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TERMOMODERNIZACJE 
BUDYNKÓW GMINNYCH 

Ruszają prace związane z 
termomodernizacją sześciu 
budynków użyteczności 
publicznej na terenie gminy 
Jasienica o łącznej wartości 
przekraczającej 5 mln zł. 
Ocieplone zostaną dwie fi-
lie Gminnego Ośrodka Kul-
tury – w Bierach oraz w 

Rudzicy, trzy strażnice Ochotniczych Straży Pożar-
nych – w Rudzicy, Świętoszówce oraz Wieszczętach, 
a także Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wieszczętach. 
Decyzje w sprawie rozpoczęcia szerokiego programu 
termomodernizacji podjęliśmy jeszcze w ubiegłym ro-
ku, cieszę się, że stan finansów naszego gminnego bu-
dżetu jest tak dobry, że możemy program zrealizować. 
Kompleksowa termomodernizacja pozwoli nie tylko 
zmniejszyć koszty eksploatacji oraz ograniczyć emisję 
zanieczyszczeń, ale też poprawi stan techniczny bu-
dynków. 

Zakres prac będzie podobny, obejmie ocieplenie 
ścian, stropów i dachów, wykonane zostaną dodatko-
we roboty remontowe, m.in. wymiana parapetów, sto-
larki okiennej i drzwiowej, obróbki blacharskie, wy-
remontowane zostaną schody i wejścia do budynków. 

Remontem objęte zostaną wydzielone pomieszczenia 
kotłowni, a wszędzie źródłem ciepła będą kotły gazo-
we kondensacyjne. Ciepłą wodę zapewnią zbiorniki, 
najczęściej z wykorzystaniem dodatkowej instalacji 
solarnej. Na dachach zostaną zamontowane panele fo-
towoltaiczne – od 10 do 40 sztuk w zależności od po-
trzeb. 

Dodatkowo przy GOK w Bierach zostanie wykonana 
pochylnia dla osób niepełnosprawnych, a w budynku 
OSP Świętoszówka zostanie wybudowana druga bra-
ma wjazdowa do garażu. 

INWESTYCJE DROGOWE 
Starosta bielski Andrzej Płonka zwrócił się do nas 

odnośnie dofinansowania przebudowy drogi z Ligoty 
w gminie Czechowice-Dziedzice do Międzyrzecza 
Górnego przy cmentarzu ewangelickim. Droga prze-
biega obok Jasienickiej Niskoemisyjnej Strefy Eko-
nomicznej, na skrzyżowaniu obok stadionu w Między-
rzeczu Dolnym powstanie rondo, a droga wzdłuż 
ogrodzenia boiska w ierunu Mazańcowic zostanie 
również zmodernizowana, to odcinek o długości bli-
sko 200 m. Całość obejmuje odcinek o długości 3,3 
km, w tym 2,1 km jest po stronie gminy Jasienica. To 
poważna inwestycja, droga na całej długości będzie 
miała chodnik o szerokości 2 m, podłoże jezdni o sze-
rokości 6,5 m zostanie ustabilizowane na całej długo-
ści. 

Droga ma zostać dofinansowana ze środków rzą-
dowych w wysokości 50 proc., poprosiłem starostwo, 

aby już teraz przeprowadzono przetarg, abyśmy wie-
dzieli, ile w rzeczywistości inwestycja może koszto-
wać i ile w związku z tym do przebudowy będziemy 
musieli się dołożyć: gmina Czechowice-Dziedzice, 
powiat bielski i nasza gmina. Okazało się, że cena po 
przetargu jest wyższa o ponad 3 mln zł od kosztory-
sowej, wynosi 14,7mln zł. Dlatego do przeznaczonych 
od naszej gminy już wcześniej 3 mln zł należy dołożyć 
jeszcze 251 tys. zł. Po bardzo wnikliwej analizie uzna-
liśmy, że tak właśnie zrobimy. Dodam, że na Czecho-
wice wypada 1,315 mln zł, zaś na powiat bielski po-
nad 4,566 mln zł dofinansowania do tej wspólnej in-
westycji. 

Starosta zwrócił się również z prośbą o dofinanso-
wanie przebudowy drogi z Międzyrzecza Dolnego,od 
mostu przy boisku, do ronda w Mazańcowicach. Dro-
ga o długości 2,5 km będzie miała szerokie pobocze, 
jezdnia również zostanie poszerzona do 6,5 m. Inwe-
stycja ma szansę na dofinansowanie z programu Re-
gionalne Inwestycje Terytorialne również w wysoko-
ści 50 proc., z pozostałej połowy Gmina Jasienica mu-
siałaby dołożyć 45 proc., co według kosztorysu wyno-
si 2 676 542 zł. Na sesji podjęta została decyzja, że w 
tym roku na początek tej inwestycji dofinansujemy ją 
kwotą 250 tys. zł, resztę zaś zaplanujemy na przyszły 
rok. 

To dużo pieniędzy, chcę przypomnieć, że w ostat-
nich latach na dofinansowanie przebudowy dróg po-
wiatowych przeznaczyliśmy blisko 10 mln zł. Trzeba 
jednak pamiętać, że są to ważne drogi, strategiczne dla 
komunikacji w naszej gminie, oczekiwane od wielu 
lat. Z tych samych względów przeznaczyliśmy środki 
na wykonanie projektu przebudowy kolejnej ważnej 
trasy komunikacyjnej w naszej gminie – drogi powia-
towej Rudzica – Międzyrzecze Górne. 

Jesteśmy w trakcie dyskusji odnośnie wykonania 
dywaniku asfaltowego na ul. Bronowskiej i Na Łuku 
w Międzyrzeczu Dolnym, gdyż drogi te zostały znisz-
czone podczas wywozu ziemi z Czechowic w kierun-
ku Ligoty. Po stronie Czechowic jest to droga powia-
towa, po naszej stronie już gminna, jednak inwestycja, 
podczas której doszło do zniszczenia nawierzchni, by-
ła przeprowadzona właśnie po stronie Czechowic. 
Zwróciłem się z prośbą do pana starosty o partycypa-
cję w kosztach naprawy, otrzymałem deklarację, że 
starostwo w połowie będzie ponosić koszty remontu. 

Mówiąc o inwestycjach drogowych warto dodać, 
że udało się pozysać 885 tys. zł z Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i Administracji na naprawę ul. Strzel-
ców Podhalańskich i Kopiec w Mazańcowicach, 
dwóch odcinków o łącznej długości ponad 1,4 km. 
Drogi te wpisaliśmy w protokole szkód, dokonanych 
przez ulewne deszcze w 2013 r. 
Do tej pory na usuwanie szkód na skutek powodzi 
udało mi się pozyskać ponad 14,5 mln zł, wnioskuje-
my też o pozyskanie  

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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dofinansowania do naprawy pozostałych zniszczonych 
dróg. 

Przygotowujemy przetargi na remonty cząstkowe i 
naprawy bieżące dróg gminnych we wszystkich sołec-
twach. 

GRATULACJE ZA SUKCESY 
Serdecznie gratuluję wszystkim mieszkańcom 

gminy Jasienica, którzy w ostatnich tygodniach osią-
gnęli sukcesy w uprawianych przez siebie dyscypli-
nach, a także w różnych konkursach wiedzy i umiejęt-
ności. Cieszy mnie zwłaszcza, że osób, które sięgają 
po trofea na różnego rodzaju zawodach o skali regio-
nalnej i krajowej, a nierzadko też międzynarodowej, 
stale nam przybywa. 

Wielkie brawa należą się Jakubowi Kurowskiemu 
za trzy złote medale i jeden srebrny, zdobyte podczas 
turnieju Ogólnopolskiej Ligi Dzieci i Młodzieży w Ju-
Jitsu w Mysłowicach. Z kolei na Same Judo Cup 4, 
międzynarodowym turnieju judo dla dzieci w Markach 
koło Warszawy Kuba zdobył pierwsze miejsce. 

Nie zawiedli również bracia Zaniewscy, trzy złote 
medale w dwóch turniejach karate kyokushin zdobył 
Wojciech, a jego brat Maciej przywiózł srebro. Wojtek 
zdobył również brąz na prestiżowych Międzywoje-
wódzkich Mistrzostwach Młodzików. Gratuluję rów-
nież zdobycia srebrnego medalu Karolinie Klajmon, 
która wystartowała na zawodach pływackich w Her-
bach koło Lublińca. 

Gratuluję badmintonistom BKB Set Mazańcowice 
za dobry występ na Pucharze Gór Świętokrzyskich, 
zwłaszcza Julii Piwowar i Michałowi Szczypce, którzy 
wrócili z turnieju z medalami. Ich młodsi koledzy 
wrócili z kolei z dwoma brązowymi medalami z mię-
dzynarodowego turnieju Victor Youth International w 
Pszczynie. Gratuluję również innemu zawodnikowi z 
Mazańcowic, Piotrowi Łączowi, który po raz drugi z 
rzędu został bokserskim Mistrzem Śląska w najcięż-
szej kategorii wagowej. 

Za spozasportowe sukcesy, osiągane przez miesz-
kańców naszej gminy, chciałbym bardzo serdecznie 
pogratulować Esterze Pyce z Grodźca, która została 
Stypendystką Ministra Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego w XVI edycji programu Młoda Polska 2019. 

Chciałbym też podziękować wszystkim uczestni-
kom turniejów, jakie odbyły się na terenie naszej gmi-
ny. W VII Gminnej Spartakiadzie dla Przedszkolaków 
w Wieszczętach wystąpili najmłodsi mieszkańcy, z 
kolei w Grodźcu już po raz XIII odbył się Regionalny 
Konkurs Znajomości Gwary Śląska Cieszyńskiego 
pod moim patronatem. Młodzież z naszej gminy wzię-
ła udział w etapie konkursu „Lepiej zapobiegać niż le-
czyć”, a także w rywalizacji w turnieju wiedzy pożar-
niczej. Dziękuję, że pogłębiacie swoją wiedzę i umie-
jętności, a zwycięzcom gratuluję sukcesów. 

ŻYCZENIA DLA PANI ZOFII 
W poniedziałek 11 marca odwiedziłem panią Zofię 

Rogalską z Łazów, która właśnie kończyła 100 lat. 
Pani Zofia mimo wielu trudnych chwil życia, do dzi-
siaj zachowała pogodę ducha. Z okazji tak okazałych 
urodzin w imieniu własnym, władz samorządowych 
oraz wszystkich mieszkańców gminy Jasienica, wrę-
czyłem jej list gratulacyjny i złożyłem życzenia dłu-
gich lat życia. 

WICEMINISTER Z ROBOCZĄ WIZYTĄ 
Bardzo serdecznie chciałem podziękować panu mi-

nistrowi Stanisławowi Szwedowi, podsekretarzowi 
stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Spo-
łecznej, który w poniedziałek 18 marca odwiedził z 
roboczą wizytą Gminę Jasienica. Przedstawiłem in-
formacje na temat możliwości wybudowania i dofi-
nansowania żłobka na terenie Gminy Jasienica, omó-
wiliśmy kwestie dofinansowania do budowy sali gim-
nastycznej w Międzyrzeczu Górnym oraz możliwości 
wykonania remontu drogi relacji Świętoszówka-
Grodziec-Cieszyn. Zapoznałem również pana ministra 
z bieżącymi inwestycjami realizowanymi na terenie 
gminy. Dziękuję, że nam pomaga przy realizacji waż-
nych dla gminy tematów.  

PRACE W KOMPLEKSIE SPORTOWYM  
W RUDZICY 

Kończymy przebudowę boiska piłkarskiego wraz z 
bieżnią lekkoatletyczną w kompleksie sportowym w 
Rudzicy. Cieszymy się, że już od początku kolejnego 
roku szkolnego dzieci ze szkoły i młodzież z klubu 
sportowego będą mogły korzystać z tych obiektów. W 
ubiegłym roku zostało poszerzone boisko za kwotę 
blisko 100 tys. zł, obecnie dwutorowa bieżnia tarta-
nowa kosztować będzie 174 tys. zł. Warto przypo-
mnieć, że to kolejna inwestycja sportowa w Rudzicy. 
Na początku grudnia ub.roku oddaliśmy w sąsiedztwie 
boiska budynek zaplecza sportowego, który piłkarzom 
i lekkoatletom korzystającym z boiska służy jako szat-
nia. 

DWIE NOWE STRAŻNICE OSP 
W sobotę 4 maja podczas gminnych obchodów 

Dnia Strażaka planujemy przekazanie strażakom z 
jednostki OSP Mazańcowice nowej strażnicy, z kolei 
podobną uroczystość w Grodźcu zamierzamy prze-
prowadzić 26 maja. Wielokrotnie mówiliśmy o tych 
inwestycjach, cieszymy się, że oba budynki nie tylko 
poprawią warunki służby druhów, lecz także udostęp-
nione zostaną całym społecznościom lokalnym obu 
sołectw. Oprócz bowiem części bojowej, odpowied-
niej dla nowych zadań jednostek OSP, w budynkach 
są też duże sale, gdzie mieszkańcy będą mogli się spo-
tykać w ważnych dla nich sprawach. 
W Mazańcowicach plac wokół budynku jeszcze przed 
4 maja chcemy kosztem 110 tys. zł odpowiednio zago-
spodarować, aby służył jako plac manewrowy. Z kolei 
na wniosek prezesa OSP Grodziec planujemy przeka-
zać pieniądze na zakup materiałów na stworzenie 
ogólnodostępnego grilla, który zbudują sami strażacy. 

DALEJ NA CZELE OLZY 
W środę 3 kwietnia przedstawiciele samorządów z te-
renu całego Śląska Cieszyńskiego po raz kolejny wy-
brali mnie na przewodniczącego Stowarzyszenia 
Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” na nową 
kadencję. Chciałem im za to bardzo serdecznie po-
dziękować, za jednogłośne poparcie dla tego, co jako 
przewodniczący naszego Stowarzyszenia robię od lat z 
myślą o rozwoju naszej małej ojczyzny. W naszym 
gronie oprócz długoletnich wójtów i burmistrzów, 
pełniących swoje funkcje od wielu kadencji, są rów-
nież nowo wybrani samorządowcy. Wszyscy jednak 
mają za sobą wieloletnie  
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doświadczenie w różnego rodzaju działalności spo-
łecznej, toteż ich głos oddany na mnie bardzo wysoko 
sobie cenię. 
SZKOŁA W MIĘDZYRZECZU 

Kończymy rozbudowę szkoły w Międzyrzeczu 
Górnym, łączny koszt budowy dodatkowego segmentu 
wyniesie ponad 2 mln zł. Zamierzamy też szybko 
przystąpić do budowy sali gimnastycznej, mamy go-
tową dokumentację i zezwolenie na budowę, wystąpi-
liśmy o jej dofinansowanie do Ministerstwa Sportu. 
Sala o wymiarach 16 na 27 metrów z zapleczem szat-
niowo-sanitarnym zaspokoi potrzeby szkoły w zakre-
sie wychowania fizycznego i zajęć sportowych. Kosz-
torys opiewa na 4,6 mln zł. 

Warto też dodać, że trwają prace projektowe doty-
czące rozbudowy szkoły w Świętoszówce. 

PODZIĘKOWANIA ZA ZEBRANIA WIEJSKIE 
Przez cały marzec i początkiem kwietnia we 

wszystkich sołectwach naszej gminy przeprowadzone 
zostały zebrania wiejskie. Tegoroczne spotkania mają 
wyjątkowy charakter, bowiem po jesiennych wybo-
rach samorządowych również w sołectwach należało 
podsumować poprzednią kadencję, a także wybrać soł-
tysów i rady sołeckie. Chciałem bardzo serdecznie po-
dziękować dotychczasowym sołtysom i radom sołec-
kim za ich pracę, także mieszkańcom, którzy wzięli 
udział w zebraniach, wykazując się troską o swoją 
miejscowość. 

Chcę też pogratulować sołtysom, którzy zostali 
wybrani po raz kolejny, a także tym osobom, które 
swoje stanowisko objęli po raz pierwszy. Dziękuję 
państwu, że podjęliście się tej trudnej roli, jakże waż-
nej dla właściwego funkcjonowania naszej gminy. 
Gratuluję również wszystkim wybranym członkom rad 
sołeckim. 

UMOWA Z KATOWICKĄ STREFĄ EKONOMICZNĄ 
Sfinalizowaliśmy umowę z Katowicką Specjalną 

Strefą Ekonomiczną o wejściu do niej naszej Jasienic-

kiej Niskoemisyjnej Strefy Ekonomicznej. W środę 13 
marca podpisałem w tej sprawie porozumienie z pre-
zesem KSSE Januszem Michałkiem i wiceprezesem 
Andrzejem Zabieglińskim. Katowicka SSE jest naj-
większa w Polsce, przynależność do niej umożliwi 
nam udział w szerokiej międzynarodowej promocji, 
jaką prowadzi. Wynegocjowałem też 5-proc. zapłatę 
dla Katowickiej SSE z każdej sprzedanej działki w na-
szej strefie, przy czym będzie to 5 proc. doliczone do 
wartości działki przy jej sprzedaży. Nic na tym nie 
stracimy, a wręcz przeciwnie, bo włączenie w Kato-
wicką Strefę z całą pewnością wpłynie na wzrost cen 
gruntów, za jakie będziemy w kolejnych latach sprze-
dawać działki w naszej Strefie. 

SIEĆ GAZOWA W STREFIE EKONOMICZNEJ 
Warto także dodać, że 18 marca byłem w Zabrzu 

na spotkaniu z zarządem Polskich Systemów Gazow-
niczych. Rozmawiałem tam o budowie infrastruktury 
gazowniczej w naszej Jasienickiej Niskoemisyjnej 
Strefie Ekonomicznej, przede wszystkim o budowie 
gazociągu na teren firmy Rawibox należącej do kon-
cernu Rossmann. W ten sposób na strefie będzie obec-
ne ostatnie już medium, niezbędne, aby rozpocząć bu-
dowę zakładu tej firmy. Przypomnę, że szacowany 
koszt inwestycji, którą w tym miejscu chce ponieść 
firma, to 300 mln zł. 

GRUNTY DLA GMINY 
W piątek 22 marca notarialnie zakupiliśmy za 350 

tys. zł grunt o powierzchni 1,04 hektara po drugiej 
stronie rzeki w bezpośrednim sąsiedztwie szkoły. To 
ścisłe centrum Jasienicy, w pobliżu jest nie tylko szko-
ła, ale i Urząd Gminy, komisariat Policji, jednostka 
OSP, GOPS, przychodnia zdrowia. W przyszłości z 
całą pewnością dzięki temu dodatkowemu terenowi 
będzie nam łatwiej zaplanować i zagospodarować cały 
obszar dla ruchu samochodów i załatwiania swoich 
spraw przez mieszkańców, o czym od dawna myślimy. 

Rozmawiał: Mirosław Łukaszuk 

SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY JASIENICA 
W sobotę 23 marca w godzinach popołudniowych na placu zabaw w Bierach doszło do nieszczęścia – po-

ważnie zostało poparzone bawiące się tam dziecko.  
W imieniu całej społeczności gminy Jasienica łączymy się w bólu z dzieckiem i jego rodziną, podzielając 

oburzenie okolicznościami całego zajścia. Na pięciu urządzeniach placu zabaw wykryto żrącą, zagrażającą nie 
tylko zdrowiu, ale też i życiu użytkowników substancję chemiczną. Wiele wskazuje na to, że tego – nie waham 
się użyć takiego sformułowania – terrorystycznego czynu dokonał świadomie nieznany jak na razie sprawca.  

Sprawa jest tym bardziej bulwersującą, że dokonano tego na placu zabaw, a więc w miejscu, w którym 
szczególnie powinno dbać się o bezpieczeństwo. W ostatnim okresie na wniosek samych mieszkańców naszej 
gminy, w różnych jej częściach zbudowaliśmy ponad 20 takich miejsc. Sołeckie społeczności, na czele z sołty-
sami, dbają o ich stan techniczny, zgłaszając i likwidując każde niebezpieczeństwo, spowodowane usterkami 
mechanicznymi czy uszkodzeniem sprzętu. Nikt jednak nawet sobie nie mógł wyobrazić, że zagrożenie może 
pojawić się z tej strony – jako świadome działanie wymierzone w zdrowie i życie użytkowników placów zabaw, 
a więc najmłodszych i najbardziej bezbronnych mieszkańców naszej gminy.  

Dochodzenie w tej sprawie prowadzi Policja, po jego zakończeniu wspólnie podejmiemy kroki, aby wyelimi-
nować podobne zagrożenia. Apelujemy jednak do wszystkich o szczególną ostrożność i zwracanie uwagi na 
wszelkiego rodzaju zagrożenia i nietypowe zachowania, jakie pojawiają się w miejscach publicznych gminy Ja-
sienica.  

  Wójt Gminy Jasienica  
Janusz Pierzyna 
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SOŁTYSI I RADY SOŁECKIE KADENCJI 2019-2024 
Po wyborach samorządowych w dniu 23 października 2018 r. rozpoczęła się kolejna kadencja rad gmin i 

wójtów. Zazwyczaj, do pół roku, w większości gmin odbywają się wybory sołtysów i członków rad sołeckich. 
Sprawa wyborów sołtysa i członków rady sołeckiej w ustawie o samorządzie gminnym została uregulowana 

bardzo ogólnie i tylko w przepisie art. 36 ust. 2 jest on następujący: „Sołtys oraz członkowie rady sołeckiej wy-
bierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, przez stałych 
mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.” 

W naszej gminie zakończyły się wybory do jednostek pomocniczych i poniżej prezentujemy wyniki wybo-
rów, które odbyły się podczas zebrań wiejskich:  
 

BIELOWICKO 

Sołtys  Wojciech Śleziak 

Rada 
Sołecka  

Helena Figura-Gańczarczyk 
Krzysztof Matuszny 
Dariusz Mojeścik 
Barbara Zawada 
Lucyna Zawada 
Grzegorz Dankowski 
Marian Machalica 

BIERY 

Sołtys  Maria Bury 

Rada 
Sołecka  

Kamil Szetyński 
Anna Kwit 
Jarosław Korzus 
Mieczysław Bury 
Marek Badura 
Andrzej Grulich 
Janusz Duława 
Szymon Korzus 
Roman Grulich 
Józef Pyka 

GRODZIEC 

Sołtys  Dariusz Szydłowski 

Rada 
Sołecka  

Dariusz Raciak 
Zbigniew Krzempek 
Mariusz Ciapka 
Tomasz Krawczyk 
Aniela Jakubiec 
Zbigniew Płoszczak 
Adam Pospiech 
Maksymilian Dyniewicz 
Zbigniew Broda 

IŁOWNICA 

Sołtys  Czesław Szkorupa 

Rada 
Sołecka  

Małgorzata Chrapek 
Edward Sojka 
Jan Dziendziel 
Piotr Kropka 
Halina Kropka 
Grzegorz Dziadek 
Antoni Sojka 
Jan Farana 

JASIENICA 

Sołtys  Bronisław Szalbot 
Rada 
Sołecka  

Jolanta Duźniak 
Stanisław Bylok  
Florian Feruga 
Henryka Kuś  
Edward Krzywoń 
Elżbieta Zamarska 
Zbigniew Żur  

Grzegorz Haręża 
Dariusz Legierski 
Czesław Biela  

LANDEK 

Sołtys  Kazimierz Majcher 

Rada 
Sołecka  

Janusz Dudek 
Marcin Bednarek 
Tomasz Karbowiak 
Paweł Stańczak 
Kazimierz Szczypka 
Gabriela Kubica 

ŁAZY 

Sołtys  Tadeusz Kocurek 

Rada 
Sołecka  

Ireneusz Suchy 
Elżbieta Bożek 
Maria Szostok 
Mirosław Suchy 
Jacek Grzybek 
Mieczysław Polok 

MIĘDZYRZECZE DOLNE 

Sołtys  Marian Szczyrbowski 

Rada 
Sołecka  

Robert Lis  
Jadwiga Kopoczek  
Zofia Huculak  
Anna Tymon 
Zdzisław Szczyrbowski  
Benedykt Danel  
JarosławPniok  
Tadeusz Piela  
Franciszek Dzida  
Jan Kurzius  

MIĘDZYRZECZE GÓRNE 

Sołtys  Maria Głuc-Mrzyk 

Rada 
Sołecka  

Piotr Sztojc 
Bronisław Wydra  
Andrzej Zmełty 
Radomir Rykała  
Wojciech Strządała  
Bogusław Ryszka 
Danuta Polak  
Zbigniew Kosiec 
Edward Zipser  

MAZAŃCOWICE 

Sołtys  Tomasz Donocik 

Rada 
Sołecka  

Tadeusz Buchcik 
Jadwiga Biernot 
Krzysztof Suwaj 
Czesław Szendzielarz 
Damian Łukasik 

Andrzej Wizner 
Andrzej Stańco 
Jan Zawada 

ROZTROPICE 

Sołtys  Barbara Sadlik 
Rada 
Sołecka  

Marcin Pisz   
Jolanta Węglorz 
Andrzej Sojka   
Andrzej Rucki 
Łukasz Piszczałka 
Gabriel Kulas 

RUDZICA 

Sołtys  Czesław Machalica 

Rada 
Sołecka  

Andrzej Donocik 
Zbigniew Osinczuk 
Roman Nowak 
Zbigniew Wyrobek 
Henryk Miklar 
Robert Berek 
Józef Glos 
Tadeusz Szczyrbowski 
Henryk Hanus 
Wacław Gawlas 
Krzysztof Nowak 

ŚWIĘTOSZÓWKA 

Sołtys  Grażyna Gaszek 

Rada 
Sołecka  

Jan Ksząszcz 
Józef Ryrych 
Paweł Rojczyk 
Andrzej Galiński 
Emilia Jurecka 
Andrzej Rojczyk 
Jerzy Dziendziel 
Aleksander Szymala 

WIESZCZĘTA 

Sołtys  Jan Jenkner 

Rada 
Sołecka  

Małgorzata Jenkner 
Beata Król 
Łukasz Rak 
Danuta Gil 
Agnieszka Cieślar 
Andrzej Jankowski 

 
Wszystkim Sołtysom i członkom 
Rad Sołeckich gratulujemy wyboru, 
życzymy owocnej pracy na rzecz 
społeczności lokalnych oraz dobrej 
współpracy.  

Redakcja 
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„Chrystus Pan w niebo wstępuje, niech się wierny lud raduje!  

Na cześć Jego zawołajmy, chwałę Panu zaśpiewajmy…” 

 

Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego  

życzę zdrowia, szczęścia rodzinnego  

oraz wszelkiej pomyślności  

w życiu w zawodowym. 

Niech w roku Świętego Melchiora Grodzieckiego 

nie zabraknie w nas życzliwości, pokoju,  

wzajemnego szacunku  

oraz miłości, która jest ważniejsza od wszelkich dóbr. 
 

Z wyrazami szacunku, 

Stanisław Szwed 
 

Sekretarz Stanu w Ministerstwie 

Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 

Poseł na Sejm RP 

 

 

 

      

 

      

 

      

 

 
      Wielkanoc 2019 
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WÓJT Z ŻYCZENIAMI U STULATKI 

Wielki kosz słodkości oraz bukiet kwiatów, a przede 
wszystkim gratulacje i życzenia zdrowia przekazał wójt 
Jasienicy Janusz Pierzyna pani Zofii Rogalskiej, która 
właśnie skończyła 100 lat.  

Pani Zofia, mieszkanka Łazów, sto lat skończyła w 
poniedziałek 11 marca. Choć życie jej nie rozpieszczało, 
zaznała w nim biedy i opuszczenia, to do dzisiaj zacho-
wała pogodę ducha.  

Jubilatkę odwiedził wójt gminy Jasienica Janusz Pie-
rzyna wraz z radnym Karolem Bierskim, a także przed-
stawicielem częstochowskiego oddziału Kasy Rolnicze-
go Ubezpieczenia Społecznego. Wójt w imieniu wła-
snym, władz samorządowych oraz wszystkich miesz-
kańców gminy Jasienica, wręczył list gratulacyjny i zło-
żył życzenia długich lat życia.  

     www.jasienica.pl 

ELIMINACJE GMINNE TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ 
Uczniowie reprezentujący większości szkół z tere-

nu gminy Jasienica stanęli we wtorek 12 marca do ry-
walizacji w gminnym turnieju wiedzy pożarniczej.  

W turnieju na szczeblu powiatowym naszą gminę 
reprezentować będą Marek Majdak z Zespołu Szkol-
no-Przedszkolnego w Jasienicy (kategoria szkoły pod-
stawowe) oraz Jakub Mendrek z Rudzicy (gimnazja). 
W nagrodę oprócz dyplomów otrzymali również m.in. 
plecaki turystyczne.  

W trakcie konkursu zawodnicy musieli wykazać 
się znajomością przepisów przeciwpożarowych, zasad 
postępowania na wypadek pożaru, organizacji ochrony 
przeciwpożarowej, ale też historii ruchu strażackiego 
oraz ogólną wiedzą na temat bezpieczeństwa. Konkurs 
oceniało jury w składzie: Wiesław Siąkała, wiceprezes 
Zarządu Gminnego OSP, Helena Janota, sekretarz, 
Aleksander Lorenz, członek Zarządu Gminnego, Flo-
rian Feruga, prezes OSP Jasienica, oraz Roman Mare-
kwica, komendant gminny OSP.  

Wśród uczniów szkół podstawowych indywidual-
nie najlepsi po Marku Majdaku była Natalia Kłaptocz 
z Mazańcowic, zdobywczyni II miejsca, a także Mar-
tyna Rubis z Międzyrzecza Górnego, która zajęła III 
miejsce. Z kolei w indywidualnych zmaganiach gim-
nazjalistów zwyciężył Jakub Mendrek przed Aleksan-
drą Włosińską i Krzysztofem Janotą, oboje z Iłownicy.  

W rywalizacji drużynowej szkół podstawowych 
zwyciężyła reprezentacja z Międzyrzecza Górnego 

przed Jasienicą i Mazańcowicami. Wśród gimnazjów 
najlepsi okazali się uczniowie z Rudzicy przed Mię-
dzyrzeczem Górnym i Grodźcem.  

Organizatorem turnieju był Zarząd Gminny Związ-
ku OSP RP w Jasienicy. Nagrody w formie pucharów, 
dyplomów, śpiworów, namiotów i plecaków tury-
stycznych ufundowała Gmina Jasienica wspólnie z Za-
rządem Gminnym ZW OSP RP w Jasienicy. Zdobyw-
cy pierwszych miejsc zakwalifikowali się do etapu 
turnieju powiatowego, który odbędzie się 6 kwietnia w 
Jaworzu.  

www.jasienica.pl 
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FLECISTKA STYPENDYSTKĄ MINISTRA KULTURY 
Estera Pyka z Grodźca została Stypendystką Ministra Kultury i 

Dziedzictwa Narodowego w XVI edycji programu Młoda Polska 
2019.  

Estera Pyka ma 24 lata, mieszka w Grodźcu i studiuje na Akade-
mii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. Jest lau-
reatką wielu konkursów, m.in. Eugene Magalif „Flute Concerto” In-
ternational Competition w USA, San Francisco International Innova-
tive Music Competition w San Francisco, IX International Music 
Competition w Belgradzie, The North International Music Competi-
tion w Szwecji, IMKA Internet Music Competition w Bośni i Herce-
gowiie, „eMuse" Online Music Competition w Grecji, XI Międzyna-
rodowego Konkursu Interpretacji Muzycznej w Przemyślu, XVII i 
XVIII Konkursu etiud w Akademii Muzycznej im. Karola Szyma-
nowskiego w Katowicach, 5 Międzynarodowego Konkursu Duetów 
z Harfą, XIV Międzynarodowego Przeglądu Zespołów Kameralnych 
w Jaworze. Jest również finalistką XI i XII Konkursu Muzyki XX i 
XXI wieku dla młodych wykonawców w Radziejowicach.  

Mimo młodego wieku Estera Pyka współpracowała już z takimi 
orkiestrami, jak Filharmonia Opolska, Filharmonia Dolnośląska w 
Jeleniej Górze, Opera Śląska w Bytomiu, Orkiestra Muzyki Nowej, 
Bielska Orkiestra Festiwalowa, Teatr Muzyczny Arte Creatura, Pol-
ski Teatr Historii.  

W programie „Młoda Polska” nagradza się artystów do 35. roku 
życia, wykazujących się wybitnymi osiągnięciami. Środki ze stypen-
dium mogą być przeznaczone na realizację konkretnych projektów 
artystycznych, studia i pobyty twórcze za granicą, zakup instrumen-
tów i sprzętu niezbędnego do pracy twórczej. Operatorem Programu 
jest Narodowe Centrum Kultury.  

Do XVI edycji Programu „Młoda 
Polska” wpłynęło 616 wniosków, osta-
tecznie oceniono 553, a stypendia przy-
znano 88 osobom w kategoriach: film, 
fotografia, literatura, muzyka, sztuki 
wizualne, taniec, teatr. 

www.jasienica.pl
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PUNKT KONSULTACYJNY GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA 
 PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 

Wójt Gminy Jasienica oraz Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alko-

holowych w Jasienicy informują, że na terenie Gminy Jasienica funkcjonuje Punkt Konsultacyjny fi-

nansowany w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alko-

holowych, w którym udziela się nieodpłatnej pomocy członkom rodzin mieszkających na terenie Gmi-

ny Jasienica, dotkniętym problemem uzależnienia lub przemocą w rodzinie. W ramach działalności 

punktu udzielana jest pomoc w poniższym zakresie: 

• poniedziałek w godzinach 1430-1930 - pomoc psychologiczna dla osób współuzależnionych, 

• wtorek w godz. 930-1130 oraz piątek w godz. 1400-1700 - poradnictwo z zakresu rozwiązywania kon-

fliktów rodzinnych,  

• wtorek w godzinach 1600-1800 - pomoc prawna w zakresie poradnictwa rodzinnego dot. problema-

tyki uzależnienia i przemocy w rodzinie, 

• wtorek w godz. 1430-1830 - pomoc terapeutyczna osobom uzależnionym, 

• co druga środa w godz. 1400-1700 - pomoc psychologiczna, co druga sobota w godz. 900-1200 

• co druga środa w godz. 1700-2000, co druga sobota w godzinach 900-1200 - pomoc psychologiczna 

dla dzieci. 

• Dodatkowo w 2. i 4. czwartek miesiąca dyżury w Punkcie Konsultacyjnym pełni specjalista zajmu-

jący się problematyką przeciwdziałania narkomanii i uzależnieniom od dopalaczy (2. czwartek 

miesiąca od 900-1100, 4. czwartek miesiąca 1730-1930). 

Punkt konsultacyjny znajduje się w budynku poczty w Jasienicy, tj. Jasienica 894, tel. kontaktowy 

czynny wyłącznie w godzinach pracy punktu: 33 821 60 91. 
 

ŚWIĘTO GOSPODYŃ Z JASIENICY 
Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Ja-

sienicy spotkały się w sobotę 9 marca, aby 
świętować Międzynarodowy Dzień Kobiet.  

W spotkaniu wzięli udział panowie, któ-
rzy 48 członkiniom KGW wręczyli kwiaty i 
złożyli życzenia na ręce przewodniczącej 
KGW pani Jolanty Babiarczyk i jej zastępcy 
pani Elżbiety Zamarskiej. Wśród gości byli 
m.in. wójt Janusz Pierzyna, sołtys Jasienicy 
Bronisław Szalbot, prezes OSP F. Feruga, a 
także przewodniczący Koła Emerytów, Ren-
cistów i Inwalidów Józef Niesyt. Wójt pod-
kreślił wzorową współpracę Urzędu Gminy z 
jasienickimi gospodyniami, które udzielają 
się we wszystkich sołeckich i gminnych im-
prezach, przygotowują smaczne potrawy, 
często według przepisów mam i babć, dbają 
też o zachowanie tradycji i kultury Śląska 
Cieszyńskiego. Przed gospodyniami wystąpi-
ły dziewczęta z Zespołu Tańca Nowoczesne-
go pod kierownictwem Izabeli Drobisz z 
GOK w Jasienicy.  

Spotkanie służyło również podsumowaniu 
pracy jasienickiego Koła Gospodyń Wiej-
skich w ubiegłym roku i zaplanowaniu dzia-
łań tegorocznych. Przewodnicząca przedsta-
wiła działalność Koła w ub. roku, m.in. or-
ganizację kuligu w Istebnej i Koniakowie, 
wyjazd na Koncert Wiedeński do BCK w 
Bielsku-Białej, warsztaty dla pań na temat 
znaczenia kolagenu dla naszego organizmu, 
wycieczkę w Bieszczady, przygotowanie po-

częstunku podczas Konkursu Żniwowania i Lata w Jasienicy, 
udział w dożynkach gminnych, wycieczkę Szlakiem Tradycji.  

Wśród wydarzeń, w których aktywnie uczestniczyły panie z 
jasienickiego KGW, były również organizacja biesiady patrio-
tycznej w listopadzie, udział w Spartakiadzie Kół Gospodyń, 
pomoc w przygotowaniu gminnego świątecznego spotkania dla 
przedsiębiorców, prezentacja stołu wigilijnego podczas Josiy-
nickij Wiliji, opłatek dla emerytów i rencistów, wyjazd na jar-
mark świąteczny do Wrocławia, organizacja zabawy sylwe-
strowej i Jasienickiego Świniobicia. Przewodnicząca podzię-
kowała wszystkim członkiniom za pomoc i zaangażowanie, za-
prosiła na następne wspólne imprezy, np. majową wycieczkę do 
Łodzi.  

Sprawną obsługą całej imprezy zajmowali się panowie. 
M. Hawełek 
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WIOSENNA BIBLIOTEKA 
Kolejny miesiąc za nami. Cieszymy się z dłuższego 

dnia łapiąc promienie wiosennego słońca i podziwia-
jąc, jak wszystko budzi się z zimowego letargu. W 
Gminnej Bibliotece Publicznej w Jasienicy i jej Filiach 
również ożywienie i to zarówno, za nami, jak i przed 
nami, wiele interesujących spotkań i imprez biblio-
tecznych dla dzieci i dorosłych. 

Marzec rozpoczęliśmy warsztatowo. Pierwsze w 
tym roku zajęcia ze zdobienia techniką decoupage’u 
upłynęły w radosnej i twórczej atmosferze. Panie 
przez prawie 4 godziny dawały upust swoim arty-
stycznym zdolnościom, wykonując wielkanocne 
cudeńka oraz zdobiąc herbatnice wiosennymi moty-
wami. 

Wielką radością było dla nas pierwsze w historii 
GBP spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki. 5 marca 
2019 r. Klub zainaugurował swoją działalność. Nie-
zmiernie cieszymy się z tego nowego projektu, który 
powstał dzięki zaangażowaniu i pasji naszych wier-
nych czytelników. Jest to miejsce dla osób, które lubią 
czytać i rozmawiać o książkach. Będziemy wybierać 
ciekawe lektury, poznawać nowych autorów, a to 
wszystko w miłej atmosferze przy kawie i ciastku. Je-
śli chcecie Państwo dołączyć do tej grupy miłośników 
książki, serdecznie zapraszamy! Warto zapamiętać: 
Spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki w każdy 
pierwszy wtorek miesiąca o godzinie 17:30 w GBP 
w Jasienicy. 

Wiosna to również dobry czas, żeby zadbać o swo-
ją formę fizyczną. 20 marca w ramach cyklu „Poroz-
mawiajmy o zdrowiu” po raz drugi mieliśmy okazję 
spotkać się z Justyną Cieślicą – biotechnologiem ży-
wienia i dietetykiem. Tym razem swoją edukacyjną 
prelekcję poświęciła tematowi diety w nadciśnieniu 
tętniczym. Bardzo szczegółowo omówiła problem 
nadciśnienia, często rozwijającego się „bezobjawo-
wo”. Bagatelizujemy takie sygnały, jak np. nieuchron-

ny stres czy zwykły ból głowy tłumaczony zmianą po-
gody. Prelegentka mówiła o zagrożeniach i skutkach 
tej choroby, takich jak zawał serca, udar czy choroba 
wieńcowa. Dała szczegółowe wskazówki, jakie pro-
dukty powinny znaleźć się w codziennym menu, by 
skutecznie chronić się przed tą chorobą w myśl zasa-
dy, że lepiej zapobiegać niż leczyć. Dziękujemy, że z 
takim zaangażowaniem i prawdziwą pasją za każdym 
razem dzieli się z innymi swoją wiedzą i doświadcze-
niem. Przez jej gabinety przewinęło się już ponad dwa 
tysiące pacjentów, którzy dzięki jej wskazówkom 
zmieniają swoje żywieniowe nawyki i poprawiają stan 
zdrowia. 

26 marca w cyklu „Biblioteka dzieciom” odbyło 
się w naszej placówce spotkanie autorskie z pisarką 
Renatą Piątkowską, autorką wielu poczytnych i mą-
drych książek dla dzieci i młodzieży. Autorka przyby-
ła z lektorką jej książek Elżbietą Malwiną Kożurno. 
Panie spotkały się z uczniami klas czwartych ZSP w 
Jasienicy i zapoznawały ich z pojęciami takimi, jak: 
przysłowie przesąd, zwyczaj. Pisarka zachęcała dzieci, 
by dociekały, skąd biorą się niektóre przesądy czy 
zwyczaje, np. skąd się wziął primaaprilis, dlaczego 
malujemy pisanki, albo jak kiedyś wyglądał zwyczaj 
polewania wodą w śmigus-dyngus. W swoich książ-
kach pisarka odkrywa dzieciom tradycje i zwyczaje 
oraz bogatą historię Polski, zwłaszcza tę najtrudniejszą 
z czasów II wojny światowej. 

*** 

Przed nami doroczna, majowa impreza, czyli Ty-
dzień Bibliotek. Z tej okazji 8 maja przybędzie do nas 
pisarka Tanya Valko – autorka znanej i lubianej przez 
naszych czytelników „Arabskiej Żony”. Już dziś ser-
decznie zapraszamy na to wyjątkowe spotkanie. 8 ma-
ja 2019 r. godz. 18:00 w czytelni GBP w Jasienicy. 

Anna Kurpik 

XXI POWIATOWY KONKURS RECYTATORSKI „SŁOŃCE, SŁOŃCE - I - ŻYCIE…” 

W dniu 12 marca 2019 r. w Pałacu Czeczów w Ko-
zach odbył się XXI Powiatowy Konkurs Recytatorski 
„Słońce, słońce - i - życie…”. Patronat nad konkursem 
zorganizowanym przez Biuro ds. Promocji Powiatu, 
Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w 
Bielsku-Białej objął Starosta Bielski Andrzej Płonka. 
Serdecznie gratulujemy zarówno zwycięzcom i oso-
bom wyróżnionym, jak i wszystkim uczestnikom kon-
kursu, gdyż już sam udział w eliminacjach powiato-
wych jest wysokim wyróżnieniem indywidualnym, jak 
i sukcesem szkolnym. Mocną ekipę stanowiły repre-
zentantki gminy Jasienica.  
W KATEGORII KLAS IV-VI: 
II miejsce – Julia Mizera – SP im. W. Broniewskiego 
w ZSP w Międzyrzeczu 

III miejsce – Maria Feruga – ZSP w Rudzicy 
W KATEGORII KLAS VII, VIII I GIMNAZJUM: 
I miejsce – Klaudia Kidoń – ZSP w Rudzicy 
II miejsce – Magdalena Łaciok – ZSP w Jasienicy 
III miejsce – Dominika Kidoń – ZSP w Wieszczętach 
Najlepsi recytatorzy w każdej kategorii reprezentowali 

powiat bielski podczas etapu rejonowego konkursu re-
cytatorskiego, który  odbył się 5 kwietnia 2019 r. 
Wzięło w nim udział 42 uczestników z całego woje-

wództwa śląskiego. Uczennica Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Rudzicy Klaudia Kidoń zajęła w ka-

tegorii klas VII, VIII i gimnazjum III miejsce. Gratuluje-

my.      
 Redakcja  

Z okazji nadchodzących Świąt Zmartwychwstania Pańskiego  
wszystkim Czytelnikom i Użytkownikom GBP w Jasienicy 

życzymy wiosennego entuzjazmu, radości, pokoju serca oraz samych miłych,  

rodzinnych i przyjacielskich spotkań przy wielkanocnym stole. 
Dyrektor GBP w Jasienicy 

Magdalena Waliczek 
wraz z Pracownikami 



 

kwiecień 2019   11 

str 12 

Z  G Ó R K I … 
Wiosna! 

 Zapukała zielonym paluszkiem w chłód serdu-
szek, bocianim klekotem rozbudziła zaspane du-
szyczki, błękit nieba wlała w szare oczy, słońcem 
ogrzała zimne ręce… Nic tylko się cieszyć, że ży-
jemy, że jesteśmy, że doczekaliśmy kolejnej – ra-
zem z ptakami wijącymi gniazda i śpiewającymi 
tym radosnym wiosennym śpiewem, nie obarczo-
nym jeszcze odpowiedzialnością za głodne potom-
stwo…  

Jakie to szczęście, że wiosna jest apolityczna i 
całą szczodrobliwością obdarza wszystkich – nieza-
leżnie od przekonań, świętych racji, laickich beze-
ceństw i tych, którym wszystko jedno, byle tylko do 
pierwszego, do lepszego. Bo co by to było, gdyby 
wiosna była polityczna? Już widzę, jak biją się o jej 
względy: ci chcą słoneczko, tamci zieleń, owi lazur 
nieba, a ci najbardziej ofensywni całość zawłasz-
czyć, bo im się należy! Na szczęście tak nie jest, 
choć nowo powstała partia nazwała się tą najpięk-
niejszą porą roku, nie pytając Wiosny o zgodę! Oj, 
nieładnie, panowie, nieładnie… Ale wiosna prze-
trwała niejedną partię, więc i tą przetrwa… 

Ale są i tacy, którzy nie zauważają wiosny, za-
mknięci w sobie na klucz zniechęceń, marudzeń, 
złośliwości, nieżyczliwości… Bo komu przeszka-
dzało to zasadzone przy ścieżce zieleniejące się 
drzewko, że zostało brutalnie złamane w połowie 
cieniutkiego jeszcze pieńka? I nie zaszumi liśćmi na 
wietrze, nie uwiją w nim gniazda ptaki, nie da cie-
nia w upalne lato, ani tlenu, którego coraz mniej na 
naszej, tak dewastowanej przez królów stworzenia, 
planecie… 
Bo komuż przeszkadzał plakat informujący o pre-
zentacji mojej 46. książeczki w Bielsku-Białej, że 
został zerwany z tablicy ogłoszeniowej? Może ko-
goś denerwowało, że stary, łysiejący i głupiejący 
osobnik ma czelność zawracać komuś głowę i za-
śmiecać umysł, że jeszcze żyje i jeszcze pisze…  

Cóż – zdaje mi się, że 
każde z istnień przyszło na 
ten świat z określonymi pre-
dyspozycjami, które winno 
rozwijać, by dzielić się nimi, 
jak najpiękniej i jak najle-
piej, z bliźnimi. Niech więc 
dobrzy budowlańcy budują 
dobre domy, dobrzy wokaliści śpiewają anielsko, 
dobrzy projektanci projektują dobre budowle, do-
brzy politycy robią dobre rzeczy dla dobra wspól-
nego, dobrzy malarze malują arcydzieła, a dobrzy li-
teraci piszą dobre wiersze, opowiadania, powieści… 
Wszak już Julian Tuwim w pouczającym wierszyku 
pt. Wszyscy dla wszystkich słusznie zauważył, że 
różnorodność naszych indywidualnych zdolności 
powoduje to, że uzupełniamy się wzajemnie, zapeł-
niamy pustkę, która by zionęła mrokiem, gdyby nie 
pracowitość, talent, upór bliźnich. Więc warto się 
jeszcze bardziej starać wiosną, gdy w drzewach krą-
ży, po zimowej hibernacji, sok, a w żyłach gorętsza 
krew, a w głowach gonitwa rozbrykanych myśli i 
nawet szare komórki kolorowe, jakby w nich za-
kwitnęły krokusy z tatrzańskiej hali, czy stokrotki z 
rudzickiej łąki… 
P.S. Zgubione dokumenty, o których zrozpaczony 
pisałem przed miesiącem, odnalazły się, po dwóch 
tygodniach. I to jednak za sprawą św. Antoniego, do 
którego krótką modlitwę, wprost z Hiszpanii (miej-
sca urodzenia świętego) dała mi niesamowita pani 
Ela, a wsparła ją dodatkowo pani Ania, która pod-
powiedziała, by do skarbonki w kościele dać ofiarę, 
i to w dwóch ratach: pierwszą przed odnalezieniem, 
a drugą po odnalezieniu zguby. I już na drugi dzień, 
po zastosowaniu zbożnych porad, zguba się odnala-
zła!!! W pokrowcu na ubranie… 

Juliusz Wątroba 

 

RODZINNY PORÓD 
Witóm piyknie. 

Toć dłógo my czakali, ale my sie doczkali. Mómy 
wiosne. Kocury sie na słóneczku wygrzywajóm, 
ptoszki piyknie spiywajóm, dokoła wónio radość i na-
dzieja. Kie jyny wyglóndnóm prómyczki słóneczka, 
łogrzejóm niejedno zastarane serce, a wiater cieplutki 
łod gróni szepce do łucha: nie starej się, bydzie do-
brze, bo jeszcze nie było tak, żeby nie było jak. 

Młodzi łojcowie wyjyżdzajóm, z wielkóm hyróm, 
na szpacyr z wózkami, w kierych wjezóm małe istot-
ki, co to przyszły niedowno na świat. Niejedyn z tych 
łojców czuje sie bohaterym, bo prawi, że rodził ze 
swojóm żónóm. To sie dzisio nazywo poród rodzinny, 
a że wielu piylyngniarka musiała cucić, to już żodyn 
sie nie przyzno. Znóm takigo, co to po tym rodzinnym 

porodzie trzy tydnie do siebie 
dochodził. Rodzinny poród - to 
sie dzisio modne stało w tym 
nowym pokolyniu, ale powiym 
wóm z rynkóm na sercu, że ty 
porody, downi za naszych łoj-
ców i starzyków, kiere łodby-
wały sie po chałpach były jesz-
cze wiyncyj rodzinne. Posłóchejcie, co mi ło tym po-
wiedzioł znómy. A było tymu tak: 

Mieszkoł ze swojóm rodzinóm daleko łod dziedzi-
ny, jak to sie prawi, kaj psy na dupach szczekajóm. 
Ale łón tam nie narzykoł. Tu sie łurodził jego starzyk, 
łojciec, tu sie rodziły 
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jego dziecka. Je to dlo niego nejpiykniejsze miejsce na 

świycie, a że wszyndzi daleko to nic ło tela. Do 

wszystkigo idzie przywyknóć, do dobrego i złego. 

Może też godzinami łopowiadać roztomajte historie 

zwiónzane z tym miejscym. Jedno z takich wydarzyń, 

jak to sie jego cerka rodziła, i mie połopowiadoł. Było 

to w czyrwcu, ciepło, duszno, czuć było, że na burze 

sie zbiyro, a tu mu baba prawi:  

- Chłopie, stowej, trza ci iś po akuszerke, bo już idóm 

piyrsze bóle. 

Hónym stołech, choć było kole północy, lampke z pie-

ca wziyłech, bo na polu nic nie widać, było cima, mo-

kro, tóż jaszczurki, żaby a insze gady wyłaziły. 

Lampke w gorści miołech, tóż żech je łomijoł. Kie 

przyszełech ku chałpie akuszerki, zaburzyłech na łok-

no, nó bo przeca baba spała. Jednak gibko wstała, ło-

blykła sie i to co trzeja pozbiyrała. Torbe mi do rynki 

dała, teraz kludź mie rozkozała. A na polu deszcz, 

szudera, ni ma zmiłuj się, iś trzeja. Na chodniku żaby, 

jaszczurki baba ukielzła, bo sie zaszmatłała i ze sobóm 

mie porwała, a przez sto kilo isto miała. Lampka ło 

kamiyń mi trzasła, ni ma rady, zaroz zgasła. Tóż Pón-

bóczka my pytali, coby se blysknył my czakali, by my 

sie pozbierać mógli. No i blyskać sie zaczyło, tóż my 

chodnik już widzieli. Torbe na ramiyniu miołech, aku-

szerke też dźwigołech, bo sie na mie zawiesiła. Co 

chwila sie blyskało, tóż nóm drógi łubywało. Na chwi-

le zaś sie ćma zrobiło, tóż sie baba wywaliła. Jak my 

ku chałpie dochodzili, ze dwa razy tak grzmotnyła, ale 

chned sie pozbiyrała. Kie my już do chałpy wleźli, by-

ła cało. Nagrzoć wody mi kozała, dali było tak jak 

trzeja, piykne dziywcze sie łudało, a że w Jana sie łu-

rodziła, tóż Janeczka łóna była. Jak już po robocie by-

ło, akuszerka łoddychnyła, a ku mie sie łobruciła. Tu 

mosz gómbke, no i wode, na zadek dostać ni mogym. 

Całóm dupe móm strzaskanóm, a ku tymu łumaza-

nóm. Coch mioł robić, prawił kamrat, za robote żech 

sie zabroł, mioł żech roboty co nie miara, dupa ze dwa 

ary miała. Tóż ludeczkowie złoci to był poród rodzin-

ny, ło kierym młodzi nie wiedzóm, trzeja im to 

wszystko łopisać .  
J. N. Josiyniczanin 

 

GMINNY ETAP POWIATOWEGO KONKURSU 
Drużna ze szkoły w Grodźcu zwy-

ciężyła w gminnym etapie konkursu 

„Lepiej zapobiegać niż leczyć”, jaki zo-

stał przeprowadzony w czwartek 21 

marca w sali GOK przy Urzędzie Gmi-

ny Jasienica.  

W etapie powiatowym gminę repre-

zentować będą Angelika Moczała, Ka-

rolina Pośpiech i Kinga Płoszczak, 

uczennice z Zespołu Szkolno-Przed-

szkolnego w Grodźcu.  

W gminnym konkursie, który pozwolił wyłonić najlepszą drużynę do następnego etapu, wzięły udział dzieci i 

młodzież z klas V-VII z pięciu zespołów szkolno-przedszkolnych z terenu gminy Jasienica. W rywalizacji dru-

żynowej szkół podstawowych zwyciężyła reprezentacja z Grodźca (18 pkt.) przed Rudzicą (17 pkt.) i Mazańco-

wicami (12 pkt.). W nagrodę oprócz dyplomów otrzymali również m.in. słuchawki nauszne, torby.  

Konkurs na etapie gminnym polegał na rozwiązaniu testu wiedzy teoretycznej. Etap powiatowy zaplanowano 

na 2 kwietnia, drużyny rozwiązywały test oraz brały udział w konkurencjach praktycznych. 
www.jasienica.pl 

ABSOLWENCI 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. T. KOŚCIUSZKI 

W JASIENICY Z ROKU 1969 
 

Koleżanki i Koledzy! 

50 lat od momentu ukończenia szkoły to okazja do spotkania i wspomnień. 
Zapraszamy na jubileuszowe spotkanie do Karczmy „Pod Błatnią” w Jaworzu, ul Turystyczna 121 

 w dniu 08.06. 2019 r. o godz. 16. 

Koszt uczestnictwa to 100 zł, zapisy i wpłaty do dnia 25.05. 2019 r. 

Pozostałe informacje pod nr telefonu 697 755 315 lub 782 157 362. 



 

kwiecień 2019   13 

GMINNY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO 
12.03.2019 r.w Szkole Podstawowej 

im. Rudolfa Gila w Świętoszówce odbył 
się Gminny Konkurs Języka Angielskiego 
o Tytuł Mistrza Języka Angielskiego. Ce-
lem konkursu było m.in. doskonalenie 
znajomości języka angielskiego oraz po-
szerzenie wiedzy o kulturze, geografii 
oraz życiu codziennym w Wielkiej Bryta-
nii.W konkursie udział wzięło 15 uczniów 
klas IV-VI z 5 szkół gminy Jasienica. 
Konkurs poprzedzony był szkolnymi eli-
minacjami w poszczególnych pla-
cówkach. Uczniowie pisali test, obejmo-
wał on takie zagadnienia, jak rozumienie 
tekstu pisanego, słownictwo, gramatykę, a 
także wiedzę dotyczącą Wielkiej Brytanii. 
Laureatami konkursu zostali: 
I miejsce - Patryk Klisz z Zespołu Szkol-
no-Przedszkolnego w Mazańco-wicach, 
 

II miejsce - Emilia Pająk z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w 
Mazańcowicach 
III miejsce - Natalia Ewertowska z Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Jasienicy 
Wszystkim laureatom i uczestnikom serdecznie gratulujemy i za-
chęcamy do dalszej wytężonej pracy nad rozwijaniem swojego ta-
lentu. 

                                                    Ewa Kalita 

ZSP W WIESZCZĘTACH ŚWIĘTUJE DZIEŃ LICZBY PI 

Liczba Pi jest na tyle wyjątkowa, 

że ma  swoje święto. 14 marca obcho-

dzimy Międzynarodowy Dzień Liczby 

Pi. Data jest nieprzypadkowa, ponieważ 
według amerykańskiego zapisu daty 14 

marca to 3,14 , czyli zaokrąglenie liczby 

Pi do dwóch miejsc po przecinku. Licz-

ba Pi to stała matematyczna określana 

jako stosunek długości okręgu do dłu-

gości jego średnicy. Wynosi w przybli-

żeniu – 3,141592...  

 Również w naszej szkole obchodzi-

liśmy Dzień Liczby Pi. Piątek 15 marca 

był to iście matematyczny dzień pełen 

konkursów, quizów i słodkości. Od sa-

mego rana korytarze udekorowane były wierszami dotyczącymi licz-

by Pi, plakatami i planszami zawierającymi informacje i ciekawostki 

dotyczące tej magicznej i wyjątkowej liczby. Uczniowie pilnie roz-

wiązywali zagadki podczas „Matematycznego Czaru Par”, w którym  

musieli wykazać się dużą znajomością wiedzy matematycznej, a w 

trakcie lekcji starsze klasy szukały liczby Pi wśród kół i okręgów. 

Warsztaty na lekcjach potwierdziły, że uczniowie wyciągają trafne 

wnioski i dużo z nich zapamiętują. Nad całością czuwały organiza-

torki: Agnieszka Sadowska i Katarzyna Karatnik. 

Dodatkową atrakcją okazała się urodzinowa wizyta Alberta Ein-

steina, który odwiedził uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w 

Wieszczętach i częstował „πernikami”, „πerogami”, „πzzą” oraz 

„πaskową babką”. Organizatorki składają serdeczne podziękowania 

uczniom: Maksymilianowi Mazurowi, Kacprowi Szymali, Ewelinie 

Rybicy, Paulinie Białoń, Żanecie Dudzie i Barbarze Suchodolskiej za 

pomoc w organizacji tego wspaniałego dnia!  
 Katarzyna Karatnik 
Agnieszka Sadowska
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XIII REGIONALNY KONKURS ZNAJOMOŚCI GWARY 
 ŚLĄSKA CIESZYŃSKIEGO 

POD PATRONATEM WÓJTA GMINY JASIENICA W ZSP W GRODŹCU 
Piękna mowa cieszyńska rozbrzmiewa w szkole 

w Grodźcu już od wielu lat. W tegorocznym XIII 
Regionalnym Konkursie Znajomości Gwary Śląska 
Cieszyńskiego pod patronatem Wójta Gminy Jasie-
nica Janusza Pierzyny w szranki stanęli uczniowie z 
dziewięciu szkół podstawowych z naszego regionu. 
Gminę Jasienica reprezentowali uczniowie z Iłow-
nicy, Jasienicy, Międzyrzecza, Świętoszówki, 
Wieszcząt i oczywiście Grodźca. Licznie przybyli 
reprezentanci gmin sąsiednich: Górek Wielkich, 
Pierśćca i Pogórza. Występy dzieci były oceniane 
w dwóch kategoriach, prezentacji indywidualnej 
oraz grupowej, a jury oceniało oryginalność i spo-
sób przedstawienia tekstu, właściwy akcent i wy-
mowę, ruch sceniczny oraz opracowanie artystycz-
ne. W ławie jurorskiej zasiadły osoby związane z 
naszą gminą: Juliusz Wątroba, poeta doskonale 
władający gwarą cieszyńską, Józef Niesyt, jasienic-
ki gawędziarz, Maria Hareńczyk, była dyrektor 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Jasienicy, prezes 
Koła Macierzy Ziemi Cieszyńskiej w Grodź-
cu Irena Skrzyżala, a także Mariusz Wysłych, re-
prezentujący Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy 
. 

W kategorii indywidualnej rywalizowało ze so-
bą dziesięciu uczestników, którzy wystąpili przed 
publicznością w pięknych strojach cieszyńskich. 
Ich prezentacje bawiły i wzruszały, a opracowanie 
artystyczne i gra aktorska były na najwyższym po-
ziomie. Jury miało twardy orzech do zgryzienia, 
dlatego o wyniku zaważyły, co podkreślił Juliusz 
Wątroba, swobodne posługiwanie się gwarą i wła-
ściwy akcent, coraz rzadziej słyszane u młodego 
pokolenia. Trzecie miejsce ex aequo uzyskali: Mar-
ta Korecka z Jasienicy, która zaprezentowała tekst 
„Braciszek” oraz Filip Komendera ze szkoły w 
Międzyrzeczu z tekstem „Zdechlok”. Drugie miej-
sce zajęła Julia Kliber ze szkoły w Jasienicy, która 
wygłosiła tekst „Kupusta”, oraz Mateusz Wacław-
czyk ze szkoły w Pierśćcu z tekstem „Gdo wierzy 
w powiarki”. Zwyciężyła Aleksandra Binda ze 
szkoły w Iłownicy z tekstem „Jako we młynie stra-
szyło”.  

Występy grupowe dały uczniom większą swo-
bodę artystyczną i możliwość zaprezentowania ta-
lentu aktorskiego. Swoje umiejętności sceniczne 
przedstawiło osiemnastu uczestników. Trzecie 
miejsce ex aequo zajął zespół z Pogórza w składzie 
Julia Kurczyk, Marcelina Słowak, Piotr Gwizdoń i 
Radosław Gwizdoń, którzy przedstawili utwór „Jo 
móm anioła żonyczkom” oraz zespół z Święto-
szówki w składzie Milena Śleziak, Paulina Kliś i 
Maria Krajewska z teksem „Spóminki z downych 
roków szkolnych”. Drugie miejsce przypadło szko-
le w Wieszczętach, którą reprezentowali Kacper 
Kopeć i Miłołaj Pilch. Pierwsze miejsce zdobyła 
Angelika Moczała, Karolina Pośpiech i Monika 
Bachłaj z Grodźca, z zabawną scenką „U plane-
ciorki”. Na zakończenie jury podziękowało uczest-
nikom za prezentację występów na wysokim po-
ziomie, a Juliusz Wątroba przypomniał zebranym, 

jak ważne jest kultywowanie mowy cieszyńskiej i two-
rzenie „skansenu słów”, który przekażemy następnym 
pokoleniom. 

Po części konkursowej, którą poprowadziły 
uczennice z Grodźca, przed zgromadzonymi wystąpił ze-
spół taneczno-muzyczny naszej szkoły w repertuarze Ślą-
ska Cieszyńskiego. Część artystyczną, którą przygotowa-
ła Barbara Frydel-Ociepka, umilił mały poczęstunek. Z 
niecierpliwością czekamy już na następny konkurs, za 
rok! 

 Agnieszka Kukioła 
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VII GMINNA SPARTAKIADA DLA PRZEDSZKOLAKÓW 
 

W czwartek 7 marca w ZSP Wieszczęta odbyła 

się VII Gminna Spartakiada dla Przedszkolaków. 

Tym razem pod hasłem „Wszyscy czekamy na 

wiosnę". Zawodnicy jak zawsze musieli pokonać 

aż 8 konkurencji, które wymagały nie tylko do-

brej sprawności ruchowej, ale i również pomy-

słowości, pamięci i wielu innych ważnych w tym 

okresie rozwoju aspektów poznawczych. Oczy-

wiście, nie mogło zabraknąć wspaniałej zabawy i 

zaangażowania każdego przedszkola  
Anna Norymberczyk 

 

 

MISTRZOWIE KOLARSTWA W OGNIU PYTAŃ UCZNIÓW 
Czy trzeba dbać o dietę? Ile trwają treningi? 

Czy kolarstwo jest bezpieczne? Jak wygląda 
prywatne życie mistrza? Kiedy zacząć profesjo-
nalne treningi? Na te i wiele innych pytań odpo-
wiedzieli uczniom Szkoły Podstawowej im. Ru-
dolfa Gila w Świętoszówce Przemysław Niemiec 
i Sławomir Kohut – olimpijczycy, wielokrotni 
mistrzowie Polski, uczestnicy wielu prestiżowych 
wyścigów kolarskich świata, którzy 13 marca 
2019 r. w ramach spotkania ze znaną osobą, od-
wiedzili szkołę.  

Rower Moją Pasją! - to przewodnie hasło spo-
tkania. Uczestniczyła w nim cała społeczność 
szkolna – uczniowie od klas najmłodszych po 
najstarsze, wychowawcy i nauczyciele oraz wice-
dyrektor szkoły Paweł Sowa. Wszyscy z uwagą 
przysłuchiwali się odpowiedziom, które udzielali 
zaproszeni goście na zadawane przez uczniów 
pytania.  

Mistrzowie opowiadali o trudach przygotowań i 
wyścigów. Ogromnym wrażeniem dla uczniów 
był fakt dystansów pokonywanych przez gości na 
rowerze - niejednokrotnie trasy pokonywane 
przez kolarzy przekraczały 300 km. Uczniowie 
mogli zobaczyć i zapoznać się ze sprzętem profe-
sjonalnych kolarzy, który napawał ich zdumie-

niem. Przemysław Niemiec i Sławomir Kohut 
przygotowali upominki - czapeczki, bidony oraz 
gadżety. Olimpijczycy podkreślali, jak ważne jest 
bezpieczeństwo podczas uprawiania sportu i jaz-
da na rowerze w kaskach.  

Był to również moment, kiedy uczniowie opo-
wiadali o własnych sportowych pasjach. Szcze-
gólnie uhonorowana została Lena Kliś, uczest-
niczka ogólnopolskich zawodów w biegach nar-
ciarskich. Mistrzyni ze Szkoły Podstawowej w 
Świętoszówce opowiedziała o własnych trudach 
treningów i zajęła honorowe miejsce – siadając 
obok zaproszonych, kolarskich mistrzów.  

Całe spotkanie przygotowane zostało przez na-
uczycielki ze Szkoły Podstawowej im. Rudolfa 
Gila w Świętoszówce. Szczególnej oprawy spo-
tkaniu dodała multimedialna prezentacja przygo-
towana przez organizatorki spotkania. Całość po-
prowadziła gościnnie dziennikarka Dorota 
Kochman.  Po zakończonym spotkaniu uczniowie 
mogli liczyć na indywidualne zadanie pytań go-
ściom, otrzymali również autografy.  

Agata Kohut 
Ligia Korzeniowska-Mynarska 
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WARSZTATY WIELKANOCNO - WIOSENNE 
2 kwietnia 2019 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w 

Wieszczętach zostały zorganizowane kolejne warsztaty plastycz-

ne wielkanocno-wiosenne. W spotkaniu uczestniczyli rodzice z 

dziećmi wszystkich grup przedszkolnych. Goście mogli skorzy-
stać z różnorodnych materiałów plastycznych i przygotowanych 

wcześniej elementów dekoracyjnych. Dzięki twórczym pomy-

słom rodziców i dzieci każdy wielkanocny wianek i stroik był in-

ny i wyjątkowy. 
 

 

BADMINTONIŚCI BKB SET PODCZAS TURNIEJU W SUCHEDNIOWIE 
Z medalami wrócili mazańcowiccy badmintoni-

ści z Pucharu Gór Świętokrzyskich.  
Od 8 do 10 marca w Suchedniowie odbywał się 

turniej Puchar Gór Świętokrzyskich, zaliczany do 
turniejów Grand Prix. W piątek od godzin rannych 
walczyli najmłodsi zawodnicy BKB Set Mazańco-
wice. W kategorii U-9 Ala Dubiel wywalczyła 
srebrny medal, a w U-11 Maksymilian Piekarczyk 
medal brązowy. Tuż za podium uplasowali się Ka-
rol Dubiel i Tymoteusz Wiercigroch.  
W kategorii młodzików bezkonkurencyjna okazała 
się Julia Piwowar, która zwyciężyła w grze poje-
dynczej. Do kolekcji dołożyła także dwa medale 
brązowe: w grze mieszanej z Michałem Szczypką i 
w grze podwójnej z Katarzyną Kisielewską (UKS 
Hubal Białystok). Michał zdobył także brązowy 
medal w grze pojedynczej. Niewiele zabrakło do 
pozycji medalowej Michałowi i Jacobowi Toczkowi w grze podwójnej. 

  www.jasienica.pl 

Wesołego, rodzinnego świętowania i biesiadowania. Smacznego jajeczka 

Wielkanocnego, dużego zająca czekoladowego, zdrowia niezawodnego, wielu 

radości i przez całe Święta samej wesołości. 

Najserdeczniejsze życzenia pełnych wiosennej radości Świąt Wielkanocnych 

składają 
Dyrektor i pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury  

  Zespół Redakcyjny magazynu „Jasienica” 
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MEDALE W JUDO 
Trzy złote medale i jeden srebrny zdobył Jakub Kurowski, mieszka-

niec gminy Jasienica, w Ogólnopolskiej Lidze Dzieci i Młodzieży w 
Jiu-Jitsu w Mysłowicach.  

W zawodach rozgrywanych w sobotę 9 marca w Mysłowicach wy-
startowało 380 zawodników z 27 klubów. Kuba rywalizował w dwóch 
kategoriach walk: w fightingu bez pierwszej fazy i Ne waza, zdobywa-
jąc aż 4 medale, w tym 3 złote i 1 srebrny.  

*** 
Kolejne złoto zdobył w międzynarodowej rywalizacji judoków w 

Markach koło Warszawy.  
W zmaganiach 23 marca uczestniczyło ponad 1200 zawodników z 

86 klubów. Kuba wygrał pięć walk z dwoma Ukraińcami, Polakiem, 
Bułgarem, a w finale z zawodnikiem z Litwy.  
Same Judo Cup 4 to międzynarodowy turniej judo dla dzieci, który od-
bywa się w Markach i jest jedną z największych tego typu imprez w 
Polsce, gdzie przyjeżdża dużo zawodników z Europy wschodniej oraz 
Azji.       www.jasienica.pl 

MEDALE BADMINTONISTÓW 
 W PSZCZYNIE 

Z dwoma brązowymi medalami wrócili najmłodsi 
zawodnicy BKB Set Mazańcowice z międzynarodowe-
go turnieju Victor Youth International, rozgrywanego w 
weekend od 15 do 17 marca w pszczyńskiej hali PO-
SiR.  

Na najniższym stopniu podium w kategorii U-11 
stanęły dwie nasze pary: Tymoteusz Wiercigroch i Ty-
moteusz Stefaniuk oraz Karol Dubiel i Patryk Kramar-
czyk. Pozostali zawodnicy: Ala Dubiel, Grzegorz Pa-
perz, Maciej Pawlik-Dobrowolski, Maksymilian Pie-
karczyk, Christian Toczek, Piotr Babicz i Maciej Ba-
bicz, rozegrali świetne pojedynki i zdobyli cenne do-
świadczenie.  
     www.jasienica.pl 

 

MEDAL KAROLINY 
Srebrny medal przywiozła Karolina Klaj-

mon z zawodów pływackich w Herbach koło 
Lublińca.  

Karolina, mieszkanka Jasienicy, w sobotę 
30 marca wystartowała w VIII Międzynarodo-
wym Mitingu Pływackim „Szukamy Młodych 
Talentów” im. Romana Banducha. W zawo-
dach na krytej pływalni przy Zespole Placówek 
Oświatowych wzięło udział prawie 500 za-
wodników z 44 klubów z Polski i zagranicy.  

Karolina rywalizując w kategorii dziewcząt 
9-letnich z 35 rówieśniczkami wywalczyła sre-
bro na dystansie 50 m stylem grzbietowym 
(czas: 44,32 s.), poprawiając jednocześnie swój 
rekord życiowy. Dodatkowo na dystansie 50 m 
stylem dowolnym (40,41 s.) wywalczyła 4. 
miejsce. Zadebiutowała również na dystansie 
50 m stylem klasycznym (53,85 s.), uplasowała 
się na 7. miejscu. Dzięki dobrym startom Karo-
lina zajęła 2. miejsce w klasyfikacji generalnej 
dziewcząt dziewięcioletnich, zdobywając łącz-
nie 376 pkt 

.
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MEDALOWE ZWYCIĘSTWA 
 BRACI ZANIEWSKICH 

Trzy złote medale w dwóch turniejach karate kyokushin zdobył Wojciech 
Zaniewski, młody mieszkaniec Mazańcowic, jego brat Maciej przywiózł sre-
bro.  

W sobotę 2 marca w Będzinie odbył się II Ogólnopolski Turniej Karate 
Kyokushin pod patronatem Prezydenta Miasta Będzina. Do rywalizacji stanęło 
275 zawodników z 29 ośrodków karate z całej Polski. W pierwszej konkuren-
cji kata Wojtek Zaniewski dostał się do finału na 4 miejscu, a po perfekcyjnie 
wykonanym układzie Pinian Sono Ni wyprzedził wszystkich rywali i zajął 
pierwsze miejsce. W kolejnej konkurencji kumite Wojtek również nie dał 
szans przeciwnikom, wygrał wszystkie walki, w tym finał przez ippon, z dużo 
wyższym przeciwnikiem.  

Dwa złota w jednym turnieju nie zdarzają się często, Wojtkowi udało się to 
3 raz w historii startów. Na uwagę zasługuje fakt, że był to duży ogólnopolski 
turniej.  

W kolejną sobotę 9 marca Wojtek wystartował w V Pucharze Podbeskidzia 
Oyama Karate w Bielsku-Białej. Do rywalizacji przystąpiło przeszło 200 za-
wodników z 9 ośrodków karate. Wojtek po raz kolejny wygrał wszystkie walki 
i zdobył złoty medal. Jego brat, Maciej Zaniewski, doszedł do finału, gdzie 
uległ klubowemu koledze i zdobył srebro, przez niejednogłośne wskazanie sę-
dziów.  

*** 
Kolejny sukces - Wojtek Zaniewski 16 marca wrócił z brązowym medalem z 
prestiżowych Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików.  
Wojtek Zaniewski wziął udział w mistrzostwach, które odbyły się w Wołowie 
koło Wrocławia. Wojtek startował w konkurencji kata oraz w kumite. W tej 
pierwszej wszedł do finału i zajął wysokie 6 miejsce, w kumite z kolei wywal-
czył brązowy medal.  

Dzień wcześniej, w sobotę 15 marca, brat Wojtka Maciej Zaniewski wziął 
udział w turnieju II Young Chikara Cup w Wadowicach. Maciej wygrał 
wszystkie walki i zajął pewne 1 miejsce. 

 

MISTRZ BOKSU Z MAZAŃCOWIC 
Piotr Łącz z Mazańcowic po raz drugi z rzędu został 

bokserskim Mistrzem Śląska w najcięższej kategorii 
wagowej.  

Piotr Łącz ma 21 lat, mieszka w Mazańcowicach i 
trenuje boks w SKB Beskid Dragon Bielsko-Biała. 
Podczas Mistrzostw Śląska, jakie odbyły się od 8 do 10 
marca w Jaworznie, obronił mistrzowski tytuł z po-
przedniego roku, przy okazji został również wybrany 
najlepszym seniorem tego turnieju i otrzymał okazały 
puchar. Warto podkreślić, że Piotr Łącz waży zaledwie 
97 kg, zaś waga przeciwników, z którymi zmierzył się 
w turnieju, nierzadko przekraczała 110 kg. Walkę o 
wejście do finału zawodnik z Mazańcowic wygrał 
przez nokaut w 20 sekundzie.  

Do turnieju Łącz przygotowywał się pod nadzorem 
trenerów Kazimierza Werchowicza oraz Damiana Ła-
nieckiego.  

Z WIZYTĄ W PRZEDSZKOLU 
Strażak z Komendy Miejskiej PSP w Bielsku-Białej odwiedził dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 

w Mazańcowicach. W trakcie wizyty dzieci zapoznały się z pracą zawodowego strażaka.  
Zajęcia edukacyjne miały na celu naukę zachowania naszych najmłodszych pociech w przypadku powstania 

pożaru, a także innych zagrożeń. Dzieci mimo młodego wieku wykazały się dość dużą znajomością podstawo-
wych zachowań podczas sytuacji niebezpiecznych. Chętnie uczestniczyły w zajęciach, a szczególną ich uwagę 
przykuł sprzęt strażacki, jaki został zaprezentowany. W zajęciach wzięło udział łącznie około 120 przedszkola-
ków. 

www.straz.bielsko.pl 
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GMINNY OŚRODEK KULTURY I JEGO FILIE 
 

Zajmują się upowszechnianiem i promowaniem kultury lokalnej 
w kraju i za granicą. Organizują koncerty, wystawy, imprezy ar-
tystyczne, festyny, imprezy kulturalno-rozrywkowe, patronują 
lokalnym twórcom i zespołom oraz prowadzą działalność wy-
dawniczą. Prowadzą szeroką działalność związaną z organiza-

cją czasu wolnego mieszkańców.  
Z bogatą ofertą zajęć stałych i cyklicznych, skierowaną do dzieci, młodzieży i do-

rosłych,  w GOK i jego filiach można zapoznać się na stronie:  www.gokjasienica.pl.  

CO ZA NAMI… 

„Szpachlą malowane”, wystawa w filii GOK w Ru-
dzicy 

To był wieczór pełen delikatności i wrażliwości, bo taką 
artystką jest Marzena Iskrzycka, która prezentowała swoje ob-

razy olejne malowane szpachlą. Towarzyszyły wydarzeniu 
równie subtelne dźwięki harfy w utworach wykonanych przez 
Martę Sandurską. Wszystkim uczestnikom spotkania udzielił 

się niepowtarzalny klimat, który stworzyły dwie nietuzinkowe 
artystki. Wystawę można oglądać w Galerii GOK w Rudzicy 
do 19 kwietnia. W imieniu artystki zapraszamy do jej Galerii 

Pod Rotuzem. 
*** 

Spektakl „Biuro matrymonialne” w Chacie 
Międzyrzecze 

8 marca 2019 r. z okazji Dnia Kobiet grupa teatralna 
„Theatre club”, działająca w filii Gminnego Ośrodka 

Kultury w Międzyrzeczu Górnym, zaprezentowała 
inscenizację komedii pt. „Biuro matrymonialne” au-
torstwa Andrzeja Dembończyka. Sztuka opowiada o 

singielkach, które poszukują miłości za pośrednic-
twem tej instytucji. W spektaklu pojawiają się także 
mężczyźni, których misją jest spotkanie „tej jedy-

nej”. Zadaniem biura jest odnalezienie drugiej po-
łówki dla wszystkich, którzy tego pragną, co oczywi-
ście skutkuje nieprzewidywalnymi zwrotami akcji i 

zabawnymi perypetiami bohaterów sztuki. 
Obsada: Elżbieta Cyndel, Krzysztof Czader, Ka-

mil Czulak, Dominik Kowalewski, Maja Ewertowska, Piotr Fender, Emilia Łukosz, Karolina Nowak, Aleksan-

dra Rozmus, Szymon Stasicki. Muzykę do przedstawienia skomponowali Konrad Chłodek i Andrzej Ussar. 
Instruktor grupy teatralnej: Aneta Kuberska. 

*** 

Pieśni z Białorusi zabrzmiały w GOK Jasienica 
W piątek 15 marca w galerii GOK Jasienica odbył się niecodzienny kon-

cert „Moc głosu. Głos kobiety.” Cudownym głosem oraz pięknymi opowie-
ściami o tradycjach i niezwykłych losach kobiet na Białorusi, uwiodła słucha-
czy Nasta Niakrasava. Oprócz tradycyjnych pieśni białoruskich wykonanych 

a cappella i wspomnianych opowieści, nie zabrakło również nauki wybranej 
pieśni razem ze słuchaczami, wspólnego śpiewania i pokazu gry na białoru-

skich cymbałach. 
*** 

Warsztaty artystyczne w Bierach 
Warsztaty artystyczne odbyły się w filii GOK w Bierach 8 marca 2019 r. 

Uczestniczki zajęć wykonały oryginalne, dekoracyjne kompozycje w filiżan-

kach. Warsztaty prowadziła Pracownia Artystyczna Pepaczua. 

Więcej informacji i fotorelacje na stronie www.gokjasienica.pl 
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OGŁOSZENIE 

w sprawie obowiązkowego szczepienia psów przeciw 

WŚCIEKLIŹNIE 
 

Miejscowość Data Miejsce szczepienia  Godz. 

Biery 8.05.2019r. 
obok Kółka Rolniczego 1130 
ul. Ogrodowa 1230 

Bielowicko 4.05.2019r. 
 centrum 1130 

Lasowisko 1300 

Grodziec 9.05.2019r. 
Zagóra 1130 

ul. Kościelna  1300 

Jasienica 

29.04. 2019r. 

Lecznica ul. Kwiatowa 800 

obok Urzędu Gminy 1130 

Wygrabowice 1230 

30.04. 2019r. 

ul. Słoneczna  1130 

obok boiska sportowego „Drzewiarz” 1230 

Łaziańska  1330 

Łazy Po uzgodnieniu telefonicznym pod numerem 697-518-901 

Roztropice  24.04.2019r. 
Ludwik Korzeniowski, Roztropice  1700 

Władysław Gawlik (obok sklepu) 1800 

Rudzica 

 

26.04.2019r.  

Marian Tomik Rudzica  1130 

Zenon Przybyła, Rudzica  1230 

Wanda Białożyt Rudzica  1330 

27.04.2019r.  

Dominik Feruga, Rudzica  1100 

Czesław Gawłowski, Rudzica  1200 

Krzysztof  Tomalik, Rudzica  1400 

Świętoszówka 7.05. 2019r. 
ul. Szkolna 1130 

ul. Ogrodowa  1230 

Wieszczęta 6.05. 2019r. 
obok Pana Bujaka 1130 

obok strażnicy  1300 

Na podstawie informacji lekarzy weterynarii 

Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego 

celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i in-

nych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez 

domy jednorodzinne. Program skupia się na wymianie 

starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomo-

dernizacji budynków jednorodzinnych, by efektywnie za-

rządzać energią. Działania te nie tylko pomogą chronić 
środowisko, ale dodatkowo zwiększą domowy budżet, 

dzięki oszczędnościom finansowym. 

Program skierowany jest do osób fizycznych będą-
cych właścicielami domów jednorodzinnych lub osób po-

siadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jed-

norodzinnego. Dotacje i pożyczki będą udzielane za po-

średnictwem szesnastu Wojewódzkich Funduszy Ochro-

ny Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW). 

Budżet Programu - 103 mld zł. 

Maksymalna kwota dotacji  

Korzystając z programu zyskujesz zwrot części ponie-

sionych kosztów. 

Maksymalny możliwy koszt, od którego liczona jest 

dotacja to 53 tys. zł. 

Jeśli koszty realizacji inwestycji przekroczą 53 tys. zł, 

dodatkowe koszty mogą być dofinansowane w formacie 

pożyczki. 

Minimalny koszt kwalifikowany projektu to 7 tys. zł. 

Program przewiduje dofinansowania m.in. na:  

• wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na 

paliwa stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł 

ciepła, spełniających wymagania programu, 

• docieplenie przegród budynku, 

• wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, 

• instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów 

słonecznych i instalacji fotowoltaicznej), 

• montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem cie-

pła. 

więcej: www.wfosigw.katowice.pl/ 
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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 ifow an ie betonu oraz w ylew ek  
  usuw an ie sub itu,  żyw ic,  mas 

szpach low ych  
  zr ywan ie par kietu,  kaf elek,  w yk ładz in  
  f rezowan ie,  w yrów nywanie powierzchn i  

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

   

 

Sprzedam działkę rolną (nr 588/2) 

 w Jasienicy, powierzchnia 5,60 ha, 

cena 15 zł/m2 do negocjacji.  

Maciej, tel. 512 808 827’ 

 

Reklama 

w miesięczniku 

„Jasienica” 

tylko  0,60 zł   za 1 cm2 

Ogłoszenia drobne – 1 zł 
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• DRZEWA I KRZEWY OWOCOWE 

• ROŚLINY OZDOBNE NA 

ŻYWOPŁOTY I SKALNIAKI 

• WSZYSTKIE ROŚLINKI 

WŁASNEJ PRODUKCJI 

Jasienica, ul. Łaziańska 388 

Tel.: 518 260 739 
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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 

 

   

 

 



  

VII GMINNA SPARTAKIADA DLA PRZEDSZKOLAKÓW 

PIĘKNA MOWA CIESZYŃSKA 

7 

TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ 

14 

15 

7 


