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Miniony 2016 rok obfitował w szereg wydarzeń, 
dobrych decyzji władz gminy Jasienica  
i wiele sukcesów naszych samorządowców.  
O podsumowanie zwróciłem się do Pana Wójta.    

RELACJE WÓJTA GMINY JASIENICA 
KOLEJNY PRZETARG 
        Piątego grudnia ubie-
głego roku, odbył się prze-
targ na sprzedaż kolejnej 
działki w Jasienickiej Ni-
skoemisyjnej Strefie Eko-

nomicznej. Przedmiotem przetargu była działka o po-
wierzchni 1,19 ha. Działka ta osiągnęła cenę sprzedaży 
ponad 1,6 mln. złotych. Postępowanie przetargowe 
wygrała warszawska firma CD, zajmująca się produk-
cją miodów, która dotychczas funkcjonowała w Wa-
pienicy i część swojej działalności chce uruchomić w 
naszej gminie. Cieszymy się z tego faktu, ponieważ 
jest to kolejna, trzecia firma, która nabyła działkę w tej 
strefie i w niej chce rozwijać swoją działalność. Nato-
miast wpływy do gminnej kasy z tego tytułu, za sprze-
daż tych trzech działek, zbliżają się do 8. milionów 
złotych, za grunty o pow. 6. hektarów. Obszar całej 
strefy obejmuje 71 hektarów gruntu. Chcę przypo-
mnieć, że uchwaliliśmy studium zagospodarowania 
przestrzennego, a obecnie chcemy zmienić plan prze-
strzennego zagospodarowania, również w strefie, aby 
powierzchnia zabudowy zwiększyła się, a co za tym 
pójdzie zwiększy się jeszcze cena tych gruntów. 
ZAKOŃCZONE INWESTYCJE 
         Ukończono prace budowlane drogi Bronowskiej 
w Rudzicy. Droga ta od lat wymagała remontów. Na 
ten cel udało się pozyskać  fundusze - w granicach 80 
% dofinansowania. Wartość przetargowa tego zadania 
osiągnęła kwotę 950 tys. złotych. 20 % zostało sfinan-
sowane z funduszy gminnych. Czas realizacji był bar-
dzo krótki, gdyż decyzje o dofinansowaniu spłynęły do 
gminy pod koniec listopada. Mimo to poradziliśmy 
sobie z procesem przetargowym i inwestycyjnym, 
czemu sprzyjała aura, więc cieszy mnie ta sytuacja. 
Jednocześnie chciałbym podziękować, że moje prośby 
były pozytywnie rozpatrzone na płaszczyźnie Urzędu 
Wojewódzkiego w Katowicach. 
        Otrzymaliśmy również fundusze na przebudowę 
drogi Granicznej, z tego samego programu - na usu-
wanie skutków powodzi. Ulica ta została oddana do 
użytku w grudniu wraz z odwodnieniem i wykonaną 
nawierzchnią. Z funduszy gminnych dołożyliśmy za-
bezpieczenia w formie barier, co było konieczne, gdyż 
w części ta ulica biegnie wzdłuż  rzeki, a bezpieczeń-
stwo użytkowników jest tu najważniejsze. Ta inwesty-
cja będzie służyła lata, a fakt że jest to droga graniczna 
między Międzyrzeczem Dolnym i Górnym sprawiał, 
że problem finansowy był duży, bo dzielimy pieniądze 
na poszczególne sołectwa, przy udziale radnych jak     

i rad sołeckich i o tyle są to decyzje dość trudne, bo 
należy zadecydować, która droga i w jakim sołectwie 
ma być remontowana, a drogi na granicy zawsze są 
problematyczne.   
         Następną, drugą inwestycją były remonty mo-
stów, których koszty przekroczyły kwotę 100 tys. zło-
tych, tj.: na Grabince w Międzyrzeczu, na moście wy-
konana została nowa płyta z żelbetu. Zastąpiła ona sta-
rą skorodowaną płytę metalową, nie spełniającą wy-
maganych warunków bezpieczeństwa. Również w Bie-
lowicku został wyremontowany most, który podnosi 
stopień bezpieczeństwa użytkowników. 
      Wcześniej także zostały oddane do użytku dwa 
nowe mosty: w Jasienicy na ul. Szkolnej i w Między-
rzeczu na ul Sarniej. To inwestycje, które wymagały 
dużych nakładów. W Jasienicy most kosztował 500 
tys. zł. Na to zadanie udało się pozyskać 80. procen-
towe dofinansowanie, a w Międzyrzeczu koszty wy-
niosły 230 tys. złotych. 
      Jeśli chodzi o pozostałe sprawy inwestycyjne, to 
zakończyliśmy ubiegły rok pozytywnie. Wszystkie za-
dania, które były do zrealizowania, zostały wykonane, 
a dwa zadania zostały przełożone do wykonania          
w 2017 roku, ze względu na to, że środki pozabudże-
towe nie były możliwe do pozyskania, nie było kon-
kursu w tym zakresie i chodzi tu o budowę ośrodka 
zdrowia jak również rozbudowę strażnicy w Mazań-
cowicach z remontem i termomodernizacją, zarówno 
pod działalność straży jak i całego społeczeństwa, któ-
re sądzę, że po remoncie, będzie mogło rozwijać 
wszelkie zainteresowania w różnych zakresach. 
ZAKUPY 
        Pod koniec ubiegłego roku poczyniliśmy zakupy 
na rzecz naszych społeczności w poszczególnych so-
łectwach: - Podpisaliśmy akt notarialny na zakup grun-
tu 30 arów w Międzyrzeczu Dolnym koło boiska,        
o wartości 150 tys. złotych. Tam płyta boiska i to za-
plecze, które powstało nie miało infrastruktury. Brak 
parkingów i miejsc służących organizacji imprez ma-
sowych, zadecydował o tym, by teren powiększyć.  
 W Roztropicach obok remizy zakupiliśmy także 30 
arów, o wartości 100 tys. złotych. Teren, który tam po-
siadaliśmy nie dawał możliwości na dalszą rozbudowę 
koniecznej infrastruktury.  - Kolejne 10 arów gruntu 
zakupiliśmy w Mazańcowicach, pomiędzy remizą       
a szkołą, za 100 tys. złotych, z przeznaczeniem na bu-
dowę ośrodka zdrowia, gdyż dotychczasowy teren nie 
wystarczał na realizację takiej inwestycji.  Również    
w Jasienicy, zakupiliśmy ponad 90 arów gruntu, 
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między siedzibą policji a kościołem ewangelickim       
i cmentarzem, obok drogi szybkiego ruchu, za kwotę 
ponad 550 tys. złotych, co daje 60zł za m2. To grunt 
strategiczny dla dalszego rozwoju gminy Jasienica. Na 
dzień dzisiejszy nie mamy sprecyzowanego pomysłu 
co do jego przeznaczenia, ale ma duże znaczenie dla 
przyszłości. Grunt ten na dzień dzisiejszy jest dobrą 
lokatą kapitału, a w przyszłości może służyć poważnej 
inwestycji w centralnej części gminy lub w razie po-
trzeby, może być sprzedany z wielokrotnym zyskiem. 
DOFINANSOWANIE ZABYTKÓW 
        Uchwałą Rady Gminy Jasienica, w ubiegłym roku 
dofinansowaliśmy remonty sakralnych obiektów za-
bytkowych i tak: - 50 tys. zł. przeznaczyliśmy na re-
mont kościoła św. Jerzego w Jasienicy. Obejmował on 
wymianę centralnego ogrzewania wraz remontem  ko-
tłowni i ocieplenie stropu.  Dokonano również 
wzmocnienia więźby, gdyż mogło dojść do zerwania 
dachu, wykonano nową instalację na poddaszu kościo-
ła. 
  Kwotę 25 tys. zł. przeznaczyliśmy na dofinansowanie 
remontu elewacji zabytkowej szkoły ewangelickiej     
w Jasienicy. - Na malowanie dachu kościoła św. Bar-
tłomieja w Grodźcu przeznaczyliśmy 23 tys. złotych. 
BESKIDZKI ZWIĄZEK POWIATOWO-GMINNY 
        Na ostatniej grudniowej sesji Rady Gminy Jasie-
nica, przyjęta została uchwała o przystąpieniu gminy 
Jasienica, do  Beskidzkiego Związku Powiatowo-
Gminnego. Ten temat omawiany był przez kilka lat. 
Na dzień dzisiejszy komunikacją PKS zarządza pan 
starosta, który po prywatyzacji jest właścicielem tego 
przedsiębiorstwa. Po założeniu związku, będzie on 
dbał o to, by komunikacja była prężna i wrażliwa na 
potrzeby klientów. Na ten czas 9 gmin powiatu biel-
skiego podjęło uchwały o stworzeniu takiego związku, 
przez który te gminy będą zarządzały komunikacją pu-
bliczną. Wiele spraw nie jest jeszcze dopracowanych, 
ale zależy nam na tym, by komunikacja publiczna była 
utrzymana, aby mieszkańcy mieli tę komunikację         
i mogli z niej korzystać. Za zeszły rok dopłaciliśmy do 
komunikacji publicznej kwotę około1 miliona złotych. 
W tym do PKS 640 tys. a do MZK 300 tys. Są to bar-
dzo duże kwoty i będziemy się starali, by koszty z tym 
związane były jak najmniejsze.  
NOWA USTAWA ŚMIECIOWA 
        Bardzo dużo emocji wzbudza nowa ustawa śmie-
ciowa. Na wstępie chciałbym  podkreślić, że nie jest to 
wymysł gminy. Ja sam, jako Janusz Pierzyna mam 
wiele uwag do tego rozporządzenia, bo wydaje mi się, 
że w takich miejscach jak Bielsko i Jasienica, gdzie je-
steśmy beneficjentami dużego przedsięwzięcia. Miasto 
wybudowało punkt segregacji śmieci, z taśmociągami 
za ponad 80 milionów złotych. Więc cywilizacyjnie     
i technicznie wyprzedziliśmy niektóre miejsca w Eu-
ropie Zachodniej. Myślę, że jest to segregacja najlep-
sza, ponieważ segreguje się śmieci elektronicznie pod 
dany asortyment, który nie jesteśmy w stanie wysegre-
gować u źródła. Dla przykładu, dany plastyk jest se-
gregowany już kolorami, jakością itd. Czego na swojej 
posesji nie jest w stanie tak wysegregować właściciel, 
czy użytkownik. Więc rozporządzenie ministra środo-

wiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywne-
go zbierania odpadów nie dała gminie wyboru. Te 
gminy, które zakończyły wcześniejsze umowy śmie-
ciowe, wg poprzedniego przetargu, chcąc ogłosić no-
wy przetarg muszą stosować nowe rozporządzenie.  
Gminy, które nie przeprowadziły jeszcze nowych po-
stępowań przetargowych, mają czas do połowy bieżą-
cego roku, czyli do końca czerwca. Rozporządzenie 
m.in. mówi, że mieszkańcy mają zbierać selektywnie 
papier, szkło, metal, tworzywa sztuczne, odpady ulega-
jące biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem 
bioodpadów. Do tego jeszcze dochodzą odpady zielo-
ne, popiół. Tak,  ze smutkiem powiem, że na posesjach 
będziemy mieli za chwilę pomieszczenia na śmieci. 
Dotychczas budowało się wiaty na samochody, a teraz 
będziemy chyba musieli budować wiaty na segregację 
śmieci. W tej sytuacji jako wójt, jestem zobowiązany 
do wykonywania regulacji uchwalanych na wyższym 
szczeblu. Apeluję jednocześnie, aby organy, które po-
dejmują takie decyzje na płaszczyźnie kraju, zweryfi-
kowały wprowadzone rozwiązania i dopuściły, tam 
gdzie w danych rejonach Polski istnieją już linie elek-
troniczne, segregacja była prowadzona w takich punk-
tach. Wtedy automatycznie uda się odzyskać dużo 
frakcji, przez co segregacja na posesjach będzie ła-
twiejsza, a efekt będzie lepszy. 
Z tego względu zwracam się do mieszkańców, by nie 
mieli pretensji do Urzędu Gminy Jasienica, pracowni-
ków, radnych czy mojej osoby, gdyż my nie jesteśmy 
twórcami tych zmian.  
SPOTKANIA Z SENIORAMI 
        Bardzo miłymi są spotkania z naszymi seniorami. 
Takie odbyły się w grudniu, w Świętoszówce i Rudzi-
cy.  Cieszy mnie to, że na terenie naszej gminy organi-
zowane są  spotkania z ludźmi, którzy tworzyli życie 
publiczne, samorządowe, uczestniczyli w działalności 
różnych stowarzyszeń i organizacji. Cieszymy się ich 
obecnością i wsparciem dla wielu działań i inicjatyw 
na terenie naszej gminy i regionu. Za wieloletni doro-
bek, w imieniu własnym i całego samorządu bardzo 
serdecznie dziękuję. Bardzo serdecznie dziękuję orga-
nizatorom i sponsorom, działającym na rzecz tej gru-
py. Również planowane są spotkania z seniorami w 
styczniu 2017 r. Jest to dla mnie wielka radość, że mo-
gę się z takimi zacnymi ludźmi spotykać, co z ochotą 
czynię. 
SPOTKANIE Z PRZEDSIĘBIORCAMI 
       16. grudnia spotkaliśmy się z ludźmi, którzy two-
rzą miejsca pracy i przyczyniają się do rozwoju naszej 
gminy. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim przed-
siębiorcom, którzy tworzą miejsca pracy, podejmują 
ryzyko rozwijając swoje firmy i chociaż ponoszą też 
porażki, to dają zatrudnienie wielu ludziom z naszej     
i ościennych gmin.. To dzięki płaconym przez nich 
podatkom, rozwija się gmina Jasienica i może realizo-
wać liczne inwestycje. Za to bardzo serdecznie 
wszystkim dziękuję. Dobrze, że ten sektor prężnie się 
rozwija. Dziękuję wszystkim stowarzyszeniom, które 
funkcjonują na naszym terenie i realizują wszystkie 
pasje i misje. Realizując pokazy historyczne, wystawy 
rękodzieła artystycznego i użytkowego.  
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Dziękuję prezesom, naczelnikom, służbom zabezpie-
czającym działania p. poż. i medyczne, a także komu-
nalne. Dziękuje wszystkim pracownikom Urzędu 
Gminy za pracę. Bardzo serdecznie dziękuję sołtysom 
i radom sołeckim za pracę w poszczególnych sołec-
twach. Bardzo dziękuję Radzie Gminy Jasienica, która 
podejmuje uchwały tworząc miejscowe prawo służące 
realizacji zadań na płaszczyźnie gminy Jasienica. 
Dziękuję za podejmowane działania i poświęcony 
czas. Dziękuję wszystkim mieszkańcom, za prace na 
swoich posesjach i dbałość o ich schludny wygląd. 
POCZĄTEK 2017 ROKU 
        Miłym akcentem było wspólne kolędowanie w 
Mazańcowicach zorganizowane przez Polski Związek 
Chórów i Orkiestr, Gminny Ośrodek Kultury i parafię 
św. Marii Magdaleny, organizują spotkania z kolędą. 
Co roku gospodarzem tego wydarzenia jest Chór "Hej-
nał".  
W takim dniu, uroczystości Trzech Króli, mamy moż-
liwość wspólnego kolędowania i podziękowania arty-
stom za dzielenie się swoim talentem z mieszkańcami, 
którzy zechcieli uczestniczyć w tym pięknym wyda-
rzeniu. Tym państwu obecnym na spotkaniu również 
bardzo serdecznie dziękuję. Wszystkim uczestniczą-
cym w budowie szopki oraz tym, którzy wprowadzili 
do niej swoje zwierzęta i opiekowali się nimi. 
        W tym samym dniu 6. stycznia, w parafii św. Je-
rzego w Jasienicy, z parafianami kolędował Zespół 
Regionalny "Jasieniczanka". Zarówno zespołowi, jak   
i uczestnikom również serdecznie dziękuję i życzę, że-
by Trzej Królowie przynieśli Dobrą Nowinę na cały 
2017 rok. 
NOWA KARETKA POGOTOWIA RATUNKOWEGO 
        Pragnę poinformować, że 9. stycznia br. nastąpiła 
miła chwila dla mieszkańców naszego regionu, gdyż 
otrzymaliśmy nową karetkę pogotowia. Jest to najno-
wocześniejsza karetka, która funkcjonuje na naszym 
terenie, wyposażona w sprzęt najwyższej klasy. Karet-

ka została zakupiona z funduszy wojewody i wyposa-
żona przez pogotowie. Cieszy fakt, że dwie takie ka-
retki zasiliły nasz region i przypadły Jasienicy i Wiśle. 
Natomiast ZOZ Jasienica i Gmina Jasienica   dostoso-
wały pomieszczenia i wybudowały nowy podjazd do 
ośrodka zdrowia w Jasienicy, co daje możliwość opie-
ki nocnej i świątecznej dla zespołu pogotowia stacjo-
narnego, złożonego z lekarza i personelu medycznego, 
który będzie funkcjonował w Jasienicy, bez potrzeby 
wyjazdu mieszkańców do pogotowia i Szpitala Woje-
wódzkiego w Bielsku-Białej. Starania trwały kilka 
miesięcy i wkrótce dojdzie do finalizacji tego przed-
sięwzięcia, sfinansowanego ze środków gminy Jasie-
nica, w kwocie około 100 tyś zł.  

NA NOWY 2017 ROK 
Życzę Państwu, wiele zadowolenia i satys-
fakcji z tego czym się zajmujecie, z przy-
kładu jaki dajecie młodemu pokoleniu,     
z umiłowania naszej Małej Ojczyzny - 
Gminy Jasienica. Życzę, by ta satysfakcja 
towarzyszyła Wam przez cały 2017 rok. 
By wszystko, co nas czasem dzieli, potra-
fiło nas tak silnie połączyć. Bo nasz kraj 
podzielony, zawsze był narażony na pro-
blemy, a jednością był zawsze silny, co 
znamy z historii. Życzę, by towarzyszył 
nam i pokój, i spokój. By nasze dłonie         
i serca były zawsze otwarte, nigdy za-
mknięte. By i nasze kolana, potrafiły się 
czasem zgiąć. Tego Państwu i sobie           
w 2017 roku serdecznie życzę.  

Dziękuję za relacje 
R. Bożko 

                                        

Z okazji 80 rocznicy urodzin  
Pani Krystynie Bujak   z Iłownicy 

najserdeczniejsze życzenia dobrego zdrowia, 
zadowolenia z życia oraz wszelkiej pomyślności  

składa 
koleżanka Agnieszka 

 

Z okazji 80 rocznicy urodzin oraz imienin  
Pani Marii Waleczek  z Iłownicy 

życzenia zdrowia, zdrowia i jeszcze raz zdrowia , 
Błogosławieństwa Bożego  

oraz wszelkiej pomyślności 
życzą 

córki z rodzinami 
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Po raz kolejny wójt gminy Jasienica Ja-
nusz Pierzyna zorganizował spotkanie świą-
teczne dla przedsiębiorców, działających na 
terenie gminy Jasienica.  

Wójt witał wszystkich gości w progach 
kompleksu sportowo-kulturalnego „Drze-
wiarz” w Jasienicy przy muzyce Regionalnego 
Zespołu „Dudoski” z Międzyrzecza Górnego. 
Wśród gości był m.in. Tadeusz Donocik, wie-
loletni prezes Regionalnej Izby Gospodarczej 
w Katowicach.  

Otwierając uroczyste spotkanie wójt Ja-
nusz Pierzyna przypomniał, że od wielu lat 
jest to forma podziękowania za wkład przed-
siębiorców w rozwój gminy Jasienica. – Dzię-
ki waszej działalności mieszkańcy gminy Ja-
sienica mają pracę, pozwalacie im utrzymać 
rodziny – mówił wójt Janusz Pierzyna. Zachę-
cał do inwestowania, a także do osiedlania. 
Przypomniał, że gmina Jasienica od kilku lat 
utrzymuje podatki lokalne na niezmienionym 
poziomie, wspiera też w miarę możliwości 
zwłaszcza małe i średnie przedsiębiorstwa, za 
co stale otrzymuje nagrody.   Wójt podzięko-
wał też radnym i członkom licznych stowarzy-
szeń z terenu gminy za zaangażowanie w ży-
cie społeczne. – Choć czasem mamy różne 
zdania, zawsze potrafimy się porozumieć z ko-
rzyścią dla całej społeczności naszej gminy – 
mówił. Złożył też wszystkim życzenia świą-
teczne i noworoczne.  

Dla uczestników spotkania śpiewał Chór 
ATH pod dyrekcją prof. Jana Borowskiego, 
mieszkańca Rudzicy. Swoje świąteczne wier-
sze recytował inny mieszkaniec gminy Jasie-
nica – Juliusz Wątroba. Tekst jego kolędy zna-
lazł się też na kartce świątecznej, jaką otrzy-
mali goście spotkania, wraz z obrazkiem, na-
malowanym przez kolejnego mieszkańca Ru-
dzicy, artysty plastyka Floriana Kohuta. Po-
częstunek, którego głównym daniem był sma-
żony karp z RSP w Jasienicy, przygotowały 
panie z Koła Gospodyń Wiejskich  w Jasieni-
cy.  

www.jasienica.pl
 

PODZIĘKOWANIA 

Dzieci i nauczyciele oraz dyrektor z Przedszkola Publicznego w Świętoszówce 
składają serdeczne podziękowania firmie PAGED MEBLE S.A. za podarowanie krzeseł 

dla naszej placówki. 
Dzieci i nauczyciele oraz dyrektor z Przedszkola Publicznego w Świętoszówce 

chcą złożyć serdeczne podziękowania właścicielowi 
Kancelarii WEXEL Panu Maciejowi Cygan za zakup sprzętu nagłaśniającego 

dla naszej placówki. 
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III JOSIYNICKO WILIJA 
Kolędy, potem świąteczne potrawy i ozdoby, a na 
koniec jeszcze pieśni bożonarodzeniowe i okolicz-
nościowe scenki – podczas trzeciej już „Josiynickiej 
Wilii” atrakcji gościom spotkania nie brakowało.  

W niedzielne popołudnie na sali Drzewiarza kil-
kaset gości obległo stoiska z ozdobami świąteczny-
mi. Wszystkich przywitał wójt Janusz Pierzyna, któ-
ry dziękował licznej rzeszy organizatorów oraz 
osób, które zaangażowały się w przygotowanie oka-
załego kiermaszu. Dla gości wystąpił chór z zaprzy-
jaźnionego czeskiego Petřvaldu, a następnie pra-
cownicy Urzędu Gminy Jasienica, śpiewający kolę-
dy, ubrani w regionalne stroje Śląska Cieszyńskiego. 
Panie z kół gospodyń wiejskich gminy Jasienica 
oraz zaprzyjaźnieni mieszkańcy Gutów na Zaolziu, 
członkowie Polskiego Związku Kulturalno-
Oświatowego, wystawili swoje stoły ze świątecz-
nymi potrawami. Wszystkie koła wzięły udział       
w przeglądzie kulinarnym „Stoły świąteczne na Ślą-
sku Cieszyńskim”. Następnie dla gości spotkania 
przygotowano poczęstunek, a na scenie wystąpiła 
kapela „Ucha” z przedstawieniem obrzędowym 
„Kol ęda w Straconce”, Zespół Wokalny „Fairy Ta-
le” Gminnego Ośrodka Kultury Jasienica oraz Ze-
spół Regionalny „Dudoski”.  

Głównie z myślą o najmłodszych organizatorzy 
przygotowali fabrykę ozdób choinkowych i warszta-
ty florystyczne, gdzie uczestnicy uczyli się przygo-
towywać stroiki i kartki świąteczne. Impreza pod 
patronatem Wójta Gminy Jasienica Janusza Pierzy-
ny.  
Wyróżnienia za tradycyjne potrawy świąteczne:  
Koło Gospodyń Wiejskich Bielowicko za „Szarlotkę 
z łososia”  
Koło Gospodyń Wiejskich Biery za „Pasztet z kacz-
ki”  
Koło Gospodyń Wiejskich Grodziec za „Paletę mię-
sną”  
Koło Gospodyń Wiejskich Iłownica za „Nalewkę      
z róż”  
Koło Gospodyń Wiejskich Jasienica za „Gęś pie-
czoną z karmelizowanymi śliwkami”  
Koło Gospodyń Wiejskich Landek za „Owoce su-
szone w galarecie”  
Koło Gospodyń Wiejskich Łazy za „Śledzia po ka-
szubsku”  
Koło Gospodyń Wiejskich Mazańcowice za „Karpia 
faszerowanego pieczarkami”  
Koło Gospodyń Wiejskich Międzyrzecze Dolne za 
„Pieczki - zupę z pieczek”  
Koło Gospodyń Wiejskich Roztropice za „Karczek  
w kapuście”  
Koło Gospodyń Wiejskich Rudzica za „Karpia       
w kapuście z grzybami”  
Koło Gospodyń Wiejskich Świętoszówka za „Sałat-
kę świąteczną”  

Koło Gospodyń Wiejskich Wieszczęta za „Świą-
teczne rurki”  
PZKO w Gutach za  „Zupę porzeczkową ze struclą”  

www.jasienica.pl  
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Z   G Ó R K I … 
Nowy Rok bieży 

 
Tak, tak… To nie pomyłka ani sen… To szczera prawda: 
stary rok się skończył i rozpoczął nowy… A wcześniej 
święta Bożego Narodzenia: bezśnieżne, szare, mgliste, 
mokre i ponure… To już nawet aura z nas kpi! Widać za-
służyliśmy na to? Ej, gdzie te święta , gdy śniegu po pa-
chy, mróz się skrzył i malował przepiękne kompozycje na 
szybach (nie dziwota więc, że i artyści coraz marniej ma-
lują, boć nie widzą tego co kiedyś rozkwitało na szybach), 
konie ciągnęły sanie a z chrap buchała  para, a dzieczyska 
rozwrzeszczane jak nie boskie stworzenia kuligiem ubar-
wiały kolorową biel… 
 Starali się wszyscy, by przyspieszać święta – od hi-
permarketów, które już po Wszystkich Świętych rozpo-
częły hałaśliwą reklamę, po księży chodzących po kolę-
dzie już pewnie od września – no to mamy! Gdyby nie 
choinki i te anglojęzyczne piosneczki odtwarzane do znu-
dzenia, aż do odruchów wymiotnych, to nic nie wskazy-
wałoby na to że święta idą, a nawet biegną, i że już prze-
szły, czy przebiegły (przebiegłe!)…  
 W drugi dzień świąt byli nawet u nas kolędnicy: naj-
pierw cztery wypłoszone dziewczątka, a potem dwóch 
muzyków – jeden z trąbką, a drugi z waltornią; zagrali po 
zwrotce dwie kolędy na (na)dętych instrumentach, żona 

dała im dwadzieścia 
złotych i wsiąkli da-
lej w mroczną sza-
rość, niegdyś bia-
łych, świąt.. 
 Ale niezależnie 
od aury i zmian za-
chodzących w oby-
czajowości ten okres, podświadomie już 
chyba, zmusza do refleksji nad przemija-
niem… Nad tymi, których już nie ma,     
a jeszcze w ubiegłym roku… Bo przemi-
jamy, mijamy, wymijamy się, a czasem 
nawet omijamy. I zastanawiamy się co 
najważniejsze w tych naszych grzesz-
nych żywotach. Chyba jednak zgoda na 
siebie, harmonia i spokój… Ale jak tu 
mówić o spokoju, kiedy świat niespokoj-
ny, Polska niespokojna (wszak szykowa-
ny był pucz, bo zamówiono kanapki!)      
i tylko moja wieś spokojna i wesoła, choć 
też złośliwa, bo jak tylko powiesiłem 
plakat informujący o moim spektaklu 
(POCIĄG POSPIESZNY DO MIŁO-
ŚCI), to już po kilku godzinach jakieś 
życzliwe rączki (oby uschły!) go zerwa-
ły! Drugi plakat spotkał ten sam smutny 
los – i to w samym centrum Rudzicy, tuż 
przy kiosku i kościele… 
 Co tam jednak jakieś szczególiki. 
Dobrze, że w tym czasie jesteśmy blisko 
siebie (czasem nawet zbyt blisko) i ła-
miemy się opłatkiem na licznych spotka-
niach, życzymy sobie szczęścia, choć 
przecież nie od dziś wiadomo, że naj-
większym szczęściem jest nieszczęście 
bliźniego! Ale niektóre z tych spotkań są 
wyjątkowe (jak stan) i zapadają długo    
w pamięci, nie tylko długami nie pospła-
canych świątecznych chwilówek… 
 To jednak Święta Bożego Narodze-
nia, czyli rodzi się Bóg, który po to po-
jawił się na ziemi, by ziemia była bar-
dziej boska, a ludzie bardziej ludzcy… 
Różnie z tym jest, mimo kazań i orędzi, 
bo zło nie chce skapitulować. Może gdy-
by Boże Narodzenie obchodziło się co-
dziennie, to bylibyśmy lepsi? Mamy jed-
nak Nowy Rok i już zupełnie na poważ-
nie chciałoby się by był lepszy, sprawie-
dliwszy, niósł spełnienia i zachwyty i tę 
niewzruszoną pewność, że warto żyć, bo 
życie – mimo wszystko – jest takie pięk-
ne… 

     Juliusz Wątroba 
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Z NOWYM ROKYM 
Witóm piyknie! 

Witóm wszystkich w tym Nowym 2017 Roku, rod 
żech je, że mogym zaś cosi napisać do tej naszej gaze-
ty. Czas Godni mómy już za sobóm, a jo fórt jeszcze 
spóminóm ty przedświónteczne dni i ty wszystki spo-
tkania. A było ich moc, na jednym takim spotkaniu 
podeszli do mie Panoczek z Paniczkóm i piyknie mi 
podziynkowali za ty moji felietony, za ty spóminki     
z downych roków. Prawili, że ich to moji pisani łod-
młodzo, bo zaś mogóm sie cofnóć do zadku kie byli 
młodzi. Spóminajóm i chcóm młodym połopowiadać 
ło tym swojim żywobyciu. Nie kożdy z młodych chce 
to słyszeć, ale nejczyńści dziołchy i chłapcy zaczyna-
jóm sie dopytywać ło roztomajte wydarzynia i zwy-
czaje. Człowiek je tak stworzóny, że pryndzy czy nie-
skorzy zaczyno sie pytać, jak tu downi żyli moji 
przodkowie,  skónd my sie tu wziyli i jaki sóm nasze 
korzyni. To mie łogrómnie cieszy, że mogym niejed-
nymu pumóc w łodszukanio samego siebie. Dyć pra-
wióm, że człowiek je tyla worte, wiela może dać dru-
gimu człowiekowi. Czasym zdałoby sie, że już takich 
ludzi ni ma miyndzy nami, ale jak tak sie dobrze po-
rozglóndómy to sóm, a je ich jeszcze moc. Tóż chwała 
Bogu, sóm to ludzie gościnni, życzliwi, pogodni, kie-
rzy wiedzóm, że tu żodyn na wieki ni ma, a to co dzi-
sio zasiejóm, to bydóm zbierać, jak nie łóni to na 
pewno przyszłe pokolynia. Niejedyn prawi „drzistu 
chlastu, aż ku miastu”, tak było ale już ni ma a „co by-
ło a nie jest nie pisze się w rejestr”. Ale to ni ma 
prowda, bo jo wiym na pewno,  je żech ło tym prze-
kónany, że to dobro, kiere nasi przodkowie w mi-

niónych pokoleniach i w ro-
dzinach przekozali  łod czasu 
do czasu bydzie sie budzić. 
Spómnym tu staróm Pustel-
niczke, kieróm już jyny nej-
starsi ludzie pamiyntajóm. 
Mieszkała postrzodku naszej 
dziedziny, dycki była łu-
śmiychniynto, życzliwo, dyć 
by ani chroboczka na ceście nie skrzywdziła. Dzisio 
po telownych rokach trefióm na ceście jeji prawnucz-
ki, kiere jóm nie znały, chyba że z łopowiadanio, ale 
kiej widzym ich łuśmiych i życzliwość, to zdo mi sie 
że zaś żech trefił Pustelniczke, sómsiadke ło ludzkij 
gymbie, a gołymbim sercu. Takich ludzi downi było 
moc, skrómni, dobrzy, a w ich chałpach zawsze był 
próg wydeptany, bo wszyscy radzi do nich przycho-
dzili, by usłyszeć dobre słowo, życzliwóm porade, a w 
niejednej starości pocieszyni. Tacy ludzie choć łod-
chodzóm pozostawiajóm po sobie ślad i moc dobrych 
wspómniyń. Ale  nie myślcie, że ci downi ludzie to 
same anioły, byli też zazdrośnicy, chciwcy, roztomaici 
judosze, ale ło takich ludziach żodyn spóminać nie 
chce. Tóż niech tyn Nowy Rok 2017  bydzie rokym 
życzliwości i łuśmiychu ku drugimu człowiekowi. Tak 
żyjmy se razym, coby po rokach nowe pokolyni, kiere 
przydzi po  nas dobrze ło nas godało. Dyć zostowmy 
po sobie dobry ślad.  

J. N. Josiyniczanin  

 

BIBLIOTECZNE ROZMAITOŚCI DLA DZIECI I DOROSŁYCH 

30 listopada 2016 roku w Gminnej Bibliotece 
Publicznej w Jasienicy odbyło się kolejne spotkanie 
z Panem Juliuszem Wątrobą, w czasie którego pro-
mował swoje nowe książki takie jak: „W Świerkowym 
Gaju”, „Od nocy do świtu” i „Blisko ść oddaleń”. 
Pierwsza z nich poświęcona jest postaci i twórczości 
graficznej Józefa Świerka. Pana Juliusza łączyły z ar-
tystą bliskie, przyjacielskie kontakty. „W Świerko-
wym Gaju” powstało po śmierci Pana Józefa i zawiera 
jego grafiki, do których nasz Poeta napisał wiersze. W 
książce znaleźć też można fragmenty pamiętnika Pana 
Świerka. Druga prezentowana książka „Od nocy do 
świtu” ma charakter autobiograficzny. Pan Juliusz 
powraca w niej do przeszłości czasów powojennych, 
okresu swojej młodości. Ten bardzo osobisty, pełen 
refleksji dziennik porusza trudne tematy mówiące o 
przemijaniu i kruchości życia. Jak sam twierdzi Poeta 
jest to najważniejsza książka jego życia. „Bliskość od-
daleń” powstała we współpracy z Agnieszką Nowin-
ską, scenografką i malarką pochodzącą z Bielska-
Białej, obecnie mieszkającą w USA. Jej malarstwo 
można podziwiać w galeriach całego świata. Te nie-
zwykłe prace urzekły Pana Juliusza, wysłał Pani 

Agnieszce 200 swoich wierszy miłosnych, z których 
malarka wybrała 21 i do nich stworzyła 21 obrazów. 
 Spotkanie w andrzejkowy wieczór Pan Juliusz ce-
lebrował z właściwą sobie lekkością słowa, nutą auto-
ironii, dowcipu i  przenikliwego spojrzenia na świat. 
Podkreślił, że zawsze bardzo ceni sobie każde spotka-
nie i rozmowę z drugim człowiekiem. Niech żałują 
wszyscy, których nie było z nami tego wieczoru. 
 3 grudnia 2016 roku w GBP miały miejsce 
warsztaty decoupage. Panie z wielką pasją zdobiły 
bożonarodzeniowe bombki oraz świątecznymi moty-
wami dekorowały butelki. 
 Z kolei 7 grudnia w GBP w Jasienicy drugokla-
siści z ZSP w Jasienicy spotkali się z Panem Zbi-
gniewem Kołbą, który zaprezentował dzieciom swoją 
książkę pt. „Znajdź mnie i kiedyś odwiedź”. Książka 
w przystępny i zabawny sposób pozwala dzieciom na 
odkrywanie różnych, ciekawych miejsc w Polsce oraz 
zwraca uwagę na wieloznaczne nazwy miejscowości. 
Dzieci bardzo czynnie brały udział w spotkaniu z na-
szym gościem. Pan Zbigniew oprócz  geografii Polski 
z prawdziwą pasją promował również zdrowy styl ży-
cia, zachęcał dzieci m. in. do częstego  
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BIBLIOTECZNE ROZMAITOŚCI DLA DZIECI I DOROSŁYCH

picia kakao, porządnego wysypiania się i oczywiście 
do czytania książek. 
 Cieszymy się, że jako GBP w Jasienicy mogliśmy 
przyczynić się do radości dzieci z naszej gminy.  
W dniach od 8 do 9 grudnia we wszystkich naszych 
placówkach gościliśmy Teatr Kalejdoskop z Rybni-
ka z przedstawieniem pt. „Wędrówki Świętego Mi-
kołaja”.  Mikołaj po drodze spotykał różne postacie, 
które pomagały mu w dotarciu do celu. Dzieci bardzo 
spontanicznie reagowały na to, co się działo na scenie, 
rozwiązywały zagadki, zadawały Mikołajowi mnóstwo 
pytań no i oczywiście cieszyły się z otrzymanych sło-
dyczy. Dziękujemy za udostępnienie miejsca i współ-
organizację Filiom GOK-u, Szkole w Mazańcowicach 
i Radzie Sołeckiej w Bierach. 

 Tuż przed świętami zaprosiliśmy mieszkańców 
Gminy Jasienica na świąteczno-gwarowe kolędowa-
nie    pt. „W GBP KolynDowanio prziszeł czas”. 
Spotkanie prowadził nasz jasienicki gawędziarz Pan 
Józef Niesyt wraz z muzykującymi na gitarze Wojcie-
chem Zoniem i flecie Ewą Błahut. Pan Józef czytał 
fragmenty Biblii przełożone na język gwary, słowa     
o Bożym Narodzeniu przeplatane były wspólnie śpie-
wanymi kolędami. Był to wieczór, który pozwolił 
uczestnikom miło spędzić czas i wprowadził nas w 
atmosferę świąt. Wspólne kolędowanie połączone 
było z podsumowaniem rankingu „Na Najaktyw-
niejszego Czytelnika 2016 Roku” przeprowadzone-

go w GBP i Filiach. Nagrody laureatom wręczono w 
trzech kategoriach wiekowych: dorośli, młodzież         
i dzieci. Gratulujemy wszystkim zwycięzcom i mamy 
nadzieję, że przykład laureatów zachęci innych do  
częstego sięgania po książkę w nowym roku. 
Filia w Mazańcowicach 
W miesiącu grudniu w Filii w Mazańcowicach odbyły 
się świąteczne warsztaty florystyczne. Uczestnicy 
wykonywali kartki, stroiki i ozdoby świąteczne. Dzieci 
i młodzież wykazali się wielkim zaangażowaniem        
i pomysłowością w tworzeniu swoich prac, stąd po-
mysł na kontynuowanie tego typu zajęć. 
Filia w Mi ędzyrzeczu 
„Noc w Bibliotece” to impreza, która odbyła się w 
Chacie Międzyrzecze pod hasłem „wróżby andrzejko-
we”. Grupa dzieci przebywała w bibliotece 25 listopa-
da 2016 r. od 19:30 do 7:30 następnego dnia. W czasie 
andrzejkowej nocy miały miejsce liczne konkursy        
i zabawy: zaczarowane podchody, warsztaty plastycz-
ne, na których dzieci wykonywały czapki wróżbitów, 
głośne czytanie bajek i wspólne malowanie ilustracji. 
Po przepysznej „magicznej” pizzy, odbyły się wróżby 
andrzejkowe, młodzież rozwiązywała liczne quizy       
i zagadki. Zabawa była przednia. 
Do snu czytano dzieciom bajeczki. Magiczna noc jak 
za dotknięciem czarodziejskiej różdżki minęła bardzo 
szybko. 
Filia w Rudzicy 
13 i 20 grudnia w Filii w Rudzicy miały miejsce kolej-
ne spotkania dla przedszkolaków z cyklu "Przyjaciele 
z Biblioteki" . Tym razem dzieci poznały Kota Leona. 
Dzięki temu bohaterowi dzieci poznały pracę listono-
sza i dowiedziały się, jak należy prawidłowo adreso-
wać listy. Nie brakło również zabawy z książką. 
Przedszkolaki otrzymały zadanie dostarczenia "przesy-
łek" odpowiednim bohaterom zaprezentowanych ksią-
żeczek dla dzieci. Pracą plastyczną, wieńczącą spotka-
nie był projekt papierowego kotka. 
 
 Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim naszym 
Czytelnikom za korzystanie z zasobów Gminnej Bi-
blioteki Publicznej i jej Filii oraz życzymy by Nowy 
2017 Rok był dla Was obfity w chwile pełne dobroci     
i ludzkiej życzliwości.  
     Anna Kurpik 

 

LAURECI KONKURSU EKOLOGICZEGO 

7 grudnia w Starostwie Powiatowym uroczyście rozstrzy-
gnięto XIII Powiatowy Konkurs Ekologiczny „Człowiek a Środo-
wisko”. 
Publikujemy listę nagrodzonych – z naszej gminy-  w kategorii 
prac plastycznych, multimedialnych, fotograficznych i literac-
kich. 
 PRACE FOTOGRAFICZNE 
III miejsce – Piotr Zahradnik – Zespół Szkół w Rudzicy 
PRACE MULTIMEDIALNE  
Szkoły Podstawowe 
I miejsce – Antoni Balcy   - ZSP Rudzica 

III miejsce – Katarzyna Kulas ZSP Rudzica 
W tym roku na konkurs wpłynęło około 400 prac, najwięcej pla-
stycznych i prezentacji multimedialnych. Laureatom nagrody 
wręczali przewodniczący Rady Powiatu Jan Borowski, wice-
starosta bielski Grzegorz Szetyński, członkowie Zarządu Po-
wiatu Katarzyna Adamiec i Stanisław Pięta, przewodniczący 
Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa Jacek Staszek, na-
czelnik Wydziału Organizacji i Nadzoru Beata Jura oraz czło-
nek Komisji Ochrony Środowiska Marcin Dziki.  
W 2017 roku zapraszamy do następnej edycji konkursu!

 Na podstawie: www.powiat.bielsko.pl
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FINISAŻ WYSTAWY  KATARZYNY ŻACZEK 
I PROMOCJA KALENDARZA BESKIDZKIEGO NA 2017 ROK 

23 grudnia 2016 r. w filii GOK w Rudzicy spotkaliśmy się       
w iście rodzinnej atmosferze z okazji finisażu wystawy  Katarzyny 
Żaczek połączonego z promocją Kalendarza Beskidzkiego na 
2017 rok.  

Pani Katarzyna jest mieszkanką Rudzicy od ponad 20 lat. 
Zawodowo związana jest z "Kubiszówką" w Bielsku-Białej, gdzie 
prowadzi zajęcia plastyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych. 
Prowadzi też zajęcia dla młodzieży uzależnionej, w ośrodku "Na-
dzieja", założonym przez księdza Józefa Walusiaka. 

Tworzy głównie grafiki w technice linorytu. Uczestniczyła     
w wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i za gra-
nicą. Jej wielką pasją jest projektowanie i szycie toreb i tkanin ar-
tystycznych. W wolnym czasie uczy się ikonopisania. 

Od trzech lat współpracuje z Kalendarzem Beskidzkim,       
w którym dotychczas opublikowała cztery artykuły dotyczące lu-
dzi związanych z sztuką, kulturą lub historią Bielska oraz Szczyr-
ku. 
Nie bez powodu spotkanie odbyło się w Rudzicy. Kalendarz Be-
skidzki wydawany jest od ponad pięćdziesięciu lat, przez Towa-
rzystwo Przyjaciół Bielska - Białej i Podbeskidzia. To wydanie 
związane jest szczególnie z naszą miejscowością, za sprawą 
poety Juliusza Wątroby, który napisał do Kalendarza wiersze      
o bielskich portalach, oraz artykuł o artyście Florianie Kohucie. 
mieszkającym w Rudzicy. W Kalendarzu ukazał się też artykuł    
o pochodzącym z Rudzicy Józefie Kidoniu i tekst Kasi Żaczek,        
o Jacku Proszku. Spotkanie odbyło się w charakterze świąteczno 
- przyjacielskim. Góralskie kolędy zagrała Kapela Regionalna      
z Jasienicy.  

O idei Kalendarza Beskidzkiego opowiedział redaktor na-
czelny Jan Picheta, ubarwiając opowieści nieznanymi ciekawost-
kami. Teksty w Kalendarzu pokazują jak bogaty kulturowo i tema-
tycznie jest region Śląska Cieszyńskiego i jego okolice i jak łączy 
tematy wydające się bardzo odmienne. Na spotkanie przybyła 
również autorka artykułu w tegorocznym Kalendarzu o Fundacji 
Pozytywnych Zmian, zajmującej się sprawami przemocy wobec 
kobiet. Marzena Kocurek przedstawiła ideę powstania fundacji     
i jej dotychczasowe działania. 

Spotkanie było bardzo różnorodne tematycznie, odzwier-
ciedlające bogaty w wydarzenia, działania, kulturę i sztukę re-
gion Śląska Cieszyńskiego. A nadchodzący okres Bożego Na-
rodzenia, dodał spotkaniu odcień refleksji, o różnorodności lu-
dzi wokół nas i potrzebie szacunku i tolerancji dla drugiego 
człowieka, jego przekonań, poglądów i potrzeb. 

Kalendarz Beskidzki jest laureatem Nagrody Stowarzy-
szenia Dziennikarzy Polskich im. Aleksandra Milskiego za rok 
2015, dla czasopism regionalnych. 

Jego wydawcą jest Towarzystwo Przyjaciół Bielska - Bia-
łej i Podbeskidzia. 

Gok Rudzica 

„JEST TAKI DZIEŃ BARDZO CIEPŁY, CHOĆ GRUDNIOWY…” 
 

W mroźny, grudniowy poranek, przed-
szkolaki z ZSP w Iłownicy udały się   z ży-
czeniami świątecznymi do Łukasza Ficka, 
chłopca cierpiącego na mózgowe porażenie 
dziecięce.  

Dzieci z  akompaniamentem gitary, za-
śpiewały kolędę  Pastuszek Bosy, złożyły 
życzenia i wręczyły własnoręcznie wykona-
nego na świetlicy szkolnej świątecznego 
aniołka.    Odwiedziny i wspólne kolędowa-
nie sprawiło wiele radości Łukaszowi  i jego 
bliskim.  

Dla naszych małych wychowanków ta wizyta,  była nauką budowania postawy wrażliwości, zrozumienia      
i życzliwości dla drugiego człowieka.  

Nauczyciele przedszkola w ZSP w Iłownicy 
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KONKURSY BOŻONARODZENIOWE ROZSTRZYGNIĘTE 
Konkurs Kol ęd i Pastorałek oraz Przegląd Jasełek i Obrzędów Kolędniczych – to dwie imprezy, które już na 
stałe wpisały się w kalendarium wydarzeń Gminnego Ośrodka Kultury w Jasienicy. 
W czwartek 5. stycznia 2017 r., w filii GOK w Rudzicy,  po raz czternasty, odbył się Konkurs Kolęd i Pastora-
łek. Na scenie podczas przesłuchań konkursowych pojawiło się 35 wykonawców. 
Jury XIV Konkursu Kol ęd i Pastorałek w składzie: 
Jan Borowski, Zbigniew Wałach i Eugeniusz Kubat po-
stanowiło przyznać : 
•  W kategorii  przedszkola i klasy I – III: 

I miejsce Chór Szkolny „Wiolinki” z Bystrzycy, 
Republika Czeska 

II  miejsce Antonina Kraszewska z Cieszyna 
III  miejsce zespół muzyczny z ZSP w Iłownicy 
Wyróżnienie – Amelia Białek z ZSP Rudzica 

• W kategorii klasy IV – VI: 
I miejsce zespół Wokalny „Kontrasty” z DK Ko-

morowie,  
II  miejsce Chór Szkolny „CRESCENDO” z By-

strzycy, Republika Czeska, 
II miejsce Hanna Stoszek ze SP nr 2 w Cieszynie, 
III  miejsce Jagoda Rataj z Katowic 
Wyróżnienia  
Żaneta Gładysz – ZSP w Grodźcu 

• W kategorii gimnazja i ponadgimnazjalne: 
I    miejsce Kapela Folkowa – Miejski Dom Kultury 

Wapienica, 
II   miejsce (ex aequo) „Fairy Tale” – GOK Jasienica 
II   miejsce (ex aequo – Zespół „ARDANTE” z Bucz-

kowic 
III  miejsce – Karolina Kobielusz – Laliki  
Wyró żnienia: 
� Oliwia Kurpas z Mnicha, 
� Matylda Forszpaniak z Cieszyna 
� Kwintet instrumentów Dętych  

z Gimnazjum w Jasienicy 
 
12. stycznia w filii GOK w Rudzicy, odbył się XIV 
Przegląd Jasełek i Obrzędów Kolędniczych. Podczas 
przesłuchań konkursowych, zaprezentowało się 16 ze-
społów. Jury  Przeglądu Jasełek i Obrzędów Kolęd-
niczych w składzie: Ewa Polak-Walesiak, Grzegorz Si-
kora i postanowiło przyznać : 
• W kategorii przedszkola i klasy I – III:  

I   miejsce - Przedszkole Publiczne w Świętoszówce, 
II   miejsce - Zespół Szkolno-Przedszkolny                
w    Wieszczętach „Muchomorki” 5-6 latki 
III  miejsce - Zespół Szkolno-Przedszkolny    
w Wieszczętach „Trzecioklasiści”  

• W kategorii  klasy IV – VI: 
I miejsca – ZSP w Iłownicy „Szwarne Dziecka” 

Kolędnicy z Iłownicy 
II  miejsce - ZSP Grodziec 
III miejsce - ZSP w Jasienicy Zespół Teatralny  

„Teatralni.pl”  
• W kategorii gimnazja i ponadgimnazjalne 

I, II i III miejsca – nie przyznano 
Wyró żnienia: 
Zespół teatralny przy Gimnazjum w Rudzicy, 
Ośrodek Mieszkalno-Rehabilitacyjny w Bestwinie 
„Młodzi Razem” . 

 
 Serdecznie gratulujemy i dziękujemy wszystkim 
uczestnikom za udział w przeglądach. 
 Organizatorem Przeglądu był Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy. 
Przegląd Jasełek i Obrzędów Kolędniczych odbył się pod patronatem Wójta Gminy Jasienica. 

(Red) 
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95 LAT SZKOLNYCH KÓŁ PCK 
W piątkowe popołudnie 2 grudnia 2016 r. w Domu Żołnierza, w Bielsku - Bia-

łej odbyła się Akademia Honorowego Krwiodawstwa i Jubileuszu 95-lecia Szkol-
nych Kół PCK. Akademię zorganizował Zarząd i pracownicy Biura Oddziału Rejo-
nowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Bielsku-Białej. 

 Po serdecznym przywitaniu zaproszonych gości i występach artystycz-
nych Prezes Zarządu Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża         
w Bielsku-Białej Bogdan Ogrocki wręczał odznaczenia i wyróżnienia przedstawi-
cielom honorowego krwiodawstwa. Medale i statuetki wręczono także zasłużonym 
działaczom i wolontariuszom wspierającym działalność Szkolnych Kół PCK. Sta-
tuetkę z podziękowaniami dla Szkolnego Koła PCK przy Szkole Podstawowej w 
Świętoszówce za wspieranie idei czerwonokrzyskich wraz z gratulacjami odebrała  
zaproszona na tę uroczystość Dyrektor Ewa Anzorge - Janeczko.  

Szkoła realizuje zadania dydaktyczne i wychowawcze, wspierające wszech-
stronny rozwój ucznia, dlatego też mając na względzie powyższe zadania, Szkol-
ne Koło PCK jest ogniwem wspierającym ten proces.  Obecna działalność Szkol-
nego Koła PCK w Szkole Podstawowej im. Rudolfa Gila  w Świętoszówce jest 
kontynuacją wieloletniej praktyki w tym zakresie. SK PCK w naszej szkole  działa 
prężnie współpracując z Zarządem Oddziału Rejonowego PCK w Bielsku-Białej. 
Organizacja ta, działa w oparciu o podstawowe zasady Międzynarodowego Ru-
chu Czerwonego Krzyża. Są to: humanitaryzm, bezstronność, neutralność, nieza-
leżność, dobrowolność, jedność i powszechność. Działania SK PCK obejmują: 
pomoc socjalną, promocję zdrowia, honorowe krwiodawstwo, ratownictwo, szko-
lenie młodzieży, udział w akcjach pomocy Czerwonego Krzyża. 

 Spośród szerokiego wachlarza działań, pierwszorzędne znaczenie dla 
SK PCK w naszej szkole ma promocja zdrowia, szkolenie w zakresie udzielania 
pierwszej pomocy oraz pomoc socjalna, która uczy brania odpowiedzialności za 
siebie,  drugiego człowieka i najbliższe otoczenie. Członkowie SK PCK, już od 
wielu lat, biorą czynny udział w ogólnopolskich akcjach charytatywnych, takich 
jak: „Szkoło Pomóż i Ty”, „Każdy znaczek wspiera misje”, „Gorączka złota”, 
„Światowy Dzień Walki z Głodem”- przeprowadzają kwesty oraz pomagają          
w prowadzeniu akcji „Pola Nadziei”, „Kolędnicy Misyjni”. Nasi uczniowie angażo-
wali się w wolontariat - pomoc potrzebującym osobom starszym i samotnym przez 
okres kilku lat w zależności od potrzeby odwiedzając podopiecznych, odwiedziny 
w Rodzinnym Domu Dziecka w Janowicach oraz odwiedziny ciężko chorego 
ucznia naszej szkoły. Corocznie pielęgnują grób, zapalają znicze i składają wień-
ce na grobie patrona naszej szkoły Rudolfa Gila. Wykonują plakaty m. In. na 
„Dzień bez papierosa”, „Stop Narkotykom”. Nasze Szkolne Koło PCK, aktywnie 
uczestniczy w promocji Czerwonego Krzyża, poprzez udział  w konkursach o te-

matyce czerwonokrzyskiej, organizowanych przez 
Zarząd Oddziału Rejonowego PCK w Bielsku-Białej,  
udział w konkursach plastycznych, pod hasłami 
podanymi przez Zarząd Oddziału Rejonowego PCK 
w Bielsku-Białej. Nasi uczniowie wiele razy kwalifi-
kowali się do Etapu Rejonowego Konkursu Promocji 
Zdrowego Stylu Życia „Mały Ratowniczek”.  

Koło współpracuje także ze szkolną pielęgniar-
ką  w ramach promocji zdrowia w szkole. 

Pełniąc funkcję opiekuna Szkolnego Koła PCK 
w naszej szkole od 2005 roku oraz pracując z gru-
pami uczniów bardzo zaangażowanych i oddanych 
sprawie pragnę wraz z Panią Dyrektor Ewą Anzorge 
– Janeczko, bardzo serdecznie podziękować każdej 
osobie, która działała i działa w SK PCK w naszej 
szkole. 

 Bożena Mieszczak 
Ewa Anzorge – Janeczko 

MIKOŁAJKI W ŁAZACH 

W dniu 3 grudnia 2016 roku radny  Karol Bierski wraz z Kołem Gospodyń Wiejskich w Łazach i Ochotniczą 
Strażą Pożarną, zorganizował imprezę mikołajkową dla dzieci z sołectwa Łazy. Pomoc przy organizacji imprezy za-
oferowały nauczycielki Szkoły Podstawowej im. Rudolfa Gila w Świętoszówce.  Katarzyna Gańczarczyk prowadziła 
warsztaty wyrobu ozdób świątecznych, Anita Budny skręcała baloniki wyczarowując z nich zwierzątka i inne figurki, 
a  Ligia Korzeniowska - Mynarska przygotowała zabawy dla dzieci. Dodatkowo twarze najmłodszych malowała  Ju-
styna Mynarska, więc dzieci zamieniały się w motylki, kwiatuszki, gwiazdki, kotki i inne postaci.  

Punktem kulminacyjnym spotkania, było 
przybycie Mikołaja, którego dzieci przywitały 
piosenką, a on obdarował je prezentami. Każde 
dziecko oprócz prezentu od Mikołaja otrzymało 
dodatkowo słodki upominek od organizatorów.  
W tym roku impreza mikołajkowa w Łazach zo-
stała połączona z Przeglądem Młodych Talen-
tów. Każde dziecko, które zechciało zaprezen-
tować swoje umiejętności otrzymało nagrodę. 
Dzieci chętnie prezentowały swoje talenty wo-
kalne i plastyczne. 

Przewodnicząca KGW w Łazach  Maria 
Szostok podziękowała za pomoc w organizacji 
imprezy Ewie Anzorge - Janeczko dyrektorowi 
Szkoły Podstawowej  w Świętoszówce oraz 
sponsorom. 

Ligia Korzeniowska – Mynarska 
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X  TURNIEJ WIEDZY O RUCHU DROGOWYM  
„ JESTEM BEZPIECZNY NA DRODZE”   GRODZIEC 2016 

Już po raz dziesiąty, 30 listopada 2016 r., w Ze-
spole Szkolno – Przedszkolnym w Grodźcu, odbył się 
Turniej Wiedzy o Ruchu Drogowym,  pod patronatem 
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w 
Bielsku-Białej. Uczestnikami turnieju były dzieci klas 
II-III, z 6 szkół podstawowych  naszej gminy oraz 
spoza niej – z Górek Wielkich, Pierśćca, Kiczyc, Po-
górza i Jaworza.  

Na Turniej przybyli : Dyrektor WORD w Bielsku 
– Białej – Andrzej Listowski,  Pełnomocnik do spraw 
BRD – Alfred Brudny , Zastępca Komendanta Miej-
skiego Policji w Bielsku – Białej młodszy inspektor 
Krzysztof Gałuszka, Zastępca Naczelnika Wydziału 
Ruchu Drogowego KMP w Bielsku – Białej podkomi-
sarz Krzysztof Stankiewicz, aspirant Ilona Michal-
czyk z Wydziału Ruchu Drogowego w Bielsku - Bia-
łej, Przewodniczący Komisji Porządku i Bezpieczeń-
stwa Publicznego w gminie Jasienica – Tadeusz Kuś, 
Prezes OSP w Grodźcu – Stanisław Cebulak. 

Uroczystego rozpoczęcia dokonała dyrektor szko-
ły – Jolanta Tomik, życząc wszystkim „zdrowej” ry-
walizacji i dobrej zabawy. 

Zadania stawiane  przed dziećmi wymagały od 
nich wiedzy nie tylko teoretycznej, ale i praktycznej. 

Pod czujnym okiem policjanta,  pokonywały tor rowe-
rowy. Udowodniły, że zasługują na miano „ bezpiecz-
nych uczestników ruchu drogowego”,  w pełnym tego 
słowa znaczeniu. Świetna zabawa i ogromne emocje 
towarzyszyły im aż do końca. Zaledwie niewielkie 
różnice w punktacji wyłoniły zwycięzców.  

Klasyfikacja ogólna przedstawia się następująco: 
I miejsce SP w Jaworzu  
II miejsce Zespół Szkół Publicznych w Górkach 

Wielkich 
  ZSP w Mazańcowicach 
  ZSP w Rudzicy 

III miejsce ZSP w Międzyrzeczu 
Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątki uczestnic-

twa w turnieju, a uroczystego wręczenia dyplomów     
i nagród dokonała komisja z  dyrektorem  WORD-u na 
czele.  

 Dyrektor Jolanta Tomik przekazała słowa podzię-
kowań sponsorom oraz wszystkim osobom  przygoto-
wującym turniej i jednocześnie zaprosiła wszystkich 
do uczestnictwa w roku następnym. 

Organizatorzy

 

ZAWODY PŁYWACKIE 

9 grudnia 2016 roku  na basenie „Troclik” w Bielsku 
Białej  odbyła się  I runda Zawodów Pływackich dla 
Szkół Podstawowych o Puchar Prezesa NKP Bielsko-
Biała. Szkołę Podstawową im. Rudolfa Gila w Święto-
szówce reprezentowało 8 uczniów. W gronie zwycięz-
ców znalazł się Paweł Strzelczyk, który wygrał wyścig 
na 50 metrów stylem klasycznym chłopców dwunasto-
letnich. Z kolei  Tymoteusz Mieszczak dwukrotnie za-
jął III miejsce  (grzbiet i kraul).    Gratulujemy!!!           
Wyniki naszych zawodników: 
Dziewczęta - rocznik 2005 
Martyna Hampel (SP Świętoszówka) 
11 miejsce - 50 m stylem dowolnym (0.49,64) 
Chłopcy - rocznik 2004 
Paweł Strzelczyk (SP Świętoszówka) 
  1 miejsce - 50 m stylem klasycznym (0.49,15) 
5 miejsce - 50 m stylem dowolnym (0.38,25) 
  Tymoteusz Mieszczak (SP Świętoszówka) 
 3 miejsce - 50 m stylem dowolnym (0.35,72) 
 3 miejsce - 50 m stylem grzbietowym (0.43,08) 
Jakub Kalita (SP Świętoszówka) 
    5 miejsce - 50 m stylem klasycznym (1.04,54) 
 13 miejsce - 50 m stylem dowolnym (0.49,84) 

Robert Prymula (SP Świętoszówka) 
12 miejsce - 50 m stylem dowolnym (0.47,04) 
 Seweryn Prymula (SP Świętoszówka) 
18 miejsce - 50 m stylem dowolnym (0.58,30) 
Chłopcy - rocznik 2005 
Miłosz Marek (SP Świętoszówka) 
     4 miejsce - 50 m stylem klasycznym (0.53,30) 
Marek Schimke (SP Świętoszówka) 
    5 miejsce - 50 m stylem dowolnym (0.38,25)                                     

Tomasz Polak

Koło Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Iłownicy 
składa serdeczne podziękowania 

Panu Józefowi Tolasz 
za ofiarowane ryby na Spotkanie Opłatkowe dla członków naszego koła 

Zarząd 
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XVII FESTIWAL KOLĘD I PASTORAŁEK "SPOTKANIA Z KOLĘDĄ" 

W piątek wieczór 6 stycznia w Mazańcowicach od-
był się koncert w ramach XVII Festiwalu Kolęd i Pasto-
rałek „Spotkania z Kolędą”.  

Koncert odbył się w wieczór Trzech Króli w ma-
zańcowickim kościele św. Marii Magdaleny. Obok 
miejscowych zespołów, Zespołu Wokalnego z Gimna-
zjum w Mazańcowicach, Chóru Mieszanego „Hejnał 
Mazańcowice” i Regionalnego Zespołu „Dudoski”, wy-
stąpił również Chór Mieszany im. Stanisława Moniusz-
ki z Czechowic-Dziedzic oraz Chór Parafialny „Semper 
Communio” z Goczałkowic. Widzowie wysłuchali zna-
ne pieśni bożonarodzeniowe, niejednokrotnie w cieka-
wej interpretacji. Publiczność szybko dołączyła do mu-

zyków, śpiewając wraz z nimi kolędy i pastorałki. Na-
grodziła też gromkimi brawami wykonawców i dyry-
gentów. Dużą atrakcją, która towarzyszyła koncertowi, 
była bożonarodzeniowa szopka z żywymi zwierzętami. 
Przed kościołem publiczność obejrzała również pokaz 
sztucznych ogni.  

Festiwal Kolęd i Pastorałek odbył się pod honoro-
wym patronatem Starosty Bielskiego Andrzeja Płonki 
oraz Wójta Gminy Jasienica Janusza Pierzyny.  

Organizatorami imprezy byli: Polski Związek Chó-
rów i Orkiestr oddział w Bielsku-Białej, Starostwo Po-
wiatowe w Bielsku-Białej, Urząd Gminy Jasienica, 
Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy, Parafia św. Ma-
rii Magdaleny w Mazańcowicach.  

www.jasienica.pl 

POMAGAMY ZWIERZĘTOM 
W październiku 2016r. w Przedszkolu Publicznym 

w Świętoszówce przeprowadziliśmy akcję „Dokarmia-
my zwierzęta leśne zimą”. Zebraliśmy ok. 140 kg kasz-
tanów, które dzięki pomocy p. Andrzeja Szimke, prze-
kazaliśmy do KOŁA ŁOWIECKIEGO ŚLEPOWRON 
w Rudzicy. Dzięki akcji, dzieci poznają zwyczaje zwie-
rząt leśnych i uczą się wrażliwości wobec zwierząt, 
zgodnie z tematem rocznym przyjętym przez nasze 
przedszkole: „Kształtowanie pozytywnych postaw spo-
łecznych.” Pomagamy zwierzętom w trudnych zimo-
wych warunkach, w których mogłyby sobie nie poradzić 
bez pomocy człowieka. Podsumowaniem akcji było spo-
tkanie z emerytowanym nauczycielem i myśliwym p. Wojciechem Kuczyńskim, który przeprowadził z przed-
szkolakami pogadankę nt. „Jak zostać badaczem i przyjacielem przyrody”, wręczył dzieciom dyplomy, oraz za-
kładki do książek. W listopadzie, przedszkolaki wrażliwe na krzywdę zwierząt, kolejny raz ochoczo przystąpiły 
razem z rodzicami do akcji charytatywnej, na rzecz bezdomnych psów i kotów. Zebraliśmy karmę, stare koce, 
ręczniki i zabawki. Dary zostały osobiście przekazane przez dzieci i ich rodziców do Schroniska Miejskiego 
„Reksio” w Bielsku-Białej. Akcja i pogadanki na zajęciach wzbudziły w dzieciach poczucie odpowiedzialności 
za zwierzęta, refleksje nt. ich właściwego traktowania. Dzieci wiedzą, że każde żywe stworzenie potrzebuje ak-
ceptacji i ciepła, a w zamian odwdzięczy się przywiązaniem i bezgranicznym oddaniem. Dzięki akcji sprawili-
śmy niespodziankę bezdomnym, opuszczonym zwierzętom. 

Dziękujemy dzieciom i ich rodzicom za pomoc w przeprowadzonych akcjach. 
Cieszymy się, że tylu wychowanków naszego przedszkola chce pomagać zwierzętom. 

Dzieci i Nauczyciele z Przedszkola Publicznego  w Świętoszówce 
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ZGRYZOTY I NADZIEJE. 

Socjologiczna analiza wpisów do ksiąg 
wotywnych w kaplicy  

św. Wendelina w Rudzicy 
 

Dlaczego kult słabo w Polsce znanego św. Wendelina rozwinął się 
właśnie w Rudzicy? Jaka jest geneza zbudowanej w 1876 roku kaplicy, 
poświęconej świętemu? O co proszą św. Wendelina odwiedzający to 
miejsce? Opisane przez dr. Rafała Cekierę współczesne formy prakty-
kowania kultu świętego stają się przyczynkiem do rozważań o szer-
szym, uniwersalnym charakterze. W książce „Zgryzoty i nadzieje” So-
cjologiczna analiza wpisów do ksiąg wotywnych w kaplicy św. Wen-
delina w Rudzicy”, zabiera czytelnika w świat pełen zagadek i nie-
zwykłych osobliwości, próbując odpowiedzieć na pytanie zasadnicze – 
co jest dla współczesnego człowieka w życiu najważniejsze. 

Tradycja pielgrzymek i turystycznych odwiedzin wyjątkowo uro-
dziwej Doliny św. Wendelina w Rudzicy jest niezwykle długa, lecz    
w ostatnich dwóch dekadach nabrała wyjątkowej intensywności. Ana-
lizując wpisy do znajdujących się w kaplicy ksiąg, które dokonane zo-
stały w latach 2008-2014, autor zidentyfikował podpisy odwiedzają-
cych to miejsce osób z 18 państw i ponad 170 miejscowości w Polsce. 
Zawartość badanych 24 ksiąg stanowi wyjątkowej wartości zbiór 
„ludzkich nadziei i zgryzot”, który został zreferowany w książce. 

Zapisane przez pątników w intymnej leśnej atmosferze teksty za-
wierają nade wszystko prośby w najważniejszych dla nich sprawach.  
O zgodne życie rodzinne i zdrowie, o znalezienie małżonka i poczęcie 
dziecka, o powrót bliskich z emigracji i zdanie prawa jazdy – ale też na 
przykład o dobrą figurę, udaną imprezę, powodzenie w biznesie, wy-
graną w totolotka czy tytuł mistrzowski dla Manchesteru United. Za-
kres przedkładanych świętemu spraw jest niezwykle wielobarwny. We 
wpisach zarejestrowane zostały również rozmaite, nieraz rozpaczliwe 
szamotaniny człowieka z własnymi nałogami czy ograniczeniami. 
Teksty z ksiąg stają się czasem manifestacją dramatów ludzkich, doty-
kających najgłębszych obszarów egzystencji, są dokumentacją zmagań 
człowieka, jego upadków i wzlotów, poniżenia i wielkości. 

W czasach internetu, smartfonów i Facebooka, w drugiej dekadzie 
XXI wieku, intrygować musi też sam fakt, że szukając ratunku, pomo-
cy, podpowiedzi w życiowych turbulencjach osoby zwracają się do ży-
jącego w kompletnie innej rzeczywistości świętego. Oddalony czaso-
wo o prawie piętnaście wieków Wendelin dla wielu z nich jest nie tyl-
ko pośrednikiem w rozmaitych zanoszonych prośbach – lecz także 
powiernikiem, przyjacielem, czy wręcz kumplem, któremu poprzez 
wpisy w księgach relacjonuje się różnorodne życiowe perypetie. W 
książce odtworzona została na podstawie dokumentów biografia żyją-
cego w latach 554-617 świętego, a także przytoczono związane z nim  
i samą kaplicą w Rudzicy legendy. 

Na najgłębszym poziomie książka stanowić może także świadec-
two cudowności świata. Oto w leśnym jarze znajduje się otrzymane w 
spuściźnie po przodkach kulturowe dziedzictwo – kapliczka, która sta-
je się w XXI wieku obiektem licznych odwiedzin pielgrzymów i tury-
stów, nie tylko z obszaru Polski. Niezależnie od postrzegania tego 
miejsca w kategoriach sakralnych czy wyłącznie kulturowych, stanowi 
ono niezwykle intrygującą i urokliwą, zapraszającą do każdej formy 
odwiedzin przestrzeń. Pozostawione w księgach ślady wizyt prowadzić 
mogą do dwóch ogólnych – pozornie sprzecznych, choć tak naprawdę 
wzajem się uzupełniających – refleksji. Wpisy dokumentują ogromną 

różnorodność ludzkich losów, są poli-
fonicznym rejestrem rozmaitości i zło-
żoności ludzkich doświadczeń – rów-
nocześnie ukazując zdumiewające po-
dobieństwo ludzkich pragnień, potrzeb 
i marzeń. 

Pochodzący z Rudzicy autor 
książki, jest doktorem nauk społecz-
nych, wykładowcą w Instytucie Socjo-
logii Uniwersytetu Śląskiego w Kato-
wicach, członkiem Polskiego Towa-
rzystwa Socjologicznego i Komisji 
Studiów nad Przyszłością Górnego 
Śląska PAN. Różne autorskie teksty 
publikował m. in. w „Tygodniku Po-
wszechnym”, „Charakterach”, „Wię-
zi”, „Czasie Kultury”, „Opcjach”, 
„Pograniczach”, „Toposie”, „Odrze”, 
„W drodze”, „Ethosie”, „Humanizacji 
Pracy” czy „Transformacjach”.  
W 2014 roku nakładem Zakładu Wy-
dawniczego NOMOS opublikował 
książkę „O pułapkach emigracyjnej 
lekkości”. Był także laureatem nagro-
dy Marszałka Senatu RP w konkursie 
na najlepszy materiał prasowy poświę-
cony emigrantom.  

Książka „Zgryzoty i nadzieje. So-
cjologiczna analiza wpisów do ksiąg 
wotywnych w kaplicy św. Wendelina 
w Rudzicy” liczy 352 strony formatu 
B5, zawiera także kilkanaście koloro-
wych ilustracji. Można ją nabyć po-
przez Towarzystwo Miłośników Ru-
dzicy, które jest wydawcą niniejszej 
publikacji. 

 
Towarzystwo Miłośników Rudzicy
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WARSZTATY ŚWIĄTECZNE 
 

14 grudnia 2016 r. w Zespole Szkolno-
Przedszkolnym w Iłownicy odbyły się, organizowane 
już po raz drugi, warsztaty świąteczne. Pomysłodaw-
cami tej zabawy byli rodzice oraz nauczyciele ZSP,      
a głównym celem przede wszystkim budowanie i po-
głębianie wzajemnych relacji między dziećmi, rodzi-
cami, nauczycielami. 

Podczas warsztatów dzieci i ich opiekunowie mogli 
własnoręcznie wykonać choinki z opakowań na muf-
finki,  kartki świąteczne, choinkowe ozdoby, a nawet 
spróbować swoich sił w szyciu czapki dla szyszkowego 

krasnala. Wszyscy doskonale się bawili i podziwiali efekty swojej pracy. Zorganizowanie takich zajęć pozwoliło 
uczestnikom poznać różnorodne techniki plastyczne, odkryć skrywane talenty, a także nam nauczycielom posze-
rzyć własny warsztat pracy o nowe doświadczenia i pomysły. 

Mamy nadzieję, że tego typu warsztaty staną się tradycją w naszej szkole i będziemy mogli spotykać się co 
rok. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji całej zabawy. 

A. Mleczko 

SPOTKANIE SENIORÓW
Poprzedzone zostało Mszą Świętą w kościele pw. Ducha Świętego 
w Świętoszówce, sprawowaną pod przewodnictwem ks. proboszcza 
Andrzeja Szczepaniaka, w dniu 7 grudnia ub. roku. Tradycyjnie, 
spotkania tej grupy rozpoczynają się wspólną modlitwą w świątyni, 
by następnie uczestniczyć w uroczystym obiedzie, w obecności 
przedstawicieli władz powiatu i gminy oraz Polskiego Komitetu 
Pomocy Społecznej (PKPS), który wraz z Kołem Gospodyń Wiej-
skich Łazy, wystosował zaproszenia do licznych gości oraz Zespołu 
Regionalnego "Grodźczanie". W miłej atmosferze i wzajemnej 
przychylności, grono zacnych seniorów, miało możliwość wysłu-

chania wielu ciepłych słów i podziękowań od 
wójta Janusza Pierzyny i władz powiatu, 
PKPS, a także przedstawicieli duchowieństwa 
kościołów wyznania rzymskokatolickiego         
i ewangelicko-augsburskiego. 

Wiele radości wniósł występ Zespołu Re-
gionalnego "Grodźczanie" i wspólne kolędo-
wanie. 

Radość była tym większa, że zaprezentowa-
ły się najmłodsze członkinie tego zespołu: Ka-
rolina Pośpiech    i Angelika Moczała, których 
występ, podobnie jak całego zespołu, spotkał 
się z dużym aplauzem. Były podziękowania, 
wspólne i serdeczne rozmowy, wspomnienia 
no i oczywiście życzenia świąteczne, poprze-
dzające Święta Bożego Narodzenia. Spotkanie 
prowadził Józef Herzyk - Przewodniczący 
Komitetu Organizacyjnego, członek władz 
PKPS. 
                                                     (Red.) 
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PREZENTACJA NOWEJ KSIĄŻKI JULIUSZA WĄTROBY 

To zaledwie kilka fraszek z obszernego, nowego tomiku Ju-
liusza Wątroby wydanego przez Gminny Ośrodek Kultury w Ja-
sienicy. Premierowa prezentacja książki „MRÓWKI 
FAR(M)A(Z)ONA” odbyła się 8 grudnia w galerii GOK Jasieni-
ca. Utwory prezentowane (i humorystycznie komentowane) 
przez autora, spotkały się z niesamowicie ciepłym i gorącym 
przyjęciem przez publiczność. Muzyczną ilustrację do tych mini 
perełek lirycznych stworzyli: Eugeniusz Kubat (kontrabas)          
i Marcin Żupański (saksofon). 

 
gokjasienica.pl  

 

IV TURNIEJ SZACHOWY O PUCHAR WÓJTA GMINY JASIENICA 
4 grudnia 2016 roku w filii GOK w Mazańcowicach został rozegrany „IV Turniej Szachowy” o puchar Wój-

ta Gminy Jasienica. 
Turniej otworzył Wójt Gminy Jasienica  Janusz Pierzyna motywując zawodników do uczciwej walki i dal-

szego rozwijania umiejętności szachowych.                                                        
Zawody szachowe zostały zorganizowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy dla dorosłych i dzieci w 
sześciu kategoriach: ogólna, do lat 8, 9-11 lat, 12-18 lat, kobiety, Mazańcowice. Rozgrywki prowadzone były 
systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund, każdy z zawodników miał na partię 10 minut. W zawodach łącznie 
wzięło udział 46 zawodników.  Wysoka frekwencja pokazuje, że szachy cieszą się coraz większym zaintereso-
waniem wśród społeczeństwa.  
Wyniki turnieju: 

Puchar Wójta Gminy Jasienica zdobył Piotr Karp 
kategoria ogólna: 
� złoto – Piotr Karp 
� srebro – Maciej Polok 
� brąz – Beniamin Szklorz 
kategoria do lat 8: 
� złoto – Karol Marszałek 
� srebro – Kacper Królczyk 
� brąz – Antoni Walusiak 
 

kategoria 9-11 lat: 
� złoto – Kacper Żelasko 
� srebro – Jakub Marszałek 
� brąz – Dagmara Baran 
kategoria 12-18 lat: 
� złoto – Beniamin Szklorz 
� srebro – Dawid Suchy 
� brąz – Julia Wojtas 
 

kategoria kobiety: 
� złoto – Julia Wojtas 
� srebro – Dagmara Baran 
� brąz – Agnieszka Żelasko 
kategoria Mazańcowice: 
� złoto – Joachim Adamiec 
� srebro – Bartłomiej Krawczyk 
� brąz – Nikodem Rosiek 

 Podczas zawodów został zorganizowany również konkurs „Mistrz Zadań Szachowych”, którego zwycięzcą zo-
stał Bartłomiej Krawczyk. 
Gratulujemy wszystkim zwycięzcom. 

Zapraszamy na zajęcia szachowe do filii GOK w Mazańcowicach w środy – godz. 18.00-21.00, instruktor – 
Zdzisław Florek, tel. 602629304. 

„Do Muzy”  
Muzo! 
Fruwaj, lecz się ubierz, 
Bo przywiedziesz mnie ku zgubie. 
  
„Pies na baby” 
Im starszy 
Mniej warczy. 
  
„Nie l ękajcie się” 
Nie bójcie się głupoli, 
bo prawda was wyzwoli. 
  
„Prośba” 
Daj mi, Boże, 
w niebie lożę. 
  
„Przesłanie” 
Prowadź mnie w przyszłość 
prawdo, 
i odwago prowadź: 
Słowo nie da się zamknąć! 
Wolność zakneblować! 
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BIURO PODRÓŻY "LIDIA" ZAPRASZA 

• Morze Bałtyckie / Niechorze. Pobyt rehabilitacyjno- wypoczynkowy.  

Termin: 24-30.06.2017 r. Koszt całkowity: 1150 zł/os   

• Mazury/Giżycko- 3 dni + Morze Bałtyckie/Karwia- 6 dni. Termin: 21-29.08.2017 r. 

Koszt całkowity: 1350 zł/os  

Zapisy do końca marca 2017 r. przyjmuje: 
Lidia Sztwiorok tel. 33/8152916, 692 405 825 

 

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 

 

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 
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„ M E T A L - M A X ”  

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

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

Zapraszamy 
Od poniedziałku do piątku    800 - 1630 

                                     sobota     800 - 1330 

  

K W I A C I A R N I A  

W ŚWIĘTOSZÓWCE 

E.A. WASZEK 
tel.:  603 604 333 

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

Oferujemy:  
 wiązanki okolicznościowe 
 bukiety  ślubne 
 palmy i wieńce pogrzebowe 

 
14 lutego  

WALENTYNKI 
czynne od 900-1800 

Zapraszamy po piękne  
polskie  róże. 

Zapraszamy również do 
Salonu Choinek Sztucznych  

E.A. WASZEK 
Jasienica 1072 ul. Cieszyńska  

tel.:  603 604 333 
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                   

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

SZYMALA ALEKSANDER 
Świętoszówka, ul. Szkolna 138 

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

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

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

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

 

 

EKSPRESOWA NAPRAWA 
I WYKONANIE PROTEZ 

BIERY, ul. Ogrodowa 
TEL.:    504 131 134 

                                33 819 48 77 

 

 
  

 

Reklama w miesięczniku  

„Jasienica” 

tylko  0,60 zł   za 1 cm2. 

Ogłoszenia drobne 

– 1 zł  - za słowo 
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