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RELACJE WÓJTA GMINY JASIENICA 
POŻEGNANIE  

REDAKTORA 
Z żalem uczestniczyli-

śmy w ostatniej drodze śp. 
Romualda Bożko, wielo-
letniego Redaktora Na-
czelnego naszego gminne-
go informatora „Jasienica”.  
Składam kondolencje jego 
żonie i najbliższej rodzinie, 

a zarazem serdecznie dziękuję za wkład pracy, jaki był 
udziałem Pana Redaktora w rozwój naszego miesięcz-
nika, w wytrwałe przekazywanie informacji społe-
czeństwu na temat życia i działalności samorządu lo-
kalnego. Niech dobry Pan wynagrodzi wszystkie trudy 
ziemskiego pielgrzymowania i da radość wieczną. 
SZKOLNE KONKURSY 

W ostatnim okresie wiele wydarzeń miało miejsce 
w naszym gminnym szkolnictwie. Chciałem podzię-
kować wszystkim naszym placówkom oświatowym, 
które organizują różnego rodzaju turnieje, przeglądy, 
czy konkursy. Takim wydarzeniem było zmaganie w 
konkursie interdyscyplinarnym „Wielcy Polacy”, zor-
ganizowane przez szkołę w Rudzicy, w tym roku już 
dziesiąte, poświęcone postaci Juliana Tuwima. Innymi 
wartymi odnotowania turniejami był Konkurs Gwary 
Śląska Cieszyńskiego, przygotowany z kolei przez 
placówkę w Grodźcu, a także Gminny Konkurs Orto-
graficzny w Jasienicy. 

Wszystkie one przyczyniają się do wszechstron-
nego rozwoju naszej młodzieży, ich zainteresowań na 
wielu płaszczyznach i poszerzenia horyzontów wie-
dzy. Składam podziękowania organizatorom wszyst-
kich konkursów, nauczycielom i wychowawcom, któ-
rzy przygotowują młodzież do udziału w turniejach. 
Gratuluję także młodym zwycięzcom, wszyscy im ży-
czymy, aby rozwijali swoje zainteresowania, zdoby-
wając kolejne sukcesy w etapach ponadgminnych. 

POWIATOWY TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ 

W sobotę 7 kwietnia na sali Drzewiarza w Jasieni-
cy został przeprowadzony Powiatowy Turniej Wiedzy 
Pożarniczej. Wzięli w nim udział zwycięzcy zmagań z 
wszystkich dziesięciu gmin powiatu bielskiego w 
trzech kategoriach wiekowych: szkoły podstawowe, 
gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne. Miło było wi-
dzieć, że nasi reprezentanci uzyskali dobre wyniki. Na 
szczeblu gimnazjalnym zwyciężył Jakub Mendrek z 
Rudzicy i będzie nas oraz cały powiat bielski repre-
zentował na turnieju szczebla wojewódzkiego. Nato-
miast Krzysztof Janota z Iłownicy zdobył trzecie miej-
sce w kategorii szkół podstawowych, tu zwyciężyła 

przedstawicielka gminy Bestwina Oliwia Świgoń, zaś 
Piotr Malchar z gminy Jaworze wygrał w kategorii 
szkół ponadpodstawowych. 

Młodym druhom gratuluję wiedzy i cieszę się, że 
wszyscy uczestnicy prezentowali tak wysoki poziom. 
Dla nas organizatorów i członków jury konkursowego 
była to prawdziwa satysfakcja słyszeć ich odpowiedzi, 
cieszę się, że młode pokolenie, które już wkrótce 
przejmie odpowiedzialność za nasze wspólne bezpie-
czeństwo, wykazuje się zaangażowaniem i taką zna-
jomością zagadnień związanych z ochroną przeciwpo-
żarową i ratownictwem. 

RAZEM DLA DZIECI 

W niedzielę 8 kwietnia po raz kolejny zorganizo-
wano bardzo szczytną akcję „Razem dla dzieci”, z któ-
rej dochód został przeznaczony dla pięciu osób, po-
trzebujących opieki i pomocy. Mieszkańcy trzech so-
łectw: Rudzicy, Landeka i Iłownicy, po raz kolejny 
pokazali, że chcą wesprzeć te osoby i ich rodziny, sta-
le otaczające opieką niepełnosprawne dzieci. W akcję 
zaangażowało się wiele osób dobrej woli, także orga-
nizacji, m.in. jednostki OSP i panie z Kół Gospodyń 
Wiejskich ze wszystkich tych sołectw, Gminny Ośro-
dek Kultury w Rudzicy, szkoły w Rudzicy i Iłownicy, 
rady sołeckie i sołtysi, także księża parafii w Rudzicy. 

Chciałbym podziękować wszystkim, którzy się 
przyczynili do organizacji, jak również uczestnikom     
i artystom, którzy wystąpili nieodpłatnie. Cała akcja 
spotkała się z licznym zainteresowaniem mieszkań-
ców, ładna pogoda sprzyjała dużej frekwencji w amfi-
teatrze w Rudzicy, pokazaliśmy naszą solidarność z 
potrzebującymi sąsiadami, którzy znaleźli się w tak 
trudnej sytuacji życiowej. 

NOWE OKRĘGI WYBORCZE I INWESTYCJE 
W piątek 23 marca odbyła się sesja Rady Gminy. 

Zgodnie z nową ustawą zostały utworzone nowe okrę-
gi wyborcze, z trzech okręgach wybierać będziemy po 
7 radnych, a kolejna Rada Gminy będzie liczyć 21 
osób. Warto się z nimi zapoznać, piszemy o tym na 
naszej gminnej stronie internetowej www.jasienica.pl. 
To nowe rozwiązania, wcześniej mieliśmy cztery 
okręgi wyborcze. Pozostałe sprawy, dotyczące przygo-
towań do wyborów samorządowych, są w trakcie pro-
cedury, zgodnie z terminarzem zostaną wyznaczeni 
komisarze wyborczy, którzy będą realizowali kolejne 
etapy. 

Na tej samej sesji zostały podjęte decyzje o budo-
wie dwóch wind, w ośrodku zdrowia w Rudzicy, jak 
również w budynku Drzewiarza. Wyznaczono też 
kwotę na dofinansowanie do zakupu dwóch aut dla 
policji, w Komendzie w Bielsku i Komisariacie w Ja-
sienicy.   

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 Mirosław Łukaszuk, e-mail: mirek.lukaszuk@gmail.com;  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 
Mieszkańców Międzyrzecza ucieszy, że zostanie 

zlecone zaprojektowanie długo oczekiwanej sali gim-
nastycznej przy szkole. 

Warto też zaznaczyć, że ruszyła rozbudowa szkoły 
w tej miejscowości o nowy segment, w którym będą 
cztery sale lekcyjne i klatka schodowa. Zakończenie 
inwestycji wyznaczono na maj 2019 r. Przypomnę, że 
wcześniej wykonaliśmy koncepcję, następnie w postę-
powaniu przetargowym wyłoniliśmy firmę, która za 
ponad 2 mln zł zrealizuje to zadanie w trybie „zapro-
jektuj i wybuduj”. 

Przy tej okazji przypomnę również, że prowadzimy 
prace przygotowawcze do rozbudowy amfiteatru w Ja-
sienicy o zaplecze socjalne i teatralne. Na ten projekt 
zamierzamy uzyskać dofinansowanie, o które już 
wkrótce będziemy aplikować z programów Lokalnej 
Grupy Rybackiej „Bielska Kraina”. 

CIĄG DALSZY WYMIANY KOTŁÓW 

Kontynuujemy program dopłaty z budżetu Gminy 
Jasienica do wymiany starych kotłów, zakupionych 
przed 2010 r. Na realizację tego programu w budżecie 
zostało przeznaczonych 200 tys. zł. Warunki w po-
równaniu z ub. rokiem nie zmieniają się, można 
otrzymać 2,5 tys. zł do wymiany kotła na piec gazo-
wy, 2 tys. zł do wymiany pieca węglowego piątej kla-
sy. Dofinansowanie po 1,5 tys. zł mogą otrzymać 
również mieszkańcy domów wielolokalowych, którzy 
wspólnie zdecydują się na wymianę starego systemu 
ogrzewania. 

PIELGRZYMKA SAMORZĄDÓW 
W czwartek 22 marca przedstawiciele starostwa 

bielskiego i wszystkich 10 gmin Powiatu Bielskiego 
uczestniczyli w pielgrzymce na Jasną Górę, aby 
wspólnie podziękować za miniony rok. Mieliśmy też 
okazję posłuchać o historii tego miejsca na przełomie 
wieków. Myślę, że nie tylko mnie, ale i wszystkim 
uczestnikom modlitwa i Słowo Boże dały kolejne siły 
do pracy samorządowej w następnym roku. 

PRZYGOTOWANIA DO JUBILEUSZU EURORE-
GIONU 

W środę 21 marca odbyło się posiedzenie rady Eu-
roregionu Śląsk Cieszyński – Těšínské Slezsko, na 
którym zostało przekazane przewodnictwo ze strony 
czeskiej stronie polskiej. Na okres tego roku przewod-
niczącym Euroregionu zgromadzeni wybrali mnie jako 
przewodniczącego Stowarzyszenia „Olza”. W tym 
okresie czeka nas wiele wspólnych wydarzeń, m.in. 22 
kwietnia w Teatrze w Cieszynie zostaną przeprowa-
dzone centralne obchody 20-lecia powstania naszego 
Euroregionu. 

ŻYCZENIA DLA PAŃ 
W czwartek 15 marca odbyło się spotkanie Gmin-

nej Rady Kobiet, związane również z obchodami Dnia 
Kobiet. Przekazałem swoje życzenia wszystkim pa-
niom, a korzystając z okazji również teraz chciałem 
serdecznie podziękować paniom z wszystkich 14 Kół 
Gospodyń Wiejskich na terenie naszej gminy, także 
innych organizacji i stowarzyszeń, które angażują się 

w pracę naszej gminy. Wielokrotnie to podkreślałem, 
że bez Waszego wkładu w działalność naszej gminnej 
społeczności osiągnęlibyśmy dużo mniej, trudno na-
wet sobie wyobrazić nasze życie społeczne, kulturalne 
i gospodarcze bez Waszego udziału. Chciałem więc 
Wam wszystkim życzyć, abyście zawsze pozostawały 
w zdrowiu i radości, bo macie powody do satysfakcji z 
tego, kim jesteście, i z tego, co robicie dla swoich ro-
dzin i całej gminy. 

Spotkanie Gminnej Rady Kobiet było też okazją do 
świętowania 50-lecia pracy pani Anny Tomik w Kole 
Gospodyń Wiejskich w Iłownicy. Serdecznie jej gratu-
luję tak okazałego jubileuszu i dziękuję za te 50 lat 
kierowania kołem oraz wszelkie inicjatywy, podej-
mowane na rzecz zachowania tradycji, m.in. kulinar-
nych zwyczajów Śląska Cieszyńskiego, za te liczne 
godziny spędzone na przygotowaniach do przeglądów 
i spotkań w naszej gminie, powiecie, regionie, czy wo-
jewództwie. To naprawdę imponujący dorobek i nie-
zwykły wkład w rozwój dziedzictwa naszego regionu. 
Życzę, aby dopisywało zdrowie i żeby zawsze mogła 
się cieszyć swoim dorobkiem.. 

SUKCESY MIESZKAŃCÓW GMINY 
W ostatnich tygodniach po raz kolejny cieszyliśmy 

się ze znaczących sukcesów oraz osiągnięć, które stały 
się udziałem mieszkańców naszej gminy, tak w spo-
rcie, jak również i w innych dziedzinach. Wymienić tu 
należy Wojtka Zaniewskiego z Mazańcowic, który 
zdobył złote medale na turniejach karate kyokushin, 
ponadto Filipa Szendzielarza i Mirosława Gołębia, 
zdobywców złotych medali, oraz pozostałych człon-
ków Klubu Karate Kyokushinkan, którzy zdobyli me-
dale na turnieju w Spytkowicach, a także Piotra Łącza 
z Mazańcowic, mistrza Śląska w boksie, oraz Zuzannę 
Pająk z Jasienicy, zwyciężczynię zawodów psich za-
przęgów w kategorii juniorów, i Karolinę Klajmon, 
która zdobyła dwa medale, w tym złoty, na VII Mię-
dzynarodowym Mitingu Pływackim „Szukamy Mło-
dych Talentów”. Mówiąc o sukcesach sportowych 
trzeba też nadmienić o najmłodszych badmintonistach 
z KS Set Mazańcowice, którzy bardzo dobrze wypadli 
na kolejnych turniejach. 

Również należy wspomnieć uczniów szkoły w Ru-
dzicy, którzy znakomicie wypadli podczas XII Mię-
dzynarodowego Konkursu Informatycznego „Bóbr 
2017”, Nadię Kobielę z Iłownicy, zdobywczynię dru-
giego miejsca na Ogólnopolskim Konkursie Biblijnym 
„Sola Scriptura 2018”, Kornelię Kohut i Julię Sojkę z 
Rudzicy, laureatki finału Wojewódzkiego Konkursu 
Wiedzy o Regionie „Silesia Incognita”, a także Wiole-
tę Sojkę, przedszkolankę z Wieszcząt, oraz Gabrielę 
Berek, jej podopieczną, które zdobyły uznanie na 
Przeglądzie Małych Form Parateatralnych „Smyko-
landia” za przedstawienie „Jaś i Małgosia proekolo-
gicznie”. 

Serdecznie wszystkim gratuluję i życzę, aby czas 
poświęcony na rozwijanie swoich pasji, zaintereso-
wań, także własnej osobowości i charakteru, przynosił 
wiele radości tak tym osobom, jak i nam, którzy tymi 
sukcesami z nimi się cieszymy. 

Notował: Mirosław Łukaszuk 
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POWIATOWE ZMAGANIA W TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ 
Jakub Mendrek z klasy gimnazjalnej w Rudzicy zdo-

był pierwsze miejsce w powiatowym etapie turnieju wie-
dzy pożarniczej.  

„Młodzież zapobiega pożarom” – pod takim hasłem w 
sobotę 7 kwietnia na sali widowiskowej „Drzewiarza” 
odbył się tegoroczny etap powiatowy Ogólnopolskiego 
Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Zmierzyło się w nim 27 
najlepszych zawodników, wyłonionych w eliminacjach 
gminnych w kategoriach wiekowych szkoły podstawowe, 
gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne. – Gratuluję wam 
waszej wiedzy i tego zapału. To cieszy, że z tak dobrym 
skutkiem interesujecie się wiedzą o zapobieganiu i likwi-
dacji zagrożeń naszego codziennego życia, bo już wkrót-
ce od tego zależeć będzie nasze wspólne bezpieczeństwo. 
Dobrze, że z takim zaangażowaniem przygotowujecie się 
do tej trudnej, ale jakże ważnej roli – mówił wójt gminy 
Jasienica Janusz Pierzyna, współgospodarz Turnieju, pre-
zes Gminnego Zarządu OSP, a jednocześnie członek ko-
misji konkursowej.  

Uczestników z poszczególnych gmin powiatu naj-
pierw czekał test wiedzy, następnie zawodnicy odpowia-
dali ustnie na pytania komisji konkursowej. Ostatecznie 
po etapie pisemnym oraz finale ustnym wyłoniono trzech 
najlepszych uczestników turnieju w każdej z grup wie-
kowych. Oprócz reprezentującego gminę Jasienicę Jaku-
ba Mendrka, który zwyciężył w kategorii gimnazjów, w 
kategorii szkół podstawowych wygrała Oliwia Świgoń z 

gminy Bestwina, a reprezentant gminy Jasienica, 
Krzysztof Janota z Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Iłownicy, ostatecznie zajął trze-
cie miejsce. W kategorii szkół ponad-
gimnazjalnych triumfował Piotr Malchar z gminy 
Jaworze. Zwycięzcy w swoich kategoriach wieko-
wych będą reprezentować powiat bielski na szcze-
blu wojewódzkim konkursu.  

Serdeczne podziękowania za wyrazy współczucia, zamówione Msze św.,  

złożone wieńce i kwiaty oraz liczny udział w uroczystości pogrzebowej  

naszego Kochanego Męża, Ojca, Brata. Dziadka 

Ś.P. Romualda Bożko 
Księżom: Leszkowi Łysieniowi, Rafałowi Dendysowi, Robertowi Pochopień,. 

Tomaszowi Sroka, Piotrowi Płonce, ks. Czesławowi Bloch za codzienną  

posługę kapłańską w czasie choroby,  służbom medycznym,  

Posłowi  Stanisławowi Szwedowi, Wójtowi Gminy Jasienica Januszowi Pie-

rzynie z małżonką, radnym Rady Gminy w Jasienicy, licznym pocztom sztan-

darowym Związku Zawodowego „Solidarność” działającym przy kopalniach, 

Zarządowi Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NZSS „Solidarność”, Stowarzysze-

niu Pamięć Jastrzębska, przyjaciołom  Solidarności Walczącej, orkiestrze 

górniczej, pracownikom Urzędu Gminy w Jasienicy, Kołu Biblijnemu i Radzie 

Parafialnej w Jasienicy, Radzie Sołeckiej z Jasienicy, Zespołowi „Jasieni-

czanka”, OSP Jasienica, pracownikom GOK w Jasienicy,  

wszystkim krewnym, znajomym, sąsiadom, 
składają 

żona, syn i córka z rodzinami 
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POWIATOWE ZMAGANIA W TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ  

W składzie komisji sędziowskiej obok Janusza 
Pierzyny znaleźli się też Stanisław Nycz, prezes 

Zarządu Oddziału Powiatowego OSP w Bielsku-Białej, 
Roman Marekwica, komendant gminny OSP w Jasienicy, 
bryg. Tadeusz Szkucik z Komendy Miejskiej PSP w Biel-
sku-Białej oraz Grzegorz Gawęda z Zarządu Powiatowe-
go OSP.  

Organizatorem turnieju był Zarząd Oddziału Powiato-
wego ZOSP RP w Bielsku-Białej, Zarząd Gminny ZOSP 
RP w Jasienicy i OSP Jaworze.  
Zwycięzcy Turnieju w kategoriach wiekowych  
Szkoły podstawowe  
1. Oliwia Świgoń z gminy Bestwina  
2. Magdalena Nowak z gminy Wilkowice  
3. Krzysztof Janota z gminy Jasienica  
Gimnazja  
1. Jakub Mendrek z gminy Jasienica  
2. Patryk Binda z gminy Jaworze  
3. Kacper Pezda z gminy Szczyrk  
Szkoły Ponadgimnazjalne  
1. Piotr Malchar z gminy Jaworze  
2. Kamil Wandzel z gminy Wilkowice  
3. Aleksandra Maga z gminy Porąbka  

www.jasienica.pl

RUDZICZANKI W KONKURSIE 
 „SILESIA INCOGNITA” 

Kornelia Kohut i Julia Sojka z klas gimnazjalnych szkoły      
w Rudzicy znalazły się w gronie laureatów finału Wojewódzkie-
go Konkursu Wiedzy o Regionie „Silesia Incognita”.  

Dziewczęta pod okiem opiekunki Bożeny Małachowskiej      
w finale konkursu wzięły udział w piątek 6 kwietnia. Znalazły 
się w gronie 30 najlepszych drużyn z całego Śląska spośród bli-
sko 100 zespołów, zgłoszonych do pierwszego etapu. Jury doce-
niło film o Rudzicy, który dziewczęta samodzielnie wyreżyse-
rowały  i zmontowały, przy wsparciu Pawła Kohuta i z wykorzy-
staniem zdjęć obrazów Floriana Kohuta.  
Organizatorem konkursu było Muzeum Miejskie w Tychach oraz 
tamtejsza Szkoła Podstawowa nr 37 im. Kornela Makuszyńskie-
go, nad stroną merytoryczną czuwał Wojewódzki Ośrodek Me-
todyczny w Katowicach.  

www.jasienica.pl 

Udany występ zanotowali zawodnicy w karate z Klubu Kara-
te Kyokushinkan w Spytkowicach.  

W sobotę 17 marca w Turnieju o Puchar Burmistrza Spytko-
wic stanęło 130 zawodników z pięciu federacji. Dziesięciooso-
bowa reprezentacja karateków z „Kyokushinkan”,  z klubów w 
Mazańcowicach i Rudzicy wróciła z siedmioma medalami. I tak 
Filip Szendzielarz i Mirosław Gołąb wywalczyli złote medale, 
Paweł Długosz i Kacper Bujak srebrne medale. Z kolei Amelia 
Danel, Michał Danel i Bartłomiej Szczypka brązowe medale. Trenerem prowadzącym wszystkich zawodników 
jest Sławomir Jurczak. 

 www.jasienica.pl 

UTYTUŁOWANI ZAWODNICY  
W KARATE 
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WIELCY POLACY W RUDZICY 
Uczniowie z Mazańcowic wygrali X edycję 

powiatowego konkursu interdyscyplinarnego 
„Wielcy Polacy”, jaki odbył się w czwartek 5 
kwietnia w szkole w Rudzicy pod patronatem 
Wójta Gminy Jasienica Janusza Pierzyny oraz 
Starosty Bielskiego Andrzeja Płonki.  

W tym roku konkursową postacią stał się Julian 
Tuwim, jeden z najchętniej czytanych polskich po-
etów XX w. Do udziału zgłosiło się sześć szkół z 
Bielska, Dankowic, Mazańcowic, Jasienicy, Chybia 
i Rudzicy, a w szranki ostatecznie stanęło 20 

uczniów. Konkurs składał się z trzech części. 
Pierwsza miała charakter pisemny, sprawdzano w 
niej, oprócz wiadomości teoretycznych, umiejętno-
ści językowe uczniów, czytanie ze zrozumieniem, a 
także umiejętność analizy tekstu literackiego. Część 
druga polegała na wykonaniu plakatu, będącego 
zaproszeniem na wieczór z poezją Tuwima, którego 
myślą przewodnią było hasło „Tuwim dla doro-
słych, dla dzieci… dla wszystkich”. Trzecia część 
miała charakter quizu, w którym uczestnicy sami 
decydowali o trudności zadawanych pytań.  

Jak informuje Bożena Małachowska, współor-
ganizatorka konkursu, poziom wiedzy prezentowa-
ny przez uczniów był bardzo wysoki. Młodzież 
wykazała się tak znakomitą znajomością biografii 
Tuwima, jak i zjawisk społecznych i historycznych 
towarzyszących jego życiu. Nieobca okazała się 
uczestnikom także jego twórczość, działalność ar-
tystyczna, społeczna i polityczna. Rywalizacja 
trwała aż do ostatniego pytania i były potrzebne aż 
trzy dogrywki.  

Ostatecznie najlepsi okazali się uczniowie ze 
szkoły w Mazańcowicach: Małgorzata Grot, Mar-
tyna Szozda, Klaudia Świątko i Liwia Sordyl, ich 

opiekunką jest Bożena Krygier. Drugie miejsce za-
jęli uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Stani-
sława Staszica w Dankowicach: Anna Trojacka, 
Maria Ochman, Wiktoria Stawowczyk, Piotr Walu-

szek, pod kierunkiem Iwony Handzlik. Natomiast druży-
na z Rudzicy w składzie: Kornelia Kohut, Julia Sojka, 
Kamila Białoskórska i Zuzanna Gawlas, zajęła trzecie 
miejsce.  

Warto przypomnieć, że celem rywalizacji jest zainte-
resowanie uczniów szkół gimnazjalnych oraz najstar-
szych klas szkół podstawowych z powiatu bielskiego i 
miasta Bielska-Białej postaciami wielkich Polaków, ich 
życiorysami, dokonaniami, wkładem, jaki wnieśli w roz-
wój kraju. Ponadto przygotowania i udział w konkursie 
mają kształtować postawy patriotyczne i obywatelskie, 
upowszechniać procesy historyczno-literackie, przybliżać 
teksty literackie, rozbudzać umiejętności plastyczne oraz 
uczyć korzystania z różnych typów źródeł.  

Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody, ufundowane 
przez patronów konkursu, Wójta Gminy Jasienica Janu-
sza Pierzynę oraz Starostę Bielskiego Andrzeja Płonkę.  

Konkurs przygotowały Katarzyna Czupryniak, Edyta 
Sobczyk-Wiśniewska, Bożena Małachowska i Barbara 
Szimke. Warto zaznaczyć, że komisji oceniającej prace 
plastyczne przewodniczył rudzicki malarz Florian Kohut. 

(BM/Red.) 

„Jak trudno żegnać kogoś, kto jeszcze mógł być z Nami...” 
 

Wyrazy głębokiego żalu i współczucia  

z powodu śmierci  

długoletniego redaktora naczelnego miesięcznika „Jasienica” 

Ś.P. Romualda Bożko  

składają żonie Marii  

Córce, Synowi, Wnukom i całej Rodzinie 

Wójt Gminy Jasienica 
Przewodniczący i Radni Rady Gminy Jasienica 

Zespół redakcyjny miesięcznika Jasienica  

oraz pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury 
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CHARYTATYWNIE PO RAZ PIĄTY 
Społecznicy z Landeku, Iłownicy i Rudzicy 

jak co roku włączyli się w akcję charytatywną 
„Razem dla dzieci”. Zebrano ponad 30 tys. zł.  

– Po raz kolejny mieszkańcy gminy Jasieni-
ca udowodnili, że są otwarci na potrzeby in-
nych i nie zawiodą, gdy trzeba pomóc. Spoty-
kamy się wspólnie w coraz większym gronie, 
dziękuje wam za tą wrażliwość na drugiego 
człowieka – mówił wójt Janusz Pierzyna, dzię-
kując nie tylko ofiarodawcom, ale też organiza-
torom i uczestnikom, którzy przyczynili się do 
uświetnienia piątej już tego typu imprezy, 
przeprowadzonej w trzech sołectwach gminy 
Jasienica na rzecz potrzebujących najmłod-
szych mieszkańców tych miejscowości.  

W amfiteatrze GOK w Rudzicy w niedzielę 
zebrano 30 950 tys. zł, które zostaną przezna-
czone na zakup leków, sprzętu rehabilitacyjne-
go, specjalistycznych pomocy naukowych oraz 
na rehabilitację, a także diagnostyczne wizyty 
lekarskie, wizyty u logopedy i opłacenie turnu-
sów rehabilitacyjnych. Fundusze pozyskane zo-
stały na rzecz dzieci niepełnosprawnych: Judy-
ty, Artura, Łukasza, Dominika i Ireneusza – 
każde dziecko otrzyma po 6190 zł.  

W przygotowanie imprez włączyły się rady 
sołeckie, sołtysi, parafia w Rudzicy, strażacy i 
panie z Kół Gospodyń Wiejskich z wszystkich 
trzech miejscowości, Policja, Gminny Ośrodek 
Kultury, miejscowe sklepy i firmy oraz wielu 
ludzi dobrej woli. W tym roku akcja poświęco-
na była chorobom układu sercowo-
naczyniowego. Każdego dnia z powodu tych 
schorzeń umiera w naszym kraju prawie 500 
osób. Podczas akcji rozdawane były wykonane w technice origami serca 
wykonane przez uczniów szkół w Rudzicy i Iłownicy oraz młodzież z Ca-
ritas w Rudzicy. Towarzyszyły temu hasła „Twoja mama kocha Cię ca-
łym sercem? Upewnij się, że jest ono w dobrej kondycji”.  

Na scenie wystąpiła Aneta Tomiczek, absolwentka szkoły w Iłownicy, 
a obecnie studentka pedagogiki w Krakowie, która zaśpiewała Hymn do 
Miłosierdzia Bożego oraz utwór Stanisława Soyki „Zobacz we mnie 
człowieka”. Następnie wystąpił zespół „Szwarne dziecka”, działający w 
szkole w Iłownicy. W dalszej części odbyła się prelekcja na temat ciśnie-

nia, którą poprowadził lekarz Ma-
riusz Kuźniar. Odbył się też pokaz 
pierwszej pomocy w wykonaniu 
strażaków OSP.  

Dla gości imprezy wystąpił też 
Big Band pod kierownictwem Sta-
nisława Urbana, a także pod-
opieczni Ośrodka Mieszkalno-
Rehabilitacyjnego ze Stowarzy-
szenia „Razem” w Bestwinie i Zespół Wokalny „Fairy Tale”, działający 
w Gminnym Ośrodku Kultury w Jasienicy. Zagrała również Blach Kape-
la. Wśród dodatkowych atrakcji znalazły się animacje dla dzieci, warszta-
ty plastyczne, malowanie twarzy, magiczny świat baniek, balonowe cuda, 
kolorowe zaplatanki, warkoczyki, punkt pomiaru ciśnienia, EKG.  

Był również bufet z wypiekami, gofry, placki ziemniaczane, bigos, 
frytki i wata cukrowa. 

 www.jasienica.pl 

W następnym numerze podziękowania dla wszystkich ludzi dobrej woli. 
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STAWIANI MOJA 
Tylko na Orawie, Spiszu i na Śląsku zachował się jeszcze 

zwyczaj stawiania „moja”, „mojki” lub „jedlicki”. „Moj to był wbity w 
ziymie łokorowany świeży kole dwanost metrów świyrk, kierymu 
zostawiali na kóńcu małe drzewko, na nim wieszali strokate ban-
dle, stawiali jóm pannom na wydaniu, tym kiere się uzdały, nóm 
kawalyróm”.(1) 
 Zwyczaj stawiania mojów sięga ponoć korzeniami czasów an-
tycznych, kiedy Grecy,Etruskowie i Rzymianie stawiali drzewka na 
domach i budynkach gospodarskich, by chronić je przed złymi du-
chami i chorobami. Drzewko majowe było symbolem ducha wzro-
stu, zdrowia, płodności, symbolizowało także obfitość w zbiorach, 
powodzenie dla mieszkańców oraz zapewniało dobrobyt. Pierwsze 
informacje o mojach w Europie pochodzą z 1255 roku. Stawiano 
jej wówczas jako przejaw czci i życzliwości przed kościołami, ratu-
szami, domami zamożnych i poważanych osób, wysokim urzędni-
kom gminnym, a w wojsku wyższym rangą oficerom a także przed 
domami dziewcząt cieszących się szczególnym powodzeniem.  
Nie wiadomo kiedy dokładnie zwyczaj ten zawędrował na ziemie 
polskie. Szczególnie popularny był w Karpatach i na Śląsku. Za-
chował się obraz namalowany w 1590r. przez artystę malarza 
Hansa Donauer. Tam właśnie jest przedstawiony po raz pierwszy 
moj. Etnografowie uważają, że zwyczaj stawiania  moja, rozpo-
wszechnił się dość szeroko po wojnie 30- letniej (po 1648 r.). Nie 
ulega jednak kwestii, że już w wieku XVI postawienie moja było 
znakiem poważnego zainteresowania się dziewczyną, a nawet 
przy pewnych, określonych okolicznościach mogło mieć prawne 
znaczenie. I tak np. w Czechach uznawano prawomocność ożen-
ków nie tylko na podstawie ślubowania wierności i miłości, a także 
po udokumentowaniu oświadczeniami świadków, że postawiono 
na tę okoliczność moja. Zwyczaj stawiania mojów musiał  być bar-
dzo rozpowszechniony na Orawie, skoro w roku 1839  panowie na 
zamkach orawskich wydali surowy zakaz stawiania moji, by chro-
nić lasy przed nadmierną wycinką. 
 Moje stawiano na trzy sposoby: 
− chłopak stawiał moj tylko tej dziewczynie, o której względy się 

starał, 
− kawalerowie stawiali moj jako dar dla wszystkich dziewczyn we 

wsi, 
− moj stawiany był dla każdej dziewczyny, ale gdy miała ona swo-

jego chłopca, jej moj musiał być inny niż reszta. 

Wszystkie dziewczyny z niecierpliwością czekały na pierwszoma-
jowe oświadczyny. Jeżeli niektóre nie miały wzięcia, to ich ojcowie 
sami w tajemnicy stawiali nocą moje. 
Bywało również i tak, że zamiast moja stawiano dziewczynie dzia-
da. Był to wtedy wielki wstyd. Toteż pilnowano w nocy, aby takiego 
dziada nie postawiono. Pilnowano również aby nikt nie wywiercił 
dziury w żerdzi na której stał moj.  
Moj stawiany jest zawsze w nocy z ostatniego dnia kwietnia na 1 
maja, czyli w Noc Filipa i Jakuba. Na moju czasami umieszczana 
była tabliczka - z dedykacją, wierszem lub wyznaniem. Do rana 
czuwają przy nim warty kawalerów. Jest bowiem też zwyczaj, że 
konkurenci podcinają niepilnowanego moja. Albo dlatego, że ubie-
gają się o tę samą pannę, albo złośliwie. Gdy noc minie - moje są 
już bezpieczne i  stoją do Zielonych Świątek. Dopiero wówczas 
można je było ściąć, a ceremonii tej powinien dokonać stawiający 
moja. Powinien on również  porąbać go na drobne kawałki 
i rozpalić ognisko. Wtedy to panna, przed której domem się znaj-
duje, zobowiązana jest przygotować poczęstunek i gorzałkę dla 
kawalerów lub kawalera, odbywa również się zabawa z muzyką, 
czyli tzw. ogrywanie moja. 
 Z czasem w niektórych miejscach publiczne oświadczyny po-
woli zanikły, a stawianie moja nabrało charakteru ogólnego, sta-
wiano tylko 1 maszt we wsi. Między wsiami dochodziło do rywali-
zacji o najbardziej okazałego moja. Prowadziło to do ścinania i 
kradzieży moja, przez konkurencyjną wieś. Istniał nawet swoisty 
kodeks, czy regulamin kradzieży moja, który mówił m.in., że :  
− nie wolno moja odbierać siłą, 
− wolno go ukraść tylko wtedy, gdy nie jest pilnowany, lub gdy pil-

nujący np. upiwszy się śpi i nie strzeże drzewka 
− konkurencyjna wieś, która ukradnie moj, powinna z dumą podać 

ów fakt do publicznej wiadomości i żądać należnego okupu 
(zwyczajowo - beczki piwa), 

− jeśli moj nie został wykupiony, można go postawić w swojej wsi, 
jeżeli jest wyższy, lub postawić go obok swojego, po uprzednim 
odarciu z ozdób, jako swoiste „drzewo hańby”, 

− moja nie wolno kraść po 1 maja (do tego czasu, od momentu po-
stawienia, należy go pilnować),   

− kradzież nie podlega zaskarżeniu sądowemu. Sąd i tak by spra-
wę umorzył, nakazując jednocześnie poszkodowanym, żeby na 
przyszłość lepiej moj pilnować. 

                                          Opracowanie: GOK Jasienica 
1. Materiały archiwalne Muzeum Beskidzkiego w Wiśle 

 

REGULAMIN VIII  KONKURSU „NAJPIĘKNIEJSZY MOJ” 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
1. Organizatorem konkursu „NAJPIĘKNIEJSZY MOJ” (zwany 

dalej Konkursem) jest Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy.  
2. Konkurs ma charakter regionalny. 
3. Celem Konkursu jest podtrzymanie tradycji stawiania "Moji". 
4. Zasady Konkursu: 

a) Konkurs przeznaczony jest dla mieszkańców z terenu 
Gminy Jasienica  

b) Konkurs rozpocznie się w nocy z ostatniego kwietnia na 
pierwszego maja 2018 r.  

5. Warunki uczestnictwa: warunkiem przystąpienia do Konkur-
su jest dostarczenie do biura Gminnego Ośrodka Kultury w 
Jasienicy zgłoszenia do dnia 27.04.2018r.(piątek).  
Prosimy o dotrzymanie terminu zgłoszenia.  

Moje nie zgłoszone na kartach zgłoszeń, nie będą oceniane. 
Telefon kontaktowy: 33 821 20 56 
e-mail : gok@jasienica.pl ,   www.gokjasienica.pl. 
POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE 
1. Komisja oceniająca zostanie wybrana przez Organizatora. 
2.Ocena „Moji" przez Komisję nastąpi w dniu 1 maja 2018 r. 
3. Komisja przy ocenie „Moji” będzie kierować się następują-
cymi kryteriami: 
• tradycyjny wygląd i sposób mocowania 
• dekoracja oraz ew. treść i estetyka dedykacji 
• wysokość i usytuowanie „Moja” 
• przestrzeganie reguł zawartych w regulaminie (nieprze-

strzeganie zasad dot. ścinania Moja grozi  dyskwalifika-
cją) 

 6. Komisja przyzna nagrody finansowe i wyróżnienia ufun-
dowane przez Organizatora. 

7. Wręczenie nagród nastąpi  w terminie ustalonym przez 
Organizatora. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Przebieg Konkursu koordynowany jest przez Organizatorów. 
2. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizato-
rów. 
3. Decyzja komisji o przyznaniu miejsca i nagrody jest osta-
teczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 

Organizatorzy przed stawianiem Moja proszą o zwrócenie 
uwagi na następujące kwestie :  
1.    Wybór miejsca. Szukamy takich miejsc, aby Moj był ozdo-
bą okolicy. Prosimy o zachowanie porządku i uprzątnięcie tere-
nu przez osoby stawiające Moja 
2.    Dedykacje na Mojach nie mogą być wulgarne i obraźliwe 
3.    Prosimy zadbać o bezpieczeństwo uczestników, widzów, 
sąsiadów, przechodniów!!! 
Nie grubość drzewa stanowi o gracji Moja, ale smu-
kłość oraz dobór wierzchołka, proporcji, kolorystyki,  
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REGULAMIN VIII  KONKURSU „NAJPIĘKNIEJSZY MOJ” 
wykonanych i umocowanych ozdób. 
Prosimy o staranne i bezpieczne mocowanie Moja. 
4.    Intencją Organizatorów nie jest narażanie uczestników i in-
nych osób na niebezpieczeństwo, co może mieć miejsce przy sta-
wianiu grubych i ciężkich Moji. 
• Organizatorzy Konkursu nie biorą odpowiedzialności za bez-

pieczeństwo osób biorących udział w Konkursie oraz nie pono-
szą odpowiedzialności za ew. szkody materialne powstałe w 
trakcie Konkursu. 

• Organizator nie pokrywa żadnych kosztów ponoszonych przez 
uczestników w związku z  udziałem w Konkursie. 

• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób 
trzecich niezwiązanych z Konkursem, które mogą przynieść 
szkody uczestnikowi lub jego majątkowi. 

• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia unie-
możliwiające przeprowadzenie Konkursu spowodowane dzia-
łaniami sił wyższych oraz przyczynami nieleżącymi po jego 

stronie lub okolicznościami, za które odpowiedzialności nie po-
nosi lub których nie można uniknąć bez poniesienia dodatko-
wych kosztów. 

• Biorąc udział w Konkursie, uczestnik wyraża zgodę na prze-
twarzanie przez organizatora jego danych osobowych, zwłasz-
cza dla celów związanych z wykonywaniem zobowiązań wyni-
kających z Konkursu wobec uczestników. 

• Zgłoszenie się do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją 
niniejszego regulaminu. 

UWAGA : Organizatorzy przypominają o ważnych aspektach tra-
dycji stawiania Moja : 
• Moja nie wolno odbierać siłą 
• Konkurencyjnego Moja można ścinać tylko do rana  

 (godz. 06.00 )  1 maja !!!  
Bardzo prosimy o uszanowanie wielowiekowych tradycji. Postępo-
wanie niezgodne z powyższymi zasadami jest niehonorowe i nosi 
znamiona wandalizmu.  
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ORTOGRAFICZNE ZMAGANIA O PIÓRO WÓJTA 
Krzysztof Koziar z Rudzicy najpoprawniej napisał 

dyktando pt. „Marzenia się spełniają” podczas XVII 
Gminnego Konkursu Ortograficznego w Jasienicy.  

W konkursie w środę 20 marca wzięło udział 20 
szóstoklasistów, reprezentujących szkoły podstawowe 
w gminie Jasienica. Najlepiej z napisaniem tekstu po-
radził sobie Krzysztof Koziar z Rudzicy. W nagrodę 
od wójta Janusza Pierzyny otrzymał wysokiej klasy 
wieczne pióro. Drugie miejsce przypadło Aleksandrze 
Ostapczuk ze Świętoszówki. Z kolei miejsce III zdo-
był Krzysztof Janota z Iłownicy. Wyróżnienia otrzy-
mali Kinga Kruszyna i Krzysztof Kuś z Mazańcowic. 
Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy.  

Organizatorem konkursu jak co roku był Zespół 
Szkolno-Przedszkolny w Jasienicy.  

www.jasienica.pl 
 

UCZNIOWIE ZESPOŁU SZKOLNO–PRZEDSZKOLNEGO W WIESZCZĘTACH LAUREATAMI  

XXV JUBILEUSZOWEGO MIĘDZYNARODOWEGO 
 KONKURSU PLASTYCZNEGO „MIESZKAM W BESKIDACH” 

„Mieszkam w Beskidach” to Międzynarodowy Konkurs Plastyczny organizowany przez Gminny Ośrodek 
Kultury w Świnnej koło Żywca pod patronatem Śląskiego i Małopolskiego Kuratora Oświaty. Jest swego rodza-
ju przeglądem twórczości amatorskiej tematycznie związanej z Beskidami. Jego główny cel to poszerzenie 
wśród dzieci, młodzieży i dorosłych zainteresowań plastycznych z ukierunkowaniem na poznanie folklore i 
sztuki ludowej.  
 Na jubileuszową edycję konkursu wpłynęło aż 7 tys. prac plastycznych.  Zdaniem  Mieczysława Krzaka -  
pomysłodawcy konkursu - wybór najlepszych to długie dni obrad jury, które wyłoniło 1400 prac. Wśród nagrod-
zonych znalazły się dzieła uczniów wieszczęckiej placówki.  
W kategorii „Formy Przestrzenne” uznanie zdobyły prace:  
 - Aleksandry Sikory z klasy VII - I miejsce  
- Viktorii Glombitzy z klasy VII- I miejsce 
W kategorii „Makieta” przyznano następujące nagrody: 
- Dorota Grzywna z klasy IV -  I miejsce 
- Igor Burian z klasy IV-  III miejsce 
W kategorii „Malowane na szkle”   III miejsce zajęła Barbara Suchodolska z klasy VII.   
Wyróżnione zostały prace uczennic: Adriany Glombitzy, Julii Szary, Justyny Sojki (klasa IV) oraz Julii Mu-
cek (klasa VII) . 
Gratulujemy młodym twórcom i trzymamy kciuki za ich dalsze sukcesy! 

Dagmara Skowron 
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Z   G Ó R K I … 
Oszukiwani 

Ktoś mądry powiedział kiedyś, że w życiu są pew-
ne tylko dwie rzeczy: śmierć i podatki. Ten błyskotli-
wy obserwator nie dostrzegł jednak jeszcze jednej, tak 
samo pewnej rzeczy: że byliśmy, jesteśmy i będziemy 
nieustannie oszukiwani. W majestacie prawa i w bez-
prawiu. W imię racji stanu i egoizmu drobnych zło-
dziejaszków. I nie umknie przed oszukańczą machiną 
nikt: ani emeryt, który jest okradany perfidnie płacąc 
drugi raz podatek od tego samego (wszak już wcze-
śniej raz zapłacił haracz pracując); oszukiwani są wy-
borcy, i to niezależnie, na jakie ugrupowanie głosują, 
bo obietnice wyborcze są tylko obietnicami… 

 Oszukiwanie zaczyna się bardzo wcześnie i trwa 
do końca życia. Wszak już maluśkie dzieciątka oszu-
kuje się wmawiając im, że św. Mikołaj jest naprawdę, 
a tylko przez przypadek włożył papcie wujka; kiedyś, 
nieco większym dzieciom wmawiało się, że mniejsze 
dzieci przynosi bocian, albo lęgną się w kapuście… 
Ale najbardziej są chyba oszukiwani klienci, robieni w 
balona, nabijani w butelkę, traktowani jak debile (bo 
w gruncie rzeczy takie wrażenie sprawiają dając się 
wmanipulować w niecne poczynania producentów, 
pośredników i handlowców).   

 Ten oszukańczy walec nabrał takiego rozpędu, że 
już nie ma najmniejszych szans, by go zwolnić, za-
trzymać, zawrócić, bo pędzi coraz prędzej (jak sławna 
lokomotywa z wiersza J. Tuwima) i porywa, i wsysa 
przymusowych pasażerów tej obłąkańczej podróży.  
Bo też pracują pewnie nad tym (jak przypuszczam) ca-
łe rzesze psychologów i innych manipulatorów naiw-
ności indywidualnej i zbiorowej, by oszukańczy pre-
cedens kręcił się, jak niegdyś kolorowa karuzela na 
odpuście i zawracał w (niezbyt rozgarniętych) łebkach 

szukających w hipermarketach 
namiastek szczęścia pod po-
stacią wszelakich tandetnych 
towarów. Najdramatyczniej-
sza jest branża spożywcza, bo 
to co pożeramy, to co do spo-
żywania dopuszczają różne 
ważne komisje do tego powo-
łane, woła o pomstę do nieba, 
a właściwie najgłębszych pokładów piekieł, gdzie 
winni się znaleźć oszuści, którzy podsuwają nam kur-
czopodobne kuraki, (które trenowały zapewne kultu-
rystykę) szynkopodobne szynki (żłopiące wodę i inne 
chemiczne świństwa)… itd.. itp… 

 Ale ludzie (bez)rozumnie lubią być pięknie oszu-
kiwani: kolorowo, w białych rękawiczkach, w pięk-
nych opakowaniach, kulturalnie, wykwintnie i kom-
pleksowo… A że tak właśnie są traktowani, to też sa-
mi, automatycznie oszukują narzeczone, żony, ko-
chanki, sąsiadów, bliższych i dalszych znajomych, 
pracowników jeśli są pracodawcami; pracodawców je-
żeli są pracownikami…  
Żyjemy więc sobie w tym oszukańczym świecie 

oszust wszelakich: od zakupów do zakupów,  od prze-
mówień do przemówień, od wyborów do wyborów, od 
życia do… śmierci… Bo już chyba tylko śmierć jest 
prawdziwa i uśmiecha się  szyderczo pustymi oczodo-
łami nawet wtedy, gdy za oknem kwiecień i wiosna 
budzi się do (u)życia, kwiatki zakwitają, zieleń szale-
je, ptaszki świergolą, że żyć się chce na pełny regula-
tor!!! 

Juliusz Wątroba

„JASIENICZANKA’ – NOWY ZESPÓŁ REGIONALNY 
„Tak więc „narodził” się nam nowy zespół regionalny pod nazwą „Jasieniczanka”.  
Powstał on w Jasienicy, największej znanej z gospodarności i rozległej działalności spo-
łecznikowskiej gminie Podbeskidzia (…)  
Data powołania do życia Regionalnego Zespołu „Jasieniczanka” przypada na dzień 2 lu-
tego 1988 roku. Na godzinę 16 tego dnia naznaczyła spotkanie wszystkim miłośnikom 
śpiewania w lokalu jasienickiego Ośrodka „Nowoczesnej Gospodyni” jego kierowniczka, 
znana działaczka spółdzielcza i społeczna p. Maria Dziadek, której poczynania kulturalne 
leżą również na sercu. Na spotkanie przybyły 23 osoby, które zdeklarowały chęć uczestni-
czenia w pracy tworzonego zespołu. Warto przytoczyć ich nazwiska, bowiem są to nie tyl-
ko zamiłowani pieśniarze i muzycy, lecz jednocześnie wytrawni społecznicy.  
Oto one: Maria Dziadek – opiekunka Zespołu z ramienia GS, Jerzy Kobiela i Jan Strzel-
czyk – przewodniczący Zespołu i jego zastępca, Jan Bebek – sekretarz, Aniela Jodłowiec – 
skarbnik, Olga Mendrek – instruktor, Katarzyna Rak – skrzypek, Irena Jodłowiec – flet, 
Maria Zender i Andrzej Wieja – akordeoniści oraz pozostali chórzyści – Helena Kobiela, Emilia Penkala, Le-
okadia Król, Jolanta i Bronisław Łukosz, Maria Szczypka, Zuzanna Broda, Joanna Chwistek, Matylda i Justyn 
Skrzyżala, Jerzy Jodłowiec, Zygmunt Golemba i Helena Wieja.  
W czasie wspomnianego zebrania założycielskiego kierowniczka ONG p. Maria Dziadek omówiła potrzebę i ce-
lowość powstania zespołu, akcentując dwa zasadnicze powody: konieczność ratowania od zapomnienia pięknego 
miejscowego folkloru i przydatność tego rodzaju zespołu dla uświetniania swymi występami różnych lokalnych 
imprez i uroczystości. Wskazała jednocześnie, że głównym opiekunem nowo powstałego zespołu będzie Zarząd 
Gminnej Spółdzielni „SCh” w Jasienicy. Pomoc dla nowego zespołu zadeklarował także naczelnik Gminy inż. 
Roman Greń (…)” 
Tak to, ło założyniu w Josiynicy zespołu dowiedzieli my sie z Informatora Kulturalnego Wojewódz-
twa Bielskiego. 
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„JASIENICZANKA’ – NOWY ZESPÓŁ REGIONALNY 
Tóż witóm piyknie! 

Jak spóminajóm najstarsi, byli człónkowie zespołu, 
poczóntki były łogrómnie ciynżki. Trzeja było starać 
sie ło stroje, instrumynty, a i z miejscym na spotkania 
i próby było ciynżko, bo sala w łurzyndzie gminy była 
remóntowano i poszyrzano. Tóż poniewiyrali sie bo-
roki, roz w szkole, a inszym razym znaszli miejsce w 
Fabryce Mebli Giyntych łu Larysza. Na szczyńsci 
wszyndzi byli mile witani, społeczność josiynicko 
czuła łobowiónzek pumóc tym, kierzy sie łobudzili i 
chcóm ratować tańce, pieśniczki i zwyczaje wyrosłe 
tu, na tej Cieszyńskij Ziymi. Josiyniczanie doceniali, 
że zespół chce przekozać nowymu pokolyniu bogac-
two naszej kultury, kiero zaczyła sie pomału w tej no-
woczesności tracić.  

Ze zdobyciym strojów, w kiere by sie mógły łoblyc 
paniczki i pokozać na wystympach, też nie było lekko, 
skónd ich wzióńć? Toż zaczyło sie łodwiedzani przo-
cieli, sómsiadów, ciotek, starek, a dopytywani się: 
– Starko, mocie tam jakóm suknie ślońskóm? 
– A coż sie tak dziołcho pytosz?  
– No bo my założyli zespół regionalny, kaj bydymy 
śpiywać, a tańcować ty stare tańce, kiere i wyście star-
ko tańcowali za swoich młodych roków.  
Jak to starka usłyszała, jakby ji roków łubyło, ze 
szranku wycióngła piyknóm suknie i prawi: 
– W ni żech chciała być pochowano, ale wóm sie isto 
wiyncyj przydo, a mie Pónbóczek i tak pozno, żech je 
stela i jeszcze mi to w niebie porachuje, żech sie przy-
czyniła do tego, że ty pieśniczki, a tańce na naszej 
dziedzinie sie nie stracóm. Dołożyła jeszcze dwa ży-
wotki i trzy czepce. Tóż było zaś roboty musiały my to 
w zespole doszywać, przerobiać, ale łoblycze na piyr-
sze wystympy było. Tak ty roki spómino Pani Mary-
sia, założycielka zespołu.  

A Panoczek Jurek Jodłowiec i Janek Bebek spómi-
najóm, jak to łukłodali i szlifowali parkiet na sali w 
gminie, coby jak nejprydzyj mieć gotowe miejsce na 
próby.  

Łorganizowali bale, a na festynach dycki zespół 
mioł swoji stoisko z plackami, kołoczami, a dobróm 
kawóm. Kożdy grosz był potrzebny, w tamtych rokach 

nie było znikónd pomocy, musieli sami se radzić. Dzi-
sio niejednymu by sie zdowało, że ta robota była 
ciynżko, ale nie dlo nich. Mieli przeca wśród swojigo 
gróna łogrómnie szykownego akordeoniste, kiery ze 
swojóm cyjóm sie nie rozstowoł, groł i śpiywoł przy 
kożdej robocie, a ta zdała sie wtedy wszystkim lekszo. 
„Za stodołóm przy kapuście tańcowół gruby z tłustóm, 
tak dłógo tańcowali aż kapuste podeptali”. 
– Tak śpiywoł i groł śp. Otek Podstawny – dusza tego 
zespołu.  

Zespół był zaproszany na wystympy, a wiela ich 
było, żodyn by to nie porachowoł, broł łudział w kón-
kursach, przeglóndach, toteż nie dziwota, że łod dy-
plomów a podziynkowań ściany w Gok-u sóm zapeł-
nióne. Ale tym ni ma co sie chwolić prawiła mi było 
człónkini zespołu Joanna Chwistek. 

Dlo nas nejważniejszym jury była publiczność, kie-
ro nas z serca przyjmowała, a czasym i ze łzami wzru-
szynio, kie słyszała ty nejpiykniejsze pieśniczki naszej 
Cieszyńskij Ziymeczki, „Łojcowski dom”, „Szumi ja-
wor” abo „Płyniesz Olzo”. Ale tak już w tym żywoby-
ciu bywo, roków zaczyło przybywać, ludzie jedyn po 
drugim łodchodzili ze zespołu. Łodeszła też Pani Olga 
Mendrek, długoletnio instruktorka, tak że w roku 2014 
zostało jyno pore człónków. Ale nie trzeja było dłógo 
namowiać, żeby ty puste miejsca zostały zapełnióne. 
Tak momy nowych śpiywoków ze stażym 3 i 4-letnim. 
To łóni dostali w spadku tyn grónt naszej kultury.  

Bydźcie dobrymi gazdami, przekozujcie ty tradycje 
i nasze zwyczaje młodymu pokolyniu, bo inaczyj za 
pore roków młodzi ludzie nie bydóm nic wiedzieć ło 
swoich korzyniach, z kierych wyrośli. Tóż gazdujcie 
tak jak gazdowali poprzednicy na swoji łojcowiźnie. 
Żeby tez żodnymu z Was nie przyszło do głowy być 
dzierżawcóm tej herbowizny, bo dzierżawca bydzie 
dboł ło profity, a nie ło rozwój i piynkno gazdówki. 
Miyjcie w zocy stare zwyczaje, tańce i pieśniczki i tyn 
szumny strój cieszyński. Tego wszystkigo życzóm 
Wóm byli człónkowie zespołu, co sóm dzisio na wy-
mowie.  

J. N.Josiyniczanin 

 
 
 
 

 

3 czerwca (niedziela) 2018 r.  
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BIBLIOTEKA ZAPRASZA 

„ZAINSPIRUJ SIĘ” W BIBLIOTECE 
27 lutego w GBP w Jasienicy odbyły się kolejne 

warsztaty w ramach cyklu „Zainspiruj się” w Bi-
bliotece. Uczestniczki  warsztatów zapoznały się z 
techniką zdobienia decoupage i w bardzo miłej at-
mosferze  stworzyły wyjątkowe i cudowne szkatułki 
oraz ozdoby wielkanocne. Decoupage polega na 
przyklejaniu, malowaniu na odpowiednio przygo-

towanej powierzchni wzoru wyciętego z serwetki 
lub papieru. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na 
temat tej wyjątkowej techniki zdobienia i odkryć w 
sobie artystyczne zdolności, zapraszamy do biblio-
teki po książki o decoupage’u lub na kolejne warsz-
taty, które odbędą się w maju. Szczegóły i zapisy w 
GBP w Jasienicy. 
„POROZMAWIAJMY O ZDROWIU” 

„Zdrowie mamy tylko jedno i bez wątpienia war-
to o nie zadbać” – przekonywała naszych Czytelni-
ków pani dietetyk mgr inż. Justyna Cieślica 7 marca 
2018 r. w GBP w Jasienicy. Spotkanie miało cha-

rakter warsztatowy i odbyło się w ramach cyklu 
„Porozmawiajmy o zdrowiu…”. 

Pani Justyna z wielką pasją dzieliła się ogromem 
swojej wiedzy na temat naszego zdrowia i prawi-
dłowego żywienia. Motywowała do pracy nad sobą, 
zachęcała do zmiany nawyków żywieniowych, 
ważnych dla prawidłowego funkcjonowania organi-
zmu. Wskazywała produkty, po jakie należy sięgać, 
aby gubić zbędne kilogramy. Podawała przykłado-
we jadłospisy i odpowiadała na wiele pytań w cza-
sie i po spotkaniu. Cieszymy się, że mieliśmy oka-
zję skorzystać z wiedzy popartej bogatym doświad-

czeniem zawodowym naszego Gościa. Nasi Czytel-
nicy będą mieli jeszcze okazję spotkać się z Panią 
Justyną. Szczegółowe informacje podamy w póź-
niejszym terminie na naszym profilu Facebooko-

wym i na stronie internetowej. Zachęcamy do sko-
rzystania. 
„BEZ TAJEMNIC” 

W poniedziałkowe i wtorkowe przedpołudnia 
marca w GBP w Jasienicy odbywały się również 
warsztaty komputerowe dla seniorów. Zajęcia od-
bywały się w małych grupach, w których seniorzy 
zapoznawali się z podstawowymi zasadami korzy-

stania z komputera i poruszania się w sieci. Zainte-
resowanych warsztatami komputerowymi zapra-
szamy do biblioteki.  
 FILIE - WIELKANOCNE 

Okres przedświąteczny zachęca do powrotów 
ku tradycjom kultywowanym przez naszych przod-
ków, dlatego w naszych filiach w marcu odbyło się 
szereg spotkań dla dzieci i młodzieży poświęconych 
tradycjom wielkanocnym. 

Rudzickie filie GBP i GOK przygotowały dla 
dzieci warsztaty wielkanocne w ramach cyklu „Po-
czytanki-rysowanki”, podczas których dzieci wy-
słuchały bajki związane z tradycjami świątecznymi, 
a następnie mogły wykonać wielkanocne ozdoby. 

W Bierach dzieci poznawały historię tzw. „lane-
go poniedziałku” i zwyczaju malowania jaj na stół 
wielkanocny. 

Artystycznie było również w filii w Mazańcowi-
cach. Najpierw odbyły się warsztaty, podczas któ-
rych dzieci robiły kartki świąteczne. Tydzień póź-
niej dzieci wzięły udział w pogadance na temat tra-
dycji tworzenia palm śląskich i rozwijały swoje 
zdolności florystyczne, wykonując własnoręcznie 
palmy wielkanocne.  

Serdecznie zapraszamy do korzystania z propo-
zycji spotkań bibliotecznych, a przede wszystkim z 
zasobów naszej biblioteki. Nasz księgozbiór na bie-
żąco wzbogacamy dla Państwa o nowe pozycje do-
stępne na rynku wydawniczym. 

Anna Kurpik 

ZŁOTY MEDAL ZUZANNY PAJĄK 
Siódmoklasistka z Jasienicy Zuzanna Pająk wygrała 

w kategorii juniorów zawody psich zaprzęgów, rozegra-
ne w piątek i sobotę 16 i 17 marca na Pustyni Błędow-
skiej.  

Zawody przeprowadzono jako konkurencję w sprin-
cie w warunkach bezśnieżnych (tzw. dryland). Do tego 
dostosowany jest sprzęt zaprzęgów, Zuzia startowała na 
hulajnodze z dwoma psami. Wyścigi odbywały się w 
trzech etapach sprinterskich po 5,3 km każdy, jednym z 
nich były zmagania nocne, zawodnicy ścigali się z psa-
mi, oświetlając sobie trasę wyłącznie latarkami czoło-
wymi. Zawodniczka z Jasienicy wraz ze swoimi psami 
zdobyła najlepszy czas wśród juniorów i trzeci czas 
wśród dorosłych zawodników.  

Łącznie startowało 77 ekip zawodniczych w różnych 
kategoriach, z czego 20 osób w klasie mini.  

www.jasienica.pl 
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RADA KOBIET Z LICZNYMI PLANAMI 
– Z ochotą to zawsze robiłam – mówi Anna To-

mik o swoich 50 latach pracy i kierowania Kołem 
Gospodyń Wiejskich w Iłownicy. W czwartek 15 
marca podczas dorocznego spotkania Gminnej Ra-
dy Kobiet uroczyście uhonorowano jubilatkę.  

Anna Tomik podziękowania i gratulacje z okazji 
jubileuszu 50-lecia kierowania KGW w imieniu nie-
obecnego wójta Janusza Pierzyny otrzymała od jego 
małżonki Magdaleny oraz zastępcy Krzysztofa Wie-
czerzaka. Na pamiątkowej tabliczce można przeczytać 
m.in. „Wyrażamy swój podziw, że przy licznych obo-
wiązkach życia codziennego znajduje Pani czas na tak 
zaangażowaną pracę Koła Gospodyń Wiejskich. Od 
pięciu dekad pielęgnuje Pani polską kulturę, wywiera 
silny wpływ na rozwój swojego najbliższego otocze-
nia poprzez kultywowanie tradycyjnej sztuki kulinar-
nej, rękodzieła ludowego oraz współtworząc wiele 
społecznych inicjatyw. Dziękujemy za aktywną dzia-
łalność i wytrwałą pracę w kształtowaniu tożsamości 
kulturowej mieszkańców naszej Gminy.”  

Jubilatka otrzymała też gratulacje i kwiaty od całej 

Gminnej Rady Kobiet, to bowiem przy okazji spotka-
nia tego gremium doceniono 50-letni wkład Anny 
Tomik w rozwój sołectwa Iłownica i całej gminy Ja-
sienica. Panie zebrały się w sali Domu Kultury w Bie-
rach na dorocznym podsumowaniu działalności orga-
nizacji kobiecych na rzecz lokalnej społeczności. 
Sprawozdanie za ub. rok przedstawiła Zofia Polok, 
wskazując na liczne spotkania, a także udział w im-
prezach i wydarzeniach czy to mieszkańców sołectw, 
czy całej gminy. Wśród ważniejszych wydarzeń, w ja-
kich uczestniczyły kobiece organizacje, przede 
wszystkim Koła Gospodyń Wiejskich, warto wymie-
nić warsztaty kulinarne, powiatowy konkurs „Nasze 
Kulinarne Dziedzictwo”, Lato w Jasienicy, regionalny 
konkurs wieńców dożynkowych, czy Josiynicką Wili-
ję.  

Panie podziękowały wójtowi Januszowi Pierzynie i 
przewodniczącemu Rady Gminy Janowi Bateltowi za 
pomoc okazywaną stowarzyszeniom zrzeszającym 
kobiety z gmina Jasienica. Rozmawiały również o 
planach działalności w tym roku, przede wszystkim o 
udziale w gminnych i regionalnych wydarzeniach. Ten 
rok o tyle jest wyjątkowy, że przypada w nim 40. 
rocznica powstania w gminie Jasienica Rady Kobiet.  

Za całoroczną pracę paniom z gminnych stowarzy-
szeń w imieniu nieobecnego wójta podziękowali jego 

małżonka Magdalena Pierzyna i jego zastępca Krzysz-
tof Wieczerzak. – Mąż w pełni sobie zdaje sprawę, że 
bez tej waszej siły kobiet wiele by w gminie nie nawo-

jował – mówiła Magdalena Pierzyna, co uczestniczki 
nagrodziły brawami. Dla pań zaśpiewali i zatańczyli 
członkowie Zespołu Regionalnego „Bierowianie”, któ-

rym przygrywała kapela Dudoski. 
  www.jasienica.pl 

 

ZŁOTO I SREBRO PŁYWACZKI Z JASIENICY 
Karolina Klajmon, uczennica klasy 1c Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego w Jasienicy, zdobyła złoty i srebrny medal VII Mię-
dzynarodowego Mitingu Pływackiego „Szukamy Młodych Talentów” 
im. Romana Banducha w Herbach.  

W sobotę 7 kwietnia na pływalni przy Zespole Placówek Oświato-
wych w Herbach rozegrano VII Międzynarodowy Miting Pływacki 
„Szukamy Młodych Talentów” im. Romana Banducha. W zawodach 
wzięło udział ok. 560 zawodników z 52 klubów z całej Polski, m.in. z 
Warszawy, Krakowa, Legnicy, Konina, Łodzi, Olsztyna, Bochni, Tar-
nowa, Wałbrzycha oraz kluby z zagranicy, m.in. z czeskiego Bohumina. 
Jest to największa tego typu impreza na Śląsku.  

Karolina Klajmon, reprezentując klub „UKS Nowy Klub Pływacki” 
Bielsko-Biała w kategorii rocznik 2010 i młodsi, zdobyła złoty medal 
na dystansie 25 m stylem grzbietowym z czasem 22,05 s. Do kolekcji 
dołączyła medal srebrny, zdobyty na dystansie 25 m stylem dowolnym 
z czasem 19,59 s. przegrywając zaledwie o 2 setne sekundy z zawod-
niczką z Olkusza. Dzięki dobrym startom i zdobytym dzięki temu punk-
tom (łącznie 323 pkt) zdobyła również tytuł i statuetkę najlepszej za-
wodniczki w swojej kategorii wiekowej.  

www.jasienica.pl 
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KONKURS GWARY W GRODŹCU 
Już po raz dwunasty w szkole w Grodźcu mogliśmy się 

cieszyć pięknym brzmieniem mowy cieszyńskiej. W XII 
Regionalnym Konkursie Znajomości Gwary Śląska Cie-
szyńskiego pod patronatem Wójta Gminy Jasienica Janu-
sza Pierzyny rywalizowali uczniowie szkół z gminy Jasie-
nica i sąsiednich miejscowości.  

W konkursie wzięli udział uczniowie szkół podstawo-
wych z gminy Jasienica, z Grodźca, Iłownicy, Jasienicy, 
Międzyrzecza, Rudzicy, Świętoszówki i Wieszcząt, a także 
reprezentanci sąsiednich miejscowości, Górek Wielkich, 
Pierśćca i Pogórza. Występy dzieci były oceniane w 
dwóch kategoriach: prezentacji indywidualnej oraz grupo-
wej. Jury przyznawało punkty za sposób przedstawienia 
tekstu i jego oryginalność, właściwy akcent i wymowę, 
ruch sceniczny oraz opracowanie artystyczne.  

W kategorii indywidualnej rywalizowało ze sobą sie-
demnastu uczestników, którzy wystąpili przed publiczno-
ścią w strojach cieszyńskich. Ich prezentacje bawiły i 
wzruszały, a opracowanie artystyczne i gra aktorska były 
na najwyższym poziomie. Jury miało twardy orzech do 
zgryzienia, dlatego przyznało dwa miejsca pierwsze, jedno 
drugie i dwa trzecie. O wyniku zaważyły swobodne posłu-
giwanie się gwarą i właściwy akcent. Trzecie miejsce ex 
aequo uzyskali: Stefania Zbijowska z Iłownicy, która za-
prezentowała tekst „Żebroczka”, oraz Zuzanna Maciejczyk 
ze szkoły w Górkach Wielskich z tekstem „Gdo zjod jelita”. Drugie miejsce zajął Jakub Westermann ze szkoły 
w Grodźcu, który wygłosił tekst „Jak to naprawdę w Raju było”. Zwyciężyła Julia Kliber ze szkoły w Jasienicy z 
tekstem „Kicia hósz”.  

Występy grupowe dały uczniom większą swobodę artystyczną i możliwość zaprezentowania talentu aktor-
skiego. Spośród przybyłych zespołów jury przyznało dwie nagrody. Drugie miejsce zajął zespół z Międzyrzecza 
w składzie: Julia Nycz, Mateusz Szkucik, Filip Komendera, którzy przedstawili utwór „Dlaczego zostałem tylko 
nauczycielem”. Pierwsze miejsce zdobyli Angelika Moczała, Karolina Pospiech i Oskar Maciejowski z Grodźca 
z zabawną scenką „Serdeczno pogawędka”.  

Po części konkursowej, którą poprowadziły uczennice z Grodźca, przed zgromadzonymi wystąpił ludowy 
Zespół Regionalny „Grodźczanie”. Artyści zaprezentowali kilka pieśni z regionu Śląska Cieszyńskiego. Następ-
nie przed uczestnikami zaprezentował się zespół taneczno-muzyczny szkoły w Grodźcu w repertuarze Śląska 
Cieszyńskiego.  

Agnieszka Kukioła 

          DZIEŃ KOBIET W KOLE MACIERZY 
10 marca w Barze 

„Pod Beczką” w Grodźcu 
odbyło się uroczyste spo-
tkanie członków grodziec-
kiego Koła Macierzy Ziemi 
Cieszyńskiej z okazji Dnia 

Kobiet i .... Mężczyzn. 
Spotkaniu przewodniczył wiceprezes Koła Józef Król, 

który przywitał przybyłych gości – p. Prezes Zarządu Głów-
nego MZC Martę Kawulok wraz z małżonkiem oraz człon-
ków Koła i złożył Paniom życzenia z okazji ich Święta.   

Czas spotkania umiliła swoja prelekcją o refleksologii 
p. Anna Konderla-Zając, członkini naszego Koła. W bardzo 
ciekawy sposób przedstawiła rezultaty leczniczego masażu, 
który wykonuje,  w swoim gabinecie w Grodźcu. Odbyło się 
losowanie prezentów – niespodzianek w wyniku którego 
dwie panie darmowo mogą skorzystać z dobrodziejstwa ma-
sażu w gabinecie pani Ani. 

Pani Ania pamiętała także o mężczyznach, którym z okazji 
ich Święta rozdała drobne upominki. 
Spotkanie odbyło się w przyjaznej, serdecznej atmosferze, 
przy kawie i cieście, które upiekły członkinie Kola. Wszyscy 
zajadali się przepysznym gulaszem z kapustą, jaki zaser-
wowała właścicielka lokalu p. Kinga Małecka. 
W części artystycznej jedna z członkiń Koła odczytała wiersz 
ś.p. Heleny Miklarowej p.t. „Jak to naprowde w Raju było”. 
Wiersz pełen humoru, napisany w naszej rodzimej gwarze, 
wywołał zasłużony uśmiech na twarzach uczestników bie-
siady, a rozpoczynał się tak: 
„Napsioczym na chłopów kapke, 
By rozgrzeszyć Ewe – babke. 
Hań downi chłopiska wszystko spisowali 
I przy łokazyji na baby zwalali...”  
(Cytat pochodzi z wiersza Heleny Miklar  opublikowanego w 
książce: „Kwiaty z rudzickiej łąki” 

Tekst: Gertruda Obracaj 
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„MAŁE I DUŻE IGRASZKI ZE SZTUKĄ” ZA NAMI … 
Już po raz czwarty Zespół Szkolno-Przedszkolny w 

Wieszczętach  był organizatorem Przeglądu Szkolnych Teat-
rzyków. Odbył się on 14 marca 2018 roku w Gminnym Ośrodku 
Kultury w Jasienicy. Wzorem lat ubiegłych honorowy patronat 
nad imprezą objął Wójt Gminy Jasienica Janusz Pierzyna. 
  Główne założenia przeglądu to m.in.: upowszechnianie tra-
dycji teatralnej, prezentacja dorobku artystycznego uczniów w 
wieku przedszkolnym i szkolnym, tworzenie warunków do rozwi-
jania aktywności twórczej wśród dzieci i młodzieży oraz promoc-
ja placówek szkolnych realizujących dziecięce i młodzieżowe 
pasje. 
Na zaproszenie organizatorów odpowiedzieli: Urszula Bujok – 
dyrektor Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Ja-
sienicy, Jolanta Tomik – dyrektor Zespołu Szkolno-Prze-
dszkolnego w Grodźcu oraz przedstawiciele i opiekunowie 
zgłoszonych do konkursu placówek. 
 Teatralne spotkanie uroczyście otworzyła Ilona Walach - dy-
rektor wieszczęckiej szkoły, witając zebranych  oraz Urszula Bu-
jok – zachęcając uczniów i nauczycieli do licznego udziału w po-
tyczkach ze sztuką. 
 Z racji obchodzonego w tym roku stulecia odzyskania nie-
podległości przegląd rozpoczął się i zakończył akcentem patrio-
tycznym. Uczniowie klasy VII Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Wieszczętach  zaprezentowali montaż słowno-muzyczny „Ku 
niepodległości”, który spotkał się z ogromnym uznaniem 
publiczności. 
 Po nim rozpoczęły się zmagania konkursowe. Wzięli w nich 
udział członkowie grup teatralnych z przedszkola w Świę-
toszówce i Wieszczętach oraz ze szkół w Jaworzu, Grodźcu i 
Wieszczętach. Prezentacje zespołów oceniało jury w osobach: 
Danuty Koreckiej, Doroty Poniatowskiej i Juliusza Wątroby, które 
przyznało następujące lokaty. 
 W kategorii „przedszkole”: 
- I miejsce - grupa teatralna „Pszczółki” z Przedszkola Publicz-
nego w Świętoszówce w spektaklu „Jak dzieci Europę zwiedziły i 
za Polską się stęskniły” przygotowanym przez Alicję Kasperek, 
- II miejsce - grupa teatralna „Muchomory” z Zespołu Szkolno- 
Przedszkolnego w Wieszczętach w bajce „Jaś i Małgosia proe-
kologicznie” wg pomysłu Wiolety Sojki. 
 W kategorii „szkoły podstawowe”: 
- Nagroda Specjalna - grupa teatralna „Kurtyna” z ZSP w 
Wieszczętach w pantomimie „Jedność daje radość” wyreży-
serowanej przez Barbarę Mikołajczyk, z doskonałą oprawą 
muzyczną pod okiem Romy Tajduś, 
- I miejsce -  grupa teatralna „Żywioł” ze Szkoły Podstawowej nr 
1 w Jaworzu w sztuce   „O biednym wilku i przebiegłym zielonym 
Kapturku” pod okiem Małgorzaty Cholewik, 

- II miejsce - grupa teatralna „Antrakt” z Zespołu Szkolno- 
Przedszkolnego w Grodźcu z przedstawieniem „Olbrzym – 
samolub” pod okiem opiekuna – Barbary Kabat. 
 Imprezę zakończył pozakonkursowy występ uczniów ze 
Szkoły Podstawowej w Świętoszówce w multimedialnym spek-
taklu „Noc listopadowa” w reżyserii opiekuna „Koła historycz-
nego” Janusza Kapsa. 
 Wszyscy uczestnicy przeglądu otrzymali pamiątkowe dy-
plomy, nagrody książkowe i inne upominki oraz poczęstunek. 

Organizatorzy konkursu teatralnego: Ilona Walach, Barbara 
Mikołajczyk, Dagmara Skowron i Danuta Macura składają ser-
deczne podziękowania wszystkim zaangażowanym w pomoc 
nad jego przygotowaniem i właściwym przebiegiem: 

• Panu Przemysławowi Pilch – za profesjonalne nagło-
śnienie 

• właścicielom Sklepu Ogólnospożywczego „Arkus” w Bie-
lowicku - Halinie i Arkadiuszowi Kliś - za produkty 
spożywcze 

• Pani Małgorzacie Gruszka – za dostarczenie  produktów 
spożywczych 

• Pani Monice Grzywna – za dekorację stołów 
• Paniom: Aurelii Zahradnik i Beacie Martynek – za przygo-

towanie poczęstunku. 
                                 Barbara Mikołajczyk 

 

SPORTOWY PIĄTEK  
SAMORZĄDOWCÓW 

Siatkarska reprezentacja samorządu gminy Jasienica zdo-

była czwarte miejsce w IX Turnieju Piłki Siatkowej Radnych i 
Pracowników Samorządowych Powiatu Bielskiego o Puchar 
Starosty Bielskiego.  

Samorządowcy z powiatu bielskiego w piątek 16 marca 
zmierzyli się w tej dyscyplinie sportu w wilkowickim Ośrodku 

Sportu i Rekreacji. W zawodach wzięło udział siedem drużyn 
z Jasienicy, Kóz, Porąbki, Bestwiny, Wilkowic, Czechowic-
Dziedzic oraz reprezentacja powiatu bielskiego. Jasienicki sa-

morząd zdobył czwarte miejsce. M. Hawełek  
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NADIA KOBIELA LAUREATKĄ OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU 
 BIBLIJNEGO "SOLA SCRIPTURA 2018” 

Ogólnopolski Konkurs Biblijny „Sola Scriptura” jest organizowany 
co roku przez Wydawnictwo Augustana oraz Generalnego Wizytatora 
Nauczania Kościelnego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Pol-
sce. Przedmiotem konkursu jest każdorazowo inna księga biblijna lub 
jej określony fragment. Celem jest zachęcanie do lektury Pisma Świę-
tego, nawiązanie do ewangelickich tradycji związanych ze  studiowa-
niem i dobrą znajomością ksiąg biblijnych Starego i Nowego Testa-
mentu.  

Konkurs odbywa się w trzech etapach: szkolno-parafialnym, die-
cezjalnym (regionalnym) oraz ogólnopolskim w trzech kategoriach 
wiekowych. Każdy z tych etapów ma formę pisemną – uczestnicy od-
powiadają na pytania o różnym charakterze – otwartym 
i testowym. Młodzież i dzieci przygotowują się do konkursu na pod-
stawie: Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Bry-
tyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, Warszawa 1975 lub póź-
niejszych edycji tej Biblii wydanych przez Towarzystwo Biblijne 
w Polsce. 

Tegoroczny Finał Ogólnopolskiego Konkursu SOLA SCRIPTURA odbył się w sobotę 17 marca 2018 w 
Bielsku-Białej. Zmagania w tym konkursie na etapie szkolnym/parafialnym rozpoczęło 777 uczniów, do finału 
zakwalifikowało się 110 uczniów w trzech grupach wiekowych. Uczestnicy finału zgromadzili się w auli Towa-
rzystwa Szkolnego im. M. Reja. W konkursie, który tematyką obejmował znajomość Księgi Estery i Księgi Da-
niela, obowiązywał także tekst wybranych rozdziałów Księgi Ezechiela. Po bardzo trudnym i wyczerpującym te-
ście uczestnicy i opiekunowie zaproszeni zostali przez gospodarzy na poczęstunek. Następnie ogłoszono wyniki 
części pisemnej konkursu. 

Nasza uczennica ZSP w Iłownicy – Nadia Kobiela zdobyła II miejsce w kategorii klas 4 – 6 szkół pod-
stawowych. Składamy jej oraz opiekunowi ks. Władysławowi Wantulok gratulacje i życzymy dalszych 
sukcesów.  

/Opracowała M. Krehut–Skoczylas 
Zdjęcia: Edward Krysta 
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II edycja KONKURSU NA PLAKAT REKLAMOWY 

POD HASŁEM „USKRZYDLIĆ KSIĄŻKĘ” 
Gminna Biblioteka Publiczna w Jasienicy ogłasza Konkurs na plakat reklamowy pod hasłem „Uskrzydlić książkę”. 

Bardzo serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie dzieci i młodzież - uczniów klas 3-6 ze Szkoły Podstawowej. 
Mam nadzieję, że wiele młodych osób podejmie wyzwanie i w ten sposób zachęci swoich rówieśników do przeczytania ciekawej książki. 
Zaś sam konkurs przysłuży się popularyzacji książki dziecięcej i młodzieżowej oraz promocji czytelnictwa i dostarczy dzieciom, młodzieży 
i nauczycielom nowych doświadczeń oraz  wrażeń artystycznych.  

Zapraszam do zapoznania się z regulaminem konkursu.  

REGULAMIN KONKURSU  

ORGANIZATOR: Gminna Biblioteka Pu-
bliczna w Jasienicy 
 CELE: 
 1. Popularyzacja książki dziecięcej i mło-
dzieżowej oraz promocja czytelnictwa.  
2. Rozwijanie inwencji twórczej i wyobraźni. 
3. Kształcenie umiejętności posługiwania 
się słowem. 
4. Kształcenie umiejętności tworzenia pla-
katu jako sposobu komunikacji masowej.  
5. Kształcenie umiejętności wykorzystania 
technik plastycznych oraz komputera do 
zaprojektowania plakatu reklamowego.  
UCZESTNICY: 
 - uczniowie klas III – VI Szkół Podstawo-
wych  
FORMA I TEMAT:  
– plakat* reklamowy dowolnie wybranej 
książki dziecięcej lub młodzieżowej 
 – FORMAT PLAKATU A4 
* Plakat to graficzne przedstawienie dane-
go tematu. Przemawia do odbiorcy poprzez 
obraz, którego uzupełnieniem jest słowo 
(jasne w odbiorze, zwięzłe i zapadające w 
pamięć). Każdy uczestnik MOŻE (ale nie 
musi!) wykorzystać w swojej pracy konkur-
sowej tylko jeden dowolny, niewielkich 
rozmiarów, gotowy obraz, związany z re-
klamowaną książką (np. okładkę książki). 
POZOSTAŁE ELEMENTY GRAFICZNE 
MUSZĄ BYĆ WYKONANE SAMODZIEL-
NIE, WEDŁUG WŁASNEGO POMYSŁU.  
TECHNIKA WYKONANIA: 
– dowolna technika plastyczna  
- dowolny graficzny program komputerowy 
 ZASADY KONKURSU: 

 1. Uczestnik konkursu może zgłosić tylko 
jedną pracę konkursową. (Szkoła może 
nadesłać dowolną ilość plakatów)  
2. Plakat powinien być wykonany indywi-
dualnie, a jeśli zostanie wykonany grupowo 
to należy to zaznaczyć. 
3. Na odwrocie każdej pracy należy nakleić 
komputerowo wypełnioną kartę z następu-
jącymi danymi: a) imię i nazwisko, klasa i 
dokładny adres szkoły (nr tel., e-mail), 
a) imię i nazwisko autora reklamowanej 

książki, tytuł oraz nazwa wydawnictwa, 
miejsce i rok wydania, 

b) nazwy programów komputerowych, 
przy pomocy których plakat został wy-
konany,  

c) imię i nazwisko, e-mail nauczyciela (lub 
innej osoby), pod kierunkiem którego 
praca została wykonana lub zaznaczyć, 
że została wykonana samodzielnie. 

d) zgodę na przetwarzanie danych oso-
bowych przez Organizatora na potrze-
by związane z przeprowadzeniem Kon-
kursu.  

4. Nadesłane na Konkurs dane osobowe 
uczestników będą przetwarzane przez Or-
ganizatora wyłącznie w celu przeprowa-
dzenia Konkursu. Dane będą chronione 
zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych 
Osobowych. 
5. Nadesłane prace oceni komisja powoła-
na przez Organizatora.  
6. Plakaty zostaną ocenione w dwóch ka-
tegoriach wiekowych:  

• klasy III-IV  
• klasy V-VI 

7. Prace z błędami ortograficznymi nie bę-
dą podlegały ocenie (zostaną zdyskwalifi-
kowane!).  

8. Komisja będzie brała pod uwagę:  
a) wykonanie pracy zgodnie z regulaminem 
konkursu 
b) poprawność formy plakatu  
c) hasło reklamowe  
d) poprawność językową treści słownych  
e) oryginalność i estetykę pracy  
9. Zgłoszenie plakatu do Konkursu jest 
równoznaczne z udzieleniem przez 
Uczestnika zgody na prezentowanie zgło-
szonych prac w siedzibie Organizatora oraz 
na stronach internetowych, fb  i gablocie 
należących do Organizatora (po zakończe-
niu konkursu). 
10. Najlepsze plakaty znajdą się na wysta-
wie podsumowującej konkurs oraz na stro-
nie internetowej  
i fb Organizatora.  Autorzy tych prac otrzy-
mają dyplomy i nagrody rzeczowe, a opie-
kunowie – podziękowania. 
 11. Wszystkie prace biorące udział w Kon-
kursie pozostaną własnością Organizatora. 
 TERMINY: 
• Wydrukowane i zabezpieczone przed 

zniszczeniem (zginaniem) prace należy 
dostarczyć do 31 maja2018 r. do  Gmin-
nej Biblioteki Publicznej w Jasienicy, 43-
385 Jasienica 300.  

• Rozstrzygnięcie i wręczenie nagród na-
stąpi w czerwcu 2018 roku. 

• O terminie uroczystości osoby nagrodzo-
ne oraz ich opiekunowie zostaną zawia-
domieni indywidualnie. Wyniki Konkursu 
zostaną też opublikowane na stronie in-
ternetowej biblioteki i fb. 

Magdalena Waliczek  
Dyrektor GBP w Jasienicy 

WIOSENNE WARSZTATY 
14 marca w Przedszkolu w Wieszczętach zostały zorganizowane „Wiosenne warsztaty” dla rodziców. Celem 

spotkania było wspólne pożegnanie zimy a przywitanie wiosny. I część odbyła się na sali gimnastycznej, gdzie 
odbyły się zabawy muzyczno-ruchowe, następnie w świetlicy szkolnej wykonywaliśmy z pudełek- wiosenne 
domki z ogródkiem. Całość oczywiście dopełniła świetna zabawa rodziców ze swoimi pociechami.   

Anna Norymberczyk  
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UCZNIOWIE ZSP W RUDZICY NAGRODZENI W MIĘDZYNARODOWYM 
 KONKURSIE INFORMATYCZNYM „BÓBR 2017” 

16 marca 2018 roku w auli Wydziału Matema-
tyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Koperni-
ka w Toruniu odbyło się uroczyste zakończenie XII 
edycji Międzynarodowego Konkursu Informatycz-
nego „Bóbr”. Wśród zaproszonych na tę uroczy-
stość gości byli: dyrektor szkoły Pani Alicja Rad-
gowska, nauczyciel informatyki Pani Dorota Duła-
wa, rodzice oraz uczniowie Zespołu Szkolno – 
Przedszkolnego w Rudzicy, którzy po raz pierwszy 
wzięli udział w konkursie i zdobyli wysokie lokaty.  

Dla mniej wtajemniczonych kilka informacji   
o konkursie. „Bóbr” to międzynarodowy konkurs z 
zakresu informatyki zainicjowany w roku 2004 na 
Litwie. Przeprowadza się go raz w roku jednocze-
śnie w wielu krajach. W 2017 r. w konkursie 
uczestniczyło aż 61 państw. W tegorocznym kon-
kursie udział wzięło ponad 24 tysiące uczniów z 
2700 szkół. Konkurs był przeprowadzony w czte-
rech kategoriach: 
• „Senior” – dla uczniów szkół ponadgimnazjal-

nych i ponadpodstawowych, 
• „Junior” –dla uczniów klas gimnazjalnych oraz 

klas VII szkół podstawowych, 
•  „Beniamin” – dla uczniów klas IV-VI szkół 

podstawowych, 
•  „Skrzat” – dla uczniów klas I-III szkół podsta-

wowych. 
Właśnie w kategorii „ Skrzat” uczniowie Zespo-

łu Szkolno-Przedszkolnego w Rudzicy zdo-byli 
wysokie lokaty.  

Laureatem I miejsce została Magdalena Działo,   
II miejsce zdobyła Laura Haramus,  
III miejsce zdobył Krzysztof Horzyk.  
Wyróżnienie uzyskali Magdalena Węglorz oraz 

Kamil Zachurzok. 
 Podczas wizyty na uniwersytecie w Toruniu 
uczniowie mieli okazję wysłuchać wykładu pt. 
„Świat fraktali” wygłoszonego przez prof. dr hab. 

Macieja Marka Sysło i dr Annę Beatę Kwiatkowską. Po-
tem zwiedzili Muzeum Komputerów. Jednak najważniej-
szym i długo oczekiwanym momentem było wręczenie 
pamiątkowych dyplomów i cennych nagród, wśród któ-
rych były m.in.: głośniki bezprzewodowe, okulary do 
gier 3D, Micro Bit czyli małych rozmiarów kompletny 
PC, który można swobodnie programować na własne po-
trzeby. Wspólne zdjęcie, udzielenie wywiadu dla stu-
denckiej telewizji oraz zabawa robotami była dopełnie-
niem tego wspaniałego dnia.  

Na zakończenie pragniemy złożyć podziękowania: 
Wójtowi Gminy Jasienica Panu Januszowi Pierzynie za 
bezpłatne udostępnienie uczniom i opiekunom 9-osobo-
wego busa, Prezesowi OSP Iłownica Panu Romanowi 
Marekwicy za zorganizowanie wyjazdu oraz Pani Joan-
nie Bystroń-Działo i Panu Hubertowi Marekwicy - kie-
rowcom, którzy bezpiecznie pokonali niełatwą, ze 
względów pogodowych, trasę.  

Dorota Duława 

 

GMINNA SPARTAKIADA PRZEDSZKOLAKÓW W WIESZCZĘTACH 

3 kwietnia po raz szósty w naszej placówce odbyła 
się  Gminna Spartakiada Przedszkolaków. Tym razem 
pod hasłem „Witamy wiosnę na zdrowo i sportowo". 
Nie zabrakło zdrowej rywalizacji podczas konkurencji 
sportowych oraz poszerzaliśmy swoją wiedzę na te-
mat  odżywiania się i zdrowego stylu życia. Oczywi-
ście w tym dniu towarzyszyły nam niezapomniane 
emocje i dobra zabawa. Na zakończenie wszystkie 
dzieci wzięły udział w tańcu pod okiem Pani Agniesz-
ki, która zdobyła podwójne wicemistrzostwo Polski w 
formacji latynoamerykańskiej w roku 2013 i 2012 oraz 
uczestniczyła w Mistrzostwach Świata w tej dziedzi-
nie. Obecnie jest studentką - trenera zdrowego stylu 
życia. Po wyczerpującym wysiłku dzieci mogły posilić 
się marchewkowym ciastem, pysznymi sokami i 
zdrowymi owocami. Dziękujemy za wspólną zabawę.  

Anna Norymberczyk   
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ZŁOTO WOJTKA W REWANŻU
Wojtek Zaniewski, uczeń szkoły podstawowej w Mazańcowicach i 

zawodnik Bielskiego Klubu Karate Kyokushin, zdobył złoty medal na 
Międzynarodowym Turnieju Karate w Kobierzycach.  

W sobotę 7 kwietnia odbył się VIII Międzynarodowy Turniej Karate 
Kobierzyce CUP. Zawody są jedną z trzech największych tego typu 
imprez w Polsce, dlatego każde miejsce na podium ma tutaj szczegól-
ną wartość. Wystąpiło blisko 500 zawodników z takich krajów, jak Au-
stria, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Czechy, Niemcy oraz Polska.  
Wojtek Zaniewski wystartował w najliczniej obsadzonej kategorii kumi-
te kadetów -35kg. W zeszłym roku odpadł w drugiej walce eliminacyj-
nej, toteż zawody w Kobierzycach były świetną okazją do rehabilitacji. 
Droga do finału była długa, poprzedziło ją wygranie pięciu kolejnych 
walk, a na koniec szóstej – finałowej. Tak duża ilość wymusza dobre 
rozplanowanie sił, zatem najlepiej wygrywać przed czasem i koniecz-
nie bez dogrywek. To właśnie udało się Wojtkowi, który pewnie dotarł 
do finału. Pokonał w nim mocnego zawodnika z klubu KSW Bushi i 
drugi raz w tym roku stanął na najwyższym miejscu na podium. 

www.jasienica,pl

 

GIEŁDA EDUKACYJNA 
Już po raz kolejny szkoły ponadgimnazjalne z 

regionu zaprezentowały się przed gimnazjalistami z 
Jasienicy.  

We wtorek 20 marca odbyła się Giełda Edukacyjna, 
podczas której gimnazjaliści klas trzecich szkoły w Ja-
sienicy mogli zapoznać się z szeroką ofertą edukacyj-
ną placówek z Bielska-Białej, Skoczowa i Wisły. W 
pierwszej części uczniowie wysłuchiwali prezentacji 
poszczególnych szkół, rozpoczęły je pokazy samo-
obrony i musztry wojskowej, przygotowane przez 
uczniów Szkoły Kadetów w Bielsku-Białej. W drugiej 
części uczniowie dowiedzieli się o warunkach rekruta-
cji, porozmawiali z absolwentami jasienickiego gim-
nazjum, otrzymali ulotki i foldery.  

Giełda Edukacyjna to doskonała okazja, by wybrać 
najbardziej odpowiedni kierunek kształcenia i dowie-
dzieć, jak zaplanować karierę zawodową. Impreza cie-

szy się niesłabnącym zainteresowaniem uczniów. Or-
ganizatorki Monika Lisiecka, Bożena Krygier i Dag-
mara Ewertowska zadbały o dobrą atmosferę i ser-
deczne przyjęcie gości. Kolejna giełda już za rok.  

www.jasienica,pl

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R
ek

la
m

a 
 

w
 m

ie
si

ęc
zn

ik
u

  
„J

as
ie

n
ic

a”
 

ty
lk

o
  0

,6
0

 z
ł 

  z
a 

1
 c

m
2 

O
g

ło
sz

e
n

ia
 d

ro
b

n
e

 –
 1

 z
ł 

 
REKLAMA   REKLAMA    REKLAMA 



kwiecień 2018   21 

OGŁOSZENIE 

w sprawie obowiązkowego szczepienia psów przeciw 

WŚCIEKLIŹNIE 

 

Miejscowość Data Miejsce szczepienia  Godz. 

Biery 9.05.2018r. 
obok Kółka Rolniczego 1130 

ul. Ogrodowa 1230 

Bielowicko 5.05. 2018r. 
 centrum 1130 

Lasowisko 1300 

Grodziec 10.05. 2018r. 
Zagóra 1130 

ul. Kościelna  1300 

Iłownica  
15.05 2018r. 

(wtorek) 

k. szkoły    1630-1730 

k. OSP Iłownica 1730-1815 

Jasienica 

30.04. 2018r. 

Lecznica ul. Kwiatowa 800 

obok Urzędu Gminy 1130 

Wygrabowice 1230 

4.05. 2018r. 

ul. Słoneczna  1130 

obok boiska sportowego „Drzewiarz” 1230 

Łaziańska  1330 

Landek  11.05. 2018r. 
k. baru  1645-1730 

Obok pana Stanisława Puzoń  1730-1800 

Łazy 9.05. 2018r. obok Strażnicy 1230 

Mazańcowice 

12.05. 2018r. 
(sobota) 

k. Apteki  900-1000 

k. Strażnicy OSP 1000-1100 

Pętla autobusowa – ul. Halentówka 1100-1200 

14.05.2018 r. 
(poniedziałek) 

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

k/ośrodka zdrowia na pętli 1800 – 1845 

k/baru „Kogucik” 1845 – 1930 

Międzyrzecze 

08.05.2018 r. 
(wtorek) 

K/Pana Czulaka 1645 – 1730 

K/RSP „Rolnik” 1730 – 1815 

K/OSP Międzyrzecze Górne 1815 – 1900 

obok poczty 1900 – 1945 

09.05.2018 r. 
(środa) 

K/Baru „Sekwana” 1645 – 1730 

Plac k/domu Pana Wacha 1735 – 1815 

Przychodnia weterynaryjna  ul.Leśna (Rudawka) 1815 – 1900 

10.05.2018 r. 
(czwartek) 

K/Sklepu Franciszkowice 1645 – 1730 

K/Krzyża u Pana Goli 1730 – 1800 

K/OSP Międzyrzecze Dolne 1800 – 1845 

Boisko piłkarskie Międzyrzecze Dolne 1845 – 1930 

Roztropice  25.04.2018r. 
Ludwik Korzeniowski, Roztropice  1800 

Władysław Gawlik (obok sklepu) 1900 

Rudzica 

 

27.04.2018r.  

Marian Tomik Rudzica  1130 

Zenon Przybyła, Rudzica  1230 

Wanda Białożyt Rudzica  1330 

28.04.2018r.  

Dominik Feruga, Rudzica  1100 

Czesław Gawłowski, Rudzica  1200 

Krzysztof  Tomalik, Rudzica  1400 

Świętoszówka 8.05. 2018r. 
ul. Szkolna 1130 

ul. Ogrodowa  1230 

Wieszczęta 7.05. 2018r. 
obok Pana Bujaka 1130 

obok strażnicy  1300 

Na podstawie informacji lekarzy weterynarii 
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NZOZ  PRZYCHODNIA LEKARZA RODZINNEGO 
43-386  Świętoszówka  84 

lek. med. Józef SZARY 

specjalista chorób wewnętrznych 

 lekarz uprawniony do badania kandydatów na kierowców 

tel.  przychodnia: 33/815 29 70     tel. kom.: 602 242 637 

Badanie lekarskie kandydatów na kierowców są wykonywane po 

wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym terminu badania. 

Cena badania wg Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 r. 
 

   

 

 

  

 BIURO PODRÓŻY „LIDIA” ZAPRASZA: 

• 23-29.06.2018r. 7 dni - Morze Bałtyckie /Niechorze ORW „Natalia”. 15 zabiegów 

rehabilitacyjnych,  1 wycieczka, ognisko i inne atrakcje.  Koszt całkowity: 1200 zł/os   

• 19-27.08.2018r. 9 dni -  Mazury/Giżycko-Hotel „Mazury”. Wycieczka do Malborka oraz  Morze 

Bałtyckie-Karwia, Pensjonat „Albatros”.  Koszt całkowity: 1410 zł/os.  
Zapisy i zaliczkę w wysokości 200 zł/os przyjmuje Lidia Sztwiorok tel. 33/8152916, 692405825 
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  Z A K Ł A D  P O G R Z E B O W Y    
SZYMALA ALEKSANDER 
Świętoszówka, ul. Szkolna 138 

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

Pozostając z wyrazami szczerych kondolencji w chwilach żalu po stracie osoby bliskiej oferujemy 
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  

   

„ 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    8
00 

- 16
30

 

sobota     8
00 

- 13
30

 

 

 

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 

   
 

 
KWIACIARNIA „STOKROTKA” 

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

Zapraszamy:    900-1700 
w soboty  900-1300 

Polecamy: ozdoby i dekoracje świąteczne, oryginalne 
choinki, stroiki, kartki 

DEKORACJE KOŚCIOŁÓW 
I SAL WESELNYCH 
Jesteśmy na facebooku 

Serdecznie zapraszamy 
www.kwiaciarniamiedzyrzecze.pl. 
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