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RELACJE  WÓJTA  GMINY  JASIENICA 
PRZEGLĄD ZESPOŁÓW 
REGIONALNYCH 
     10. lipca odbył się Prze-
gląd Zespołów Regional-
nych w Rudzicy. Bardzo 
serdecznie dziękuję wszyst-
kim zespołom regionalnym, 
które przy wysokiej tempe-
raturze w strojach regional-
nych zaprezentowały swoje 

programy, poprzedzone licznymi treningami, setkami 
prób i wyrzeczeń, by przedstawić programy zgroma-
dzonej publiczności. Za to wszystko serdecznie dzię-
kuję i zapraszam na kolejne występy w naszej gminie. 
70 - LECIE KOŁA ŁOWIECKIEGO "ŚLEPOWRON" 
     16. lipca swój jubileusz obchodziło Koło Łowiec-
kie „Ślepowron". Wszystkim członkom tego koła gra-
tuluję wielkiego dorobku, przyrodniczego, kulturowe-
go i życzę aby następne jubileusze były równie hucz-
nie obchodzone i przynosiły wielką satysfakcję człon-
kom, gościom i mieszkańcom Rudzicy, którzy bawili 
się w towarzystwie zespołu "Baciary". 
150 - LECIE KOŚCIOŁA 
     Bardzo ważnym wydarzeniem były obchody 150-
lecia kościoła w Międzyrzeczu Górnym, w dniu 17 
lipca br. Chciałbym bardzo serdecznie pogratulować 
wszystkim wyznawcom Kościoła Ewangelicko-
Augsburskiego, za tak bogatą tradycję, za dotychcza-
sowy dorobek, za dzielenie się wiarą chrześcijańską na 
naszym terenie, za wszystkie inicjatywy społeczne po-
dejmowane przez parafian i wielki wkład w rozwój 
naszej gminy. Za to wszystko bardzo serdecznie dzię-
kuję i życzę, aby następne jubileusze odbywały się w 
tak dobrej atmosferze jak obecny. By wszystko, co 
wspólnie tworzymy przynosiło nam wielką satysfak-
cję, a parafia mogła się prężnie rozwijać.  
PRZEGLĄD KRONIK STRAŻACKICH 
     Bardzo serdecznie dziękuję za zorganizowanie w 
naszej gminie II Wojewódzkiego Przeglądu Kronik 
Strażackich w Świętoszówce, który był jednocześnie 
IV Powiatowym Przeglądem Kronik Strażackich. Bar-
dzo serdecznie dziękuję gościom, którzy zaszczycili 
nas swoją obecnością, m.in.: Pani Krystyna Ozga - wi-
ceprezes Zarządu Głównego, poseł na Sejm RP i druh 
Andrzeja Grzenia, wiceprezes ZOW ZOSP RP w Ka-
towicach. Podczas przeglądu zaprezentowane były 33 
kroniki. Mieliśmy możliwość przyjrzenia się jak pro-
wadzone są kroniki strażackie w województwie ślą-
skim. Jakie materiały i dokumenty źródłowe były pre-
zentowane. Odbyły się również prelekcje na temat 
sposobu prowadzenia kronik, szczególnie dla tych, 
którzy rozpoczynają swoją działalność kronikarską. 
Podczas sobotniego spotkania 23 lipca mieliśmy oka-
zję do pokazania zamku w Grodźcu oraz zabytkowej 
drukarni w Cieszynie. Bardzo serdecznie dziękuję 
tym, którzy udzielali się w tym zakresie. Organizato-
rem imprezy był nasz powiat przy udziale naszej gmi-

ny jak również Zarządu Powiatowego OSP i jednostki 
OSP Świętoszówka. 
XXII LATO W JASIENICY 
     Bardzo dziękuję wszystkim organizatorom jak 
również wszystkim gościom, którzy odwiedzili nas w 
Jasienicy 23 i 24 lipca. Było to XXII spotkanie z kul-
turą funkcjonującą w naszej gminie i wszystkimi, któ-
rzy prezentowali swoje talenty artystyczne na deskach 
jasienickiego amfiteatru. Dziękuję wszystkim miesz-
kańcom, za tak liczny udział. Cieszy to, że mamy czas 
na pracę i na rozrywkę, a liczna obecność przedstawi-
cieli najmłodszego pokolenia napawa nas radością. 
DOFINANSOWANIE ZABYTKÓW 
     Jesteśmy w trakcie realizacji Uchwały Rady Gminy 
Jasienica na dofinansowanie zabytków. W jej ramach 
przeznaczono 100 tys. złotych na: remont kościoła św. 
Jerzego w Jasienicy 50 tys. na wymianę centralnego 
ogrzewania i budowę kotłowni, ocieplenie stropu, 
kwotę 23 tys. zł przeznaczyliśmy na malowanie dachu 
kościoła rzymsko-katolickiego pw. św. Bartłomieja, w 
Grodźcu, kwotę 25. tys. zł. przeznaczyliśmy na dofi-
nansowanie remontu elewacji zabytkowej szkoły 
ewangelickiej w Jasienicy - obecnie budynku plebanii. 
Cieszy mnie to, że mogliśmy w tej formie pomóc wła-
ścicielom w remontach tych obiektów sakralnych. 
REALIZACJA PRAC PORZĄDKOWYCH. 
     Jesteśmy w trakcie realizacji prac porządkowych na 
terenie gminy. Pozyskaliśmy wsparcie w ramach fun-
duszy na zatrudnienie osób bezrobotnych, na 30 eta-
tów. Osoby te zatrudnione są przy pracach porządko-
wych i administracyjnych oraz remontach chodników i 
jezdni. Półroczny termin zatrudnienia w znacznym 
stopniu pomoże wykonać bieżące zadania oraz zaosz-
czędzić środki finansowe i przeznaczyć je na inne ce-
le.  
LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA 
      Odbyło się posiedzenie zarządu Lokalnej Grupy 
Działania i walne zgromadzenie. Przyjęliśmy do reali-
zacji strategię, która została przyjęta przez Urząd Mar-
szałkowski. Cieszymy się z dofinansowania. Będzie-
my rozpoczynać nabory na konkursy, które zostaną 
ogłoszone na przełomie roku. Wtedy mieszkańcy tere-
nów LGD - gminy Jasienica i pozostałych czterech 
gmin będą mogły aplikować o środki na wsparcie 
działalności. 
REMONTY DRÓG 
      Zarówno remonty cząstkowe jak i proces kładze-
nia nowych dywaników asfaltowych przebiegają bez 
zakłóceń. 
REMONT ULICY STRUMIEŃSKIEJ W JASIENICY 
      Chciałbym podziękować Panu Staroście Andrze-
jowi Płonce, za dokonanie remontu drogi strumień-
skiej, od skrzyżowania w Jasienicy, do drogi ekspre-
sowej. Położone zostały dwie warstwy: wyrównująca i 
ścieralna, wykonano odwodnienia, przejazd przez to-
ry. Sprawa, która drążona była już od roku i o to prosi-
łem Pana starostę, by było to sfinansowane i zrealizo-
wane. Również na wysokości sklepu „Do-
rota” będzie wykonane przejście  str. 4 
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dla pieszych. Przy Strumieńskiej będą trzy przejścia: 
na krzyżówce, przy sklepie „Dorota” i przy bibliotece, 
co zapewni większe bezpieczeństwo mieszkańców. 
SESJA RADY GMINY 
      28. lipca odbyła się sesja Rady Gminy Jasienica. 
Przyjęto następujące dofinansowania: 625 tys. zł prze-
każe gmina Jasienica na funkcjonowanie PKS. Jest to 
bardzo duże obciążenie finansowe, ale niezbędne dla 
zabezpieczenia komunikacji z sołectwami. Trzeba do-
dać, że na dzień dzisiejszy majątek PKS stanowi wła-
sność Starostwa Powiatowego i stąd potrzeba dofinan-
sowania; 100 tys. zł przekażemy na rzecz Państwowej 
Straży Pożarnej w Bielsku-Białej. Nadmienię, że 
wcześniej otrzymaliśmy samochód pożarniczy marki 
Renault do podziału bojowego, który trafił do OSP 
Świętoszówka, natomiast Mercedes z Świętoszówki 

trafił do OSP Wieszczęta. Przekazanie 100 tys. zł od-
było się więc w ramach współpracy; kwotą 10 tys. zł 
gmina Jasienica dofinansowała Szpital Pediatryczny w 
Bielsku-Białej, na zakup nowych urządzeń do ratowa-
nia życia małych dzieci, a kwotą 5 tys. zł dofinanso-
wano Szpital Psychiatryczny. 
SERDECZNA PROŚBA 
      Prosimy mieszkańców o szczególną dbałość o 
swoje posesje, koszenie chwastów gdyż rozszerzające 
się chwasty niekorzystnie wpływają na sąsiednie nie-
ruchomości. Mamy bardzo pięknie utrzymane nieru-
chomości, ale są i takie, które mają wiele do życzenia. 
Z tego względu prosimy o poważne potraktowanie tej 
sprawy. 
                                Dziękuję za relacje 

               R. Bożko
 

UDANY POCZĄTEK WAKACJI !!! 
W dniu 5 czerwca Zespół 

Charytatywny, który rozpoczął swoją 
działalność przy parafii katolickiej w 
Jasienicy, zorganizował „Słodką 
niedzielę” . Każda osoba obdarzona talentem 
kulinarnym mogła upiec i zaprezentować 
swoje słodkie wypieki. Miały być sprze-
dawane smakoszom po 6 kolejnych Mszach 
św., niestety domowe wypieki były tak 
pysze, że już po trzeciej, nie było ani 
okruszynki! 

Zebrane fundusze  zostały przezna-
czone na przygotowanie imprezy dla dzieci 
w dniu 25 czerwca, na dobry początek 
wakacji. Rozpoczął ks. proboszcz, 
zapraszając wszystkich do wspólnej zabawy. 
Z wszystkich atrakcji, a było ich mnóstwo 
np. pyszna wata cukrowa na patyku, dzieci 
korzystały bezpłatnie. Bawiły się wesoło, 
sportowo i śpiewająco! Odbyły się konkursy 
z nagrodami takie jak: rzut ziemniakiem do 
kosza, malowanie kredą na asfalcie,  hokej na 
trawie, malowanie portretów księży, konkurs 
piosenki, zabawy  w przeciąganie liny, 
chusty edukacyjne. Zabawom towarzyszyło 
malowanie twarzy w wakacyjne wzory, 
zaplatanie  warkoczyków, pokazy motocykli 
(było na co popatrzeć !), loteria prezentowa  
z niespodziankami od Fundacji Luce Arena. 

Bawili się wszyscy: dzieci, rodzice i nasi księża. Atrakcje 
szczególne to ks. Tomasz na szczudłach ! („Sroka na 
szczudłach”), ks. Robert w piosence „Ogórek zielony ma 
garniturek...”, portret ks. Rafała w stylu hippisowskim. 
Próbowaliśmy pączków p. Marii, jak mogły nie być pyszne 
skoro nadziewane odrobiną  jej dobrego serca  i posypane  
uśmiechem. Jednak największą radość milusińskim sprawili 

nasi strażacy. W taki upał wodny prysznic zmienił się w 
prawdziwe wodne szaleństwo! Dziękujemy członkom zespołu 
charytatywnego, pomocniczkom z parafialnej scholi, księżom, 
p. dyrektor ZSP w Jasienicy, strażakom za pomoc. 
Tak rozpoczęte wakacje na pewno będą udane !!! 

   M. Hawełek

W lipcu swoje 80 urodziny świętowała  

Pani Anna Tomik z Iłownicy.  
Z tej okazji życzenia wszystkiego dobrego, 

 każdego dnia wesołego,  
obfitych łask Bożych  

i zdrowia na dalsze lata życia  
życzą  

dzieci z rodzinami  
oraz Gminna Rada Kobiet 

 

Z dumą przyznaj się do wieku, 
Bo wiek świadczy o człowieku. 
Ogrom wiedzy, doświadczenia, 
Godny jest pozazdroszczenia. 
Każdy dzień witaj z radością, 
Darz swych bliskich szczerą miłością. 
Przez życie idź z uśmiechem szerokim, 
Stawiaj czoła górom wysokim. 
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XXII LATO W JASIENICY 
Setki mieszkańców Jasienicy i sąsiednich miejsco-

wości przez dwa dni minionego weekendu bawiło się 
na terenie Drzewiarza podczas XXII Lata w Jasienicy.  

Gości przywitał wójt gminy Jasienica Janusz Pie-
rzyna wraz z przewodniczącym Rady Gminy Janem 
Bateltem. – Cieszę się, że z roku na rok coraz liczniej 
uczestniczycie w naszym wspólnym święcie, na któ-
rym mamy okazję zarówno dobrze się bawić, jak i zo-
baczyć ważny fragment naszej tradycji – mówił wójt, 
nawiązując do programu Lata w Jasienicy, w którym 
wystąpiły zespoły regionalne oraz grające muzykę 
współczesną. Wójt z myślą o gościach imprezy opo-
wiedział też o dokonaniach Gminy Jasienica w ciągu 
ostatniego roku, m.in. o sprzedaży drugiej działki w 
Jasienickiej Niskoemisyjnej Strefie Ekonomicznej i 
przygotowaniach do wydzielenia kolejnego terenu pod 
działalność gospodarczą.  

Na scenie wystąpiły zespoły regionalne Grodźcza-
nie, Bierowianie, Dudoski, Blach Kapela, a wieczorem 
uczestnicy imprezy tańczyli przy muzyce zespołów 
Kapela Górale i Preludium. Wiele emocji jak zwykle 
wzbudził konkurs umiejętności najmłodszych straża-
ków z jednostek gminy Jasienica: Międzyrzecza Gór-
nego, Międzyrzecza Dolnego, Mazańcowic, Iłownicy, 
Jasienicy, Roztropic, Rudzicy. Chłopcy i dziewczyny 
z dużym poświęceniem rozwijali linię bojową, aby na 
końcu strumieniem wody „zrzucić” ustawiony na 
podwyższeniu kręgiel. Od wójta Janusza Pierzyny 
oraz gości, wiceministra Stanisława Szweda i posła 
Mirosława Suchonia każdy z uczestników otrzymał 
dyplom i medal.  

Podczas drugiego dnia Lata w Jasienicy wystąpiły 
zespoły „Echo Bielowicka”, Orkiestra Dęta z Jasienicy 
oraz Zespół Regionalny „Jasieniczanka”. W godzinach 
popołudniowych na scenie amfiteatru pojawili się Ka-
baret Weźrzesz oraz Grzegorz Halama. Na koniec go-
rącego lata miał miejsce wieczór muzyczno-taneczny, 
podczas którego Gwiazda wieczoru Zespół „Łobuzy” 

zgromadził przy scenie tłum fanów. Do końca impre-
zy uczestnikom towarzyszył zespół „Preludium”.  

www.jasienica.pl 
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„JOSIYNICKI ŻNIWOWANI” 
30 lipca, w ruch poszły sierpy, kosy i cepy - 

wszystko w ramach turnieju „III Josiynicki Żniwowa-
ni”. 

W tej widowiskowej rywalizacji zbierania plonów 
metodami tradycyjnymi udział wzięło kilkadziesiąt 
osób z dwóch gmin powiatu bielskiego. Do poszcze-
gólnych konkurencji stanęły sołectwa: Bielowicko, 
Biery, Grodziec, Iłownica, Jasienica, Łazy, Między-
rzecze Górne, Rudzica,   Wieszczęta oraz gmina Jawo-
rze. 

Zmagania drużyn oceniali sędziowie, którzy mie-
rzyli czas koszenia zboża sierpem oraz kosą, zbierania 
i wiązania go w snopki, a następnie ustawiania w bab-
ki. Przy młóceniu cepem ocenie podlegała waga wy-
młóconego zboża. Natomiast ostrze wyklepanej kosy 
nie mogło popękać czy się zbytnio powykrzywiać. 
Konkurs drużynowy wygrali przedstawiciele sołectwa 
Rudzica przed Jasienicą i gminą Jaworze. Specjalne 
wyróżnienie za najciekawszą prezentację drużyny 
otrzymało sołectwo Jaworze. 

Podium w poszczególnych konkurencjach. 
Żęcie sierpem: 

1. miejsce Sołectwo Rudzica 
2. miejsce Sołectwo Iłownica 
3. miejsce Sołectwo Międzyrzecze Górne 

Koszenie kosą: 
1. miejsce Gmina Jaworze 
2. miejsce Sołectwo Rudzica, 
3. miejsce Sołectwo Grodziec, 
Młócenie cepem: 

1. miejsce   Gmina Jaworze 
2. miejsce  Sołectwo Łazy 
3. miejsce Sołectwo Rudzica  

Klepanie kosy: 
1. miejsce Sołectwo Rudzica  
2. miejsce Sołectwo Biery 
3. miejsce  Sołectwo Wieszczęta 

KLASYFIKACJA GENERALNA 
1. miejsce Sołectwo Rudzica  
2. miejsce Sołectwo Jasienica 
3. miejsce Gmina Jaworze 

Organizatorzy – Wójt Gminy Jasienica Janusz Pierzyna, Starosta Bielski Andrzej Płonka oraz Gminny Ośrodek 
Kultury w Jasienicy – zadbali, by nie brakowało atrakcji i każdy mógł znaleźć coś ciekawego dla siebie. Oprócz 
turnieju wystąpił Zespół Regionalny „Dudoski”, orkiestra dęta z Mazańcowic, a na zakończenie Zespół „Happy 

Folk” i zabawa taneczna z Zespłem "Preludium" . 
Przy okazji, nawiązując do nieco innych tradycji, od-
była się również pokazowa walka wojów. Nie zapo-
mniano również o najmłodszych, na których czekały 
liczne atrakcje.  

Z.P. 
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70-LECIE KOŁA ŁOWIECKIEGO „ŚLEPOWRON” 
Wiele życzeń i gratulacji otrzymali członkowie Koła Ło-
wieckiego „Ślepowron” z okazji jubileuszu 70-lecia. Uro-
czystościom z udziałem gości towarzyszył Piknik Łowiecki.  
W sobotę 16 lipca myśliwi, ich rodziny oraz zaproszeni go-
ście rozpoczęli świętowanie jubileuszu od uroczystej mszy 
świętej w kościele w Rudzicy. Wraz z biskupem ks. Piotrem 
Gregerem mszę koncelebrował proboszcz miejscowej parafii 
ks. Jan Gustyn oraz duszpasterz podbeskidzkich myśliwych 
ks. Adam Ciapka. Uroczystości podniosły charakter nadała 
muzyka sygnalistów myśliwskich. Na część oficjalną myśli-
wi wraz z gośćmi w asyście pocztów sztandarowych przeszli 
do Sali GOK w Rudzicy.  
Goście na ręce Andrzeja Szimke, prezesa „Ślepowrona”, 
złożyli gratulacje i życzenia dla całego koła łowieckiego. 
Wójt gminy Jasienica Janusz Pierzyna, również należący do 
tego koła, w imieniu władz samorządowych przekazał oko-
licznościową tabliczkę. Czytamy w niej:  
"Z okazji tak zacnego jubileuszu składamy na ręce Pana 
Prezesa i wszystkich Kolegów Myśliwych serdeczne gratula-
cje oraz wyrazy wdzięczności za wkład, jaki wnosicie w za-
chowanie piękna przyrody naszego Regionu. Dziękujemy za 
wielopłaszczyznowe wzbogacanie ekosystemu, do którego 
przyczyniacie się poprzez dokarmianie zwierząt, tworzenie 
remiz śródpolnych i dbałość o równowagę populacji, a także 
za uczestnictwo we wszystkich wydarzeniach kulturalno-
społecznych. Wasza pasja i umiłowanie natury skutecznie 
przyczyniają się do ochrony środowiska, zaś pielęgnowanie 
pięknych tradycji i zwyczajów łowieckich stale wzbogaca 
kulturę Śląska Cieszyńskiego oraz naszej pięknej i bogatej 
przyrodniczo Gminy. Życzymy kolejnych sukcesów łowiec-
kich. Darz Bór!”  
Prezes Andrzej Szimke podkreślił zaangażowanie członków 
w prace Koła Łowieckiego „Ślepowron”, co przyczynia się 
do ochrony dzikiej przyrody na Śląsku Cieszyńskim. Zazna-
czył, że Koło za szczególnie ważne uważa również pielę-
gnowanie tradycji łowieckich, a także ich powiązań z chrze-
ścijańską wiarą, których symbolem jest kult patrona myśli-
wych św. Huberta, związany z urokliwą rudzicką kaplicą św. 
Wendelina.  
Wśród gości znaleźli się m.in.: Stanisław Szwed, wicemini-
ster pracy i polityki socjalnej, Jan Chrząszcz, wicewojewoda 
śląski, Andrzej Płonka, starosta bielski, Jan Borowski, prze-
wodniczący Rady Powiatu Bielskiego. Ozdobą jubileuszu 
była reprezentacja sokolników, na co dzień pracujących z 
ptakami drapieżnymi. Z okazji jubileuszu Koło wydało pu-
blikację „70 lat Koło Łowieckiego Ślepowron w Rudzicy 
1946-2016”, przygotowaną przez dr. Jerzego Polaka.  
Wśród wielu wręczonych odznaczeń Andrzej Szimke otrzy-
mał Złoty Medal Zasługi Łowieckiej, srebrne – Janusz Pie-
rzyna, Stanisław Rajba i Henryk Francuz, zaś brązowe Hu-
bert Jordan, Dariusz Kawik, Marian Michnik, Rafał Neter, 
Andrzej Lucjan Szimke i Łukasz Świńczyk . Samo Koło 
Łowieckie „Ślepowron” zostało uhonorowane najwyższym 
odznaczeniem łowieckim, czego dokonał Franciszek Strzał-
ka, prezes Okręgowej Rady Łowieckiej.  
Po oficjalnych uroczystościach w rudzickim amfiteatrze od-
był się Piknik Łowiecki. Wójt Janusz Pierzyna, witając 
uczestników pikniku, podkreślił, że wyobrażenia o myśli-
stwie bardzo często odbiegają od codziennej rzeczywistości 
pracy łowieckiej. Koła łowieckie przede wszystkim odpo-
wiadają za to, aby nie brakowało zwierzyny dziko żyjącej na 
ich terenie, sadzą lasy i zagajniki, tworząc naturalne środo-
wisko życia dla dzikich zwierząt. Dokarmiają też w zimie 
swoich podopiecznych, ale również wielce ważne jest kul-
tywowanie zwyczajów i tradycji łowieckich.  

Występ sygnalistów myśliwskich oraz huk wystrzału 
stylizowanej armaty wiwatówki oznajmiły oficjalne 
rozpoczęcie Pikniku Łowieckiego. Koncert zespołu 
„Blach Kapela” poprzedził występ gwiazdy wieczo-
ru, zespołu „Baciary”, grającego znane utwory w gó-
ralskim klimacie. Imprezę zakończyła zabawa ta-
neczna z zespołem „Preludium”. 

www.jasienica.pl 
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JAK TO DWIE JASIENICE RAZEM ŻNIWOWAŁY ! 
W dniu 16. lipca 2016 roku w Piątkowicach 
należących do gminy Łambinowice, odbył się już 
XVI Turniej Żniwowania Metodami 
Tradycyjnymi „ Złota Kosa 2016” . Po raz ósmy 
wzięła w nim udział delegacja z naszej gminy, na 
zaproszenie Jasienicy Dolnej, która położona jest w 
gminie Łambinowice i była jednym z uczestników 
konkursu. Potraktowaliśmy  zmagania jako okazję 
do spotkania z przyjaciółmi z Jasienicy Dolnej oraz  
świetny trening przed   Konkursem  „ Josiynickiego 
Żniwowania ”. 
Silną reprezentację tworzyli: B. Szalbot – sołtys z 
Jasienicy, W. Śleziak- sołtys Bielowicka, F. i J. 
Marekwica z Iłownicy, M. i A. Hawełek, Cz. Biel, 
R. Bożko  z Jasienicy. Naszym kierowcą był M. 
Kuś z Mazańcowic. W tym roku do konkursu 

stanęło 8 drużyn z gminy Łambinowice oraz 
zaprzyjaźnionej miejscowości z Ukrainy, w tym 
drużyna z Jasienicy Dolnej na czele z sołtyską B. 

Barcik . Zawody odbyły się w czterech tradycyjnych 
konkurencjach : żęcie zboża sierpem,  koszenie kosą, 
młócenie cepami i klepanie kosy. Sędziowie oceniali 
szybkość i dokładność wykonanych na polu prac.  
Nasza drużyna nie musiała się wstydzić swojej 
kondycji i  umiejętności.  Drugie miejsce w żęciu 
sierpem wywalczył Cz. Biel  oraz drugie miejsce w  
koszeniu kosą zdobyła drużyna: W. Śleziak, J. 
Marekwica i B. Szalbot . Dobrze nam poszło także w 
młóceniu zboża i klepaniu kosy. 
W ogólnej klasyfikacji nasi żniwiarze  zdobyli II 
miejsce, czyli  Srebrną Kosę, z czego możemy być 
bardzo dumni. Mamy dowód na to, że w Jasienicy 
potrafią jeszcze pracować na polu i po takim treningu 
będzie, co pokazać na naszym konkursie żniwowania . 

M. Hawełek 
 

KONKURS KRONIK STRAŻACKICH 
Jako wzorowe i wyróżnione oceniono pracę kronikarzy z jednostek OSP w Świętoszówce, Grodźca i Rudzicy, 

podczas II Wojewódzkiego, a zarazem IV Powiatowego Przeglądu Kronik OSP.  
Przegląd zorganizowany został w sobotę 23 lipca w Ochotniczej Straży Pożarnej w Świętoszówce. – Na tere-

nie gminy Jasienica działa 12 jednostek OSP, zrzeszających ponad ośmiuset członków, 12 Młodzieżowych Dru-
żyn Pożarniczych, a także trzy znane, również poza gminą orkiestry dęte – w Mazańcowicach, Międzyrzeczu 
Dolnym i Jasienicy, mówił podczas uroczystego otwarcia Janusz Pierzyna Wójt Gminy Jasienica, a zarazem 
Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP w Jasienicy.  

Do przeglądu zgłoszonych zostało 29 kronik w 44 tomach z jednostek wchodzących w skład Oddziałów Po-
wiatowych Związku OSP RP w Bielsku-Białej, Rybniku oraz Wodzisławiu. Laureatami konkursu w kategorii 
wzorowych znalazła się kronika OSP Świętoszówka autorstwa Zofii i Andrzeja Rojczyk, w kategorii wyróżnio-
nych znalazła się jednostka OSP Grodziec autorstwa Stanisława Holeckiego, zaś w kategorii foto kronika OSP 
Rudzica autorstwa Władysława Nowaka.  

W ramach konkursu kronikarze zwiedzili Zamek w Grodźcu i Cieszynie oraz drukarnię cieszyńską. Uczestni-
cy wysłuchali też prelekcji wygłoszonych przez  przedstawiciela nauki oraz członka komisji historycznej. Wzięli 
również udział w końcowym podsumowaniu i ocenie kronik prezentowanych w konkursie. Część oficjalną zain-
augurował występ Kapeli Góralskiej „Brynioki”.  

Jednostka OSP w Świętoszówce gościła m.in.: Krystynę Ozgę Posła na Sejm RP, dh Andrzeja Grzenia, wice-
prezesa ZOW ZOSP RP w Katowicach, Jana Cholewę, prezesa Zarządu Powiatowego OSP, Aleksandra Rad-
kowskiego, naczelnika wydziału zarządzania kryzysowego powiatu bielskiego, st. Bryg. Adama Caputę, Ko-
mendanta Miejskiego PSP w Bielsku-Białej, dh Grzegorza Gabora, wiceprzewodniczącego Radę Powiatu Biel-
skiego.  
Organizatorami spotkania byli Zarząd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Katowicach, Zarząd Oddziału Po-
wiatowego ZOSP RP w Bielsku-Białej Komisją Historyczną przy tym Zarządzie, Starostwo Powiatowe powiatu 
bielskiego oraz Wójt Gminy Jasienica.  

www.jasienica.pl 
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JUBILEUSZ KOŚCIOŁA EWANGELICKIEGO W MIĘDZYRZECZU 

      17 lipca był szczególnym czasem dla 
międzyrzeckiej Parafii. Mogliśmy obchodzić 
Jubileusz 150-lecia kościoła. Świątynia zo-
stała poświęcona 1 listopada 1866 roku, ale 
w naszej długoletniej tradycji jest, że Pa-
miątkę Poświęcenia i Założenia kościoła ob-
chodzimy w trzecią niedzielę lipca. Na tą 
uroczystość przyjechał do nas Biskup Ko-
ścioła ks. Jerzy Samiec wraz z małżonką, 
długoletni proboszcz Parafii w Jaworzu, ks. 
radca Ryszard Janik. Byli z nami również ks. 
Jan Lech Klima, oraz diakon Barbara Ada-
mus. 
    W naszej uroczystości wzięli udział goście 
w osobach: Starosty bielskiego pana Andrze-
ja Płonki i Przewodniczącego Rady Powiatu 
pana Jana Borowskiego, Wójta Gminy Jasie-
nica Janusza Pierzyny i Przewodniczącego 
Rady Gminy pana Jana Batelta, międzyrzec-
cy lekarze państwo Iwona i Tomasz Osuch, 
Sołtysi: Międzyrzecza Górnego pani Maria 
Głuc-Mrzyk i Dolnego pan Marian Szczyr-
bowski, dyrektor Gimnazjum w Mazańcowi-
cach - pani Iwona Śliwa i wicedyrektor Ze-
społu Szkolno-Przedszkolnego w Między-
rzeczu - pani Małgorzata Drzewicka, syno-
wie długoletniego proboszcza ks. Gustawa 
Molina - pan Piotr i Andrzej Molin z mał-
żonkami. 
   Na tą uroczystość przybyli dawni parafia-
nie, ewangelicy innych parafii, oraz nasi 
współwyznawcy.  
W tym czasie nasze serca były przepełnione 
wdzięcznością dla Pana Boga. Dlatego po-
dziękowaliśmy za ten Dom Boży, który służy 
już tutejszym ewangelikom od kilku pokoleń. 
Dzięki Bożemu błogosławieństwu, kościół 
ten został wybudowany w bardzo krótkim 
czasie, bo ponad 2 lata. Dziękowaliśmy Panu 
Bogu śpiewem, muzyką, modlitwą i słowa-
mi, które są wyrazem naszej wiary. Na po-
ranku pieśni śpiewał zaproszony chór z Go-
lasowic pod dyrekcja pana Alberta Dziadka i 
nasz parafialny chór pod dyrekcją pani 
Agnieszki Brzezickiej. Dziękczynne nabo-
żeństwo zebrało około 450 osób. Biskup ko-
ścioła skierował do nas Słowo Boże z listu 
apostoła Pawła do Efezjan 5, 8-14. Po połu-
dniu spotkaliśmy się rodzinnie. Dzieci miały 

swoje gry i zabawy, a my kawę i ciasto. Wieczorem odbył się 
wspaniały koncert Pawła Miklera ze swoimi przyjaciółmi. Wy-
konawca urzekł głębią Bożego przesłania i niezwykłym klima-
tem serdeczności, a muzycy swoim kunsztem. 
         Niedzielne uroczystości poprzedziło to wszystko, co było 
związane z przygotowaniem, były po raz kolejny kołacze, które 
są wykonywane w naszej parafii, a potem pieczone w piekarni. 
Ponad 30 osób pracujących przy nich. Pani diakon Barbara 
Adamus wraz z dziećmi wykonała fantastyczny kościół z ka-
mieni przypominając nam, słowa apostoła Piotra, że mamy być 
żywymi kamieniami budującymi żywy Kościół. Były też cieka-
we obrazy na płótnie malowane przez dzieci. Natomiast panie ze 
szkółki niedzielnej: Ewa Heller, Aneta Kuberska Klaudia Kukla 
i Agata Czyż przygotowały z dziećmi na 150-lecie kościoła 150 
serduszek na specjalnym drzewie ofiarowanych przez rodzinę 
państwa Kuberskich. Pani diakon Barbara Adamus przygotowa-
ła płaskorzeźby ceramiczne naszego kościoła, które cieszyły się 
wielkim zainteresowaniem. Wraz z kuratorem przygotowaliśmy 
okolicznościowy historyczny numer Posłańca Parafialnego. 
Bardzo wdzięczni jesteśmy panu Andrzejowi Londzin za skład 
komputerowy, a Anecie Kuberskiej za korektę. Przygotowali-
śmy też okolicznościowe kubki, magnesy i pocztówki. Był to 
wspólny cenny, serdeczny czas, wyrażający przywiązanie do 
swojej parafii i kościoła. Pomagało nam około 60 parafian. 
         Czas mija, coś się kończy i coś zaczyna. Kolejny czas, 
niech rodzi ludzkie pragnienia, niech ten Dom Boży, będzie dla 
nas domem, do którego zawsze chcemy iść i czerpać to, co nam 
w nim daje nasz dobry i miłosierny Bóg. 

 ks. Andrzej Dyczek (www.miedzyrzecze.org.pl)

MEDIALNY I  SPOŁECZNY  STEREOTYP 
OSÓB  PSYCHICZNIE  CHORYCH 

      Pomimo wielu wysiłków edukacyjnych skierowanych do mediów i społeczeństwa, nadal w świadomości 
społecznej pokutuje mit osoby psychicznie chorej, jako wariata biegającego z siekierą, niebezpiecznego dla oto-
czenia. 
       Taki nasz obraz przedstawiają media nagłaśniając incydentalne przypadki, agresywnych zachowań pacjen-
tów. Często zresztą okazuje się, że sprawca tragedii był po prostu alkoholikiem, a nie osobą psychicznie chorą, 
ale media informują, że zrobił to jakiś szaleniec i taka informacja jest przedstawiana społeczeństwu. 
       Taki nasz obraz przedstawiany jest przez media i brak rzetelnej wiedzy o chorobach psychicznych, powodu-
je strach, a co najmniej niechęć, do osób psychicznie chorych i utrudnia nam życie w normalnym środowisku. 
Jest to też powód, że często wstydzimy się swojej choroby i ukrywamy, że leczymy się psychiatrycznie. 
       Tymczasem wśród nas są osoby z różnych kręgów społecznych, często świetnie wykształcone, uzdolnione 
w wielu kierunkach i bardzo inteligentne. Poza tym ciągle zwiększa się ilość osób leczących się psychiatrycznie, 
ze względu na to, że nie sprostali wymogom współczesnej cywilizacji. 

                                                                                   Ireneusz Firek 
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V DNI MAZAŃCOWIC 
Przez dwa dni setki mieszkańców Mazańcowic oraz 
sąsiednich miejscowości bawiło się na V Dniach Ma-
zańcowic, zorganizowanych przez Stowarzyszenia 
Miłośników Mazańcowic przy współudziale miej-
scowej filii Gminnego Ośrodka Kultury w Jasienicy. 
Wielką atrakcją był sobotni koncert Stachursky’ego.  
Jacek Stachursky był gwiazdą tegorocznego święta 
Mazańcowic, jego niedzielny występ przyciągnął 
prawdziwe tłumy spragnionych dobrej zabawy 
uczestników, grała też dla nich orkiestra dęta z Cze-
chowic, która towarzyszyła artyście. W sobotę im-
preza zaczęła się od turnieju piłkarskiego o Puchar 
Sołtysa, zaraz potem imprezę rozkręciły na scenie 
występy artystyczne. W tym czasie rumieńców już 

nabierały potrawy w kociołkach, bowiem zorganizo-
wany został III Konkurs Kulinarny „Mazańcowickie 
Duszonki”. Dzieciaki miały frajdę, skacząc w dmu-
chanym zamku, malując na kolorowo buzie albo też 
oglądając kilkaset sklejonych modeli statków, samo-
lotów i innych pojazdów i makiet, Dniom Mazańco-
wic towarzyszył bowiem IV Festiwal Modeli Karto-
nowych i Plastikowych „Ikar 2016”. Nie brakowało 
pokazów strażaków i muzycznych występów, dzięki 
czemu zabawa trwała do późnej nocy.  
Pierwszego dnia odbyło się wręczenie nagród, zdo-
bytych w wielu konkurencjach. Dokonali tego wójt 
gminy Jasienica Janusz Pierzyna, poseł Mariusz Su-
choń oraz Wojciech Zawada, sołtys Mazańcowic, 
radny Rady Gminy Jasienica i główny organizator 
imprezy. W Turnieju Strzeleckim z Wiatrówek, przeprowadzonym przez mazańcowicki klub strzelecki „Wiarus 
II”, pierwsze miejsce zajął Piotr Lis, drugie – Klaudia Mirek, a trzecie – Szymon Machalica. W konkursie eko-
logicznym na najładniejszą pracę, przedstawiającą przyrodę w Mazańcowicach, wygrał Kuba Sapeta, drugie 
miejsce zajął Antoś Orłowski, trzecie – Milena Bargieł i Patrycja Kaczmarczyk, wyróżniono też Klaudię Sapetę. 
Konkurs na najlepsze „Duszonki Mazańcowickie” wygrał Chór „Hejnał”, przed Stowarzyszeniem Przyjaciół 
Mazańcowic i OSP Mazańcowice.  
Impreza została zorganizowana przez Stowarzyszenia Miłośników Mazańcowic i mazańcowicką fili ę Gminnego 
Ośrodka Kultury w Jasienicy, a także Ludowy Klub Sportowy i Koło Gospodyń Wiejskich.  

www.jasienica.pl 
 

VIII PRZEGLĄD ZESPOŁÓW REGIONALNYCH W RUDZICY 
Kolejny doroczny Przegląd Zespołów Re-

gionalnych w amfiteatrze w Rudzicy za na-
mi.  

Podczas VIII Przeglądu Zespołów Regio-
nalnych w gorące niedzielne popołudnie na 
scenie amfiteatru w Rudzicy wystąpiło sześć 
zespołów. Każdy z nich wystąpił z progra-
mem artystycznym, opartym na folklorze     
i tradycji, łączącym w sobie muzykę, taniec 
i śpiew. Jak podkreślił wójt gminy Jasienica 
Janusz Pierzyna, który każdemu z zespołów 
wręczył pamiątkową statuetkę „cieszynian-
ki”, cieszy to, że wraz ze starszymi coraz 
częściej występują ludzie młodzi, dzięki 
czemu tradycja może się rozwijać i prze-
trwać na następne pokolenia.  str. 12 

str. 12 
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… Z   G Ó R K I … 
Wakacyjnie 

 Wakacje były niegdyś nazywane sezonem ogór-
kowym. Uknuli to określenie dziennikarze, a to z tego 
powodu, że był to czas, w którym nic ciekawego się 
nie działo – co warte byłoby opisania, by zaciekawić 
rozleniwionych, byczących się na wywczasach, czy-
telników. Wymyślali więc pismacy różnej maści nie-
stworzone historie, a to o potworze buszującym         
w szkockim jeziorze, a to a yeti grasującym w Himala-
jach, a to o ufoludkach nawiedzających naszą planetę, 
chyba po to, by wszechogarniającą głupotą z pazerno-
ścią zaszczepiali swoją, o siódme niebo wyższą stoją-
cą, cywilizację… 
 Ale te czasy radosnej wakacyjnej twórczości daw-
no się skończyły, bo żyjemy w tak dramatycznych 
czasach, że sensacja goni sensację, spektakularne wy-
darzenia tłoczą się, by dopchać się na pierwsze stroni-
ce i nie wiedzieć. co ciekawsze, co głupsze, co strasz-
niejsze, co wybrać? Czy kolejny krwawy zamach ter-
rorystyczny we Francji, czy próbę przejęcia władzy w 
Turcji, czy proponowaną znaczną podwyżkę uposażeń 
naszych panów i władców (którzy się zarzekali przed 
wyborami, że nie będą sprawowali władzy dla pienię-
dzy), czy nieszczęsnych ostatnich Powstańców War-
szawskich, którym świętowanie rocznicy bohaterskie-
go zrywu chce się poszerzyć – wbrew ich woli -  o ele-
menty doraźnie polityczne… 

A to o skandalu za oceanem, gdzie przyszła(?) 
pierwsza dama (a trzecia żona pretendenta do prezy-
denckiego fotela) w perfidny, ale i dziecinny sposób 
wprost „zerżnęła” przemówienie swojej poprzedniczki 
z nadzieją w swoim ptasim móżdżku, że jej to ujdzie 

na sucho, że nikt nie odkryje 
kłamstwa, które jak powszech-
nie wiadomo, ma krótkie nogi, 
mimo długich nóg przyszłej 
pierwszej damy, która akurat 
była modelką… Czyż można 
porównać z tym  śmierć zna-
nego dziennikarza na Ukrainie, 
którego samochód rozerwał ła-
dunek wybuchowy? 

Lepiej jednak wrócić z wielkiego świata i mniej-
szego kraju, z których spływają głównie smutne wie-
ści, na nasze gminne podwórko, gdzie też wiele się 
dzieje – na szczęście w słonecznych klimatach. 
Wspomnę tylko o kolejnym Przeglądzie Zespołów 
Regionalnych. Nasze zespoły obserwuję już przez 
dziesięciolecia i serce człowiekowi rośnie, gdy widzi, 
jak nasze zespoły (wszystkie!) się pięknie rozwijają; 
jak rośnie poziom prezentacji, wzbogacanie repertu-
aru, choreografia... Jak zaczynają się pojawiać, 
wprawdzie jeszcze nieśmiało,  młodzi ludzie, a nawet 
dzieci, które obok seniorów – którym należy się naj-
wyższy szacunek, ale i podziw! – kultywują w naj-
piękniejszy sposób tradycję…  
Ale wakacyjne słońce świeci nad wszystkimi. Oby 
przynosiło ciepło, pozytywną energię i radość z feno-
menu istnienia, a gdzie trzeba rozjaśniało zacietrze-
wienie i nienawiść lęgnące się w małych rozumkach 
małych ludzików, przemieniając je w oceany dobro-
ci… 

Juliusz Wątroba
 

CHLYB 
„Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba 

Podnoszą z ziemi przez uszanowanie  
Dla darów Nieba… 

Tęskno mi, Panie…” 
/Cyprian Kamil Norwid/ 

Witóm piyknie! 
Siyrpiyń to miesiónc łogrómnie ważny, dyć to żniwa. To miesiónc piloby i zaglóndanio 
ku niebu, coby sie nie zamroczyło, a za pogody dało sie skludzić łobili do stodoły. Bo 
przeca łobili skludzóne w słońcu, zmiyszane z potym rolnika to chlyb na naszym stole, 
ło kiery pytómy Pónbóczka, kie rzykómy „chleba naszego powszednigo dej nóm dzi-
sio”. Tego chlebiczka mómy dzisio po sklepach roztomajte gatunki, jyny, że na drugi 
dziyń już sie tyn chlebiczek nie godzi. Wycofujóm go ze sklepów, bo je kwaśny, bóncowaty a czasym przy-
pómino w smaku trociny. Na trzeci dziyń zaczyno ai pleśnieć, tóż sie go wyciepuje, ni ma szacunku do chleba. 
Downi był świyntościóm w naszym kraju, kożdy go szanowoł czy to biydok, czy bogaty, a jak by tak spod na 
ziym to sie go całowało. Kiesi gaździnki po naszych dziedzinach co dwa tydnie, przeważnie w pióntek piykowa-
ły same chlyb w domach. Tóż szeł woń z jednej chałpy ku drugij. W czwortek namleło sie na żarnach rży czyli 
żyta. Mónke sie potym łosioło, narychtowało dzieżke i zrobiło sie naciaste. na drugi dziyń rano gażdzinki stowa-
ły równo ze słoneczkym i zaczynały zarobiać ciasto na chlyb. Była to procno robota, niejednej rynce, a pot z 
czoła co chwila łociyrała. Potym czystóm, biołóm szatkom przykryli dzieżke, coby ciasto się wyruszało. Nie był 
to kóniec roboty, trzeja było przyrychtować piekarszczok. Piyknie sie go wyzamiatało gyńsim skrzydłym, przy-
niosło sie drzewa i szczypek z pajty a łogiyń chneda w piekarszczoku dudnił. Piec musioł sie grzoć ze dwie go-
dziny. W miyndzyczasie, kie ciasto na chlyb było wyruszane, dowało sie go do słómiónek, zaś z ciasta wyszkro-
banego z dziyżki robiło sie podpłómyki ku wielkij łuciesze dziecek. Jak jyny piekarszczok był dobrze nagrzoty, 
 str. 13 
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VIII PRZEGLĄD ZESPOŁÓW REGIONALNYCH W RUDZICY 
Coroczny przegląd jest prawdziwym świętem w Gminie Ja-
sienica, propagując tradycje Śląska Cieszyńskiego i sąsied-
nich regionów, prezentując m.in. stroje regionalne oraz lu-
dowy folklor. Regionalne pieśni i kolorowe stroje przycią-
gnęły publiczność, która gorąco oklaskiwała każdy z wystę-
pów. Na scenie wystąpiły: Zespół Regionalny „Grodźcza-
nie”, Zespół Regionalny „Bierowianie”, Zespół Regionalny 
„Jasieniczanka”, Zespół Regionalny „Dudoski” z Między-
rzecza Górnego, a także Zespół Regionalny „Międzyrzecza-
nie” – wszystkie działające na co dzień na terenie gminy Ja-
sienica – oraz gościnnie Zespół Pieśni i Tańca „Suszanie”    
z Czech. Wśród gości były reprezentantki z Petřvaldu, part-
nerskiej miejscowości Gminy Jasienica w Republice Cze-
skiej.  
Organizatorami były Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy 
oraz Gmina Jasienica.  

www.jasienica.pl 
 

PUSZCZANIE WIANKÓW W MIĘDZYRZECZU DOLNYM 
W Międzyrzeczu Dolnym Stowarzyszenie Przyjaciół 

Zespołu Regionalnego „Międzyrzeczanie” zorganizo-
wało imprezę „Mi ędzyrzecznie – spotkania z tradycją   
i obrzędowością”.  

Na scenie amfiteatru w Międzyrzeczu Dolnym wy-
stąpiły miejscowe zespoły regionalne, „Międzyrzecza-
nie” i „Mali Mi ędzyrzeczanie”, a także „Blach Kape-
la”. Gośćmi imprezy byli nowy proboszcz między-
rzeckiej parafii ks. Jan Waluś oraz wójt gminy Jasieni-
ca Janusz Pierzyna z małżonką. Wójt podziękował 
członkom Stowarzyszenia oraz zespołów regionalnych 
za to, że z dużym zaangażowaniem kultywują tradycję 
Śląska Cieszyńskiego, wciągając do pracy w zespo-
łach młodzież i dzieci.  

Stowarzyszenie oprócz organizacji występów przy-
gotowało również materiały, popularyzujące muzycz-
ną twórczość ludową Międzyrzecza: płytę z nagrania-
mi zespołu, śpiewnik z najpopularniejszymi tradycyj-
nymi piosenkami,a także zaprezentowany już kilka ty-
godni wcześniej album „Międzyrzeczanie – Tradycja  
i Obrzędowość”, wydany z okazji 30-lecia istnienia 
Zespołu Regionalnego „Międzyrzeczanie”. Dla 
wszystkich przygotowano też smaczny gulasz.  

Głównym punktem imprezy było jednak świętojań-
skie puszczanie wianków. Już na kilka dni wcześniej 
panie ze Stowarzyszenia zorganizowały warsztaty, 
podczas których przygotowano wielkie wianki z kwia-
tów i zielonych roślin. Pod okiem doświadczonych 
gospodyń te ozdoby dziewczęcych głów wyrabiały młodsze mieszkanki Międzyrzecza. I to one właśnie w so-
botni wieczór przejęły wianki. Przy muzyce orkiestry, wraz z gośćmi i członkami zespołów regionalnych prze-
szły na pobliski most. Tam wrzuciły wianki do wody, choć te z powodu wyschniętego koryta nie odpłynęły. 
Dzięki temu jednak pod mostem zrobiło się kwieciście i kolorowo.  

Impreza odbyła się pod patronatem Wójta Gminy Jasienica Janusza Pierzyny i została zrealizowana w ramach 
zadania publicznego „Międzyrzeczanie – Spotkania z Tradycją i Obrzędowością”, dofinansowanego ze środków 
Gminy Jasienica.  

www.jasienica.pl 
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CHLYB 
wygrzebowało sie wóngliczki ku dwiyrkóm, chlyb ze 
słómiónek przewracało sie na łopate i wkłodało do 
pieca. Na kraju piykły sie podpłomyki a chlyb, żeby 
sie dobrze łupiyk musioł być w piekarszczoku ze dwie 
godziny. Potym, jak sie łotworzyło dwiyrka do pieca 
tóż już wonioł niepowtarzalnym zapachym  - sym-
bolym życio. Trzeja go było jeszcze łobmyć czystóm 
wodóm, coby się świycił i poklepać go po skórce, czy 
je dobrze łupieczóny. Jak już wychłódnył, zanoszało 
sie go do kumory, dyć musiało go starczyć na dwa 
tydnie. Jedyn zaś dorodny bochynek kładało sie zaroz 
na stół. A jak kiery przyszeł, to gaździnka kozała se 

mu łukroć chlyba a skibeczke wzióńć do chałpy. Piyk-
ny to był nasz stary zwyczaj - dzielyni sie z drugim 
człowiekiym nie jyny tym chlebym, ale też móndróm 
radóm i pumocóm w potrzebie. Cóż, kie z roku na rok 
ty zwyczaje sie tracóm, ludzie prawióm, że swiat sie 
zmiynio. Ale to ni ma prowda, dyć tak, jak było downi 
tak je i dzisio, noc je nocóm a dziyń dniym jyny my 
ludzie sie zmiynómy. Pozwolym se tu zacytować sło-
wa Jana Kubisza, naszego cieszyńskigo poety: „ale lu-
dzie zmiynili sie bardzo, zwyczajami, wiaróm przod-
ków ledwo że nie gardzóm”. 

 J. N. Josiyniczanin

 

SZANOWNI RODZICE! 
 
Na podstawie art. 14 ust. 3 i 3a, art. 14b ust.1, art.18 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. 
U. 2015 poz. 2156 z późn. zm.) przypominamy, że: 
Rodzice dziecka w wieku 6 lat, które musi odbyć roczne przygotowanie przedszkolne,  
są obowiązani do: 

1. Dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego zor-
ganizowanego w szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego; 

2. Zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia; 
3. Informowania w terminie do dnia 30 września każdego roku, dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie 

której dziecko mieszka, o realizacji tego obowiązku spełnianego w sposób określony w art. 16 ust. 5b 
(uczęszczanie dziecka do przedszkola poza granicami państwa). 

Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są zobowiązani do: 
1. Dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły; 
2. Zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne; 
3. Zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć; 
4. Informowania w terminie do dnia 30 września każdego roku dyrektora szkoły podstawowej lub gimna-

zjum, w obwodzie których dziecko mieszka, o realizacji obowiązku szkolnego spełnianego w sposób okre-
ślony w art. 16 ust. 5b (uczęszczanie dziecka do szkoły poza granicami państwa). 

Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi nauki, na żądanie wójta gminy, na terenie której 
ono mieszka lub jednostki do tego upoważnionej, są obowiązani podać informacje o formie spełniania obowiąz-
ku nauki przez dziecko oraz o zmianach w tym zakresie. 
 
Ponadto przypominamy, że zgodnie z art. 15 wyżej wymienionej ustawy, nauka jest obowiązkowa 
do ukończenia 18 roku życia. 

Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Jasienicy 
 

Serdeczne podziękowania za wyrazy współczucia, zamówione Msze św.,  
złożone wieńce i kwiaty oraz liczny udział w uroczystości pogrzebowej  

naszego  Kochanego Męża, Ojca, Dziadka, Pradziadka. 

Ś.P. Józefa Waleczek 
ks. Janowi Gustynowi  za odprawioną Mszę św.,  

wszystkim krewnym, znajomym, sąsiadom, kolegom 
składają  

żona oraz dzieci  
z rodzinami 
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„JESTEM MAŁYM RATOWNIKIEM 
 – UMIEM POMAGAĆ SOBIE I INNYM” 

Współczesne czasy niosą wiele zagrożeń i niebezpieczeństw 
i dlatego istotne jest wpojenie dzieciom    w wieku przedszkolnym 
nawyków bezpieczeństwa    w placówkach przedszkolnych, do-
mach, na placach zabaw, w kontakcie z przyrodą. Dziecko powin-
no uczyć się oceniać okoliczności i ,,unikać” niebezpiecznych sy-
tuacji, uczyć się bycia ostrożnym i kształtować umiejętność mó-
wienia ,,nie”. 
W roku szkolnym 2015/2016 w przedszkolu w Świętoszówce 
zgodnie z tematem rocznym: „Jestem małym ratownikiem- umiem 
pomagać sobie i innym” realizowaliśmy Projekt Edukacyjny pod 
tym samym tytułem. W ramach tego projektu zrealizowaliśmy 3 
działy tematyczne: 

1. Bezpieczne dziecko w przedszkolu 
2. Bezpieczne dziecko w domu 
3. Bezpieczne dziecko w społeczeństwie. 

W następujący sposób realizowaliśmy zadania zawarte w projek-
cie:  
Jesienią, kiedy rozpoczęły dzieci edukację przedszkolną bardzo 
szeroko omawiane były zagadnienia bezpieczeństwa. Podsumo-
waniem i jednocześnie sprawdzianem wiadomości dzieci był test 
„Działaj bezpiecznie, pomagaj skutecznie” , a także konkurs pla-
styczny.  
Z biegiem czasu poszerzyliśmy treści projektu o informacje zwią-
zane z pobytem w górach, wycieczkach. Do przedszkola zapro-
szono przedstawiciela GOPR, który zapoznał i przybliżył dzieciom 
„ ABC Małego Ratownika – GOPR”  
Wycieczka do bielskiej jednostki wojskowej uświadomiła dzieciom 
znaczenie bezpieczeństwa naszego przedszkola, miejsca za-
mieszkania, regionu i kraju, a także nas samych. Tutaj dzieci za-
poznały się, jak należy zachować się i reagować w sytuacjach za-
grażających nasze bezpieczeństwo. Zobaczyły, w jaki sposób mo-
żemy udzielić pierwszej pomocy.  
W okresie później jesieni przedszkolaki uczyły się nie tylko, jak 
pomagać zwierzętom, ale jakie zagrożenia mogą spotkać dzieci    
z ich strony.  
Czas zimowy nie zwolnił nas od zagadnień o bezpieczeństwie. 
Właśnie korzystając z uroków zimy podczas zabaw na śniegu mu-
simy pamiętać o żelaznych zasadach” nie ślizgamy się na chodni-
kach, na nieznanych zbiornikach wodnych, nie zjeżdżamy na san-

kach przy drodze. W tym czasie wybraliśmy się do Centrum Edu-
kacji i Zabawy Eugeniusz w Bielsku-Białej. I tam nasze dzieci 
przypomniały sobie, jak bezpiecznie należy korzystać z urządzeń 
elektrycznych oraz czym mogą zakończyć się zabawy z prądem.  
Okres wiosny, to czas rozkwitu przyrody i jej świata roślin i zwie-
rząt. Dzieci uczyły się zachowań w lesie, aby móc ocenić sytuację, 
w jakiej się znalazły. Nauczyły się nie zbierać grzybów, owoców 
bez nadzoru dorosłych oraz poruszania się samotnie po lesie. 
Wiedzą , jak należy zachować się, gdy się zgubimy lub ktoś obcy 
chce porozmawiać.  
Spacery były okazją do wdrożenia dzieci do bezpiecznego poru-
szania się po chodnikach oraz przy przejściu przez jezdnię. Wy-
chodząc poza przedszkole ubierały kamizelki odblaskowe.  
Dzieci uczestniczyły w spotkaniu z panem policjantem, który od-
wiedził przedszkolu ze swoim partnerem psem Smartem. Pan po-
licjant uczył nas właściwych zachowań wobec obcego psa. A tak-
że pokazał dzieciom jaką rolę pełni pies w policji.  
Podsumowaniem realizacji projektu było ciekawe szkolenie prze-
prowadzone przez ratownika medycznego z zakresu udzielania 
pierwszej pomocy. Podczas spotkania dzieci zostały uświadomio-
ne w jaki sposób zapobiegać wypadkom, jak ważne jest stosowa-
nie kasków i ochraniaczy, a także co może stanowić dla nich real-
ne niebezpieczeństwo. Dzieci również uczyły się jak w właściwy 
sposób wezwać służby ratownicze, utrwalały numery alarmowe. W 
części praktycznej dzieci zostały zapoznane ze sprzętem używa-
nym w ratownictwie medycznym i opanowywały umiejętność od-
powiedniego uciskania klatki piersiowej podczas ćwiczeń z mane-
kinem. Każde dziecko otrzymało dyplom "Małego Ratownika" -     
w myśl zasady , że jeśli zna zasady bezpieczeństwa i ich prze-
strzega, to jest dla siebie i innych takim małym ratownikiem. 
Grupy najstarsze uczestniczyły w konkursie plastycznym” Bez-
pieczne wakacje”. Każde dziecko otrzymało pamiątkowy dyplom.  
Na zakończenie dzieci uczestniczyły w spotkaniu z Inspektorem 
BHP, który nie tylko opowiadał, ale i sprawdzał poziom wiedzy na-
szych przedszkolaków. Musimy się pochwalić, ale pan inspektor 
był zachwycony wiedzą, jaką dzieci przyswoiły podczas realizacji 
rocznego programu edukacyjnego „ Jestem małym ratownikiem – 
umiem pomagać sobie i innym”.  
Nauczyciele z Przedszkola Publicznego w Świętoszówce 

 

 „REGIONALNE SPOTKANIA Z TRADYCJĄ – JUBILEUSZ  

150-LECIA KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH”.  
W związku z przypadającym w bieżącym roku jubi-

leuszem 150-lecia powstania pierwszych Kół Gospo-
dyń Wiejskich na ziemiach polskich, zorganizowano 
duże przedsięwzięcie kulturalne pod nazwą „Regio-
nalne Spotkania z Tradycją – Jubileusz 150-lecia 
Kół Gospodyń Wiejskich” .  

W dniach 25-26 czerwca 2016 r. w Dzięgielowie, na 
terenach i z wykorzystaniem infrastruktury Centrum 
Misji i Ewangelizacji, odbyło się piękne widowisko, z 
udziałem kilkudziesięciu KGW, które reprezentowały 
2 województwa Polski Południowej - tzw. Podbeski-
dzie, tj. powiat bielski, cieszyński, żywiecki i część z 
pobliskiej Małopolski, tj. powiat oświęcimski, suski i 
wadowicki.  

Impreza miała charakter plenerowy, połączony z 
występami zespołów KGW, stoiskami z rękodziełem, 
wyrobami kulinarnymi, kronikami KGW. Atrakcją by-
ła też wieczorna biesiada świętojańska przy ognisku. 

Pojawiły się także stoiska instytucji i firm pracujących 
na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. 
Świętowanie rozpoczęło się nabożeństwem ekume-

nicznym prowadzonym przez ks. proboszcza z Parafii 
św. Jerzego w Puńcowie Dariusza Kowalę i ks. Marka 
Londzina – proboszcza Parafii Ewangelicko-
Augsburskiej w Dzięgielowie. Jako gospodarz głos 
zabrał ks. Grzegorz Giemza – Dyrektor Centrum Misji 
i Ewangelizacji. Uroczystości modlitewne wzbogacały 
pieśni Zespołów Regionalnych „Koniaków” i „Stru-
mień”. W części oficjalnej historię KGW, w progra-
mie słowno-muzycznym przedstawił zespół KGW      
z Kobiernic. Przybyli Goście złożyli życzenia, a orga-
nizatorzy wręczyli podziękowania za życzliwą współ-
pracę przedstawicielom samorządów oraz instytucji 
kultury i sponsorom. Podczas imprezy wręczono także 
odznaczenie Order Serca Matkom Wsi p. 
Irenie Bączek z Łączki  str. 15 
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JUBILEUSZ  150-LECIA KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH” 

oraz podziękowania paniom zasłużonym w działa-
niach na rzecz KGW. 

Do Przeglądu Zespołów KGW zaproszono 30 naj-
lepszych grup śpiewaczych i tanecznych oraz kabare-
towych KGW, w tym ok. 800 osób występujących, 
prezentujących folklor cieszyński, śląski, góralski, 
krakowski, laski i inne. Naszą gminę reprezentowały 
zespoły: „Bierowianie”, „Echo Bielowicka” oraz 
„Mi ędzyrzeczanie”, dzielnie wspierały je członkinie 
kół gospodyń z terenu gminy.   

15 KGW przygotowało stoiska z przepięknym ręko-
dziełem, wykonanym przez panie z KGW podczas 
różnych warsztatów. 12 KGW zaprezentowało swoje 
zdolności kulinarne, prezentując starodawne potrawy  
i nowinki kulinarne. Dopełnieniem Jubileuszu była 
wystawa kilkudziesięciu kronik, obrazujących proces 
tworzenia i rozwoju tej najliczniejszej i najaktywniej-
szej organizacji na obszarach wiejskich. W uroczysto-

ściach wzięły też udział delegacje ponad stu KGW      
z regionu. Były też stoiska i materiały promocyjno-
informacyjne instytucji związanych z rolnictwem i ob-
szarami wiejskimi, w tym KRUS, ODR. Pięknym do-
pełnieniem była wystawa przygotowana przez Stowa-
rzyszenie Miłośników Dzięgielowa na temat walorów 
historycznych, przyrodniczych, kulturalnych, społecz-
nych i gospodarczych tej ponad siedemsetletniej wio-
ski. 
Całej imprezie towarzyszyła wspaniała, życzliwa         
i pełna naturalnej spontaniczności atmosfera łącznie ze 
wspólnym śpiewem i tańcami. Na zakończenie każdy 
zespół otrzymał pamiątkowy dyplom, jubileuszową 
statuetkę, książkę obrazującą historię KGW w Polsce  
i na Podbeskidziu oraz upominki i gorące podzięko-
wania za udział w przeglądzie. 

Na podstawie sprawozdania Danuty Kożusznik 

  
„Z PASJĄ O… CHINACH” 

6 lipca 2016 r. w Bibliotece w Jasienicy od-
było się spotkanie z cyklu „Podróże” z Gminną 
Biblioteką Publiczną w Jasienicy.  

Tym razem gościliśmy Pana Grzegorza Do-
parta – fascynata języków obcych i podróży, któ-
ry  od dwóch lat mieszka i pracuje w Chinach. 
Uczy języka hiszpańskiego w Międzynarodowej 
Szkole Językowej po… angielsku, i jak podkreśla 
języki to nie jest jego talent, ale prawdziwa pasja, 
okupiona niekiedy ciężką pracą. Pan Grzegorz 
jest żywym dowodem na to, jak spełniają się 
młodzieńcze marzenia.  

Na początku spotkania opowiedział nam hi-
storyjkę o tym, jak kiedyś jadąc z kolegą autobu-
sem zauważyli Chińczyka czytającego coś w 
swoim języku. Pan Dopart zafascynowany pi-
smem postanowił sobie, ze kiedyś zrozumie ten 
język. Jak się okazało, historia zatoczyła koło       
i znalazł się tam, gdzie prowadziły go marzenia – 
w Chinach. Najpierw była to dwutygodniowa 
wycieczka a po kilku latach praca i codzienne ży-
cie w Pekinie razem z żoną i półtoraroczną có-
reczką. Obecnie dobrze mówi po chińsku, rozu-
mie ten język, natomiast ma jeszcze problemy     
z czytaniem chińskich znaczków, ale podkreślił, 
że na pewno opanuje i tę umiejętność. 

W czasie spotkania nasz Gość skupił się na 
zaznajomieniu słuchaczy z codziennym życiem 
mieszkańców Chin. Dowiedzieliśmy się np., że w 
mediach nie podaje się prognozy pogody a tylko 
stopień zanieczyszczenia powietrza. Smog w Pe-
kinie jest ogromny, co mogliśmy zobaczyć po-
równując zdjęcia z czasu, kiedy powietrze jest w 
miarę czyste z tymi, gdzie smog ma najwyższe 
stężenie. Na początku pobytu w kraju Środka 
wiele rzeczy wydawało się Panu Grzegorzowi 
dziwne np. ludzie na ulicy chodzili do tyłu, doro-
śli strzelali z batów, puszczali latawce, grali w 
„zośkę”, na spacer wyprowadzali ptaki w klat-
kach, zimą ślizgali się na krzesłach. Poznaliśmy 
również różne przesądy np. nie ma czwórek        

w numerach mieszkań, w windach, bo podobno przynoszą 
one pecha, natomiast szczęśliwe liczby to 8 i 13. Chińczy-
cy wierzą, że biznesmeni nie powinni posiadać żółwia bo 
to grozi niepowodzeniem w interesach, nie należy też obci-
nać paznokci wieczorem, wkładać pałeczek do ryżu przed 
rozpoczęciem jedzenia.  

Część spotkania nasz Gość poświęcił zapoznaniu nas   
z tradycyjnymi potrawami. Chińczycy najczęściej jedzą 
kluski i ryż, dużo warzyw, nie uznają tradycyjnych dese-
rów i bardzo rzadko spożywają słodycze, natomiast w ich 
jadłospisach można spotkać mięso psów, robaki, skorpio-
ny, cykady, stonogi, węże. W Chinach wszyscy dorośli 
pracują, dziećmi opiekują się dziadkowie, rodziny nie 
otrzymują pomocy socjalnej, ale rachunki są bardzo niskie. 
Wrodzona ciekawość zawsze prowadzi Pana Grzegorza do 
miejsc, gdzie może być blisko ludzi np. szkół, fabryk, za-
ułków, chętnie wyjeżdżał na wieś, bo tam właśnie najbar-
dziej doświadczał codziennego życia mieszkańców Chin. 

Myślę, że po tym spotkaniu wyszliśmy z przekona-
niem, że cały świat stoi dla człowieka otworem, że nie ma 
barier, których się nie da pokonać jeśli tylko – tak jak nasz 
Gość – posiada się pasje i wrodzoną ciekawość świata. 
Dziękujemy Panu Dopartowi za przybliżenie tak egzotycz-
nego kraju, jakim są dla nas Chiny. 

       
   Anna Kurpik
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INDIAŃSKI PIKNIK W BIERACH 

 
 W niedzielne popołudnie, 5 czerwca, w Bierach miało miejsce nietypowe wydarzenie. Na polance przy lesie 
osiedlili się Indianie…  
W na terenach rekreacyjnych Hufiec Wodzisław wraz z Gminą Jasienica i Gminnym Ośrodkiem Kultury w Ja-
sienicy zorganizował Piknik Indiański. Organizatorzy pomyśleli o najmłodszych uczestnikach zabawy, aby mo-
gli poznać zwyczaje Indian. Wspólnymi siłami został zbudowany namiot indiański typu „tipi”, Blade Twarzy 
przybrały kolorowe barwy, choć niekoniecznie wojenne, można było też postrzelać z łuku, ale i broni palnej, 
wziąć udział w pokonaniu tory przeszkód, konkurencjach zręcznościowych lub skosztować cukrowej waty. 
Czerwonoskórzy z Hufca Wodzisław i osadnicy z Bier rozegrali również mecz piłkarski.  

www.jasienica.pl

Nowe możliwości Ziemi Bielskiej 
Wkraczając w nowy okres finansowania Stowarzyszenie Lokalna 
Grupa Działania Ziemia Bielska przygotowała Strategię Rozwoju 
Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023. 
Głównym założeniem Strategii jest wskazanie kierunku rozwoju 
regionu i efektu jaki chcemy osiągnąć przy pomocy konkretnych 
środków pozyskanych z UE w tym właśnie celu. 
Masz pomysł – uzyskaj dotację 
W ramach realizacji Strategii będziemy prowadzić nabory wnio-
sków na podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej (w za-
kresie turystyki i usług czasu wolnego, produktów i usług lokal-
nych, odnawialnych źródeł energii i ochrony środowiska, usług 
społecznych, innowacyjności), budowę lub przebudowę ogólnodo-
stępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyj-
nej, wspieranie współpracy między przedsiębiorcami, promowanie 
obszaru objętego LGD, wzmocnienie kapitału społecznego oraz 
zachowanie dziedzictwa lokalnego.  
Co mamy do zaoferowania? 
Jeśli jesteś osobą fizyczną, osobą prawną, jednostką organizacyj-
ną nieposiadającą osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje 
zdolność prawną (np. stowarzyszeniem zwykłym) z terenu objęte-
go Strategią – możesz ubiegać się o dofinansowanie. Będzie ono 
przyznawane na dwa sposoby, w zależności od tego czego doty-
czy twój projekt. Jeśli planujesz założenie firmy to otrzymasz do-
kładnie 50 tys. zł i wypłacimy to w dwóch ratach. Jeśli twój projekt 
jest związany z rozwojem firmy lub którymkolwiek z pozostałych 
wymienionych działań, możesz otrzymać do 300 tys. zł przy czym 
nie jest to premia a zwrot poniesionych kosztów (w zależności do 

którego sektora należysz to zwrot wyniesie od 63,63 % do 95 % 
kosztów - szczegóły znajdziesz na naszej stronie internetowej).  
Oprócz tego będziemy prowadzić nabory na tzw. projekty granto-
we czyli niewielkie operacje których wartość mieści się między 5 a 
50 tys. zł (dofinansowanie w wysokości 95% kosztów). Projekty 
grantowe przewidzieliśmy głównie dla organizacji pozarządowych 
z obszaru objętego Strategią. 
Jeśli planujesz złożyć do nas swój projekt, pamiętaj że musi wpi-
sywać się w założenia Strategii i osiągnąć minimum punktowe     
w ocenie wg lokalnych kryteriów naboru. Możesz wziąć udział      
w spotkaniach informacyjnych organizowanych przez nas w każ-
dej z gmin i szkoleniach z zakresu przygotowania wniosku projek-
towego – śledź naszą stronę internetową lub stronę swojej gminy, 
tam pojawią się informacje o terminach i rejestracji. 
Kiedy mogę złożyć mój wniosek? 
Pierwsze nabory wniosków przewidziane są na jesień 2016 r.  
Gdzie znajdę więcej informacji? 
Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, in-
formacje na temat spotkań oraz dokumenty związane z naborami 
znajdują się na stronie internetowej Stowarzyszenia. Szczegółowe 
informacje można uzyskać w biurze Stowarzyszenia. Zapraszamy 
do kontaktu! 

Materiał opracowany przez: 
Lokalną Grupę Działania Ziemia Bielska, ul. Piastowska 40,  

43-300 Bielsko-Biała. Tel/fax. 033 8136964,  
e-mail:projekty@ziemiabielska.pl, www.ziemiabielska.pl. 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”, 
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „ Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach 

inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 
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KAMIENIARSTWO  

K A M A R 

Remont i wyrób nagrobków 

Nagrobki granitowe  już od 2600zł 
Duży wybór wzorów i kolorów 

Grzegorz Mojeścik 
Łazy tel. 509 559 351 

   

USŁUGI TRANSPORTOWE, WYKOPY ZIEMNE, BRUKARSTWO 
ZDZISŁAW TRYBUS 

UL. ZDROWOTNA 1249 
43-385 Jasienica 

Tel.: (33) 8152037 
603 564 656 

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

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

  

 

KWIACIARNIA „STOKROTKA” 
Międzyrzecze Górne  

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

Zapraszamy:   900-1630    

       w soboty  900-1300 

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

 dekoracje  kościołów, strojenie sal weselnych. 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY 

www.kwiaciarniamiedzyrzecze.pl 
 

BIURO RACHUNKOWE ELDORO 

ANNA BABICKA 

Świadczymy usługi w zakresie księgowości 
dla firm i osób prywatnych. 

Posiadamy wszelkie niezbędne kwalifikacje 
oraz dokumenty do usługowego prowadzenia 

ksiąg rachunkowych. 
 

43-385 Jasienica 484 

Tel: 505-004-281   
www.ksiegowosc-eldoro.pl 
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BIURO PODRÓŻY „LIDIA” 
ZAPRASZA 

na 7 dniowy pobyt nad Morzem Bałtyckim 
w terminie 22.8-28.08.2016 r w miejsco-
wości KARWIA.  
Do morza ok. 100-150 m. Pokoje z łazien-
kami. Całodzienne wyżywienie. Wyjazd ze 
Świętoszówki 21.08.2016 r. o godz. 21.00   
Koszt całkowity 980 zł/os  
    Zapisy przyjmuje :  Lidia Sztwiorok  

tel. 692 405 825 
 

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

Ogłoszenia drobne 
– 1 zł  - za słowo 

Inwalida poszukuje pokoju 
do wynajęcia na terenie  

Gminy Jasienica 
 

Telefon 537-482-536 

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 

 



REKLAMA 
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„ M E T A L - M A X ”  

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

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

Zapraszamy 
Od poniedziałku do piątku    800 - 1630 

                                     sobota     800 - 1330 

  

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

E.A. WASZEK 
tel.:  603 604 333 

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

 
Oferujemy:  

 wiązanki okolicznościowe 
 bukiety  ślubne 
 palmy i wieńce pogrzebowe 

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

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

Wyprzedaż kwiatów balkonowych 
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                   

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

SZYMALA ALEKSANDER 
Świętoszówka, ul. Szkolna 138 

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

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

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

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

 

 

EKSPRESOWA NAPRAWA 
I WYKONANIE PROTEZ 

BIERY, ul. Ogrodowa 
TEL.:    504 131 134 

                                33 819 48 77 

 

   

 

ZAKŁAD KOMUNALNY W JASIENICY 
świadczy 

        USŁUGI ASENIZACYJNE 
(wywóz nieczystości ciekłych) 

na terenie sołectw Gminy Jasienica 

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

33/815 37 29 lub 33/829 31 47 
 

www.komunalny.jasienica.pl 
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