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W JASIENICKIEJ STREFIE 
RUSZA BUDOWA PIERWSZEJ FABRYKI 

 
Firma CMB ze Ś ląska rozpoczyna w Jasie-

nickiej Niskoemisyjnej Strefie Ekonomicznej 
prace przygotowawcze pod budowę hali fa-
brycznej. W przyszłym roku firma z Czecho-
wic uruchomi w niej produkcję opakowań wie-
lokrotnego użytku dla branży automotiv. 

– Cieszymy się, że w pięć miesięcy po od-
daniu do użytku naszej niskoemisyjnej strefy 
ekonomicznej, rozpocznie się budowa pierw-
szej fabryki, a zarazem działalność przemysło-
wa. Dzięki temu wielu ludzi znajdzie pracę,     
a do gminnej kasy wpłyną podatki – mówi wójt 
gminy Jasienica Janusz Pierzyna. 

CMB jako pierwsza firma zdecydowała się 
na kupno działki w Strefie Niskoemisyjnej. 
Jeszcze w dniu otwarcia, 1 czerwca, odbył się 
przetarg, który wygrała CMB, oferując ok. 3,2 
mln zł za działkę o pow. 2,5 hektara. Po nota-
rialnym dokonaniu sprzedaży, firma rozpoczęła 
przygotowanie placu budowy. – Jesteśmy na 
ostatnim etapie załatwiania formalności, które 
pozwolą nam uzyskać pozwolenie na budowę   
i ruszyć z pracami budowlanymi – wyjaśnia 
Arkadiusz Sonik z CMB. Hala o powierzchni 9 
tys. mkw. ma być gotowa jeszcze w pierwszym 
półroczu, po jej wykończeniu w maju zostanie 
oddana do użytku. 

Wprowadzi się do niej firma Conteyor Po-
land, światowy lider w produkcji opakowań 
wielokrotnego użytku dla branży automotiv. 

Większą część zajmie przede wszystkim szwalnia. 
Firma chce się rozwijać, w dotychczasowym miej-
scu nie ma już możliwo ści na powiększenie zakładu. 
– Od dwóch lat szukaliśmy dla nich nowej lokaliza-
cji. Tylko strefa ekonomiczna w Jasienicy spełniała 
warunki – wyjaśnia Sonik. Firmie Conteyor zależa-
ło, aby nowy zakład m.in. znajdował się do 20 km 
od Czechowic, był łatwy dostęp do mediów oraz do-
jazd dla pojazdów 40-tonowych.  

– Dobra cena, za jaką udało się w przetargu ku-
pić działkę w Strefie Ekonomicznej, a także dobre 
uzbrojenie terenu, również miało znaczenie – doda-
je. W nowej fabryce na dwie zmiany będzie praco-
wać ok. 250 osób, firma jednak planuje dalszą roz-
budowę zakładu, do ok. 14 tys. mkw. powierzchni. 

www.jasienica.p l
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Z okazji 90 urodzin 

kochanej mamie, babci i prababci 

Jadwidze Macura 
dużo zdrowia i błogosławieństwa Bożego  

na każdy kolejny rok 

życzy 

                                           cała rodzina 
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RELACJE WÓJTA GMINY JASIENICA 
 
OTWARCIE NOWEJ SIEDZIBY  
WŁADZ LOKALNYCH PETRVALDU 

      W dniu 4. września zostaliśmy zaproszeni na otwarcie nowej siedziby 
urzędu gminy i miasta Petrvald. Na realizację tego zadania miasto Petrvald 
otrzymało środki finansowe z Pragi. Pozostaje nam pogratulować i cieszyć 
się, że naszym partnerom  po stronie czeskiej udało się zrealizować tę in-
westycję. Komfortowy budynek jak również jego wyposażenie jest nie tyl-
ko wizytówką miasta, ale i doskonałym miejscem pracujących tam urzęd-
ników. 

ZAWODY  
STRAŻACKIE 

      Udaną imprezą były zawody strażackie mło-
dzieżowych drużyn pożarniczych jak również  
sekcji żeńskiej i męskiej seniorów, przeprowa-
dzone 5. września br. Chciałbym bardzo serdecz-
nie podziękować wszystkim druhom,  strażakom 
ochotnikom, którzy od najmłodszych lat poprzez 
młodzieżowe drużyny pożarnicze, jak również 
sekcje seniorskie, realizują swoją pasję, pomaga-
jąc drugiemu człowiekowi. W czasie zawodów 
jest to kwestia zabawy, współzawodnictwa, które 
daje uczestnikom satysfakcję z wyszkolenia dru-
żyn i gotowości sprawnej - bojowej, dającej po-
czucie bezpieczeństwa. Gdy dochodzi do faktycz-
nych zdarzeń wymagających akcji interwencyj-
nych, to ci ludzie potrafią nam tę pomoc okazać   
i sprostać najtrudniejszym wyzwaniom. Nawiązu-
jąc do zawodów gratuluję wszystkim uczestnikom 
zdobytych miejsc. Jest to ważne, ale nie najważ-
niejsze. Największą wartością jest to, że dwana-
ście jednostek gminy Jasienica jest w pełni przy-
gotowanych do niesienia pomocy potrzebującym. 

DOŻYNKI SOŁECKIE 

       Na początku września odbyły się dożynki w 
Wieszczętach, Bierach i Międzyrzeczu Dolnym. 
Chcę bardzo serdecznie podziękować tym sołec-
twom, za podjęcie się organizacji tych  dożynek, 
wzorowe ich przygotowanie, a przede wszystkim 
podziękowanie Panu Bogu za zebrane plony. 

DOŻYNKI DIECEZJALNE 

        13. września uczestniczyłem w Dożynkach 
Diecezjalnych w Strumieniu. Była to bardzo pod-
niosła uroczystość, kiedy to Diecezja Bielsko-
Żywiecka  świętowała razem z powiatami poło-
żonymi na jej terenie, dziękując Panu Bogu za te-
goroczne zbiory. 

PRZEGLĄD ORKIESTR DĘTYCH 

       W amfiteatrze, w Międzyrzeczu Dolnym 27. 
września, dla społeczności gminy Jasienica i za-
proszonych gości, zorganizowaliśmy Przegląd 
Orkiestr Dętych. Bardzo dziękuję wszystkim or-
kiestrom, które zaprezentowały swoje umiejętno-
ści. Gościliśmy orkiestry z: Ostrawy, Kóz, Mię-
dzyrzecza, Mazańcowic i Blach Kapelę, dając 

mieszkańcom, którzy uczestniczyli w tej imprezie 
porcję dobrej zabawy. Dziękuję wszystkim miesz-
kańcom i gościom, za uczestnictwo w tej wspa-
niałej imprezie. 

SPOTKANIE W ORŁOWEJ 

       Miało  miejsce 29. września, gdzie spotkałem 
się ze starostą, w sprawie nawiązania współpracy 
w związku z nowym okresem akcesyjnym i przy-
gotowywaniem wspólnych projektów transgra-
nicznych , nie tylko z miastem Petrvald, ale i mia-
stem Orłowa, liczącym 31 tys. mieszkańców. 
Wspólne projekty przyczynią się do dalszego 
rozwoju pogranicza polsko-czeskiego i przyniosą 
wymierne korzyści dla społeczności po obu stro-
nach granicy. 

 DZIEŃ BEZPIECZEŃSTWA 

      Chcę bardzo serdecznie pogratulować Stowa-
rzyszeniu Przyjaciół Szkoły i Promocji Gminy Ja-
sienica, za organizację kolejnego dnia bezpie-
czeństwa, który był kierowany do dzieci i mło-
dzieży wszystkich szkół gminy Jasienica. Po-
szczególne sekcje, które wystąpiły z pokazami  
jako wolontariusze wzbudza wielki szacunek dla 
ich wiedzy, zaangażowania i możliwo ści niesienia 
pomocy. Niezależnie od tego, że sekcje te niosą 
pomoc, to jeszcze znajdują czas na edukację, żeby 
młodzi ludzie wiedzieli jak się zachować, poznali 
wszelkie zasady i być może w przyszłości podjęli 
decyzje życiowe wiążąc pasje z pracą zawodową. 
Za obecność w tym wydarzeniu, w dniu 
2.października serdecznie dziękuję policji, straży 
pożarnej, GOPR-owi oraz ratownikom medycz-
nym. 

TRANSGRANICZNE SPOTKANIE SPORTOWE 

      W piątek 2. października na obiekcie kulturalno-
sportowym w Jasienicy zorganizowano turnieje spor-
towe, pokaz i warsztaty jazdy na rolkach i wiele in-
nych atrakcji. Spotkanie zorganizowano w ramach 
projektów „Kulturalne pogranicze – modernizacja in-
frastruktury kulturowo-sportowej w Petřvaldzie,        
w Strumieniu i w Jasienicy” oraz „Kulturalne pograni-
cze – stworzenie nowoczesnej infrastruktury kultural-
nej w Jasienicy i w Petřvaldzie”. 

str. 4 
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 Z tego tytułu bardzo serdecznie dziękuję wszyst-
kim organizatorom, trenerom, instruktorom i za-
wodnikom, a także Gminnemu Ośrodkowi Kultu-
ry i wszystkim obecnym na tej imprezie, życząc 
coraz lepszych wyników. 
MITYNG LEKKOATLETYCZNY 

      W sobotę 3. października odbył się mityng lekko-
atletyczny w Mazańcowicach. To bardzo pozytywna 
forma, która przyniesie efekt w następnych latach. 
Dziękuję wszystkim przedstawicielom służb ratunko-
wych, którzy brali w tym udział. Dziękuję dyrekcji 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego i Gimnazjum w Ma-
zańcowicach oraz wszystkim nauczycielom, przedsta-
wicielom i członkom Stowarzyszenia Przyjaciół Ma-
zańcowic, za zainteresowanie i bezinteresowną pomoc 
w organizacji tego przedsięwzięcia. Dziękuję również 
gościom i uczestnikom zainteresowanym działalnością 
sportową i rekreacyjną. 

SPRAWY GOSPODARCZE 

     Kontynuowane są prace ujęte w budżecie gminy. 
Kończymy remonty cząstkowe dróg. Podczas ostatniej 
sesji Rady Gminy Jasienica wystąpiłem z propozycją 
przeznaczenia dodatkowo 150 tys. złotych na remonty 
cząstkowe dróg, żeby jeszcze przed zimą naprawić 
wszystkie powstałe uszkodzenia i wyeliminować nie-
dogodności w okresie zimowym. 

POZYTYWNA WIADOMOŚĆ 

      Pozytywną wiadomością jest to, że firma, która 
wygrała postępowanie przetargowe i stała się właści-
cielem 2,5 hektara gruntów w Jasienickiej Niskoemi-
syjnej Strefie  Ekonomicznej, wpłaciła do kasy gmin-
nej ponad 3,2 mln zł i rozpoczyna proces budowy.    
W przyszłym roku fabryka ma być oddana do użytku  
i ma zatrudniać 300. pracowników. To bardzo pozy-
tywna wiadomość, bo przypomnę, że za 71 hektarów 
gruntu zapłaciliśmy 1,3 mln zł, a już do budżetu gmi-
ny wpłynę ło 3,2 mln zł, za pierwsze sprzedane 2,5 
hektara. To pierwszy efekt finansowy, a następnym 

będą miejsca pracy, które tam powstaną. Znajdą tam 
zatrudnienie nasi mieszkańcy i sąsiednich gmin, co 
wpłynie na dalszy rozwój tego regionu. 

STUDIUM UWARUNKOWAŃ 

      W tym temacie jesteśmy w kolejnym etapie, po 
drugim wyłożeniu studium uwarunkowań dla gminy 
Jasienica. Dyrektor generalny ochrony środowiska     
w Katowicach zakwestionował, że za dużo terenów 
zostało przeznaczonych na tereny budowlane i prze-
mysłowo-usługowe. 
W związku z tym prowadzę negocjacje, by uwzględ-
nić zmiany które przyję liśmy. Gdy ta decyzja zapad-
nie, to będzie następne wyłożenie do konsultacji spo-
łecznej. Mam nadzieję , że wkrótce to studium zostanie 
przyjęte. Proces wydłużania się nie jest zależny od 
gminy, ale od kilkudziesięciu instytucji, które na każ-
dym etapie opiniują to i oceniają, przedłużając całe 
postępowanie. 

NASTĘPNY OKRES AKCESYJNY 

      Przymierzamy się również do następnego okresu 
akcesyjnego i składania wniosków, gdy takie konkursy 
zostaną ogłoszone. Będziemy aplikować o środki w 
różnych sektorach, czy to termomodernizację obiek-
tów gminnych, czy budowy farmy fotowoltaicznej 
związanej z odnawialnymi źródłami energii, czy roz-
budowy i modernizacji infrastruktury drogowej, wo-
dociągowej i kanalizacyjnej.  

PLAN  REWITALIZACJI 

Podczas sesji wrześniowej poddałem pod głosowanie - 
co zostało pozytywnie przyjęte -  program rewitaliza-
cji terenów popegeerowskich i powojskowych, aby 
dać możliwość aplikacji o środki unijne różnym sto-
warzyszeniom i instytucjom jak również osobom  fi-
zycznym. 

                 Dziękuję za relacje 
        R. Bożko

 

MISTRZOWIE MODELARSTWA Z MAZAŃCOWIC 

Modelarze z Klubu Modelarskiego „Ikar”, w Ma-
zańcowicach zdobyli tytuły mistrzów i wicemistrzów 
Polski w modelarstwie.  

Modelarze z Ikara, działającego przy mazańco-
wickiej filii Gminnego Ośrodka Kultury w Jasienicy, 
uczestniczyli w Mistrzostwach Polski Modeli Karto-
nowych i 35. Międzynarodowym Konkursie Modeli 
Redukcyjnych, jakie odbyły się 5 i 6 września w Ole-
śnicy. Tytuły mistrzów Polski zdobyli młodzik Woj-
ciech Szendzielarz za model czołgu Pantera, Dariusz 
Furtak  za model czołgu T-34/76, zaś Tadeusz Duda 
za Kościół Mariacki w Krakowie, szybowiec SZD 18 
„Czajka”, a także za figurę śmigłowca Husarz. Woj-

ciech Szendzielarz zdobył również tytuł wicemistrza 
Polska za samolot TS-11 „Iskra” i pojazd pancerny 
Kubuś oraz tytuł drugiego wicemistrza Polski za szy-
bowiec Iza.  

Drużynowo mazańcowicki Ikar zają ł pierwsze 
miejsce zdobywając łącznie 910 punktów. Ponadto 
Witold Szendzielarz zają ł 3. miejsce za okręt U-Boot 
U-47 w 35. Międzynarodowym Konkursie Modeli Re-
dukcyjnych. Ogółem w konkursie wystartowało 109 
zawodników z 16 klubów, wzię li w nim udział rów-
nież modelarze z Czech, Słowacji, Litwy, Łotwy, Bia-
łorusi i Niemiec.  

www.mazancowice.net 

RELACJE WÓJTA GMINY JASIENICA 
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Szkoła  w Grodźcu wyróżniona w Ogólnopolskim Programie 

WIARYGODNA SZKOŁA 
  

W czerwcu 2015r. Zespół Szkolno – 
Przedszkolny im. Wacława Grodeckiego w 
Grodźcu został wyróżniony w Ogólnopolskim 
Programie Wiarygodna Szkoła. 
Program obejmuje swym zasięgiem cały kraj. 
Jego głównym założeniem jest wskazanie i 
wyróżnienie placówek oświatowych, które 
dzięki właściwemu poziomowi nauczania uzy-
skują bardzo dobre wyniki kształcenia, a do-
datkowo zapewniają uczniom odpowiednie 
standardy w zakresie wychowania  i bezpie-
czeństwa.  Przyznanie tego prestiżowego tytu-
łu było możliwe dzięki pozytywnie zakończo-
nemu procesowi weryfikacji, przeprowadzo-
nemu przez Kapitułę Programu w oparciu o 
przewidziane Regulaminem procedury. Pod-
stawowym kryterium było uzyskanie przez 
szkołę wysokiego miejsca wśród wszystkich Szkół Podstawowych w oparciu o wyniki podsumowujące Spraw-
dzian Szóstoklasistów opracowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Punktowana była także ciekawa i 
innowacyjna baza oraz wszelkiego rodzaju działania prowadzone przez szkołę , w celu zapewnienia uczniom 
bezpieczeństwa.  
Dzięki certyfikatowi WIARYGODNA SZKOŁA, Szkoła Podstawowa im. Wacława Grodeckiego w Grodźcu, 
wzmacnia swoją pozycję wśród innych szkół, jako wiarygodny partner w edukacji. Otrzymany certyfikat zobo-
wiązuje jeszcze bardziej całą społeczność szkolną, do dalszej efektywnej pracy w celu osiągania pozytywnych 
rezultatów dydaktyczno-wychowawczych. 

     B. Kabat 
 

ATRAKCJE POWIATU BIELSKIEGO 
      Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Bielska 
Kraina zorganizowało 24 IX 2015 r. bezpłatną wy-
cieczkę, której uczestnikami byli uczniowie: Zespołu 
Szkół w Dankowicach, Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Janowicach, Szkoły Podstawowej 
nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach, Gimnazjum nr 1  
w Jaworzu, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jasie-
nicy, a także przedstawiciele Starostwa Powiatowego 
w Bielsku-Białej oraz mediów lokalnych. 
      Program wycieczki obejmował: Zwiedzanie Gale-
rii Floriana Kohuta "Pod Strachem Polnym"; Wizytę 
w Specjalistycznym Gospodarstwie Rybackim "Nałę-
że", połączoną ze spotkaniem z właścicielem Zdzisła-
wem Bylokiem i degustacją wędzonego pstrąga; Wy-
jazd do Chlebowej Chaty - spotkanie z tradycją  czyli 
dawna wieś w pigułce - gdzie pod okiem przewodni-
ków była możliwość wysłuchania ciekawych opowie-
ści i zobaczenia wielu przedmiotów - sprzętów, które 
dawniej były używane oraz zakosztowania specjałów  
i własnoręcznego przygotowania podpłomyków. 
Ostatni etap, to wizyta w Agroturystyce  Gazdówka 
Bożena i Jan Matula, przejazd zaprzęgiem konnym po 
okolicy oraz pieczenie kiełbasek.  
"Wycieczka została zorganizowana z środków  Pro-
gramu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich - Śląskie lo-
kalnie, w ramach projektu pn. "Czas wolny w Bielskiej 
Krainie - aktywnie, kreatywnie, niebanalnie", którego 

beneficjentem jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Ry-
backa Bielska Kraina. 
      Stowarzyszenie LGR jest organizatorem wizyt stu-
dyjnych Szlakiem Bielskiej Krainy i ofertę organizacji 
wycieczek kieruje przede wszystkim do grup zorgani-
zowanych: Placówek oświatowych, Kół Emerytów. 
Rencistów, Inwalidów, Kół Gospodyń Wiejskich, or-
ganizacji pozarządowych, firm, JST, oraz innych pod-
miotów. Więcej informacji: www.bielskakraina.pl"  - 
czytamy w materiałach LGR.  

     (red.) 
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PROJEKT „DZIAŁAJ BEZPIECZNIE, POMAGAJ SKUTECZNIE”  
W JASIENICY 

W dniu 2. października br., na terenie Gimnazjum w 
Jasienicy, odbył się dzień bezpieczeństwa pod na-
zwą „Działaj bezpiecznie, pomagaj skutecznie”. W 
zajęciach wzię ło udział prawie 1200 uczniów ze 
szkół podstawowych i gimnazjów, z terenu całej 
gminy Jasienica. Dzieci i młodzież poznawała tech-
niki udzielania pierwszej pomocy. Część z nich tre-
nowała umieję tność resuscytacji na fantomach,        
a także ratowania przy pomocy AED, czyli defibry-
latora, który coraz częściej jest dostępny w miej-
scach publicznych. Ratownicy medyczni pokazywa-
li jak udzielać  pomocy przy zakrztuszeniu, padacz-
ce, a także innych sytuacjach, w których wymagana 
jest szybka pomoc przedmedyczna. Policja infor-
mowała jak zachowywać się przy ataku psa, stosu-
jąc tzw. pozycję „żółwia”. Służby pokazywały także 
nowoczesny sprzęt, który jest wykorzystywany 
podczas niesienia pomocy. 
Zajęcia przeprowadzali: Ochotnicza Straż Pożarna      
z Jasienicy, Grupa Beskidzka GOPR, Grupa Ratow-
nicza FANTOM, Grupa Ratownictwa Drogowego – 
PCK , Komenda Miejska Policji w Bielsku – Białej, 
Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki 
w Bielsku- Białej, Stowarzyszenie Polska Świat 
Bielsko-Biała, 18 batalion Desantowo –Szturmowy 
z Bielska - Białej . 
„Cieszę się, że służby ratownicze chętnie przyjeż-
dżają do nas na nasze zaproszenie. Mamy nadzieję, 
że ich zajęcia i pokazy przyczynią się do podniesie-
nia umiejętności młodzieży w zakresie udzielania 
pierwszej pomocy. W imieniu dyrekcji Gimnazjum  

w Jasienicy dziękuję bardzo za zaangażowanie i 
czas wszystkim służbom, które były z nami w dniu 2 
października.” - mówi koordynator wydarzenia 
Dagmara Ewertowska wicedyrektor Gimnazjum w 
Jasienicy. 
Tego typu przedsięwzięcie, Gimnazjum w Jasienicy 
oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jasienicy, 
zorganizowano już po raz drugi. Zajęcia odbywały 
się przez cały dzień. Organizatorem przedsięwzięcia 
było Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły i Promocji 
Gminy Jasienica. 
„Dzięki zaangażowaniu środków finansowych z bu-
dżetu Gminy Jasienica zakupiono specjalistyczny 
sprzęt do nauki pierwszej pomocy. Dzisiaj Gimna-
zjum w Jasienicy dysponuje bardzo dobrym sprzę-
tem dydaktycznym dla młodzieży, który wykorzysty-
wany jest na zajęciach edukacji dla bezpieczeń-
stwa.” - mówi Dorota Pękala dyrektor Gimnazjum 
w Jasienicy, wiceprezes Stowarzyszenia. 
Podczas rozpoczęcia Dnia Bezpieczeństwa, Janusz 
Pierzyna - Wójt Gminy Jasienica powiedział: „War-
to poznawać zasady udzielania pomocy i unikania 
zagrożeń. Dzięki temu sami będziecie mogli nieść 
pomoc tym, którzy jej będą potrzebować”. 
W ramach projektu „Działaj bezpiecznie, pomagaj 
skutecznie” odbyły się jeszcze dwa konkursy : kon-
kurs plastyczny oraz konkurs wiedzy z zakresu 
pierwszej pomocy dla uczniów szkół z terenu Gmi-
ny Jasienica. 

/ tekst i foto :Grzegorz Pastwa/ 
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MITYNG NA 15-LECIE KLUBU 

Po raz trzeci młodzi tyczkarze z Mazańcowic w 
sobotę 3. października rywalizowali o Puchar 
Wójta Gminy Jasienica Janusza Pierzyny podczas 
mityngu skoku o tyczce. Zawody stały się rów-
nież okazją do uczczenia 15. rocznicy istnienia 
Uczniowskiego Klubu Sportowego „Olimp”, spe-
cjalizującego się w tej trudnej dyscyplinie sportu.  

Zawody zostały przeprowadzone w sali lekko-
atletycznej przy Gimnazjum w Mazańcowicach, 
która przed kilku laty została specjalnie przebu-
dowana na potrzeby uprawiania skoku o tyczce. – 
To cieszy, że nasze starania o rozbudowę infra-
struktury sportowej w gminie Jasienica, przyno-
szą tak znakomite efekty – mówił wójt Janusz 
Pierzyna, otwierając zawody. – Ale nasze inwe-
stycje niewiele by znaczyły, gdyby nie zapał i 
wysiłek młodych ludzi podczas treningów, którzy 
codziennie podnoszą swoje umiejętności, aby 
osiągnąć takie dobre wyniki – dodawał wójt Ja-
nusz Pierzyna. Dziękował również trenerom i 
opiekunom młodych tyczkarzy za to, że potrafili 
zaszczepić w nich pasję uprawiania tej trudnej 
dyscypliny, przekazując swoje umiejętności na-
stępnemu pokoleniu.  

III Mityng Skoku o Tyczce o Puchar Wójta 
Gminy Jasienica, w kategorii dziewcząt, zdobyła 

Agata Puchałka, a wśród chłopców Arkadiusz 
Ciesielski.  

Dodatkowo, wszyscy  Medaliści Mistrzostw 
Polski zostali uhonorowani Medalami Zasłużony 
dla UKS Olimp: Paulina Handzlik, Marcelina 
Wawak, Natalia Krupinska, Agata Sznyr, Barbara 
Wizner, Artur Świerkot, Arkadiusz Ciesielski, 
Kamil Kupka, Jakub Gawłowski, Jarosław Herok, 
Katarzyna Kuglarz, Magdalena Kłaptocz, Patrycja 
Nycz, Arkadiusz Świerkot, Piotr Pierzga. Tych 15 
zawodników zdobyło w sumie 35 medali Mi-
strzostw Polski oraz trzy wyjazdy na Mistrzostwa 
Świata Natalii Krupińskiej do Włoch, Kanady      
i Czech.  

www.jasienica.pl 
 

  

TRANSGRANICZNE SPOTKANIE SPORTOWE 

Dwa turnieje sportowe i warsztaty jazdy na rol-
kach towarzyszyły w piątek 2. października pol-
sko-czeskiemu spotkaniu w kompleksie jasienic-
kiego „Drzewiarza”, realizowanemu w ramach 
współpracy transgranicznej.  
Na boisku ze sztuczną nawierzchnią przy „Drze-
wiarzu” został zorganizowany turniej piłki noż-
nej. W rozgrywkach wzięło udział osiem drużyn 
ze szkół podstawowych z gminy Jasienica, a tak-
że drużyna z Petřvaldu. Po emocjonujących roz-
grywkach wyłoniono najlepszą trójkę, zwyciężył 
zespół z Jasienicy,  str.8  

str  
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TRANSGRANICZNE SPOTKANIE SPORTOWE 

za którym uplasowały się Rudzica i Petř-
vald. W tym samym czasie, w górnej sali 
Gminnego Ośrodka Kultury w Jasienicy, 
został przeprowadzony turniej tenisa sto-
łowego. W tej konkurencji wzięło udział 
18 dzieci z terenu gminy Jasienica oraz z 
Petřvaldu, podzielonych na 3 grupy.  
Tego dnia, młodzi mieszkańcy gminy Ja-
sienica i Petrvaldu, mieli okazję do inten-
sywnego treningu w jeszcze jednej dys-
cyplinie. Korzystając z infrastruktury 
skateparku, zlokalizowanego w komplek-
sie sportowym „Drzewiarza”, odbyły się 
warsztaty jazdy na rolkach. Zajęcia 
wzbogacił pokaz wyczynowej jazdy na 
rolkach. Atrakcją transgranicznego spo-
tkania młodych sportowców był występ 
dziewczęcia z Petřvaldu – mistrzyni 
Europy w strzale z bicza.  

Spotkanie zostało zorganizowane w ramach projektów 
„Kulturalne pogranicze – modernizacja infrastruktury kul-
turowo-sportowej w Petřvaldzie, w Strumieniu i w Jasie-
nicy” oraz „Kulturalne pogranicze – stworzenie nowocze-
snej infrastruktury kulturalnej w Jasienicy i w Petřval-
dzie”. 

www.jasienica.pl

  
 

Jestem stałym czytelnikiem 
miesięcznika JASIENICA.     
W ostatnim numerze przeczy-
tałem wiersz " Żniwa ", który 
skłonił mnie do refleksji nad 
przemijaniem tradycji nasze-

go regionu, nad tym co było a odchodzi w niepa-
mięć. Pokłosiem tych przemyśleń jest skromny 
wiersz który napisałem, jest on niejako kontynuacją 
oraz poparciem dla zatroskania o dawne tradycje 
wyrażone w utworze Pana J.N.Josiniczanina. 
Jeżeli Redakcja uzna, że mój wiersz wart jest za-
mieszczenia w jednym z kolejnych numerów czasopi-
sma będzie mi bardzo miło. 

R.K 
Z przyjemnością wiersz Pana publikujemy. 

redakcja 

Pokłońmy się tradycji 
 
Tęsknię za smakiem domowego chleba 
Łaknę zapachu kruszonki na drożdżowym cieście 
Bo dawnej wsi już nie ma 
I dawnych ludzi nikt nie ześle 
 

Nie ma rolnika jak w rudzickim herbie 
Co kosę w dłoni twardo trzyma 
Wierząc że praca jest chlebem 
I szczęściem co z serca ziemi otrzyma 
 

Wodny młyn już dawno zwalony 
Tylko ulica Młyńska została 
Świadkiem prastary dąb pochylony 
Co ma czterysta lat bez mała 
 

Znaku krzyża nikt już nie czyni 
Na świeżym bochenku chleba 
Ufając że jest on darem ziemi 
A jego szacunek prowadzi do nieba 
 

Tradycja odeszła w zapomnienie 
Dawni ludzie powoli gasną 
Nie słucha legend młode pokolenie 
Mają ideologię swą własną 

Roman Karosek 

PODZIĘKOWANIE 
Serdecznie dziękuję   

p. Henrykowi M ęcnarowskiemu  
za duży wkład pracy przy organizacji  

Dożynek Gminnych 2015. 

Z wyrazami wdzięczności 

Sołtys Sołectwa Landek 
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… Z   G Ó R K I … 
Remanenty 

 
Wakacje już dawno minęły, ale pozostały 

jeszcze wspomnienia, czasem kolorowe fotogra-
fie, chińskie ciupagi zakopiańskie znad morza, 
czy muszelki z bursztynkami spod Giewontu; nie-
liczni szczęśliwcy przywożą nawet z kurortów 
zagranicznych czy krajowych, żywe pamiątki,     
o których zwykle jeszcze nie wiedzą, ale się do-
wiedzą po …dziewięciu miesiącach!  

Wakacje, jak powszechnie wiadomo, służą do 
wypoczynku. Najlepiej daleko od domu i z dala 
od tych mordek, które się aż nadto opatrzyły – 
czy to pod postacią plotkawej sąsiadki, wrednego 
szefa, albo innej plugawej pokraki, którą człowiek 
musi oglądać przez okrągły rok. Przecież nawet 
ziemia lubi płodozmiany, a tym bardziej czło-
wiek! Ale  nie samym wypoczynkiem człowiek 
żyje, lecz także obserwowaniem dziwów wszela-
kich, które znajdują się w odwiedzanych miej-
scach. 

I ja miałem szczęście być tu i ówdzie, w kraju 
i za granicą, na północy i południu. Jednak 
skromna objętość, którą dysponuję, nie pozwala 
mi opisać tego wszystkiego, co moje ucho usły-
szało, oko zobaczyło, a wyobraźnia dopowiedzia-
ła. Byłem w Cieszynie – nie, to nie jest śmieszne, 
bo byłem tam z prywatną przewodniczką, która 
wodziła mnie po najciekawszych zakątkach mia-
sta i pokazywała, co trzeba. Ale największym 
zdumieniem nie była obecność w najstarszej bu-
dowli murowanej –  romańskiej rotundzie św. 
Mikołaja, czy widok z Wieży Piastowskiej, czy 
piękno średniowiecznej figury Madonny z Dzie-
ciątkiem, czy Studnia Trzech Braci, czy wnętrze  
Kościoła  Jezusowego – największej świątyni 
ewangelickiej w Europie Środkowo-Wschodniej, 
czy najmniejsza książka w Książnicy Cieszyń-
skiej - modlitewnik z XV w. o wymiarach 
4,5x4cm… Nie zadziwił mnie nawet …penis wie-
loryba, z pietyzmem przechowywany w Muzeum 

Śląska Cieszyńskiego! 
Zdziwiło mnie natomiast      
i zmusiło do głębszej reflek-
sji ogłoszenie na murze ka-
mienicy informujące zainte-
resowanych, że prywatna 
szkoła uczy języka angiel-
skiego dzieci od …trzeciego 
miesiąca życia! Niektórym się naprawdę powyw-
racało w przeuczonych łepetynach! I pozostawię 
tę informację bez komentarza, który aż ciśnie się 
na papier! Jednak z  niepokojem wyglądam ogło-
szenia informującego, że nowoczesna szkoła ję-
zykowa uczy dzieci języka niemieckiego już       
w …łonach matek! Niech gówniarze, nim jeszcze 
zobaczą ten świat, znają niemieckie słówka           
i przekleństwa…  

Ale wystarczy… Dla równowagi udaję się na 
północ, na wyspę Wolin, do Międzyzdrojów, 
gdzie nie zaskoczyły mnie …gawrony na plaży, 
czy opalające się codziennie trzy …dziki (bez 
strojów kąpielowych!), a zadziwił mnie ksiądz, 
który zapowiedział w trzech językach, że przed 
rokiem szkolnym będzie nie tylko spowiedź dla 
dzieci, nie tylko msza na okoliczność, ale także 
uroczyste święcenie …tornistrów! (nie wiem czy 
pustych, czy wypchanych). Jeśli mnie przeczucie 
nie myli, to w przyszłym roku w Międzyzdrojach, 
prócz rzeczonych tornistrów, ksiądz będzie 
święcił …gumki myszki i kolorowe kredki – 
oczywiście każdy kolor oddzielnie w kolejnych 
siedmiu dniach, boć siedem kolorów ma tęcza… 

To tyle przed kolejnymi wakacjami, które na-
dejdą niebawem, bo czas pędzi (jak mój znajomy 
bimber), a choć należę do tych szczęśliwców, któ-
rzy czasu nie liczą, to liczę na kolejne wojaże, za-
chwyty,  wzruszenia i zadziwienia nad cudami na-
tury i ludzką głupotą… 

Juliusz Wątroba   
 

 

DOŻYKOWA MSZA ŚWIĘTA ROZTROPIC 
 
    W Sanktuarium Świętego Mikołaja w Pierścu, 20 września, sprawowana była uroczysta, 
dziękczynna, dożynkowa Msza Święta. Mieszkańcy Roztropic w tradycyjnie udekorowanej 
świątyni złożyli dary z tegorocznych zbiorów. Chlebem, owocami, warzywami oraz innymi 
produktami, będącymi rezultatem ich całorocznej pracy, a przede wszystkim modlitwą, dzię-
kowali Panu Bogu podczas Eucharystii. 
Wieniec dożynkowy, poczet sztandarowy OSP, panie w tradycyjnych strojach śląskich, dodały 
uroku i podkreśliły doniosłość uroczystości, a Słowo Boże umocniło wiarę i nadzieję, wzbu-
dzając modlitewne refleksje. 
                                                                                              Barbara Sadlik 
                                                                                              Sołtys Roztropic 
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ZIMOWE ZAPASY 
 

Witóm piyknie. 
Dzisio sie tam żodyn bardzo nie staro, że idzie 

zima. Ło łopoł sie mało kiery kłopoci, dyć rułami gaz 
przydzie, a na składzie cały rok idzie kupić drzewo 
abo wóngiel. A jesi już chodzi ło taki zapasy zimowe 
jak:  ziymnioki, kapusta, a inszy gryncojg to sóm      
w sklepie cały rok i kiery by tam robił jaki forot na 
zime. Inaczyj było downi, dyć ludzie na jesiyń mieli 
łogrómnie kupe roboty, coby piwnice i kumory za-
pełnić na zime. Kaj by to kiery słyszoł, żeby na zime 
ni mieć ziymnioków w corku, beczki kapusty, nału-
skanych fazoli, nasuszónych pieczek. A na górze, 
wedle kómina stoł dycki  szpyrczok, z kierego wónia-
ło wyndzónóm szpyrkóm. Tacy ludzi łuchodzili za 
robotnych i gospodarnych, a kiery zaś mioł piywnice 
próznóm, a wiater mu na górze dmuchoł, łuchodził za 
człowieka niedbałego i lyniwego. Taki to był na jyn-
zykach w całej dziedzinie. Tóż na jesiyń było łokrop-
nej piloby. Kopało sie ziymnioki łod rana do wieczo-
ra, ludzie sie cieszyli z kożdego nakopanego kosza - 
„na chwała Pónbóczkowi, dyć doł nóm latoś piykne 
łurody, bydzie ziymnioczków pełny corek”.  Z tej łu-
ciechy ani nie czuli, że ich w plecach boli, ni mieli ło 
tym czasu rozmyś lać, bo kie jyno dokopali ziymnio-
ki, trzeja sie było brać za kapuste, kiero szumnie łu-
rosła. Trza jóm było pościnać i ze zogonów skludzić, 
a potym w chałpie pokrónżać i do beczki nadeptać. 
Jak sie deptało kapustę, to było wielki świynto, ruch 
jak przy zabijaczce. Ja, ja jesiyń to był czas skludza-
nio z pola wszystkigo ku chałpie, coby nic na nim nie 
zostało. Grabiło sie liści na ściyl do bydełka, kaj jaki 
patyczek pozbiyrali dyć -  sie przydoł na podpołke 

pod blache. Zima sie zbliżała 
coroz wiynkszymi krokami, 
ale ludzie się ji nie boli, tak 
godali: „byle by jyny ziym-
niki były w piwnicy, świnia 
na korycie, a kapusta w 
beczce to już całóm zime 
biyda nóm nic nie zrobi. Pa-
miyntóm tak załopatrzónóm 
piwnice łu moich starzyków, 
było to dlo mnie, małego 
chłapca tajymnicze miejsce, kaj pod ścianóm był zbi-
ty z desek wielki corek z ziymniokami, a po drugij 
strónie stoły skrzynki z jabkami, wóniało nimi po ca-
łej piwnicy. W rogu były skrzynki z gryncojgym – to 
znaczy z marchewkóm , pietruszkóm, celerym, buro-
kami, zaś pod łoknym stoła wielko beczka z ki-
szónóm kapustóm, przykryto biołóm ściyrkóm. Star-
ka strasznie zachwolali, że ta kiszóno kapusta mo 
moc witamin, ale mie  już tam nejlepi szmakowały 
zakiszóne w tej kapuście jabka, czyli psiorki. Ich 
smak czujym jeszcze dzisio. Teraz piwnice majóm 
ganc inszy wyglónd, niepodobne sóm do piwnicy 
mojich starzyków. Nie łuwidzisz tam corka ze ziym-
niokami, skrzynek z jabkami, beczki z kapustóm, nie 
czuć zapachu jabłek. Sóm za to piyknie wybiylóno, 
wysprzóntane, a czasym kachelkami wyłożone. Ale w 
takich piwnicach to ani myszy nie chcóm zimować.  
Tóż jyno w ty jesiynne wieczory mogym se siednyć i 
pospóminać, jak to hań downi na naszej dziedzinie  
było.  

J. N. Josiyniczanin 

SEZON WĘDKARSKI ZA NAMI 
 

 Cisza, spokój, pełne skupienie wzroku na ... spławiku. Jest! Poszedł w dół! Przycięcie! I ... No właśnie, i nie 
zawsze efektem końcowym jest ryba na haczyku. Takie emocje znane są wszystkim młodym wędkarzom, 
zwłaszcza uczestnikom zawodów rozegranych, jak co roku na 
stawach wędkarskich w Bierach. W ramach działania Sekcji 
Młodzieżowej koła PZW Jasienica, przeprowadzono następujące 
spławikowe zawody wędkarskie: „Dzień Dziecka”, zawody ro-
dzinne „Wakacje 2015” i „Pożegnanie lata”. Uczestnicy tych za-
wodów jednocześnie walczyli o główną nagrodę, czyli tytuł -  
„Najlepszego wędkarza 2015r”. W tym roku okazał się nim Ka-
rol Foryś,  uczeń klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Jawo-
rzu. Gratulujemy! Puchar Prezesa Koła PZW Jasienica Czesława 
Biesoka wręczył zwycięzcy Instruktor Sekcji Młodzieżowej P iotr 
Iskrzycki. 
 Pragniemy podziękować tym wszystkim, którzy przyczynili 
się do podniesienia atrakcyjności tegorocznych zawodów. Każdy 
uczestnik „wędkarskiej przygody” opuszczał imprezę z prezen-
tem w ręce. Gorąco dziękujemy Wójtowi Gminy Jasienica Ja-
nuszowi Pierzynie,  Wójtowi Gminy Jaworze Radosławowi 
Ostałkiewiczowi oraz Adamowi Miklerowi,  właścicielowi skle-
pu zoologiczno-wędkarskiego „Wszystko dla gołębi” w Jasieni-
cy. 
 Młodych adeptów sztuki wędkarskiej zapraszamy na kolejne 
spotkanie z wędką za rok. 

  A.P. Iskrzyccy 
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VIII REGIONALNY KONKURS WIEŃCÓW DOŻYNKOWYCH 
 
Podczas Dożynek Gminnych w Kozach w dniu 6 września 2015 r. w Parku przy Pałacu Czeczów w Kozach, 
odbył się już VIII Regionalny Konkurs Wie ńców Dożynkowych, przygotowanych przez 17 Kół Gospodyń 
Wiejskich z powiatu bielskiego, cieszyńskiego, oświęcimskiego i żywieckiego.  
Konkurs zorganizowali: Rejonowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bielsku-Białej, Staro-
stwo Powiatowe w Bielsku-Białej oraz Dom Kultury w Kozach.  
Celem konkursu było pokazanie pięknych symboli zakończenia żniw, promowanie regionalnego rękodzieła lu-
dowego, dziedzictwa kulturowego oraz tradycji ludowych, a także upowszechnianie atrakcyjności różnych szkół 
układania wieńców wykonanych z darów ziemi.  
Panie przygotowały przepiękne wieńce z naturalnych materiałów roś linnych jako tradycyjne wieńce płaskie, ko-
rony lub kompozycje współczesne. Co roku panie z KGW zaskakują pomysłowością, dokładnością i kolorystyką 
przygotowanych wieńców. 
Komisja oceniająca w składzie: 
1. Waldemar Pieczara - Przewodniczący Komisji (Przewodniczący RZRKiOR) 
2. dr Marta Tylza-Janosz – Ekspert (Dyrektor Muzeum w Kę tach) 
3.  Grzegorz Szetyński – Członek Komisji (Wicestarosta Bielski) 
4. Gertruda Proksa – Członek Komisji (Członek Krajowej Rady KGW) 
5. Edward Korczyk – Członek Komisji (Honorowy Przewodniczący RZRKiOR) 
6. Danuta Kożusznik – Sekretarz (Prezes RZRKiOR w Bielsku-Białej) 
dokonała przeglądu i oceny wieńców dożynkowych zgłoszonych do konkursu przez Koła Gospodyń Wiejskich, 
uwzględniając poniższe kryteria: 
1. Zastosowane materiały – użycie jako podstawowych materiałów tradycyjnych, związanych ze świętem plo-

nów – np. kłosy, ziarno, owoce, warzywa, kwiaty itp.    
2. Walory artystyczne i estetyczne – kompozycja, estetyka, bryła, kształt, dobór barw  
3. Sposób wykonania wieńca – technika, trudność, dokładność wykonania  
 i podję ła następujące decyzje: 

• W kategorii „wieńce płaskie”:  
o 3 miejsce zajęło KGW Brzezówka gm. Hażlach pow. cieszyński (nr 18) 
o 2 miejsce zajęło KGW  Pławy gm. Oświęcim  pow. oświęcimski (nr 16) 
o 1 miejsce zajęło KGW Mi ędzyrzecze Dolne gm. Jasienica pow.bielski (nr 17) 

• W kategorii „korony”:  
o Wyróżnienie otrzymuje KGW Dwory I gm. Oświęcim pow. oświęcimski (nr 5) 
o 3 miejsce zajęło KGW Łeki gm. K ęty pow. oświęcimski (nr 4) 
o 2 miejsce zajęło KGW Bulowice gm. Kę ty pow. oświęcimski (nr 1) 
o 1 miejsce zajęło KGW Witkowice gm. Kę ty pow. oświęcimski (nr 8) 

• W kategorii „kompozycje”:  
o KGW Babice gm. Oświęcim pow. oświęcimski (nr 14) 

o Wyróżnienie otrzymuje KGW Zbytków gm. Strumie ń pow. cieszyński (nr 15) 
o Wyróżnienie otrzymuje KGW Stare Stawy gm. Oświęcim pow. oświęcimski (nr 13) 
o 3 miejsce zajęło KGW Dwory II gm. O święcim pow. oświęcimski  (nr 6) 
o 2 miejsce zajęło KGW Pisarzowice gm. Wilamowice pow. bielski (nr 12) 
o 1 miejsce zajęło KGW Babice gm. Oświęcim pow. oświęcimski (nr 14) 

Koła otrzymały pamiątkowe dyplomy, upominki, puchary i nagrody rzeczowe ufundowane przez: Starostwo 
Powiatowe w Bielsku-Białej, Dom Kultury w Kozach, Wicewojewodę Śląskiego. Wieńce obejrzało kilkaset 
osób uczestniczących w dożynkach.   

Danuta Kożusznik 

KLUB SPORTOWY RUDZICA 
organizuje w dniu 07.11.2015r (sobota/) 

 TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ   
pod patronatem Wójta Gminy Jasienica, dla osób niezrzeszonych w PZPS. 

W turnieju mogą brać udział osoby niepełnoletnie za zgodą rodziców. 
Regulamin zawodów oraz karty zgłoszeniowe do pobrania na 

www.ksrudzica.futbolowo.pl 
Zgłoszenia drużyn proszę kierować do 30.10.2015r na ksrudzica@gmail.com 

W przypadku pytań proszę dzwonić pod nr tel.690298338 
Z poważaniem 

Prezes Zarządu KS RUDZICA Rudolf Budny 
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DOŻYNKI EKUMENICZNE W WIESZCZĘTACH 
 
Coroczne święto plonów, święto wsi, tym razem 
obchodzono 5 września 2015r.,  w Sołectwie 
Wieszczęta. Organizatorem był Sołtys Wieszcząt 
Jan Jenkner wraz z Radą Sołecką, przy współpracy 
Koła Gospodyń Wiejskich i OSP w Wieszczętach 
oraz GOK w Jasienicy. 
 Już w przeddzień dożynkowych obchodów pojawi-
ły się pierwsze ustrojone płoty wzdłuż zaplanowa-
nej drogi przejazdu korowodu. Do południa nato-
miast, nikt w okolicy nie miał wątpliwości. Dożyn-
kowe święto rozpoczę ło się już przed południem, 
kiedy to Sołtysostwo Wieszcząt - Małgorzata i Jan 
Jenkner konną bryczką z Rancza w Bielowicku  
przybyło pod gospodarstwo Gazdów – Bogusławy i 
Lesława Lorańczyków. Za nimi, w pięknie udeko-
rowanej przyczepie ciągniętej  przez zabytkowy 
traktor przygrywała radośnie Kapela Brynioki. Taki 
orszak odwiedzał po kolei wieszczęckich rolników. 
W każdym gospodarstwie Gazdowie i Sołtysostwo 
wraz z orkiestrą byli bardzo serdecznie witani,a oni 
sami zapraszali na dalszą część obchodów i dzię-
kowali za trud uprawy roli. Tymczasem droga od 
Strażnicy OSP Wieszczęta do ewangelickiego ko-
ścioła Pojednania wyglądała bardzo odświętnie, 
ozdobione płoty, wystawione płody rolne, sprzęt 
ogrodowy czy rolniczy zwracały uwagę i rozbawia-
ły niejednokrotnie pomysłowością i poczuciem 
humoru mieszkańców. 
Tuż przed godziną 15 barwny korowód traktorów   
i konnych z Rancza w Bielowicku ruszył na eku-
meniczną Mszę Świętą do Kościoła w Wieszczę-
tach. Mieszkańcy radośnie pozdrawiali przejeżdża-
jących, a dzieci nie mogły napatrzeć się na takie 
wydarzenie machając, to podbiegając za korowo-
dem. 
Przed kościołem już oczekiwali księża Piotr Janik 
oraz Ryszard Grabczyk którzy koncelebrowali tę 
ekumeniczną uroczystość. Rozpoczęła się tradycyj-
nym złożeniem chleba, wieńca dożynkowego oraz 
darów od Koła Gospodyń Wiejskich z Wieszcząt.  
Po wzruszającym nabożeństwie, okraszonym wzru-
szającym śpiewem chóru parafialnego oraz po po-
częstunku tradycyjnym kołaczem upieczonym 
przez Koło Gospodyń, wszyscy ruszyli barwnym 

korowodem z 
powrotem pod 
strażnicę. Tam 
wszystkich świę-
tujących czekały 
nowe atrakcje. 
Część oficjalna 
zaczęła się pięk-
nym wierszem, 

zaprezentowa-
nym przez dzie-
więcioletnią Ni-
kolę Rak. Gaz-
dowie powitali 
wszystkich i po-
prosili Wójta 
Gminy Jasienica 
Janusza Pierzynę  
o pokrojenie 
specjalnie upie-

czonych chlebów. Dla każdego gościa znalazł się kawa-
łek pachnącego, dożynkowego chleba. Wójt gminy dzię-
kował rolnikom i organizatorom, a mieszkańców zachę-
cał do uprawy plonów na miarę swoich możliwości, pod-
kreślał także rolę tradycji w życiu wsi.  
Po części oficjalnej festyn zaczął się na dobre. Tanecznie 
przygrywała muzyka zespołu „Angels”, w przerwie mię-
dzy tańcami można było skorzystać z przepysznych po-
traw, swojskie krupnioki, kiełbaski z grilla, placki ziem-
niaczane czy tradycyjny chleb ze swojskim smalcem, to 
tylko część pyszności, jakimi można się było uraczyć 
podczas imprezy. Były jeszcze domowe ciasta, a wieczo-
rem wielkim powodzeniem cieszyła się grochówka. 
Atrakcji było co niemiara, wszędzie kręcące się dzieci z 
kolorowo pomalowanymi twarzami uczestniczyły w róż-
nych konkursach, jeździły na kucykach z Rancza w Bie-
lowicku. Dla dorosłych poza tańcami, też było wiele 
atrakcji, panowie chętnie kibicowali podczas meczu piłki 
nożnej - Wieszczęta kontra Łazy, natomiast panie mogły 
skorzystać z darmowych zabiegów i prezentacji produk-
tów renomowanej firmy Mary Kay. 
"Dziękuję wszystkim, którzy mieli swój udział w organi-
zacji tej imprezy, a których wymienić z imienia i nazwiska 
nie sposób, przede wszystkim Stanisławowi Kubaczce 
oraz wielu osobom, które nas wspierały i pomagały, a 
także wszystkim sponsorom, bez których to spotkanie nie 
mogłoby się odbyć"  – powiedział Jan Jenkner – Sołtys 
Wieszcząt.  
Te dożynki na długo pozostaną w pamięci mieszkań-
ców jako wielkie i barwne święto wsi, jako powrót do 
tradycji celebrowania i jednoczenia wysiłków aby po-
tem wspólnie bawić się i cieszyć.  

Monika Naturska 
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ZASILONE SZEREGI 
ZSP W JASIENICY 

 
W dniu 1 września 2015 r. w Zespole Szkolno – Przed-

szkolnym w Jasienicy, odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku 
szkolnego 2015/2016. W poczet pierwszoklasistów przyjęto 88 
nowych uczniów. Z tej okazji odbyła się akademia prowadzona 
przez uczennice klasy IV. Wystąpiły również świeżo upieczone 
pierwszaki. Po części artystycznej miało miejsce ślubowanie i pa-
sowanie dzieci na pełnoprawnych uczniów tejże szkoły. Honory 
czyniła Dyrektor Jolanta Duźniak. Dzieci otrzymały kolorowe 
czapki z daszkiem z logo szkoły (ufundowane przez Radę Rodzi-
ców) i pamiątkowe dyplomy. Każda klasa została uwieczniona     
w kadrze, po czym uczniowie wraz z rodzicami udali się do swo-
ich sal na pierwsze spotkanie z wychowawcami.  

Najmłodszym uczniom życzymy samych sukcesów! 
 

Małgorzata Król 
Magdalena Kliber 

 

„GORĄCA KUBA” 
 
W dniu 23.09 2015r., w Fili Gminnego Ośrodka 
Kultury w Międzyrzeczu Górnym, odbyło się 
spotkanie podróżnicze „Gorąca Kuba”.  Relacje 
z wyjazdu  i prezentację zdjęć przygotowała Jo-
lanta Babiarczyk  z Jasienicy. 
Podróże od wielu lat są jej ogromną pasją.Kubę 
zwiedzała wraz z  Aleksandrą Łękawą właści-
cielką biura podróży oraz swoim mężem. Po 
przylocie do stolicy Kuby, miały wcześniej na-
wiązane kontakty, a na wyspie przetarte już 
szlaki przez córkę Pani O. Łękawy. Wynajętym 
samochodem z doskonałym kierowcą (mężem) 
przemieszczały się swobodnie po całej wyspie. 
Kolejno zwiedzali: Hawanę, Dolinę Vinales,    
w tym plantacje i zapoznawali się z  uprawą tytoniu (podobno najlepszego na świecie);Półwysep Za-
pata-Zatokę Świń-gdzie w 1961r odbyła się inwazja wojsk amerykańskich. Następnie zwiedzali kolej-
ne miejscowości wyspy: Cienfuegos, Trinidad ,Camaguey, Santiago de Cuba - prawdopodobnie tutaj 
przebywa Fidel Castro; Guantanamo - gdzie znajduje się amerykańska baza wojskowa; Baracoua - 
miejsce gdzie w 1492r. przypłynął Krzysztof Kolumb; Guardalavaca - kurort- tam wypoczywali po-
dróżnicy na kubańskiej plaży. Po zwiedzeniu Varadero powrócili do Hawany. Na wyspie przeważnie 
nocowali w prywatnych domach i tam też spożywali smaczne posiłki. Poprzez właśnie taki sposób na 
przemieszczanie się po kraju poznali nie tylko zabytki, kulturę, tradycję, znane miejsca, ale także trud 
życia codziennego Kubańczyków. Oglądali puste półki w sklepach, żywność na kartki, zaniedbane za-

bytki, biedne domostwa, ale w tym wszystkim pogodnych 
serdecznych ludzi kochających taniec i śpiew. Odpowiedni 
klimat spotkaniu podróżniczemu nadał koncert muzyki la-
tynowskiej w wykonaniu Zespołu Accord. Solistką i osobą, 
prowadzącą  ten zespół muzyczny jest  Barbara Ociepka 
(nauczycielka z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mię-
dzyrzeczu Górnym i kilku innych szkół).  
Przekazująca relacje z podróży po Kubie Jolanta Babiar-
czyk jest osobą znaną w Jasienicy, ponieważ bywa pilotem 
wycieczek organizowanych przez różne instytucje istnieją-
ce na terenie naszej gminy. Działa społecznie i jest także 
Przewodniczącą Koła Gospodyń Wiejskich w Jasienicy
. 

Bernadeta Łuszczewska-Gruszka 
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KLAUDIA KOPIASZ – pisarka młodego pokolenia 
Kolejne spotkanie z cyklu literackiego, 

odbyło się w Gminnej Bibliotece Publicznej     
w Jasienicy 18 września 2015 roku. Naszym go-
ściem była Klaudia Kopiasz, autorka powieści 
pt. „W głąb lawendowych uliczek”. Klaudia jest 
uczennicą polsko-angielskiego Liceum im. 
Władysława Kopalińskiego w Bielsku-Białej. 
Podczas spotkania przyznała się, że odkąd po-
znała litery to zawsze dużo czytała i fascynowa-
ły ją rzeczy nieznane. W wieku 11 lat pisała już 
bajki i opowiadania, które wysyłała na różne 
konkursy literackie, niejednokrotnie zdobywa-
jąc nagrody. Zna kilka języków obcych, w któ-
rych próbuje też pisać. Kolejną pasją Klaudii są 
podróże, wtedy zawsze towarzyszy jej notes, w 
którym zapisuje na bieżąco ciekawe wydarzenia i spostrzeżenia, opisuje piękne widoki. Podczas rejsu 
dookoła jednej  z greckich wysp spotkała dziennikarza, który zainteresował się jej notatkami, ocenił je 
bardzo pozytywnie i zachęcił do pisania. Był to przełomowy moment – postanowiła pisać!    

Po podróży do południowej Francji napisała swoją pierwszą wydaną powieść  o Prowansji, kra-
inie lawendy, cykad, pięknych widoków, serdecznych, życzliwych i uśmiechniętych ludzi. Bohaterem 
książki jest młody, sfrustrowany człowiek, któremu brakuje wsparcia matki oraz zrozumienia ze strony 
ojca i który szuka sensu życia. Autorka podkreśliła, że każdy z nas jest pewnego rodzaju Oliwierem, bo 
każdy z nas szuka i próbuje odkryć drogę swojego życia i jego sens. Klaudia opowiedziała nam o swo-
ich różnych podróżach, o swojej fascynacji spokojnym, sielskim życiem mieszkańców południowej Eu-
ropy. Młoda pisarka spotkała się z życzliwym przyjęciem ze strony uczestników spotkania, którzy ży-
czyli jej wielu sukcesów na literackiej niwie. Powieść „W głąb lawendowych uliczek” można wypoży-
czyć w jasienickiej bibliotece. Zapraszam do lektury. 

Maria Jareńczyk   Dyrektor GBP 

TRENING Z PIŁKARZAMI PODBESKIDZIA I BKS-U 
 

W środę, w naszej szkole gościli śmy pił-
karzy bialskich klubów:  Dariusza Koło-
dzieja  z TS Podbeskidzie oraz Damiana 
Zdolskiego z BKS Stal, którzy poprowa-
dzili zajęcia piłkarskie z uczniami.  Tre-
ning z elementami  gier i zabaw oraz 
prostych ćwiczeń techniki piłki nożnej 
spowodował wśród uczniów sportowe 
szaleństwo, każdy ćwiczył z po

dwójnym zapałem. Celem spotkania 
była popularyzacja aktywności fizycznej, 
motywowanie do podnoszenia swoich 

umiejętności oraz propagowanie zdro-
wego trybu życia wśród uczniów.  Na 
koniec zawodnicy odpowiadali na py-
tania, był również czas na wspólne 
zdjęcia i autografy. 

Daniel Gala 
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ZAKOŃCZENIE SEZONU TURYSTYCZNEGO 
 
      Zakończenie sezonu turystycznego 15 września 2015 r., było atrakcją dla wielu członków Koła nr 
21  Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Jasienicy. Wycieczkę autokarową zorga-
nizował zarząd koła, którego prezesem jest Józef Niesyt. Uczestnicy wycieczki  dwoma autokarami 
udali się na Równicę, później do Wisły, gdzie m.in. zwiedzili pałac prezydencki, a następnie na Biały 
Krzyż. Po zakończeniu wycieczki, wszyscy dotarli do Gminnego Ośrodka Kultury w Jasienicy, gdzie 
czekał na nich poczęstunek. 
      Bardzo miłym akcentem, było spotkanie z członkami koła, którzy w poprzednich latach uczestni-
czyli we wspólnych wyjazdach, a obecnie z różnych względów, nie mają takich możliwości. O tych za-
cnych ludzi, na prośbę prezesa, zatroszczyli się radni gminy Jasienica i własnymi pojazdami przywieźli 
ich na wspólne spotkanie. Zebranych serdecznie przywitał prezes Józef Niesyt, dziękując wójtowi Ja-

nuszowi Pierzynie za przychylność, 
przewodniczącemu Rady Gminy i 
radnym za przybycie oraz dyrektorce 
GOK Agnieszce Bronowskiej i pra-
cownikom, za wsparcie organizacyj-
ne. Spotkanie upłynęło w bardzo 
przyjemnej atmosferze, przy wsparciu 
muzycznym pana Czesława Tomicz-
ka koncertującego na akordeonie. Po-
zostało tylko czekać do następnego 
roku, by wznowić wspólne wyjazdy. . 
               „Żegnaj lato za rok” 

(uczestnik) 
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PRZEGLĄD ORKIESTR DĘTYCH JUŻ ZA NAMI 

W niedzielę, 27 września,  na międzyrzeckiej 
scenie odbył się Polsko-Czeski Przegląd Or-
kiestr Dętych.  
W amfiteatrze zobaczyć i usłyszeć można było 
orkiestry dęte z Kóz, Międzyrzecza Dolnego, 
Mazańcowic, Zespół „Międzyrzeczanie” z Mię-
dzyrzecza Dolnego oraz gość specjalny przeglą-
du Dechový Orchestr Ostrava z Republiki Cze-
skiej. Pogoda dopisała, publiczność również.  
Orkiestry przygotowały ciekawy program. Prze-
gląd został zorganizowany w związku z utrzy-
maniem trwałości projektu „Granica sztuki - 
transgraniczne spotkania teatralne” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej 2007-2013 Re-
publika Czeska – Rzeczpospolita Polska – Fundusz Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński - Těšínské 
Slezsko i budżetu państwa. W ramach przedmiotowego projektu powstał amfiteatr w Międzyrzeczu Dolnym.  

www.jasienica.pl 
 
   

   
 
 
 

DOŻYNKI SOŁECKIE W BIERACH 
Mszą świętą uczcili w niedzielę 20 września święto plonów mieszkańcy sołectwa Biery.  

Obrzędy dożynkowe rozpoczęły się przejściem ko-
rowodu spod filii Gminnego Ośrodka Kultury w 
Bierach na uroczystą mszę świętą w tutejszym ko-
ściele. Tam nastąpiło poświęcenie wieńców, następ-
nie została odprawiona Msza Święta dziękczynna,  
w której wzią ł udział również gospodarz gminy wójt 
Janusz Pierzyna.  
Po mszy wszyscy goście mogli poczęstować się ko-
łaczem, który przygotowały panie z Koła Gospodyń 
Wiejskich. Ceremonię przejścia korowodu, ale także 
i Mszę Świętą uświetniała swą grą Orkiestra Dęta 
GLORIETA z Jaworza.  

 

                                            POWIATOWY KONKURS EKOLOGICZNY 
Starosta Bielski Andrzej Płonka i zarząd Powiatu Bielskiego zapraszają uczniów szkół pod-
stawowych i gimnazjów do kolejnej, XII ju ż edycji Powiatowego Konkursu Ekologicznego 

pod nazwą „CZŁOWIEK A ŚRODOWISKO”. 
Prace konkursowe w 4 kategoriach: literackiej, plastycz-
nej, fotograficznej i prezentacji multimedialnych, należy 
wysłać pocztą na adres: 

Starostwo Powiatowe 
Biuro ds. Promocji Powiatu, Kultury, Sportu i Turystyki 
ul. Piastowska 40  

43-300 Bielsko-Biała  
z dopiskiem „Konkurs Ekologiczny” pok. 308 

lub złożyć osobiście w siedzibie Starostwa w pokoju 308. 

Prace konkursowe przyjmowane będą do 6 listopada. Na 
zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody. 
 

Niezbędne informacje znajdują się w Regulaminie umiesz-
czonym w zakładce konkursy na stronie internetowej Staro-
stwa: http://starostwo.bielsko.pl/. 

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny z Biurem ds. Promocji, tel.: (33)8 136 872 
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GMINNE ZAWODY POŻARNICZE 

Bojowa drużyna z Świętoszówki, okazała się najlep-
sza, podczas Gminnych Zawodów Pożarniczych. 
Wśród zespołów kobiecych wygrały panie z Między-
rzecza Dolnego, a najlepszą grupą młodzieżową może 
poszczycić się Międzyrzecze Górne.  
Zawody pożarnicze odbyły się w sobotni ranek na bo-
isku klubu piłkarskiego „Huragan” w Rudzicy. Jak 
wyjaśniał wójt gminy Jasienica Janusz Pierzyna, jed-
nocześnie prezes Zarządu Gminnego Ochotniczych 
Straży Pożarnych, rywalizacja dobrze służy przygoto-
waniu strażaków do ich zadań, dzięki czemu z roku na 
rok podnosi się poziom bezpieczeństwa we wszystkich 
sołectwach. – Każde nasze gminne zawody udowad-
niają wysoki poziom wyszkolenia. Cieszę się, że wi-
dać to zwłaszcza w tych jednostkach, które mają naj-
większe doświadczenie w niesieniu pomocy – mówił 
wójt do rywalizujących strażaków.  
Wystartowało dwanaście drużyn seniorów – po jednej 
z każdej Ochotniczej Straży Pożarnej w sołectwach 
gminy Jasienica, oraz dwie drużyny kobiet, z Między-
rzecza Dolnego i Mazańcowic, a także sześć Młodzie-
żowych Drużyn Pożarniczych, reprezentujących Mię-
dzyrzecze Górne, Grodziec, Roztropice, Landek, 
Iłownicę i Międzyrzecze Dolne.  
Druhowie zaprezentowali wysoki poziom umiejętno-
ści, rywalizując w konkurencjach, takich jak: musztra, 
sztafeta oraz ćwiczenia bojowe, m.in. strącanie „pał-
ka” strumieniem po jak najszybszym zmontowaniu li-
nii z węża strażackiego, odwrócenie lub złamanie tar-
czy, również strumieniem wody. Strażacy pokonywali 
zadania na czas, dopingowani aplauzem publiczności  
z różnych sołectw, wspierającej swoje drużyny. Mło-
dzi strażacy z Międzyrzecza Górnego rozwinę li trans-
parent z mottem miejscowej straży „Bogu na chwałę, 
ludziom na pożytek”. Organizatorem zawodów był 
Zarząd Gminnych Ochotniczych Straży Pożarnych    
w Jasienicy.  
Klasyfikacja generalna zawodów dla grupy C se-
niorów – Kobiety: 
1 miejsce OSP Międzyrzecze Dolne z wynikiem 159,3 
2 miejsce OSP Mazańcowice z wynikiem 165,5 
Klasyfikacja generalna zawodów dla grupy A se-
niorów – Mężczyźni:  
1 miejsce OSP Świętoszówka z wynikiem 103,4 
2 miejsce OSP Międzyrzecze Górne z wynikiem 108,7 
3 miejsce OSP Łazy z wynikiem 112,6 
4 miejsce OSP Jasienica z wynikiem 124,4 
5 miejsce OSP Mazańcowice z wynikiem 124,9 
6 miejsce OSP Iłownica z wynikiem 125,7 
7 miejsce OSP Rudzica z wynikiem 127,4 
8 miejsce OSP Międzyrzecze Dolne z wynikiem 129,5 
9 miejsce OSP Grodziec z wynikiem 131,0 
10 miejsce OSP Landek z wynikiem 133,2 
11 miejsce OSP Roztropice z wynikiem 139,0 
12 miejsce OSP Wieszczęta z wynikiem 143,6 
Konkurencję  „z musztry” wygrali Panowie z OSP 
Rudzica. 
W grupie młodzieżowych drużyn pożarniczych: 
1 miejsce Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza OSP 
Międzyrzecze Górne 

2 miejsce Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza OSP 
Grodziec 
3 miejsce Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza OSP 
Roztropice 
4 miejsce Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza OSP 
Landek 
5 miejsce Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza OSP 
Iłownica 
6 miejsce Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza OSP 
Międzyrzecze Dolne 

www.jasienica.pl 
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PODZIĘKOWANIE 

W dniu 11. września 2015r odbyły się uroczyste Dożynki Sołeckie w Międzyrzeczu Dolnym. Dzię-
kowaliśmy Panu Bogu w dziękczynnej Mszy Św. za tegoroczne plony. Pragniemy podziękować księ-
żom wyznania katolickiego i ewangelicko-augsburskiego za sprawowaną Mszę św. i wygłoszone słowo  
Boże. Dziękujemy gazdom tegorocznych dożynek państwu Małgorzacie i Mieczysławowi Chmielniak,  
wszystkim rolnikom, sadownikom, rybakom oraz wszystkim pracującym na rzecz rolnictwa. Dzięku-
jemy wójtowi gminy Jasienica Januszowi Pierzynie, zastępcy wójta Krzysztofowi Wieczarzakowi, dy-
rektor GOK-u Agnieszce Bronowskiej, w-ce prezes Rejonowego Związku Rolników, Kółek i Organi-
zacji Rolniczych Jadwidze Gębala, radnym Międzyrzecza Górnego i Dolnego, pocztom sztandarowym 
OSP Międzyrzecza Górnego i Dolnego, radom sołeckim wraz z sołtysami Międzyrzecza Górnego         
i Dolnego, orkiestrze dętej z Międzyrzecza Dolnego, Zespołowi Regionalnemu „Międzyrzeczanie”,  
Firmie Centrum Kształcenia Zawodowego Stanisława Cycer, druhom OSP Międzyrzecze Dolne, 
członkiniom KGW Międzyrzecze Dolne. Państwu Danucie i Franciszkowi Dzida, Tomaszowi Herok, 
Barbarze Binda-Bazyl wraz z ekipą oraz wszystkim tym, którzy w jakikolwiek sposób służyli pomocą. 

Wyrazy wdzięczności kierujemy  do naszych sponsorów dziękując: 
p. Markowi Serdyńskiemu, p. Barbarze i Benedyktowi Danel, Firmie „Jagódka”, p. Bożenie Wa-

wak, p. Krystynie Ożóg, Firmie LOKO  Kopeć-Lorańczyk, p. Marianowi Szczyrbowskiemu, p. Małgo-
rzacie i Mieczysławowi Chmielniak, p. Zofii Huculak, Państwu Sygut. 

Sołtys i Radna Międzyrzecza Dolnego 

SZACHIŚCI RYWALIZOWALI O PUCHAR WÓJTA 

Franciszek Janowski z Bielska-Białej odebrał 
okazały puchar za zwycięstwo w Turnieju Szacho-
wym o Puchar Wójta Gminy Jasienica Janusza Pie-
rzyny, jaki został rozegrany w niedzielę 13 września. 
Turniej został zorganizowany w Mazańcowicach już 
po raz trzeci. Walczyło o niego 30 szachistów z Ma-
zańcowic, Jasienicy, Bielska-Białej, Chorzowa, 
Pszczyny, Iłownicy, Zabrzega i Katowic. Co szcze-
gólnie cieszy, wśród zawodników było bardzo wielu 
młodych szachistów.  

Zwycięzcą turnieju został Franciszek Janowski  
z Bielska-Białej, z kolei mistrzem Mazańcowic zo-
stał Stanisław Światłoch. Organizatorem zawodów 
był Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy filia        
w Mazańcowicach.  

www.jasienica.pl 
 

KOLEJNE WYSTĘPY "JASIENICZANKI" 
  
      Gorące przyjęcie zgotowali widzowie i słuchacze naszemu zespołowi podczas występów na  XIII 
Regionalnych Dniach Rybactwa  na rynku w Skoczowie w dniu 18 września br. Popularność "Jasieni-

czanki" bierze  się m.in. z tego, że 
w ostatnim okresie występowała na 
wielu estradach i scenach prezentu-
jąc śpiewy i tańce Ś ląska Cieszyń-
skiego oraz nowe własne insceniza-
cje. Uczestnictwo w zespole wyma-
ga wielu wyrzeczeń i pracy. Coty-
godniowe próby dają satysfakcjonu-
jące rezultaty. Gratulujemy. 
                                              (red.) 
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KONFERENCJA PRASOWA  W KURII DIECEZJI BIELSKO-ŻYWIECKIEJ 
   
Konferencja prasowa 17 września z udziałem bpa Romana Pindla dotyczyła 
wielu zagadnień. Głównym tematem był PROGRAM PEREGRYNACJI OB-
RAZU JEZUSA  MIŁOSIERNEGO ORAZ RELIKWII ŚW. SIOSTRY FAU-
STYNY I ŚW. JANA PAWŁA II W DIECEZJI BIELSKO-ŻYWIECKIEJ. Pere-
grynacja rozpoczę ła się na cieszyńskim rynku 20. września Po odmówieniu 
Koronki do Bożego Miłosierdzia obraz i relikwie przeniesiono procesyjnie do 
pobliskiego kościoła św. Marii Magdaleny, gdzie sprawowana była uroczysta 
Eucharystia. 
      W dekanacie jasienickim obraz Jezusa Miłosiernego wraz z relikwiami 
świętych będziemy witać w następujących terminach: 
 13.04.2016 – Grodziec, Św. Bartłomieja 
14.04.2016 – Bielowicko, Św. Wawrzyńca DM 
15.04.2016 – Rudzica, Narodzenia Św. Jana Chrzciciela 
16.04.2016 – Jasienica, Św. Jerzego 
17.04.2016 – Biery, Najświętszego Serca Pana Jezusa 
19.04.2016 – Międzyrzecze, Św. Marcina 

Hasło peregrynacji jest takie samo jak ogłoszonego przez papieża Franciszka Roku Miłosierdzia – „Miłosierni 
jak Ojciec”. 

(red.)  

Najmłodsi badmintoniści KS SET Mazańcowice 
na turnieju Kłodnica Open 

 
19,20 września,  w Kędzierzynie-Koźlu, odbył się OTWARTY TUR-
NIEJ BADMINTONA DZIECI I ŻAKÓW „KŁODNICA OPEN ”  
w dwóch kategoriach wiekowych U9 oraz U11. 
W turnieju wzięło udział ponad stu najmłodszych adeptów badmintona 
z Polski, Czech i Słowacji. KS SET Mazańcowice reprezentowali: Kuba 
Śliwka, Michał Szczypka i Piotrek Hura. 
Kolejny raz w tym sezonie najwyższą formę zaprezentował Michał 
Szczypka, który zajął trzecie miejsce (U11). 
Kuba przegrał w ćwierćfinale (U9), podobnie jak Piotrek (U11). 
Na ogromne brawa zasługują wszyscy młodzi zawodnicy. Opiekę tre-
nerską nad zawodnikami sprawował Dawid Fraś. 
Wszystkim serdecznie gratulujemy! 

www.mazancowice.net 

POWIATOWE ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE OSP 
W sobotę, 3 października na stadionie sportowym Lu-
dowego Klubu Sportowego Zapora w Porąbce odbyły 
się Powiatowe Zawody Sportowo - Pożarnicze dla 
drużyn seniorów Ochotniczych Straży Pożarnych. 
W zawodach wzięło udział 15 drużyn męskich senio-
rów oraz 8 drużyn kobiecych seniorów z terenu po-
wiatu bielskiego, które zostały wyłonione w trakcie 
zawodów szczebla gminnego. Drużyny rywalizowały 
ze sobą w dwóch konkurencjach: sztafecie pożarniczej 
z przeszkodami oraz w ćwiczeniu bojowym. W mię-
dzyczasie sędziowie oceniali również druhów pod ką-
tem poprawnie przeprowadzonej musztry, która sta-
nowiła konkurencję pozaregulaminową. 

Naszą gminę reprezentowały drużyny: OSP Święto-
szówka, OSP Międzyrzecze Górne OSP Międzyrzecze 
Dolne. 
Zostały sklasyfikowane:  
kobiety: OSP Świętoszówka – 7 miejsce, OSP Mię-
dzyrzecze Dolne – niesklasyfikowane. 
mężczyźni:   OSP Międzyrzecze Górne – 3 miejsce, 
OSP Świętoszówka – 4 miejsce. 
Poza regulaminem rozegrano także konkurencję 
musztry. Drużyna ze Świętoszówki okazała się 
najlepsza – kobiety 1 miejsce, mężczyźni – miej-
sce 2.  
Gratulujemy! 

na podstawie  www.straz.b ielsko.p l
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NFOZ „JULADENT” Bogusława Kensy 

zaprasza do swojej siedziby w Jasienicy 1308 vis a vis mebli giętych w Jaworzu, tel.: 33 8 152 102 

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

SERDECZNIE ZAPRASZAMY  
 

 

☺  HUMOR SZKOLNY   ☺
Nauczyciel języka polskiego py ta uczniów: 
- Jak brzmi liczba mnoga do rzeczownika "niedziela"? 
- Wakacje, proszę pani! 

*** 
Na lekcji języka polskiego nauczyciel pyta: 
- Czym będzie wyraz "chętnie" w zdaniu: "Uczniow ie chętnie wra-
cają do szkoły po wakacjach."? 

Zgłasza się Jasio: 
- Kłamstwem, proszę pana! 

*** 
Ojciec pyta syna:  
- Co robiliście dziś na matematyce?  
- Szukaliśmy wspólnego mianownika.  
- Coś podobnego! Kiedy ja byłem w szkole, też szukaliśmy wspól-
nego mianownika! Że też nikt go do te j pory nie znalazł...

 

REFLEKSOLOGIA TWARZY I STÓP 
J eś l i  ma s z  pr ob l e my  z :  
-  b ezs en n oś c i ą  
-  od por n oś c i ą  
-  u k ł a de m h or mo n a l n y m 
-  zmi en n oś c i ą  n a s t r o j ó w  
-  b ó l a mi  n p.  g ł ow y ,  p l ec ów ,    
- r w ą  k u l s z ow ą  

Zad zwo ń ,  u mó w s ię  -  POMOŻEMY 

tel. 501 611 805, 503 085 261 

MOŻESZ TAKŻE ZROBIĆ PREZENT 

 

AGENCJA USŁUG JĘZYKOWYCH POLOK KRZYSZTOF 
43-384 JAWORZE  ul. Zaciszna 698,   tel. (0-33) 817 -25-68  tel. kom. (0-)602-574-561 

e-mail: sworntran@interia.pl  
Regon: 273609985           NIP: 642-172-49-39 

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

Tłumacz przysi ęgły j ęzyka angielskiego 
dr hab. Krzysztof Polok 

zakres usług: 
- tłumaczenia przysięgłe dokumentów z oraz na język angielski 
- tłumaczenia sądowe 
- tłumaczenia dowolnych dokumentów 
- tłumaczenia specjalistyczne (j. medyczny, j. prawniczy, j. biznesu) 
- indywidualne zajęcia językowe 
Krótkie terminy!  
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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  
  

 
 
 

BIURO RACHUNKOWE 

ELDORO 

ANNA BABICKA 

Tel.: 505 004 281 

www. księgowość-eldoro.pl 

PROFESJONALNE USŁUGI 
BRUKARSKIE 

„IRBIS” 
Krzysztof Wieja  

 
43-385 Jasienica 45 

Tel. 509 735 636, 500 021 113 
e-mail:Krzysztof.wieja@interia.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 

 

KWIAC IARNIA „STOKROTKA” 
Międzyrzecze Górne  

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

Zapraszamy:   900-1630    

       w soboty  900-1400 

Polecamy: wiązanki okolicznościowe, wieńce i palmy 
pogrzebowe, kwiaty doniczkowe, bukiety ślubne, 

 strojenie aut, kościołów i sal weselnych. 
W sprzedaży znicze, wkłady, chryzantemy i stroiki 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY  
www.kwiaciarniamiedzyrzecze.pl 

 

TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY 

JĘZYKA ANGIELSKIEGO 
mgr Lucyna Kajor 

Grodziec 243 
Tłumaczenie zwykłe i przysięgłe 
Lekcje prywatne języka angielskiego dla 
dzieci, młodzieży i dorosłych  

Telefon 502 529 309 
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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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„ M E T A L - M A X ”  

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

Poleca: 
� gwoździe, śruby, nakrętki, podkładki 

� narzędzia ogrodowe 

� elektronarzędzia 

� arty kuły  elektryczne 

� arty kuły  spawalnicze 

� farby  

Zapraszamy 
Od poniedziałku do piątku    800 - 1630 

                                     sobota     800 - 1330 

  

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

E.A. WASZEK 
tel.:  603 604 333 

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

 

Oferujemy:  
 wiązanki okolicznościowe 
 bukiety  ś lubne 
 palmy i wieńce pogrzebowe 

Już jesień, dlatego polecamy:  BRATKI, ZIEMIĘ. 

E.A. WASZEK 
Jasienica 1072 ul. Cieszyńska  

Zbliża się „WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH”,   
a tam bardzo duży wybór: 
o Zniczy, lampek i wkładów, 

o Kwiatów sztucznych 

o Chryzantem doniczkowych w wielu odmianach 

o Kompozycje i stroiki nagrobne 

Przed Wszystkimi Świętymi 
wydłużone godziny handlu. 

W dniu Święta Zmarłych  czynne od 700-1700 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reklama w miesięczniku 

„Jasienica” 

tylko  0,60 zł  za 1 cm2. 

Ogłoszenia drobne 

– 1 zł  - za słowo 

                   

�  Z A K Ł A D  P OG R Z E B OW Y  �  

SZYMALA ALEKSANDER 
Świętoszówka, ul. Szkolna 138 

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

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

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

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

 

 

EKSPRESOWA NAPRAWA 
I WYKONANIE PROTEZ 

BIERY, ul. Ogrodowa 
TEL.:    504 131 134 

                                33 819 48 77 
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