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RELACJE WÓJTA GMINY JASIENICA 
PODZIĘKOWANIA         
Początek roku to czas 
spotkań opłatkowych        
i noworocznych. 
 Chciałbym bardzo ser-
decznie podziękować 
wszystkim, którzy orga-
nizują takie spotkania z 
mieszkańcami. 
 Poszczególne osoby          
i organizacje, które anga-

żują się nie tylko w formie pracy, wolontariatu, czy 
jako sponsorzy. Myślę, że to bardzo ważne żebyśmy 
się spotykali, integrowali się ze społeczeństwem, ale 
również zapraszali te osoby, które w ostatnim okresie 
przeprowadziły się do naszej gminy. Trzeba powie-
dzieć, że nasza gmina w ostatnich trzech latach należy 
do czołówki, która odnotowała przyrost zaludnienia    
i z roku na rok, w województwie śląskim zajmuje czo-
łowe miejsca. Za te działania integracyjne bardzo or-
ganizatorom dziękuję. Dają one możliwość zapozna-
nia się z nowymi przybyszami  i potencjałem jakim 
dysponują, zarówno intelektualnym, kulturowym oraz 
ogólnospołecznym  i gospodarczym 

SPRAWY GOSPODARCZE 
       Jesteśmy w trakcie ogłoszeń przetargów na po-
szczególne inwestycje oraz na remonty cząstkowe        
i budowę nowych dywaników asfaltowych. Został 
przyjęty podział środków na poszczególne sołectwa, 
na poszczególne zadania, na budowę i remonty dróg 
oraz odwodnienia. Napływają już propozycje rad so-
łeckich związane z budową nowych dywaników asfal-
towych. Wkrótce ogłosimy przetarg na te zadania. 
Wyłoniliśmy wykonawcę jako inspektora nadzoru, je-
żeli chodzi o przedmiary i wykonanie dokumentacji w 
tym zakresie. 
Ogłoszony jest przetarg na zadanie inwestycyjne  na 
płaszczyźnie budżetu i tak:  
o Przetarg na budowę parkingu przy kościele kato-

lickim  w Jasienicy jest w trakcie postępowania.  
o Przystępujemy do termomodernizacji i chcemy do-

konać pełnej termomodernizacji w siedmiu obiek-
tach. Przyjęcie wniosków do konkursu ma nastąpić 
w maju. Dokumenty związane z tym przedsięwzię-
ciem są w trakcie przygotowania i uzyskania po-
zwolenia na budowę. Mam nadzieję, że proces ten 
będzie przebiegał sprawnie. 

o W zakresie działań inwestycyjnych jest również 
rozbudowa strażnicy w Mazańcowicach, która to 
jest w końcowym etapie ogłoszenia przetargu i zło-
żenia wniosku o wsparcie finansowe w tym zakre-

sie i rozpoczęcie procesu budowy. 
o W trakcie przygotowania jest budowa ośrodka 

zdrowia w Mazańcowicach.  
o Trwają przygotowania do budowy zaplecza spor-

towego dla osób niepełnosprawnych w Rudzicy. To 
jest etap przygotowania wniosków o dofinansowa-
nie z ministerstwa sportu. W tym zakresie prowa-
dziłem również rozmowy z prezesem Polskiego 
Związku Sportów Niepełnosprawnych, zabiegając 
o wsparcie tego przedsięwzięcia 

SPOTKANIE U BISKUPA ORDYNARIUSZA 
          13. stycznia uczestniczyłem w spotkaniu , na 
które zaproszony zostałem przez biskupa ordynariusza 
Romana Pindla. Cieszymy się, że dane jest nam 
uczestniczyć w nabożeństwie i wspólnym dzieleniu się 
opłatkiem oraz składaniu sobie życzeń na początek 
nowego roku. Dziękując za to spotkanie, życzę by Bóg 
błogosławił w tym roku, wszystkim duchownym gminy 
Jasienica, powiatu bielskiego, Diecezji Bielsko-
Żywieckiej oraz duchownym Diecezji Ewangelicko-
Augsburskiej. 

FINAŁ WOŚP 
          15. stycznia odbył się finał Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy. W naszej gminie organizowany 
przez Gimnazjum w Jasienicy. Uczestnicy i wolonta-
riusze zbierali środki na pomoc dla osób potrzebują-
cych. Zebrano ponad 10 tys. złotych, za co bardzo 
serdecznie dziękuję wszystkim zaangażowanym w to 
przedsięwzięcie: dyrekcji, nauczycielom, uczniom i 
wszystkim wspierającym tę akcję, jak również arty-
stom. 

SPOTKANIE W WILAMOWICACH  
          19. stycznia w Wilamowicach doszło do spotka-
nia Starosty bielskiego, Rady powiatu, wójtów, burmi-
strzów powiatu bielskiego, którego celem było podsu-
mowanie dokonań ubiegłego roku za co bardzo dzię-
kuję, za atmosferę spotkania i działania  na rzecz roz-
woju  gminy Jasienica. 

„RAZEM dla DZIECI” 
20. stycznia br. odbyło się Walne Zebranie Fundacji 
na rzecz rozwoju Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-
Białej „Razem dla Dzieci”. Fundacja działa na rzecz 
pomocy w usprzętowieniu Szpitala Pediatrycznego. 
Podsumowana została dotychczasowa działalność 
fundacji. Zgodnie ze statutem został wybrany nowy 
zarząd fundacji. Na czele zarządu, podobnie jak w po-
przedniej kadencji, stoi Pani Małgorzata Szwed.       
W minionym okresie udało się zebrać ponad 300 tys. 
złotych na zakup sprzętu dla Szpitala Pediatrycznego. 

Wydawca miesięcznika samorządowego „Jasienica”:  Gmina  Jasienica 
Realizacja wydawnicza: Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy, 43-385 Jasienica 1360,  tel.:33 821 20 56; e-mail: 
gok@jasienica.pl; Redaktor naczelny Romuald Bożko, e-mail: braldo@interia.pl;  Z-ca red. naczelnego, red. 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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RELACJE WÓJTA GMINY JASIENICA 
NOWY TOMOGRAF 
          20. stycznia oddano do użytku tomograf, warto-
ści ponad 3 mln złotych, w Szpitalu Pediatrycznym w 
Bielsku-Białej. Cieszymy się, że sprzęt tak wysokiej 
klasy zasilił nasz region i będzie służył do diagnozo-
wania, szczególnie tych najmłodszych pacjentów.  

OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ ROWEROWY BRD 
        20. stycznia w ramach X edycji Ligi Mistrzów 
BRD, odbył się w Mazańcowicach, Ogólnopolski Tur-
niej Rowerowy BRD, podczas którego reprezentowa-
nych było dziewięć województw. Cieszy to, że mamy 
tak duże osiągnięcia w tej dziedzinie sportu i takich 
opiekunów, którzy zaszczepili to wśród młodzieży        
i rozwijają tę dyscyplinę sportu. Młodzież ze szkoły 
podstawowej i gimnazjum w Mazańcowicach, zdobyła 
tytuł mistrza województwa śląskiego i reprezentowała 
na tym turnieju całe województwo. To również wielkie 
wyróżnienie dla Mazańcowic i naszej gminy. 

ZMIANY W PSP 
         27. stycznia odbyło się oficjalne pożegnanie 
starszego brygadiera Adama Caputy, komendanta 
Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej, który 
odszedł na emeryturę. Podczas tych uroczystości, zo-
stał oddany do podziału bojowego nowy samochód 
dla JRG 2, która stacjonuje w Wapienicy. Jednostka 
ta współpracuje z gminą Jasienica i od wielu lat jest 
dysponowana na teren naszej gminy, do pomocy pod-
czas usuwania skutków różnego rodzaju zdarzeń. Cie-
szymy się, że również taki nowy samochód zasilił na-
sze tereny, co podwyższa poziom bezpieczeństwa 
mieszkańców. 
Nowym komendantem PSP został brygadier Zbigniew 
Mizera. Serdecznie mu gratulujemy objęcia funkcji i 
życzymy dobrej służby w naszym regionie. 

PODSUMOWANIE  
Podsumowanie przeglądu  jasełek, pastorałek i grup 
kolędniczych odbyło się 29. stycznia.  
Wręczono nagrody w trzech różnych kategoriach wie-
kowych. Impreza cieszyła się wielkim zainteresowa-
niem. Jej zasięg obejmujący powiaty: bielski, cieszyń-

ski i żywiecki został poszerzony o uczestnictwo wyko-
nawców czeskich. Laureaci tych konkursów zaprezen-
towali bardzo wysoki poziom, a na uznanie zasługują 
wszyscy uczestnicy. Cieszę się, że ta dziedzina również 
rozwija się w naszym regionie. To tradycja, obrzędy, 
zwyczaje i kultura, która powinna przetrwać dla na-
stępnych pokoleń. 

 WYRÓŻNIENIE TWÓRCÓW KULTURY 

         Starosta Andrzej Płonka zaprosił 30. stycznia na 
spotkanie  noworoczne twórców kultury i działaczy 
sportu. Wśród zaproszonych byli przedstawiciele na-
szej gminy: Pan Jan Borowski, Pan Florian Kohut, 
Pan Juliusz Wątroba. Wyróżnienie otrzymał Zespół 
Regionalny "Jasieniczanka" oraz Zespół Regionalny 
"Międzyrzeczanie". W dziedzinie sportu wyróżnieni 
zostali Państwo Krupińscy i klub "Olimp" jak również 
sekcja i klub sportowy w badmintonie z Mazańcowic. 
Bardzo się cieszymy i gratulujemy, że takie osoby i ze-
społy zostały wyróżnione na płaszczyźnie naszego po-
wiatu. 

AKT NOTARIALNY 
        Najważniejszym wydarzeniem stycznia, było spi-
sanie aktu notarialnego. Zgodnie z postępowaniem 
przetargowym w grudniu, dokonano wpłaty o wartości 
1601710,- zł., za sprzedaną działkę w Jasienickiej Ni-
skoemisyjnej Strefie Ekonomicznej. Powyższa kwota 
wpłynęła do budżetu gminy. Cieszymy się, że jest to 
kolejna trzecia działka, która została sprzedana. 
Trwają rozmowy dotyczące sprzedaży następnych 
działek. Liczę, że w tym roku rozpocznie się budowa 
pierwszych fabryk na terenie strefy. 

ZEBRANIA STRAŻACKIE 
        Rozpoczynamy walne zebrania strażackie. Luty 
będzie takim miesiącem, gdzie w każdą sobotę będą 
zwoływane po dwa zebrania, by podsumować rok 
ubiegły jak i wytyczyć zadania na rok bieżący, w dzie-
dzinie zabezpieczenia przeciwpożarowego gminy Ja-
sienica. 
                       Dziękuję za relacje 
                           R. Bożko 

Rada Rodziców, Dyrekcja Gimnazjum,  
Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy 

serdecznie zapraszają na uroczysty 

K O N C E R T    B I G   B A N D U 
pod kierownictwem Stanisława Urbana 

Koncert odbędzie się w dniu 19 lutego 2017r. o godz 17.00 
w sali widowiskowej GOK w Jasienicy  

/przy kompleksie sportowym „Drzewiarz”/ 
wstęp wolny 
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IX JOSIYNICKI ŚWINIOBICI 
 

Muzyka, śpiew, taniec oraz dobre, domowe po-
trawy – jednym słowem karnawałowa zabawa w tra-
dycyjnym stylu. Tak bawili się jasieniczanie na do-
rocznym świniobiciu.  

Od wielu lat w okresie karnawału wójt Janusz 
Pierzyna, sołtys Bronisław Szalbot i Rada Sołecka 
organizują „Josiynicki Świniobici”. – Świniobicie i 
związane z tym zwyczaje należą do tradycji Śląska 
Cieszyńskiego. Towarzyszyły mu wesoła zabawa, 
tańce i śpiew – wyjaśnia wójt Janusz Pierzyna. Josiy-
nicki Świniobici przyciąga do sali widowiskowej w 
kompleksie „Drzewiarza” wielu uczestników, w tym 
roku gościem był m.in. mieszkający w Grodźcu wi-
ceminister Stanisław Szwed i Tadeusz Donocik, pre-
zes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach. 
Tradycje, związane ze świniobiciem, zaprezentował 
Zespół Regionalny „Jasieniczanka”, a do tańca przy-
grywał zespół „Preludium”.  

Właśnie dzisiaj, gdy coraz częściej sięga się po 
stare, tradycyjne przepisy, wyroby z hodowanego na 
własny użytek „babucia” i przyrządzane według 
sprawdzonych od wieków metod, cieszy się ogromną 
popularnością. – Zgodnie z tradycją przy świniobiciu 
nic się nie mogło zmarnować, wszystko musiało być 
świeże i smaczne – wyjaśnia Bogdan Biernot z Ma-
zańcowic, od 30 lat szef kuchni, który przygotowywał 
posiłek na Josiynicki Świniobici.  

Wspomina, że od najmłodszych lat asystował 
przy świniobiciu, w którym główną rolę odgrywał zapraszany przez gospodarza mistrz masarski. Masarz przez 
kilka godzin rozbierał świnię, przygotowując mięso. Rano, zanim przystąpiono do wyrobu wędlin, gospodarz 
zapraszał go na śniadanie, złożone ze szpyrki z wątrobą. – To było takie tradycyjne, „szybkie” danie, na spróbo-
wanie – wyjaśnia Biernot. Przygotowuje się je krojąc wieprzowe podgardle w dość cienkie plastry, które na go-
rącej patelni się wytapia i doprowadza do miękkości. Następnie dodaje się plastry wątroby i wszystko jeszcze 
przez kilka, kilkanaście minut razem podsmaża. Tradycyjnie dodawało się do potrawy jedynie sól i pieprz i tak, 
prosto z patelni, na ciepło, zjadało z chlebem. Właśnie szpyrki z wątrobą Bogdan Biernot przygotował jako 
pierwsze danie IX Josiynickigo Świniobicia. Potem podano również kotlety schabowe z zasmażaną kapustą i 
ziemniakami, jeszcze później – krupniok i żurek śląski. Zabawa trwała do rana.  

www.jasienica.pl 
 

BIESIADA NOWOROCZNA 

Jak biesiadować, to wspólnie! W sobotę 28 stycznia od-
była się Biesiada Noworoczna w Wieszczętach,  zorganizo-
wana przez Radę Sołecką z Sołtysem, KGW, OSP i GOK 
Jasienica. Impreza odbyła się w sali OSP Wieszczęta. Naj-
pierw mieszkańcy bawili się z Zespołem Regionalnym „Du-
doski”, a następnie do tańca przygrywała Kapela Góralsko-
Biesiadna „Brynioki”. Przepyszne jedzenie i wspaniałe hu-
mory oraz liczne przybycie mieszkańców Wieszcząt pozwo-
liło na wyśmienitą zabawę.  

Jasienica po godzinach 
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NOWOROCZNE SPOTKANIE W RUDZICY 
Ponad setka osób przybyła w sobotę 21 stycznia do filii GOK   

w Rudzicy na sołeckie Noworoczne Spotkanie Karnawałowe. Obok 
słów podsumowania ubiegłego roku i wielu życzeń na najbliższe 
dwanaście miesięcy nie mogło też zabraknąć wesołej zabawy ta-
necznej.  

Za miniony rok pracy na rzecz sołectwa oraz całej gminy po-
dziękował wszystkim rudziczanin, a jednocześnie wiceprzewodni-
czący Rady Gminy Czesław Machalica. Szczególne słowa podzię-
kowania skierował do wójta gminy Janusza Pierzyny, z kolei wójt 

podziękował społeczności 
sołectwa za jej wkład w 
rozwój całej gminy, zazna-
czając swą wdzięczność za 
serdeczność, z jaką zawsze 
jest witany w Rudzicy.  

Spotkanie było też oka-
zją do uhonorowania 
mieszkańców, którzy rozsławiają Rudzicę w kraju i za granicą. Statuetki 
z napisem „Mecenas Kultury" Wdzięczni za sławę w kraju i za granicą 
w imieniu mieszkańców Radni i Rada Sołecka” otrzymali Beata i Jan 
Borowscy, dyrygenci i kierownicy znanych chórów, artysta malarz Flo-
rian Kohut oraz literat Juliusz Wątroba. Ten ostatni został przez organi-
zatorów poproszony o zaprezentowanie swojej twórczości, deklamując 
wiersze o tematyce bożonarodzeniowej i noworocznej, choć nie zabra-
kło również utworów satyrycznych, z których poeta słynie.  

Spotkanie zakończyła zabawa taneczna, a goście bawili się przy 
dźwiękach zespołu „Sekret Duo”.  

www.jasienica.pl 

ZWYCIĘZCA PUCHARU POLSKI W BRAZYLIJSKIM JU-JITSU 
 

Marek Chrapkiewicz, mieszkaniec gminy Jasienica, wy-
grał zawody Pucharu Polski w dyscyplinie brazylijskie ju-
jitsu w formule No Gi.  

Zawody zostały przeprowadzone na zasadach submission 
only w minioną niedzielę. Według tych reguł w formule No 
Gi (czyli bez kimon) walka zapaśnicza odbywa się z tzw. 
kończeniami, a więc zastosowaniem dźwigni na nogi, ręce, 
bądź zastosowanie duszenia. Rozgrywkę można wygrać tyl-
ko poprzez poddanie przeciwnika, tzn. sędziowie nie ocenia-
ją rzutów, czy obaleń przeciwnika, a walka w parterze nie 
jest przerywana.  
Chrapkiewicz, policjant, mieszkaniec gminy Jasienica i pod-
opieczny klubu „Gwardia” Bielsko-Biała, to utytułowany 
zawodnik. W listopadzie ub.roku został wicemistrzem Polski 
w judo służb mundurowych, w kwietniu zdobył brązowy medal w Mistrzostwach Polski Seniorów w Ju-Jitsu. 
Tym razem stanął na najwyższym stopniu podium w kategorii wagowej powyżej 84 kg. Walki kończył poprzez 
zastosowanie dźwigni prostej na nogę, jak również duszenie trójkątne nogami. W zawodach wystartowało 112 
zawodników.            www.jasienica.pl 

Fundacja na rzecz rozwoju Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej „Razem dla Dzieci” 

Organizacja pożytku publicznego, KRS: 0000501927 

Celem Fundacji, działającej od stycznia 2014r., jest poprawa infrastruktury oraz zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Szpitala. 

Aby wesprzeć powyższe działania, możecie Państwo przekazać odpis 1% podatku za rok 2016 lub dokonać darowizny na konto Fun-

dacji - Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. w Bielsku-Białej  

ul. S. Sempołowskiej 21, Numer: 86 1930 1770 2130 0119 9125 0001. 

Istnieje także możliwość przekazania darowizny za pośrednictwem systemu PayPal uruchomionego na stronie Fundacji: 

www.razemdladzieci.org.pl 

Za każde wsparcie, w imieniu małych pacjentów, serdecznie dziękujemy! 
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CZAS TAŃCOWANIO 
Witóm piyknie! 

I doczkali my sie czasu łuciechy i tańcowanio, kiesi to 
był miynsopust, a dzisio karnawał,  czas kie tych za-
baw mómy kupe i na kiere to ludzie radzi chodzóm. 
Ale chcym wóm powiedzieć, że dzisiejsze paniczki 
majóm kupe wiyncyj roboty z wybiyraniym sie na 
muzyke niż downi. Tako dziejszo paniczka myśli już 
ło tej muzyce kupe dni przed nowym rokym, a starości 
mo wóm moc. Jak sie też łoblyc, dyć w tych szatach, 
co była łóńskigo roku, nie godzi sie pokozać, trzeja 
mieć koniecznie cosi nowego i tu sie zaczyno robota. 
Musi sie dowiedzieć, jaki to szaty na muzyke sóm w 
modzie, krótki, dłógi, jako długi, jako krótki, kaj wy-
krote, co pokozać, a co przykryć, jaki kolory sóm też 
w modzie. Tóż góni tako stwora, jak nimocno po 
dochtorach. A jak mo to co już chciała, bydzie deli sie 
starała. Dyć trzeja jeszcze dodatki, do łuszy łoryngle, 
na kark zaś wisiory, korale abo jakisi łańcuszki, pier-
ściónek na palec, na nogi zaś bótki wygodne, do tań-
cowanio lekuśki. A potym jeszcze trzeja iś do fryzjera 
i zaś staroś jak ty włosy pomalować, jak łułożyc by 
szpanować. Jeszcze trzeja do kosmetyczki coby bróz-
dy na gymbie zaszpachlowała, brwi przystrzygła i 
pomalowała. Ło pazurach też trzeja pamiyntać, bo pa-
zury to rzecz świynto. Tóż sami widzicie ludeczkowie 
złoci wiela dziejszo baba ze sobóm mo roboty. 

Downi baby takij starości ni miały, a szumnie 
na muzykach wszystki wyglóndały. Ślónski suknie ło-
blykały, nejwyży fortuchy zmiyniały no i żurek na 
głowe, bo fortuch i żurek musiały być równe sobie. W 
zależności łod zamożności miały takich sukiyn szejś, 
sztyry, abo dwie. Dyć czym bogatszy siedlok to 

chcioł, coby jego baba bo-
gatszóm tóm suknie miała. 
Niejedyn hyrny gazda 
dwie, trzy krowy wyklu-
dził, żeby swoji paniczce 
szumnóm suknie sprawić 
ze strzybnym pasym i 
strzybnóm broszkóm bo 
chcioł pokozać swojóm 
zamożność. Paniczki do 
żodnego fryzjera nie chodziły, dyć włosy miały przy-
kryte biołym czepcym, a ło kosmetyczce nie słyszały. 
Na laworze sie piyknie łumyły, namydliły  szarym 
mydłym, potym nabrały wody do gorczka i sie spłóka-
ły. To był tyn prysznic. Żodno zamazano nie chodziła. 
Nejważniejsze downi na muzyce, było tańcowani. 
Tych tańców było moc, a kożdy mioł insze kroki, figu-
ry, kiere trzeja było spamiyntać. Dzisio z tańcowa-
niym je ło wiela lepi wszyscy skokajóm jednako z 
jednej nogi na drugóm. Chłopy przy pierszym, drugim 
kónsku  sóm zestresowani, tańcujóm pomału łobraca-
jóm się niegramotnie. Ale jak sie potym kapke nałoli-
wióm, to im to dobrze idzie, już sie lepi zwyrtajóm. 
Jednak przy takim zwyrtaniu, niejedyn sie złorientuje, 
że już sóm tańcuje, bo jego paniczki przy nim ni ma, 
jóm wysturkali na kóniec sali. Ani sie dowołać, że sie 
straciła, bo tak ta muzyka głośno hóczy, ani sie łuwi-
dzieć bo śwatła blyszczóm, tóż muszóm se radzić sa-
mi. Tańcujóm dali z kim popadnie. Nad ranym sie 
znóndóm i szczyńsliwi idóm z muzyki ku chałpie.  

J. N. Josiyniczanin 

PODZIĘKOWANIE 
     Koło Łowieckie „Ślepowron Rudzica składa serdeczne podziękowanie wszystkim, dla  których ochrona śro-
dowiska naturalnego jest bardzo ważna. Dzięki Państwa zaangażowaniu, oraz przychylności, która pozwala nam 
na prowadzenie naszej proekologicznej działalności, jak również ochronę rodzimej przyrody. Udaje się również 
ograniczyć szkody w uprawach polowych. Gospodarowanie powierzonymi nam zasobami zwierzyny dziko żyją-
cej nie jest łatwe, lecz radzimy sobie z tym obowiązkiem od ponad siedemdziesięciu lat. Szczególnie serdeczne 
podziękowanie kierujemy na ręce:  
1. ROLNICZEJ SPÓŁDZIELNI PRODUKCYJNEJ „ZWYCIĘSTWO” W JASIENICY 
2. BANK SPÓŁDZIELCZY W JASIENICY 
3. PAGED MEBLE S.A W JASIENICY 
4. FIRMA „AUTO-VAN” MIROSŁAW ŁACIOK 
5. FIRMA „ALIGATOR” MAREK GANDZEL  PAN ALEKSANDER JANKOWSKI 
6. FIRMA WIARUS -BIS DOROTA I TADEUSZ HARĘŻA MAZAŃCOWICE 
7. FIRMA POL-SZLIF RUDZICA  
8. FIRMA SYL-TOM  SYLWESTER ZĄBER  TOMASZ JABŁOŃSKI 
9. PAŃSTWO IRENA I ANTONI SOJKA  
10. STUDIO KOSMETOLOGI I MEDYCYNY ESTETYCZNEJ „ MIRACL” 
11. ZESPÓL WOKALNO-INSTRUMENTALNY „PRELUDIUM” PAN STANISŁAW KUBACZKA  
12. DZIĘKUJEMY WŁAŚCICIELOM GRUNTÓW ZA WYROZUMIAŁOŚĆ I TOLERANCJĘ 
DLA ZWIERZYNY DZIKO ŻYJĄCEJ KTÓRA WYRZĄDZA SZKODY W UPRAWACH ROLNYCH  
13. Dziękujemy również sponsorom, którzy chcą pozostać anonimowi. 

Darz Bór 
A. Szimke 



 

luty 2017   7 

Z   G Ó R K I … 
Futurystyczna epoka 

Mieliśmy już w prehistorii epokę kamienia, brązu i 
żelaza. Z lepszym , czy gorszym skutkiem przeżyliśmy 
je, boć przetrwaliśmy do dzisiaj. Ale dzisiaj żyjemy 
już w zupełnie innej epoce – w EPOCE ŚMIECI(!)      
i mam obawy, czy ją przetrwamy, bo możemy zostać, 
najdosłowniej i realnie (to nie jakaś kolejna idiotyczna 
gra w komputerze!)  zasypani tonami wszelakich od-
padków, które z taką lubością produkujemy, a nawet 
próbujemy z nimi walczyć! 
 Najnowszym trendem, w tej walce z wiatrakami, 
jest próba zdyscyplinowania śmieci przy pomocy ko-
lejnych zaśmieceń w postaci kolorowych worków po-
lietylenowych (rozkładających się setki lat!!!)          w 
które posłusznie będą wskakiwać posegregowane od-
padki. Z z różnym skutkiem, próbuje się walczyć ze 
śmieciami, gnębiąc Bogu ducha niewinnych miesz-
kańców, którzy mają robić wszystko, przy pomocy 
gróźb i próśb, by obejścia nasze nie utonęły     i rozma-
itych plugastwach, które pozostały z radosnej   i bez-
troskiej działalności człowieka – ponoć istoty rozum-
niej. 
 Jakoś jednak nikt, z dowodzących tym światem 
przewrotnym, nie wpadł na, nasuwającą się nawet 
mnie, najbardziej logiczną myślą: by nie dopuszczać, 
by śmieci mogły ujrzeć światło dzienne i mrok nocy. 
Ba – jest nawet przyzwolenie na to, by śmieci zapa-
nowały nad nami, omotały nas szczelnie, uświadamia-
ły nam, że bez śmieci nie można żyć, tak jak bez po-
wietrza, wody, komputerów, zawiści, polityki i obcho-
dów rocznic, a nawet miesięcznic… 
 Wszak produkuje się śmieci z lubością, trwoniąc 
surowce, energię, siły, zdrowie i zdrowy rozsądek. Bo 
też takiego marnotrawstwa, jak obecnie, nie było jesz-
cze w historii ludzkości. By nie rzucać jednak oskar-

żeń pod adresem decydentów, 
przyjrzyjmy się pierwszemu 
lepszemu (a raczej gorszemu ) 
marketowi, który niegdyś, po 
ludzku i po polsku, nazywał się 
sklepem, w którym np. litr 
mleka sprzedaje się w grubym 
plastikowym pojemniku (takim 
jak oleje silnikowe), z gustow-
ną rączką, który warty jest znacznie więcej, niźli ten 
mleko podobny płyn; kilka pomadek zapakowanych 
jest w wielowarstwowe pudełko pokaźnych rozmiarów 
składające się z plastikowego wnętrza, dwupiętrowej 
szufladki, papierowego opakowania i tekturowego pu-
dełka powlekanego jakąś jaskrawą, toksyczną farbą… 
i mógłbym tak zmawiać niekończącą litanię…  I na to 
wszystko jest zgoda władz wszelakich. Nikt nie zabro-
nił producentom produkowania, zupełnie zbędnych 
produktów, którym jedynym zadaniem jest reklamo-
wanie i fałszowanie faktycznej zawartości nędznych 
produktów, skrywanych wstydliwie w kolorowych i 
pstrych śmieciac… I jak się tu nie wku …rzać!?!  
  A produkowanie sprzętu jednorazowego rzutku, 
jednosezonowych lodówek, pralek, samochodów, któ-
re mają działać tylko do końca gwarancji. 
Kiedyż ludziska się opamiętają i klupną się w te, niby 
takie przemądrzałe łby i powiedzą: STOP ŚMIECIM! 
Ale na etapie przed ich lawinowym wytwarzaniem, a 
nie potem gnębić szarego człowieczka, który staje się 
kolorowy, bo dostaje spazmów, wyglądając zza góry 
śmieci, którymi cywilizacja, ponoć rozumnych ludzi, 
go uszczęśliwia… 

Juliusz Wątroba 

Sprawozdania z rozdysponowania zebranych środków w ramach akcji charytatywnej 

„RAZEM DLA DZIECI” 

nr zbiórki 2016/1007/KS (szczegóły zbiórki www.zbiorki.gov.pl) 

Zebrano 21 560 zł, każde dziecko otrzymało 5390 zł. 
Artur Ścibik- okulary, rehabilitacja pacjenta, turnus rehabilitacyjny nad morzem (www.arturro1.cba.pl) 
Judyta Sadlik - urządzenie multifunkcyjne, lekarstwa (www.judytka.pl) 
Dominik Wawrzeczko - zajęcia z integracji sensorycznej, hamak, SOMO- szczególny obóz młodych odkryw-
ców, mówik-proteza mowy (oprogramowanie do komunikacji wspomagającej i alternatywnej + tablet),szczotka 
do masażu, zajęcia  sportowe nordic walking, pomoce edukacyjno-rehabilitacyjne (jojo do przeciągania-
koordynacja wzrokowo -ruchowa, drabina podwieszana-motoryka duża- terapia si, magiczny plastik-ćwiczenia 
oddechowe, rozciągliwe masy-motoryka mała, klepsydra-poczucie czasu, taniec labana, zajęcia flojamo, zajęcia  
sportowe nordic walking, trening słuchowy, słomki olbrzymy-ćwiczenia narządów mowy i oddechu, puzzle ob-
rotowe koordynacja wzrokowa-motoryka mała, wąż masażer, żel sensoryczny, trampolina-ćwicz. dużej motory-
ki, suplementy diety-olej z dzikiego oregano-problemy trawienne (www. dzieciom.pl / podopieczni /14121 ) 
Łukasz Ficek - intensywna rehabilitacja, łóżko ( www.lukaszficek.cba.pl) 
„Najpiękniejszą formą podziękowania za ofiarowaną pomoc jest późniejsze przekazywanie jej innym”. 
Zgodnie z pozwoleniem każda z rodzin 10 % otrzymanej  kwoty przeznaczyła  na pomoc dla rodziny borykają-
cej się z podobnym problemem zdrowotnym. 
Jeśli w tym roku nie wiesz komu przekazać swój 1% to polecamy Judytkę, Dominika, Łukasza i Artura ☺. 
Szczegóły na stronach internetowych dzieci.  
Za wrażliwość, otwierającą serce dla tych, którzy potrzebują pomocy. Za bezinteresowną chęć do czynie-
nia dobra. Za pomoc i życzliwość DZIĘKUJEMY ! 

Agnieszka Bronowska 
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WIGILIJKA    W  KOLE   MZC  W GRODŹCU 

Tegoroczne spotkanie przedświąteczne członków 
grodzieckiego Koła Macierzy Ziemi Cieszyńskiej od-
było się 14 grudnia 2016 r., w Zespole Szkolno-
Przedszkolnym i zbiegło się z zapowiadaną wcześniej  
promocją I Części Monografii Grodźca  - „Historia 
szkolnictwa w Grodźcu”. Jest to już 4. nasza. publika-
cja. Na ten cel Koło otrzymało dofinansowanie z 
Urzędu Gminy Jasienica, na podstawie wniosku opra-
cowanego przez kol. Józefa Króla, wiceprezesa Za-
rządu.  

Spotkanie swoją obecnością zaszczycili: prezes 
Zarządu Głównego MZC w Cieszynie  Marta Kawu-
lok oraz  Bronisław Brudny - I wiceprezes  ds. kon-
taktu z Kołami Terenowymi MZC, ksiądz proboszcz 
tutejszej parafii Andrzej Szczepaniak, dyrektor ZSP w 
Grodźcu  Jolanta Tomik i byłe dyrektorki:  Alicja Mi-
chałowska i  Bronisława Zubek,  sołtys Jadwiga Greń 
oraz Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w 
Grodźcu Bernadeta Krzempek. 

Ze względu na przedświąteczny charakter spotka-
nia młodzież szkolna, pod opieką  Barbary Frydel-
Ociepki oraz  Joanny Augul, przygotowała na tę oko-
liczność Jasełka. Przepiękną  scenografię do Jasełek 
zawdzięczamy p. Beacie Szostok.  Uczniowie dołożyli 
starań, aby ich gra aktorska i śpiewy spodobały się 
widzom i trzeba przyznać, że spisali się na szóstkę z 
plusem. Wszyscy nagrodzili ich gromkimi brawami, 
którym nie było końca. W tym miejscu należy wspo-
mnieć, że udział uczniów z tutejszej szkoły w różnego 

rodzaju zespołach artystycznych, ma już wieloletnią 
tradycję, sięgającą lat sześćdziesiątych ubiegłego stu-
lecia, a na koncie liczne nagrody. 

Po występach uczniów rozpoczęła się ta część spo-
tkania, która związana była bezpośrednio z promocją 
„Monografii Grodźca”.  

Zarówno całe spotkanie, jak i prezentację książki, 
prowadziła prezes grodzieckiego Koła MZC  Irena 
Skrzyżala, która zaprezentowała przygotowaną na tę 
okoliczność prezentację multimedialną. Była to krótka 
historia tutejszej szkoły oraz jej założycieli, poszerzo-
na o nazwiska wybitnych absolwentów tejże placów-
ki. Dla przypomnienia byli to: Wacław Grodecki – au-
tor pierwszej Mapy Polski, Józef Bożek – wynalazca 
maszyny parowej, Jan Kalfas – pilot Dywizjonu 301 
(II Wojna Światowa, Bitwa o Anglię), Helmut Kajzar 
– dramaturg, eseista, reżyser wielu przedstawień te-
atralnych i spektakli telewizyjnych. 

Szczegółów zainteresowani mogli dowiedzieć się z 
wydanej monografii, opatrzonej wieloma zdjęciami 
archiwalnymi i współczesnymi, przypisami i opisami 
dziejów szkolnictwa w Grodźcu, od jego zarania po 
dzień dzisiejszy 

Dla członków koła, zwłaszcza tych, którzy pobie-
rali naukę w tutejszej placówce oświatowej oraz na-
uczycieli, zarówno emerytowanych jak i obecnie pra-
cujących, było to wydarzenie szczególnej rangi. W ich 
ręce bowiem trafiła książka przywołująca wiele 
wspomnień i budząca różne, na ogół pozytywne emo-
cje. 

Informacje na temat szkolnictwa w Grodźcu zosta-
ły zebrane i opracowane przez  Irenę Skrzyżalę,  Re-
natę Moczałę i Józefa Króla na podstawie Kroniki 
Szkolnej i materiałów udostępnionych przez miesz-
kańców wsi. Znalazły się tam też wspomnienia napi-
sane ręką byłych Pań dyrektorek i nauczycielek. 

Skład i przygotowanie do druku zawdzięczamy  
Elżbiecie Wiencek. Okładkę do książki zaprojektowa-
ła nauczycielka ZSP w Grodźcu  Agnieszka Kukieła 

Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali darmowe 
egzemplarze wydawnictwa, w przerwie zaś  zaprosze-
ni zostali na poczęstunek. Była kawa, herbata, smacz-
ne kanapki. Członkinie koła, zaś upiekły pyszne ciasta 
i ciasteczka. 

Na koniec Prezes ZG w Cieszynie  Marta Kawulok 
oraz prezes grodzieckiego Koła  Irena Skrzyżala, 
ksiądz Andrzej Szczepaniak, a także radny Rady Po-
wiatu i zarazem członek naszego koła  Józef Herzyk  
podziękowali jego członkom za wkład włożony w 
przygotowanie publikacji, życząc dalszej owocnej 
pracy.  Złożyli także wszystkim świąteczne życzenia. 

 
Zainteresowanych nabyciem „Historii szkolnictwa w 
Grodźcu” odsyłamy do naszej witryny internetowej 
http://www.macierz-grodziec.org/, gdzie umieszczone 
są m.in. dane kontaktowe. 

Renata Moczała, Irena Skrzyżala 
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25 FINAŁ WOŚP  
KOLEJNĄ  SZANSĄ DLA NAJMŁODSZYCH I SENIORÓW 

Dnia 15.01.2017 r. po raz 15 w Gimnazjum w Ja-
sienicy, odbył się  finał Wielkiej Orkiestry Świątecz-
nej. Tym razem zebrane pieniądze zostały przeznaczo-
ne na ratowanie życia i zdrowia dzieci, na oddziałach 
ogólnopediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej 
opieki medycznej seniorom. O godzinie 15.00 powita-
ła zebranych  dyrektor Gimnazjum w Jasienicy  Dorota 
Pękala, a prowadzące koncert Kasia, Wiktoria, Domi-
nika i Michalina,  przedstawiły historię i program na-
szego koncertu. Swoją obecnością jak co roku  za-
szczycił nas Wójt Gminy Jasienica Janusz Pierzyna, 
który dokonał uroczystego otwarcia  koncertu. Od po-
czątku można było odczuć miłą atmosferę, towarzy-
szącą nam, do samego końca. Porządku bacznie pil-
nowała pani dyrektor.   

 Do dyspozycji gości przybyłych na WOŚP były 
m.in. stoisko z ciastami i możliwość zakupienia cegie-
łek z nagrodami, a dla szukających mocnych wrażeń - 
wyjście na ściankę wspinaczkową. Każda osoba, która 
wrzuciła darowiznę do puszki, dostała serduszko - 
symbol corocznej akcji.  Jako pierwsze zaprezentowa-
ły się nasze koleżanki w występach wokalnych,  a na-
stępnie wspaniałe pokazy zaprezentowała grupa tańca 
nowoczesnego,  działająca przy GOK w Jasienicy. Ich 
występy przykuły  uwagę zgromadzonych widzów       
i nagrodzone zostały gromkimi brawami. Potem za-
częła się sprzedaż darów od sponsorów, w formie li-
cytacji. Kolejną atrakcją był występ BIG BAND-u, 
działającego przy naszym gimnazjum,  pod batutą  
Stanisława Urbana, który  jak zwykle, zachwycił 
wszystkich zebranych różnorodnością prezentowa-
nych utworów, pozwolił oderwać się, choć na chwilę, 
od codziennych trosk. Następnie występ taneczny uta-
lentowanych uczennic naszego gimnazjum oraz wy-
jątkowy występ wokalny absolwentki Marty Pękali, 
która zaprezentowała się w kilku utworach. Nasza ko-
leżanka  Marzena Biesok wygłosiła prelekcję,   o 
smogu i jego wpływie na zdrowie ludzi. Następnie 
wysłuchaliśmy trzech piosenek, pięknie zaśpiewanych 
przez naszą absolwentkę  Anetę Krehut, obejrzeliśmy 
występ taneczny grupy ze Szkoły Tańca CUBANA z 
Bielska – Białej.  Po tańcu przyszedł czas na kolejny 
występ wokalny. Małgorzata Gai  i Robert Gajny, za-
śpiewali nam dwie piosenki. Po czym wystąpił kwin-
tet instrumentów dętych, w wykonaniu  składających 
uczennic  naszej szkoły.  

    W czasie całej imprezy można było kupić prze-
pyszne ciasta przekazane przez rodziców naszych 
uczniów i sponsorów oraz napoje, a także cegiełkę z 
niespodzianką, od sponsorów na rzecz WOŚP. Pod-
czas naszego koncertu można było wrzucić do skarbo-

nek pieniądze, które zbierały wolontariuszki działające 
w szkolnym Kole PCK i Samorządzie Szkolnym:  Jul-
ka, Angelika, Klaudia oraz Ewelina. Gościliśmy rów-
nież przedstawicieli bielskiego sztabu WOŚP – Grupę 
Ratownictwa PCK z Bielska - Białej,  której nasza 
szkoła podlegała.  

 Na zakończenie dyrektor Dorota Pękala podzię-
kowała wszystkim za pomoc w zorganizowaniu i prze-
prowadzeniu koncertu.      

Na uwagę zasługuje fakt, że w programie tego-
rocznego 25 finału w większości wzięli udział ucznio-
wie naszej szkoły. W zbiórce pieniędzy na szczytny 
cel, uczestniczyli również nauczyciele i rodzice, ob-
sługując i pomagając w przygotowaniu tej imprezy. 
Misja ludzi dobrej woli osiągnęła swój cel. Zebraliśmy  
rekordową sumę 10 252,80 zł! 

 Tegoroczny koncert  Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy był bardzo udany. Takie imprezy cha-

rytatywne są bardzo dobrą okazją, aby wesprzeć po-
trzebujących. Oby więcej takich akcji. 

                          J. Zemlik,  A. Bożek  

 

Dyrektor Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców i młodzież Gimnazjum 

w Jasienicy serdecznie dziękują wszystkim osobom, które wsparły naszą akcję 
i pomogły w organizacji XXV Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 
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NOWOROCZNE SPOTKANIA Z TWÓRCAMI I ANIMATORAMI 
KULTURY POWIATU BIELSKIEGO. 

Starosta Andrzej Płonka i przewodniczący rady Jan Borowski 
zaprosili na noworoczne spotkanie szczególnie zasłużonych 
twórców i animatorów kultury powiatu bielskiego. 
- Rok 2016 obfitował w liczne wydarzenia kulturalne oraz spotkania 

artystyczne. Dzisiejsze spotkanie jest więc okazją do złożenia gratu-

lacji i wyrazów uznania za działalność na rzecz rozwoju kultury w 

naszym powiecie, zarówno instytucjom jak i przedstawicielom świa-

ta kultury - spotkanie rozpoczął starosta, który wraz z przewodni-
czącym rady złożył gratulacje i upominki wyróżnionym. 
Wiele wyróżnień Starosty Bielskiego Andrzeja Płonki trafiło do 
twórców kultury z terenu gminy Jasienica Zespół Regionalny „Ja-
sieniczanka” propagujący folklor Śląska Cieszyńskiego. Zespół 
działa przy Gminnym Ośrodku Kultury w Jasienicy. Kierownikiem 
i instruktorem zespołu jest Maria Szubert. Zespół zdobył wyróżnie-
nie w Europejskim Konkursie "Rozśpiewany Śląsk" 2016 w Cho-
rzowie oraz Grand Prix podczas XXIII Regionalnego Przeglądu 
Pieśni „Śląskie Śpiewanie” im. prof. Adolfa Dygacza w Koszęcinie. 
W dorobku zespołu są dwie płyty CD z popularnymi melodiami z 
regionu Śląska Cieszyńskiego, 
Zespół Regionalny „Międzyrzeczanie”. Zespół powstał w 1986 
roku z inicjatywy przewodniczącej KGW Genowefy Kopeć. Jego 
cechą charakterystyczną jest wielopokoleniowość. Obecny przedział 
wiekowy „Międzyrzeczan” wynosi od 3 lat do 78 lat. „Międzyrze-
czanie” krzewią tradycje Śląska Cieszyńskiego w tym zachowanie 
dawanych obrzędów oraz mowy regionu i stroju. Zespół aktywnie 
bierze udział we wszystkich wydarzeniach sołeckich, gminnych i 
powiatowych. 
Na wniosek starosty bielskiego najważniejszymi w Polsce odzna-
czeniami w dziedzinie kultury przyznawanymi przez Ministra Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego - Medalem „Zasłużony Kulturze 
Gloria Artis” odznaczony został Jan Borowski, mieszkający w 
Rudzicy  profesor Akademii Muzycznej w Poznaniu. J. Borowski 
jest również założycielem i kierownikiem Chóru ATH, który ma w 
swym dorobku wiele nagród, zebranych na międzynarodowych fe-
stiwalach i konkursach, a także podwójną nominację do Nagrody 
Fryderyka. Starostwo Powiatowe podziękowało również dwóm in-
nym mieszkańcom Rudzicy, poecie Juliuszowi Wątrobie i malarzo-
wi Florianowi Kohutowi za ich wkład w przygotowanie albumu o 
Powiecie Bielskim. 

Na podstawie: www.powiat.bielsko.pl 

SPORTOWE PODSUMOWANIE 2016 ROKU 
Podobnie jak w latach ubiegłych niezwykle okazale wypadło noworoczne spotkanie środowiska sportowego 

powiatu bielskiego podsumowujące osiągnięcia sportowe w 2016 roku W Starostwie Powiatowym wręczono 
 wyróżnienia dla ponad sześćdziesięciu sportowców oraz ich trenerów. Nagrody wręczali Starosta Bielski An-
drzej Płonka i Przewodniczący Rady Powiatu w Bielsku – Białej Jan Borowski. 

Na sportową galę przybyli m.in. Wicewojewoda Śląski Jan Chrząszcz, Prezydent Bielska – Białej Jacek 
Krywult, burmistrz Szczyrku Antoni  Byrdy, wójt Bestwiny Artur Beniowski, sekretarz gminy Wilkowice Alicja 
Raszka, Wicestarosta Bielski Grzegorz Szetyński, Członkowie Zarządu Powiatu Katarzyna Adamiec i Stanisław 
Pięta, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Chodorowski, radni powiatu bielskiego, olimpijczycy. 

Podziękowania „Za wspieranie sportu w powiecie bielskim” otrzymali również przedsiębiorcy. Wśród 
dwóch firm znalazła się „Ceramika Pilch”.  
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SPORTOWE PODSUMOWANIE 2016 ROKU 
Wyróżnieni za wybitne osiągnięcia sportowe za 2016 rok z terenu gminy Jasienica  zostali: 
• Dominika Świerkot (UKS „OLIMP” Mazańcowice) Halowe Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych - 

II miejsce w skoku o tyczce, Mistrzostwa Polski - IV miejsce,  
• Arkadiusz Ciesielski (UKS „OLIMP” Mazańcowice) Halowe Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych 

- srebrny medal w skoku o tyczce,  
• Agata Puchałka (UKS „OLIMP” Mazańcowice), Mistrzostwa Polski Juniorów - brązowy medal w sko-

ku o tyczce. 
Nagrodę odebrał też ich trener Piotr Krupiński. 

• Julia Piwowar (KS „SET” Mazańcowice) Ogólnopolskie Turnieje Młodzików Młodszych - cztery razy 
I miejsce, Międzynarodowy Turniej Varcolar Polish Youth - I miejsce,  

• Michał Szczypka(KS „SET” Mazańcowice)  Ogólnopolskie Turnieje Młodzików Młodszych - cztery 
razy I miejsce, Międzynarodowy Turniej Varcolar Polish Youth - dwa razy III miejsce. 

Ich trener Bartosz Pietryja także odebrał nagrodę z rąk starosty Andrzeja Płonki i przewodniczącego Rady Po-
wiatu Bielskiego Jana Borowskiego. 

W trakcie uroczystości Starosta Bielski A. Płonka gratulował osiągnięć nie tylko zawodnikom i trenerom, ale 
także działaczom sportowym, sędziom oraz władzom samorządowym, które wymiernie wspierają sport. 

Na podstawie: www.powiat.bielsko.pl 

 

„MORSKIE OPOWIEŚCI  PRZEDSZKOLAKÓW 
W POGÓRZU" 

„Kiedy wiatr zaszumi w głowie, 
Cały świat nabiera treści, 

Wtedy chętnie słucha człowiek  
Morskich opowieści.” 

Tańczące syreny, dzielni marynarze oraz piraci atakujący statek – to tylko niektóre 
epizody morskiej opowieści przedstawionej przez dzieci z Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Iłownicy. Przedszkolaki z grupy 5 i 6-latków wystąpiły przed niezwykłą 
publicznością – pensjonariuszami Domu Pomocy Społecznej w Pogórzu. Śpiewały szanty, 
tańczyły do muzyki z „Titanica” oraz stworzyły pełną grozy scenę porwania statku. W cza-
sie przedstawienia towarzyszyła im wspaniała muzyka z filmu „Piraci z Karaibów”, która 
idealnie oddała emocje towarzyszące bohaterom. 

Dzieci spotkały 
się z bardzo cie-
płym przyjęciem. 
Małych aktorów na-
grodzono  gromkimi 
oklaskami oraz nie-
samowitą wdzięcz-
nością i radością 
obserwatorów. Po przedstawieniu przedszkolaki złożyły mieszkań-
com i pracownikom ośrodka noworoczne życzenia oraz wręczyły 
piękny prezent – obraz namalowany na płótnie, który tworzyły pod 
okiem lokalnej artystki – pani Marzeny Iskrzyckiej.  

Wyjazd był dla dzieci prawdziwą  lekcją, która uczy szacunku i 
życzliwości dla drugiego człowieka. Mali wykonawcy wraz z opie-
kunami zostali zaproszeni do kolejnych odwiedzin. 

Anna Mleczko 

Koło Gospodyń Wiejskich w Jasienicy 

zaprasza wszystkich członków na spotkanie z okazji 

DNIA KOBIET. 

Spotkanie odbędzie się w sali GOK przy Urzędzie Gminy w Jasienicy 

w dniu 4 marzec /sobota/ 2017 r. o godz. 15.00 
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AKCJI ZBIERANIA NAKRĘTEK 

Serdecznie dziękujemy wszystkim ludziom dobrej woli o 
wielkich sercach, którzy odpowiedzieli na apel i przyłączyli 
się do akcji zbierania plastikowych nakrętek dla Łukasza Fi-
cek z Iłownicy.  
W tym roku udało się zebrać 214,5 kg nakrętek, cena na sku-
pie 0,80 – 1 zł, koszt 1 rehabilitacji – 80 zł. 
W 2017 roku nakrętki zbieramy dla Judytki Sadlik z Iłownicy 
– 4 letniej dziewczynki cierpiącej na dziecięce porażenie mó-
zgowe – www.judytka.pl 
 

www.lukaszficek.cba.pl 

W JASIENICY ZNÓW PRZYBYŁO 
Dokładnie 23 424 mieszkańców liczyła gmina Jasienica na koniec 2016 r.  
W ub. roku w Urzędzie Gminy Jasienica zostały zameldowane 659 osoby, w tym 297 nowo narodzonych 
dzieci (rok wcześniej noworodków było 317). W tym samym okresie wymeldowano 416 osób, w tym 190      
z powodu śmierci.  
Wśród imion, jakie rodzice nadali nowym obywatelom gminy Jasienica, u dziewcząt zdecydowanie wygrała 
Milena (12), także Zofia (9) i Natalia (8). Popularna była również Zuzanna (6) oraz Magdalena i Oliwia (po 
5). Dla chłopców rodzice wybierali najczęściej imiona apostolskie – zwyciężył Jakub (11), przed Janem (8)   
i Mateuszem (6). Zameldowano także pięciu małych Wiktorów.  

PODZIĘKOWANIE 
W imieniu organizatorów Dnia Seniora w Świętoszówce dziękuję osobom i organizacjom, 
które umożliwiły sfinansowanie oraz zorganizowanie tej corocznej imprezy, która odbyła się 
07.12.2017r dla seniorów z 5 miejscowości. 
Są to:  Bank Spółdzielczy w Jasienicy, KGW Łazy, OSP Świętoszówka, KGW Świętoszówka, Ze-
spół Regionalny Grodźczanie,  Poseł RP Stanisław Szwed, Józef Szczypka, Marek Grygier- Pie-
karnia,  Ewa i Arkadiusz  Waszek - Kwiaciarnia, Katarzyna Dyaczyńska Radna Gminy Jaworze 
wraz z rodziną, Radni Gminy Jasienica:  Aleksander Szymala, Stanisław Cebulak, Karol Bierski i 
Henryk Frycz, Artur Zemlik - transport oraz Właścicielom Sklepu Market w Świętoszówce. 
                          

Józef Herzyk - Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego 

Serdeczne podziękowania za wyrazy współczucia, zamówione Msze św.,  

złożone wieńce i kwiaty oraz liczny udział w uroczystości pogrzebowej  

naszej  Kochanej Żony, Matki, Babci 

ŚP. Krystyny Staniek 
ks.  proboszczowi Janowi Gustynowi, ks.  proboszczowi Andrzejowi Szczepaniakowi, 

ks.  proboszczowi Piotrowi Grochowieckiemu, ks.  proboszczowi Janowi Walusiowi, ks. 

Dariuszowi Kocanowi,   ks. Czesławowi Blochowi, ks.  proboszczowi Witoldowi Grzombie 
Staroście bielskiemu Andrzejowi Płonce, Przewodniczącemu  Rady Powiatu Janowi Bo-

rowskiemu, radnym Rady Gminy w Jasienicy, Sołtysom gminy Jasienica, pracownikom  

Urzędu Gminy w Jasienicy, przedsiębiorcom z terenu gminy,  wszystkim jednostkom orga-
nizacyjnym z terenu gminy, wszystkim delegacjom,  krewnym, znajomym, sąsiadom, 

składają 
mąż, i córki z rodzinami 
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X EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEJ LIGI MISTRZÓW BRD 
Z udziałem ekip z całej Polski rozpoczął się 

turniej Rowerowy „O Puchar Wójta Gminy Jasie-
nica” w ramach X edycji Ligi Mistrzów Bezpie-
czeństwa Ruchu Drogowego, jaki został przepro-
wadzony w mazańcowickich szkołach.  

W piątek 20 stycznia najlepsze zespoły ze szkół 
podstawowych i gimnazjów w całej Polsce rywali-
zowały w kilku konkurencjach, związanych tema-
tycznie z bezpieczeństwem ruchu drogowego. 
Uczestnicy musieli się wykazać m.in. znajomością 
zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego, udziela-
nia pierwszej pomocy przedmedycznej oraz orga-
nizacją zawodów, związanych z propagowaniem 
zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego i zawo-
dów sportowych.  

Do zawodów zgłosiło się 18 drużyn z dziewię-
ciu województw, zachodniopomorskiego, warmiń-
sko-mazurskiego, świętokrzyskiego, mazowieckie-
go, łódzkiego, podkarpackiego, małopolskiego, 
opolskiego i śląskiego. Oficjalnego otwarcia tur-
nieju dokonał wójt gminy Jasienica Janusz Pierzy-
na, który objął patronat nad zawodami. – Gratuluję 
wam waszej pasji, która pcha was do zdobywania 
nowej wiedzy i umiejętności. To coś, co was od-
różnia od waszych koleżanek i kolegów  i czyni 
każdego z was bogatszym człowiekiem. Rozwija-
cie ją i kształtujecie swoje charaktery – zachęcał 
wójt Janusz Pierzyna młodych uczestników zawo-
dów.    
WYNIKI TURNIEJU  
SZKOŁY PODSTAWOWE  
1. Szkoła Podstawowa w Stroniu, woj. małopol-

skie, powiat wadowicki, opiekunowie: Jan Gę-
bala i Tomasz Gębala  

2. Szkoła Podstawowa w Czarnej, woj. podkar-

packie, powiat dębicki, opiekun: Jerzy Ostręga  
3. Szkoła Podstawowa nr1 we Włoszczowie, woj. święto-

krzyskie, powiat włoszczowski, opiekun: Marcin Sztuka  
4. Szkoła Podstawowa nr 1 w Koluszkach, woj. łódzkie, 

powiat łódzki wschodni, opiekun: Marek Kamiński  
5. Szkoła Podstawowa nr 3 w Nidzicy, woj. warmińsko-

mazurskie, powiat nidzicki , opiekun: Jacek Gnidziński  
6. Publiczna Szkoła Podstawowa im. K. Makuszyńskiego  

w Jesionowie, woj. zachodniopomorskie, powiat prze-
lewicki, opiekun: Waldemar Klemenski  

7. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 18 w Kędzierzynie- 
Koźlu, woj. opolskie, powiat  kędzierzyńsko-kozielski, 
opiekun: Rafał Czub  

8. Publiczna Szkoła Podstawowa w Żukowie, woj. za-
chodniopomorskie, powiat przelewicki, opiekun: Wal-
demar Klemenski  

9. *Szkoła Podstawowa w Mazańcowicach – drużyna wy-
stąpiła poza konkurencją, brakowało jednej zawodnicz-
ki, opiekun: Ewa Zeman  

GIMNAZJA  
1. Gimnazjum w Zakrzowie, woj. małopolskie, powiat 

wadowicki, opiekun: Bogdan Radwan  
2. Gimnazjum nr 1 w Koluszkach, woj. łódzkie, powiat 

łódzki wschodni, opiekun: Jerzy Pecyna  
3. Gimnazjum nr 1 we Włoszczowie, woj. świętokrzyskie, 

powiat włoszczowski, opiekun: Marcin Sztuka  
4. Gimnazjum w Czarnej, woj. podkarpackie, powiat dę-

bicki, opiekun: Jerzy Ostręga  
5. Gimnazjum w Jedlińsku, woj. mazowieckie, powiat ra-

domski, opiekun: Krystian Kilar  
6. Gimnazjum nr 3 w Nidzicy, woj. warmińsko-mazurskie, 

powiat nidzicki, opiekun: Jacek Gnidziński  
7. Gimnazjum im. Olimpijczyków Ziemi Przelewickiej w 

Przelewicach, woj. zachodniopomorskie, powiat prze-
lewicki, opiekun: Waldemar Klemrnski  

8. Publiczne Gimnazjum nr 6 w Kędzierzynie- Koźlu, woj. 
opolskie, powiat  kędzierzyńsko-kozielski, opiekun: Ra-
fał Czub  

9. Gimnazjum w Mazańcowicach, woj. śląskie, powiat 
bielski, opiekun: Eugeniusz Moskała  

KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA SZKOŁY 
PODSTAWOWE  

• dziewczęta: Natalia Nowak (Szkoła Podstawowa w 
Stroniu, woj. małopolskie)   

• chłopcy: Jakub Kaczor (Szkoła Podstawowa nr1 we 
Włoszczowie, woj. świętokrzyskie)  

GIMNAZJA  
• Wiktor Stępniewski (Gimnazjum nr 1 w Koluszkach, woj. 

łódzkie)  
Sędzia główny turnieju: Krzysztof Stankiewicz - Zastępca 
Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Miejskiej Policji 
w Bielsku-Białej  
Sędzia konkurencji – testy: m. asp. Ilona Michalczyk (Wy-
dział Ruchu Drogowego Miejskiej Policji w Bielsku-
Białej)  
Sędzia konkurencji - pierwsza pomoc: Janusz Głaz (ratow-
nik – Grupa Ratownictwa PCK Bielsko-Biała)  
Był to pierwszy z trzech planowanych w tym sezonie tur-
niejów w ramach tzw. Ligi Mistrzów BRD. Kolejne odbędą 
się w Stroniu (woj. małopolskie) i we Czarnej (woj. pod-
karpackie). Impreza pod patronatem Wójta Gminy Jasieni-
ca Janusza Pierzyny.  

www.jasienica.pl  
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„Ludzie, których kochamy, zostają na zawsze, bo zostawili ślady w naszych sercach” 
 

Wyrazy głębokiego żalu i współczucia  
z powodu śmierci  

ŚP. Krystyny Staniek   
składają mężowi, córkom i ich rodzinom  

 
Zarząd i członkinie 

 Koła Gospodyń Wiejskich w Łazach  
 

           Serdeczne podziękowania za wyrazy współczucia, zamówione 
 Msze Święte, złożone wieńce i kwiaty oraz liczny udział w uroczystości pogrze-
bowej Naszej Najukochańszej Żony, Mamusi, Babci, Prababci i Matki Chrzestnej 

Śp. Emilii Madzia 

– ks. Proboszczowi Bier Janowi Froelich za odprawioną Mszę Świętą, dr. Sanchez-
Tarnawieckiemu, Paniom pielęgniarkom Danucie Czernik i Jolancie Karasiewicz, 
bliższej i dalszej rodzinie, chrześniakom, sąsiadom, Braciom Ewangelikom i Bra-
ciom Adwentystom, orkiestrze i Firmie Pogrzebowej Szymala i wszystkim którzy 
odprowadzili Naszą Ukochaną Żonę i Mamusię na drogę wiecznego spoczynku  

składają 
                                                            mąż i córki z rodzinami. 

 

Serdecznie dziękuję Wójtowi Gminy Jasienica Januszowi Pierzynie,  
         zastępcy Wójta Krzysztofowi Wieczerzakowi, przewodniczącemu Rady Gminy  

Janowi Bateltowi oraz całej Radzie, Dyrektor Ewie Anzorge - Janeczko  
i Radzie Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Rudolfa Gila w Świętoszówce, Ochotniczej 

Straży Pożarnej, Kołu Gospodyń Wiejskich i Radzie Sołeckiej Łazów, całej rodzinie 
oraz Pani Renacie Krysta właścicielce i pracownikom Piekarni Krysta w Mazańcowicach  

za złożone wieńce i kwiaty oraz zamówione Msze Święte. 
Dziękuję sąsiadom, kolegom taty z orkiestry oraz wszystkim, którzy uczestniczyli  

w ceremonii pogrzebowej mojego zmarłego Taty 

śp. Erwina Kocurek 
                                                   syn Tadeusz z rodziną 
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SMOG  ZABIJA POWOLI 
SMOG  ZABIJA POWOLI – pod takim hasłem szkolne koło PCK w Gimna-

zjum w Jasienicy realizuje projekt w ramach Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu 
Życia PCK. Któż z nas nie doświadczył ostatnimi czasy przykrego zapachu po-
wietrza drażniącego drogi oddechowe, wywołującego łzy w oczach. Smog – 
słowo, które krąży w mediach i rozmowach. Powstaje podczas bezwietrznej po-
gody przy niskiej temperaturze lub dużej wilgotności  powietrza  oraz wysokim 
zanieczyszczeniu powietrza tzw. niską emisją spalin pochodzących głównie z 
gospodarstw domowych. Substancje pochodzące ze spalania, często słabej ja-
kości paliw, a nierzadko śmieci są silnie toksyczne, wywołują duszności, uszko-
dzenie górnych dróg oddechowych, układu krążenia, mogą być przyczyną za-
truć, nowotworów, uszkodzenia mózgu u dzieci. Powietrze nie zna granic więc 
musimy wspólnie zadbać o jego jakość. W różnych źródłach informacyjnych 
znaleźliśmy takie oto sposoby: stosować  paliwa wysokiej jakości (choć są droż-
sze mają też wyższą wartość energetyczną), bezwzględnie zaprzestać spalania 
śmieci, wymienić piece na wysoko wydajne, ocieplać domy, jeśli to możliwe ko-
rzystać z energii słońca (panele słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne). Podczas dni 
ze smogiem należy jak najkrócej przebywać  poza pomieszczeniami, szczegól-
nie dotyczy to małych dzieci i osób starszych. W ramach naszej akcji w  szkole 
przygotowaliśmy ulotki informacyjne, gazetkę, prezentację multimedialną dla ro-
dziców,  ogłosiliśmy konkursy plastyczne i multimedialne na temat wpływu za-
nieczyszczeń powietrza na nasze zdrowie.                                            

Piotr Pochwalski z kl. 3a przygotował logo naszej akcji.  
Barbara Mierzejewska 

 

WIZYTA UCZNIÓW Z III KLASY  
W DOMU OPIEKI SOAR  

W BIELSKU-BIAŁEJ 
W poniedziałek 6 lutego uczniowie trzeciej klasy ZSP 
w Wieszczętach wyruszyli, już po raz ostatni, z jaseł-
kami "Tańcem i śpiewem witamy Dzieciątko" do Do-
mu Opieki SOAR w Bielsku Białej. Pensjonariusze 
Domu zachwycili się umiejętnościami tanecznymi i 
muzycznymi wykonawców oraz pięknymi, kolorowy-
mi strojami. Po przedstawieniu dzieci rozmawiały z 
publicznością oraz zostały zaproszone do ponownych 
odwiedzin i występów. 

Jadwiga Jagła 

 

SPOTKANIE NOWOROCZNE 
W dniu 11 stycznia 2017r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wieszczętach odbyło się  Spotkanie Nowo-

roczne dla Rodziców, Dziadków i wszystkich chętnych osób mających ochotę współuczestniczyć we wspólnym 
kolędowaniu. Dzieci naszego przedszkola i uczniowie klasy III, pod okiem swoich opiekunów,  zaprezentowały 
wspaniałe  jasełka , które już niejako po czasie 
świątecznym, przypomniały nam o rodzinnych  
i cudownych świętach, niedawno przeżytych    
w gronie osób najbliższych. Natomiast Przed-
stawiciele Samorządu Uczniowskiego oraz ze-
spół muzyczny swoimi życzeniami i dobrą mu-
zyką umilał czas pomiędzy występami. 

Z tego miejsca pragnę serdecznie podzię-
kować Wszystkim Osobom uczestniczącym     
w naszym spotkaniu , a Nauczycielom przygo-
towującym występy  i dzieciom za przyjemnie    
i świątecznie przeżyty czas .  

Podziękowania kieruję także do Rodziców, 
którzy  pomagali przy dowozie  i odwozie krze-
seł, z OSP Wieszczęta i OSP Roztropice. 

                                                                    Z podziękowaniami i wyrazami szacunku  
Ilona Walach- Dyrektor ZSP w Wieszczętach 
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FERYJNY CZAS  W ZESPOLE SZKOLNO – PRZEDSZKOLNYM W IŁOWNICY 

W dniach od 16 do 20 stycznia w Zespole 
Szkolno – Przedszkolnym w Iłownicy, zostały 
zorganizowane zajęcia dla naszych uczniów, 
którzy nie wyjechali na zorganizowany wypo-
czynek.  Zimowa aura, pejzaż za oknem za-
chęcały do wychodzenia z domu. Dzięki temu, 
aż 37 osobowa grupa dzieci, skorzystała     z 
ciekawej i niecodziennej oferty szkoły. Dziecia-
ki nie nudziły się w domu, ale spędzały wolny 
czas w atrakcyjny sposób.  

Materiały plastyczne, koszty dowozu oraz 
wstępy zostały sfinansowane przez Gminę Ja-
sienica, Radę Rodziców naszej szkoły oraz ro-
dziców dzieci uczęszczających na spotkania. 
Zajęcia przebiegały według wcześniej opracowanego programu, przez kierownika zimowiska. Zapew-
niały one wszechstronny rozwój, kształtowały nawyki aktywnego spędzania wolnego czasu oraz rozwi-
jały twórcze myślenie i kreatywność.  

Zimowisko zorganizowano w pierwszym tygodniu ferii, od poniedziałku do piątku w godzinach od 
8:00 do 13:00. Dzieci miały zapewnioną ciepłą herbatę i obiad. Biorąc pod uwagę, iż uczestnicy zajęć 
byli w różnym wieku, można  było skoncentrować się na kształtowaniu postawy tolerancji 
i opiekuńczości nad słabszym i młodszym.   

Pierwszy dzień zimowiska wychowawcy rozpoczęli od zapoznania całej grupy z regulaminem        
i ustalenia zasad współpracy. Następnie zgodnie z harmonogramem, odbywały się zaplanowane  zaję-
cia. Dzieciaki brały udział w zajęciach: plastycznych, sportowych na sali gimnastycznej, zajęciach 
warsztatowych – doświadczeniach. Zobaczyły film „Sing” w bielskim kinie, odwiedziły Centrum Za-
baw dla Dzieci – Leopark oraz Muzeum Zofii Kossak-Szczuckiej w Górkach Wielkich. Brały udział w 
zajęciach teoretyczno - praktycznych w Chacie Chlebowej w Górkach Małych. Mieli okazję podszli-
fować jazdę na łyżwach oraz doskonalić umiejętności pływackie w Parku Wodnym Aquarion. 

Każdy uczestnik znalazł coś dla siebie i nie narzekał na nudę, ponieważ wachlarz prowadzonych 
zajęć był bardzo szeroki. Uśmiechnięte buzie uczestników zimowiska, były dla nas motorem do pracy  
i zachętą do kontynuowania takich działań w następnym roku.  

/R. Pietroszek  

SPOTKANIE NOWOROCZNE W ROZTROPICACH 
Przywitaniem mieszkańców i gości oraz złoże-

niem noworocznych życzeń rozpoczęło się tradycyj-
ne spotkanie noworoczne mieszkańców Roztropic.  
Życzenia wszystkim złożyła sołtys wsi Roztropi-

ce Barbara Sadlik, dziękując jednocześnie za ubie-
głoroczną pracę na rzecz społeczności sołectwa Roz-
tropice. Sołtys Barbara Sadlik podziękowała również 
wójtowi Januszowi Pierzynie za jego zaangażowanie 
w rozwój gminy i Roztropic. Wójt zrewanżował się 
podziękowaniami, kierując je tak do pani sołtys, jak 
i do radnych oraz mieszkańców Roztropic.  

– Dzięki waszej pracy nie tylko Roztropice mogą 
się rozwijać, dokładacie swoją część do wspólnego 
dobra, jakim jest gmina Jasienica. Dziękuję wam, że 
potraficie przyłączać się do wspólnych inicjatyw – 
mówił wójt Janusz Pierzyna.  

Spotkaniu towarzyszył występ Zespołu Regio-
nalnego „Grodźczanie”, który stworzył wspaniała 
atmosferę roztropickiego spotkania noworocznego. W półgodzinnym pokazie zaprezentowali się tak starsi, 
jak i najmłodsi członkowie zespołu, wyśpiewując radośnie kolędy. Kolejny występ muzyczny należał do 
Koło Śpiewaczego Stowarzyszenia Sympatyków Roztropic, które również zaśpiewało kolędy.  

Dla uczestników przygotowano poczęstunek, którego główne danie stanowił karp.  
 www.jasienica.pl  
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FINAŁOWY KONCERT MŁODYCH TALENTÓW 
29 stycznia w filii GOK w Rudzicy odbyło 
się uroczyste wręczenie nagród laureatom 
Konkursu Kolęd i Pastorałek oraz Przeglą-
du Jasełek i Obrzędów Kolędniczych. Nie 
zabrakło również występów – na scenie 
zobaczyliśmy zdobywców pierwszych 
miejsc w poszczególnych kategoriach kon-
kursowych. Przeglądy organizowane przez 
Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy od-
były się już po raz czternasty a honorowy 
patronat nad imprezami objął Wójt Gminy 
Jasienica. 
Jeszcze raz serdecznie gratulujemy i dzię-

kujemy wszystkim uczestnikom za udział w przeglądach. 
www.gokjasienica.pl  

CYKLICZNE SPOTKANIA SENIORÓW 
          Organizuje co roku Zarząd Koła Nr 21 Eme-
rytów, Rencistów i Inwalidów w Jasienicy. 
Tym razem przewodniczący Józef Niesyt, witał w 
dniu 12. stycznia br. wszystkich seniorów i zapro-
szonych gości. Władze gminy Jasienica w osobach 
przewodniczącego Rady Gminy Jana Batelta wraz 
z radnymi, którzy jak co roku służą potrzebującym, 
własnym transportem. Wójta Janusza Pierzynę, 
którego wystąpienie, spotkało się z wielkim zainte-
resowaniem. Władysławę Gańczarczyk - radną 
powiatu bielskiego, a jednocześnie przedstawiciel-

kę służby zdrowia wraz z panem doktorem Jac-
kiem Raszką, mile widzianymi gośćmi, którzy 
sprawili wiele satysfakcji przybyłym seniorom. 
Miejscowe duchowieństwo reprezentowali ks. An-
drzej Krzykowski z kościoła ewangelickiego i ks. 
Rafał Dendys z kościoła katolickiego. Szczególną 
postacią, co podkreślił przewodniczący Niesyt        
i dzięki której spotkanie miało miejsce w gościn-
nych progach jasienickiego GOK-u, była dyrektor 
tej placówki Agnieszka Bronowska. 
       Smakowity poczęstunek, przygotowały Panie 
z KGW w Jasienicy, a występ "Zadymiarzy" z ja-
sienickiego gimnazjum, pod batutą Stanisława 
Urbana, wprawił uczestników w rozrywkowy na-

strój. Wszystkim uczestnikom i gościom serdecznie dziękował prowadzący spotkanie Józef Niesyt        
i zapraszał do udziału w imprezach i wycieczkach organizowanych przez zarząd koła. 

                                                                                 Uczestnik 

Dzień zaczyna się nie wtedy, gdy otworzysz oczy,  
ale wtedy, kiedy spojrzysz  

nimi życzliwie na drugiego człowieka 
www.zycienaplus.pl 
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WIECZORNICA W IŁOWNICKIEJ SZKOLE 

Dnia 31 stycznia 2017 r. w Szkole Pod-
stawowej w Iłownicy zebrali się na uroczystym 
spotkaniu kończącym już świąteczny okres ro-
dzice, najbliżsi uczniów, mieszkańcy naszych 
miejscowości, przedstawiciele samorządu 
i gminy Jasienica. Wśród zaproszonych gości 
nie zabrakło jak zwykle reprezentantów: Parafii 
Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Rudzicy, 
KGW Iłownicy i Landeka. W takim rodzinnym 
gronie uczniowie chcieli zaprezentować swoje 
umiejętności aktorskie i muzyczne, w sztuce pt. 
„Jeden zero dla nieba”. W tym roku jasełka 
przygotowała klasa 3 pod opieką Violetty Gi-
życkiej oraz Renaty Niedzieli. Piękne efekty 
świetlne wzbudzały zainteresowanie zgroma-
dzonej widowni, a zwłaszcza malutkich dzieci, 
które spontanicznie reagowały na wszystkie 
sceny. Następnie wystąpili uczniowie przygo-
towani przez nauczycielkę Marię Szubert. Z ko-
lędami i pastorałkami zaprezentowali się 
uczniowie klas II-VI. Chłopcy ze Szkolnego Ze-
społu Regionalnego „Szwarne Dziecka”,  poka-
zali jak dawniej kolędowało się po domach,       
w czasach, gdy nie było telewizora. Jak to jest  
w zwyczaju, przy kolędowaniu zbiera się też 
pieniążki na różne cele. Tym razem datki finan-
sowe, zostały przeznaczone na wsparcie akcji 

charytatywnej Pola Nadziei i na potrzeby naszych uczniów. Udało się zebrać 2543,25zł. Dziękujemy 
bardzo darczyńcom. O miłą atmosferę zadbali rodzice, nauczyciele i pracownicy placówki. Przygoto-
wali salę, stoły, ciepłe napoje oraz ciasta. Każdy mógł miło spędzić wtorkowy wieczór. 

/Grono pedagogiczne/ 

 
„TAŃCEM I ŚPIEWEM WITAMY DZIECIĄTKO” 

 

W niedzielę 29 stycznia w kościele 
św. Wawrzyńca w Bielowicku "Trze-
cioklasiści" z ZSP w Wieszczętach 
wystąpili z przedstawieniem jasełek 
"Tańcem i śpiewem witamy Dzieciąt-
ko". Spektakl ten, prezentowano na 
Przeglądzie Jasełek i Obrzędów Ko-
lędniczych w Rudzicy. Na występ 
przybyli licznie parafianie i rodziny 
małych aktorów, nagradzając żywio-
łową prezentacje gorącymi brawami.  

Jadwiga Jagła 



 

luty 2017   19 

/ 

KAMPANIA PROMOCYJNA „RUSZA LSR!” 
     Lokalna Grupa Rybacka „Bielska Kraina” rozpo-
czyna działania promocyjno – informacyjne dotyczące 
wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach prio-
rytetu 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności teryto-
rialnej” Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze 
2014-2020”.Ma on służyć rozwojowi społeczno-
gospodarczemu obszarów rybackich i obszarów 
akwakultury. 
Lokalna Grupa Rybacka otrzymała 12 000 000 zł  z 
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego  z 
czego na  
• Realizację LSR   (art. 35 ust. 1 lit b Rozporządze-

nia nr1303/2013)   - 10 440 000,00 zł 
• Współpracę   (art. 35 ust. 1 lit c Rozporządzenia 

nr1303/2013)  - 360 000,00 zł 
• Koszty bieżące i Aktywizacja  (art. 35 ust. 1 lit d 

oraz e Rozporządzenia nr 1303/2013)   =      
1 200 000,00 zł     

Pomoc finansowa na realizację operacji w ramach 
działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kie-
rowanych przez społeczność” jest przyznawana na re-
alizację następujących celów: 
a) podnoszenie wartości produktów, tworzenie miejsc 
pracy, zachęcanie młodych ludzi i propagowanie in-
nowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw pro-
duktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury; 

b) wspieranie zróżnicowania działalności w ramach 
rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspieranie 
uczenia się przez całe życie i tworzenia miejsc pracy 
na obszarach rybackich i obszarach akwakultury; 
c) wspieranie i wykorzystywanie atutów środowiska 
na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w 
tym działania na rzecz łagodzenia zmiany klimatu. 
d) propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzic-
twa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach 
akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego rybo-
łówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa 
kulturowego; 
e) powierzenie społecznościom rybackim ważniejszej 
roli w rozwoju lokalnym oraz zarządzaniu lokalnymi 
zasobami rybołówstwa i działalnością morską. 
Terminy naborów planowane są w I półroczu 2017 
roku w ramach : 
• P 1.1.1 Modernizacja i innowacyjność w przedsię-

biorstwach rybackich 
• P 1.2.1 Wsparcie aktywności gospodarczej nie-

związanej z podstawową działalnością rybacką 
• P 2.2.1 Tworzenie i rozwój infrastruktury tury-

stycznej i rekreacyjnej  
Więcej szczegółowych informacji na stronie 
www.bielskakraina.pl w biurze Stowarzyszenia (Biel-
sko Biała, ul.T.Regera 81 parter) lub nr tel. 
725449170, 338105735 

NABORY WNIOSKÓW 
Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska ogłosiła nabory wniosków w ramach podejmowania, roz-

wijania działalności gospodarczej, zachowania dziedzictwa lokalnego, wzmacniania kapitału społecz-
nego oraz wspierania współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na ob-
szarze wiejskim objętym LSR w zakresie świadczenia usług turystycznych.  
Wnioski będą przyjmowane w siedzibie LGD w dniach  od 22 lutego do 14 marca. Wszelkich informa-
cji udziela Biuro LGD Ziemia Bielska pod nr telefonu: 33 813 69 64.  
 

KARNAWAŁOWY  BAL  PRZEBIERAŃCÓW 
W czwartkowe popołudnie w filii GOK w 

Bierach odbył się coroczny Bal Karnawałowy. 
Nasi milusińscy bawili się także przy muzyce 
na  Karnawałowym Balu Przebierańców, któ-
ry został zorganizowany we współpracy z Ko-
łem Gospodyń Wiejskich w Bierach. Wszyst-
kim atrakcjom towarzyszyły śmiech i dobra 
zabawa.  W tym dniu sala filii Gminnego 
Ośrodka Kultury w Bierach, zamieniła się w 
salę balową. Dzieci przebrane były w różno-
rodne stroje, nie zabrakło księżniczek, straża-
ków, wróżek, kowbojów i innych ulubionych 
postaci z bajek. 

www.gokjasienica.pl  
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USTAWA ZABRANIA PUSZCZANIA PSÓW  
BEZ MOŻLIWOŚCI ICH KONTROLI 

 

W związku z powtarzającymi się skargami mieszkańców dotyczącymi zagrożeń ze strony wałęsa-
jących się bez nadzoru psów /posiadających właściciela/, przypominamy o obowiązkach osób 
utrzymujących zwierzęta domowe, wynikających z art. 10a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. 2013 r. poz. 856 z późn. zm.), który zabrania puszczania 
psów bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania umożliwiającego identyfikację właściciela 
lub opiekuna poza prywatny ogrodzony teren. 
Dodatkowo osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do sprawowania nad nimi 

opieki właściwej dla gatunku, szczególnie nie pozostawiania ich bez dozoru, gdy istnieje możliwość opuszczenia pomiesz-
czenia lub terenu ogrodzonego.Właściciele psów  ponoszą pełną odpowiedzialność za zachowanie tych zwierząt. 
Utrzymujący psa, a także inne zwierzęta domowe,  zobowiązani są do: 
•  wyprowadzania psa na smyczy lub w kagańcu, natomiast psa rasy uznawanej za agresywną na smyczy i w kagańcu, 

w miejscach mało uczęszczanych dopuszcza się prowadzenie psa bez smyczy pod warunkiem, że pies ma nałożony ka-
ganiec, a właściciel lub opiekun sprawuje kontrolę nad jego zachowaniem; 

• nie wprowadzania zwierząt na teren placów gier i zabaw oraz piaskownic 
• nie wprowadzania zwierząt do budynków użyteczności publicznej i obsługi ludności, w szczególności do urzędów, zakła-

dów opieki zdrowotnej i opieki społecznej, szkół i placówek wychowawczych, placówek kulturalno-oświatowych o ile wła-
dający tymi budynkami nie postanowią inaczej: zakaz nie dotyczy psów przewodników; 

• zabezpieczenia terenu nieruchomości przed wydostaniem się z niej zwierzęcia; 
• natychmiastowego usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęt,a w   szczególności art. 77 
kodeksu wykroczeń: 
Art. 77. Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze 
grzywny do 250 złotych albo karze nagany. 
Art. 166. Kto w lesie puszcza luzem psa, poza czynnościami związanymi z polowaniem, podlega karze grzywny albo 
nagany. 
Niezachowanie należytej ostrożności przy trzymaniu psa może doprowadzić do wyrządzenia szkody przez psa innej oso-
bie. Najczęściej ta szkoda ma postać uszkodzenia rzeczy, ale coraz częściej słyszymy o przypadku poważnego pogryzienia 
przez psa dziecka czy nawet dorosłej osoby. W zależności od skutków takiego niewłaściwego trzymania czworonoga – wła-
ściciela może spotkać mniej lub bardziej surowa odpowiedzialność karna. 
Jeśli w wyniku niedopilnowania psa dojdzie do zniszczenia rzeczy (np. rozerwanie ubrania, wybicie szyby, jak również za-
gryzienie innego zwierzęcia) – posiadacz, który nie wywiązał się z właściwego trzymania psa poniesie odpowiedzialność 
karną uzależnioną od wartości wyrządzonej szkody. Jeśli wysokość zniszczonego lub uszkodzonego mienia nie przekracza 
kwoty 250 zł – posiadacza spotka odpowiedzialność za wykroczenie z art. 124 kodeksu wykroczeń. 
Na podstawie http://www.zaklikow.p 

REKLAMA 
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PIĘKNO I NAJLEPSZA JAKOŚĆ W JAWORZU 
 

Gmina Jaworze może poszczycić się Najlepszym 
Salonem Kosmetycznym w Polsce uzyskanym                    
w plebiscycie Gala Beauty Stars 2016.  Taki tytuł otrzymał 
pod koniec tego roku Dotyk Urody Centrum Kosmetyki 
Estetycznej. Miejsce znane wszystkim mieszkańcom Jaworza 
i okolic, a także  jak się okazuje  Polski. 

To kolejny przykład na to, że wielkość nie ma znaczenia. 
Dotyk Urody, który założyła mieszkanka Jaworza, istnieje od 
trzech lat, nie stoi za nim wielki kapitał, a jedynie pasja           
i ciężka praca. Marta Wawrzyczek marzyła o miejscu,           

w którym każda kobieta poczuje się pięknie i wyjątkowo. Zrealizowała plany na tyle skutecznie, że usłyszała     
o niej, a także o Jaworzu, cała Polska. 

Dotyk Urody, który znajduje się przy ulicy Wapienickiej 68 rozpoczął swoją działalność trzy lata temu i  to 
jest pewne,  na stałe wpisał się w jaworzański krajobraz. Niemal wszyscy mieszkańcy naszego regionu kojarzą 
parterowy, stylowy domek w odcieniach szarości i fioletu, który pojawia się tuż po tym, gdy mijamy Jaworze 
Średnie. W okresie zimowym można tam dostrzec zapalone świece, a w lecie piękne kompozycje z kwiatów. 

Najlepsi w Polsce 
Dotyk Urody zwyciężył, pomimo bardzo młodego wieku, w plebiscycie ogólnopolskim magazynu Gala. 

Został uznany, przez Czytelników, a w następnym etapie w wyniku niejawnego audytu i  jury, Najlepszym 
Miejscem Beauty 2016 w kategorii Gabinety Kosmetyczne & Day Spa 2 w plebiscycie Gala Beauty Stars. 

To ogromne wyróżnienie i zaszczyt dla właścicielki i personelu Dotyku Urody  pokonać największe salony, 
które znajdują się w stolicy naszego kraju i zyskać taki tytuł.  

Stawiają na jakość i efektywność 
Jak się okazuje salon pani Marty spełnia najwyższe standardy jakości i obsługi 

klienta. Oferta Dotyku Urody jest niezwykle bogata i opiera się na sprawdzonych, 
najwyższej jakości kosmeceutykach i zaawansowanym technologicznie sprzęcie. 
Jeśli do tego dodamy wysoko wykwalifikowaną i przesympatyczną kadrę, pięknie 
zaaranżowane wnętrza przynoszące na myśl pachnącą lawendą Prowansję, to 
uzyskamy idealne miejsce na wypoczynek i do odzyskania pewności siebie. Obok 
zabiegów, które święcą dziś triumfy na całym świecie, w tym przede wszystkim 
laseroterapia, znajdziemy także te tradycyjne i bardzo lubiane przez 
tradycjonalistki. W ofercie znajduje się szeroki wachlarz zabiegów 
pielęgnacyjnych na twarz i ciało, masaży, pielęgnacja dłoni i stóp oraz zabiegi 
laserowe stosowane w usuwaniu owłosienia, zamykaniu naczynek, w odmładzaniu 
i liftingu skóry, terapii trądziku pospolitego i różowatego, terapii grzybicy, 
usuwaniu przebarwień, włókniaków, niechirurgicznej plastyce powiek, 

Zwolenniczki pięknego spojrzenia również znajdą tu swoje miejsce. Pani 
Marta Wawrzyczek potrafi wydobyć piękno oczu poprzez idealnie dobrany kolor henny, stworzy makijaż 
permanentny Twoich marzeń. Sprawi, że rzęsy dzięki stylizacji będą codziennie wyglądały zniewalająco. W 
salonie można także uzyskać wymarzoną sylwetkę, a przede wszystkim odzyskać harmonię i spokój ducha. W 
Dotyku Urody podkreślamy i wydobywamy naturalne piękno oferując najlepsze zabiegi w atrakcyjnych cenach. 
To jest właśnie klucz do sukcesu Dotyku Urody. 

ZAPR ASZ AMY !  
  fot. Kurnikowski/AKPA 

DOTYK URODY CENTRUM KOSMETYKI ESTETYCZNEJ 
tel. 668 687 070 

43-384 JAWORZE, ul. Wapienicka 68 
www.dotykurody.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 + 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 

 

W WALENTYNKI 

- W Walentynki zrobiono w naszej firmie ankietę i okazało się, że na 

romantyczny wieczór walentynkowy najwięcej osób chciałoby pójść ze mną. 

- To gratulacje, powinieneś się cieszyć! 

- Nie do końca, w firmie nie ma ani jednej kobiety... 
http://potworek.com/  

 

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 

SZYCIE KOŁDER I WYROBÓW  

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

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

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

 

8 marca 

D Z I E Ń  K O B I E T  
Największy wybór kwiatów 

 ciętych, doniczkowych i goto-
wych wiązanek. 

Zapraszamy również do Sa-
lonu 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 

  
 

                   

�  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 

 

 
  

 

Reklama w miesięczniku  

„Jasienica” 

tylko  0,60 zł   za 1 cm2. 

Ogłoszenia drobne 

– 1 zł  - za słowo 
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