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PODZIĘKOWANIE ZA WYBÓR NA STANOWISKO WÓJTA GMINY 

W niedzielę 21 października odbyły się wybory na wójta gminy Jasienica i do 
Rady Gminy. Serdecznie dziękuję Mieszkańcom gminy Jasienica za obdarzenie 
mnie po raz kolejny zaufaniem i powierzenie funkcji wójta na najbliższą kadencję. 
Dołożę wszelkich starań, aby nie zawieść osób, które oddały pozytywny głos na 
moją kandydaturę, mam też nadziej, że efektami swojej pracy przekonam tych 
mieszkańców, którzy oddali głos negatywny. 

To dla mnie wielki zaszczyt, że po dwudziestu latach wspólnej pracy w dalszym 
ciągu będzie mi dane służyć w mojej gminie.  Wiele pomysłów, jakie rozpoczęliśmy 
realizować w poprzednich latach, czeka na dokończenie, wiele kolejnych teraz 
będzie miało okazję ujrzeć światło dzienne, dojrzeć i przyczynić się do rozwoju 
wszystkich sołectw gminy Jasienica. 

Cieszy mnie Państwa uznanie, że mogę kontynuować misję poprawy naszego 
codziennego życia i inwestowania w przyszłość na rzecz tych pokoleń, które już za chwilę nas zastąpią. Wszyscy 
staramy się przygotować im jak najlepsze warunki startu, pamiętając, że nam samym również należy się godne 
życie, a tym, którzy byli przed nami, szacunek za dziedzictwo, z którego w codziennej pracy możemy korzystać. 

Dziękuję również Mieszkańcom za wybór radnych Rady Gminy Jasienica, a wybranym osobom gratuluję 
społecznego poparcia. Rada podejmuje najważniejsze decyzje dotyczące naszego samorządowego życia, 
wspólnie, w zgodzie i wzajemnym szacunku, będziemy wypracowywać najlepsze rozwiązania dla Mieszkańców 
naszej gminy. 

Dziękuję i życzę nam wszystkim wspaniałych nadchodzących lat. Na pewno nie zabraknie nam zadań do 
realizacji, z pewnością nieraz napotkamy na trudności, ale mam nadzieję za pięć lat będziemy mogli 
podsumować kadencję z jeszcze większym dorobkiem, niż dotychczas. 

RELACJE WÓJTA GMINY JASIENICA 
NAGRODA IM. KS. LONDZINA 

Serdecznie gratuluję panu Rudolfowi Budnemu z 
okazji nominowania do Nagrody Starosty Bielskiego 
im. ks. Józefa Londzina. Jesteśmy mu wdzięczni za 
wsparcie i pomoc, jakiej nieustannie udziela różnym 
osobom i organizacjom na terenie naszej gminy. Przed 
laty wraz z innymi osobami założył w Rudzicy 
Towarzystwo Pomocy Potrzebującym i jako 
wiceprezes był jednym z głównych sponsorów. Po 
dziś dzień nie odmawia wsparcia rodzinom, które 
znalazły się w potrzebie. 

GRATULACJE Z OKAZJI JUBILEUSZÓW 
Gratuluję również członkom Zespołu Regionalnego 
„Dudoski”, który właśnie obchodzi 35-lecie 
powstania. Grupa od początku postawiła sobie za cel 
zachowanie dziedzictwa kultury ludowej naszego 
regionu i od tamtej pory utrwala tradycje muzyki, 
tańca i śpiewu. Swój dorobek zespół przekazuje 
kolejnemu pokoleniu, za co również jesteśmy mu 
wdzięczni, bo dzięki temu tradycja zyskuje nowy, 
żywy i dynamiczny wymiar. 
Również chcę pogratulować klubowi strzeleckiemu 
„Wiarus” z okazji jubileuszu 35-lecia. Klub 
prowadząc strzelnicę sportową w Zespole Szkolno-
Przedszkolnym w Mazańcowicach przyczynia się do 
rozwijania umiejętności strzeleckich wśród dzieci i 
młodzieży. 

Z kolei w piątek 12 października w bielskiej Szkole 
Muzycznej swoje 15-lecie obchodził Chór Akademii 
Techniczno-Humanistycznej. Warto podkreślić, że 
założył go i do tej pory prowadzi pan Jan Borowski, 
wybitny dyrygent, a jednocześnie społecznik i 
samorządowiec, mieszkaniec naszej Rudzicy. 
Serdecznie gratulujemy członkom zespołu, a przede 
wszystkim kierownikowi chóru wspaniałych 
międzynarodowych osiągnięć i życzymy kolejnych 
sukcesów. 

DZIAŁKA NA POPRAWĘ KOMUNIKACJI 
W poniedziałek 22 października podpisałem akt 
notarialny odnośnie zakupu terenu w rejonie Urzędu 
Gminy w Jasienicy. Zgodnie z umową za działkę o 
powierzchni blisko 1 ha zapłacimy 2,5 mln zł w 
dwóch ratach, pierwszą, 1,5 mln zł, teraz, drugą zaś w 
styczniu 2022 r. 
Działkę zakupiliśmy z myślą o rozwiązaniu 
problemów komunikacyjnych przy zjeździe z S-52 w 
rejonie Urzędu Gminy. Prawo do działki, jakie teraz 
nabyliśmy, umożliwi nam przygotowanie rozwiązań 
oraz całej dokumentacji. Zlecimy opracowanie takiej 
koncepcji przejścia, aby ten węzeł udrożnić, będziemy 
w tej sprawie prowadzić również rozmowy ze 
Starostwem Powiatowym. 
Żadna z tych dróg nie jest wprawdzie gminna, ale to 
my jako mieszkańcy mamy  

Wydawca miesięcznika samorządowego „Jasienica”:  Gmina  Jasienica. 
Realizacja wydawnicza: Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy, 43-385 Jasienica 1360, tel.: 33 821 20 56; e-mail: 
gok@jasienica.pl, Redaktor naczelny: Mirosław Łukaszuk, e-mail: mirek.lukaszuk@gmail.com;  Red. techniczny, 
skład: Zofia Polok, e-mail: polzo@vp.pl;  
Druk: „Prasa Beskidzka” Sp. z o.o., 43-300 Bielsko-Biała, ul. Dubois 4. 
Redakcja nie zwraca nadesłanych tekstów oraz zastrzega sobie prawo ich skracania bez uprzedniego powiadomienia 
autora, zmiany tytułów i opracowania redakcyjnego. Za treść reklam i ogłoszeń redakcja nie ponosi odpowiedzialności. 
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RELACJE WÓJTA GMINY JASIENICA 
teraz z tego tytułu najwięcej problemów. Toteż 
zdecydowaliśmy się jako Gmina Jasienica znacząco 
przyczynić do uzyskania oczekiwanego efektu. 
PODZIĘKOWANIA ZA WSPÓŁPRACĘ 
Po 16 latach pracy na stanowisku przewodniczącego 
Koła Emerytów, Inwalidów i Rencistów w 
Mazańcowicach pan Karol Krywult 17 października 
złożył rezygnację. Chciałem mu serdecznie 
podziękować za to długoletnie kierowanie kołem, za 
jego wkład w rozwój naszej lokalnej społeczności, za 
zaangażowanie zwłaszcza w aktywizację środowiska 
seniorów, kulturalną i rekreacyjną, za organizację 
wycieczek. 
SPARTAKIADA KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH 
Pragnę również pogratulować wszystkim paniom, 
które reprezentując nasze sołeckie Koła Gospodyń 
Wiejskich z Bielowicka, Jasienicy, Międzyrzecza 
Dolnego, a także Wieszcząt, w sobotę 13 października 
wzięły udział w Jaworzu w VIII Spartakiadzie Kół 
Gospodyń Wiejskich „Zabawy naszych przodków”. 

Ten rekreacyjny konkurs, w którym członkinie musiały 
wykazać się różnorodnymi umiejętnościami, wygrało 
nasze koło z Międzyrzecza. 
NOWY SKWER 
Po kilku miesiącach przygotowań w środę 31 
października zaprosiliśmy naszych czeskich partnerów 
z Petrvaldu na otwarcie Skweru Euroregionu Śląsk 
Cieszyński. Skwer przy Urzędzie Gminy Jasienica to 
kolejne miejsce wytchnienia, jakich wiele powstało w 
ostatnim czasie. Tu akurat bardziej skoncentrowaliśmy 
się na oddzieleniu zieleni od ruchliwej drogi, można 
usiąść na ławce, przyjrzeć się wodzie spływającej po 
granitowych bryłach, nacieszyć się kolorami roślin. 
Skwer powstał dzięki pozyskaniu przez nas 
dofinansowania z funduszy transgranicznych, o które 
staramy się właśnie z naszymi partnerami z zagranicy, 
głównie z Petrvaldu. Mamy już za sobą kilkadziesiąt 
wspólnie zrealizowanych projektów, które przyczyniły 
się do rozwoju naszych społeczności. 

Notował: Mirosław Łukaszuk 

  

WÓJT JASIENICY WYRÓŻNIONY 
Wójt Gminy Jasienica Janusz Pierzyna został wyróżniony w 

Warszawie prestiżową nagrodą im. prof. Jerzego Regulskiego.  
Wyróżnienie w kategorii Realizacja Dzieła Kapituła Nagrody 

im. Jerzego Regulskiego przyznała Wójtowi Januszowi Pierzy-
nie za projekt „Pierwszej w Polsce Niskoemisyjnej Strefy Eko-
nomicznej”. Przekazanie nagrody odbyło się w poniedziałek 8 
października w Warszawie.  

Nagroda imienia Jerzego Regulskiego została ustanowiona w 
2016 roku przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz 
Towarzystwo Urbanistów Polskich i jest przyznawana za wybit-
ne osiągnięcia w kreowaniu ładu przestrzennego i rozwoju sa-
morządności terytorialnej. Nagroda jest przyznawana w czterech 
kategoriach idei, realizacji dzieła, wiedzy i upowszechniania 
oraz aktywności obywatelskiej. W swoich działaniach na rzecz 
demokracji i samorządności Fundacja kieruje się następującymi 
zasadami: niepartyjność, niezależność, niekomercyjność, po-
mocniczość i przejrzystość. Radę Fundatorów tworzą Fundato-
rzy, Założyciele Fundacji oraz członkowie Rady Fundatorów 
powołani uchwałą Założycieli Fundacji: Jerzy Stępień, prze-
wodniczący Rady, Andrzej Celiński, Adam Kowalewski, Jan 
Król, Joanna Regulska oraz Joanna Staręga-Piasek. Z kolei w 
skład Rady Programowej FRDL wchodzą: Janusz Sepioł, prze-
wodniczący, Rudolf Borusiewicz, Jerzy Cieślik, Olgierd Dzie-
koński, Zygmunt Frankiewicz, Anna Giza-Poleszczuk, Grzegorz 
Gorzelak, Elżbieta Hibner, Hubert Izdebski, Tadeusz Markow-
ski, Stanisław Mazur, Andrzej Porawski i Paweł Swianiewicz.  

Patron Nagrody prof. Jerzy Regulski był wybitnym mężem 
stanu. Jego szczególne zasługi dotyczą dwóch dziedzin, waż-
nych dla Polski i każdego obywatela odpowiedzialnie myślącego 
o przyszłości. Był inicjatorem i liderem odbudowy w Polsce sa-
morządów lokalnych, przygotowywał reformę samorządową, a 
od 1990 roku, jako pełnomocnik rządu, wprowadzał ją w życie. 
Był jednym z założycieli i wieloletnim prezesem Fundacji Roz-
woju Demokracji Lokalnej, która dobrze zasłużyła się polskim 
samorządom.  

Wyróżnienie przyznała Kapituła obradująca pod przewodnic-
twem Jerzego Stępnia, przewodniczącego Rady Fundatorów, 
Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, oraz prof. dr hab. inż. 

arch. Piotra Lorensa, prezesa Towarzystwa 
Urbanistów Polskich, w składzie: prof. dr 
hab. inż. arch. Marek Budzyński, Joanna Er-
bel, socjolożka; dr Adam Kowalewski, ar-
chitekt, urbanista, dr nauk ekonomicznych, 
Rada Fundatorów FRDL, prof. dr hab. Ta-
deusz Markowski, urbanista, Jeremi Morda-
sewicz, inżynier, przedsiębiorca, dr Tomasz 
Potkański, historyk, Związek Miast Pol-
skich, prof. dr hab. Jacek Purchla, historyk 
sztuki i ekonomista, prof. Joanna Regulska, 
prorektor ds. międzynarodowych Uniwersy-
tetu Kalifornijskiego Davis, profesor stu-
diów kobiecych i geografii, Rada Fundato-
rów FRDL i córka Patrona Nagrody, dr hab. 
inż. arch. Magdalena Staniszkis, urbanistka i 
architektka. (Źródło: Fundacja Rozwoju Demo-
kracji Lokalnej). 

www.jasienica.pl
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WZOROWA GMINA I LIDER 
Gmina Jasienica znalazła się w gro-

nie laureatów ogólnopolskiego konkursu 

„Wzorowa Gmina”, a Wójt Gminy Jasie-

nica Janusz Pierzyna otrzymał tytuł „Li-
dera Przedsiębiorczości”.  

Tytuł został przyznany w kategorii: 

Inwestycje. Kapituła konkursu, doceniła 

rozwój Gminy Jasienica poprzez duże 

projekty: Jasienickiej Niskoemisyjnej 

Strefy Ekonomicznej oraz rozpoczęcia 

projektu Jasienickiego Kurortu Zamko-

wego.   

www.jasienica,pl 

 

SERDECZNIE DZIĘKUJĘ  
MIESZKAŃCOM  

GMINY JASIENICA  

za głosy oddane na moją osobę oraz 

innych kandydatów startujących do 

Rady Powiatu Bielskiego z komitetu 

Prawo i Sprawiedliwość.  

Państwa głosy umożliwiły mi 

uzyskanie mandatu radnego powiatu, 

za co jeszcze raz serdecznie 

dziękuję. 

Z wyrazami szacunku 
   Józef Herzyk 

Szanowni Państwo! 
W imieniu  

Komitetu Wyborczego Wyborców 

„Bezpartyjni –Rodzina Prawo 

Wspólnota” 

dziękuję za poparcie naszych  

kandydatów w wyborach  

samorządowych. 

Zapewniam, że nadal będziemy 

służyć Państwu swoją pracą,  

wiedzą i doświadczeniem. 

Z wyrazami szacunku 

    Jan Borowski 

 

MIESZKAŃCOM GMINY  
JASIENICA i JAWORZE, 

którzy w wyborach samorządowych  

do Rady Powiatu Bielskiego 

oddali na mnie swój głos  

SERDECZNIE DZIĘKUJĘ.  

Z wyrazami szacunku 

Jan Borowski 
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21 PAŹDZIERNIKA WYBRALIŚMY SAMORZĄDY 
 

Przez kolejne 5 lat Wójtem Gminy Jasienica będzie Janusz Pierzyna, który uzyskał 

zdecydowane poparcie wśród wyborców – 7980 głosów TAK (82,29%) 

Radnymi Rady Gminy Jasienica  zostali wybrani: 
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Cholewik Janusz  507 15,17 PRS 
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Czarnecki Wiesław 350 11,71 PRS 
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 Gołyszny Jacek 473 14,15 PRS Osuch Tomasz 328 10,97 PRS 

Bury Maria  441 13,19 PRS Florek Zdzisław 322 10,77 NS 
Cebulak Stanisław 436 13,04 PRS Handzel Franciszek 249 8,33 PRS 
Hawełek Mirosława 427 12,77 PRS Łącz Beata 236 7,89 NS 
Gaszek Grażyna 377 11,28 PRS Kopeć Genowefa  209 6,99 PRS 
Szimke Andrzej 279 8,35 PRS Krymski Dariusz 176 5,89 NS* 
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Machalica Czesław 650 21,42 PRS 
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Mandat Radnego Powiatowego uzyskali: 
Polok Zofia 502 16,55 PRS Nazwisko i Imię L. głos % Komitet 
Bierski Karol  331 10,91 PRS Borowski Jan  1547 12,03% RPW** 
Sojka Irena 318 10,48 PRS Herzyk Józef 1249 9,71% PiS 
Szimke Marek  313 10,32 PRS Czader Jacek 996 7,74% RPW 
Krywult Urszula  270 8,9 PRS Bylok  Zdzisław 996 7.74% PSL 
Sadlik Barbara 253 8,34 PRS Zawada Wojciech 745 5,79% NI*** 

 Gańczarczyk Władysława 653 5,08% RPW 

NS - KWW Nasze Sprawy      ** RPW – KWW  Rodzina-Prawo-Wspólnota         ***  KKW Nowa Inicjatywa 
 

Szanowni Państwo! 

Wszystkim Mieszkańcom Gminy Jasienica,  

którzy w wyborach samorządowych poparli kandydatów  

Komitetu Wyborczego „Prawo – Rodzina - Samorząd”  

składamy serdeczne podziękowania.  

Dziękujemy również wszystkim za udział w wyborach.  

 Wybór na stanowisko Wójta Janusza Pierzyny i osiemnastu radnych  

z naszego komitetu jest dla nas dużym zaszczytem, ale przede wszystkim 

zobowiązaniem do pracy dla dobra naszej społeczności. 

Dziękujemy za głosy oraz za zaufanie, którym nas Państwo obdarzyli. 
Z wyrazami szacunku 

Janusz Pierzyna 

Karol Bierski, Maria Bury,  Stanisław Cebulak,   

Janusz Cholewik,  Wiesław Czarnecki,  

Grażyna Gaszek, Jacek Gołyszny, Franciszek Handzel,  

Mirosława Hawełek, Genowefa Kopeć,  Urszula Krywult,  

Czesław Machalica, Tomasz Osuch, Zofia Polok,  

Barbara Sadlik, Irena Sojka,  Andrzej Szimke, Marek Szimke  
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PROMESA DLA GMINY JASIENICA 
Dotację w wysokości 1 mln 597 tys. zł pozyskał Wójt 

Gminy Jasienica Janusz Pierzyna na sfinansowanie napra-
wy nawierzchni dróg w sześciu sołectwach w gminie Ja-
sienica.  

Wicewojewoda Jan Chrząszcz w środę 17 października 
wręczył wójtowi Pierzynie tzw. promesę na 1 597 000 zł.  

Promesa została podpisana przez ministra Jarosława 
Zielińskiego, sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z przeznaczeniem na na-
prawy, remonty i modernizacje dróg, z krajowych fundu-
szy na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w czasie 
powodzi w 2013 r.  

www.jasienica.pl 
 

ŚWIĘTO EDUKACJI NARODOWEJ I NAGRODY OD WÓJTA 
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej wójt Janusz 

Pierzyna przyznał nagrody najlepszym nauczycie-
lom i dyrektorom szkół ze wszystkich placówek 
oświatowych gminy Jasienica.  

Podczas spotkania z nauczycielami w sali wi-
dowiskowej GOK przy Urzędzie Gminy wójt Ja-
nusz Pierzyna dziękował za zaangażowanie w wy-
konywane obowiązki, za pracę na rzecz dzieci i 
młodzieży, ich naukę i wychowanie.  

Wójt przypomniał, jak wielkim wysiłkiem całej 
społeczności gminnej przez wiele lat poprawiano 
warunki nauki w gminie Jasienica. – Dla przyszło-
ści każdej społeczności należy młodemu pokoleniu 
stworzy, jak najlepsze warunki rozwoju – mówi 
wójt. Wyjaśnił, że plany rozwoju skomplikowało 
szybkie wprowadzenie reformy oświaty. – Nie wy-
powiadam się o sensowności tej reformy, mówię o 
tym, jak ją przeprowadzono, bo większość związa-
nych z tym problemów spadła na barki samorzą-
dów gminnych. W jednej chwili dowiedzieliśmy się, 
że niektóre budynki, które w zupełności wystarcza-
ły dla sześciu roczników, będą musiały pomieścić o 
jedną trzecią więcej dzieci, niż do tej pory – doda-
wał. – W Międzyrzeczu Górnym, Świętoszówce, 
Iłownicy, Wieszczętach i Grodźcu budynki dla po-
większonej szkoły podstawowej są za małe. Od ra-
zu podjęliśmy decyzję o rozbudowie szkoły w Mię-
dzyrzeczu, zleciliśmy też przygotowanie dokumen-
tacji dla rozbudowy placówki w Świętoszówce. W 
kolejności czeka nas rozbudowa szkoły w Iłownicy, 
Wieszczętach i Grodźcu. Na wszystkie te prace po-
trzeba znaleźć 15-20 mln zł – wyjaśnia wójt.  

Podziękował nauczycielom, że ze zrozumie-
niem przyjęli to nagłe pogorszenie się warunków 
nauczania. Nagrodził 17 nauczycieli za wyróżnia-
jącą się pracę dydaktyczno-wychowawczą, nagro-
dy otrzymało również 9 dyrektorów. Nauczycielom wręczono kwiaty, mieli też okazję obejrzenia wy-
stępu artystycznego uczniów z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mazańcowicach.  

www.jasienica.pl 
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PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH 
W przededniu Wszystkich Świętych uczczono 

pamięć Żołnierzy Wyklętych na grobie plut. 
Edwarda Biesoka na cmentarzu w Mazańcowicach. 
W imieniu władz gminy Jasienica wieniec na grobie 
bohatera na cmentarzu w Mazańcowicach złożył za-
stępca wójta Krzysztof Wieczerzak.  

W uroczystości wzięli udział również I wicewo-
jewoda śląski Jan Chrząszcz, Przemysław Drabek, 
wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Bielsku-
Białej, Komendant Miejskiej Policji w Bielsku-
Białej Krzysztof Herzyk oraz Komendant Wojsko-
wej Komendy Uzupełnień w Bielsku-Białej Tomasz 
Maj. Obchodzony od kilku lat Narodowy Dzień 
Pamięci Żołnierzy Wyklętych poświęcony jest żoł-
nierzom antykomunistycznego i niepodległościo-
wego podziemia.  

Przypomnijmy, że w jednym z takich oddziałów 
walczył po zakończeniu wojny plutonowy Edward 
Biesok, pseudonim Edek. Urodził się w 1927 r. w 
Mazańcowicach, w czasie okupacji został usunięty 
ze szkoły za manifestacyjnie niechętny stosunek do 
Niemców. Jego rodzice odmówili podpisania Vol-
kslisty, w konsekwencji Edward w wieku 13 lat zo-
stał wywieziony na roboty do Rzeszy. W Cottbus 
pracował przy żywicowaniu drzew, uciekł jednak i 
ukrywał się w rodzinnym domu. Po utworzeniu 
PRL jesienią 1945 r. dołączył do oddziału legendar-
nego por. Henryka Flame „Bartka”. Na jego rozkaz 
w styczniu i lutym 1946 r. zorganizował własną 
ośmioosobową grupę bojową, która w marcu rozpo-

częła działalność. W ciągu dwóch miesięcy party-
zanci przeprowadzili kilkanaście akcji, przede 
wszystkim upominawczych w stosunku do aktyw-
nych członków PPR oraz aprowizacyjnych. Pluto-
nowy Edek zginął 13 maja 1946 r. podczas zwycię-
skiej dla partyzantów potyczki na Błatniej z grupą 
operacyjną MO z Katowic. W 2013 r. szczątki 
Edwarda Biesoka zostały ekshumowane z mogiły 
żołnierskiej na Błatniej i złożone w grobie w Ma-
zańcowicach. Grób Edwarda Biesoka jest jednocze-
śnie symboliczną mogiłą pięciu innych poległych 
żołnierzy jego oddziału.  

www.jasienica.pl 

WÓJT JANUSZ PIERZYNA LIDEREM MSP 

Wójt gminy Jasienica Janusz Pierzyna po 
raz piąty otrzymał tytuł „Lider, który wspiera 

MŚP”, zaś gmina – „Samorząd, który wspiera 
MŚP”.  

Tytuły przyznała Kapituła VIII Edycji Pro-
gramu „Samorząd, który wspiera MŚP”, orga-
nizowanego przez Regionalną Izbę Gospodar-
czą w Katowicach podczas corocznych Euro-
pejskich Kongresów Małych i Średnich Przed-
siębiorstw. W środę 17 października wójt Ja-
nusz Pierzyna odebrał nagrodę osobiście. 
Gmina Jasienica otrzymała nagrodę za współ-
pracę samorządu z przedsiębiorcami w celu 
tworzenia miejsc pracy i rozwoju przedsię-
biorczości.  

Wręczenie dyplomów i statuetek odbyło się 
w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Gmina Jasienica i wójt Janusz Pierzyna na-
grody Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Katowicach otrzymali to samo wy-
różnienie po raz piąty z rzędu, tj. w 2014, 2015, 2016 i 2017 r. Ogólnopolski program „Samorząd, który 
wspiera MŚP” jest skierowany do jednostek samorządu terytorialnego szczebla wojewódzkiego, powiato-
wego i lokalnego. W zamyśle organizatorów ma za zadanie wyłonić i promować te samorządy, które stwa-
rzają dogodne warunki do prowadzenia działalności gospodarczej oraz w szczególny sposób wspierają roz-
wój przedsiębiorstwom sektora MŚP.  

www.jasienica.pl 
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ODBIÓR TECHNICZNY ZAPLECZA SPORTOWEGO 
Po blisko roku został wybudowany obiekt zaplecza 

sportowo-gospodarczego w Rudzicy. W piątek 5 paź-
dziernika nastąpił jego odbiór techniczny.  

Obok boiska sportowego przy szkole w Rudzicy 
powstał dwukondygnacyjny budynek zaplecza sporto-
wo-gospodarczego. – Jest to inwestycja do wszech-
stronnego rozwoju naszej gminy, społeczności, różno-
rakich zainteresowań i pasji, aktywnego wypoczynku, 
rekreacji i zabawy, a co najważniejsze dla osób nie-
pełnosprawnych, - wyjaśnia wójt Janusz Pierzyna.  

Obiekt będzie służył jako szatnia i zaplecze dla pił-
karzy, korzystających z kompleksu boisk sportowych. 
Na górnej kondygnacji powstała salka ćwiczeń, dosto-
sowana do poruszania się po niej przez osoby niepeł-
nosprawne. Będzie z niej korzystał m.in. niepełno-
sprawny sportowiec Damian Iskrzycki, mieszkaniec 
Rudzicy, który w tej dyscyplinie osiąga już sukcesy 
międzynarodowe. Do salki prowadzi dogodny podjazd 
z parkingu od strony szkoły. Z kolei w dolnej części 
znajduje się zaplecze sportowe z szatniami, natryskami 
i magazynami na sprzęt sportowy, łącznie o po-
wierzchni 166 mkw. W ostatnim czasie został również 

położony dywanik asfaltowy na otaczającym szkołę i 
obiekt parkingu za wartość 137 tys. zł.  

Inwestycja kosztowała ponad 1,5 mln zł, przy czym 
787 400,00 tys. zł z tej kwoty wójt pozyskał w formie 
dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki jako dofinan-
sowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.  

www.jasienica.pl 
l 

 

SKWER EUROPEJSKI 
Po wielomiesięcznych pracach przygotowaw-

czych w środę 31 października został uroczyście 
otwarty skwer przy Urzędzie Gminy Jasienica.  

Dofinansowanie do zagospodarowania zapusz-
czonego zieleńca wójt Janusz Pierzyna pozyskał z 
funduszy transgranicznych, skwer poświęcony więc 
został współpracy z czeskim partnerem, miastem 
Petrvald. Jednym z ozdobnych elementów są „ka-
mienie milowe” współpracy transgranicznej, na któ-
rych oznaczono najważniejsze daty z wieloletnich 
wspólnych działań. – Między innymi stroje regio-
nalne, które zakupiliśmy my i nasi przyjaciele z Pe-
trvaldu. Od tamtej pory zrealizowaliśmy już kilka-
dziesiąt wspólnych projektów, które przyczyniły się 
do rozwoju naszych społeczności – mówi wójt Ja-
nusz Pierzyna. Wraz z nim starosta Petrvaldu Jiŕí Lukša i przewodniczący Rady Gminy Jasienica Jan Batelt 
przecięli wstęgę, symbolicznie otwierając skwer. Starosta Petrvaldu podarował sadzonkę trzmieliny, która zosta-
nie nasadzona na skwerze.  

Skwer powstał na miejscu zarośniętego zieleńca, który jeszcze rok temu gęsto porastały ten fragment obok 
Urzędu Gminy.  

Przed rokiem usunięto znaczną część nadmiernie wybujałych zarośli, uzyskując dodatkową przestrzeń, na 
której powstały nowe alejki z kostki brukowej. Ustawiono również kolejne ławki, nasadzono kwiaty i krzewy. 
Na skwer została doprowadzona instalacja wodna i ułożone trzy granitowe głazy. W ten sposób powstała fon-
tanna, zasilana solanką z Zabłocia. Przy skwerze zostały umieszczone również tablice z informacjami o gminie 
wraz z mapą Euroregionu Śląsk Cieszyński i właśnie jego nazwę będzie nosił skwer. 

Serdeczne podziękowania dla Kółka Rolniczego Biery Świętoszowska  

za przekazane środki finansowe na rzecz GOK w Jasienicy filia w Bierach, 

dzięki którym została wyremontowana galeria w/w placówki. 
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XX EDYCJA NAGRODY STAROSTY BIELSKIEGO 
IM. KS. PRAŁATA JÓZEFA LONDZINA 

W tym roku nominacje samorządów gminnych do nagrody otrzymali:  
Marian Firganek z gminy Bestwina.  
Alicja Gruszecka z gminy Buczkowice.  
Anna Szostak – Myrczek z gminy Czechowice-Dziedzice.  
 Rudolf Budny z gminy Jasienica.  
Stanisława Duraj  z gminy Jaworze.  

Benedykt Gawęda z gminy Kozy. 
Roman Pękala z gminy Porąbka.  

Jan Mysłajek z gminy Szczyrk.  
Zespół Regionalny Pieśni i Tańca 

„Wilamowice” z gminy Wilamowice.  
Grzegorz Gabor z gminy Wilkowice.  

Uroczystość miała miejsce 26 października 2018 roku w Te-
atrze Polskim w Bielsku – Białej. Gala rozpoczęła się koncertem 
Zespołu Regionalnego „Jasieniczanka” pod kierownictwem Ma-
rii Szubert. 
Starosta Andrzej Płonka powitał zaproszonych gości, wśród któ-
rych nie zabrakło Stanisława Szweda wiceministra Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej, posłów Mirosławy Nykiel, Jacka 
Falfusa, Mirosława Suchonia i Jerzego Jachniaka, Ewy Żak 
radnej Sejmiku Wojewódzkiego, prezydenta miasta Bielska – 
Białej Jacka Krywulta, radnych Rady Powiatu na czele z prze-
wodniczącym Janem Borowskim, przedstawicieli samorządów 
gminnych, organizacji społecznych, instytucji kultury i mediów. 
Werdykt Kapituły tradycyjnie ogłosiła jej przewodnicząca Alina 
Świeży – Sobel. Laureatem tegorocznej edycji Nagrody Starosty 
Bielskiego im. księdza Józefa Londzina został Roman Pękala – 
muzyk, emerytowany nauczyciel Państwowej Szkoły Muzycznej 
I stopnia w Żywcu, od 1972 roku instruktor muzyczny w Gmin-
nym Ośrodku Kultury w Porąbce, a od roku 1981 do chwili 
obecnej kapelmistrz Orkiestry Dętej. Orkiestra pod jego batutą 
uświetnia uroczystości powiatowe, gminne, lokalne oraz repre-
zentuje gminę Porąbka i powiat bielski poza granicami kraju. 
Wychowuje młode pokolenia muzyków – 3/4 członków orkie-
stry to młodzi ludzie. W latach 1972-2000 był członkiem kapeli 
Zespołu Pieśni i Tańca „Pilsko” w Żywcu. Od 1995 roku jest 
kierownikiem muzycznym Dziecięcego Zespołu Pieśni i Tańca 
„Porąbczanie” w Porąbce. Dwie kadencje był członkiem Pol-
skiego Związku Chórów i Orkiestr oddziału w Bielsku-Białej, 
członkiem zarządu i wiceprezesem do spraw orkiestr. Cztery ka-
dencje był radnym Rady Gminy Porąbka. Odznaczony Honoro-
wym odznaczeniem „Zasłużony Działacz Kultury”, Złotą Od-
znakę Honorową „Za Zasługi Dla Województwa Bielskiego”, 
Dyplomem Honorowym Ministra Kultury i Sztuki, Złotą Odzna-
kę Honorową „Za Zasługi dla Województwa Śląskiego”, Meda-
lem 60-lecia „Cepelia” w Warszawie, Medalem Pamiątkowym 
„Zasłużony dla Kultury Ludowej”, Brązową, Srebrną, Złotą, i 
Złotą z Laurem Odznaką Polskiego Związku Chórów i Orkiestr. 
Zabierając głos minister St. Szwed przypomniał, że przez dwa-
dzieścia lat powiatu poznaliśmy prawie 200 wyjątkowych, ak-
tywnych ludzi, którzy zasługują w pełni na szacunek i podziw. 
Natomiast Marek Studenski, generalny wikariusz Kurii Bielsko 
– Żywieckiej, podkreślił, że należy sobie uświadomić i szukając 
szczęścia wszyscy zapominamy, że jest ono skutkiem ubocznym 
życia. Nominowani do nagrody im. ks. Londzina pokazują, że im 
więcej w życiu celu, sensu, miłości, działania na rzecz innych, 
tym więcej szczęścia, a im więcej jego poszukiwania, tym więcej 
rozczarowań.- Poprzez przykład pięknego życia nominowanych, 
mogliśmy skorzystać z tej lekcji – powiedział ks. Studenski. 
Wspaniałym dopełnieniem powiatowego święta był występ An-
ny Wyszkoni wraz z zespołem, który dostarczył uczestnikom 
jubileuszowej edycji wielu radości, wzruszeń, emocji i niezapo-
mnianych doznań. 

Opracowano na podstawie: www. powiat.bielsko.pl   

NOMINOWANY PRZEZ   
SAMORZĄD  GMINY JASIENICA 

RUDOLF BUDNY 
Pochodzi z Rudzicy, gdzie 
prowadzi firmę „Polszlif”. 
Działalność charytatywną 
rozpoczął od zasiadania 
przez siedem lat w komite-
cie rodzicielskim w rudzic-
kiej szkole. Wspierał finan-
sowo wiele akcji, organizo-
wał też zbiórki na rzecz 
osób potrzebujących, prze-
de wszystkim dzieci.  

W pełni swoją potrzebę pomagania innym rozpoczął w 
1990 r., gdy wraz z kilkoma innymi osobami założył w Ru-
dzicy Towarzystwo Pomocy Potrzebującym, obejmując 
stanowisko wiceprezesa i będąc tam jednym z głównych 
sponsorów. Członkowie stowarzyszenia pomagali przede 
wszystkim tym rodzinom i osobom, które z powodów for-
malnych nie mogły liczyć na wsparcie systemowe pomocy 
społecznej, a jednocześnie były w rzeczywistej potrzebie. 
Wielokrotnie interweniował w sprawie osób starszych, za-
niedbywanych przez rodzinę. Współorganizował, także 
poprzez współfinansowanie, doroczne bale charytatywne, 
które umożliwiały zebranie pieniędzy na działalność i po-
moc potrzebującym. Od kilku lat wspiera finansowo „Pola 
Nadziei”, akcję bielskiego Salwatoriańskiego Stowarzy-
szenia Hospicyjnego. Społecznicy z Rudzicy i z gminy Ja-
sienica podkreślają, że nie zdarzyło się, aby odmówił 
prośbie o udostępnienie samochodu do przewozu darów. 
Swoją pomoc udziela również instytucjom i organizacjom 
pozarządowym, gdy zwracają się do niego z prośbą o 
wsparcie ważnego społecznie celu. Dotyczy to m.in. szkół, 
przedszkoli, jednostek straży pożarnej nie tylko z Rudzicy, 
powiatu bielskiego i cieszyńskiego, ale także rejonu 
Pszczyny. Otrzymał odznaczenia, nagrody i podziękowa-
nia za pomoc m.in. w akcjach honorowego krwiodawstwa, 
Order Uśmiechu, od Związku Emerytów i Rencistów, Stra-
ży Pożarnej - Za Zasługi dla Pożarnictwa, honorową od-
znakę PZERI oraz wraz z żoną nagrodę Diecezji Bielsko – 
Żywieckiej Dzban Św. Jana Kantego w 2016 r. Od pięciu 
lat jest prezesem Klubu Sportowego Rudzica, w którym 
trenuje około 120 dzieci. Nawet w tej typowo sportowej 
działalności zawsze dostrzeże pole do udzielenia pomocy 
potrzebującym. Dla małych zawodników organizuje przyję-
cia mikołajkowe, na które zaprasza ich razem z rodzeń-
stwem, wspiera najmniej zamożnych sportowców, kupując 
im akcesoria sportowe. Rudolf Budny przyznaje, że do 
pomocy, zwłaszcza dzieciom, w dużej mierze motywuje go 
radość, jaką widzi na twarzach obdarowanych. W środowi-
sku cieszy się dużym szacunkiem, gdy współorganizuje ja-
kieś przedsięwzięcie charytatywne, to nikt nie odmawia 
udziału czy to finansowego, czy angażując swój czas w 
przygotowanie. 
Dba o anonimowość, osoby, które często z nim współpra-
cują podkreślają, że o wielu aktach udzielenia pomocy nie 
wie nikt, poza samym obdarowanym. Dopiero po jakimś 
czasie okazuje się, że komuś pomógł. Ogromne wsparcie 
otrzymuje od żony, która daje mu siłę, by kontynuować 
działalność charytatywną. Wraz z żoną wychowali czwórkę 
dorosłych już dzieci. 

 
 



10  listopad 2018 

str 11 

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ MIĘDZYRZECZA MA 10 LAT
W sobotę 6 października uroczyście obchodzono 

10-lecie działalności Stowarzyszenia Przyjaciół 
Międzyrzecza.  

Spotkanie jubileuszowe wraz z uroczystością 
poświęcenia sztandaru rozpoczęła msza święta w 
kościele św. Marcina w Międzyrzeczu. Ciąg dalszy 
nastąpił już na sali w tutejszej remizie OSP.  

Swój podziw za pracę nad zaangażowaniem w 
działalność organizacji wyraził wójt Janusz Pierzyna, 
który na ręce prezesa wręczył pamiątkową tabliczkę z 
napisem:  

„Od dekady Państwa praca na rzecz lokalnej 
społeczności przyczynia się do utrwalania tradycji 
naszego regionu, kultywowania zwyczajów i 
obrzędów Śląska Cieszyńskiego, przechowując je dla 
kolejnych pokoleń. Niech ten jubileusz będzie okazją 
do szerszego upowszechnienia wyników Waszego 
zaangażowania, dając motywację do pracy w 
kolejnych latach”.  

W części oficjalnej prezes stowarzyszenia 
Krzysztof Wieczerzak przedstawił zarys historyczny 
działalności na przestrzeni dziesięciu lat. Zaproszeni 
goście pogratulowali członkom stowarzyszenia 
zaangażowania w sprawy społeczne i za budowanie 
więzi między mieszkańcami gminy. Występ 
artystyczny uświetnił Zespól Folkowy „Cuda Wianki”, 
następnie w swoich utworach satyrycznych przed 
zgromadzoną publicznością wystąpił literat Juliusz 
Wątroba.  

  

HISTORIA DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA  
Początki działalności Stowarzyszenia 
Przyjaciół Międzyrzecza sięgają roku 2006, 
początkowo jako Lokalna Grupa Działania 
z Międzyrzecza, która została laureatem 
konkursu „Rzeczpospolita Internetowa” 
organizowanego przez fundację grupy 
Telekomunikacja Polska oraz ONZ-owską 
agendę ds. rozwoju UNDP. 
Program „Rzeczpospolita Internetowa” to 
ogólnopolski program grantowy dla 
społeczności lokalnej z gmin wiejskich, 
którego celem jest budowanie społe-
czeństwa informacyjnego poprzez nowo-
czesną edukację oraz aktywizację 
mieszkańców polskiej wsi. Misją programu 
było wyrównanie szans życiowych, 
zawodowych i edukacyjnych na terenach 
słabych ekonomicznie oraz kreowanie 
postaw obywatelskich i budowanie społe-
czeństwa informacyjnego poprzez 
wykorzystywanie nowoczesnych narzędzi 
(takich jak Internet). 
Przygotowany w Międzyrzeczu projekt 
„Popularyzacja wartości regionalnych i 
kulturowych oraz tradycji i gwary Śląska 
Cieszyńskiego z wykorzystaniem zbiorów 
Izby Regionalnej w Międzyrzeczu Górnym” 
miał na celu przeprowadzenie warsztatów 
dla dzieci i młodzieży, stworzenie serwisu 
internetowego oraz publikacji o Między-
rzeczu, a także wykonanie nowej ekspo-
zycji izby regionalnej w budowanej Chacie 
Ośrodka Kultury Regionalnej. W mery-
torycznej części projektu szczególnie duży 

nacisk położony został na ochronę i pro-
mocję wartości kulturowych naszego 
regionu, integrację społeczną mieszkańców 
oraz rozwijanie postaw ekumenicznych 
wśród wyznawców religii katolickiej i ewan-
gelickiej. 
Międzyrzecki projekt został bardzo wysoko 
oceniony. W konkursie ogólnopolskim na 
644 złożone wnioski znalazł się wśród 70 
laureatów (w tej grupie było tylko 5 
laureatów z całego województwa śląs-
kiego). Otrzymał maksymalną kwotę 
dofinansowania – 50 000 zł i znalazł się w 
grupie 12 projektów w Polsce, które 
otrzymały tak duże środki. Dodatkowo 
Lokalna Grupa Działania z Międzyrzecza 
otrzymała sprzęt multimedialny oraz 15 
komputerów o wartości kilkudziesięciu 
tysięcy złotych. 
Efektem jej pracy było m.in. wykonanie 
nowej ekspozycji Izby Regionalnej w 
„Chacie Międzyrzecze”, utworzenie serwisu 
internetowego oraz wydanie książki o 
Międzyrzeczu. 
Postanowiono, że wspólna działalność  
będzie prowadzona nadal  już w ramach 
Stowarzyszenia Przyjaciół Międzyrzecza. 
Decyzję tę podjęto na zebraniu zało-
życielskim w dniu 16 kwietnia 2007 roku 
wtedy podjęto uchwałę o założeniu 
Stowarzyszenia, którego pełna nazwa 
brzmi „Stowarzyszenie Przyjaciół 
Międzyrzecza” z siedzibą w Międzyrzeczu 
Górnym 511 („Chata Międzyrzecze”). 

Członkowie założyciele to: Krzysztof 
Wieczerzak, Leszek Mroczko, Tomasz 
Osuch, Władysława Fedyczkowska, 
Genowefa Kopeć, Maria Iskrzycka, 
Grażyna Biernot, Małgorzata Drzewicka, 
ks. Witold Grzomba, ks. Andrzej Dyczek, 
Otton Wiśniański, Henryk Kozik, Henryk 
Francuz, Janusz Pierzyna, ks. Jan Lech 
Klima, ks. Stanisław Śmietana, Elżbieta 
Szczyrbowska, Jadwiga Wiśniańska, Iwona 
Ornowska-Osuch, Barbara Mroczko, 
Bogusław Adamczyk, Zofia Wieczerzak, 
Barbara Jurzak, Zbigniew Jurzak. 
W dniu 18 czerwca 2008 roku Sąd 
Rejonowy w Bielsku-Białej dokonał 
rejestracji Stowarzyszenia.. 
Władze Stowarzyszenia 
I kadencja 2008 – 2012 
Zarząd Stowarzyszenia: 
• Krzysztof Wieczerzak – prezes 
• Genowefa Kopeć – wiceprezes 
• Leszek Mroczko – wiceprezes 
• Władysława Fedyczkowska – sekretarz 
• Tomasz Osuch – skarbnik 
• ks. Andrzej Dyczek – członek zarządu 
• ks. Witold Grzomba – członek zarządu 
• Maria Iskrzycka – członek zarządu 
• Elżbieta Szczyrbowska – członek zarządu 
Komisja Rewizyjna: 
• Zbigniew Jurzak – przewodniczący 
• Małgorzata Drzewicka – zastępca 
przewodniczącego 
• Grażyna Biernot – członek komisji 
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II kadencja 2012 – 2016 
Zarząd Stowarzyszenia: 
• Krzysztof Wieczerzak – prezes 
• ks. Witold Grzomba – wiceprezes 
• Leszek Mroczko – wiceprezes, do XII 

2014 roku, później Barbara Mroczko – 
wiceprezes 

• Tomasz Osuch – skarbnik 
• Danuta Polak – sekretarz 
• Maria Głuc-Mrzyk – członek zarządu 
• Janusz Kędziora – członek zarządu 
• Bogdan Mańdok – członek zarządu 
• Jacek Paździor – członek zarządu 
Komisja Rewizyjna: 
• Małgorzata Drzewicka – przewodnicząca 
• Stanisław Cypcer – zastępca 

przewodniczącego 
• Ewa Beruś – członek komisji 
III kadencja 2016 – 2020 

Zarząd Stowarzyszenia: 
• Krzysztof Wieczerzak – prezes 
• Barbara Mroczko – wiceprezes 
• Janusz Kędziora – wiceprezes 
• Joanna Czarniecka – skarbnik 
• Danuta Polak – sekretarz 
• Maria Głuc-Mrzyk – członek zarządu 
• Tomasz Osuch – członek zarządu 
• Jacek Paździor – członek zarządu 
• Ewa Beruś – członek zarządu 
Komisja Rewizyjna: 
•  Agnieszka Karolewicz – przewodnicząca 
•  Bernadeta Łuszczewska-Gruszka – 

zastępca przewodniczącego 
•  Krzysztof Czader – członek komisji 
Głównym celem naszego Stowarzyszenia 
jest wykorzystanie społecznej energii 
mieszkańców do wszechstronnego rozwoju 
Międzyrzecza. Aby tę energię wspierać, 
staramy się pozyskiwać fundusze z 
różnych źródeł, m.in. z realizacji grantów 
unijnych, projektów gminnych i powia-
towych. Otrzymane dotacje zewnętrzne 
połączone z pracą członków stowarzy-
szenia pozwalają nam na prowadzenie 
aktywnej działalności i włączanie się w 
życie kulturalne i społeczne Międzyrzecza, 
gminy Jasienica i powiatu bielskiego. 
W okresie 10 lat działalności zrealizo-
waliśmy 35 grantów unijnych, gminnych i 
powiatowych oraz z Unijnego Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki na łączną 
kwotę 514 231,50 złotych. 
Podejmujemy szereg działań z zakresu 
kultury, kultywowania tradycji regionalnej, 
organizacji ciekawych spotkań i konkursów, 
działalności z zakresu ekologii i ochrony 
środowiska, a także szeroko pojętej 
działalności wydawniczej. 
Efektem 10 lat pracy Stowarzyszenia jest 
wydanie 9 publikacji książkowych, w tym: 
książka „Międzyrzecze”, dwa albumy o 
Międzyrzeczu, będące zwieńczeniem 
przeprowadzonych przez SPM konkursów 
fotograficznych, dwa tomy literatury poety 
ludowego, pełniącego przez szereg lat 
funkcję organisty i kierownika szkoły w 
Międzyrzeczu – Walentego Krząszcza, 
folder „Izby Regionalne w powiecie 
bielskim”, „Inwentarz oraz Kronika Parafii i 
Kościoła pw. św. Marcina w Międzyrzeczu 
1522-1939.” Uczestniczyliśmy również w 
opracowaniu i wydaniu książki „Zabytki 

Międzyrzecza i Ligoty”. Publikacja została 
wydana przez Parafię Rzymsko-Katolicką z 
Międzyrzecza dzięki dotacji ze środków 
Unii Europejskiej. 
Przygotowaliśmy również kolejną 
publikację wydaną z okazji 10 lecia 
Stowarzyszenia Przyjaciół Międzyrzecza 
dzięki pomocy finansowej Wójta Gminy 
Jasienica Janusz Pierzyny. 
W tym miejscu chciałbym  podziękować 
Barbarze Mroczko, Januszowi Kędziorze 
oraz Krzysztofowi Wydrze za pomoc w 
opracowaniu publikacji i przedstawienie 
wydarzeń oraz ludzi tworzących i kształ-
tujących nasze Stowarzyszenie. 
W przygotowaniu jest obecnie projekt 
wniosku do LGD Ziemia Bielska 
„Międzyrzecze – dzieje miejscowości od 
założenia do czasów współczesnych” – 
wartość projektu ogółem 63 257,50 zł w 
tym dotacja 47 500 zł, udział własny 15 
757,50 zł. Czekamy na weryfikację wniosku 
przez Urząd Marszałkowski Województwa 
Śląskiego i podpisanie umowy o dofinan-
sowaniu. 
Prowadzimy działalność edukacyjną dla 
mieszkańców, zorganizowaliśmy bezpłatne 
szkolenia oraz kurs języka angielskiego, 
obsługi komputera i internetu, prowadzenia 
własnej działalności gospodarczej oraz 
obsługi pojazdów i maszyn. Projekty w tym 
zakresie zrealizowaliśmy w partnerstwie z 
Centrum Kształcenia Zawodowego Sta-
nisław Cypcer. 
Od wielu lat prowadzimy w okresie letnim 
internetowy monitoring gniazda bociana 
białego na wieży starej remizy strażackiej, 
a w okresie zimowym monitoring dokar-
miania ptaków. Projekt monitoringu wpisuje 
się w naszą działalność proekologiczną; 
oprócz niego przeprowadzaliśmy nasa-
dzanie drzewostanu i krzewów, edukację 
dendrologiczną dzieci oraz wieszanie 
budek lęgowych dla ptaków. Grupa 
ornitologiczna prowadzi obserwację 
ptactwa i włącza się w europejskie dni 
liczenia ptaków. 
Udało nam się w szerokim zakresie 
zintegrować mieszkańców do wspólnego 
działania poprzez inicjowanie wydarzeń 
realizowanych jednocześnie przez wiele 
organizacji. 
Wypracowaliśmy dobrą współpracę z orga-
nizacjami społecznymi działającymi w 
Międzyrzeczu – są nimi: Ochotnicza Straż 
Pożarna MG, Rada Sołecka MG, Koło 
Gospodyń Wiejskich, Koło Emerytów i 
Rencistów, PCK, Koło Myśliwskie 
„Hubertus”. 
Dobra współpraca łączy nas również ze 
Starostwem Powiatowym wraz ze starostą 
Andrzejem Płonką, Lokalną Grupą 
Działania Ziemia Bielska, Gminą Jasienica, 
z Wójtem Januszem Pierzyną i Gminnym 
Ośrodkiem Kultury, Zespołem Szkolno-
Przedszkolnym, Parafiami Katolicką i 
Ewangelicko-Augsburską wraz z Chórem 
Parafialnym, Zespołem „Andromeda” 
Małgorzaty i Józefa Jęczko, Zespołami 
Międzyrzeczanie, Dudoski, Blach Kapela, 
jak również międzyrzeckimi przedsię-
biorcami, m.in. CKZ Stanisław Cypcer, 

InstallNet Media Dariusz Lorenz, 
Webcamera, Camar, Gospodarstwo Rolne 
Beata i Andrzej Zmełty, Usługi 
Informatyczne Łukasz Mroczko, Krzysztof 
Wydra, Józef Łopacki, ElInstal Arkadiusz 
Konopka, Rodzinne Przedszkole 
„Marcinek”. 
Wspólnymi siłami zorganizowaliśmy w Mię-
dzyrzeczu wiele ciekawych wydarzeń. W 
2012 r. „Historia haftem malowana” na 120 
lat OSP Międzyrzecze Górne, w ramach 
której prezentowana była w naturalnej 
wielkości haftowana replika obrazu Jana 
Matejki „Bitwa pod Grunwaldem” oraz inne 
hafty. Wystawę zwiedziło ponad 15 000 
osób i odbiła się ona szerokim echem w 
całym regionie, uzyskując bardzo wysokie 
oceny zwiedzających oraz mediów 
regionalnych i lokalnych. Relacje z wystawy 
ukazały się w wielu tytułach prasowych, 
radiowych i telewizyjnych w kraju. 
Od 2013 roku trzykrotnie współ-
organizowaliśmy na Starej Prochowni  
imprezę plenerową „Przystanek 
ProchOFFnia”. Każdorazowo mieszkańcy 
mogli podziwiać paradę motocyklową i 
starych samochodów oraz uczestniczyć w 
cyklu koncertów rockowych. Wystąpiły u 
nas m.in. grupy TSA, Dżem, Piersi, KSU, 
Nocna Zmiana Bluesa i inne. 
 Bardzo ciekawym wydarzeniem była 
impreza „Powrót do Przeszłości”, współ-
realizowana  przez  nasze  stowarzyszenie,  
GOK,  Zespół  Szkolno-Przedszkolny i 
organizacje społeczne Międzyrzecza oraz 
LGD Ziemia Bielska. Patronat honorowy 
nad imprezą sprawowali Wójt Gminy 
Jasienica Janusz Pierzyna i Starosta 
Bielski Andrzej Płonka. 
Zaproponowaliśmy przybyłej publiczności 
przeniesienie w dawne czasy i zapoznanie 
się z życiem na naszym terenie w 
przeszłości. Były więc walki rycerskie, 
zabawy plebejskie oraz średniowieczne 
tańce. Była sztuka rzemiosła garncar-
skiego, łuczniczego i kowalskiego, a nawet 
walka zbójnicka. Były zawody OSP w stylu 
retro, konkurs klepania kosy i młócenia 
zboża cepami, konkurs na najsmaczniejszą 
dawną potrawę, była wystawa starych 
narzędzi rolniczych. Będzińscy kuglarze 
zachwycili na koniec publiczność tańcem 
ognia, a wszystko to okraszone zostało 
pięknymi strojami, obrazami malarskimi, 
przyśpiewkami zespołu regionalnego Mię-
dzyrzeczanie oraz inscenizacją młodych 
aktorów z GOK. 
Tradycją Stowarzyszenia stało się orga-
nizowanie Rodzinnych Rajdów Rowero-
wych urokliwymi trasami Międzyrzecza. 
Cieszą się one bardzo dużym zainte-
resowaniem i uczestniczą w nich całe 
rodziny – dziadkowie, rodzice i dzieci. 
Dla dobrej integracji mieszkańców każdego 
roku organizujemy Biesiadę Andrzejkową, 
na której oprócz naszych mieszkańców 
bawią się goście z okolicznych 
miejscowości. 
Poprzez naszą działalność staramy się 
promować na zewnątrz nasze Między-
rzecze, a jednocześnie w 
zakresie działań wewnętrznych  
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promujemy zachowania o charakterze 
prospołecznym, kulturowym, integracyjnym 
i ekumenicznym. Siedzibą, a zarazem 
miejscem wielu organizowanych przez nas 
imprez, jest wybudowana ze środków 
unijnych i gminnych Chata Międzyrzecze. 
W chacie lub przed nią odbywają się 
inscenizacje i przedstawienia teatralne, 
organizujemy dla mieszkańców różne 
wystawy (najważniejsza to wystawa Izby 
Regionalnej, wystawy twórczości malar-
skiej, ludowej, wystawy fotograficzne, 
obchody 50-lecia śmierci Walentego 
Krząszcza). 
W chacie, w roku 2010 odbyło się 
spotkanie obecnych i byłych Między-
rzeczan. Miało ono charakter ekumeniczny 
– przybyli na niego mieszkańcy wyznania 
katolickiego i ewangelickiego. 
Tradycją są też spotkania z ciekawymi 
ludźmi: podróżnikami, artystami, histo-
rykami, poetami oraz politykami. Gościli u 
nas m.in.: dr Małgorzata Kiereś, dr Jerzy 
Polak, mgr Halina Szotek, Marian 
Dembiniok, prof. Jerzy Buzek, Rafał 
Muchacki, Jan Olbrycht, podróżnicy 
Wojciech Ilkiewicz i Wioletta Hutnik, 
misjonarz z Boliwii o. Jan Kukla, misjonarka 
z Kamerunu Siostra Benigna Tkocz, 
profesor Marek Uglorz, bracia Golcowie z 
fundacją, Juliusz Wątroba, Florian Kohut, 
Jan Chmiel, Jacenty Ignatowicz, artyści 
Piwnicy pod Baranami. 
W Chacie Międzyrzecze organizujemy 
warsztaty tematyczne, m.in. plecenia 
wieńców, pieczenia kołaczy i innej sztuki 
kulinarnej), warsztaty haftu i fotografowania 
a także festyny rodzinne, koncerty, 
konkursy, spotkania opłatkowe i obrzędy 
dożynkowe. 
Działania w tym zakresie to wyraz naszej 
dbałości o kulturę, tradycję i gwarę Śląska 
Cieszyńskiego, w tym popularyzację 
wartości regionalnych, tradycję i historię 
Międzyrzecza. 
Nasze Stowarzyszenie było jednym z 
patronów medialnych wyprawy rowerowej 
„Zakręcamy po Marzenia” ze Szczyrku do 
Santiago de Compostela czterech 
studentów, w tym mieszkanki Międzyrzecza 
Górnego Marty Pasierbek. 
W 2016 roku podczas Światowych Dni 
Młodzieży nasze Stowarzyszenie wraz z 
parafią katolicką podejmowało w Chatce i 
na Starej Prochowni grupę młodzieży z 

Francji. 
Staramy się zaszczepiać wśród 
mieszkańców uczucia patriotyczne. 
Każdego roku w Chacie Międzyrzecze 11 
listopada organizujemy Wieczory 
Patriotyczne połączone z występami dzieci 
oraz wspólnym śpiewem pieśni 
patriotycznych. 
Szczególnie dużą pomoc w tym temacie 
otrzymujemy od dr Jerzego Polaka, który 
wygłosił w chatce szereg ciekawych 
prelekcji historyczno-patriotycznych oraz 
bierze czynny udział w opracowywaniu 
naszych publikacji. 
Jako Stowarzyszenie braliśmy też udział w 
ekumenicznym nabożeństwie dla uczcze-
nia ofiar katastrofy smoleńskiej. Nasze 
Stowarzyszenie było inicjatorem i funda-
torem odtworzenia tablic upamiętniających 
poległych w czasie I Wojny Światowej 
międzyrzeczan. Podobne tablice umiesz-
czone były w nieistniejącym już drew-
nianym kościele św. Marcina, a odtworzone 
zostały z okazji przypadającej setnej 
rocznicy wybuchu I Wojny Światowej i 
poświęcone 11 listopada 2014 r. podczas  
obchodów Święta Niepodległości przez ks. 
bp. Tadeusza Rakoczego. 
Nasze Stowarzyszenie podejmowało rów-
nież działania charytatywne. W roku 2008 
wspólnie z OSP oraz Radą Sołecką zorga-
nizowaliśmy przy Chacie Międzyrzecze 
festyn z pokazami gaszenia pożaru, tresury 
psów policyjnych oraz pokazu bojowego 
grupy antyterrorystycznej z udziałem tych 
zwierząt. Dochód z festynu został przez-
naczony na rehabilitację rannego w wy-
padku policjanta. 
W roku 2017 wspólnie z parafią katolicką 
przeprowadziliśmy w Międzyrzeczu zbiórkę 
darów dla poszkodowanych w nawałnicy 
mieszkańców sołectwa Dziedno w półno-
cnej Polsce. Poprzez te działania chcemy 
świadczyć o tym, że nie można pozostawać 
obojętnym w obliczu czyjegoś niesz-
częścia. Ofiarność mieszkańców i zaanga-
żowanie okazały się nie tylko skuteczne, 
ale także utwierdziły nas wszystkich w 
przekonaniu, że w trudnych chwilach 
mieszkańcy, którzy ucierpieli i ponieśli 
dotkliwe szkody materialne, mogą liczyć na 
solidną i bezinteresowną pomoc, która 
pomaga przetrwać nawet najtrudniejsze 
chwile. 
Za działalność na polu kultury, w tym 

działalność wydawniczą nasze stowarzy-
szenie otrzymało wyróżnienie Starosty 
Bielskiego. 
W 2010 roku prowadzony przez nasze 
stowarzyszenie serwis internetowy został 
laureatem konkursu „Piękna Wieś 
Województwa Śląskiego” w kategorii 
„Najlepszy serwis internetowy sołectwa", 
prowadzony przez śp. Leszka Mroczko, a 
obecnie przez Jacka Pażdziora, zaś 
Międzyrzecze Górne otrzymało w tym 
konkursie wyróżnienie w kategorii 
„Najpiękniejsza wieś".  
Wypracowany w Międzyrzeczu model 
współpracy w pozyskiwaniu środków 
unijnych i innych dotacji budzi uznanie u 
wielu odwiedzających nas gości i często 
jest przywoływany jako przykład godny 
naśladowania. 
Sprawdza się u nas powiedzenie, że 
„wspólna praca ludzi dobrej woli wsparta 
finansowo przez ludzi dobrego serca 
przynosi dobre efekty”. 

Pragnę  podziękować również 
wszystkim, którzy poprzez swoją pracą 
oraz wsparcie finansowe pomagali i 
pomagają nam w prowadzeniu tak bogatej i 
różnorodnej działalność, wszystkim 
organizacjom społecznym Międzyrzecza, 
naszym dobrodziejom i sponsorom za 
każdą pomoc przekazaną na rzecz 
Stowarzyszenia i Międzyrzecza, dziękuję 
księdzu Witoldowi Grzombie oraz księżom 
parafii katolickiej i ewangelickiej z Między-
rzecza za wsparcie duchowe i integracyjne 
w działaniach na rzecz Stowarzyszenia, dr 
Jerzemu Polakowi za pomoc w 
opracowanie  naszych publikacji. To między 
innymi, dzięki naszej pracy, nasza wieś tak 
wspaniale się rozwija. 
Dziękując  za  dotychczasowe dokonania, 
życzę jednocześnie wytrwałości w realizacji 
obecnych i przyszłych zamierzeń oraz sił i 
motywacji do podejmowania kolejnych 
wyzwań. 
Niech te słowa wypisane na sztandarze 
„wiara, tradycja i patriotyzm”  przyświe-
cają nam każdego dnia i będą motywem 
naszej codziennej służby całemu 
społeczeństwu przez następne dziesię-
ciolecia. 

Krzysztof Wieczerzak 
Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół 

Międzyrzecza 

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina zaprasza mieszkańców gmin członkowskich 
(Czechowic-Dziedzic, Bestwiny, Jasienicy, Jaworza i Wilamowic) do udziału w konferencji prezentującej 
stan wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Bielskiej Krainy. Konferencja odbędzie się 4 grudnia w 
Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Wilamowicach przy ul. Staszica 2 od godz. 9.00. 

W programie konferencji znajdzie się m.in. omówienie wyników ewaluacji LSR, przedstawienie 
przykładów zrealizowanych projektów w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014-
2020, przedstawienie zrealizowanych projektów współpracy oraz planowanych do realizacji zadań w 2019 
r., a także przedstawienie stanu wdrażania PO RiM 2014-2020 w Polsce. 
Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej: www.bielskakraina.pl 
Udział w konferencji jest bezpłatny. 

Konferencja organizowana jest w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020  w ramach Priorytetu 4. 
Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, w zakresie działania 4.4 koszty bieżące i aktywizacja. 
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Z  G Ó R K I … 

To dziwne 

To dziwne, przewrotne i zdumiewające, że zdoby-
cze intelektu, rozliczne wynalazki, które lawinowo i 
błyskawicznie nami zawładnęły, miały w swoim 
zbożnym zamiarze oszczędzanie czasu, a tymczasem 
okazały się największymi pożeraczami czasu, co już 
przed wielu laty przewidział mój śp. dziadek Teofil 
(który się urodził jeszcze w XIX w), gdy o telewizorze 
mówił ze zgorszeniem, że to „złodziej czasu” i – za-
miast się wpatrywać, jak sroka w kość w czarno – bia-
ły malusieńki ekran wolał … grać na fujarce, okarynie 
czy organkach, do których zmyślnie przydrutował 
dzwonek od roweru, by nim wydzwaniać rytm skocz-
nych, a czasem nostalgicznych melodii, w którym 
można było nawet usłyszeć wspomnienie z Syberii, 
gdzie był zesłany, kiedy w czasie pierwszej wojny 
światowej dostał się do niewoli… 

To dziwne i jednocześnie piękne, że złota polska 
jesień zalśniła wszystkimi kolorami oświetlanymi sty-
gnącym październikowym słońcem, które już nie pali  
i oślepia, a jest dyskretne i taktowne, stonowane i z 
nutką zadumy nad przemijanie niosącym także speł-
nienia, patrzy nam w twarze. Wprawdzie kolorowych 
listków w tym roku mniej, bo padły kolejne drzewa w 
naszej pięknej Ojczyźnie, ale może za sto lat zaszumią 
te, które dzisiaj się sadzi… 

A najdziwniejsze jest to, że jesień obroniła swoją 
urodę, że wygrała, że nie dała się zdominować polity-
kom w przedwyborczych bojach, ale – mam nadzieję 
(możliwe, że płonną), iż studziła rozpalone łebki, po-
zwalała wytchnąć, po męczących kampaniach, na 
swoim kolorowym łonie; wlewała w rozedrgane du-
szyczki łagodność rodem z nieba, która pozwala sza-

nować nawet konkurentów, a 
nade wszystko bezimienny 
elektorat, najważniejszy w 
tym jednym momencie – dniu 
wyborów… 

Dziwne jest też – obok za-
dziwiająco pięknej jesieni – 
parcie do władzy, na każdym 
szczeblu, chęć rządzenia za wszelką cenę. Wygląda to 
z boku tak, jakby wygranie wyborów, niezależnie na 
jakim szczeblu, było przepustką do nieśmiertelności. 
A przecież wszyscy jesteśmy śmiertelni – nawet ci, 
którzy przez dłuższą, czy krótszą chwilę rządzą świa-
tem, krajem, partią. Po cóż więc to zacietrzewienie w 
walce o tron, pycha po jego zdobyciu? Oczywiście, że 
musi ktoś nami rządzić, ale tylko taki ktoś, kto ma do 
tego predyspozycje, pasję i serce, a nie tylko chore 
urojenia, żądzę władzy i parcie na szkło. A sam znam 
radnych różnych szczebli, którzy mogliby się zajmo-
wać wszystkim, tylko nie władzą, bo się zwyczajnie 
do tego nie nadają – wszak ze słonia nie zrobisz moty-
la, choćby nawet słoń bardzo się starał. Bo w życiu 
chodzi o to, by właściwi ludzie byli na właściwych 
miejscach, bo niewłaściwi ludzie, którzy omotali na-
iwny elektorat, tylko szkodzą bliźnim… 

Nie znam jeszcze wyników wyborów, ale wierzę, 
że wybraliśmy dobrze – dla naszego wspólnego dobra, 
bo żyjemy obok siebie i dla siebie, więc żyjmy ży-
ciem, które może być piękne w każdej porze roku – w 
złotej polskiej jesieni także – upiększajmy je, upięk-
szajmy, bo drugi raz się nie powtórzy… 

                                       Juliusz Wątroba 

 

 SZPACYRUJYMY PO KIERCHOWACH 
Witóm piyknie. 

Gibko tyn czas nóm leci, a czym człowiek starszy 
to rod idzie do zadku na wander, bo tynminióny czas 
wydowo nóm sie bezpieczniejszy. Wtedy przy naszym 
boku, byli nasi łojcowie, starzykowie, ciotki, łujcowie, 
bliscy. Dzisio już niejednego ni ma, a my, co jeszcze 
wandrujymy po tej ziymi, czujymy sie, jakby nas kiery 
łokrod. Smyntnie nóm kie słyszymy, że zaś kierysi z 
naszych bliskich, kamratów abo znomy łodszed, ale 
już to tak je na tym świycie. Starsi muszóm robić plac 
tym młodszym, jak to prawili starzykowie. Jednak po 
wiela nas nogi niesóm, to radzi łobracómy sie na wan-
der w stróne kierchowów. Dyć tu, jak ni kaindzi, nón-
dymy świat, kiery minył, a przypómino nóm tych, kie-
rzy z nami byli. Tóż jo rod szpacyrujym po kiercho-
wach, bo tam je historia naszej ziymi, a kożdy grób to 
niymy świadek tej historii. Już jako mały chłapiec rod 
chodziłech ze swojimi starzykami na kierchów i po-
słóchołech łopowieści starki abo starzyka ło kożdym 
jednym grobie. Dowiadowołech sie, jak kiery, co tam 

je pochowany miyszkoł , co ro-
bił, a tym łopowieścióm nie było 
kóńca. Starzycy radzi byli, że 
majóm takiego słóchocza, jo żaś 
byłech rod, żech sie tak kupe 
dowiedzioł. Ty łopowiadania nie 
były darymne, po dzisiejszy 
dzień ich pamiyntóm i rod cho-
dzym po kierchowie, a nejwiyncyj w tyn miesiónc li-
stopadowy, bo je taki wyjóntkowy do spóminek. Zaś 
tego wandrowanio móm kupe, dyć w moji dziedzinie 
sóm trzy cmyntorze. A w inszych dziedzinach, kaj 
móm znómych i przocieli, też je ich moc, żeby to 
wszystko łobyńś trzeja pore dni. Tóż do roboty.  

Zaczynóm tyn szpacyr łod wanielickigo kierchowa, 
kiery leży w potrzodku naszej dziedziny. Kie jyno 
wlezymy za brame, zaroz po prawej stronie, je grób 
starego fojta. To za jego fojtowanio nasza wieś stała 
sie znano ze swej gospodarności. 
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 SZPACYRUJYMY PO KIERCHOWACH
I tak pozostało po dziyń dzisiejszy. Po lewej 

strónie groby siedloków, zaś zaro zza kościołym grób 
ś.p. Otka Podstawnego, kiery to wygrywoł na swoji 
cyji ty przepiękne melodyje naszej ziymi. Dali groby 
rechtów, co łuczyli w naszej szkole, groby sołtysów, 
groby tych, co to przelywali krew, żeby my mógli żyć 
w wolnej łojczyźnie. Potym groby prostych, zwykłych 
ludzi, kierzy byli mi tak bliscy. Pamiyntóm pogrzyb 
jednego z nich, był to wielki miłośnik ludzi i zwiy-
rzónt. Kie go spuszczali do grobu, a ludzie przestali 
śpiywać, to skónd się wziył to się wziył, ale przylecia-
ła chmara ptoków, kiere siadały na drzewie i zaczyły 
śpiywać tak, że niejednymu pogrzebnikowi zwilgot-
niały łoczy łod wzruszynio.  Tak by człowiek długo 
wspóminoł, ale trzeja iś dali na kympke na stary 
cmyntorz katolicki. Tam też spoczywo po swoich tru-
dach ziemskich kupe zocnych ludzi. Rod tu przycho-
dzym, cióngnie mie tu tęsknica za tymi co tu leżóm, a  
byli mi bliscy. Je to piyrszy, najstarszy kierchów w Jo-
siynicy, na kierym sóm prochy naszych prałojców. Za-
roz za bramóm, po prawej i lewej stronie leżóm moi 
kamraci, kierzy młodo pomrzyli. Potym trefióm grób 
Pana Bożka i jego rodziny, siedloków Gruszków, zad-
bane groby byłych proboszczów, wedla grób rodziny 
Szimke, Danelów, Kusiów, po tym grobowiec rechtora 
Borkowskigo i jego bliskich. To łón nie jyno łuczył 
dziecka, ale też lyczył ludzi. Niejednego postawił na 
nogi tak, że był mu wdziynczny do końca życio. Jesz-
cze przy końcu kierchowa grób gospodzkich, Rusinów 

z Krzyżówki, dokoła groby mojich byłych sómsiadów 
i znómych, kierych tak dobrze pamiyntóm. Przy koż-
dym z nich szłoby spóminać, ale trzaiś dali, dyć został 
mi jeszcze nowy kierchów do łodwiedzynio. Choć ni 
ma łón taki nowy, dyć mo już kupe roków, ale wszy-
scy w Josiynicy go tak nazywajóm. Po lewej strónie 
rodzina Brandysów, kieróm żech dobrze znoł, dali 
grób rechtorów Szimke, a z daleka widać po prawej 
stronie ustrojony białymi kwiotkami grób ś.p. pro-
boszcza Alojzego Oleksika. Tego farosza josiynicza-
nie moc radzi mieli, nie był stela, ale łogrómnie łumi-
łowoł te naszym ziymeczke. W nim wloz i tu chcioł 
być pochowany miyndzy swojimi parafianami. Kón-
sek dali mómy grób sołtyski Anieli Jodłowiec, kiero 
była też człónkiem Zespołu Regiónalnego „Josiyni-
czanka”. Spoczywa też tu zocny Panoczek Romuald 
Bożko, redaktor naszej josiynicki gazety. Mo też tu 
swoji miejsce łodpoczniynio Leokadia Król, kiero też 
w zespole josiynickim śpiywała. Jeszcze muszym od-
wiedzić grób kumornicy, ło kierej żech kiesi spóminoł 
w naszej gazecie, co to swoich dziecek ni miała, ale 
rada cudze widziała i ty biydne siyroty pod swój dach 
wziyła. Tych grobów do łodwiedzynio móm jeszcze 
kupe, ale robi sie już ćma, trzeja iś do chałpy.  Zawiy-
róm za sobóm brame, zostóńcie tu w ciszy i pokoju, aż 
zaś Pónbóczek przidzie i wszystkich nas łobudzi zmar-
twych. Żyjmy tóm nadziejóm.  

J. N. Josiyniczanin 

 

JESIENNE PODRÓŻE W GBP W TRZECH ODSŁONACH 
Złota, polska, jesienna aura sprzyjała pięknym, in-

spirującym spotkaniom z ciekawymi i prawdziwymi 
pasjonatami podróży, których w ostatnim czasie mieli-
śmy okazję gościć w Gminnej Bibliotece Publicznej w 
Jasienicy. 

Końcem września (26.09.) w podróż do Peru 
„zabrał nas” Artur Beniowski - Wójt Gminy Be-
stwina. Jak sam mówił, była to jego wyprawa życia, o 
której marzył od dziecka. A że marzenia są po to, by je 
spełniać, wraz z trzema towarzyszami wyruszył w po-
dróż. Wyprawa rozpoczęła się 4 stycznia 2018 r.– i jak 
zaznaczył – data wylotu i data powrotu zaplanowana 
na 26 stycznia - to były jedyne dwa pewniki w całym 
tym przedsięwzięciu. Był to prawdziwy survival orga-
nizowany bez biura podróży, z kilkoma celami do zre-
alizowania. Przez cały czas trwania tej przygody 
uczestnicy byli zdani w zasadzie tylko na siebie, na 
spotkanych ludzi i panujące tam warunki, które nie na-
leżały do najprzyjemniejszych.   

Swoją odważną podróż nasz gość rozpoczął w Li-
mie. Stolica Peru okazała się miastem pełnym kontra-
stów – z jednej strony nowoczesne budowle, a z dru-
giej wielka przestępczość i bieda. By zrealizować za-
planowane cele ekipa musiała zacząć od aklimatyzacji 
w Cuzco na poziomie 3326 m. n.p.m. Stamtąd wyru-
szyli w ekstremalną podróż przez amazońską dżunglę. 

Duża wilgotność, robactwo, dzikie zwierzęta i ukształ-
towanie terenu dawały się we znaki. Przedzieranie się 
przez gęsto porośnięte tereny wymagało nie lada od-
wagi i ogromnego samozaparcia.  Również czas odpo-
czynku nocnego przebiegał w warunkach ekstremal-
nych. Dochodzące z dżungli odgłosy - wrzaski małp, 
papug i nie wiadomo czego jeszcze, bo wyobraźnia 
pracuje, podwyższały adrenalinę. By odpocząć w ta-
kich warunkach, musieli rozciągnąć hamaki osłonięte 
moskitierą i przeciwdeszczową płachtą półtora metra 
nad ziemią.  
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CHÓR ATH MA 15 LAT 
12 października w Sali koncertowej Ze-

społu Państwowych Szkół Muzycznych im. 
St. Moniuszki w Bielsku-Białej odbył się 
uroczysty koncert Chóru Akademii Tech-
niczno-Humanistycznej z okazji 15-lecia ist-
nienia zespołu. 

Chórzystom, pod przewodnictwem prof. 
Jana Borowskiego, towarzyszyli: Anna 
Ogińska – sopran, Wiktoria Zawistowska-
Tyliba – mezzosopran, Rafał Majzner – tenor 
oraz Orkiestra Kameralna. 

Przybyłych z tej okazji gości, przyjaciół i 
miłośników uczelnianego chóru, przywitał 
prof. dr hab.  Jarosław Janicki, rektor Aka-
demii Techniczno-Humanistycznej w Biel-
sku-Białej. 

W programie koncertu znalazły się wy-
brane utwory a capella Ēriksa Ešenvaldsa 
oraz Requiem for the living Dana Forresta. 
Utwory wykonane podczas koncertu znajdą 
się na najnowszej płycie Chóru ATH. Miłym 

akcentem podczas koncertu było zadedykowanie jednego z 
utworów prof. Jarosławowi Janickiemu z okazji 40-lecia jego 
pracy naukowej. 

Dyrygent prof. Jan Borowski, współpracownicy oraz byli i 
obecni członkowie chóru otrzymali odznaczenia w formie zło-
tych, srebrnych i brązowych medali, które wręczył Krzysztof 
Przemyk – prezes bielskiego oddziału Polskiego Związku Chó-
rów i Orkiestr. 

www.ath.bielsko.pl 

ZAPROSZENIE 
Mamy zaszczyt zaprosić mieszkańców Gminy Jasienica  

na wieczorek poetycko-muzyczny z okazji  

100. ROCZNICY ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI. 

Odbędzie się on 20 listopada 2018r. o godz. 17.00 w Gminnym Ośrodku Kultury 

(sala przy Urzędzie Gminy w Jasienicy). 

W programie m.in. poezja polskich poetów na tle nastrojowej muzyki, 

 wykonanie wokalne niektórych utworów Marka Grechuty i innych artystów. 

Serdecznie zapraszamy. 

Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie 

Zespołu Szkolno-rzedszkolnego w Jasienicy 
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JESIENNE PODRÓŻE W GBP W TRZECH ODSŁONACH 
W dzień podróżnicy wędrowali m. in. przez głębo-

kie bagna. Doświadczyli spływu tratwą zbudowaną 
własnoręcznie z dętek samochodowych, po rzece Ma-
dre de Dios. Odwiedzili indiańską wioskę ze swoistym 
centrum, na który składają się trzy budynki: kaplica, 
szkoła i gospodarczy barak. Dwa pierwsze są nieuży-
wane z powodu braku księdza i nauczyciela – ostatni 
pełni rolę świetlicy i kuchni dla wszystkich mieszkań-
ców wioski. Trudną rzeczywistość takich miejsc obra-
zowali mieszkańcy z ogromnymi problemami zdro-
wotnymi. Przerażające jest, że w tych plemionach 
osoby niepełnosprawne są wykluczane, a dzieci pijące 
alkohol stanowią normę. Zasadniczym celem tej wę-
drówki były Andy z najpiękniejszym miejscem Peru – 
Choqueqirao położonym na wysokości ok. 3000 m. 
n.p.m. Jest to kompleks ruin z XV/XVI wieku, pozo-
stałości po budowlach Inków, które są jeszcze nie do 
końca zbadane. Jest to miejsce z najpiękniejszymi wi-
dokami, do którego prowadzi kilkunastogodzinna, gó-
rzysta droga z ostrymi wejściami i zejściami. Nie ma 
tu wielu turystów w przeciwieństwie do Machu Pic-
chu, najsłynniejszego i najbardziej skomercjalizowa-
nego miasta Inków. Tam też udała się przed samym 
powrotem do domu grupa Artura Beniowskiego. Mo-
gli wtedy zasłużenie odpocząć i zażyć chwili relaksu 
w termach i wygodnych domkach. Dziękujemy Panu 
Arturowi za podzielenie się z nami swoją wiedzą na 
temat Peru, jego kultury i przyrody oraz doświadcze-
niami z tej odważnej, survivalowej i jakże egzotycznej 
wyprawy. 

Wspaniałe spotkanie z Arturem Beniowskim roz-
budziło nasze apetyty na opowieści o egzotycznych i 
ekstremalnych przygodach. Ten głód mógł zaspokoić 
jedynie człowiek legenda, wielki podróżnik, od-
krywca i twórca survivalu w Europie - Jacek Pał-
kiewicz. Członek Królewskiego Towarzystwa Geogra-
ficznego w Londynie i odkrywca źródła Amazonki 
odwiedził naszą bibliotekę 5 października. Spotka-
nie z nim było nie lada gratką dla fanów książek po-
dróżniczych i survivalowych. 

Jacek Pałkiewicz już od najmłodszych lat wiedział, 
że zostanie podróżnikiem. Jego pasja zrodziła się we 
wczesnym dzieciństwie dzięki cioci, która od naj-
młodszych lat czytała mu wszystkie dostępne wtedy 
książki podróżnicze. Z nich czerpał inspiracje, zarażał 
się głodem przygody, zdobywania i poznawania no-
wych miejsc, a na pytanie o to, gdzie jeszcze nie był, 
odpowiada: „nie było mnie tam, gdzie nie chciałem 
być”. Pasja życia i mentalność zwycięzcy to niewąt-
pliwie cechy, które najlepiej go określają. Charakter 
swój hartował między innymi pracując w kopalniach: 
złota w Ghanie i diamentów w Sierra Leone. Dwa lata 
pływał jako oficer na statkach handlowych „tanich 
bander”. W 1975 roku samotnie przemierzył Atlantyk 
w 5-metrowej łodzi ratunkowej, pokonując granice 
swoich możliwości psychicznych i fizycznych. Trzy 
dni walczył z żywiołem wylewając wodę z szalupy. 

Kiedy był na skraju wyczerpania a na horyzoncie wi-
dział statek, który mógł być dla niego w tym momen-
cie ratunkiem, postanowił, że płynie dalej. Uważał, że 
gdyby się poddał, to „nie potrafiłby sobie w lustrze 
spojrzeć w twarz”. Oczywiście odniósł zwycięstwo, 
które dało mu siłę na resztę niemożliwych przedsię-
wzięć, choć śmierć jeszcze nieraz zaglądała mu w 
oczy. Za książkę „Dubaj, prawdziwe oblicze” Zjedno-
czone Emiraty Arabskie zaocznie skazały go na 6 lat 
więzienia. Ciąży też nad nim od kilkunastu lat kara 
śmierci wydana przez Al Kaidę.    

Przemierzył świat wzdłuż i wszerz. Od Borneo i 
Nowej Gwinei po najdalsze zakątki Syberii i Sahary. 
Podróżował chyba na wszelkie możliwe sposoby – 
środkami transportu były wielbłądy, jaki, słonie, reni-
ferowe zaprzęgi, chińskie sampany, indiańskie pirogi, 
a także niosły go własne nogi. Szkolił zarówno ko-
smonautów, elitarne jednostki specjalne ze strategii 
przetrwania w odmiennych strefach klimatycznych i 
kadry menadżerskie z „korporacyjnych dżungli”. We 
wszystkim, co robił i mówił tego wieczoru, wykazy-
wał się niezłomną wolą i wiarą, hartem ducha dając 
świadectwo niezwykłej pasji życia wielkiego Podróż-
nika. 

Wehikułem czasu odbyliśmy również podróż po 
drogach pięknej i trudnej historii naszego regionu. 
W ramach obchodów 100. Rocznicy Odzyskania Nie-
podległości 10 października w GBP w Jasienicy od-
był się wykład Jacka Kachla – historyka i dzienni-
karza, który opowiadał o drodze do niepodległości 
mieszkańców naszego powiatu. Tę historię zaprezen-
tował nam na przykładzie swojego dziadka Sebastiana 
Kachla urodzonego w 1891 roku. 

Nasz gość zachęcał uczestników spotkania, by hi-
storię czytać właśnie przez pryzmat członków swoich 
rodzin. Suche fakty historyczne przedstawione w ten 
sposób stają się bliższe i bardziej poruszające. Przod-
kowie z okresu walki o niepodległość ukazali się na-
szym oczom jako ludzie żyjący nadzieją, tęsknotą, 
przeżywający niejednokrotnie zdradę, rozczarowania, 
niesprawiedliwość i okrucieństwo tamtych lat. Dla 
osób zainteresowanych autor zostawił do wglądu listę 
strat z okresu I wojny światowej. Jest to spis osób za-
ginionych, bądź zabitych podczas działań wojennych, 
a pochodzących z terenu naszej Gminy.   

Podczas spotkania została również otwarta wysta-
wa pt. „Droga do niepodległości” przygotowana przez 
Książnicę Beskidzką wraz bibliotekami powiatu biel-
skiego, prezentująca osoby, zdarzenia i miejsca zwią-
zane z walką o niepodległość w naszym regionie. Wy-
stawę można było oglądać do 22 października.  

Więcej o historii naszych przodków tego okresu 
można znaleźć w książce pt. „Droga do niepodległości 
mieszkańców powiatu bielskiego” autorstwa Jacka. 
Kachla. Książki są dostępne w bibliotekach naszej 
Gminy. Serdecznie zapraszamy… 

A. Kurpik 
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SPOTKANIE GWAROWE 

Dnia 24 października 2018 r. w sali GOK w Jasienicy 
odbyło się trzecie spotkanie gwarowe w ramach grantu 

„My som stela”, dofinansowanego przez Gminę Jasienica. Projekt został opracowany przez Stowarzyszenie 
Przyjaciół Szkoły i Promocji Gminy Jasienica, które zgromadziło kilkadziesiąt osób mieszkańców naszej gminy 
i okolic. 

Młodzi i nieco starsi uczestnicy (18 osób)  z Jasienicy, Iłownicy, Grodźca, Rudzicy, Świętoszówki i Pierśćca 
zaprezentowali swoje umiejętności w posługiwaniu się gwarą Śląska Cieszyńskiego nie tylko w wersji mówio-

nej, ale również śpiewanej.  
Piękno gwary śpiewanej zaprezentowały 

dwa  zespoły: regionalny zespół „Szwarne 
Dziecka” z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Iłownicy, zespół wokalno-instrumentalny 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Jasienicy. 
Uczestnicy posiadów wyróżniali się również 
pięknymi strojami  cieszyńskimi. W spotkaniu 
wziął udział zastępca wójta Gminy Jasienica 
Krzysztof Wieczerzak, przedstawiciele komi-
sji Kultury i Oświaty Rady Gminy Czesław 
Machalica, Mirosława Hawełek, dyrektorzy 
szkół oraz wszyscy, którym bliska sercu jest 
gwara.  

Spotkanie prowadził niezastąpiony Józef 
Niesyt, członek zespołu „Jasieniczanka”, zna-
ny z felietonów pisanych gwarą pod pseudo-
nimem „Josiyniczanin”, zapowiadając kolejne 
występy gwarowe. Każdy z uczestników spo-
tkania gwarowego otrzymał dyplom uznania 
oraz pamiątkowy kubek z nazwą projektu. 
Podczas przerwy panie z miejscowego Koła 
Gospodyń Wiejskich zaprosiły uczestników 
spotkania oraz gości na smaczne, kolorowe 
kanapki i rurki z kremem.  
Wszyscy wykonawcy 19 listopada pojadą na 
wycieczkę do siedziby Zespołu Pieśni i Tańca 
Śląsk do Koszęcina, gdzie wezmą udział w 
warsztatach gwary. 

 DP 

 

PREMIERA! 
Sabina Głuch i Juliusz Wątroba 

czyli  Kabaret 

F A N a b e r i e  
w pierwszym programie 

NA TAK I NA NIE! 
Dom Kultury im. W. Kubisz 

Bielsko-Biała, ul. Słowackiego 17,  24.11.2018, godz. 18.00 

Bilety w cenie 30 zł do nabycia w D. K. im. W. Kubisz i u J. Wątroby 
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VIII SPARTAKIADA KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH  
„ZABAWY NASZYCH PRZODKÓW”  

Tak wielkiej dawki śmiechu, zapału, zagorzałej ry-
walizacji i dobrego humoru dawno już nie było w Jawo-
rzu, gdzie w sobotę 13 października 2018 r. w pięknej 
nowej Hali Sportowej odbyła się VIII Spartakiada Kół 
Gospodyń Wiejskich pt. „Zabawy naszych przod-
ków”. W rywalizacji wzięło udział aż 17 drużyn KGW z 
Podbeskidzia, z 4 powiatów i 8 gmin. 

Imprezę oficjalnie otworzyli: Maria Bujok – konfe-
ransjer, Danuta Kożusznik  - Prezes Zarządu Rejono-
wego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolni-
czych w Bielsku-Białej, Waldemar Pieczara – Prze-
wodniczący Rady Rejonowego Związku oraz dr Rado-
sław Ostałkiewicz – Wójt Gminy Jaworze. Spośród za-
proszonych gości spartakiadę zaszczycili swoją obec-
nością: Robert Karpeta – wicedyrektor Wydziału Tere-
nów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Katowi-
cach, Janusz Pierzyna - Wójt Gminy Jasienica, Marian 
Trela – Burmistrz Wilamowic, Jan Góra – Wójt Gminy 
Lipowa, Jolanta Konior – Kierownik Biura ds. Promocji 
Powiatu, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powia-
towego w Bielsku-Białej, Anna Skotnicka-Nędzka – Wi-
cewójt Jaworza, Sławomir Mamorski – Kierownik Pla-
cówki Terenowej KRUS w Bielsku-Białej.   

Spartakiada miała na celu prezentację, zachowanie 
oraz ochronę tradycji i dziedzictwa kulturowego wsi, 
poprzez zaprezentowanie tradycyjnych zabaw i konku-
rencji sportowych, a także innego dorobku kulturowego 
KGW. Organizatorzy chcieli pokazać, że bez względu 
na wiek, bez drogiego, specjalistycznego sprzętu, 
można fantastycznie nie tylko promować aktywny i 
zdrowy styl życia, ale również zapewnić uczestnikom 
oraz licznym gościom i kibicom wspaniałą zabawę i in-
tegrację środowiska lokalnego. Panie z wielkim entu-
zjazmem i zaangażowaniem brały udział w konkuren-
cjach, które miały m.in. przypomnieć „Zabawy naszych 
przodków”. 

Były więc: humorystyczna prezentacja drużyny, 
bieg z jajkiem na łyżce, strzały na bramkę z zawiąza-
nymi oczami, slalom z piłką nożną, rzut kapeluszem na 
odległość, rzucanie ziemniakami do kosza, tor prze-
szkód, przeplatanie obręczy oraz „zabawa z owcami”. 
Drużyny startowały w 6-osobowych składach, złożo-
nych z pań, które są członkiniami KGW. Po raz pierw-
szy, poza konkursem, wystartowała drużyna RZR-
KiOR, czyli organizatorów, tworząca zabawną „rolniczą 
rodzinkę”, aby na własnej skórze doświadczyć, z jakimi 
wyzwaniami muszą zmierzyć się uczestnicy. Panie wy-
kazały się niezwykłą pomysłowością w przygotowaniu 
strojów – były więc rybki, smerfy, panienki, tancerki i 
inne śmieszne i sportowe charakteryzacje. Do walki o 
puchary Starosty Bielskiego Andrzeja Płonki, który 
wraz z Wicemarszałkiem Śląskim Stanisławem Dąbro-
wą i Wójtem Jaworza pełnił patronat honorowy, za-
grzewała panie wspaniała publiczność.  
Początkowo zgłosiło się 20 drużyn, ale ostatecznie do 
Jaworza dojechały ekipy z KGW: Bielowicko, Brzezin-
ka, Bystra, Czechowice-Dziedzice, Jasienica, Jaworze 
nr 1, Leśna, Meszna, Międzyrzecze Dolne, Pławy, RZ-
RKiOR, Sienna, Wieszczęta, Wilkowice, Zaborze, Za-
brzeg, Zbytków. 

Po podliczeniu punktów za wszystkie konkurencje okazało się, że 1. miejsce i 
tytuł mistrza VIII Spartakiady Kół Gospodyń Wiejskich wywalczył zespół KGW 
Międzyrzecze Dolne gm. Jasienica. Na drugiej pozycji podium uplasowało 
się KGW Zbytków gm. Strumień, zaś trzecie miejsce zdobyła reprezentacja 
z KGW Zaborze gm. Chybie. Ale, że w tej spartakiadzie nie ma przegranych, 
każda ze startujących zawodniczek otrzymała pamiątkowy medal ufundowany 
przez Urząd Marszałkowski, a drużyna dostała dyplom i upominek z Jaworza, 
zaś zwycięzcy odebrali dodatkowo puchary Starosty Bielskiego. Imprezę pro-
fesjonalnie prowadzili i przewodniczyli sędziowskiemu Jury wysportowani i 
uśmiechnięci Maria i Andrzej Bujok, zagrzewając panie z KGW do sportowej 
rywalizacji oraz wspaniałej zabawy, zaś KGW z Jaworza przygotowało pyszny 
poczęstunek. Gmina Jaworze zapewniła nam hojne przyjęcie w nowoczesnej 
Hali Sportowej i ufundowała wyżywienie uczestników. Spartakiadzie towarzy-
szył olimpijski przemarsz wszystkich drużyn oraz wspólne śpiewy „We are the 
champions” i innych przebojów. Panie z KGW Ustroń Lipowiec, Dzięgielów, 
Zwardoń, Sól, przygotowały stoiska w pięknym rękodziełem, a także zadbały 
o podniebienia uczestników i gości, serwując pyszne ciasta. 
Patronat medialny pełnił ogólnopolski portal mojeKGW.pl, Radio Bielsko oraz 
Mój Powiat. 

Wszystkim Paniom uczestniczącym w rywalizacji serdecznie dziękujemy i 
gratulujemy, pozostając ze sportowym pozdrowieniem. Dziękujemy współor-
ganizatorom i sponsorom za wsparcie. Dziękujemy też kibicom i gościom, któ-
rzy licznie przybyli do hali, by okrzykami, śpiewem, transparentami, trąbkami i 
gwizdkami zachęcać drużyny do walki i zabawy.  

Do zobaczenia za rok! 

Danuta Kożusznik 
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WENDELINARIA 2018 
Pod hasłem „Lokalne aktywności, oddolne inicjatywy, 

spontaniczne działania” 5 października 2018 r. w Rudzicy od-
była się trzecia już edycja Seminarium Naukowego „Wendeli-
naria 2018”. Spotkanie zgromadziło zarówno mieszkańców 
Rudzicy, jak i pracowników naukowych – profesorów, dokto-
rów i doktorantów, reprezentujących rozmaite ośrodki badaw-
cze, takie jak Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Jagielloński, 
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, czy Uniwersytet 
Ekonomicznyw Poznaniu. 

W trakcie spotkania wygłoszono kilkanaście referatów, w 
tym dwa „wykłady mistrzowskie”. Pierwszy z nich – zatytu-
łowany „Pluralizm moralny a wspólnota wartości społecz-
nych” wygłosił prof. Uniwersytetu Śląskiego dr hab. Adam 
Bartoszek, przewodniczący katowickiego oddziału Polskiego 
Towarzystwa Socjologicznego, które objęło swoim patrona-
tem rudzickie spotkanie. Drugi „wykład mistrzowski” zebra-
nym gościom zaprezentował ks. dr hab. Leszek Łysień, pro-
boszcz Parafii św. Jerzego w Jasienicy, który podjął się roz-
ważań na temat „Pomiędzy aktywizmem a życiem kontempla-
cyjnym”. Ciekawych tematów nie zabrakło także w wielu po-
zostałych wystąpieniach. Dotyczyły one m. in. lokalnych ini-
cjatyw służących rozwojowi społeczności, roli organizacji po-
zarządowych, dziedzictwa kulturowego, przedsiębiorczości 
społecznej, a nawet formowania się filozoficznej szkoły 
lwowsko-warszawskiej. 

Podsumowaniem obrad był wspólny obiad, przygotowany 
przez członkinie Towarzystwa Miłośników Rudzicy, główne-
go organizatora wydarzenia. W jego trakcie w mniej formalnej 
atmosferze kontynuowano dyskusje nad wygłoszonymi refera-
tami. Dla wielu przybyłych na spotkanie badaczy była to 
pierwsza wizyta w Rudzicy – więc po seminarium zwiedzano 
także miejscowość, ze szczególnym uwzględnieniem Doliny 
św. Wendelina. 

Trzecia edycja rudzickich „Wendelinariów” była niezwy-
kle owocnym spotkaniem – zarówno naukowo, jak i pod 
względem promocji miejscowości i regionu. Organizowane 
przez Towarzystwo Miłośników Rudzicy doroczne seminaria 
cieszą się coraz większym uznaniem w naukowym środowi-
sku, w powszechnej opinii dobrze przyczyniając się do budo-
wania pozytywnego wizerunku miejscowości. 

TMR 
(Fot. Damian Świnczyk) 
 

NAGRODA ZA JOSIYNICKI ŻNIWOWANIE 
Turniej Josiynicki Żniwowanie zdobył wyróżnienie w kategorii najlepsze przedsięwzięcie popularyzujące 

tradycję, obrzędy i zwyczaje w Konkursie Piękna Wieś Województwa Śląskiego.  
Gala finałowa konkursu odbyła się 11 października podczas Forum Sołtysów Województwa Śląskiego na 

sali Sejmu Śląskiego w Katowicach. Zwycięski puchar, dyplom oraz nagrodę pieniężną odebrał sołtys Jasie-
nicy Bronisław Szalbot. W Forum udział wzięli również sołtysi Roztropic, Świętoszówki, Bierów, Wieszcząt i 
Landeka.  

Celem konkursu „Piękna Wieś” jest wspieranie rozwoju wsi przez pobudzenie aktywności gospodarczej, 
kształtowanie ładu przestrzennego oraz pielęgnowanie środowiska naturalnego. Konkurs promuje także dzia-
łania związane z zachowaniem tradycji oraz wzmacnianiem poczucia tożsamości lokalnej wsi. Jak co roku 
wydarzeniu towarzyszyła wystawa prezentująca dorobek nagradzanych wsi.  

Cykliczna impreza plenerowa „Josiynicki Żniwowani”, organizowana w Gminie Jasienica, ma formę tur-
nieju, a swoim charakterem nawiązuje do dawnych tradycji żniw na Śląsku Cieszyńskim i związanych z tym zwyczajów. Widzowie mają 
okazję przyjrzeć się z bliska, jak kiedyś wyglądały żniwa i jakie były używane narzędzia, obejmuje m.in. konkurencje: młócenie cepem, 
koszenie kosą, żęcie sierpem, wiązanie snopków, klepanie kos. W zawodach biorą udział drużyny, wystawione przez każde z czternastu 
sołectw Gminy Jasienica, a także z zaprzyjaźnionych gmin i miejscowości, m.in. Jasienicy Dolnej w gminie Łambinowice oraz sąsiednie-
go Jaworza.  

www.jasienica.pl 
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MACIERZ Z WIZYTĄ W KATOWICACH 
 

Kolejnym miejscem na 
mapie naszych krajoznaw-
czych wypadów była stolica 

naszego województwa. Udaliśmy się tam w deszczo-
wą sobotę 15 września.  

Najpierw była prelekcja pana Janusza Gańczarczy-
ka o historii miejsc, które przyszło nam zobaczyć, a 
potem naszym oczom ukazały się kolejno: Giszowiec, 
Nikiszowiec i Katowicka Strefa Kultury. 

Giszowiec - jest dziś jedną z dzielnic Katowic, po-
łożoną około 6 km na południowy-wschód od centrum 
miasta. Osiedle Giszowiec w Katowicach to unikato-
wa na skalę europejską kolonia robotnicza, zbudowana 
w latach 1906-1910 dla pracowników kopalni „Gie-
sche” (później „Wieczorek”). Projekt osiedla wykonali 
architekci z Berlina Emil Georg Zillmann, którzy i 
zrealizowali tu ideał „miasta – ogrodu”, w którym po-
chodzący na ogół ze wsi górnicy czuliby się jak u sie-
bie w domu. Stanęły tu wówczas najczęściej dwuro-
dzinne parterowe domy mieszkalne, różniące się mię-
dzy sobą m.in. rodzajem przykrycia dachowego. Przy 
domach były ogródki i ubikacje, a na ulicach – hy-
dranty. Mieszkańcom służyły: gospoda, fabryka lodu, 
piekarnie, sklepy, kantyna, jadłodajnia, łaźnia, pralnia 
czy magiel. Kursowała tu nawet darmowa kolejka wą-
skotorowa zwana Bałkan Ekspresem. W latach 70 – 
tych ub. wieku 2/3 tej unikatowej zabudowy wyburzo-
no (co stało się kanwą kultowego filmu Kazimierza 
Kutza „Paciorki jednego różańca”) i zbudowano Osie-
dle Stanisława Staszica. 

Nikszowiec - zabytkowa zabudowa mieszkaniowa 
osiedla w Nikiszowcu powstała także według projektu 
Georga i Emila Zillmannów. W osiedlu poszczególne 

domy mieszkalne (trzykondygnacyjne o 12 mieszka-
niach) łączone są w zamknięte pierścieniowo bloki, 
których jest 9. Każdy z tych trzykondygnacyjnych 
czteroboków został połączony z blokiem sąsiadującym 
zadaszonym mostkiem przerzuconym nad ulicą. W 
podwórzach znajdowały się pomieszczenia gospodar-
cze: chlewiki, komórki i piec do wypieku chleba. Ty-
powe mieszkanie składało się z 2 pokoi z kuchnią i 
miało powierzchnię około 63 m². 

Oba osiedla zostały opisane przez Małgorzatę 
Szejnert w książce Czarny ogród, a od 14 stycznia 
2011 Nikiszowiec jest  zasłużenie Pomnikiem Historii.  

Wiele eksponatów w Muzeum Śląskim Katowi-
cach poświęconych jest tym historycznym dzielnicom 
Katowic, m. in. malarstwo Edwarda Gawlika i Erwina 
Sówki. A samo muzeum jest niezwykle ciekawym 
elementem Katowickiej Strefy Kultury. Nowy kom-
pleks budynków Muzeum Śląskiego, znajduje się na 
terenie dawnej Kopalni Węgla Kamiennego „Katowi-
ce. Główną część kompleksu architektonicznego sta-
nowi siedmiokondygnacyjny budynek, w którym aż 3 
poziomy znajdują się pod ziemią. Nie sposób było w 
tak krótkim czasie zobaczyć wszystkiego, ale to co 
udało nam się obejrzeć zachęca do kolejnych odwie-
dzin. A w strefie kultury zobaczyliśmy jeszcze: foyer 
siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskie-
go Radia, spacerowaliśmy po dachu Międzynarodo-
wego Centrum Kongresowego, podziwialiśmy wspa-
niale odnowiony „SPODEK”, a z Tarasu Widokowego 
usytuowanego w szybie dawnej kopalni „Katowice” 
podziwialiśmy panoramę już rozświetlonego wrze-
śniowym słońcem miasta. Naprawdę było warto! 

Tekst: Irena Skrzyżala 

 

 

 

 

 

Koło Gospodyń Wiejskich 

w Jasienicy 
serdecznie ZAPRASZA  na 

BAL SYLWESTROWY  

2016/2017.                                                                                                        

Zabawa odbędzie się w Sali GOK przy 

Urzędzie Gminy w Jasienicy.  
Początek godz.19.00. Zabawę uświetni 

zespół  „DYNAKORD” z Rudzicy.                    

Bogate menu, miła obsługa,  

wspaniała zabawa.                                                                       

Cena  -  300.-zł  od pary.                                                                                                                       

Zapisy pod nr telefonu  

– 693 066 685   oraz  691 030 773. 
 

Koło Gospodyń Wiejskich 
w Bierach 

serdeczne zaprasza na 

BAL SYLWESTROWY 

który odbędzie się 31.12.2018r. 

w sali GOK w Bierach. 

Początek zabawy o godz.19.00. 
 

Zabawę uświetni zespół 

 „ANDROMEDA” Polecamy domową 
kuchnię i jak zawsze wspaniałą zabawę. 

 

Cena biletu 280 zł od pary. 

Zapisy pod nr.tel: 338152824; 

338152878; 512032887. 
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BIEG SZKOLNY 100 OSÓB NA 100 LAT 

22 października 2018 roku ponad stu uczniów ZSP w Iłownicy, wraz  z nauczycielami i grupą ro-
dziców, wzięło udział w Biegu Szkolnym zorganizowanym dla upamiętnienia setnej rocznicy odzyska-
nia przez Polskę niepodległości. Młodzież i dorośli pokonali dystans 2,5 km, a dzieci wystartowały na 
dystansie 500 m wokół szkoły. Wszyscy zawodnicy, zaopatrzeni w biało-czerwone numery startowe,  
ukończyli bieg z sukcesem i zadowoleniem oraz chęcią organizowania takich sportowych wydarzeń 
częściej. Każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy medal i drobny poczęstunek. Dziękujemy wszystkim, 
którzy przyczynili się do sprawnego zorganizowania biegu, przede wszystkim Pani Anicie Budny i Ra-
dzie Rodziców oraz iłownickiej straży pożarnej za pomoc w czasie biegu.  

/Organizatorzy/ 

 

 
WARSZTATY PLASTYCZNE NA HALI BORACZEJ, CZYLI UDZIAŁ 

 W INAUGURACJI KONKURSU „MIESZKAM W BESKIDACH” 

 

14 października uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wieszczętach uczestniczyli w inauguracji 
Międzynawowego Konkursu Plastycznego „Mieszkam w Beskidach”. Jest on organizowany od 26 lat pod czuj-
nym okiem Mieczysława Krzaka - wielkiego entuzjasty i propagatora kultury beskidzkiej. 

W cudownej jesiennej scenerii Hali Boraczej laureaci poprzednich edycji konkursu malowali na szkle, skrę-
cali z bibuły kolorowe kwiaty, fotografowali pejzaże rozciągające się dookoła i przyglądali się trudom pracy 
rzeźbiarskiej. Inspiracją do dalszych działań plastycznych była na pewno przygotowana minigaleria prac biorą-
cych udział w poprzednich edycjach konkursu.  

Dagmara Skowron 
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PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA I DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ  
W NASZYM PRZEDSZKOLU 

      Pasowanie na przedszkolaka to wyjątko-
wa uroczystość, która w Przedszkolu Publicz-
nym w Świętoszówce odbyła się 12 
października i była połączona z obchodami 
Dnia Edukacji Narodowej. Zaraz po śniadaniu 
wszystkie dzieci zgromadziły się w jednej sa-
li, by krótkim programem artystycznym 
wyrazić swoją wdzięczność nauczycielom i 
pracownikom za trud włożony w ich wycho-
wanie. Dzieci z grup starszych zaprezen-
towały swoje umiejętności recytatorsko – wo-
kalne. Na zakończenie dzieci wręczyły 
wszystkim pracownikom Przedszkola jesienne 
słoneczniki. Następnie rozpoczęła się druga 
część spotkania - Pasowanie na Przedszkolaka. Mali artyści zaprezentowali przygotowane piosenki oraz wiers-
zyki. Dla większości był to pierwszy, bardzo ważny występ. Po części artystycznej nastąpił akt pasowania, czyli 
dotknięcie ramienia każdego przedszkolaka ogromną kredką przez Panią Dyrektor. Dzieci obiecały, że będą 
przestrzegać zasad zachowania obowiązujących w przedszkolu i używać zwrotów grzecznościowych na co 
dzień. Na pamiątkę tego ważnego dnia dzieci otrzymały dyplomy. Dla przedszkolaków było to wielkie 
przeżycie. 

Nauczycielki Przedszkola Publicznego w Świętoszówce  
 

EKSPERCI PROGRAMOWANIA 

W dniu 6 października (sobota) uczniowie klasy III z Zespołu Szkolno- 
Przedszkolnego w Wieszczętach uczestniczyli w ostatnich zajęciach w ra-
mach projektu „Eksperci Programowania”. Celem zajęć było kształtowa-
nie  umiejętności  przedmiotowych ucznia w zakresie programowania. Pra-
cowali z matą edukacyjną, korzystali z programu Scratch Junior gdzie two-
rzyli interaktywne historie.  Budowali modele robotów, posługiwali się 
programem do „ożywiania robotów”. W ramach tych zajęć dzieci również  
rozwijały kompetencje społeczne poprzez odpowiednio dobrane formy pra-
cy.  Podpatrywali, jak pracują inni, wymieniali się swoimi pomysłami i 
swoimi doświadczeniami. Komunikowali się i współpracowali ze sobą z 
wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnej. Zajęcia bardzo 
się podobały dzieciom. Dalej będą rozwijać swoje umiejętności i poznaną 
wiedzę w zakresie programowania.  

Danuta Macura 
 

KONKURS  
EKOLOGICZNY 

Uczniowie z Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Rudzicy zajęli pierwsze 
miejsce i dwa wyróżnienia w powiatowym 
konkursie „Człowiek a Środowisko”.  

W kategorii prace plastyczne I miejsce 
zajęła Maja Malchar z klasy II b, zaś wy-
różnienia otrzymali Wiktor Muras, również 
z klasy II b i Jeremiasz Gawlas z klasy VI a.  

Konkurs pod honorowym patronatem 
Starosty Bielskiego przeprowadzono 12 października w Starostwie Powiatowym w Bielsku-Białej. Głównym ce-
lem konkursu było rozbudzanie świadomości ekologicznej - życia w czystym środowisku naturalnym. Była to 
XV edycja konkursu skierowana do dzieci i młodzieży ze szkół z terenu powiatu bielskiego pt. „Człowiek a śro-
dowisko”.  

www.jasienica.pl 
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NAGRODZONE RECYTATORKI 
13 października 2018 r. uczennice Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego w Wieszczętach wzięły udział w Konkursie 
recytatorskim „Chrześcijańskie korzenie literatury polskiej”, 
organizowanym przez bielski Klub Inteligencji Katolickiej, w 
ramach XXXIII Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej. Tego-
roczny Konkurs wpisał się w obchody 100. rocznicy odzy-
skania przez Polskę niepodległości, podkreślała to jego tema-
tyka i hasło całego Tygodnia „A to Polska właśnie”. 
Nasze uczennice odniosły sukces: 
Izabela Sikora z kl. IV zajęła 2 miejsce 
Aleksandra Sikora z kl. VIII zajęła 3 miejsce 
Wiktoria Gruszka z kl. IV zajęła 3 miejsce. 

Dziewczęta wystąpiły po raz drugi na scenie Domu Kultu-
ry Włókniarzy w Bielsku-Białej w sobotę 20 października 
podczas Koncertu laureatów. Prezentowały następujące ut-
wory: Jana Pietrzaka „Taki kraj”, Jana Pawła II „Do sosny 
polskiej” oraz fragment z książki Jana Dobraczyńskiego 
„Spotkania Jasnogórskie”. 
 

KAROLINA ZE ZŁOTEM I SREBREM 
Bardzo dobrze Karolina Klajmon zainaugurowała sezon 

pływacki, zdobywając w sobotę 20 października dwa medale.  
Karolina Klajmon z Jasienicy wystartowała w V Jesiennych 

Zawodach Pływackich w Woli koło Miedźnej. Do swojej kolekcji 
dołożyła kolejne medale: złoty za 1 miejsce na dystansie 25 m sty-
lem grzbietowym dziewczyn rocznika 2010 z czasem 22,09 s. oraz 
srebrny za 2 miejsce na dystansie 50 m stylem dowolnym dziew-
czyn rocznika 2010 z czasem 42,59 s.  

Udane starty pozwoliły uplasować się Karolinie na 2 miejscu w 
klasyfikacji generalnej rocznika 2009-2010.  

www.jasienica.pl 

UDANY WEEKEND BADMINTONISTÓW 
Kolejny weekend i kolejne medale – badmintoniści 

BKB SET Mazańcowice tym razem wielokrotnie sta-
wali na podium podczas turnieju Victor Polish Youth 
International 2018 w Imielinie.  

Na najwyższym stopniu podium stanęli: Julia Pi-
wowar i Michał Szczypka - oboje w grze pojedynczej 
U15. Ponadto Julia zwyciężyła w grze podwójnej (z 
Gabrysią Skórkowską, Częstochowa), a Michał i Jacob 
Toczek zajęli drugie miejsce, także w grze podwójnej. 
W kategorii U13 dzielnie walczyli także Christian To-
czek i Maciej Babicz.  

Także młodsi zawodnicy pokazali się z najlepszej 
strony:  
• U9A: Alicja Dubiel - 4 miejsce gra pojedyncza, 2 

miejsce gra podwójna (z Marią Jędrusik ULKS 
Lotka)  

• U11A: Patryk Kramarczyk - 5 miejsce gra pojedyn-
cza  

• U11A: Tymoteusz Wiercigroch - 5 miejsce gra po-
jedyncza  

• U11A: Tymoteusz Stefaniuk - 5 miejsce gra poje-
dyncza U11A: Karol Dubiel - 9 miejsce gra poje-
dyncza  

• U11B: Grzegorz Paperz - 3 miejsce gra pojedyncza  
• U11B: Filip Garus - 5 miejsce gra pojedyncza  
• U11B: Piotr Babicz - 6 miejsce gra pojedyncza 

U11A: Piotr Babicz / Tymoteusz Tutka (AS Victo-
ria Kiełczów) - 3 miejsce gra podwójna  

• U11A: Tymoteusz Wiercigroch / Tymoteusz Stefa-
niuk - 7 miejsce gra podwójna  

• U11A: Filip Garus / Grzegorz Paperz - 8 miejsce 
gra podwójna  

*** 
Udany występ zanotowali zawodnicy BKB SET 

Mazańcowice na turnieju Grand Prix Polski Młodzi-
ków w Badmintonie, który odbył się w Suchedniowie.  
Mazańcowiccy badmintoniści w Suchedniowie poka-
zali się z bardzo dobrej strony, Julia Piwowar i Michał 
Szczypka zajęli trzecie miejsce w grze mieszanej i 
każde z nich trzecie miejsce w grze pojedynczej.  
Jacob Toczek również uplasował się na trzeciej lokacie 
w grze pojedynczej i podwójnej w grupie B.  
Był to ostatni sprawdzian przed Mistrzostwami Polski, 
które odbędą się końcem listopada w Sianowie.  

www.jasienica.pl 
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ZŁOTY JUBILEUSZ LMIR 
Odzyskanie przez Polskę niepodległości stało się 

początkiem długiego i trudnego procesu odbudowy 
zrujnowanego przez zaborców i I Wojnę Światową 
wywalczonych w Wersalu ziem. W pierwszym rzędzie 
chodziło o infrastrukturę i gospodarkę, ale także o 
scalenia w jedną społeczność obywateli różnych 
państw oraz stworzenie nowej administracji cywilnej i 
wojskowej. Ważnym zadaniem było także zagospo-
darowanie rzek, które miały być kwiobiegiem polskiej 
gospodarki oraz skrawka Bałtyku, świeżo otwartego 
okna na świat. W realizację tego właśnie zadania 
włączyli się natychmiast marynarze służący dotąd w 
wojennych i handlowych flotach okupantów. Już 1. 
10. 1918 r. pod kierownictwem kontradmirała Kazi-
miera Porębskiego powołali Stowarzyszenie Pracow-
ników na Polu Rozwoju Żeglugi „Bandera Polska”, 
którego spadkobiercom jest dzisiaj Liga Morska i 
Rzeczna. Mimo upływu 100 lat od  powstania, prze-
mian ustrojowych i społecznych, cele, jakie sobie wy-
znaczyło, są ciągle aktualne, np.: „opracowanie zasad 
organizacji żeglugi i portów; wyznaczenie kierunków 
rozwoju żeglugi śródlądowej i morskiej; przeprowa-
dzenie szkolenia zawodowego wśród pracowników 
żeglugi; popularyzacja idei żeglugi i sportów wodnych 
wśród społeczeństwa”. Na ten fakt zwrócił uwagę 29. 
09. 2018 r. podczas uroczystej Mszy św. w Katedrze 
Polowej WP w Warszawie gen. bryg. ks. bp Józef 
Guzdek. Zachęcił też obecnych członków LMiR do 
codziennej realizacji tych celów, gdyż jest to potrzeb-
ne i niezbędne dla istnienia i pomyślności Polski”. W 
„modlitwie wiernych” Prezes Okręgu w Bielsku-Białej 
Edward Szpoczek w imieniu zgromadzonych wielbił 
Boga, dziękował za dar rzek i mórz oraz prosił o do-
radczą pomoc w ich właściwym wykorzystywaniu. 

Z Katedry ponad 300 uczestników uroczystości przeszło w kolumnie 
marszowej ulicami stolicy na Zamek Królewski, gdzie w głównej sali wy-
słuchali okolicznościowego przemówienia Prezesa Ligi Andrzeja Króli-
kowskiego oraz listów gratulacyjnych m.in. od Premiera Mateusza Mora-
wieckiego, Marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego, I Wicewojewody Ślą-
skiego Jana Chrząszcza, Posła na Sejm RP Małgorzaty Pępek, Starosty 
Bielskiego Andrzeja Płonki, Burmistrza Czechowic – Dziedzic Mariana 
Błachuta, Wójta Jaworza Radosława Ostałkiewicza, Wójta Czernichowa 
Adama Kosa, Dyr. Muzeum Fauny i Flory Moskiej i Śródlądowej w Jawo-
rzu Barbary Szermańskiej, Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego w 
Krakowie Kazimiera Karolczaka itd.  

W jubileuszowych uroczystościach wzięło udział 23 ligowców repre-
zentujących członków SK z Bielska-Białej, Czechowic-Dziedzic, Drogo-
myśla, Jasienicy: dyr. ZS-P Jolanta Dużniak, op. SK Alicja Iskrzycka, 
uczniowie - Katarzyna Kuboszek i Mikołaj Szafarz, Jaworza, Łodygowic i 
Krakowa, 

Edward Szpoczek 

MILENKA Z MARYSIĄ POMOGŁY! 
Piękna złota jesień, wspaniały czas na spacery i podziwianie pięknych kolorów w przyrodzie. Niestety, ucztę 

dla ducha psują, i to bardzo psują, walające się wzdłuż dróg, chodników, w dolinach naszych potoków śmieci. 
Szczególnie tam gdzie jeszcze trochę przestrzeni, leżące puszki po piwie, opakowania po chipsach, butelki po 
napojach, puste reklamówki są wątpliwą ozdobą. Teraz kiedy opadły liście z drzew, krzewów, wyschła trawa 
widać je szczególnie. Po prostu straszą!!! Czemu my ludzie nie potrafimy uszanować piękna przyrody… czemu 
nie możemy zabrać tego, co już nam niepotrzebne ze sobą do domu… Przecież wzdłuż głównych dróg są kosze 
na śmieci, a nawet jak ich nie ma, to każdy z nas może zabrać śmieci do domu, spakować do worków i zostaną 
wywiezione. Małe zabrane, większe można samemu zawieźć do punktu selektywnej zbiórki odpadów. Nie ma 
żadnego problemu z puszką po piwie, butelką po napoju, opakowaniem po chipsach, kubeczkiem po dobrociach 
z McDonalda. A ile tego można znaleźć w trawie, koło 
dróg, w rowach, wzdłuż rzek… Jak to świadczy o nas lu-
dziach, podobno najbardziej inteligentnych stworze-
niach… Czasem już nie da się na to patrzeć! Po spacerze 
ul. Czarny chodnik w Jasienicy stwierdziłam, że tak nie 
może być!!! Piękne widoki, miły spacer i pełno śmieci to 
razem nie pasuje. Poprosiłam o pomoc Milenkę i Marysię 
i wybrałyśmy się na spacer z workami. Dziewczynki po-
mogły mi pozbierać porozrzucane śmieci. Było tego spo-
ro. Bardzo im dziękuję za pomoc! Nie wiem, jak długo 
będzie  czysto, bez porozrzucanych puszek, butelek, re-
klamówek, kubków itp., ale zwracam się z prośbą do wszystkich: nie zamieniajmy naszej pięknej miejscowo-
ści w śmietnik!!! To jak wygląda koło naszych dróg, w rowach, przy rzekach, zależy od nas. Od naszego 
zachowania! Zabierzmy niepotrzebne śmieci do domu, zwracajmy uwagę innym, czasem, jak już się nie 
da inaczej, po prostu schylmy się i posprzątajmy! Wtedy każdy spacer będzie naprawdę przyjemnością. 

M. Hawełek 
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POLICJANT 

 W PRZEDSZKOLU 

27 września br. Przedszkole 
Publiczne w Świętoszówce po raz 
kolejny, ale pierwszy w nowym roku 
szkolnym, odwiedził policjant 
funkcjonariusz z Komisariatu Policji w 
Jasienicy, dzielnicowy st. asp. Grzegorz 
Bączek. Spotkał się z przedszkolakami, 
by przypomnieć dzieciom wiedzę 
dotyczącą zasad ruchu drogowego. 
Policjant opowiedział przedszkolakom 
o swoim zawodzie oraz wyjaśniał, jak 
należy poruszać się po drogach, by 
bezpiecznie dotrzeć do celu, a 
szczególnie o tym, jak należy przewozić 
dzieci w samochodzie i jakie skutki 
niesie jazda bez fotelika i niezapiętych 
pasów. Dzieci zapamiętają, że 
przechodząc przez przejście dla 
pieszych nie należy biec ani 
spacerować, że trzeba przez nie przejść 
szybkim i zdecydowanym krokiem. 
Funkcjonariusz podkreślił również 
istotną rolę stosowania elementów 
odblaskowych przez pieszych oraz 
cyklistów. Ochotnicy mieli okazję ubrać 

policyjną kamizelkę odblaskową. Żaden z przedszkolaków nie miał 
również problemu z określeniem, jak należy prawidłowo korzystać z 
sygnalizacji świetlnej. Wszyscy wiedzieli, że powinni przechodzić 
przez ulicę pod opieką osoby dorosłej. Dzieci czynnie uczestniczyły 
w spotkaniu zadając, dużo pytań. Najprzyjemniejszą częścią 
spotkania było oglądanie przyniesionych przez gościa podstawowych 
akcesoriów policjanta. 

Serdecznie dziękujemy dzielnicowemu za wspaniałe przeżycia i 
przybliżenie tak odpowiedzialnego zawodu, jakim jest profesja 
policjanta. W podziękowaniu za ciekawe spotkanie, przybliżenie i 
usystematyzowanie zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego i 
bezpiecznej zabawy, przedszkolaki wręczyły policjantowi 
pamiątkowy dyplom. 

Nauczycielki Przedszkola Publicznego w Świętoszówce  
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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 

TEL.:    504 131 134 
                                33 819 48 77 

  

  

 
 

ROSIŃSKI PACKAGING SP. z o.o. 
ul. Tadeusza Regera 125, 

43-386 Bielsko-Biała (Wapienica) 

POSZUKUJEMY PRACOWNIKÓW DO 
PRACY JAKO OPERATOR MASZYN. 

Aplikacje (CV) można przesyłać na adres  
 e-mail rekrutacja-kadry@rosinski.com.pl 
lub dostarczyć na portiernię w formie 
papierowej.  

Więcej informacji pod numerem telefonu  
(33) 818 33 82 wew. 226, lub 735 800 000 

 

  

 

+ - Biuro Rachunkowe 

x = REVENTO 

• ryczałty 

• księgi przychodów  i  rozchodów 

• deklaracje VAT, CIT, PIT, JPK, ZUS 

• obsługa kadrowo-płacowa  

• sprawozdania   
ul. Leśna 195             
43-386  Łazy             
tel. 692 424 372 

e-mail revento.biuro@gmail.com 



 


