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Pod takim adresem ruszyła strona internetowa, na której 
Gmina Jasienica prezentuje pełną informację o powstaniu 
i działalności Jasienickiej Niskoemisyjnej Strefy Ekono-
micznej.  
Na nowej stronie, skierowanej przede wszystkim do in-

westorów, szukających odpowiednich gruntów do zbudowania przedsiębiorstwa, można 
znaleźć informacje o historii jej powstania, obszerny materiał z jej otwarcia, okoliczności, 
towarzyszących temu ważnemu w życiu gminy Jasienica wydarzeniu. Na stronie wypo-
wiadają się eksperci, podane są również szczegółowe dane, charakteryzujące teren, a tak-
że region, co z pewnością będzie przydatne dla tych przedsiębiorców, którzy jeszcze nie 
znają Ziemi Bielskiej pod względem gospodarczym i jej infrastruktury.  
Co ważne podkreślenia, cały materiał jest bogato ilustrowany, przede wszystkim zdjęcia-
mi, toteż inwestor, poszukujący odpowiednich gruntów, już zawczasu będzie mógł się na-
ocznie przekonać, jaki teren oferuje mu Gmina Jasienica. Oczywiście, podane są również 
dane kontaktowe, a także wskazówki, dotyczące dojazdu.  
Jak zapowiada wójt gminy Jasienica Janusz Pierzyna, strona będzie systematycznie aktu-
alizowana, będzie można na niej również szukać ofert kupna kolejnych terenów inwesty-
cyjnych. Obecnie trwa postępowanie przetargowe na zbycie drugiej działki w tej strefie, o 
powierz. 2,1801 ha , cena wywoławcza brutto to: 2 896 044 zł. (R)  
 
„W naszym wielkim świecie  
Cierpi istot wiele 
Serce bardzo krwawi  
Gdy to przyjaciele” 

ZAPROSZENIE 
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w akcji charytatywnej  

„RAZEM DLA DZIECI” 
Akcja odbędzie się 17.04.2016 (niedziela) o godz.1400  przy  remizie OSP Landek. Jej nadrzędnym celem jest 
pomoc i wsparcie  niepełnosprawnych dzieci i dorosłych zamieszkujących trzy miejscowości naszej gminy: 
Iłownicę, Landek  i Rudzicę. 
W ramach akcji planujemy szereg atrakcji zarówno dla dzieci jak  i dorosłych. Będzie to wydarzenie                   
o charakterze edukacyjnym i rozrywkowym. Planuje się również przeprowadzenie zbiórki publicznej. 
Warto wspomóc tę akcję, gdyż pokazujemy wtedy naszą postawą, że nie jesteśmy obojętni na cudze problemy. 

CEL JEST SZCZYTNY,  
GDYŻ MOŻEMY CHOĆ TROCHĘ ZMIENIĆ CZYJEŚ ŻYCIE. 

Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem Wójta Gminy Jasienica.  
ZAPRASZAMY!!! 

ORGANIZATORZY: LUDZIE DOBREJ WOLI 

Szczegóły w następnym numerze i  na plakatach  

Wydawca miesięczn ika samorządowego „Jasienica”:  Gmina  Jasienica 
Realizacja wydawnicza: Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy, 43-385 Jasien ica 1360,  tel.:33 821 20 56; e-mail: 
gok@jasienica.p l; Redaktor naczelny Romuald Bożko, e-mail: b raldo@interia.p l;  Z-ca red. naczelnego, red. technicz-
ny, skład: Zofia Polok, e-mail: polzo@vp.pl;  
Druk: „Prasa Beskidzka” Sp. z o.o., 43-300 Bielsko-Biała, u l. Dubois 4 
Redakcja nie zwraca nadesłanych tekstów oraz zastrzega sobie prawo ich skracania bez uprzedniego powiadomienia au-
tora, zmiany tytułów i opracowania redakcy jnego. Za treść reklam i og łoszeń redakcja nie ponosi odpowiedzialności. 
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RELACJE WÓJTA GMINY JASIENICA 
       

OPIEKA MEDYCZNA 

Opieka medyczna od 
godz. 1800  do 800 rano 
oraz w dni wolne od pra-
cy i w święta, napotyka 
na różne przeszkody. 
Aktualnie trwają procesy 
odwoławcze. Jak wcze-
śniej informowałem, 
bielskie pogotowie zło-
żyło deklarację utrzyma-

nia tymczasowej możliwości utrzymania usług w Jasieni-
cy. Do tego przetargu wystartował też Szpital Woje-
wódzki   z Bielska-Białej. Przedstawił ofertę, że również 
jest w stanie zabezpieczyć potrzeby naszych pacjentów. 
To stwarza duże problemy i zachodzi obawa, że nas i pa-
cjenci, którzy będą potrzebować nocnej pomocy medycz-
nej, będą musieli jechać do izby przyjęć Szpitala Woje-
wódzkiego w Bielsku-Białej, gdzie na dzień dzis iejszy są 
bardzo duże kolejki. Z informacji pacjentów wynika, że 
czas oczekiwania na przyjęcie sięga tam do ośmiu, a na-
wet dziesięciu godzin. Stąd nasze obawy są w pełni uza-
sadnione. Jeżeli więc dzisiaj pomoc nocna realizowana 
przez punkt pogotowia w Jasienicy jest natychmiastowa, 
to w dalszym ciągu chcielibyśmy ją utrzymać. W tym za-
kresie prowadzę rozmowy z dyrektorem pogotowia Pa-
nem Waligórą, by nadal była możliwość utrzymania tego 
rozwiązania. Zwróciłem się również do Pana Starosty że-
by powiat udzielił poparcia, by gmina Jas ienica i gmina 
Jaworze mogły z tego korzystać. 
Z posiadanych na dzień dzisiejszy informacji ś ląski NFZ 
rozpatrzył ofertę pogotowia pozytywnie od czego odwo-
łał s ię Szpital Wojewódzki. Sprawa trafiła do NFZ         
w Warszawie. Tam sytuacja zostanie przeanalizowana     
i zapadnie decyzja, czy odwołanie będzie przyjęte, czy 
obecny stan zostanie usankcjonowany. Dostałem infor-
mację, że do czerwca br. będzie po staremu, tj. do mo-
mentu rozstrzygnięcia wszystkich spraw odwoławczych 
w Warszawie. Moja propozycja zmierza również do po-
szerzenia oferty usług zdrowotnych świadczonych na 
rzecz mieszkańców i przeprowadzenia reorganizacji w 
ośrodku zdrowia w Jasienicy, polegającej na wydzieleniu 
dwóch dodatkowych gabinetów, by pomoc nocna była 
udzielana tu na miejscu w Jasienicy,  w większym zakre-
sie. Chciałbym, aby funkcjonujący w Jasienicy punkt po-
gotowia był również poszerzony o lekarza i personel me-
dyczny, również stacjonarny. Przeciwwskazań do takiego 
rozwiązania nie widzi także dyrektor Waligóra, by iść w 
tym kierunku. Ale jak wspomniałem, trzeba poczekać do 
zakończenia procedury odwoławczej. Robimy wszystko, 
aby zabezpieczenie medyczne dla mieszkańców gmin Ja-
sienica i Jaworze było jak najlepsze, a standardy były co-
raz wyższe. 
       W służbie zdrowia mamy trochę problemów z za-
trudnieniem lekarzy pediatrów, których na tym rynku 
nie ma zbyt wielu. Z tego względu zwracam się  do 
Państwa z wielką prośbą i apelem o informacje o le-

karzach, którzy mają specjalizację pediatryczną,        
a chcieliby podjąć pracę na terenie naszej gminy. Je-
steśmy zainteresowani pilnym przyjęciem dwóch le-
karzy pediatrów do naszych ośrodków zdrowia. 
      Sprawy służby zdrowia idą w dobrym kierunku. De-
klaracje z NFZ mamy na tym samym poziomie, co w ro-
ku ubiegłym, ale każda deklaracja to środki finansowe, 
które przeznaczone są na utrzymanie zakładu. Na dzień 
dzisiejszy jesteśmy jednym z nielicznych samorządów w 
Polsce, które nie sprywatyzowały służby zdrowia. Do-
stępność do naszych specjalistów, lekarzy o wysokich 
kwalif ikacjach  nie jest ograniczana, są jednak terminy 
zapisywania s ię. Świadczą oni usługi na bardzo wysokim 
poziomie. Również lekarze rodzinni ze swojej pracy wy-
wiązują się bardzo dobrze. Nie limitują zleceń na badania 
laboratoryjne, a nasze laborator ium jest jednostką certy-
fikowaną o najwyższych standardach, jeżeli chodzi o wy-
konywanie badań 
Cieszy mnie to, że pomimo różnych zawirowań udało się 
nam, służbę zdrowia w gminie Jasienica, utrzymać na 
najwyższym poziomie. Wysoki standard mamy również 
w zakresie prześwietleń rentgenowskich. 
     Problem mamy natomiast z rehabilitacją, ponieważ 
NFZ zmniejszył o 90% dotychczasowe punkty i nie 
wszystkie zabiegi są refundowane. 
     Prowadzę rozmowy w temacie uruchomienia specjali-
styki w dziedzinie onkologii, by te schorzenia, dzisiaj 
bardzo częste, były obsługiwane w naszym ośrodku. 
Rozmowy z Beskidzkim Centrum Onkologii, a także       
z Panem doktorem Muchackim idą w dobrym kierunku. 
     Optymistyczną rzeczą jest, że nasz ośrodek nie przy-
nosi strat i jeżeli pacjenc i będą nadal korzystać     z jego 
usług - do czego bardzo zachęcam, to za tym automa-
tycznie idą środki f inansowe, co pozwoli na dalsze zaku-
py sprzętu niezbędnego do leczenia, a oferta medyczna 
będzie się rozwijać.  

ZABEZPIECZENIE PRZYSZŁOŚCI W SŁUŻBIE ZDROWIA       

Jesteśmy w trakcie przygotowania się do wykonania pro-
jektu i budowy ośrodka zdrowia w Mazańcowicach. My-
ślę, że to taki czas, abyśmy stary obiekt, którego nie 
opłaca się już remontować, zastąpili nowym o nowocze-
snych technologiach i standardach budowlanych. Ten rok 
będzie czasem przygotowania dokumentacji, złożenia 
aplikacji o dof inansowanie jeżeli będzie taka możliwość, 
ze środków Unii Europejskiej. Natomiast przyszły rok, 
byłby czasem rozpoczęcia prac budowlanych. 

ZEBRANIA STRAŻACKIE 

      Trwają zebrania sprawozdawczo-wyborcze w jed-
nostkach OSP. Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy 
pełnili funkcje w poprzedniej kadencji, za zaangażo-
wanie, za pracę, dobrą organizację w poszczególnych 
jednostkach. Dziękuję wszystkim prezesom, naczelni-
kom, członkom zarządów i wszystkim druhom.  
Przywykliśmy już do tego, że strażak zawsze był, jest      
i tak musi być. 

str. 4  



 

4   marzec 2016 

RELACJE WÓJTA GMINY JASIENICA 
Trzeba jednak przypomnieć, że przepisy się zmieniają i 
mało kto wie, że by zostać strażakiem i mieć możliwość 
wyjazdu do zdarzeń, to trzeba przejść kurs podstawowy 
obejmujący 130 godzin szkolenia  i zdać egzamin. Dopie-
ro wtedy kandydat może zostać druhem ochotnikiem. 
Musi przejść badania specjalistyczne, komorę dymową i 
dopiero wtedy wsiąść do samochodu strażackiego. Zanim 
dojdzie do pierwszego wyjazdu, to ten młody człowiek 
musi poświęcić dużo własnego czasu, by się do tego 
przygotować. Dlatego bardzo serdecznie chcę podzięko-
wać tym młodym ludziom - adeptom, którzy są w mło-
dzieżowych drużynach pożarniczych, za ich zaintereso-
wanie, zaangażowanie się, ponieważ bez ochotniczych 
straży pożarnych w jakichkolwiek wydarzeniach żadna 
gmina nie byłaby bez ich udziału sobie poradzić. Dzięku-
ję tym druhom, którzy się angażują, ale  i tym, którzy ko-
ordynują prace w jednostkach i wykonują czynności ad-
ministracyjne, żeby jednostki mogły sprawnie funkcjo-
nować. Prace te przynoszą też wiele satysfakcji, gdyż 
druhowie świadczą pomoc na rzecz środowiska, społe-
czeństwa, które też wynagradza to zaufaniem, serdeczno-
ścią i sympatią dla tego rodzaju działań. Z tego tytułu 
dziękuję wszystkim mieszkańcom, którzy przyjmują stra-
żaków z kalendarzami, są serdecznie do nich nastawieni. 
Tu należy zaznaczyć, że ci ludzie tego robić nie muszą 
lecz chcą. Dlatego bardzo ważny jest nasz stosunek do 
ich bezinteresownej działalności i ze strony społeczeń-
stwa należą s ię im szczególne podziękowania za to że są 
gotowi, gdy zachodzi potrzeba, pracować 24 godziny na 
dobę, by ratować czyjeś mienie   i życie oraz służyć po-
mocą. Gratuluję tym, którzy zostali wybrani na kolejną 
kadencję i podjęli się realizacji zadań statutowych w jed-
nostkach. W tej kadenc ji chcemy przeznaczyć środki fi-
nansowe na kolejne remonty, zakupy sprzętu niezbędne-
go do świadczenia pomocy naszym mieszkańcom. w tym 
roku chcemy pozyskać następny samochód dla OSP 
Świętoszówka.  
WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI WODNEJ 
        Odbyło się Walne Zgromadzenie Spółki Wodnej, 
która funkcjonuje na terenie gminy Jasienica i Jaworze. 
Spółka ta nie jest podporządkowana wójtowi, ani radzie 
gminy. Jest ona podporządkowana pod Rejonowy Zwią-
zek Spółek Wodnych w Bielsku-Białej. Zajmuje się me-
lioracjami, wybuchami na melioracji, konserwacją ro-
wów, dba o gospodarkę wodną na terenie gminy. Trzeba 
powiedzieć, że jest obowiązek płacenia opłat na rzecz 
spółki wodnej ponieważ woda opadowa, spływa w róż-
nym czasie w miejsca najniżej położone i pokonując róż-
ne przeszkody zalewa często posesje i pola. Od spółki 
wymaga się aby prowadziła taką gospodarkę, by tę wodę 
ukierunkować, by nie przelewała się dziko przez posesje, 
ale była uchwycona w urządzenia. To może być sfinan-
sowane ze środków, które mieszkańcy uchwalili w wyso-
kości określonej na walnym zgromadzeniu. Spółka zwró-
ciła się do mnie jako do wójta gminy o pomoc i przekaz 
informacji o funkcjonowaniu spółki. Taka ulotka została 
przesłana, byście Państwo mieli wiedzę, w tym temacie. 
A  z drugiej strony mam prośbę, aby do tego podejść so-
lidarnie. Z płaszczyzny gminy nie możemy ingerować w 

nie swój majątek i na pytanie: Dlaczego gmina tego nie 
zrobiła? Odpowiadamy: Bo nie jest właścicielem danego 
rowu. Tym właścicielem jest tylko spółka wodna. A 
spółka, jeżeli nie będzie miała pieniędzy na wyczyszcze-
nie rowu, to będzie on zarośnięty i w konsekwencji ten 
rów nie spełni oczekiwań i zaleje domostwa. Więc myślę, 
że solidarnie musimy coś w tym zakresie zrobić i mieć te 
urządzenia przygotowane do odbioru wód opadowych. 
PLAN ZARZĄDZANIA ZAGROŻENIAMI 
      Rusza plan zarządzania wszystkimi zagrożeniami. 
Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone przez Po-
licję na płaszczyźnie Komendy Miejskiej w Bielsku-
Białej, jak również Komisariatu Policji w Jasienicy, dla 
gmin Jasienica i Jaworze. Plan taki jest opracowywany w 
różnych płaszczyznach. Będzie to miało znaczenie dla 
zachowania ładu i bezpieczeństwa na terenie gminy. Do-
tyczy to zagrożeń drogowych, medycznych, przeciwpo-
żarowych, wpływu narkotyków i pozostałych. Taka mapa 
jest w trakcie tworzenia. Myślę, że da to też obraz ko-
nieczności reagowania na te zjawiska przez wszystkie 
służby. 
ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOWODZIOWE 
      Od kilku lat trwają prace związane z należytym za-
bezpieczeniem przeciwpowodziowym w zakresie małej 
retencji. Trzeba powiedzieć, że od 1978 roku zbiornik re-
tencyjny w gminie Jasienica jest w planie zagospodaro-
wania przestrzennego. Na dzień dzisiejszy tworzony jest 
dokument czy zbiornik retencyjny ma być suchy, czy 
mokry. Już w poprzednich latach dość mocno interwe-
niowałem, kiedy pełnomocnikiem rządu do spraw małej 
retencji był pan Jerzy Miller. Odbyłem kilka takich spo-
tkań, aby zbiornik w Międzyrzeczu potraktować jako za-
danie  poważne, prezentując stanowisko gminy Jasienica, 
że nie zgadzamy s ię na to, żeby powstał polder suchy. 
Ponieważ nie będziemy przyjmować z napływem wody 
łącznie śmieci, które będą zalegać. Odbyły się konsulta-
cje z projektantami, którzy to analizują. Opracowanie do-
kumentacji zlecił Urząd Marszałkowski. Realizowane jest 
to od roku. Będziemy się konsultować, by głos samorzą-
du gminy był wzięty pod uwagę i powstał zbiornik wod-
ny, a nie suchy. W tym zakresie interweniujemy wspólnie 
ze Starostą Bielskim i zobaczymy jakie to przyniesie 
efekty. 
REMONTY CZĄSTKOWE DRÓG 
        Jesteśmy już po przetargu na remonty cząstkowe 
dróg. Gdy pozwolą warunki atmosferyczne, będziemy 
rozpoczynali remonty ubytków nawierzchni. Również je-
steśmy po przetargu na budowę mostów w Międzyrzeczu 
na ul. Sarniej, gdzie niebawem ruszą prace. W trakcie po-
stępowania jest przetarg na budowę mostu na ul. Szkolnej 
w Jasienicy. Podobnie w trakcie postępowania przetar-
gowego są prace zmierzające do remontów i budowy no-
wych dywaników asfaltowych w czternastu sołectwach 
na terenie gminy. Pieniądze zostały już podzielone w so-
łectwach na poszczególne kategorie i przeznaczone zo-
staną na: odwodnienia, dywaniki asfaltowe, remonty 
cząstkowe, kliniec. Potrzeby w tym zakresie należy zgła-
szać do sołtysów i rad sołeckich. 

Dziękuję za relacje. 
R. Bożko 
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POŻEGNANIE I ŻYCZENIA DLA KSIĘDZA GRZOMBY 
Wiele podziękowań i życzeń na kolejne lata po-

sługi kapłańskiej usłyszał w sobotę 26 lutego ks. Wi-
told Grzomba podczas uroczystej Mszy Świętej w 
kościele św. Marcina w Międzyrzeczu. Było to po-
żegnanie księdza kanonika z parafią po 10 latach 
pracy duszpasterskiej. 

Ks. Grzomba został niedawno proboszczem pa-
rafii Św. Ap. Piotra i Pawła w Skoczowie. Społecz-
ność Międzyrzecza, a także całej gminy Jasienica, 
zapamiętała go nie tylko jako wielkiego duszpaste-
rza, ale i społecznika, toteż w pożegnalnej Mszy 
Świętej wzięły udział setki mieszkańców gminy. 
Wśród żegnających był wicewójt Krzysztof Wiecze-
rzak, wiceminister Stanisław Szwed, a także przed-
stawiciele dwudziestu delegacji. 

Od wójta Janusza Pierzyny i wicewójta Krzysztofa Wieczerzaka ks. Grzomba otrzymał pamiątkową tabliczkę. 
Wręczenia i podziękowania w imieniu wójta dokonali małżonka Magdalena Pierzyna   i wicewójt  Czytamy w niej:  

„Składamy płynące z serca podziękowania za kapłańską posługę i duchowe wsparcie,  jakie Ksiądz udzie-
lał Parafii w Międzyrzeczu oraz wszystkim potrzebującym opieki w Gminie Jasienica. Bóg zapłać za Księdza 

troskę o nowy kościół i doprowadzenie do jego konsekracji. Dziś, gdy zabliźniły się już rany po spaleniu za-
bytkowej świątyni, a nowa świątynia za sprawą Księdza Kanonika stała się miejscem pogłębiania wiary i rze-
czywistej integracji lokalnej społeczności przychodzi czas podziękowania za pracę duszpasterską. Dziękujemy 

za tę wspólnie przeżytą dekadę z prawdziwym Kapłanem i Wielkim Społecznikiem, czego dowodem była 
nominacja z Gminy Jasienica do nagrody ks. Prałata Józefa Londzina. Niech na tej pięknej drodze i służbie mi-
łości obdarza Księdza swoim błogosławieństwem Ten, który Księdza powołał. Niech Bóg obdarzy Księdza 

długim życiem w zdrowiu i zawsze wspiera w trudach życia kapłańskiego. Bądź zawsze szczęśliwy i radosny   
z faktu służby Bogu i człowiekowi zacny Nasz Proboszczu.” 

Księdza Grzombę paraf ianie wspominać będą jako sprawnego administratora, który przez dekadę pracy w parafii 
wzbudził wśród mieszkańców ducha wspólnoty, organizując wiele działań w charakterze czynu społecznego, mobili-
zując lokalną wspólnotę do dziania przy wykańczaniu terenu przykościelnego, odbudowie muru przy starym cmenta-
rzu. Dzięki jego zaangażowaniu nowa świątynia w Międzyrzeczu wypiękniała i wzbogaciła się w wiele cennych dzieł 
sztuki sakralnej. Za jego czasów powstała kamienna droga krzyżowa z pięknymi płaskorzeźbami wpisana w nową ar-
chitekturę zieleni na terenie przykościelnym. Jako proboszcz wiele trudu włożył w zdobycie środków unijnych na re-
mont alejek i konserwację zabytkowej figury na międzyrzeckiej nekropolii. 

Ksiądz Grzomba był także aktywnym działaczem społecznym, członkiem założycielem i wiceprezesem Zarządu 
w Stowarzyszeniu Przyjaciół Międzyrzecza, z którym organizował na rzecz całej społeczności lokalnej imprezy, wy-
stawy i publikacje, jak m.in. album „Międzyrzecze w obiektywie”, książkę „Zabytki Międzyrzecza i Ligoty”, spotka-
nia patr iotyczne dla mieszkańców oraz wystawę „Historia haftem malowana”, na której zaprezentowano haftowaną 
replikę obrazu Jana Matejki „Bitwa pod Grunwaldem”. Był także inicjatorem akcji społecznych i charytatywnych dla 
ludzi potrzebujących pomocy.         www jasienica.pl 

 

Konferencja prasowa z udziałem Ks. bpa Romana Pindla 
    22 lutego w Kurii Diecezji Bielsko-Żywieckiej odbyła się konferenc ja prasowa, podczas k tórej przekazano dziennikarzom wiele 
cennych informacji: 

• Ks. Przemysław Sawa otrzymał od Papieża ty tuł MISJONARZ MIŁOSIERDZIA i specjalne uprawnienia zarezerwowane 
dla STOLICY APOSTOLSKIEJ; 

• Z dniem 30 grudnia 2015 roku Ks. Biskup Ordynar iusz promulgował s tatuty: Parafialnej Rady ds. Ekonomicznych oraz 
Parafialnej Rady Duszpasterskiej; 

• Trwają zapisy na IV Pieszą Pielgrzymkę do Sanktuarium Bożego Miłosierdz ia w Łagiewnikach - zapisy również przez    
internet www.faustyna.bielsko.pl 

• Ruszają zapisy na Ekstremalną Drogę Krzyżową. 4 trasy w Bielsku-Białej - szczegóły na: www.edk.org.pl 
• więcej szczegółów:  http://www.diecez ja.bielsko.pl/   https://www.facebook.com/Rzecznik-Bielsko-Żywiecki. 

 (red.) 
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ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE  
Koła Macierzy Ziemi Cieszyńskiej TMR w Grodźcu 

W piątek 29 stycznia 2016 r. spotkaliśmy się, 
jak co roku, w gościnnych progach Zespołu Szkolno – 
Przedszkolnego w Grodźcu, by nie tylko sprostać wy-
mogom Statutu, ale także powspominać, co w minio-
nym 2015 roku zrobiliśmy, podsumować to co się uda-
ło, nad czym trzeba jeszcze popracować,  a także 
przedstawić plany koła ma na bieżący rok.  
Zebranie, w jeszcze świątecznie, pięknie  udekorowa-
nej Sali, umilili nam artyści – młodzież szkolna, kon-
certem kolęd.  W słowie artyści nie ma przesady. 
Uczniowie grodzieckiej szkoły już po raz kolejny zo-
stali laureatami gminnego konkursu. Z podziwem słu-
chaliśmy najpiękniejszych kolęd w wykonaniu 6 – 10 
latków i patrzyliśmy na ich swobodę zachowania, zna-
jomość tekstu  i umiejętność gry na instrumentach.  
Mała Szkoła z wielkim sercem, tak można określić at-
mosferę naszych spotkań w tej zasłużonej placówce 
oświatowej. Taką opinie podzielili wszyscy obecni, 
także Zastępca Redaktora Naczelnego Portalu Śląska 
Cieszyńskiego OX.pl, Pani Natasza Gorzołka, gość na-
szego spotkania. Zdjęcia  z imprezy można znaleźć na 
wspomnianym portalu. Warto zobaczyć. 

Później odbyło się  zgodnie z obowiązującymi 
procedurami zebranie sprawozdawcze. Odczytane zo-
stały Sprawozdania: Zarządu z działalności w roku 
2015, Skarbnika z działalności finansowej oraz 
Komisji Rewizyjnej. Zarz ądowi jednogłośnie udzie-
lono absolutorium. Gośćmi zebrania byli: Jolanta 
Tomik, Dyrektor ZSP oraz  Bronisław Brudny wice-
prezes Zarządu Głównego MZC. 
W Sprawozdaniu Zarządu znalazły się serdeczne po-
dziękowanie wszystkim, którzy nas wspierali, m. in.: 
Wójtowi Gminy Jasienica Januszowi Pierzyna za 
pomoc w wydaniu publikacji kola „Józef Bożek ge-
nialny wynalazca z Bier”, za przyznanie dofinansowa-
nia na złożony projekt, za jego uroczystą promocję,  za 
uczestnictwo w naszych imprezach, Agnieszce Bro-
nowskiej – Dyrektor GOK w Jasienicy za  wsparcie 
dzięki któremu łatwiejsze jest organizowanie imprez 
kulturalnych, a współfinansowanie  pozwala na pod-
niesienie ich poziomu i rangi; Jolancie Tomik Dyrek-
tor ZSP i Jej podległemu personelowi za harmonijną 

współpracę, właścicielowi Zamku w Grodźcu  Mi-
chałowi Bożkowi oraz Kustoszowi Muzeum Zam-
kowego w Grodźcu Mariuszowi Makowskiemu – za 
wsparcie dla działalności koła, za pomoc w organiza-
cji imprez, proboszczom ks. Andrzejowi Szczepa-
niakowi oraz Andrzejowi Krzykowskiemu za du-
chowe wspieranie naszej działalności, Marii i Kazi-
mierzowi Byrtek za sponsorowanie naszych imprez 
wspaniałymi wypiekami z ich piekarni, Zarządowi  
OSP w Grodźcu – organizacja imprez plenerowych, 
m. in. Biesiady Grodzieckiej nie byłaby możliwa bez 
współpracy z druhami. 
W planach na bieżący rok znalazło się m. in.  wydanie 
I tomu z cyklu Monografia Grodźca - Szkolnictwo       
w Grodźcu.   

Irena Skrzyżala

Zwracamy się z prośbą do obecnych oraz byłych pracowników Szkoły, absolwentów i wszyst-
kich, którzy chcą podzielić się wiedzą na temat szkolnictwa w Grodźcu, o materiały, fotografie, 
o podzielenie się wspomnieniami. Warto ocalić od zapomnienia chwile młodości spędzone w 
murach naszej Szkoły! Zróbmy to razem.    
Proszę o kontakt na adres mailowy: irenask@poczta.onet.pl,  ed.cichy29@gmail.com lub 
kroljoz@wp.pl,  telefoniczny: 533954600 lub pocztą na adres naszej Szkoły, która jest siedzibą Koła: 
Koło MZC Grodziec 9, 43-386 Świętoszówka.  
Zachęcamy do odwiedzin naszej strony internetowej http://www.macierz-grodziec.org  
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Karnawałowy Koncert Big Bandu - 2016
 

7 lutego 2016 r. o godz. 17:00, w Kompleksie 
Sportowo-Kulturalno-Rekreacyjnym w Jasieni-
cy, odbył się Karnawałowy Koncert Big Bandu. 
Zespół od 16 lat działa przy Gimnazjum w Ja-
sienicy pod kierownictwem pana Stanisława 
Urbana. Koncert uświetnili swoją obecnością  
zaproszeni goście, m.in.: wójt Gminy Jasienica  
Janusz Pierzyna, dyrektor GOKu w Jasienicy 
Agnieszka Bronowska, przedstawiciel Rady 
Rodziców Gimnazjum w Jasienicy oraz władze 
Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły i Promocji 
Gminy Jasienica. 

Uroczystego otwarcia koncertu dokonała dy-
rektor Gimnazjum w Jasienicy, Dorota Pękala. 
W programie koncertu można było usłyszeć 
znane przeboje,  między innymi: „Eye of the ti-
ger”, „Jesteś lekiem na całe zło”, „Niedziela 
będzie dla nas”, utwór ze znanego filmu „Jano-
sik” w swingowej aranżacji, „C est si bon“, 
„Sam's Dixie“, „Mercy, mercy, mercy“. 

  Swoje muzyczne umiejętności w partiach 
solowych zaprezentowało trzech uzdolnionych 
wykonawców: Radek Buchta – gitara solowa, 
Kazimierz Waliczek – saksofon altowy oraz 
Ewa Kowalska – saksofon tenorowy. Gromkimi 
brawami zostały nagrodzone również Marta 

Pękala oraz Justyna Stroka, które w przebojach Krystyny 
Prońko oraz Ewy Bem przedstawiły ciekawe interpretacje 
oraz dojrzały warsztat muzyczny.  

     Ponadto publiczność była bardzo zachwycona wystę-
pem Sylwestra Karasia, który po wykonaniu ponadczasowe-
go  utworu Czesława Niemena - „Dziwny jest ten świat”, 
otrzymał brawa na stojąco, a wzruszenie, które towarzyszyło 
słuchaczom  skłoniło do refleksji. 

   Po utworach zagranych na bis wszyscy miłośnicy muzyki 
zostali zaproszeni na przyszłoroczny koncert Big Bandu. 

Organizatorzy

 

JASIENICKA KULTURA 
DOCENIONA 

Twórcy z gminy Jasienica zostali docenieni 
podczas XVII noworocznego spotkania z twórca-
mi i animatorami kultury Powiatu Bielskiego.  

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
przyznał medal „Zasłużony Kulturze – Gloria 
Artis” Juliuszowi W ątrobie pochodzącemu         
z Rudzicy poecie i felietoniście, stale współpracu-
jącemu m.in. z miesięcznikiem samorządowym 
„Jasienica”. Prestiżowy medal „Zasłużony Kultu-
rze Gloria Artis" nadawany jest osobom szczegól-
nie wyróżniającym się w dziedzinie twórczości ar-
tystycznej, działalności kulturalnej lub ochronie 
kultury i dziedzictwa narodowego (przyp. red). 

Z kolei Krzysztof Przemyk, dyrygent Chóru „Hejnał” z Mazańcowic oraz kierownik filii GOK w Mazań-
cowicach, a także m.in. prezes bielskiego oddziału Polskiego Związku Chórów i Orkiestr, animator ruchu mu-
zycznego, organista, instruktor, otrzymał Odznakę  Honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.  

Z kolei wyróżnienia za pracę na rzecz kultury na terenie powiatu bielskiego starosta Andrzej Płonka i wice-
przewodniczący Rady Powiatu Bielskiego Jan Borowski wręczyli Marii Hareńczyk, dyrektorce Gminnej Biblio-
teki Publicznej w Jasienicy, za propagowanie czytelnictwa, a także Agnieszce Bronowskiej, dyrektorce Gminne-
go Ośrodka Kultury w Jasienicy, który w ub. roku wspólnie z Biurem ds. Promocji Powiatu, Kultury, Sportu       
i Turystyki Starostwa Powiatowego zorganizował Święto Powiatu Bielskiego i przegląd „Kulinarne Dziedzic-
two”.  

Wójt Jasienicy Janusz Pierzyna pogratulował nagrodzonym. – To dla nas duża radość, że na terenie naszej 
gminy tak wiele osób aktywnie angażuje się w podtrzymywanie tradycji kulturalnych i działalność artystyczną – 
mówił wójt.  

www. jasienica.pl 
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ŚWIĘTO BABCI I DZIADKA 

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym  w Iłownicy zapraszanie babć i dziadków na uroczystość z okazji ich święta 
jest tradycją na stałe wpisaną w repertuar imprez przedszkolnych. Święto Babci i Dziadka to dzień niezwykły, zarów-
no dla dzieci, jak i szanownych gości.  W ten dzień dane jest nam okazać wdzięczność  dziadkom za ich bezwarun-
kową miłość do swoich wnucząt. Każdy z nas, kto spędził z Nimi swoje dzieciństwo, wie, jak wiele uczuć i pięknych 
momentów doświadczył w kontakcie z tymi kochanymi osobami. 

21 stycznia nasi goście licznie przybyli  na uroczystość. Dzieci  z grupy „Muminków’ przedstawiły inscenizację 
„Spotkanie bajek”, „Smerfy” zaprezentowały piękny program artystyczny. Dziadkowie gorąco oklaskiwali występy,  
a niejednemu z nich zakręciła się łza  w oku. 

Przedszkolaki złożyły babciom i dziadkom najserdeczniejsze życzenia, wręczając upominki, a następnie zaprosiły 
gości na słodki poczęstunek i f ilm „Kilka chwil z 
życia przedszkola”. Atmosfera uroczystości była 
podniosła i rodzinna. To wyjątkowe spotkanie 
było pełne radości i szczęścia. Dziadkowie byli 
dumni ze swoich wnuków,   a wnuczęta szczę-
śliwe, że mogły gościć swoich najbliższych. 
Mamy nadzieję, że ten dzień na długo pozostanie 
w pamięci zarówno dzieci jak i dziadków. Szcze-
gólne podziękowania należą s ię również rodzi-
com zaangażowanym w przygotowanie tej wspa-
niałej uroczystości. 

Nauczyciele przedszkola ZSP w Iłownicy 

BIELOWICKO Z PUDEŁEK 
PO MLEKU 

Z pustych kartoników po mleku, które 
uczniowie otrzymują w szkole, dzieci z Bielo-
wicka zbudowały dokładny model swojej miej-
scowości. Może nie dokładny, ale na pewno taki, 
jakim chciałyby widzieć Bielowicko.  

Plan sołectwa Bielowicko powstał na pod-
stawie map satelitarnych. Najpierw jednak ro-
dzice zebrali pudełka po mleku, które dzieci 
otrzymują w szkole w ramach akcji propagowa-
nia zdrowego odżywiania się. Te materiały dzie-
ci na zajęciach w miejscowej Sołtysówce okleiły 
papierem, a potem narysowały    i namalowały 
okna i drzwi. Następnie cyframi z makaronu 
każdemu budynkowi nadano jego rzeczywisty 
numer. Najmłodsi z projektantów uzupełnili 
model miejscowości, tworząc budowle z kloc-
ków lego. Przy budynkach stanę ły też drzewka, 
które dzieci zrobiły z masy solnej, zaś zwierzęta 
– z plasteliny.  

W ten sposób powstała trójwymiarowa mapa 
z około dwustu domami mieszkalnymi, jakie ist-
nieją na terenie sołectwa Bielowicko w gminie 
Jasienica. Dzieci nie zapomniały o najdrobniej-
szych szczegółach, jest tam również kościół       
i cmentarz. A na koniec wykonawcy puścili wo-
dze fantazji, projektując dodatkowo lecznice dla 
zwierząt, kwiaciarnię , pizzerię , hotel z basenem  
i estradę na wolnym powietrzu.  

www. jasienica.pl 

KSIĄDZ TOMASZ SROKA 
 ZAPRASZA 

"...Miarą więzi między rodzicami a dziećmi nie 

są jedynie parametry genetyczne (...)  

Istnieje rodzenie, które urzeczywistnia się 

przez przyjęcie dziecka, opiekę nad nim, po-

święcenie się mu. Więź jaka, dzięki temu po-

wstaje, jest tak głęboka i trwała, że w niczym 

nie ustępuje więzi opartej na pokrewieństwie 

biologicznym..."           /św. Jan Paweł II/ 

 

TROSKA O ŻYCIE 

REKOLEKCJE DLA RODZIN 
ADOPCYJNYCH 

I MYŚLĄCYCH O ADOPCJI DZIECKA 
 

 od 01.04. (piątek) do 03.04.2016 (niedziela) 
Rozpoczęcie  - piątek godz. 1800 

Zakończenie - niedziela ( po obiedzie) 
 

 DOM REKOLEKCYJNO-WYPOCZYNKOWY 
 "ORIONÓWKA" 

MIĘDZYBRODZIE BIALSKIE ul. Orionistów 1 
 

Zapisy: ks. Tomasz Sroka e-mail: gillson@o2.pl 
 Katarzyna Kożuch tel. kom. 500 655 788 
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… Z   G Ó R K I … 
Trzy razy nie!!! 

 
Przyglądam się życzliwie naszemu światu. Obserwu-

ję go i z nory kreta, i z lotu jastrzębia, po to, by mieć peł-
niejszy obraz, przestronny: stereo, a nawet kwadrofo-
niczny. Bo latający drapieżnik nie sięgnie swoim by-
strym wzrokiem w głąb krecich korytarzy, a i ślepe stwo-
rzonko grzebiące się w ziemi nie zazna jaskółczego błę-
kitu. Ale my mamy to szczęście, że możemy być i ja-
strzębiami (byle nie tak drapieżnymi!) i kretami (byle nie 
tak zakompleksionymi), a czasem nawet – szkoda że tak 
rzadko – nawet ludźmi. I to w dodatku (bez)rozumnymi. 

Zdumiewa mnie i jednocześnie przeraża  zacietrze-
wienie bliźnich, uznawanie jedynie swoich (a jeśli swo-
ich to lepszych) racji, z fanatycznym sposobem  (bez-
myślnego) myślenia. I to niezależnie od płci, wieku, wy-
kształcenia, wyznania… Jeszcze mam przed oczami 
dziadka, dosłownie stojącego (a raczej słaniającego się) 
nad grobem, który oczekującym na autobus babciom 
tłumaczył, co by zrobił tym złodziejom, sku…..nom i in-
nym ch…m za to i owo… A był tak sugestywny i prze-
konany, co do słuszności swoich poglądów, że jeśli kto-
kolwiek śmiałby mieć inne zdanie, to by go natychmiast 
zamordował tą solidną laską, którą wymachiwał i wygra-
żał wyimaginowanym wrogom i już realnemu błękitne-
mu niebu… 

Pomyślałem wtedy, że nasze życie i nasz świat – ten 
mały, na wyciągnięcie ręki, i ten ograniczony Odrą i Bu-
giem, a także ten bezgraniczny, byłby o wiele piękniej-
szy, a my razem z nim, gdybyśmy umieli sobie odmówić 
(choćby tylko na próbę w poście) rozmów na pewne te-
maty; rozmów, które niczego nie zmieniają, a podsycają 
zamęt w niespokojnych łebkach, wzbudzają nienawiść i 
inne najgorsze instynkty, czy emocje.  

Dlatego proponuję hasło: 3 X 
NIE!  
Po pierwsze: NIE dla rozmów o 
polityce! (i nie będę uzasadniał 
dlaczego, bo to oczywista oczy-
wistość). 
Po drugie: NIE dla rozmów o re-
ligii!. (też nie będę się t łumaczył 
z jakich to powodów). 
Po trzecie: Nie dla rozmów o chorobach! (szczególnie 
zalecane dla osób w pewnym wieku). 

Daję Państwu moją marną głowę za to, że gdybyśmy 
umieli powstrzymać swoje rozpuszczone ozory i pominę-
li tę tematykę w naszych rozmowach małżeńskich, są-
siedzkich, sołeckich, gminnych, powiatowych, woje-
wódzkich, ogólnopolskich…, to od razu poprawiłoby się 
nasze samopoczucie, a co za tym idzie nastawienie do 
tego najpiękniejszego ze światów oraz – oczywiście -
zdrowie (o którym mowa w punkcie trzecim), nie mó-
wiąc już o tym, że małżeńskie stadła, sąsiedzkie, gminne 
itd. społeczności oddychałyby harmonią, pokojem i spo-
kojem, miłością bliźniego… 

Ale wiem, że to utopia, bo właśnie w radiu donoszą, 
że „Bolek” donosił na „Lolka”, że „Tola” zdradzała obu 
z „Reksiem”, a sąsiadka mi doniosła (razem ze świeżymi 
jajcami od szczęśliwych kur, szczęśliwych bo nie polity-
kują!), że ks iądz z sąsiedztwa ma burzliwy romans, ale 
całe szczęście w tym nieszczęściu polega to, że efektem 
tego romansu jest szczęśliwie (na)poczęte dziec iątko, a 
przy obecnym dramatycznym przyroście naturalnym 
przecież „każde dziecko na wagę złota”… 
                                                           Juliusz Wątroba

WITÓM PIYKNIE! 
 Nie pasuje mi źle godać ło paniczkach, a chłopów 
brónić, ale to tak z przymrużyniym łoka, w tym marcu, 
na to babski świynto. Tóż mi paniczki wyboczóm, a nie 
bydóm sie gniywać, bo chciołbych wóm połopowiadać, 
co to downij nasze starki miały w kapsie   w tej ślóńskij 
sukni. Torebek, jako dzisio paniczki majóm, nasze starki 
ni miały, jyny ty nejpotrzebniejsze rzeczy nosiły w kap-
sie. A kapsy były w tych sukniach wielki i głymboki, tóż 
tam sie zmieścił cały majóntek. Posłóchejcie! 
W takij kapsie starka nocili: sznuptychle czyli chustecz-
ke, w kierej mieli zawiónzane pinióndze - dyć szajtofli 
nie było. Mieli tam też hornodle do włosów, zicherki, je-
gły, szpyndlik, jakisik knefel, bómbóny wiatrowe, jakby 
ich krzypota wziyła, grzebiyń, zdrzadełko, łokulory, gy-
bis czyli sztucznóm szczynke, jak już jóm tam kiero mia-
ła. Waczek też w kapsie był, jak wnuka kolybała to sie 
przydoł – ja waczek tóż wóm zaroz godóm co to było, 

dyć już dzis io, aji starsze pa-
niczki, nie pamiyntajóm. Wa-
czek robiło s ie tak: do szmatki 
dowało sie kónsek rozmo-
czónej w mlyku  żymły z cu-
krym i wziónzało. Jak mały 
wrzeszczoł, to sie mu taki wa-
czek dowało do gymby za-
miast cumla – czyli smoczka. 
Mieli tam też starka jakómsi 
fotografije, broszke łod kabot-
ka, jeszcze jakisi sznytki, 
wstónżeczki    i insze ździorba. Jak kiery co potrzebowoł, 
tóż starka siyngali głymboko do kapsy i wycióngali, co 
było trzeja. Ja, ja czasy sie zmiyniajóm, żodno paniczka 
już na kożdo  w sukni cieszyńskij nie chodzi,  

str. 10  
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WITÓM PIYKNIE! 
a w teraźniejszej modzie kapsów w sukiynkach  ni ma-
jóm. Dzisiejsze sukiynki sóm bardzo skromne, mógliby 
my powiedzieć, że taki ciasne i krótki, ale to je tymu, że 
dzisiejsze paniczki sóm łokropnie szporobliwe. Jednóm 
takóm szporobliwóm żech widzioł łóńskigo roku w lecie. 
Szła przez dziedzine, miała takóm sukiynke krótkóm, że 
ledwo ty połcie przykryła, a jak krok zrobiła tóż było ji 
widać czyrwióne majtki. Wykroci w tej sukiynce to mia-
ła aż po pympek, a ze zadku gołe pleca jyny knefel. Tóż 
sie wcale nie dziwóm, że dzisiejszo paniczka musi mieć 
torebke bo każby to wszystko dała. Ja, torebke to je mało 
powiedziane, to je nie torebka a torbisko nie przymierza-
jónc jak futerzak, kiery sie łóżywało to futropwanio kóni. 
W takij torebce mo wszystko to, co ji je potrzebne, toteż 
nie dziwota, że przy noszyniu torby kożdo mo jedno ra-
mie niżyj. Ja zapómniołbych, dyć móm godać, co to pa-
niczki majóm w tych torbkach, a nie jaki majóm chyby. 
Tóż w takij torbie łobowiónzkowo musi mieć: chusteczki 
higiyniczne, szminke czyrwiónóm, czyrwiyńszóm i fest 
czyrwónóm i jeszcze co nejmiyni z piyńć inszych łod-
ciyni. Puder też trojaki, bo przeca na jednym nielza przy-
stać, krym na rano, do połednia, w połednie, po połedniu, 
na wieczór i na noc. Potym też mo pore flaszek               

z wónióncóm wodóm, a co jedna flaszka to inszo wóń. 
Majóm też w torbce kaj jaki lyki, dyć to nigdy nie wia-
domo, kiedy jako nimoc ją dopadnie, a przezorny zawsze 
łubezpiyczóny. Łoglóndajóm ty reklamy w telewizorze,  
i wiedzom, lepij niż dochtór, kiery lyk je na jaki chorób-
sko. Tóż majóm krople na serce, na łoczy, na żółóndek, 
na trowiyni, na schudniyni, na krygosłup, łod bolynio, 
tabletki łod zowrotu głowy, na kolano, na porost włosów 
i na insze dolegliwości. Je tego z pół tej torby. Do pazu-
rów też wercajgi, szpilki, jegłe, nici, wstónżki, dwie zi-
cherki, dwie podwiónzki, mydło i bryftaszke z pinión-
dzami no i portfel z papiórami. Ło majóntek baby dba-
jóm, tóż przy sobie wszystko majóm, a zaś chłopóm po-
wiadajóm, że łokropny bajzel majóm w aucie, szopie        
i wasztacie, kaj sie jyny podziwocie. Tóż sie chłopy nie 
gniywejcie, weźcie torebke, babie dejcie, by sie dobrze 
podziwała, a wóm świynty spokój dała. Ale tak na-
prowde wóm powiym, co kumu do krómu jak chałpa nie 
jego. Niech już tam baby majóm w tej taszce co żywnie 
chcóm, chłopy w garażach i aucie też, dyć wolność 
Tómku w swoim dómku. Żeby my jyno zdrowi byli!  

J. N. Josiyniczanin 

 

KOLĘDOWANIE Z ZESPOŁEM „GRODŹCZANIE” 
 

Dnia 26 stycznia 2016 roku Zespół Szkolno-Przedszkolny w Grodźcu odwiedził zespół regionalny „Grodźcza-
nie”, kierowany przez pana Ludwika Kuberę.  
Członkinie i członkowie zespołu, do którego należy troje uczniów naszej szkoły: Angelika Moczała, Karolina 
Pośpiech i Dawid Słowiok, wystąpili w ludowych strojach cieszyńskich, które pozwoliły widzom zbliżyć się do 
pięknego folkloru naszego regionu. „Grodźczanie” zaprezentowali repertuar polskich kolęd i pastorałek, wśród 
których znalazły się   m.in  Dnia jednego o północy, Przybieżeli do Betlejem czy Gdy się Chrystus rodzi.  
Koncert odbył się przy akompaniamencie instrumentów, w tym organów, fletu i harmonijki ustnej. Występ ze-
społu bardzo spodobał się wszystkim uczniom i nauczycielom, dzieci   z zainteresowaniem słuchały kolejnych 
utworów i z entuzjazmem odśpiewały razem z panem Ludwikiem oraz jego podopiecznymi kilka kolęd. Szcze-
gólnym zaangażowaniem wykazali się uczniowie klas młodszych, którzy radośnie i głośno wtórowali zespołowi, 
a dwie dziewczynki postanowiły nawet wyjść na środek i odśpiewać a capella jedną z pastorałek.  
Występ zwieńczyły owacje widowni, a pan Ludwik zakończył go zaproszeniem chętnych,  by wstąpili w szeregi 
zespołu. Koncert „Grodźczan” sprawił uczniom dużo radości i pięknie zwieńczył dobiegający końca karnawał 
oraz czas poświąteczny. Tego typu występy  propagują bogaty dorobek kultury ludowej Śląska Cieszyńskiego. 

Karolina Matoga 
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KUBA – rajska wyspa 

Na życzenie naszych czytelników dnia 17 lutego 2016 Gminna 
Biblioteka Publiczna w Jasienicy, zorganizowała spotkanie z cyklu 
„Nasze podróże”, k tórego tematem by ła s łoneczna Kuba. Relację ze 
swojej wyc ieczki przedstawiła nasza Czytelniczka Pani Jolanta Ba-
biarczyk – Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Jasienicy. 
O Kubie Pani Jolanta opowiadała już we wrześniu ubiegłego roku   
w Filii Gminnego Ośrodka Kultury w M iędzyrzeczu Górnym. Szcze-
gółową relację z tego spotkania można znaleźć   w październiko-
wym numerze Jasienicy z 2015 r.  

W gorący k limat wprowadzili nas Ania Seruga i Jacek Ratu-
szyński wykonując kubańską salsę. Ania i Jacek są instruktorami    
w Szkole Tańca Corazon działającej w Bielsku-Białej.  Po tanecznej 
rozgrzewce Pani Jola przedstawiła nam swoje wrażenia z pobytu na 
Kubie, poparte prezentac ją multimedialną. Dowiedz ieliśmy się, że  
w tamte rejony najlepiej wybrać się w okresie naszej jesieni i z imy. 
Podróż naszego gościa na Kubę składała się z trzech etapów lotu, 
Warszawa-Amsterdam, Amsterdam-Panama  i Panama-Hawana. Po gorącej wyspie Pani Jola  z mężem  i koleżanką przez trzy 
tygodnie poruszali się wynajętym samochodem, zwiedzając najciekawsze miejsca i zabytki. Wraz z Nimi mogliśmy zobaczyć ulice 
Hawany, Capitol, sklepy kartkowe dla miejscowych i inne dla turystów, zakład fryzjerski i szewski jakże inne od naszych, dzielnicę 
chińską, muzeum starych samochodów, Muzeum Hemingway’a, fermę krokodyli i inne. 

Na pięknej wyspie, która ma wspaniały klimat i jest rajem dla turystów, rdzenni mieszkańcy żyją bardzo skromnie. Do niskich 
pensji Kubańczycy dorabiają sobie głównie na turystach np. prowadząc małe hostele, oprowadzając wycieczki, przewożąc tury-
stów różnymi pojazdami czy pozując do zdjęć w przebraniach. 

M imo trudnego życia Kubańczycy są pogodnymi, życzliwymi ludźmi, k tórym w codziennym życiu towarzyszy muzyka i taniec. 
Wśród uczestników spotkania wiele osób było żywo zainteresowanych tematem zadając pytania Pani Joli. Licznie zgromadzona 
publiczność świadczy o tym, że podróże są interesującym tematem, a przeniesienie s ię w ten lutowy wieczór na Kubę – rajską wy-
spę było bardzo miłe. 

Maria Hareńczyk  Dyrektor GBP w Jasienicy 

I GDZIE DALEJ..? 
Są takie momenty w życiu, kiedy potrzebujemy pomocy 

drugiego człowieka. Sytuacji można by mnożyć wiele, bo       
i wiele jest okoliczności i okazji. Jestem od pół roku w jasie-
nickiej parafii, a kolęda stała się dobrą okazją, by poznać Pa-
rafian i miejscowość. Zdarzyło się jednak, że właśnie pod-
czas kolędy wraz z ministrantami trochę się pogubiliśmy         
i trzeba było szukać pomocy. Pierwszy dom, który zauważy-
łem był opatrzony napisem SOŁTYS. Bez wahania zapuka-
łem. Okazało się, że mieszka tam Pan Bronisław Szalbot, 
sołtys Jasienicy i wierny Kościoła Zielonoświątkowego. Nie 
zastanawiając się długo postanowił pomóc zagubionemu 
księdzu i zawiózł mnie do kilku następnych domów. Samo-
chód okazał się niezbędny. Piszę o tym nieco śmiesznym 
wydarzeniu, bo co to za ksiądz co we własnej parafii się gubi, 
aby wyrazić wdzięczność Panu Bronisławowi za okazaną 
pomoc, ale także dlatego, by wyrazić radość z faktu, że tak 
dobrze układa się wzajemna sąsiedzka pomoc między 
Ewangelikami, Zielonoświątkowcami i Katolikami. Wiele razy 
słyszałem   o tym także w czasie kolędy. To ważne, że potra-
fimy dawać dobre świadectwo o naszej wierze w Jezusa 
Chrystusa. Jeszcze raz: wielkie dzięki Panie Bronisławie! 

Ks. Robert Pochopień 

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ 
EKUMENICZNĄ 

 

”NOC WIARY - między myślą Dietricha 

Bonhoeffera a Edyty Stein" 

Zaprasza Katolickie Liceum  
Ogólnokształcące w Cieszynie,  

Plac Dominikański 2 
5 kwiecień 2016 rok; godz.  900 - spotkanie dla 

uczniów szkół ponadgimnazjalnych 
  godz. 1000 - część akademicka dla wszystkich. 

Podczas konferencji wykłady wygłoszą  
ks. dr Leszek Łysień - proboszcz parafii św. Je-

rzego w Jasienicy, ks. Dr Andrzej Kozubski  
i dr Maria Zwiefka 

 

Peregrynacja Obrazu Jezusa Miłosier-
nego w jasienickim dekanacie 
13.04.2016 – Grodziec, parafia św. Bar tłomieja 
14.04.2016 – Bielow icko, parafia św. Wawrzyńca DM 
15.04.2016 – Rudzica, parafia Narodzenia św. Jana Chrzci-
ciela 
16.04.2016 – Jasienica, parafia św. Jerzego  
17.04.2016 – Biery, parafia Najśw iętszego Serca Pana Je-
zusa 
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XII GMINNY TURNIEJ HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ 
O PUCHAR WÓJTA GMINY JASIENICA 

10 lutego 2016r. w Zespole Szkolno-
Przedszkolnym w Grodźcu odbył się  XII Turniej 
Halowej Piłki Nożnej dla uczniów szkół podstawo-
wych naszej gminy. Do zawodów zgłosiły się repre-
zentacje ze wszystkich ośmiu szkół podstawowych. 
      W imieniu organizatorów turnieju, zawodników     
i ich opiekunów, powitała dyrektor ZSP w   Grodźcu    
Jolanta Tomik, która dziękując drużynom za przyby-
cie, życzyła wszystkim     nie tylko zwycięstwa ale 
również  walki w imię zdrowej, sportowej rywaliza-

cji,  a  przede wszystkim wspaniałej zabawy. 
       Uroczystego rozpoczęcia turnieju dokonał   Wójt  
Gminy Jasienica   Janusz Pierzyna, który tradycyj-
nie już, wezwał na pojedynek bramkarzy poszczegól-
nych drużyn i próbował ich pokonać w serii rzutów 
karnych. 
 

 
Walka toczyła się w dwóch grupach :      
 I  -  Wieszczęta, Rudzica, Mazańcowice, Jasienica  
 II  - Iłownica, , Grodziec, Świętoszówka, Międzyrzecze,  
      Po rozegraniu 12 meczów w obu grupach ( w systemie 
„każdy z każdym ‘’) wyłoniono 4 najlepsze drużyny 
(Iłownica, Rudzica, Międzyrzecze i Mazańcowice ),  których 
zawodnicy  rozegrali  walkę   o puchar i medale. Po 
kolejnych dwóch zaciętych  meczach, poznaliśmy zwy-
cięzców  turnieju.                        
Oto wyniki: 
I   miejsce  i Puchar Wójta Gminy Jasienica zdobyła 
reprezentacja ZSP w Mazańcowicach 
II miejsce drużyna   ZSP  w Rudzicy 
III miejsce  zawodnicy  reprezentujący ZSP w Iłownicy                                                                                                                                                            

Na koniec zawodów odbyło się uroczyste  wręczenie  
pucharu, medali i dyplomów oraz nagród dla wszystkich 
uczestników, któremu towarzyszyły gratulacje za wspaniałą 
sportową postawę. Dziękujemy wszystkim nauczycielom 
wychowania f izycznego  za przygotowanie drużyn do Tur-
nieju.      Składamy gorące podziękowania Wójtowi  naszej gminy 
za patronat nad turniejem i wsparcie finansowe, dzięki któ-
remu  udało się zorganizować zawody, ufundować puchar     
i nagrody, a także przygotować poczęstunek dla wszystkich 
uczestników Turnieju.   

Organizator: Katarzyna Wałęzka 

PIOTR WRÓBEL WYSTĄPIŁ NA DRZEWIARZU 
Kolejny interesujący koncert przygotował 
Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy dla fanów 
autorskiej piosenki. Tym razem w piątkowy 
wieczór na sali w kompleksie „Drzewiarza” w 
Jasienicy wystąpił Piotr Wróbel ze swoim zespo-
łem.  
Współtwórca zespołu Akurat w piątek 12 lutego 
promował w Jasienicy swoją nową płytę „Ty i Ja 
i Świat”, w której powstaniu pomogli mu zapro-
szeni muzycy. Wystąpili oni z Piotrem Wróblem 
również w sali GOK: Eugeniusz Kubat (kontra-
bas, śpiew) – jasienickiej publiczności znany 
przede wszystkim z gry w kapeli zespołu regio-
nalnego „Jasieniczanka”, Mikołaj Stachura (per-
kusja, cajon) oraz Dawid Broszczakowski (for-
tepian, instrumenty klawiszowe, trąbka).  
Przez blisko dwie godziny muzyka spokojnie 
płynęła ze sceny, czasami tylko przyjmując skoczne tempo. Słowa opowiadały o gorzkiej świadomości życia, miłości 
i przemijaniu. W liryczny nastrój wprowadziły publiczność teksty o niespełnionej miłości wśród górskiego pejzażu. 
Płyta zawiera nie tylko teksty dotyczące poważnych spraw, jest też parę skocznych i pogodnych utworów. Znalazły 
się także piosenki zabawne, jak przyśpiewka o zmywaniu naczyń. Panująca na sali atmosfera szybko udzieliła s ię wi-
downi, która klaszcząc wybijała rytm kolejnych piosenek. Publiczność dała się porwać energetycznej muzyce, część 
widzów tańczyła. Muzycy otrzymali gorące brawa od publiczności oraz kwiaty od organizatorów koncertu.  

www. jasienica.pl 
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WIECZORNICA W ZESPOLE  
SZKOLNO – PRZEDSZKOLNYM W IŁOWNICY 

„ Nigdy nie jesteśmy tak biedni, aby nie stać nas było na udzielenie pomocy bliźniemu.” 

Słowa Mikołaja Gogola przyświecały zebranym w piąt-
kowy, zimowy wieczór. 15 stycznia 2016 roku kolejny już 
raz w Zespole Szkolno – Przedszkolnym odbyło się nieco-
dzienne spotkanie. W trakcie imprezy zbierano fundusze na 
najpilniejsze potrzeby naszej szkoły oraz wsparcie inicjaty-
wy „Pola Nadziei”. Jej celem była również prezentac ja do-
robku ar tystycznego grupy koła regionalnego „Szwarne 
Dziecka”. Przeds ięwzięcie miało też  integrować środowisko 
lokalne, rodziców, uczniów i pracowników szkoły. Wśród 
zaproszonych gości pojawili się przedstawiciele władz tery-
torialnych: Czesław Szkorupa, Kaz imierz Majchar,  Magda-
lena Sadlik, Zofia Polok. Przedstawiciele organizac ji spo-
łecznych – przewodniczące kół gospodyń wiejskich: Gabrie-
la Kubica, Anna Tomik oraz przedstawiciele s traży pożar-
nych, reprezentantów środowisk wyznaniowych – ksiądz Ja-
rosław Jarco.  

Impreza rozpoczęła się o godzinie 18.00 występem 
szkolnego koła instrumentalnego pod kierownic twem pani 
Marii Szubert. Przy akompaniamencie m łodych talentów 
zebrani wspólnie śpiewali kolędy. Następnie zaprezentowa-
no szkolne jasełka – w tym roku pt. „Jasełka na wesoło”. 
Przedstawienie wywarło ogromne wrażenie na zebranych. 
Gra słów, światła i muzyki wzmogła pozytywne emocje i od-
czucia ar tystyczne widzów. Dzięk i temu coroczne przeży-
wanie przyjścia Pana na świat s tało się znów niecodzienne, 
niebanalne i jedyne. Po zakończonym spektak lu uczniowie 
złożyli śląsko – cieszyńskie życzenia noworoczne. Były one 
zwieńczone kwestą zebraną przez naszych młodych pod-

opiecznych. Na koniec spotkania był czas na wspólną integrację. 
Przy kawie, herbac ie i domowym ciastku można było podyskuto-
wać na nurtujące nas tematy. Można też było zakupić domowe 
specjały przygotowane przez pracowników szkoły i rodziców.  
Frekwencja zaskoczyła wszystk ich. Całe szczęście impreza po raz 
pierwszy została zorganizowana na hali sportowej. Wypełniona po 
brzegi sala radowała serca organizatorów. Zebrana kwota by ła 
również rekordowa. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku znów 
spotkamy się w podobnym gronie na szkolnych jasełkach, aby nie 
tylko zrobić coś dobrego i szlachetnego, ale również spotkać s ię     
i porozmawiać.  

Organizatorzy 

 

PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH 
Wieniec ku czci Żołnierzy Wyklętych, z łożyli wójt gminy Jasienica 

Janusz Pierzyna i wicewójt Krzysztof Wieczerzak na cmentarzu w 
Mazańcowicach na grobie plut. Edwarda B iesoka.  

1 marca obchodzony jest Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy 
Wyklętych”, poświęcony pamięc i żołnierzy antykomunis tycznego      
i niepodległościowego podziemia. Tak im żołnierzem był plut. 
Edward Biesok, pseudonim „Edek”. Urodził się w 1927 r. w Mazań-
cowicach. W czasie okupacji został usunięty ze szkoły za manife-
stacyjnie niechętny stosunek do Niemców. Jego rodzice odmówili 
podpisania Volkslis ty, w konsekwencji Edward w wieku 13 lat został 
wywiez iony na roboty do Rzeszy. W Cottbus pracował przy żywico-
waniu drzew, uciek ł jednak i ukrywał się w rodz innym domu. Po 
utworzeniu PRL jesienią 1945 r. dołączył do oddziału legendarnego 
por. Henryka Flame „Bartka”. Na jego rozkaz w s tyczniu i lutym 
1946 r. zorganizował własną ośmioosobową grupę bojową, k tóra    
w marcu rozpoczęła działalność.  

W ciągu dwóch miesięcy partyzanci przeprowadzili kilkanaście 
akcji, przede wszystkim upominawczych w stosunku do aktywnych 
członków PPR oraz aprowizacyjnych. Zginął podczas zwycięskiej 
dla partyzantów potyczki na Błatniej z plutonem operacyjnym MO    
z Katowic 13 maja 1946 r. W 2013 r. szczątk i Edwarda Biesoka zo-
stały ekshumowane z mogiły żołnierskiej na Błatniej i z łożone w 
grobie w Mazańcowicach. Grób Edwarda Biesoka jest jednocześnie 
symboliczną mogiłą pięciu poległych żołnierzy jego oddziału.  

www. jasienica.pl 

SREBRNE MEDALE 
W SKOKU O TYCZCE 

Dwa drugie m iejsca wywalczyli młodzi tyczkarze UKS 
Olimp Mazańcowice podczas Halowych M istrzostw Pol-
ski w Lekkiej A tletyce Juniorów Młodszych i Juniorów, 
jakie od 12 do 14 lutego trwały w Centralnym Ośrodku 
Sportu w Spale.  
Łącznie Uczniowskiego Klubu Sportowego „Olimp” Ma-
zańcowice reprezentowało czworo zawodników. Pierw-
szego dnia zawodów Arkadiusz Ciesielski zdobył srebrny 
medal, pokonując poprzeczkę na wysokości 4 metrów, 
zaś jego młodszy kolega Jakub Gawłowski zajął 6. miej-
sce, ustanawiając swój rekord życiowy wynik iem na wy-
sokości 3.80 m. W tym samym dniu odbył s ię konkurs 
juniorek, w k tórym Agata Puchałka również zajęła 
6. miejsce, pokonując poprzeczkę zawieszoną na wyso-
kości 3 m 30 cm.  
Z kolei w ostatnim dniu M istrzostw w konkurs ie juniorek 
młodszych srebrny medal wywalczyła Dominika Świer-
kot, wynikiem 3 m 50 cm ustanawiając jednocześnie re-
kord życiowy.  
To już 33. i 34. medal, jakie zawodnicy UKS Olimp Ma-
zańcowice zdobyli podczas M istrzostw Polski w okresie 
15 lat is tnienia klubu.  

www. jasienica.pl 
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ARTYSTYCZNY SUKCES uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
 w  Wieszczętach w XXIII Międzynarodowym Konkursie Plastycznym 
 „Mieszkam w Beskidach” edycja 2015/2016  organizowanym przez 

 Gminny Ośrodek Kultury w Świnnej. 
 

Spośród kilku tysięcy prac jury przyznało Małe Grand Prix 
Aleksandrze Sikorze – uczennicy klasy V, której praca inspi-
rowana była postaciami hetmanów  zbójnictwa beskidzkiego, 
przedstawionymi na drewnianych klockach do samodzielnego 
ułożenia. 
I miejsce w kategorii FORMY PRZESTRZENNE zajęła praca 
Julii Mucek  - uczennica klasy V. Julia sięgnę ła do stolarskiej 
pracowni swojego dziadka i ojca,  gdzie  znalazła drewniane 
bączki do kręcenia i dzięki swojej wyobraźni zobaczyła w nich 
roztańczone postacie góralek.                   
I miejsce w kategorii WYKLEJANKA zajęła Nikola Nowotar-
ska - uczennica klasy VI, która w poprzednim roku była laureat-

ką Nagrody Dyrektora XXII edycji konkursu 
"Mieszkam w Beskidach". Jej interpretacja 
hasła „Mieszkam w Beskidach” tym razem 
była bliska kulturze Śląska Cieszyńskiego      
i przedstawiała dziewczę w modrzyńcowej 
spódnicy. 
II miejsce w kategorii MAKIETA zajął Mi-
chał Faruga - uczeń klasy IV. Praca Michała 

inspirowana była górskimi szlakami  rowerowymi, czyli tym, co młodemu chłopakowi jest najbliższe. 
Praca Laury Górniak, z klasy VI, została wyróżniona w kategorii Kogel-Mogel a Michała Pilcha, z klasy V,  
w kategorii Rysunek. 
Prace na konkurs zostały przygotowane pod okiem nauczyciela plastyki Dagmary Skowron. 
Gratulujemy młodym twórcom i trzymamy kciuki za dalsze sukcesy. 

Dagmara Skowron 
 

„ANGLIA W OBIEKTYWIE” 

W dniu 01.02.2016 r. w Filii Gminnego Ośrodka Kulturyw Międzyrzeczu Górnym, odbyło się  spotkanie 
podróżnicze, pt. „Anglia w obiektywie". Pokaz zdjęć i prelekcję prowadził Stanisław Piechota. Imprezę uświet-
nił koncert zespołu regionalnego "Dudoski". Publiczność z zaciekawieniem słuchała relacji z podróży z sześcio-
krotnych pobytów w tym kraju. Na spotkaniu zostały zaprezentowane zdjęcia nie tylko przedstawiające zabytki, 
obiekty architektoniczne oraz ciekawe miejsca, ale także przedstawiające różne aspekty życia codziennego w 
tym kraju środki  lokomocji, drogi, samochody, ścieżki rowerowe, żywność, posiłki, styl życia Anglików i wa-
runki socjalne. Podróżnik wywodzi się z Jasienicy, gdzie mieszkał do wczesnej młodości. Jest synem wielolet-
niego kierownika Szkoły Podstawowej    w Jasienicy. Prelekcja była też spotkaniem po  kilkudziesięciu latach    
z kolegami i koleżankami ze szkoły podstawowej, a  przede wszystkim spotkaniem z nauczycielka. Był to nie-
zwykle wzruszający moment, gdzie  nie zawsze zdołał po latach rozpoznać tożsamość przedstawianej osoby. 

Bernadeta Łuszczewska - Gruszka 

Praca Oli Praca Nikoli  

Praca Michała 

Praca Julii  
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GLOBTROTERZY  Z  JASIENICY 
 
       W sobotni, mroźny poranek 16.01.2016r. 
punktualnie o godzinie 7.00 członkowie szkol-
nych kół zainteresowań ZSP w Jasienicy: regio-
nalnego, przyrodniczo-turystycznego, ekolo-
gicznego oraz Dzieci Maryi wyruszyli wraz       
z opiekunami na wycieczkę do Krakowa. 
        Pojechaliśmy zwiedzać najsłynniejsze Pol-
skie Szopki, które są eksponowane w Muzeum 
Narodowym przy Rynku. Są one prawdziwymi 
dziełami sztuki, nawiązują swoim  kształtem  do 
krakowskich zabytków. 
        Ponadto zobaczyliśmy jedną z nowszych 
atrakcji Krakowa – Podziemia Rynku. Mogli-
śmy zaobserwować jak wyglądało życie w śre-
dniowiecznym Krakowie. Przemierzyliśmy 
Trakt Królewski     z Wawelu na Rynek, posłu-
chaliśmy hejnału z Wieży Mariackiej i zrobiliśmy sobie pamiątkowe zdjęcie ze Smokiem Wawelskim. 
       Nieplanowaną atrakcją naszej wycieczki było spotkanie ze służbami Inspekcji Transportu Drogowego. W wyniku 

kontroli naszego pojazdu zostaliśmy wyróżnieni – dzieci do-
stały opaski odblaskowe, szkoła – kamizelki odblaskowe, na-
tomiast kierowca z rąk ministra infrastruktury i budownictwa  
Andrzeja Adamczyka – maskotkę smoka z logo ITD. 
       Dziennikarze przeprowadzili z nami wywiad i pytali, czy 
czujemy się bezpiecznie w tym autobusie. Odpowiedzieliśmy  
z całą pewnością,  że tak, gdyż  szkoła korzysta tylko z usług  
firm przewozowych, do których mamy pełne zaufanie i z któ-
rymi  czujemy się bezpiecznie. Ważny jest dla nas także kom-
fort jazdy autokarami wysokiej klasy oraz odpowiedzialni       
i uprzejmi kierowcy.              

Krystyna Niemiec, Magdalena Suchy 
Renata Szczeszek, siostra Terencja 

 
ROBOCZE SPOTKANIE KOMITETU INTERREG V-A 

 
W czwar tek 4 lutego w Bielsku-Białe j odbyło się kolejne posiedze-
nie Komitetu Monitorującego Programu Interreg V-A Republika 
Czeska – Polska.  
Jednym z jego stałych uczestników jest Janusz Pierzyna, wójt 
gminy Jasienica, jednocześnie prezes Stowarzyszenia Rozwoju i 
Współpracy Regionalnej „Olza”. Tym razem Komitet zajmował się 
zatwierdzaniem projektów drogowych oraz Pomocy Technicznej, a 
także omówieniem terminów naborów.  
Jednocześnie Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej 
„Olza” ogłosiło wstępny nabór wniosków projektowych do Fundu-
szu Mikroprojektów Programu Interreg V-A Republika Czeska – 
Polska w Euroregionie Śląsk Cieszyński – Těšínské Slezsko.  
– W zw iązku z ty m, że wciąż przebiegają prace, związane z uru-
chomieniem systemu informacyjnego dla Funduszu Mikroprojek-
tów, Euroregion Śląsk Cieszyński – Těšínské Slezsko planuje       
w najbliższy m możliwy m terminie ogłosić stały nabór składania 
wniosków projektowych – wyjaśnia Janusz Pierzyna, prezes Sto-
warzyszenia „Olza”, wójt gminy Jasienica.  
Jak informuje Bogdan Kasperek, dyrektor Biura Stowarzyszenia 
„Olza”, wnioski projektowe będzie można składać do trzech osi 
priorytetowych:  

OP2 – Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz 
wspierania zatrudnienia,  
OP3 – Edukacja i kwalifikacje,  
OP4 – Współpraca instytucji i społeczności.  
Planowany termin składania wniosków projektowych, które będą 
omawiane na pierwszym posiedzeniu Euroregionalnego Komitetu 
Sterującego został wstępnie ustalony na pierwszą połowę drugiego 
kwartału 2016 r., jednakże ten termin może ulec zmianie. – Już te-
raz zachęcamy do budowania par tnerstw oraz przygotowywania 
wniosków projektowych. Po stronie polskie j możliwe jest składanie 
uproszczonych propozycji projektowych – wyjaśnia dyrektor Ka-
sperek.  
Komisja Europejska Program Interreg V-A Republika Czeska – 
Polska zatwierdziła w czerwcu 2015 r. Będzie on wspierał projekty 
obejmujące wspólne zarządzanie ryzykiem, rozwój potencjału 
przyrodniczego i kulturowego, poprawę jakości edukacji oraz 
współpracę instytucji i społeczności. Jest to jeden z kilku progra-
mów współpracy transgranicznej,  które będą wdrażane na polskich 
granicach w perspektywie finansowej 2014-2020. Na jego realiza-
cję zostanie przeznaczone ponad 226 mln euro z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego.  

www. jasienica.pl
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SPOTKANIE SENIORÓW 
        
Początek roku, to nie tylko czas podsumowań 
i planów, ale także okazja do wspólnych spo-
tkań. Takie miało miejsce 4-go lutego br., w 
tłusty czwartek. Na zaproszenie Przewodni-
czącego Józefa Niesyta i Zarządu Koła Nr 21 
Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Jasieni-
cy, do gościnnej sali GOK przybyli najstarsi  
i nieco młodsi jego członkowie. Mogło się 
ono odbyć dzięki przychylności wielu ludzi. 
Przywóz własnymi samochodami zapewnili 
radni gminy Jasienica z Przewodniczącym 
Janem Bateltem. Przygotowaniem poczę-
stunku zajęły się Panie z  jas ienickiego 
KGW. Wśród przychylnych działalności se-
niorów był także Sołtys Bronisław Szalbot. 
Miejscowe duchowieństwo reprezentował 
Pastor Andrzej  Krzykowski, który w cie-
płych słowach i duchu ekumenicznym zwró-

cił s ię do uczestników spotkania. Nad całością miała pieczę dyrektor 
GOK Agnieszka Bronowska - gospodarz obiektu, a nad realizacją 
dźwięku czuwał Mariusz Wysłych. O tyle ważna to sprawa, że w tym 
dniu wystąpił z programem słowno-muzycznym Zespół Regionalny 
"Jasieniczanka",  umilając to miłe spotkanie. W imieniu Rady Gminy 
Jasienica i własnym, Przewodniczący Jan Batelt złożył uczestnikom 
serdeczne życzenia. Przekazał także życzenia w imieniu Wójta Janu-
sza Pierzyny, który w tym dniu uczestniczył w obradach Komitetu 
Monitorującego Polska-Czechy. Przewodniczący koła Józef Niesyt  
w serdecznych, pełnych wdzięczności słowach przywitał zaproszo-
nych gości  i wyraził wielką radość z obecności członków koła,          
a szczególnie tych najstarszych: Stefanii Pieszka, Emilii Kenig           
i Edwarda Kobieli. Złożył sprawozdanie z działalności koła za 2015 
rok. Podziękował za wsparcie władzom gminy oraz za przychylność 
Pani Agnieszce Bronowskiej - dyrektor GOK. Wyraził nadzieję, że w 
ramach koła, wspólnych wyjazdach, wycieczkach i spotkaniach, 
nadal będą rozwijały się więzy i kontakty tego środowiska. 

Uczestnik
 

FERIE W FILII GOK  
W MIĘDZYRZECZU 

 
W Chacie M iędzyrzecze przez cały pierwszy tydzień fer ii trwały ar ty-
styczne zajęcia dla dzieci. Oprócz warsztatów plastycznych, uczestnicy 
przygotowali też spektak le, k tóre zaprezentowali swoim kolegom, spę-
dzającym zimowisko w pobliskiej szkole w Międzyrzeczu Górnym.  
W pomieszczeniach Chaty M iędzyrzecze, filii Gminnego Ośrodka Kultury 
w Jasienicy, której regionalny wystrój służy kreatywności         i twórczo-
ści, kilkanaście dzieci spędza pierwszy feryjny tydzień. Ich opiekunka 
Bernadeta Łuszczewska-Gruszka, ins truktorka kultury, codziennie przy-
gotowuje dla nich nowe pomysły na wykazanie się umiejętnościami pla-
stycznymi. Dziec i wykorzystują różne technik i, modelują w glinie, rysują, 
malują, tworzą kolaże. M iały też okazję odwiedzić miejscową stadninę 
koni, a w ostatni dzień turnusu z wielkim zaangażowaniem wzięły udział 
w warsztatach kulinarnych, tworząc m.in. wesołe kanapki, ślimaka z ba-
nana i śmietany, czy serowego jeżyka.  
Z kolei pod ok iem instruktorki teatralnej Anety Kuberskiej przygotowały  
dwa przestawienia teatralne – „Jasia i Małgosię w krainie baśni” oraz 
mówiony gwarą spektakl „S tary Barkała w Urzędzie Gminy”. Na spekta-
kle zostały zaproszone dz ieci z zimowiska, jakie odbywa się po sąsiedz-
ku w szkole podstawowej.  

www. jasienica.pl
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GMINNY TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ 
Czterdziestu zawodników z zespołów szkolno-

przedszkolnych i gimnazjów w gminie Jasienica wzię ło 
udział w gminnym etapie „Turnieju Wiedzy Pożarni-
czej”.  

Najlepiej na pytania odpowiedzieli Jakub Mendrek       
z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rudzicy i Krzysz-
tof Szczypka z Gimnazjum w Rudzicy i to oni będą re-
prezentować gminę w na kolejnym etapie turnieju.  

Młodych uczestników przywitał wójt Janusz Pierzyna, 
prezes Zarządu Gminnego OSP. – Niektórych z was wi-
dzę po raz kolejny. Cieszy mnie to wasze zainteresowa-
nie tym ważnym tematem. Dziś się tego uczycie, w przy-
szłości dzięki tej wiedzy będziecie mogli udzielić pomo-
cy drugiemu człowiekowi – mówił do młodych zawodni-
ków prezes Janusz Pierzyna.  
W gminnych zawodach, które pozwoliły wyłonić najlep-
szych reprezentantów do drugiego etapu konkursu, wzię-
ło udział 40 uczniów z zespołów szkolno-przedszkolnych 

i gimnazjów, nie uczestniczyła jedynie reprezenta-
cja Grodźca. W rywalizacji indywidualnej 
w kategorii  szkół podstawowych czołowe miej-
sca zajęli: 
Jakub Mędrek –ZSP Rudzica, 
Krzysztof Janota – ZSP Iłownica, 
Michał Pierzyna – ZSP Jasienica  
W kategorii gimnazjum: 
Krzysztof Szczypka – Gimnazjum Rudzica, 
Kacper Waliczek – Gimnazjum Jasienica, 
Dominik Parma – Gimnazjum Mazańcowice 
W rywalizacji dru żynowej  szkół podstawowych 
czołowe miejsca zajęli: 
ZSP Iłownica 
ZSP Rudzica  
ZSP Jasienica  
Wśród drużyn gimnazjalistów wyniki turnieju 
przedstawiają się następująco:  
Gimnazjum Jasienica 
Gimnazjum Mazańcowice 
Gimnazjum Rudzica  

W jury gminnego etapu konkursu wiedzy pożar-
niczej obok wójta P ierzyny oceniali odpowiedzi 
także Wiesław Siąkała i Krzysztof Kuś, wiceprezesi 
Zarządu Gminnego OSP, Helena Janota, sekretarz, 
oraz Roman Marekwica, komendant gminny OSP, 
autor pytań, jakie zostały przygotowane dla 
uczniów. Organizatorem turnieju był Zarząd Gmin-
ny Zw OSP RP w Jasienicy. Nagrody w formie pu-
charów, gier i dyplomów ufundowała Gmina Jasie-
nica wspólnie z Zarządem Gminnym Zw OSP RP 
w Jasienicy.  

opracowano na podstawie www. jasienica 

PROFESJONALNE CZYSZCZENIE 

 

dywanów i wykładzin 
tapicerki meblowej  
i samochodowej 
 

tel. 694 168 920 
www.top-clean.pl 
 

NA HASŁO  „Gazeta Jasienica” 
-RABAT 10% 

ZAPRASZAMY 

SALON 
FRYZJERSKI 

 
 
 

Jasienica,  
ul. Cieszyńska 319 

(Krzyżówka) 

Nowy numer 516184545 
PN.-Pt 900-1700  Sob. 800-1300 

WAPNOWANIE GLEB W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM 
 - dopłaty do wapnowania ze środków WFOŚiGW w Katowicach 

  Uprzejmie informujemy, że w dniu 18.02.2016r została zawar ta umowa pomiędzy ŚIR a WF OŚiGW w Katowicach o dofinansowaniu 
zadania  „WAPNOWANIE GLEB KWAŚNYCH I BARDZO KWAŚNYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO w roku 2016” 
realizowanego przez Śląską Izbę Rolniczą w Katowicach. 
Przyjmowanie wniosków rozpocznie się od dnia 29.02.2016. Podpisywanie umów o wsparcie z benificjentami odbywać się będzie        
w godzinach od 9.00 - 13.00 po uprzednim ustaleniu terminu w sekretariacie biura pod numerem tel. 32/258-04-45. 
Prosimy o przygotowanie wszystkich wymaganych kserokopii dokumentów, brak jakiegokolwiek załącznika do umowy uniemożliwi za-
warcie umowy o dofinansowanie.         www.sir-katowice.pl 
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BIURO PODRÓŻY „LIDIA ” 
LATO 2016  
• 25.06-01.07.2016 r. Morze Bałtyckie-Niechorze.      

Pobyt rehabilitacyjno-wypoczynkowy. Koszt całkowi-
ty 1100 zł/os  

• 24.07-30.07.2016 r. Mazury. Pobyt wypoczynkowy. 
Koszt całkowity 1100 zł/os  

• 19.08-25.08.2016 r. Morze Bałtyckie-Jastrzębia Góra 
lub Karwia. Pobyt wypoczynkowy. Koszt całkowity 
1100 zł.   

Zapisy przyjmuje:  Lidia Sztwiorok 
tel. 692 405 825 

 

KWIAC IARNIA „STOKROTKA” 
Międzyrzecze Górne  

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

Zapraszamy:   900-1630    

       w soboty  900-1400 

Polecamy: kwiaty  cięte i doniczkowe, bukiety  ślubne, upominki, per-

fumy, wieńce i palmy pogrzebowe, znicze i wkłady, sztuczne kwiaty . 

DEKORACJE KOŚCIOŁÓW, SAL WESELNYCH  
Dekoracje Wielkanocne 

Świece i serwetki 
www.kwiaciarniamiedzyrzecze.pl 

 

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

Ogłoszenia drobne 
– 1 zł  - za słowo 
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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 

� arty kuły  elektryczne 

� arty kuły  spawalnicze 

� farby  

Zapraszamy 
Od poniedziałku do piątku    800 - 1630 

                                     sobota     800 - 1330 

  

K W I A C I A R N I A  
W ŚWI ĘTOSZÓWCE 

E.A. WASZEK 
tel.:  603 604 333 

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

Oferujemy:  
 wiązanki okolicznościowe 
 bukiety  ślubne 
 palmy i wieńce pogrzebowe 

JUŻ WKRÓTCE 

WIELKANOC  
W ofercie naszej kwiaciarni: 

� stroiki i kompozycje wiosenne 
� świece i serwetki wielkanocne 
oraz 
� wiosenne kwiaty cięte i doniczkowe 
� kwiaty cięte pojedyncze i bukiety 

Zapraszamy również 
do Salonu Choinek Sztucznych  

E.A. WASZEK 
Jasienica 1072 ul. Cieszyńska  

 Zamówienia tel.:  603 604 333 
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                   

�  Z A K Ł A D  P OG R Z E B OW 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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