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RELACJE WÓJTA GMINY JASIENICA 
PIERWSZY RAPORT 
 O STANIE GMINY 

Zgodnie z nowymi prze-
pisami na sesji absolutoryj-
nej w czwartek 27 czerwca 
zaprezentowałem raport o 
stanie Gminy Jasienica za 
poprzedni rok. To pierwszy 
tego rodzaju dokument, dla-
tego w celu pełnego nakre-
ślenia stanu obecnego, miej-

sca, w którym obecnie się znajdujemy, odwołuję się w 
nim do poprzednich okresów, dwadzieścia lat wstecz, 
a więc do momentu, gdy dane mi było objąć stanowi-
sko wójta naszej gminy. Odwołujemy się do historii, 
aby każdy, kto się z tym dokumentem zapoznał, miał 
pełen obraz i wiedział, gdzie wiele dzisiejszych na-
szych osiągnięć ma swój początek. Myślę, że w kolej-
nych raportach nie będzie już potrzeby sięgania do hi-
storii, dokumenty będą z roku na rok się uzupełniać. 

W tegorocznym raporcie zwróciłem szczególną 
uwagę na stały wzrost stanu finansów Gminy Ja-
sienica. Także na utrzymywanie przez wiele lat stawek 
podatkowych na tym samym poziomie i wpływy z te-
go tytułu do naszego budżetu, udział podatków lokal-
nych w całości budżetu. Podkreśliłem, że blisko dwu-
krotny wzrost wysokości budżetu Gminy Jasienica w 
przeciągu czterech lat dokonał się przede wszystkim 
dzięki aktywnemu pozyskiwaniu pieniędzy z funduszy 
zewnętrznych, jak też uruchomieniu wieloletniego pro-
jektu, tj. Jasienickiej Niskoemisyjnej Strefy Ekono-
micznej. 

Warto też w raporcie prześledzić dane dotyczące 
środków trwałych, czyli stale rosnącego majątku Gmi-
ny, a także związanych z funkcjonowaniem jednostek 
organizacyjnych i instytucji podporządkowanych 
Gminie. To ciekawy materiał, zachęcam do zapoznania 
się z nim, jest dostępny na stronie www.jasienica.pl. 

PRĘŻNA LIGA MORSKA I RZECZNA 
Prezes bielskiego okręgu Ligi Morskiej i Rzecznej 

pan Edward Szpoczek wręczył na moje ręce pamiąt-
kowy medal, ustanowiony przez radę naczelną Ligi w 
100-lecie jej powstania. To wyraz podziękowania dla 
naszej społeczności za wsparcie, jakiego udzielamy 
Lidze. Choć Jasienica znajduje się daleko od morza, to 
jednak w szkole od wielu lat prężnie działa koło 
Wilczków Morskich. Młodzież bierze udział w kon-
kursach, promuje morze i morskie zwyczaje, pogłębia 
swoje wodniackie umiejętności. Szkolnym kołem Ligi 
Morskiej i Rzecznej od wielu lat opiekuje się pani Ali-
cja Iskrzycka, której w sposób szczególny jeszcze raz 

dziękuję za zaangażowanie w przybliżanie tematyki 
morskiej w naszym regionie. Dziękuję Lidze Morskiej 
i Rzecznej, że pielęgnuje związek Śląska Cieszyńskie-
go z morzem i morza z całym krajem. 

PIKNIK MOJFEST 
W pierwszą niedzielę czerwca na terenie „Drzewia-

rza” odbył się doroczny Gminny Piknik Rodzinny 
„MojFest”, któremu już kolejny rok z rzędu towarzy-
szył konkurs musztry orkiestrowej z udziałem orkiestr 
dętych i mażoretek w ramach Międzynarodowego Fe-
stiwalu Orkiestr Dętych „Złota Trąbka”. Serdecznie 
dziękuję organizatorom za przygotowanie tego wyda-
rzenia, gratuluję też uczestnikom musztry i muzykom 
ich niezwykłych umiejętności i talentu. Dziękuję im za 
wzbogacenie naszego rodzinnego pikniku i wniesienie 
artystycznego kunsztu do muzycznego święta. 

UDANY ROK SZKOLNY 

W poniedziałek 17 czerwca na zakończenie roku 
szkolnego spotkałem się z najlepszymi uczniami, któ-
rzy kończą naukę w szkołach naszej gminy i zaczynają 
kolejny etap edukacji. Oprócz nagród pogratulowałem 
im osiągnięć życząc, aby pielęgnowali w sobie cieka-
wość świata i głód wiedzy, szukając prawdziwej mą-
drości. Aby nigdy nie zapomnieli, skąd się wywodzą, 
jak wiele otrzymali na starcie. Życzę im samych kolej-
nych sukcesów. 

O BEZPIECZNE WAKACJE 
Serdecznie dziękuję wszystkim funkcjonariuszom 

Policji, którzy jeszcze przed wakacjami spotkali się z 
przedszkolakami i uczniami w naszych szkołach, aby 
przypomnieć o zasadach zachowania bezpieczeństwa, 
jakie powinni zachować w czasie letniego wypoczyn-
ku. 

Wakacje już się zaczęły, życzę wszystkim młodym 
mieszkańcom naszej gminy, aby ten odpoczynek od 
nauki w pełni wykorzystali, rozwijali swoje pasje, ko-
rzystali ze słońca i ładnej pogody. Życzę też, aby na-
bierając sił przed kolejnym rokiem nauki nie narażali 
zdrowia i zawsze zachowywali się bezpiecznie. 

REMONTY I PRZEBUDOWY DRÓG 

Rozstrzygnięty został przetarg na przebudowy i re-
monty dróg gminnych. Prace już ruszyły, przeznaczy-
liśmy na nie ponad 2 mln zł. Przypomnę, że jak co ro-
ku roboty objęły te drogi, które zostały wskazane przez 
sołtysów i rady sołeckie, na tej liście znalazły się ul. 
Pielgrzymkowa w Bielowicku, Ogrodowa w Bierach, 
Dworkowa w Iłownicy, Topolowa, Szkolna, Dębowa i 
Begonii w Jasienicy, Szeroki Plac w Łazach, Granicz-
na w Roztropicach, Lipowa w Świętoszówce, 

Wydawca miesięcznika samorządowego „Jasienica”:  Gmina  Jasienica. 
Realizacja wydawnicza: Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy, 43-385 Jasienica 1360, tel.: 33 821 20 56; e-mail: gaze-
ta@gokjasienica.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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Piaskowa w Wieszczętach, Leśna w Landeku, Sło-
neczna i Buczyna w Mazańcowicach, Zagrodowa i 
Floriana w Międzyrzeczu Dolnym, Strażacka w Mię-
dzyrzeczu Górnym oraz Stawowa w Rudzicy. Jedno-
cześnie ruszają prace na dwóch drogach w Mazańco-
wicach, a więc ul. Strzelców Podhalańskich i Kopiec, 
na które udało się pozyskać 900 tys. zł dofinansowania 
z funduszu likwidacji skutków klęsk żywiołowych 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. 
Wszystkie prace potrwają do końca września. 

POSIEDZENIE FEDERACJI EUROREGIONÓW 

We wtorek 25 czerwca odbyło się posiedzenie Fe-
deracji Euroregionów Rzeczypospolitej Polskiej, która 
wybrała nowy pięcioosobowy zarząd. Ponownie zosta-
łem wybrany do jego składu. Członkami Federacji są 
przedstawiciele 16 polskich euroregionów, są to: 
„Pomerania”, „Pro Europa Viadrina”, „Sprewa-Nysa-
Bóbr”, „Nysa”, „Glacensis”, „Pradziad”, „Silesia”, 
„Śląsk Cieszyński”, „Beskidy”, „Tatry”, „Karpacki”, 
„Bug”, „Puszcza Białowieska”, „Niemen” i „Bałtyk”. 
Euroregiony działają na pograniczu Polski z partnera-
mi z drugiej strony granicy, współpraca transgraniczna 
owocuje rozwojem tych terenów i umacnianiem więzi 
społecznych, kulturalnych czy gospodarczych z sąsia-
dami. 

NOWE SKRZYDŁO SZKOŁY W MIĘDZYRZECZU 

Zostało odebrane nowe skrzydło szkoły w Między-
rzeczu Górnym. Okres wakacyjnej przerwy wykorzy-
stujemy na doposażenie nowej części, dokupienie bra-
kującego wyposażenia i pomocy dydaktycznych, ła-
wek, krzeseł, tablic. Wszystko na 1 września będzie 
gotowe, szkoła zyskała 4 klasy lekcyjne i nową klatkę 
schodową, co zlikwiduje kłopoty lokalowe tej placów-
ki. Na wybudowanie przeznaczyliśmy ok. 2,1 mln zł 
bezpośrednio z naszego gminnego budżetu. 

Miło mi też poinformować, że został rozstrzygnięty 
przetarg i rusza budowa sali gimnastycznej dla tej 
szkoły. Jej koszt wyniesie blisko 4,3 mln zł, będzie 
mieć 733,83 mkw. powierzchni użytkowej, w tym bo-
isko o wymiarach 16,5 na 27,5 m i zaplecze z szat-
niami. Będzie gotowa do połowy 2021 r. 

GRATULACJE ZA SUKCESY 

Serdecznie gratuluję Adrianowi Kupczakowi, 
uczniowi naszej szkoły w Mazańcowicach i tyczka-
rzowi tamtejszego KS Olimp, zajęcia 2. miejsca pod-
czas międzynarodowych zawodów lekkoatletycznych 
dla zawodników U-18 w Kijowie. To duży sukces na-
szego tyczkarza, rywalizował z zawodnikami z Ukra-
iny, Białorusi i Turcji. 

Gratulację składam również Julii Piwowar z BKB 
Set Mazańcowice, która podczas Mistrzostw Polski w 
Badmintonie w Mysłowicach zdobyła brązowy medal 
w kategorii wiekowej młodzików. Podziękowania i 
gratulacje należą się również pozostałym badmintoni-
stom z Mazańcowic, którzy bezapelacyjnie zwyciężyli 
w tegorocznej edycji Powiatowej Ligi Badmintona o 
Puchar Starosty Bielskiego. Warto podkreślić, że kla-

syfikacja została oparta na przynależności do szkół, a 
wielu spośród reprezentantów innych placówek, zdo-
bywających najwyższe miejsca w turnieju, to także 
mieszkańcy naszej gminy i zawodnicy mazańcowic-
kiego klubu badmintona. Serdeczne gratulacje. 

Chcę także odnotować kolejny sukces młodej pły-
waczki z Jasienicy, Karoliny Klajmon, która na mię-
dzynarodowym turnieju w Andrychowie zdobyła brą-
zowy medal, kończąc bardzo udany sezon, w którym 
w sumie zdobyła 16 medali, w tym sześć złotych. Cie-
szą takie sukcesy młodego pokolenia mieszkańców 
naszej gminy. 

Gratulację składam także Piotrowi Łączowi, 
mieszkańcowi naszej gminy i mistrzowi Śląska wagi 
super ciężkiej w boksie, który na Międzynarodowym 
Turnieju Kogucim w Oławie odniósł kolejne zwycię-
stwo, pokonując aktualnego mistrza Dolnego Śląska 
swojej kategorii. 

Z pozasportowych sukcesów bardzo cieszy zwy-
cięstwo drużyny uczniów ze szkoły w Rudzicy w 
składzie: Kamila Białoskórska, Julia Sojka i Kornelia 
Kohut pod opieką pani Bożeny Małachowskiej, w 
XVII Powiatowym Konkursie Wiedzy o Śląsku Cie-
szyńskim. W kategorii indywidualnej najlepszą okaza-
ła się Julia Sojka. 

ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE 

Jak co roku sprawdzamy praktyczne umiejętności 
naszych jednostek OSP podczas Gminnych Zawodów 
Sportowo-Pożarniczych, biorą w nich udział także za-
przyjaźnieni druhowie z sąsiedniego Jaworza. Najlep-
szymi drużynami męskimi i kobiecymi mogła się po-
chwalić OSP z Łazów, wśród młodzieży zaś OSP 
Grodziec. Gratuluję zwycięzcom, a także pozostałym 
zawodnikom, wszyscy bowiem wykazali się wysokimi 
umiejętnościami i sprawnością. Szczególnie cieszy, że 
coraz liczniej występuje młodzież strażacka, która 
wkrótce zasili szeregi zespołów bojowych, zwiększa-
jąc tym samym bezpieczeństwo w naszej gminie. 

AGLOMERACJA BESKIDZKA 

Wziąłem udział w spotkaniu wójtów, burmistrzów 
powiatu bielskiego, cieszyńskiego, żywieckiego i pre-
zydenta Bielska-Białej. Naszym celem jest stworzenie 
Aglomeracji Beskidzkiej ze wszystkich gmin śląskiej 
części byłego województwa bielskiego. Pozwoli ona 
na opracowanie wspólnej i spójnej wizji rozwoju tego 
obszaru. To z kolei ułatwi nam przygotowanie projek-
tów nie tylko lokalnych, ale regionalnych, na które 
uzyskamy dofinansowanie z Regionalnego Programu 
Operacyjnego. To ważne, abyśmy problemy tego ob-
szaru rozwiązywali właśnie w tym regionie, wspólnie, 
a nie borykali się lokalnie z wieloma zagadnieniami, z 
którymi pojedyncze samorządy nie są w stanie się 
uporać, czy wręcz działają wbrew ogólnie przyjętym 
tendencjom, osłabiając tym samym siłę całego regio-
nu. 
 

Rozmawiał Mirosław Łukaszuk 
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OSP ŁAZY WYGRAŁY W GMINNYCH ZAWODACH 
Dwanaście jednostek OSP w gminie Jasienica i 

jedna z zaprzyjaźnionego Jaworza w sobotę 8 
czerwca w Rudzicy wzięło udział w dorocznych 
Gminnych Zawodach Sportowo-Pożarniczych.  

Zarówno wśród męskich, jak i kobiecych drużyn, 
bezkonkurencyjna okazała się jednostka z OSP Łazy, 
która zdobyła dwa pierwsze miejsca w tegorocznych 
gminnych zawodach sportowo-pożarniczych. W kate-
gorii Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych pierwsze 
miejsce zdobył zespół z OSP Grodziec.  

Prezes Gminnego Oddziału Związku OSP Janusz 
Pierzyna, zarazem wójt gminy, skorzystał z okazji, 
aby podziękować strażakom za ich służbę, zwracając 
się szczególnie do tych, którzy w ostatnich tygodniach 
brali udział w akcji przeciwdziałania, a następnie 
usuwania skutków katastrofalnych deszczów. 
 – Dzięki wam czujemy się bezpieczni. Dziękuję, że po-
święcacie swój czas i wiele godzin spędzacie na pod-
noszeniu kwalifikacji. Zawody co roku pokazują nam 
ten wysoki poziom waszego wyszkolenia – mówił wójt.  

Dodawał, że całą gminę musi też cieszyć zapał 
młodego pokolenia, które coraz chętniej garnie się w 
szeregi Ochotniczych Straży Pożarnych i przygotowu-
je się do podjęcia służby. – To pozwala nam ze spoko-
jem patrzeć w przyszłość, bo wiemy, że zostanie za-
chowana ciągłość w strażackiej służbie dla naszej 
gminy i regionu – dodawał Janusz Pierzyna.  

Na początku zawodów pożarniczych widzowie na 
boisku w Rudzicy oglądali rywalizację drużyn mło-
dzieżowych, reprezentujących Iłownicę, Roztropice, 
Międzyrzecze Górne, Grodziec, Mazańcowice i Mię-
dzyrzecze Dolne. Po uroczystym otwarciu zawodów w 

szranki stanęło trzynaście drużyn seniorów, po jednej 
z każdej Ochotniczej Straży Pożarnej w sołectwach 
gminy Jasienica oraz sąsiedniego Jaworza, także czte-
ry zespoły kobiet – z Międzyrzecza Dolnego i Górne-
go, Łazów oraz Mazańcowic. Zawody przeprowadzo-
ne były w dwóch konkurencjach: sztafetowy tor prze-
szkód oraz ćwiczenia bojowe. Druhowie zaprezento-
wali również wysoki poziom wyszkolenia, prezentując 
się podczas musztry.  

Puchary, dyplomy i pamiątkowe medale wręczał 
Janusz Pierzyna, prezes Zarządu Stowarzyszenia 
Gmin Polskich Euroregionu Glacensis Czesław Kręci-
chwost, dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 
2 Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej mł. 
bryg. Piotr Midor, przewodniczący Rady Gminy Ja-
sienica Czesław Machalica, komendant gminny OSP 
Roman Marekwica, a także wiceprezes jednostki za-
rządu gminnego OSP Krzysztof Kuś. Gośćmi konkur-
su był przewodniczący Rady Powiatu Bielskiego Jan 
Borowski, zastępca wójta gminy Jasienica Krzysztof 
Wieczerzak oraz radni gminy.  

Organizatorem zawodów był Zarząd Gminny 
Ochotniczych Straży Pożarnych w Jasienicy.   

WYNIKI ZAWODÓW  

Klasyfikacja generalna zawodów dla grupy C se-
niorów – Kobiety:  
1 miejsce – OSP Łazy  
2 miejsce – OSP Międzyrzecze Dolne  
3 miejsce – OSP Międzyrzecze Górne  
4 miejsce – OSP Mazańcowice  
Klasyfikacja generalna zawodów dla grupy A se-
niorów – Mężczyźni:  
1 miejsce – OSP Łazy  
2 miejsce – OSP Rudzica  
3 miejsce – OSP Świętoszówka  
4 miejsce – OSP Międzyrzecze Dolne  
5 miejsce – OSP Międzyrzecze Górne  
6 miejsce – OSP Mazańcowice  
7 miejsce – OSP Wieszczęta  
8 miejsce – OSP Landek  
9 miejsce – OSP Grodziec  
10 miejsce – OSP Jasienica  
11 miejsce – OSP Iłownica  
12 miejsce – OSP Roztropice  
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W grupie młodzieżowych drużyn pożarniczych:  

1 miejsce – Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza OSP 
Grodziec  
2 miejsce – Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza OSP 
Międzyrzecze Górne  
3 miejsce – Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza OSP 
Roztropice  
4 miejsce – Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza OSP 
Międzyrzecze Dolne  
5 miejsce – Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza OSP 
Iłownica  

www.jasienica.pl   

WYRÓŻNIENIE ZA MIKROFUNDUSZE 
Gmina Jasienica została wyróżniona honorowym dyplomem „Euro-

Najki” za największą liczbę złożonych projektów.  
Wyróżnienie zostało przyznane po raz pierwszy przez dwie organizacje 

zarządzające funduszami transgranicznymi na mikroprojekty – po polskiej 
stronie Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza”, a po 
czeskiej Regionální sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska. Ja-
sienica otrzymała je w kategorii „Gmina” za największą liczbę złożonych 
projektów. Od początku przyznawania środków na projekty transgraniczne 
z funduszy unijnych gmina Jasienica złożyła 15 takich wniosków, z czego 
14 zostało już zrealizowanych, bądź jest w trakcie realizacji, zaś jeden 
przechodzi procedurę zatwierdzenia.  

– Dzięki takiemu wsparciu finansowemu znacznie wzbogaciliśmy naszą 
gminę o nowe obiekty. Powstało wiele nowych miejsc, udało się także zre-
alizować wiele inicjatyw służących utrwalaniu naszego dziedzictwa regio-
nalnego, kulturowego czy przyrodniczego – mówi wójt Janusz Pierzyna, 
wymieniając stworzenie m.in. skweru obok Urzędu Gminy, przyrodniczej 
ścieżki edukacyjnej w kompleksie Drzewiarza, skate parku, czy też zakup 
strojów regionalnych dla gminnego zespołu.  

Wyróżnienie zostało wręczone w czwartek 6 czerwca podczas między-
narodowej konferencji podsumowującej i promującej 15 lat Polski i Republi-
ki Czeskiej w Unii Europejskiej, jaka odbyła się w cieszyńskim Domu Naro-
dowym.  

www.jasienica.pl

PONOWNIE W ZARZĄDZIE FEDERACJI 
Janusz Pierzyna ponownie wszedł w skład Zarządu Federacji Euroregionów Rzeczypospolitej Pol-

skiej.  
Jego wyboru do Zarządu Federacji dokonano 25 czerwca podczas walnego zebrania delegatów Federa-

cji, która wybierała swoje władze na drugą kadencję. – Dzięki temu nasz region ma bezpośredni wpływ na 
to, na jakie cele są kierowane fundusze unijne, przeznaczone na współpracę transgraniczną między Polską a 
Republiką Czeską – mówi wójt Janusz Pierzyna.  

Przypomnijmy, że Janusz Pierzyna od 2007 r. społecznie jako prezes kieruje Stowarzyszeniem Rozwoju 
i Współpracy Regionalnej „Olza” w Cieszynie, które jest głównym partnerem ze strony polskiej w Eurore-
gionie Śląsk Cieszyński. Do jednego z głównych zadań euroregionów należy rozwijanie współpracy trans-
granicznej na pograniczu, w tym wypadku polsko-czeskim.  

Również w 2007 r. wójt gminy Jasienica został wybrany na jednego z dziesięciu delegatów z ramienia 
Rzeczypospolitej Polskiej do Komitetu Monitorującego Programy Transgraniczne Republika Czeska-
Rzeczpospolita Polska. Z kolei w 2013 r. wszedł w skład pięcioosobowego Zarządu Federacji Euroregio-
nów RP w Warszawie i reprezentuje 6 euroregionów pogranicza polsko-czeskiego.  
Oprócz Janusza Pierzyny z Euroregionu Śląsk Cieszyński, w skład zarządu wszedł przewodniczący Cze-
sław Fiedorowicz (przewodniczący) z Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr, Krzysztof Soska (wiceprzewodni-
czący) z Euroregionu Pomerania, oraz Bogusław Waksmundzki z Euroregionu Tatry. Nowym członkiem 
Zarządu FERP został pan Dawid Lasek z Euroregionu Karpackiego.  

   www.jasienica.pl
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NAGRODY NA KONIEC ROKU SZKOLNEGO 
Wójt Janusz Pierzyna wręczył nagrody naj-

lepszym uczniom ze szkół gminy Jasienica, 
którzy kończą rok szkolny.  

W poniedziałek 17 czerwca w sali przy Urzędzie 
Gminy w Jasienicy odbyła się uroczystość wręczenia 
nagród tym uczniom, którzy osiągnęli najwyższe wy-
niki w nauce, a także wykazali się szczególnymi osią-
gnięciami w konkursach przedmiotowych. Nagrody 
Wójta Gminy Jasienica Janusza Pierzyny są skierowa-
ne przede wszystkich do przyszłych absolwentów 
szkół Gminy Jasienica, czyli uczniów klas ósmych 
szkół podstawowych oraz klas trzecich gimnazjum. 
Ten rok jest szczególny w tym względzie, gdyż gim-
nazjaliści są żegnani już po raz ostatni – od przyszłego 
roku nagrody za wysokie wyniki w nauce otrzymają 
już tylko najlepsi ósmoklasiści.  

Na ręce zgromadzonych uczniów Wójt Gminy Ja-
sienica złożył życzenia pomyślności na kolejnych eta-
pach edukacji. – Życzę wam, by szczęście wam dopi-
sywało, a porażki dały siłę do kolejnych zmagań. Że-
byście nigdy się nie załamywali, a ludzie, których spo-
tkacie, byli dla was podporą i autorytetem. Żeby wa-
szych talentów i możliwości z każdym rokiem przy-
bywało – mówił wójt do uczniów kończących rok 
szkolny. Podkreślił rolę rodziców w kształtowaniu 
młodego pokolenia, dziękując im za zaangażowanie i 
dobre wzorce.  

Licznie zgromadzona publiczność obejrzała występ 
grupy z Przedszkola w Świętoszówce, zwycięzcy XVI 
Przeglądu Twórczości Przedszkolnej, organizowanego 
przez Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy a także 
występ zespołu muzycznego z Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Jasienicy pod przewodnictwem 
Stanisława Urbana. Po części artystycznej nastąpił 
moment na wręczenie nagród dla utalentowanej mło-
dzieży z terenu gminy Jasienica. Łącznie nagrodzono 
36 uczniów oddziałów gimnazjalnych oraz klas 
ósmych szkół podstawowych. Nagrody wręczane były 
w dwóch kategoriach: za wysokie wyniki w nauce i 
zachowaniu, a także za szczególne osiągnięcia w kon-
kursach przedmiotowych.  

Uczniowie zakwalifikowani do Nagrody Wójta 
Gminy Jasienica Janusza Pierzyny za wysokie wyniki 
w nauce i zachowaniu musieli osiągnąć średnią ocen 
co najmniej 5,0, ocenę z zachowania na poziomie bar-
dzo dobrym lub wzorowym, średnią z egzaminu gim-
nazjalnego wynoszącą 85 proc. lub egzaminu ósmo-
klasisty – 80 proc. Ponadto uczniowie mogli wykazać 
się sukcesami w konkursach. Nagroda za szczególne 
osiągnięcia w konkursach była przeznaczona dla tych, 
którzy brali w nich udział i osiągali wysokie wyniki.  

 
Nagrodzeni uczniowie to: 

1. Żaneta Gładysz – Zespół Szkolno-Przedszkolny w 
Grodźcu  
2. Aleksandra Włosińska – Zespół Szkolno-
Przedszkolny w Iłownicy  
3. Aleksandra Białoń – Zespół Szkolno-Przedszkolny 
w Iłownicy  
4. Kacper Szymala – Zespół Szkolno-Przedszkolno w 
Wieszczętach  
5. Aleksandra Sikora – Zespół Szkolno-Przedszkolny 
w Wieszczętach  
6. Viktoria Glombitza – Zespół Szkolno-Przedszkolny 
w Wieszczętach  
7. Maksymilian Mazur – Zespół Szkolno-
Przedszkolny w Wieszczętach  
8. Adrianna Froń – Szkoła Podstawowa im. R. Gila w 
Świętoszówce  
9. Julia Glos – Szkoła Podstawowa im. R. Gila w 
Świętoszówce  

10. Natalia Tyrna – Szkoła Podstawowa im. R. Gila w 
Świętoszówce  
11. Filip Szymala – Szkoła Podstawowa im. R. Gila w 
Świętoszówce  
12. Natalia Przygoda – Zespół Szkolno-Przedszkolny 
w Międzyrzeczu Górnym  
13. Maja Dreger – Zespół Szkolno-Przedszkolny w 
Międzyrzeczu Górnym  
14. Marcelina Heller – Zespół Szkolno-Przedszkolny 
w Międzyrzeczu Górnym  
15. Dawid Szarek – Zespół Szkolno-Przedszkolny w 
Międzyrzeczu Górnym  
16. Dominika Kliber – Zespół Szkolno-Przedszkolny 
w Jasienicy  
17. Julita Stokłosa – Zespół Szkolno-Przedszkolny w 
Jasienicy  
18. Roksana Gęsicka – Zespół Szkolno-Przedszkolny 
w Mazańcowicach  
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NAGRODZENI UCZNIOWIE 

19. Dawid Bucki – Zespół Szkolno-Przedszkolny w 
Mazańcowicach  
20. Lena Piaseczny – Zespół Szkolno-Przedszkolny w 
Mazańcowicach  
21. Julia Piwowar – Zespół Szkolno-Przedszkolny w 
Mazańcowicach  
22. Marta Trawa – Zespół Szkolno-Przedszkolny w 
Mazańcowicach  
23. Artur Moskała – Zespół Szkolno-Przedszkolny w 
Mazańcowicach  
24. Daria Nowak – Zespół Szkolno-Przedszkolny w 
Mazańcowicach  
25. Kamil Roczyna – Zespół Szkolno-Przedszkolny w 
Mazańcowicach  
26. Julia Sojka – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ru-
dzicy  
27. Zuzanna Gawlas – Zespół Szkolno-Przedszkolny 
w Rudzicy  

28. Malwina Szlapińska – Zespół Szkolno-
Przedszkolny w Rudzicy  
29. Antoni Balcy – Zespół Szkolno-Przedszkolny w 
Rudzicy  
30. Weronika Gawełek – Zespół Szkolno-
Przedszkolny w Rudzicy  
31. Karolina Tomalik – Zespół Szkolno-Przedszkolny 
w Rudzicy  
32. Kornelia Kohut – Zespół Szkolno-Przedszkolny w 
Rudzicy  
33. Klaudia Kidoń – Zespół Szkolno-Przedszkolny w 
Rudzicy  
34. Kamila Białoskórska – Zespół Szkolno-
Przedszkolny w Rudzicy  
35. Jakub Mendrek – Zespół Szkolno-Przedszkolny w 
Rudzicy  
36. Wiktoria Kieczka – Zespół Szkolno-Przedszkolny 
w Rudzicy  

Źródło: GZOSiP Jasienica 

SZCZĘŚLIWE DNI SĄ WTEDY, KIEDY MOŻEMY SPOTKAĆ  
NA SWOJEJ DRODZE LUDZI 

Minęło 50 lat od momentu, kiedy w 1969 roku, ja-
ko absolwenci klas ósmych Szkoły Podstawowej im.T. 
Kościuszki w Jasienicy, opuściliśmy mury naszej 
szkoły. 8 czerwca br. postanowiliśmy się z tej okazji 
spotkać w karczmie „Pod Błatnią” w Jaworzu. Z 
niektórymi osobami nie widzieliśmy się od 10 lat, czy-
li od spotkania zorganizowanego po 40 latach od 
ukończenia szkoły. Inicjatorkami i organizatorkami 
wieczoru były nasze koleżanki Halina Kobiela i Barba-
ra Gańczarczyk, które wiele czasu i energii włożyły w 
jego organizację. 

W spotkaniu uczestniczyły 23 osoby z obu klas 
oraz nasze wychowawczynie. Halinka Kobiela z sza-
cunkiem, radością oraz nieukrywanym wzruszeniem 
przywitała gości, przede wszystkim Katarzynę Rak, 
wychowawczynię klasy VIII B, i Joannę Kubaczkę, 
która była wychowawczynią klasy A od I do V, oraz 
Wandę Kuklę, wychowawczynię klasy VIIIA. Chwilą 
ciszy uczciliśmy pamięć tych, których nie ma już 
wśród nas, a następnie odczytano listy obecności obu 
klas. Nie wszystkie nieobecności zostały usprawiedli-
wione! Wzruszone wychowawczynie przywitały by-
łych uczniów, a także podzieliły się swoimi wspo-
mnieniami z tych odległych czasów. Wszyscy chętnie 
ustawili się do zdjęcia grupowego, a potem razem czę-
stowaliśmy się smacznym obiadem i innymi smakoły-
kami, przygotowanymi dla umilenia naszego jubile-
uszu. 

Po obiedzie przyszedł czas na „wspominki”. Przy-
pomnieliśmy sobie początki naszej edukacji w 1961 
roku, zaraz po rozbudowie szkoły. Klasy były wtedy 
bardzo liczne, bo liczyły nawet powyżej 40 uczniów. 
W 1969 roku klasę ósmą ukończyło 56 absolwentów. 
Przez osiem wspólnych lat przewinęło się przez nasze 
klasy dodatkowo około 40 uczniów, którzy opuszczali 

swoich kolegów z różnych powodów. Spotkanie prze-
biegało w miłej i serdecznej atmosferze. 

Wspominaliśmy zasługi naszych nauczycieli, któ-
rzy chcieli nam oddać jak najwięcej swojej wiedzy, 
czego wtedy nie docenialiśmy. Pani Kubaczka w kla-
sie pierwszej uczyła nas używać poprawnej polszczy-
zny, bo większość z nas, jeśli nie wszyscy, posługiwa-
ła się w domu gwarą. Uczyła nas szacunku do książek, 
wpajała, że mamy o nie dbać, jak o największy skarb. 
Mimo, że sama była młoda, bardzo nam matkowała. 
Nie tylko uczyła języka polskiego, ale i wychowywała. 
Uczyła nas oszczędności prowadząc Szkolną Kasę 
Oszczędności. Rywalizowaliśmy z innymi klasami o 
najlepszy wynik w oszczędzaniu. Pani Kukla była 
wspaniałą matematyczką, która uczyła nie tylko nas, 
ale także nasze dzieci. Była wymagająca ale wykładała 
matematykę jasno i przejrzyście, co owocowało w 
późniejszej naszej edukacji. Uczyła nas również języka 
angielskiego. Pani Rak uczyła przyrody, a wychowa-
nie muzyczne umilała swoją grą na skrzypcach. Pono-
siła również trud okiełznywania i wychowywania na-
szych kolegów i koleżanek z klasy B. 

Nieżyjący już wychowawca klasy VIII B, 
Aleksander Pławecki, uczył nas biologii i chemii. 
Geografię i historię starał się nam przybliżyć Zygmunt 
Stroński, a język rosyjski i język polski wykładała w 
starszych klasach nieżyjąca już Gertruda Tymon. 

Nasz kolega, Edek Krzywoń, zaśpiewał nam po ro-
syjsku piosenkę o kosmonaucie, której uczyliśmy się 
w piątej klasie. Byliśmy pełni podziwu dla jego ładne-
go głosu i świetnej pamięci.  

Nieodżałowany, długoletni kierownik szkoły Albin 
Piechota nauczał nas fizyki i oczywiście hospitował 
innych nauczycieli. 

.
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SZCZĘŚLIWE DNI SĄ WTEDY, KIEDY MOŻEMY SPOTKAĆ 
NA SWOJEJ DRODZE LUDZI”

 W różnych klasach, przez różne okresy czasu, uczyły 
nas także panie: Anna Linnert, Karolina Gołyszny, He-
lena Budzioch, Halina Biela, Maria Piechota, Zofia 
Szulakowska, Jadwiga Schimke, Danuta Klemens, 
Krystyna Gandor oraz panowie: Prochaska, Piotr Bi-
zoń (wychowawca klasy VI A), Augustyn Marekwica 
oraz Stanisław Figura i inni. 
Mieliśmy oddanych wychowawców i nauczycieli, któ-
rzy jak najlepiej chcieli nas przygotować do nauki w 
szkole średniej. Nie ukrywam, że w liceum nie musie-
liśmy się czuć gorsi od uczniów szkół bielskich. 
Wszyscy skończyliśmy różne szkoły ponadpodstawo-
we, a niektórzy z nas ukończyli studia wyższe. Założy-
liśmy rodziny, wychowaliśmy dzieci, pracowaliśmy na 
różnych, mniej i bardziej odpowiedzialnych stanowi-

skach, aż niepostrzeżenie przyszedł czas zakończenia 
pracy zawodowej. Wszystko jednak ma swój czas. 

Na spotkaniu było wesoło, wszyscy świetnie się 
bawili i żartowali. Rozmowy toczyły się przy stole, a 
także w mniejszych grupach. Tego wieczoru znowu 
wszyscy byliśmy młodzi, pełni marzeń i radosnych 
oczekiwań, rozstawaliśmy się jednak czując niedosyt. 
Postanowiliśmy skorzystać z zaproszenia i gremialnie 
odwiedzić panią Kubaczkę w jej pięknym ogrodzie, 
jeszcze tego lata. 

Kilka dni później złożyliśmy kwiaty i znicze na 
grobach pana Pławeckiego, Gertrudy Tymon i Jadwigi 
Schimke. Odwiedziliśmy też groby naszych zmarłych 
koleżanek i kolegów.  

FESTIWAL MODELARSKI 
KRAKÓW 2019 

Modelarze koła „Ikar”, działającego przy mazańcowickiej filii 
Gminnego Ośrodka Kultury, zdobyli wiele wyróżnień podczas impre-
zy w Krakowie.  

W dniach 1 i 2 czerwca w Muzeum Armii Krajowej w Krakowie 
odbył się Festiwal Modelarski. Wystąpili na nim modelarze z Czech, 
Łotwy, Węgier i Polski, którzy zaprezentowali łącznie 695 modeli.  

Wyróżnienia Festiwalu – Statuetkę Nike otrzymali: Dariusz Furtak 
za czołg T-34 oraz wywrotkę komatsu, Michał Wojnar za samochód 
kubelwagen oraz jaszczurkę iguana, Tadeusz Duda za szybowiec SZD 
25 Lis, figurkę husarza i śmigłowiec mi-1. Wśród najmłodszych wy-

różnienia ,,Mały adept modelarstwa” otrzymali: Małgosia Paszek za 
dom jednorodzinny, Filip Paszek za czołg pantera, Antek Barnaś za 
sowę. Reprezentowali ono Koło Modelarskie „Ikar” przy GOK Ma-
zańcowice.  

www.jasienica.pl 
 

Absolwenci klasy VIIIA, w pierwszym rzędzie od lewej: Barbara 
Gańczarczyk-Fijak (Gańczarczyk), Wanda Kukla, Joanna Ku-
baczka, Renata Bolek (König). W drugim rzędzie od lewej: 
Edward Kazała, Małgorzata Gansel (Gańczarczyk), Bronisława 
Katańska (Herok), Krystyna Szymlak (Gańczarczyk), Lidia 
Schimke (Rupentalska), Danuta Stoszek (Kuś), Ewa Mikler (Pen-
kala), Edward Krzywoń i Irena Kriszpin (Król). 

Lidia Szimke

Absolwenci klasy VIIIB, od lewej: Ryszard Bem, Irena Tyrna (Kur-

cjus), Zdzisław Rusin, Katarzyna Rak, Urszula Drobniak (Buchta), 

Jan Wizner, Danuta Szymeczek (Rucka), Grażyna Janica (Ku-

baczka), Gustaw Tyrna, Halina Sobczyk (Kobiela), Genowefa Ka-
linowska (Biela), Marian Kukla, Piotr Ostruszka. 
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Z  G Ó R K I … 
W dzień gorącego lata 

Musi być łatwo, lekko i przyjemnie, bo to przecież 
wakacje. A jak wakacje to urlop od wszystkiego tego, 
co zniechęca, uprzykrza, mąci we łbach, denerwuje… 
Ale jak tu pisać lekko, łatwo i przyjemnie, gdy nawet 
truskawki nie mają smaku truskawek, a pietruszka to 
tak zdrożała, jakby była ze szczerego złota… 
 Próbować jednak trzeba, by zanurzyć się w opty-
mizmie jak w letnim słoneczku, które i u nas po afry-
kańsku grzeje tak, jakby się popsuł niebieski termo-
stat, który winien informować, że tu przecież Europa, 
a nie Sahara. Choć nawet i z tej największej pustyni 
piasek też już do nas dofrunął… A nasi fruną do Egip-
tu, by tam zażyć słoneczka z tropiku, które wszak jest 
już u nas i to jeszcze za darmo, choć drżę nieco, że i to 
piekące słoneczko zostanie w najbliższym czasie opo-
datkowane, by pozyskać fundusze na to i owo…  

Ale nie uprzedzajmy faktów i nie kraczmy czarno, 
jak te wrony w dziecięcej piosence, które w czarnych 
barwach widzą świat… Bo ja widzę świat kolorowo – 
kolorami kępek hortensji, co przyozdobiły płot sąsiad-
ki, naszej pąsowej stuletniej róży, która dzielnie prze-
trwała liczne przeprowadzki i dalej kusi zapachem, a 
ja przed pięćdziesięciu pięciu laty wręczałem jej kwia-
tostan nauczycielkom na zakończenie szkolnego ro-
ku… Podziwiam nasz sołecko-gminny przepiękny 
świat zielonościami różnistymi, nutkami jaskółek na 
pięcioliniach elektrycznych drutów… I tylko ta moja 
skwarna, letnia radość mącona jest natrętnym warko-
tem kosiarek spalinowych, które jak opętane systema-
tycznie zakłócają ciszę, ptasie śpiewy i wakacyjne 
myśli… W dodatku systematycznie i perfidnie dopóki 
zieleń trwa… Tak, że w tym spalinowym hałasie bled-
ną barwy kwiatów i szarzeje zieleń. Więc może rze-
czywiście lepiej lecieć do Afryki, bo tam nie ma ko-
siarek? 

Za to my jednak mamy w 
gminie coś, co sprawia, że mi 
serce rośnie patrząc na te cza-
sy (że zacytuję nieudolnie Ja-
na z Czarnolasu), a to coś to 
wspaniałe hale sportowe przy 
każdej szkole, boiska czy na-
wet stadiony! Nasze marzenia 
sprzed półwiecza się spełniły: oto jest gdzie grać w 
piłkę, biegać, skakać, rzucać… Jaka to szkoda, że to 
już nie ten wiek i teraz można tylko spacerować żół-
wim tempem i zazdrościć później urodzonym tego 
szczęścia, które ich spotkało. Żeby tylko chciało im 
się z tych wspaniałości korzystać, czerpać radość, 
sprawność i siłę, boć już to przecie starogreccy rzy-
mianie słusznie twierdzili, że w zdrowy ciele zdrowy 
duch! A już wisienką na tym sportowym torcie jest 
tartanowa bieżnia na boisku w Rudzicy! 

I oto pewnego popołudnia spaceruję tą tartanową 
bieżnią, podziwiając Beskidy, które jak na dłoni, aż tu 
nagle a niespodziewanie podbiega do mnie rączo wy-
sportowana dziewczyna (na moje ślepnące ślepia mo-
że osiemnastolatka) i ku mojemu zdumnieniu pyta, 
czy może sobie ze mną zrobić fotkę. Może – odpo-
wiedziałem dumny jak paw, bo nie miałem pojęcia, że 
dzięki felietonom w „Jasienicy” stałem się sławny ni-
czym gwiazdor disco polo! Kiedy już zrobiliśmy z 
niemałym trudem to zdjęcie, bo sportmenka była ze 
dwie głowy wyższa, to usłyszałem: – Czy mogę prosić 
o autograf? – Gdzie? – zapytałem przytomnie, bowiem 
dziewczę nie miało nic prócz długopisu. – Na ręce – 
odrzekła. Tak więc drżąc z emocji podpisałem się 
przyszłej mistrzyni olimpijskiej na przedramieniu i 
ciekaw jestem, czy jeszcze do dzisiaj na jej prawej rą-
czynie jest, jak tu niżej, podpis: 

Juliusz Wątroba 

CO BYDZIE Z TÓM MOJÓM DZIEDZINÓM? 
 „Jyny fórt po nocy cosikej mie dynczy 

Jako deli bydzie z tóm mojóm dziedzinóm”  
J. W. 

Witóm piyknie! 
Na podziwejcie sie ludeczkowie złoci, jak tyn 

czas gno do przodku. Wiosna minyła, była sucho i 
zimno, tóż my mieli nadzieje w Zośce, że to wszystko 
naprawi. A tu jak zaczyło loć, a zima sie zrobiła, tóż 
było trzeja wieczór łogiyń skłodać, a ciepłych fusekli 
szukać. Godóm wóm, że sie ty przepowiednie w tym 
zdziwaczałym świyci nic a nic nie pełnióm. Kiesi, jak 
starce sie czkało, to na sto procynt było pewne, że ja-
kisi gość do chałpy przydzie. Zaś starzyka, jak w no-
gach drzyło i kury długo po polu chodziły, to było 
pewne, że czas sie zmiyni. Ale skoro sie to dzisio nie 
pełni, tóż ciekawe baby swoji przyszłości lecóm szu-
kać do wróżki, coby sie jyno dowiedzieć, co jóm cza-
ko. I tu sie dowiadujóm, że jak jóm chłop zostawi to 
bydzie sama, a jak jóm nie zostawi to bydzie z nim. 

Baby usłyszały też, że jak cera 
jak sie wydo, to bydóm meć 
ziyńcia, a jak sie nie wydo, to 
bydóm bez ziyńcia i że bydóm 
żyły długo, aż do śmierci. Tóż 
niejedna z tego wróżynio je 
starsznie rada, prawi „worce 
zapłacić, boch sie cosi dowiedziała.”  
– Ja, ja gupich nie trzeja sioć, łóni sie sami rodzóm, a 
je ich moc. Rosnóm, kaj byś sie jyny podziwoł, na 
dziko, po dzisiejszymu  sie nazywajóm naiwni ludzie.  

A jo wóm powiym, że też móm staroś, bo staróm 
sie, jak tyn nasz poeta, kierego zwrotke zamieścił żech 
w tym felietonie „Jako też to bydzie z tóm mojóm 
dziedzinóm”. Bo to coroz miyni słyszy sie tych na-
szych 
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CO BYDZIE Z TÓM MOJÓM DZIEDZINÓM? 
piyknych pieśniczek, dyć chocioż je kiery kapke wypi-
ty, to też nie śpiywo. Kaj to było do pomyślynio, żeby 
kiery z gospody szeł, a nie śpiywoł: „Hanuś, Hanuś 
ciesz sie, ciesz, nałotany idym fest”. Roztomajte były 
ty Haniczki, ponikiero, jak chłopa łusłyszała z daleka, 
to hónym rychtowała lawór z wodóm, coby sie kapke 
łumył, a łóżeczko ścieliła. Ale były też taki Hanki, co 
to kie łusłyszały, że chłop łożrany idzie ku chałpie to 
szukały mietły, coby go z tego nałogu wylyczyć. Go-
dóm wóm, baby to nóńdóm roztomajte norychta na 
chłopa.  

Mowy też starej już po naszych dziedzinach ma-
ło, na spróbójcie w sklepie chcieć se kupić żymłe, 
brezle, wyrszle abo inszy towor. Toż bydzie sie na 
ciebie sprzedowaczka dziwać, jak na łobcokrajowca. 
Ale jakbyś to powiedzioł po angielsku, to zaroz cie 
piyknie łobsłóży, bo niejedna z nich tyn jynzyk zno.  

A wedle mie pierszym jynzykym, kiery paniczka 
mo znać, to je tyn nasz jynzyk starzyków, bo to „cu-
dze chwolymy, swego nie znómy, sami nie wiymy co 
posiadómy.”  

Ale chcym wóm powiedzieć, że dobrze je w na-
szej Gminie, bo mómy takich nauczycieli, co tej na-
szej mowy łuczóm szkolnioków i kożdy rok łorganizu-
jóm kónkursy gwarowe. Tam dziecka piyknie rzón-
dzóm tóm staróm mowóm i dowiadujóm się, jak to 
downi ludzie na naszych dziedzinach żyli. Toteż nie 
dziwota, że jednego wieczoru do naszej Biblioteki na-
pytali ty dziecka, coby też połopodiadały ło tym na-
szym czytelników i przypómniały ty downe czasy. By-
ło co posłóchać, przyszło moc ludzi, kożdy z nich 
przyniósł sie na chwile w tyn miniony świat. Napytali 
my też znómego człowieka, kiery to nie łuczył sie grać 
we wysokich szkołach, ale łuczył się łod ptoszków i 
naszej cieszyńskij przyrody, tóż piyknie grół nóm na 
harmoniji ty cieszyńskie pieśniczki. A my mógli se 
pośpiywać. Kożdy poczuł sie jak za downych roków w 
swoji chałpie, było mu tu dobrze, bo był z naszóm sta-
róm pieśniczkóm i mowóm. Tóż ni ma tak źle, ale dej 
Pónbóczku, coby było lepij, żeby ta downo mowa i 
pieśniczka sie nóm ganc nie straciła, bo je to przeca 
bogactwo naszej ziymi.  

J. N.Josiyniczanin 

PARAFIALNE ŚWIĘTO WAKACJI 
Ponad pół setki dzieci z parafii św. Jerzego w Jasienicy wraz z opiekunami bawiło się na imprezie rozpoczy-

nającej wakacje.  
Bezpłatną, integracyjną zabawę w sobotę 22 czerwca przygotowała Rada Parafialna z pomocą duszpasterzy. Teren 

wokół kościoła zmienił się w kolorową krainę balonów z namiotami, gdzie na uczestników czekały niespodzianki. 

Imprezę rozpoczął ksiądz proboszcz Leszek Łysień, zapraszając do udziału w zabawie, tańców, wyścigów, zabaw z 

matą edukacyjną, piłkami i walk na gumowe miecze. Dmuchany zamek zapraszał do skoków i akrobacji.  
Po szaleństwach dzieci chłodziły się pyszną lemoniada, przygotowaną przez ks. Rafała Dendysa. Wikary okazał 

się specjalistą w dziedzinie napojów, razem z pomocnicą serwował również wyśmienitą kawę. Gdy energia nieco 

opadła, dzieciaki wykonywały własnoręcznie pyszne czekoladki z różnymi posypkami. Był też słodki poczęstunek dla 

odzyskania energii. Potem nastąpiła loteria fantowa z niespodziankami i konkurs tańca, a na końcu wielką atrakcją 
okazało się przybycie strażaków i wodne kąpiele.  

Tak to  bawiąc się wesoło, dzieci z naszej parafii rozpoczęły wakacje 2019 !!!            
Rada Parafialna 

Podróże, to jedyna rzecz na którą wydajemy pieniądze 

a stajemy się bogatsi. 
Autor nieznany 
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PODWÓJNE ZWYCIĘSTWO W KONKURSIE 
Uczniowie ze szkoły w Rudzicy zwyciężyli w 

XVII Powiatowym Konkursie Wiedzy o Śląsku 
Cieszyńskim. W kategorii indywidualnej najlepszą 
okazała się Julia Sojka.  

Konkurs pod honorowym patronatem prof. Je-
rzego Buzka został przeprowadzony we wtorek 11 
czerwca w Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa 
Ewan-gelickiego w Cieszynie. Rudzicką szkołę re-
prezentowała drużyna w składzie: Kamila Biało-

skórska, Julia Sojka i Kornelia Kohut pod opieką 
pani Bożeny Małachowskiej.  
Zakres materiału obejmował zagadnienia historycz-
ne, geograficzno-przyrodnicze i turystyczne, a także 
treści z zakresu kultury ludowej (w tym gwary), za-
gadnienia związane z kulturą i sztuką regionu, a 
także te z zakresu samorządu terytorialnego. Kon-
kurs przebiegał dwuetapowo. W pierwszej części 
wszyscy uczestnicy pisali test indywidualny, a suma 

punktów uzyskanych przez członków drużyny de-
cydowała o udziale w drugim etapie. Dziewczyny 
musiały zmierzyć się m.in. z bardzo trudnym tek-
stem gwarowym, stworzyć i zaprezentować plan 
zwiedzania swojej miejscowości, jak i wykazać 
się znajomością gwary. Poszło im znakomicie i w 
efekcie wywalczyły pierwsze miejsce. Dodatkowo 
konkurs oprócz zwycięskiej grupy przewidywał 
wyłonienie zwycięzcy indywidualnego, dla które-
go przewidziano nagrodę specjalną, wyjazd do 
Brukseli do Parlamentu Europejskiego. W tym ro-
ku bezkonkurencyjna okazała się Julia Sojka, któ-
ra, tak jak zapowiedziała w zeszłym roku, zwycię-
żyła i zdobyła upragnione zaproszenie. 

 B. Małachowska

  

BRĄZ W BADMINTONIE 
Julia Piwowar z BKB Set Mazańcowice podczas Mistrzostw Polski 

w Badmintonie zdobyła brązowy medal.  
Zawody rozgrywane były od 7 do 9 czerwca w Mysłowicach. Julia 

Piwowar, zawodniczka Beskidzkiego Klubu Badmintona SET z Mazań-
cowic, wywalczyła brązowy medal w grze pojedynczej Młodziczek. W 
pierwszej rundzie Julia pokonała zawodniczkę z AZS UŚ Katowice Zu-
zannę Jarosz 21:12; 13:21; 21:7. Z kolei w drugiej rundzie nie dała 
szans przeciwniczce z SKB Suwałki Natalii Lenczewskiej wygrywając 
21:11; 21:16. W ćwierćfinale Julia zwyciężyła imienniczkę z Hubala 
Białystok Julię Stankieiwcz 21:18; 21:19. W półfinale dopiero napotka-
ła opór późniejszej złotej medalistki Dominiki Gajdy z Kędzierzyna-
Koźla. – Brązowy medal bardzo cieszy, ale niedosyt zawsze pozostanie 
- podsumowuje trener Bartosz Pietryja.  

W Mistrzostwach brali udział także Jacob Toczek i Michał Szczyp-
ka, którzy po bardzo zaciętej walce musieli uznać wyższość przeciwni-
ków i ostatecznie uplasowali się w ćwierćfinale.  

www.jasienica.pl 

UDANY WEEKEND MAZAŃCOWICKICH TYCZKARZY 
Adrian Kupczak, młody tyczkarz z Mazańcowic, zdobył 2. miejsce podczas międzynarodo-

wych zawodów lekkoatletycznych.  
Czwórmecz w lekkiej atletyce dla zawodników U-18 odbył się w sobotę 23 czerwca w ukraińskim 

Kijowie. Nasz kraj reprezentował m.in. zawodnik UKS Olimp Mazańcowice Adrian Kupczak. Pokonu-
jąc poprzeczkę na wysokości 4 m 60 cm zajął 2. miejsce. W ogólnej klasyfikacji Polska wywalczyła 
pierwsze miejsce, pokonując Ukrainę, Białoruś i Turcję.  

W tym samym czasie na stadionie lekkoatletycznym w Lublinie odbyły się Mistrzostwa Polski U-
23, na których klub UKS Olimp Mazańcowice reprezentowały dwie zawodniczki, Agata Puchałka i 
Dominika Świerkot. Agata zajęła 4. miejsce, a Dominika 8.  

Agata Krupińska 



12  lipiec 2019 

WARSZAWSKI FESTIWAL MODELARSKI ,,BABARYBA” 
Modelarze z Klubu Modelarskiego Ikar dzia-

łającego przy Filii GOK w Mazańcowicach, 
zdobyli wiele wyróżnień podczas imprezy w 
Warszawie.  

Festiwal odbył się w dniach 8-9 czerwca. W 
konkursie udział wzięło 1389 modeli kartono-
wych i plastikowych z całej Polski i Łotwy.  

Wśród wyróżnionych prac znalazły się mode-
le:  
1. Dom jednorodzinny – Małgosia Paszek;  
2. Pantera – Filip Paszek;  
3. Kubelwagen i iguana – Michał Wojnar;  
4. Husarz, śmigłowiec MI-1;  
5. Pensjonat Mamenka – Tadeusz Duda.  
Nagrodę specjalną za czołg T-34 otrzymał Da-
riusz Furtak  
    www.jasienica.pl 

 

BRĄZOWY MEDAL KAROLINY 
Karolina Klajmon, 9-letnia jasieniczanka, zdobyła brązowy medal IV 

Międzynarodowych Zawodów Pływackich o Puchar Burmistrza Andry-
chowa. Po raz czwarty w sobotę 15 czerwca na odkrytym basenie w An-
drychowie zostały rozegrane międzynarodowe zmagania pływackie, w 
których udział wzięło ponad 300 zawodników z 39 klubów. Tym razem 
zawodnicy oprócz walki między sobą musieli zmagać się również z upalną 
pogodą.  

Podczas zawodów Karolina rywalizowała w grupie z zawodniczkami o 
rok starszymi od siebie i mimo silnej obsady swoimi startami udowodniła, 
że jest w stanie nawiązać walkę ze starszymi konkurentkami. Wywalczyła 
brązowy medal na dystansie 100 m stylem grzbietowym. Dobre starty po-
zwoliły Karolinie uplasować się na wysokim 10. miejscu w klasyfikacji 
generalnej dziewczyn 10-letnich i młodszych.  

Zawodami w Andrychowie Karolina zakończyła sezon 2018/2019, w 
którym 16-krotnie stawała na podium, w tym 6 razy na najwyższym stop-
niu.  

www.jasienica.pl 
 

LOTOS CUP 2019: WRĘCZONO  
MEDALE DWUBOISTOM 

W niedzielę 16 czerwca 2019 roku biegiem do 

kombinacji norweskiej zakończyliśmy I letnią edycję 
zawodów LOTOS Cup, które rozgrywane są w ramach 

Narodowego Programu Rozwoju Skoków Narciar-

skich i Kombinacji Norweskiej – „LOTOS Szu-

kamy Następców Mistrza”. Areną zmagań dwubo-

istów po raz pierwszy były trasy w Jasienickiej Ni-

skoemisyjnej Strefie Ekonomicznej.  

Źródło: Anna Karczewska / PZN 
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JASIENICZANKA NIE SCHODZI ZE SCENY V-VI 2019R. 
3 V 2019 r. – Zespół Regionalny Jasieni-
czanka wystąpił na XXVI Międzyna-
rodowym Przeglądzie Zespołów Regio-
nalnych „Złoty Kłos” Euro-Folklor 2019,  
7 V 2019 r. - zespół wziął udział w elimi-
nacjach do XXVI edecji Regionalnego 
Przeglądu Pieśni im. Adolfa Dygacza 
„Śląskie Śpiewanie” 2019 w Czeskim 
Cieszynie. Po zakwalifikowaniu się, dnia 9 
VI 2019r. wczesnym rankiem wyjechał na 
przesłuchania finałowe do siedziby 
Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” w 
Koszęcinie.  

To był piękny, słoneczny dzień, nied-
ziela. O godz. 10 rozpoczął się ponad god-
zinny galowy koncert pieśni i perfekcyjnie 
wykonanych tańców gospodarzy 
koszęcińskiego pałacu, czyli samego 
Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. 
Stanisława Hadyny z towarzyszeniem 
licznej orkiestry pod dyr. Mirosława Ba-
nacha. Była to prawdziwa uczta dla ucha i 
oka wszystkich zebranych na dziedzińcu 
tego pałacu i trzeba przyznać, że miejsc 
wolnych na widowni brakowało, a ok-
laskom nie było końca. 

Tegoroczny finał „Śląskiego Śpiewania” 
honorowym patronatem objął Marszałek 
Województwa Śląskiego Jakub 
Chełstowski, Związek Górnośląski, tele-
wizja TVS. 

Finał „Śląskiego Śpiewania” to znakomi-
ta okazja i właściwe miejsce, do spotkania 

wielkiej, artystycznej rodziny – miłośników śląskiej pieśni. 
No i oczywiście jury stanęło przed bardzo trudnym zadaniem, 
aby wyłonić tych najlepszych. Właśnie to dziesięcioosobowe 
jury musiało ocenić ponad 70 różnych zespołów, solistów i 
duetów na trzech scenach w różnych kategoriach wiekowych i 
wykonawczych. A w sumie w tym jednym dniu wystąpiło po-
nad 980 wykonawców, między innymi Jasieniczanka!  

Późnym popołudniem, po przesłuchaniu wszystkich wyko-
nawców, w upalne, słoneczne popołudnie na dziedzińcu 
koszęcińskiego pałacu nastąpiło ogłoszenie wyników. I tu 
wielkie zaskoczenie i znowu dla nas olbrzymi sukces! 
Usłyszeliśmy, że Zespół Regionalny „Jasieniczanka” za swój 
występ zdobył II miejsce i w nagrodę m.in. 3-dniowy wyjazd, 
wycieczkę, zwaną „warsztatami” do siedziby Zespołu Pieśni i 
Tańca „Śląsk” do Koszęcina w dogodnym dla nas terminie. 
Bardzo się z tego cieszymy, ponieważ świadczy to o tym, że 
nadal utrzymujemy wysoki poziom artystyczny  
Co prawda, jeszcze nam nieco brakuje do Zespołu Pieśni i 
Tańca „Śląsk”, ale dalej nad tym pracujemy…. 

Jakkolwiek było, sukces olbrzymi, ale i satysfakcja z tego, 
że nasza praca na wielogodzinnych próbach została ponownie 
doceniona przez profesjonalne i wymagające jury. Musimy też 
przyznać, że Koszęcin dla nas stał się miejscem, sceną, na 
której czujemy się dobrze i lubimy występować. 

Dla przypomnienia czytelnikom miesięcznika Jasienica i nam 
samym poniżej wymienione są główne nagrody zdobyte przez 
nasz zespół w samym Koszęcinie: 
1. 11 VI 2015 r. – za przyznane nam 12 V 2015r. I miejsce na 

XXII Regionalnym Przegladzie Pieśni „Śląskie Śpiewanie” - 
Jasieniczanka zaśpiewała na Koncercie Galowym laureatów 
w Koszęcinie; 

2. 15 VI 2016r. – Jasieniczanka na Gali XXIII Regionalnego 
Przeglądu Pieśni „Śląskie Śpiewanie” - zdobyliśmy główną 
nagrodę Grand  Prix oraz statuetkę „Szczyglika Śląskiego 
Śpiewania” spośród podobnej ilości wykonawców, jak w roku 
bieżącym (koncert laureatów odbył się 8 VI 2016 w 
Koszęcinie, a wręczenie głównej nagrody 15 VI w Chor-
zowskim Centrum Kultury). 

3. 3 VII 2016r. – braliśmy udział w EuropejskimKonkursie 
„Rozśpiewany Śląsk” – Kiler-Hadyna – otrzymaliśmy 
wyróżnienie i w nagrodę dyplomy, upominki i udział w 3-
dniowych warsztatach w Koszęcinie. 

4. 25 IX 2017r. – zajęliśmy I miejsce w IV Europejskim Kon-
kursie „Rozśpiewany Śląsk”- olbrzymi sukces ponieważ Ja-
sieniczanka zdobyła w Koszęcinie ponownie główną nagrodę 
w tak prestiżowym konkursie i znowu 3-dniowe warsztaty w 
siedzibie ZPiT „Śląsk” w Koszęcinie, które sobie bardzo ce-
nimy. 

5. 9 VI 2019r. – II miejsce w XXVI edycji Regionalnego Prze-
glądu Pieśni im. Adolfa Dygacza „Śląskie Śpiewanie”- w 
nagrodę otrzymaliśmy ponownie 3-dniowe warsztaty w 
Koszęcinie. 

Myślę, że nasza obecność na deskach tak świetnego zespołu, 
jakim jest ZPiT „Śląsk” im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie to 
również zachęta dla nas do dalszych ćwiczeń, by dawać swoimi 
tańcami i śpiewem radość sobie i innym, a przy tym również 
rozsławiaś naszą gminę Jasienica w innych rejonach Polski. 

Uczestniczka P.P.
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DZIEŃ DZIECKA W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM W ŚWIĘTOSZÓWCE 
Dzień Dziecka to święto, na które każde dziecko 

czeka przez cały rok. W tym roku nasze przedszkolaki 
świętowały aż przez trzy dni, które były wypełnione 
zabawą, atrakcjami i niespodziankami. 28.05.2019 r. 
dzieci wzięły udział w V Ogólnopolskim Maratonie 
Przedszkolaków „Sprintem do maratonu”. Jest to pro-
jekt, którego celem jest popularyzowanie biegów 
wśród dzieci oraz upowszechnianie zdrowego stylu 
życia i aktywnego spędzania czasu. Każdy z uczest-
ników imprezy otrzymał numer startowy, tak jak na 
prawdziwych zawodach sportowych. Przed biegiem 
dzieci wpólnie zaśpiewały hymn maratonu, następnie 
odbyła się rozgrzewka, a po biegu rozciąganie – jak na 
biegaczy przystało. Dzieci w skupieniu rozpoczynały 
bieg, starając się jak najszybciej dobiec do mety. Jed-
nak w naszym maratonie wszyscy byli zwycięzcami. 
Nie liczyło się zdobyte miejsce, a pokonanie wyzna-
czonego dystansu w miłej atmosferze, promującej 
zdrowy styl życia.  

Przedszkolaki z niecierpliwością czekały również 
na wyjazd do sali zabaw „Zabawowo” w Bielsku-
Białej. W piątkowy poranek 31.05.2019 r. przedszko-
laki z dobrymi humorami wyruszyły na wycieczkę. Od 
wczesnych godzin rannych, tematem przewodnim był 
wyjazd. Dzieciaki były bardzo podekscytowane! W 
Figloparku dały upust swojej energii. Zjeżdżały na 
różnego typu zjeżdżalniach, biegały po labiryntach, 

bawiły się w basenach z piłkami i torach przeszkód. 
Po dwóch godzinach zabawy zmęczone, ale bardzo 
zadowolone wróciły do przedszkola.  

Nie był to jednak koniec niespodzianek! 
03.06.2019 r. w ogrodzie przedszkola pojawił się 
dmuchany zamek. Radości, skakaniu i fikołkom nie 
było końca. W miłej i radosnej atmosferze dzieci nie 
zapominały o bezpieczeństwie podczas wykonywania 
różnych ewolucji sportowych. 

Nauczycielki z Przedszkola Publicznego  
w Świętoszówce  

 

KOLEJNA WYGRANA W BOKSERSKIEJ 
WADZE SUPER CIĘŻKIEJ 

Piotr Łącz, bokser i mieszkaniec gminy Jasienica, odniósł ko-
lejne zwycięstwo.  

Na odbywającym się w sobotę 15 czerwca Międzynarodo-
wym Turnieju Kogucim w Oławie Piotr Łącz, mistrz Śląska wa-
gi super ciężkiej 2019 roku, odniósł kolejne zwycięstwo, poko-
nując 3:0 aktualnego mistrza Dolnego Śląska tej kategorii. 
Otrzymał również nagrodę dla najlepszego seniora.  

Łącz reprezentuje barwy klubu bokserskiego „Puncher” Cie-
szyn, trenuje pod okiem trenera Łukasza Brudnego.  

www.jasienica.pl 

 

SPOTKANIE Z DRUHAMI OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ 
6 czerwca 2019 r. dzieci z Przedszkola Publicz-

nego w Świętoszówce miały okazję spotkać się ze 
strażakami na boisku OSP w Świętoszówce, gdzie 
został zorganizowany pokaz strażacki. Na kilku 
stanowiskach dzieciom został przybliżony zawód 
strażaka, utrwaliły numery telefonów alarmowych, 
brały udział w pokazie ratownictwa medycznego 
oraz z bliska mogły obejrzeć wóz strażacki. Na ko-
niec druhowie z OSP Świętoszówka zademonstro-
wali, jak gasi się pożar.   

Przedszkolaki oklaskami podziękowały straża-
kom za wizytę. 
Nauczycielki z Przedszkola Publicznego w Świętoszówce 
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WSPANIAŁY SUKCES BIBLISTÓW Z WIESZCZĄT 

7 i 10 maja miał miejsce w Bielsku-Białej ostatni 
etap Międzynarodowego Ekumenicznego Konkursu 
Wiedzy Biblijnej „Jonasz”. 

Zmagania finałowe zakończyły się wspaniałym 
sukcesem uczennic Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z 
Wieszcząt. Anna i Martyna Gruszka z klasy VI oraz 
Aleksandra Sikora z klasy VIII zostały laureatkami 
Konkursu. Ponadto trzeba dodać, że Ania zajęła V 
miejsce w swojej grupie wiekowej. 
Nieco wcześniej, bo 28 marca, w Zespole Szkół Samo-
chodowych i Ogólnokształcących w Bielsku-Białej od-
był się konkurs plastyczny, w ramach XXII edycji 
Międzynarodowego Ekumenicznego Konkursu Wiedzy 
Biblijnej „Jonasz”. 

Tegoroczne zadania konkursowe polegały na wy-
konaniu lapbooka z przypowieści Jezusa lub drzewa 
genealogicznego Jezusa Chrystusa w oparciu o Ewan-
gelię wg św. Łukasza. Następnie każdy z uczestników 
prezentował swoją pracę przed jurorami. 

Z naszej szkoły w konkursie brało udział ośmioro 
uczniów z klas 4,5,6. Prace naszych uczniów zostały 
docenione i nagrodzone. 
W kategorii „Drzewo genealogiczne” w grupie klas 5-6 
Justyna Sojka zajęła 1 miejsce, a Julia Szary 2 miejsce. 
W grupie klas 3-4 Kinga Szymala i Mikołaj Żbel zdo-
byli wyróżnienie. 
Natomiast w kategorii „Lapbook”w grupie klas 3-4 

Izabela Sikora zajęła I miejsce, a Franciszek Kidoń 
zdobył wyróżnienie. 

28 maja wszyscy nasi uczniowie nagrodzeni w 
konkursie „Jonasz” (w części wiedzy i plastycznej) 
wzięli udział w koncercie laureatów i uroczystym 
rozdaniu nagród w BCK w Bielsku-Białej. 

Gratulujemy naszym biblistom sukcesów w tego-
rocznych konkursach i życzymy powodzenia w kolej-
nych latach. 

Jadwiga Jagła

„BEZPIECZNE WAKACJE” - SPOTKANIE Z POLICJANTEM 
W związku ze zbliżającymi się wakacjami 14 

czerwca do Przedszkola Publicznego w Święto-

szówce zawitał dzielnicowy st. asp. Grzegorz 

Bączek. Celem spotkania było przeprowadzenie 

pogadanki na temat bezpieczeństwa dzieci podc-

zas wakacyjnego wypoczynku, kształtowanie 

prawidłowych zachowań oraz pos-taw wśród 

przedszkolaków. Uświadomiono dzieciom, jakie 

niebezpieczeństwa mogą na nie czyhać w 

różnorodnych sytuacjach. Przypomniano zasady 

bezpiecznego poruszania się po drodze, jazdy na 

rowerze, konieczności jazdy samochodem w fote-

liku, prawidłowego przejścia przez jezdnię, omó-

wiono, jak zachować się, gdy zaczepi dziecko 

osoba nieznajoma itp. Dzieci utrwalały także po-

zycje obronne w sytuacji ataku psa i zapoznano z 

zasadami bezpieczeństwa pobytu nad wodą. W 

czasie spotkania dzieci zadawały wiele pytań, na 

które uzyskały zadowalające odpowiedzi, a 

funkcjonariusz uświadomił przedszkolakom, że 

policjant zawsze służy pomocą. 
Nauczycielki z Przedszkola Publicznego  

w Świętoszówce 

MORSCY LAUREACI 
Pomimo strajkowych zawirowań udało się przeprowadzić tegoroczną ogólnopolską edycję Konkur-

su Ligi Morskiej i Rzecznej „Młodzież na Morzu”. Jury, które zebrało się w Szczecinie pod przewod-
nictwem dr Elżbiety Marszałek, oceniło na podstawie multimedialnej prezentacji całoroczną pracę 
uznając, że Wiodące Szkolne Koło wśród Szkół Podstawowych w 2018 r. było w Zespole Szkolno-
Przedszkolnym w Jasienicy. Od wielu lat opiekuje się nim Alicja Iskrzycka. Ona też przygotowała 
uczniów do „Konkursu Wiedzy o Pomorzu Zachodnim”. Beata Kuś zdobyła II miejsce, a Katarzyna 
Kuboszek III miejsce indywidualnie, co pozwoliło im zająć II miejsce zespołowo, tuż za koleżankami z 
SP 1 w Łodygowicach. Ponadto kilku uczniów pod kierunkiem Małgorzaty Błachut i Stanisława Urba-
na przygotowało tematyczne prace plastyczne, za co otrzymało wyróżnienia. 

Przedstawiciele Koła w swoich żółtych koszulkach „Wilczków Morskich” towarzyszyli także 27. 
czerwca 2019 r. prezesowi Okręgu w Bielsku-Białej podczas Sesji Rady Gminy, gdy prezentował 
Uchwałę Senatu RP „o ustanowieniu roku 2019 rokiem Ligi Morskiej i Rzecznej” oraz wręczył Gminie 
Jasienica przyznany przez Prezesa Ligi Andrzeja Królikowskiego Medal z okazji 100-lecia powstania. 

Edward Szpoczek 
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UZNANIE PUBLICZNOŚCI DLA AKTORKI GOK-U 
Faustyna Słonka, reprezentując mazańcowicką filię Gminnego Ośrodka Kultury w Jasienicy, zdoby-

ła nagrodę publiczności i drugą nagrodę jury na ogólnopolskim turnieju recytatorskim.  
Faustyna w konkursie zaprezentowała monodram „Księga nieżywków” według tekstu „Zgubiono 

znaleziono” australijskiej pisarki Brooke Davies, w tłuma-
czeniu Roberta Sudóła, w reżyserii Anny Maśki, która jest 
również autorką scenariusza.  

Finał Turnieju Teatrów Jednego Aktora 64 Ogólnopol-
skiego Turnieju Recytatorskiego odbył się 22 czerwca w 
Teatrze Rondo w Słupsku. Jury przyznało Faustynie drugie 
miejsce, zaś najwyższym uznaniem przedstawienie nagro-
dziła publiczność.  

Faustyna Słonka ma 18 lat, uczęszcza do bielskiego li-
ceum i interesuje się teatrem i tańcem. Od kilku lat uczestni-
czy w działaniach teatralnych w różnych miejscach, w słup-
skim konkursie reprezentowała jasienicki GOK filię w Ma-
zańcowicach.  

Źródło: GOK Jasienica  
Foto: mat. Teatru Rondo 
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DecreeJJ Justyna Król 
Biuro Rachunkowe 

Jasienica 999 

43-385 Jasienica 

Nasza oferta: 

1. Pełna księgowość  

2. Książka przychodów i rozchodów 
3. Ryczałt ewidencjonowany 
4. Rozliczenia z ZUS, US, GUS 
5. Obsługa kadrowo-płacowa 

Tel: 660-861-595 

e- mail: justyna.krol@decreejj.pl 

 

 
  

 

 

Firma U sługowa  GRIN DER 
 mgr inż. Kamil  Kłaptocz 

  szl i fow ani e be tonu or az  wyl ewek  
  usuwan ie subi tu,  żyw ic,  mas  szpachl owych  
  zryw ani e pa rki et u, ka fel ek , wykł adzin  
  f rezowani e, wy rów nywani e pow ie rzchni  

43-391 Mazańc owic e 870 
tel .:  695 980 611 
e-mail:  biuro@grinder .com.pl  

RODZINNE WĘDKOWANIE 

Koło Polskiego Związku Wędkarskiego Jasienica 
zorganizowało drugie w tym sezonie zawody 
wędkarskie, tym razem skierowane do rodzin.  

W niedzielę 23 czerwca na stawach wędkarskich w 
Bierach odbyły się rodzinne zawody wędkarskie. Każdy 
zespół – dziecko i opiekun – mógł łowić na dwie wędki. 
Łącznie wystartowało 15 rodzin. Pierwsza punktowana 
dziesiątka uczestników to Kornelia Paciorek, Paweł 
Bułka, Alan Marynowicz, Szymon Ryrych, Jaś Chabros, 
Ania Bułka, Kacper Kułak, Kasia Kuboszek, Nadia 
Rinke, Karolina Gołuch. Dodatkowo nagrody otrzymali 
Paweł Bułka za największą rybę – karpia o wadze 3 kg, 
oraz za najmniejszą rybkę Ania Bułka – za płotkę 9 cm.  
Były to drugie w tym sezonie rozegrane zawody dla 
dzieci z zaplanowanych trzech. Dziecko, które uzyska 
największą liczbę punktów zdobędzie tytuł Najlepszego 
Wędkarza sezonu 2019 i odbierze Puchar Prezesa Koła 
PZW.  

Organizatorem było Koło PZW Jasienica. Dla 
wszystkich uczestników przygotowano nagrody 
ufundowane przez Wójta Gminy Jasienica Janusza 
Pierzynę, Wójta Gminy Jaworze Radosława 
Ostałkiewicza oraz hurtownię wędkarską „Ewita” z 
Bielska-Białej.  

Wszystkich młodych adeptów wędkarstwa 
organizatorzy zapraszają na ostatnie w tym sezonie 
zawody, zaplanowane 15 września.  

Sekcja Młodzieżowa Koła PZW Jasienica
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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 

 

Adres biura: 
43-384 Jaworze,  ul. Bielska 118 

Poniedziałek-piątek 9.00-17.00 
Tel. 602 654 233, 728 896 654, 

33 8193579 
okrzesikjb@pro.onet.pl 

 

Serdecznie zapraszam 
 

Jarosław Okrzesik 
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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 
 

  

 

Reklama 

w miesięczniku 

„Jasienica” 

tylko  0,60 zł   za 1 cm2 

Ogłoszenia drobne – 1 zł 

   

KAMIENIARSTWO  

K A M A R 

Remont i wyrób nagrobków 
Nagrobki granitowe  już od 2600zł 

 

Grzegorz Mojeścik 

Łazy tel. 509 559 351 

www.kamieniarsto-kamar.pl  

 



  


