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RELACJE WÓJTA GMINY JASIENICA 
ZEBRANIA WIEJSKIE 
      Chciałbym bardzo ser-
decznie podziękować 
wszystkim mieszkańcom, 
wszystkim sołtysom i ra-
dom sołeckim, za przygo-
towanie i zorganizowanie 
zebrań wiejskich. Ostatnie 
zebrania odbyły się w 
trzech sołectwach: w Mię-

dzyrzeczu Górnym, Landeku i Bielowicku. Jeszcze raz 
serdecznie dziękuję mieszkańcom za przybycie, wnie-
sione sprawy i wymianę uwag, za cenne spostrzeżenia 
mieszkańców, które dają wskazówki służące rozwojo-
wi gminy. Dziękuję wszystkim działaczom sołeckim, 
angażującym się w życie społeczne, gdyż wszelakie 
rzeczy, które dzieją się, nie tylko z płaszczyzny gminy, 
ale i sołectw, są zasługą ludzi pragnących, żeby nasze 
sołectwa były coraz piękniejsze. Dziękuję sponsorom  
i ludziom dobrej woli wnoszącym swoje zaangażowa-
nie we wspólne dobro. Cieszę się, że mamy również 
postawy obywatelskie korygujące swoje własne błędy. 
Taka sytuacja miała miejsce w Międzyrzeczu Górnym, 
gdzie pewna pani, uczestniczka tego zebrania twierdzi-
ła, że wójt podpisał "pewne pismo". Informacja ta zo-
stała następnego dnia zweryfikowana. Okazało się fak-
tycznie, że wójt tego pisma nie podpisał. W tej sytuacji 
ta Pani wyraziła wolę przeproszenia. Cieszę się, że ta-
ka sytuacja miała miejsce, ponieważ każdy realizuje 
swoje zadania, ma swoje spostrzeżenia, ale nie można 
przedstawiać na forum publicznym okoliczności, które 
nie mają potwierdzenia w faktach. Za taką postawę 
bardzo dziękuję. 
PREZYDIUM ZOSP 
      7-go czerwca br. odbyło się posiedzenie Prezydium 
Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych w Bielsku-Białej. Podczas posiedzenia od-
niosłem się do spraw bieżących. Komendant Miejski 
Państwowej Straży Pożarnej, jadąc z Katowic, przeka-
zał informację z Komendy Wojewódzkiej, że jest moż-
liwość starania się o środki na dofinansowanie do za-
kupów nowego samochodu dla jednostek spoza syste-
mu krajowego. 
Na ten cel jest przeznaczonych ponad 1,5 mln. złotych 
na całe województwo śląskie, czyli byłe województwa: 
bielskie, częstochowskie i katowickie. Każdy powiat 
miał przedstawić swoją propozycję i zainteresowanie 
zakupem. W przypadku naszej gminy wyglądałoby to 
tak, że gmina Jasienica przeznaczyłaby 400 tys. zł.,            
z MSW i A przypadłoby dofinansowanie kolejnych 
400 tys. zł. i 200 tys. zł z funduszu ubezpieczeniowe-

go. Dlatego, podczas posiedzenia przedstawiłem zain-
teresowanie naszej gminy tą propozycją. W głosowa-
niu zostaliśmy wyróżnieni, jako pierwsi, do dofinan-
sowania, a na drugim miejscu znalazła się gmina Cze-
chowice-Dziedzice, dla jednostki Zabrzeg. Kolejnego 
dnia odbyły się posiedzenia Zarządu Gminnego OSP   
i Komisji Budżetowej gminy Jasienica. W wyniku ob-
rad tych gremiów, postanowiono wybrać do dofinan-
sowania jednostkę OSP Międzyrzecze Górne. W za-
leżności od realizacji tego zadania i wielkości dofinan-
sowania jakie otrzymamy, będziemy mogli starać się 
skonkretyzowanie zakupu odpowiedniego samochodu 
dla tej jednostki, za wartość 750 000 zł. 
ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE 
      10. czerwca odbyły się zawody sportowo-
pożarnicze gminy Jasienica. Uczestniczyło w nich 12 
jednostek naszej gminy i jedna jednostka z Jaworza. 
Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim druhom straża-
kom, którzy angażują się w przygotowanie takich za-
wodów jak również wszystkim pracującym przy ich 
obsłudze. Dziękuję Panu Edwardowi Krzywoń, który 
podjął się organizacji posiłku i obsługi tego wydarze-
nia oraz druhom OSP Rudzica. Dziękuję druhnom        
i druhom, którzy startowali w poszczególnych druży-
nach. Mieliśmy 4 drużyny kobiece, 12 drużyn męskich 
i 8 młodzieżowych. To napawa radością, że na 12 jed-
nostek OSP, 8 z nich wystawia drużyny młodzieżowe. 
Patrząc na poziom wyszkolenia, wyposażenie sprzęto-
we i przygotowanie, mieszkańcy gminy Jasienica mo-
gą czuć się bezpiecznie. Za tę gotowość bojową i wiel-
kie zaangażowanie jeszcze raz wszystkim druhom        
i druhnom serdecznie dziękuję. 
DZIEŃ RODZINY 
     Zorganizowany został 10. czerwca, przez rodziców 
dzieci Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Międzyrze-
czu Górnym. Imprezę przeprowadzono na boisku w 
Międzyrzeczu Dolnym. Bardzo serdecznie dziękuję 
rodzicom, którzy społecznie zaangażowali się w to 
wydarzenie. Mimo przeciwności pogodowych, przyby-
ło bardzo wielu uczestników i ludzi wspierających 
szkołę. Dziękuję młodym ludziom występującym pod-
czas imprezy oraz dyrekcji i nauczycielom, którzy 
przygotowywali młodzież do występów. Dziękuję tym, 
którzy zabezpieczyli gastronomię i przyczynili się do 
stworzenia miłej i przyjaznej atmosfery. 
W STREFIE NISKOEMISYJNEJ 
      13-go czerwca udostępniliśmy tereny Jasienickiej 
Niskoemisyjnej Strefy Ekonomicznej do ćwiczeń 
kompanii gaśniczej z terenu powiatu bielskiego.        
W ćwiczeniach uczestniczyło 10 gmin.  

Wydawca miesięcznika samorządowego „Jasienica”:  Gmina  Jasienica 
Realizacja wydawnicza: Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy, 43-385 Jasienica 1360,  tel.:33 821 20 56; e-mail: 
gok@jasienica.pl; Redaktor naczelny Romuald Bożko, e-mail: r.bozko@interia.pl;  Z-ca red. naczelnego, red. techniczny, 
skład: Zofia Polok, e-mail: polzo@vp.pl;  
Druk: „Prasa Beskidzka” Sp. z o.o., 43-300 Bielsko-Biała, ul. Dubois 4 
Redakcja nie zwraca nadesłanych tekstów oraz zastrzega sobie prawo ich skracania bez uprzedniego powiadomienia au-
tora, zmiany tytułów i opracowania redakcyjnego. Za treść reklam i ogłoszeń redakcja nie ponosi odpowiedzialności. 
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RELACJE WÓJTA GMINY JASIENICA 
Zadaniem ćwiczeń było podanie wody do pewnych 
odcinków strefy. Ćwiczenia przyniosły oczekiwane 
efekty. Mam nadzieję, że gdy dojdzie do rozbudowy 
tej strefy, to służby ratowniczo-medyczne, w razie po-
trzeby, są przygotowane na ewentualne wydarzenia      
i  są w stanie na nie w odpowiedni i profesjonalny spo-
sób zareagować. Dziękuję komendantowi bryg. Zbi-
gniewowi Mizerze, za zorganizowanie tych ćwiczeń,   
z takim rozmachem i w tak dużym zakresie. Dziękuję 
brygadierowi Tadeuszowi Szkucikowi, który te ćwi-
czenia przygotowywał. 
WALNE ZGROMADZENIE AQUA 
      14-go czerwca uczestniczyłem w Walnym Zgro-
madzeniu AQUA - firmy, która dostarcza wodę do 
gminy Jasienica i odbiera ścieki. Dokonano podsumo-
wania minionego roku. Zarządowi udzielono absoluto-
rium za miniony okres sprawozdawczy. Wytyczono 
kierunki dalszego rozwoju firmy na następny okres. 
Trzeba zaznaczyć, że nasza gmina posiada 5 % akcji 
tego przedsiębiorstwa 
KLUB SPORTOWY RUDZICA 
      14-go czerwca odbyło się Walne Zgromadzenie 
Klubu Sportowego Rudzica, gdzie podsumowano dzia-
łalność minionego okresu i wytyczono dalsze kierunki 
działania. Bardzo serdecznie dziękuję Panu  prezesowi 
Rudolfowi Budnemu i wiceprezesowi Stanisławowi 
Adamczykowi jak również wszystkim członkom za-
rządu i wszystkim działaczom tego klubu, również tre-
nerom i rodzicom zaangażowanym w życie tego klubu, 
za trud włożony w jego codzienną działalność. Za 
przygotowywanie dzieci i młodzieży do zmagań spor-
towych i dbałość o wychowanie i rozwój psychofi-
zyczny podopiecznych. Przynosi to wielką radość i sa-
tysfakcję, że klub bardzo dobrze się rozwija. W pięcio-
letniej działalności rezultaty są widoczne. Podczas ob-
rad omówiono kwestię budowy zaplecza sportowego. 
Jak już informowałem, został rozstrzygnięty przetarg, 
przekazano plac budowy i do września 2018 roku zo-
stanie wybudowany obiekt zaplecza sportowego          
o wartości około 1,5 miliona złotych. 
WSPÓLNA REALIZACJA ZADAŃ 
      19-go czerwca spotkałem się z burmistrzem Sko-
czowa Mirosławem Sitko. Omówiliśmy kwestie doce-
lowych inwestycji na granicy sołectw: Bielowicko, 
Wieszczęta i Roztropice z gminą Skoczów, by inwe-
stycje na granicach naszych gmin były uzgadniane        
i realizowane w racjonalny sposób. Mam tu na myśli 
remonty dróg, budowę oświetlenia, budowę kanaliza-
cji, które przy wspólnej realizacji mają na celu obniże-
nie kosztów inwestycji oraz dopasowanie  w poszcze-
gólnych latach inwestycji tak, by się nie dublowały.  
SPOTKANIE Z NAJLEPSZYMI UCZNIAMI 
      Miało miejsce 20. czerwca. Spotkaliśmy się z naj-
lepszymi uczniami opuszczającymi trzy gimnazja na 
terenie naszej gminy. Chciałbym bardzo serdecznie 
pogratulować bardzo dobrych wyników i efektów edu-
kacyjnych i ogólnorozwojowych - sportowych, kultu-

ralnych, muzycznych, wysokich not wszelkiego rodza-
ju olimpiad. To napawa wielkim optymizmem, że 
mamy na terenie gminy młodych, zdolnych mądrych 
ludzi, którzy po okresie edukacji mają szanse powrotu 
do naszej gminy, do czego gorąco zachęcam. Bowiem 
samorząd czeka na takich ludzi, którzy z wielką wie-
dzą i potencjałem wrócą i będą mieli pozytywny 
wpływ na dalszy rozwój naszej gminy. Tym młodym 
ludziom serdecznie dziękuję za osiągnięte wyniki,       
a ich rodzicom i opiekunom za determinację w two-
rzeniu możliwości ich rozwoju. 
LOKALNA GRUPA RYBACKA 
      20. czerwca odbyło się posiedzenie Zarządu Lo-
kalnej Grupy Rybackiej. Omówiono kwestie następ-
nych konkursów i naborów wniosków na poszczególne 
projekty.  
Z EUROREGIONÓW 
      22-go czerwca uczestniczyłem w posiedzeniu Za-
rządu Federacji Euroregionów Rzeczypospolitej Pol-
skiej w Warszawie. Również w tym samym dniu odby-
ło się Walne Zgromadzenie Federacji Euroregionów 
RP, podczas którego podsumowano działalność mi-
nionego roku i 16-tu euroregionów, wchodzących      
w skład federacji. Zostało uchwalone absolutorium za-
rządowi, za co bardzo dziękuję. Wytyczono możliwo-
ści rozwoju i współpracy z Ministerstwem Rozwoju     
i kancelarią Pana Prezydenta. 
KOMITET MONITORUJĄCY 
      23. czerwca odbyło się w Jarnołtówku zebranie 
Komitetu Monitorującego programu polsko-czeskiego, 
którego jestem członkiem. Określone zostały terminy 
naboru wniosków na konkursy poszczególnych osiach, 
w dwójce, czwórce. W tym zakresie gmina Jasienica 
chce aplikować o środki dla kościoła w Mazańcowi-
cach. Chcemy złożyć ponowny wniosek. Będziemy się 
starali, żeby wniosek był napisany jak najlepiej, by zy-
skał uznanie strony czeskiej. Stworzyliśmy na płasz-
czyźnie Stowarzyszenia OLZA szlak sakralny, który 
wzmocni tą inwestycję pod względem trans-
granicznym. 
DNI MAZAŃCOWIC 
      24. czerwca odbyły się dni Mazańcowic. Bardzo 
serdecznie dziękuję wszystkim, którzy występowali 
jako artyści. Dziękuję wszystkim organizatorom tego 
wydarzenia. Były to dni trans graniczne, więc również 
włączyliśmy się w płaszczyznę środków transgranicz-
nych. Cieszy mnie, że była duża frekwencja, na co 
niewątpliwie miał wpływ występ Marcina Dańca. 
Dziękuję mu, że przyjechał do Mazańcowic i cieszę 
się, że mieszkańcy Mazańcowic mieli okazję spotkać 
się z tym artystą. Dziękuję wszystkim, którzy przygo-
towywali gastronomię i czuwali nad bezpieczeństwem 
uczestników tej imprezy. 
X LAT OLDBOYS TEAM JASIENICA 
 Dziesięciolecie funkcjonowania obchodziła 24 czerw-
ca drużyna OLDBOYS TEAM  z Jasienicy.    
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RELACJE WÓJTA GMINY JASIENICA 
Podczas spotkania na płycie „Drzewiarza” gościły dru-
żyny oldbojów z Łodygowic, Skoczowa i Bielska-
Białej. Niegdyś czołowi zawodnicy drużyn i klubów   
z tych miejscowości, dzisiaj rekreacyjnie, sportowo 
grają w piłkę, dając dobre wzorce następnym pokole-
niom piłkarzy. Gratuluję i dziękuję organizatorom tego 
wydarzenia, życząc dużo zdrowia i sportowej rywali-
zacji i następnych jubileuszy. 
PIKNIK RODZINNY 
      Bardzo serdecznie dziękuję organizatorom Pikniku 
Rodzinnego w Roztropicach, który 24. czerwca cieszył 
się wielkim zainteresowaniem i zadowoleniem miesz-
kańców. Dziękuję stowarzyszeniu, radzie sołeckiej       
i strażakom i wszystkim, którzy przyczynili się do 
wspaniałej zabawy. 
WALNE ZEBRANIE LGD 
      Odbyło się 28. czerwca. Nastąpiło podsumowanie 
minionego roku. Udzielono absolutorium zarządowi za 
miniony okres. Bardzo serdecznie chciałbym podzię-
kować wszystkim, którzy realizują działania na płasz-
czyźnie naszego biura. W tym okresie wypracowali-

śmy ponad milion złotych, co daje nam bezpieczeń-
stwo w realizacji zadań na płaszczyźnie biura. Nato-
miast konkursy, które zostały rozstrzygnięte, są          
w trakcie realizacji, co przyczynia się do dalszego 
rozwoju naszego regionu.   
125 LAT W MIĘDZYRZECZU  
1 VII  druhowie OSP Międzyrzecze Górne świętowali 
jubileusz 125-lecia jednostki. Bardzo dziękuję wszyst-
kim   strażakom za 125 lat działalności straży, dziękuję 
tym, którzy byli i tym, którzy są i tym, którzy wstępują 
w ochotnicze pożarnictwo, by nie słabli w duchu          
i kontynuowali to dobre dzieło, rozpoczęte przez po-
przedników. Dziękuję za inicjatywy i skoordynowane 
działania na rzecz rozwoju tej jednostki w zakresie 
szkoleń i przygotowywania zabezpieczenia p.poż.      
w tej miejscowości. Życzę żeby następny okres przy-
niósł wiele radości i satysfakcji z niesienia pomocy 
drugiemu człowiekowi. 

Dziękuję za relacje 
R. Bożko 

DZIEŃ KULTURY REGIONALNEJ W RUDZICY 
2. lipca w Rudzicy, odbył się Dzień Kultury Regio-

nalnej. Było barwnie i wesoło. Pomimo przed-
południowych opadów, publiczność nie zniechęciła się 
i  dopisała,  a podczas występów  gorąco oklaskiwała 
zespoły.  

A na scenie zaprezentowały się Zespoły Regional-
ne: „Grodźczanie”, „Międzyrzeczanie”, Zespół Śpie-
waczy Miasta Petřvald, „Bierowianie, zespół folklory-
styczny „Kotek: (Czechy), „Jasieniczanka” oraz Re-
gionalny Zespół „Dudoski”. Każdy zespół otrzymał 
pamiątkową statuetkę, którą wręczyli wójt Janusz Pie-
rzyna i wiceprzewodniczący Rady Gminy Czesław 
Machalica.  

Koncertom towarzyszyły: warsztaty  druku na tka-
ninie, wystawa prac ceramicznych oraz „Wioska Sło-
wiańska”, gdzie można było posmakować podpłomy-

ków, zobaczyć i 
wykonać wyroby 
garncarskie oraz 
podziwiać musz-
trę średnio-
wieczną i walki 
wojów z udzia-
łem publiczności.  

Było wiele dla 
„ducha”, ale nie 
zabrakło także dla  „ciała”, na stoisku zorganizowanym przez Radę Sołecką    
i KGW Rudzica. 

Organizatorami Dnia Kultury Regionalnej byli: Gmina Jasienica oraz 
Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy.  

Uczestniczka  
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GRAND PRIX DLA CHÓRU ATH I NAGRODA DLA NAJLEPSZEGO  
DYRYGENTA FESTIWALU JANA BOROWSKIEGO W BRATYSŁAWIE  

W dniu 17. czerwca br. Chór Akademii 
Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, 
uczestniczył w Międzynarodowym Festiwalu 
Chóralnym w Bratysławie (Słowacja). Rywali-
zował z zespołami śpiewaczymi z Litwy, Sło-
wenii, Czech  i Słowacji. Koncerty konkursowe 
oceniało międzynarodowe jury w składzie: prof. 
James Kim (USA), prof. Blanka Juhaňáková 
(Słowacja), doc. Milan Kolena, ArtD. (Słowa-
cja), dr Christiane Fischer (Austria). Chór ATH 
otrzymał Złote Pasmo z ocenę bliską ideału 99 
na 100 punktów w kategorii chóry mieszane do-

rośli, a w kategorii muzyka sakralna również 
Złote Pasmo z najwyższą oceną 100 punktów!  
Zespół zdobył też główne trofeum – Grand 
Prix, a prof. AM Jan Borowski został uznany najlepszym dyrygentem międzynarodowego konkursu. Gratuluje-
my tak wysokiej i prestiżowej nagrody! 

Redakcja 

V MIEJSCE W POLSCE 
Reprezentacja ratowników z klasy 2a Zespołu 

Szkolno-Przedszkolnego w Jasienicy zajęła V miej-
sce w Ogólnopolskim Finale Konkursu „Ratujemy i 
uczymy ratować” WOŚP.  

W sobotę 3 czerwca na finał pojechała reprezen-
tacja uczniów w składzie Jagoda Duława, Emilka 
Gubernat, Dawid Bujak i Dawid Budziński. W wie-
lu miejscach stolicy: Pałacu Kultury i Nauki, Mu-
zeum Powstania Warszawskiego czy Muzeum Na-
rodowe, mali ratownicy wraz z wychowawczynią 
Iwoną Nycz, musieli podołać wielu konkursowym 
zmaganiom.  

Nie tylko wykazali się wiedzą z zakresu pierw-
szej pomocy i fizjonomii odpowiadając na trudne      
i szczegółowe pytania, ale musieli poprawnie skom-
pletować apteczkę, pokonać medyczny tor prze-
szkód, synchronicznie całą grupą wykonać cykl 
wdechów i ucisków ratowniczych czy ułożyć puz-
zle. Jednym z zadań była nauka dorosłych pierwszej 
pomocy. Najpierw jednak dzieciaki musiały zachę-
cać przechodzących mieszkańców Warszawy, do 
wzięcia udziału w wykonywanym zadaniu.  

Wygrała Szkoła Podstawowa z Kołodziejewa w 
woj. kujawsko-pomorskie. Jasieniczanie za zajęcie 
V miejsca otrzymali cały pakiet upominków: pleca-
ki, niezbędnik pierwszej pomocy, grę edukacyjną 
Było sobie życie Pierwsza Pomoc, koszulkę, odbla-
ski, apteczkę, smycz. Dodatkowo zestaw fantomów 
i tubę edukacyjną.  

Do konkursu przystąpiło dwieście szkół z całej 
Polski. Ratownicy z jasienickiej szkoły, dostali się 
do finału w I etapie, dzięki stworzeniu plakatu edu-
kacyjnego, podświetlanego telefonu z historyjką ob-
razkową. W II etapie, uczniowie skonstruowali 
przestrzenną, trzypoziomową grę planszową.  

Wyjazd drużyny do Warszawy, był możliwy dzięki wsparciu finansowemu wójta gminy Jasienica Janusza 
Pierzyny.  

M. Matusiak-Mertens, I. Nycz  
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NAJLEPSI ABSOLWENCI  GMINY JASIENICA 
Koniec roku szkolnego, to czas na podsumowanie oraz wyróżnienie tych, którzy swoją pracą  i zdolnościami 

osiągnęli najwyższe laury. Nasze władze samorządowe doceniają pracę tych uczniów, którzy są przyszłością tej 
gminy i poprzez coroczne spotkania z nimi, podkreślają jak dużą wagę przywiązują do oświaty i kształcenia 
młodego pokolenia.  

Tegoroczne spotkanie miało miejsce 20 czerwca, 
w  obiekcie Gminnego Ośrodka Kultury w Jasieni-
cy, a zaszczyciły go władze samorządowe gminy 
oraz delegacja  z Petřvaldu.  Spotkanie uświetniły 
występy w wykonaniu dzieci z bielskiego przed-
szkola nr 55,  zwycięzcy XIV Przeglądu Twórczości 
Przedszkolnej. Równie wielkie brawa zebrał duet    
z partnerskiego Petřvaldu, który zatańczył do pio-
senki Justina Bibera „Love Yourself”. Na koniec 
wystąpiła orkiestra dęta z jasienickiego gimnazjum. 

W tym roku, w związku z reformą edukacji,  na 
uroczystości zakończenia szkoły, w sali jasienickie-
go „Drzewiarza” pojawili się jedynie absolwenci 
gimnazjów. Jak podkreśla Urszula Bujok, dyrektor 
Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli, aby 
otrzymać wyróżnienie, gimnazjaliści musieli osią-
gnąć średnią ocen co najmniej 5,0 oraz 85 proc.       
z egzaminu gimnazjalnego, mieć wzorowe lub bar-
dzo dobre zachowanie. 
Statuetki wręczyli: Wójt Janusz Pierzyna,  Prze-
wodniczący Rady Gminy Jan Batelt oraz Dyrektor 
GZOSiP Urszula Bujok, a otrzymali je: 
 
Za bardzo dobre wyniki w nauce oraz w zachowaniu  
Gimnazjum w Rudzicy  
1. Łukasz Bujok  
2. Patrycja Bułka  
3. Natalia Szoblik  
Gimnazjum w Mazańcowicach  
Małgorzata Kudzia  
Gimnazjum w Jasienicy  
1. Piotr Pochwalski  
2. Klaudia Guzdek  
3. Dominik Skoczylas  
4. Maja Ickiewicz  

5. Kacper Krężelok  
6. Katarzyna Zontek  
Za wysokie osiągnięcia sportowe  
Gimnazjum w Rudzicy  
1. Julia Setla  
2. Drużyna piłki nożnej (10 osób)  
Gimnazjum w Mazańcowicach  
1. Maja Jurzak  
2. Maciej Krzempek  
3. Dominik Tarnawa  
 

Gimnazjum w Jasienicy  
Drużyna dziewcząt w sztafetowych 
biegach przełajowych (7 osób)  
Za wysokie osiągnięcia w kon-
kursach recytatorskich  
Gimnazjum w Jasienicy  
Ewelina Kidoń  
Za wysokie osiągnięcia w kon-
kursach wiedzy pożarniczej  
Gimnazjum w Rudzicy  
Krzysztof Szczypka  

 
Nagrody otrzymali również przedszkola i przedszkolacy, którzy w XIV Przeglądzie Twórczości Przedszkol-
nej, organizowanym przez GOK, zajęli czołowe miejsca: 
 I miejsce dla Przedszkola nr 55 z Bielska-Białej, 
 II miejsce dla Przedszkola Publicznego nr 4 ze Skoczowa, 
 III miejsce dla Przedszkola Publicznego w Świętoszówce. 
Jak co roku, najlepsi uczniowie  otrzymali dyplomy i nagrody pieniężne ufundowane przez Stowarzyszenie 
Przyjaciół Szkoły  i Promocji Gminy Jasienica.  W  tym roku byli to: Łukasz  Bujok z gimnazjum w Rudzicy  
oraz   Dominik Skoczylas z Gimnazjum w Jasienicy. 
– Dziękuję wam za te osiągnięcia i dzielenie się waszymi talentami. Życzę też wam, abyście robili w swoim życiu 
to, co lubicie, bo wtedy przyniesie wam to satysfakcję – mówił wójt do wyróżnionych młodych ludzi.  
– Gratulując wam osiągnięć, chcę abyście pamiętali o swojej rodzinnej gminie. Starajcie się do nas wrócić, bo 
potencjał tego regionu stanowią właśnie wykształceni, mądrzy i dobrzy ludzie, którzy będą budować jego przy-
szłość – dodał. 

Uroczystość  odbyła się w związku z utrzymaniem trwałości projektu: Kulturalne pogranicze – stworzenie 
nowoczesnej infrastruktury kulturalnej  Jasienicy  i Petřvaldu współfinansowanego przez UE ze środków Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej 
2007-2013 Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska – Fundusz Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyń-
ski – Těšinskė Szelsko   i budżetu państwa.  

(Z.P.) 
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Z   G Ó R K I … 
Uwaga! Zły pies!!! 

 Choć podobno złych psów nie ma, a są tylko źli 
ludzie, z którymi owe psy muszą przebywać nim same 
staną się złymi… Tak czy owak złym musiał być ten 
pies, co to w biały dzień, w ciągu piętnastu minut za-
gryzł osiem kur sąsiada, i to tak perfidnie, że mimo iż 
domownicy byli w domu, nikt nie spostrzegł jaka tra-
gedia spotkała te nieszczęsne kury, co to już w ziemi 
nie pogrzebią, dżdżownicy nie zjedzą ze smakiem, ja-
jek nie zniosą… 
 Sąsiedzi jeszcze nie zdążyli  wyjść z szoku i zakoń-
czyć żałoby po niewinnych nioskach, a tu już to samo 
czarne, wstrętne psisko zadusiło kolejne trzy upierzone 
kokoszki zakupione w miejsce tych nieboszczek 
sprzed kilku dni, które jeszcze na dobre nie zdążyły 
zadomowić się w kurniku, ani zapoznać z sąsiadami… 
Świeć kurzy panie nad ich kurzymi duszami…  
 Jakie to szczęście, że nie jestem kurą – westchną-
łem z ulgą spoglądając trwożnie, czy przypadkiem nie 
rosną mi piórka, dziob i pazury. Ale to, że jest się 
człowiekiem nie daje wcale gwarancji, że nie zostanie 
się pożartym przez jakiegoś psiego mordercę. Przy-
najmniej w Rudzicy! Przekonałem się o tym najdo-
słowniej, bo osobiście, ale na szczęście przeżyłem, 
czego widomym znakiem jest ten felieton. 
 Dajmy jednak przemówić faktom. Oto w pewien 
piękny słoneczny dzień udałem się z naszym pieskiem 
Zorkiem na spacer. Zorek to wesoły niepozorny  kun-
delek, pokojowo nastawiony do świata (podobne jak 
jego właściciel), który jeszcze nikogo nie ugryzł, a co 
najwyżej oszczekał. Oczywiście psina na smyczy po-
ruszająca się po wsi zgodnie z zasadami ruchu drogo-
wego i dobrych obyczajów, który co prawda obsikał 
słupki i drzewa po drodze, obwąchał kilka kup psich 
ziomali, ale poza tym zachowywał się tak, jak na ra-
sowego kundelka przystało. 
 By uatrakcyjnić nasz  spacer udaliśmy się w tak 
urokliwą uliczkę, że nie zdradzę gdzie jest, by nie zo-

stała zadeptana, czy co gor-sza 
zajeżdżona, albo jeszcze go-
rzej – by minister Szyszko w 
swoim szaleństwie nie kazał 
wyciąć wierzb i grabów co się 
tam jeszcze szczęśliwie  osta-
ły.   
I gdy tak zachwycaliśmy się 
cudownymi okolicznościami 
przyrody, to nagle i niespodziewanie z domostwa, z 
otwartą bramką, wyskoczyły na nas trzy psiska: dwa 
takie jazgoczące szczekacze, które zbyt wielkie 
krzywdy by nam nie zrobiły, za to ten trzeci – ogrom-
ny i straszny, który miał niewątpliwą na nas chrapkę. 
Przyznam, że nie były to przyjemne chwile, gdy to 
wredne bydlę w pierwszej kolejności chciało zagryźć 
Zorka, a zaraz potem mnie. Uratowała mnie sprawność 
fizyczna, to że ćwiczyłem pilnie na wf  i na sks  biegi, 
skok wzwyż, siatkówkę i koszykówkę,  boks i karate. 
Jakoś intuicyjnie, bez namysłu, zacząłem kręcić się 
dookoła własnej osi, a mój piesek czuł się pewnie jak 
na karuzeli wirując na ziemią dookoła, a za nim to kła-
piące paszczą psisko, które nie mogło go dosięgnąć, bo 
też nasza rotacja była na tyle skuteczna, że to krwawe 
bydlę się zziajało (podobne jak ja), Zorek szczęśliwie 
przeżył to zwariowane wirowanie, a z cha-łupy – po 
czasie trwającym wieczność – wygrzebali się ludzie, 
którzy z trudem odciągnęli napastników           o nas…  
 Piszę to tak beztrosko, ale nie trzeba zbyt wiele 
wyobraźni, by pomyśleć co by się mogło stać, gdyby 
na moim miejscu było dziecko, albo staruszka… 
 Efektem tej mojej dramatycznej przygody jest to, 
że z moim pieskiem już nie zapuszczam się w tę ulicz-
kę, bo przed oczami migoce mi czerwone światło z na-
pisem:  Uwaga! Źli ludzie! 

 Juliusz Wątroba 

 

FAMILIJA – CIESZYŃSKIGO RODU 
Witóm piyknie! 
Niedowno mieli my styczyń, marzec, moj i już pół ro-
ku za nami, a kaj sie stracił kwiyciyń, czerwiec, nie 
wiym. Tak gibko gnajóm tydnie, miesiónce, łodcho-
dzóm roki. A jeszcze jak przidzie na człowieka jakosi 
staroś, a jedna to je mało, bo nieszczyńścia chodzóm 
w porach, to już czasu sie nie rachuje jyno sie dziwo, 
kie zaś zaświyci słóńce, a żywot stanie sie lepszy. Jo 
też naszeł żech sie w takij chwili i w tym czasie na 
mojim chodniczku stanyła zocno Paniczka. Wysoce 
wysztudyrowano, ło gymbulce, kiero prómiyniowała 
dobrocióm i miłościom ku drugim. Po jeji godce wy-
czuł żech akcynt cieszyński, dyć to musi być Paniczka 
stela - pomyślołech. Łuradowoł żech sie łogrómnie, 
muszym nawiónzać kontakt, muszym sie cosi wiyncyj 
ło ni dowiedzieć. Nie czakoł żech dłógo hnet żech już 
wiedzioł, że mieszko niedaleko mie, w drugij dziedzi-

nie, a dzieli nas jyny mie-
dza. Je łogrómnóm miło-
śniczkóm wszystkiego, co 
cieszyński, rada też mo tóm 
staróm mowe, swojich pra-
łojców. Prawiła mi, że po-
dobajóm sie ji ty stare pie-
śniczki, kiere dowajóm 
moc radości, a w dóma piy-
lyngnuje downe zwyczaje 
zaś pamióntki rodzinne w 
jeji familiji majóm hónorowe miejsce i szacunek. Nie 
wiym, jak to sie stało, ale z wielkóm radościóm            
i hónorym przyjółech zaproszyni do jeji małej rodzin-
nej ojczyzny. 
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FAMILIJA – CIESZYŃSKIGO RODU 
Na progu dómu przywitała mie cało rodzina, siedli my 
se w altanie, dziyń zapowiadoł sie słóneczny, a dobry 
syrnik i kawa, kierymi mie pogościli sprzyjały naszym 
rozmowóm. Piyrsze żech zwrócił łuwage na tyn wy-
jóntkowy łogród, kaj nie było widać żodnych nowo-
czesnych krzewów i kwiotków jyny nasze rodzime, 
cieszyński, kiere kiesi łozdobiały nasze chałpy. Dołech 
też pozór na zogrode, kaj były równiutko i kształtnie 
przyciynte strómy: jabłonki, gruszki, śliwki i stary ło-
rzech przypómniały mi zogrode mojich starzyków. Zaś 
na samym kóńcu tego niepowtarzalnego łogrodu dało 
sie widzieć małóm pasieke. Moji gazdowie tej wypie-
lyngnowanej posiadłości powiedzieli mi, że pszczoły 
przy tej chałpie były zawsze. Gospodyni zaczyła ło-
powiadać ło pamióntkach rodzinnych, a jo czuł żech 
sie tak, jakbych sie przeniós do inszego świata, znane-
go mi z mojich dzieciyncych roków. Jeszcze roz po-
dziwoł żech sie na tóm małóm cieszyńskóm jejich łoj-
czyzne i chcioł żech sie spytać skónd majóm tela sił, 
że przy łodpowiedzialnej pracy zawodowej majóm 
jeszcze czas, coby z miłościóm i szacunkym pielyn-
gnować łogród, dóm i historie swoji rodziny. Ale w 
tym mómyncie łoczy moji skierowały sie ku łulóm i 
dostołech zaroz łodpowiydź dyć łorganizacji, pracowi-
tości, nie narzykanio i dzielynio sie z drugimi nałuczy-
li sie łod pszczół, kiere, jak żech już spómnioł były 
dycki przy tej chałpie. Podczas rozmowy wyczuł żech 
w głosie łojców jakby nutke żalu, że młode pokolyni 
ni ma już tak zainteresowane pamióntkami i historióm 
rodziny. Podziwołech sie na tych młodych ludzi i z ło-
czy ich wyczytołech ganc co inszego. Dzisio radzi by 

wylecieć spod rodzinnej strzechy w daleki świat, ale to 
ziarnko miłości i przywiónzanio, kiere zostało zasiote 
w ich sercach zacznie kiełkować i rozrośnie się           
w wielkóm tynsknote za rodzinnóm łojcowskóm strze-
chóm. Wrócóm tu jak ty ptoki na wiosne, a może już 
nie sami, ale ze swojimi dzieckami. Siednóm se tu      
w tej altanie, jak i my dzisio, i zacznóm im łopowiadać 
ło tych drogocynnych pamióntkach rodzinnych. Ło 
sukni cieszyńskij bogato zdobionej, kiero wisi na 
szranku, jako symbol cieszyńskości, ło tej trówle piyk-
nie malowanej w kierej stareczka jak się wydowała 
wyprawe z rodzinnej chałpy przywiózła. Spómnóm też 
ło starym zygorze, co wisi na ścianie i telki roki łod-
miyrzo czas, ło kołowrotku, na kierym to zryczne ryn-
ce przyndły wełne na cwetry, fusekle, szale, coby ro-
dzina w zimie nie zmarzła. Łopowiedzóm ło tych 
pszczołach kiere łuczyły rodzine pracowitości i nie na-
rzykanio przy robocie. Połoglóndajóm stare fotografie, 
przypómnóm se człónków rodziny kierych już miyn-
dzy nimi ni ma, kierysi zaś z nich stanie i pogłosko 
staróm fisharmonie i wydobydzie z ni najpiykniejsze 
dźwiynki naszej Cieszyńskij Ziymi „Łojcowski dom to 
istny raj”. Je żech strasznie rod, ale czas sie żegnać, 
zawiyróm za sobóm furtke, po dródze zaś rozmyślóm 
czy takich familiji  cieszyńskigo rodu, kiere nie depta-
jóm przeszłości ołtorzy, jeszcze idzie spotkać. Po 
chwili słyszym jak strómy zaczyły szumieć : sóm, sóm 
taki rodziny. Dziynki Bogu.  

J. N. Josiyniczanin 

 

XXIV REGIONALNY PRZEGLĄD PIEŚNI „ŚLĄSKIE ŚPIEWANIE” 
Szwarne Dziecka wzięły udział  w XXIV 

Regionalnym Przeglądzie Pieśni „Śląskie 
Śpiewanie” im. prof. Adolfa Dygacza, zorgani-
zowanym przez Związek Górnośląski, Telewi-
zję TVS i Zespół Pieśni i Tańca Śląsk. Po eli-
minacjach rejonowych w Cieszynie sukcesem 
było zakwalifikowanie się do finału w Koszęci-
nie. Finał odbył się 9 czerwca 2017r. na terenie 
kompleksu pałacowego, siedziby Zespołu 
Śląsk.  

Po zaprezentowaniu swoich 3 pieśni, słu-
chaliśmy innych wykonawców (ogromna róż-
norodność utworów, wykonawców i strojów 
regionalnych). Po obiedzie zwiedziliśmy pałac, 
obejrzeliśmy trofea Zespołu Śląsk i pospacero-
waliśmy po parku krajobrazowym wokół pała-
cu. Największe jednak wrażenie zrobił na 
wszystkich, godzinny występ Zespołu Pieśni     
i Tańca Śląsk z programem „A to Polska wła-
śnie”, żywiołowe tańce z różnych regionów 
Polski, popisy akrobatyczne tancerzy, cudne śpiewy chóru i solistów z towarzyszeniem orkiestry. Pomimo upału 
i ciężkich czasem strojów cały czas uśmiech na ustach. Owacja na stojąco. Mamy czego się uczyć, brać przykład 
od najlepszych, bo tylko ciężka pracą można osiągnąć takie efekty. Potem ogłoszono wyniki konkursu. Nie zdo-
byliśmy żadnego miejsca ale wszystko jest dla nas nauką, wiemy co poprawić, nad czym pracować, tylko musi-
my mocno chcieć. Powrót do domu był z początku smutny, ale później wszyscy się rozkręcili i śpiewali cały 
czas. Żal było wysiadać. Dziękuję pani Annie Jurak za pomoc w czasie konkursu i opiekę nad dziećmi.  

Opiekun zespołu M. Szubert 
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DRUHOWIE I DRUHNY Z ŚWIĘTOSZÓWKI NAJLEPSI W GMINIE 

Drużyny seniorów i kobieca OSP Świętoszówka zwyciężyły w tegorocznych gminnych zawodach sportowo-
pożarniczych. W kategorii Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych pierwsze miejsca zdobył zespół z OSP Roztro-
pice.  
- Każde nasze gminne zawody stawiają na podno-
szenie umiejętności i kondycji fizycznej strażaków. 
Jest to forma intensywnego szkolenia pożarniczego, 
niezbędnego w przygotowaniu do działań ratowni-
czych – mówił do druhów Janusz Pierzyna, otwiera-
jąc zawody. Podziękował również strażakom za 
trud i wysiłek na rzecz bezpieczeństwa mieszkań-
ców gminy Jasienica.  

W strażackie szranki na boisku klubu piłkarskie-
go „Huragan” w Rudzicy wystartowało łącznie 
trzynaście drużyn seniorów – po jednej z każdej 
Ochotniczej Straży Pożarnej w sołectwach gminy 
Jasienica oraz sąsiedniego Jaworza, a także cztery 
zespoły kobiet, ze Świętoszówki, Międzyrzecza 
Dolnego i Górnego oraz Mazańcowic. W rywaliza-
cji wzięło udział również osiem Młodzieżowych 
Drużyn Pożarniczych.  

Podczas zawodów każda drużyna rywalizowała 
w dwóch kategoriach. Pierwszą był sztafetowy tor 
przeszkód, natomiast drugą bardziej widowiskową – 
ćwiczenia bojowe. W tej konkurencji każda drużyna 
musiała uruchomić motopompę i podłączyć ją do 
sztucznego zbiornika wodnego ustawionego na pły-
cie boiska, rozwinąć i podłączyć węże pożarnicze 
oraz strumieniami wody strącić dwa pachołki. Dru-
howie zaprezentowali swój poziom wyszkolenia 
również prezentując się podczas musztry.  

Zwycięzców uhonorowano pucharami. Organi-
zatorem zawodów był Zarząd Gminny Ochotni-
czych Straży Pożarnych w Jasienicy.  
Wyniki Zawodów:  
Klasyfikacja generalna zawodów dla grupy C 
seniorów – Kobiety:  
1 miejsce OSP Świętoszówka z wynikiem 140,3  
2 miejsce OSP Mazańcowice z wynikiem 169,0  
3 miejsce OSP Międzyrzecze Górne z wynikiem 
173,2  
4 miejsce OSP Międzyrzecze Dolne dyskwalifika-
cja  
Klasyfikacja generalna zawodów dla grupy A 
seniorów – Mężczyźni:  
1 miejsce     OSP Świętoszówka z wynikiem 112,7  
2 miejsce     OSP Rudzica z wynikiem  120,0  
3 miejsce     OSP Jasienica z wynikiem  121,1  
4 miejsce     OSP Międzyrzecze Górne z wyni-
kiem 127,2; boj. 55,5  
5 miejsce     OSP Mazańcowice z wynikiem 127,2; 
boj. 56,6  
6 miejsce     OSP Roztropice z wynikiem 127,8  
7 miejsce     OSP Grodziec z wynikiem  132,2  
8 miejsce     OSP Łazy z wynikiem 135,1  
9 miejsce     OSP Wieszczęta z wynikiem 137,4  
10 miejsce   OSP Międzyrzecze Dolne z wynikiem 
149,3  
11 miejsce   OSP Iłownica z wynikiem 149,8  
12 miejsce   OSP Landek z wynikiem 152,4  
W grupie młodzieżowych drużyn pożarniczych:  
1 miejsce Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza OSP 
Roztropice  

2 miejsce Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza OSP Mię-
dzyrzecze Górne  
3 miejsce Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza OSP Iłowni-
ca 

www.jasienica.pl 
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FESTYN W ROZTROPICACH Z ZABAWĄ I HISTORIĄ 
 24 czerwca w słoneczną sobotę  odbyła się już 

kolejna impreza rodzinna  zorganizowana przez 
Stowarzyszenie Sympatyków Roztropic, współfi-
nansowana przez UG Jasienica.  

Kolorowa i rozdzwoniona Ciuchcia Beskidzka 
tradycyjnie zwoziła dzieci z Roztropic i okolic pod 
naszą  strażnicę.  Tam czekało na nie już mnóstwo 
atrakcji. 

W trakcie przejażdżki dzieci poznawały historię 
naszej wsi i wybitnych jej postaci historycznych, 
takich   jak pisarka Maria Wardas i poeta malarz,  
światowej sławy, Karol Badura. Kolejka zatrzymy-
wała się w miejscach ich zamieszkania, a   Grażyna 
Ponikwa, barwnie opowiadała ciekawostki z ich ży-
cia.  Wcześniej ogłoszono konkurs malarski na por-
trety w/w postaci. Wpłynęło zaskakująco wiele 
prac, wszystkie zostały nagrodzone, pierwsze  miej-
sce zajęła Natalia Glos, drugie Justynka Sojka, trze-
cie – Malwina Banasiewicz i Ewelina Zahradnik. 
Podróż historyczną zakończono konkursem recyta-
torskim wierszy Karola Badury. Nagrody otrzyma-
ły: Justynka Sojka,  Kinga Glos. 

Dzieci bardzo chętnie brały udział w przeróż-
nych zabawach i konkursach prowadzonych przez 
niezastąpione nauczycielki – Beatę Pisarek , Pauli-
nę Neter i Renatę Blak.  Śmiechom, radosnej rywa-
lizacji nie było końca. Zwieńczeniem zabaw była 
jazda konna,  z której skorzystały  niemal  wszyst-
kie dzieci. 

Ogromnym aplauzem cieszyły się pokazy Mło-
dzieżowej Drużyny Pożarniczej. Nie tylko można 
było zwiedzić wóz strażacki, ale zobaczyć młodych  
strażaków w pełnym rynsztunku, gaszących ogień 
oraz   musztrę strażacką, pod komendą żywiołowej   
Klaudii Jękal. 

Dużym zainteresowaniem cieszył się też „ in-
struktaż  pierwszej pomocy ratującej życie”,            
z praktycznymi ćwiczeniami na fantomie, przepro-
wadzony  przez Zespół Ratowników Medycznych    
z Bielska - Białej . 

Nie tylko zabawa królowała tego słonecznego 
dnia, ale dobre serduszka dzieci, które  przyniosły 
zakrętki plastikowe zbierane przez cały rok dla cho-
rej Judytki.  Zbierano też datki pieniężne do puszek  
na leczenie choroby nowotworowej dla rodziny po-
trzebującej pomocy. 
Całość imprezy zwieńczyła wspólna rodzinna biesiada z muzyką, tańcami i śpiewem. 
Imprezę prowadzili Jolanta Kwak i Andrzej Sowa.  
Dzięki licznym sponsorom, którym serdecznie dziękujemy,  mogła odbyć się coroczna uroczy-
stość.  

LISTA SPONSORÓW 
1. Urząd Gminy Jasienica 
2.  Sołtys Pani Barbara Sadlik wraz z Radą Sołecką 
3. Państwo Miriam i Jacek Bielawscy 
4. Państwo Anna i Dominik Szczygieł 
5. Państwo Jolanta i Witold Kwak  
6. Trumpf Mauxion Chocolates Sp. z o.o. 
7. Iglotex Sp.z o.o. reprezentowana przez Janusza 

Gogler 
8. Firma Szpulka Handmade 

9. Studio Plan z Wrocławia 
10. Nadleśnictwo Wapienica 
11. Hurtownia Zabawek REX Sp.z o.o. 
12. Polszlif Rudolf Budny 
13. Market u Chowańca  
14. Viarus Bis z Brennej 
15. FHU Giluś 
16. Mieszkańcy Roztropic 
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TRANSGRANICZE DNI MAZAŃCOWIC 
Dużo rozrywki zapewnili organizatorzy Dni 

Mazańcowic, m.in. tradycyjny już konkurs du-
szonek i piłkarski turniej drużyn amatorskich. 
Oprócz tego dużo muzyki, zabaw dla dzieci,         
a wieczorem występ Marcina Dańca.  

Piękna pogoda towarzyszyła dwudniowym 
Dniom Mazańcowic, toteż impreza mogła liczyć na 
duże zainteresowanie mieszkańców i gości spoza so-
łectwa, których – jak się okazało – sporo odwiedziło 
mazańcowickie święto. W sobotę rozegrano Dzielni-
cowy Turniej Drużyn Amatorskich, w którym wy-
stąpiło osiem zespołów, łącznie 83 zawodników, pa-
dło też 58 bramek, zdobytych przez 17 strzelców. 
Tradycyjnie rozegrano również zawody strzeleckie,  
a miejscowe stowarzyszenia rywalizowały w rów-
nież tradycyjnym konkursie na najlepszą duszonkę.  

Gdy wewnątrz budynku GOK można było oglą-
dać piękne modele, wystawione w VI Festiwalu Mo-
deli Kartonowych i Plastikowych „Ikar”, na ze-
wnątrz grały zespoły, m.in. Orkiestra Dęta OSP Ma-
zańcowice pod kierunkiem Mieczysława Orlickiego, 
zespół Binder, a także Factory of Blues. Tłumy dzie-
ciaków wolały jednak zabawę na placu zabaw i na 
dmuchanych konstrukcjach, skacząc i zjeżdżając do 
woli.  

– Dziękuję organizatorom, że tak licznie zaanga-
żowali się w przygotowanie Dni Mazańcowic, dając 
wszystkim uczestnikom wiele radości – mówił wójt 
gminy Jasienica Janusz Pierzyna podczas ceremonii 
dekoracji zwycięzców konkursu, która nastąpiła 
przed występem gwiazdy wieczoru, Marcina Dańca   
i zabawą taneczną na zakończenie wieczoru.  

Zwycięzcą turnieju piłkarskiego była drużyna Pro-
fiMeb przed Doliną Słońca, a królem strzelców oka-
zał się Filip Bosko, który otrzymał specjalny puchar, 
ufundowany przez posła i mieszkańca Mazańcowic 
Mirosława Suchonia. Najlepszą duszonkę przygoto-
wały panie z Koła Gospodyń Wiejskich, trochę lep-
szą od miejscowego Koła Emerytów i Rencistów 
oraz Stowarzyszenia Przyjaciół Mazańcowic. Przy 
okazji wójt Janusz Pierzyna i poseł Mirosław Suchoń 
wręczyli medale trampkarzom LKS Mazańcowice, 
którzy z pozycji beniaminka zdominowali Ligę 
Okręgową.  

W niedzielę można było jeszcze obejrzeć zabyt-
kowe pojazdy, uczestników IV Zlotu Samochodów 
Zabytkowych, rozstrzygnięto też konkurs festiwalu 
modeli.  

Dni Mazańcowic zostały zorganizowane przez 
Wójta Gminy Jasienica, Gminny Ośrodek Kultury w 
Jasienicy, Stowarzyszenie Przyjaciół Mazańcowic, 
LKS w Mazańcowicach, Koło Gospodyń Wiejskich 
w Mazańcowicach. Projekt został dofinansowany ze 
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego i budżetu państwa w ramach Funduszu Mi-
kroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński – Tesin-
ske Slezsko Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska.  

www.jasienica.pl 
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WYCIECZKA POGRANICZEM POLSKO-CZESKIM 
W piękną słoneczną  środę, 21 czerwca, przedstawicielki KGW z terenu gminy Jasienica  uczestniczyły w co-

rocznej wycieczce. Tym razem była to wycieczka pograniczem polsko-czeskim. 
Pierwszym punktem programu był Jabłonków, gdzie po krótkim spacerze po mieście, w którym krzyżują się 

trzy szlaki: solny, bursztynowy i miedziany, dotarłyśmy  do miejscowego  obiektu PZKO. PZKO to Polski 
Związek Kulturalno-Oświatowy - organizacja społeczna w Republice Czeskiej mająca na celu reprezentować 
mniejszość polską w państwie czeskim. Jest to największa pod względem liczby członków (obecnie 12300) pol-
ska organizacja w Czechach, choć liczba ta systematycznie się zmniejsza wraz z kurczącą się mniejszością pol-
ską.  

Tam czekali na nas okoliczni rzemieślnicy, a właściwie to przedstawiciele ginących zawodów zajmujący się: 
piernikarstwem, tkactwem, wyrobem likierów miodowych, rzeźbiarstwem, wyrobem kierpców i pasów ze skóry. 
O zabytkach, historii i marce „GÓROLSKO SWOBODA produkt regionalny” opowiedział nam przewodnik Le-
szek Richter, a następnie rzemieślnicy przybliżyli nam swoje profesje. Zaopatrzeni w propolis, syropy, nalewki, 
pierniki …  wyruszyliśmy w poszukiwaniu ginących zawodów. W Lesznej Dolnej czekali na nas rzeźbiarze oraz 
prezes miejscowego PZKO R. Szkucik. Po krótkim pobycie zaopatrzone w ikony, „koryta” i inne rzeźby wyru-
szyliśmy na polską stronę granicy, do Ustronia. Tam odwiedziliśmy pracownię wyrobów z kości państwa Malec. 
To niebywałe, że z kości wołowych można wytwarzać takie cudeńka i jeszcze z tego żyć.  Kolejnym punktem 
programu wycieczki były odwiedziny u jubilera – filigran cieszyński oraz pszczelarza. Poszły w ruch broszki, 
pierścionki, kolczyki … Uczestniczki nacieszyły oko i opróżniły portfele i udaliśmy się do Wisły, do „Kamrato-
wa”. Tam czekała nas prawdziwa uczta – grillowane kiełbaski, smalec, pyszny dżem, karczek – wszystko z wła-
snej produkcji oraz ciekawa prelekcja o wędzeniu mięsa. Panie zakupiły „przybory” do obróbki mięsa, pooglą-
dały różne wersje wędzarni i ze śpiewem pożegnały Wisłę, by powrócić do naszej gminy. 

Byłyśmy pod wrażeniem działań podejmowanych przez mieszkańców Zaolzia, którzy mają polskie korzenie. 
Mam wrażenie, że tam pielęgnowanie  polskości i tradycji, jest chyba większe niż w samej Polsce.  

 Z.P. 

„SREBRO” DLA GAWŁOWSKIEGO 
Jakub Gawłowski z Mazańcowic, zdobył srebrny medal w skoku o tyczce na Halowych Mistrzostwach Polski 

Juniorów. Niezwykle uzdolniony lekkoatleta z powiatu bielskiego, pokonując poprzeczkę na wysokości 4m 
20cm  ustanowił jednocześnie swój nowy rekord życiowy.  Na tych samych zawodach Dominika Świerkot         
z mazańcowickiego klubu zajęła 6 miejsce. 

Trenerem prowadzącym, wspomnianej dwójki zawodników, jest Piotr Krupiński. 
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DOCENIENI ROLNICY Z ROZTROPIC 
 

Małżeństwo Łukasza i Izabeli Korzeniow-
skich, rolników z Roztropic, zajęło trzecie 
miejsce w regionalnym etapie XV Ogólnokra-
jowego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo 
Rolne” i weszło do finału wojewódzkiego.  

Państwo Korzeniowscy zajmują się rolni-
czą produkcją mieszaną – hodowlą bydła 
mlecznego oraz uprawą łąk i zbóż, na 16 ha. 
Zgłoszenia do etapu regionalnego nadesłało 
22 właścicieli gospodarstw z terenów subre-
gionu bielskiego i katowickiego wojewódz-
twa śląskiego. Finał tego etapu zorganizowa-
no w katowickiej siedzibie Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego. Troje właścicieli 
będzie rywalizowało w etapie wojewódzkim, 
o możliwość udziału w finale ogólnopolskim, w którym główną nagrodą jest ciągnik rolniczy marki Ursus.  

Finał wojewódzki konkursu odbędzie się 27 czerwca w Muzeum Medali im. Jana Pawła II w Częstochowie. 
Konkurs organizowany jest od 2003 r. przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego we współpracy z Mi-
nisterstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencją Nieruchomości Rolnych, Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego      
i Państwową Inspekcją Pracy. Nad tegorocznym, jubileuszowym konkursem patronat objął Prezydent RP An-
drzej Duda.  

www.jasienica.pl 

WIELKI SUKCES KORNELII KOHUT! 
W czerwcu miał miejsce finał Kampanii realizowanej pod hasłem: Rodzina TAK#e-uzależnienia NIE, 

prowadzonej w roku szkolnym 2016/2017 w zakresie rządowego programu ograniczania przestępczości       
i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka”. Celem Kampanii było podkre-
ślenie działań oferowanych przez szkołę  w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży, w tym 
przede wszystkim wspieranie działań na rzecz społeczności lokalnej, przeciwdziałanie zjawiskom patologii 
oraz ochrona dzieci i młodzieży i edukacja dla bezpie-
czeństwa. 
 Akcji towarzyszyły konferencje i warsztaty, a także 
konkursy dla młodzieży, w tym konkurs na ex-libris całej 
kampanii, który wygrała uczennica Gimnazjum w Rudzi-
cy Kornelia Kohut. Droga do sukcesu nie była jednak ła-
twa. Praca Kornelii, wybrana jako najlepsza na etapie 
szkolnym przez nauczycielkę plastyki Panią Barbarę 
Szimke, została wysłana do Katowic i tam znalazła się w 
gronie 6 wyróżnionych projektów (spośród 138 zakwalifi-
kowanych do konkursu głównego). Następnie na konfe-
rencji, która miała miejsce 5 kwietnia, każdy finalista mu-
siał zaprezentować przed komisją i pozostałymi słucha-
czami nie tylko swoją pracę, ale także siebie jako twórcę, 
czy idee które mu przyświecały przy przygotowaniu pro-
jektu. Kornelia poradziła sobie znakomicie  i oczarowała 
wszystkich zebranych bowiem gdy po prezentacjach od-
było się głosowanie na EKSLIBRIS kampanii pracę Kor-
nelii uznano za najlepszą ogłaszając ją znakiem firmo-
wym całej akcji.  
 Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 9 czerwca 
2017 w Sali Marmurowej Gmachu Sejmu Śląskiego. Lau-
reaci zaprezentowali swoje zwycięskie projekty, oraz zo-
stali nagrodzeni i uhonorowani dyplomami, które  wręczy-
ła Śląska Kurator Oświaty -Urszula Bauer. O muzyczną oprawę uroczystości zadbali uczniowie Zespołu 
Szkół Muzycznych II stopnia im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. 

Korneli jeszcze raz gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów! 
Bożena Małachowska 
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OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA „OLIMPUSEK” 
Dnia 30 marca 2017 r. w Szkole Podstawowej im. Rudolfa Gila w Świętoszówce dwudziestu 

trzech uczniów wzięło udział w wiosennej sesji Ogólnopolskiej Olimpiady Kształcenia Zintegrowane-
go „Olimpusek”. Olimpiada przeznaczona była dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej i polegała na 
rozwiązaniu zintegrowanego sprawdzianu zróżnicowanego na klasy. Treść sprawdzianów uwzględniała 
elementy edukacji polonistycznej, społeczno-przyrodniczej i matematycznej. Uczestnicy Olimpiady 
mieli do rozwiązania 21 pytań o różnej skali trudności. 

Jesteśmy dumni z wyników, które nadeszły do naszej szkoły. W kategorii klas drugich wyróżnili 
się uczniowie oddziału 2a: Michał Kalita zdobył 1 miejsce, Mikołaj Sieroń 2 miejsce, a uczennica Jo-
lanta Suchy uzyskała tytuł laureata. W kategorii klas trzecich uczniowie oddziału 3a Szymon Faruga     
i Wiktoria Zipser zostali laureatami Olimpiady. Pozostali uczniowie biorący udział w Olimpiadzie, 
otrzymali dyplomy uznania. Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy! 

Ligia Korzeniowska-Mynarska 

FESTYN RODZINNY W GRODŹCU 
Przy pięknej, słonecznej pogodzie w dniu 3 czerwca 2017 roku na boisku przy Zespole Szkolno - Przed-

szkolnym w Grodźcu odbył się Festyn Rodzinny. Bogaty program imprezy sprawił, że szkoła oraz boisko wy-
pełniło się tłumem ludzi. Mimo upału pojawiły się całe rodziny. Na początku imprezy zgromadzonych gości 
przywitała pani dyrektor Jolanta Tomik oraz przewodnicząca Rady Rodziców pani Magdalena Cembrzyńska ży-
cząc Wszystkim wyśmienitej zabawy.   

Tegoroczny program festynu obfitował w wiele 
niespodzianek. Coroczna zabawa była  okazją do ar-
tystycznych popisów uczniów, którzy prezentowali 
swoje  wokalne, teatralne   i taneczne talenty. W 
trakcie trwania festynu dzieci i dorośli uczestniczyli 
w sportowych potyczkach rodzinnych, które wśród 
uczestników wzbudziły duże emocje. Najmłodsi 
skakali    i bawili się na dmuchanym zamku, a póź-
niej dzięki animatorom i ich magicznym farbkom 
mogli zamienić się w pieska, kotka, motylka czy 
spidermana. Ogromne zainteresowanie wzbudziła 
również aukcja przedmiotów oraz  sprzedaż portre-
tów mam, które zostały namalowane własnoręcznie 
przez  dzieci. Pasjonaci przestworzy mogli wziąć 
udział w niezwykłych warsztatach astronomicz-
nych. Na festynie każdy mógł się posilić smaczny-
mi, domowymi wypiekami, których nikomu nie za-
brakło, oprócz tego bufet serwował hamburgery, 
frytki i hot dogi. Uśmiechy, radość na twarzach 
dzieci i dorosłych, a nasza  w sercach, to bez wąt-
pienia ów cel, który  udało nam się zrealizować. 

Festyn rodzinny okazał się strzałem w dziesiąt-
kę. Dzięki współpracy  i zaangażowaniu wielu ludzi 
udało się go zorganizować z rozmachem i wieloma 
atrakcjami. Wszystkim organizatorom należy zde-
cydowanie pogratulować tak udanego przedsięwzięcia! 

Barbara Kabat 

Choćbyśmy cały świat przemierzyli w poszukiwaniu piękna, 

nie znajdziemy go nigdzie, jeżeli nie nosimy go w sobie. 
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TURNIEJ PIŁKARSKI O PUCHAR WÓJTA GMINY JASIENICA 
 

Dwanaście drużyn młodych piłkarzy wystąpiło w niedzielę 
18 czerwca na murawie Drzewiarza, w dorocznym Turnieju 
Football Project o Puchar Wójta Gminy Jasienica Janusza Pie-
rzyny.  

Szkółka Piłkarska „Football Project”,  działa   w Jasienicy  
i gromadzi najmłodszych zapaleńców piłki nożnej. Co roku 
jest też organizatorem turnieju o Puchar Wójta. – Nasze 
obiekty sportowe, przez lata doprowadzaliśmy do wysokiego 
poziomu technicznego, przede wszystkim właśnie z myślą      
o młodych mieszkańcach Jasienicy i regionu. Cieszę się, że 
dzieci i młodzież mogą rozgrywać tutaj turnieje, szlifując swo-
je umiejętności, oswajając się z walką o piłkę na boisku, wi-
downią, dużą, trawiastą murawą. W przyszłości będą się dzie-
lić swoim talentem, występując w „dorosłych” drużynach, 
przynosząc radość kibicom – wyjaśnia wójt Janusz Pierzyna.  

W niedzielę jasienicki oddział Szkółki Football Project wy-
stawił w turnieju dwie swoje drużyny – piłkarzy z roczników 
2007 i 2008. Oprócz nich wystartowały zespoły z Rudzicy,     
a także z Bielska-Białej, Czechowic-Dziedzic, Jaworza, Bren-
nej i Żor, łącznie 12 drużyn. Najlepsi okazali się młodzi piłka-
rze z UMKS Trójka Czechowice-Dziedzice i oni odebrali Pu-
char Wójta.  

Foto: materiały Footbal Project.  

JUDOKA I POLICJANT  
ZNOWU Z MEDALEM 

Złoty medal zdobył st. sierż. Marek Chrapkiewicz, miesz-
kaniec gminy Jasienica, na XIV Wojewódzkich Mistrzostwach 
Policji w Judo. Na turnieju reprezentował Komendę Policji w 
Tychach.  

Wojewódzkie Mistrzostwa Policji w Judo odbyły się         
w ubiegłym tygodniu w hali sportowej Oddziału Prewencji 
Policji w Katowicach. St. sierż. Marek Chrapkiewicz, na co 
dzień pełniący służbę w Zespole d/s Przestępczości Nieletnich, 
stanął do sportowej rywalizacji z mundurowymi z innych jed-
nostek. Zawodnicy reprezentowali: Oddział Prewencji Policji 
w Katowicach, Samodzielny Pododdział Prewencji Policji     
w Bielsku Białej, Komendy Miejskie i Powiatowe Policji      
w: Bielsku Białej, Bytomiu, Cieszynie, Chorzowie, Gliwicach, Katowicach, Lublińcu, Mysłowicach, Rudzie 
Śląskiej, Rybniku, Sosnowcu, Świętochłowicach, Tychach i Zabrzu.  

W rozgrywkach kategorii wagowej do 81 kg, Chrapkiewicz okazał się najlepszy w systemie walk „każdy      
z każdym”. Rywali pokonywał m.in. poprzez rzut przeciwnikiem na plecy, a także po zastosowaniu duszenia 
trójkątnego nogami.  

W ostatnim okresie Marek Chrapkiewicz, reprezentujący klub Gwardia Bielsko-Biała, wywalczył już ważne 
medale. W kwietniu w Krakowie zajął 3. miejsce w Mistrzostwach Polski Seniorów w Ju-jitsu w wadze do 85 
kg, a maju w Rybniku wygrał w wadze do 85 kg w Ogólnopolskim Turnieju Klasyfikacyjnym Seniorów Ju-jitsu.  

Źródło: tychy.slaska.policja.gov.pl     
 Foto: materiały Śląskiej Policji  

 

Solenizantce EMILII ZAWADZIE z Mazańcowic 

pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia 

z okazji 95 Urodzin. Dużo zdrowia, uśmiechu i obfitych 
Łask Bożych 

życzą 

Dzieci, Wnuki oraz Prawnuki". 
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WARSZTATY KLOCKI LEGO - konstruowanie i programowanie  

W maju uczniowie klasy VI i V wzięli udział      
w warsztatach konstruowania i programowania robo-
tów z klocków lego. Od samego początku zajęcia cie-
szyły się dużym zainteresowaniem i wzbudzały wiele 
emocji. Podczas zajęć dzieci nie tylko uczyły się pod-
staw robotyki i programowania, ale również poszerza-
li swoją wiedzę z zakresu innych dziedzin. 

Wyzwaniem było stworzenie prostego robota, 
który po podłączeniu do komputera poruszał się i wy-
dawał dźwięki. Zadanie to wymagało logicznego my-

ślenia, umiejętności budowania według instrukcji i pra-
cy w zespole. Uczniowie świetnie sobie z nim poradzili 
i mogli podziwiać efekty swojej pracy. 

Emocje wzbudziły także konstrukcje wykonane 
wcześniej przez inne dzieci – gitara elektryczna oraz 
piesek-robot, który wykonywał różne czynności. 
Uczestnicy zajęć z wypiekami na twarzach bawili się 
niezwykłymi robotami. Wyraziły także chęć udziału w 
kolejnych warsztatach tego typu. Dziękujemy panu 
Andrzejowi za poprowadzenie zajęć. 

R. Pietroszek 

MACIERZ NA SZLAKU ORLICH GNIAZD 
20 maja 2017 r., członkowie i sympatycy Grodzieckiego  Koła Macierzy Ziemi Cieszyńskiej, uczestniczyli    

w spotkaniu „oko w oko” z historią. Tym razem była to Jura Krakowsko – Częstochowska, z jej kulturowym       
i przyrodniczym dziedzictwem. Spacerując wąwozem w kierunku Groty Ciemnej, mogliśmy podziwiać utwory 
wapienne niepowtarzalne w swej krasie, przepiękne i majestatyczne. Grota Ciemna  ze śladami bytności czło-
wieka neandertalskiego (rekonstrukcja obozowiska) jest miejscem bytowania nietoperza z gatunku Podkowiec 
mały (Rhinolophus hipposideros), a w okresie zaboru rosyjskiego pełniła funkcje uzdrowiska.  

W Dolinie Prądnika, zwiedziliśmy zamek w Pieskowej Skale, ze 
słynną Maczugą Herkulesa w sąsiedztwie. Kustosz Muzeum Zamkowe-
go (jest zamek w Pieskowej Skale filią Muzeum Zamkowego na Wawe-
lu) z wielka swadą i znajomością przedmiotu opowiadał o dziejach 
zamku, jego licznych właścicielach, a  przede wszystkim  o znaczeniu 
obronnym, jakie miały w średniowieczu budowle Jury Krakowsko – 
Częstochowskiej.   

Z Pieskowej Skały udaliśmy się do Ogrodzieńca, a w drodze towa-
rzyszyły nam przepiękne naturalne rzeźby krasowe, tak charaktery-
styczne dla tego pełnego uroku zakątka naszej Ojczyzny. Zamek          
w Ogrodzieńcu, który był celem tego etapu naszej podróży, wzniesiony 
został za czasów Kazimierza Wielkiego, na najwyższym wzniesieniu 
Jury (515 m n.p.m.). Dziś zamek funkcjonuje jako trwała ruina, udo-
stępniona turystom, dzięki licznym modernizacjom.  I robi wspaniałe 
wrażenie. Pani przewodnik swymi ciekawymi opowieściami nadała tej 
surowej budowli stosownego blasku.  

Mieliśmy okazję uczestniczyć w Festiwalu Kultury Wczesnego Śre-
dniowiecza, który odbywał się na Podzamczu. Zbudowano tam barwną 
osadę, gdzie można było spotkać uczestników festiwalu w ciekawych 
średniowiecznych strojach, sprzedających stylizowane na wzór epoki 
wyroby, oferujących ciekawe potrawy i napoje. Byliśmy świadkami po-
jedynków (także w międzynarodowej obsadzie) z użyciem zbroi i oręża, 

budzącego u niektórych uzasadnione obawy. Impreza zorganizowana została z okazji 1000 lecia obrony Niem-
czy.     
A potem już pełni wrażeń, z pieśnią na ustach wracaliśmy do naszych domów, z przekonaniem, że było warto. 

Irena Skrzyżala 
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„CZYTANIE ZBLIŻA” 
 Końcówka pierwszego półrocza minęła w GBP w Jasienicy pod znakiem wielu inspirujących i ciekawych 
spotkań. Oto co wydarzyło się w ostatnim czasie: 
 25 maja 2017 roku w GBP w Jasienicy odbyło się spo-
tkanie pt. „Myślenie na tropach Boga”. Naszym go-
ściem był ks. Leszek Łysień – doktor filozofii, ceniony 
przez studentów wykładowca metafizyki i filozofii Boga, 
autor wielu książek i kilkudziesięciu artykułów nauko-
wych i popularnonaukowych, tłumacz dzieł m. in. Baltha-
sara i proboszcz jasienickiej parafii. Ksiądz Leszek pod-
czas spotkania zabrał nas w podróż drogami myślenia w 
poszukiwaniu Boga i zachęcał do odkrywania w swoim 
życiu bożych szyfrów. Zwrócił naszą uwagę w stronę my-
ślenia, które nie jest rozumowaniem ani kalkulowaniem, 
ale stanem niepokoju, nieustannego poruszenia, a nawet 
kwestionowania czy wątpliwości. Wieczór filozoficzny w 
GBP z Księdzem Leszkiem, był swego rodzaju pouczają-
cą„przygodą”, która na długo pozostanie w pamięci wielu 
uczestników. Więcej o spotkaniu można przeczytać w ar-
tykule Pana Romualda Bożko zamieszczonym w szóstym 
numerze „KAIROS” - gazetki parafii św. Jerzego w Jasie-
nicy (dostępnej na stronie www.parafia-jasienica.pl). 
 31 maja 2017 roku w GBP w Jasienicy odbyła się uro-
czystość wręczenia nagród laureatom konkursu na 
plakat reklamowy pod hasłem "Uskrzydlić Książkę". 
Oto nagrodzeni uczniowie z terenu gminy Jasienica:        
I miejsce przyznano Viktorii Glombitza z ZSP w 
Wieszczętach, a wyróżniono Julię Stusek z ZSP w Rudzicy oraz Weronikę Pączyńską z ZSP w Grodźcu. 
Oprócz dyplomów i nagród książkowych nagrodzeni uczniowie otrzymali specjalne zaproszenia do wzięcia 
udziału w przyszłorocznej Nocy Andersena. Serdecznie gratulujemy! 
 Obchody XVI Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom pod hasłem „CZYTANIE ZBLIŻA” 
rozpoczęliśmy 5 czerwca 2017 od spotkania uczniów ZSP w Jasienicy z Wiesławem Drabikiem, autorem kil-
kudziesięciu książeczek dla dzieci. Pan Wiesław słynie ze świetnego podejścia do dzieci i wymyślania na pocze-
kaniu rymowanek, przez co spotkanie było jeszcze bardziej twórcze i wesołe.W punkcie bibliotecznym w Bie-
rach - 6 czerwca - do wspólnego czytania zachęcała dzieci Dyrektor GBP w Jasienicy Magdalena Waliczek, a 8 i 
9 czerwca do Filii GBP w Rudzicy przybyły dzieci z klas 
drugich Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. Pani bibliote-
karka, Maria Moczek, przeczytała dzieciom opowiadanie 
Renaty Piątkowskiej pt. "Bajka", które stało się inspiracją 
do wymyślania własnych bajek. Każda  z grup, wspoma-
gając się plakatem z bajkowymi zdjęciami, stała się auto-
rem pięknych historii o przygodach niezwykłych bohate-
rów. Uczestnicy spotkań dowiedzieli się także o zasadach 
korzystania z biblioteki, zostali zapoznani z księgozbiorem 
i otrzymali pamiątkowe zakładki.  
13 czerwca 2017 r. w ramach akcji "Dzielnicowy bliżej 
nas" miało miejsce spotkanie z asp. Rafałem Siekierką, 
które przy okazji zwieńczyło obchody Ogólnopolskiego 
Tygodnia Czytania Dzieciom  w Gminnej Bibliotece Pu-
blicznej w Jasienicy. Dzieci miały okazję poznać jasienic-
kiego dzielnicowego, który przeczytał im bajkę pt. "Ra-
diowóz" oraz rozmawiał z nimi na temat przestrzegania 
zasad bezpieczeństwa podczas wakacji. Główną niespo-
dzianką tego spotkania był nowy hybrydowy radiowóz, w 
którym dzieci mogły usiąść i zobaczyć od środka jak wy-
gląda policyjny samochód. Serdecznie dziękujemy Panu 
asp. Rafałowi Siekierce za to spotkanie i atrakcyjne przy-
bliżenie dzieciom zawodu policjanta. 
 12 czerwca 2017 roku w GBP w Jasienicy gościli-
śmy Panią Magdę Omilianowicz – dziennikarkę i repor-
terkę, która po raz pierwszy odwiedziła nas w 2015 roku. 
Tym razem Pani Magda zabrała nas w podróż na przecud-
ną hiszpańską wyspę Lanzarote, której poświęciła ostatnią swoją książkę pt. „Lanzarote – witajcie w raju”. 
Książka ta jest swego rodzaju przewodnikiem turystycznym. Pani Magda, która spędziła na Lanzaro-
te trzy lata opisuje niezwykłe atuty tej wyspy, przyciągającej głównie artystów oraz angielskich           
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„CZYTANIE ZBLIŻA” 
i niemieckich emerytów. Pani Omilianowicz jest również autorką książki pt. „Bestia. Studium zła”, przedstawia-
jącą głośną ostatnio historię Leszka Pękalskiego tzw. Wampira z Bytowa. Jako reporterka najchętniej opisuje 
jednak życie pozytywnych, nietuzinkowych bohaterów i jak sama powiada, historie same „przychodzą” do niej, 
nie musi ich szukać na siłę. Ten dar wykorzystuje opisując później w swych książkach sylwetki ciekawych ludzi. 
„Pod podszewką świata” – to wywiady z czterema podróżnikami m.in. Adamem Karkoszem, którego również 
dane nam było gościć w GBP w 2016 roku. „Przekraczające granice” i „Przekraczające granice 2” – to książki 
opisujące historie niesamowitych kobiet jak np. pani Teresy Olszewskiej-Bancewicz, 83-letniej autostopowiczki, 
która swoje podróżowanie po świecie rozpoczęła w wieku 62 lat, by uciec od depresji. W książkach Pani Magdy 
można odnaleźć wiele innych inspirujących, dowcipnych i anegdotycznych historii ujętych w zgrabne reportaże. 
Wszystkie pozycje książkowe są dostępne w zasobach naszej Biblioteki. 
 Przypominamy, że z powodu remontu bibliotekaod 28 czerwca do 4 sierpnia będzie nieczynna. O postę-
pach remontowych będziemy informować na bieżąco na naszym fanpage’u na Facebooku. Zapraszamy do śle-
dzenia naszego profilu i strony internetowej.  
Wszystkim Czytelnikom i Użytkownikom GBP w Jasienicy życzymy słonecznych i udanych wakacji. 
           Anna Kurpik 
 

BAJKOWE WARSZTATY CZYLI RODZINNE ŚWIĘTO CZYTELNICTWA 

W tym roku w przedszkolu w Iłownicy 
prowadziliśmy działania mające na celu pro-
pagowanie  czytelnictwa wśród najmłod-
szych. Codziennie dzieci słuchały lektur czy-
tanych przez nauczycielki w stałych porach 
dnia. W projekcie wzięli  udział Tatusiowie, 
którzy chętnie przychodzili do przedszkola 
aby czytać pociechom bajki i baśnie. Dzieci 
słuchały z uwagą, na miarę swoich możliwo-
ści. Męski głos: niski, o ciepłej barwie budzi 
w słuchaczach poczucie bezpieczeństwa. Po-
zytywne emocje towarzyszące czytaniu, to 
pierwszy krok w kierunku zamiłowania do 
książek. Dziecko, które spędza czas z rodzi-
cem na poznawaniu świata przez książkę, 
rozwija wyobraźnię, cierpliwość, myślenie, poszerza zasób słownictwa. Podsumowanie projektu czytelniczego, 
stanowiły „Bajkowe warsztaty”.  

5 czerwca rodzice przedszkolaków zostali zaproszeni na występy swoich pociech. Były tańce i śpiewy, 
wierszyki i życzenia, a także upominki dla Mamy i Taty. Po występach całe rodziny udały się w rejs po bajko-
wych stanowiskach. Można było wykazać się wiedzą na tematy baśniowe i sprawnością fizyczną i manualną, 
rozwinąć inwencję twórczą malując i lepiąc z ciastoliny. Można się było pobawić budując domki z różnych ma-
teriałów i znaleźć morał w historyjkach na ilustracjach. Kto chciał mógł stać się  postacią bajkową i uwiecznić to 
na fotografii.  Wszystko to odbywało się w miłej atmosferze i przy pięknej pogodzie oraz słodkim poczęstunku. 
Wszystkim, którzy wzięli udział w tym projekcie serdecznie dziękujemy. 

Organizatorzy 

UCZNIOWIE ZSP Z MIĘDZYRZECZA NA „ZIELONEJ SZKOLE”  

Po raz piętnasty w naszej szkole została zorganizowana „zielona szkoła”. Tym razem 130 uczniów z 
klas od trzeciej do szóstej, przebywało przez dziesięć dni (16. 05. – 25. 05.) nad morzem, w spokoj-
nym, przytulnym Jarosławcu w ośrodku wczasowo – kolonijnym „Barka”. 

W tym czasie, oprócz nauki dzieci uczestniczyły w wielu atrakcjach. Korzystały z krytego basenu. 
Wyjechały na wycieczkę do Darłowa i Darłówka, skąd wypłynęły w rejs statkiem pirackim „Król 
Eryk”. Podziwiały wspaniałe okazy motyli z całego świata w motylarni.  W pobliskich Jezierzanach, 
zwiedziły galerię poświęconą morzu, wysłuchały opowieści doświadczonego  rybaka, o jego pracy oraz 
zobaczyły prezentację związaną z ochroną zasobów Bałtyku. Wspaniale bawiły się w  Krupach w Le-
onardii- w królestwie zabaw i gier z drewna. Wszyscy uczestnicy jeździli konno, rywalizowali w za-
wodach sportowych na plaży i uczyli się śpiewać szanty. Sprzyjała nam pogoda, więc moczyliśmy nogi 
w morzu. O wspaniałe wyżywienie i inne nasze wygody zadbali pracownicy ośrodka.  
       Czas szybko nam mijał, nie było czasu na nudę. Bez komórek, komputera i Internetu dało się 
wspaniale spędzić czas.  

Organizatorzy  
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 „BEZPIECZNE WAKACJE” — PRELEKCJA POLICJI       
W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM W ŚWIĘTOSZÓWCE. 

W związku ze zbliżającymi się wakacjami,      
w dniu 12 czerwca 2017 r. do naszego przedszko-
la zawitał dzielnicowy Świętoszówki asp. Grze-
gorz Bączek. Celem spotkania było przeprowad-
zenie pogadanki, na temat bezpieczeństwa dzieci 
podczas wakacyjnego wypoczynku, kształtowanie 
prawidłowych zachowań oraz postaw wśród 
przedszkolaków. Uświadomiono dzieciom jakie 
niebezpieczeństwa mogą na nie czyhać w 
różnorodnych sytuacjach. Przypomniano zasady 
bezpiecznego poruszania się po drodze, jazdy na 
rowerze, konieczności jazdy samochodem w fote-
liku,  prawidłowego przejścia przez jezdnię, 
omówiono, jak zachować się, gdy zaczepi dziecko 
osoba nieznajoma itp. Dzieci utrwalały także po-
zycje obronne w sytuacji ataku psa i zapoznano je 
z zasadami bezpieczeństwa pobytu nad wodą.  

W czasie spotkania dzieci zadawały wiele pytań, na które uzyskali zadowalające odpowiedzi, a funkcjona-
riusz uświadomił przedszkolakom, że policjant zawsze służy pomocą. 

Nauczyciele z Przedszkola Publicznego w Świętoszówce 

FESTIWAL KODOWANIA  W ZSP MIĘDZYRZECZE G. 
Dnia 21 czerwca w Zespole Szkolno – Przedszkolnym 

odbył się I Festiwal Kodowania. Pomysłodawczynią była  
pani dyrektor Elżbieta Gucwa, która swoją pasją 
programowania zaraziła całą szkołę. Zaproszono gości 
czyli  wójta pana mgr inż. Janusza Pierzynę, panią mgr 
Urszulę Bujok oraz uczniów i nauczycieli ze szkół gminy 
Jasienica. Zaprezentowano ciekawe aplikacje i programy 
do kodowania, które można wykorzystać w pracy na 
komputerze lub tabletach. Pokazano także sposoby          
i zabawy kodowania bez komputerów oraz autorskie gry  
z kodowaniem, które opracowali  uczniowie klas trzecich. 
Wszyscy byli bardzo zadowoleni, a przede wszystkim 
świetnie się bawili i uczyli,  co było widać po 
zaangażowaniu  w zabawę.  Serdecznie dziękujemy 
wszystkim gościom, którzy przybyli na nasz festiwal.                                                

 U. Lach 
 

PRZEDSZKOLE W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W GRODŹCU 
Haloterapia przedszkolaków 

Od grudnia zeszłego roku do maja bieżącego roku, dzieci z naszego przedszkola korzystały z zabiegów in-
halacyjnych w Ośrodku Leczniczo-Rehabilitacyjnym BUCZE w Górkach Wielkich, gdzie na co dzień leczy się 
dzieci z chorobami układu oddechowego. W ramach realizacji projektu dotyczącego zdrowia, dzieci wzięły 
udział w 5 spotkaniach prowadzonych przez panie rehabilitantki m.in. przez p. Basię Starzyk, której serdecznie 
dziękujemy za pomoc przy organizacji tych spotkań i opiekę w czasie ich trwania. Dzieci, kolejno na spotka-
niach dowiedziały się na czym polega praca fizjoterapeuty i jaki sprzęt jest potrzebny do zabiegów inhalacyj-
nych. Poznały tajniki masażu leczniczego za pomocą lamp i specjalistycznego sprzętu medycznego. Każde spo-
tkanie rozpoczynało się od wspólnej gimnastyki w sali HALOTERAPII z leczniczym mikroklimatem, po ćwi-
czenia profilaktyczne i zabawy zespołowe z nutką rywalizacji.  

Aktywne postawy wobec zdrowia najlepiej kształtują u dzieci nawyki zdrowotne. 

Przedszkolaki laureatami Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego 

Kamila Cichoń zajęła II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym pt. „Niezapominajka w krajobrazie 
polski. Konkurs zorganizowany był przez Miejskie Przedszkole nr 11 w Płocku. Celem konkursu było rozwija-
nie twórczej aktywności dzieci i nauczycieli, wzmacnianie wiary dziecka we własne możliwości, odkrywanie ta-
lentów i nagradzanie ich, promowanie przedszkola oraz zwrócenie uwagi na wartość związaną ze świętem POL-
SKIEJ NIEZAPOMINAJKI. 
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naszym przedszkolakom! 
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PRZEDSZKOLE W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W GRODŹCU 
Wiosna, wiosna jest radosna! 

Kamila Cichoń po raz kolejny zajęła II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym tym razem zorgani-
zowanym przez Miejskie Przedszkole nr 124 w Łodzi. Tematem konkursu była wiosna. Kamila zdobyła już bo-
gate doświadczenia w zakresie twórczości plastycznej, biorąc udział w różnych konkursach ogólnopolskich         
i wojewódzkich. Dziewczynka okazuje wielkie zamiłowanie do rysowania i malowania oraz chęć rozwoju swo-
jego talentu plastycznego. 
Serdecznie gratulujemy Kamili i życzmy kolejnych sukcesów. 

Alicja Zubek 

WIZYTA W BIBLIOTECE GMINNEJ W JASIENICY. 
W ramach realizacji Planu Rocznego związanego z rozwija-

niem zainteresowań czytelniczych, dzieci z Przedszkola Publicz-
nego w Świętoszówce wraz z nauczycielkami,  udały się na wy-
cieczkę do Biblioteki Gminnej w Jasienicy. 

 Wszyscy spotkaliśmy  się z ciepłym i życzliwym powitaniem 
przez Panią dyrektor Małgorzatę Waliczek i bibliotekarki Panie Ma-
rię Hareńczyk i Annę Kurpik.  Dzieci poznały pracę bibliotekarza     
i wzbogaciły słownictwo dotyczące tematu. Biblioteka  w życiu 
każdego z nas  jest miejscem szczególnym, a dodatkowo pięknie 
zadbane wnętrze przyciąga czytelnika zarówno małego jak             
i dorosłego. 

Przedszkolaki z wielką radością zapoznały się z  magicznym 

dla nich miejscem. Kilkoro z nich bywało  wcześniej  w bibliotece 
ze swoimi mamami bądź babciami. Jednak dla zdecydowanej 
większości była to pierwsza wizyta wśród tak wielkiego 
księgozbioru. Pierwszy kontakt z książką dzieci mają bardzo 
wcześnie, ponieważ bliscy czytają im często różne książki  na 
przykład przed snem 

na dobranoc. W przedszkolu również nie ma chyba takiego 
dnia, aby nie przeczytać dzieciom choć jednej bajki czy opowiada-
nia. Wszyscy zdajemy sobie sprawę jak bardzo ważnym w rozwoju 
dziecka  jest  rozbudzanie  zainteresowania książką. Cenne infor-
macje, które zdobywamy poprzez czytanie książek  są nieocenione 
- to kopalnia wiedzy. Bezpośredni kontakt dzieci z miejscem,        
w którym można wypożyczyć książkę do domu, rozbudza 
wyobraźnię i poszerza wiedzę. Wizyta w bibliotece kształtuje także 
poczucie szacunku do książek.  

 Na zakończenie spotkania,  dzieci zostały obdarowane za-
kładkami, które własnoręcznie kolorowały,  zaś same  podarowały 
pracownicom biblioteki drobny upominek z podziękowaniem.  Po 
rozmowach z dziećmi i rodzicami wiem, że wycieczka do biblioteki 
dostarczyła  dzieciom wiele informacji, zadowolenia i satysfakcji.  
Dzieci złożyły obietnicę , że niedługo  wrócą do biblioteki tzw. krai-
ny książek,   co dla nas jako nauczycielek  jest bardo ważne i pot-
wierdza  celowość działań w  naszej  pracy.   

Nauczyciele z Przedszkola Publicznego  
w Świętoszówce

BLISKOŚĆ MORZA 
Uczniowie ZSP z Jasienicy wstali 24 maja z domowych ka-

nap i pod opieką Alicji Iskrzyckiej wyruszyli nad morze:  
W Szczecinie uczestniczyli w Finale Ogólnopolskiego Kon-

kursu Ligi Morskiej i Rzecznej „Młodzież na Morzu”.  
W konkursie Wiedzy o Pomorzu Zachodnim Karolina Suchy 
zdobyła II miejsce, a Aleksandra Niemiec wyróżnienie. Za cało-
roczną pracę, otrzymali tytuł – „Wiodące Szkolne Koło LMiR” 
wśród szkół podstawowych w kraju. Konkurs miał na celu po-
pularyzowanie wśród dzieci i młodzieży wiedzy, ale także 
kształtowanie właściwej atmosfery rywalizacji między nimi, wy-
rabianie pożądanych cech osobowych uczniów: współodpo-
wiedzialności, odwagi, silnej woli, stanowczości, cierpliwości, 
hartu ducha, konsekwencji w realizacji postawionych przed so-
bą zadań, doskonalenie umiejętności organizatorskich i przy-
wódczych. 
W następnych dniach zakotwiczeni w Kołobrzegu, brali udział 
w XXVI Zlocie Jungów Morskich. Wraz z uczniami i nauczycie-
lami Zespołu Szkół Morskich świętowali 50-lecie założenia. 
Zwiedzali okolicznościową wystawę oraz bazę dydaktyczną 
szkoły. Podczas Mszy św., której przewodniczył ks. bp Krzysz-
tof Włodarczyk  modlili się za żywych i zmarłych ludzi morza, 
pracowników szkoły oraz członków LMiR. Dwukrotnie w barw-
nym korowodzie pod flagą Gminy Jasienica i banerem Ligo-
wym przeszli ulicami Kołobrzegu, wzbudzając aplauz widzów    
i wysłuchując zwierzeń o ich związkach z Podbeskidziem. Dru-
żyna w składzie: Oliwia Macura, Michał Fuchs, Karolina Suchy  

i Aleksandra Niemiec zdobyła III miejsce w sportowym wielobo-
ju morskim. Wypłynęli też w morze, by z pokładu statku spo-
glądać na świętujący swoje dni Kołobrzeg, a następnie bawić 
się na koncertach i jarmarkach. Był też czas na zatopienie cało-
rocznych smutków w niestety jeszcze zimnych falach Bałtyku 
oraz odnajdywanie radości w sobie i w ludziach na pełnej słoń-
ca plaży. 

Edward Szpoczek 
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GMINNY OŚRODEK KULTURY I JEGO FILIE 
Zajmuje się upowszechnianiem i promowaniem kultury lokalnej w kra-
ju i za granicą. Organizuje koncerty, wystawy, imprezy artystyczne, 
festyny, imprezy kulturalno-rozrywkowe, patronuje lokalnym twórcom 
i zespołom oraz prowadzi działalność wydawniczą. Prowadzi szeroką 

działalność związaną z organizacją czasu wolnego mieszkańców.  
Z bogatą ofertą zajęć stałych i cyklicznych, skierowaną do dzieci, młodzieży i dorosłych,        
w GOK i jego filiach można zapoznać się na stronie:  www.gokjasienica.pl  

CO ZA NAMI… 
Radosnym piknikiem Filie Gminnego Ośrodka Kul-

tury w Bierach i Międzyrzeczu zakończyły sezon We-
sołych Poranków Malucha oraz Maluszkowa.  
Piknik na zakończenie sezonu zorganizowano na bo-
isku w Bierach. Wzięli w nim udział uczestników za-
jęć, było mnóstwo wspaniałej zabawy, a dzieci otrzy-
mały dyplomy oraz pamiątkowe zdjęcie.  
Zajęcia, prowadzone przez Darię Kułak w ciągu roku 
szkolnego, przeznaczone są dla dzieci w wieku przed-
przedszkolnym, a więc od 18. do 36. miesiąca życia. 
Celem cotygodniowych spotkań jest oswojenie malu-
chów z rówieśnikami, praca nad małą motoryką, ruch  
i wesoła zabawa.  
Jak wyjaśniają organizatorzy, wielu z absolwentów za-
jęć od września rozpoczyna kolejny etap drogi eduka-
cyjnej i nie będzie już uczestniczyć w Wesołych Po-
rankach Malucha. Jednak już w październiku w Fili 
GOK w Bierach organizatorzy Poranków oczekują na 
zgłoszenia od kolejnych maluchów 

*** 
Za nami kolejny pokaz dokonań uczestników zajęć Ba-
letu i zespołu Lemon, działających przy Gminnym 
Ośrodku Kultury w Jasienicy filia w Bierach. Dzieci 
pod okiem instruktora p. Natalii Waliczek, przygoto-
wały ciekawy program artystyczny związany z waka-
cjami. W rytmach egzotycznych utworów zatańczyły 
dla licznie zgromadzonej publiczności. Występem tym 
zakończyliśmy letni sezon zajęciowy. 

*** 
Pokaz zespołów tanecznych, działających w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Jasienicy, odbył się w piątek 2 
czerwca. Na scenie zaprezentowały się cztery grupy 
wiekowe, które wykonały barwne i ciekawe układy 
choreograficzne. Grupa 6-9 lat przedstawiła widowi-
sko taneczno-słowne „O tym jak nasi rodzice czas spę-
dzali”. Pozostałe grupy pokazały różnorodne style ta-
neczne – od tańca współczesnego poprzez rock and 
rolla i flamenco, po hip hop i style pokrewne.  
Najstarsza grupa – Zespół Tańca Nowoczesnego 
„Vivre” – zaprezentowała choreografie, które zdobyły 
drugie miejsce na XVIII edycji Spotkań Amatorskich 
Grup Artystycznych SAGA 2017. Instruktorem zespo-
łów tanecznych w GOK Jasienica jest Izabela Drobisz.  

*** 
W sali jasienickiego Drzewiarza we wtorek 13 czerw-
ca wystąpili młodzi aktorzy, uczęszczający na zajęcia 
teatralne, prowadzone w GOK Jasienica. Oprócz nich 
w prezentacjach wzięli udział artyści z ośrodków dla 
osób niepełnosprawnych intelektualnie z Bielska-
Białej i Bestwiny. Celem pokazu była przede wszyst-
kim prezentacja dokonań artystycznych, jak również 
integracja społeczna uczestników oraz dobra zabawa.  
Pokaz rozpoczął się piosenką „Przyjdzie taki dzień”   
w wykonaniu Julii Kilber i Angeliki Kawiorskiej. Na-
stępnie na scenie ustawili się najmłodsi artyści z GOK 
Jasienica, czyli grupa „Śnieżynki”, która przedstawiła 
uroczy „Bal zabawek”. Ze swoim przedpremierowym 
widowiskiem „Morska opowieść pirata” wystąpiła 
grupa teatralna „Jestem” ze Środowiskowego Domu 
Samopomocy „Centrum” w Bielsku-Białej. 
 Po brawurowo wykonanej opowieści o piratach, wi-
dzowie obejrzeli refleksyjną sztukę „Zatrzymaj się” 
zespołu „Młodzi Razem”. Jest to grupa osób niepełno-
sprawnych intelektualnie z Ośrodka Mieszkalno-
Rehabilitacyjnego w Bestwinie. Ostatnim punktem 
programu była niezwykle barwna i ciekawa insceniza-
cja „Pięknej i Bestii” w interpretacji grupy „Nie 
Wiem” z Gminnego Ośrodka Kultury w Jasienicy. 

*** 
7 czerwca w Chacie Międzyrzecze dla swoich rodziców oraz 
młodszej widowni – dzieci i młodzież uczęszczająca na zajęcia 
teatralne do „Chaty Międzyrzecze” organizowane GOK zapre-
zentowała przedstawienie pt. „Kopciuszek”. Opowieść o złej 
Macosze, Kopciuszku jej przyrodnich siostrach oraz zgubionym 
pantofelku wprowadziła widzów w świat bajki. W czasie spotka-
nia wystąpiły uczennice Zespołu Państwowych Szkół Muzycz-
nych im. Stanisława Moniuszki w Bielsku Białej – Maja Ewer-
towska oraz Iwona Waluś. Młode artystki zaprezentowały wi-
dzom utwór pt. „Ścisz to”, natomiast Piotr Fender wspólnie z 
Mają Ewertowską wykonał utwór pt. „Alleluja” 
Dzieci dla swoich rodziców przygotowały na zajęciach teatral-
nych lukrowane serduszka do których dołączyły w czasie spo-
tkania kwiaty i gorące życzenia. Imprez ę uświetnił także piękny 
występ regionalnego zespołu Dudoski pod kierownictwem arty-
stycznym Janusza Kobzy. 

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina reali-
zującego Lokalną Strategię Rozwoju finansowaną ze środków Progra-
mu Operacyjnego „Rybactwo i Morze 2014 – 2020”, ogłasza nabór 
wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD, zapra-
szając wszystkie zainteresowane podmioty do złożenia wniosków.  

Informacje udzielane są w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina oraz pod numera-
mi telefonów: 33 810 57 35, 725 449 170  
Doradztwo udzielane jest zgodne z zasadami doradztwa świadczonego przez pracowników biura LGR Biel-
ska Kraina zamieszczonymi na stronie internetowej www.bielskakraina.pl.  
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SMACZNIE, TANECZNIE I ŚPIEWAJĄCO 
CZYLI ŚWIĘTO POWIATU BIELSKIEGO 

Stałym i niezwykle atrakcyjnym punktem Święta Po-
wiatu jest Przegląd Potraw Regionalnych „Kulinarne 
Dziedzictwo polsko-czeskiego pogranicza” realizowany 
w ramach Mikroprojektu pn. „Kultura w kalejdoskopie" - 
promocja atrakcji kulturowych polsko-czeskiego pogra-
nicza.” Współfinansowany ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego        w ramach Progra-
mu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-
2020 oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Eurore-
gionu Beskidy. 
37 Kół Gospodyń Wiejskich z powiatu bielskiego  i jedna 
z Czech Sdružení obcí povodí Stonávky w Trzanowicach 
dało pokaz kulinarnego kunsztu. Barbara Rosiek  kie-
rownik działu etnograficznego Muzeum Miejskiego w 
Żywcu, a zarazem przewodnicząca jury oceniającej po-
trawy powiedziała: zdecydowana większość przygotowa-
nych do przeglądu potraw to potrawy tradycyjne charak-
terystyczne dla poszczególnych regionów powiatu biel-
skiego. Wiele z proponowanych w Przeglądzie potraw 
może być także spożywanych w ciągu całego roku. Nie-
które (np. bazujące na kiszonej kapuście, suszonych ziar-
nach i owocach) bardziej odpowiadają potrzebom i daw-
nym możliwościom żywienia w chłodnych porach roku niż 
latem. Dlatego uwzględniając zróżnicowanie kulturowe 
regionów tworzących powiat bielski szczególną uwagę 
zwracaliśmy na dawne potrawy i wyroby, które mają 
charakter letni. Wśród potraw tradycyjnych przygotowa-
nych przez partnera czeskiego z Trzanowic na szczególną 
uwagę zasługuje Brótwaniok, czyli produkt drożdżowy 
spożywany z masłem, wykorzystywany często podczas let-
nich posiłków. 

 Jury dokonało oceny w 5 kategoriach zgodnie z regu-
laminem Przeglądu. Wszystkim uczestnikom „kulina-

riów” przyznano równorzędnej wartości nagrody rzeczo-
we. Komisja oceniająca przyznała dodatkowo   5 statu-
etek za najbardziej tradycyjną potrawę w każdej z kon-
kursowych kategorii. Statuetki otrzymali: 
Kategoria - ZUPY: KGW w Czechowicach-Dziedzicach 
– Zupa z kalarepy 
Kategoria – DANIE GŁÓWNE: KGW w Bielowicku – 
Czarne kluski z boczkiem 
Kategoria - PRODUKT: KGW nr 1 w Jaworzu - Pasztet 
chłopski z mięsa koziego 
Kategoria – CIASTA I DESERY: KGW w Wieszczętach 
– Kołacz z rabarbarem 
Kategoria – NAPOJE I NALEWKI: KGW w Bystrej – 
Nalewka Malinówka 
Biuro ds. Promocji Powiatu, Kultury, Sportu i Turystyki 
przyznało wyróżnienie za całokształt: Sdružení obcí pov-
odí Stonávky w Trzanowicach. 
Urząd Miasta Bielska – Białej nagrodził za całokształt: 
KGW nr 1 w Jaworzu. 
Przyznano również nagrodę Urzędu Gminy w Wilkowi-
cach: KGW w Porąbce za potrawę – Królik w sosie śmie-
tanowym. 
Nagrodę przyznał również Rejonowy Związek Rolników 
Kółek i Organizacji Rolniczych: KGW Międzyrzecze 
Dolne za całokształt i wystrój stoiska. 
Nagrodę za całokształt od Urzędu Marszałkowskiego      
w Katowicach otrzymało: KGW w Dankowicach. 
Nagrody specjalne od Przewodniczącej Komisji Ocenia-
jącej – Pani Barbary Rosiek: 
KGW w Kaniowie za Zupę ziemniaczaną z kurdyban-
kiem, KGW w Roztropicach za Buchtę drożdżową…  

Na podstawie www.powiat.bielsko.pl 

TRZECI RODZINNY RAJD ROWEROWY  
         

Blisko sto siedemdziesiąt osób w ostatnią sobotę czerwca 
wzięło udział w Rodzinnym Rajdzie Rowerowym w Międzyrzeczu 
Górnym.  
W piękny upalny dzień, uczestnicy dopisali, pojawiły się całe ro-
dziny, seniorzy w wieku ponad 80 lat, rodzice, młodzież i dzieci.  
Uczestników przywitał prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Między-
rzecza, wicewójt gminy Jasienica Krzysztof Wieczerzak, który, na-
świetlili rowerzystom program i zasady przejazdu. 

Do trasy z Międzyrzecza Górnego przez Jasienicę, Między-
rzecze na Starą Prochownię zawodnicy wyruszyli z parkingu przy 
kościele św. Marcina, gdzie ksiądz proboszcz Jan Waluś pobłogo-
sławił uczestników. Wykonano również wspólną pamiątkową foto-
grafię, a organizatorzy złożyli wiązankę kwiatów na grobie śp. 
Leszka Mroczko. 
Nad bezpieczeństwem przejazdu czuwali  przedstawiciele Wydzia-
łu Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej,  
strażacy oraz członkowie Stowarzyszenia oraz służby medyczne. 
Druhowie Strażacy zabezpieczali przeprawę przez rzekę i „chło-
dzenie” uczestników w postaci kurtyny wodnej wprost ze strażac-
kiego węża. 

Na mecie na terenach Starej Prochowni na wszystkich zawod-
ników czekał grillowy poczęstunek, napoje i coś słodkiego. Dużym 
powodzeniem (nie tylko wśród dzieci) cieszyła się możliwość po-
strzelania kuleczkami do baloników. Następnie przeprowadzono 
zawody rowerowe na torze crossowym oraz pumptracku.  

Zwycięzcy rowerzyści otrzymali upominki, dyplomy, statuetki i pa-
miątkowe medale, oraz dodatkowo albumy Międzyrzecza. Organi-
zatorzy wręczyli również startującym puchary i medale w katego-
riach:  
– najliczniejsza rodzina – zwyciężyły rodziny Biernatek  i Danel  
z Międzyrzecza,  
– najstarszy uczestnik rajdu – po raz drugi zwyciężył pan Wiktor 
Pudełko z Ligoty (83 lata) Pan Wiktor przekazał statuetkę „następ-
cy”,  a był nim Bronisław Wojtuś,  
– najstarsze startujące w rajdzie małżeństwo - nagrodę w tej kon-
kurencji otrzymali Teresa i Bronisław Wojtuś,  
– najliczniejsza zgłoszona grupa- statuetkę zdobyli bezkonkuren-
cyjni strażacy – grupa liczyła 31 osób, wyróżniono także trzech 
najmłodszych uczestników.  
Na koniec odbyła się loteria fantowa, ufundowana przez Stowa-
rzyszenie, w której można było wylosować gadżety rowerowe i tu-
rystyczne, piłki dla dzieci, a główną atrakcją był rower górski.  
Rajd został zorganizowany jednocześnie jako Trzeci Memoriał im. 
Leszka Mroczko, przez Stowarzyszenie Przyjaciół Międzyrzecza 
oraz Ochotniczą  Strażą Pożarną w Międzyrzeczu Górnym. Pro-
jekt został dofinansowany z funduszy Gminy Jasienica, ze środ-
ków własnych Stowarzyszenia oraz sponsorów. (Źródło: 
www.miedzyrzecze.org.pl ) 

www.jasienica.pl 
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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  
 

HARMONOGRAM DODATKOWEGO ODBIORU SZKŁA I METALU 

W OKRESIE LETNIM 

Urząd Gminy Jasienica podaje tabelę z terminami dodatkowego odbioru szkła i metalu w okresie 
letnim.  

REJONY SZKŁO METAL 
BIELOWICKA, 
ŚWIĘTOSZÓWKA  

26.07 01.09 02.10 10.07 14.08 21.09 

BIERY 25.07 28.08 27.09 12.07 09.08 25.09 
GRODZIEC 26.07 01.09 02.10 11.07 08.08 21.09 
IŁOWNICA 04.07 03.08 01.09 19.07 23.07 08.09 
JASIENICA POŁUD-WSCH. 27.07 30.07 28.09 07.07 04.08 27.09 
JASIENICA POŁUD-ZACH. 25.07 28.08 27.09 06.07 03.08 25.09 
JASIENICA PÓŁN-WSCH. 24.07 25.08 26.09 05.07 02.08 28.09 
JASIENICA PÓŁN-ZACH. 24.07 25.08 26.09 04.07 01.08 28.09 
LANDEK 04.07 03.07 01.09 19.07 23.08 08.09 
ŁAZY 07.07 18.08 25.09 24.07 21.08 06.09 
MAZAŃCOWICE POŁUD-WSCH. 31.07 30.08 29.09 28.07 25.08 26.09 
MAZAŃCOWICE POŁUD-ZACH. 31.07 30.08 29.09 03.07 07.08 27.09 
MAZAŃCOWICE PÓŁNOCNE 31.07 29.08 25.09 27.07 24.08 26.09 
ROZTROPICE WIESZCZĘTA 07.07 11.08 25.09 18.07 31.08 19.09 
MIĘDZYRZECZE GÓRNE 
Ulice: Rudzwka, Przemysłowa, Do lasu, Żniwna, Spokojna, Rzemieślnicza, Stroma, Widok, Grabinka, Spacerowa, 
Graniczna, Kaskadowa, Gajowa, Miernicza , Chodnik, Łowiecka, Sarnia, Południowa, Spacerowa, Dudówka, Słoneczna, 
Stawowa, Myśliwska, Panoramiczna, Strusia, Nad Potokiem, Gajowa, Grota, Willowa 
 06.07 01.08  25.07 24.08  
Ulice: Bielska, Wiklinowa, Prosta, Jasienicka, Krótka, Bieszczadzka, Na Kopcu, Dębowa, Rolnicza, Strażacka, Jasna, 
Planowana, Ogrodowa, Polna, Huberta, Świerkowa, Łagodna, Ferzyna, Wygrabowicka, Kreta, Rodzinna, Spadzista, 
Działkowa, Lipowa Jeździecka, Nauczycielska, Okrężna 
 07.07 02.08  25.07 24.08  
Ulice: Centralna, Rudzicka, Rzeczna, Łącznik, Spółdzielcza, Elektryków, Pszeniczna, Zapłocie, Kościelna, Jęczmienna, 
Zbożowa, Szkolna, Jazowa, Pięćdziesiąt, Zalewowa, Młynówka, Żwirowa, Stolarska  
 08.07 03.08  26.07 25.08  
MIĘDZYRZECZE DOLNE 
Ulice: Ligocka, Międzyrzecka, Na łuku, św. Floriana, Słonecznikowa, Zagrodowa, Na Węgrach, Mazańcowicka, 
Radosna, Widok, Wierzbowa, Sportowa, Rolna, Tartaczna, Bażantów, Pod Gajem, Jagodowa, Złocieniowa, Wodna, Nad 
Stawem, Rajska, Tęczowa, Siewna, Młyńska, Polnych Kwiatów, Skośna, Wesoła, Łanowa, Akacjowa, Azaliowa, 
Bronowska, Rzepakowa, Kaczeńców, Woleńska, Sosnowa, Daliowa, Malinowa, Truskawkowa, Dobrego Pasterza, Cicha, 
Brzozowa, Księżycowa, Sadowa, Wspólna, Zielna, Porzeczkowa, Miodowa, Modrzewiowa, Kwiatowa, Rudzicka 
 31.07 31.08  26.07 25.07  
RUDZICA  
Część sołectwa położona po stronie południowo zachodniej do ul. Strumieńska, Szkolna, Roztropicka 
 20.07 04.08  24.07 23.07  
Pozostała część Rudzicy  
 21.07 05.08  24.07 23.08  
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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 
 

Reklama  

w miesięczniku 

„Jasienica” 

tylko  0,60 zł   za 1 cm2. 

Ogłoszenia drobne 

USŁUGI ZWYŻKĄ  

 

 

Zasięg pracy: 

18m wysokość, 8 m w bok 

oraz usługi piłą spalinową  

Świętoszówka, tel. 572685 990 
e-mail: zwyzkaswietoszowka@onet.pl 

PROFESJONALNE CZYSZCZENIE 
dywanów i wykładzin 

tapicerki meblowej  

i samochodowej 

tel. 694 168 920 

www.top-clean.net 
 

NA HASŁO  „Gazeta Jasienica” 
-RABAT 10% 

ZAPRASZAMY 
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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 

Zapraszamy również do  
SALONU CHOINEK SZTUCZNYCH  

E.A. WASZEK 
Jasienica 1072 ul. Cieszyńska  

tel.:  603 604 333 
Polecamy: 
� Ziemię, Torf, Korę, 
� Nawozy, Odżywki 
� Kwiaty sztuczne 
� Kompozycje nagrobne 
� Znicze, wkłady  
� Kwiaty doniczkowe  

     Wyprzedaż kwiatów balkonowych 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

„ 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 

 
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 

                  

�  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 

 
 
 

 

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 i palmy pogrzebowe, bukiety ślubne,. 

DEKORACJE KOŚCIOŁÓW  
I SAL WESELNYCH 

Jesteśmy na facebooku  
Serdecznie zapraszamy 

www.kwiaciarniamiedzyrzecze.pl. 
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DZIEŃ KULTURY REGIONALNEJ W RUDZICY 


