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RELACJE WÓJTA GMINY JASIENICA 
NA CZELE BIELSKIEJ 
KRAINY 

W środę 30 paździer-
nika zostało przeprowa-
dzone Walne Zgroma-
dzenie Członków Stowa-
rzyszenia Lokalna Grypa 
Rybacka „Bielska Kra-
ina”. Jednym z punktów 
był wybór nowego preze-
sa po śmierci Zdzisława 

Byloka, który kierował Bielską Krainą od początku, 
a więc od 10 lat. Na tę funkcje członkowie stowa-
rzyszenia powołali mnie, przypomnę, że do tej pory 
byłem wiceprezesem. Bardzo serdecznie dziękuję 
Walnemu Zgromadzeniu za ten wybór, za zaufanie, 
jakim mnie obdarzono, i za możliwość kontynu-
owania działań LGR utrwalających jej dobrą markę 
w regionie, ale również w całym kraju. Liczę, że do-
tychczasowe doświadczenie w tym zakresie pozwoli 
sprostać tym oczekiwaniom. 

Bielska Kraina to organizacja samorządów oraz 
producentów, hodowców rybackich, a także organi-
zacji związanych z branżą hodowli ryb z naszego 
regionu. Ma na celu wzmacnianie potencjału ho-
dowli ryb i tworzenie infrastruktury towarzyszącej 
przy wykorzystaniu funduszy unijnych. W I okresie 
akcesyjnym w latach 2007-2013 nasza LGR pozy-
skała blisko 23 mln zł, z kolei w latach 2014-2020 – 
12 mln zł. 

WIĘKSZY URZĄD GMINY 
W czwartek 31 października podpisałem umowę 

na realizację zadania na budowę strażnicy i rozbu-
dowę Urzędu Gminy. W nowym budynku swoje 
miejsce znajdzie strażnica jednostki OSP Jasienica, 
zaś na górze m.in. sala sesyjna Rady Gminy i sala 
ślubów Urzędu Stanu Cywilnego. Zbudowane zo-
stanie też nowe przestronne wejście do urzędu, 
gdzie znajdzie się łatwo dostępny dziennik podaw-
czy, a z myślą o osobach niepełnosprawnych także 
winda, która zlikwiduje utrudnienia w dotarciu do 
biur Urzędu Gminy. Zostanie zagospodarowane 
również otoczenie budynku. 

Chcę przypomnieć, że realizację tego zadania 
odkładaliśmy przez ostatnie 10 lat, inne inwestycje 
były pilniejsze. Ale uważam, że teraz przyszedł czas 
na decyzję o rozbudowie Urzędu w celu lepszego 
dostosowania tej ważnej gminnej instytucji do po-
trzeb obywateli, zwłaszcza poszerzenie możliwości 
ich uczestnictwa w sesjach Rady Gminy. 
Obecna sytuacja lokalowa już dawno przestała od-

powiadać ciągle rosnącemu zainteresowaniu ze 
strony mieszkańców życiem naszej gminy i sesjami. 
Przypomnę, że obecną salę sesyjną utworzyliśmy z 
połączenia trzech różnych pomieszczeń biurowych i 
w niewielkim tylko stopniu umożliwia uczestnictwo 
osobom z zewnątrz. Tak nie powinno być, w proce-
sie podejmowania najważniejszych decyzji miesz-
kańcy powinni mieć możliwość obserwowania ob-
rad i wypowiedzenia się w interesujących ich tema-
tach, zanim radni zagłosują za uchwałą. 
Inwestycja będzie realizowana w cyklu trzyletnim. 

GMINA WSPIERA PRZEDSIĘBIORCÓW 
Podczas uroczystego spotkania Europejskiego 

Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw w 
środę 16 października, organizowanego przez Re-
gionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach, po raz 
kolejny zostało mi wręczone wyróżnienie w pro-
gramie „Samorząd wspiera MŚP”. Dziękuję Kapitu-
le za tę nagrodę, to zaszczyt, że jesteśmy doceniani 
jako Gmina wspierająca biznes. Jak podkreśliła Ka-
pituła, otrzymanie po raz kolejny tak prestiżowego 
tytułu z rąk środowisk biznesowych jest wyraźnym 
dowodem, że podejmowane przez nas działania są 
skuteczne i mają trwały charakter, a Gmina Jasieni-
ca to wzór do naśladowania. 

GRATULACJE ZA SUKCESY 

Chciałem serdecznie pogratulować sukcesów 
młodej mieszkance Jasienicy Zuzannie Pająk, która 
w ostatnich tygodniach rozpoczęła sezon wyścigów 
psich zaprzęgów. W zawodach rozpoczynających 
sezon „O Złoty But” w Przytkowicach zdobyła dwa 
złote medale w swojej koronnej konkurencji hulaj-
noga z dwoma psami. Złoto wraz z tytułem mistrza 
Polski Zuzanna wywalczyła również w Rudach w 
gminie Kuźnia Raciborska podczas zawodów 
„Szczekowyje w Buku”, zaliczanych również do 
Pucharu Świata. I tym razem zwycięstwo przyniosła 
jej konkurencja wyścigów na hulajnodze z dwoma 
psami. W klasyfikacji Pucharu Świata nasza za-
wodniczka zdobyła II miejsce.  

W tych zawodach wystartował również Tomasz 
Pająk, tata Zuzanny, który w swojej kategorii wy-
ścigu z sześcioma psami również zdobył złoty me-
dal Mistrzostw Polski i srebrny w Pucharze Świata. 

Zuzanna wygrała również rywalizację w konku-
rencji hulajnoga z jednym psem na Mistrzostwach 
Europy w psich zaprzęgach w belgijskiej miejsco-
wości Chevertogne. 

Gratulacje składam również badmintonistom z 
mazańcowickiego klubu Set. 

Wydawca miesięcznika samorządowego „Jasienica”:  Gmina  Jasienica. 
Realizacja wydawnicza: Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy, 43-385 Jasienica 1360, tel.: 33 821 20 56; e-mail: gaze-
ta@gokjasienica.pl, Redaktor naczelny: Mirosław Łukaszuk, e-mail: mirek.lukaszuk@gmail.com;  Red. techniczny, 
skład: Zofia Polok, e-mail: polzo@vp.pl;  
Druk: „Prasa Beskidzka” Sp. z o.o., 43-300 Bielsko-Biała, ul. Dubois 4. 
Redakcja nie zwraca nadesłanych tekstów oraz zastrzega sobie prawo ich skracania bez uprzedniego powiadomienia au-
tora, zmiany tytułów i opracowania redakcyjnego. Za treść reklam i ogłoszeń redakcja nie ponosi odpowiedzialności. 
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Na Międzynarodowym Warszawskim Festiwalu 
Badmintona Michał Szczypka zdobył dwa złote 
medale, w tym jeden w deblu ze swoim klubowym 
kolegą Jacobem Toczkiem, który z kolei zdobył 
również brązowy medal w grze mieszanej. Na 
Otwartych Mistrzostwach Bierunia zawodnicy Seta 
wywalczyli medale w każdej kategorii wiekowej. 
Gratuluję szczególnie Christianowi i Jacobowi 
Toczkom oraz Alicji Dubiel za złota w swoich kate-
goriach, podziękowania należą się też za drugie i 
trzecie miejsca Karolowi Dubielowi, Patrykowi 
Kramarczykowi, Piotrowi Babiczowi, Tymote-
uszowi Stefaniukowi, Tymoteuszowi Wiercigro-
chowi, Maciejowi Babiczowi i Jakubowi Walosz-
kowi. 

Na uwagę zasługują również kolejne medale 
młodej pływaczki z Jasienicy Karoliny Klajmon, 
która z dwóch zawodów pływackich przywiozła je-
den złoty i trzy brązowe medale. Warto także odno-
tować debiut młodego mieszkańca Międzyrzecza 
Dolnego, 18-letniego Macieja Kołoczka w trzeciej 
lidze piłkarskiej. Mimo młodego wieku znalazł się 
w kadrze seniorskiej rezerw Miedzi Legnica. 

Gratuluję również Piotrowi Łączowi z Mazań-
cowic, który mimo kontuzji podczas XXVII Mło-
dzieżowych Mistrzostw Polski w Ciechocinku w 
Boksie zapewnił sobie miejsce w Narodowej Repre-
zentacji Polski. W niej walczyć będzie o kwalifika-
cję do przyszłorocznej olimpiady w Tokio. 

LOTOS CUP 2019 NA DROGACH STREFY 
Na trasach Jasienickiej Niskoemisyjnej Strefy 

Ekonomicznej odbyły się kolejne zawody sportowe. 
Tym razem dwuboiści zakończyli zmagania w let-
niej edycji Narodowego Programu Rozwoju Sko-
ków Narciarskich i Kombinacji Norweskiej „Lotos 
– Szukamy Następców Mistrza” i na terenie Strefy 
rozegrali bieg do kombinacji norweskiej. Najwięcej 
zwycięstw odnieśli reprezentanci klubów PKS 
Olimpijczyk Gilowice oraz TS Wisła Zakopane, 
którzy zdobyli po dwa złote medale. 

BENEFIS KRZYSZTOFA CZADRA 
W piątek 25 października w Chacie Międzyrze-

cze świętowaliśmy benefis Krzysztofa Czadra, 
rzeźbiarza, plastyka, animatora kultury, miłośnika 
przyrody, kierownika naszej filii GOK w Między-
rzeczu Górnym. Serdecznie gratuluję 50-lecia pracy 
twórczej, a jednocześnie jubileuszu 65-lecia urodzin 
oraz 12 lat kierowania GOK w Międzyrzeczu. 

Pan Krzysztof to znana osobowość artystyczna, 
w spotkaniu wzięło udział liczne grono gości. Chcę 
podkreślić, że główną inspirację jego oryginalnej, 
niepowtarzalnej i wszechstronnej twórczości pla-
stycznej stanowi Śląsk Cieszyński i jego przyroda. 
Najbardziej wyraża się w rzeźbie, ale też maluje i 
rysuje. Jest laureatem wielu konkursów organizo-
wanych na szczeblu regionalnym i ogólnopolskim. 
W styczniu 2018 r. wraz z żoną Ewą otrzymał wy-
różnienie w dziedzinie ochrony materialnego dzie-

dzictwa kulturowego za działalność na rzecz lokal-
nej społeczności oraz podejmowanie inicjatyw na 
rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego powiatu 
bielskiego. 

ĆWICZENIA JEDNOSTEK OSP 
Bardzo dziękuję organizatorom i uczestnikom 

ćwiczeń taktyczno-bojowych z wszystkich jedno-
stek OSP Gminy Jasienica, jakie odbyły się w sobo-
tę 26 października na terenie Mazańcowic. Celem 
ćwiczeń było doskonalenie umiejętności z zakresu 
udzielania pierwszej pomocy, obsługi podczas dzia-
łań drabiny mechanicznej, którą dysponują nasi 
strażacy, oraz ratownictwa technicznego. Gratuluję 
naszym strażakom dobrego wyszkolenia. Należy 
częściej przeprowadzać podobne symulacje w róż-
nych dziedzinach ratownictwa, aby ciągle podnosić 
stan przygotowania bojowego naszych jednostek. 

SPARTAKIADA KGW W JASIENICY 
Gmina Jasienica gościła w sobotę 26 październi-

ka uczestniczki IX Spartakiady Kół Gospodyń 
Wiejskich. Impreza odbyła się pod hasłem „Zabawy 
naszych przodków” w hali sportowej szkoły w Ja-
sienicy. Spartakiada miała na celu prezentacje, za-
chowanie oraz ochronę tradycji i dziedzictwa kultu-
rowego wsi, poprzez zaprezentowanie tradycyjnych 
zabaw i konkurencji sportowych, a także dorobku 
kulturowego KGW. 

Chciałem serdecznie pogratulować zwycięzcom, 
a zwłaszcza naszej drużynie – paniom z KGW 
Wieszczęta, które zajęły trzecie miejsce. Łącznie w 
spartakiadzie wzięło udział 17 drużyn reprezentują-
cych powiaty bielski, cieszyński, żywiecki, wado-
wicki i oświęcimski, zaś gminę Jasienica reprezen-
towały Koła Gospodyń Wiejskich z Jasienicy, Ma-
zańcowic, Wieszcząt i Międzyrzecza Dolnego. W 
zawodach zwyciężyła drużyna KGW Zbytków, a 
drugie miejsce zajęła KGW Wilkowice. 

Chciałem bardzo serdecznie podziękować za 
wkład pracy wszystkim organizatorom, Gminnemu 
Ośrodkowi Kultury w Jasienicy, Kołu Gospodyń 
Wiejskich w Jasienicy, Rejonowemu Związkowi 
Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Biel-
sku-Białej, a także Zespołowi Szkolno-Przed-
szkolnemu w Jasienicy. 

W ZARZĄDZIE AGLOMERACJI BESKIDZKIEJ 
Bardzo serdecznie dziękuję kolegom z samorządów 
powiatu bielskiego za to, że wybrali mnie jako swe-
go reprezentanta do zarządu Aglomeracji Beskidz-
kiej. W zarządzie znaleźli się też Antoni Szlagor – 
burmistrz Żywca, Gabriela Staszkiewicz – burmistrz 
Cieszyna, Mirosław Szczurek – starosta cieszyński, 
Andrzej Kalata – starosta żywiecki, Marian Błachut 
– burmistrz Czechowic-Dziedzic, Henryk Jurasz – 
wójt gminy Świnna oraz Andrzej Kondziołka – wójt 
gminy Zebrzydowice. Prezesem został prezydent 
Bielska Jarosław Klimaszewski, a starosta bielski 
Andrzej Płonka jego zastępcą. 
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RELACJE WÓJTA GMINY JASIENICA 
Warto przypomnieć, że niedawno z samorządów 

naszego regionu utworzyliśmy Stowarzyszenie 
Gmin i Powiatów Subregionu Południowego Wo-
jewództwa Śląskiego „Aglomeracja Beskidzka”, a 
więc powiatów bielskiego, cieszyńskiego, żywiec-
kiego i miasta Bielska-Białej. Po wcześniejszym 
uzyskaniu zgody rad samorządów, wchodzących w 
skład Stowarzyszenia, w poniedziałek 28 paździer-
nika formalnie Aglomerację Beskidzką powołali-
śmy do życia. Uznaliśmy bowiem, że tak dużej gru-
pie, reprezentującej interesy całego regionu, łatwiej 
będzie występować o fundusze na wspólne przed-
sięwzięcia, np. w dziedzinie komunikacji kolejowej, 
drogownictwie czy ochronie środowiska, m.in. sta-
rać się o dofinansowanie systemów fotowoltaicz-
nych i wykorzystujących odnawialne źródła energii. 
Głos całej Aglomeracji Beskidzkiej będzie lepiej 
słyszalny, ponieważ operatorzy funduszy pomoco-
wych z większą uwagą podchodzą do projektów 
związków gmin przy rozdzielaniu środków służą-
cych rozwojowi regionów. 

TĘŻNIA SOLANKOWA 
Zakończyła się budowa tężni solankowej w 

kompleksie sportowo-rekreacyjnym Drzewiarza. 
Ma ona kształt regularnego sześcioboku, pośrodku 
stoi kolumna z tarniny, przez którą będzie przepły-
wać solanka z Zabłocia z pobliskiej gminy Stru-
mień. To chyba najlepsza dostępna solanka, posiada 
jedną z największych na świecie zawartości jodu, 
dochodzącej do 140 mg na litr. Wykorzystujemy ją 
już w fontannie na odnowionym skwerze przy 
Urzędzie Gminy Jasienica. Inwestycja kosztuje 
195,3 tys. zł, z czego dofinansowanie, jakie pozy-
skaliśmy z funduszy mikroprojektów, wynosi 30 
tys. euro, a więc ok. 60 proc. 

Konstrukcja przeszła pozytywnie wszystkie pró-
by, teraz jej jednak nie uruchomimy, bo wkrótce 
trzeba byłoby wyłączać ją na czas zimy. Jest przy-
gotowana do uruchomienia na wiosnę. Liczę, że bę-
dzie kolejną atrakcją dla rekreacji naszych miesz-
kańców i odwiedzających nas gości. 

NOWY PLAC ZABAW W JASIENICY 
Pod koniec października przekazaliśmy miesz-

kańcom sołectwa Jasienica kolejny plac zabaw. Po-
wstał przy ul. Słonecznej wśród drzew. Nasza gmi-
na intensywnie się rozwija. Przybywa młodych 
mieszkańców i to właśnie z myślą o nich tworzymy 
te przyjazne im miejsca do zabawy i odpoczynku. 
Zamontowanych zostało sześć urządzeń do zabawy, 
tj. zestaw zabawowy z wieżą, zjeżdżalnią i ścian-
kami wspinaczkowymi, huśtawka dwuosobowa, bu-
jak dwuosobowy, karuzela „Krater”, bujak na sprę-
żynie oraz zestaw gimnastyczny. Pod urządzeniami 
została wyłożona nawierzchnia z materiałów prze-
puszczalnych i z mat gumowych, amortyzujących 
upadek dzieci, co znacznie poprawi bezpieczeństwo 
zabawy. Z myślą o dorosłych, opiekujących się 
dziećmi podczas zabawy, ustawiliśmy również dwie 

ławki z oparciem, jest też kosz na śmieci. Teren 
częściowo został ogrodzony od strony strumyka, 
również po to, aby zabezpieczyć dzieci. Inwestycja 
kosztowała ponad 94 tys. zł. 

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI 
Jak co roku uroczyście uczciliśmy 11 listopada. 

Złożyliśmy kwiaty przed tablicami w Jasienicy, 
upamiętniającymi mieszkańców naszej gminy, któ-
rzy zginęli podczas wojen, następnie wzięliśmy 
udział w głównych uroczystościach gminnych, jakie 
w tym roku zorganizowane zostały w Grodźcu. Po 
mszy św. złożyliśmy kwiaty na miejscowym cmen-
tarzu parafialnym pod pomnikiem pamięci żołnierzy 
polskich poległych w 1939 r., potem w nowej sali w 
budynku OSP Grodziec spotkaliśmy się na okolicz-
nościowej akademii z programem artystycznym. 
Wysłuchaliśmy koncertu „Ułani, ułani” Zespołu 
Wokalnego „BB Singers”. 

To ważne święto dla naszej tożsamości narodo-
wej. Podkreślam zawsze, że warto, abyśmy pamię-
tali o tych wszystkich, którzy w taki czy inny spo-
sób przyczynili się do tego, że żyjemy w wolnej 
Polsce. I że to w niej możemy w demokratyczny i 
zgodny z własnymi przekonaniami sposób spełniać 
swoje życiowe aspiracje, przyczyniając się do roz-
woju całego państwa. 

CIESZYNIANKA Z TRADYCJĄ 
Również 11 listopada jak każdego roku w Cie-

szynie uczestniczyłem w uroczyści przyznania lau-
rów Srebrnej Cieszynianki. To wyróżnienie przy-
znawane podczas uroczystej gali osobom z terenu 
Śląska Cieszyńskiego, które w szczególny sposób 
zasłużyły się na rzecz lokalnej społeczności, a ich 
działania są powszechnie uznawane za godne naśla-
dowania i stanowią wzór dla innych. Serdecznie 
gratuluję wszystkim wyróżnionym tym laurem z 
gmin naszego regionu. 

KONCERT W KOŚCIELE W JASIENICY 
Dziękuję katolickiej parafii św. Jerzego w Jasie-

nicy za zorganizowanie koncertu „Bądźmy dla sie-
bie bliscy”. Montaż słowno-muzyczny przygotowa-
ny w przeddzień Święta Niepodległości w sobotę 8 
listopada nawiązywał do tych wydarzeń. Wystąpili 
Marcin Pokusa – skrzypce, Jarek Kąkol – gitara, 
śpiew, ks. Leszek Łysień – recytacja, Aleksandra 
Danielewicz – gitara, śpiew. 

To piękny pomysł, aby w różny sposób, także 
poprzez muzykę, śpiew i refleksyjne wiersze, utrwa-
lać w nas narodową dumę, przypominać nasze pol-
skie tradycje i w ten sposób cieszyć się z Niepodle-
głości. Zachęcam też, aby w przyszłości podejmo-
wać więcej takich inicjatyw w całej naszej gminie. 

NAGRODA KS. JÓZEFA LONDZINA 
Serdecznie gratuluję pani Marii Szubert, która 

była jedną z 10 osób z powiatu bielskiego nomino-
wanych do Nagrody Starosty Bielskiego im. ks. Jó-
zefa Londzina.   
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Uroczysta gala również została zorganizowana w 
przededniu Święta Niepodległości w piątek 7 li-
stopada, co było bezpośrednim nawiązaniem do 
działalności niepodległościowej i patriotycznej na 
naszych ziemiach patrona nagrody, ks. Londzina. 
Maria Szubert ma niemały wkład w utrwalaniu w 
naszej gminie – ale też coraz częściej daleko poza 
jej granicami – naszych rodzimych tradycji, 
zwłaszcza muzycznych i obrzędowych. Od wielu 
lat zajmuje się upowszechnianiem muzyki, wy-
chowaniem w tym zakresie dzieci i młodzieży, a 
także moderowaniem grup muzycznych, związa-
nych przede wszystkim z kulturą Śląska Cieszyń-
skiego. Prowadzi jednocześnie dwa zespoły o 
ustalonej renomie – Zespół Regionalny „Jasieni-
czanka” oraz szkolny „Szwarne Dziecka”. Gratu-
lujemy nominacji i bardzo dziękujemy za tą nie-
strudzoną działalność przekazywania naszych tra-
dycji, tradycji naszych przodków, młodszym po-
koleniom. 

STO FLAG DLA UCZNIÓW 
Kolejnym wydarzeniem, związanym ze Świę-

tem Niepodległości, była wizyta wiceministra ro-
dziny, pracy i polityki społecznej Stanisława 
Szweda w szkole w Jasienicy. Akademii w piątek 
7 listopada towarzyszył program artystyczny, 
przygotowany przez uczniów klasy 7b pod kie-
runkiem wychowawczyni Anny Szymkowiak, a 
także zespół wokalny Piotra Morawskiego i ze-
spół wokalno-instrumentalny Stanisława Urbana. 
Wspólnie z panem ministrem wręczyliśmy 100 
flag uczniom klas 7 i 8, a więc tym, którzy już 
wkrótce wkroczą w dorosłość. 

Przekazaliśmy im nasze narodowe flagi z prze-
słaniem, aby powiesili je z dumą w widocznym 
miejscu i żeby zawsze dbali o ich godną prezenta-
cję. Przypomnieliśmy, że te barwy symbolizują 
naszą wolność, za którą wielu przodków drogo 
płaciło krwią i życiem. My dzisiaj w wolnym kra-
ju mamy prawo do swobodnego wieszania flag, a 
nauką i pracą przyczyniamy się do pomyślności 
ojczyzny. Budując wspólnie bezpieczną i dostat-
nią przyszłość Polski sprawiamy, że pomnażamy 
dziedzictwo przeszłych pokoleń, walczących o 
wolny kraj. 

GRATULACJE DLA WIELOLETNICH PAR 
MAŁŻEŃSKICH 

Również w piątek 7 listopada miałem zaszczyt 
wraz z przewodniczącym Rady Gminy Czesła-
wem Machalicą wręczyć medale za długoletnie 
pożycie małżeńskie 38 parom, które pobrały się 
co najmniej 50 lat temu. Serdecznie wszystkim 
pogratulowałem podkreślając, że choć trwałość 
małżeństwa w dzisiejszych czasach jest w odwro-
cie, to oni są żywym przykładem, że można trwać 
w wierności, tworzyć rodziny i wychowywać 

dzieci, a jednocześnie budować wspólną przy-
szłość dla kolejnych pokoleń. 

Wykorzystałem również okazję, aby zachęcić 
nagrodzonych do promowania tradycji Śląska 
Cieszyńskiego, zwłaszcza upowszechniania stro-
jów regionalnych i utrwalania historii naszego re-
gionu, tych wydarzeń – wielkich, społecznych, ale 
też zwykłych, rodzinnych – których byli świad-
kami. 

ROZMOWY W KATOWICKIEJ STREFIE 
We wtorek 5 listopada spotkałem się w Kato-

wickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej z preze-
sem Januszem Michałkiem oraz wiceprezesem 
Andrzejem Zabieglińskim. Ponownie rozmawiali-
śmy o działaniach w celu sprzedaży kolejnych 
gruntów Jasienickiej Niskoemisyjnej Strefy Eko-
nomicznej, które – przypomnę – wliczone są do 
Katowickiej SSE. 

POŻEGNANIE ALFONSA URBAŃCA 
W poniedziałek 4 listopada na mszy w kościele 

św. Jana Chrzciciela w Rudzicy, a następnie na 
miejscowych cmentarzu parafialnym pożegnali-
śmy śp. Alfonsa Urbańca. Był wieloletnim dyrek-
torem szkoły w Rudzicy, wielkim propagatorem 
kultury, sztuki i sportu, miał 90 lat. 

Składam wyrazy głębokiego współczucia i ża-
lu dla całej rodziny pana Urbańca. Będziemy pa-
miętać, że w czasach wcale niełatwych wycho-
wywał kolejne roczniki młodych mieszkańców 
Rudzicy, uczył ich, zaspokajał ich ciekawość 
świata, a także umożliwiał rozwijanie ich pasji w 
wielu dziedzinach, od sztuki, kultury, po sport. 
Zostawił po sobie całe pokolenia wychowanków. 

DZIEŃ ŚW. HUBERTA 
Dziękuję wszystkim uczestnikom mszy św. w 

kaplicy w Dolinie Św. Wendelina, którzy w nie-
dzielę 3 listopada zebrali się, aby obchodzić dzień 
patrona myśliwych św. Huberta. W uroczystości 
wzięło udział pięć okolicznych kół łowieckich z 
regionu, które wystawiły poczty sztandarowe. 
Trzeba pamiętać, że łowiectwo i myślistwo to 
również piękna tradycja naszego regionu, która 
nie dzieli a łączy.  

WYSOKA FREKWENCJA W WYBORACH 
Bardzo dziękuję wszystkim mieszkańcom na-

szej gminy, którzy głosowali w październikowych 
wyborach do Sejmu i Senatu. To nasz głos, im 
liczniej w ten sposób się wypowiadamy, tym 
mocniej on brzmi w Warszawie – głos mieszkań-
ców małych i średnich miejscowości. W naszej 
gminie frekwencja wyniosła 67,6 proc. i była 
wyższa o blisko 6 proc. w porównaniu ze średnią 
krajową. Bardzo Państwu dziękuję. 

 
Rozmawiał Mirosław Łukaszuk 
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WYNIKI WYBORÓW DO SEJMU I SENATU W GMINIE JASIENICA 
W gminie Jasienica frekwencja wyniosła 67,6 % i była wyższa o blisko 6 proc. w porównaniu ze średnią kra-

jową.  
Podajemy najważniejsze liczby, związane z wyborami do parlamentu, przeprowadzonymi w gminie Jasienica.  

Liczba głosów na poszczególne komitety wyborcze: 

Komitet Liczba głosów 
Procent 

głosów 

Liczba 

mandatów 

Procent manda-

tów 

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 5 622 45,60% 5 55,56% 

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA 

OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI 
3 462 28,08% 3 33,33% 

KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRA-

TYCZNEJ 
1 427 11,57% 1 11,11% 

KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I 

NIEPODLEGŁOŚĆ 
1 017 8,25% 0 0,00% 

KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LU-

DOWE 
801 6,50% 0 0,00% 

Razem 12 329 100% 9 100% 

 
Liczba głosów na poszczególne komitety wyborcze w sołectwach: 

Sołectwo 

Numer listy* 
1 2 3 4 5 

Liczba głosów / 
% 

Liczba głosów / 
% 

Liczba głosów / 
% Liczba głosów / % Liczba głosów / % 

Bielowicko, Wieszczęta 31 5,28% 282 48,04% 61 10,39% 58 9,88% 155 26,41% 

Biery 51 6,88% 331 44,67% 80 10,80% 77 10,39% 202 27,26% 

Grodziec 51 7,48% 225 32,99% 101 14,81% 72 10,56% 233 34,16% 

Iłownica 42 8,27% 283 55,71% 36 7,09% 57 11,22% 90 17,72% 

Jasienica 157 5,62% 934 33,44% 474 16,97% 228 8,16% 1000 35,80% 

Landek 17 5,76% 186 63,05% 20 6,78% 26 8,81% 46 15,59% 

Rudzica 109 6,96% 978 62,45% 112 7,15% 106 6,77% 261 16,67% 

Łazy 26 5,45% 288 60,38% 57 11,95% 24 5,03% 82 17,19% 

Mazańcowice 149 7,28% 862 42,13% 206 10,07% 151 7,38% 678 33,14% 

Międzyrzecze 118 6,08% 908 46,90% 189 9,75% 169 8,72% 555 28,62% 

Roztropice 38 10,19% 194 52,01% 46 12,33% 17 4,56% 78 20,91% 

Świętoszówka 12 3,73% 151 46,89% 45 13,98% 32 9,94% 82 25,46% 
 

* Nr listy 1 - Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe 
Nr listy 2 - KW Prawo i Sprawiedliwość 
Nr listy 3 - KW Sojusz Lewicy Demokratycznej 

Nr listy 4 - KW Konfederacja Wolność i Niepodległość 
Nr listy 5 - KKW Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni 

Wyniki kandydatów, którzy otrzymali mandat: 

Prawo i Sprawiedliwość  
• Stanisław Szwed – 3 691 głosów (29,94 proc.)  
• Przemysław Drabek – 566 (4,59 proc.)  
• Grzegorz Puda – 518 (4,2 proc.)  
• Kazimierz Matuszny – 84 (0,68 proc.)  
• Grzegorz Gaża – 16 (0,13 proc.)  

Koalicja Obywatelska  
• Mirosława Nykiel – 1 717 (13,93 proc.)  
• Mirosław Suchoń – 657 (5,33 proc.)  
• Małgorzata Pępek – 316 (2,56 proc.)  
Sojusz Lewicy Demokratycznej  
• Przemysław Koperski – 803 (6,51 proc.)  

W wyborach do Senatu: 
• Agnieszka Gorgoń-Komor z Koalicji Obywatelskiej otrzymała – 6 094 głosów, co stanowi 50,30 

proc.  

• Andrzej Kamiński z Prawa i Sprawiedliwości – 6 021 (49,70 proc.)  
Na postawie www.pkw.gov.pl
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GMINA WSPIERA PRZEDSIĘBIORCÓW 
Wójt Gminy Jasienica otrzymał wyróżnienie 

w programie „Samorząd wspiera MŚP” Euro-
pejskiego Kongresu Małych i Średnich Przed-
siębiorstw, organizowanego przez Regionalną 
Izbę Gospodarczą w Katowicach.  

Wójt – Lider, który wspiera MŚP Janusz 
Pierzyna odebrał nagrodę w środę 16 paździer-
nika podczas uroczystego spotkania gości Eu-
ropejskiego Kongresu MŚP.  

Jak informuje prezes Tomasz Zjawiony, 
Gmina Jasienica została Laureatem 9. Edycji 
Programu „Samorząd wspiera MŚP”.  

–  Dziękuję zacnej Kapitule za tak prestiżo-
we wyróżnienie. To dla nas zaszczyt, że po raz 
kolejny jesteśmy docenieni jako gmina wspie-
rająca małych i średnich przedsiębiorców. Do-
ceniamy wszystkich, którzy prowadzą u nas 
działalność gospodarczą i płacą podatki, aby z 
wypracowanych funduszy można było prowa-
dzić szereg inwestycji, a zarazem mieć środki 
finansowe dla najuboższych – mówi wójt Ja-
nusz Pierzyna.  

Gmina Jasienica przez kapitułę kongresu już 
po raz kolejny została uhonorowana za wspieranie MSP. Jak informuje prezes Tomasz Zjawiony, zna-
lezienie się w gronie Honorowych Laureatów Programu „to nie tylko wzmocnienie wizerunku Gminy 
w otoczeniu, ale także potwierdzenie szczególnej dbałości o rozwój sektora MŚP”. –  Otrzymanie tak 
prestiżowego tytułu z rąk środowisk biznesowych jest wyraźnym sygnałem na to, iż podejmowane 
działania w zakresie wspierania MŚP są skuteczne i mają charakter trwały – dodaje prezes RIG. – 
Gmina Jasienica to wzór do naśladowania.  

www.jasienica.pl 

HOŁD DLA ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH 
Złożeniem wieńców i modlitwą na cmentarzu w 

Mazańcowicach uczczono pamięć plutonowego 
Edwarda Andrzeja Biesoka „Edka” i jego żołnierzy 
z oddziału Narodowych Sił Zbrojnych.  

Jak co roku przed Dniem Wszystkich Świętych 
Gmina Jasienica czci pamięć plutonowego Edwarda 
Andrzeja Biesoka „Edka”, pochodzącego z Mazańco-
wic żołnierza Narodowych Sił Zbrojnych. We wtorek 
29 października w uroczystości na cmentarzu w Ma-
zańcowicach wziął udział m.in. wicewójt gminy Jasie-
nica Krzysztof Wieczerzak, wicewojewoda śląski Jan 
Chrząszcz, wicestarosta bielski Grzegorz Szetyński, 
komendant Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-
Białej Zygmunt Mizera oraz przedstawiciele wojska i 
policji. Krótką modlitwę poprowadził ks. Piotr Gro-
chowiecki, proboszcz parafii katolickiej w Mazańco-
wicach.  

Edek urodził się w 1927 r. w Mazańcowicach. W 
czasie okupacji okazywał jawnie niechętny stosunek 
do Niemców, a jego rodzice odmówili podpisania 
Volkslisty, co spowodowało, że 13-letni Edward Bie-
sok został wywieziony na roboty do Rzeszy. Szybko 
stamtąd uciekł, wrócił do Mazańcowic i się ukrywał.  

Po utworzeniu PRL jesienią 1945 r. dołączył do 
oddziału Narodowych Sił Zbrojnych por. Henryka 
Flame „Bartka” i na początku 1946 r. zorganizował 

ośmioosobową grupę bojową. Grupa pod dowódz-
twem Edka przeprowadziła kilkanaście akcji, mają-
cych przede wszystkim charakter upominawczy wobec 
aktywnych działaczy władzy komunistycznej.  

Na stokach Błatniej 13 maja 1946 r. doszło do po-
tyczki oddziału z plutonem operacyjnym MO z Kato-
wic. W tej zwycięskiej dla żołnierzy NSZ bitwie Edek 
zginął i został pochowany na miejscu. Dopiero w 2013 
r. jego szczątki ekshumowano z mogiły żołnierskiej na 
Błatniej i złożono w grobie w Mazańcowicach. Jego 
grób stanowi równocześnie symboliczną mogiłę pięciu 
poległych żołnierzy jego oddziału.  

www.jasienica.pl 

Wójt Janusz Pierzyna gratulacje otrzymał z rąk:  
• Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju Jerzego Kwiecińskiego  
• Honorowego Prezesa Katowickiej RIG Tadeusza Donocika  
• Prezesa Katowickiej RIG Tomasza Zjawionego  
• Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej Kazimierza Kuberskiego  
• Prorektora Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej Marcina Lisa.  
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OBCHODY ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI 
W obchodach Święta Niepodległości w 

Grodźcu mieszkańcy gminy Jasienica oddali 
hołd poległym za wolność Polski, a także 

wspólnie wspominali wydarzenia, które dopro-

wadziły do odzyskania Niepodległości.  

W tym roku gminne obchody Święta Nie-
podległości zorganizowano w Grodźcu. Po 

mszy świętej dziękczynnej uczestnicy na czele 

z orkiestrą strażacką z Mazańcowic, pocztami 

sztandarowymi gminnych jednostek OSP, szkół 
i organizacji społecznych przemaszerowali na 

cmentarz. Tu pod Pomnikiem Poległych w 

pierwszych dniach września 1939 roku oddali 

cześć obrońcom ojczyzny. Biało-czerwone wią-
zanki kwiatów złożyli m.in. wójt Janusz Pie-

rzyna, przewodniczący Rady Gminy Czesław 

Machalica, wiceminister Stanisław Szwed, po-

seł Mirosław Suchoń, przedstawiciele szkół, or-
ganizacji społecznych, Klub Honorowych Daw-

ców Krwi.  

Główna część uroczystości odbyła się w no-

wej strażnicy OSP. Wójt Janusz Pierzyna przy-
pomniał o patriotycznych postawach naszych 

przodków, które doprowadziły do odzyskania 

przez Polskę Niepodległości oraz przyłączeniu 

Śląska Cieszyńskiego do Macierzy.  
Uroczystościom towarzyszył występ arty-

styczny Zespołu Wokalnego „BB Singers” pt. 

„Ułani, Ułani”. Do artystów szybko przyłączyli 

się uczestnicy, wspólnie śpiewając legionowe i 
patriotyczne pieśni.  

Tradycyjnie przed głównymi uroczystościa-

mi wójt Janusz Pierzyna i przewodniczący Rady 

Gminy Czesław Machalica złożyli wiązankę 
kwiatów pod tablicami w Jasienicy, upamiętnia-

jącymi mieszkańców gminy poległych w czasie 

obu wojen światowych.  
www.jasienica.pl 
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PODZIĘKOWANIA DLA DŁUGOLETNICH MAŁŻONKÓW 
„Świadomy praw i obowiązków wynikających z założenia rodziny, uroczyście oświadczam, 

że wstępuję w związek małżeński z (...) i przyrzekam, że uczynię wszystko, aby nasze mał-
żeństwo, było zgodne, szczęśliwe i trwałe”.  

Trzydzieści osiem par z gminy Jasienica otrzy-
mało medal za długoletnie pożycie małżeńskie od 
Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Wręczenie odzna-
czeń było głównym punktem spotkania, jakie z tej 
okazji dla małżonków przygotowała Gmina Jasieni-
ca. 

Medale od Prezydenta otrzymały pary z co naj-
mniej 50-letnim stażem małżeńskim. Jubilatów 
przywitał wójt Janusz Pierzyna. – To dla nas wielki 
zaszczyt i wyróżnienie, że możemy zasiąść z wami 
przy jednym stole. Trwałość małżeństwa w dzisiej-
szych czasach jest w odwrocie. Tym bardziej należy 
wam się wielki szacunek, bo jesteście żywym przy-
kładem, że to jest możliwe – mówił wójt. – Chcę 
wam podziękować nie tylko za małżeńskie świadec-
two, ale za te dekady pracy na rzecz naszej gminy, 
za wasz wkład w jej rozwój – dodawał. 

Przypomniał, jak w ostatnich dziesięcioleciach 
intensywnie rozwija się gmina, zwrócił uwagę na 
liczne inwestycje w szkolnictwie, strażnice OSP, 

drogi, o rozpoczynającej się rozbudowie Urzędu 
Gminy. – Są one możliwe, bo stworzyliśmy Strefę 
Ekonomiczną, która generuje stały dochód. Poja-
wiają się problemy, ale jesteśmy od tego jako samo-
rząd, aby je rozwiązywać, mimo niewystarczające-
go dofinansowania zadań zleconych Gminie – wy-
jaśniał Janusz Pierzyna. 

Jak co roku wykorzystał okazję, aby zachęcić 
seniorów do promowania tradycji Śląska Cieszyń-
skiego, zwłaszcza upowszechniania strojów regio-
nalnych. – Nie dajcie im przepaść, wyciągnijcie z 
szaf i wyjaśnijcie wnukom, jaką wielką stanowią 
wartość – mówił. 

Wójt Janusz Pierzyna wręczył medale, a prze-
wodniczący Rady Gminy Jasienica Czesław Ma-
chalica kosz ze słodyczami, natomiast wicewójt 
Krzysztof Wieczerzak obdarował jubilatów  kwia-
tami. Dla gości grała kapela „Brynioki”. 

www.jasienica.pl 

 

 

 

 
 

PODZIĘKOWANIE ZA UDZIAŁ W BENEFISIE 
Mam świadomość tego, jak wielu z przybyłych na ten wieczór gości, zasługuje na taki benefis bardziej 

niż ja. Ponieważ na spotkaniu nie udało mi się podziękować Wszystkim, robię to z wielką pokorą i 
wdzięcznością na łamach gazety. Musicie mi wierzyć, że wieczór ten był dla mnie od początku do końca 
jedną, wielką niespodzianką. Serdecznie dziękuję: 

Staroście Andrzejowi Płonce, przew. Rady Powiatu Janowi Borowskiemu, wójtowi Gminy Jasienica Ja-
nuszowi Pierzynie, przew. Rady Gminy Jasienica Czesławowi Machalicy, wicewójtowi Gminy Jasienica 
Krzysztofowi Wieczerzakowi. Księżom: Janowi Walusiowi, Witoldowi Grzombie, Ignacemu Czadrowi, 
Marcinowi Kulig, Radnym Międzyrzecza Górnego i Dolnego, Genowefie Kopeć, Tomaszowi Osuch, Wie-
sławowi Czarneckiemu, Sołtys Międzyrzecza Górnego Marii Głuc-Mrzyk, Książnicy Beskidzkiej, Bibliote-
ce Gminnej w Jasienicy, Stowarzyszeniu Przyjaciół Międzyrzecza, Radom Sołeckim, Strażakom i Młodzie-
żowej Drużynie Pożarniczej z Międzyrzecza Górnego, Klubowi Sportowemu, Stowarzyszeniu Przyjaciól 
Zespołu Regionalnego „Międzyrzecze”, nauczycielom Szkoły Podstawowej, Regionalnemu Zespołowi 
„Dudoski”, artystom z Grupy Twórczej „Barwa”, Regionalnemu Ośrodkowi Kultury w Bielsku-Białej. Są-
siadom Chaty, mieszkańcom Międzyrzecza oraz moim sąsiadom z Jasienicy i Jaworza. 

Spotkało mnie z Waszej strony tyle ciepła, dobrych słów, serdecznych uśmiechów, dobroci… Za to, że 
byliście ze mną w ten wspaniały wieczór – DZIĘKUJĘ! 

Za ogrom pracy, życzliwość i wielki takt w przygotowaniu mojego benefisu, dziękuję całemu zespołowi 
Gminnego Ośrodka Kultury w Jasienicy, a szczególnie ciepło dyr. Agnieszce Bronowskiej. 

Dziękuję za cudowne słowa Juliuszowi Wątrobie, prowadzącemu ten wieczór Piotrowi Skusze oraz cu-
downym artystom Iwonie Loranc i Tomaszowi Pali. 

Proszę o wybaczenie, jeżeli kogoś pominąłem w tym wielkim tłumie gości, ale ściskam każdego z Was! 
                                                                                                                                                        Krzysztof Czader 

PODZIĘKOWANIE ZA WSPÓŁPRACĘ 
Mieszkańcom Międzyrzecza Górnego i Dolnego za to, że mogłem być wśród Was i przez kilka-

naście lat pracy czułem codzienną życzliwość najmłodszych, nieco starszych i całkiem już nie-
młodych, wspaniałych obywateli tych niezwykłych miejscowości. Składam Wam szczere wyrazy 

wdzięczności. 

Krzysztof Czader 
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BENEFIS KRZYSZTOFA CZADERA 
Rzeźbiarz, plastyk, animator kultury, 

miłośnik przyrody, a wreszcie człowiek, 
który zaraża radością. Krzysztof Czader 
obchodzil swój benefis pracy twórczej, a 
jednocześnie kilka innych ważnych jubi-
leuszy.  

W piątek 25 października w Chacie Mię-
dzyrzecze świętowano benefis Krzysztofa 
Czadra 50-lecia pracy twórczej, a jednocześnie 
jubileusz 65-lecia jego urodzin oraz 12 lat pia-
stowania stanowiska kierownika filii GOK w 
Międzyrzeczu Górnym. Spotkanie z udziałem 
licznie przybyłych gości poprowadził satyryk 
Piotr Skucha. W programie imprezy oprócz 
wielu niespodzianek, specjalnych prezentów 
oraz zabawnych anegdot z życia prywatnego 
jubilata nie zabrakło również muzyki. Wystą-
pił duet w składzie Iwona Loranc (wokal) i 
Tomasz Pala (piano), który wykonał ulubione 
piosenki bohatera wieczoru. Gratulacje złożył 
artyście wójt Janusz Pierzyna, a pean na cześć 
Krzysztofa Czadera wygłosił nie kto inny, jak 
poeta Juliusz Wątroba.  

Wieczór zwieńczył wjazd tortu, gromkie 
„100 lat” w wykonaniu Regionalnego Zespołu 
„Dudoski” oraz mnóstwo życzeń. Oczywiście 
spotkaniu towarzyszyła wystawa prac Krzysz-
tofa Czadra. Można ją oglądać w filii GOK w 
Międzyrzeczu Górnym do końca listopada.  

Krzysztof Czader ukończył Państwowe Li-
ceum Plastyczne w Bielsku-Białej na kierunku 
grafika. Jest mieszkańcem Jaworza, jednak 
zawodowo i artystycznie już przed wielu laty 
silnie związał się z gminą Jasienica, przede 
wszystkim Międzyrzeczem Górnym, gdzie 
kieruje filią Gminnego Ośrodka Kultury „Cha-
ta Międzyrzecze”. Jest także członkiem Grupy 
Twórczej „Barwa” przy GOK w Jasienicy.  

Cały Śląsk Cieszyński stanowi inspirację 
dla jego oryginalnej, niepowtarzalnej i 
wszechstronnej twórczości plastycznej: rzeźbi, 
maluje, rysuje, a także interesuje się botaniką, 
szczególnie życiem motyli i chrząszczy.  

Najbliższa jest mu rzeźba, swoje prace wy-
konuje zarówno w drewnie, jak i w kamieniu. 
Tematykę obiera różnorodną, często są to np. 
rzeźby Jezusa Frasobliwego, Matki Boskiej, 
aniołów, świątków, ale także ogromne ilości 
ptaków. Twórca brał udział w licznych wy-
stawach zbiorowych i indywidualnych w kraju 
i za granicą. Jest laureatem wielu konkursów 
organizowanych na szczeblu regionalnym, jak 
i ogólnopolskim.  

W 2001 r. artysta został uhonorowany Laurem 
Srebrnej Cieszynianki. W styczniu 2018 r. Ewa i 
Krzysztof Czadrowie otrzymali wyróżnienie w dzie-
dzinie ochrony materialnego dziedzictwa kulturowe-
go za działalność na rzecz lokalnej społeczności oraz 
podejmowanie inicjatyw na rzecz ochrony dziedzic-
twa kulturowego powiatu bielskiego. Twórczość 
Krzysztofa i Ewy Czadrów oraz ich zbiory zostały 
udokumentowane przez telewizję TVP1 i TVP3 i 
przedstawione w programach telewizyjnych „Wpisa-
ni w krajobraz” oraz „Pozytywka”.   

 gokjasienica.pl
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XXI EDYCJA NAGRODY STAROSTY BIELSKIEGO 
IM. KS. PRAŁATA JÓZEFA LONDZINA 

W tym roku nominacje samorządów gminnych do nagrody otrzymali:  
Ks. kanonik Cezary Dulka z gminy Bestwina.  
Maria Dobija  z gminy Buczkowice.  
Barbara Bielaczyc z gminy Czechowice-Dziedzice.  
Maria Szubert z gminy Jasienica.  
Stanisław Hoczek  z gminy Jaworze.  

Adam Hałat z gminy Kozy. 
 Zespół Regionalny „Porąbczanie” 

z gminy Porąbka.  
Jacek Żaba z gminy Szczyrk.  

Bronisław Chrobak z gminy Wilamowice.  
Bożena Tobiasz z gminy Wilkowice.  

Nagroda starosty bielskiego im. ks. Józefa Londzina 2019 
przyznana! Laureatem XXI edycji został Bronisław Chrobak, 
mieszkaniec Pisarzowic. Wyróżnienie i gratulacje odebrał pod-
czas efektownej gali, jaka miała miejsce w Bielskim Centrum 
Kultury w piątek 8 listopada. 

Uroczystość wręczenia nagrody im. ks. Józefa Londzina 
2019 uświetnił koncert zespołu Golec uOrkierstra oraz chóru 
Akademii Techniczno-Humanistycznej dyrygowanego przez 
Jana Borowskiego. 

Tegoroczny Laureat Nagrody Bronisław Chrobak  mieszka w Pisarzowicach. 
W 1980 roku rozpoczął pracę społeczną w spółdzielni Pracy „Bielsbud” w 
Bielsku-Białej, był członkiem grupy, która zainicjowała utworzenie Zakładowej 
Komisji NSZZ „Solidarność”, od 1981 roku był jej przewodniczącym. Funkcję 
tę pełnił do ogłoszenia stanu wojennego. Po delegalizacji „Solidarności” kon-
tynuował działalność społeczną poprzez udzielanie konkretnej pomocy rodzi-
nom osób internowanych. Równocześnie zajmował się kolportowaniem w za-
kładach pracy ulotek i nielegalnych wówczas wydawnictw. Z tego powodu, 
wielokrotnie zatrzymywany, prześladowany i przesłuchiwany w areszcie Ko-
mendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Bielsku-Białej oraz w Komendzie 
Powiatowej MO w Żywcu, internowany i przetrzymywany w obozie dla inter-
nowanych w Zabrzu Zaborzu. Nigdy nie zgodził się na współpracę ze służbą 
bezpieczeństwa PRL, ani też nie ujawnił żadnych informacji z działalności 
konspiracyjnej. Na mocy decyzji szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób 
Represjonowanych z dnia 26 stycznia 2018 roku Bronisław Chrobak uzyskał 
status osoby represjonowanej z powodów politycznych oraz odznakę hono-
rową wraz z legitymacją potwierdzającą jej nadanie. W wyborach samorzą-
dowych w 1990 roku został wybrany radnym Rady Miejskiej w Wilamowicach, 
przez trzy kadencje pełnił funkcję przewodniczącego Rady Miejskiej. Od 1996 
roku należy do Akcji Katolickiej w diecezji bielsko-żywieckiej. Swoją postawą 
zawsze przekazywał wartości społeczne i patriotyczne. Osobiście zaangażo-
wał się w przyznanie w 2018 roku przez gminę Wilamowice tytułu Honorowe-
go Obywatela dla śp. Pułkownika WP Mariana Pilarskiego oraz odsłonięcie 
tablicy pamiątkowej ku jego pamięci w Pisarzowicach podczas Gminnych 
Obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. 

NOMINOWANA PRZEZ  
SAMORZĄD GMINY JASIENICA 

MARIA SZUBERT 

Absolwentka Uniwer-
sytetu Śląskiego Filii w 
Cieszynie, nauczyciel w 
Szkole Podstawowej w 
Iłownicy. Prowadzi 
szkolny zespół muzycz-
ny, pracując z miejscową 
uzdolnioną muzycznie 
młodzieżą.  
Uczy gry na powszech-

nie dostępnych instrumentach, fletach, dzwon-
kach, metalofonach i keyboardach. Zajęcia pro-
wadzi nieprzerwanie od 33 lat z kolejnymi roczni-
kami młodzieży. Organizuje także Szkolne Kon-
kursy Gwary. 

W 2015 roku założyła zespół „Szwarne Dziec-
ka”, który regularnie powiększa repertuar, uzupeł-
nia też gromadzone stroje ludowe i coraz częściej 
występuje na imprezach szkolnych, środowisko-
wych, podczas akcji charytatywnych. Co roku ze-
spół bierze udział w organizowanym przez Gmin-
ny Ośrodek Kultury w Jasienicy Konkursie Kolęd i 
Pastorałek oraz w Powiatowym Przeglądzie Ze-
społów Artystycznych SAGA, zdobywając wysokie 
miejsca. Szkolny zespół pod przewodnictwem 
Marii Szubert wystąpił również na Śląskim Śpie-
waniu w Koszęcinie. 
Maria Szubert kieruje także Zespołem Regional-
nym „Jasieniczanka”. Z zespołem, który w roku 
ubiegłym obchodził 30-lecie istnienia, związana 
jest od chwili jego powstania – od 1988 roku, po-
czątkowo jako akordeonistka. W 2010 roku wraz z 
członkami kapeli zespołu założyła kwartet mu-
zyczny. W 2014 roku objęła kierownictwo zespołu 
„Jasieniczanka”. Zespół bierze udział w regional-
nych przeglądach, w Tygodniu Kultury Beskidz-
kiej, w licznych konkursach. Do wielkich sukce-
sów „Jasieniczanki” należą przede wszystkim wy-
stępy w corocznych Regionalnych Przeglądach 
Pieśni „Śląskie Śpiewanie” im. prof. Adolfa Dyga-
cza, organizowanym w Koszęcinie przez Zespół 
Pieśni i Tańca „Śląsk” oraz Związek Górnośląski. 
W 2015 roku Zespół zdobył I miejsce, w 2016 
główną nagrodę Grand Prix i statuetkę Szczygli-
ka. W 2017 roku w Koszęcinie „Jasieniczanka”
pod kierownictwem Marii Szubert wywalczyła I 
miejsce w Europejskim Konkursie „Rozśpiewany 
Śląsk” , a w tym roku II miejsce na Śląskim Śpie-
waniu. 
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POŻEGNANIE  
ŚP. ALFONSA URBAŃCA 
W wieku 90 lat zmarł Alfons Urbaniec, 

wieloletni nauczyciel szkoły w Rudzicy.  
Śp. Alfons Urbaniec zmarł 30 październi-

ka, dzień po swoich 90. urodzinach. Uroczy-
stości pogrzebowe odbyły się w poniedziałek 
4 listopada w kościele św. Jana Chrzciciela w 
Rudzicy, następnie zasłużonego dla sołectwa 
i gminy Zmarłego złożono w grobie na miej-
scowym cmentarzu.  

 Zamieszczamy tekst Juliusza Wątroby, odczy-
tany przez byłą dyrektor szkoły w Rudzicy 
Monikę Giemzę, którym społeczność Rudzicy 
żegnała Alfonsa Urbańca na cmentarzu w 
dniu 4 listopada 2019 r.    

Nasz Pan Urbaniec  
Alfons Urbaniec… Nasz Pan Urbaniec… 

Nauczyciel, wychowawca i przyjaciel mło-

dzieży… Nauczyciel z powołania, w którym 

ogniskowało się pięknie tak wiele – życiowa 
mądrość, fachowość doświadczenie, pracowi-

tość, odpowiedzialność, pozytywne nasta-

wienie do świata i ludzi, pracowitość i… po-

czucie humoru… Słowem Osobowość!  
Mieliśmy szczęście być Jego wychowankami. 

Jego lekcje nigdy nie były nudne, bo był 

człowiekiem z pasją, z ogromną energią, któ-

rą wkładał we wszystkie swoje liczne działa-
nia. Potrafił swoim mocnym głosem ciekawie 

opowiadać o wszystkim. A mówił tak prze-

konywająco, że nawet najnudniejsze tematy 

potrafiły nas zainteresować, pochłonąć bez 
reszty. Bo też traktował nas poważnie, tak na 

sto procent, gdy nas wprowadzał w wielo-

barwne światy kolejnych przedmiotów – od 

języka polskiego zaczynając, a na chemii 
kończąc…  

Na jego lekcjach zawsze było skupienie i 

uwaga, bo mówił tak, że nie można było ina-

czej… Wszak był niekwestionowanym auto-
rytetem, który umiał zdyscyplinować nawet 

najtrudniejszą młodzież. Wiedział, jak indy-

widualnie podejść i dotrzeć do każdego: czy 

dobrym słowem, surowo skarcić… To dzięki 
niemu szkoła rozkwitła nie tylko nauką, bo 

prowadził także świetlicę, założył działki 

szkolne, prowadził spółdzielnię uczniowską i 
Szkolne Koło Sportowe, kółko fotograficzne i 
modelarskie, opiekował się zespołami te-

atralnymi i kukiełkowymi, a w Klubie Ruch, 

w którym skupiało się życie kulturalne star-

szej młodzieży, jako przewodniczący  

Alfons Urbaniec  

Urodził się w Międzyrzeczu Dolnym 
29 października 1929 r. Do szkoły 
podstawowej w Mazańcowicach 
uczęszczał w latach 1936-1944.  
Do września 1945 r. pomagał rodzi-
com na 14-hektarowym gospodar-
stwie, następnie wstąpił do Gim- 
nazjum i Liceum Męskiego im. Józe-
fa Piłsudskiego w Bielsku-Białej. 
 Świadectwo dojrzałości uzyskał na 
wydziale humanistycznym w 1950 r.  
Miał zamiar zostać aktorem, ale choroba ojca uniemożliwiła mu 
studia, musiał pomagać matce na gospodarstwie.  
Pracę podjął jako nauczyciel w Szkole Podstawowej w Rudzicy 
w październiku 1950 r., jednocześnie zdobył kwalifikacje peda-
gogiczne w Liceum Pedagogicznym w 1952 r. Pracując w szko-
le ukończył zaocznie kurs nauczycielski z wychowania fizyczne-
go, a w 1957 r. Zaoczne Studium Nauczycielskie na kierunku 
biologia i wychowanie fizyczne. W 1953 r. ukończył wakacyjny 
kurs kierowników świetlic i pracował w Rudzicy jako kierownik 
Świetlicy Gminnej, dalej ucząc w szkole.  
W tym okresie szczególnie dał się poznać jako animator życia 
kulturalnego, sportowego i edukacji w Rudzicy. W Świetlicy 
prowadził zespoły teatralne, recytatorskie i teatrzyk kukiełkowy. 
Współdziałał z młodzieżą i organizował spotkania literackie, 
„Teatr przy kawie”, konkursy sportowe itp. W szkole z kolei pro-
wadził Spółdzielnię Uczniowską, Szkolne Koło Sportowe z sek-
cją akrobatyczną, kółko fotograficzne i kółko modelarskie.  
W latach 1962-1984 pełnił funkcję zastępcy kierownika szkoły. 
W 1978 r. ukończył studia na kierunku biologicznym w Katowi-
cach. Pracując w szkole w Rudzicy pełnił dodatkowo wiele funk-
cji społecznych: był radnym Gromadzkiej Rady w Rudzicy, a 
później Gminnej Rady w Jasienicy, łącznie przez 5 kadencji. W 
latach 1959-1972 był instruktorem Spółdzielni Uczniowskiej, a 
także prezesem Rady Nadzorczej spółdzielni w Rudzicy przez 
dwie kadencje. Współpracował z OSP, Kółkiem Rolniczym i in-
nymi organizacjami.  
Za działalność zawodową i społeczną był wielokrotnie odzna-
czany:  
• 1966 r. - Odznaką Zasłużonego Działacza Spółdzielczego,  
• 1966 r. - Srebrną Odznaką Zasłużonemu w Rozwoju Woje-

wództwa Katowickiego,  
• 1975 r. - Złotym Krzyżem Zasługi,  
• 1976 r. - Złotą Honorową Odznaką ZMW,  
• 1977 r. - Odznaką Za Zasługi Dla Województwa Bielskiego,  
• 1982 r. - Odznaką Zasłużonego Działacza Kultury,  
• 1983 r. - Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski,  
• 1984 r. - Medalem 40-lecia Polski Ludowej.  
W roku 1984 przeszedł na emeryturę, ale do 1992 roku praco-
wał jeszcze jako nauczyciel biologii.  
W uznaniu szczególnych zasług w dziedzinie społeczno-
kulturalnej został nominowany w 1999 r. do Nagrody im. Ks. Jó-
zefa Londzina ustanowionej przez Starostę Bielskiego.  
Towarzystwo Miłośników Rudzicy doceniając działalność Alfon-
sa Urbańca postanowiło nadać mu tytuł Honorowego Członka 
Towarzystwa, wpisać do Księgi Pamiątkowej Ludzi asłużonych 
dla Rudzicy oraz wręczyć okolicznościowy medalion.  

Towarzystwo Miłośników Rudzicy. 
Źródło: rudzica.org.pl
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POŻEGNANIE ŚP. ALFONSA URBAŃCA 
Społecznej Rady Klubu, organizował wszystko: od wyjazdów do teatru po spotkania literackie…  
Miał też niezwykłe poczucie humoru, które wykorzystywał, by rozładować napięcie czy znużenie, 
dowcipem sytuacyjnym lub wesołą powiastką. A jak wspaniale mówił!  

Nie dziwi więc, że chciał zostać aktorem (miał już nawet zdany egzamin do Wyższej Szkoły Te-
atralnej w Krakowie), ale proza życia zadecydowała, że na nasze szczęście, i szczęście wielu pokoleń 
rudziczan, został nauczycielem. Że był z nami – tak bardzo wyrazisty i obecny w życiu naszej społecz-
ności, że aż trudno sobie wyobrazić Rudzicę bez Niego. Bo żył na sto procent, na pełny regulator – 
człowiek wyjątkowy i wybitny. I nie są to czcze słowa, ale najprawdziwsze tą prawdą, która była w 
Nim…  

Dlatego lubili go i szanowali wszyscy – tak uczniowie, jak i rodzice, i wszyscy inni, którzy się z nim 
zetknęli… I stąd tak godny naszej życzliwej pamięci, bo tak dobrze nam się przysłużył, bo jest w nas, a 
my Jego mądrość, roztropność, dobroć spróbujemy przekazać dalej…  

Z  G Ó R K I … 
Ta ostatnia niedziela

Oczywiście, że nie była to ostatnia niedziela.   I 
nawet tytuł nazbyt oryginalny, bo zapożyczony z 
przedwojennego szlagieru. Ale bardzo prawdopo-
dobne, że była to ostatnia taka piękna niedziela 
tego października i roku. Rozsłoneczniona, cie-
plutka i wielobarwna. Dwadzieścia dwa stopnie w 
cieniu sprawiły, że atrakcyjne panie w Skoczowie 
zrzucały jesienne ciuszki, odsłaniając swoje nie-
wątpliwe wdzięki przed słoneczkiem oraz cie-
kawskimi panami. 

I dobrze, że chociaż krzyż papieski na Kapli-
cówce przywoływał spacerowiczów do porządku, 
a żołędzie i kolorowe liście szeleszczące pod sto-
pami przypominały, że to przecież jednak jesień, 
ale jeszcze złota, polska, powyborcza, przedwy-
borcza, polityczna. Na całe szczęście przyroda ma 
politykę w nosie i zabieganym wiewiórkom 
wszystko jedno, która partia wygrała, a która 
przegrała z kretesem. Więc ja także, w tę prze-
piękną niedzielę, przepoczwarzyłem się w wie-
wiórkę – tak beztroską, tak radosną, tak szczęśli-
wą i podskakującą, że aż moja aktualna pani Żona 
przywołała mnie do porządku, bo to ponoć nie 
wypada pokazywać swojego szczęścia i beztroski, 
bo co sobie inni pomyślą? Że stary cap, któremu 
chyba odbiło, bawi się kasztanami, śmieje jak 
głupi do sera i do napotkanych dziewcząt!  
To rzeczywiście nienormalne w tym nienormal-
nym kraju, gdzie wypada się jedynie smucić, na-
rzekać i trząść ze strachu portkami, jak ten gość w 
„Balladzie o trzęsących się portkach” genialnego 
poety Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. I już 
mnie język i pióro swędzi, by pociągnąć ten fra-
pujący wątek, ale powstrzymuję się siłą, by nie ją-
trzyć, nie skłócać, nie oskarżać i podsłuchiwać 
bliźnich, a jedynie się wsłuchiwać w bezpieczne i 
kojące odgłosy natury z szumem liści i wiatru na 
czele, a w tle szczekania piesków sikających bez-
trosko na wszystko… 

I aż wierzyć się nie chce, że 
jesień z wszystkimi pozy-
tywnymi rekwizytami, o 
których napomknąłem wy-
żej, jest ponoć tą niedobrą 
porą roku, zbierająca smut-
ne żniwo pod postacią de-
presji, załamań psychicz-
nych, z dekadencją i nihilizmem pod rękę. Nie 
uwierzył bym w to pewnie, gdybym nie spotkał 
znajomego, wybitnego człowieka ze stolicy, który 
już na pierwszy rzut oka był chodzącą kupką 
smutku, potwierdzającą dramatyczną, depresyjną 
statystykę. Mówiąc szczerze, to mój przyjaciel 
cierpi na tę chorobę cywilizacyjną niezależnie od 
pór roku, ciśnienia atmosferycznego, czy ilości 
opadów przypadających na jeden milimetr jego 
uduchowionego ciała. Nie kryje się jednak ze 
swoimi cierpieniami i udrękami, zażywa systema-
tycznie leki psychotropowe, by jakoś znośnie 
funkcjonować. Nie wstydzi się też tej swojej 
przypadłości, a wręcz ją ogłasza świtu, bo stał się 
nawet „twarzą depresji”, bohaterem wywiadów 
telewizyjnych i radiowych, a nawet książek!  
Ale tym razem wyglądał znacznie gorzej, niźli 
wcześniej. Na moje dręczące pytanie, co się stało, 
czyżby skomasowany atak depresji, odrzekł z 
rozpaczą i rezygnacją w głosie: - Julek, naprawdę 
nie mogę się odnaleźć, bo depresja, nagle i nie-
spodziewanie u-u-u-u-stąpiła-a-a-a-a!!! 
My jednak, na przekór kasandrycznym przewi-
dywaniom, odnajdźmy się w tym czasie i prze-
strzeni, powtarzając ku pokrzepieniu choćby 
ostatnią strofę znakomitego wiersza K.I.G. z 1953 
roku: 
„Gdy wieje wiatr historii, 
ludziom jak pięknym ptakom 
rosną skrzydła, natomiast 
trzęsą się portki pętakom.” 

Juliusz Wątroba
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JESIYNNE ROZWAŻANI 
Witóm piyknie! 

Kie tak idym przez tóm naszóm dziedzine, czy to 
na wiosne, kie świat budzi sie do życio, czy na je-
siyń, kie dnie szare i mgliste, jak godajóm psa do 
pola by nie wygnoł, trefióm ludzi starszych łu-
śmiychniyntych i zadowolónych z życio. Chocioż 
wiym, że też majóm swoji starości i roztomajte cho-
róbska ich mynczóm, ale jak jyno rano łoczy łode-
wrzóm, nie szukajóm problemów i kaj ich boli, jyny 
z wszystkigo sie cieszóm. Z tego, że słónce świyci, 
że cosi zrobióm w łogródku, że mogóm iś na szpa-
cyr. Cieszóm sie z kożdego kwiotka, ze śpiywu pto-
ków, a niejedyn z nich je szczyńśliwy, że wrócił do 
chałpy ze szpitola po ciynżkij łoperacyji. Cieszóm 
sie z małych i wielkich rzeczy, że spotkali downego 
kamrata, z kierym sie downo nie widzieli. Cieszóm 
sie, że pies myrdo do nich wesoło łogónym, a kocur 
sie tuli. Do nich szczyńści to nie wygodne, luksu-
sowe, bogate życi. Do nich szczyńści to być blisko 
drugigo człowieka i niyś mu bezinteresownóm pu-
moc. Łóni widzóm wiecznie potrzeby inszych ludzi. 
Dzisiejszy świat sie zmiynił, kożdy myśli jyny ło 
swojich potrzebach, toteż ni ma dziwoty, że coroz 
miyni ludzi garnie sie do spółecznej roboty. Jak 
chcymy kogo zwerbować do takij roboty, to zaroz 
słyszymy: wiela za to płacóm? Jak łusłyszóm, że 
nic, bo to je społeczno praca, tóż zaroz podziynku-
jóm. 

 A jesi już kiery zgodzi sie na takóm robote to sie 
ani nie przyznowo, że to robi za darmo, żeby go tyn 
świat nie łuznoł za jakigosikej guptoka, abo niełu-
dacznika. Bo kto to dzisio za darmo robi? Młodzi 
ludzie tego ni mogóm zrozumieć. Niejedyn z nas 
starszych pyto się, na kiery to pokolyni wychowoł i 
łoglóndómy się, kogo by tu za to obwinić! A nie 
trzeja daleko szukać, dyć to ty i jo. Chcielimy tym 
młodym ludzióm nieba przychylić, a zapómnielimy 
„że kto do swym dzieckóm dobre wychowani, to 
jakby skarby dowoł na nich”. 

 A czy do dobrego wychowanio dziecek należy 
jyny dować, dować…, bo sie należy, a nic za to nie 
żóndać? I taki mómy skutki, że do roboty spółecz-
nej nielza żodnego napytać. Na dyć ludeczkowie 
złoci powiym wóm, dzisio ludzióm ani sie już 
śpiywać nie chce. Idónc przez naszóm dziedzine, 
czy kaj łusłyszycie kogo śpiywać? 

 Zespół „Josiyniczanka” 
łogłosił nabór w swoji szeregi. 
Dyć starzy sie kruszóm, trzeja 
młodszych, kierzy by ich 
wspómógli i szczyrkaliby po 
naszymu tóm staróm rejow-
skóm mowóm, tak jak to było 
przez 600 roków na naszej 
Cieszyńskij Ziymi. Coby tańcowali i śpiywali ty na-
sze piykne pieśniczki, kiere zachwycały i podbijały 
serca ludzi na całym świycie. Z nimi to Zespół Pie-
śni i Tańca „Śląsk” jeździł po wszystkich kóntynyn-
tach i rozsławioł naszóm kulture cieszyńskóm, kiero 
je nejpiykniejszo i nejbogatszo w naszym kraju. 
Człónkowie Josiyniczanki pytajóm, jeśli mosz wy-
czuci rytmu i dobry słuch – przydź! Nie pytej sie 
wiela płacóm. Staniesz sie bogaty, bo bydziesz łu-
działowcym naszego piyknego folkloru i bogatej 
kultury. Przyczynisz sie do tego, że tyn stary strój 
cieszyński nie bydzie łoglóndany za pore roków w 
muzeach, ale na scynie, a to dziynki Tobie.  Zapew-
nióm Cie, nie bydziesz żałować, roboty je moc, ale 
przyniesie Ci radość i poczujesz sie szczyńśliwy i 
łuśmiychniynty, tak jak ci starzy ludzie, ło kierych 
żech pisoł na poczóntku.  

No, ale bydym pomału kończył, bo móm też ku-
pe roboty. Kamrat mie namówił, coby na tóm lato-
sióm Josiynickóm Wilije, kiero bydzie 8 grudnia, 
zebrać pore kolyndników do kupy i iś tam pokolyn-
dować, powinszwać wszystkim na tóm Wilije, na  
Godni Świynta i na Nowy Rok. Chcymy podziyn-
kować łorganizatoróm i gazdóm za takóm fajnóm 
impreze, wszystkim josiyniczanóm i ludzióm, kie-
rzy przydóm z dalsza, coby sie podziwać, jak to 
downi w naszej dziedzinie sie kolyndowało.  

Tóż łoblykóm gunie, wzuwóm buty i idym na 
dziedzine, coby napytać ludzi do tego kolyndowa-
nio. Drógóm fórt rozmyślóm, czy sie kiery do napy-
tać. Dyć ludzie prawióm, że ta downo tradycja już 
łumiero, ale cosi mi szepce fórt do łucha, że trzeja 
jóm jeszcze łobudzić, łóna jyno drzymie. Czy sie 
łudo? Isto ja! Dyć nasi ludzie majóm w gynach 
przywiónzani do tradycji. Jo myślym, niech tam kaj 
indzi majóm jak chcóm, a my mómy mieć po na-
szymu. 

J. N. Josiyniczanin
 

PRZEDSZKOLAKI W JEDNOSTCE WOJSKOWEJ 
W październiku na zaproszenie 18 Bielskiego Batalionu Powietrznodesantowego im. kpt. Ignacego Gazur-

ka, grupy sześciolatków z Przedszkola Publicznego w Świętoszówce wybrały się na uroczystości związane z 60-
leciem przybycia do Bielska-Białej 19 Samodzielnego Batalionu Rozpoznawczego, który stał się zalążkiem dzi-
siejszej jednostki. Uroczystość była połączona również z świętem 6 Brygady Powietrznodesantowej. Dzieci mia-
ły okazję zwiedzić jednostkę, zobaczyć prawdziwe samochody wojskowe, wsłuchać się w rytmy wojskowych 
szlagierów, a na końcu uczestniczyły w uroczystym apelu, gdzie mogły podziwiać zasłużonych odznakami żoł-
nierzy oraz ich zdolności sprawnościowe. Najbardziej jednak spektakularne okazały się skoki spadochroniarzy. 
Wycieczka dzieci z naszego przedszkola była wielkim przeżyciem dla naszych starszaków i na pewno pozosta-
nie na długo w ich pamięci. 

Nauczyciele z Publicznego Przedszkola  
                         w Świętoszówce 
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IX SPARTAKIADA KGW W JASIENICY 
Gmina Jasienica gościła uczestniczki IX Spartakia-

dy Kół Gospodyń Wiejskich.  
W sobotę 26 października w Spartakiadzie Kół Go-

spodyń Wiejskich wzięło udział 17 drużyn reprezentu-
jących powiaty bielski, cieszyński, żywiecki, wado-
wicki i oświęcimski. Gminę Jasienica reprezentowały 
Koła Gospodyń Wiejskich z Jasienicy, Mazańcowic, 
Wieszcząt i Międzyrzecza Dolnego. W zawodach zwy-
ciężyła drużyna KGW Zbytków, na drugiej pozycji 
podium uplasowało się KGW Wilkowice, zaś trzecie 
miejsce zdobyła reprezentacja gospodarzy z KGW 
Wieszczęta. Wszystkie uczestniczki otrzymały medale, 
ręcznie zdobione szklane puchary, drużynom wręczono 
dyplomy, zaś zwyciężczynie od gospodarza gminy Ja-
sienica otrzymały okazałe puchary.  

Impreza odbyła się pod hasłem „Zabawy naszych 
przodków” w hali sportowej szkoły w Jasienicy pod 
honorowym patronatem Starosty Bielskiego Andrzeja 
Płonki oraz Wójta Gminy Jasienica Janusza Pierzyny. 
Wójt jako gospodarz przywitał uczestniczki Spartakia-
dy. Panie z wielkim zaangażowaniem brały udział w 
konkurencjach, które miały za zadanie m.in.: prezenta-
cję zabawnego okrzyku lub piosenki na powitanie, 
strzał na bramkę z zawiązanymi oczami, rzut ziemnia-
kiem do koszyka, bieg z jajkiem, tor przeszkód czy na-
wlekanie koralików.  

Sportowe zmagania poprzedziło uroczyste przywita-
nie władz samorządowych, wójta gminy Jasienica Janu-
sza Pierzyny, starosty bielskiego Andrzeja Płonki, wój-
ta gminy Wilkowice Janusza Zemanka, prezes Rejono-

wego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolni-
czych Danuty Kożusznik, przewodniczącego Rady 
Związku Waldemara Pieczary oraz dyrektor szkoły w 
Jasienicy Jolanty Duźniak. Imprezie towarzyszył Big 
Band z Jasienicy.  

Spartakiada miała na celu prezentacje, zachowanie 
oraz ochronę tradycji i dziedzictwa kulturowego wsi, 
poprzez zaprezentowanie tradycyjnych zabaw i konku-
rencji sportowych, a także dorobku kulturowego KGW. 
Promuje też obszary wiejskie i ich bogactwo kulturowe 
w celu zwiększenia atrakcyjności turystycznej regionu, 
integracje społeczności wiejskiej połączonej z promo-
cją zdrowego stylu życia. Ma za zadanie także popula-
ryzację dokonań sportowych KGW w środowisku lo-
kalnym, a także kultywowanie tradycji sportowych. 
Organizatorami byli: Wójt Gminy Jasienica, Gminny 
Ośrodek Kultury w Jasienicy, Koło Gospodyń Wiej-
skich w Jasienicy, Rejonowy Związek Rolników, Kó-
łek i Organizacji Rolniczych w Bielsku-Białej, Zespół 
Szkolno-Przedszkolny w Jasienicy. 

www.jasienica.pl 
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NOC BIBLIOTEK I MOC WYDARZEŃ 

Gminna Biblioteka Publiczna w Jasienicy włączyła 
się po raz pierwszy w ogólnopolską akcję Noc Biblio-
tek. Ta wyjątkowa noc rozpoczęła się w jasienickiej 
bibliotece 4 października i trwała do godzin porannych 
następnego dnia. W piątkowe popołudnie w GBP zro-
biło się bardzo gwarnie, bo w progi naszej biblioteki 
zawitały dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym 
oraz dorośli Czytelnicy i sympatycy naszej biblioteki. 
Dzieci wzięły udział w zajęciach pt. „Mamo, tato… 
Biblioteka czeka”, podczas których wysłuchały opo-
wiadania o Muminkach, a następnie z niewielką po-
mocą rodziców wykonały piękne muminkowe zakład-
ki oraz obrazy. Wczesnym wieczorem, o godz. 17:45 
rozpoczęły się warsztaty z cyklu „Z książeczką i ni-
teczką” w czasie których dzieci szyły muminkowe 
maskotki.  

W tym samym czasie dorośli czytelnicy, podróżni-
cy i sympatycy egzotycznych wypraw przenieśli się na 
azjatycki kontynent do Wietnamu wraz z państwem 
Dagmarą i Grzegorzem Pastwami. Nasi goście opo-
wiedzieli o swojej 14 dniowej podróży po Wietnamie. 
Wraz z Nimi, dzięki fotograficznej prezentacji, od-
wiedziliśmy skuterem najpiękniejsze jaskinie świata w 
dżungli Phong Nha Ke-Bang, zatokę Ha Long, mia-
steczko Hoi An wpisane na listę UNESCO. Zobaczyli-
śmy też Hanoi i zabytki My Son. Oprócz zabytków 
mogliśmy również zobaczyć na zdjęciach niezapo-
mniany klimat wietnamskiego targu. Pan Grzegorz 
podkreślał, że „Wietnam to kraj, gdzie każdy podróż-
nik znajdzie coś ciekawego dla siebie. Spotka się z 
ciekawymi ludźmi i zasmakuje w wyjątkowej kuchni.” 

Po zakończeniu spotkania jeszcze długo w biblio-
tece, przy kawie i ciastku, trwały echa rozmów o po-
dróżach, a pięcioosobowa ekipa (w większości z tere-
nów naszej gminy) omawiała szczegóły swojej wy-
prawy do Wietnamu, którą rozpoczęli 4 listopada tego 
roku.   

W Noc Bibliotek wypożyczalnia GBP w Jasienicy 
była otwarta do godziny 21:00. Mieszkańcy naszej 
Gminy chętnie korzystali z tej okazji wypożyczając 
książki i włączając się w akcję „Książka na start” po-
legającą na zapisaniu dziecka w wieku od 3 do 6 roku 
życia i odebraniu książki na dobry czytelniczy start. 
Akcja Potrwa w naszych bibliotekach do grudnia 2019 
roku.  

O godzinie 20:15 do naszej biblioteki z walizkami i 
dobrym humorem przybyli młodzi czytelnicy, którzy 
zapragnęli zakosztować przygody i spędzić w naszych 
murach całą noc. Czekały na nich liczne atrakcje, 
warsztaty szycia i poczęstunek. Młodzież wcielała się 
w role detektywów, którzy mieli za zadanie odnaleźć 
zaginioną książkę i zidentyfikować sprawców jej 
zniknięcia. Biblioteczne nocne harce trwały do późna i 
zakończyły się tuż przed północą, a przed spaniem 
jeszcze czytaliśmy szczęśliwie odnalezioną książkę. 

16 października w naszej bibliotece odbyło się ko-
lejne spotkanie z cyklu „Podróże z GBP”. Artur Be-
niowski zabrał uczestników spotkania w niezwykłą 
podróż po środkowej Tanzanii, gdzie spędził wraz z 
córką 2 tygodnie. Przebywali w polskiej misji, która 
obejmuje około 30 wiosek oddalonych od siebie o 2-3 
godziny jazdy samochodem. Zamieszkują je głównie 

plemiona masajskie. Są to tereny, gdzie nie dotarła 
cywilizacja, nie ma parków, ani złóż naturalnych i 
mówiąc kolokwialnie „cywilizowani” Tanzańczycy, a 
tym bardziej biali ludzie raczej nie zapuszczają się w 
tak odległe rejony.  

Dla naszych podróżników była to ważna wyprawa, 
zwłaszcza dla jego 13-letniej córki. Ponieważ to, co 
tam zastali i zobaczyli, uczy pokory, szacunku i 
wdzięczności. W czasie swojego pobytu podróżowali 
od wioski do wioski, dlatego zobaczyli i doświadczyli 
jak żyją Masajowie, jakie mają zwyczaje i obrzędy. 
Ważną role w wioskach masajskich odgrywa kobieta, 
to ona zajmuje się wychowaniem dzieci, uprawą zie-
mi, zabezpieczeniem rodziny w wodę czy dach nad 
głową. Kobieta masajska, kiedy wychodzi za mąż, 
musi najpierw wybudować dom dla siebie i swojego 
męża. Ich domy ulepione są z gałęzi oraz mieszaniny 
błota z odchodami krowimi, nie mają okien, prądu ani 
łazienki z bieżącą wodą, umywalki czy pralki. Masajki 
codziennie ranno pokonują od 5 do 6 km, aby dotrzeć 
do źródła i zaczerpnąć wody na cały dzień. Masajowie 
głównie żywią się koziną, a podstawowym napojem 
jest mleko krowie. Młodzi chłopcy zajmują się wypa-
saniem krów, nie wiedzą, co to telefon komórkowy, a 
widok swojego wizerunku w telefonie budzi w nich 
przerażenie. Jak podkreślał nasz Gość dorośli Masa-
jowie po inicjacji stają się bojownikami i generalnie w 
wioskach nic nie robią. Inicjacje przechodzą zarówno 
chłopcy jak i dziewczęta w wieku dorastania, polega 
on na wybiciu zęba - dolnej jedynki oraz wypaleniu na 
policzkach i czole kółeczek. Pan Artur opowiada, że 
Masajowie nie mają poczucia czasu, zapytani o to ile 
mają lat, odpowiadają, że nie wiedzą. Wśród plemion 
masajskich nadal panuje wielożeństwo i mimo przyję-
tego chrześcijaństwa nadal mają swoje wierzenia i ry-
tuały. Ważną rolę w wiosce odgrywa szaman. Nie po-
trafią czytać i pisać, a biały człowiek tym bardziej ko-
bieta budzi wśród nich zdziwienie i lęk. Są jednak 
bardzo gościnni i pięknie śpiewają. 

Przypominamy, że w naszych Bibliotekach trwa 
akcja Książka na start, realizowana w ramach ogól-
nopolskiej kampanii „Mała książka – wielki czło-
wiek”. Zapraszamy rodziców lub dziadków z dziećmi 
w wieku od 3 do 6 lat po odbiór darmowych książek. 

Wszystkich mieszkańców naszej gminy, zaprasza-
my w długie jesienne wieczory do korzystania z oferty 
kulturalno-edukacyjnej i czytelniczej przygotowanej 
przez GBP w Jasienicy. 

27 listopada o godz. 18:00 zapraszamy na wieczór 
autorsko-filozoficzny z ks. Leszkiem Łysieniem pt. 
„Wciąż skandaliczna Ewangelia”. 

Miłośników twórczości Juliusza Wątroby zapra-
szamy 4 grudnia o godz. 18:00 na wieczór literacki. 

10 grudnia o godz. 10:00 zapraszamy dzieci na 
przedstawienie świąteczne pt. „Mikołaj na urlopie” re-
alizowane w ramach cyklu „Bajka opowiedziana ina-
czej” 

Tradycyjnie zapraszamy Czytelników po nowości 
wydawnicze na długie jesienne wieczory. 

Magdalena Waliczek 
Dyrektor GBP w Jasienicy
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PRZEBUDOWY DRÓG 
Zakończyły się tegoroczne prace, związane z przebudową dróg gminnych  

Dodatkowo wójt Janusz Pierzyna pozyskał dofinansowanie na realizację projektów drogowych:  

1. „Przebudowa drogi gminnej (Kopiec) w sołectwie Mazańcowice”, długość 418 m, koszt 208 228,13 

zł, dotacja 165 590,00 zł, koszt własny 42 638,13 zł.  

2. „Przebudowa drogi gminnej (Strzelców Podhalańskich) w sołectwie Mazańcowice”, długość 942 m, 

koszt 962 098,56 zł, dotacja 680 337,00 zł, koszt własny 281 761,56 zł.  

3. „Budowa drogi gminnej do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Jasienicy”, dłu-

gość 240 m, koszt 919 007,69 zł, dotacja 356 514,04 zł, koszt własny 553 493,65 zł.  

4. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych („Malinowa”) w sołectwie Rudzica”, długość  
0,447 km, planowane dofinansowanie 111 750,00 zł.  

www.jasienica.pl 
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DOBRZE, ŻE SĄ TACY LUDZIE 
A jak tobie będzie potrzebna krew? To pytanie 

zmieniło całe życie Jana Mrzyka. Postawiono je 
18-letniemu młodemu człowiekowi wiele lat temu. 
Od tego momentu pan Jan cały swój wolny czas 
poświęcił idei krwiodawstwa. Pierwszy klub zało-
żył jeszcze w czasie służby wojskowej i od tego 
czasu aktywnie działa na tym polu.  Od blisko 50 
lat z ogromnym zapałem tworzy kolejne kluby ho-
norowych dawców krwi i przyciąga kolejnych lu-
dzi dobrego serca. Przeszkody finansowe i organi-
zacyjne nie mogą mu stanąć na drodze. Jego 
ogromny zapał  i determinacja przyciąga do tej 
szczytnej misji następne pokolenia. Klub Honoro-
wych Dawców Krwi w Gminie Jasienica jest bar-
dzo prężny i jest to bez wątpienia zasługa pana Ja-
na Mrzyka. 

W dniu 14 września 2019 uczniowie reprezen-
tujący wszystkie szkoły w gminie Jasienica mieli 
możliwość uczestniczyć w jubileuszowym X 
Ogólnopolskim Marszu Pokoju Honorowych Daw-
ców Krwi organizowanym przez Polski Czerwony 
Krzyż. Marsz miał na celu: uczczenie jubileuszu 
100-lecia PCK, przypomnienie młodemu pokoleniu 
o okropnościach wojny w 80.rocznicę jej wybuchu, 
upamiętnienie męczenników obozu Auschwitz-
Birkenau i przede wszystkim popularyzację idei 
krwiodawstwa. W czasie uroczystości pod pomni-
kiem ofiar został odczytany Apel o pokój. Nawo-
ływanie do pokoju, szacunku wobec drugiego 
człowieka i poświęcenie było głównym tematem 
apelu skierowanego do Narodów Świata i ich 
Przywódców. 

Uczestnicy marszu uczcili również patrona 
krwiodawstwa - świętego Maksymiliana Kolbe. 
Uczniowie mieli okazję stanąć pod celą, gdzie 
zmarł śmiercią głodową ojciec Kolbe oddając swo-
je życie za życie współwięźnia. Uczestnicy marszu 
złożyli wieńce i minutą ciszy uczcili męczennika. 
Maksymilian Kolbe przypomina o bezinteresownej 
ofiarności. Tak samo jak ojciec Kolbe, tak samo 
każdy krwiodawca oddaje cząstkę siebie, by ocalić 
drugiego człowieka. 

Krew mogą oddawać osoby powyżej 18. roku życia. 
Co mogą zrobić uczniowie, aby pomóc w działalności 
PCK? Takie pytanie młodzież postawiła dyrektorowi Ślą-
skiego Oddziału Okręgowego PCK w Katowicach, Bog-
danowi Ogrockiemu. Uczniowie dowiedzieli się, że wiek 
nie stanowi ograniczenia. Dzieci niepełnoletnie mogą an-
gażować się w szkolnych kołach PCK. Wraz z opieku-
nem pełnoletnim lub rodzicem mogą udzielać się jako 
wolontariusze. PCK prowadzi akcje także dla najmłod-
szych. W przedszkolach PCK promuje bezpieczeństwo 
na drogach. W wielu miejscach organizowane są zbiórki 
pieniędzy, żywności i ubrań dla potrzebujących. W szko-
łach dobrze znane są akcje zbierania groszy i spotkania z 
Honorowymi Dawcami Krwi. Według Bogdana Ogroc-
kiego, klub działający w gminie Jasienica, jest najbar-
dziej aktywnym klubem w całym w regionie. Usłyszeć 
takie słowa z ust dyrektora to wielki zaszczyt dla nas 
wszystkich.  
Informacje zostały zebrane dzięki rozmowom przepro-
wadzonym przez młodzież z organizatorami i uczestni-
kami marszu. Zapraszamy do przeczytania rozmów w ca-
łości na stronie redagowanej przez młodzież z Grodźca: 
muzeum.grodziec.slask.pl 

opiekun Agnieszka Kukioła 

DWA ZŁOTA MICHAŁA SZCZYPKI 
Michał Szczypka z BKB Set Mazańcowice zdobył 

dwa złote medale na Międzynarodowym Warszaw-
skim Festiwalu Badmintona, rozegranym od 25 do 27 
października.  

Michał Szczypka był bezkonkurencyjny i wywal-
czył dwa złote medale – w grze singlowej i deblowej 
wraz ze swoim klubowym kolegą Jacobem Toczkiem. 
Kuba zdobył również brązowy medal w grze miesza-
nej z Julią Stankiewicz z UKS Hubal Białystok.  

Był to w tym sezonie ich pierwszy sprawdzian w 
swojej kategorii wiekowej U15. – Chłopcy udowodni-
li, że są w wysokiej formie i miejmy nadzieję, że pój-
dzie ona jeszcze bardziej do góry – komentuje trener 
Bartosz Pietryja. W turnieju wyższej kategorii U19 
rywalizowali również Julia Piwowar, Justyna Biernot 
i Jakub Waloszek. Zawodnicy zaprezentowali wysoki 
poziom rywalizując z czołowymi, starszymi zawodni-
kami, nie odstając od nich poziomem.  

M. Pietryja 
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PRACOWITY WEEKEND KAROLINY 
Jeden złoty i trzy brązowe medale przywiozła Karolina 

Klajmon z dwóch zawodów pływackich, jakie odbyły się w mi-
niony weekend.  

W piątek 25 października w Dąbrowie Górniczej odbyła się I 
runda pływackiej Ligi Szkół i Klubów Śląskich rocznika 2010. 
W zmaganiach na pływalni rywalizowało około setki dziewcząt 
i 110 chłopców z 25 klubów. Młoda mieszkanka gminy Jasieni-
ca Karolina Klajmon triumfowała w wyścigu na 50 metrów sty-
lem grzbietowym dziewcząt. Ponadto zajęła trzecie miejsce w 
sztafecie mieszanej 8 x 50 stylem dowolnym. Z kolei na dystan-
sie 50 m stylem dowolnym uplasowała się na wysokim 6 miej-
scu oraz wywalczyła 4 miejsce w sztafecie dziewcząt 4 x 50 sty-
lem dowolnym.  

Następnego dnia w sobotę 26 października Karolina wystar-
towała w VIII Zawodach Pływackich o Ciupagę Ondraszka, 
przeprowadzonych na pływalni Troclik w Bielsku-Białej. Tym 
razem do kolekcji pływaczka dołączyła 2 brązowe medale, wy-
walczone na dystansie 50 m stylem dowolnym (z czasem 
0.39,35 s.) oraz na debiutanckim dystansie 100 m stylem zmien-
nym (1.38,65 s.).  
Dodatkowo Nowy Klub Pływacki Bielsko-Biała, w którego 
barwach startuje Karolina, zajął 1 miejsce w klasyfikacji gene-

ralnej klubów i zdobył główne tro-
feum zawodów, tj. Ciupagę On-
draszka. 

 www.jasienica.pl 

 

MISTRZOSTWA Z KOLEJNYMI MEDALAMI 
Badmintoniści z mazańcowickiego BKB Set świetnie spisali się podczas 

Otwartych Mistrzostw Bierunia w Badmintonie, jakie odbyły się w sobotę 19 
października.  

Zawodnicy wywal-
czyli medale w każdej 
kategorii wiekowej. Na 
największe brawa za-
sługują bracia Tocz-
kowie, którzy podwój-
nie stawali na podium: 
Christian w kategorii 
młodzików młodszych, 
a Jacob w juniorów. – 
Wszyscy zawodnicy 
rozegrali bardzo dobre 
mecze, co zaowocowa-
ło wynikami – mówi 
trener Bartosz Pietryja.  

Kategoria  
U9 – Alicja Dubiel, złoto gra pojedyncza  
U11 – Karol Dubiel, brąz gra pojedyncza, Patryk Kramar-
czyk, brąz gra pojedyncza Młodzik Młodszy  
U13 – Christian Toczek, złoto gra podwójna (z Błażejem 
Furtokiem UKS Plesbad Pszczyna), srebro gra mieszana (z 
Hanną Stacherą UKS Plesbad Pszczyna), Piotr Babicz, 
brąz gra podwójna (z Jackiem Matulą MMKS Kędzierzyn-
Koźle), Tymoteusz Stefaniuk/Tymoteusz Wiercigroch, 
brąz gra podwójna  
Młodzik U15 – Maciej Babicz, brąz gra podwójna (z Fili-
pem Ziołą UKS Unia Bieruń)  
Junior U19 – Jacob Toczek, złoto gra mieszana (z Małgo-
rzatą Muszyńską UKS Plesbad Pszczyna), Jacob To-
czek/Jakub Waloszek, brąz gra podwójna  

(M. Pietryja) 
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A TO BYŁO TAK … 
Cały świat, całe nasze życie to teraz ciągły bieg i 

pośpiech.  Otacza nas elektronika, nowoczesne sprzęty, 
samochody i plastikowe karty. A jak było kiedyś? Aby 
się tego dowiedzieć,  uczniowie Szkoły Podstawowej 
im. Rudolfa Gila w Świętoszówce odwiedzili Izbę Re-
gionalną Sołectwa Świętoszówka i Koła Gospodyń 
Wiejskich  w Świętoszówce,  w ramach współpracy z 
KGW i realizacji zagadnień dotyczących edukacji re-
gionalnej,  a w szczególności kultywowania tradycji 
Śląska Cieszyńskiego.      
      Gościła nas Pani Sołtys Świętoszówki i Radna 
Gminy Jasienica – Grażyna Gaszek.  
Uczniowie zwiedzili Izbę regionalną  w budynku OSP 
w Świętoszówce i dowiedzieli się, jak wygląda kobiecy i męski strój ludowy. Następnie obejrzeli zabytkowe 
sprzęty, które kiedyś znajdowały się w domach mieszkańców sołectwa.  

Zachwyt ale także niedowierzanie wywołały wśród dzieci narty, buty, żelazko na duszę, cepy, szatkownica 
do kapusty czy rogolka, która nazwały mikserem. Było to dla nich bardzo cenne doświadczenie, bo jak same za-
uważyły, te rzeczy przetrwały dziesiątki  a nawet setki lat i nadal nadają się do użytku, a dzisiejszy świat oferuje 
nam sprzęty nowoczesne, lecz krótkotrwałe. 
Bardzo dziękujemy Pani Grażynie Gaszek za umożliwienie nam udziału w tej lekcji historii. Dziękujemy także 
za pokazanie, że determinacja, umiłowanie tradycji i chęć jej kultywowania stały dla niej siłą napędową do dzia-
łania dla środowiska lokalnego. 

Anna Olszewska-Droździk 
 

PIOTR ŁĄCZ 
W REPREZENTACJI NARODOWEJ 

Mimo przegranej przez kontuzję walki o złoto na XXVII Młodzieżo-
wych Mistrzostw Polski w Ciechocinku, bokser z Mazańcowic Piotr 
Łącz zapewnił sobie miejsce w Narodowej Reprezentacji Polski.  
Piotr Łącz w kategorii 91 kg plus (najcięższej) pierwszą walkę mi-
strzostw w Ciechocinku wygrał przed czasem, zwyciężył również w 
ćwierćfinale Michała Szota. Kontuzja uniemożliwiła mu skuteczną 
walkę o 1. miejsce, ostatecznie stanął na najniższym stopniu podium. 
Zebrał jednak bardzo dobre komentarze i zapewnił sobie miejsce w 
Narodowej Reprezentacji Polski, w której walczyć będzie o kwalifika-
cje do przyszłorocznej olimpiady w Tokio.  
Piotr Łącz jest mieszkańcem Mazańcowic, reprezentuje klub bokserski 
Puncher Cieszyn, trenuje pod kierunkiem Łukasza Brudnego.  

www.jasienica.pl 

ZUZANNA ZŁOTĄ MEDALISTKĄ 

MISTRZOSTW EUROPY 
Mieszkanka Jasienicy Zuzanna Pająk wygrała rywaliza-

cję w konkurencji hulajnoga z jednym psem na Mistrzo-
stwach Europy w psich zaprzęgach. 

Zawody przeprowadzono w belgijskiej miejscowości 
Chevetogne, wzięło w nich udział 850 osób wraz ze swo-
imi psami. Sprinterzy ścigali się w kategoriach hulajnoga, 
rower i bieganie z jednym psem w bardzo trudnych warun-
kach, w kałużach i błocie, jakie powstały po tygodniowych 
opadach deszczu poprzedzającym zawody. Trasa z trud-
nymi technicznie podjazdami prowadziła w terenie lekko 
górzystym z wąskimi leśnymi ścieżkami i z ostrymi zakrę-
tami. 

Oprócz złotego medalu Zuzanna zajęła też 5. miejsce w wyścigach na rowerze z młodziutką suczką, debiutu-
jącą w pojedynczym zaprzęgu. Łącznie polska reprezentacja zdobyła 5 złotych medali, 1 srebrny i 1 brązowy. 

         www.jasienica.pl 

 

fot. A. Decaux  
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DEBIUT W TRZECIEJ LIDZE 
Maciej Kołoczek, 18-letni mieszkaniec Międzyrze-

cza Dolnego, zadebiutował w trzeciej lidze piłkarskiej. 
Mimo młodego wieku znalazł się w kadrze seniorskiej 
rezerw Miedzi Legnica.  

Miedź Legnica to zespół występujący w I lidze pił-
karskiej, jego druga drużyna gra zaś na poziomie trze-
ciej ligi. I właśnie w tym zespole Maciej Kołoczek za-
debiutował w tym sezonie. Wcześniej był testowany w 
kilku różnych klubach, wybrał rezerwy Miedzi Legnica 
uznając, że jest to klub, który dysponuje profesjonalną 
bazą treningową i świetnym zapleczem do spokojnego 
rozwoju piłkarskiego. W sezonie 2019/2020 był naj-
młodszym zawodnikiem sprowadzonym do klubu.  

Maciej Kołoczek swoją przygodę z piłką zaczął w 
wieku 6 lat, od początku był zawodnikiem BBTS Pod-
beskidzie. Przez ostatnie kilka lat był kapitanem rocz-
nika 2001 BBTS Podbeskidzie. W wieku 15 lat dzięki 
determinacji i ciężkiej pracy treningowej spełnił swe 
pierwsze marzenie piłkarskie, dostając się do Centralnej 
Ligi Juniorów, najwyższej klasy rozgrywkowej mło-
dzieżowców w Polsce. W sezonie 2018/2019 został 
wypożyczony do Motoru Lublin i w jego barwach wy-
walczył sobie miejsce w pierwszym składzie. Stał się 
też tam podstawowym zawodnikiem, rozgrywając 26 meczy, łącznie 2196 minut – najwięcej w zespo-
le. Dzięki grze w Centralnej Lidze Juniorów został dostrzeżony przez skautów drużyn ekstraklasowych 
i pierwszoligowych i w ten sposób trafił do Legnicy.  

www.jasienica.pl 

MEDALE NA POCZĄTEK SEZONU MASZERÓW 
Zuzanna Pająk, młoda zawodniczka wyścigów psich zaprzęgów, 

zdobyła dwa złote medale w zawodach rozpoczynających sezon. 
Na początku października Zuzanna, mieszkanka Jasienicy, wzięła 

udział w zawodach „O Złoty But” w Przytkowicach. Wystartowała 
w swojej koronnej konkurencji D0, a więc hulajnoga z dwoma psa-
mi. Zawody zostały rozegrane w bardzo trudnych warunkach atmos-
ferycznych i terenowych, w stru-
gach deszczu i błocie. Zuzanna 
Pająk zdobyła złoty medal. 

Złoto wraz z tytułem mistrza 
Polski Zuzanna wywalczyła rów-
nież w Rudach w gminie Kuźnia 
Raciborska podczas zawodów 
„Szczekowyje w Buku”, zalicza-
nych również do Pucharu Świata. 
I tym razem zwycięstwo przynio-
sła jej konkurencja wyścigów na 
hulajnodze z dwoma psami. Z ko-
lei w klasyfikacji Pucharu Świata 
jasieniczanka sięgnęła po srebrny 
medal. Ukończyła również starty, 

potrzebne do uzyskania licencji zawodniczej bjk (starty na rowerze z 
psami). 

W Rudach wystartował również Tomasz Pająk, tata Zuzanny, 
który w swojej kategorii wyścigu z sześcioma psami również zdobył 
złoty medal Mistrzostw Polski i srebrny w Pucharze Świata. 

www.jasienica.pl 
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GŁÓWNE PRZYCZYNY PODWYŻKI  
OPŁATY ZA ŚMIECI 

 

WZROST tzw. OPŁA-
TY MARSZAŁKOW-

SKIEJ 
 

263% 
 
 2017-2020 

 WZROST CEN 
ENERGII 

 
 

54% 
 

2018-2019 

 WZROST PŁACY  
MINIMALNEJ 

 
 

12,5% 
 

2017-2019 

OPŁATA MARSZAŁ-
KOWSKA Z TYTUŁU 

SKŁADOWANIA ODPA-
DÓW WZROSŁA O 263%. 

 270 zł/tony to podatek 
odprowadzany do Urzędu 

Marszałkowskiego 

 RACHUNKI ZA 
ENERGIĘ  

ELEKTRYCZNĄ  
OD ROKU 2018 
WZROSŁY I TO  

W SPOSÓB  
ZNACZĄCY.  

 
ZMIENIAJĄ SIĘ KOSZTY 

PRACY, KTÓRE WPŁYWA-
JĄ NA WZROST KOSZTÓW 

CAŁEGO SYSTEMU. 

 

 2018 – 0,22079 kWh 
2019 – 0,34094 kWh 

 

 

OBECNIE KOSZTY 
Z TEGO TYTUŁU 

SĄ O PONAD 50% 
WYŻSZE NIŻ W 

UBIEGŁYM ROKU 
Źródło GZM w Będzinie 

MODELARZE Z IKARA NAGRODZENI 
Modelarze z mazańcowickiego klubu „Ikar”, działającego przy mazańcowickiej filii GOK w Jasie-

nicy, wystąpili podczas IX Ogólnopolskiego Konkursu Modeli Kartonowych w Rudzie Śląskiej.  

W konkursie wzięli udział zawodnicy z Polski oraz Czech, wystawiając łącznie 211 modeli. Mode-

larze z Mazańcowic wypadli bardzo dobrze. Pierwsze miejsca zajęli: Dariusz Furtak za czołg T-34, Ta-

deusz Duda za szybowiec IS3 ABC. Drugie miejsca zajęli: Michał Wojnar za kolekcję samochodów 
marki Volkswagen Transporter i Tadeusz Duda za kombajn bizon oraz figurkę samuraja. Trzecie miej-

sce zdobył Filip Paszek za czołg typu Pantera.  

74,28
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REKLAMA     REKLAMA     REKLAMA 

 

 

 

  

Sprzedam działkę rolną 2,6 ha  

(wydzielę z dz. nr 588/2) 

w Jasienicy, cena 8,66 zł/m2. 

Tel. 512808827 

Jeśli straciłeś bliską osobę  

w wypadku i masz problem  

z uzyskaniem odszkodowania, 

 zadzwoń 508391335 

Reklama 

w miesięczniku 

„Jasienica” 

tylko  0,60 zł  za 1 cm2 

Ogłoszenia drobne – 1 zł 

za słowo 
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SZYCIE KOŁDER I WYROBÓW  

 Z WEŁNY, PUCHU, PIERZA 
Usługi:  
wszystkie przeróbki  gręplowanie 
 wełny czyszczenie pierza 
Sprzedaż wyrobów gotowych:  
kołdry antyalergiczne  z puchu  z pierza   
do filcowania 
Promocja! Do każdej kołdry „jasieczek” 

43-386 Świętoszówka, ul Ogrodowa 59 
Tel.: 33 815 29 87; 601 326 664 

www.galinska.com.pl 

e-mail: biuro@galinska.com.pl 

 

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

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

33 8193579 
okrzesikjb@pro.onet.pl 

 

Serdecznie zapraszam 
 

Jarosław Okrzesik 
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  Z A K Ł A D  P O G R Z E B O W Y    
SZYMALA ALEKSANDER 

Świętoszówka, ul. Szkolna 138 
Tel.: 33 815 39 60 lub 33 815 33 45,  kom. 502 596 627;  fax: 33 815 20 20 

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

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

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

 

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

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

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

Zapraszamy 

Od poniedziałku do piątku    8
00 

- 16
30

 

sobota     8
00 

- 13
30

 

 

 

EKSPRESOWA NAPRAWA 

I WYKONANIE PROTEZ 

BIERY, ul. Ogrodowa 263 

TEL.:    504 131 134 
 

  

 

 

   

 

 

 

Firma Usługowa GRINDER  
mgr inż.  Kamil Kłaptocz 

  sz l i fo wa n ie,  po le ro wa n ie  be ton u 

  u suw an ie  su bi tu , l e piku,  k le ju  sp od  pa rkie tu 

  sz l i fo wa n ie,  f re zow an ie w ylew e k 
  w yró wn yw a n ie  po wie rzchn i 

te l . :  695  980  611 
e -mail :  b iu ro@grinder.com.p l 



BENEFIS  

KRZYSZTOFA CZADERA 

Rzeźbiarz, plastyk, animator kultury, 

miłośnik przyrody, a wreszcie człowiek, 
który zaraża radością. Krzysztof Czader 

obchodził swój benefis pracy twórczej, a 

jednocześnie kilka innych ważnych 

jubileuszy.  

Zwycięskie drużyny: 
1 miejsce  KGW Zbytków,  
2 miejsce KGW Wilkowice, 

3 miejsce KGW Wieszczęta 

 


