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RELACJE WÓJTA GMINY JASIENICA 
NOWY MOST  
NA JASIENICZANCE 
      Drugiego listopada br. 
oddaliśmy do użytku most, 
który na ul. Szkolnej był 
od wielu lat oczekiwany. 
Koszt inwestycji 500 tys. 
złotych. Udało się pozy-
skać 80 % dofinansowa-
nia, czyli znaczący udział 
środków pozabudżeto-

wych. Cieszymy się, że taka inwestycja została już 
zrealizowana i będzie służyła mieszkańcom tego rejo-
nu. 

50-LECIE CHÓRU HEJNAŁ  

       To wielkie wydarzenie nie tylko dla Mazańcowic, 
ale i całej gminy Jasienica. Serdecznie gratuluję 
wszystkich wyróżnień, koncertów, konkursów, prze-
glądów, które zgromadził chór na swoim bogatym w 
osiągnięcia koncie. Poziom artystyczny tego chóru 
znany jest nie tylko w Polsce, Europie, ale i na całym 
świecie. Cieszymy się, że ludzie z pasją,  żyją na na-
szym terenie, koncertują i przysparzają nam tyle rado-
ści i wzruszeń. 

100-LECIE URODZIN 

       Wielką przyjemnością była dla nas możliwość 
złożenia życzeń Pani Marii Tymon, która świętowała 
setną rocznicę urodzin. Bardzo serdecznie gratulujemy 
i życzymy, aby Jej następne lata przebiegały w dobrym 
zdrowiu, radości i satysfakcji przeżytych dni. Również 
dziękujemy rodzinie, za opiekę, za pomoc w codzien-
nym życiu Pani Marii. 
NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI  
11 LISTOPADA 
        Każdy z nas przeżywa to w swoich rodzinach,     
w swoim sercu. To taka data symboliczna skłaniająca 
do refleksji nad tym, co nasza ojczyzna przeżyła, co 
nasi przodkowie dokonali w bohaterski sposób, do-
prowadzając do odzyskania niepodległości Polski. 
Również na płaszczyźnie gminy zorganizowaliśmy ta-
kie obchody. Najpierw w kościele w Świętoszówce 
sprawowana była Msza Św. w intencji ojczyzny, pod 
przewodnictwem ks. proboszcza Andrzeja Szczepa-
niaka.  
Następnie złożyliśmy kwiaty pod tablicą pamiątkową 
śp. Rudolfa Gila, patrona miejscowej szkoły, który w 
okresie międzywojennym realizował patriotyczne mi-
sje. W dalszej części obchodów przeszliśmy na plac 
pod strażnicę w Świętoszówce, gdzie został uroczyście 
przekazany samochód pożarniczy Renault z 2001 r., 

który gmina Jasienica otrzymała od Państwowej Straży 
Pożarnej w Bielsku-Białej, za przekazane w zamian 
100 tys. złotych. Mam nadzieję, że ten samochód bę-
dzie przez wiele lat służył druhom i zabezpieczał prze-
ciwpożarowo teren Świętoszówki, Bier i całej gminy 
Jasienica.  
SPEKTAKL  
       14. listopada w Teatrze Polskim w Bielsku-Białej, 
została wystawiona sztuka "POCIĄG POSPIESZNY 
DO MIŁOŚCI", autorstwa Juliusza Wątroby. Odtwór-
cami ról byli: Sabina Głuch i sam autor Juliusz Wątro-
ba. Cieszymy się, że takie osoby żyją na naszym tere-
nie i jesteśmy pełni uznania również dla talentu aktor-
skiego Pana Juliusza. Życzymy, żeby dalsze lata przy-
niosły naszemu poecie, satyrykowi i wspaniałemu fe-
lietoniście, wiele dobrych natchnień i wiele utworów.     

WIZYTA GOŚCI Z UKRAINY 

      17. listopada gościliśmy delegację ukraińską z po-
wiatu Kicmańsk, leżącego w pobliżu granicy z Rumu-
nią. Trzeba zaznaczyć, że historycznie ten powiat był 
pod panowaniem Habsburgów. Za czasów Austro-
Węgier zarówno nasze tereny jak i tamte były pod jed-
nym panowaniem. Przybyli do nas wójtowie ukraiń-
scy, byli bardzo zainteresowani działalnością samorzą-
dową i działalnością w gminach oraz realizacją zadań 
publicznych. My również pytaliśmy o sytuację na 
Ukrainie. Było to spotkanie edukacyjne dla obu stron.  
Goście przedstawili propozycję współpracy z naszą 
gminą i gminami powiatu Kicmańsk. 

DROGA BIELSKO – CIESZYN 

18. listopada, wójtowie i burmistrzowie spotkali się w 
Czechowicach z Marszałkiem Województwa Śląskiego 
Wojciechem Staługą. Podczas tego spotkania poruszy-
łem kwestię modernizacji, przebudowy, budowy chod-
ników i drogi relacji Bielsko - Cieszyn. Należy przy-
pomnieć, że w ubiegłym roku gmina Jasienica przeka-
zała na rzecz Urzędu Wojewódzkiego ten odcinek dro-
gi od Jasienicy w kierunku Grodźca. Pozostałe gminy 
również to uczyniły. Natomiast jeszcze nie jest przeka-
zany odcinek z powiatu cieszyńskiego i powiatu biel-
skiego. Myślę, że w najbliższym czasie tak się stanie   
i droga ta będzie już w jurysdykcji zarządu wojewódz-
twa śląskiego, aby w 2017 roku marszałek wojewódz-
twa śląskiego podjął działania w kierunku wykonania 
projektu modernizacji i remontu tej drogi, by w na-
stępnych latach udało się tę drogę zmodernizować        
i wyremontować. 
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KONWENT WÓJTÓW I BURMISTRZÓW 
         Konwent wójtów i burmistrzów powiatu biel-
skiego odbył się 23. listopada. Podczas obrad omawia-
liśmy możliwość założenia związku międzygminnego 
dotyczącego transportu. Po emocjonującej debacie, 
która towarzyszy nam od kilku miesięcy, została pod-
jęta decyzja o założeniu związku, by również gminy 
ponosiły koszty funkcjonowania PKS-u.  
Trzeba zaznaczyć, że za bieżący rok gmina Jasienica 
zapłaciła na rzecz powiatu bielskiego kwotę około 630 
tys. zł na funkcjonowanie przewozów PKS, a na funk-
cjonowanie MZK kwotę 300 tys. zł. Są to znaczące 
środki. Pan starosta chciałby, aby związek, który po-
wstanie, również finansował zakup nowych autobu-
sów, a gminy partycypowały w kosztach tego zakupu. 
Myślę, że przyszły rok będzie okresem założenia ta-
kiego związku i czasem realizacji publicznych zadań 
komunikacyjnych. 
KONSULTACJE W SPRAWIE  
REFORMY  OŚWIATOWEJ 
        29. listopada odbyło się w Katowicach spotkanie 
dotyczące oświaty, z wicekuratorem oświaty Jackiem 
Szczotką i wicewojewodą Janem Chrząszczem, na któ-
re zaproszeni zostali wójtowie i burmistrzowie. Prze-
kazano nam informacje, w których miesiącach po-
cząwszy od stycznia 2017 r., jakie uchwały rady gmin 
mają podjąć, aby reforma mogła wejść w życie. Był 
również czas na zadawanie pytań. Podobnie jak w 
Bielsku zadałem pytania w Katowicach, proponując, 
by wszystkie nierozstrzygnięte problemy były prze-
dyskutowane i reforma oświaty została wprowadzona 
z okresem rocznego przesunięcia na rok 2018, a nie 
2017. A jak w rzeczywistości będzie? Czas pokaże... 
 JARMARK BOŻONARODZENIOWY  
W PETRVALDZIE 
         W sobotę 26. listopada pracownicy UG Jasienica 
uczestniczyli w jarmarku bożonarodzeniowym, w za-
przyjaźnionym z nami mieście Petrvald. W regional-
nych strojach koncertowaliśmy śpiewając nasze piękne 
kolędy. Nasz występ wzbudził wielki aplauz zebra-
nych, wyzwalając w nich pozytywną energię. Za po-
święcenie wolnego czasu, naszym pracownikom bar-
dzo serdecznie dziękuję. 
DWUDZIESTOLECIE EUROREGIONU GLACENSIS 
         1-go grudnia uczestniczyłem w uroczystości 20-
lecia Euroregionu Glacensis, na Dolnym Śląsku. W 
uroczystościach uczestniczył marszałek województwa 
dolnośląskiego jak również wojewoda dolnośląski, 
prezesi euroregionów po stronie polskiej i czeskiej 
oraz wójtowie i burmistrzowie, po obu stronach grani-
cy. Euroregion Glacensis, z którym współpracujemy i 
realizujemy różne zadania, podsumował działalność 
dwudziestu lat jak również nakreślił następne zadania. 
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów 
i owocnej działalności. 
KS RUDZICA 
        2. grudnia Pan Rudolf Budny, wspólnie z zarzą-
dem Klubu Sportowego Rudzica, zorganizował spo-
tkanie mikołajkowe dla dzieci i młodzieży oraz osób 
zaangażowanych w działalność klubu. To napawa nas 
wielką radością i optymizmem. Przy udziale zaproszo-

nych gości, dane było podsumować działalność klubu, 
która historycznie nie jest zbyt długa. Jednak realizacja 
zadań bardzo prężnie działającego klubu daje nadzieję 
na jego rozwój. Serdecznie gratuluję i życzę dalszych 
sukcesów, zarówno młodzieży jak i władzom tego 
klubu. 
SPOTKANIE OPŁATKOWE 
       3-go grudnia odbyło się spotkanie opłatkowe w 
Klubie Sportowym w Międzyrzeczu. Pan Zdzisław 
Szczyrbowski - prezes klubu, zorganizował na bardzo 
wysokim poziomie, spotkanie dla dzieci i młodzieży, 
zawodników, pasjonatów i działaczy. Wzbudziło to 
wielkie zainteresowanie wśród uczestników. Osiągnię-
cia klubu przez ostatnie czasy napawają optymizmem. 
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. 
IV ZJAZD ZARZĄDU ODDZIAŁU  
POWIATOWEGO ZOSP RP 
       Odbył się 3-go grudnia. Podsumowano działania 
minionej kadencji i wybrano władze na nową kaden-
cję. Prezesem został Stanisław Nycz. Wiceprezesami 
wybrani zostali Janusz Pierzyna, Tadeusz Szkucik        
i Herbert Szeliga. Funkcję skarbnika powierzono dru-
howi Krzysztofowi Kusiowi, a sekretarza Romanowi 
Jędrzejko. Członkami prezydium zostali wybrani: 
Adam Caputa, Zbigniew Waloszczyk, Szymon Kaspe-
rek i Grzegorz Gawęda. Do zarządu również zostali 
dokooptowani pierwszy wicewojewoda śląski - Jan 
Chrząszcz i senator RP Andrzej Kamiński, jak również 
Komendant Miejski PSP w Bielsku-Białej druh Adam 
Caputa. Na zjeździe również zostali wybrani przed-
stawiciele do Zarządu Wojewódzkiego - dwie osoby   
z powiatu bielskiego będą reprezentowały nas na 
płaszczyźnie województwa tj. prezes druh Stanisław 
Nycz i wiceprezes druh Janusz Pierzyna. 
TURNIEJ SZACHOWY 
        4-go grudnia odbył się turniej szachowy organi-
zowany przez filię GOK w Mazańcowicach. Bardzo 
dziękuję wszystkim, którzy działają w sekcji szacho-
wej, na czele z panem Czesławem Florkiem, za orga-
nizację i przygotowanie turnieju, który cieszył się bar-
dzo wielkim powodzeniem wśród uczestników, nie 
tylko gminy Jasienica, ale również ościennych miej-
scowości. Dziękuję kierownikowi filii panu Krzyszto-
fowi Przemykowi za organizację tego turnieju. 
WIZYTA PREMIER BEATY SZYDŁO W BIELSKU-
BIAŁEJ 
       Wielkim wydarzeniem na płaszczyźnie powiatu 
bielskiego, była w dniu 5. grudnia, wizyta premier Be-
aty Szydło wraz z ministrem infrastruktury i budow-
nictwa Andrzejem Adamczykiem ,wiceministrem Je-
rzym Szmitem i organizatorem spotkania wicemini-
strem rodziny, pracy i polityki społecznej Stanisławem 
Szwedem. Tematem spotkania było uroczyste podpi-
sanie deklaracji rozpoczęcia prac budowy drogi S1 
Kosztowy - Żywiec. Cieszymy się, że ta inicjatywa, 
oczekiwana przez wiele lat, znalazła swój finał, w roz-
poczęciu prac związanych z projektowaniem prac bu-
dowlanych. Koszt inwestycji szacowany jest na 5 mi-
liardów 300 milionów złotych 

Dziękuję za relacje 
 R Bożko 
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GMINNE OBCHODY 98 ROCZNICY ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI 

Dnia 11.11.2016 w Świętoszówce, odbyły się 
Gminne obchody 98 rocznicy Święta Niepodległości, 
połączone z poświęceniem samochodu Ratowniczo-
Gaśniczego GBA Renault Midliner M210 dla Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Świętoszówce. 

Uroczystości rozpoczęły się zbiórką pododdziałów 
przed kościołem. Następnie o 1200 odbyła się Msza 
święta, w kościele p.w Ducha Świętego w Święto-
szówce. Po mszy pododdziały przemaszerowały pod 
Szkołę Podstawową, gdzie pod pomnikiem Rudolfa 
Gila zostały złożone wiązanki, uczniowie przybliżyli 
nam historię swojego patrona szkoły. Następnie szyk 
udał się w stronę strażnicy (jak to wójt później określił 
placu defiladowego OSP Świętoszówka), gdzie czekał 
przystrojony samochód.  

Na placu defiladowym został odegrany nasz hymn 
narodowy, a Wójt oficjalnie przekazał na ręce prezesa 
Józefa Ryrycha oraz naczelnika Pawła Rojczyka, 
klucze do wozu bojowego wraz z aktem przekazania. 
Po przekazaniu kluczyków w ręce kierowcy, ksiądz 
proboszcz Andrzej Szczepaniak poświęcił samochód, 
by bezpiecznie dowoził strażaków do zdarzeń oraz 
służył pomocą wszystkim potrzebującym. Na koniec 
uroczystości zostały wyprowadzone poczty sztanda-
rowe      i wszyscy udali się na salę w strażnicy OSP. 

Podczas uroczystości gościliśmy przedstawicieli 
władz państwowych - wiceministra Stanisława Szwe-
da, władz gminnych- wójtaJanusza Pierzynę, wicewój-
ta Krzysztofa Wieczerzaka,  radnych rady gminy, soł-
tysów, prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP 
w Bielsku Białej dh Jana Cholewe, dowódcę Jednostki 
Ratowniczo Gaśniczej nr 2 w Bielsku Białej brygadie-
ra Grzegorza Piestraka, wszystkie jednostki gminy Ja-
sienica, PCK, oraz druhów, sympatyków naszej OSP. 

Zaproszeni goście gratulowali pozyskania now-
szego samochodu gaśniczego. Brygadier Grzegorz 
Piestrak w imieniu Komendanta Miejskiego PSP w 
Bielsku Białej przekazał na ręce prezesa OSP list gra-
tulacyjny.  

www.facebook.com/OSPSWIETOSZOWKA/ 

11 listopada 2016 r. społeczność Szkoły Podsta-
wowej w Świętoszówce,  włączyła się     w obchody  
98 rocznicy odzyskania niepodległości. Tego dnia na-
szą szkołę reprezentowali: dyrektor szkoły Ewa An-
zorge - Janeczko, nauczyciel Paweł Sowa, uczennica 
z oddziału VI b Julia Glos i uczeń z oddziału VI a Se-
bastian Wantulok. Uroczystość rozpoczęła się Mszą 
św. sprawowaną w intencji Ojczyzny w kościele pod 
wezwaniem Ducha Świętego w Świętoszówce. Po 
nabożeństwie delegacje złożyły wieńce i kwiaty pod 
tablicą pamięci Rudolfa Gila - patrona Szkoły Pod-
stawowej w Świętoszówce. Wśród składających  byli 
m.in. Wójt Gminy Jasienica Janusz Pierzyna  z Radą 
Gminy Jasienica, wiceminister Rodziny, Pracy i Poli-
tyki Społecznej Stanisław Szwed oraz przedstawiciele 
Klubu Honorowych Dawców  Krwi z Jasienicy.   

Uczestnicy uroczystości mogli podziwiać wysta-
wę okolicznościową poświęconą pamięci Rudolfa Gi-
la wykonaną przez uczniów naszej Sskoły oraz kroni-
kę o naszym Patronie. 

Uczeń Sebastian Wantulok  przypomniał postać 
patrona skoły Rudolfa Gila, który urodził się  9 listo-
pada 1912 roku w Wieszczętach. Jako młody chłopak 
uczęszczał do szkoły w Łazach   i w Skoczowie, a od 
roku 1925 był uczniem Szkoły Wydziałowej 
w Bielsku. Interesował się przyrodą, a także brał 
udział w pracach koła modelarskiego 
i radiofonicznego. Uwielbiał pracę w szkole, dlatego 
zapisał się do Seminarium Nauczycielskiego. Jego 
pasją była biologia i malarstwo. Ukończył również 
służbę wojskową, w stopniu podchorążego. Następnie 
pracował jako nauczyciel w szkole, w Katowicach. W 
1938 roku zapisał się do Akademii Sztuk Pięknych w 
Krakowie, jednak spokojne życie przerwał mu wy-
buch II wojny światowej.  

Rudolf Gil został zabity w niewyjaśnionych oko-
licznościach 6 czerwca 1944, w czasie przejścia         
z Ustronia do Brennej. Grób naszego patrona znajduje 
się na cmentarzu w Wieszczętach. 

Paweł Sowa 

TRZECIA DZIAŁKA SPRZEDANA 
O sprzedaży trzeciej działki w Jasienickiej Niskoemisyjnej Strefie Ekonomicznej poinformował wójt Ja-

nusz Pierzyna radnych podczas sesji we wtorek 6 grudnia.  
Grudniowa sesja rozpoczęła się od wręczenia listu gratulacyjnego i kwiatów Rudolfowi Budnemu, który 

wraz z żoną Moniką został wyróżniony tegoroczną Nagrodą „Dzban Św. Jana Kantego”, przyznawaną przez 
Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej za działalność charytatywną. Państwo Budni otrzymali nagrodę w kate-
gorii „darczyńca”. Przypomnijmy, że Rudlof Budny, przedsiębiorca z Rudzicy, jest znanym działaczem spo-
łecznym. Współzałożył m.in. rudzickie Towarzystwo Pomocy Potrzebującym, teraz działa na rzecz Klubu 
Sportowego w Rudzicy, gdzie z wielką pasją pomaga – w tym również materialnie – młodzieży, która po-
przez sport realizuje swoje życiowe pasje.  

Wójt poinformował, że w poniedziałek przed sesją 5 grudnia został przeprowadzony przetarg na sprze-
daż trzeciej działki w Jasienickiej Niskoemisyjnej Strefie Ekonomicznej. Działka nr 104/11 o pow. 1,1938 
ha została sprzedana za wartość 1.601.710,92 zł brutto warszawskiej spółce akcyjnej CD, producentowi 
miodu, która w bielskiej Wapienicy ma zakład produkcyjny CD Miody.  

www.jasienica.pl 
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Z   G Ó R K I … 
Prezenty 

 Święta zbliżają się błyskawicznie. Przyspieszane 
jeszcze bardziej panoszącą się wszędobylsko komer-
cją. Miły czas radosnego oczekiwania, czyli adwentu, 
wypełniamy biegając, jak ześwirowane wiewiórki za 
orzeszkami, szukając prezentów. W tym zwariowa-
nym czasie, który z założenia (chrześcijańskiego) miał 
być czasem krańcowo przeciwnym, znalazłem przy-
padkiem prezent, który w 2007. roku dałem pod cho-
inkę mojej ślubnej żonie – z króciutką dedykacją: „Dla 
Marysi od Aniołka!” Owym skromnym prezencikiem 
była (już mniej skromna!) książka z przepisami na 
„100 NOWYCH CIAST”.  
 Z okładki spoziera na mnie, uśmiechając się, za-
dowolona i pulchniutka, podobnie jak ciasta które 
proponuje, niejaka siostra A. ze zgromadzenia FDC. 
Tedy z pełnym zawierzeniem i zaufaniem darowałem 
ową książkę mojej połowicy (większej!). Ale kiedy te-
raz po latach, podczas bezsennej nocy, dla zabicia cza-
su, zacząłem przeglądać owe arcydziełko, to resztki  
włosów na moim czerepie stanęły dęba, a z przeraże-
nia – jak na najstraszniejszym horrorze – zaczęły mi 
dzwonić ząbki… Oto bowiem dowiedziałem się i zo-
baczyłem (na kolorowych apetycznych fotografiach), 
że do takiego np. sernika trzeba zużyć 8 jaj do sera, 5 
żółtek do ciasta i jeszcze 2 jaja do masy orzechowej! 
Czyli w sumie 15 jaj! Na szczęście do makowca suł-
tańskiego tylko 11 jaj. Ale już do kolejnego ciasta 
„Snikers”  7 jaj i do masy jeszcze 5 żółtek, co się rów-
na 12 wajec (po naszymu). Odetchnąłem leciuśko, gdy 
do „malinki” siostra A. proponuje tylko 10 jaj, a do 
„Pierzynki” (bez aluzji!) tylko 9! Ale zmroziło mnie 
zaraz, choć zimny pot perlił mi się już na skroniach, 
gdy przeczytałem  i obejrzałem, że do sernika składa-
nego trzeba zużyć 21. jaj, słownie: Dwadzieścia jeden! 
A jeszcze miodzik, marmeladka, cukier puder i nor-
malny też, bakalie, kostki masła… 
 Po spożyciu owych ciast może najdosłowniej dupy 
porozrywać!!! Przepraszam za owe „dupy”, bo jak 
niewielu dbam o czystość polskiego języka, ale to naj-
delikatniejsze określenie, jakiego MUSIAŁEM tu 
użyć, aby oddać tragizm sytuacji…  
 Przypomina mi się dramatyczna sytuacja, gdy 
babci chcieli odebrać wnuka za to tylko, że miał kilka 

kilogramów za dużo… Ilu lu-
dzi, a właściwie ich niepo-
trzebnych kilogramów tłuszczu 
i wynikających z tego pertur-
bacji zdrowotnych,  ma na su-
mieniu niejaka siostra A.? Któ-
ra osiągnęła sukces, nie tylko 
kulinarny, bowiem później 
ukazały się kolejne książki jej tuczącego autorstwa… 
 Tu rodzi się refleksja: zgromadzenia FDC do któ-
rego należy autorka to skrót Córek Bożej Miłości – z 
założenia powołanych do służenia innym, z ukierun-
kowaniem na pomoc charytatywną, zgodnie z regułą 
św. Augustyna…  
 Ale dajmy już spokój mojemu prezentowi sprzed 
lat, bo oto Amerykanie zafundowali sobie w prezencie 
nowego Prezydenta. Przyznaję, że czułem się głupio, 
źle i niekomfortowo, gdy późną nocą oglądałem 
przedwyborcze debaty. Sołeckie zebrania stoją na, o 
niebo, wyższym poziomie, niźli te najważniejsze, 
oglądane przez cały świat… Takiego poziomu cham-
stwa, nietaktu, braku dobrego wychowania i najzwy-
klejszej kultury (nie tylko politycznej) nie spotkałem 
nigdzie! I tu rodzi się smutna refleksja: to straszne, że 
światowe mocarstwo wybrało najważniejszą osobę na 
tak niskim poziomie moralnym, która wprawdzie mo-
że się  poszczycić miliardami (w jaki sposób zdoby-
tymi?), pięknymi kolejnymi żonami, ale czym jesz-
cze? To smutne, bo ten pan – wybrany w demokra-
tycznych wyborach – będzie decydował o losach tego 
świata… To przykre, gdy mądrość i rozwaga odpadają 
w przedbiegach… 
 Ale będą Święta Bożego Narodzenia: może staną 
się cuda, które sprawią, że ciasta niejakiej siostry A. 
nie będą tuczyły, a tylko osładzały te rodzinne Święta, 
a nowy prezydent poprowadzi Stany (i cały świat) w 
bezpieczne stany, gdzie królować będzie ewangeliczna 
Miłość, w której mieści się wszystko najpiękniejsze…  

                         Juliusz Wątroba 
 

 
 

Z okazji 90 rocznicy urodzin 
Pani Helenie Miklar  z Rudzicy, 

życzenia zdrowia, zdrowia i jeszcze raz 

zdrowia , Błogosławieństwa Bożego, 
życzą 

dzieci z rodzinami, 
sąsiedzi  oraz koleżanki z KGW Rudzica 
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ŚWIAT GIBKO GNO 
Witóm piyknie! 

Jak tak sie dziwóm na tyn świat to zdo mi sie, że 
zwariowoł, na nic ni ma czasu, ani pogodać jedyn   
z drugim, ani iś na szpacyr kajsikej do lasu. Kożdy 
kajsi leci, kożdy hónym żynie, niejedyn jakby móg 
to by w tym ałcie jechoł na miesiónczek, jyny gibko 
a hónym. Jeszcze my nie wylyźli z kierchowa, kaj 
spóminali my tych, kierzy łod nas łodeszli.  Kie 
jeszcze pore tydni do adwyntu, a już z radia, telewi-
zora słyszymy  łod rana do wieczora, jak to ku tym 
Godnim Świyntóm przyrychtować się mómy. Co 
kupić, co jeś, jako strómek łobstroić, jaki prezynty 
bliskim kupić, jako stół przyrychtować na te Wilije, 

jak sie na ty świynta łoblyc 
i ka iś pojczać na to 
wszystko. Jyny nie godajóm 
jak to potym ciynżko za 
zjedzóny chlyb sie płaci. 
Nie dejmy sie łogupić, dyć 
tu my sóm łurodzóni i nasi 
starzycy nóm przekozali, co 
to na ty Godni Świynta        
i Wilije przyrychtować sie 
noleży. Kożdy región mo 
swoji jodło i zwyczaje i tego my sie dzierżmy. Na 
Górnym Ślónsku majóm makówki, nie mylić z za-
wijokym z makym. Makówki slónski to żymła z 
makym, rodzynkami i inszymi dobrociami, zaloto 
ciepłym mlykym. Je to fajnacki, bo żech też to nie-
roz jod. Majóm jeszcze siemionotke, moczke i moc 
inszego jodła. Żywiecczyzna, krakowski i insze re-
gióny też majóm swoji szpecyjały. Je to łogrómnie 
ważne, bo to bogactwo kulinarne naszych małych 
łojczyzn. Tóż my Cieszynioki też mómy swoji jodło 
wigilijne i świónteczne. Nasze stoły wigilijne były 
raczyj skrómne, bo Cieszyniok to człowiek skromny 
ale zwykle móndry, bo wiy że trzeja wedle stawu 
groble suć, a nie hoj, a po tym stój. Na stole dycki 
było to, co sie na polu łurodziło. Piyrsze sie jadło 
zupe rybnóm abo grzybule, potym rybe łobzolanóm 
w brezlach z chlebym abo ziymnioczkami, dzisio to 
już ze sałatkóm z gryncojgu. Potym była bioło ka-
pusta abo kiszóno dobrze przyprawióno kminkym i 
pieprzym,  fazole a ponikandy dowali też groch, ale 
to ni ma dobre na brzuch. Warzyli też cosi na mly-
ku: gryzek, ryż dobrze pomaszczóny masłym i po-
cukrowany. Starzycy nie chcieli go za bardzo, bo 
godali, że w ryżu sie  małpy deptajóm. Ale wszyst-
kigo trzeja było spróbować. Do popicio zaś były 
pieczki  i tako dobro dómowo maślónka, na stole też 
były kołocze z syrym, makym, śliwkami, jabkami. 
Nawarzone też były gałuszki na parze abo ze ziym-
nioków. Zawsze był też łopłatek, miód, jabka, ło-
rzechy, herbata ze zielin i  gorzałka, tako żołónd-
kowo, na trowiyni, coby żodyn po świyntach nie 
musioł lecieć hónym do dochtora. Ale nejważniej-
sze jednak, żeby  my nie zapómnieli, że Gody to nie 
jyny jodło i pici, ale że sóm to łurodziny Pónbóczka 
i trzeja ji łuszanować i godnie przeżyć.  A jako że 
Świynta i Nowy Rok przed nami, chcym wóm dro-
dzy moji Czytocze powinszować z tej łokazji: 
łopłatkym sie podzielmy, mankulyje, starości, zgry-
zoty zostowmy na boku, życzmy se wszyscy do ku-
py szczyńsiliwego, zdrowego Nowego Roku.  

J. N. Josiyniczanin 
 

Dyrekcja, Rada Pedagogiczna,  
Rada Rodziców 

Gimnazjum w Jasienicy   
serdecznie zapraszają wszystkich 

mieszkańców  
Gminy Jasienica na 

XXIV Finał 

Wielkiej Orkiestry  

Świątecznej Pomocy 

który odbędzie się  
10 stycznia 2016 roku  

w godzinach od 1500 do 1900 
w hali sportowej, w Jasienicy. 

W tym roku zebrane kwoty przekazane 

zostaną na: 

ratowania życia i zdrowia dzieci na  
oddziałach ogólnopediatrycznych oraz 
dla zapewnienia godnej opieki medycz-

nej seniorów. 

W programie: 

występy dzieci,  młodzieży i doro-
słych, sprzedaż cegiełek na WOŚP  

oraz inne liczne atrakcje. 

GORĄCO WSZYSTKICH ZAPRASZAMY ! 
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DAMIAN ISKRZYCKI  
OBRONIŁ TYTUŁ MISTRZA POLSKI 

Damian Iskrzycki drugi rok z rzędu został Mistrzem Polski w dyscyplinie 
Paraolimpijskiej Boccia.  
Jak informuje mieszkający w Rudzicy Damian Iskrzycki, od początku mistrzo-
stwa przebiegały po jego myśli. W fazie grupowej już po dwóch meczach za-
pewnił sobie wyjście z grupy na 1. pozycji, w końcowym rezultacie wygrał 
wszystkie mecze w całym turnieju. W fazie grupowej zagrałem z zawodnikami 
Leszkiem Lorensem, Bartkiem Nowosadowskim, Tomaszem Niparko, półfinał z 
Klaudią Najbor, a finał z Edytą Owczarz. – Na Mistrzostwa Polski jechałem z 
myślą, aby zagrać dobre mecze. Miałem wątpliwości, czy wyjdziemy z grupy, bo 
sezon był „w kratkę”. Ale wiedzieliśmy, że jesteśmy dobrze przygotowani – 
mówi Iskrzycki. Dodaje, że miał opracowaną dokładną strategię rozpisaną na 
każdego z rywalizujących z nim zawodników, z opisem, jak i gdzie grać, kiedy 
atakować, jak i czym bronić. – Starałem się, aby jak najmniej zależało od przy-
padku, co przyniosło efekty – dodaje. W tym roku poza polską ligą Iskrzycki był 
powołany na turnieje międzynarodowe w Zjednoczonych Emiratach Arabskich w 
Dubaju Fazza World Open, Portugalii Word Open Povoa i International Boccia 
Event w Poznaniu. – Ten ostatni wypadł naprawdę znakomicie, bo zdobyłem 2 
miejsce – mówi. Dodaje, że wsparcia w rywalizacji, udzielił mu m.in. wójt gmi-
ny Jasienica Janusz Pierzyna i radni Rady Gminy, przyznając mi stypendium 
sportowe, a także Klub Sportowy Rudzica, w którym mogłem zorganizować tre-

ningi i korzystać tam z za-
plecza sportowego.  

W przyszłym roku 
mistrz Polski w Boccia za-
mierza wystartować w BIS-
Fed 2017 European Regio-
nal Open w Saint Cugat w 
Hiszpanii, BISFed 2017 Eu-
ropean Regional Champion-
ships w Povoa w Portugalii, 
BISFed 2017 European Re-
gional Open w Poznaniu, 
BISFed 2017 European 
World Open w Sewilli w 
Hiszpanii, BISFed 2017 
America World Open w 
Kansas w Stanach Zjedno-
czonych i BISFed 2017 
Asian World Open w Bang-
koku w Tajlandii.    

www.jasienica.pl

 
JUBILEUSZ 50-LECIA DZIAŁALNOŚCI 

CHÓRU MIESZANEGO „HEJNAŁ MAZAŃCOWICE” 
5 listopada w sali koncertowej Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Bielsku-Białej, pod honorowym 

patronatem Wójta Gminy Jasienica – Janusza Pierzyny, odbył się uroczysty Koncert Jubileuszowy z okazji 50-
lecia działalności chóru „Hejnał Mazańcowice” i 25-lecia pracy artystycznej dyrygenta Krzysztofa Prze-
myka.  W koncercie, oprócz Chóru - Jubilata wystąpili: Chór Mieszany „Capella Vartiensis” z Zawiercia, dyr. 
Leopold Stawarz; Młodzieżowy Chór Kameralny „Tutti” z Zawiercia, dyr. Barbara Czajkowska; Chór Gimna-
zjum w Mazańcowicach, dyr. Krzysztof Przemyk; Bytomska Orkiestra Gorczyckiego oraz soliści:  Joanna Kor-
piela-Jatkowska – sopran, Arkadiusz Dołęga – tenor, Leopold Stawarz – bas, Agnieszka Klimasara – fortepian. 

Uroczystość swoją obecnością zaszczycili: Janusz Pierzyna – Wójt Gminy Jasienica , Jan Borowski – prze-
wodniczący Rady Powiatu Bielskiego, Jan Batelt – przewodniczący Rady Gminy Jasienica, Franciszek Handzel 
– wiceprzewodniczący Rady Gminy Jasienica, Wojciech Zawada - sołtys Mazańcowic, Bogdan Kocurek – dy-
rektor Książnicy Beskidzkiej, Agnieszka Bronowska – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Jasienicy, Agata 
Czauderna – dyrektor Zespołu Szkół w Mazańcowicach, Iwona Śliwa – dyrektor Gimnazjum w Mazańcowicach, 
ks.Piotr Grochowiecki – proboszcz parafii pw. św. Marii Magdaleny w Mazańcowicach,  oraz 
sponsorzy (bez których działalność zespołu byłaby niemożliwa) i przedstawiciele zaprzyjaźnionych 
zespołów i organizacji. 
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JUBILEUSZ 50-LECIA 
Dwugodzinny koncert, prowadzony żywiołowo i 

dowcipnie przez Kubę Abrahamowicza, zgromadził 
pełną salę słuchaczy – były gratulacje, odznaczenia,  
podziękowania i wzruszenia.  

Wiceprezes oddziału bielskiego Polskiego Związ-
ku Chórów i Orkiestr – Jadwiga Sikora wręczyła na-
stępujące odznaczenia: 
Odznaka Honorowa z Wieńcem Laurowym przyzna-
wana przez Zarząd Główny PZCHi O dla Chóru Mie-
szanego „Hejnał Mazańcowice” oraz dyrygenta – 
Krzysztofa Przemyka 
Odznaki przyznawane przez bielski oddział PZChiO: 
Złota - Adam Przemyk;  
Srebrne: Katarzyna Jędrzejko, Anna Ślezińska – Su-
waj, Anna Gruszka, Halina Krywult, Andrzej Klimur-
czyk; 
Brązowe: Joanna Jatkowska, Agnieszka Klimasara, 
Paulina Dziemińska, Klaudia Paszek, Magdalena 
Przemyk, Dominika Szendzielarz, Anna Ciesielska, 
Joanna Gąsior, Katarzyna Krywult, Wojciech Prze-
myk, Klaudia Mirek, Małgorzata Dadak, Mirosław 
Dadak, Aleksandra Komorek, Marta Popiołek, Michał 
Stańczyk, Katarzyna Katana. 

Podziękowania dla zasłużonych chórzystów od Za-
rządu Oddziału Bielskiego Polskiego Związku Chórów 

i Orkiestr (którzy już posiadają komplet odznak brąz – 
srebro – złoto): Małgorzata Strońska, Anna Żółty, Re-
nata Kosma, Anna Kupka, Beata Przemyk, Piotr Ko-
sma, Edward Stroński, Kazimierz Żółty.  

Wręczono także Dyplomy Motywacyjne od Zarzą-
du Chóru dla najmłodszych stażem chórzystów: Hanna 
Długosz, Anna Fajlhauer, Kinga Krywult, Sylwia Go-
la, Karina Długosz, Katarzyna Gąsior, Wioletta 
Owczarzak, Lucjan Piszczek, Piotr Łyko, Franciszek 
Klimurczyk. 

Prezes chóru - Beata Przemyk przedstawiła krótkie 
CV zespołu podkreślając standardowy kalendarz wy-
darzeń zespołu, na który składają się: koncerty kolęd, 
4-dniowe warsztaty chóralne, koncerty pieśni pasyj-
nych, wymiany kulturowe z chórami zagranicznymi w 
okresie wakacji, współpraca z Kołem Gospodyń Wiej-
skich w Mazańcowicach, Stowarzyszeniem Przyjaciół 
Mazańcowic, udział w warsztatach i koncercie inaugu-
racyjnym Międzynarodowego Festiwalu Chórów Gau-
de Cantem, koncerty pieśni patriotycznych i ludowych. 
Słusznie zauważono, że każde 10 lat systematycznych 
prób po 4 godziny tygodniowo to… 1 rok (nieodpłat-
nej) pracy na pełny etat – co wg stażu, powinno się li-
czyć każdemu chórzyście do wcześniejszej emerytury.  

 
KRÓTKA HISTORIA ZESPOŁU: 
W maju 1946 roku grupa zapaleńców postanowiła założyć zespół śpiewaczy, który przyjął nazwę „Halka”. 

Pierwszym dyrygentem został Rudolf Biernot, następnie pałeczkę przejął Józef Krysta, który kierował zespołem 
do 1957 roku, do czasu zaprzestania działalności chóru ze względu na brak sali do prowadzenia prób. W tym 
okresie chór uczestniczył w życiu kulturalnym swojego regionu, biorąc udział głównie w uroczystościach ko-
ścielnych i okolicznościowych akademiach.  

W 1974 r. chór wznowił działalność, zmienił nazwę na „Hejnał”, a jego dyrygentem został Władysław Ko-
poczek. Umiłowanie muzyki w każdej formie stało się jego pasją życiową. Jednak jego choroba i śmierć w 1989 
roku spowodowały kolejną przerwę w działalności zespołu (tym razem dużo krótszą). W 1991 roku dyrygentem 
chóru został Krzysztof Przemyk i pełni tę funkcję do chwili obecnej.  

Chór „Hejnał Mazańcowice” działa przy Gminnym Ośrodku Kultury w Jasienicy. 
Zespół bierze czynny udział w życiu kulturalnym regionu i całego kraju. Śpiewa na uroczystościach kościel-

nych, świeckich. Uczestniczy w wielu festiwalach chóralnych na terenie kraju jak i poza jego granicami. W ra-
mach wymiany kulturalnej chór „Hejnał Mazańcowice” gościł u siebie chór mieszany „Godulan-Ropica” z Zaol-
zia, chór i orkiestrę reprezentacyjną miasta Karcag na Węgrzech, chór „Gloria” Dziecięcej Szkoły Sztuk  z Zele-
nogradska w Rosji, chór „Amici del Malignani z Udine – Włochy, Zespół Ludowy „Bratki” z Piotrowców na 
Ukrainie, chór „La Valle” z Sover – Włochy, Młodzieżową Orkiestrę Dętą Gminy Dolni Chiflik wraz z Zespo-
łem Mażoretek przy Zespole Szkół „D. Debelianov”  w Warnie – Bułgaria oraz chór „Aris” z Limassol na Cy-
prze. 

Poza granicami kraju zespół koncertował w: Niemczech, Austrii, Republice Czeskiej, na Węgrzech, Słowa-
cji, Ukrainie, Litwie, w Rosji, we Włoszech, Grecji i na Cyprze. 

Osiągnięcia ostatnich lat: III miejsce na I Wrocławskim Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym „Vratis-
lavia Sacra” we Wrocławiu – 2011 rok; III miejsce na XIV Łódzkim Festiwalu Chóralnym “Cantio Lodziensis” 
– 2011 rok;  Srebrny Dyplom na VII Festiwalu Muzyki Chóralnej Mater Misericordiae w Ząbkach – 2012 rok; I 
miejsce na XI Festiwalu Pieśni Maryjnej „Magnificat” w Piekarach Śląskich – 2013 rok; Srebrny Dyplom na 
23rd International Choir Competition of Sacred Music w Namestovie (Słowacja) – 2016 rok. 

Koncert współfinansowali i sponsorowali 
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„WYBITNI  ROZTROPICZANIE” 

W   listopadzie  koło historyczne działające w 
Stowarzyszeniu Sympatyków  Roztropic zorganizo-
wało kolejną wieczornicę z cyklu „Wybitni  Roztro-
piczanie”.                                     

Pierwsze  spotkanie przybliżyło mieszkańcom 
postać  pisarki Marii Wardas. Kolejne, drugie doty-
czyło   Karola Badury, malarza i poety światowej 
renomy. Pani Halina Szotek, historyk ze Skoczowa,  
w sposób niezwykle ciekawy i wzruszający  opo-
wiadała o życiu i twórczość tego wybitnego czło-
wieka, z niecierpliwością oczekujemy następnych 
wykładów. Prelekcji towarzyszyła wystawa  ręko-
dzieła mieszkanek i mieszkańców Roztropic. Można 
było podziwiać obrazy, zdjęcia,  ceramikę, hafty, ko-
ronki, piękne przedmioty wykonane w technice decoupage  i innych technikach. 

Rozmów o lokalnej historii nie było końca.  Spotkanie zakończyła biesiada śpiewacza. 
Prezes Stowarzyszenia Sympatyków Roztropic 

 

KAROL  BADURA ( 1907 – 1983 ) 
– ARTYSTA MALARZ 

Urodził się w 1907 r. w Aleksandrowicach k/ Bielska. 
Dzieciństwo spędził u dziadków w Roztropicach. W 
czasie nauki w skoczowskiej szkole wydziałowej zwró-
cono uwagę na jego zdolności plastyczne i literackie, 
co było powodem skierowania go na dalszą edukację 
do Seminarium Nauczycielskiego w Białej. Dzięki pro-
tekcji Gustawa Morcinka zajął się nim zaprzyjaźniony 
z pisarzem prof. Adam Bunsch – wybitny malarz i 
dramaturg. Efekty tej znajomości, w formie prac lite-
rackich, opublikowano w „Kurierze Polskim”, nato-
miast pierwsze jego wiersze wydano w „Głosie Mło-
dzieży Ewangelickiej”. 
 Pracę zawodową podjął w gołkowickiej szkole na 
terenie powiatu rybnickiego. Nie zerwał jednak kon-
taktów ze Śląskiem Cieszyńskim. Brał udział w pra-
cach Wakacyjnego Instytutu Sztuki w Wiśle, gdzie wraz 
z Rudolfem Gilem utrwalał architekturę góralską na 
wielu rysunkach i szkicach. Natomiast jako nauczyciel 
pełnił rolę krzewiciela polskości. Dzięki temu naraził 
się miejscowej ludności niemieckiej i w 1939 r. był 
zmuszony opuścić Gołkowice. Udał się do Tremboli, 
następnie do Lwowa, a stamtąd wywieziono go w 
czerwcu 1940 r. do łagru w głąb Rosji. Wraz z armią 
gen. Władysława Andersa przemierzał szlak bojowy 
przez Iran, Liban, Egipt na pola bitew we Włoszech. 
Brał udział w bitwie pod Monte Cassino, gdzie został 
ciężko ranny. Kiedy odzyskał siły został skierowany do 
Rzymu, gdzie rozpoczął studia plastyczne. Egzamin 
wstępny Karola Badury przeszedł do historii Królew-
skiej Akademii Sztuk Pięknych, ponieważ po raz pierw-
szy – na podstawie egzaminu – został on przyjęty na 
trzeci rok studiów. Po dwóch latach otrzymał dyplom, 
ożenił się i wyemigrował do Argentyny. 
 Życie u boku niemieckich emigrantów w Argenty-
nie dalekie było od ideału. Posunęli się oni nawet do 
zamachu na „wroga spod Monte Cassino”, co skoń-
czyło się jego długim pobytem w szpitalu. Są jednak 
sukcesy. Argentyńska galeria van Riel wystawiła wów-
czas obrazy artysty. Od tamtej pory o jego prace ubie-
gały się galerie brazylijskie, meksykańskie, a także in-
stytucje wystawiennicze ze Stanów Zjednoczownych, 
dostrzegające w nim wielkiego akwarelistę. Mimo to 

Karol Badura posta-
nowił wrócić do 
Rzymu. Włosi z cza-
sem docenili jego 
twórczość. O Karolu 
Badurze – malarzu z 
czasem stawało się 
też coraz głośniej w 
Cieszynie, Olsztynie i 
Ustroniu, gdzie rów-
nież organizowano 
wystawy artysty. 
 W 1980 r. Karol 
Badura przyjechał 
do Polski i zatrzymał się u kuzynki Emilii Mojeszczyk 
w Skoczowie. Miał też wtedy okazję spotkać się z Józe-
fem Klimkiem, który w tym czasie przyjechał w odwie-
dziny do swego rodzinnego miasta z Australii. 
 Karol Badura zyskał światowy rozgłos jako akwa-
relista. Uznaniem cieszyły się jednak także jego obrazy 
olejne. Wśród prac prawie 500 malarzy w 1957 r. zdo-
był I nagrodę za obraz przedstawiający Bitwę o Monte 
Cassino i tę nagrodę cenił sobie najbardziej. Należy 
podkreślić, że był jedynym polskim artystą posiadają-
cym aż trzy najwybitniejsze wyróżnienia: Premio Le-
onardo da Vinci, Premio Dante Alighieri oraz hono-
rowe członkostwo Academia Tiberiana. Warto dodać, 
że „Pejzaż rzymski” jego autorstwa zdobi włoski Par-
lament. Na uwagę zasługuje również odniesienie twór-
cy do kwestii patriotyzmu. Krytycy o jego pejzażach 
często mawiali, że „są okryte polskim szronem”. Po-
dobnie rzecz się miała z jego twórczością poetycką. 
Sam artysta wyraził się kiedyś: „Chciałbym w Polsce 
zostawić swoją twórczość, na ziemi, która mnie zrodzi-
ła. Nie chcę, by moje prace poniewierały się po obcych 
progach.” 
 Malarz zmarł w Rzymie 23 grudnia 1983 roku. 
Rok później w Galerii Zachęty w Warszawie otwarto 
wielką, retrospektywną wystawę prac artysty, na której 
otwarcie przybyła z Rzymu żona Vittoria Badura. 
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 PONIŻEJ PREZENTUJEMY WIERSZE KAROLA BADURY

AKWARELE MOJE 
Akwarele moje... 
 Ochry, sieny, brązy, zielenie, ultramaryny, 
Kolorowe żywotki – lica rumiane 
Śląskiej dziewczyny. 
 
Akwarele moje... 
Chabry, bławatki, maki, kąkole – 
To tęcza w zbożu, przy mej stodole. 
 
Akwarele moje... 
Ogrody, malwy, łąki kwieciste, niezapominajki –  
Kolory bajki. 
 
Akwarele moje... 
Pasja – trud – pot – natchnienie, 
Radość życia – smutek i cierpienie. 
 
Akwarele moje... 
 Szkłem w ramach zamknięte  
W teczkach tekturowych – w zakurzonych kufrach, 
Opowiadać będą – drogę mego życia, 
Gdy wyjdą z ukrycia – 
Powieszone wszędzie –  
 
Akwarele moje... 
Gdy mnie już ... nie będzie! 
 
        *    *    * 
Wszystkie błękity i ultramaryny 
jak złodziej bez wstydu 
kradnę ukradkiem z mojego Beskidu. – 
Ochry, żółcie, czerwienie i kolor brązowy 
ściągam z gałęzi jesiennej dąbrowy – 
I inne kolory – jak mej łąki kwiecie, 
wiążę jak bukiet na dużej palecie... 
Potem wieszam chmury zastygłe w przelocie – 
jak wypraną bieliznę – na omszałym płocie ... 
                       Wyjątek z wiersza: Obraz. 

U STÓP BESKIDU 
Z tęsknoty do ciebie wyciągam swe dłonie – 
Kraino buków sędziwych i groni – 
Świerków, modrzewi – świątynio... 
Duch czasu bruzdami poorał mi skronie, 
Podróżą życia – co powoli ginie... 
 
Prowadzi mię do ciebie – ma tułacza droga 
Z dalekich krain mej ziemskiej wędrówki –  
Z mogił mych braci i krzyży... 
By jeszcze zobaczyć twe świerkowe wyże, 
Stworzone uśmiechem – przez Boga – 
 

MODLITWA TUŁACZA 
A kiedy zasnę na obcej mi ziemi, 
Racz mi dać Panie trumnę sosnową, 
Wióra z mych smreków – żywiczny zapach, 
Bym mógł spokojnie położyć głowę 
Po tylu długich, tułaczych latach. 
 
Ktoś w grób mój rzuci – ziemi kruszynę 
Spod mojej strzechy, spod mojej gruszy, 
By mi lżej było – w tym obcym grobie, 
Strudzonym kościom, strudzonej duszy. 
 
O daj mi Panie skromną mogiłę 
I wiązkę kwiatów z dąbrowy mojej, 
By się sny moje jeszcze ziściły 
Wrócić w cmentarne – śląskie podwoje. 
 
Może ktoś – kiedyś, przyjdzie zbierać kości, 
Z Monte Cassino i mogił dalekich, 
Zgarnie me prochy – z mej trumny nicości, 
Bym tu nie został – na wieki. 
 
Wiersz dotarł do Skoczowa z dopiskiem artysty: 
 „ Ostatni mój wiersz < stworzony> pod wpływem 
 choroby, jaka mnie nawiedziła. Gody 1983. 

 

MACIERZ  W  HOŁDZIE HELMUTOWI 
KAJZAROWI (1941 -1982) 

 

Helmut Józef Kajzar należy do najwybitniejszych twórców jakich wydała 
Ziemia Cieszyńska. Dzieciństwo i młodość spędził w Grodźcu, jest absolwen-
tem  grodzieckiej Szkoły Podstawowej. Mieszkał wraz z rodzicami w oficynie 
dworskiej, ojciec był kierownikiem gospodarstwa w tutejszym 
Zootechnicznym Zakładzie Doświadczalnym.  
Od dzieciństwa przejawiał zainteresowania teatrem.  Były to zabawy w teatr 
lalkowy. Wymyślał dialogi, inscenizował, a jednocześnie był aktorem w 
swoim teatrzyku. Czasami angażował do tej zabawy swoich rówieśników, 
powierzając im wymyślone role.  Już jako uczeń szkoły podstawowej zaczął 
pisać pierwsze wiersze do teatru lalek, urządzał przedstawienia kukiełkowe dla 
młodszych dzieci ze swojego otoczenia. 
 

str 11 
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MACIERZ  W  HOŁDZIE HELMUTOWI KAJZAROWI 

Po maturze w 1959 roku studiuje filozofię na 
Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, by po roku 
przenieść się na filologię polską, a po jej ukończeniu 
wydział reżyserski w Państwowej Wyższej Szkole Te-
atralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie. 

W okresie studiów krakowskich wzrastał obok Jó-
zefa Szajny, Jerzego Grotowskiego, Krzysztofa Pende-
reckiego, Tadeusza Kantora,  Konrada Świnarskego, 
przebywał na co dzień w ich towarzystwie i ich te-
atrach, gromadząc różne doświadczenia, które wyko-
rzystywał w swojej twórczości. 

Na swój reżyserski warsztat bierze dzieła antyczne 
i współczesne, Sofoklesa i Różewicza, Wyspiańskiego 
i Szekspira. Odnosi sukcesy w kraju oraz na między-
narodowych festiwalach. Współpracował z wieloma 
teatrami: „Współczesnym we Wrocławiu”, „Narodo-
wym”, „Powszechnym” i „Małym”  w Warszawie. 
Reżyserował  na scenach teatrów w Krakowie, Lubli-
nie, Kaliszu i Rzeszowie, a  także poza granicami kra-
ju m. innymi w Szwecji, Niemczech, Anglii. W tej 
pracy za granicą prezentował polską dramaturgię, 
głównie utwory Tadeusza Różewicza, Witolda Gom-
browicza, a także własną twórczość (Paternoster, 
Trzema Krzyżykami). 

W latach 60 zadebiutował jako krytyk teatralny, 
zaczął też uprawiać dramatopisarstwo.  
W 1969 roku napisał swój pierwszy dramat „Paterno-
ster”. Prapremiera tej sztuki przygotowana przez Józe-
fa Szajnę na scenie krakowskiego Teatru Starego zo-
stała zdjęta przez cenzurę. Jest to utwór pełen poezji i 
wspomnień z krainy dzieciństwa i młodości.   
Grodziecki epizod swego życia znajdujemy w sztuce 
„OBORA”. Jej akcja rozgrywa się w latach pięćdzie-
siątych ubiegłego wieku i zawarł w niej autor wiele 
absurdów stalinowskich czasów, a także wiele wzru-
szających autobiograficznych wątków.  
Tej sztuce i jej Autorowi poświęcona była wieczorni-
ca. Członkowie Koła oraz zaproszeni goście 28 paź-

dziernika br., w Szkole Podstawowej, gdzie Helmut 
Kajzar pobierał nauki, mieli okazję poznać fragment  
Jego bogatej twórczości, wrócić pamięcią do tych 
mrocznych lat, poznać przesłanie ponadczasowe, które 
pozwolę sobie zacytować:    
 „UCZEŃ Chciałbym, mistrzu, usłyszeć, jakie są twe 
pragnienia? 
„KONFUCJUSZ Chciałbym o starców się troszczyć, 
przyjaciołom ufać, a dla młodych zachować tkliwość. 
UCZEŃ Jeśli w kraju ma się lud liczny, czy można 
uczynić coś dla niego? 
KONFUCJUSZ Można go uczynić bogatym. 
UCZEŃ A jeśli ma się lud bogaty, czy można uczynić 
coś więcej? 
KONFUCJUSZ Można go nauczyć. 
UCZEŃ Chcesz, mistrzu, naprawiać ludzi, ale sztuka i 
nauka nigdy  nie  doprowadziły  do  złagodzenia  natu-
ry ludzkiej. 
KONFUCJUSZ Gdy ład panuje w kraju, można mówić 
i działać śmiało, gdy w kraju nie ma ładu, działać 
trzeba śmiało, lecz mówić ostrożnie. 
UCZEŃ Jak służyć władcy 
KONFUCJUSZ Najważniejsze to w niczym go nie 
oszukiwać i umieć mu się otwarcie przeciwstawić.” 
23 stycznia 2016 r. na Scenie Polskiej w Teatrze Cie-
szyńskim w Czeskim Cieszynie odbyła się premiera 
„Obory” Helmuta Kajzera, w reżyserii Janusza 
Klimszy. Przedstawienie powstało w ramach projektu 
realizowanego przez Wrocławski Teatr Współczesny 
będącego częścią programu Wrocław - Europejska 
Stolica Kultury 2016. To wydarzenie jest świadec-
twem Wielkości Autora „Obory”. 
Zachęcam do odwiedzenia naszej strony internetowej 
http://www.macierz-grodziec.org.pl 
zakładka „Poznajemy Grodziec”/Postacie (Sylwetki), 
gdzie prezentujemy  więcej szczegółów z życiorysu 
Helmuta Kajzara. 

Irena Skrzyżala 
 

„JAK SIĘ DOWNI NA DZIEDZINIE BAWIÓNO…” 
Tak nazwała się VI Wojewódzka Spartakiada Kół Gospodyń Wiejskich Wisła 2016. 

W sobotę 5 listopada, od godzin porannych, do Wisły zjeżdżały się gospodynie z powiatów śląskich i 
małopolskich, łącznie 20 zespołów, około 150 uczestniczek. Każdy zespół KGW przyjechał z liczną 
reprezentacją swoich kibiców, co wypełniło trybuny po same brzegi. Niektóre Koła Gospodyń repre-
zentowały swoje wyroby regionalne. 

 9 konkurencji, wiele emocji, zaskakująca zaciekłość, śmiech, rozczarowanie, to wszystko mogli-
śmy tego dnia zaobserwować. Ciężko było wybrać najzabawniejszą konkurencje, dojenie krowy, kar-
mienie mierloka, góralki, tunel, narty, jazda na desce sedesowej, napełnianie wodą nie małej butelki 
przez słomkę, skoki na piłce,  prezentacje drużyn. Niektórym podium uciekło w ostatniej konkurencji. 
Warto dodać, że Panie na tę okazję wymyślają najróżniejsze stroje, co podkreśla tylko powagę zawo-
dów. Po prawie 6 godzinach zmagań wyłoniono zwycięzców i tak; 

• 1 miejsce KGW Pławy (pow. Oświęcimski), 
• 2 miejsce KGW Zaborze (pow. Cieszyński), 
• 3 miejsce KGW Jasienica (pow. Bielski). 

Nagrodą były złote, srebrne i brązowe… Majty. Każda z uczestniczek otrzymała nie tylko medal, ale i 
dawkę zdrowych emocji. 

Wszystkim Paniom gratulujemy występu, dla nas wszystkie Panie wygrałyście… 
Moje KGW 
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DUŻO SIĘ DZIAŁO … 
Na przełomie października i listopada Gminna Biblioteka Publiczna w Jasienicy skierowała do mieszkańców 
Gminy bogatą ofertę kulturalno-edukacyjną. 

WARSZTATY KOMPUTEROWE – przez 4 tygodnie dwunastoosobowa grupa Seniorów brała udział w 
kursie komputerowym pt. „Komputer bez tajemnic”. W czasie cotygodniowych spotkań uczestnicy doskonalili 
umiejętności związane z obsługą komputerów. Poznawali podstawowe programy, uczyli się m. in. zakładać i ob-
sługiwać pocztę e-mailową, konta na portalach społecznościowych oraz korzystać z zasobów Internetu. Zajęcia 
prowadzili bibliotekarze Pani Anna Kurpik i Pani Magdalena Waliczek. Mamy nadzieję, że poprzez te zajęcia  
udało nam się zachęcić uczestników do odkrywania i pokonywania tego co nieznane, co na pozór wydaje się 
trudne i nie do przejścia. 

„ZGRYZOTY I NADZIEJE”  – to tytuł 
książki, której promocja odbyła się 9 listopada 
2016 roku w naszej placówce. Autorem książki 
wydanej przez Towarzystwo Miłośników Ru-
dzicy jest Pan Rafał Cekiera, wykładowca       
w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Śląskiego 
w Katowicach. Pan Cekiera przeanalizował 
pod kątem socjologicznym 24 tomy ksiąg wo-
tywnych z lat 2008-2014, w których znalazło 
się 4667 wpisów od osób pochodzących z kraju     
i zagranicy dedykowanych św. Wendelinowi. 
Jak podkreślił autor, pomysł tej książki zrodził 
się z ciekawości, pracował nad nią  przez 10 
miesięcy, czytając każdą księgę 3-4 krotnie.   
W czasie spotkania Pan Rafał przybliżył postać 
św. Wendelina i miejsce Jego kultu, położone 
pięknym zakątku Rudzicy. Tam znajduje się 
kaplica poświęcona świętemu i źródełko z cu-
downą wodą. Do tego miejsca przybywają  

osoby indywidualne i grupy pielgrzymkowe ze swoimi zgryzotami, nadziejami, podziękowaniami i prośbami, li-
cząc na wstawiennictwo Świętego. Śladem ludzkich przeżyć, przemyśleń i szeptanych modlitw, są właśnie zapi-
ski pozostawione w księgach wotywnych.  Niech żałują wszyscy, których nie było z nami i u nas , bo spotkanie 
było bardzo ciekawe zaś św. Wendelin i jego kult intryguje, a kaplica i Dolina w Rudzicy zachwyca o każdej po-
rze roku. Dziękujemy bardzo Panu Rafałowi Cekierze, za przybliżenie tej Postaci i tego miejsca.  

LEKCJA ALE BIBLIOTECZNA – 16 listopada 2016 roku gościliśmy w GBP w Jasienicy, uczniów z Ze-
społu Szkolno – Przedszkolnego w Grodźcu. Podczas dwugodzinnego spotkania, które miało charakter nie tylko 
zabawowy, staraliśmy się zachęcić młodych ludzi do częstego sięgania po książki i odwiedzin w naszej bibliote-
ce. W czasie tej niecodziennej lekcji, uczniowie najpierw dzielili się swoimi ulubionymi tytułami książek, wy-
powiedzieli się także na temat „dlaczego warto czytać” i stworzyli własne hasło reklamowe: „W książkach mą-
drość. Czytaj jak najwięcej”. Wysłuchali także fragmentu bardzo popularnej wśród młodzieży książki pt. „Zwia-
dowcy”. Następnie poznali m. in. zasady funkcjonowania biblioteki, dowiedzieli się, jak zostać czytelnikiem 
GBP w Jasienicy. Bibliotekarze zaprezentowali również stronę WWW naszej biblioteki oraz zawartość i możli-
wości, jakie daje katalog on-line. Na zakończenie spotkania uczniowie mogli praktycznie zastosować zdobytą 
wiedzę, umiejętności i wejść w rolę „tropicieli”, szukając na półkach wylosowane książki. W trakcie zajęć mogli 
także obejrzeć i zapoznać się z przygotowaną wystawą pt. „Historia Książki”. 

Końcem października Filia w Rudzicy, zainicjowała cykl spotkań dla najmłodszych pt. „Przyjaciele       
z biblioteki”. Są to zajęcia, w czasie których ma miejsce czytanie książek, związanych z wybranymi bohaterami. 
Dzieci poprzez kontakt z książką i materiałami plastycznymi kształcą umiejętności słuchania i przekładu przy-
swajanych treści na prace plastyczne. W czasie ostatnich zajęć prowadzonych przez Panią Marię Moczek, przed-
szkolaki zapoznały się z przygodami myszki Miko i wykonały piękne prace plastyczne – kolorowe papierowe 
myszki.  

Biblioteka w Rudzicy była  również współorganizatorem przeprowadzonego w dniu  2 listopada 2016 
roku  konkursu, dla uczniów Gimnazjum w Rudzicy, na znajomość książki S. Mayer pt. „Zmierzch”.   
Uczniom gratulujemy znajomości powieści i zdobytych nagród.  
Wszystkich mieszkańców gminy Jasienica zapraszamy do korzystania z bogatej oferty kulturalno-edukacyjnej  
w naszych placówkach, a także do odwiedzania naszego profilu na Facebooku oraz strony internetowej 
www.gbpjasienica.pl i korzystania z uruchomionej na niej nowej usługi pt. Zaproponuj książkę. 

Magdalena Waliczek 
Dyrektor GBP w Jasienicy 
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DZIECI W KOLE ŁOWIECKIM „ŚLEPOWRON” 

Prowadzona od szeregu lat 
w Kole Łowieckim „Ślepowron”    
w Rudzicy edukacja przyrodniczo-
ekologiczna dzieci i młodzieży mia-
ła swoją kolejną odsłonę 26 paź-
dziernika w siedzibie koła - domku 
myśliwskim w Iłownicy. Prowadzo-
na od wielu lat w zakresie działal-
ności koła edukacja przyrodnicza 
dzieci i młodzieży stanowi jeden     
z istotnych celów, jakie stawia sobie 
nasze koło i traktowana jest  jako 
jego istotny dorobek ostatniego 
dziesięciolecia.  Wspomniano o tym 
wielokrotnie, przy okazji obchodów 
70 – lecia Koła 16 lipca br, a także 
napisano o tym dorobku w ogólnopolskich miesięcznikach poświęconych tematyce myśliwskiej (Łowiec Polski 
10/2016, Brać łowiecka 11/2016). 

 Tym razem przybyły na spotkanie z myśliwymi dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rudzicy. 
Organizacyjnie okazało się to dość poważne wyzwanie, bowiem pierwsza z grup  była bardzo liczna (ok. 70 
dzieci) i wymagało to rozmieszczenia naszych małych gości w dwóch pomieszczeniach na parterze w sali głów-
nej i na piętrze w nowej sali konferencyjnej. A więc i prowadzący zajęcia prezes Andrzej Szimke był w „roz-
dwojeniu”, referując przygotowane zagadnienia z tematyki spotkania oraz prezentując liczne eksponaty raz na 
„dole” a raz u „góry”. Przerywnikami w tym interaktywnym spotkaniu  była muzyka myśliwska wykonywana na 
rogach myśliwskich. Uczestniczył w tym cały zespół Sygnalistów Myśliwskich Koła Łowieckiego Ślepowron   
w składzie: Ireneusz Nowrotek – pless, Stanisław Rajba – pless, Sławomir Pietrzyk – par force, Grażyna Gaszek 
– par force. Najtrudniej było łowczemu Dominikowi Świńczykowi przedstawić cele gospodarki łowieckiej, bo-
wiem tym razem, bardziej był zaangażowany przy obsłudze poczęstunku dla dzieci niż prezentowaniem zasad 
gospodarki łowieckiej. Dla dzieci ten kontakt był bardzo pouczający, dowiedziały się bardzo wiele o rodzimej 
faunie, jej sposobach bytowania i zachowania w środowisku naturalnym.  

Nasze koło jest otwarte na różnego rodzaju spotkania  i pogadanki. Chętnie prezentujemy nasz bogaty 
dorobek,  dzielimy się naszą wiedzą i osiągnięciami w zakresie kultury myśliwskiej. 

Stanisław Rajba 

CERTYFIKAT  
„TEATR SZKOLNY – EDUKACJA KULTURALNA MŁODEGO CZŁOWIEKA” DLA 

ZESPOŁU SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO   W   WIESZCZĘTACH 
 

 Pod takim hasłem Studium Prawa Euro-
pejskiego w Warszawie  ogłosiło Ogólnopol-
ski Konkurs dla szkół, który przeprowadzony 
został w okresie od 1 marca do 3 listopada 
2016 roku.  
 Jego celem było popularyzowanie wśród 
dzieci i młodzieży różnorodnych form teatral-
nych oraz rozwijanie zdolności artystycznych 
uczniów.  
 Warunkiem przystąpienia do konkursu i re-
alizacji ośmiu zadań był udział opiekuna 
szkolnego koła teatralnego w kursie e- learnin-
gowym  pod hasłem „Opiekun szkolnego koła 
teatralnego” w okresie od 1 marca do 1 
czerwca 2016 roku. Kurs został pomyślnie 
ukończony przez jedną z opiekunek grupy te-
atralnej „Kurtyna” - Barbar ę Mikołajczyk .   
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CERTYFIKAT  
DLA ZESPOŁU SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO   W   WIESZCZĘTACH 

 
Pozostałe zrealizowane w placówce zadania przewi-
dziane regulaminem konkursu  to:  
1. Przeprowadzenie przez znawcę tematu krótkiej pre-
lekcji na temat pozytywnych oddziaływań sztuki na 
rozwój osobowości młodego człowieka – warsztaty 
teatralne z aktorem Teatru Polskiego w Bielsku – 
Białej – Jerzym Dziedzicem- 18 marca 2016 roku 
2. Zorganizowanie konkursu wiedzy o teatrze - Kon-
kurs Wiedzy o Teatrze pod hasłem „Świat jest te-
atrem”- 28 października 2016 roku  
3. Zorganizowanie konkursu wiedzy o wybranym ak-
torze - Spotkanie z twórczością filmową i teatralną 
Małgorzaty Kożuchowskiej - 25 maja 2016 roku 
4. Przygotowanie przedstawienia teatralnego na pod-
stawie książki, bajki, opowiadania -  Popołudnie z 
twórczością Jana Brzechwy  pod hasłem „Z Brze-
chwą jest wesoło!”– 14 marca 2016 roku 
5. Przygotowanie plakatu promującego szkolne przed-
stawienie teatralne -  przygotowanie plakatu promu-
jącego zwycięski w powiecie spektakl „W sieci” - 10 
września 2016 roku 
6. Przygotowanie recenzji wybranej sztuki teatralnej – 
recenzja „Księgi dżungli” -  spektaklu zapropono-
wanego przez aktorów Teatru Lalek „Banialuka” 
im. Jerzego Zitzmana opartego na motywach po-
wieści Rudyarda Kiplinga - 11 kwietnia 2016 roku.  
7. Zorganizowanie ogólnoszkolnego dnia talentów -  
prezentacja rozrywkowych, bajecznych, tanecz-
nych, muzycznych i teatralnych występów poszcze-
gólnych klas w ramach Pikniku rodzinno – kocy-
kowego  - 11 czerwca 2016 roku 
8. Zorganizowanie konkursu recytatorskiego o dowol-
nej tematyce -  XIII Mi ędzyszkolny Konkurs Recy-

tatorski  dla Uczniów Szkół Podstawowych z gminy 
Jasienica pod hasłem „W Świecie  poezji i prozy 
księdza Jana Twardowskiego”,  na terenie ZSP     
w Wieszczętach - 21 kwietnia 2016 roku  

 
 Przystąpienie do Ogólnopolskiego Konkursu pod 
nazwą „Teatr szkolny- edukacja kulturalna młode-
go człowieka” było dla  uczestników i opiekunów 
szkolnego koła teatralnego  ogromną przyjemnością. 
Zaproponowane  zadania konkursowe były bowiem w 
większości od lat realizowane  w  placówce.  
 Uważamy, iż niezwykle ważna dla prawidłowego 
rozwoju dziecka jest jego twórcza aktywność, pozwa-
lająca rozwijać sfery osobowości człowieka, dająca 
możliwość wyrażania swych myśli, przeżyć, pozwala-
jąca odreagować napięcia i lęki, ale i opanowywać 
nowe umiejętności i wiedzę. Dążymy i będziemy dą-
żyć do tego, by uczniowie naszej placówki byli kre-
atywni i twórczy. 
 Zaprezentowane przez nas spotkania, konkursy 
czy spektakle cieszyły się ogromnym powodzeniem 
wśród ich uczestników i całej społeczności szkolnej. 
Recytatorski i aktorski wysiłek młodzieży, ich twórcze 
i oryginalne pomysły, zaowocowały więc osiągnię-
ciami na szczeblu gminnym i powiatowym. A takie 
sukcesy, mniejsze czy większe, dodają dodatkowej 
energii i napędzają uczniów, by iść dalej i pracować 
jeszcze efektywniej. 
 W bieżącym roku szkolnym 2016/2017 będziemy 
kontynuować i realizować kolejne przedsięwzięcia te-
atralne i dzielić się z nimi na szczeblu gminy, powiatu 
i województwa. 

Barbara Mikołajczyk i Katarzyna Karatnik 
 

„ŚNIADANIE DAJE MOC” 
Uczniowie klas młodszych  Szkoły Podstawowej im. Rudolfa Gila w Świętoszówce, wzięli udział  

w programie edukacyjnym „Śniadanie Daje Moc”. Ten ogólnopolski program, ma na celu walkę  
z niedożywieniem dzieci w Polsce, poprzez wspieranie szkół w edukacji nt. zdrowego odżywiania. W trakcie 
programu nauczyciele przekazywali dzieciom informacje, o roli prawidłowego żywienia w oparciu o 12 zasad 
zdrowego odżywiania. Finałem programu, było zorganizowanie w dniu 8 listopada 2016 r., obchodów dnia 
„Śniadanie Daje Moc”. Do dzieci młodszych dołączyli w tym dniu uczniowie klas starszych i wszyscy przygo-
towali smakowite i zdrowe kanapki. Uczniowie naszej 
szkoły już wiedzą, że śniadanie to najważniejszy posiłek 
dnia, dzięki któremu mają energię do nauki, lepiej koncen-
trują się podczas zajęć i mają siłę do zabawy. To najlepszy 
start w  nowy  dzień! 

W ramach programu dzieci realizowały misje śniada-
niowe. Jedną z nich było przygotowanie plakatu, o roli 
śniadania i wręczenie go wybranemu przedstawicielowi 
lokalnych instytucji. Uczniowie klas trzecich wykonali 
plakaty, które wręczyli Wójtowi Gminy Jasienica Janu-
szowi Pierzynie, na spotkaniu w dniu 4.11.2016 r. 

Luiza Mider 
Ligia Korzeniowska-Mynarska 
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Spotkanie uczniów Szkoły Podstawowej im. Rudolfa Gila w Świętoszówce  
z Wójtem Gminy Jasienica Januszem Pierzyną 

 
Z Wikipedii można się dowiedzieć, że: „wójt pełni funkcję organu 

wykonawczego gminy (…), wykonuje uchwały rady gminy i zadania 
gminy określone przepisami prawa”. Jest to trudna i zawiła definicja, 
która nic nie mówi o wójcie jako o człowieku, osobie, której w demo-
kratycznych wyborach powierzamy losy i rozwój naszej lokalnej spo-
łeczności. Dlatego też w dniu 4 listopada 2016 r. na zaproszenie 
uczniów naszą zkołę odwiedził  Wójt Gminy Jasienica Janusz Pierzy-
na. 

Nasz wyjątkowy gość witając całą społeczność szkolną, sprawił 
ogromną radość uczniom wręczając im kosz cukierków. W miłej at-
mosferze, Pan Wójt odpowiadał na wiele nurtujących uczniów pytań. 
Dzieci dowiedziały się jak wygląda codzienne życie wójta, jakie ma 
pasje, zainteresowania, ulubioną potrawę czy ulubioną dyscyplinę 
sportu. Starsi uczniowie byli ciekawi jak wygląda praca wójta gminy, 
jakie ma zadania, obowiązki i czy lubi to co robi. Pan Janusz Pierzyna 
odpowiadając na pytania uczniów, opowiedział również o swoich ko-
rzeniach i o historii gminy Jasienica. Na koniec nasz gość poprosił 
uczniów, aby do wszystkich zadań, które będą podejmować w swoim 
życiu, nie podchodzili byle jak.  
 

Jeżeli będą wykonywać swoje zadania, 
swoją pracę dobrze i sumiennie to bę-
dą mieli szacunek i wdzięczność ludzi. 
Nie jest ważne, ile kto ma pieniędzy, 
ale to jakim jest się człowiekiem. 
Prośba Pana Wójta, doskonale nawią-
zywała do motta spotkania „Nie liczy 
się ile posiadasz, ale ile dajesz innym  
i jak się z nimi dzielisz”. 

Społeczność szkolna, w ramach 
podziękowania za przybycie na spo-
tkanie, wręczyła ręcznie wykonany 
prezent, który przedstawiał najważ-
niejsze remonty i obiekty jakie po-
wstały na terenie Szkoły Podstawowej 
w Świętoszówce i w Łazach za kaden-
cji Wójta Janusza Pierzyny oraz za-
śpiewała pieśń „Ojcowski dom”. Dla 
całej społeczności szkolnej, był to 
ogromny zaszczyt, że mogła gościć tak 
znakomitą postać. 

Spotkanie z Wójtem Gminy Jasie-
nica odbyło się w ramach spotkań ze 
znanymi osobami. Głównym celem 
tych spotkań, jest zaznajomienie 
uczniów z prawdziwymi pasjonatami, 
ludźmi, którzy dokonali czegoś wyjąt-
kowego w swoim życiu, od których 
można się czegoś nauczyć. 

   Ewa Kalita, Teresa Żydek

 
To hasło towarzyszy nam corocznie podczas 
organizacji paczki dla dzieci z Rumunii, Bułga-
rii, czy Ukrainy. Nasza placówka po raz kolejny 
wzięła udział w 16 edycji Ogólnopolskiej Akcji 
charytatywnej w Polsce "Prezent pod choinkę". 
 Idea wysyłania paczek świątecznych jest zna-
na na całym świecie. Jest to symbol nadziei i 
radości , że są ludzie , którzy interesują się , 
czy przejmują losem innych , a swoją troskę 
wyrażają w prosty sposób, np. wysyłając świą-
teczną paczkę.  

Cieszymy się, że wśród naszej społeczności 
szkolno-przedszkolnej jest tak dużo wrażli-
wych i dobrych ludzi, którzy  chętnie i z zaan-
gażowaniem  odpowiadają  na nasz apel, doty-
czący wykonania wspólnej paczki klasowej. 
Dziękujemy Wszystkim Rodzicom i Uczniom 
za dostarczone dary i zaangażowanie w akcję. 

Ilona Walach – dyrektor ZSP w Wieszczętach 

„WIĘCEJ SZCZĘŚCIA JEST W DAWANIU NIŻ W BRANIU” 
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AKTYWNIE, ZDROWO I BEZPIECZNIE! 
 

15-ego listopada 2016 roku, Zespół Szkolno-Przedszkolny 
w Jasienicy miał wyjątkowych gości. W ramach akcji “Bezpiecz-
nie z Profi Credit” łączącej edukację sportową i bezpieczeństwo, 
naszą szkołę odwiedziły zawodniczki BKS Profi Credit Bielsko-
Biała: Aleksandra Pasznik oraz Emilia Mucha.  

Prowadzący spotkanie Mateusz Stwora, przedstawił historię 
bialskiego klubu i jego sukcesy oraz przybliżył nam sylwetki siat-
karek. Uczniowie mogli również zadawać pytania zawodniczkom, 
dzięki którym dowiedzieliśmy się sporo ciekawostek o ich życiu 
na boisku oraz poza nim.  

Następnie Alfred Brudny, przedstawiciel Wojewódzkiego 
Ośrodka Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej, przypomniał na-
szym uczniom, o właściwym zachowaniu się na drodze, a pod-
komisarz Radosław Kolasa z Komendy Wojewódzkiej Policji w 
Katowicach, który czuwa m. in. nad bezpieczeństwem kibiców w 
czasie meczów piłkarskiej reprezentacji Polski, przeszkolił 

uczniów w zakresie bezpieczeństwa na imprezach masowych. 
Uczniowie otrzymali od naszych gości ulotki oraz opaski od-
blaskowe, które powinno nosić każde dziecko poruszające się 
po zmroku wzdłuż drogi. 

Na koniec spotkania siatkarki przeprowadziły z dziećmi 
krótką rozgrzewkę, wręczyły zaproszenia na najbliższy mecz 
swojej drużyny w Orlen Lidze oraz rozdały autografy. 

Zajęcia łączące edukację sportową i bezpieczeństwo 
zwróciły uwagę uczniom na rolę aktywności fizycznej w ich ży-
ciu oraz przyczyniły się do poprawy bezpieczeństwa na drodze 
oraz w czasie imprez masowych. 

Joanna Duława 

25 TYSIĘCY ZWIEDZAJĄCYCH 
We wrześniu 2016 minęły dwa lata od przekazania społeczności Jaworza Muzeum Fauny i Flory Morskiej i 

Śródlądowej. Odważna decyzja ówczesnego Wójta Zdzisława Byloka i większości Radnych Gminy zaowocowa-
ła powstaniem jedynej na południu Polski takiej placówki. Budynek w kształcie odciętego dzioba statku oce-
anicznego, pomieścił liczne zbiory bosmana Erwina Pasternego, które dotychczas znajdowały się w dwóch sa-
lach lekcyjnych Gimnazjum nr 1. W nowocześnie zaprojektowanych wnętrzach znajdują się eksponaty, które 
wprowadzają zwiedzających w budzący zachwyt i respekt, podwodny świat rzek, jezior, mórz i oceanów. Są też 
akwaria z różnymi gatunkami ryb i roślinności wodnej. Muzealni przewodnicy Andrzej Stąsiek i Bartłomiej 
Czader wspomagani przez przeszkolonych członków Szkolnego Koła Ligi Morskiej i Rzecznej w fachowy spo-
sób, także multimedialny, wprowadzają zwiedzających w tajniki wiedzy o bujnym życiu w środowisku wodnym. 
W sali konferencyjnej, co jakiś czas zamienianej na salę wystawową prezentują np. fotografie latarni morskich 
polskiego wybrzeża, ważek, płazów i gadów Jaworza wykonanych przez uczniów oraz w ramach Mistrzostw 
Europy Rybek Akwariowych – Głupiki. W muzealnej scenerii pięknie błyszczały witraże – rybki, salamandry, 
ważki, motyle i lampy  z muszli zatopionych w cynie. Z inicjatywy dyr. muzeum Barbary Szermańskiej odbywa-

ją się cyklicznie „ Muzyczne odpływy” w wykona-
niu uczniów Szkoły Muzycznej w Bielsku-Białej. 
Jak w szum morza, można się wsłuchać w dzwięki 
harfy, fletu, gitary. 

Tak bogata oferta spotyka się z uznaniem dzieci 
i młodzieży, dorosłych i seniorów z całej Polski, o 
czym świadczą wpisy w księdze pamiątkowej. 26 
października br. progi muzeum przekroczył 25 ty-
sięczny gość. Była nim Wiktoria Porębska z Koła 
LMiR przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ja-
sienicy. Bilet z numerem 24 999 nabył jej kolega 
Błażej Szafarz. Członkowie tego Koła pod opieką 
Alicji Iskrzyckiej często odbywają zajęcia dydak-
tyczne w muzeum i dzięki tam zdobytej wiedzy są 
najlepszym kołem w kraju, w tej kategorii wiekowej. 

Edward Szpoczek 
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„ ŚNIADANIE DAJE MOC” 

W okresie od 18 września do 8 listopada, uczniowie klasy IIa i klasy 
IIb z ZSP w Wieszczętach, wzięli udział w ogólnopolskim programie 
„Śniadanie Daje Moc”, którego głównymi celami było: zwiększenie 
świadomości nt. zdrowego odżywiania i roli śniadania w diecie dziecka 
oraz przyczynianie się do obniżania poziomu niedożywienia dzieci w 

Polsce – poprzez edukację oraz promocję prawidłowego żywienia.  
Każdy klasowy zespół śniadaniowy realizował 6 misji śniadaniowych.  W ramach poszczegól-

nych misji, dzieci miały okazję utrwalić 
każdą spośród 12 zasad zdrowego odżywia-
nia.  Aby zrealizować całość programu nie-
zwykle istotna okazała się  współpraca po-
między placówką – dziećmi i rodzicami. 
Rodzice włączyli się do wspólnej zabawy, 
poprzez: realizację poszczególnych misji 
domowych oraz przygotowanie, wspólnie z 
dziećmi i wychowawczyniami, śniadaniowej 
akcji dla całego Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Wieszczętach. Wspólne 
śniadanie było finałem i podsumowaniem 
wieloetapowej akcji „Śniadanie Daje Moc”.  
 

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS TRZECIOKLASISTÓW 
„MAŁY OMNIBUS” 2016 

 
25 listopada 2016 r. w Zespole Szkolno-

Przedszkolnym w Wieszczętach odbyła się XIV 
edycja Międzyszkolnego Konkursu „Mały Omni-
bus”. W tym roku w konkursie wzięła udział re-
kordowa liczba trzecioklasistów – 46, z wszyst-
kich szkół naszej gminy. Gościliśmy również 
uczniów z zaprzyjaźnionej Szkoły Podstawowej 
nr 2 Towarzystwa Szkolnego im. Mikołaja Reja w 
Bielsku-Białej. Zaproszonych uczniów i ich opie-
kunów uroczyście powitała dyrektor zespołu – 
Ilona Walach, życząc wszystkim wspaniałej za-
bawy intelektualnej. Uczestnicy rozwiązywali pi-
semny test, który w tym roku składał się z 2 czę-
ści: polonistycznej i przyrodniczo-matematycznej.  
Po umysłowych zmaganiach wyłoniono i nagro-
dzono trzy zaszczytne miejsca.  
Na I miejscu  zdobywając tytuł „Małego Omni-
busa” 2016 uplasowało się dwóch uczniów: 

Maciej Kosiec  - ZSP Międzyrzecze 
Oliwer Kuder - SP nr 2 w Bielsku-Białej 

Na II miejscu   
Gabriela Budny - ZSP Iłownica 
Wiktoria Faruga - ZSP Jasienica 

Na III miejscu   
      Patrycja Kliber  - ZSP Jasienica 
      Kinga Łaszczak -  ZSP Jasienica 
     Tomasz Kudzia – ZSP Mazańcowice  

Organizatorzy konkursu dziękują wszyst-
kim uczestnikom i ich opiekunom, za wspaniałe 
przygotowanie, tak bardzo liczny udział w kon-
kursie  i przyjazd do Wieszcząt. Serdeczne po-
dziękowania kierujemy do Wójta Gminy Jasienica 
– Janusza Pierzyny za pokrycie kosztów dowozu 
uczestników oraz do sponsorów za wsparcie fi-
nansowe i rzeczowe naszej imprezy.  

Zwycięzcom GRATULUJEMY i życzymy 
dalszych sukcesów.  

DO ZOBACZENIA ZA ROK ! 
Organizatorzy: Danuta Macura, Ewa Myszogląd, 

Celina Więcek, Beata Włoch  

KOLEJNA DOTACJA NA DROGĘ 
Wójt Gminy Jasienica Janusz Pierzyna pozyskał z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Admini-
stracji kolejną dotację na naprawę drogi.  
Promesa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych została przyznana na naprawę odcinka o długo-
ści ok. 1,5 km ul. Bronowskiej w Rudzicy w kwocie 864 tys. zł, co ma stanowić 80 proc. wszyst-
kich kosztów remontu.  
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OBCHODY HUBERTUSA 

Tak w skrócie mówimy o obchodach święta 
patrona myśliwych i leśników, przypadającym w dniu 
3 listopada. Jak co roku myśliwi z Koła Łowieckiego 
Ślepowron, organizują wspólne obchody święta, roz-
poczynając o godz. 7. Mszą św. odprawianą w rudzic-
kim lesie przy kaplicy św. Wendelina. W tym roku 
uczestniczyły w tej uroczystości także cztery okolicz-
ne koła łowieckie: Ślepowron z Rudzicy, Knieja z Za-
brzega, Hubertus z Międzyrzecza i Bażaniec z Cze-
chowic-Dziedzic. Wszystkie koła łowieckie były w 
szczególności reprezentowane przez poczty sztanda-
rowe. Mszę św. po raz 20. celebrował dla myśliwych 
ks. kanonik Jan Gustyn, proboszcz parafii w Rudzicy. 
Zapowiedział jednak, że to już ostatni raz z uwagi na 
jego odejście na emeryturę. Dziękując za troskę o tę 
myśliwską tradycję, gorąco nawoływał, by nie zanie-
dbać tej pięknej tradycji i kontynuować ją w następ-
nych latach. W tym roku podczas uroczystości w 
Wendelinie, grał po raz pierwszy powstały przy KŁ 
Ślepowron zespół sygnalistów tego koła w składzie: 
Grażyna Gaszek – par force, Sławomir Pietrzyk – par 
force, Stanisław Rajba, Ireneusz Nowrotek i Robert 
Iskrzycki – plessy. Po wielu latach, kiedy to zaprasza-
liśmy Zespół Sygnalistów z Technikum Leśnego        
w Brynku, mogliśmy znów powrócić do tradycyjnej 
muzyki myśliwskiej granej wyłącznie na rogach my-
śliwskich, już w wykonaniu własnego zespołu. Roz-
wiązaliśmy  także problem z robieniem zdjęć podczas 
tej uroczystości. Nasz młody myśliwy Sebastian Ja-
rzyna, biegły również w fotografowaniu, przejął na 
siebie obowiązek dokumentacji fotograficznej podczas 
tej uroczystości. 

Po Mszy św., każde z  kół łowieckich odjechało do swojego  łowiska. Także i my pojechaliśmy do na-
szej siedziby w Ołownicy, na hubertowskie śniadanie. Zwyczajowo w tym śniadaniu uczestniczą przedstawiciele 
władz samorządowych z przewodniczącym Rady Gminy Janem Bateltem i wójtem Januszem Pierzyną. Gościli-
śmy też radnych gminy i sołtysów. Już od wielu lat towarzyszy, nam także ekipa Telewizji Katowice, realizująca 
krótki reportaż, który tego samego dnia jest emitowany na antenie w programie Aktualności.  Materiał ten J 

jest także zamieszczony na stronie internetowej  http://katowice.tvp.pl/27587648/3112016-godz-2130. 
Po śniadaniu przy dźwiękach rogów myśliwskich, myśliwi w sile 30 strzelb wyruszyli w las. Tradycyjnie w hu-
bertowskie święto robimy trzy pędzenia i wracamy do siedziby na obiad. Tak też było i teraz, ale tym razem św. 
Hubert postanowił zachować zwierzynę od myśliwskich strzałów. Pokot pozostał pusty, co w niczym nie 
umniejszyło myśliwskiej uroczystości. Chociaż pokot pozostał pusty, to na stołach niczego nie brakowało i bie-
siada myśliwska miała się dobrze. Sprzyjała nam także piękna jesienna pogoda. 

 Stanisław Rajba 

„Nie odchodzi się naprawdę i zupełnie 
Bo mimo wszystko – pozostaje się w czyjejś pamięci” 

Serdeczne podziękowania za wyrazy współczucia, zamówione Msze św., złożone 
wieńce i kwiaty oraz liczny udział w uroczystości pogrzebowej naszego Kochane-
go Męża, Ojca, Dziadka i Pradziadka  

SP. WŁADYSŁAWA SUCHY 
ks. Januszowi Płatek za odprawioną Mszę św., wszystkim krewnym, sąsiadom  
druhom OSP Wieszczęta, delegacji Urzędu Gminy, znajomym  

składają 
                                                               żona oraz synowie z rodzinami .                   
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MIKOŁAJKI U MŁODYCH PIŁKARZY W RUDZICY 

KS Rudzica zorganizował dla swoich młodych za-
wodników wieczór mikołajkowy.  
Dzieci przywitały piosenką gościa, który dźwigał 
wielki worek na plecach: „Prawda jest, prawda jest, 
że św. Mikołaj dobry jest”. Święty wręczył upomi-
nek każdemu z małych piłkarzy, którzy na spotkanie 
przyszli ze swymi rodzicami i rodzeństwem. Na 
wszystkich uczestników czekał słodki poczęstunek. 
Wielkim powodzeniem cieszyły się, naleśniki z róż-
nego rodzaju nadzieniem. Wieczór mikołajkowy za-
kończyła loteria fantowa, wcześniej przed publicz-
nością wystąpił zespół taneczny, działający przy 
Gminnym Ośrodku Kultury w Rudzicy i Bierach.  
Wójt Janusz Pierzyna pogratulował klubowi prężnej 
działalności, także tego, że potrafił zgromadzić śro-
dowisko mocno wspierające jego funkcjonowanie. 
Podziękował też sponsorom za pomoc przy organi-
zacji tego tradycyjnego spotkania mikołajkowego w 
rudzickim klubie. Wśród zaproszonych gości był 
przewodniczący Rady Powiatu Jan Borowski, który 
przywitał uczestników spotkania, także księża ru-
dzickiej parafii, przewodniczący komisji zdrowia, 
sportu i spraw społecznych Rady Gminy Jasienica 
Andrzej Szimke, rudziccy radni z wiceprzewodni-
czącym Rady Gminy Czesławem Machalicą, prezes 
OSP Roman Nowak, prezes senior Wiesław Siąkała, 
sponsorzy klubu, dyrektorzy rudzickich szkół,  cały 
zarząd KS Rudzica z prezesem Rudolfem Budnym i 
wiceprezesem Stanisławem Adamczykiem, oraz tre-
nerzy.  

www.jasienica.pl 

SZACHOWY TURNIEJ O PUCHAR WÓJTA 

Piotr Karp z Imielina odebrał okazały puchar za zwycię-
stwo w Turnieju Szachowym o Puchar Wójta Gminy Jasieni-
ca Janusza Pierzyny, jaki został rozegrany w niedzielę 4 
grudnia w filii Gminnego Ośrodka Kultury w Mazańcowicach.  
Turniej otworzył Wójt Gminy Jasienica  Janusz Pierzyna mo-
tywując zawodników do uczciwej walki i dalszego rozwijania 
umiejętności szachowych. W zawodach wzięło udział 46 
zawodników w sześciu kategoriach: ogólna, do lat 8, 9-11 
lat, 12-18 lat, kobiety, Mazańcowice. Rozgrywki prowadzone 
były systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund, każdy z 
zawodników miał na partię 10 minut . Podczas zawodów zo-
stał zorganizowany również konkurs „Mistrz Zadań Szacho-
wych”, którego zwycięzcą został Bartłomiej Krawczyk. Orga-
nizatorem zawodów już po raz czwarty był Gminny Ośrodek 
Kultury w Jasienicy.  
Wyniki:  
Puchar Wójta Gminy Jasienica – Piotr Karp  
kategoria ogólna  

• złoto – Piotr Karp  
• srebro – Maciej Polok  
• brąz – Beniamin Szklorz  

kategoria do lat 8  
• złoto – Karol Marszałek  
• srebro – Kacper Królczyk  
• brąz – Antoni Walusiak  

kategoria 9-11 lat  
• złoto – Kacper Żelasko  
• srebro – Jakub Marszałek  
• brąz – Dagmara Baran  

kategoria 12-18 lat  
• złoto – Beniamin Szklorz  
• srebro – Dawid Suchy  
• brąz – Julia Wojtas  

kategoria kobiety  
• złoto – Julia Wojtas    
• srebro – Dagmara Baran  
• brąz – Agnieszka Żelasko  

kategoria Mazańcowice  
• złoto – Joachim Adamiec  
• srebro – Bartłomiej Krawczyk  
• brąz – Nikodem Rosiek  

 
www.jasienica.pl 
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ĆWICZENIA WEDŁUG METODY RUCHU ROZWIJAJĄCEGO 
WERONIKI SHERBORNE W ZSP WIESZCZĘTA 

24 listopada 2016 r. w grupie maluchów od-
były się zajęcia otwarte dla rodziców. Przybrały one 
nieco inną formę niż tradycyjne zajęcia otwarte, 
gdyż w tym dniu rodzice nie tylko obserwowali, ale 
także w pełni uczestniczyli w zajęciach. Zajęcia mia-
ły miejsce w sali gimnastycznej i opierały się na 
ćwiczeniach metodą ruchu rozwijającego Weroniki 
Sherborne, która wspiera psychofizyczny rozwój 
dzieci, a także kształtuje ich orientację w schemacie 
własnego ciała i przestrzeni oraz pozwala rozwijać 
umiejętność nawiązywania kontaktów z innymi. 
Dzieci i ich rodzice turlali się po podłodze, ciągnęli 
po sali na kocykach czy uczestniczyli w przechodze-
niu pod tunelem. Ćwiczeniom towarzyszyło mnó-

stwo radości i śmiechu. Pragniemy serdecznie podziękować rodzicom, za tak liczne przybycie. Obecność każde-
go z rodziców nadała głęboki sens tym zajęciom, które udały się właśnie dzięki nim. 

Dominika Kajzer 

KONFERENCJA PRASOWA W BIELSKIEJ KURII 
     W trosce o bezpieczeństwo pieszych na drogach, 
szczególnie w okresie jesienno-zimowym, Bielsko-
żywiecka Caritas, policja i towarzystwo ubezpiecze-
niowe w ramach drugiej edycji akcji „Świeć przykła-
dem nie tylko w Adwencie”, postanowiła rozdać 7 tys. 
elementów odblaskowych. Akcją objęto 16 parafii na-
szej diecezji. O czym poinformowano podczas konfe-
rencji prasowej w dniu 23 listopada br. Już w niedzielę 
27 XI, po wieczornej Mszy św. w parafii św. Jerzego w 
Jasienicy, gdzie nastąpiło rozpoczęcie tej akcji, takie 
odblaski wręczali policjanci.   RB. 

(foto: Diecezja Bielsko-Żywiecka) 

HEJNAŁ ZDOBYWA ZAWIERCIE 

Chór „Hejnał Mazańcowice” wystąpił w kon-
cercie w Zawierciu, zyskując aplauz tamtej-
szej publiczności.  
Chór „Hejnał Mazańcowice” pod dyr. Krzysz-
tofa Przemyka w koncercie „Symfonia niejed-
no ma imię”, który odbył się w Miejskim 
Ośrodku Kultury „Centrum” w Zawierciu, 
wziął udział w sobotę 26 listopada. W pierw-
szej części koncertu wystąpili w partiach so-
lowych chórzyści z Mazańcowic wraz z 
akompaniatorką Agnieszką Klimasarą. Zapre-
zentowali muzykę rozrywkową, porywając 
zawierciańską publiczność.  
W drugiej części na scenie pojawili się muzy-
cy Zawierciańskiej Młodzieżowej Orkiestry Kameralnej wraz z muzykami z Filharmonii Śląskiej, chór „Hejnał 
Mazańcowice”, chór „Capella Vartiensis”, Młodzieżowy Chór Kameralny „Tutti” oraz soliści: Olimpia Karbow-
nik – sopran, Andrzej Kaim – tenor, Maciej Gorczyczyński – bas, Joanna Korpiela-Jatkowska – sopran. W pro-
gramie oprócz muzyki filmowej („Polskie drogi”, „Obój Gabriela” z „Misji”, „Moon river” ze „Śniadania u Tif-
fany'ego”) można było usłyszeć „Mszę G-dur” Franciszka Schuberta i „Hymn III Tysiąclecia” Mirosława Gałę-
skiego. Dyrygentami w drugiej części koncertu byli Leopold Stawarz i Marek Gorczyca. Chóry przygotowali 
Barbara Czajkowska, Leopold Stawarz i Krzysztof Przemyk, a koncert poprowadziła Anita Maszczyk.  

www.jasienica.pl 
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Koło Emerytów, Rencistów 
 i Inwalidów nr 21 w Jasienicy  

zaprasza wszystkich członków na 

SPOTKANIE 

NOWOROCZNE, 

które odbędzie się w dniu 12 01. 
2017r. w Gminnym Ośrodku Kultury 

na Drzewiarzu o godz. 1500. 
Zarząd 
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KWIACIARNIA „STOKROTKA” 
Międzyrzecze Górne  

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

Zapraszamy:   900-1630    

         w soboty  900-1300 

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

ozdoby świąteczne, stroiki i choinki. 
JESTEŚMY NA FACEBOOKU. 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY 
www.kwiaciarniamiedzyrzecze.pl 

 

BIURO RACHUNKOWE ELDORO 

ANNA BABICKA 
Świadczymy usługi w zakresie księgowości 

dla firm i osób prywatnych. 
Posiadamy wszelkie niezbędne kwalifikacje 

oraz dokumenty do usługowego prowadzenia 
ksiąg rachunkowych. 

 

43-385 Jasienica 484 

Tel: 505-004-281   
www.ksiegowosc-eldoro.pl 
     

SZYCIE KOŁDER I WYROBÓW  
 Z WEŁNY, PUCHU, PIERZA 

Usługi:  
wszystkie przeróbki � gręplowanie 
 wełny �czyszczenie pierza 
Sprzedaż wyrobów gotowych:  
kołdry antyalergiczne � z puchu � z pierza � do filcowania 

Promocja! Do każdej kołdry „jasieczek” 
43-386 Świętoszówka, ul Ogrodowa 59 

Tel.: 33 815 29 87; 601 326 664 
www.galinska.com.pl 

e-mail: biuro@galinska.com.pl 
 

Reklama w miesięczniku 

„Jasienica” 

tylko  0,60 zł   za 1 cm2. 

Ogłoszenia drobne 

– 1 zł  - za słowo 

Koło Gospodyń Wiejskich w Jasienicy 
serdecznie ZAPRASZA  na 

BAL    SYLWESTROWY  2016/2017.    
   Zabawa odbędzie się w Sali GOK przy Urzędzie Gminy w Jasienicy.  

Początek godz.19.00. Zabawę uświetni zespół  „DYNAKORD” z Rudzicy.                                                                                                        

Bogate menu, miła obsługa, wspaniała zabawa.                                                                                            

Cena  -  270.-zł  od pary.                                                                                                                      

 Zapisy pod nr telefonu – 693 066 685   oraz  691 030 773 
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„ M E T A L - M A X ”  

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

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

Zapraszamy 
Od poniedziałku do piątku    800 - 1630 

                                     sobota     800 - 1330 

  

K W I A C I A R N I A  

W ŚWIĘTOSZÓWCE 

E.A. WASZEK 
tel.:  603 604 333 

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

Oferujemy:  
 wiązanki okolicznościowe 
 bukiety  ślubne 
 palmy i wieńce pogrzebowe 

 
E.A. WASZEK 

Jasienica 1072 ul. Cieszyńska  
W sprzedaży: 
� ładne i tanie CHOINKI SZTUCZNE 
� żywe, cięte JODŁY KAUKASKIE 
� oświetlenia choinkowe 
� dekoracje świąteczne 
� ozdoby choinkowe 
� świąteczne znicze 
� stroiki 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                   

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

SZYMALA ALEKSANDER 
Świętoszówka, ul. Szkolna 138 

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

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

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

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

 

 

EKSPRESOWA NAPRAWA 
I WYKONANIE PROTEZ 

BIERY, ul. Ogrodowa 
TEL.:    504 131 134 

                                33 819 48 77 

 

 
  

 

ZAKŁAD KOMUNALNY W JASIENICY 
świadczy 

        USŁUGI ASENIZACYJNE 
(wywóz nieczystości ciekłych) 

na terenie sołectw Gminy Jasienica 
Cena 21,09 zł brutto za m3 

Tel. kontaktowy: 
33/815 37 29 lub 33/829 31 47 

 

www.komunalny.jasienica.pl 
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