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RELACJE WÓJTA GMINY JASIENICA
SPOTKANIE EUROREGIONU ŚLĄSK CIESZYŃSKI
Spotkanie w Jasienicy
władz
Euroregionu
Śląsk Cieszyński w
dniu 28 sierpnia miało
na celu podsumowanie
mikroprojektów zrealizowanych po polskiej
stronie
euroregionu
przez cieszyńskie Stowarzyszenie
„Olza”.
Dało to obraz zrealizowanych projektów na pograniczu polsko-czeskim w pierwszym okresie akcesyjnym
przypadającym na lata 2007-2013. Trzeba powiedzieć,
że należą się wielkie podziękowania wszystkim
mieszkańcom po obu stronach granicy, gdyż to oni
kreują możliwości i są beneficjentami rozwoju współpracy transgranicznej. Chcę podziękować wszystkim
stowarzyszeniom i organizacjom, które funkcjonują na
terenie pogranicza polsko-czeskiego, gdyż zabiegały
o środki finansowe, zaciągając niejednokrotnie zobowiązania kredytowe, żeby można było zrealizować poszczególne projekty lub daną inwestycję, a następnie
czekać na zwrot środków. Jest to wielka determinacja
ze strony tych ludzi, ponieważ nie jest to takie oczywiste, że dany projekt przejdzie i zostanie zakwalifikowany do dofinansowania, a napisanie – opracowanie projektu wymaga wiele pracy, żeby dokumentacja
była kompletna. Dlatego wszystkim instytucjom, organizacjom działającym na pograniczu polskoczeskim bardzo dziękuję, gdyż dane projekty nie mogły by być realizowane, gdyby nie było partnerów po
obu stronach granicy. Ta współpraca daje wiele korzyści, a szczególnie przyczynia się do rozwoju naszego
pogranicza.
Dziękuję wszystkim pracownikom Stowarzyszenia
„Olza” w Cieszynie jak również komitetowi sterującemu, który wykazał się wielką wiedzą i determinacją,
gdyż te projekty zostały ocenione i znalazły się wśród
dofinansowanych. W dniu dzisiejszym dokonano oceny projektów, które zasługują na szczególne wyróżnienie - uhonorowanie. Należą do nich projekty,

których wnioskodawcami po stronie polskiej były:
1.
2.
3.
4.
5.

Gmina Strumień- 3 projekty,
Gmina Jasienica - 4 projekty,
Gmina Zebrzydowice - 2 projekt,
Gmina Goleszów - 2 projekty,
Gmina C ieszyn - 2 projekty,

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Gmina Skoczów - 2 projekty,
Gmina Brenna -1 projekt,
Gmina Hażlach - 1 projekt,
Gmina Istebna – 2 projekty
Gmina Godów - 2 projekty,
Gmina Wisła – 1 projekt,
Gmina Chybie - 1 projekt,
Miasto Jastrzębie Zdrój - 2 projekty,
Powiat Cieszyn - 2 projekty,
Ośrodek Promocji Gminy Jaworze -1 projekt
MBP Jastrzębie Zdrój – 1 projekt
Biblioteka Miejska w Cieszynie - 1 projekt
Muzeum Śląska Cieszyńskiego – 2 projekty,
Stowar zyszenie na Rzecz Działań Ekologicznych, Kulturalnych i Społecznych Ser fenta – 1 projekt
Młodzieżowe Towarzystwo Pływackie „Delfin” w Cieszynie
- 1 projekt,
UKS „Pionier” Jastrzębie Zdrój – 1 projekt
Klub TKKF „Diament” – Stowarzyszenie Biegów Górskich
w Jastrzębiu Zdroju – 1 projekt,
GOK – Biblioteka Publiczna w Istebnej – 1 projekt
Uniwersytet Śląski w Katowicach – 1 projekt
Jastrzębski Klub Hokejowy GKS Jastrzębie – 1 projekt
Stowar zyszenie Zdrowie bez granic – 1 projekt
Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach – 1 projekt.
oraz 2 projekty z C zech.

ROZBUDOWA OSP MAZAŃCOWICE
W sierpniu zapadła decyzja na sesji Rady Gminy Jasienica, jak również na posiedzeniu zarządu ZOSP RP
w Jasienicy, aby rozpocząć procedurę związaną z rozbudową i złożyć zapotrzebowanie na opracowanie dokumentacji, dotyczącej rozbudowy i modernizacji
OSP Mazańcowice. Wiąże się to z tym, że obiekt ten
chcemy przebudować dla potrzeb transgranicznych.
Mazańcowice, to najdalej wysunięte sołectwo Euroregionu Śląsk Cieszyński. Należy zaznaczyć, że miasto
Bielsko-Biała znajduje się już w regionie Beskidy.
Aby znaczące oddziaływanie Euroregionu Śląsk Cieszyński mogło być realizowane, muszą zaistnieć warunki na tę działalność. Na opracowanie tego projektu
przeznaczyliśmy 47 tys. złotych, by po opracowaniu
tego projektu wystąpić o środki unijne. Rozpoczęliśmy
rozmowy z czeskim miastem Petrvald, które zainteresowane jest rozbudową swojej remizy i dostosowanie
jej do odpowiednich wymogów. To musi być poprzedzone opracowaniem niezbędnej dokumentacji.
str. 3
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RELACJE WÓJTA GMINY JASIENICA
ROZBUDOWA OSP W GRODŹCU
Zamierzamy również rozbudować obiekt OSP w
Grodźcu, by dać turystom możliwość uzyskania informacji o tym miejscu, gdzie znajduje się zamek o historycznym znaczeniu. Zależy nam na tym, by zainteresowanym dostarczyć informacji historycznej i transgranicznej. Na ten cel przeznaczyliśmy kwotę 23 tys.
złotych, aby poprawić warunki funkcjonowania w tym
sołectwie. Jesteśmy na etapie rozmów z partnerami
czeskimi, by wnioski o dofinansowanie były złożone
w pierwszym okresie naboru.

DOŻYNKI ŚLĄSKIE W GUTACH
23. sierpnia uczestniczyłem z zespołem „Jasieniczanka” i mieszkańcami gminy Jasienica, w pięknym wydarzeniu w Gutach po stronie czeskiej, gdzie odbyły
się czterdzieste ósme dożynki, organizowane przez
Polski Związek Kulturalno-Oświatowy, organizację
skupiającą ponad osiemdziesięciu członków. Prężnie
działająca organizacja kultywuje tradycje polskie na
Zaolziu. Z tego miejsca chciałbym bardzo serdecznie
podziękować Polakom, którzy żyją w Czechach, za
pamięć o polskich tradycjach, za determinację, za kultywowanie języka polskiego, za wpajanie tradycji następnemu pokoleniu. Bardzo dziękuję zespołowi „Jasieniczanka”, który uświetnił swoim występem to wydarzenie, wzbudzając wielki aplauz i serdeczność ze
strony widzów i organizatorów dożynek.

OKRES DOŻYNKOWY
Jesteśmy w okresie dożynkowym, czasie - kiedy nasze
codzienne sprawy splatają się z refleksją dożynkową. I
możemy to rozpatrywać w płaszczyźnie dożynek sołectwa, danej gminy, regionu, kraju, Europy i świata.
Możemy to również rozpatrywać w płaszczyźnie dożynek kolejnego przeżytego roku, gdzie każdy z nas,
który przybywa na dożynki, niesie ze sobą ten dorobek, niezależnie czy pracuje w rolnictwie, przemyśle,
czy w samorządzie, stowarzyszeniu czy na płaszczyźnie rodzinnej. Każdy z nas przynosi ten dorobek z reguły najpierw do kościoła, by podziękować naszemu
Stwórcy za to, że dane nam było przeżyć. I wydaje mi
się, że jest to tylko jakiś przystanek na drodze naszego
życia, które zakończy dożynkami życia. Dlatego chcę
bardzo serdecznie podziękować wszystkim mieszkańcom na terenie gminy Jasienica, którzy w poszczegól-

nych sołectwach podejmują trud organizacji dożynek
i edukują następne pokolenia pokazując, że tak było,
tak jest i tak powinno być. Dziękuję za tegoroczną organizację dożynek gminnych, bo to sołectwa Iłownica
i Landek podjęły się tego zadania. Dziękuję wszystkim organizacjom, które włączyły się w przygotowania: jednostkom straży pożarnej, kołom gospodyń
wiejskich, radom sołeckim i sołtysom oraz radnym.
Dziękuję
księżom
wyznania
ewangelickoaugsburskiego i katolickiego, za włączenie się i duchowe wsparcie, którego również bardzo potrzebujemy. Dziękuję gazdom dożynek Państwu Zofii i Karolowi Szramek, którzy podjęli się tego honorowego zaszczytu reprezentowania wszystkich rolników gminy
Jasienica 30. sierpnia. Jednocześnie życzę, aby przez
nie tylko następny rok przynosiło im to wielką satysfakcję i dawało siły do pracy i aby serce, które włożyli
w organizację tych dożynek przelało się w wszelkie
dobro w ich gospodarstwie. Dziękuję wszystkim rolnikom, którzy niezależnie od areału troszczą się o zagospodarowanie każdego skrawka ziemi, nie patrząc
na efekty ekonomiczne.
Kieruję również podziękowania delegacji naszej
gminy, która uczestniczyła w dożynkach w Jasienicy
Dolnej w gminie Łambinowice na opolszczyźnie.

ZŁOŻENIE KWIATÓW PAMIĘCI

W dniu 11 sierpnia br. wraz z wiceministrem obrony
narodowej oddaliśmy hołd żołnierzom i osobom cywilnym, walczącym o Polskę niepodległą, składając
symbolicznie kwiaty na grobie Edwarda Biesoka w
Mazańcowicach.

INWESTYCJE W BIERACH
Doszło do oficjalnego otwarcia obiektu grillowego
tzw. grzybka oraz boiska sportowego w Bierach. Podczas prac ubiegłorocznych i tegorocznych udało się
tam ukształtować teren, nawieźć ziemię, wyrównać
powierzchnie, zasiać trawę i zakupić bramki. Za to
również bardzo serdecznie dziękuję społecznikom,
pani sołtys i radnym, którzy pracowali przy budowie
jako wolontariusze. Obiekty te będą służyły mieszkańcom Bier, jak również przybywającym turystom, którzy upodobali sobie to atrakcyjne miejsce koło rzeki z
pięknym krajobrazem. Nade wszystko cieszy fakt, że
dzieci i młodzież będą mogli korzystać z obiektu sportowego, bardzo potrzebnego dla rozwoju fizycznego.
Dziękuję za relacje
R. Bożko

UWAGA!!!
Jubilatów obchodzących 50-lecie małżeństwa należy zgłaszać do
Urzędu Gminy odpowiednio wcześniej, gdyż procedura nadawania
medali przez Prezydenta RP trwa kilka miesięcy. Najlepiej uczynić to
do końca września każdego roku.
Prosimy Rodziny, by zadbały o zgłoszenie Zacnych Jubilatów.
wrzesień 2015
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„TRADYCJO, TRADYCJO, ZOSTAŃ TU. COŚ TRZEBA ZOSTAWIĆ DZIECIOM.
W TRADYCJI SIĘ SNUJE POLSKI DUCH I ŹRÓDŁA PRZESZŁOŚCI LECZĄ"

DOŻYNKI GMINNE 2015
Piękna, słoneczna, upalna niedziela 30 sierpnia. W kierunku urokliwej „Jasnej Doliny”,
w Landeku, podążają traktory, kolasy, samochody, wozy strażackie, jeźdźcy na koniach…
Tam, w gospodarstwie rybackim Państwa Zofii
i Karola Szramków rozpoczynają się obchody
święta plonów, czyli tradycyjne Dożynki Gminne. Państwo Szramkowie w tym roku pełnią rolę
Gazdów Dożynek. Gospodarze witają zebranych
i częstują kołaczem. Zespół Międzyrzeczanie
dba o miłą i tradycyjną, towarzyszącą świętu
plonów, atmosferę. Wójt Janusz Pierzyna prosi
gazdów o przewodzenie uroczystościom. Wszyscy wyruszają w barwnym korowodzie do kościoła pw. św Jana Pawła II w Iłownicy, gdzie
ks. proboszcz Jan Gustyn w koncelebrze
z księżmi dekanatu jasienickiego odprawia uroczystą Mszę Świętej. Po dziękczynieniu dla
Stwórcy za pomyślne plony, ponownie formuje
się korowód, by udać się do Rudzicy. Przejazd
korowodu gromadzi wielu obserwatorów wzdłuż
całej ponad trzykilometrowej trasy. Zaś uczestnicy korowodu mogą podziwiać piękne dekoracje wykonane przez mieszkańców Landeku
i Iłownicy. W Rudzicy odbywa się dalsza część
uroczystości. Najpierw delegacje sołectw przekazują Wójtowi i Przewodniczącemu Rady
Gminy wieńce dożynkowe. Następnie Zespół Regionalny „Jasieniczanka” z udziałem tegorocznych gazdów państwa Szramków prezentuje tradycyjną ceremonię dożynkową ze śpiewem, tańcem, przekazywaniem chleba i częstowaniem kołaczem. Wójt Pierzyna kroi chleb
i prosi radnych by poczęstowali wszystkich zebranych na znak, by przez cały kolejny rok nikomu chleba nie zabrakło.
Gospodarz Gminy przemawiając do zebranych rolników, mieszkańców gminy i gości:
przedstawicieli zaprzyjaźnionych miejscowości
– wójtów Chybia i Jaworza oraz z Czech Petrvaldu i Gutów, zwraca się najpierw do licznego grona dzieci: Wasza obecność w ten gorący
dzień tutaj, zwłaszcza tych najmłodszych uczestników, dobrze wróży na przyszłość. Bo to znaczy, że szanujecie tradycje naszych ojców, że
chcecie ją poznać i przekazać kolejnym pokoleniom. Mówi też o dożynkach jako święcie całej
gminy, wszystkich ludzi pracujących, nie tylko
ludzi żyjących z roli:
Bez pracy rolników nie mielibyśmy co jeść.
Chwała wam za to. Wszyscy wam dziękujemy, bo
4

to pozwala wykonywać nam nasze obowiązki i dzięki temu cegiełka po cegiełce,
przyczyniać się do rozwoju całej gminy…
W części artystycznej na scenie amfiteatru filii
Gminnego Domu Kultury w Rudzicy wystąpili
m.in. Zespół Śpiewaczy Miasta Petrvald oraz
gwiazda festynu Kwaśnica Bavarian Show, zaś do
tańca przygrywał zespół „Preludium”.
str. 5
wrzesień 2015

DOŻYNKI GMINNE 2015
Zabawa trwała do późnego wieczoru.
Dla gości imprezy, organizatorzy: Gazdowie,
Wójt Gminy, Gminny Ośrodek Kultury oraz Sołectwa Iłownica i Landek przygotowali stoiska
gastronomii z tradycyjnymi potrawami i napojami, plac zabaw dla dzieci, stoiska z rękodziełem i

wiele atrakcji, tak by wszyscy wspólnie bawili
się, jak to przystało na dożynkach. Wspaniała atmosfera i organizacja pozwoliła zapomnieć o
upalnym dniu pełnym niecodziennych wrażeń.

Z.P

PODZIĘKOWANIA
Dożynki to czas dziękczynienia, najpierw Panu Bogu za to, że dane nam było przeżyć i zebrać z pól
tegoroczne plony. Dziękuję kapłanom za sprawowaną Mszę Świętą, pod przewodnictwem
ks. dziekana Jana Gustyna, w obecności księży dekanatu jasienickiego.
Dziękuję pocztom sztandarowym, orkiestrze i zespołom regionalnym za uświetnienie dożynek.
Szczególne serdeczne podziękowania kieruję do Gazdów tegorocznych Dożynek Gminnych
Zofii i Karola Szramków, za objęcie honorowym patronatem tych uroczystości.
Dziękuję Wszystkim Rolnikom naszej gminy pracującym na rzecz
własnych gospodarstw i konsumentów.
Dziękuję Gminnemu Ośrodkowi Kultury , Radom Sołeckim z sołtysami i radnymi
Kołom Gospodyń Wiejskich, Strażakom z sołectwa Iłownica i Landek., pracownikom Urzędu Gminy
i Wszystkim Organizacjom oraz Ludziom Dobrej Woli, którzy uczestniczyli w przygotowaniach
wieńców dożynkowych i wystąpili w tradycyjnym korowodzie.
Dziękuję mieszkańcom za piękne dekoracje wzdłuż trasy korowodu.
Wójt Gminy
Janusz Pierzyna

wrzesień 2015
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ROK SZKOLNY ROZPOCZĘTY
Uczniowskim przedstawieniem o tym, jak dobrze
wrócić do szkoły, przywitali uczniowie i nauczyciele
nowy rok nauki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w
Rudzicy. W gminie Jasienica naukę rozpoczęły przedszkolaki, uczniowie szkół podstawowych oraz gimnazjaliści 12 placówek zlokalizowanych na terenie
ośmiu jasienickich sołectw. W całej gminie edukację
rozpoczęło: 755 przedszkolaków w 33 oddziałach,
1828 uczniów szkół podstawowych w 90 oddziałach
oraz 669 gimnazjalistów w 28 oddziałach (przyp.
red.)
– 1 września zawsze będziemy wspominać o wojnie – mówił wójt gminy Jasienica Janusz Pierzyna,
nawiązując do fragmentu przedstawienia, przygotowanego przez uczniów z Rudzicy. – I trzeba o tym
pamiętać, bo to historia naszego kraju. Ale też pamiętajcie, że wy na szczęście, nie musicie się martwić
o to, gdzie będziecie się uczyć. Możecie bezpiecznie
chodzić do szkoły i zdobywać wiedzę. I życzę wam,
żeby ten czas w szkole, ten okres, gdy się uczycie
nowych rzeczy, był dla was na zawsze wielką radością i abyście skorzystali z tych możliwości – mówił
wójt, otwierając nowy rok szkolny w ZSP w Rudzicy.
Nowy rok w tej placówce rozpoczęło 299
uczniów i 114 przedszkolaków. – Cieszymy się, bo
przybywa nam uczniów. Z myślą o nich wakacje wykorzystaliśmy na przeprowadzenie remontów – mówi
dyrektor placówki Alicja Radgowska. W tym roku
szkolnym pierwszo-, drugo- i czwartoklasiści otrzymują darmowe podręczniki wraz z zeszytami ćwiczeń. Specjalnie z myślą o obsłudze tych uczniów
szkoła powiększyła bibliotekę, przy okazji ją odmalowując. Pomalowana została również stołówka i sala gimnastyczna, a całość drewnianych podłóg w szkole została wylakierowana.
Witając uczniów dyrektor Radgowska zachęciła ich do zapisywania się na dodatkowe zajęcia pozalekcyjne,
także treningi sportowe. – Dzięki finansowemu wsparciu władz gminy, mogliśmy nie tylko wyremontować szkołę w trakcie wakacji, ale przygotować również liczne, atrakcyjne i ważne dodatkowe zajęcia, dzięki którym nasi
uczniowie podnoszą swoją wiedzę i umiejętności – podkreśla dyrektorka.
www.jasienica.pl

PODZIĘKOWANIA
Serdecznie dziękujemy Wójtowi Gminy Jasienica Januszowi Pierzynie za obdarzenie nas zaufaniem oraz za włączenie się we współorganizację Dożynek Gminnych. Dziękujemy Gazdom Dożynek Państwu Zofii i Karolowi Szramkom. Wyrazy wdzięczności kierujemy również do pracowników GOK, pracowników urzędu gminy, kapłanów sprawujących Mszę Świętą, delegacji przybyłych z wieńcami dożynkowymi, pocztów sztandarowym, orkiestry dętej, zespołów regionalnych.
Serdecznie dziękujemy wszystkim mieszkańcom Landeku i Iłownicy za piękne dekoracje.
Szczególne podziękowania kierujemy do: „Mentrans” Franciszka Mencnarowskiego, Ireny i Antoniego Sojków, Andrzeja Smulkowskiego, Stanisława Puzoń, Leszka Kwiatkowskiego i Stanisława
Męcnarowskiego.
Z wyrazami wdzięczności i szacunku
w imieniu organizatorów
Kazimierz Majcher – sołtys sołectwa Landek
Czesław Szkorupa – sołtys sołectwa Iłownica
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Dnia 8 sierpnia b.r. odbyła się trzecia edycja „Przystanku ProchOFFnia”. Impreza rozpoczęła się o godzinie 15.00 paradą motocykli i zabytkowych samochodów, która wyruszyła z parkingu przy kościele św.
Marcina w Międzyrzeczu Górnym. Przejazd międzyrzeckimi ulicami zakończył się przybyciem uczestników na teren Starej Prochowni.
Następnie rozpoczęto część koncertową. Zagrał zespół
Rewizor, a zaraz po nich zwycięzca zeszłorocznego
Konkursu Kapel, zespół Diversity oraz tegoroczny

zwycięzca zespół Pociąg Rock’n’roll. Po nich pojawiły się kapele z wieloletnim dorobkiem muzycznym "Nocna Zmiana Bluesa", "KSU" oraz „Piersi”.
Przystanek ProchOFFnia jest imprezą organizowaną
przez OSP Międzyrzecze Górne, Stowarzyszenie
Wspólna Inicjatywa Rozwoju Gminy Jasienia, Stowarzyszenie Przyjaciół Międzyrzecza, organizacje społeczne działające na rzecz Międzyrzecza Górnego oraz
wielu wspaniałych ludzi. Patronat nad imprezą objęli
Starosta Bielski oraz Wójt Gminy Jasienica.

PODZIĘKOWANIA
Organizatorzy III edycji „Przystanek ProchOFFnia” w Międzyrzeczu Górnym serdecznie dziękują wszystkim,
którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do realizacji tego wydarzenia: W szczególności dziękujemy:
- strażakom OSP Międzyrzecze Górne oraz członkom pozostałych organizacji społecznych, którzy aktywnie pracowali przy organizacji imprezy,
-Staroście Bielskiemu Andrzejowi Płonka,
-Wójtowi Gminy Jasienica Januszowi Pierzynie,
-firmom oraz osobom - Klub „Chacharnia” Czechowic-Dziedzice, Browar Dziedzice, Stara Kablownia, VISSDOM, Marcinek – rodzinne przedszkole, EL-INSTAL Arkadiusz Konopka, Cypcer – Centrum Kształcenia Zawodowego, Sanit Trans, Auto Importer, Rosinski Packaging, Krywult Dariusz, PHU Bernadeta Wyciszkiewicz,
Usługi Geodezyjne Tomasz Wieczerzak, Usługi-Handel-Transport Józef Łopacki, Woj – Tur,
str. 8
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PODZIĘKOWANIA
Cyfrowy Polsat & Plus - salon sprzedaży Czechowice – Dziedzice, Burian, CYROŃ, PARK System, PHO PERATUS, Usługi Informatyczne Łukasz Mroczko, Peugeot - Magurka, Bank Spółdzielczy w Jasienicy, Kamil,
Obracaj.pl – ubezpieczenia, pożyczki, kredyty, Krzysztof Gruszka, Beata i Andrzej Zmełty, Bronisław Głowiak,
Bronisław Wojtuś, Rada Sołecka Międzyrzecza Górnego, KGW Międzyrzecze Górne, RSP Międzyrzecze Górne.
Patronom medialnym: Radio Bielsko, Kronika Beskidzka, OX.PL – portal śląska cieszyńskiego, Kurier Radia
Bielsko, Beskidzka 24, Mój Powiat, Jasienica – miesięcznik samorządowy, bielsko.biała.pl, Super Nowa, Międzyrzecze.org.pl, Jasienica 24.pl
- strażakom OSP Międzyrzecze Dolne , OSP Bronów oraz Policji za zabezpieczenie imprezy;
-obsłudze medialnej imprezy.

III edycję” Przystanku ProchOFFnia” zadedykowaliśmy pamięci zmarłego przyjaciela
Leszka Mroczko, jednego z pomysłodawców i inicjatorów imprezy, Radnego Gminy Jasienica w
latach 2003-2014, wiceprezesowi Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Międzyrzeczu Górnym,
wiceprezesowi Stowarzyszenia Przyjaciół Międzyrzecza, człowiekowi o wielkim sercu, inicjatorowi wielu innych działań na rzecz Gminy Jasienica i Międzyrzecza.
W imieniu Organizatorów:
Krzysztof Wieczerzak
Prezes OSP Międzyrzecze Górne

„SPORT ŁĄCZY I BAWI”
Oddanie boiska sportowego w Bierach
8. sierpnia w Bierach zostało oddane boisko sportowe oraz zadaszony grill typu grzybek. Z tej okazji
Rada Sołecka, Koło Gospodyń Wiejskich i Kółko Rolnicze zorganizowali festyn integracyjny.
W godzinach popołudniowych murawa boiska zapełniła się młodzieżą, a mieszkańcy Bier licznie zgromadzili się wokół niej. Uroczystość zaszczycili wójt gminy Janusz P ierzyna, przewodniczący Rady Jan Batelt,
przewodniczący Komisji Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych Andrzej Szimke.
Sołtys Maria Bury, po przywitaniu wszystkich gości i mieszkańców, podziękowała wójtowi gminy Januszowi P ierzynie i całej Radzie Gminy za pomoc i wsparcie finansowe przy budowie tych obiektów. P o
symbolicznym przecięciu wstęgi, na boisko weszła młodzież z Bier i Hufca Ziemi Wodzisławskiej, która
pod czujnym okiem Szymona Kożusa rozegrała mecz piłki nożnej. Nieco młodsze dzieci z radością wspinały się na dmuchaną zjeżdżalnię. Wielką inwencją twórczą wykazały się dzieci, które tworzyły prace z chrupek pod czujnym okiem pani Krysi z GOK . Na tle leśnej zieleni ustawiono tarczę, gdzie młodzi sprawdzali
swoje umiejętności w strzelaniu z łuku.
O godzinie 18, w pięknym zakątku Stanicy Harcerskiej, Zespół „ANDROMEDA” poderwał licznie zgromadzonych do zabawy. Na straganach serwowano bierowskie kołocze, bigos, frytki, grilowany karczek,
napoje ciepłe i zimne. Mieszkańcy i goście bawili się wspaniale do późnych godzin nocnych.
Impreza w części była współfinansowana ze środków gminy
Jasienica.
Dziękuję bardzo serdecznie
wszystkim, którzy przyczynili
się do zorganizowania tej imprezy. Szczególne podziękowania kieruję do Komendanta
Hufca Grzegorza Cnoty za każdą życzliwość i pomoc dla nas.
Sołtys Maria Bury
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Dożynki w zaprzyjaźnionej Jasienicy Dolnej.
W dniu 16 sierpnia delegacja naszego sołectwa
wyruszyła na uroczyste podziękowanie za zebrane
w tym roku plony, do zaprzyjaźnionej Jasienicy
Dolnej koło Nysy.
Otrzymaliśmy zaproszenie od pani Brygidy Barcik - nowego sołtysa Jasienicy Dolnej oraz pana
Tomasza Karpińskiego - wójta gminy Łambinowice. Na dożynki udała się delegacja na czele z wójtem Januszem Pierzyną, któremu towarzyszyła
radna Mirosława Hawełek oraz członkinie naszej, nowej Rady Sołeckiej Jolanta Duźniak,
Henryka Kuś i Elżbieta Zamarska. Wszyscy udali się w korowodzie dożynkowym do miejscowego
kościoła i uczestniczyli w mszy dziękczynnej, którą
odprawił ksiądz Fryderyk Stylla, w udekorowanym
plonami, miejscowym kościele. Główne miejsce
przy ołtarzu zajmował piękny, misternie wykonany
z ziaren zbóż, wieniec dożynkowy w kształcie korony. Starostami dożynek byli Łukasz Wojtasik i
Krystyna Gdowska. Uroczystość uświetnił występ
miejscowego chóru i poczet sztandarowy Ochotniczej Straży Pożarnej.
Potem wszyscy wraz z mieszkańcami udali się na
miejscowe boisko z amfiteatrem, na dalszy ciąg
uroczystości. Wójt Janusz P ierzyna podziękował za
zaproszenie i podkreślił znaczenie ponad dziesięcioletniej już przyjaźni pomiędzy naszymi sołectwami. Pomimo upływu lat, dwukrotnej zmiany na
stanowisku sołtysa w Jasienicy Dolnej, zmian w
składzie Rad Sołeckich, w obu miejscowościach
mamy coraz większe grono życzliwych przyjaciół.
Nasza delegacja ofiarowała starostom dożynkowym bochen chleba upieczony z mąki wykonanej z
tegorocznych zbóż. Poczęstowała kołoczami z serem i jabłkami, podobno nasze, podbeskidzkie są
wyjątkowo smaczne !!! Wspólną zabawę uświetnił

występ Rady Sołeckiej z Jasienicy Dolnej, która przygotowała zabawną parodię pt. „Ławeczka jak w Wilkowyjach”.
Dobrze być wśród serdecznych ludzi. Wspólnie z
nimi dziękować za dary nieba. Wrócić bogatszym o
nowych przyjaciół i wiele oznak ludzkiej życzliwości .
M. Hawełek

REMONTY I INWESTYCJE W OBIEKTACH OŚWIATOWYCH
Prezentujemy zestawienie remontów w placówkach
oświatowych gminy Jasienica, jakie zostały wykonane
podczas wakacyjnej przerwy:
- Budowa boiska w Świętoszówce – 451 584,12 zł
- Termomodernizacja budynku szkoły w Świętoszówce – 420 182,29 zł
- Konserwacja i czyszczenie boisk o nawierzchni poliuretanowej i z trawy sztucznej – 11 290 zł
- ZSP w Grodźcu (malowanie, wymiana podłogi) –
20 970,00 zł
- ZSP w Jasienicy (malowanie, cyklinowanie i wymiana podłogi) – 11 545 zł
- Malowanie sali gimnastycznej w Mazańcowicach –
42 779,77 zł
- ZSP w Międzyrzeczu (przeróbka instalacji wodnokanalizacyjnej, malowanie, wymiana okien) – 4 528,
44 zł
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- ZSP w Rudzicy (wykonanie ścianki działowej, malowanie, lakierowanie podłóg) – 8 880 zł
- ZSP w Wieszczętach (wykonanie piłkołapu przy boisku trawiastym, malowanie korytarzy systemem gospodarczym) – 11 060 zł
- Gimnazjum w Jasienicy (remont okien dachowych,
malowanie, remont podłóg, przerobienie wentylacji w
kuchni szkolnej, naprawa i czyszczenie żaluzji) –
24 595,27 zł
- Gimnazjum w Mazańcowicach (wykonanie tynku
mozaikowego, malowanie szatni oraz naprawa i malowanie ławek) – 5 564,61 zł
- Gimnazjum w Rudzicy (malowanie, lakierowanie
podłóg) – 1 500 zł
- Przedszkole Publiczne w Świętoszówce (malowanie,
wymiana oświetlenia) - 11 200 zł
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GMINA ODDAJE DROGĘ
Gmina Jasienica przekazuje blisko 4-kilometrowy
odcinek dawnej międzynarodowej drogi BielskoCieszyn władzom wojewódzkim.
Chodzi o dawną drogę, która przez lata łączyła
Bielsko i Cieszyn, na terenie gminy Jasienica przebiegała ona na liczącym 3,7 km odcinku przez Jasienicę, Biery, Świętoszówkę i Grodziec. W tych
dwóch ostatnich miejscowościach droga jest wyjątkowo kręta i pokonuje liczne wzniesienia, toteż w
przeszłości bardzo często dochodziło tam do wypadków, zwłaszcza TIR-ów, zmierzających do granicy.
Po wybudowaniu drogi ekspresowej S1 dotychczasowa droga stała się gminną z mocy samej
ustawy. – Nie mieliśmy nic do powiedzenia.
Otrzymaliśmy zniszczoną drogę, bez żadnych funduszy na jej remont i utrzymanie. A trasa, mimo, że
straciła swoje międzynarodowe znaczenie, w dalszym ciągu jest drogą ponadgminną, nawet ponadpowiatową, bo łączy ze sobą odległe miejscowości
powiatów bielskiego i cieszyńskiego. Mimo tego,
tylko gmina Jasienica ponosiła wydatki na utrzymanie odcinka na jej terenie: na remonty, oświetlenie i zimowe odśnieżanie – mówi wójt gminy
Jasienica Janusz Pierzyna.
Gmina Jasienica nie była jedynym samorządem,
który pozostawiono z problemem starych międzynarodowych dróg. Tak działo się w całej Polsce,

a w naszym regionie problem z kolejnymi odcinkami starej drogi Bielsko-Cieszyn ma m.in. gmina Goleszów i
Dębowiec.
Niedawno jednak ukazała się nowelizacja Ustawy o
Drogach Publicznych, która pozwala gminom pozbyć się
tego balastu. W czwartek 27 sierpnia Rada Gminy Jasienica podjęła uchwałę o pozbawieniu drogi kategorii
gminnej. Tym samym z mocy samej ustawy od nowego
roku stanie się ona drogą wojewódzką.
www.jasienica.pl

Już nie tylko Bestwiński Karp Królewski, ale również
PSTRĄG GÓRSKI na liście produktów tradycyjnych.
5 sierpnia 2015 r. Pstrąg Górski z terenu powiatu bielskiego został wpisany na Listę Produktów Tradycyjnych prowadzoną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Pstrąg Górski jest na terenie naszego województwa
jednym z 5 produktów tradycyjnych w kategorii rybołówstwa.
Produkcja pstrąga górskiego w powiecie bielskim sięga pierwszej połowy XX wieku. Na początku rozwijała
się głównie produkcja narybku. Rozbudowywano również niewielkie stawy hodowlane, a dopiero w kolejnych
latach zaczęto hodować pstrąga na większą skalę jako rybę konsumpcyjną. Metody produkcji pstrąga górskiego
nie uległy zmianie aż do dnia dzisiejszego. Nazwa pstrąga górskiego pochodzi od miejsca produkcji ryby. Gospodarstwa rybackie zajmujące się jego hodowlą usytuowane są w terenie górskim nad potokami, gdzie woda
jest wyjątkowo czysta, przejrzysta, o stałej temperaturze, a to ma istotny wpływ na jakość i smak ryby. „Pstrąg
górski od tych hodowanych w innych regionach Polski różni się na pewno warunkami hodowlanymi. Szczególnie tym, że woda ma stałą temperaturę między 11°C a 16°C. Woda jest idealnie czysta, pobierana z potoku górskiego. Pstrąg górski tutaj hodowany żyje więc w warunkach zbliżonych do naturalnych” (Wywiad przeprowadzony z mieszkańcami powiatu bielskiego). Cykl hodowlany pstrąga górskiego z uwagi na niższą temperaturę
wody jest na tych terenach dłuższy, a ryby przyrastają wolniej. Dzięki temu mięso pstrąga jest bardziej spoiste,
zwarte i tym samym smaczniejsze. Pstrąg może być przygotowywany na wiele sposobów. „(…) najlepiej pstrąga
usmażyć, można go ugotować lub uwędzić i wtedy to jest przysmak (…)” (Wywiad etnograficzny przeprowadzony z mieszkańcami powiatu bielskiego). Smak pstrąga z terenów powiatu bielskiego doceniają lokalni konsumenci. Ponadto odbiorcami tej smakowitej ryby są okoliczne restauracje, regionalne karczmy, zajazdy
oraz gospodarstwa agroturystyczne, dzięki czemu ryba dostępna
jest również dla turystów.
Certyfikowany
PSTRĄG
GÓRSKI
dostępny
na
www.ekobielskakraina.pl
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Powiało chłodem
Po trzech tygodniach niemiłosiernego skwaru wreszcie
powiało chłodem. Na termometrze, o godz. 9.00 tylko
15. stopni! Niebo błękitne, słoneczko świeci, ale już
nasze: polskie, piastowskie, a nie to afrykańskie, zwariowane, nie znające umiaru ni dobrego smaku. Ale
stało się tylko to, co od dawna przewidywałem. Po
inwazji na strefę umiarkowaną owoców cytrusowych,
bananów oraz różnistych afrykańskich specjałów; po
inwazji roślin południowych – z palmami włącznie; po
wędrówkach czarnoskórej ludności do europy w poszukiwaniu lepszego życia – przyszedł i czas na klimat!
Tedy grzało bez litości, 37 stopni w cieniu, a ile w
pełnym słońcu? I do tego duszno, na dodatek noc
również zapatrzyła się migającymi gwiazdkami w
afrykańską upalność. Nie dało się nic robić, ani nawet
myśleć. Nie dało się spać, a kiedy już nad ranem zasypiałem, to budziłem się z irracjonalnym lękiem
i pierwsze co robiłem, to biegłem do otwartego okna
i patrzyłem, czy w naszym ogródku na jabłoniach nie
wiszą pomarańcze, i czy po brzozach i słowiańskich
wierzbach nie skaczą małpy.
Oprócz zdrowego rozsądku brakuje też wody.
Rzeki wysychają, choć to właściwie już nie rzeki,
a wybetonowane rynny ściekowe, które nie zatrzymują
życiodajnego płynu. Za upał opozycja obwinia rząd,
rząd opozycję i tylko Pan Prezydent (na razie
w rozkroku), jako ten ojciec zwaśnionego narodu,
mówi o wspólnocie, czekając niecierpliwie wyników
wyborów parlamentarnych i główkuje, co począć z referendami.
Wysychają uprawy, opadają niedojrzałe owoce
i tylko – jak na złość – krowie wymiona nie chcą wyschnąć, bo dają zdrowe mleko, którego limity znów
zostały przekroczone i biedni rolnicy za swoje wydojone krowy muszą płacić kary umowne Unii za to, że

bezczelne są tak wysoko
mleczne! To się nawet w krowich łbach nie mieści. Na początek proponuję więc, by weterynarze amputowali każdej
zarejestrowanej krowie po jednej dojce, albo rolnicy we własnym zakresie zawiązali na
węzełek rzeczoną dojkę, co byłoby o tyle praktyczniejsze, że gdyby wreszcie unijni eksperci przejrzeli,
to można by taki węzełek na dojce rozwiązać, a krowa
poczułaby ulgę wielką czując, że mleko tryska znowu
z czterech źródełek…
Jak sami państwo widzicie upał i mnie się rzucił
na mózg i zaczynam pisać od rzeczy. A może tylko
udziela mi się logika wypowiedzi naszych polityków,
których wywody nasycone są tak wielką abstrakcją, że
słuchający tych – wzajemnie wykluczających się jedynie słusznych natchnionych wystąpień – musi wcześniej, czy później ogłupieć na amen i nieodwołalnie.
Ale kłócą się już nie tylko politycy na oczach
zgorszonego narodu, ale nawet kler nie może dojść do
wspólnych ustaleń, bo jedni odsądzają byłego Prezydenta od czci i wiary, a drudzy przepraszają byłego
Prezydenta za tych pierwszych. I to w świątyniach,
mieszkaniach samego Boga! Słowem Sodoma i Gomora! A biedny, mały, szary człowieczek, skołowany i
ogłupiany permanentnie ze wszystkich stron idiocieje
z wolna, a czasem błyskawicznie i jedyną radą jest
wyrzucić w diabły komputer, wyrzucić w diabły
telewizor, wyrzucić w diabły prasę wszelaką,
wyrzucić w diabły sąsiadów w newsami i zaszyć się w
ogródku (kto go ma), i żyć w zgodzie z naturą, by
poczuć się anielsko…
Juliusz Wątroba

Żniwa
Cynżko! cynżko! Pot sie leje z czoła,
coby rolnik z tej ziymi wydobył skibke chleba,
ale dziynki Bogu żniwa zakóńczone, zboże poskludzane
chlebiczkym już wonio po naszej dziedzinie.
A jo fórt spóminóm, jak to downi było,
jak sie żniwowało, w stodole młóciło,
jak starka chlyb łupieczóny z piekarszczoka wycióngali
na stół położyli, krzyżym przeżegnali
i płóciynnym serwetym piyknie go przykryli.
A jak kiery przyszeł to sie łuśmiychali
i skibeczke chleba łukroć mu kozali,
coby se skosztowoł i do chałpy zaniós,
to wielki bogactwo, co sie w polu rodzi.
Dzisio tyn świat inszy, już sie zapómniało
jak to downi było, jak go brakowało
jak starzycy nasi skibke całowali
wrzesień 2015

a za chlyb powszedni dycki dziynkowali.
Dzisio tego chleba pod dostatkym mómy
ale go za mało isto szanujymy
widzymy go w krzypopach, w kubłach ze śmieciami
na taki widok płaczka z łoka leci.
Tóż pytóm was dzisio ludeczkowie złoci
nałuczmy młodych szacunku do chleba, do roli
do tych rónk rolnika spynkanych, charbatych,
do naszych zwyczajów, do starych pieśniczek
do sukni cieszyńskij co symbolem tukej.
Coby młodzi ludzie co u nas rodzóni
głymboko w te ziymie zostali wrośnióni.
Coby z dumóm głowy do góry dźwigali
i przez cały żywot miłość wielkóm mieli
do tej piyknej niwy co chlebiczkym wónio
i do swojigo łojcowskigo domu.
/J. N. Josiyniczanin/
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Relacje z podróży po Alasce spotkanie z Sebastianem Gruszką
W filii Gminnego Ośrodka Kultury w Międzyrzeczu Górnym w sierpniu br. odbyło się spotkanie
podróżnicze. Sebastian Gruszka z Jasienicy relacjonował swoje przeżycia, po sześciotygodniowym
pobycie w Ameryce Północnej. Fotografował faunę
i florę tej jednak mało znanej nam części świata.
Alaskę i jej okolice zwiedzał jeżdżąc wynajętym
samochodem, płynąc statkiem, fotografował z wynajętego samolotu typu Cesna. Swoją wyprawę
rozpoczął od zwiedzania kanadyjskich parków narodowych: Banff i Jasper. Na Alasce zwiedzał: Fairbanks, Anchorage, Park Denali(z widokiem na
McKinley), Seward (Zatokę Zmartwychwstania),
McCartny (Park św.EliaszaWrangla), Góry Wrangla. Prezentował także zdjęcia pól lodowcowych i
widoki na Mt Logan. Zwiedzał Skagway - Zatokę
Lodowcową. Pod koniec wyprawy odwiedził w
Kanadzie Park Wells Gray i Vancouver.
Na pograniczu Kanady i USA zwiedzał także Park
Olimpik, Glacier National Park - Waterton Lakes
National Park. Podróże i sport to jego wielkie pasje,
a z wykształcenia jest informatykiem programistą.
Na początku zwiedzał piękne zakątki i przede
wszystkim zdobywał góry w naszym kraju. Gdy
ukończył 18 lat przejechał autostopem trasę do
Chamonix i wciągu trzech dni zdobył szczyt Mont
Blanc. Po ukończeniu studiów ponownie przejechał
autostopem Europę, w Pirenejach wszedł na szczyt
Pico de Aneto, w Hiszpanii odwiedził Saragossę
i w kraju Basków - San Sebastian. Następne wy-

prawy organizował w Maroku na pustynie i w Atlas Wysoki, później wyjazd w Himalaje, Nepal -treking na Annapurnę, Krym i okolice, włoskie Dolomity. Przez okres
kilku lat mieszkał i pracował na Cyprze. Wielokrotnie
zwiedzał Stany Zjednoczone, od Nowego Jorku po San
Francisco oraz wiele Parków Narodowych w USA. Na
studiach jeździł na wyprawy z Akademickim Klubem
Turystyki "Watra". Uprawia różne dyscypliny sportu
między innymi: żeglarstwo, kolarstwo górskie, narciarstwo, biegi. Bierze udział w zawodach triatlonowych.
Sport pozwala mu utrzymać kondycję do pokonywania
nie jednokrotnie ekstremalnych wypraw.
Bernadeta Łuszczewska - Gruszka

FESTYN U FARORZA
W niedzielę 23 sierpnia mieszkańcy Grodźca bawili się na
Festynie Parafialnym „Na Farskich Ogrodach”.
Organizatorem zabawy był proboszcz parafii św. Bartłomieja
w Grodźcu ks. Andrzej Szczepaniak oraz Rada Parafialna. Festyn
rozpoczął się od koncertu orkiestry dętej OSP z Jasienicy, ale nie
tej w sąsiednim sołectwie, lecz z podkrakowskiej gminy Myślenice, skąd pochodzi ks. proboszcz Szczepaniak.
Dużą atrakcją zabawy był też pokaz skoków spadochronowych,
skoczkowie wylądowali na polu koło plebanii. Wielkim zainteresowaniem uczestników cieszył się też występ mażoretek z Wilamowic. Dla uczestników przygotowano gry i konkursy rodzinne,
w końcu – zabawę taneczną. Podczas całej imprezy można było
kosztować kołaczy, domowych ciast, grochówki i kiełbasek
z grilla.
www.jasienica.pl
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WIEŃCE NA GROBIE BOHATERA
Wieńce ku czci plutonowego Edwarda Andrzeja
Biesoka „Edka”, złożyli na jego grobie w Mazańcowicach wiceminister obrony narodowej Maciej
Jankowski i wójt gminy Jasienica Janusz Pierzyna.
Uroczystość związana była z wizytą wiceministra
na Podbeskidziu, oprócz Mazańcowic Jankowski
odwiedził również inne groby polskich bohaterów,
m.in. w Bielsku-Białej.
Plut. Edward Biesok, pseudonim „Edek” urodził się
w 1927 r. w Mazańcowicach. Do 1939 r. zdążył
ukończyć 5 klas mazańcowickiej szkoły powszechnej, w czasie okupacji został z niej usunięty za manifestacyjnie niechętny stosunek do Niemców. Jego
rodzice odmówili podpisania Volkslisty, toteż
Edward w wieku 13 lat został wywieziony na roboty do Rzeszy. W Cottbus pracował przy żywicowaniu drzew, uciekł jednak i ukrywał się w rodzinnym
domu.
Po nastaniu Polski Ludowej nawiązał kontakty z
partyzantami z oddziału legendarnego Henryka
Flame „Bartka”, operującymi wówczas w okolicach
Czechowic. Od września 1945 r. kontynuował
kształcenie w gimnazjum w Bielsku, lecz został ze
szkoły usunięty, prawdopodobnie w wyniku interwencji działaczy PPR oraz funkcjonariuszy UBP w
związku z podejrzeniami o udział w Narodowych
Siłach Zbrojnych. Jesienią 1945 r. dołączył do oddziału „Bartka”. W styczniu i lutym 1946 r. na rozkaz por. Henryka Flame przygotowywał organizację własnej grupy, która w marcu rozpoczęła działalność. Przeprowadziła w przeciągu dwóch miesięcy kilkanaście akcji, głównie upominawczych w
stosunku do członków PPR i aprowizacyjnych na
rzecz całego Zgrupowania.

Oddział „Edka” liczył 8 osób. Składał się z partyzantów
pochodzących z Mazańcowic, Międzyrzecza Dolnego,
Zabrzegu. Na początku maja 1946 r. „Edek” wraz z oddziałem wziął udział w zlocie Zgrupowania „Bartka” na
Baraniej Górze i defiladzie NSZ w Wiśle. Zginął na
Błatniej 13 maja 1946 r. w zwycięskim dla partyzantów
starciu z plutonem kompanii operacyjnej KW MO z Katowic. Został pochowany na Błatniej, w chwili śmierci
miał niespełna 19 lat. Po wielu dekadach milczenia, zaczęto szukać grobu Edwarda Biesoka, co zostało zakończone sukcesem. 18 listopada 2013 r. szczątki plut. Edka
zostały ekshumowane. Złożone do trumny, wynieśli je z
lasu członkowie grupy rekonstrukcyjnej NSZ. Trumna
została następnie złożona na cmentarzu w Mazańcowicach, a grób Edwarda Biesoka stał się jednocześnie symboliczną mogiłą pięciu żołnierzy jego oddziału.
www.jasienica.pl źródło: nsz.beskidy.pl

Podsumowanie sezonu piłkarskiego
Podczas II Gali Klasy Okręgowej „Futbolowe Asy
Beskidów” zorganizowanej wspólnie przez portal
SportoweBeskidy.pl i Beskidzki Okręgowy Związek
Piłki Nożnej, sezon 2014/2015 został podsumowany.
Wyróżnienia i nagrody odebrali najlepsi zawodnicy,
trenerzy, drużyny. Nie zabrakło wśród nagrodzonych
przedstawicieli powiatu bielskiego.
Wyróżnieni w poszczególnych kategoriach:
Najlepszy strzelec klasy okręgowej – Dawid Frąckowiak – Spójnia Landek
Najlepszy trener klasy okręgowej – Jarosław Zadylak – Spójnia Landek
Odkrycie/talent klasy okręgowej – Rafał Hałat – Koszarawa Żywiec
Drużyna-niespodzianka klasy okręgowej – LKS Bestwina
Najlepszy piłkarz klasy okręgowej w opinii trenerów –
Wojciech Sadlok – Pasjonat Dankowice
Najlepszy piłkarz klasy okręgowej w opinii kibiców/czytelników portalu SportoweBeskidy.pl –
Szymon Skęczek – LKS Bestwina
Portal SportoweBeskidy.pl docenił także wkład w
rozwój beskidzkiego futbolu dwóch osób: osobowość
wrzesień 2015

piłkarska w regionie – Andrzej Sadlok – prezes Pasjonata Dankowice, nagroda specjalna portalu SportoweBeskidy.pl – Wojciech Koźlik – prezes Spójni
Landek.
W uroczystej gali uczestniczyli także dyrektor
COS, a zarazem Przewodniczący Komisji Promocji,
Turystyki i Sportu Rady Powiatu Bielskiego Grzegorz
Kotowicz i reprezentujący Biuro Promocji Czesław
Pszczółka, którzy w imieniu Starosty Bielskiego wręczyli okazały puchar Prezesowi Spójni Landek Wojciechowi Koźlikowi.
Spójnia Landek jako mistrz grupy tym samym awansowała do IV Ligi Śląskiej w której występuje także
inna drużyna z gminy Jasienica czyli Drzewiarz. Kibice już czekają na derby.
Natomiast w rozgrywkach Ligi Okręgowej 2015 /
2016 powiat bielski reprezentować będą: LKS Bestwina, MRKS Czechowice – Dziedzice, Pasjonat
Dankowice i Soła Kobiernice. Powodzenia.
Jarosław Jesionka
www.powiat.bielsko.pl
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Zacna jubilatka z Roztropic
Pani Zuzanna Zachradnik z Roztropic skończyła 102
lata. Wśród składających życzenia zacnej Jubilatce nie zabrakło
przedstawicieli społeczności Roztropic. Panią Zuzannę odwiedziła i złożyła życzenia delegacja w składzie: Anna Gawlik członek zarządu KERiI , Barbara Sadlik – sołtys Roztropic oraz Andrzej Sowa – radny Rady Gminy Jasienica.
Pani Zuzanna cieszy się dobrym zdrowiem i życzymy, by
radość ze wspólnego życia towarzyszyła jej i jej bliskim jak najdłużej!
Do urodzinowych życzeń i gratulacji dołącza się i nasza redakcja.
Życzymy dużo zdrowia i radości!

Zapisy do 30 września 2015 r.
Zajęcia stałe:
• Ceramika
• Fitness
• Język angielski
• Joga
• Kurs tańca - salsa
• Kurs tańca towarzyskiego
• Latino solo

•
•
•
•
•
•
•

Nauka gry na instrumentach
Plastyka dla smyka
Rytmika dla smyka
Sztuka puka
Taniec nowoczesny
Warsztaty modelarskie
Zajęcia taneczne dla dzieci

AGENCJA USŁUG JĘZYKOWYCH POLOK KRZYSZTOF
43-384 JAWORZE ul. Zaciszna 698,
tel. (0-33) 817-25-68 tel. kom. (0-)602-574-561
e-mail: sworntran@interia.pl
Regon: 273609985

NIP: 642-172-49-39

Nr Konta Bankowego:37-1050-1344-1000-0004-0323-1731 ING Bank Śląski o/Rybnik
============================================================

Tłumacz przysięgły języka angielskiego
dr hab. Krzysztof Polok
zakres usług:
- tłumaczenia przysięgłe dokumentów z oraz na język angielski
- tłumaczenia sądowe
- tłumaczenia dowolnych dokumentów
- tłumaczenia specjalistyczne (j. medyczny, j. prawniczy, j. biznesu)
- indywidualne zajęcia językowe
Krótkie terminy!
14
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Szanowni Rodzice Dziecka
w wieku przedszkolnym i szkolnym
Na podstawie art.14 ust.3 i 3a, art.14b, art.18 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. .U .nr 95, poz.425 z póżn. zmianami):
Rodzice dziecka w wieku 5 lat, które muszą odbyć roczne przygotowanie przedszkolne, są obowiązani do:
1. dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego
zorganizowanego w szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego;
2. zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia;
3. informowania, w terminie do dnia 30 września każdego roku, dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, o realizacji tego obowiązku spełnianego w sposób określony w art.16 ust.5b
(uczęszczanie dziecka do przedszkola poza granicami państwa);
Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są zobowiązani do:
1. dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły;
2. zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne;
3. zapewnienie dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć;
4. informowania, w terminie do dnia 30 września każdego roku, dyrektora szkoły podstawowej, lub gimnazjum, w obwodzie której dziecko mieszka, o realizacji obowiązku szkolnego spełnianego
w sposób określony w art.16 ust.5b ( uczęszczanie dziecka do szkoły poza granicami państwa);
Zgodnie z art.15 wyżej cytowanej ustawy nauka jest obowiązkowa do 18 roku życia.
Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli

ZAKAZ SPRZEDAŻY ŚMIECIOWEGO JEDZENIA W SZKOŁACH
Sejm przyjął tę ustawę jednogłośnie. Od razu pojawiły się głosy sprzeciwu, że to uderza w wolność handlu, że to
rodzice powinni wychowywać dzieci, że taki zakaz niczemu nie służy, bo dziecko i tak kupi chipsy w sklepie
koło szkoły. Nawet jeżeli w domu nie mogą jeść chipsów, w szkole na pewno chętnie z tego skorzystają. Choćby
dlatego, by nie odstawać od grupy kolegów i koleżanek. Druga sprawa to rodzice. Nie wszyscy mają cierpliwość
lub ochotę, by tłumaczyć dziecku, że nie powinno opychać się słodyczami. Mało tego! Są rodzicie i dziadkowie,
którzy tuczą swoje pociechy na potęgę.
Wielu dorosłych dobrze wie, że gdy co jakiś czas zje się
„coś dobrego”, to ziemia się nie zawali. Ale słodkie/tłuste rzeczy przyciągają dzieci jak magnes i podejrzewam, że wiele z nich może codziennie jeść chipsy/batony/ciastka popijając colą. Do tego nie zdając sobie sprawy z faktu, że takie jedzenie uzależnia. Może nie
jak narkotyki, ale mimo wszystko żołądek potem się
domaga kolejnych porcji.
Są takie dzieci, które zjedzą wszystko co wpadnie im w
rączki. To właśnie w młodym wieku kształtują się nawyki żywieniowe, ulubione smaki, chęć odkrywania
ciekawej kuchni. Są rodzice, którzy lubią ugotować fajne i zdrowe potrawy (niekoniecznie wymyślne), dać
dziecku do szkoły kanapkę, jabłko i wodę mineralną. A
są tacy, którzy po prostu dają codziennie 10 złotych
mówiąc: kup sobie coś w sklepiku.
Czy wycofanie ze sklepików niezdrowych przekąsek, a
na ich miejsce wprowadzenie np. większej ilości owoców, warzyw, zdrowych słodyczy cokolwiek zmieni?
Przecież nadal pozostaną sklepy poza szkołą i rodzice/dziadkowie, którzy będą kupować śmieciowe jedzenie.
Da to bardzo dużo, ale w połączeniu z edukacją prowadzoną przez nauczycieli, którzy na lekcjach w ciekawy
sposób wytłumaczą dzieciom dlaczego została wprowadzona ta zmiana i jakie korzyści przyniesie. I takie połączenie edukacji z praktyką, powinno dać dobre rezultaty.
Bo za nadwagę dzieci, które niebawem dorosną będziemy płacić my wszyscy.
Na podstawie http://roweroweporady.pl

wrzesień 2015

15

KAMIENIARSTWO

K A M A R
Remont i wyrób nagrobków
Nagrobki granitowe już od 2600zł

Grzegorz Mojeścik
Łazy tel. 509 559 351
www.kamieniarsto-kamar.pl

KB PROJECT
• KUCHNIE
• SZAFY (GARDEROBY) ZABUDOWY
• INNE MEBLE NA WYMIAR (dziecięce,
biurowe, łazienkowe, garażowe itp…)

Tel.: 694 488 445
kb.project@wizja.net.pl
www.kbproject.pl

POMIAR I WYCENA GRATIS

BIURO RACHUNKOWE

ELDORO
ANNA BABICKA
Tel.: 505 004 281
www. księgowość-eldoro.pl
KW IAC IARN IA „ST OKROT KA”
Międzyrzecze Górne
ul. Centralna 175 (OSP )
Tel.: 604 601 370
Zapraszamy: 900-1630
w soboty 900-1400
Polecamy: wiązanki okolicznościowe, wieńce i palmy
pogrzebowe, kwiaty doniczkowe, bukiety ślubne,
strojenie aut, kościołów i sal weselnych.
W sprzedaży wrzosy i chryzantemy.
SER DEC ZN IE ZA PR A SZA MY

www.kwiaciarniamiedzyrzecze.pl
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SZYCIE KOŁDER I WYROBÓW
Z WEŁNY, PUCHU, PIERZA
Usługi : wszystkie przeróbki gręplowanie
wełny czyszczenie pierza
Sprzedaż wyrobów gotowych
Kołdry antyalergiczne
z puchu
z pierza
do filcowania
Promocja! Do każdej kołdry „jasieczek”

43-386 Świętoszówka, ul Ogrodowa 59
Tel.: 33 815 29 87; 601 326 664
www.galinska.com.pl
e-mail: biuro@galinska.com.pl
wrzesień 2015

BIURO PODRÓŻY „LIDIA”
zaprasza

- ZAKOPANE I OKOLICE - 2/3/4.10.2015r.
Wyjazd o godz. 16.00. Koszt całkowity 255zł/os.
Opłata za wejście na Baseny Termalne we
własnym zakresie.
- TEATR ROZRYWKI W CHORZOWIE
- 25.10.2015r. Spektakl „Rękopis znaleziony w
Saragossie". Koszt całkowity 86zł/os.
Wyjazd o godz14.45
Zapisy przyjmuje

LIDIA SZTWIOROK TEL. 692 405 825

wrzesień 2015
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NFOZ „JULADENT” Bogusława Kensy
zaprasza do swojej siedziby w Jasienicy 1308 vis a vis mebli giętych w Jaworzu, tel.: 33 8 152 102

OFERUJEMY:
ORTODONCJA (aparaty stałe i ruchome) konkurencyjne ceny, możliwość rat
PROFILAKTYKĘ STOMATOLOGICZNĄ
leczenie zachowawcze
protetyka - korony, mosty porcelanowe, protezy elastyczne (nylonowe, acetalowe)
przegląd jamy ustnej oraz konsultacja ortodontyczna GRATIS

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

GDZIE SĄ KLESZCZE?
MAPA
Prof. Solar z kierował zakończonym niedawno
trzyletnim projektem badawczym, badający m
ryzyko ekspozycji na kleszcze i choroby odkleszczowe. Celem projektu było stworzenie
mapy występowania kleszczy i ocena ryzyka
narażenia na choroby odkleszczowe, a w konsekwencji poprawa bezpieczeństwa turystów,
zbieraczy runa leśnego i osób zawodowo narażonych na kontakt z kleszczami, jak leśnicy
i rolnicy .
http://www.dziennikzachodni.pl
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KWIACIARNIA
W ŚWIĘTOSZÓWCE

E.A. WASZEK
tel.: 603 604 333
czynne:
pon-pt :
sobota:

900 -1700
800 -1500

Oferujemy:

wiązanki okolicznościowe
bukiety ślubne
palmy i wieńce pogrze bowe

E.A. WASZEK
Jasienica 1072
ul. Cieszyńska

„ META L-MA 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 pi ątku 8 00 - 16 30
sobota 8 00 - 13 30

Reklama w miesięczniku

Polecamy:
Ziemię, Torf, Korę,
Nawozy, Odży wki
Kwiaty sztuczne
Kompozycje nagrobne
Znicze, wkłady
Kwiaty doniczkowe
Wy przedaż kwiatów balkonowych
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

„Jasienica”
tylko 0,60 zł za 1 cm 2 .
Ogłoszenia drobne
– 1 zł - za słowo

ZAKŁAD POGRZEBOWY
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 ŻL I WO Ś Ć B E Z P R O C E N T O WE G O K R E D YT O WAN I A U S Ł U G

EKSPRESOWA NAPRAWA
I WYKONANIE PROTEZ
BIERY, ul. Ogrodowa

TEL.: 504 131 134
33 819 48 77
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