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RELACJE WÓJTA GMINY JASIENICA 
KONCERT LAUREATÓW 

W niedzielę 2 lutego 
w Rudzicy w filii GOK 
nagrodzono zwycięz-
ców dwóch konkursów 
–  XVII Przeglądu Jase-
łek i Obrzędów Kolęd-
niczych oraz XVII 
Konkursu Kolęd i Pa-
storałek. Wręczaniu wy-
różnień towarzyszyły 

również występy nagrodzonych. Co mnie cieszy, 
to że Koncert Laureatów zgromadził wiele osób 
zainteresowanych tradycjami naszych ziem. W 
tym pierwszym konkursie zaprezentowało się 12 
zespołów, z kolei w tym drugim wzięło udział 30 
wykonawców. Gratuluję wszystkim nagrodzo-
nym, co warto podkreślić, było wiele występów 
na wysokim poziomie. 

Dziękuję też i gratuluję organizatorom, bo te 
dwa związane z naszą świąteczną obrzędowością 
konkursy z roku na rok zyskują coraz większe 
powodzenie, zarówno wśród widzów, jak i 
uczestników. Na występy w Rudzicy przyjeżdżają 
już wykonawcy z Czech, z całego Śląska, poja-
wiają się nowe osoby. Cieszy też tak liczne grono 
uczestników z różnych części naszej gminy. 

JUBILEUSZE GOSPODYŃ 
W niedzielę 19 stycznia panie z Koła Gospo-

dyń Wiejskich w Grodźcu obchodziły jubileusz 
60-lecia działalności. Na ręce pani Bernadety 
Krzempek, przewodniczącej Koła, złożyliśmy 
gratulacje i podziękowania za ich wkład w rozwój 
Grodźca. Warto przypomnieć, że gospodynie 
uczestniczą we wszystkich wydarzeniach, jakie 
się odbywają zarówno na terenie sołectwa, jak i w 
innych miejscach gminy i regionu. 

Również gratulacje i podziękowania złożyli-
śmy pani przewodniczącej Marii Szostok z okazji 
10-lecia reaktywacji Koła Gospodyń Wiejskich w 
Łazach. Trzeba podkreślić, że mimo trudnych wa-
runków lokalowych, w jakich przychodzi im dzia-
łaćw Łazach, panie z oddaniem uczestniczą we 
wszystkich wydarzeniach i imprezach. 

W obu wypadkach dziękowałem paniom za ich 
wkład, wysiłek, wiele godzin społecznej pracy, 
poświęconych podczas przygotowań i już w trak-
cie imprez. Także za to, że swoim doświadcze-
niem i tradycjami przejętymi od swoich mam i 
babć dzielą się z nami i kolejnymi pokoleniami. 
Życzyłem kolejnych udanych jubileuszy. 

GRATULACJE ZA SUKCESY 
Jak co miesiąc, także początek roku przyniósł 

kolejne sukcesy naszych mieszkańców w różnych 
dyscyplinach. Chciałem serdecznie pogratulować 
Jakubowi Kurowskiemu, który po świetnym wy-
stępie na Mistrzostwach Śląska zaliczył następny 
dobry turniej, zdobywając dwa brązowe medale 
na IX Międzynarodowym Turnieju Judo dla 
Dzieci i Młodzieży w Bielsku-Białej. Gratuluję 
również tyczkarzom z UKS Olimp Mazańcowice 
udanych występów na Halowych Mistrzostwach 
Śląska w Lekkoatletyce w Ostrawie. W swoich 
kategoriach wiekowych Agnieszka Kapka, Igor 
Mężyński oraz Filip Kempski zdobyli złote meda-
le w skoku o tyczce zostając mistrzami Śląska. 

W środę 29 stycznia w starostwie powiatowym 
nagrodzono najlepszych sportowców powiatu 
bielskiego ubiegłego roku. Wśród nich znaleźli 
się również zawodnicy i trenerzy z naszej gminy. 
Starosta Andrzej Płonka uhonorował Adriana 
Kupczaka i Jakuba Gawłowskiego, tyczkarzy z 
UKS Olimp Mazańcowice, także ich trenera Pio-
tra Krupińskiego, oraz badmintonistów Julię Pi-
wowar i Michała Szczypkę z Beskidzkiego Klubu 
Badmintona Set Mazańcowice wraz z ich trene-
rem Bartoszem Pietryją. Gratuluję nagród i cieszę 
się, że wysiłki i osiągnięcia naszych zawodników 
są dostrzegane także poza naszą gminą. To dla 
nas radość, gdy młodzi ludzie podejmują systema-
tyczny wysiłek, aby podnosić swoje umiejętności. 
Cieszę się, że na naszej ziemi nie brakuje takich 
osób, z których postaw mogą czerpać wzór rówie-
śnicy. 
NOWOŚCI W GOSPODARCE ODPADAMI 

W związku z nową ustawą o gospodarce odpa-
dami apeluję do mieszkańców naszej gminy o sta-
ranną segregację. Ustawa zobowiązuje Gminę do 
skrupulatnego nadzorowania całego procesu od-
bioru śmieci i przewiduje wysokie kary za niere-
alizowanie zapisów ustawy. Został zniesiony 
przepis, zezwalający na niesegregowanie. Każdy 
więc ma obowiązek swoje odpady dzielić na od-
powiednie frakcje. Jeżeli zaś nie będziemy segre-
gować, Gmina ma obowiązek nakładać kary, sa-
ma też ponosząc kary finansowe. To dotyczy tak-
że cmentarzy, np. użyte znicze należy rozdzielić 
na osobne frakcje i części wrzucić do odpowied-
nich pojemników. 

Dodatkowo ustawodawca wprowadził monito-
rowanie całego procesu odbioru odpadów. 

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:   Ośrodek Wydawniczy „Augustana”  Sp z o.o., Bielsko-Biała, Plac ks. Marcina Lutra 3.  
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
Od momentu przyjazdu samochodu śmieciarki na 
posesję aż do momentu przewiezienia odpadów i 
rozładunku w ZGO wszystko jest monitorowane i 
nagrywane. Całodobowy monitoring obejmuje 
również całą bazę odbiorcy odpadów i jest nadzo-
rowany przez organy do tego powołane w Kato-
wicach 

Dokładnie więc wiadomo, z której posesji ja-
kie śmieci gdzie trafiają. Dlatego bardzo proszę o 
poważne potraktowanie prawidłowego segrego-
wania odpadów. Ustawodawca nie daje wolnej 
ręki samorządom w tym zakresie, same gminy 
muszą wykazać się wysokim wskaźnikiem segre-
gowania, w przeciwnym razie grożą im wysokie 
kary. A to przełoży się na koszt całej gospodarki 
odpadami w kolejnych latach, a więc i przyszłych 
opłat, pobieranych od mieszkańców. 

Przy tej okazji chcę przypomnieć, że istnieje 
możliwość obniżenia opłaty za segregowanie od-
padów o 4 zł od osoby miesięcznie – z 23 do 19 
zł. Dotyczy to tych posesji, gdzie zostały usta-
wione kompostowniki. Trzeba jednak pamiętać, 
że w takim wypadku odpady zielone, a więc li-
ście, gałęzie, trawa, nie będą już odbierane. 

Przypominam też, że od tego roku z PSZOK-a 
można korzystać już trzy razy w tygodniu: we 
wtorki, czwartki i soboty od godz. 10 do 16 w 
okresie do końca kwietnia, zaś od maja do końca 
sierpnia – od godz. 10 do 20. 

RUSZYŁA ROZBUDOWA URZĘDU 
Jak zapewne mieszkańcy naszej gminy już do-

strzegli, ruszyła budowa strażnicy OSP oraz roz-
budowa Urzędu Gminy w Jasienicy. Proces po-
trwa ponad dwa lata, toteż zależy nam, aby w tym 
okresie możliwość dotarcia do Urzędu, zaparko-
wania w jego sąsiedztwie i wejście, odbywało się 
dla mieszkańców i petentów bez zbytecznych 
utrudnień. 

Dlatego na posesji obok Urzędu budujemy 
tymczasowy parking z płyt betonowych. Każdy, 
kto będzie udawał się do Urzędu, będzie mógł 
skorzystać z parkingu i po chodniku przejść do 
jednego z dwóch wejść – z tyłu lub z przodu bu-
dynku. Będzie to duże ułatwienie, bo do obu 
wejść odległość wynosi ok. 15 m. Prace już trwa-
ją. 

W trakcie realizacji jest utwrdzenie innego 
miejsca, na działce po drugiej stronie ul. Stru-
mieńskiej, gdzie również wkrótce mieszkańcy i 
petenci będą mogli pozostawić swoje samochody. 

WĘZEŁ DLA JASIENICY 
Rozpoczęły się prace nad przygotowaniem 

koncepcji rozwiązania problemów komunikacyj-
nych w centrum Jasienicy przy węźle na S52. Po 
opracowaniu dokumentacji chcielibyśmy apliko-
wać o budowę ronda na skrzyżowaniu koło bi-
blioteki. Następnie jadąc pod ekspresówką na 
skrzyżowaniu z ul. Międzyrzecką w sąsiedztwie 
Urzędu Gminy również chcielibyśmy, aby po-

wstało rondo. Chcemy też utworzyć nową drogę – 
z ul. Międzyrzeckiej w kiierunku Biedronki i da-
lej do ul. Strumieńskiej, gdzie również na wyso-
kości szkoły powstałoby duże rondo. Co ważne, 
na dojazdach do rond zostaną wydzielone osobne 
pasy do skrętu w prawo, co znacznie ułatwi prze-
jazd przez te newralgiczne skrzyżowania, a tym 
samym zlikwiduje korki. 

Po wykonaniu koncepcji przyjdzie czas projek-
towania, co na pewno potrwa ponad rok. Musimy 
przejść przez ten proces, abyśmy mogli myśleć o 
skutecznym rozwiązaniu problemów komunika-
cyjnych na następne dziesięciolecia. Trzeba bo-
wiem pamiętać, że samochodów i ruchu na dro-
gach w tym rejonie raczej będzie przybywać. 
Zaznaczam, że proces projektowy, a następnie 
inwestycyjny, nie będzie jednak prostym zada-
niem. Wynika to z tego, że cały rejon w sąsiedz-
twie drogi i skrzyżowania podlega Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, a nie 
gminnemu samorządowi. Wymaga to wielu 
uzgodnień i co za tym idzie przebudowy infra-
struktury podziemnej (pod rondo trzeba przebu-
dować sieć gazową, wodociągową, energetycz-
ną…) 

WIĘKSZA SZKOŁA W ŚWIĘTOSZÓWCE 

Zaczynamy inwestycję rozbudowy Szkoły 
Podstawowej w Świętoszówce. Rozstrzygnięty 
został już przetarg, całość będzie kosztować 4,7 
mln zł. Budowa potrwa dwa lata, powstanie cał-
kowicie nowe skrzydło. 

Inwestycja była konieczna do przeprowadzenia 
już teraz, bowiem z powodu reformy oświaty w 
szkołach podstawowych przybyły dwa dodatkowe 
roczniki. Nowy obiekt umożliwi stworzenie do-
brych warunków do nauki także w kolejnych la-
tach wszystkim uczniom z tej części naszej gmi-
ny, bardzo intensywnie się rozwijającej. 

DROGA Z MAZAŃCOWIC DO MIĘDZYRZECZA  
Zapadła decyzja o dofinansowaniu przebudo-

wy drogi Międzyrzecze Mazańcowice w wysoko-
ści 4,5 mln zł przy wartości całej inwestycji 9,4 
mln zł. Rusza procedura zamówień publicznych, 
po zakończeniu przetargu będziemy dokładnie 
znali wartość realizacji. 

Bardzo serdecznie dziękuję panu staroście An-
drzejowi Płonce za zaangażowanie się w proces 
skutecznego pozyskiwania pieniędzy. Brakującą 
kwotę pokryje samorząd powiatu bielskiego przy 
naszym udziale, bo choć droga nie podlega gmi-
nie, to jednak korzystają z niej nasi mieszkańcy, 
to ważne połączenie dla wielu z nich. 

NOWE WOZY DLA STRAŻAKÓW 

Na przełomie roku do jednostek OSP w naszej 
gminie trafiły trzy nowe samochody strażackie, 
znacząco wzbogacając możliwości niesienia po-
mocy, zarówno w zabezpieczeniu przeciwpoża-
rowym, jak i w zakresie ratownictwa.  
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Tzw. średni wóz bojowy marki Renault wzbogacił 
jednostkę w Świętoszówce. Kosztował ponad 821 
tys. zł, z czego z budżetu Gminy Jasienica pocho-
dzi ponad 361 tys. zł, resztę pozyskałem z innych 
źródeł zewnętrznych. Jest fabrycznie nowy, ute-
renowiony, załoga liczy 6 osób, wyposażony jest 
w moduł zarówno gaśniczy, jak i ratownictwa 
drogowego. 

Drugim wozem, również fabrycznie nowym, 
jest pojazd marki Scania dla jednostki OSP Ru-
dzica, również średni, uterenowiony, o powięk-
szonym zbiorniku wody i środka pianotwórczego. 
Pojazd kosztował 930 tys. zł, z budżetu Gmina 
Jasienica wyłożyliśmy blisko 470 tys. zł, a resztę 
także pozyskałem z różnych funduszy zewnętrz-
nych. 

Trzeci z kolei samochód, dla jednostki OSP w 
Jasienicy, pozyskałem z Komendy Miejskiej Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej. To 
bogato wyposażone auto wsparcia technicznego 
marki Mercedes z wyposażeniem specjalistycz-
nym wraz z HDS-em i całym specjalistycznym 
wyposażeniem do ratownictwa drogowego. 
Chciałem serdecznie podziękować Komendanto-
wi Miejskiemu PSP w Bielsku-Białej panu st. 
bryg. Zbigniewowi Mizerze za przekazanie tego 
auta, które znacznie ułatwi i przyspieszy udziela-
nie pomocy w razie wypadków drogowych. 

PODZIĘKOWANIA ZA SPOTKANIA 

Składam jeszcze raz podziękowania wszystkim 
organizatorom spotkań świątecznych i noworocz-
nych, także tym, które odbyły się w naszej gminie 
w styczniu i lutym. Dziękuję, że przygotowali je 
państwo, włożyli wysiłek, poświęcili na to swój 
czas. Dzięki temu mogliśmy się spotkać w róż-
nych gronach, pośpiewać kolędy, posłuchać, po-
rozmawiać. Jestem bardzo wdzięczny za możli-
wość uczestniczenia w tego rodzaju tradycyjnych 
imprezach, dziękuję organizatorom, a także ich 
uczestnikom, że razem mogliśmy ze sobą spędzić 
trochę czasu. 

Chciałbym także podziękować zarządom kół 
emerytów i rencistów w Mazańcowicach i Jasie-
nicy za organizację spotkań. Dziękuję zwłaszcza 
za całoroczną działalność kół, za przygotowanie 
dla seniorów naszej gminy zajęć i wycieczek. 

NOWY KIEROWNIK GOPS 

Pani Dorota Kominek zrezygnowała z funkcji 
kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej w Jasienicy. Chciałem jej podziękować za jej 
pracę na tym stanowisku, że podjęła się pełnienia 
niełatwej roli kierowania gminną opieką spo-
łeczną. 

Został ogłoszony konkurs, w jego wyniku na 
stanowisko kierownika GOPS wybrana została 
pani Agnieszka Bednarz. 

ZEBRANIE KLUBU W MIĘDZYRZECZU 
Podczas walnego zebrania Klubu Sportowego 

Międzyrzecze dokonano pewnych zmian w zarzą-
dzie klubu. Chciałem podziękować dotychczaso-
wemu zarządowi na czele z prezesem Zdzisławem 
Szczyrbowskim, za zaangażowanie na rzecz klu-
bu, sportu i rekreacji w naszej gminie, zwłaszcza 
w kontekście sportowego przygotowania dzieci i 
młodzieży w Międzyrzeczu Dolnym. 

Gratuluję też ponownego wyboru panu Zdzi-
sławowi Szczyrbowskiemu na funkcję prezesa, a 
także pozostałym członkom zarządu i jednocze-
śnie powitać nowych członków, życząc wszyst-
kim sukcesów w pracy dla sportu. 

100-LECIE ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ 

W piątek 24 stycznia w Bielsku-Białej odbyła 
się gala z okazji 100-lecia powołania Śląskiego 
Związku Piłki Nożnej w Podokręgu Bielsko-
Biała. Przekazałem gratulacje i podziękowałem 
podkreślając, że trudno przecenić wkład Związku 
w wychowanie dzieci i młodzieży, a także wpływ 
na życie milionów kibiców, piłkarzy i trenerów, 
mieszkańców naszego regionu. 

Przy tej okazji chciałem serdecznie podzięko-
wać również za wyróżnienie, jakie otrzymałem od 
władz PZPN, który przyznał mi medal honorowy 
i podziękował za wsparcie rozwoju śląskiej piłki 
nożnej. 

ZMIANY W FUNDACJI „RAZEM DLA DZIECI” 
Odbyło się walne zgromadzenie Fundacji na 

rzecz bielskiego Szpitala Pediatrycznego „Razem 
dla Dzieci”, której ja też jestem członkiem. Po 6 
latach, a więc od chwili powołania Fundacji i za-
kończeniu drugiej kadencji, pani Małgorzata 
Szwed zrezygnowała z funkcji prezesa. 

Chciałem jej serdecznie podziękować za tę 
wieloletnią i społeczną pracę, wspierającą lecze-
nie chorych dzieci, za serce, z jakim się angażo-
wała w pozyskiwanie hojnych sponsorów. Dzięki 
działalności Fundacji udało się zebrać blisko 450 
tys. zł, które wsparły zakupy medyczne Szpitala 
Pediatrycznego. 

Nowym prezesem Fundacji „Razem dla Dzie-
ci” została pani Teresa Zejma. 

UNIJNE DOTACJE DLA KLIMATU 

W piątek 17 stycznia na zaproszenie prezyden-
ta Bielska-Białej uczestniczyłem w spotkaniu z 
panem premierem Jerzym Buzkiem, obecnie eu-
roparlamentarzystą. Prof. Buzek przekazał infor-
macje, że najbliższy okres akcesyjny będzie okre-
ślany mianem „zielonego”. Oznacza to, że Unia 
Europejska w swojej polityce wspierania i finan-
sowania będzie koncentrować się na ekologii, 
ochronie środowiska i klimatu. Obecnie trwają 
prace związane z przygotowaniem procedur. 

Rozmawiał Mirosław Łukaszuk 



luty 2020  5 

WIATR W ŻAGLE! 
„Wiatr w żagle!” – to hasło towarzyszyło 28. 

Finałowi Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, 
który odbył się 12 stycznia 2020 roku. 

Szkoła w Jasienicy po raz 18. zorganizowała 
koncert, którego celem tym razem było pozyskanie 
środków na zapewnienie najwyższych standardów 
diagnostycznych i leczniczych w dziecięcej medy-
cynie zabiegowej. 

Finał obywał się w hali sportowej ZSP w Jasie-
nicy od godz. 15.00. Przybyłych  powitała Jolanta 
Duźniak, dyrektor szkoły, która następnie oddała 
głos prowadzącym koncert uczennicom – Julce 
Kliber i Karolinie Kłodzie. 

Jak co roku zawitał w szkolne progi wójt gminy 
Jasienica Janusz Pierzyna, który podziękował or-
ganizatorom za ich pracę i entuzjazm. 

Koncert rozpoczął występ zespołu Fairy Tale 
pod kierownictwem Piotra Morawskiego, następ-
nie taneczne szlagiery usłyszeć  można było w 
wykonaniu Blach Kapeli - Orkiestry Reprezenta-
cyjnej Gminy Jasienica, której kapelmistrzem jest 
Tadeusz Rozumek. Niezawodnym i stałym go-
ściem finałów WOŚP od 18 lat jest Big Band, 
działający przy ZSP w Jasienicy. Muzycy pod ba-
tutą Stanisława Urbana jak zwykle oczarowali słu-
chaczy. 

Po raz pierwszy natomiast zagościli artyści ze-
społu regionalnego „Dudoski” pod kierownictwem 
Janusza Kobzy. Skoczna muzyka aż podrywała do 
tańca, a dłonie same składały się do oklasków. 

Wokalne popisy uczniów ZSP oraz absolwen-
tów Gimnazjum i ZSP w Jasienicy były znakomi-
tym zwieńczeniem tegorocznego koncertu, a pu-
bliczność nie skąpiła braw.  

Podczas trwania imprezy prowadzona była 
sprzedaż pysznych ciast upieczonych przez rodzi-
ców dzieci uczęszczających do ZSP, posilić można 
było się wyśmienitą grochówką, napić kawy czy herbaty. 

Do zakupienia były cegiełki z niespodzianką, prowadzono sprzedaż darów od sponsorów, działała 
fotobudka, a najmłodsi mogli spróbować swoich sił na ściance wspinaczkowej.  

Atrakcji nie brakowało. Oczywiście przez cały czas można było wrzucić do skarbonek pieniądze, 
które zbierali wolontariusze działający w Szkolnym Kole PCK – Adrianna Łoboz, Filip Marszałek, 
Mateusz Kine i Mateusz Mikler – pod opieką Barbary Mierzejewskiej. 

Podczas tegorocznego finału zebrano 21 971,70 zł ! 
Koncert zakończyła dyrektor, która podziękowała wszystkim za liczny udział  i hojne serca. 

Organizatorzy 

Koło Gospodyń Wiejskich w Jasienicy 

zaprasza wszystkich członków na spotkanie z okazji 

DNIA KOBIET. 

Spotkanie odbędzie się w Sali GOK przy Urzędzie Gminy w Jasienicy  

w dniu 7 marca (sobota) 2020 r. o godz. 15.00. 
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SPOTKANIE NOWOROCZNE W KOLE MACIERZY  
ZIEMI CIESZYŃSKIEJ W GRODŹCU 

Życzeniami pomyślności w Nowym 2020 Roku oraz toastem rozpoczęli 
członkowie, sympatycy i goście Koła Macierzy Ziemi Cieszyńskiej w 
Grodźcu spotkanie noworoczne w pięknej  sali OSP. Życzenia złożyli Pani 
Marta Kawulok, prezes Zarządu MZC, Michał Bożek oraz w imieniu Zarzą-

du Irena Skrzyżala, prezes Koła. 
Miłym akcentem wieczoru było przyjęcie nowych członków Małgorzaty 

Klajmon i Grażyny Kirschner oraz Jacka Proszyka, który podzielił się z 
nami swoimi badaniami, prowadzonymi w grodzieckim zamku. Rzucają 
one nowe światło na dzieje tego historycznego obiektu. Wstąpienie w sze-
regi Koła zadeklarowały kolejne dwie osoby, w tym Michał Bożek, czło-
nek Honorowy MZC oraz właściciel grodzieckiego zamku.  

Oprawę artystyczną zapewnił nam zespół „Henio Zbój” i choć nazwa 
brzmi dość złowieszczo, zabawa była przednia. Różnorodna muzyka – pio-
senki regionalne, biesiadne, szanty, piękna gra na gitarze i młodziutka, 
wielce utalentowana solistka –sprawiły, że zabawa przeciągnęła się znacz-
nie ponad zaplanowany limit czasowy.  

Całości dopełniły znakomite potrawy przygotowane i zaserwowane 
przez panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Grodźca.  

Dziękuję wszystkim 
członkom Koła zaan-
gażowanym w organi-
zację imprezy, a szcze-
gólnie gospodarzowi 

obiektu Prezesowi OSP Stanisławowi Cebulakowi. 
Mimo, iż zabawa odbyła się już w czwartym ty-

godniu Nowego Roku, to zapewne pozostanie w 
pamięci na długo i sprawi, że będzie on dla 
wszystkich pomyślny, że przyniesie samo dobro, 
czego z serca życzymy. 

Tekst: Irena Skrzyżala 
Zdjęcia: Edward Krysta 

SPOTKANIA Z KOLĘDĄ W MAZAŃCOWICACH 
To już 20. edycja Festiwalu Kolęd i Pastorałek 

„Spotkania z kolędą”, jaka w niedzielę odbyła się 
w mazańcowickim kościele św. Marii Magdaleny.  

Podczas koncertu w wieczór 12 stycznia pu-
bliczność usłyszała najpiękniejsze kolędy i pasto-
rałki w wykonaniu pięciu zespołów. Obok miej-
scowych Zespołu Regionalnego „Grodźczanie”, 
Orkiestry „Blach-Kapela” i Chóru Mieszanego 
„Hejnał Mazańcowice”, wystąpił również Chór 
Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Oleśnie 
oraz Chór Mieszany „Collegium Canticorum” z 
Czeskiego Cieszyna.  

– Stało się już tradycją, że tuż po świętach spo-
tykamy się w tym kościele, aby wspólnie śpiewać 
piękne kolędy – mówił wójt Janusz Pierzyna rów-
nocześnie dziękując wykonawcom.  

Widzowie pozostając w świątecznej atmosfe-
rze wysłuchali znane pieśni bożonarodzeniowe i 
szybko dołączyli do muzyków, śpiewając wraz z 
nimi kolędy i pastorałki. Publiczność nagrodziła 
gromkimi brawami wykonawców i dyrygentów.  

Festiwal Kolęd i Pastorałek odbył się pod ho-
norowym patronatem Starosty Bielskiego Andrze 

 

 

ja Płonki oraz Wójta Gminy Jasienica Janusza 
Pierzyny. Organizatorami imprezy byli: Polski 
Związek Chórów i Orkiestr oddział w Bielsku-
Białej, Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej, 
Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy, Parafia św. 
Marii Magdaleny w Mazańcowicach.  

         www.jasienica.pl  
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60-LECIE KGW GRODZIEC 
W niedzielne popołudnie 19 stycznia Koło 

Gospodyń Wiejskich w Grodźcu obchodziło ju-
bileusz 60-lecia działalności.  

Uroczystość odbyła się w nowej remizie stra-
żackiej OSP Grodziec. – To już 60 lat członkinie 
Koła czynnie uczestniczą w życiu kulturalnym so-
łectwa i gminy, organizując różnego rodzaju spo-
tkania i imprezy okolicznościowe, m.in. dożynki, 
turniej żniwowania czy Josiynicką Wiliję – mówił 
wójt Janusz Pierzyna.  

Bernadeta Krzempek, przewodnicząca Koła 
Gospodyń Wiejskich w Grodźcu, dziękowała go-
ściom za udział w jubileuszowej uroczystości. 
Przybyli składali kwiaty, życzenia, gratulacje, wrę-
czali podziękowania i upominki. Wśród gości byli 
m.in. wójt Janusz Pierzyna z małżonką, wicewójt 
Krzysztof Wieczerzak, wiceminister Stanisław 
Szwed, Danuta Kożusznik, prezes Zarządu Rejo-
nowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji 
Rolniczych w Bielsku-Białej, delegacje z pozosta-
łych trzynastu KGW działających na terenie gminy 
Jasienica, a także druhowie z OSP, mieszkańcy i 
wielu innych gości.  

Po gratulacjach wystąpił Zespół Regionalny „Grodźczanie”.  
      www.jasienica.pl   

 

W JASIENICY PRZYBYŁO MIESZKAŃCOW 

Na koniec 2019 roku gmina Jasienica liczyła  24 169   mieszkańców w tym 11 905 mężczyzn i 12 
264 kobiety. To o 495 osób więcej niż przed rokiem.  

W  ub. roku w Gminie Jasienica urodziło się 271 dzieci, w tym 139 chłopców i 132 dziewczynki. 
Najpopularniejsze imiona dla chłopców: Karol, Szymon, Wojciech, Mikołaj, dla dziewczynek: Maria, 
Lena, Milena, Zuzanna.  

Zmarły 187  osoby, w tym 93 mężczyzn i  94  kobiety.  Z kolei związek małżeński zawarło 218 
mieszkańców.  

W Urzędzie Stanu Cywilnego Jasienica,  w 2019 roku zorganizowano uroczystość dla 43 par ob-
chodzących jubileusze długoletniego pożycia małżeńskiego (w 2018 roku dla 46 par małżeńskich).  

www.jasienica.pl   

Drogie koleżanki z KGW Grodziec 

Dzisiejsze spotkanie to dla Was grodzieckie panie. Przyjechaliśmy tu z całej gminy na wasze 60-te urodziny. 
Szacunek wielki dla Marii Krzywoń, waszego koła założycielki.  Również szacunek niemały dla przewodniczących,  
które tę funkcję sprawowały. A były to: Janina Szostak, Anna Dylewicz, Helena Tolarz, Maria Konderla, Berta Kubaczka, 
Grażyna Konderla, Maria Szczelina, a obecnie od roku 2016 działa młoda przewodnicząca pełna werwy, siły i uroku, do-
bra krawcowa Bernadeta Krzempek.  
A że dobrze żyjecie z gminą, to w prezencie dostałyście w nowo wybudowanej strażnicy do dyspozycji piękną kuchnię. 
Członkinie wiedzą, jak w kuchni się ruszać, do żadnych robót nie trzeba Was zmuszać. Babeczki jesteście zgrane, więc 
macie wszystko poukładane. Rada Sołecka służy Wam pomocą, na strażaków liczyć możecie za dnia i nocą. W takim 
składzie można pracować, różne imprezy organizować. 
Mimo obowiązków każdej z was, na działalność w KGW warto znaleźć czas. To wciąga, to wzrasta, to owocuje, radość 
sprawia i jednocześnie buduje. Życzymy Wam zdrowia i dużo siły, byście zawsze takie zwinne były. By koło się rozrasta-
ło, a to co robicie, satysfakcję dało  

życzy 
 Gminna Rada Kobiet  
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SPOTKANIE OPŁATKOWE W MIĘDZYRZECZU DOLNYM 
W sobotę 4 stycznia w strażnicy OSP zorgani-

zowano spotkanie opłatkowe.  
Rada Sołecka w Międzyrzeczu Dolnym wraz z 

Kołem Gospodyń Wiejskich oraz Ochotniczą 
Strażą Pożarną w Międzyrzeczu Dolnym zorgani-
zowali spotkanie opłatkowe dla mieszkańców 
Międzyrzecza Dolnego i Górnego. Radna z Mię-
dzyrzecza Dolnego Genowefa Kopeć przywitała 
zaproszonych gości oraz mieszkańców obu so-
łectw. Imprezę zaszczycili swoją obecnością: 
wójt gminy Janusz Pierzyna, wiceminister rodzi-
ny, pracy i polityki społecznej Stanisław Szwed, 
kapłani kościoła katolickiego Jan Waluś i Marcin 
Kulig, proboszcz kościoła ewangelicko-
augsburskiego Andrzej Dyczek, zastępca wójta 
Krzysztof Wieczerzak, przewodniczący Rady 
Gminy Czesław Machalica z małżonką, radni 
Tomasz Osuch z małżonką, Czesław Czarniecki i 
Genowefa Kopeć. 

Wójt gminy Jasienica Janusz Pierzyna składa-
jąc życzenia i podsumowując miniony rok poin-

formował, że będziemy wnioskować o zakup 
dwóch kolejnych samochodów dla jednostek OSP 
z terenu gminy Jasienica, z przeznaczeniem dla 
OSP Mazańcowice i OSP Międzyrzecze Dolne.  

Wiceminister rodziny, pracy i polityki spo-
łecznej Stanisław Szwed, uhonorował strażaków. 
Na ręce prezesa Stanisława Cypcera zostały prze-
kazane nowe hełmy dla druhów oraz torba me-
dyczna wraz z wyposażeniem. Prezes podzięko-
wał wiceministrowi, jednocześnie złożył wszyst-
kim życzenia noworoczne.  

Wystąpiły dzieci z Młodzieżowej Drużyny 
Pożarniczej OSP w Międzyrzeczu Dolnym pod 
opieką Lucyny Iskrzyckiej i Adriana Blachury. 
Kolejną atrakcją spotkania był występ Chóru św. 
Józefa z Zabrzega, następnie zaprezentowały się 
najmłodsze członkinie zespołu Międzyrzeczanie, 
którym przygrywał Marcin Michalec. Występy 
zakończyła orkiestra dęta działająca przy OSP 
Międzyrzecze Dolne.  

Źródło: OSP Międzyrzecze Dolne  

fot. OSP Międzyrzecze Dolne  

DZIĘKUJEMY: Firmie Ekobau, Spółdzielni „Rolnik” z Międzyrzecza Górnego., Cukierni „Jagódka”, 

Zofii Huculak, Piotrowi Fucksowi, Jarosławowi Szarkowi, Krzysztofowi Kopciowi, Andrzejowi Cyp-

cerowi, dróżnikom K. Gibasowi i F. Dzidzie oraz członkom Rady Sołeckiej i OSP. 
Sołtys i Radna Międzyrzecza Dolnego. 

 

ORKIESTRA GRAŁA TEŻ W MAZAŃCOWICACH 

Ponad 22,5 tys. zł zebrano w Mazańcowicach, 

gdzie w trakcie 28. Finału Wielkiej Orkiestry 

Świątecznej Pomocy działał miejscowy sztab.  

Sztab Mazańcowice z okazji 28. finału WOŚP 

zorganizował koncert orkiestry strażackiej, zespo-

łu Factory of Blues oraz występy muzyczne 

Agnieszki Bąk oraz Zhanny Hlavy, także kier-

masz domowych ciast oraz gadżetów, podarowa-

nych przez lokalnych sponsorów. Dzieci zabawia-

li animatorzy z Przedszkola „Niebieski Balonik” 

oraz Musical English.    

Strażacy z OSP Mazańcowice przeprowadzili 

pokaz pierwszej pomocy przedmedycznej oraz 

wraz z OSP Międzyrzecze Górne i Międzyrzecze 

Dolne zademonstrowali sprzęt, zabłysło też świa-

tełko do nieba. OSP Międzyrzecze Górne przygo-

towało również występ kabaretu oraz pokaz 

musztry strażackiej. Szkoła w Mazańcowicach z 

kolei zorganizowała turniej piłki siatkowej, w 

„Stajni Mazańcowice” odbyły się pokazy koni, a 

centrum medyczne udzielało porad rehabilitacyj-

nych.  

Łącznie zebrano 22 659,94 zł, a więc więcej, 

niż w ub. roku, gdy zebrano 9 760,80 zł.  
 

www.jasienica.pl   
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NAGRODY DLA NAJLEPSZYCH SPORTOWCÓW 
Starosta Andrzej Płonka w środę 29 stycznia 

nagrodził najlepszych w ubiegłym roku sportow-
ców powiatu bielskiego. Wśród nich byli również 
mieszkańcy gminy Jasienica.  

Podczas Noworocznego Spotkania Środowiska 
Sportowego Powiatu Bielskiego w sali sesyjnej 
bielskiego starostwa wyróżnionych zostało 48 
młodych sportowców. Zdaniem starosty Andrzeja 
Płonki, to dowód, jak udany był miniony rok dla 
zawodników reprezentujących powiat bielski na 
arenach krajowych, ale też w mistrzostwach Eu-
ropy i świat.  

Starosta Andrzej Płonka wraz z przewodniczą-
cym Rady Powiatu Bielskiego Janem Borowskim 
gratulowali sportowcom i ich trenerom. Za na-
dzieje olimpijskie uznano m.in. Adriana Kupcza-
ka z UKS „Olimp” Mazańcowice, który na Let-
nich Mistrzostwach Polski Juniorów i Juniorów 
Młodszych zdobył złoty medal w skoku o tyczce. 
Oprócz nagrody starosty został wyróżniony spe-
cjalną nagrodą rzeczową od sponsora Spotkania.  

Wśród wyróżniających się zawodników zna-
leźli się także Jakub Gawłowski z UKS Olimp 
Mazańcowice, reprezentujący lekkoatletykę, a 
także Julia Piwowar i Michał Szczypka z Be-
skidzkiego Klubu Badmintona Set Mazańcowice. 
Z kolei spośród trenerów doceniono Piotra Kru-
pińskiego z UKS Olimp Mazańcowice oraz Bar-
tosza Pietryję z Beskidzkiego Klubu Badmintona 
Set Mazańcowice.  

Przypomnijmy, Adrian Kupczak z UKS Olimp 
Mazańcowice to złoty medalista w skoku o tyczce 
w Halowych Mistrzostwach Polski Juniorów 
Młodszych i Letnich Mistrzostwach Polski Junio-
rów Mł., zdobywca V i VI miejsca w Mistrzo-
stwach Polski Seniorów oraz I miejsca w Mię-
dzynarodowym Konkursie skoku o tyczce w 
Opawie.  

Z kolei jego kolega klubowy Jakub Gawłowski 
wywalczył srebrny medal w skoku o tyczce w Ha-
lowych Mistrzostwach Polski Juniorów, VI miej-
sce na Letnich Mistrzostwach Polski Juniorów, a  

 

także tytuł Halowego Mistrza Śląska. Trenerem 
prowadzącym obu chłopaków jest Piotr Krupiń-
ski.  

Julia Piwowar z Beskidzkiego Klub Badmin-
tona Set Mazańcowice zdobyła III miejsce na Mi-
strzostwach Polski Młodzików, I miejsce na 
Grand Prix Polski Młodzików oraz FZ Forza 
Slovak Youth U17, a także na Międzywojewódz-
kich Mistrzostwach Polski Młodzików.  

Jej klubowy kolega Michał Szczypka to zdo-
bywca II miejsca na Międzywojewódzkich Mi-
strzostwach Polski Młodzików, I, II i III miejsca 
na Grand Prix Młodzików, a także zwycięzca 
Międzynarodowego Warszawskiego Festiwalu 
Badmintona. Trenerem prowadzącym obu za-
wodników jest Bartosz Pietryja.  

www.jasienica.pl   
 

Wszystkim uczestnikom pogrzebu 

naszej kochanej Mamy, Babci, Prababci 

Ś.P. Joanny Miklar 

Księżom, Marysi za opiekę lekarską, bliższej i dalszej rodzinie, sąsiadom, 

znajomym za kwiaty oraz intencje mszalne  

serdeczne podziękowania 

składa  

Rodzina 
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ŚRODOWISKO WOKÓŁ NAS 
Ferie zimowe w szkole w Rudzicy 

rozpoczęły się 13 stycznia 2020 r. od za-
jęć przyrodniczych z udziałem myśli-
wych i sygnalistów z Koła Łowieckiego 
„Ślepowron” w Rudzicy. Zajęcia eduka-
cyjne z zakresu ochrony przyrody pro-
wadzili: prezes KŁ „Ślepowron”  w Ru-
dzicy Andrzej Szimke oraz przedstawi-
ciel Zarządu Głównego Polskiego 
Związku Łowieckiego w Bielsku-Białej 
Wojciech Kuczyński. W zajęciach 
uczestniczył także Zespół Sygnalistów 
Myśliwskich KŁ „Ślepowron” w Rudzi-
cy w składzie: Piotr Brudny – pless 1, 
Stanisław Rajba – pless 2, Sławomir Pie-
trzyk – par force 1, Grażyna Gaszek – par 
force 2. Sygnaliści, oprócz prezentacji 
muzycznej, omówili również historię sy-
gnalistyki i związane z tym tradycje w 
łowiectwie. 

Myśliwi w swoich prelekcjach 
przedstawili zagadnienia związane 
z życiem najczęściej występujących u nas 
gatunków zwierząt i ich obyczajami, 
zwłaszcza w kontekście relacji z czło-
wiekiem. W dalszej części prelekcji skie-
rowano uwagę młodzieży na troskę o 
utrzymanie dobrostanu populacji dzikich 
zwierząt z uwzględnieniem ich wpływu 
na gospodarkę rolną człowieka. Zwróco-

no uwagę na różnego rodzaju wspólne inicjatywy z udzia-
łem młodzieży i ich rodziców, takie jak: dokarmianie 
zwierząt w okresie zimy, sadzenie drzewek, robienie kar-
mików dla ptaków, budek lęgowych itp. Zwrócono uwagę 
młodzieży na konieczność nieustającej troski o środowi-
sko naturalne. 

Było to kolejne spotkanie z myśliwymi, które reali-
zowane jest przez KŁ „Ślepowron” w Rudzicy jako istot-
ny element programu pracy naszego Koła. Zajęcia eduka-
cyjne dla dzieci ze szkół podstawowych i przed-szkoli w 
naszej gminie z zakresu gospodarki łowieckiej, ochrony 
przyrody oraz znaczenia lasów, prowadzone są już od wie-
lu lat w celu przybliżenia  dzieciom i młodzieży roli my-
śliwego i leśnika w ochronie oraz gospodarowaniu zaso-
bami przyrody w sposób zrównoważony. 

Stanisław Rajba 
Andrzej Szimke 

SERDECZNIE  DZIĘKUJEMY 
Koło Łowickie „Ślepowron” Rudzica składa serdeczne podziękowanie wszystkim, którzy pomagali nam 

w organizacji „Balu Myśliwskiego” oraz w nim uczestniczyli. Bal odbył się 11 stycznia 2020 r.  
Tworzyliśmy razem wspaniałą atmosferę wspólnej zabawy, która ma na celu przybliżyć naszą 
proekologiczną działalność, ukierunkowaną na ochronę gatunków zagrożonych, a równocześnie redukcję 
gatunków inwazyjnych oraz gatunków, które wskutek zmiany struktury upraw zwiększyły nadmiernie 

swoją populację, stwarzając tym samym zagrożenie dla upraw rolnych, kolizji oraz wypadków drogowych, 
oraz innych groźnych w skutkach konsekwencji. Prowadzimy również działalność dydaktyczną z dziećmi i 

młodzieżą szkolną poruszając tematykę racjonalnej ochrony przyrody oraz zagrożenia dla zwierząt mało 
odpornych na antropopresję. Dokonujemy również zakupu budek lęgowych dla ptaków, które rozwieszane 

są przez młodzież szkolną, w celu poprawy warunków gniazdowania. W ostatnich latach obserwujemy spa-

dek ilości drzew dziuplastych, gdzie różne gatunki ptaków i innych zwierząt znajdowały swoje miejsce. 
Równocześnie znacznie wzrosła populacja drapieżników, które skutecznie wyjadają jaja oraz pisklęta z ot-

wartych gniazd. 

SZCZEGÓLNIE DZIĘKUJEMY SPONSOROM 
1. Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej – „Zwycięstwo” w Ja-

sienicy, 
2. Bankowi Spółdzielczemu w Jasienicy, 
3. Paged – Meble S.A. w Jasienicy, 
4. Supermarketowi Wiarus-Bis – Dorota i Tadeusz Haręża, 
5. Firmie Auto-Van – Mirosław Łaciok, 
6. Firmie An-Da r– Anna i Dariusz Kawik, 
7. Firmie Aligator, 
8. Firmie Pol-Szlif – Rudolf Budny, 
9. Beskidzkiej Tłoczni Soków – Grodziec, 
10. Serdeczne podziękowania dla Pań z KGW Jasienica, 

11. Zespołowi Wokalno-Muzycznemu „Preludium” Stanisław 
Kubaczka, 

12. Dziękujemy właścicielom gruntów za wyrozumiałość i 
tolerancję dla zwierzyny dziko żyjące,j która wyrządza 
szkody w uprawach rolnych. Pamiętajmy jednak, że to 
nie zwierzyna weszła na nasze pole, lecz my ludzie za-
bieramy ciągle to, co należało do zwierząt, 

13. Podziękowania również dla Krzysztofa Świńczyka. 

„Darz Bór” 
Andrzej Szimke 
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   Z  G Ó R K I … 
Przepraszam, ja tylko na chwilę… 

Na chwilę, chwileńkę, chwilątko…  Bo 
wszystko teraz tak szybko się dzieje: w biegu, w 
pogoni, w doganianiu, w przepędzaniu, w pę-
dzie… Bez czasu na namysł, na zastanowienie, na 
przemyślenie… Bo już nowe myśli gonią przepę-
dzając nawet te, które nie zdążyły się jeszcze po-
jawić… 
   Wszystko tylko na chwilę, na byle jaką 
chwilę, byle jak zrobione. Na przykład taka pral-
ka. Niegdyś, zakupiona z trudem, wystana w ko-
lejce, wytęskniona i oczekiwana, prała przez kil-
kanaście czy kilkadziesiąt lat. Aż blaszana obu-
dowa pordzewiała i zużyły się do szczętu mniej i 
bardziej skomplikowane mechanizmy. I z łezką w 
oku żegnał człowiek tę martwą istotę wyrzucaną 
właśnie na złom, bo zżył się z nią jak z psem czy 
kotem… 
 A dzisiaj kupuje się estetyczną pralkę, naj-
nowszej generacji, najlepszą i najwspanialszą (tak 
ją przynajmniej reklamują!), która wytrzymuje 
tylko do końca okresu gwarancyjnego, który jest 
jednocześnie dniem śmierci, perfidnie zaplano-
waną przez producentów – kłamców i oszustów w 
jednym… Ale nie ma się nad czym zastanawiać, 
bo już czeka jeszcze lepsza, jeszcze nowszej ge-
neracji, najbardziej energooszczędne piorące 
(szczególnie mózgi) cacko… 
 I tak ze wszystkim, bo wszystko tylko na co-
raz krótsza chwilę, na modę – od majtek i stani-
ków po nowości z salonów samochodowych. A 
sterty odpadów zasypujących za naszym przy-
zwoleniem nasz jedyny świat, rosną i rosną, jak 
symboliczne mury w solidarnościowej pieśni Jac-
ka Kaczmarskiego, i jest problem nad problemy, 
co z tym zrobić? Ale największym problemem są 
łebki decydentów, którzy pozwalają i przyzwalają 
na to, by te niezmierzone ilości tandetnych pro-
duktów i odpadów produkować! Wszystko to z 
lotu ptaka wygląda jak działania jakichś monstru-

alnych istot, które wiecznie 
są naćpane narkotykami, al-
bo chociażby tylko chro-
niczne uzupełniały  krew  
tradycyjnym Ce dwa Ha 
pięć OH.  

Ale ten TREND (to też 
modne określenie!) dotyczy 
nie tylko przedmiotów, acz i naszej moralności i  
zwyczajów…, też tylko takich „chwilówek”, jak 
na przykład małżeństwo. W miastach ponad po-
łowa młodych małżeństw się rozwodzi! Pół biedy 
jeśli jeszcze nie mają dzieci, które nie muszą póź-
niej przez całe życie cierpieć przez nieodpowie-
dzialność, lekkomyślność i wygodnictwo rodzi-
ców… 

Już sam nie wiem, czy to efekt oglądania se-
riali, gdzie rotacja w łożach takoż na ślubnych 
kobiercach jest tak wielka, że każdy z każdym 
bierze ślub (cywilny!) po kilka razy, i ten zwyczaj 
realizowany jest i w realu, tak, że staromodne jest 
posiadanie tylko jednej, w dodatku starzejącej się, 
żony. W artystycznych sferach (z którymi na 
szczęście, a i na nieszczęście, mam do czynienia) 
nowo poznani przedstawiają swoje partnerki czy 
partnerów (to też nowa kategoria powiązań ero-
tyczno-towarzyskich) tak: 
- To moja czwarta żona… - A to mój piąty mąż… 
Więc jak ja wyglądam? Ja mazgaj, obrzygana sie-
rota czy nieporadny wymoczek z jedną tylko żo-
ną! Ale wymyśliłem! I teraz, gdy się przedsta-
wiamy mówię z dumą i godnością osobistą: - A to 
moja AKTUALNA (!)  żona. 
Mojej aktualnej Żonie się to bardzo nie podoba, 
ale za to moje akcje wzrosły, a poza tym mówię 
tylko samą prawdę, która jednak daje do myśle-
nia… 

Juliusz Wątroba 

 

       KAPKE DO ŚMIYCHU, KAPKE DO BECZU… 
Witóm piyknie! 

Ludeczkowie złoci, tóż mómy luty i dnia 
nóm forymnie przybyło. Dyć prawióm, że na 
Nowy Rok przybywo dnia na barani skok. Tóż 
Ameryki żech żodnej nie łodkrył, bo tak było, je i 
bydzie, pokieli tyn świat bydzie sie kryncił. Jyno 
kie to słóneczko Deli świyci, to łogrzywo nasze 
myśli, serca a świat stowo sie jakby lepszy. Czu-
jymy sie radosnymi, a tych starości i kłopotów 
człowiekowi jakby ubywało. Powiym wóm, że 
jakby my tak wziyli ty radości, kiere mómy koż-
dego dnia na woge, a na drugim chynyli starości, 
to radośc,i kiere przynosi nóm żywot kożdego 
dnia, je wiyncyj. Jyno człowiek je nauczóny fórt 

narzykać, fórt mu cosik nie 
pasuje. Sóm ludzie, co jak ni 
majóm problemów to se ich 
sami szukajóm. Fórt majóm 
źle i źle. Jak jyny z takimi 
ludziami nie trzeja sienóm 
spotykać, to łobchodźmy ich 
z daleka, bo to je przypa-
dłość łoszkliwo i nóm sie 
może udzielić. Je to choróbsko łogrómnie zaraź-
liwe, a szczególnie do ludzi wrażliwych. Tóż ra-
dzym wóm szukać se do towarzystwa ludzi weso-
łych, szpasowitych jak to się,  

      



12  luty 2020 

KAPKE DO ŚMIYCHU, KAPKE DO BECZU…
srandownych, takich, co to sie im gymba wiecznie 

śmieje, bo łani przynoszóm radość, a wiymy 
przeca, że śmiych to zdrowie. Tak i my dzisio 
kapke porzóndzymy, pobłoznujymy.  

Godo się dycki, że ci wszyscy żebrocy, kierach 
trefiómy, to ludzie niezaradni, pokrzywdzyni 
przez los. A jo wóm powiym, że nie zawsze. Łóni 
umióm myśleć, łumióm zadbać o swoji. Posłó-
chejcie! 

Jedyn żebrok, kiery kupe roków żebroł pod ko-
ściołym siedzioł w jednym a tym samym miejscu, 
łod jakigosikej razu przeszeł na bocznóm ulice. 
Spozorowała to jedna paniczka, tóż prawi:  
-„Dziadku, zawszeście fechtowali przi kościele, 
co to sie stało, żeście tu prziszli.” Tóż żebrok ji na 
to łodpowiedzioł:  
-„Na cera mi się wydała i to miejsce doł żech 

młodym we wianie, niech se dorobióm, mie już 
tam wiela nie trzeja”. 

Abo siedzi se na schódkach starszy panoczek 
niewidómy z chłapcem.  
-„Syneczku – prawi przechodzień – to je twój ta-
ta?” 
-„Ja, ja to jest mój tata”. 
 -„A łod downa to je niewidomy?” 

 -„A łod rana łod ósmej do pióntej, jak wybije na 
kościele.” 

Inszo sytuacja, siedzi na ławce małżeństwo że-
broków, a rachują pieniądze.  

-„Podziwej sie, wiela my tego dzisio nafechtowa-

li, ale wiysz  –  prawi chłop – bydym musioł iść 
jeszcze do jednego sklepu, bo tam mi zawsze da-
jóm 10 złotych.” Tóż baba mu na to prawi:  
-„Daruj, doś my dzisio tego nafechtowali.” 
-„Co?! Jo móm darować?! – prawi chłop - a czy 
mnie kiery co daruje?!” 

A bo siedzi małżeństwo żebroków a fech-
tują. 
-„A boroki moji - prawi panoczek, kiery ciepnył 
im tam dwa złote do czopki. - Tóż wyście sóm 
niewidómy? A baba wasza głuchoniymo?” 
 -„Ja, ja – prawi panoczek – taki los nas trefił”. 
-„A tóż jako się porozumiywocie?” 
-„A na migi panoczku, na migi”. 

Takby ło takich biydokach szło kupe pi-
sać. Ale powiym wóm, że sóm też tacy, kierym 

trzeja pumóc, bo to człowiek żodyn nie wiy, kie 
do biydy może wpaść, a bydzie potrzebowoł pu-
mocy. Ale jak pumogomy roztopili ludeczkowie, 
róbmy to rozsóndnie, żeby nas kiery nie nacią-
gnył, abo żeby my też nie skrzywdzili potrzebują-
cego. Bo dzisio tych, co to kómbinujóm je kupe, a 
tych, co to majóm dwie rynce lewe i prawióm, że 
żywot je krótki, żeby harować, trzeja się życiym 

fórt delektować – tóż takich też je kupe i na takich 
dejmy pozór. 

J.N.Josiyniczanin 

       

JASEŁKA 2020 
Święta Bożego Narodzenia to czas stro-

jenia choinek, śpiewania kolęd. To także 

czas na wystawianie bożonarodzeniowych 

jasełek.  

Podobnie, jak w ubiegłych latach,  

dzieci z Przedszkola Publicznego w Świę-
toszówce również przygotowały 

świąteczne jasełka. W ramach współpracy 

ze środowiskiem lokalnym wystąpiły na 

spotkaniu opłatkowym dla członkiń Koła 

Gospodyń Wiejskich, które odbyło się 8 

stycznia. 

 W uroczystości tej wzięło udział wielu zaproszonych gości min.  wójt gminy Jasienica Janusz Pier-

zyna, przewodni-cząca  Koła Emerytów i Rencistów nr 5 w Świętoszówce Danuta Baścik, 

przewodnicząca Gminnej Rady Kobiet Genowefa Kopeć, Prezes Kółka Rol-niczego Biery 

Świętoszówka Mieczysław Bury, Rada Sołecka, członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej w 

Świętoszówce oraz przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich Grażyna Gaszek. Podczas spotkania 

stworzono miły, ciepły i świąteczny nastrój. 

 Nauczycielki z Przedszkola Publicznego w Świętoszówce 
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KARNAWAŁ W ŚWIĘTOSZÓWCE 
 Ech, dzieciom to dobrze … do szkoły 

pochodzą, w ferie odpoczną, a jeszcze na szkol-
nym balu karnawałowym się pobawią. My, rod-

zice, pozazdrościliśmy im trochę tej zabawy i też 
postanowiliśmy poszaleć. Zorganizowaliśmy więc 

dyskotekę karnawałową dla wszystkich chętnych 
dorosłych! Odbyła się ona 11 stycznia w sali OSP 

Świętoszówka, a przyjść mógł każdy, kto lubi się 
bawić. Naszym zamysłem było to, żeby spotkać 
się z dawno niewidzianym sąsiadem, poznać no-
wych mieszkańców naszej okolicy, a poprzez ta-

niec poczuć radość dziecka! 

 Zabawę rozkręcił nam od samego początku 

znakomity DJ i prezenter radiowy Łukasz 
Luszczak z Radia Bielsko. Królowały rytmy ta-

neczne, latynoskie, ale nie zabrakło ani rocka, ani 

disco polo. Dedykacje można było zamawiać za 

„piątkę” – taką przybijaną. Zwycięzcy zabaw otr-

zymali podarunki, a pozostałe nagrody można 

było nabyć przy barze. Praktycznie nie dało się 
wyjść z dyskoteki z pustymi rękami. Ci, do 
których najbardziej uśmiechnął się los, wracali do 

domu z krzesłami, bonami do restauracji albo z 

koszem wiejskich jaj. Zabrakło tylko żywej kury 

albo kozy, ale to pomysł na przyszły rok. 
W czasie dyskoteki cały czas serwowaliśmy 

chętnym swojskie jadło i napitki. Panie z KGW 

Biery przygotowały wyśmienite krokiety i 

barszcz, a panie z KGW Świętoszówka przepysz-
ny bigos. Rodzice upiekli ciasta oraz słone 

przekąski z łososiem, szpinakiem czy boczkiem.  

W korytarzu można było zrobić sobie wesołe, 

karnawałowe zdjęcie w specjalnie zorga-
nizowanej „fotobudce”. Poczuliśmy się więc 

przez chwilę jak dzieci (nieco może wyrośnięte). 

 Atmosferę każdego spotkania tworzą ludzie … 

a tu atmosfera rozgrzana była do czerwoności po-

liczków; rozgrzana radością z tańca, sąsiedzkich 

spotkań i wspólnej pracy na rzecz innych. Do dziś 
wspominamy tamtą noc z rozrzewnieniem. I choć 
zostało nam kilka wolnych krzeseł, to wierzymy, 

że za rok nie zabraknie tych kilku dodatkowych 

osób.  

Dzięki naszym rozbawionym gościom i ich za-
sobnym portfelom, brzęczały nie tylko dźwięki w 

głowach, ale i monety w skarbonkach i puszkach, 

a koszyki z miłym szelestem wypełniały się po 

brzegi. Cały dochód z imprezy – a uzbieraliśmy 
piękną czterocyfrową sumkę – został przeznaczo-

ny na potrzeby edukacyjne uczniów ze Szkoły 

Podstawowej w Świętoszówce, aby wiedza przy-

jemniej wpadała im do głów, a nauczycielom 
łatwiej było tą wiedzę i umiejętności przekazać. 
 Kochani goście dziękujemy. Bez Was nie 

byłoby tej wspaniałej zabawy. Podziękowania 

składamy również sponsorom, którzy wsparli nas 
nagrodami rzeczowymi; instytucjom i rodzicom 

za pomysły, serce i poświęcony czas. Ta zabawa 

pokazała, że razem możemy zdziałać bardzo 

wiele. 
Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej  

w Świętoszówce

Wsparli nas: 

• Zarząd OSP Świętoszówka 
• KGW Biery 
• KGW Świętoszówka 
• Kółko Rolnicze w Bierach 
oraz sponsorzy: 
• Bukowy Las 
• Dwór Świętoszówka 
• Admar 
• Automania 
• Sklep 101 Drobiazgów 

• Restauracja „Szynk na Bo-
gato” 

• Sklep Żabka Jasienica 
• Mechanika Nowoczek 
• Cargo Serwis 
• Auto-na-wesele.pl 
• Obracaj.pl 
• Marrodent 
• Zakład fryzjerskie- Stillo 
• Stomatologia Grudzińscy 

• Zakład Stolarski Sławomir 
Moczała 

• Polszlif 
• Kwiaciarnia Waszek 
• Studio Makijażu Renata 

Gańczarczyk 
• Berndorf Baderbau 
• Paged Meble 

 D Z IĘKUJ EMY 
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SPOTKANIE NOWOROCZNE W ZSP WIESZCZĘTA 

365 dni i 365 pozytywnych myśli, które pomo-
gą nam spojrzeć na siebie, ludzi i życie w nowy, 
pełen radości sposób. Nasz  sposób myślenia 
kształtuje otaczającą nas rzeczywistość. Od tego, 
jak interpretujemy zdarzenia i własne myśli, zale-
ży nasze szczęście i pozytywne nastawienie do 
świata. 
 I właśnie w takim pozytywnym nastawieniu i 
nastroju, w dniu 10 stycznia 2020 r. w Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym w Wieszczętach weszli-
śmy w 2020 rok, a to za sprawą fantastycznych, 
pełnych radości i światła występów tych naj-
młodszych i nieco starszych. 
 W piątkowe popołudnie od godz. 17.00 sala 
naszej szkoły wypełniona została po brzegi rodzi-
cami, dziadkami, mieszkańcami naszych sołectw 
(Wieszczęta, Bielowicko, Roztropice). Dzieci z 
oddziałów przedszkolnych i klas 1-3 oraz występ 
koła teatralnego w połączeniu z zespołem mu-
zycznym pokazały społeczności lokalnej swoje 
umiejętności artystyczne zarówno muzyczne, jak 
i taneczne oraz teatralne.  
 Poszczególne oddziały oraz klasy występowa-
ły pod czujnym okiem swoich wychowawców (J. 
Kenig, A. Norymberczyk, B. Włoch, D. Macura, 

E. Myszogląd, C. Więcek). Natomiast pod kie-
runkiem K. Bednarz i J. Sikora uczniowie koła 
teatralnego zaprezentowali pełne ciepła i nadziei 
jasełka. Kołu towarzyszył zespół muzyczny, któ-
ry jasełkom zapewnił w całości oprawę muzycz-
ną. Nad całością czuwała R. Tajduś.  
 Z tego miejsca chciałabym serdecznie podzię-
kować swoim uczniom, w/w nauczycielom oraz 
całej społeczności, która odpowiedziała na zapro-
szenie i odwiedziła nasze szkolne progi. 
Po zakończonych występach goście udali się na 
drobny poczęstunek, który miał miejsce w świe-
tlicy szkolnej, a przygotowany został w całości 
przez panie kucharki i pracowników obsługi –  za 
co również składam wielkie podziękowania. 
 Pragnę złożyć podziękowania strażakom z 
OSP Wieszczęta, którzy zaopatrzyli naszą salę 
gimnastyczną w krzesła, a także sponsorom; A. 
Kliś sklep spożywczy „Arkus” Bielowicko oraz 
Firmie Handlowo-Usługowej Ferfecki Marek: 
dzięki którym, z otrzymanych produktów wyko-
nany został poczęstunek na nasze spotkanie. 

Ilona Walach, dyrektor ZSP Wieszczęta

ŚWIĄTECZNE WYPIEKI 
W czasie świątecznych przygotowań przedszkolaki z Grupy Biedronek z Przedszkola Publicznego 

w Świętoszówce miały okazję upiec pierniczki i świąteczne ciasteczka z paniami z Koła Gospodyń 
Wiejskich ze Świętoszówki. Świąteczne wypieki przygotowano w kuchni OSP w Świętoszówce, gdzie 
z pomocą Danuty Baścik, Emilii Obracaj i Grażyny Gaszek dzieci wałkowały ciasto, wykrawały cia-
steczka i ozdabiały je. Smakowite zapachy unosiły się wokół, co było okazją do spróbowania prze-
pysznych lukrowych, cukrowych i czekoladowych ozdób. Ciasteczka wyglądały i smakowały znako-
micie. Udekorowane łakocie dzieci podarowały rodzicom w prezencie świątecznym. Spotkanie to 
przyniosło wiele radości przedszkolakom i było okazją do zacieśnienia więzi międzypokoleniowych 
oaz kultywowania tradycji regionalnych i bożonarodzeniowych.  

Ewelina Drożdż 
nauczyciel Przedszkola Publicznego w Świętoszówce 
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TRZY ZŁOTA TYCZKARZY 
Lekkoatleci z UKS Olimp Mazańcowice zdobyli 

trzy złote medale na Halowych Mistrzostwach Ślą-
ska w Lekkoatletyce.  

Zawody odbyły się w sobotę 25 stycznia w Ostra-
wie. Zawodnicy UKS Olimp Mazańcowice startowali 

w konkurencji skoku o tyczce w różnych kategoriach 

wiekowych. Agnieszka Kapka i Igor Mężyński zostali 

mistrzami Śląska w kategorii młodzik, z kolei tytuł 
mistrza Śląska w kategorii junior wywalczył Filip 

Kempski.  

Agata Krupińska  

 

DWA BRĄZY KUBY KUROWSKIEGO… 
Kuba Kurowski, mieszkaniec gminy Jasie-

nica i reprezentant bielskiego klubu PTS Jano-
sik, brał udział w IX Międzynarodowym Tur-
nieju Judo dla Dzieci i Młodzieży w Bielsku-
Białej.  

W zawodach wystartowało ponad 1100 za-
wodników z Polski, Czech, Słowacji, Rosji, 
Ukrainy, Islandii, Irlandii, Niemiec, Węgier, 
Austrii i Holandii. Kuba podjął walkę w dwóch 
kategoriach: wieku 14 lat i wagi 39 kg oraz 16 
lat i 42 kg wagi. W pierwszej przegrał z za-
wodnikiem z Holandii, wygrywając pozostałe 
cztery walki, zaś w drugiej kategorii wygrał 
najpierw cztery walki, następnie został poko-
nany w półfinale przez przyszłego zwycięzcę, 
zaś w walce o trzecie miejsce pokonał zawod-

nika ze Słowacji. Tym samym w obu kategoriach 
zdobył brązowy medal. 

 www.jasienica.pl   
 

…I UDANE MISTRZOSTWA  
ŚLĄSKA 

Jakub Kurowski zdobył również złoty medal 
w Mistrzostwach Śląska Judo 2020. Kuba na 

turnieju w Bytomiu, rozegranym 6 stycznia, re-

prezentował bielski klub PTS Janosik.  

W rywalizacji judoków Kuba wspaniałą 
techniką i dynamiką wygrał pięć walk przed 

czasem przez ippon. Był najmłodszym zawod-

nikiem w swojej kategorii.  
www.jasienica.pl   

 
 

 NI E  W Y S T A R C Z Y  Z D O BY W A Ć  M Ą D R O Ś Ć ,  
T R Z E BA  J E S Z C Z E  Z  NI E J  KO R Z Y S T A Ć  

Cyceron  



16  luty 2020 

WRĘCZENIE NAGRÓD ORAZ KONCERT LAUREATÓW 
Dyplomy, pamiątkowe statuetki oraz nagrody 

finansowe, otrzymali zwycięzcy Przeglądu Jasełek 
i Obrzędów Kolędniczych i Konkursu Kolęd i Pa-

storałek. Uroczyste rozdanie nagród wraz z kon-

certem wybranych laureatów odbyło się 2 lutego 

2020 r. w filii GOK w Rudzicy. Nagrody wręczyli: 
zastępca wójta Gminy Jasienica Krzysztof Wiecze-

rzak i przewodniczący Rady Gminy Jasienica Cze-

sław Machalica. Przeglądy organizowane przez 

Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy odbyły się 
już po raz siedemnasty, a honorowy patronat nad 

imprezami sprawował Wójt Gminy Jasienica Ja-

nusz Pierzyna. 

Jeszcze raz serdecznie gratulujemy i dziękujemy 
wszystkim uczestnikom za udział w przeglądach.  
            www.gokjasienica.pl 

 

100-LECIE ŚLĄSKIEGO 
ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ  

W BIELSKU-BIAŁEJ 
Medal honorowy i podziękowanie otrzymał 

wójt gminy Jasienica Janusz Pierzyna za wsparcie 

rozwoju śląskiej piłki nożnej.  

Dekoracji dokonano podczas uroczystej gali, 
podsumowującej najważniejsze piłkarskie wyda-

rzenia i sukcesy z naszego regionu, jaka odbyła 

się w piątek 24 stycznia w bielskiej restauracji 

Wirtuozeria.  
Podczas wydarzenia zasłużeni działacze 

otrzymali Odznaki Honorowe Polskiego Związku 

Piłki Nożnej, z kolei samorządowcy zostali uho-

norowani Medalami 100-lecia Śląskiego Związku 
Piłki Nożnej. W imieniu wójta Janusza Pierzyny 

medal odebrał jego zastępca Krzysztof Wiecze-

rzak.  
www.jasienica.pl   

 

REKRUTACJA 
DO PRZEDSZKOLI 

I KLAS PIERWSZYCH 
Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021 do 

przedszkoli i klas I szkoły podstawowej w 
Gminie Jasienica rozpocznie się od 10 lutego 

2020r.  

Zarządzenie Nr 0050.8.2020 z dnia 21 

stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia harmono-
gramu czynności w postępowaniu rekrutacyj-

nym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok 

szkolny 2020/2021 do publicznych przedszko-

li, oddziału przedszkolnego w publicznej szko-
le podstawowej oraz klas pierwszych publicz-

nych szkół podstawowych, dla których orga-

nem prowadzącym jest Gmina Jasienica, okre-

śla terminy składania dokumentów oraz termi-
ny prac komisji rekrutacyjnej.  

Szczegółowe informacje można znaleźć na 

stronie www.gzosip.jasienica.pl w zakładce 

„Dla rodziców i uczniów” –> „Rekrutacja na 
rok szkolny 2020/2021” lub w siedzibach po-

szczególnych szkół i przedszkoli,  
GZOSiP 

Reklama w miesięczniku 
„Jasienica” 

tylko  0,60 zł  za 1 cm2 

Ogłoszenia drobne – 1 zł 
 

TLENKU WĘGLA   
   NIE usłyszysz!  
   NIE zobaczysz!  
   NIE poczujesz! 

Zabezpieczmy się, zamontujmy w naszym domu, 
mieszkaniu czujnik. To naprawdę niewielki wydatek, 
który w bardzo dużym stopniu podniesie nasze i na-
szych bliskich bezpieczeństwo. Pamiętajmy jednak. 
by kupować tylko certyfikowane czujniki!  

Pamiętajmy również, że zamontowany czujnik nie 
zwalnia nas z obowiązku czyszczenia, przeglądu i 
właściwej eksploatacji urządzeń grzewczych. 
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CIEKAWY RANKING. ZA NAMI DUŻE OŚRODKI! 
Bielsko-Biała i Powiat Bielski jako jeden ob-

szar funkcjonalny zajął wysokie 6. miejsce w 
zestawieniu „Uciekające metropolie. Ranking 
100 polskich miast”. Zestawienie opracował 
Klub Jagielloński, pozarządowa organizacja two-
rzona przez społeczników, ekspertów, publicy-
stów i naukowców. 

Celem opracowania było porównanie dynamiki 
i ścieżki zmian największych ośrodków w kraju 
od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej 
(od 2004 r. do 2018 r.) Co ciekawe, badano nie 
same ośrodki miejskie, a tzw. obszary funkcjo-
nalne, czyli tereny uwzględniające więzi ekono-
miczne i relacje przestrzenne. Na potrzeby ran-
kingu wybrano 100 największych pod względem 
ludności takich ośrodków w kraju. W związku z 
ograniczoną dostępnością danych za podstawową 
jednostkę terytorialną w rankingu przyjęto po-
wiat.  

Ranking powstał na podstawie analizy 4 kate-
gorii: gospodarka (produkcja, inwestycje, zatrud-

nienie, sposób wytwarzania dóbr i usług), wiedza 
i innowacje (odpowiedni kapitał ludzki), usiecio-
wienie (interakcje między miastem, a innymi 
ośrodkami) oraz jakość życia. 

Bielsko-Biała i Powiat Bielski wypadły w tym 
zestawieniu najlepiej z województwa śląskiego. 
Za nami znalazły się takie duże ośrodki, jak: Kra-
ków (7. miejsce), Szczecin (12.), Poznań (16.) czy 
Łódź (20). Ranking otwiera Warszawa, a kolejne 
miejsca zajęły: Wrocław, Rzeszów, Trójmiasto 
oraz Bydgoszcz i Toruń. 

Zdecydowana większość danych wykorzysta-
nych w opracowaniu pochodzi z Banku Danych 
Lokalnych tworzonego przez Główny Urząd Sta-
tystyczny. Wyjątek stanowią dostępność do lotni-
ska, która została wygenerowana za pomocą apli-
kacji Mapy oferowanej przez firmę Google, „Li-
sta 500” przygotowana przez „Rzeczpospolitą”, 
występowanie drogi o kategorii „A” lub „S” oraz 
klubów sportowych. 

Żródło: powiat.bielsko.pl
.  

REKLAMA    REKLAMA    REKLAMA 
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BIURO PODRÓŻY „LIDIA” zaprasza: 

• Niechorze. Termin 27.06-03.07. 2020 r. / 7 
dni/  Pobyt rehabilitacyjno-wypoczynkowy.  
Koszt całkowity ok. 1250 zł/os. Wyjazd 
26.06.2020 r. o godz. 21.00 ze 
Świętoszówki  

• Toruń + Karwia /łącznie 9 dni/. Termin: 
22.08.-30.08.2020 r. Program: zwiedzanie 
Torunia, pobyt wypoczynkowy w Karwii. 
Wyjazd 22.08.2020 r. w godzinach rannych. 
Koszt całkowity: ok. 1350 zł./os.  

Zapisy i przedpłaty przyjmuje Lidia Sztwiorok 
do 01.04.2020 r.   Tel. 692 405 825 
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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 
 

  

 

 

   

 

 

SPÓŁDZIELNIA „SAMOPOMOC” 
JASIENICA-JAWORZE 

wynajmie magazyn  

o powierzchni 132 m
2
,  

zlokalizowany w Jasienicy przy starej 

drodze Bielsko-Biała – Cieszyn, 

obok plac manewrowy na duże pojazdy. 

Kontakt: 600 922 930 



WRĘCZENIE NAGRÓD ORAZ KONCERT LAUREATÓW 


