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RELACJE WÓJTA GMINY JASIENICA 
WSPANIAŁY KONCERT 
BIG BANDU 

W niedzielę 24 lutego 
mieliśmy wielką przyjem-
ność uczestniczyć we 
wspaniałym koncercie Big 
Bandu, naszego jasienic-
kiego zespołu prowadzone-
go od lat przez pana Stani-
sława Urbana. Był to już 
19. koncert, jaki z począt-

kiem każdego roku przygotowuje zespół z myślą o 
mieszkańcach gminy Jasienica. Ja, podobnie jak i po-
zostali uczestnicy widowiska, byliśmy pod wielkim 
wrażeniem granej muzyki, artystycznego kunsztu 
członków zespołu i jego dyrygenta. Koncert Big Ban-
du uświetnił występ zaproszonych wokalistów i muzy-
ków, Marty Świątek-Staniendy, Katarzyny Zaręby, 
Danuty Tomicy, absolwentów szkoły w Jasienicy Ro-
berta Gajnego, Marty Pękali, Małgorzaty Gaik oraz 
uczennicy Julii Lisieckiej. 

Wielką atrakcją stała się również muzyka zagrana 
przez zespół dixielandowy Jerry Brass Band, który 
wystąpił w składzie: Katarzyna Zaręba – wokal, Jerzy 
Zaziąbło – saksofon, Tadeusz Janiak – trąbka, Stani-
sław Urban –saksofon, Tomasz Procner – puzon, 
Adam Kobierski – pianino, Michał Fober – banjo, Eu-
geniusz Kubat – kontrabas, Jarosław Grzybowski – 
perkusja. 

Jesteśmy jako społeczność wdzięczni, że nasza 
gmina Jasienica ma takich muzyków, dziękujemy za 
przeżycie prawdziwej uczty duchowej. Z roku na rok 
koncerty stoją na coraz wyższym poziomie artystycz-
nym. Uczestnictwo w koncercie noworocznym daje 
nam siłę na długie miesiące. To, co usłyszeliśmy w 
tym roku, było wspaniałe, takiego koncertu jeszcze u 
nas nie było. 

GRATULACJE DLA ZWYCIĘSKICH SPORTOWCÓW 
Chcę serdecznie pogratulować wszystkim sportow-

com, którzy w ostatnich tygodniach reprezentowali na-
szą gminę, osiągając sukcesy na arenach regionalnych, 
ogólnopolskich i międzynarodowych. Wielkie uznanie 
należy się Adrianowi Kupczakowi, zawodnikowi UKS 
Olimp Mazańcowice. Po sukcesie na Halowych Mi-
strzostwach Śląska juniorów wystartował w Toruniu 
na takim samym turnieju, przeznaczonym dla senio-
rów. Mimo, że znajduje się na początku swojej za-
wodniczej kariery tyczkarskiej, zdobył 6. miejsce ry-
walizując z takimi znakomitościami, jak Piotr Lisek 
czy Paweł Wojciechowski, a więc mistrz i wicemistrz 
Europy na niedawnym turnieju w Glasgow. Adrian 
skoczył na wysokość 4 m 80 cm, ustanawiając swój 
nowy rekord życiowy. 

Gratuluję także 11-letniemu Kubie Kurowskiemu, 
który zdobył srebrny medal na turnieju judo Grand 
Prix Ostrava, z kolei podczas International Judo Le-
ague w Jaśle zdobył 1 miejsce. 

Serdecznie gratuluję również wszystkim zawodni-
kom, którzy w Grodźcu wzięli udział w XV Gminnym 
Turnieju Halowej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy 
Jasienica. Gratuluję zwycięzcom, zdobywcom I miej-
sca z Grodźca, II – z Iłownicy, III – z Wieszcząt, także 
pozostałym zespołom, ich trenerom oraz organizato-
rom turnieju. Cieszę się, że dzięki zaangażowaniu do-
rosłych młode pokolenie może poznawać swoje pasje i 
skutecznie je rozwijać. 

Choć to innego rodzaju konkurencje, pragnę pogra-
tulować również drużynom z gminy Jasienica, ze szkół 
w Jasienicy, Rudzicy, Grodźca i Wieszcząt, które 
wzięły udział w konkursie „CyberManewry 2019”. 
Jest to największa w regionie doroczna impreza tech-
nologiczna dla uczniów, która ma rozwijać kreatyw-
ność, logiczne myślenie oraz uczyć bezpiecznego po-
ruszania się w świecie cyberprzestrzeni. W tym turnie-
ju reprezentacja Wieszcząt wywalczyła drugie miejsce. 

STYPENDIA SPORTOWE 
Jak co roku dla najbardziej utalentowanych i odno-

szących sukcesy sportowców zamieszkałych na terenie 
naszej gminy, ufundowaliśmy stypendia w wysokości 
500 zł miesięcznie. Trafiły one do Marcela Gancar-
skiego i Wojciecha Zaniewskiego, zawodników Biel-
skiego Klubu Karate Kyokushin, lekkoatletów Domi-
niki Świerkot, Macieja Krzempka i Adriana Kupczaka 
z UKS Olimp Mazańcowice, Zuzanny Pająk startującej 
w zawodach psich zaprzęgów z LZS Odrzanka Dzier-
gowice, Julii Piwowar oraz Justyny Biernot z Beskidz-
kiego Kluby Badmintona Set Mazańcowice, Damiana 
Iskrzyckiego z Beskidzkiego Zrzeszenia Sportowo-
Rehabilitacyjnego Start, występującego w dyscyplinie 
bocci, a także Jakuba Kurowskiego, judoki i karateki z 
Podbeskidzkiego Towarzystwa Sportowego „Janosik” 
oraz Stowarzyszenia Sportów Walki Barserkers Team. 
Serdecznie im gratuluję i życzę, aby w kolejnych la-
tach odnosili sukcesy, promując naszą gminę szeroko 
w Polsce i świecie, a nam sprawiając radość i dostar-
czając sportowych emocji. 

NOWY SPRZĘT W OŚRODKU ZDROWIA 
Jasienicka przychodnia SG ZOZ wzbogaciła się o 

nowy aparat USG, który został zakupiony dzięki 
wsparciu 81 tys. zł z budżetu Gminy Jasienica. Dzięki 
temu ośrodek poszerzył możliwości diagnostyki, 
zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców. 
Jako samorząd przywiązujemy dużą wagę do jakości 
świadczonych usług medycznych w naszej gminie. W 
tym roku doprowadziliśmy do otwarcia nowego bu-
dynku przychodniu w Mazańcowicach,

Wydawca miesięcznika samorządowego „Jasienica”:  Gmina  Jasienica. 
Realizacja wydawnicza: Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy, 43-385 Jasienica 1360, tel.: 33 821 20 56; e-mail: 
gok@jasienica.pl, Redaktor naczelny: Mirosław Łukaszuk, e-mail: mirek.lukaszuk@gmail.com;  Red. techniczny, 
skład: Zofia Polok, e-mail: polzo@vp.pl;  
Druk: „Prasa Beskidzka” Sp. z o.o., 43-300 Bielsko-Biała, ul. Dubois 4. 
Redakcja nie zwraca nadesłanych tekstów oraz zastrzega sobie prawo ich skracania bez uprzedniego powiadomienia au-
tora, zmiany tytułów i opracowania redakcyjnego. Za treść reklam i ogłoszeń redakcja nie ponosi odpowiedzialności. 
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RELACJE WÓJTA GMINY JASIENICA 
mamy też w planach udzielenie dofinansowania do ko-
lejnych inwestycji w publicznej służbie zdrowia. Przy-
pomnę, że jesteśmy jedną z nielicznych gmin w Pol-
sce, które zdecydowały się zachować własne przy-
chodnie i z myślą o zdrowiu mieszkańców i ich wygo-
dzie sukcesywnie je rozwijać, poszerzając tak poziom, 
jak i zakres świadczonych usług. W pięciu ośrodkach 
na terenie naszej gminy opiekę zdrowotną sprawują 
lekarze rodzinni, pierwszego kontaktu, a także 13 spe-
cjalistów. Mamy też do dyspozycji dobrze wyposażone 
laboratorium, gabinet rehabilitacyjny oraz także dia-
gnostykę obrazową, która teraz wzbogaciła się o aparat 
USG. 

PODZIĘKOWANIE ZA FERIE 
Serdecznie dziękuję wszystkim nauczycielom, 

opiekunom i organizatorom wypoczynku dzieci i mło-
dzieży, którzy przygotowali i prowadzili zajęcia pod-
czas ferii. Co roku w czasie przerwy półrocznej w wie-
lu miejscach naszej gminy zostaje przygotowana oferta 
zimowisk, z której nasi mali mieszkańcy coraz chętniej 
korzystają. Dzięki temu uczestnicy w bezpieczny i po-
żyteczny dla rozwoju swoich zainteresowań sposób 
spędzają czas ferii. Bardzo serdecznie za ten wkład w 
proces wychowawczy państwu dziękuję. 
SPOTKANIA SOŁECKIE 

Rozpoczęliśmy doroczny cykl zebrań wiejskich, 
przeprowadzanych w każdym sołectwie, które potrwa-
ją do 9 kwietnia. Odbyły się już zebrania w Roztropi-
cach, Łazach, Jasienicy i Świętoszówce. W tym roku 
ze względu na zakończenie kadencji mają one szcze-
gólny charakter, gdyż obok podsumowania roku pracy 
i działalności sołectwa, zostają przeprowadzone wybo-
ry na nową kadencję sołtysów i rad sołeckich. Chcia-
łem serdecznie podziękować wszystkim państwu soł-
tysom i członkom rad sołeckich za minione cztery lata 
kadencji, za państwa wkład w rozwój naszych małych 
ojczyzn i pracę na rzecz lokalnych społeczności. 

To tym bardziej warte podkreślenia, że państwa 
praca ma charakter społeczny. Chcę przypomnieć, że 
sołtysom przysługuje stosunkowo niewielka dieta, zaś 
za pracę w radach sołeckich nie otrzymuje się żadnego 
wynagrodzenia. 

A to właśnie w tym składzie na zebraniach wiej-
skich zapadają decyzje co do budżetu sołectwa, jego 
podziału i przeznaczania pieniędzy na konkretne po-
trzeby, najważniejsze zdaniem wiejskich społeczności, 
a więc remonty dróg, remonty cząstkowe, odwodnie-
nia, kopanie rowów, montaż instalacji oświetlenio-
wych. Co roku w budżecie Gminy Jasienica wydzie-
lamy pieniądze na potrzeby sołectw – znacznie więk-
sze, niż wynika to z obowiązujących przepisów, okre-
ślających wysokość budżetów sołeckich – które sami 
mieszkańcy tych wiosek dzielą. Ciężar przeprowadze-
nia inwestycji bierze na siebie już Urząd Gminy. To 
nasi pracownicy odpowiadają za przygotowanie od-
powiedniej dokumentacji, przetargi, rozliczenia, ale 
decyzja o tym, na co je przeznaczyć, zapada nie w 
Urzędzie Gminy, ale właśnie na takich spotkaniach so-
łeckich. 

Bardzo sobie cenię udział w tych spotkaniach, bo 
dla mnie to jedna z wielu okazji poznania opinii 

mieszkańców naszej gminy, wyjaśnienia sobie swoich 
stanowisk i wzajemnego poznawania siebie, swoich 
poglądów na temat naszej przyszłości i rozwoju. Ser-
decznie dziękuję wszystkim mieszkańcom, którzy 
uczestniczą w spotkaniach sołeckich, bo przez to mają 
one właśnie ten konkretny i pożyteczny charakter. W 
najbliższym czasie, po zakończeniu cyklu spotkań 
wiejskich będzie okazja do dokładnego ich podsumo-
wania. 

PODZIĘKOWANIA DLA STRAŻAKÓW 
Trwa również tegoroczny cykl spotkań w 12 jednost-

kach OSP, działających na terenie naszej gminy. To 
także okazja do podsumowań całego roku pracy, osią-
gnięć, dostrzeżenia zagrożeń, wspólnego zastanowie-
nia się, jak poprawiać bezpieczeństwo w naszym re-
gionie. Wielokrotnie to podkreślałem, że nasze jed-
nostki bardzo dobrze wypełniają swoją misję likwida-
cji zagrożeń i skutków wypadków i klęsk żywioło-
wych. Cieszy nas to, że stale wzrastają kompetencje i 
zaangażowanie druhów. 

Jako gminna społeczność możemy się do tego przy-
czynić wspierając finansowo tę działalność, mam na 
myśli zakup sprzętu, finansowanie szkoleń czy budo-
wę nowych i remonty istniejących strażnic. 

Chcę bardzo serdecznie podziękować wszystkim 
druhom za ich oddanie w codzienną służbę, często 
kosztem czasu wolnego przeznaczonego dla rodziny, 
za ich zaangażowanie w podnoszenie swoich kwalifi-
kacji. Dziękuję również prezesom, naczelnikom, 
członkom wspierającym jednostki, komendantowi 
gminnemu Romanowi Marekwicy, bo bez waszego 
zabiegania o zaspokajanie codziennych potrzeb jedno-
stek straży nie byłyby one w stanie się rozwijać. 
DOFINANSOWANIE DLA DROGI POWIATOWEJ 

Gmina Jasienica dołoży ze swego budżetu 3 mln zł 
do przebudowy drogi z Ligoty do Międzyrzecza. Dofi-
nansowanie ułatwi Powiatowi Bielskiemu starania o 
dofinansowanie tej arterii, ważnej także dla mieszkań-
ców gminy Jasienica i inwestorów Jasienickiej Nisko-
emisyjnej Strefy Ekonomicznej. Plany obejmują odci-
nek z Ligoty w gminie Czechowice-Dziedzice do 
cmentarza ewangelickiego w Międzyrzeczu Górnym. 

Droga zostanie wybudowana z chodnikiem w bra-
kujących miejscach, z zachowaniem parametrów obo-
wiązujących dla tego rodzaju arterii, jezdnia zostanie 
poszerzona, na przystankach powstaną zatoki. W Mię-
dzyrzeczu Dolnym obok stadionu łączyć się będzie z 
inną ważną trasą, prowadzącą od ronda w Mazańcowi-
cach. I właśnie na tym skrzyżowaniu obok stadionu 
powstanie nowe rondo. Jednocześnie zostanie przebu-
dowany odcinek o długości blisko 200 m wzdłuż 
ogrodzenia stadionu do mostu. 

Zostanie przebudowany łącznie odcinek o długości 
3,3 km, w tym 2,1 km po stronie gminy Jasienica. Ca-
łość ma kosztować ok. 11,5 mln zł, z tego Powiat Biel-
ski ma szansę otrzymać 3 mln zł dofinansowania, tyle 
samo przekaże również Gmina Jasienica. Zarząd Dróg 
Powiatowych ogłosił już przetarg na tę inwestycję. 
 

 Rozmawiał Mirosław Łukaszuk 
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NIEZAPOMNIANY WIECZÓR KONCERTOWY 
Jasienicki Big Band zagrał na żywo dla publiczności 

podczas dorocznego koncertu.  
Podczas koncertu w niedzielę 24lutego w sali Drzewia-
rza zespołu pod batutą Stanisława Urbana przyszły po-
słuchać rzesze mieszkańców gminy i fanów muzyki. 
Goście wysłuchali popularnych melodii świata. W sali 
widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury widzowie 
mieli okazję wysłuchać największe przeboje, m.in. 
„Jingle bell rock”, „Hit The Road Jack” „Moje serce to 
jest muzyk”, „Satin Doll”, „Chameleon”, „Summerti-
me”, „Over the Rainbow”, „Adele”, „My Way”, „Gra-
jąca szafa”, „Paper Moon”, „Feelings”. Zespół otrzymał 
owacje na stojąco.  
– Jesteśmy wdzięczni za tą ucztę duchową, którą mogli-
śmy przeżyć. To jest czas, kiedy raz do roku możemy 
się z wami spotykać i podziwiać to, co w duszy u was 
gra. Daje nam to siłę na długo. To, co dzisiaj usłyszeli-
śmy, było wspaniałe, takiego koncertu jeszcze nie było. 
To jest przewaga gminy Jasienica nad innymi, że takich 
muzyków mamy – mówił wójt gminy Janusz Pierzyna.  

Zespołowi towarzyszyli wokaliści, m.in. Marta 
Świątek-Stanienda, Katarzyna Zaręba, Danuta Tomica, 
absolwenci szkoły w Jasienicy Robert Gajny, Marta 
Pękala, Małgorzata Gaik oraz uczennica czwartej klasy 
Julia Lisiecka.  

Gościnnie zagrał zespół dixielandowy na instrumen-
tach pianino, banjo, perkusja, kontrabas, trąbka, sakso-
fon sopranowy, puzon, saksofon tenorowy, wokal.  

www.jasienica.pl 
 

WYSTĘP KABARETU FANABERIE  
W JASIENICY 

Po dużym sukcesie spektaklu satyryczno-lirycznego „Pociąg pospiesz-
ny do miłości” Sabina Głuch i Juliusz Wątroba wystąpili w nowej odsło-
nie – jako kabaret FANaberie. W programie „Na tak i na nie”, składają-
cym się z dwudziestu czterech różnorodnych numerów (skecze, dialogi, 
monologi, piosenki, fraszki) artyści zaprezentowali zabawne, ironiczne i 
inteligentne spojrzenie na paradoksy naszej rzeczywistości. Występ spo-
tkał się z entuzjastycznym przyjęciem tłumnie zgromadzonej i żywo re-
agującej publiczności. 

Widowisko odbyło się 8 lutego 2019 r. w sali widowiskowej Gminne-
go Ośrodka Kultury w Jasienicy. Kabaret FANaberie to Sabina Głuch – 
wszechstronnie utalentowana, śpiewająca aktorka, w ostatnich latach zna-
na z popularnego serialu „Szkoła”, i Juliusz Wątroba – autor wszystkich 
wykorzystanych w spektaklu tekstów, poeta i satyryk, laureat niezliczo-
nych konkursów satyrycznych i literackich. 

www.gokjasienica.pl 

PROGRAM POMOCY DZIECIOM 
Informacja dla rodzin znajdujących się w trudnej 

sytuacji finansowej, opiekujących się dziećmi w cięż-
kim stanie klinicznym, które mogą ubiegać się o rocz-
ne stypendium Stowarzyszenia SPES.  

Nabór wniosków trwa do 30 marca 2019 r. Wnioski 
przyjmowane są wyłącznie w postaci elektronicznej, 
do dostępnej przez stronę www.spes.org.pl/stypendia 
bazy danych.  

Program Pomocy Dzieciom jest skierowany do ro-
dzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, 
opiekujących się dziećmi, które wskutek choroby lub 
wypadku znalazły się w ciężkim stanie klinicznym. Są 

to dzieci wymagające wsparcia funkcji życiowych za 
pomocą respiratora bądź koncentratora tlenu, karmie-
nia dojelitowego lub pozajelitowego, innych całodo-
bowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i 
pielęgnacyjnych. Jest to program pomocy socjalnej 
ukierunkowanej na uzyskanie trwałej poprawy sytuacji 
życiowej rodziny stypendysty, która deklaruje goto-
wość do wykorzystania wszystkich własnych możli-
wości pokonania trudności.  

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: 
www.dla-dzieci.spes.org.pl .  

www.jasienica.pl 



marzec 2019   5 

UMOWA Z KATOWICKĄ STREFĄ EKONOMICZNĄ 
Jasienicka Niskoemisyjna Strefa Ekono-

miczna stała się częścią Katowickiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej. W środę 13 marca wójt 
Janusz Pierzyna podpisał w tej sprawie poro-
zumienie z prezesem KSSE Januszem Michał-
kiem i wiceprezesem Andrzejem Zabiegliń-
skim. 

Katowicka SSE jest największa w Polsce, 
przynależność do niej umożliwi m.in. udział w 
szerokiej międzynarodowej promocji, jaką pro-
wadzi.  

Wójt zaznacza też, że wynegocjował z pre-
zesem Michałkiem 5-proc. zapłatę dla Kato-
wickiej SSE z każdej sprzedanej działki w Ja-
sienickiej Niskoemisyjnej Strefie Ekono-
micznej. Będzie to jednak 5 proc. doliczone do 
wartości działki. Jak podkreśla Janusz Pierzyna, 
dla inwestorów obecność w Katowickiej SSE 
oznacza zwolnienia z części podatków, jednak 
nie tych, które są przeznaczone dla gmin. – Nic 
na tym nie stracimy, a wręcz przeciwnie, bo 
włączenie w Katowicką Strefę z całą pewnością 

wpłynie na wzrost cen gruntów, za jakie będziemy 
w kolejnych latach sprzedawać działki w naszej 
Strefie. Liczę też, że uda się wykorzystać inne 
możliwości, jakimi dysponuje ta największa w Pol-
sce specjalna strefa ekonomiczna. Wszystkie te 
elementy służyć będą rozwojowi naszej gminy – 
wyjaśnia Janusz Pierzyna.  

M.Ł. 

NOWE USG DLA PRZYCHODNI 
Jasienicki Samodzielny Gminny ZOZ wzbogacił 

się o nowe urządzenie USG. Jak wyjaśnia wójt Ja-
nusz Pierzyna, to kolejna inwestycja w ochronę 
zdrowia mieszkańców gminy Jasienica.  
– Kilkanaście lat temu zadecydowaliśmy, aby pozo-
stawić podstawową opiekę medyczną w rękach samo-
rządu Gminy Jasienica. Dzięki temu mamy wpływ na 
funkcjonowanie przychodni i ich wyposażenie. Dzięki 
naszym staraniom opiekę zdrowotną sprawują nie tyl-
ko lekarze rodzinni, pierwszego kontaktu, ale również 
13 specjalistów. Mamy też do dyspozycji dobrze wy-
posażone laboratorium, gabinet rehabilitacyjny, a tak-
że diagnostykę obrazową, która teraz wzbogaciła się o 
aparat USG. Przymierzamy się do kolejnych zakupów 
nowego sprzętu dla przychodni – wyjaśnia wójt.  

Jak mówi Jan Matuszek, kierownik SG ZOZ, no-
woczesny aparat marki Mindray DC 80, kosztował 
162 tys. zł, z czego 81 tys. zł pochodzi z dofinansowa-

nia dotacją z budżetu Gminy Jasienica. Ma trzyletnią 
gwarancję. – Aparatami tej klasy dysponują małe szpi-
tale, toteż w zupełności wystarczy na nasze potrzeby – 
wyjaśnia kierownik.  

Zastąpił wysłużony już aparat z 2013 r., który jed-
nak nie zniknie z przychodni, lecz będzie wspierał 
diagnostykę prowadzoną przez samych lekarzy specja-
listów – ortopedę i kardiologa. Nowy aparat obsługuje 
lekarz radiolog. W jasienickiej przychodni wykony-
wanych jest ok. 60 diagnoz przy użyciu USG w ciągu 
tygodnia, nie tylko na zlecenie lekarzy z Jasienicy, 
lecz także z zewnątrz. Głównie przeprowadza się ba-
danie jamy brzusznej oraz tętnic szyjnych i w kończy-
nach.  

Przypomnijmy, że to już kolejna inwestycja w 
gminnej służbie zdrowia w tym roku, w styczniu od-
dano do użytku nowy ośrodek zdrowia w Mazańcowi-
cach.            www.jasienica.pl 

UPAMIĘTNIENIE BOHATERÓW 
Wieniec na grobie plut. Edwarda Biesoka z okazji Narodo-

wego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w imieniu władz gminy 
Jasienica złożył w piątek 1 marca wicewójt Krzysztof Wiecze-
rzak.  

Pierwszego marca obchodzony jest Narodowy Dzień Pa-
mięci „Żołnierzy Wyklętych”, poświęcony pamięci żołnierzy an-
tykomunistycznego i niepodległościowego podziemia. Przypo-
mnijmy, że takim żołnierzem był plut. Edward Biesok, pseudo-
nim „Edek”. Urodził się w 1927 r. w Mazańcowicach. W czasie 
okupacji został usunięty ze szkoły za manifestacyjnie niechętny 
stosunek do Niemców. Jego rodzice odmówili podpisania Vol-
kslisty, co doprowadziło do tego, że 13-letni Edward został wy-
wieziony na roboty do Rzeszy. W Cottbus pracował przy żywi-
cowaniu drzew, uciekł jednak i ukrywał się w rodzinnym domu. 

Po powstaniu PRL jesienią 1945 r. dołączył do oddziału legen-
darnego por. Henryka Flame „Bartka”. Na jego rozkaz w stycz-
niu i lutym 1946 r. zorganizował własną ośmioosobową grupę 
bojową, która w marcu rozpoczęła działalność.  

W ciągu dwóch miesięcy partyzanci przeprowadzili kilkana-
ście akcji, przede wszystkim upominawczych w stosunku do ak-
tywnych członków PPR oraz aprowizacyjnych. Biesok zginął 
podczas zwycięskiej dla partyzantów potyczki na Błatniej z plu-
tonem operacyjnym MO z Katowic 13 maja 1946 r. W 2013 r. 
szczątki Edwarda Biesoka zostały ekshumowane z mogiły żoł-
nierskiej na Błatniej i złożone w grobie w Mazańcowicach. Grób 
Edwarda Biesoka jest jednocześnie symboliczną mogiłą pięciu 
poległych żołnierzy jego oddziału. 

 www.jasienica.pl 
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Z OBU STRON GRANIC ZIEMI CIESZYŃSKIEJ 
Na wspólnym posiedzeniu spotkali się przedstawiciele sa-

morządów lokalnych współtworzących Stowarzyszenie Rozwo-
ju i Współpracy Regionalnej „Olza” oraz Stowarzyszenie Sa-
morządowe Ziemi Cieszyńskiej.  

W spotkaniu w czwartek 7 lutego wziął udział wójt gminy 
Jasienica Janusz Pierzyna jako prezes Stowarzyszenia Rozwoju 
i Współpracy Regionalnej „Olza” w Cieszynie, a także jedna z 
osób z wąskiego grona polskich członków Komitetu Monitoru-
jącego Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska.  

Była to okazja do podsumowania minionej kadencji 2014-
2018 w pracy obu Stowarzyszeń, podziękowań za współpracę, 
dyskusji o najbliższych planach, w tym m.in. certyfikacji tury-
stycznych marek terytorialnych, współpracy samorządów 
gminnych i powiatowego oraz nowego okresu programowania 
europejskiego w kontekście współpracy transgranicznej.  

W drugiej części, z udziałem reprezentacji czeskiej strony 
Euroregionu Śląsk Cieszyński, podsumowano realizację mikro-
projektu JUBILEO. Obecnym przedstawicielom samorządów 
wręczone zostały euroregionalne flagi, które 22 kwietnia, w ra-
mach ustanowionego w ubiegłym roku Dnia Euroregionu, załopoczą po polskiej i czeskiej stronie granicy.  

Program Interreg V-A Republika Czeska -Polska, Fundusz Mikroprojektów, Cieszyn.  
www.jasienica.pl 

 

 

„W naszym wielkim świecie  
Cierpi istot wiele 
Serce bardzo krwawi  
Gdy to przyjaciele”  

ZAPROSZENIE 
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w akcji charytatywnej  

„RAZEM DLA DZIECI” 

Akcja odbędzie się 28.04.2019 (niedziela) o godz.14
00

 przy OSP w Landeku. 

Jej nadrzędnym celem jest pomoc i wsparcie niepełnosprawnych dzieci i dorosłych za-

mieszkujących trzy miejscowości naszej gminy: Iłownicę, Landek i Rudzicę. 
W ramach akcji planujemy szereg atrakcji zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Będzie to 

wydarzenie o charakterze rozrywkowym i edukacyjnym. Planuje się również przepro-

wadzenie zbiórki publicznej. 

Warto wspomóc tę akcję, gdyż pokazujemy wtedy naszą postawą, że nie jesteśmy obo-

jętni na cudze problemy. 

CEL JEST SZCZYTNY,  

GDYŻ MOŻEMY CHOĆ TROCHĘ ZMIENIĆ CZYJEŚ ŻYCIE. 

Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem Wójta Gminy Jasienica. 

ZAPRASZAMY!!! 

ORGANIZATORZY: LUDZIE DOBREJ WOLI 

 

Szczegóły w następnym numerze i  na plakatach 
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Teresa Marekwica (1943-2019) 
Teresa Marekwica z domu Tłoczek urodziła się 28. VI 1943 r. w 

Rudzicy jako córka Ludwika Tłoczka i Walerii z domu Pinocy. Szkołę 
Podstawową ukończyła z wyróżnieniem. Zgodnie ze swoimi zaintere-
sowaniami podjęła naukę w 5-letnim Państwowym Liceum Pedago-
gicznym w Bielsku-Białej zakończoną egzaminem dojrzałości w 1962r. 
1 września 1962 r. rozpoczęła pracę w Szkole Podstawowej w Iłownicy 
jako nauczycielka nauczania początkowego i języka polskiego. Celem 
podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych ukończyła w 1966r. 
Studium Nauczycielskie w Cieszynie – kierunek filologia polska, a 
pracę dyplomową obroniła i napisała na temat: „Gwara wsi Rudzica”. 
W 1972 r. zamieszkała wraz z rodziną w Rudzicy i podjęła pracę w tu-
tejszej szkole jako nauczycielka j. polskiego i bibliotekarka. Równo-
cześnie prowadziła kółko polonistyczne i turystyczne. W latach 1977-

1991 współorganizowała 15 wakacyjnych obozów turystycznych, umożliwiając młodzieży z Rudzicy 
poznanie piękna Beskidu Żywieckiego, Tatr i Pienin, Rudaw Janowickich i Karkonoszy. 

Przez wiele lat prowadziła zespół metodyczny nauczycieli j. polskiego gminy Jasienica. W 1975 r. 
rozpoczęła zaocznie studia polonistyczne na Uniwersytecie Śląskiem w Katowicach zakończone obro-
ną pracy magisterskiej w 1979 r. Po złożeniu egzaminu praktycznego i teoretycznego uzyskała drugi 
stopień specjalizacji zawodowej. 

W Szkole Podstawowej w Rudzicy uczyła na pełnym etacie przez 25 lat, a na emeryturę przeszła w 
1997 r. Przez następne 4 lata pracowała nadal jako emerytka. Za pracę pedagogiczną otrzymała wielo-
krotnie nagrodę Kuratora Oświaty i Inspektora Oświaty. W roku 1989 po 25 latach rzetelnej pracy zo-
stała odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi. 

W latach 1990-2003 pełniła funkcję księgowej w Towarzystwie Pomocy Potrzebującym w Rudzicy. 
Będąc na emeryturze nie zawiesiła swojej działalności społecznej. Była członkiem Rady Parafialnej w 
Rudzicy, współredagowała gazetkę parafialną „Metanoia” i prowadziła kursy dla lektorów. Udzielała 
się w pracy Koła Gospodyń Wiejskich. 

Współtworzyła Towarzystwo Miłośników Rudzicy i od jego początku pełniła funkcję prezesa. Była 
inicjatorką wielu pomysłów, które konsekwentnie realizowała z Zarządem. 

W 2007 r. opracowała katalog „Krzyże i kapliczki przydrożne w parafii Rudzica” wydane przez 
TMR w roku 2007. Służyła pomocą i radą studentom Uniwersytetu Śląskiego filia w Cieszynie, piszą-
cym prace magisterskie na temat Rudzicy i jej mieszkańców. 

Tradycja, historia i kultura naszej miejscowości były w kręgu jej zainteresowań. Z jej inicjatywy na-
sze Towarzystwo zorganizowało I Powiatowe Forum Towarzystw Miłośników i Przyjaciół Swoich 
Miejscowości pod patronatem Starosty Bielskiego, które na stałe wpisało się w kalendarz imprez po-
wiatowych. Starostwo Powiatowe wyróżniło panią Teresę „za szczególne działania na rzecz animacji i 
wprowadzenia kultury w powiecie bielskim”. 

 Terenia 

To smutny czas, bo już nie zobaczymy Tereni Marekwicy, nie napijemy się razem kawy, nie zjemy 
pysznego ciasta czy tortu, którego nie upiecze… Nie poprowadzi zebrania Towarzystwa Miłośników 
Rudzicy, nie zorganizuje kolejnej Biesiady Śpiewaczej czy Świętojańskiej Nocy, nie pojedziemy na 
wycieczkę… Tylu rzeczy już nie zrobimy razem… Nie zrealizuje tak wielu planów i pomysłów spra-
wiających, że byliśmy bogatsi Jej obecnością, że byliśmy pogodniejsi Jej pogodą ducha i uśmiechem, 
że byliśmy mocniejsi Jej niesamowitą energią i chęcią działania… Bo było Jej wszędzie pełno, jakby 
chciała wypełnić dany Jej tu czas najpiękniej, jak tylko można, służąc rodzinie i bliźnim z uśmiechem, 
serdecznie, na całość – nie licząc czasu, nie narzekając, jakby była nie do zdarcia poświęcając się temu, 
by nasza mała ojczyzna była jeszcze bardziej naszą w spotkaniach, we wspomnieniach, w pieśniach, w 
publikacjach, w filmach… 

To smutny dzień, ale i radosny, radością zanurzoną w przemijaniu, że mogliśmy tu być razem, 
spędzić tyle pięknych chwil, zrobić coś dobrego na naszą miarę, dzięki Jej aktywności i kreatywno-
ści… Wierzymy, że z Jej obecności i z Jej odejścia zrodzi się nowe, będące kontynuacją tego wszyst-
kiego, co przez tyle lat robiła, by nasz świat był piękniejszy, a życie warte Życia… 

Więc nie żegnamy się, bo jest i będzie z nami tym, co dla nas zrobiła… 
            Towarzystwo Miłośników Rudzicy 
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XV GMINNY TURNIEJ HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ 
O PUCHAR WÓJTA GMINY JASIENICA 

28 lutego 2019 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w 
Grodźcu odbył się XV Turniej Halowej Piłki Nożnej dla 
uczniów szkół podstawowych naszej gminy. W turnieju 
uczestniczyły reprezentacje ze wszystkich ośmiu szkół 
podstawowych. 

Zawodników i ich opiekunów powitała dyrektor ZSP w 
Grodźcu Jolanta Tomik, która życzyła wszystkim nie tylko 
zwycięstwa, ale przede wszystkim walki w imię zdrowej, 
sportowej rywalizacji i wspaniałej zabawy. Walka toczyła 
się w dwóch grupach: 
 I grupa: Wieszczęta, Jasienica, Międzyrzecze, Iłownica  
II grupa: Rudzica, Świętoszówka, Grodziec, Mazańcowice 

Po rozegraniu 12 meczów w obu grupach (w systemie 
„każdy z każdym”) wyłoniono 4 najlepsze drużyny 
(Wieszczęta , Iłownica, Grodziec, Rudzica i Świętoszów-
ka), których zawodnicy rozegrali walkę o puchar i medale. 
Po kolejnych dwóch zaciętych  meczach, poznaliśmy zwy-
cięzców  turnieju. 

Oto wyniki: 
I miejsce: ZSP Grodziec 
II miejsce: ZSP Iłownica 
III miejsce ZSP Wieszczęta,  

Uroczystemu wręczeniu pucharu, medali i dyplomów 
oraz nagród dla wszystkich uczestników zawodów 
towarzyszyły gratulacje za wspaniałą sportową postawę, 

wolę walki i spore umiejętności. Bardzo dziękujemy 
wszystkim opiekunom drużyn za przygotowanie uczniów 
do turnieju i ogromną pomoc w sprawnym przeprowa-
dzeniu zawodów i sędziowaniu poszczególnych meczy. 

Składamy serdeczne podziękowania wójtowi naszej 
gminy Januszowi Pierzynie za 15 letni patronat nad na-
szym turniejem.  Dzięki wsparciu finansowemu zorgani-
zowano zawody, ufundowano okazały puchar, medale i 
nagrody, a także przygotowano posiłek dla wszystkich 
zawodników turnieju. 

Organizator: Katarzyna Wałęzka 
 

NIE BYŁO MIEJSCA DLA CIEBIE 
W BETLEJEM W ŻADNEJ GOSPODZIE 

 Na serdeczne zaproszenie księdza proboszcza Big Band pod kierownictwem Stanisława Urbana 
zagościł w Kościele pod wezwaniem św. Jerzego w Jasienicy. Zaprezentował najpiękniejsze bożona-
rodzeniowe polskie kolędy. Trafny dobór repertuaru, niezwykłe wykonanie utworów przez Big Band 
oraz solistów (Julia Lisiecka, Marta Pękala, Małgorzata Gaik), wprowadziły wszystkich obecnych w 
kościele w niepowtarzalną podniosłą atmosferę. 

Wspólny śpiew i zaangażowanie podczas koncertu dało wszystkim możliwość przeżycia radosne-
go kolędowania oraz przywołania wspomnień związanych z tym świątecznym okresem. 

S. Urban 

Muzyka jest wyższym objawieniem niż wszystka mądrość i jakakolwiek filozofia. 
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Z  G Ó R K I … 

Bez tytułu 
Tym razem będzie bez tytułu, bo nawet tytuł 

nie przychodzi mi do głowy, nie mówiąc już o 
treści. Dlaczego? Bo już dawno nie byłem tak 
wnerwiony, tak wkurzony, czy wytrącony z rów-
nowagi! I to bynajmniej nie przez naszych wspa-
niałych polityków, czy kolejną aferę podsłucho-
wą, czy diabli wiedzą jaką… Zresztą na politykę i 
kotłowaninę z nią związaną patrzę z lotu ptaka, z 
wysoka, bezpiecznie, z pobłażaniem, a czasem 
nawet z politowaniem, tak, by nie dać się wcią-
gnąć w niekończące się podziały czy idiotyczne 
kłótnie, w które udało się politykom tak skutecz-
nie włączyć cały naród – od władz najwyższych 
poczynając, a na rodzinach kończąc. Że już czło-
wiek głupieje dokumentnie, nie tylko ze starości, 
bo już nie za bardzo wiadomo, jak się odezwać, 
bo może się okazać, że nasz rozmówca ma inne 
poglądy, a w zanadrzu… ciupagę lub, co gorsza, 
urządzenie podsłuchowe i nagrywające! 

To, że jestem taki rozdygotany, niemogący ze-
brać myśli do kupy, wynika z prozaicznego zda-
rzenia, które przecież i Państwa pewnie też kiedyś 
spotkało – otóż zgubiłem wszystkie dokumenty! 
Dowód osobisty, prawo jazdy, dowód rejestracyj-
ny, potwierdzenie zapłaty OC i AC, „kartę czipo-
wską” Śląskiej Kasy Chorych, legitymację renci-
sty, legitymację inwalidzką… W plastikowym 
„opakowaniu” była jeszcze karteczka z numerem 
bankowego konta, trzy bilety na MPK i święty, 
pełen tajemnic, obrazek Matki Boskiej z Guada-
lupe z Meksyku, który mi podarował dyrektor 
Książnicy Beskidzkiej po powrocie z egzotycznej 
pielgrzymki. I to wszystko przepadło, zagubiło 
się, odfrunęło. Jestem więc, a jakoby mnie już nie 
było, bo bez dokumentów, w tym zbiurokratyzo-
wanym świecie, to człowiek nie istnieje! I to nie 
żeby mi ktoś ukradł, czy zostawiłem gdzieś z roz-
targnienia, czy wypadło mi z dziurawej kieszeni, 
czy wysunęło się w pospiesznym do Warszawy…  

Nie… Nic z tych rzeczy, 
bowiem to wszystko, co 
świadczyło o mojej tożsa-
mości zagubiło się w… mo-
ich dwóch pokojach, na 36. 
metrach kwadratowych i za 
cholerę nie mogę tego zna-
leźć! Już wypiłem dwie 
kawy i warkę strong, by 
rozjaśnić umysł, przełożyłem wszystko, co można 
przełożyć; zajrzałem do każdego zakamarka, każ-
dej kieszeni, wszystkich toreb i gdzie jeszcze tyl-
ko można po pięć razy, i nie ma! Przepadło… 
Rozstąp się, ziemio… Starzy mądrzy ludzie kie-
dyś mówili, że jak się coś takiego stanie, to na 
owej zagubionej rzeczy musi siedzieć diabeł! I tak 
zapewne jest i z moją zgubą! Ale ten bies, który 
siedzi na moich dokumentach musi być wyjątko-
wo złośliwy i uparty, bo już trzeci dzień szukam i 
bez skutku – nie pomaga nawet modlitwa do św. 
Antoniego z Padwy (którego zresztą przed laty 
nawiedzałem osobiście), a jest przecież świętym 
m. in. od rzeczy zaginionych… 

Robię przerwę w pisaniu i idę znowu szukać 
tej nieszczęsnej zguby. Może ten wredny diabeł 
odpuścił i zlazł wreszcie z moich dokumentów? 
Może św. Antoni łaskawym okiem popatrzy na 
mój kłopot? Jak się znajdzie moja zguba, to dam 
niezwłocznie znać! A może to wszystko wydarzy-
ło się po to, bym miał o czym napisać? W duchu 
zatroskania i pojednania, z dala od polityki, a bli-
sko bliźnich. Tak normalnie, po ludzku, nie z try-
buny czy ambony, a z poziomu chodnika czy łąki, 
która już się zieleni i krzyczy każdym źdźbłem, że 
żyć warto… Nawet gdy się zgubią dokumenty! 

P.S.  A dokumenty, po kolejnym dniu poszu-
kiwań się nie znalazły! 

Juliusz Wątroba 

   TAK TO BYŁO – TAK TO JE 
Witóm piyknie! 

No i mómy wiosne, słóneczko coroz wyżyj, dni 
delsze, łoraczki przesychajóm, gazdowie bydóm brać 
sie do siocio łobilo. Bo „kto zasieje w marcu, bydzie 
zbiyroł w garcu”, jak prawi przysłowi.  

Staro Zuzka też wylazła do pola: 
– Dojś tego siedzynio w izbie przez te zime, wziyła 
grabie i poruszała grzóndke pod ścianóm, kaj sie ło-
pierało słóneczko, coby ziymeczka pryndzyj prze-
schła. Cera ji prawi tak: 
– Mamulko, dyć tam już w ziymi nie grzebejcie, bo 
kto w ziymi grzebie wiecznóm biydy klepie. 
Ale Zuzka wiy swoji, dyć trzeja jakómsikej przysade 
pod ścianóm zasioć, coby mieć swoji flancki. Troszke 

keleruby, kalafijoru, kapuste 
wczasnóm i późnym. Jeszcze 
nie tak downo sioło sie ze dwie 
grzóndki kwaków, żeby w maju 
posadzić ich do zogónów. Dyć 
kormikowi na jesiyń trzeja by-
dzie dać, żeby szpyrka była na 
piyńć palców. 
 Dzisio to już ludzie ani nie 
wiedzóm, co to sóm kwaki – inszy świat. Zuzka cof-
nyła sie myślami do swoji młodości, inaczyj wtedy by-
ło na naszej dziedzinie. Przypominało sie ji Koło Go-
spodyń, do kierego noleżała, a kierymu tak kupe za-
wdziynczo. To tam wieczór, po robocie w  
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TAK TO BYŁO – TAK TO JE 
chałpie, mógła spotkać sie z kamratkami, tam też były 
łurzóndzane roztomajte kursy. Nałuczyła sie dobrze 
warzyć, toteż chłop nie dudroł, że sie wieczór traci z 
chałpy, bo mu potym przez żołóndek do serca zaglón-
dała. Tam też nałuczyła sie szyć, a że rada to robiła to 
całóm rodzine łobszyła i jeszcze grosza przyszporowa-
ła.  
– Ja, ja, tak to było – zamyśliła sie na chwile Zuzka.  
– Skónd człowiek mioł tela sił, że to wszystko pora-
dził porobić? 
Chałpa, zogón, gowiydź i jeszcze robota w fabryce na 
trzy zmiany. Pamiynto, jak nieroz leciała na cug przez 
Macurowe pole, a tam już w połowie drógi gwizdoł 
pocióng łod Grojca. Zdónżyła, dyć musiała zdónżyć ze 
wszystkim na czas. W małżyństwie był podział na 
chłopski i babski roboty. Chłop nie siedzioł z zało-
żónymi rynkami, mioł swojóm robote: kose naklepać, 
trowy nasiyc, gnój prosiyńciu wychynóć, zogón zryć, 
roztomajty sprzynt dómowy naprawić, musioł być zło-
tóm rónczkóm , wszystko musioł se zrobić sóm. Ku 
takij robocie to sie tam żodnego nie pytało, a tej robo-
ty kole chałpy i w chałpie mioł moc. Do babskich ro-
bót sie nie cis. 
Zuzka spómino, jak na rower skoczyła, coby w GS-ie i 
na poczcie roztomajte sprawy załatwić, a po dródze 
miała jeszcze czas z ciotkóm abo sómsiadkóm, jak ich 
trefiła, porzóndzić. Nigdy sie nie żaliła nad sobóm, do 
dzisiejszego dnia prawi dycki „taki to były czasy”. 
Tak to było, ale w tym góniyniu, też były radosne 
chwile, ło kierych by dłógo łopowiadać. Ale nadziwić 

sie ni może staro Zuzka tym dzisiejszym młodym Zu-
ziczkóm, kiere już nie muszóm stować razym ze sło-
neczkym, nie muszóm gawiedzi łodbywać, zogón ło-
kopać, prani wyprać, łogiyń pod blachóm zrobić, coby 
łobiod łuwarzyć. Dyć gazu nie było. Musiała też ro-
dzine łobszyć, łobłotać, coby żodyn łobtargany nie 
chodził. Dzisio Zuziczka nie musi lecieć na przejmo 
na pocióng, by przyś na czas do roboty, jedzie autym z 
chałpy aż po samóm fabryke. Łotać, szyć nie musi łu-
mieć, dyć gotowych rzeczy w sklepie do zatrzyńsiy-
nio. Łognia pod blachóm też nie skłodo, drzewa ku 
blasze nie musi nosić, bo po chałpach mómy piece ga-
zowe, elektryczne, samowary, gibkowary, a czort wiy, 
jaki jeszcze insze cuda, ło kierych sie starej Zuzce ani 
nie śniło. W sklepach zaś mómy kupe gotowych rze-
czy, tóż Zuzanka sie jyno na piyńcie łobróci i już ło-
biod gotowy, ale jak by tak sie trefiło, że nie zdónży z 
łobiadym na czas, to zadzwóni po pizze. Prani piere 
pralka, gorki myje zmywarka, chłop łokna pucuje, 
dzieckami sie zajmuje, zakupy w sklepie porobi, a Zu-
zanka prawi: takoch zagóniono, że już isto deli tego 
nie wytrzymóm. 
 Staro Zuzka jyny głowóm kiwie, nie zowiści tego. co 
dzisio majóm młodzi, życzy im tego dobrobytu, ale 
boli jóm łogrómnie, że tego, co dzisio majóm młodzi 
ludzie se nie wożóm, fórt sie im zdo, że sie majóm, 
źle, źle, źle. A staro Zuzka wiy, że dobrobyt ni ma 
żodnymu pisany na zawsze, wiy ze swojigo dłógigo 
żywobycio, że po dobrym je złe, a po złym dobre.  

J. N. Josiyniczanin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DZIECIĘCY BAL KARNAWAŁO-
WY W ŚWIĘTOSZÓWCE 

Rada Sołecka, Koło Gospodyń Wiejskich i 
Ochotnicza Straż Pożarna w Świętoszówce 23 
lutego wspólnie zorganizowały dla dzieci bal 
karnawałowy. 

 Zgromadzonych uczestników przywitała 
Grażyna Gaszek, radna Gminy Jasienica i sołtys. 
Na rozpoczęcie balu zagrała na rogu myśliwskim 
hejnał, zapraszając dzieci do wspólnej zabawy. 
Dzieci przebrane w karnawałowe stroje wraz z 
rodzicami uczestniczyły w zabawach specjalnie 
przygotowanych przez Ewelinę Drożdż i Magda-
lenę Tyrnę. Były to między innymi: taniec z ba-
lonami, taniec na gazecie, kaczuszki, pociąg i 
wiele innych. Najwięcej radości sprawiła dzie-
ciom prezentacja oryginalnych karnawałowych 
kreacji oraz zabawa z ,,Chustą integracyjną”. 
Panie z KGW przygotowały dla uczestników ba-
lu słodki poczęstunek. Na zakończenie wspania-
łej zabawy dzieciaki otrzymały karnawałowe 
czapeczki, obrazki oraz słodkości. 

Organizatorzy 

PROFESJONALNE CZYSZCZENIE 
dywanów  
i wykładzin 
tapicerki meblowej  

tel. 694 168 920 

www.topclean.pl 

NA HASŁO  „Gazeta Jasienica” 
-RABAT 10% 

ZAPRASZAMY 
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PONAD MILION ZŁOTYCH W PULI LGD ZIEMIA BIELSKA  
Wiosną 2019 r. Stowarzyszenie Lokalna Grupa 

Działania Ziemia Bielska planuje ogłosić kolejne na-
bory wniosków w ramach realizacji Strategii Rozwo-
ju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na 
lata 2016-2020. 

Z naborów mogą skorzystać mieszkańcy naszego 
regionu (Bestwina, Buczkowice, sołectwa Czechowic-
Dziedzic – Bronów, Ligota, Zabrzeg; Jasienica, Jawo-
rze, Kozy, Porąbka, Wilamowice, Wilkowice), jed-
nostki samorządu terytorialnego oraz organizacje po-
zarządowe. 

Wiosenne nabory są dedykowane osobom planują-
cym podjęcie działalności gospodarczej w zakresie 
turystyki i rekreacji oraz ekologii i ochrony środo-
wiska. Instytucje działające w sferze kultury będą 
mogły skorzystać ze środków przeznaczonych na za-
chowanie dziedzictwa lokalnego i wnioskować o dofi-
nansowanie np. na zakup wyposażenia. W naborach 
mogą wziąć udział także Wnioskodawcy, którzy zain-
teresowani są pozyskaniem wsparcia na wzmocnienie 
kapitału społecznego. Mogą oni otrzymać środki np. 
na warsztaty czy spotkania podnoszące kompetencje 
mieszkańców. 

Wysokość dotacji to 50 tys. zł dla osób podejmują-
cych działalność gospodarczą (bezzwrotna premia 
wypłacana w dwóch ratach). Dla wniosków na zacho-
wanie dziedzictwa lokalnego czy wzmacnianie kapita-
łu społecznego można ubiegać się o refundację po-
niesionych kosztów (w zależności od reprezentowa-
nego sektora zwrot wyniesie od 63,63 % do 95 % 

kosztów, pula środków będzie określona dla każdego 
naboru). 

Wiosną LGD Ziemia Bielska ogłosi również nabór 
wniosków w ramach projektu grantowego Promowa-
na Ziemia Bielska. Wnioski w tym naborze, skiero-
wanym głównie do organizacji pozarządowych, po-
winny dotyczyć inicjatyw promujących obszar Ziemi 
Bielskiej (z wyłączeniem imprez cyklicznych). Co 
ważne, z naboru nie mogą skorzystać wnioskodawcy 
prowadzący działalność gospodarczą. Wysokość dota-
cji to 20.000,00 zł (w formie refundacji poniesionych 
kosztów, wysokość dofinansowania – 100 %). 

Aby złożyć projekt w zbliżających się naborach, 
należy najpierw zapoznać się ze Strategią RLKS i 
Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii 
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. 
Można też skorzystać z bezpłatnego doradztwa, 
szkoleń i warsztatów oferowanych przez LGD.  

Szczegółowe informacje można uzyskać w biu-
rze LGD Ziemia Bielska. Uwaga! Uległ zmianie ad-
res biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania 
Ziemia Bielska z siedzibą w Bielsku-Białej z do-
tychczasowego na: ul. Regera 81, 43-382 Bielsko-
Biała. Prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 
33 8 18 34 11. Adresy mailowe nie uległy zmianie. 

Zapraszamy do kontaktu! 
Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska, 

ul. T. Regera 81, 43-382 Bielsko-Biała 
Tel. 33 8 18 34 11,  e-mail:projekty@ziemiabielska.pl, 

www.ziemiabielska.pl. 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Materiał 
opracowany przez LGD Ziemia Bielska współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie 
dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytu-
cja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

SUKCES JUDOKI Z JASIENICY 
Jedenastoletni mieszkaniec gminy Jasienica Kuba Kurowski wywal-

czył srebrny medal na turnieju judo Grand Prix Ostrava.  
Kuba na turnieju w Czechach, rozegranym 23 i 24 lutego, reprezen-

tował bielski klub PTS Janosik. W jego wadze wystąpiło 68 zawodni-
ków, a w całym turnieju wzięło udział ponad 1,4 tys. sportowców z 12 
krajów. Sześć swoich walk Kuba zwyciężył, pokonując przeciwnika 
przed czasem. Na innym turnieju, International Judo League w Jaśle 2 
marca zdobył 1 miejsce, wygrywając 5 walk. W tym turnieju wzięło 
udział 504 zawodników z 57 klubów z Polski, Czech, Słowacji, Ukra-
iny, Mołdawii i Węgier.  

Kuba uprawia judo, posiadając pas pomarańczowo-zielony, wcze-
śniej występował w brazylijskim jiu-jitsu, w którym może pochwalić 
się pasem żółtym. Jako reprezentant Berserkers Team Bielsko-Biała 
także w tej dyscyplinie osiągał bardzo dobre wyniki, wygrywając w 
Ogólnopolskiej Lidze Ju-Jitsu w około 50 walkach, sięgając też po me-
dale na ogólnopolskich turniejach. Jeszcze wcześniej uprawiał narciar-
stwo, gdzie także odnosił sukcesy.  

www.jasienica.pl 
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ŚWIETNE WYNIKI TYCZKARZY Z MAZAŃCOWIC 
Złoty i srebrny medal przywieźli zawodnicy skoku o 

tyczce z Halowych Mistrzostw Polski Juniorów w Lek-
kiej Atletyce, które odbywały się od 8 do 10 lutego w 
Toruniu.  

Najlepszym zawodnikiem z całego zespołu mazań-
cowickiego UKS Olimp okazał się Adrian Kupczak, któ-
ry zajął I miejsce w kategorii U-18, osiągając wynik 4 m 
60 cm. Bardzo dobrze wypadł również Jakub Gawłowski 
w kategorii U-20 zajmując II miejsce z wynikiem 4 m 40 
cm. W tych samych zawodach Maja Jurzak zajęła 5 
miejsce, zaś Maciej Krzempek 6.  

*** 
Adrian Kupczak, młody zawodnik z UKS Olimp 

Mazań-
cowice, 

zajął 6. 
miejsce podczas Halowych Mistrzostw Polski Seniorów w 
Lekkiej Atletyce w konkurencji skoku o tyczce.  

Zawody odbyły się w Toruniu w niedzielę 17 lutego. Adrian 
Kupczak, wiekowo znajdujący się w kategorii junior młodszy, 
wystartował w zawodach seniorskich w gronie takich znakomi-
tych zawodników, jak Piotr Lisek czy Paweł Wojciechowski. Po-
konał poprzeczkę na wysokości 4 m 80 cm, zajmując doskonałe 6. 
miejsce, a przy okazji tym wynikiem ustanowił swój nowy rekord 
życiowy.  

www.jasienica.pl 

DZIEŃ ANGIELSKI 
 

 
25 stycznia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w 

Iłownicy odbył się Dzień Angielski. Celem przedsię-
wzięcia było uświadomienie uczniom, jak ważna we 
współczesnym świecie jest znajomość języka angiel-
skiego oraz zwiększenie ich motywacji do nauki tego 
przedmiotu i poznawania kultury, literatury i historii 
Wielkiej Brytanii. 

Zaangażowane zostały wszystkie klasy. Ucznio-
wie młodsi wzięli udział w konkursie plastycznym pt. 
„Wielka Brytania moimi oczami”, a starsi (klasy 4-8) 
przygotowywali krótkie programy artystyczne zwią-
zane z Wielką Brytanią oraz wytypowali przedstawi-
cieli do I Szkolnego Quizu Wiedzy o Wielkiej Bryta-
nii. W tym dniu na terenie szkoły pojawiło się wiele 

informacji i plakatów dotyczących tego kraju, jego li-
teratury, kultury i słynnych postaci. Uroczystość na sa-
li gimnastycznej miała charakter edukacyjny, ale była 
też dobrą zabawą zarówno dla uczestników, jak 
i widzów – rodziców, nauczycieli, uczniów oraz 
przedszkolaków. Obejrzeliśmy wspaniale przygoto-
wane scenki i prezentacje, podkreślone stosownymi 
przebraniami i muzyką, wysłuchaliśmy też kilku an-
gielskich utworów w wykonaniu uczennic.  
Klasa 5a zdobyła zaszczytny tytuł „The Best English 
Class”. Wszystkim uczniom gratulujemy pomysłowo-
ści i dziękujemy za zaangażowanie! 

Organizator: E. Tokarz 
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Z BIBLIOTEKĄ ZAWSZE CIEKAWIE 
Gminna Biblioteka Publiczna w Jasienicy w ramach 

realizowanego cyklu „Podróże z GBP” zorganizowała w 
tym roku już kolejne spotkanie. 

Tym razem 6 lutego 2019 r. w naszej bibliotece wy-
słuchaliśmy interesującej opowieści o wyprawie do Du-
baju, największego miasta w Zjednoczonych Emiratach 
Arabskich, które dziś słynie z unikatowych i zachwyca-
jących wieżowców. 
W tę niezwykłą podróż, zabrał licznie zgromadzonych w 
bibliotece pasjonatów podróżowania dr Krzystof Feruga 
– mieszkaniec Jasienicy i nasz lokalny podróżnik. Po-
dróżnik na początku spotkania przytoczył kilka faktów z 
historii Dubaju, a także pokazał na zdjęciach, jak miasto 
na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat zmieniło się i 
rozwinęło. Podkreślał, że obecnie celem szejka jest 
stworzenie miasta, które w każdym wymiarze będzie 
naj... największe, najwspanialsze, najcudowniejsze. 
I dlatego dziś w Dubaju mamy największe centrum han-
dlowe na świecie The Dubai Mall oraz najwyższy budy-
nek Burdż Chalifa, o wysokości 829 m. Duże wrażenie 
na naszym podróżniku zrobił również pokaz tańczących 
w rytm muzyki fontann, które oczywiście są obecnie 
największe.  
Ponadto uczestnicy spotkania zobaczyli na przygotowa-
nej prezentacji multimedialnej wiele ciekawych i unika-
towych wieżowców, a także najciekawsze i niezwykłe 
pod względem architektonicznym budowle takie, jak ho-
tel-żagiel wybudowany na sztucznej wyspie czy stok 
narciarski.  
Nasz podróżnik zachęcał tych, którzy planują podróż do 
Dubaju do poruszania się po tym mieście i podziwiania 
go z obecnie największego metra – całkowicie sterowa-
nego automatycznie bez maszynistów oraz do skorzy-
stania i odpoczynku na cudownych plażach tego miasta. 
Odradzał natomiast podróż do Dubaju w miesiącach let-

nich ze względu na panujące tam wysokie temperatury 
oraz unoszący się smog.  
Dubaj to miasto, które na pierwszy rzut oka zachwyca, 
niestety, jego niezwykłość i urok okupione są ciężką i 
wręcz niewolniczą pracą wielu tysięcy Hindusów. Wiele 
ciekawych informacji na temat prawdziwego oblicza 
Dubaju, jego jasnej i ciemnej strony, możemy znaleźć w 
książce Jacka Pałkiewicza  pt. „Dubaj: prawdziwe obli-
cze”. Wraz z Krzysztofem Ferugą zapraszamy do jej 
lektury.  

Pierwsze miesiące tego roku upłynęły pod znakiem 
wielu ciekawych wydarzeń czytelniczo-kulturalnych, 
które zostały zorganizowane w rudzickiej filii GBP. 

W styczniu i lutym odbyły się tam zajęcia z dziećmi, 
z cyklu „Przyjaciele z Biblioteki”. Ich celem jest po-
kazanie, że czytanie nie jest nudne, ale fajne i twórcze. 
W tych spotkaniach brały udział dzieci przedszkolne,  
którym wpierw czytane były ciekawe bajki i opowiada-
nia, a następnie zachęcane były do pracy twórczej. Jest 
dla nas wielką radością, że w tych zajęciach dzieci chęt-
nie biorą udział, a potem zachęcają swoich rówieśników 
do czytania i odwiedzania biblioteki. 

Drugi cykl „U-kulturalnieni”, który odbywa się w 
Rudzicy, jest skierowany do dzieci w wieku szkolnym, 
szczególnie tych, które odwiedzają bibliotekę po lek-
cjach. Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie, w czasie 
których młodzi ludzie zachęcani są do sięgania po lektu-
rę, odkrywania i rozwijania swoich pasji i talentów. W 
czasie tegorocznego karnawału nasza młodzież poznała 
tradycje karnawałowe i wykonała piękne maski. 
Bardzo serdecznie zachęcamy do udziału w zajęciach 
organizowanych przez nasze biblioteki.  

Magdalena Waliczek 
Dyrektor GBP w Jasienicy 

 
CZY W CZASIE FERII MOŻNA SIĘ NUDZIĆ? 

Uczniowie ZSP Wieszczęta na pewno na nudę nie mogli narze-
kać: w szkole zostały dla nich przygotowane zajęcia sportowe i ar-
tystyczne.   

W czasie dwóch dni zajęć artystycznych chętni uczniowie zmie-
rzyli się z tworzeniem rzeźb z szarego papieru oraz malarstwem na 
płótnie, jak na prawdziwych malarzy przystało. Były szalone po-
mysły w realizacji, których uczniowie sobie nawzajem pomagali, 
dużo twórczej pracy i dobrej zabawy. Efekty pracy uczniów można 
podziwiać na świetlicy szkolnej na ścianach, której zawisły obrazy 
namalowane przez uczniów tworząc wspaniała galerię portretów. 
Wesołe zwierzaki cudaki powstałe z papieru również będą ozdobą 
szkolnych wnętrz. 

*** 

20 marca o godz. 18:00 GBP w Jasienicy zaprasza na spotkanie edukacyjne 

z cyklu „Porozmawiajmy o zdrowiu”. 

Dietetyk Justyna Cieślica opowie o diecie w nadciśnieniu tętniczym. 
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CZY W CZASIE FERII MOŻNA SIĘ NUDZIĆ? 
W pierwszym tygodniu ferii Zespół Szkolno-

Przedszkolny w Iłownicy zorganizował zajęcia dla 
swoich uczniów, którzy nie wyjechali na zorganizo-
wany wypoczynek.  

Od poniedziałku 11 do środy 13 lutego między 
godz. 8 a 13 przygotowano ciekawe zajęcia dla 42-
osobowej grupy dzieci, aby nie nudziły się w domu, ale 
spędzały czas w atrakcyjny sposób. Pierwszy dzień zi-
mowiska wychowawcy rozpoczęli od zapoznania całej 
grupy z regulaminem i ustaleniem zasad współpracy.  

Następnie zgodnie z harmonogramem odbywały się 
zaplanowane zajęcia. Dzieci m.in. obejrzały film 
„Chłopiec z burzy” w bielskim kinie oraz miały okazję 
doskonalić umiejętności pływackie w Parku Wodnym 
„Aquarion” w Żorach. Uczniowie brali udział w zaję-
ciach sportowych, ceramicznych oraz warsztatach 
„Opowieści o świecie – po górach i lasach”.  

Koszty autokaru i bilety wstępów sfinansowała 
Gmina Jasienica, Rada Rodziców oraz rodzice dzieci 
korzystających z zimowiska. Zajęcia przebiegały według wcześniej opracowanego programu, zapewniając wszech-
stronny rozwój, kształtując nawyki aktywnego spędzania wolnego czasu oraz rozwijając twórcze myślenie i kre-
atywność.  

Kierownik zimowiska: R. Pietroszek  
*** 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rudzicy zorgani-
zował wiele zajęć dla uczniów wypoczywających w 
pierwszym tygodniu ferii.  

Organizatorzy przygotowali mnóstwo atrakcji. Pro-
gram obejmował między innymi zajęcia sportowo-
rekreacyjne, gdzie pod okiem nauczycieli wychowania 
fizycznego pięćdziesięcioosobowa grupa uczniów 
rozwijała swoje umiejętności fizyczne, łącząc to z 
przyjemną zabawą. Osobna, prawie stuosobowa grupa 
dzieci korzystała z innych atrakcji. Obejmowały one 
gry i zabawy integracyjne – między innymi ustalenie 
kontraktu, który wskazywał reguły współpracy i zasa-
dy zachowania podczas pobytu na zimowisku, konkur-
sy plastyczne, podczas których dzieci rozwijały swoje 
umiejętności plastyczne, warsztaty kulinarne, prowa-
dzone przez panie z KGW z Rudzicy, zabawy gimna-
styczne i taneczne, spotkanie z ratownikami medycz-
nymi, którzy przekazali wiedzę i umiejętności z zakre-
su udzielania pierwszej pomocy. Ponadto sprawność fizyczną dzieciaki rozwijały podczas zabaw na śniegu.  

Organizatorzy zadbali również o to, aby dzieci miały okazję poznać ciekawe miejsca w okolicy i uczestniczyć w 
zajęciach przygotowanych przez różne instytucje kulturalne. Dzieci odwiedziły Ośrodek Edukacyjny w Żywcu, 
gdzie wzięły udział w pogadance o tematyce przyrodniczej pt: ,,Co gryzie bobra?”. Dużym zainteresowaniem cie-
szyło się spotkanie z Krzysztofem Czaderem w Chacie Regionalnej w Międzyrzeczu: dzieci mogły obejrzeć stroje 
ludowe naszego terenu, używane w minionych czasach narzędzia oraz instrumenty muzyczne. Oprowadzający opo-
wiadał również o swojej pasji, tj. zamiłowaniu do motyli i chrząszczy oraz przedstawił część swojej kolekcji.  

Niezapomnianych wrażeń dostarczył kulig w Wiśle, gdzie po jeździe wozami zaprzężonymi w konie doliną Bia-
łej Wisełki odbyła się zabawa zakończona pieczeniem kiełbasek. Wiele przyjemności sprawił także pobyt w krainie 
radości ,,Zabawowo” w Bielsku-Białej, na basenie w Aquaparku w Żywcu oraz w kinie w Bielsku-Białej, gdzie 
dzieci obejrzały film ,,Jak wytresować smoka 3”. Dzieci spędziły czas aktywnie, bawiły się i uczyły jednocześnie, w 
nagrodę otrzymały dyplomy i słodkie upominki.  
Każdego dnia dzieci miały także zapewniony ciepły posiłek, a na wyjazdy przygotowywany był prowiant.  
Oferta tegorocznego zimowiska została poszerzona dzięki dofinansowaniu z Gminy Jasienica.  

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rudzicy  
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BAL PRZEBIERAŃCÓW W BIERACH 

Za nami kolejny bal przebierańców organizowa-

ny dla dzieci przez Koło Gospodyń Wiejskich w Bie-

rach oraz GOK w Jasienicy filia w Bierach.  

W rytmach muzyki tańcom i zabawom towarzy-

szył radosny śmiech małych księżniczek, smoków, 

czarownic …    

W miłej atmosferze przy słodkim poczęstunku 

czas mijał szybko. Nasz bal odwiedził  również gość 

specjalny Minionek.  

Dziękujemy wszystkim za wspólną zabawę  i za-

praszamy za rok.  

WIESZCZĘTA DRUGIE W CYBERWALCE 
Drużyna z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 

w Wieszczętach zdobyła drugie miejsce podczas 
konkursu „CyberManewry 2019”.  

„CyberManewry” to największa na Podbeski-
dziu coroczna impreza technologiczna, skierowa-
na do uczniów szkół podstawowych i gimnazjal-
nych. Celem turnieju jest rozwijanie kreatywno-
ści, logicznego myślenia oraz bezpiecznego poru-
szania się w świecie cyberprzestrzeni. Na turniej 
składa się sześć konkurencji, w tym jedną organi-
zator przewidział dla opiekunów grup. Wzięli oni 
udział w seminarium „CyberManewry w nauce i 
biznesie”, zakończonym quizem, którego wynik 
był doliczany również do ogólnej punktacji dru-
żyny.  

W imprezie wzięło udział 40 drużyn z rejonu 
Podbeskidzia. Nie zabrakło również uczniów z 
gminy Jasienica. Nasze szkoły reprezentowały 
drużyny z ZSP w Jasienicy, ZSP w Rudzicy, ZSP w Grodźcu oraz ZSP w Wieszczętach w składzie: Maksymi-
lian Mazur, Mikołaj Pilch, Daniel Puczyłowski oraz Kacper Szczypka pod opieką Dagmary Ewertowskiej. To 
właśnie reprezentacja Wieszcząt wywalczyła drugie miejsce w całym turnieju.  

Turniej przeprowadzono 8 lutego w Liceum Ogólnokształcącym im. T. Kościuszki w Bielsku-Białej. Zorga-
nizowało go bielskie Stowarzyszenie „Polska-Świat”, a patronat sprawował Śląski Kurator Oświaty.  

D. Ewertowska, nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa  
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UCZYMY SIĘ UDZIELANIA POMOCY 
Grupa uczniów z Technikum Ekonomicznego im. 

Michała Kaleckiego w Bielsku-Białej zaangażowała 
się w projekt nauki udzielania pierwszej pomocy 
przedmedycznej. Edukacyjną prezentację prowadzą 
m.in. w placówkach oświatowych gminy Jasienica.  

W skład grupy wchodzi siedmioro uczniów, 
wśród nich trójka pochodzi z tereny gminy Jasienica. 
Działania edukacyjne udzielania pierwszej pomocy to 
projekt społeczny o nazwie „Wszczepiamy wiedzę od 
najmłodszych lat” w ramach olimpiady „Zwolnieni z 
Teorii”.  

Podkreślają oni, że brak dostatecznej wiedzy oraz 
strach przed udzieleniem poszkodowanemu pierwszej 
pomocy urasta do problemu społecznego, zaś szkoły 
są miejscem, w którym dzieci uczą się, jak należy so-
bie radzić w codziennym życiu. Dlatego właśnie w ta-
kich placówkach przeprowadzają lekcję na temat ra-
towania życia. Zaczynają od prelekcji na temat pierw-
szej pomocy, następnie na fantomie pokazują, jak na-
leży przeprowadzić procedurę udzielenia pierwszej 
pomocy, jak powinna wyglądać rozmowa telefoniczna 
z dyspozytorem, uczą układania poszkodowanego w 
pozycji bocznej ustalonej, udzielają podstawowych in-
formacji, które każdy znać powinien. Młodzież posta-
rała się o sponsorów, dzięki czemu mogła zakupić 
drobne rzeczy niezbędne podczas prelekcji: rękawicz-

ki, maseczki do sztucznego oddychania, waciki, płyny 
dezynfekujące, postarała się również o koszulki z wła-
snym logiem. Swojego wsparcia udzielili im m.in. 
strażacy z jednostki OSP Świętoszówka, którzy udo-
stępnili im sprzęt i występowali na niektórych spotka-
niach.  

Grupa spotkała się też z wójtem Januszem Pie-
rzyną, który wsparł akcję i umożliwił działalność gru-
py we wszystkich placówkach podlegających Gminie 
Jasienica. Grupa zaczęła działać jeszcze pod koniec 
ub. roku, 6 grudnia wystąpiła w Rodzinnym Przed-
szkolu „Marcinek”. Tego dnia wypadały mikołajki, 
toteż dla dzieci przygotowano specjalny program, 
spotkały się z asystentami Świętego Mikołaja, którzy 
pokazali im, jak udzielać pierwszej pomocy, a następ-
nie przyprowadzili samego Świętego. Spotkania prze-
prowadzili również w pięciu klasach swojej szkoły, 
prezentując pracę z fantomem, pozycję boczną ustalo-
ną oraz udzielając informacji dotyczących zasad po-
stępowania podczas wypadku samochodowego. Z ko-
lei w pierwszym tygodniu tegorocznych ferii spotkali 
się z uczniami Szkoły Podstawowej w Rudzicy oraz w 
przedszkolach w Świętoszówce i w Bielsku-Białej.  

www.jasienica.pl 

 

GMINNY OŚRODEK KULTURY I JEGO FILIE 
 

Zajmują się upowszechnianiem i promowaniem kultury lokalnej w kra-
ju i za granicą. Organizują koncerty, wystawy, imprezy artystyczne, 
festyny, imprezy kulturalno-rozrywkowe, patronują lokalnym twórcom 
i zespołom oraz prowadzą działalność wydawniczą. Prowadzą szero-

ką działalność związaną z organizacją czasu wolnego mieszkańców.  
Z bogatą ofertą zajęć stałych i cyklicznych, skierowaną do dzieci, młodzieży i dorosłych,  

w GOK i jego filiach można zapoznać się na stronie:  www.gokjasienica.pl  

CO ZA NAMI… 

7 lutego w Gminnym Ośrodku Kultury w filii w 
Rudzicy odbył się wernisaż wystawy malarstwa Mi-
chaliny Komorowskiej. Autorka zaprezentowała swoje 
abstrakcyjne obrazy, które tworzy w pracowni malar-
stwa prowadzonej przez Katarzynę Żaczek w Domu 
Kultury im. Wiktorii Kubisz w Bielsku-Białej. 
Uczestnicy wydarzenia mieli również okazję posłu-
chać pięknego koncertu towarzyszącego wystawie. Na 
bandurze, tradycyjnym instrumencie ukraińskim za-
grała Tetiana Zrada, prezentując swoje autorskie pie-
śni śpiewane w języku ukraińskim. 

*** 
Barwne widowisko przygotowane przez grupy ta-

neczne działające przy GOK Jasienica, odbyło się w 
piątek 15 lutego. Na parkiecie w ciekawych i dyna-
micznych układach choreograficznych, zaprezentowa-
ły się grupy: „Rytmika dla Smyka”, „Gang Słodzia-
ków” oraz „Vivre”. Natomiast formacja „Łobuzy” 
przedstawiła widowisko słowno-muzyczne pt. „Świą-
teczna intryga”. Instruktorem wszystkich grup jest 
Izabela Drobisz. 

*** 
W Gminnym Ośrodku Kultury w filii w Rudzicy 

od października odbywają się cykliczne zajęcia: Te-
atrzyku Muzycznego „Calineczka”, Grupy Tanecznej 
„Lemon” oraz „Zumba Kids”. W lutym przyszedł czas 
na podsumowanie tych zajęć. Dzieci wraz z instruk-
torkami przygotowywały pokaz artystyczny dla zapro-
szonych gości: rodziców, dziadków i znajomych. Gru-
pa Teatralna pod kierunkiem Pauliny Świerkot wysta-
wiła przedstawienie pt. „Kraina Lodu”, a Natalia Cyp-
cer wraz z grupami tanecznymi przygotowała „Taniec 
Minionków” oraz „Rock'n Roll Dance Show”.  

*** 

Pomimo braku śniegu podczas tegorocznych ferii, 
dzieci spędziły czas bardzo radośnie i aktywnie. 
Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy i jego filie za-
pewniły szereg warsztatów, w których mogli uczestni-
czyć najmłodsi mieszkańcy naszej gminy. 

Więcej informacji i fotorelacje na stronie www.gokjasienica.pl
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M AT E R I A Ł  P R O M O C Y J N Y  
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• DRZEWA I KRZEWY OWOCOWE 

• ROŚLINY OZDOBNE NA 

ŻYWOPŁOTY I SKALNIAKI 

• WSZYSTKIE ROŚLINKI 

WŁASNEJ PRODUKCJI 

Jasienica ul. Łaziańska 388 

Tel.: 518 260 739 
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  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 oferujemy 
najtańszy kompleksowy zakres usług: 

 autokarawan  wieńce i wiązanki  przewóz zwłok na 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  

 

„ M E T A L - M A X ”  
Rudzica  Centrum 

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

Poleca: 
 artykuły metalowe 
 artykuły spawalnicze 
 artykuły elektryczne 
 chemia motoryzacyjna 
 farby 
 hydraulika 
 narzędzia ogrodnicze 

Zapraszamy 

Od poniedziałku do piątku    8
00 

- 16
30

 

sobota     8
00 

- 13
30

 

 

 

EKSPRESOWA NAPRAWA 

I WYKONANIE PROTEZ 

BIERY, ul. Ogrodowa 263 

TEL.:    504 131 134 
                                

  

 

BIURO PODRÓŻY „LIDIA” zaprasza: 

• 22-28.06.2019 r. 7 dni - Morze Bałtyckie -

Niechorze ORW „Natalia”. 15 zabiegów 

rehabilitacyjnych,1 wycieczka, ognisko i 
inne atrakcje.  Koszt całkowity: 1200 zł/os.  

• 19-27.08.2019 r. 9 dni - Morze Bałtyckie-
Karwia, Pensjonat „Albatros”. Wycieczka 

do Gdańska.   Koszt całkowity: 1300 zł/os.  

Zapisy i zaliczkę w wysokości 200 zł/os. do 

końca marca przyjmuje Lidia Sztwiorok 

tel. 33/8152916, 692405825 
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