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RELACJE WÓJTA GMINY JASIENICA 
 

DZIEŃ STRACHA  
POLNEGO 

To już kolejny rok, w 
którym mieliśmy możli-
wość spotkać się na impre-
zie plenerowej „Dzień 
Stracha Polnego” w Rudzi-
cy. Serdecznie gratuluję ko-
lejnego roku twórczości 
malarskiej panu Florianowi 

Kohutowi, który strachy polne uczynił głównym tema-
tem swoich prac i zdołał zaszczepić swą wizję arty-
styczną, wzbudzając nią zainteresowanie daleko poza 
granicami naszej gminy. Bardzo dziękuję wszystkim 
artystom, którzy wystąpili w tym dniu w Rudzicy. 

Dziękuję też wszystkim uczestnikom i gościom, 
którzy tego dnia odwiedzili naszą gminę, aby wziąć 
udział w korowodzie strachów polnych, nieraz z wła-
snoręcznie wykonanym dziełem. Dzień Stracha Pol-
nego ma już swoje stałe miejsce w kalendarzu imprez 
plenerowych i artystycznych, widać duże zaintereso-
wanie, co nas bardzo cieszy. Dziękuję też organizato-
rom z Gminnego Ośrodka Kultury i całej naszej Gmi-
ny, którzy przygotowali spotkanie i zadbali o wszyst-
kie atrakcje. Dziękuję paniom z Koła Gospodyń Wiej-
skich i wszystkim, którzy pomagali przy stoiskach ga-
stronomicznych. 
GMINNY DZIEŃ STRAŻAKA 

W sobotę 25 maja uroczyście obchodziliśmy nasz 
Gminny Dzień Strażaka. W trakcie zorganizowanej 
wielkiej uroczystości przy nowej strażnicy OSP w 
Grodźcu mogliśmy spotkać się z druhami strażakami, 
którzy służą każdego dnia, zapewniając nam bezpie-
czeństwo na różnych płaszczyznach. 

Tego dnia mogliśmy szczególnie podziękować za-
służonym druhom za ich służbę. Wręczyliśmy im od-
znaczenia i wyróżnienia, które zostały przyznane 
przez Zarząd Wojewódzki Związku OSP, jak również 
druhom zasłużonym dla bielskiego pożarnictwa, wrę-
czając medale przyznane przez Zarząd Powiatowy 
OSP. Więcej informacji o uhonorowaniu zasłużonych 
druhów należy szukać na stronie internetowej naszej 
gminy: www.jasienica.pl. 

NOWA STRAŻNICA W GRODŹCU 

Podczas tych uroczystości mieliśmy również moż-
liwość oddać nową remizę w Grodźcu. To nowy bu-
dynek, dużo większy niż poprzedni, dzięki czemu no-
wa strażnica może pełnić również funkcję miejsca 
spotkań dla całej społeczności Grodźca. Obiekt został 
znacznie rozbudowany. Powstało tu nowe i większe 

zaplecze nie tylko dla strażaków ochotników przygo-
towujących się do służby, ale też duża sala spotkań z 
zapleczem kuchennym. Daje to możliwości do rozwo-
ju różnego rodzaju zainteresowań miejscowych grup 
społecznych, stowarzyszeń i organizacji, przede 
wszystkim zaś dzieci i młodzieży. 

Chcę bardzo serdecznie podziękować wszystkim 
państwu radnym poprzedniej i obecnej kadencji za 
podjęcie decyzji o przeznaczeniu środków na wybu-
dowanie tego nowoczesnego obiektu. Dzięki temu 
powstała infrastruktura służąca rozwojowi społeczeń-
stwa obywatelskiego, której w tej części naszej gminy 
do tej pory brakowało. Strażnica w Grodźcu to już 
drugi budynek dla strażaków i gminnej społeczności, 
jaką przekazaliśmy w ostatnim okresie, wcześniej, 4 
maja, do użytku oddaliśmy budynek w Mazańcowi-
cach. 

Budowę obiektu w Grodźcu rozpoczęliśmy jeszcze 
w 2017 r. Miała to być jedynie modernizacja połączo-
na z rozbudową, ale okazało się, że stan techniczny 
starego budynku jest tak zły, że korzystniej było roze-
brać całość i budynek postawić od początku. Takie 
rozwiązanie było tym bardziej konieczne, że obiekt 
jest dwukondygnacyjny.. 

Obecnie na parterze znajduje się część bojowa z 
garażami dla dwóch wozów pożarniczych oraz po-
mieszczenia do pełnienia służby. Na piętrze z kolei 
jest obszerna sala szkoleniowa, gdzie można organi-
zować różnego rodzaju spotkania na 200-300 osób. 
Jest tu też kuchnia, budynek dysponuje windą. Łącznie 
nowa strażnica liczy 512 mkw., czyli ponaddwukrot-
nie więcej, niż wcześniej. Całość kosztowała blisko 
2,5 mln zł. 

ŻYCZENIA DLA STRAŻAKÓW 

Korzystając z tej okazji, wszystkim strażakom, nie 
tylko z Grodźca, jeszcze raz życzę, aby kolejny rok 
służby przyniósł dużo spokoju. Aby tych zdarzeń było 
jak najmniej, a kiedy już one nastąpią, żeby druhowie 
ochotnicy zawsze byli gotowi do wyjazdu, czując na-
szą wdzięczność i szacunek dla ich poświęcenia. Ży-
czę też pomyślności ich rodzinom, aby wspierały ich 
w tej ciężkiej służbie. Wszystkiego dobrego życzę i 
dziękuję za miniony rok służby. 

PODZIĘKOWANIA DLA SŁUŻB 
W maju w wyniku katastrofalnych deszczów w 

wielu miejscach naszej gminy doszło do podtopień, 
wywołanych falą powodziową, i licznych zniszczeń. 
Bardzo serdecznie chciałem podziękować druhom 
strażakom za udział w akcjach ratowania mienia na-
szych mieszkańców i infrastruktury 

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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gminnej, za ich służbę, za swój czas poświęcony na 
liczne wyjazdy do akcji. Chcę też podziękować pra-
cownikom Gminy za ich działania i zaangażowanie, 
sołtysom, radnym, że wspólnie czuwaliśmy, aby nie 
dopuścić do wyrządzenia większych szkód. Dzięki tej 
wspólnej pracy wszystkie zgłoszenia zostały szybko 
zweryfikowane. 

BIEG FLORIAŃSKI 
Składam podziękowania dla strażaków z Święto-

szówki, którzy kilkanaście lat temu wyszli z inicjaty-
wą organizacji Biegu Floriańskiego i od tego czasu 
przygotowują tę sportową imprezę, przy okazji wcią-
gając do współpracy całe środowisko. W tym roku 
wzięło udział blisko 190 zawodników. 

To przykład jednej z wielu imprez, które propagują 
zdrowy tryb życia. Chciałbym za tę inicjatywę i zaan-
gażowanie podziękować wszystkim organizatorom i 
uczestnikom biegu. 

ZAWODY WĘDKARSKIE 
Z okazji Dnia Dziecka w niedzielę 2 czerwca na 

stawach wędkarskich w Bierach jasienickie Koło Pol-
skiego Związku Wędkarskiego zorganizowało zawody 
dla dzieci i młodzieży. Gratuluję organizatorom po-
mysłu, aby w ten sposób zaangażować naszych naj-
młodszych mieszkańców do poznawania przyrody, i 
dziękuję za organizację zawodów. 

RODZINNY RAJD ROWEROWY W IŁOWNICY 
To już po raz 7 jednostka OSP przy dużym zaanga-

żowaniu państwa Ireny i Antoniego Sojków zorgani-
zowała Rodzinny Rajd Rowerowy. Bardzo serdecznie 
dziękuję za tę inicjatywę, za jej organizację. Dziękuję 
też wszystkim sponsorom, którzy wsparli ten pomysł, 
a przede wszystkim dziękuję ponad 200 uczestnikom 
za to, że każdego roku coraz liczniej przybywają do 
Iłownicy, aby wspólnie z innymi rodzinami przejechać 
po naszej śląskocieszyńskiej ziemi, podziwiać piękne 
krajobrazy, stawy i ich otoczenie, jak również spędzić 
ze swoimi rodzinami czas na sportowo. 

Bardzo serdecznie dziękuję za uczestnictwo, a za 
inicjatywę i przeprowadzenie takiej integracyjnej im-
prezy składam podziękowania jej organizatorom, m.in. 
radzie sołeckiej. Właśnie takie wspólne spotkania, słu-
żące rekreacji, a jednocześnie integrujące naszą spo-
łeczność, wzmacniają potencjał naszej gminy. 

DZIEŃ SAMORZĄDOWCA U PREZYDENTA 
W Dzień Samorządowca, który w tym roku przy-

padał w poniedziałek 27 maja, dane mi było na zapro-
szenie pana prezydenta Andrzeja Dudy wziąć udział w 
spotkaniu w Belwederze. Bardzo serdecznie za to 
dziękuję, że pan prezydent docenia rolę samorządów. 
Brać samorządowa w obecnych czasach musi się bo-
rykać z licznymi trudnościami, stykając się nieustan-
nie z problemami. Niedofinansowanie oświaty, brak 
spójności przepisów prawa to codzienność w pracy 
samorządowej.  
DZIEŃ RODZINY W RUDZICY 

Serdecznie gratuluję kolejnego spotkania pod-
czas Dnia Rodziny, który odbył się 18 maja w Ru-

dzicy. Mieliśmy okazję zobaczyć wiele występów, 
uczestniczyć w wielu zajęciach, a przede wszystkim 
wspólnie ze sobą pobyć. 

Jest to kolejne już wydarzenie, którego charak-
ter i przygotowanie w większej grupie służy 
wzmacnianiu potencjału rodzin w naszej gminie. 
To bardzo ważne, aby przy dzisiejszym tempie ży-
cia znaleźć czas dla rodziny, dla dzieci, następnego 
pokolenia. Bo przecież to, co rodzice powinny dać 
dzieciom, to nie tylko zapewnić środki finansowe, 
ale też dobry przykład, dobre wychowanie, poczu-
cie bezpieczeństwa, wsparcia ze strony najbliż-
szych. Tak kształtujemy świadomość następnego 
pokolenia, jego zdrowe postawy wobec życia, spo-
łeczeństwa, własnych rodzin. 

Bardzo serdecznie więc dziękuję za takie zaan-
gażowanie. Mimo ciążących obowiązków i licznych 
spraw, które każdego dnia trzeba załatwić, mamy 
niezliczone przykłady rodziców, którzy znajdują 
czas, aby poświęć go własnym dzieciom. 

Całe rodziny bawiły się również podczas zorga-
nizowanego na terenach Drzewiarza dorocznego 
Gminnego Pikniku Rodzinnego „MojFest”. Podobny 
charakter miał Piknik Rodzinny w Wieszczętach, 
który zorganizowano na terenie miejscowej szkoły. 
NAJLEPSZA BIBLIOTEKA W POWIECIE 

Gminna Biblioteka Publiczna w Jasienicy po raz 
drugi z rzędu zajęła I miejsce na najlepszą bibliotekę 
w powiecie bielskim. Serdecznie gratuluję pani dyrek-
tor Magdalenie Waliczek i całemu zespołowi bibliote-
ki tego sukcesu. Cieszy to, że modernizacja lokalu bi-
blioteki w Jasienicy i poszerzanie oferty czytelniczej i 
kulturalnej doprowadziła do wzrostu czytelnictwa w 
Gminie Jasienica, co zostały zauważone i docenione 
przez komisję konkursową. Serdecznie gratuluję bi-
bliotece, że jej działalność doceniana jest przede 
wszystkim na co dzień przez jej czytelników. 

WIZYTA W MINISTERSTWIE ROLNICTWA 
W środę 5 czerwca odwiedziłem Ministerstwo 

Rolnictwa, aby porozmawiać o stanie prac nad naszym 
wnioskiem, jaki Gmina Jasienica złożyła w sprawie 
przekwalifikowania gruntów, zwolnienia ich z pro-
dukcji rolnej na wniosek mieszkańców. Decyzja Mini-
sterstwa Rolnictwa jest nam potrzebne w związku z 
trwającą procedurą uchwalania nowego Planu prze-
strzennego zagospodarowania gminy Jasienica. 

DZIEŃ MATKI, DZIEŃ DZIECKA 
Panie z kół gospodyń wiejskich w naszej gminie 

zorganizowały spotkanie z okazji Dnia Matki, gdzie 
mieliśmy okazję złożyć wszystkim matkom najlepsze 
życzenia i wyróżnić najbardziej zasłużone panie. Z 
okazji Dnia Matki chciałbym życzyć wszystkiego, co 
najlepsze, każdej matce z naszej gminy, zdrowia i 
szczęścia, szacunku, jaki im się należy za trud wy-
chowania. Serdecznie dziękuję za wasz wkład w roz-
wój naszej lokalnej społeczności i jej przyszłość. 
Serdeczne życzenia składam również wszystkim dzie-
ciom z okazji ich święta,  
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dużym i przede wszystkim małym. Jesteśmy dumni z 
waszych osiągnięć, życzymy wam spełnienia marzeń i 
sił, aby je urzeczywistnić. 

W każdym wieku lubimy, aby o nas pamiętano, lu-
bimy otrzymywać prezenty. Myślę, że o tych mniej-
szych zadbali rodzice. Te dużo starsze dzieci o prezen-
ty muszą zadbać we własnym zakresie, ale chyba rów-
nież powinny pamiętać, że przecież też są dziećmi i 
nie odmawiać sobie małych przyjemności. 

GRATULACJE ZA SUKCESY 
Składam gratulacje wszystkim mieszkańcom naszej 

gminy, którzy w ostatnim czasie w różnych dziedzi-

nach odnieśli sukcesy. Wielki sukces odniósł Woj-
ciech Zaniewski, uczeń 5 klasy szkoły w Mazańcowi-

cach, który został wicemistrzem Europy w karate ky-
okushin podczas mistrzostw w Győr na Węgrzech. 
Serdecznie też gratuluję Damianowi Iskrzyckiemu 

zdobycia złotego medalu BISFed 2019 World Open w 
Montrealu w konkurencji boccia. Zdobyte punkty 
przybliżają go do udziału w przyszłorocznej paraolim-

piadzie w Tokio. 
Świetnie spisał się również Piotr Łącz, mieszkaniec 

Mazańcowic i bokserski mistrz Śląska wagi ciężkiej, 

który na międzynarodowych zawodach w Jastrzębiu 
Zdroju zwyciężył swojego przeciwnika w 2. minucie 
starcia przez techniczny nokaut. Wielkie brawa. Po-

dobnie należą się one Karolinie Klajmon, mieszkance 
Jasienicy, która zdobyła dwa złote medale podczas 
mocno obsadzonego I Mitingu Pływackiego o Puchar 

Burmistrza Miasta Łazy. Gratuluję też młodym bad-

mintonistom z BKB Set Mazańcowice dobrego wystę-
pu podczas turniejów Grand Prix Ziemi Pszczyńskiej 
oraz Feniks Cup 2019 w Kędzierzynie-Koźlu, zwłasz-

cza zdobywcom złotych medali Jakubowi i Patrykowi 
Piekarczykom. Z kolei zawodnicy klubu Karate Ky-

okushin-kan Kasai z Mazańcowic i Rudzicy z Turnieju 
o Puchar Burmistrza Wodzisławia Śląskiego przy-
wieźli siedem medali. 

Z pozasportowych osiągnięć warto odnotować suk-
ces drużyn szkolnych z gminy Jasienica podczas prze-
prowadzonego w Rudzicy XI powiatowego konkursu 

„Wielcy Polacy”. Zwyciężyła drużyna gospodarzy w 
składzie: Kornelia Kohut, Kamila Białoskórska, Klau-
dia Kidoń i Izabela Białek, zaś drugie miejsce zajął 
zespół z Mazańcowic. Z kolei uczennice szkoły w 
Grodźcu: Monika Bachłaj, Angelika Moczała i Karo-
lina Pośpiech, zajęły II miejsce w prestiżowym Trans-

granicznym Gwarowym Konkursie Recytatorskim w 
Pierśćcu. 

Chciałbym jeszcze pogratulować dwóm zespołom 

artystycznym, działającym w GOK, które zostały na-
grodzone podczas Polsko-Czeskich Spotkań Amator-
skich Grup Artystycznych SAGA 2019. Zespół wo-

kalny „Fairy Tale” pod kierunkiem instruktora Piotra 
Morawskiego zdobył pierwsze miejsce w kategorii ze-

społy wokalne, zaś w kategorii Zespoły Taneczne dru-
gie miejsce zdobył Zespół Tańca Nowoczesnego 
„Vivre” pod kierunkiem instruktorki Izabeli Drobisz. 

Wszystkim serdecznie gratuluję. 
Rozmawiał: Mirosław Łukaszuk 

ŚWIĘTO STRACHA POLNEGO 
Polne, wielokolorowe konstrukcje, jak co roku 

pojawiły się w sobotę 1 czerwca w Rudzicy podczas 
Dnia Stracha Polnego. 
Dzień Stracha Polnego rozpoczęła zbiórka polnych 
strachów przed autorską galerią „Pod Strachem Po-
lnym” Floriana Kohuta, współorganizatora święta. 
Po krótkim postoju przed galerią barwny korowód 
wyruszył w kierunku amfiteatru w Rudzicy. Koro-
wód strachów poprowadził wóz strażacki, orkiestra 
dęta z Jasienicy, szczudlarze i drużyny wojów z ze-
społu rekonstrukcyjnego. 
Uczestników przywitał wójt gminy Jasienica Janusz 
Pierzyna, który podkreślił, że polne strachy stały się 
stałym elementem krajobrazu Rudzicy i całej gminy 
Jasienica, nie tylko tego polnego, ale i artystyczne-
go, dzięki zaangażowaniu Floriana Kohuta. – Nasz 
artysta przeniósł to piękno na płótno, dzisiaj jego 
prace możemy oglądać na różnych wernisażach, wy-
stawach i spotkaniach, które towarzyszą plenerom 
malarskim, przyciągają wzrok i nasze serca do sztu-
ki. Cieszymy się, że mamy takich artystów, rozsła-
wiacie swoim talentem gminę Jasienica – mówił 
wójt Janusz Pierzyna, dziękując pomysłodawcy Flo-
rianowi Kohutowi oraz pozostałym organizatorom 
święta. 

W trakcie imprezy można było zobaczyć Floriana 
Kohuta malującego „na żywo” obraz „Pastelą z ze-
szytu plenerowego”, któremu towarzyszyła muzyka 
kapeli Dudoski. Jak co roku odbył się też finał kon-
kursu „Najciekawsze Strachy Polne”, w którym 
uczestnicy zademonstrowali własnoręcznie wykona-
ne strachy. 

Dla uczestników organizatorzy z Gminnego 
Ośrodka Kultury w Jasienicy przygotowali występy 
artystyczne, m.in. grup tanecznych, pokazy walk w 
wykonaniu Bielskiej Drużyny Najemnej „Svan-
tevit”, fire show w wykonaniu grupy Inferis Teatr 
Ognia. Muzyczną gwiazdą była kapela „Psio Crew”, 
a po niej odbyła się zabawa taneczna zespołem Im-
pressed. 

Imprezę zorganizował Gminny Ośrodek Kultury 
w Jasienicy i Galeria autorska Floriana Kohuta „Pod 
strachem polnym” z Rudzicy, przy współpracy z 
Radą Sołecką, OSP i KGW z Rudzicy i Landeka. Na 
wydarzeniu obecni byli poseł Mirosław Suchoń, 
przewodniczący Rady Powiatu Bielskiego Jan Bo-
rowski, przewodniczący Rady Gminy Jasienica Cze-
sław Machalica, Juliusz Wątroba, miejscowy poeta, 
oraz przyjaciele i znajomi. 

www.jasienica pl
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BYCIE MATKĄ CHOĆ CZASAMI TRUDNE I WYMAGAJĄCE, JEST WSPANIAŁE 

Dzień Matki jest szczególnym świętem obchodzo-
nym corocznie i jest wyrazem szacunku dla wszyst-
kich matek. Święto to po raz pierwszy w Polsce ob-
chodzono w Krakowie w 1914 roku. To szczególne 
święto, wynika ze specjalnej roli polskich kobiet 
w utrzymaniu polskości, tradycji i rodziny.  

21 maja 2019 r. przedstawicielki Kół Gospodyń 
Wiejskich z terenu naszej gminy, gościły na spotkaniu 
z okazji Dnia Matki, zorganizowanym przez Gminną 
Radę KGW.  
Przybyłych gości oraz członkinie 14 kół z terenu na-
szej gminy przywitała Przewodnicząca Gminnej Rady 
KGW Genowefa Kopeć. Spotkanie zaszczycili: Wójt 
Gminy Jasienica Janusz Pierzyna, przewodniczący 
Rady Gminy Jasienica Czesław Machalica, prezes Re-
jonowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji 
Rolniczych w Bielsku-Białej Danuta Kożusznik i wi-
ceprezes Jadwiga Gębala, dyrektor GOK Agnieszka 
Bronowska.  
Zaproszone panie - matki - usłyszały pod swoim adre-
sem wiele ciepłych życzeń, a spotkanie stało się oka-
zją do wręczenia odznaczeń – medali Orderu Serca - 
Matkom Wsi jako symbolu uznania za matczyny trud, 
włożony w wychowanie młodego pokolenia Polaków, 
za kształtowanie w rodzinnym domu i środowisku po-
staw moralnych, za aktywność społeczno-zawodową 
w środowisku wiejskim i umiłowanie Ojczyzny.  

Wójt Janusz Pierzyna podziękował paniom za ich 
trud macierzyństwa. Przypomniał, że dla wielu rodzin 
posiadanie dzieci jest prawdziwym błogosławień-
stwem. – Często się jednak o tym zapomina, ale to 
właśnie zazwyczaj matki biorą na siebie większość 
ciężaru wychowania. To naszym mamom zawdzię-
czamy, jaką odznaczamy się kulturą. Tym bardziej 
wam dziękuję, że mimo tak licznych obowiązków w 
domu i pracy, macie jeszcze siły i wytrwałość, aby 
udzielać się społecznie – mówił Janusz Pierzyna do 
członkiń gminnych kół gospodyń wiejskich.  
Aktu dekoracji dokonali: wójt Gminy Jasienica, prezes 
Rejonowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji 
Rolniczych, przewodnicząca Rady Kobiet i przewod-
niczący Rady Gminy. 
Medale otrzymały: Stefania Szkorupa z Bier, Bożena 
Rajba-Juszkiewicz z Bier, Bogusława Światłoch z Ła-
zów, Jadwiga Gunia z Łazów, Elżbieta Bożek z Ła-
zów, Maria Włodarczyk  z Mazańcowic, Maria Piech 
z Mazańcowic, Katarzyna Szczyrbowska-Bilor z Mię-
dzyrzecza Dolnego, Anna Czakon z Rudzicy, Anna 
Brzęczek z Rudzicy, Anna Feruga z Rudzicy, Jadwiga 
Trojok z Rudzicy, Genowefa Tomiczek z Rudzicy. 
Spotkanie śpiewem i tańcem umilił występ Zespołu 
Dudoski.  
Spotkanie upłynęło pod znakiem rozmów przy kawie i 
poczęstunku, przygotowanym przez jasienickie KGW. 

Z.P. 

„SPIESZMY SIĘ KOCHAĆ LUDZI , TAK SZYBKO ODCHODZĄ” 
ks. Jan Twardowski   

 

W dniu 24.04.2019 roku odszedł do Krainy Wiecznych Łowów 

Ś.P. Dominik Świńczyk 
Z głębokim bólem i żalem pożegnaliśmy  

naszego kolegę Dominika Świńczyka  wspaniałego 

człowieka, etycznego myśliwego, dobrego kolegę. 
Pustka, która powstała wskutek śmierci naszego 

Łowczego Dominika, będzie trudna do wypełnienia. 

Był to człowiek pogodnego ducha, koleżeński, op-

tymistycznie nastawiony do życia, miał jeszcze wiele 

planów na przyszłość, niestety śmierć, której się nikt 

nie spodziewał, wszystko przerwała. 

  

Serdeczne wyrazy współczucia z powodu śmierci 

Dominika składają żonie Urszuli oraz Synom z Ro-

dzinami koledzy z Koła Łowieckiego „Ślepowron”. 

Niech Św. Hubert wiedzie Cię po Krainie  

wiecznych łowów. 

„Darz Bór” 

Zarząd  Koła Łowieckiego „Ślepowron” Rudzica 

Gdy wybije mej śmierci godzina, 
pochowajcie mnie w kniei zielonej 
niech nade mną zaszumi gęstwina 
hymn myśliwski radości minionej... 

Kiedy wiosna radosna nastanie, 
niech nade mną pieśń głuszca posłyszę, 
niechaj słonek miłosne chrapanie 
do snu moją mogiłę ukołysze... 

Gdy po letnim szaleństwie zieleni 
szczere złoto okryje konary, 
gdy nadejdzie cudny czas jesieni 
niech nade mną zagrają ogary... 

Na ten głos, mej duszy tak miły 

żar zakipi w sercu wystudzone,- 
i ożyję, i wstanę z mogiły, 
chwycę broń i polecę za gonem....    
 

„Pieśń  Myśliwska”, J.Ejsmond 
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DZIEŃ STRAŻAKA Z NOWĄ STRAŻNICĄ 
Strażacki dzwon przekazał wójt Janusz Pierzyna 

strażakom w Grodźcu jako dar na otwarcie nowej 
strażnicy. Uroczystości w sobotę 25 maja przy strażni-
cy OSP w Grodźcu były jednocześnie okazją do 
gminnych obchodów Dnia Strażaka. Strażnica w 
Grodźcu to drugi budynek dla strażaków i gminnej 
społeczności, jaką w tym miesiącu Gmina przekazała, 
wcześniej, 4 maja, do użytku oddano budynek w Ma-
zańcowicach. W sobotę oprócz miejscowej jednostki 
OSP w uroczystości, obchodzonej jako Gminny Dzień 
Strażaka, wzięli udział również druhowie z pozosta-
łych 11 Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Jasie-
nica, jak też z zaprzyjaźnionych miejscowości – Jawo-
rza i Pogórza.  

– Jesteście po dniach ciężkiej pracy, które po raz 
kolejny udowodniły, że zawsze można na was liczyć, 
na wasze zaangażowanie i oddanie drugiemu człowie-
kowi. Bardzo serdecznie dziękuję za wasze poświęce-
nie – mówił wójt Janusz Pierzyna do strażaków, któ-
rzy w ostatnich dniach walczyli ze skutkami ulewnych 
deszczy, chroniąc mienie wielu mieszkańców gminy. 
– Te trudne dni pokazały, jak wsparcie finansowe na-
szej gminnej społeczności dla strażaków, na sprzęt dla 
nich, na strażnice i na ich wyszkolenie, są dobrze wy-
danymi pieniędzmi – dodawał Janusz Pierzyna.  

Podziękował również druhom z OSP Grodziec pod 
kierownictwem prezesa Stanisława Cebulaka za Mło-
dzieżową Drużynę Pożarniczą. – Serce rośnie, że do 
służby przygotowują się nowe kadry. Ze spokojem 
możemy patrzeć w przyszłość – dodawał wójt. Gmin-
ne obchody Dnia Strażaka były również okazją do 
wręczenia odznaczeń dla osób zasłużonych dla pożar-
nictwa. W uroczystości uczestniczyli m.in. wicemini-
ster Stanisław Szwed, poseł Mirosław Suchoń, prze-
wodniczący Rady Powiatu Jan Borowski, Tadeusz 
Szkucik, wiceprezes Zarządu Powiatowego Związku 
OSP, mł. bryg. Piotr Midor, dowódca Jednostki Ra-
towniczo-Gaśniczej nr 2 w Bielsku-Białej, komendant 
Komisariatu Policji w Jasienicy podinspektor Mariusz 
Mrożek, proboszcz ks. Andrzej Szczepaniak, prze-
wodniczący poprzedni kadencji Rady Gminy Jasienica 
Jan Batelt i obecnej Czesław Machalica, była sołtys 
Grodźca Jadwiga Greń i obecny sołtys Dariusz Szy-
dłowski. Wójt podziękował radnym obecnej i po-
przedniej kadencji, którzy jednogłośnie głosowali za 
przyznaniem pieniędzy na rozbudowę obiektu.  

Budowa strażnicy rozpoczęła się jeszcze w 2017 r., 
początkowo zaplanowana tylko jako modernizacja po-
łączona z rozbudową. Szybko jednak się okazało się, 
że stan techniczny starego budynku jest dużo gorszy, 
niż pierwotnie się wydawało, a same fundamenty są 
dużo słabsze, niż zakładano. Uznano więc, że korzyst-
niej będzie rozebrać całość i postawić budynek od po-
czątku. Jak wyjaśnia wójt Janusz Pierzyna, takie roz-
wiązanie było tym bardziej konieczne, że budynek ma 
służyć nie tylko jako strażnica OSP Grodziec, ale też 
jako miejsce spotkań całej społeczności sołeckiej, 
stowarzyszeniom i miejscowym organizacjom. Nad 
przestronną częścią bojową na parterze z garażami dla  

 

dwóch wozów pożarniczych oraz pomieszczeniami do 
pełnienia służby, powstało obszerne piętro. Na tej 
kondygnacji jest duża sala szkoleniowa, gdzie można 
organizować różnego rodzaju spotkania grodźczan na 
kilkaset osób. Jest tu też kuchnia, a na piętro niepełno-
sprawnych wwozi winda. Łącznie nowa strażnica liczy 
512 mkw., czyli ponad dwukrotnie więcej, niż wcze-
śniej. Całość kosztowała blisko 2,5 mln zł.  

Uroczystości zwieńczył festyn strażacki. Poczęstu-
nek dla gości przygotowały panie z miejscowego Koła 
Gospodyń Wiejskich. 

*** 
Uroczystości Gminnego Dnia Strażaka, jakie zosta-

ły zorganizowane w sobotę 25 maja w Grodźcu, były 
okazją do wręczenia odznaczeń dla osób, zasłużonych 
dla pożarnictwa.  
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DZIEŃ STRAŻAKA Z NOWĄ STRAŻNICĄ
Odznaczenia wręczał wójt Janusz Pierzyna, zarazem  

prezes Gminnego Związku OSP, wiceminister Stanisław 

Szwed, przewodniczący Rady Powiatu Bielskiego Jan 

Borowski, a także Tadeusz Szkucik, wiceprezes Zarządu 

Powiatowego Związku OSP.  

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódz-
kiego nadano: „Złoty Medal Za Zasługi dla Pożarnic-

twa”  

1. dh Stanisław Cebulak – OSP Grodziec  

2. dh Edward Sojka – OSP Iłownica  

3. dh Artur Berek – OSP Jasienica  

4. dh Norbert Uchyła – OSP Landek  

5. dh Tomasz Bebek – OSP Międzyrzecze Górne  

6. dh Władysław Golicz – OSP Międzyrzecze Górne  

7. dh Łukasz Piszczałka – OSP Roztropice  

8. dh Sylwester Cebulak – OSP Świętoszówka  
„Srebrny Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa”  

1. dh Aldona Mendrek – OSP Jasienica  

2. dh Paweł Janik – OSP Landek  

3. dh Tomasz Osuch – OSP Międzyrzecze Górne  

4. dh Bożena Bartosz – OSP Roztropice  

5. dh Dariusz Borowski – OSP Rudzica  

6. dh Marek Szpunar – OSP Rudzica  
„Brązowy Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa”  

1. dh Sebastian Ficek – OSP Iłownica  

2. dh Strok Marek – OSP Jasienica  

3. dh Szymon Tyrna – OSP Jasienica  

4. dh Szymon Kopeć – OSP Landek  

5. dh Mariusz Wawrzeczko – OSP Łazy  

6. dh Maciej Kuczera – OSP Międzyrzecze Górne  

7. dh Sławomir Bierski – OSP Roztropice  

8. dh Artur Duława – OSP Rudzica  

9. dh Szymon Duława – OSP Rudzica  

10. dh Bartłomiej Cebulak – OSP Świętoszówka  

„Strażak Wzorowy”  

1. dh Daniel Jancarczyk – OSP Grodziec  

2. dh Dariusz Faruga – OSP Iłownica  

3. dh Szymon Kidoń – OSP Iłownica  

4. dh Mateusz Błachut – OSP Jasienica  

5. dh Dawid Dudek – OSP Landek  

6. dh Tomasz Męcnarowski – OSP Landek  

7. dh Bogusław Wieja – OSP Łazy  

8. dh Mateusz Boryś – OSP Łazy  

9. dh Adrian Blachura – OSP Międzyrzecze Dolne  

10. dh Tomasz Chmielniak – OSP Międzyrzecze Dolne  

11. dh Danuta Gola – OSP Międzyrzecze Górne  

12. dh Andrzej Sojka – OSP Roztropice  

13. dh Łukasz Kamiński – OSP Świętoszówka  

14. dh Dawid Król – OSP Wieszczęta  

15. dh Piotr Męcnarowski – OSP Iłownica  
Uchwałą Prezydium Oddziału Powiatowego Zw OSP 
RP nadano:  
„Medal Zasłużony dla Ochotniczego Pożarnictwa Po-

wiatu Bielskiego”  

1. dh Wiesław Tolasz – OSP Grodziec  

2. dh Antoni Zachurzok – OSP Iłownica  

3. dh Roman Mertens – OSP Jasienica  

4. dh Marian Sekuła – OSP Landek  

5. dh Anna Gacek – OSP Międzyrzecze Górne  

6. dh Władysław Golicz – OSP Międzyrzecze Górne  

7. dh Rudolf Duława – OSP Rudzica  

8. dh Andrzej Rojczyk – OSP Świętoszówka  
www.jasienica pl

Z dumą przyznaj się do wieku, bo wiek świadczy  

o człowieku. Każdy dzień witaj z radością, darz swoich 

bliskich szczerą miłością.  
Z okazji 96 urodzin 

Moniki Uchyła 

serdeczne życzenia zdrowia, szczęścia, 

 Błogosławieństwa Bożego 

życzą dzieci, wnuki i prawnuki 
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GMINNY PIKNIK RODZINNY Z ORKIESTRAMI 
W niedzielę, 2 czerwca na terenie komplek-

su sportowego „Drzewiarz” w Jasienicy odbył 
się doroczny Gminny Piknik Rodzinny „Moj-
Fest”.  

Niedzielna piękna pogoda i liczne atrakcje 
festynu ściągnęły na miejsce imprezy na tere-
nach „Drzewiarza” setki uczestników. Przy-
witał ich wójt Janusz Pierzyna i życzył 
wszystkim dobrej zabawy. Niedzielne popo-
łudnie umiliły mieszkańcom m.in.: koncerty, 
Konkurs Musztry Orkiestrowej, pokazy kon-
kursowe orkiestr dętych i mażoretek w ra-
mach Międzynarodowego Festiwalu Orkiestr 
Dętych „Złota Trąbka”. Przed jasienicką pu-
blicznością przemaszerowały Młodzieżowa 
Orkiestra z Kóz, Orkiestra Dęta w Ostrowach 
nad Okszą, mażoretki „Nemezis” z Heczna-
rowic. W ramach koncertów plenerowych 
wystąpiły orkiestry dęte: Tingle Tangle Band 
z Pisarzowic, Parafialna Orkiestra z Soli, Or-
kiestra Reprezentacyjna Miasta i Gminy My-
ślenice oraz Orkiestra Dęta z Zatora. Wójt Ja-
nusz Pierzyna podziękował wykonawcom za 
wzbogacenie rodzinnego pikniku i wniesienie 
arty-stycznego kunsztu do muzycznego świę-
ta.  

Organizatorzy przewidzieli szereg atrakcji dla najmłodszych. 
W trakcie pikniku mogli bezpłatne wziąć udział w zajęciach ar-
tystycznych i ruchowych oraz korzystać z dmuchanych placów 
zabaw.  

Organizatorami byli Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy, 
Dom Kultury w Kozach, Polski Związek Chórów i Orkiestr od-
dział w Bielsku-Białej, Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-
Białej.  

Impreza była współfinansowana przez Gminę Jasienica, Gmi-
nę Kozy i Powiat Bielski. 

www.jasienica pl

DZIEŃ RODZINY W RUDZICY 
Nikt się nie nudził podczas zorganizowanego po 

raz kolejny w Rudzicy święta rodziny.  
W tym roku impreza zorganizowana została w so-

botę 18 maja pod hasłem ,,Rudzica na sportowo”. 
Współpraca wielu instytucji sprawiła, iż był to dzień 
pełen atrakcji i niezapomnianych wrażeń. Patronat nad 
wydarzeniem, podobnie jak przed rokiem, objął Wójt 
Gminy Jasienica Janusz Pierzyna.  

Już od rana wokół szkoły w Rudzicy pojawiły się 
prawdziwe tłumy, przede wszystkim uczniowie ze 
swoimi rodzicami i dziadkami, nauczyciele i miesz-
kańcy Rudzicy. Wśród gości byli wójt gminy Janusz 
Pierzyna, ksiądz proboszcz Jacek Wójcik, przewodni-
czący Rady Gminy Czesław Machalica, radni Zofia 
Polok, Irena Sojka, Urszula Krywult i Marek Szimke, 
prezesi Klubu Sportowego Rudzica Rudolf Budny i 
Stanisław Adamczyk, a także miejscowy artysta Flo-
rian Kohut.  

Atrakcji nie brakowało, a każdy mógł znaleźć dla 
siebie coś interesującego. Oprócz występów arty-
stycznych, różnorodnych konkurencji sportowych czy 
niespodzianek dla najmłodszych, nie brakowało okazji 
do degustacji przygotowanych smakołyków. Na część 
artystyczną składały się popisy wokalne, aktorskie i 
taneczne przedszkolaków oraz uczniów szkoły pod-
stawowej i gimnazjum.  

Na scenie zobaczyliśmy blisko 80 młodych arty-
stów, którzy w brawurowy sposób poprzez wiersze, 
piosenki i taniec przenieśli nas w magiczny świat ba-

jek, przypomnieli o sile dziecięcych marzeń i nieogar-
nionej niczym wyobraźni. Przedstawienie zostało en-
tuzjastycznie przyjęte. Następnie zaprezentował się 
klub taneczny Cubana pod kierunkiem Agnieszki Ja-
rosińskiej. Widzowie mogli podziwiać taneczny pokaz 
trzech formacji: Ketch di Flow, No Name i Flow Ban-
da.  

Ważnym punktem programu były także rozgrywki 
sportowe, które rozpoczął mecz piłki ręcznej uczennic 
klas 6 i 7. Dużym zainteresowaniem cieszył się mecz 
piłkarski, gdzie zmierzyli się juniorzy KS Rudzica z 
drużyną oldboyów. Po zaciętej walce, lepsza okazała 
się starsza z drużyn, wygrywając 9:2. Swoje piłkarskie 
zmagania pod okiem trenera Marcina  
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DZIEŃ RODZINY W RUDZICY 
Przeliorza rozpoczęli też młodsi zawodnicy, na któ-
rych czekała jednak niecodzienna niespodzianka. Była 
nią wizyta piłkarzy TS Podbeskidzia. Przeprowadzili 
oni profesjonalny trening z młodzieżą, a także roze-
grali mecz, którzy wygrali piłkarze z Rudzicy. Nie za-
brakło też dobrych rad, autografów i wspólnych zdjęć. 
Jednocześnie ze zmaganiami piłkarskimi rozegrano 

także inne konkurencje. Jak co roku w szranki stanęły 
panie – mamy i nauczycielki, rozgrywając mecz siat-
kówki. Mecz koszykówki wygrały natomiast uczenni-
ce gimnazjum, nieznacznie pokonując swoje młodsze 
koleżanki.  

Dużym zainteresowaniem cieszyły się także kon-
kurencje indywidualne. Wspomnieć należy konkurs 
skoku wzwyż. W kategorii klasy 4-6 z wynikiem 105 
cm zwyciężyły Gabrysia Łaciok, Julia Krzempek, 

Kinga Ryszka, a wśród chłopców z wynikiem 107 cm 
Kacper Szczyrbowski. Wśród starszych zawodników 
(kategoria open) najlepsze z dziewczyn Julia Sojka i 
Karolina Giemza skoczyły na wysokość 128 cm, na-
tomiast wśród chłopców po zaciętej walce zwyciężył 
fenomenalny Kacper Król z wynikiem 158 cm, który 
pokonał Konrada Tomalika. Podobnie ogromne emo-
cje i zaangażowanie towarzyszyły zawodom 
strongmanów. Tu najlepsi okazali się Oskar Tesler, 
Mateusz Damek oraz niepokonany Michał Ryszka, 
który sztangę ważącą 58 kg podrzucił 34 razy.  

Potyczkom sportowym i występom artystycznym 
uczniów towarzyszyły liczne atrakcje: malowanie twa-
rzy, puszczanie baniek mydlanych, robienie zabawek z 
balonów, fotobudka, kiermasz prac dzieci, charyta-
tywny kiermasz zabawek, pokaz sprzętu strażackiego, 
czy mrożąca krew w żyłach ściana spinaczkowa. 
Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się stoiska ga-
stronomiczne, przygotowane przez rodziców, oferują-
ce ciepłe i zimne napoje, frytki, kiełbaski, gofry do-
mowe ciasta i chleb ze smalcem.  

Wśród organizatorów Dnia Rodziny należy wy-
mienić Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła 
II w Rudzicy, z nieprzecenioną rolą Rady Rodziców, 
Klubu Sportowego Rudzica, Rady Sołeckiej Rudzica, 
UKS Huragan Rudzica, Kół Gospodyń Wiejskich z 
Rudzicy i z Landeka, Ochotniczych Straży Pożarnych 
w Rudzicy i Roztropicach czy Gminnego Ośrodka 
Kultury w Jasienicy. 

B. Małachowska  

DWA RAZY ZŁOTO KAROLINY 
Karolina Klajmon, mieszkanka Jasienicy, dwa razy stanęła na najwyż-

szym stopniu podium podczas I Mitingu Pływackiego o Puchar Burmi-
strza Miasta Łazy, który odbył się 11 maja na pływalni Parku Wodnego 

„Jura” w Łazach niedaleko Zawiercia. Tym razem złote medale Karolina 
wywalczyła za starty na dystansie 50 m stylem grzbietowym (44,38 s.) 
oraz 50 m stylem motylkowym (44,55 s.). Zawodniczka Nowego Klubu 

Pływackiego Bielsko-Biała wygrała oba swoje wyścigi z kilkusekundową 
przewagą nad rywalkami.  

Tegoroczne zawody w Łazach zgromadziły prawie 300 zawodników z 

26 klubów z województwa śląskiego oraz województw ościennych.  
www.jasienica.pl 

 

WYGRANA BOKSERA 
W sobotę 18 maja Piotr Łącz, mieszkaniec Mazańcowic i bokserski 

mistrz Śląska wagi ciężkiej, zwyciężył w walce na międzynarodowych 

zawodach w Jastrzębiu Zdroju.  

Łącz wystąpił na odbywającym się w Jastrzębiu Zdroju IV Międzyna-

rodowym Turnieju Bokserskim. Wygrał tam walkę w kategorii wagi 

ciężkiej w pierwszej rundzie, pokonując przeciwnika już w 2. minucie 

przez techniczny nokaut. Piotr Łącz reprezentuje klub bokserski Puncher 

Cieszyn, do turnieju przygotowywał go trener Łukasz Brudny.  
www.jasienica.pl 
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KONKURS WIELCY POLACY 
W czwartek 16 maja w ZSP w Rudzicy odbyła się już XI edycja powiatowego konkursu interdyscyplinarnego 

pt. „Wielcy Polacy”, pod patronatem Wójta Gminy Jasienica Janusza Pierzyny oraz Starosty Bielskiego Andrze-
ja Płonki.  

Celem konkursu jest zainteresowanie uczniów szkół gimnazjalnych oraz starszych uczniów szkół podstawo-
wych (klasy 7-8) powiatu bielskiego i miasta Bielska-Białej postaciami wielkich Polaków, ich życiorysami, do-
konaniami oraz wkładem, jaki wnieśli w wszechstronny rozwój naszego kraju. Tym razem postanowiono zwró-
cić uwagę na wybitną polską noblistkę Marię Skłodowską-Curie.  

Do konkursu (przygotowanego przez Katarzynę Czupryniak, Edytę Sobczyk-Wiśniewską, Bożenę Mała-
chowską i Barbarę Szimke) zgłoszono 24 uczniów z 6 szkół z Bielska, Dankowic, Mazańcowic, Szczyrku, 
Grodźca i Rudzicy. Młodzież wykazała się znakomitą znajomością biografii noblistki, jak i zjawisk społecznych 
i historycznych towarzyszących jej życiu. Nie obca okazała się uczestnikom także jej działalność naukowa i spo-
łeczna.  

Konkurs składał się z trzech części. Pierwsza miała charakter pisemny, sprawdzano w niej oprócz wiadomo-
ści teoretycznych, umiejętności językowe uczniów, czytanie ze zrozumieniem, umiejętność analizy tekstu lite-
rackiego. Część druga polegała na wykonaniu pracy plastycznej, dla której inspiracją stać się miały słowa samej 
Marii Skłodowskiej: „Uczony jest w swojej pracowni nie tylko technikiem, lecz również dzieckiem wpatrzonym 
w zjawiska przyrody, wzruszające jak czarodziejska baśń". Niełatwej oceny prac, które fantastycznie przeniosły 
odbiorców wprost do „czarodziejskiego świata” Marii, podjęła się komisja, której w tym roku przewodniczyła 
Dorota Poniatowska, kierownik Gminnego Ośrodka Kultury w Rudzicy. Ocenie podlegała zgodność wykonanej 
pracy z ustalonym tematem, oryginalny i twórczy sposób ujęcia tematyki, wartość artystyczna. W końcu trzecia 
część miała charakter quizu, w którym uczestnicy sami decydowali o trudności zadawanych pytań.  

W konkursowych zmaganiach uczniów wzięli udział m.in.: wójt gminy Jasienica Janusz Pierzyna i członek 
zarządu powiatu Dorota Nikiel. Ponadto uczestników wspierała dyrektor ZSP w Rudzicy Alicja Radgowska. Po-
ziom wiedzy prezentowany przez młodzież był bardzo wysoki, a rywalizacja o miejsce na podium trwała aż do 
ostatniego pytania.  

Ostatecznie najlepsi okazali się gospodarze, czyli drużyna z ZSP im. Jana Pawła II w Rudzicy w składzie: 
Kornelia Kohut, Kamila Białoskórska, Klaudia Kidoń i Izabela Białek. Drugie miejsce zajęli uczniowie z ZSP 
im. Adama Mickiewicza w Mazańcowicach (Wiktoria Gałajda, Amelia Kukiełka, Emilia Waldman, Justyna 
Krutnik, opiekun Bożena Krygier), natomiast podium uzupełnili uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Stani-
sława Staszica w Dankowicach (Natalia Kaczówka, Maria Ochman, Wiktoria Stawowczyk, Piotr Waluszek, 
opiekun Iwona Handzlik).  

Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody, m.in. śpiwory, pióra, gry, książki, sprzęt sportowy, albumy, ufundo-
wane przez patronów imprezy. 

B. Małachowska  

PODZIĘKOWANIA 
Dyrektor Przedszkola Publicznego w Świętoszówce składa 

Firmie GARDEN GATE z Jaworza podziękowania za nieodpłatną  naprawę bramki i 
płotu,  na terenie przedszkola 
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Z  G Ó R K I … 
Pnioki, krzoki i ptoki 

Ludzie, według ludowej mądrości, dzielą się na 

trzy grupy: pnioki, krzoki i ptoki.  
Pnioki to ci przywiązani do rodzinnej ziemi jakąś 

niewidoczną siła, kodem genetycznym, tradycją, ko-
rzeniami, którymi wrośli tak głęboko, że żadna siła nie 
jest ich w stanie wyrwać, wykarczować, przenieść w 

inne, lepsze miejsce pod słońcem, które uśmiecha się 
dolarami czy euro, bo dla nich rodzinne gniazdo cen-
niejsze jest niźli urojone szczęście z dala od domu, ro-

dziny, ojczystej mowy i nieba nad głową. To tacy, któ-
rzy przed laty z nostalgii najdosłowniej umierali za 
wielką wodą, za którą wygnał ich głód… 

Ich przeciwieństwem są ptoki, którym wszędzie 
dobrze, umieją się dostosować do nowych warunków, 
wtopić w nowe środowiska, poukładać życie nawet na 

antypodach, a najważniejsze są dobra doczesne, ewen-
tualnie kariera. Współcześnie można ich określić, że to 
kosmopolici, dla których ojczyzną jest cały świat. I 

świat współczesny zda się hołubić takie widzenie 
miejsca człowieka na ziemi. I to nie ze względu na mi-

łość do bliźniego czy daleko posuniętą empatię, ale z 
czysto praktycznego i komercyjnego względu – ludź-
mi bez przywiązania do ojczyzny łatwiej manipulo-

wać, czy nawet ich „kupić” razem z talentami, bo 
możni tego świata do perfekcji opanowali drenaż mó-
zgów, wyłapywanie w uboższych krajach wybitne 

jednostki, by służyły obcym interesom, jeszcze bar-
dziej zubażając intelektualnie własne ojczyzny, w któ-
rych najczęściej zdobyli wykształcenie i wiedzę, i już 
ukształtowani, za odpowiednią kasę, pracują na rzecz 
obcych… Aż się prosi, by w imię elementarnej spra-
wiedliwości nowi, zagraniczni mocodawcy zwrócili 

państwu pieniądze wydane na wykształcenie tych wy-
bitnych…  

Oczywiście świat jest 

otwarty, prawie bez granic 
(także tych moralności, przy-

zwoitości i uczciwości!). Więc 
ptoki są coraz modniejszym 
gatunkiem, wylatującym do 

tych cudownych ciepłych kra-
jów, gdzie jednak nigdy nie 
będą u siebie, będą obcymi, takimi „gorszego sortu”, 

(że zacytuję „klasyka”, który to obraźliwe określenie 
zaprezentował z innej okazji) dla tych rdzennych, da-
jących wspaniałomyślnie pracę tym z zewnątrz. A u 

nas rozpaczliwy brak lekarzy, pielęgniarek, informa-
tyków itd., bo za inną walutę sprzedają swoje zdolno-
ści i predyspozycje… I jakiś smutek się rodzi, gdy sta-

ruszkowie rodzice wypatrują dzieci w pustych do-
mach, które dla tych dzieci zbudowali.  

Rozmawiałem z dziarskim dziewięćdziesięciolat-

kiem, który z gen. Andersem przewędrował cały szlak 
bojowy i po wojnie zakotwiczył na stałe w Anglii. I 

choć miał tam sklep i należał do tzw. klasy średniej, to 
nawet panienka w pocztowym okienku dawała mu do 
zrozumienia, że jest kimś gorszym. Od kilku lat 

mieszka już w Polsce (w naszej gminie).  
To temat rzeka. Można go rozpatrywać z różnych 

punktów widzenia: od awansów życiowych po dramat 

eurosierot. 
Nie wspomniałem nawet o trzeciej grupie – krzo-

kach, ale to może przy innej okazji, bo teraz przecież 
wiosna, ptaki klują się w gniazdach, jedne po to żeby 
odlecieć, inne po to, żeby powrócić, a jeszcze inne, 
żeby trwać i strzec tego rodzinnego gniazda, którego 

nic nie zastąpi…   
Juliusz Wątroba  

PIEŚNICZKA CIESZYŃSKO WIECZNIE MŁODO! 

„Hej pieśniczko, ty radosna 
 w tobie lato, jesień, wiosna 
W tobie barwy bujnych lasów 
 w tobie prawda dawnych czasów” 

Witóm piyknie! 
Móm znómego, kierymu to Pónbóczek doł dożyć 

dziewiyńdziesiónt piyńć roków. Tóż rodzina łuradziła, 
że na taki zocny jubileusz napytajóm nejstarszych 
człónków rodziny, a młodzi bydóm to wszystko przy-
rychtowywać. I nie bydzie to, jak podle tej dzisiejszej 
mody, w jakimsikej pynsjonacie abo gospodzie, jyno 
w chałpie. Bo tu sie przeca starzyk czuje nejlepij, pra-
wi dycki, że wszyńdzi dobrze, a nejlepij w swoji chał-
pie. Tu przyszeł na świat, tu przeżył cały żywot pełny 
wspomniyń rodzinnych. Kie było mu dane przeżyć 
strasznóm wojne i szczyńśliwie wrócił w rodzinne 
progi, kaj witali go człónkowie rodziny, to płaczki ze 
szczynścio kulały sie im o licach 

 – Przeżyłeś, przeżyłeś? Bogu 
dziynki! 
Pamiynto te radość, jakby to by-
ło wczora, a to już tela roków 
minyło. Pamiynto, jak witoł z 
radościóm kożde przychodzónce na świat dziecko, a 
mioł ich przeca piyńcioro. 
–Jak to żeście tu żyli dziadku, w takim małym dómku 
i w takij ciasnocie? Nieroz słyszy to pytani łod wnu-
ków.  
– Przeca mieszkali tu jeszcze wtedy twoi starzycy i 
łojcowie. A starzyk kiwie wtedy głowóm i prawi: 
– Do kożdego miejsca było dojś, były to nejpiykniej-
sze, nejszczęśliwsze roki w mojim życiu,  
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PIEŚNICZKA CIESZYŃSKO WIECZNIE MŁODO! 
a wszystko tymu, że mieszkali tu jeszcze z nami przez 
cały żywot  trzej lokatorzy, kierym na miano było: mi-
łość, życzliwość, zgoda. Bez tych lokatorów nie dali-
bymy rady żyć, byłoby nóm tu ciasno. Ale były też w 
życiu chwile ciynżki – spómino dali Jubilat, kiej było 
trzeja łopuścić tyn dóm na delszy czas, kiej przyszło 
łodkludzać na kierchów nejbliższych.  
Taki dziyń jak dzisio przypómino starzykowi całóm 
dróge jego długigo życio. Ale dojś spóminek. Młodzi, 
kierzy całóm tóm gościne rychtowali, zaproszajóm za 
stół, kaj wónio dobrym łobiadym. Po łobiedzie jedyn z 
przocieli wziół staróm harmonije i zaczył wydobywać 
z ni nejpiykniejsze nutki naszej ziymi, a wszyscy za-
czyli śpiywać.   
Piyrsze ło tej Łolzie, kiero to płynie tak, jak przed ro-
kami, po brzegach rosnóm taki same drzewa, jak dow-
ni, kwiotki kwitnóm tak, jak za downych roków, 
ptoszki tak samo świergajóm swoji pieśniczki, jyno 
ludzie dokoła insi. Gardzóm starymi zwyczajami i 
piyknóm, downóm starzykowóm mowóm, kierej już 
wnuki nie rozumiejóm. Potym zaczyli śpiywać ło tym 
Janiczku, co to trowe siyk, ło tej ceście, kiero kludziła 
ku Cieszynu i moc inszych pieśniczek, kiere przywo-

ływały spóminki z ich życio. Młodzi, kie łusłyszeli w 
kuchyni ty piykne melodie, przerwali myci garców i 
polecieli do izby. Ni mógli sie nadziwać, jak to idzie 
wyśpiywać telkowne pieśniczki bez śpiywników i to 
do tego wszystki zwrotki, bo łóni łumióm nejwyżyj 
jednóm abo dwie. Mie to jednak nie dziwi, bo to state 
pokolyni zostało wychowne na tych pieśniczkach, kie-
re towarzyszyły im przez całe życi, w dniach smut-
nych i radosnych. Wiymy też, że te nasze cieszyński 
pieśniczki, chocioż by sie ponikierym zdało, że się 
tracóm, nie zginóm. Przeca śpiywómy w tym hymnie 
cieszyńskim „szumi jawor, szumi, i szumi osika, nigdy 
nie zaginie gorolsko muzyka”. Tak spiywejmy ty pie-
śniczki, kierych mómy tak moc.  
A Jubilatowi życzym jeszcze roz zdrowio, radości ży-
cia na dalsze roki. I chocioż młodzi jako ty ptoki wyla-
tujóm z gniozda i lecóm w daleki świat, to niech ci 
trzej lokatorzy: miłość, życzliwość i zgoda mieszka-
jóm dali pod Twojóm rodzinnóm strzechóm. Takich 
lokatrów też po naszych chałpach życzym wszystkim 
mójim Czytoczóm. 

J. N. Josiyniczanin

 

WOJTEK WICEMISTRZEM EUROPY 
Wojciech Zaniewski, uczeń 5 klasy szkoły podstawowej w 

Mazańcowicach, zdobył srebrny medal na międzynarodowych 

Mistrzostwach Europy Karate Kyokushin.  

Prestiżowy turniej XII European Championship 2019 All Japan 

w Győr na Węgrzech przeprowadzony od 24 do 26 maja zgro-

madził około 500 zawodników z 19 krajów. Wojtek startował w 

konkurencjach kata oraz kumite. W kata otarł się o strefę meda-

lową, z grona 30 zawodników w swojej kategorii zajął miejsce 5-

8. W kumite po ciężkich walkach dotarł do finału, gdzie po bar-

dzo wyrównanej walce, przez niejednogłośne wskazanie sę-
dziów, uległ zawodnikowi z Rosji i wywalczył tym samym tytuł 

wicemistrza Europy. 
www.jasienica pl

  

WYSTĘP KARATEKÓW W WODZISŁAWIU 
Siedem medali zdobyli zawodnicy klu-
bu Karate Kyokushin-kan Kasai z Ma-
zańcowic i Rudzicy podczas Turnieju o 
Puchar Burmistrza Wodzisławia Ślą-
skiego.  

Zawody odbyły się w sobotę 18 maja. 
Filip Szendzielarz wywalczył srebrny 
medal, zaś brązowe zdobyli: Hanna Sza-
fron, Wiktoria Piszczek, Urszula Długosz 
(po jednym w kumite i kata), Nikodem 
Sadlik oraz Dawid Jurczak. Marta Jur-
czak zajęła 4. miejsce w kata, w zawo-
dach wystąpili też Paweł Kruczek, Paweł 
Długosz, Piotr Szafron i Miłosz Kreis.  

Sławomir Jurczak  
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RAJD ROWEROWY W IŁOWNICY PO RAZ SIÓDMY 
Po raz siódmy w sołectwie Iłownica zorganizowano Rodzinny Rajd Rowerowy pod patronatem Wójta Gminy 

Jasienica Janusza Pierzyny.  
W sobotę 1 czerwca na start przybyło blisko 220 sympatyków dwóch kółek. Fani jednośladów do pokonania 

mieli 28 kilometrową trasę, a zachętą do przebytej drogi były malownicze krajobrazy wiodące przez Iłownicę, 
Pierściec, Ochaby, Kiczyce i z powrotem do Iłownicy.  

Rowerzystom na starcie jak co roku kibicował wójt gminy Jasienica Janusz Pierzyna. – Nieprzerwalnie od 7 
lat kolejny raz jesteście tutaj i jednoczycie się tym zdrowym stylem życia. A jednocześnie macie okazję do po-
znania naszego regionu i podziwiania jego 
piękna. Życzę wspaniałym wrażeń, zwłaszcza 
najmłodszym w dniu ich święta – mówił wójt 
Janusz Pierzyna. Podziękował Irenie Sojce z 
mężem, którzy od początku organizują rajd, 
wszystkim organizatorom, osobom zabezpie-
czającym imprezę, a także uczestnikom.  

Po zakończeniu trasy w miejscowej strażni-
cy na cyklistów czekał gorący posiłek, ciepła 
herbata, kawa i słodki poczęstunek przygoto-
wany przez panie z Koła Gospodyń Wiejskich 
w Iłownicy.  

Impreza została zorganizowana przez jed-
nostkę Ochotniczej Straży Pożarnej z Iłownicy 
i Radę Sołecką.  

www.jasienica.pl 

Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim którzy przyczynili się do organizacji rajdu, a w szczególności: 
Wójtowi Gminy Jasienica, Komendantowi Komisariatu Policji w Jasienicy, Gminnemu Ośrodkowi Kultury w 
Jasienicy, druhom strażakom z OSP Rudzica i OSP Iłownica, Sołtysowi i Radzie Sołeckiej z Iłownicy oraz  
SPONSOROM: Optyk Ewa Jasiczek, Sklep Mięso-Wędliny Pilarz Rudzica, Pillow Eyewear, ZPUH EL&SAT II 
Czesław Gawlas, Mentrans Mencnarowski Franciszek, Auchan Bielsko-Biała, Wik-Mart Szczypka Janusz, „Fish 
Max – Pod Borem”, Firma „PolSzlif” Rudzica, Noclegi „Willa Radosna” w Rudzicy, P.H.U. Adasta Stanisław 
Adamczyk,  Delikatesy Centrum w Rudzicy, Auto – Części Konior z Rudzicy, Loman – producent czapek i sza-
li, Sklep Rolniczo Przemysłowy w Rudzicy, Firma Now-Term, Decathlon, F.H.U Giluś z Roztropic, Firmie Auto 
- Importer Ireneusz Furczyk z Jasienicy, Obracaj.pl, Kosmetologia Medyczna Estetyczna Miracle, Ludwig Cze-
kolada, wymiana opon Kądzielnik Iłownica. 

Dziękujemy również osobom obsługującym gastronomię: Sławomirowi Gilusiowi, Krystynie Kieczce i Marii 
Jurak. 

Organizatorzy 

PIKNIK RODZINNY W WIESZCZĘTACH ZA NAMI! 
18 maja 2019 roku w sobotni dzień na terenie ZSP 

w Wieszczętach odbył się piknik rodzinny, którego 
głównym organizatorem  była Rada Rodziców przy 
pełnym współudziale wszystkich pracowników naszej 
placówki. 

Po uroczystym otwarciu o godz. 14.00 i powitaniu 
tłumnie zgromadzonych osób, przybyłych z całymi 
rodzinami,  rozpoczęła się cała gama atrakcji, z któ-
rych korzystali zarówno ci najmłodsi, jak i nieco star-
si. Program poprowadził i nad całością czuwał Seba-
stian Chmiel. Każda z klas przygotowała pod okiem 
swoich wychowawców muzyczno-taneczny występ, a 
zespół muzyczny zaprezentował fantastyczne utwory 
przy współudziale instrumentów muzycznych – było 
rozrywkowo, tanecznie, satyrycznie, muzycznie i ko-
lorowo.  

Ponadto piknik obfitował w różnorodne i ciekawe 
atrakcje, min.:  

− zajęcia z  pierwszej pomocy przedmedycznej pro-
wadzone przez OSP Roztropice 

− spektakl w wykonaniu koła teatralnego „Pokonać 
własne słabości i wady” 

− malowanie twarzy przez absolwentki szkoły 
− zabawy na dmuchawcu „Smok” 
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− PIKNIK RODZINNY W WIESZCZĘTACH ZA NAMI! 
Podczas trwania imprezy czynne były stoiska: 
− z pysznymi poczęstunkami, do którego zachęcały 

panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Bielowicku i 
panie z naszej szkoły (pracownicy administracji i 
obsługi) 

− ciastami, słodyczami i napojami 
Sprzyjająca pogoda,  miła atmosfera, liczne atrak-

cje- sprawiły, że wszyscy uczestnicy pikniku świetnie 
się bawili. Impreza udała się dzięki pomocy ludzi 
życzliwych i ludzi dobrej woli. 

W związku z powyższym  w swoim imieniu pragnę 
złożyć wielkie podziękowania Zarządowi Rady Ro-

dziców za wkład włożony w organizację. 
Ponadto składam serdeczne podziękowania  

wszystkim rodzicom, którzy w jakikolwiek sposób 
przyczynili się do współorganizacji całego przedsię-
wzięcia. 

Wielkie podziękowania dla instytucji i osób, które 
wzbogaciły i uatrakcyjniły sobotnie spotkanie: 
− Sebastianowi Chmiel wraz z osobami towarzyszą-

cymi za profesjonalne i atrakcyjne prowadzenie pik-
niku 

− OSP Wieszczęta – za ochronę na pikniku 
− OSP Roztropice – za pierwszą pomoc 
− Urzędowi Gminy w Jasienicy – za udostępnienie 

ław, krzeseł, sceny, namiotów 
− KGW w Bielowicku – za przygotowanie stoisk z po-

trawami 
− Absolwentkom naszej szkoły za uatrakcyjnienie pik-

niku poprzez malowanie twarzy 
Za urozmaicenie i pracę włożoną w przygotowanie 

programów ze swoimi wychowankami, składam po-
dziękowania swoim nauczycielom. 

Pracownikom obsługi i administracji dziękuję za 
bardzo duży wkład pracy (głównie kulinarny) włożony 
przed, w trakcie i po pikniku. 

Licznym sponsorom za przekazane dary, dzięki 
którym piknik zyskał na atrakcyjności. 

Ilona Walach, dyrektor ZSP w Wieszczętach 

 „CZASEM WDZIĘCZNOŚĆ TRUDNO UBRAĆ W SŁOWA….” 
Pragniemy złożyć podziękowania 

wszystkim firmom i osobom prywat-
nym, bez których zorganizowanie ak-
cji  charytatywnej „Razem dla dzieci” 
byłoby niemożliwe. Serdecznie dzię-
kujemy za wsparcie: 
• Parafii pw. Narodzenia św. Jana 

Chrzciciela w Rudzicy,  
• Wójtowi Gminy Jasienica Janu-

szowi Pierzynie, 
• Radom sołeckim z Rudzicy, Lan-

deka i Iłownicy,  
• Sołtysom i radnym Czesławowi  

Machalicy, Zofii Polok, Urszuli 
Krywult, Irenie Sojce, Kazimie-
rzowi Majcherowi, Czesławowi  
Szkorupie, Markowi Szimke,  

• Dyrektor i pracownikom GOK  Ja-
sienica,  

• Działaczom i członkom Klubu 
Sportowego Rudzica 

• Radzie Rodziców ZSP w Iłownicy, 
• Wszystkim paniom z Babskiej Pra-

cowni Twórczej z GOK-u w Ru-
dzicy, 

• Pracownikom gminnym z Landeka, 
Iłownicy i Rudzicy 

• Dyrektor, nauczycielom, rodzicom  
i pracownikom ZSP w Iłownicy 

• Dyrektor, nauczycielom rodzicom  
i pracownikom ZSP w Rudzicy 

• Przedszkolakom z Rudzicy 
• KGW Iłownica 
• KGW Landek 
• KGW Rudzica 
• OSP Rudzica, Landek, Iłowni-

ca 
• Wolontariuszom z Caritas w 

Rudzicy i Iłownicy 
• Hurtowni elektrycznej z Ru-

dzicy – Czesławowi Gawlaso-
wi 

• Salonowi Fryzjerskiemu Ru-
dzicy – Renacie Król 

• Salonowi kosmetycznemu 
Abacosun –Roksanie Ryszce. 

• Sklepowi wielobranżowemu 
Józefa Kopcia,  

• Sklepowi Emi Market,  
• Sklepowi Krzysztofa Pisarka. 
• Rudolfowi Budnemu, Rafałowi 

Budnemu, Renacie Budny –
firma Polszlif 

• Sklepowi „U Krzyśka” Mię-
sno-Wędliniarskiemu Otylia i 
Krzysztof Pilarz, 

• Sklepowi Delikatesy Centrum 
• Marzenie Iskrzyckiej „Galeria 

pod Rotuzem” 
• Sklepowi Spożywczemu Mar-

cina Ryszki, 

• Łukaszowi Danel „Jagódka”  
Przedsiębiorstwu Produkcyjno-
Handlowemu Cukiernia  

• Ogrodnictwu państwa Szkorupa 
• Ogrodnictwu państwa Jarzyna z 

Iłownicy 
• Ogrodnictwu państwa Tymon 
• Ogrodnictwu państwa Dyczek 
• Ogrodnictwu państwa Szoblik 
• Firmie Virgin–  Jarosławowi 

Bernardowi, 
• Firmie Mentrans – Franciszko-

wi Mencnarowskiemu, 
• Firmie Tortowo z Iłownicy,  
• Januszowi Krywultowi firma 

Foto Flesz, 
• Państwu Biel firma „Sempra”, 
• Krzysztofowi Gawlasowi – 

Kamieniarstwo, 
• Państwu Szramek, 
• Grzegorzowi Wawrzeczko M-

Gcars 
• Panu Zbigniewowi Orawcowi, 
• Piekarni Betleyem z Pierśca 
• Państwu Ganzel 
• Państwu Sztwiertnia 
• Państwu Chrapek 
• Joannie Balcar Palinker’ 
• Florianowi Kohutowi galeria 

„Pod strachem polnym”
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„CZASEM WDZIĘCZNOŚĆ TRUDNO UBRAĆ W SŁOWA….” 
• Firmie Auchan 
• Firmie  CD Miodelka 
• Fundacji „Krzyż Dziecka” 
• Panu Bednarz 
• Firmie Sanbus 
• Pawłowi Stańczakowi 
• Andrzejowi Smulkowskiemu 
• Helenie Szczypce 
• Marcie Węgrzynek 
• Cukierni Bakus z Czechowic 
• Firmie Biuścik z Czechowic 
• Iwonie Wilczek 
• Małgorzacie Kanik i Beacie Sosnie 
• Danucie Król 
• Teresie Stusek 
• Beacie Pisarek 
• Państwu Wyrobek  
• Państwu Agacie i Andrzejowi Le-
śniewiczom 

• Mariuszowi Osinczukowi „Eu-
roplanet” 

• Sklepowi wielobranżowymu 
Magdalenka Rudzica” 

• Przedsiębiorstwo Handlowo – 
Usługowe Waldemar Glos 

• Punkt Apteczny Familia 
• Zbigniewowi Osińczukow – 

Metal-Max 
• Państwu Osińczuki Metal – 

Met 
• Chrapek sklep rolniczo-

przemysłowy Rudzica 
• Gabrieli Kubica 
• Państwu Sojka 
• Sebastianowi Chmielowi 
• Dorocie Grelowskiej  
• Jankowi Mecnarowskiemu 

Bardzo serdecznie dziękujemy 
tym, którzy przygotowali stoiska 
handlowe, inwestując w to własne 
środki finansowe, prywatny czas 
oraz wysiłek związany z ich pro-
wadzeniem. Wszystkim, których 
trudno tutaj wymienić z imienia i 
nazwiska, a w jakikolwiek sposób 
wsparli tę akcję, okazali bezin-
teresowną pomoc wyrażamy 
ogromną wdzięczność. 
 Szczerze doceniamy Państwa po-
święcenie. Za przepyszne wypie-
ki- placki, ciastka i inne słodkości 
dziękujemy wszystkim, którzy je 
upiekli i dostarczyli. 

Komitet organizacyjny 

  

19. BIEG FLORIAŃSKI W ŚWIĘTOSZÓWCE 
W dniu 18 maja 2019 roku przy pięknej majowej 

pogodzie odbyła się kolejna już XIX edycja Biegu Flo-
riańskiego. Na to coroczne wydarzenie sportowe przy-
byli licznie młodzi biegacze z powiatu bielskiego, cie-
szyńskiego i proszowickiego (województwo mało-
polskie). Zawody zaszczycili swoją obecnością: wójt 
gminy Jasienica Janusz Pierzyna, jednocześnie pre-
zes Zarządu Gminnego ZOSP RP w Jasienicy, Józef 
Herzyk, radny powiatu bielskiego, Grażyna Gaszek, 
radna gminy Jasienica, Joanna Olczyk, pracownik 
Urzędu Gminy Jasienica. 

Zwycięzcy poszczególnych kategorii wiekowych 
otrzymali piękne puchary, statuetki, dyplomy oraz 
dzięki życzliwości i hojności sponsorów atrakcyjne 
nagrody rzeczowe. Zadanie było współfinansowane ze 
środków Urzędu Gminy Jasienica. Punktualnie o go-
dzinie 10.00 rozpoczęły się zawody przedbiegiem, 
najmłodszych uczestników biegu wraz z opiekunami. 
Licznie zgromadzeni rodzice dopingowali swoje po-
ciechy, aby zajęły jak najwyższe lokaty. Rywalizacja 
była bardzo emocjonująca i w niektórych przypadkach 
przebiegała niemalże do samej mety. 

W tegorocznym biegu uczestniczyło w kategorii 
wiekowej : 
8-10 lat − 47 zawodników, 11-13 − lat-52 zawodni-
ków, 14-17 lat − 39 zawodników, powyżej 18 lat − 
35 zawodników. Łącznie 173 zawodników. 
Najmłodszym uczestnikiem biegu byłł Gamrot Piotr z 
Jasienicy, a najstarszym Zbigniew Ptak z Bielska – 
Białej. 
Zarząd OSP Świętoszówka składa serdeczne podzię-
kowania osobom, które służyły pomocą w przeprowa-
dzeniu biegu: 
- druhom z OSP Międzyrzecze Dolne i OSP Grodziec. 

- Komendantowi Miejskiemu PSP w Bielsku- Białej za 
wypożyczenie namiotu medycznego. 
- Barbarze Talik-Góral za pracę jako główny sędzia 
zawodów. 
- Piotrowi Kozak wraz swoimi przyjaciółmi za pomiar 
elektroniczny zawodów. 
- ratownikom medycznym wraz z karetką specjali-
styczną Polskiego Czerwonego Krzyża z Bielska. 
-druhnie Izabelli Szymali oraz druhowi Romanowi Ku-
baczce za przygotowanie pysznej grochówki dla 
uczestników biegu.  
- Józefowi Klisiowi z Łaz za wypożyczenie bramy star-
towej. 
- Bernardowi Stroce z Świętoszówki za umożliwienie 
przeprowadzenia biegu po terenie prywatnym. 
- druhowi Karolowi Sroce za wypożyczenie quadana  
na czas zawodów. 
- mediom za obecność podczas biegu. 
Druhowie ze Świętoszówki kierują wyrazy wdzięczno-
ści dziękując wszystkim sponsorom biegu za wsparcie 
finansowe i rzeczowe. Zebrane środki pozwoliły na za-
kup atrakcyjnych nagród dla biegaczy. 
Naszymi sponsorami byli: Urząd Gminy Jasienica, Sta-
rostwo Powiatowe Bielsko-Biała, Seweryn Drożdż 
Świętoszówka, Pestanpol - Stanisław Dunat i Paweł 
Piecuch Biery, Kółko Rolnicze Biery-Świętoszówka, 
Usługi Pogrzebowe Aleksander Szymala Świętoszów-
ka, Ludwig Czekolada Sp. Z.o.o. Skoczów, F.U.H. Jó-
zef Stroka Świętoszówka, Usługi Geodezyjne - Bog-
dan Pomykacz Świętoszówka, Kantor wymiany walut 
,,Fantasy”- Piotr Najda Świętoszówka, Multi- Net In-
frastruktura - Marcin Gawlas Rudzica, Kwiaciarnia - 
Ewa i Arkadiusz Waszek Jasienica, Tomasz Gaszek 
Świętoszówka, Prymstol s.c. - Tomasz i Mariusz Pry-
mula Biery, 
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 F.H.U.P. NTN - Joanna Gańczarczyk Jasienica, Auto 
Centrum - Mirosław Łaciok Jasienica, Centrum Ubez-
pieczeniowo Finansowe - Leszek Obracaj Święto-
szówka, Mototechnika - Józef Zborowski Jasienica 
Sempra- Mot ,,Junior”-  Zbigniew Biel Biery, P.P.H.U. 
Elbram - Tadeusz Sobol Świętoszówka, Cargo - Ser-
wis - Wiesław Kowol Jasienica, Top Fitnes - Karolina 
Pasecki Jasienica, Szycie i sprzedaż kołder - Genowefa 
Galińska Świętoszówka, Pracownia projektowa -
Zbigniew Hyrnik - Świętoszówka, Instalatorstwo elek-
tryczne - Adam Szczugiel Świętoszówka, Drew- Okno 
Ireneusz Szoblik Biery, Ogrodnictwo ,,Jarzyna” - Mar-
cin Jarzyna Biery, Szkółka drzew i krzewów owoco-
wych - Wiesława i Marek Gańczarczyk Jasienica, MC 
Donald’S - Mariusz Dziedzic Bielsko-Biała, Mc Do-
nalds’S -Jarosław Łuszcz Jasienica, Zygzak Karting 
Apena- Remont Sp. Z o.o. Bielsko, Polszlif - Rudolf 
Budny Rudzica, MS Leasing - Michał Suchy Jasienica, 
Vipcar10 - Przemysław Ott Łazy. 
Puchary, dyplomy i koszulki startowe zostały zakupio-
ne dzięki funduszom uzyskanym z Urzędu Gminy w 
Jasienicy. 
Nagrody rzeczowe otrzymywały dziewczyny i chłopcy 
w postaci: 
kat.8-10 lat 
1. miejsce - rower górski 26” 
2. miejsce - tablet 
3. miejsce - torba sportowa+ piłka nożna (w przypadku 

dziewczyn piłka siatkowa + wejściówki do McDo-
nald’s Bielsko 

kat. 11-13 lat 
1. miejsce - rower górski 26” 
2. miejsce - tablet 
3. miejsce - zegarek +wejściówka na tor kartingowy+ 

poduszka wełniana 

kat. 14-17 lat 
1. miejsce - rower górski 26”+ koszulka z nadrukiem 

powiatu 
2. miejsce - kupon sieci handlowej ,,Rossman” warto-
ści 200 zł+ koszulka z nadrukiem powiatu 

3. miejsce - kupon sieci handlowej ,,Rossman” warto-
ści 100 zł + koszulka z nadrukiem powiatu + śpiwór 

kat. od 18 lat 
1. miejsce - pakiet ubezpieczeniowy wartości 250 zł+ 

4wejściówki na Top Fitness w Jasienicy              
2. miejsce - kupon sieci handlowej Rossman” wartości 

150 zł+ 4wejściówki na Top Fitness w Jasienicy         
3. miejsce - kupon sieci handlowej ,,Rossman” warto-
ści 100 zł+ poduszka wełniana 

Najmłodszy uczestnik biegu – 4 wejściówki do wyko-
rzystania w Mc Donald’s w Jasienicy+koszulka z na-
drukiem powiatu +gadżety + poduszka wełniana  
Najstarszy uczestnik – kupon sieci handlowej 
,,Rossman” wartości 200 zł + zegar ścienny z nadru-
kiem powiatu + poduszka wełniana  
Dla najmłodszych zawodników (25 dzieciaków) 
uczestniczących wraz ze swoim opiekunem w przed-
biegu, zostały przeznaczone akcesoria zabawkowe. 
Każdy zawodnik od najmłodszego do 13 lat otrzymał 
na mecie czekoladę. Były też lody dla wszystkich 
uczestników biegu. 
Nad sprawnym przebiegiem zawodów czuwała komisja 
sędziowska w składzie: 
pani Barbara Talik-Góral sędzia główny zawodów 
pan Piotr Kozak - elektroniczny pomiar czasu 
druh Andrzej Rojczyk - członek komisji  
druh  Paweł Rojczyk - członek komisji 

 

Andrzej Rojczyk, sekretarz OSP 

SUKCES UCZENNIC Z GRODŹCA  
W KONKURSIE GWARY 

We wtorek, 28 maja 2019 r. w Zespole Szkół w Pierść-
cu, odbyła się  dwunasta edycja Transgranicznego Gwa-
rowego Konkursu Recytatorskiego pod honorowym pa-

tronatem Starosty Cieszyńskiego oraz Burmistrza Sko-

czowa. W konkursowe szranki stanęło ponad 30 uczestni-

ków z kilkunastu szkół z gmin: Skoczów, Brenna, Jasieni-
ca, Strumień, Dębowiec, Chybie.   

Szkołę w Grodźcu reprezentowały uczestniczki: Moni-

ka Bachłaj, Angelika Moczała i Karolina Pośpiech, które 

zajęły II miejsce w występie grupowym w kategorii klas 
starszych. 

Jurorzy oceniali nie tylko sposób recytacji tekstu, ruch 

sceniczny i opracowanie artystyczne, ale przede wszyst-

kim zwracali uwagę na czystość gwary cieszyńskiej, a 
także na właściwy akcent i wymowę, z czym dziewczyny 

z Grodźca bardzo dobrze sobie radzą.  
Barbara Kabat 
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WIOSENNA #BIBLIOTEKA 
Choć tegoroczna wiosenna aura nie nastrajała 

optymizmem, dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Ja-

sienicy minione miesiące obfitowały w radosne wyda-

rzenia i wspaniałe spotkania.  

Pierwszym słonecznym wydarzeniem tej wiosny 

było spotkanie z cyklu „Podróże z GBP”, które odbyło 

się 3 kwietnia. W egzotyczną wyprawę po Peru i Boli-

wii zabrała nas Jolanta Babiarczyk, która zaprezento-

wała piękne zdjęcia i opowiedziała o swojej niezwy-

kłej, bogatej w przygody podróży. Wraz ze swoimi to-

warzyszami spędziła ona miesiąc w Ameryce Połu-

dniowej. Podczas wyprawy zwiedzili wiele ciekawych 

miejsc, m.in. byli w Limie, Cuzco, Nazca, w Machu Pic-

chu w peruwiańskich Andach. Podziwiali pustynię sol-

ną, kanion Colca, niestety nie udało się im dotrzeć do 

dżungli. W Boliwii m.in. zwiedzili La Paz, i Cochabam-

be.  

Podróżniczka w czasie spotkania wspomniała też o 

polskich śladach, które pozostawili po sobie w Peru 

Pan Jacek Pałkiewicz - podróżnik i odkrywca, Ernest 

Malinowski - budowniczy kolei w Peru, oraz Ryszard 

Małachowski - architekt jeden z głównych budowni-

czych Limy. W czasie swojej wyprawy delektowali się 

regionalnymi potrawami i napojami. Zachwycali się 

też pięknem otaczającej natury, o której, jak podkre-

ślała, ciężko opowiedzieć,  po prostu trzeba zobaczyć.  

W stały repertuar spotkań bibliotecznych wpisał 

się Dyskusyjny Klub Książki. Kilkuosobowa grupa miło-

śników książek regularnie spotyka się w każdy pierw-

szy wtorek miesiąca o godzinie 17:30 w czytelni GBP 

w Jasienicy. Serdecznie zapraszamy wszystkich chęt-

nych! 

Co roku, w dniach od 8 do 15 maja, Stowarzysze-
nie Bibliotekarzy Polskich organizuje ogólnopolską 

akcję pod nazwą Tydzień Bibliotek. To swoiste biblio-

teczne święto ma na celu promocję czytelnictwa i bi-

bliotek oraz zwiększanie prestiżu zawodu biblioteka-

rza i zainteresowania książką szerokich kręgów społe-

czeństwa. W tym roku Ogólnopolski Tydzień Bibliotek 

przebiegał pod hasłem #biblioteka. Jak uzasadniają 

organizatorzy i twórcy tegorocznego hasła: „Za tym 

hasłem kryją się ludzie, zbiory, spotkania, wydarzenia, 

imprezy, konkursy. Marka biblioteka jest utrwalona w 

świadomości społecznej, ale nieustannie poszukuje 

nowych użytkowników i przyciąga ich innowacyjnymi 

usługami.” 

Gminna Biblioteka Publiczna w Jasienicy obchody 

Tygodnia Bibliotek zainaugurowała 8 maja spotka-

niem z Tanyą Valko, autorką popularnej wśród na-

szych czytelników Arabskiej Sagi. Pisarka zadebiuto-

wała w 2010 roku powieścią pt.„Arabska żona”, która 

stała się bestsellerem oraz początkiem wydawanej cy-

klicznie sagi. Niedawno ukazała się najnowsza po-

wieść pisarki w tym cyklu pt. „Arabski raj”. Powieści 

Valko ukazują problemy fundamentalizmu islamskie-

go i terroryzmu, który wywodzi się z Bliskiego Wscho-

du, a obecnie emanuje na cały świat. Akcja toczy się w 

Syrii, Arabii Saudyjskiej, Katarze, Emiratach Arabskich, 

Libanie i Jordanii. Przedstawia świat niesamowitego 

bogactwa i władzy, ale też nędzy i rozpaczy, życie na 

salonach i w obozie dla uchodźców, w nowoczesnych 

stolicach wielkich mocarstw i w Rakce, stolicy kalifatu. 

Wszystkie powieści są dostępne w naszych bibliote-

kach. Zapraszamy do tej przejmującej lektury! 

W trakcie Tygodnia Bibliotek dzieci wzięły udział w 

wesołym przedstawieniu autorskim Teatru Edukacji i 

Profilaktyki „Maska” z Krakowa pt. „Opowieści z tecz-
ki profesora Książeczki”. Celem przedstawienia było 

ukazanie, jak ważną rolę w życiu każdego człowieka 

pełni czytanie oraz, że dostarcza nam ono sporo roz-

rywki. Na grę aktorską dzieci reagowały żywiołowo i 

mamy nadzieję, że zachęcone do czytania będą regu-

larnie odwiedzały bibliotekę i wypożyczały książki. 

Inną formą promocji czytelnictwa wśród młodzieży 

były warsztaty pt. „Z książeczką i niteczką”, podczas 

których powstawały mniejsze wersje naszej biblio-

tecznej maskotki „Jasi”.  

Niezwykle radosnym wydarzeniem Tygodnia Bi-

bliotek dla jasienickiej biblioteki było podsumowanie 
XIX edycji konkursu na najlepszą bibliotekę w po-
wiecie bielskim, w którym GBP w Jasienicy po raz 
drugi z rzędu zajęła pierwsze miejsce. Uroczysta gala 

wręczenia nagród odbyła się 10 maja w Gminnym 

Ośrodku Kultury „Promyk”w Bystrej i została zorgani-

zowana przy współpracy Gminnej Biblioteki Publicznej 

w Wilkowicach.  

Starosta Bielski wraz z Zarządem Oddziału Stowa-
rzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Bielsku-Białej oraz 
Książnicą Beskidzką przyznali naszej Bibliotece tytuł 
Biblioteki Roku 2018/2019 za wielokierunkową dzia-
łalność placówki, wzorową współpracę z lokalnym 
środowiskiem – tworzenie kulturowej przestrzeni 
publicznej dla mieszkańców oraz wysokie wskaźniki 
czytelnicze. 

Bardzo cieszymy się, że modernizacja lokalu GBP w 

Jasienicy, szeroka oferta czytelniczo-kulturalna oraz 

wzrost czytelnictwa w Gminie Jasienica zostały za-

uważone i docenione przez Komisję Konkursową. 

Działalność naszej biblioteki doceniana jest na co 

dzień, przede wszystkim przez naszych Czytelników, 

którzy chętnie i licznie odwiedzają nasze placówki, 

wypożyczają książki i uczestniczą w różnego rodzaju 

spotkaniach i warsztatach. Cieszy nas pozytywny od-

biór naszej biblioteki w środowisku lokalnym i mamy 

nadzieję, że w bieżącym roku również odnotujemy 

wzrost liczby Czytelników, odwiedzin i wypożyczeń. 

Nie chcemy spocząć na laurach, chcemy nadal rozwi-

jać się i obiecujemy, że na półkach bibliotecznych nie 

zbraknie nowości wydawniczych, a w pomieszcze-

niach naszej biblioteki będą realizowane kolejne 

przedsięwzięcia promujące czytelnictwo i książkę w 

lokalnym środowisku. Już we wrześniu GBP w Jasieni-

cy będzie realizowała wraz z Instytutem Książki pro-

jekt „Mała Książka – wielki człowiek”. 

Dziękujemy za współpracę szkołom, Gminnemu 
Ośrodkowi Kultury, stowarzyszeniom, Józefowi Nie-
sytowi oraz władzom samorządowym na czele z wój-
tem Januszem Pierzyną. 

   M. Waliczek, A. Kurpik 
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STOP PRZEMOCY W RODZINIE  
– ZAREAGUJ!!! 

Co to jest przemoc w rodzinie? 

W świetle przepisu art. 2 ust. 2  Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy 

w rodzinie ( tj. Dz. U. z 2015r. poz. 1390) jako przemoc w rodzinie należy rozumieć: 
 „jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra 

osobiste członków rodziny, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, 

zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szko-

dy na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób 

dotkniętych przemocą”. 

PRZEMOC W RODZINIE CHARAKTERYZUJE SIĘ TYM, ŻE: 
1. JEST INTENCJONALNA Przemoc jest zamierzonym działaniem człowieka i ma na celu kontro-

lowanie i podporządkowanie ofiary. 

2. SIŁY SĄ NIERÓWNOMIERNE W relacji jedna ze stron ma przewagę nad drugą. Ofiara jest 
słabsza a sprawca silniejszy. 

3. NARUSZA PRAWA I DOBRA OSOBISTE Sprawca wykorzystuje przewagę siły narusza pod-

stawowe prawa ofiary (np. prawo do nietykalności fizycznej, godności, szacunku itd.). 

4. POWODUJE CIERPIENIE I BÓL Sprawca naraża zdrowie i życie ofiary na poważne szkody. 
Doświadczanie bólu i cierpienia sprawia, że ofiara ma mniejszą zdolność do samoobrony. 

PAMIĘTAJ!!! 
Prawo zabrania stosowania przemocy i krzywdzenia swoich bliskich. Jeżeli Ty lub ktoś  

z Twoich bliskich jest ofiarą przemocy ze strony osoby najbliższej, nie wstydź się prosić o pomoc. 
Prawo stoi po Twojej stronie! Pamiętaj, PRZEMOC TO PRZESTĘPSTWO. 
Możesz zadzwonić pod numery telefonów: 
• Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Jasienicy, Jasienica 845, 43-385 Jasienica, tel: 338152992 

• Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jasienicy, Jasienica 845, 43-385 Jasienica, tel: 338152992 

• Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, tel: 800 12 00 02  

• Komisariat Policji w Jasienicy Jasienica 1401, 43-385 Jasienica tel: 338250510; 

• Punkt Konsultacyjny w Jasienicy, Jasienica 894, 43-385 Jasienica, tel: 338216091; 

• Podbeskidzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej ul. Piękna 2, 43-300 Bielsko-Biała, tel: 338146221, 

3319288; 

• Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku-Białej ul. Piastowska 40, 43-300 Bielsko – Biała, 

tel: 338136930 
Jolanta Pytlarz, pracownik GOPS 

42 WARSZAWSKIEJ GRANDZIE 
NA PIĘŚCI 

Piotr Łącz, mieszkaniec Mazańcowic, od-

niósł kolejny sukces. Tym razem w „42 War-

szawskiej Grandzie na Pięści”, która odbywa-
ła się 1-2 czerwca, pokonał 3:0 doświadczo-

nego przeciwnika i odniósł zwycięstwo po 

najlepszej walce zawodów. Piotr Łącz repre-

zentuje klub bokserski Puncher Cieszyn do 

zawodów przygotowywał go trener Łukasz 

Brudny. 
Beata Łącz 
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PAMIĘCI MARIUSZA MAKOWSKIEGO 
 (1958 – 2019) 

Odszedł nagle, niespo-
dziewanie, po krótkiej, 
ciężkiej chorobie.  

Mariusz Makowski, historyk, muzealnik, spo-
łecznik, wieloletni prezes i członek honorowy 
Macierzy Ziemi Cieszyńskiej, inicjator reaktywa-
cji, po 80 latach, Koła Macierzy Ziemi Cieszyń-
skiej w Grodźcu.  

W 10 rocznicę zebrania założycielskiego Koła, 
16 maja 2019 r.  uczciliśmy pamięć Zmarłego 
Mariusza  Makowskiego. Najpierw uroczystą 
Mszą Świętą w Kościele p.w. św. Bartłomieja w 
Grodźcu, odprawioną przez proboszcza parafii ks. 
Andrzeja Szczepaniaka, a później spotkaniem 
wspomnieniowym na grodzieckim zamku, dzięki 
uprzejmości jego właściciela, Michała Bożka. Jak 
silne więzi łączyły Zmarłego z Grodźcem, ile 
cennych inicjatyw dotyczących jego historii było 
autorstwa Mariusza, jakim był Człowiekiem i jak 
trudno będzie Go zastąpić, z wielkim wzrusze-
niem opowiadał Michał Bożek.  

Nie sposób opisać zasług śp. Mariusza dla gro-
dzieckiego Koła. Był współautorem niemal 
wszystkich publikacji Koła, nie szczędził swych 
rad, dzielił się wiedzą i pomysłami, dzięki którym 
nasze spotkania z historią były ciekawe i groma-
dziły liczne grono zainteresowanych. Hojnie dzie-
lił się swą życzliwością i serdecznością, dlatego w 
Jego obecności było swojsko, ale i majestatycz-
nie. Odszedł, a my nie zdążyliśmy Mu za to 
wszystko dobro podziękować. 

W podobnym tonie wypowiadali się wszyscy, 
którzy w tym spotkaniu uczestniczyli, m. in.  
Bernadeta Łuszczewska-Gruszka, Ryszard Stanc-
lik, prezes Towarzystwa Miłośników Jaworza 

oraz brat Zmarłego Leszek, który na koniec po-
dziękował za ten wzruszający wieczór wspo-
mnień, jakiemu towarzyszyły z ekranu zdjęcia 
upamiętniające działalność Mariusza Makowskie-
go na Ziemi Cieszyńskiej.   

Na koniec przytoczę fragmenty mowy poże-
gnalnej, wygłoszonej przez prezes ZG MZC Mar-
tę Kawulok na uroczystości pogrzebowej śp. Ma-
riusza Makowskiego: 

„Kocham Cię Ziemio Cieszyńska, więc cóż 
mogę Ci dać? – to piękne wyznanie i proste pyta-
nie przez lata towarzyszyło nieodżałowanej pa-
mięci Kustoszowi Mariuszowi Makowskiemu. 
Choć dzieciństwo i młodość spędził w Katowi-
cach, to gdy przybył na Ziemię Cieszyńską  zwią-
zał się z nią na zawsze, oddając jej bez reszty swe 
serce, talent i czas. (…) 
Życie Kustosza Mariusza Makowskiego, to by-

ło piękne życie, bogate, pełne pasji, niestety zbyt 
krótkie, ale niemal w całości poświęcone jego 
największej miłości – Ziemi Cieszyńskiej, po-
wstałej – jak mówią – z uśmiechu Boga i wobec 
której miał jeszcze tyle planów… Był kontynu-
atorem myśli swego poprzednika, Prezesa Zarzą-
du Głównego Macierzy Ziemi Cieszyńskiej: 
„…jesteśmy tu po to, by wciąż iść przed siebie 
świadomi, że wszystko przemija z chmurami zaś 
przemijające utrwalić i donieść, by nieprzemijają-
cym się stało, gdy nas już nie stanie”. Te mądre 
słowa Leona Miękiny Mariusz Makowski przyjął 
jako duchowy testament i znakomicie realizował 
tę misję, przekazując dalej kolejnym pokoleniom 
to piękne przesłanie „Kocham cię, Ziemio Cie-
szyńska, więc cóż mogę ci dać?” 

Irena Skrzyżala 

„JAK TO KIESIK NA WSI BYWAŁO” 
W piątek 5 kwietnia 2019 r. w Zespole Szkolno – 

Przedszkolnym w Iłownicy, już po raz drugi odbył się 
Przedszkolny Konkurs Gwary. Konkurs miał na celu 
podtrzymanie tradycji gwary Śląska Cieszyńskiego. 
Nauczycielki przedszkola: Katarzyna Szkucik-Rewaj 
wraz z Magdaleną Derlich zaprezentowały dzieciom 
tradycyjny strój śląski, a przy akompaniamencie akor-
deonu zaśpiewały piosenkę ludową ,,Dookoła ciemny 
las”. Grupa młodsza dodatkowo przygotowała niespo-
dziankę w postaci pięknie zaprezentowanej piosenki 
ludowej pt. „Kołomajki”. W konkursie wzięło udział 
siedemnaścioro dzieci ubranych w tradycyjne stroje 
śląskie. Nasze przedszkolaki przepięknie zaprezento-
wały wiersze Juliusza Wątroby, Wandy Mider oraz Ja-
na Chmiela. Występy konkursowe rozpoczęła naj-
młodsza uczestniczka spotkania, a była nią trzyletnia 
Ola. Jury miało niełatwe zadanie wybrania laureatów 

konkursu. Należy dodać, że ostatecznie każde dziecko 
zostało wyróżnione pamiątkowym dyplomem i nagro-
dzone małą niespodzianką. Serdecznie dziękujemy ro-
dzicom za przygotowanie dzieci oraz Radzie Rodzi-
ców ZSP za ufundowanie nagród. Pragniemy także 
złożyć nasze podziękowanie szanownym gościom oraz 
członkom jury, czyli Dyrektor ZSP w Iłownicy Ewie 
Sowa oraz Magdalenie Derlich - wychowawcy przed-
szkola, Czesławowi Szkorupie - sołtysowi Iłownicy, a 
także Marcinowi Michalcowi - członkowi Zespołu Re-
gionalnego ,,Międzyrzeczanie”, który zagrał również 
dla dzieci piękne melodie ludowe. Cieszymy się, że 
nasze przedszkolaki tak chętnie uczą się dawnych, re-
gionalnych piosenek, zabaw i wierszyków, a tym sa-
mym trwają w pięknej tradycji przodków. 

Nauczyciele Przedszkola ZSP w Iłownicy 
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 LIGOWY PIKNIK WĘDKARSKI 
W pięknej scenerii budzącej się do życia przyro-

dy i Beskidu Śląskiego 18-tu członków Szkolnego 

Koła Ligi Morskiej i Rzecznej w Zespole Szkolno-
Przedszkolnym w Jasienicy spędziło 18.05.2019 r. 
nad stawami „Rybaczówki” w Bierach. Tam pod 

okiem fachowców z Koła PZW Piotra Iskrzyckiego 
i Jerzego Paciorka mieli okazję poznać sprzęt i kuli-
sy wędkowania. Każda złowiona ryba, a raczej ryb-

ka, po określeniu jej gatunku i zważeniu wracała z 
powrotem do swojego naturalnego środowiska. 
Uczniowie, których wyciągnęła z domu Alicja 

Iskrzycka, z wielkim zaangażowaniem moczyli kije, 
by cieszyć się z każdego ruchu spławika, z każdej złowionej rybki, chociaż nie było wśród nich tej „złotej”, 
spełniającej życzenia. Najobfitszym połowem mogli się pochwalić: Katarzyna Jędrzejowska, Szymon Ryrych i 

Martyna Śleziak. Każdy uczestnik pikniku otrzymał pamiątkowy dyplom i nagrodę oraz mógł się poczęstować 
pizzą z szynką lub serem, bo z rybami to, jakoś nie wypadało.  

Edward Szpoczek 

ZWYCIĘSTWO W POWIATOWYM KONKURSIE KULINARNYM I FRYZJERSKIM 

Męski duet ze szkoły w Grodźcu zdobył I miejsce w Powiatowym Konkursie Gastronomicznym „Gotuj 
z fantazją”.  
W czwartek 16 maja w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach-Dziedzicach 
uczniowie klasy ósmej szkoły z Grodźca wzięli udział w Powiatowym Konkursie Kulinarnym i Fry-
zjerskim. Adam Broda wraz Dawidem Szymalą stworzyli zgrany duet, zajmując I miejsce w części ku-
linarnej. Wspólnie stworzyli pyszne danie „Mięsne kulki w sosie pomarańczowym”.  
Z kolei dziewczyny Żaneta Gładysz i Oliwia Gołąb zajęły III miejsce w konkursie fryzjerskim. Żaneta 
wykonała fryzurę ślubną, wykonała piękny kok z elementami świeżych kwiatów. Modelka Oliwia za-
prezentowała się na wybiegu w pięknej białej sukni ślubnej.  

www.jasienica.pl  
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Pokaźny zasób wiedzy i umiejętności zdobyli 
członkowie Szkolnych Kół Ligi Morskiej i Rzecznej z 
Jasienicy (ZSP - op. Alicja Iskrzycka) i Jaworza (SP2 
- op. Bartosz Czader) podczas XXVlll Zlotu Jungów 
Morskich w Kołobrzegu (24-26.06.2019 r.).  

Najpierw pod przewodnictwem Antoniego Szar-
macha zapoznawali się z codzienną pracą rybaków, z 
ich kutrami, rozładunkiem połowów i magazynowa-
niem, a następnie załadunkiem do samochodów-
chłodni, by mogły trafić także na podbeskidzkie stoły.  

Następnie przeszli do plenerowego muzeum, gdzie 
zgromadzono wysłużone okręty Marynarki Wojennej. 
Dopiero gdy stoją na brzegu, można zobaczyć ich rze-
czywistą wielkość, bo zanurzone w wodzie ukazują 
tylko niewielką część swojej powierzchni. Penetrując 
ich wnętrza, widać było z jak wielką precyzją roz-
mieszczone są sprzęty i urządzenia umożliwiające co-
dzienną służbę marynarzy i wykonywanie zadań bo-
jowych. W „Marinie Kołobrzeskiej” młodzież podzi-
wiała różnorodne łodzie, żaglówki, 
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O PUCHAR STAROSTY BIELSKIEGO 
W czwartek 30 maja na kortach Racketlon 

Club w Mazańcowicach odbył się ostatni w tym 

roku szkolnym turniej Powiatowej Ligi Badminto-

na o Puchar Starosty Bielskiego.  

Na starcie stanęło 46 uczniów z 9 szkół Po-

wiatu. W klasyfikacji generalnej najlepszą szkołą 

po raz kolejny okazał się ZSP z Mazańcowic, tuż 

za nim Szkoła Podstawowa z Bujakowa, a po-

dium zamyka Szkoła Podstawowa nr 2 z Porąb-

ki. Wśród zawodników bezkonkurencyjni byli: 

Alicja Dubiel (SP3 Czechowice-Dz.), Maksymlian 

Piekarczyk (ZSP Mazańcowice), Julia Piwowar 

(ZSP Mazańcowice) i Jacob Toczek (Oxford 

Primary School Bielsko-B.). Na zwycięzców cze-

kały puchary i nagrody, które zostały wręczone 

przez Czesława Pszczółkę ze Starostwa Powiatowego.  
Wyniki z dnia 30.05.2019 r.  

klasy 4-5 dziewczynki:  
1. Joanna Kosma (ZSP Mazańcowice)  
2. Alicja Dubiel (SP3 Czechowice-Dz.)  
3. Emilia Danel (ZSP Mazańcowice)  
4. Klaudia Drożdż (ZSP Mazańcowice)  
5. Anna Kozik (SP Bujaków)  
6. Paulina Paździorko (SP Bujaków)  
7. Zuzanna Duźniak (SP Bujaków)  
klasy 4-5 chłopcy:  
1. Maksymilian Piekarczyk (ZSP Mazańco-
wice)  
2. Piotr Babicz (SP20 Bielsko-B.)  
3. Dawid Fender (ZSP Mazańcowice)  
4. Filip Garus (Oxford P.S. Bielsko)  
5. Michał Matlak (SP Grodziec)  
6. Karol Dubiel (SP3 Czechowice-Dz.)  
7. Grzegorz Paperz (SP25 Bielsko)  
8. Bazyli Lisak (Oxford P.S. Bielsko)  
9. Mateusz Matlak (SP Grodziec)  
10. Paweł Michłanowicz (ZSP Mazańcowi-
ce)  

11. Szymon Satława (Oxford P.S. Bielsko-
B.)  
12. Piotr Kierpiec (SP2 Porąbka)  
13. Artur Wawak (SP2 Porąbka)  
14. Krzysztof Wawak (SP2 Porąbka)  
klasy 6-8 dziewczynki:  
1. Julia Piwowar (ZSP Mazańcowice)  
2. Katarzyna Woźniak (ZSP Mazańcowice)  
3. Jagoda Zamarlik (Oxford P.S. Bielsko)  
4. Dominika Handzlik (SP Bujaków)  
5. Wiktoria Handzlik (SP Bujaków)  
6. Klaudia Szlagor (SP Bujaków)  
7. Natasza Wielicka (Oxford P.S.Bielsko)  
8. Aleksandra Kołek (SP2 Porąbka)  
9. Amelia Starowicz (Oxford P.S. Bielsko)  
10. Kornelia Wawak (SP2 Porąbka)  
11. Alicja Kopczyk (Oxford P.S.Bielsko)  
klasy 6-8 chłopcy:  
1. Jacob Toczek (Oxford P.S. Bielsko)  
2. Christian Toczek (Oxford P.S. Bielsko)  
3. Jakub Bąk (ZSP Mazańcowice)  
4. Maciej Babicz (SP20 Bielsko)  

5. Mateusz Nowak (SP Bujaków)  
6. Damian Rusnaczyk (SP Bujaków)  
7. Maciej Matejko (SP Bujaków)  
8. Jakub Komar (SP KTK Bielsko)  
9. Filip Sternal (SP Bujaków)  
10. Szymon Harat (SP2 Porąbka)  
11. Mateusz Nycz (SP2 Porąbka)  
12. Igor Kaspera (SP2 Porąbka)  
13. Kacper Szymala (SP2 Porąbka)  
14. Kacper Łukowicz (SP2 Porąbka)  
Szkoły - klasyfikacja generalna:  
1. ZSP Mazańcowice 835p.  
2. SP Bujaków 741p.  
3. SP2 Porąbka 686p.  
4. Oxford P.S. Bielsko 677p.  
5. SP20 Bielsko. 207p.  
6. SP3 Czechowice-Dz. 179p.  
7. SP Grodziec 76p.  
8. SP25 Bielsko. 38p.  
9. SP KTK Bielsko 37.  
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aż po pełnomorskie jachty. Spotkała tam prawdziwych 
wilków morskich, którzy wraz z panią prezydent mia-
sta przybyli na otwarcie sezonu żeglarskiego 2019. 
Pod latarnią morską, gdzie zawiódł ich przewodnik, 
zatrzymali się przy pomniku komandora Stanisława 
Mieszkowskiego, by poznać historię jego życia. Ten 
pierwszy polski kapitan portu w Kołobrzegu, pełniący 
różne funkcje w MW, aż po dowództwo floty, został w 
latach 50. rozstrzelany za rzekomy spisek i zdradę 
Polski. 

Korzystając z tego, że mieszkali w internacie Ze-
społu Szkół Morskich, ligowcy zwiedzili ich bazę dy-
daktyczną. Na symulatorach mogli sterować statkami 
w różnych warunkach pogodowych, zaś w dziale łącz-
ności uczyli się korzystać z urządzeń radiowych i ra-
darowych, by móc określić swoją pozycję i znaleźć 
drogę do właściwego portu. Poza edukacją było dużo 
czasu na plażowanie i kąpiele, zabawy i gry sportowe 
oraz zręcznościowe, wśród których prym wiedli li-

gowcy z powiatu bielskiego, co zaznaczali prezento-
waną flagą, szczególnie podczas korowodu rozpoczy-
nającego Dni Kołobrzegu. Dodatkowo „Wilczki Mor-
skie” z  Jasienicy występowały pod swoją Gminną 
flagą.  

Ludzie morza znają jego wartość i niebezpieczeń-
stwa z nim związane. Dlatego jak co roku zgromadzili 
się w Bazylice, by podczas Mszy Świętej dziękować 
Stwórcy za ten dar i prosić za zmarłymi i żywymi ma-
rynarzami oraz żeglarzami, a także za miasto, które 
przeżywa w tym roku 764. rocznicę lokacji i nadania 
praw miejskich. Okolicznościową Modlitwę Wiernych 
przygotował i prowadził Prezes Okręgu LMiR w Biel-
sku-Białej. 

Będąc nad morzem, nie można było nie być na mo-
rzu. Stąd godzinny rejs statkiem „Santa Maria”, który  
był zwieńczeniem  tegorocznej ligowej przygody. 

Edward   Szpoczek
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KAMIENIARSTWO  

K A M A R 

Remont i wyrób nagrobków 
Nagrobki granitowe  już od 2600zł 

 

Grzegorz Mojeścik 

Łazy tel. 509 559 351 

www.kamieniarsto-kamar.pl  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POKAZY NAUKOWE W PRZEDSZKOLU 
W ŚWIĘTOSZÓWCE 

Przedszkolaki z Przedszkola Publicznego w 
Świętoszówce po raz kolejny gościły Pana Korka, który jest 
popularyzatorem nauki wśród dzieci i młodzieży. Każde 
spotkanie z Laboratorium Pana Korka to fascynująca 
przygoda. Sympatyczna ekipa w kolorowych fartuchach 
udowadnia, że nauka nie musi być nudna i niezrozumiała. 
Tym razem spotkanie przebiegało pod hasłem: „Kosmiczne 
jaja”, a bohaterem doświadczeń było jajko, ponieważ pokaz 
był przed Świętami Wielkanocnymi. 

Dziecięca widownia cały czas uczestniczyła w pokazie, 
odpowiadała na zadawane pytania lub pomagała w 
doświadczeniach z wykorzystaniem  bezpiecznych 
substancji i odczynników spotykanych praktycznie w każdym 
domu, co sprawia, że doświadczenia te były całkowicie 
bezpieczne.  Pokaz ten to wspaniała zabawa i pierwsze kroki 
w świecie doświadczeń naukowych. 

Nauczycielki Przedszkola Publicznego w Świętoszówce 

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 
 

Reklama 
w miesięczniku 

„Jasienica” 
tylko  0,60 zł   za 1 cm2 

Ogłoszenia drobne – 1 zł 

Firma Prymstol SC w Bierach  

przyjmie pracownika w zawodzie 

stolarz na umowę o pracę.  

Możliwość przyuczenia do stanowiska 

pracy. Praca od poniedziałku do piątku 

jednozmianowa.  

Informacje pod tel. 504 076 723 
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DecreeJJ Justyna Król 
Biuro Rachunkowe 

Jasienica 999 

43-385 Jasienica 

Nasza oferta: 

1. Pełna księgowość  

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

Tel: 660-861-595 

e- mail: justyna.krol@decreejj.pl 

 

 
  

 

 

Firma U sługowa  GRIN DER 
 mgr inż. Kamil  Kłaptocz 

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

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

  

 

PROFESJONALNE CZYSZCZENIE 

dywanów  

i wykładzin 

tapicerki meblowej  

tel. 694 168 920 

www.topclean.pl 

NA HASŁO  „Gazeta Jasienica” 

-RABAT 10% 

ZAPRASZAMY 

 

   

 

 



  

5 

9 

8 

6 8 

4 


