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RELACJE WÓJTA GMINY JASIENICA 
STARANIA O PIENIĄDZE 
NA KOLEJNE INWESTYCJE 

We wtorek 7 czerwca w 
naszej gminie doszło do 
spotkania ze starostami 
gmin Wędrynia, Nydek i 
Bystrzyca w Republice 
Czeskiej. Rozmawialiśmy 
o możliwościach złożenia 
wniosków o dofinansowa-
nie projektów inwestycyj-

nych z funduszy transgranicznego programu Czechy 
Polska. Jako Gmina Jasienica chcemy aplikować o 
środki na wybudowanie siedziby centrum informacji 
turystycznej przy budynku GOK-u na Drzewiarzu w 
Jasienicy. Cały projekt będzie miał nazwę „Życie i 
praca na Śląsku Cieszyńskim w dobie rewolucji prze-
mysłowej”. Nowe Centrum wraz z całym obiektem 
wzmocni potencjał turystyczny, rekreacyjny, ale też 
edukacyjny naszej gminy. 
Środki, które chcemy pozyskać, stanowić będą 

85% kosztów. Jednak, aby uzyskać takie finansowa-
nie, należy nawiązać ścisłą współpracę z partnerem po 
stronie czeskiej. Już wcześniej składaliśmy wniosek o 
dofinansowanie tego projektu, wspólnie z gminą 
Orlova. I jak po naszej stronie nie było żadnych prze-
ciwwskazań w przyznaniu pieniędzy, tak jednak Czesi 
nie ocenili pozytywnie projektu gminy  Orlowa. 

Dlatego staramy się z gminą Wędrynia, Nydek o 
dofinansowanie swoich inwestycji i dlatego to z nimi 
przygotowujemy wniosek. Liczę, że łącznie uda nam 
się uzyskać po polskiej stronie dofinansowanie blisko 
1 mln zł, tyle samo po stronie czeskiej. Wniosek zo-
stanie złożony do końca września, w przypadku jego 
pozytywnego rozpatrzenia przez Komitet Monitorują-
cy w przyszłym roku będzie można realizować to za-
danie. 

WIZYTA Z URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

Następnego dnia w naszej gminie złożył wizytę 
Hubert Nowak, wiceprezes Urzędu Zamówień Pu-
blicznych z Warszawy. Zapoznał się zarówno z na-
szym zrealizowanym projektem Jasienickiej Nisko-
emisyjnej Strefy Ekonomicznej, jak i tym nowym, Ja-
sienickim Kurortem Zamkowym. To było bardzo 
ważne spotkanie, właśnie ze względu na to, że zaczy-
namy realizację projektu Kurortu w systemie Partner-
stwa Publiczno-Prywatnego. 

Ponieważ sprawa dotyczy publicznych funduszy, 
chciałbym, aby wszystko, co będzie się działo w za-
kresie tego zadania, uzyskało również weryfikację 
głównych instytucji nadzoru i kontroli w naszym kra-

ju. Projekt będzie bardzo złożony, mogą pojawiać się 
trudne kwestie we wspólnych relacjach finansowych. 

Dlatego zwróciłem się o pomoc do prezesa Urzędu 
Zamówień Publicznych i otrzymałem z tej strony 
wsparcie. W tym wypadku to bardzo ważne, aby 
wszystko było przejrzyste i nie doszło do sytuacji, gdy 
projekt zostanie zrealizowany i dopiero potem, przy 
jego rozliczaniu, pojawią się wątpliwości, czy zastrze-
żenia. To mogłoby doprowadzić nawet do odmowy 
zwrotu poniesionych przez nas nakładów. 

FUNDUSZE NA EKOLOGIĘ 

Z kolei w środę 13 czerwca mieliśmy okazję gościć 
w naszej gminie Dominika Bąka, wiceprezesa Naro-
dowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej z Warszawy. Wizytował nasz region pod ką-
tem inwestycji, jakie mamy podjąć z wykorzystaniem 
środków Funduszu, przede wszystkim w projekcie Ja-
sienickiego Kurortu Zamkowego. Nasz gość obejrzał 
również Jasienicką Niskoemisyjną Strefę Ekono-
miczną. Bardzo serdecznie mu dziękuję, że znalazł dla 
nas tyle czasu i dogłębnie zapoznał się z naszymi uwa-
runkowaniami i projektami. Przypomnę, że niedawno 
miałem okazję spotkać się z panem prezesem Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z War-
szawy Kazimierzem Kujdą i jego współpracownikami, 
aby zastanowić się nad możliwościami finansowego 
wsparcia dla naszych inwestycji, służących ochronie 
środowiska w naszej gminie i regionie. 

WIĘKSZA MOC STREFY EKONOMICZNEJ 
W piątek 8 czerwca spotkałem się z dyrekcją firmy 

energetycznej Tauron z Bielska. Rozmawialiśmy o 
możliwościach dalszego inwestowania w budowę in-
frastruktury energetycznej, która pozwoli w pełnym 
zakresie zapewnić energię elektryczną dla zakładów, 
jakie powstaną w naszej Strefie. 

Otrzymałem zapewnienie, że do końca września 
zostanie wybudowane dodatkowe zasilanie. Chodzi o 
dwa kable ułożone w ziemi na odcinku od stacji trans-
formatorowej na ul. Gwiezdnej, a więc od rejonu za-
kładu Eaton. Każdy z kabli będzie o mocy 7,5 MW 
plus rezerwa, co zapewni łącznie ok. 20 MW poboru 
mocy. 

Do tej pory przy sprzedaży sześciu działek dla in-
westorów było zapewnione 1,5 MW, co zabezpieczało 
ich potrzeby. Jednak inwestycje na kolejnych gruntach 
wymagają dodatkowej mocy energetycznej. Dlatego 
dziękuję, że firma Tauron zrealizuje tę inwestycję, 
przeznaczając na nią blisko 7 mln zł. To zdecydowa-
nie wzmocni potencjał Strefy Ekonomicznej i podnie-
sie wartość gruntów, jakie czekają na zbycie. 

 

Wydawca miesięcznika samorządowego „Jasienica”:  Gmina  Jasienica. 
Realizacja wydawnicza: Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy, 43-385 Jasienica 1360,  tel.: 33 821 20 56; e-mail: 
gok@jasienica.pl, Redaktor naczelny Mirosław Łukaszuk, e-mail: mirek.lukaszuk@gmail.com;  Red. techniczny, skład: 
Zofia Polok, e-mail: polzo@vp.pl;  
Druk: „Prasa Beskidzka” Sp. z o.o., 43-300 Bielsko-Biała, ul. Dubois 4. 
Redakcja nie zwraca nadesłanych tekstów oraz zastrzega sobie prawo ich skracania bez uprzedniego powiadomienia au-
tora, zmiany tytułów i opracowania redakcyjnego. Za treść reklam i ogłoszeń redakcja nie ponosi odpowiedzialności. 
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RELACJE WÓJTA GMINY JASIENICA 
CZEKAMY NA MODERNIZACJĘ DRÓG 

Należy się tylko cieszyć, że sprzedaż gruntów na 
Strefie tak dobrze postępuje. Zbyliśmy już osiem dzia-
łek, obecnie ogłosiliśmy przetarg na sprzedaż następ-
nej o powierzchni ponad 3 ha. Dotychczasowi nabyw-
cy wystąpili o pozwolenie na budowę, lada chwila ma-
ją rozpocząć inwestycję, bowiem od 2015 r., gdy roz-
poczęliśmy sprzedaż gruntów w Strefie, nikt nie roz-
począł budowy. Jedna z gazet zarzuca nam, że pry-
watni inwestorzy kupili ziemię i nic nie budują, a za-
miast nich z dróg na Strefie korzystają rolkarze. To 
chyba dobrze, że tak wszechstronnie to miejsce jest 
wykorzystywane – rolkarze mają gdzie jeździć, a 
przychód budżetu Gminy Jasienica ze sprzedaży dzia-
łek w tym okresie wzrósł o blisko 30 mln zł. 

I to jest twardy fakt, sprawiający nam radość. 
Można natomiast ubolewać, że nie została dokończona 
cała potrzebna infrastruktura na drogach powiato-
wych, na co mamy ograniczony wpływ. Część tej in-
frastruktury powstała, została zmodernizowana droga 
z Bielska w kierunku Ligoty, mieliśmy w tym swój fi-
nansowy udział. Przebudowana została także centralna 
droga w Międzyrzeczu wraz z mostem. Dziękuję za to 
Starostwu Powiatowemu. 

Została jednak do przebudowania droga Między-
rzecze Mazańcowice, Międzyrzecze Ligota, a także 
Międzyrzecze Rudzica. Te trzy drogi wymagają grun-
townych inwestycji, aby dostosować je do potrzeb 
związanych ze Strefą, aby mieszkańcy tych okolic nie 
odczuwali utrudnień z powodu wzmożonego ruchu 
pojazdów. Należy więc uznać za dobre zrządzenie lo-
su, że jeszcze nie powstały zakłady w Strefie, bo w 
tym czasie mogą zostać zmodernizowane drogi powia-
towe. 

Ale tego ta gazeta nie dostrzegła. Pisze za to o 
miejscach pracy, na które mają z niecierpliwością cze-
kać mieszkańcy regionu. Jestem pod wrażeniem umie-
jętności dziennikarza tej gazety, że przy praktycznie 
zerowej stopie bezrobocia w gminie Jasienica udało 
mu się dotrzeć akurat do wszystkich trzech mieszkań-
ców, którzy całą swoją zawodową przyszłość opierają 
właśnie na powstaniu miejsc pracy w naszej Strefie. 

Trzeba sobie zdać sprawę, że przy obecnym rynku 
pracy powstające zakłady będą konkurencją dla tych 
istniejących, co z pewnością wpłynie na wzrost płac w 
całym regionie. To jak najbardziej pozytywna infor-
macja dla pracowników, gorsza dla przedsiębiorców. 

JUBILEUSZ KLUBU Z MIĘDZYRZECZA 

W sobotę 9 czerwca mieliśmy okazję wziąć udział 
w wielkim wydarzeniu, jakim był jubileusz 60-lecia 
Klubu Sportowego w Międzyrzeczu. Na spotkaniu zo-
stały podsumowane osiągnięcia sześciu dekad działal-
ności klubu, wręczono odznaczenia i wyróżnienia dla 
działaczy, trenerów, instruktorów, zawodników. Rów-
nież przyłączam się do podziękowań i składam ser-
deczne gratulacje wszystkim członkom klubu, którzy 
w tym okresie przyczyniali się do jego rozwoju. Dzię-
kuję zwłaszcza za wasz wkład w sportowe wychowa-

nie młodego pokolenia, w kształtowanie postaw dzieci 
i młodzieży oraz rozwijanie ich sportowych i społecz-
nych pasji. Życzę także wielkiej radości i satysfakcji z 
działalności w kolejnych dziesięcioleciach. 

WYBORY W KLUBIE W RUDZICY 

Kilka dni później, we wtorek 12 czerwca, zostało z 
kolei przeprowadzone walne zgromadzenie członków 
Klubu Sportowego Rudzica. Zebrani podsumowali 
działalność w minionej kadencji i wybrali władze na 
kolejny okres działalności. Serdecznie dziękuję za po-
dejmowane starania w minionych latach i życzę zarzą-
dowi, aby kolejne lata działalności w dziedzinie upo-
wszechniania sportu i rozwoju fizycznego zwłaszcza 
młodego pokolenia przynosiły mu dużo satysfakcji. 

Warto nadmienić, że również Gmina Jasienica ma 
swój udział w tym dziele. Wspieramy działalność klu-
bu, trwa ostatni etap budowy zaplecza sportowego. 
Lada moment oddamy go w użytkowanie młodym 
sportowcom z Rudzicy, bo to głównie z myślą o nich 
wykonaliśmy te inwestycję. 
ZMIANY W RIG 

W poniedziałek 11 czerwca zostałem zaproszony 
na walne zgromadzenie Regionalnej Izby Gospodar-
czej w Katowicach. Przy tej okazji Izba podjęła decy-
zję o powołaniu mnie na swojego członka honorowe-
go. Serdecznie dziękuję za ten zaszczyt, jest on tym 
bardziej cenny, że podobnym tytułem uhonorowano 
ministra inwestycji i rozwoju pana Jerzego Kwieciń-
skiego. Bardzo serdecznie dziękuję wieloletniemu 
prezesowi Tadeuszowi Donocikowi za to wyróżnienie. 

To było szczególne spotkanie, bowiem prezes zre-
zygnował z zajmowanego stanowiska, oddając ster w 
młodsze ręce Tomasza Zjawionego. Serdecznie gratu-
luję wyboru na stanowisko, jednocześnie dziękuję do-
tychczasowemu prezesowi za 29 lat pracy w Regio-
nalnej Izbie Gospodarczej, którą zakładał i której 
przez 25 lat był prezesem. Jego dzieło integracji śro-
dowiska gospodarczego, które udało się stworzyć po-
przez działalność Izby, na trwale zostało wpisane w 
życie gospodarcze i społeczne Śląska. Dynamiczny 
rozwój regionu należy zawdzięczać także właśnie te-
mu, że środowisko gospodarcze potrafi się tak dobrze 
organizować i wspólnie angażować w działalność na 
rzecz całego Śląska. 

DYWIDENDA NA WYWÓZ NIECZYSTOŚCI 

We wtorek 12 czerwca odbyło się walne zgroma-
dzenie akcjonariuszy spółki wodociągowej Aqua z 
Bielska, na którym podsumowano miniony rok dzia-
łalności firmy. Przypomnę, że Gmina Jasienica nie 
sprzedała swoich udziałów, dysponujemy blisko 464 
tys. akcji. Zgromadzenie zadecydowało o wypłaceniu 
akcjonariuszom dywidendy, tym samym Gmina Jasie-
nica otrzyma wkrótce blisko 325 tys. zł z tytułu posia-
danych akcji. 

Co roku środki z dywidendy w całości przezna-
czamy na dofinansowanie do wywozu nieczystości     
z posesji mieszkańców, ponosząc  
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50% kosztów takiego wywozu. Choć to większa war-
tość, niż wynosi nasza dywidenda, to jednak uważam, 
że warto inwestować w tę dziedzinę. W tym roku za-
kupiliśmy trzecią beczkę do wywozu nieczystości, a 
samochody asenizacyjne naszego Zakładu Komunal-
nego cały czas mają obłożenie. Cieszy fakt, że miesz-
kańcy tak dużą wagę przywiązują do prawidłowego 
pozbywania się nieczystości z posesji. 

STO DO 500 PLUS 

W czwartek 28 czerwca odbyła się kolejna sesja 
Rady Gminy Jasienica, na której dane mi było otrzy-
mać medal z okazji 20-lecia istnienia Powiatu Biel-
skiego. Serdecznie dziękuje staroście Andrzejowi 
Płonce i przewodniczącemu Rady Powiatu Janowi Bo-
rowskiemu. Dziękuję także za współpracę na prze-
strzeni tych lat, bo wszystko, co razem realizowali-
śmy, przyczyniło się do rozwoju regionu i do poprawy 
życia naszych mieszkańców. Mam na myśli przede 
wszystkim infrastrukturę drogową. 

Również na sesji zaproponowałem, abyśmy jako 
Gmina dofinansowali najmłodszych mieszkańców, 
tych, którzy będą korzystać z różnego rodzaju klubów 
dziecięcych i żłobków. Każdy takie dziecko uzyska 
dofinansowanie w wysokości 100 zł, będzie to więc 
nasz wkład w system pomocy rodzinom, już nie 500 
plus, a 600 plus. 

Na tej sesji radni odnieśli się do rozporządzenia, 
które mówi o obniżeniu w całej Polsce wynagrodzenia 
wójtom, burmistrzom i prezydentom, obniżając moją 
pensję o 1,7 tys. zł. Przyjmuję to z pokorą, bez komen-
tarza. Myślę, że każdy z mieszkańców naszej gminy 
przez te lata mojej pracy miał okazję sam wyrobić so-
bie zdanie na temat jej jakości i efektów. 

NAGRODY DLA NAJLEPSZYCH UCZNIÓW 
Tego samego dnia w sali widowiskowej Drzewia-

rza mieliśmy miłą uroczystość nagrodzenia najlep-
szych uczniów naszych szkół, szczególnie tych koń-
czących edukację w placówkach gminy Jasienica. To 

dla mnie wielka radość, że co roku nie brakuje utalen-
towanych młodych ludzi, którzy w różnych dziedzi-
nach, nie tylko naukowej, lecz także sportowej, arty-
stycznej, również społecznej, odnoszą sukcesy na 
szczeblu regionu i całej Polski. Serdecznie im tego za-
pału gratuluję, podziękowałem im za to, że wnoszą 
swoją energię w życie naszej lokalnej społeczności. A 
wszystkim uczniom życzyłem udanego wakacyjnego 
wypoczynku. 

SPRAWNI JAK STRAŻACY 

W sobotę 30 czerwca w Rudzicy rozegrane zostały 
kolejne Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze. Bar-
dzo dziękuję za udział, zwłaszcza młodym druhom     
z Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Trzeba pa-
miętać, że to właśnie spośród nich już w najbliższych 
latach pochodzić będą strażacy, którzy czuwać będą 
nad naszym bezpieczeństwem. Bardzo dziękuję sek-
cjom kobiecym, jak również męskim, także sędziom    
i organizatorom. 

Ta cykliczna impreza ma formę sportowej rywali-
zacji, ale, co ważne, daje nam też obraz wyszkolenia 
jednostek OSP gminy Jasienica. I życzę sobie, i nam 
wszystkim, aby nigdy w gminie Jasienica nie zabrakło 
takich ludzi, którzy gotowi są do poświęceń i będą 
działać w Ochotniczych Strażach Pożarnych. 

SPOTKANIA Z MIESZKAŃCAMI SOŁECTW 
Zakończył się cykl zebrań wiejskich we wszystkich 

sołectwach gminy Jasienica, ostatnie spotkanie zostało 
zorganizowane w Mazańcowicach. Bardzo serdecznie 
dziękuję sołtysom, a także radom sołeckim za ich za-
angażowanie i organizację w przeprowadzenie zebrań. 

Dziękuję też wszystkim mieszkańcom, którzy w 
nich wzięli udział. Wielokrotnie mówiłem, że bardzo 
sobie cenię tę możliwość porozmawiania z nimi, ten 
bezpośredni kontakt, gdzie rzeczowo możemy poroz-
mawiać o tym, co w naszej gminie należy zrobić, aby 
mogła się stale rozwijać. 

Notował: Mirosław Łukaszuk 

WYRÓŻNIENIE ZA WYCHOWANIE 

Katolickie Stowarzyszenie Sportowe Rzeczypospolitej Polskiej przyznało wójtowi Januszowi Pie-

rzynie Ogólnopolskie Wyróżnienie za wychowanie dzieci i młodzieży poprzez sport i rekreację. 
Przekazanie nagrody odbyło się w sobotę 9 czerwca na Jasnej Górze podczas 28. Ogólnopolskiej 

Pielgrzymki Sportowców do Matki Boskiej Częstochowskiej. Jak podkreśla kapituła nagrody, Ogól-

nopolskie Wyróżnienie jest formą docenienia włożonego bezinteresownego wkładu w wychowanie 

młodego pokolenia.  

„Mam wielką nadzieję, że przyznanie Szanownemu Panu Wójtowi tego wielce zaszczytnego i pre-

stiżowego Ogólnopolskiego Wyróżnienia będzie przypominać wszystkim ludziom o patriotycznym 

obowiązku nieustannej troski o rozwój fizyczny i duchowy młodego pokolenia, jaką winniśmy wszy-

scy naszej Ojczyźnie, a którego Pan Wójt jest żywym przykładem i wzorem do naśladowania” – na-

pisali ks. Tomasz Kośny, wiceprezes Stowarzyszenia, oraz jego sekretarz generalny Jerzy Drynda.  

www.jasienica.pl 
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HONOROWE CZŁONKOSTWO RIG DLA WÓJTA 
Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach przyznała 

wójtowi Januszowi Pierzynie honorowe członkostwo. Zgro-
madzenie członków Izby wybrało też nowe władze.  

Honorowe członkostwo Januszowi Pierzynie wręczył Janusz 
Steinhoff, minister w rządzie Jerzego Buzka, obecnie przewod-
niczący Rady RIG. Stało się to w poniedziałek 11 czerwca w 
Katowicach podczas Walnego Sprawozdawczo-Wyborczego 
Zgromadzenie Członków Regionalnej Izby Gospodarczej. Wój-
towi tytuł honorowy został przyznany w uznaniu jego zasług we 
wsparciu działalności i rozwoju katowickiej Izby, także za za-
angażowanie we współpracę oraz promocję idei samorządu go-
spodarczego. Gratulacje Januszowi Pierzynie złożyły władze 
Izby oraz goście zjazdu, m.in. Minister Inwestycji i Rozwoju 
Jerzy Kwieciński, który również odebrał honorowe członko-
stwo RIG.  

Poniedziałkowe Zgromadzenie członków RIG miało wyjąt-
kowy charakter, bowiem po 29 latach kierowania nią z funkcji 
przewodniczącego zrezygnował jej twórca Tadeusz Donocik, 
zaprzyjaźniony ze środowiskiem gospodarczym gminy Jasieni-
ca i regionu. Był m.in. wiceministrem gospodarki w rządzie Je-
rzego Buzka, jest także inicjatorem katowickiego Euro-
pejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz 
przyznawania nagród „Laury Umiejętności i Kompetencji”.  

W poniedziałek Donocik przyjął tytuł Honorowego Prezesa 
Izby i podziękowanie za wieloletnie kierowanie tą organizacją. 
Wójt Janusz Pierzyna złożył mu serdeczne gratulacje i po-
dziękował za współpracę z gminą Jasienica oraz wsparcie, ja-

kiej prezes Donocik zawsze jej udzielał, m.in. 
przy tworzeniu Jasienickiej Niskoemisyjnej 
Strefy Ekonomicznej.  

Nowym prezesem Regionalnej Izby Go-
spodarczej w Katowicach został Tomasz 
Zjawiony, przedsiębiorca, menedżer i dzia-
łacz gospodarczy. Izba reprezentuje interesy 
gospodarcze przedsiębiorców wobec orga-
nów państwowych i samorządu. Należy do 
niej blisko pół tysiąca firm.  

www.jasienica.pl 

GOŚĆ Z URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH U WÓJTA 
Hubert Nowak, wiceprezes Urzędu Zamówień 

Publicznych z Warszawy, w środę 6 czerwca był go-

ściem wójta gminy Jasienica Janusza Pierzyny.  

Podczas spotkania w Urzędzie Gminy wójt zapre-

zentował historię i działalność Jasienickiej Niskoemi-

syjnej Strefy Ekonomicznej, poinformował też o zain-

teresowaniu inwestorów zakupem kolejnych terenów 

pod budowę zakładów przemysłowych.  

Głównym tematem było przedstawienie informacji 

na temat rozpoczęcia Projektu „Jasienicki Kurort Zam-

kowy” pod względem prawnym i połączenia w trybie 

Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.  

www.jasienica.pl 
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PIKNIK W JASIENICKIM AMFITEATRZE 
Piękna pogoda towarzyszyła w niedzielę 3 czerwca 

Gminnemu Piknikowi Rodzinnemu „Moj Fest” w Ja-
sienicy.  

Ulewny deszcz, jaki przeszedł nad Jasienicą w nie-
dzielę rano, zdał się wystraszyć nieco uczestników 
pikniku. Jednak po południu wyszło piękne słońce, to-
też cała impreza świetnie się udała, gromadząc praw-
dziwe tłumy.  

Pierwszym ważnym punktem Gminnego Pikniku 
Rodzinnego „Mój Fest” był Konkurs Musztry Orkie-
strowej pod współpatronatem Wójta Gminy Jasienica 
Janusza Pierzyny. – Od kilku lat mamy okazję podzi-
wiać wasze pokazy musztry. Zdajemy sobie sprawę, 
ile czasu, ile wysiłku i prób musi poprzedzać każdy 
wasz występ. W imieniu wszystkich widzów dziękuję 
wam za to, że dajecie tak wiele od siebie, abyśmy mo-
gli obejrzeć i posłuchać waszych muzycznych mar-
szów – witał wójt przybyłe zespoły.  

Konkurs Musztry Orkiestrowej, w których z orkie-
strami występują również mażoretki, stanowi część 
Międzynarodowego Festiwalu Orkiestr Dętych „Złota 
Trąbka”. Oprócz Jasienicy odbywa się on także w Ko-
zach i Bielsku-Białej. W tym roku na boisku Drzewia-
rza z musztrą wystąpiły Orkiestra Dęta z Kóz, Orkie-
stra Dęta OSP oraz Big Band z Kłomnic, Wind Orche-
stra Pernik z Bułgarii oraz Młodzieżowa Orkiestra Dę-
ta z Ligoty, działająca przy MDK w Czechowicach-
Dziedzicach, której kilkuletnie mażoretki podbiły ser-
ca całej licznie zgromadzonej na trybunach publiczno-
ści.  

Grand Prix festiwalu trafiło do Wind Orchestra 
Pernik z Bułgarii, zespół zdobył też Puchar Wójta 
Gminy Jasienica Janusza Pierzyny za zwycięstwo w 
konkursie musztry orkiestrowej i dla najlepszego ze-
społu zagranicznego.  

Zabawa przeniosła się pod amfiteatr, gdzie dla pu-
bliczności wystąpiła Miejska Orkiestra Dęta z Lubliń-
ca, a także Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Drzewicy. 
Najwięcej atrakcji przygotowano dla najmłodszych 
uczestników pikniku, którzy skakali na dmuchanych 

trampolinach i zjeżdżali na zjeżdżalniach, czy też ści-
gali się w samochodzikach elektrycznych. Gminny 
Ośrodek Kultury przygotował też dla nich liczne zaję-
cia artystyczne oraz zabawy i animacje. Dla młodzieży 
z kolei na skateparku przygotowano pokaz jazdy na 
rolkach i rowerach, połączony z warsztatami tej trud-
nej sztuki.  

Oficjalnie MojFest zakończył Koncert Galowy 
festiwalu „Złota Trąbka”, podczas którego ogłoszono 
wyniki Konkursu Musztry Orkiestrowej, a następnie 
laureaci mieli okazję wystąpić z koncertem.  

www.jasienica.pl 

GOŚĆ Z NFOŚiGW U WÓJTA 

Dominik Bąk, wiceprezes zarządu Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z Warszawy, w środę 
13 czerwca był gościem wójta gminy Jasienica Janusza Pierzyny. 
Podczas spotkania w Urzędzie Gminy wójt zaprezentował historię 
i działalność Jasienickiej Niskoemisyjnej Strefy Ekonomicznej, 
poinformował też o zainteresowaniu inwestorów zakupem kolej-
nych terenów pod budowę zakładów przemysłowych. Tematem 
przewodnim było przedstawienie informacji na temat rozpoczęcia 
Projektu „Jasienicki Kurort Zamkowy” i możliwości pozyskania 
środków finansowych na zadania inwestycyjne Gminy.  

Wiceprezes NFOŚiGW, Dominik Bąk, Wójt Janusz Pierzyna 
oraz koordynator z ramienia Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju 
Mariusz Baran złożyli kwiaty pod Krzyżem Smoleńskim przy 
Urzędzie Gminy. Wspólnie wizytowali Grodziec.  

www.jasienica.pl 
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NAGRODY DLA NAJLEPSZYCH UCZNIÓW 

Najlepszym uczniom, kończącym eduka-
cję w szkołach gminy Jasienica, w czwartek 
28 czerwca wójt Janusz Pierzyna wręczył 
nagrody.  

Nagrody otrzymali też ci uczniowie 
gminnych szkół, którzy w różnych dziedzi-
nach – także sportowych, społecznych, czy 
artystycznych – osiągnęli wybitne wyniki. 
Na początku wójt wręczył nagrody zwycięz-
com XV Przeglądu Twórczości Przedszkol-
nej, organizowanego przez jasienicki Gmin-
ny Ośrodek Kultury. Przedszkolaki ze Świę-
toszówki (zdobywcy I miejsca w konkursie) 
na scenie sali Drzewiarza wystawili przed-
stawienie o warszawskich ulicach pełnych 
muzyki i tańca.  

Następnie wójt pogratulował najlepszym 
uczniom. – Co roku spotykamy się tutaj z ko-
lejnymi młodymi mieszkańcami naszej gmi-
ny, bo co roku pojawiają się kolejni młodzi, 
zdolni ludzie, z wybitnymi wynikami z na-
uczania, angażujący się społecznie, utalen-
towani artystycznie i sportowo. Dla nas to 
wielka radość, że możemy temu rozwojowi 
towarzyszyć i go wspierać – wyjaśniał wójt, 
wspominając o tworzeniu przez gminę wa-
runków do odpowiedniej edukacji w szko-
łach. – Obyście tu wrócili po zakończeniu 
edukacji, tego możemy sobie życzyć. A wam 
życzę, aby edukacja sprawiała wam radość, 
przynosiła satysfakcję i aby służyła rozwo-
jowi waszych pasji – mówił Janusz Pierzyna.  
Nagrody otrzymali:  
Za wzorowe wyniki w nauce i zachowaniu  
Liwia Sordyl, Martyna Szozda, Weronika 
Ciepał    i Małgorzata Grot z gimnazjum w 
Mazańcowicach,  
Katarzyna Żbel i Julia Tumiło z gimna-
zjum w Rudzicy,  
Klaudia Nowak, Anna Sobol, Adrianna 
Tomaszewska, Weronika Kuś i Maciej 
Walczak z gimnazjum w Jasienicy.  
Za wzorową postawę społeczną  
Patrycja Pyka ze szkoły w Jasienicy, która 
szybko zareagowała na wpis na portalu spo-
łecznościowym i zawiadomiła dorosłych. 
Dzięki temu dotarli oni do jej internetowej 
rozmówczyni, zapobiegając samobójstwu.  
Za szczególne osiągnięcia w konkursach z j. 
niemieckiego - Michaela Grubešiċ. 
Za II miejsce w konkursie WOŚP „Ratujemy 
i uczymy ratować”-  Zespół ze szkoły w Ja-

sienicy w składzie: Jagoda Duława, Emilia Gubernat, Dawid 
Budziński i Dawid Bujak.  
Za szczególne osiągnięcia w konkursie biblijnym „Sola scriptu-
ra” - Nadia Kobiela ze szkoły w Iłownicy.  
Za szczególne osiągnięcia informatyczno-matematyczne w kon-
kursie „Bóbr 2017” - Magdalena Działo, Laura Haramus, 
Krzysztof Horzyk, Kamil Zachurzok i Magdalena Węglorz 
ze szkoły w Rudzicy  
Za wysokie wyniki w konkursie z j. angielskiego - Hanna 
Czerwińska ze szkoły w Rudzicy.  
Za wysokie wyniki w konkursach z matematyki, fizyki, chemii     
i geografii - Krzysztof Lach ze szkoły w Rudzicy.  
Za wysokie osiągnięcia w skoku o tyczce - Adrian Kupczak ze 
szkoły w Mazańcowicach.  
Za szczególne osiągnięcia w BRD - Zespół ze szkoły w Mazań-
cowicach w składzie: -Tomasz Fuchs, Bartłomiej Kozłowski i 
Kacper Klęczek.  
Za szczególne osiągnięcia w konkursach Gwary Śląska Cie-
szyńskiego - Filip Kamiński ze szkoły w Grodźcu.  
Za szczególne osiągnięcia w konkursie ogólnopolskim „Orzeł 
Biały – nasza duma” - Jakub Dziadek i Wojciech Loska ze 
szkoły w Międzyrzeczu. 

www.jasienica.pl 



lipiec 2018   9 

Z  G Ó R K I … 
Bułgaria z piętą w tle 

Byłem w Bułgarii. Ominął mnie wprawdzie spek-
takl obyczajowo-polityczny, w roli głównej z pewnym 
panem, którego piętą Achillesową jest głowa, i skoń-
czyła się w sposób nagły, acz niespodziewany, jego 
prawa i sprawiedliwa kariera polityczna, ale co mi 
tam… Afer będzie jeszcze bez liku w naszym afero-
gennym, rozpolitykowanym społeczeństwie, a w Buł-
garii byłem po raz pierwszy! I to od razu w roli „am-
basadora” sołectwa, gminy, powiatu, województwa, a 
nawet kraju, bowiem uczestniczyłem (aktywnie, cza-
sem aż za bardzo!) w Międzynarodowym Festiwalu 
Poezji w Płowdiw – drugim co do wielkości, po Sofii, 
mieście Bułgarii.  

 Ten bałkański kraj pełny kontrastów: wioski wy-
glądają na dziewiętnastowieczne, z domkami poskle-
janymi z glinianych, niewypalanych cegieł, miasta z 
blokami rodem z PRL-u, z dramatycznie szczerbatymi 
trotuarami, za to pełne wiekowych drzew, zieleni, któ-
re w naszym pięknym kraju już dawno zostałyby wy-
cięte! Ale te współczesne braki rekompensuje przebo-
gata historia – wszak Płowdiw to najstarsze miasto w 
Europie z wpływami Traków, Greków, Rzymian, Tur-
ków… Ogromna Starówka przepiękna: z fragmentami 
antycznych budowli, starogreckim stadionem, rzym-
skim amfiteatrem, cerkwiami, meczetem, dziesiątkami 
galerii, muzeów, historycznych budowli… 

I jeszcze Rodopy, piękne góry, inne niż nasze Be-
skidy – szczelnie okryte drzewami, bez polan czy hal 
– jedynie w najwyższych partiach groźne skały na któ-
rych ruiny antycznego fortu, a tuż obok XII- wieczna 
cerkiewka, uczepiona opoki… A wysoko w górach 
wieś Kosovo, wyludniona, z… czterema stałymi 
mieszkańcami (!), z rozsypującymi się domostwami 
krytymi „dachówkami” z płaskich odłamków skal-

nych, pochłanianymi i po-
przerastanymi bujną o tej po-
rze roku zielenią – niezwykły 
to widok, gdy natura odbiera 
to, co jej wcześniej ludzie za-
garnęli… 

I nasze różnojęzyczne re-
cytacje wierszy, (które uka-
zały się w obszernej antologii, przetłumaczone na ję-
zyk bułgarski) w bibliotekach, muzeach, centrum kul-
tury…  I setki hektarów upraw różowych dzikich róż, 
z których płatków olejek różany i kosmetyki – spe-
cjalność tego kraju. Na jeden kilogram olejku różane-
go potrzeba… kilkanaście TON płatków róż!… 

Mógłbym o Bułgarii bez końca, ale trzeba koń-
czyć… Jest jednak wspólna rzecz, które połączyła 
Płowdiw z moją Rudzicą, a właściwie z pamięcią o 
Rudzicy mojego dzieciństwa: to drzewa morwowe, 
których w Bułgarii wiele, i spadające owoce, podobne 
trochę do wydłużonych ostrężyn, bardzo słodkie… I w 
Rudzicy, przed wielu laty, przy Starym Dworze (po 
którym nie zostało nawet śladu, choć resztki udało mi 
się zatrzymać na amatorskich fotografiach robionych 
na mojej smienie) rosło kilka morw, tych z białymi     i 
czarnymi owocami, które zjadaliśmy łapczywie i bez-
trosko…  A skąd morwy w Rudzicy? Otóż przed woj-
ną pan Stusek zapragnął hodować… jedwabniki (z ko-
konów larw snuje się naturalny jedwab). A pożywie-
niem jedwabników są właśnie liście morwy! Ale 
morwy wycięto niepotrzebnie, jak wiele innych drzew, 
i zostały mi tylko w pamięci serdecznej, łączącej Buł-
garię z Polską… 

Juliusz Wątroba 

 

HEJNAŁ W PSZCZYNIE 

W sobotę 9 czerwca 2018 
roku chór „Hejnał Mazań-
cowice” pod dyrekcją Krzysz-
tofa Przemyka wziął udział w 
XXIII Ogólnopolskim Festiwa-
lu Muzyki Myśliwskiej w 
Pszczynie.  

W ramach tego festiwalu 
odbył się XIX Ogólnopolski 
Konkurs Muzyki Myśliwskiej 
na którym Hejnalistom udało 
się zdobyć 1 miejsce zespo-

łowo w klasie MSH.  

 
www.jasienica.pl 
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DZIESIYŃĆ ROKÓW MIJO JAKO PISZYM! 
 

„Żeby ganc nie zagłuszyli naszej cieszyńskij mowy, 
Weznym jo se grabie i bydym jóm grabił 
I chynym do dzichty, żeby nie zginyła,  
Żeby w naszych chałpach zaś se zagościła (…) 
Żeby nie zginyła w naszej Josiynicy 
Pamiyńć ło tych ludziach, kierzy tukej żyli” 

Wiytóm piyknie! 
Dziesiyńć roków mijo jako piszym do tej naszej 

gazety felietóny i spóminki z downych roków, ai ło 
dzisiejszym życiu, ło ludziach kierych znóm i tych, 
kierych żech poznoł z łopowiadań starzyków, ciotek, 
łujców i znomych. Ło tych, kierych już z nami ni ma, 
łodeszli, ale pamiyńć ło nich we mnie pozostała. I kiej 
tak piszym i spóminóm to kupe ludzi starszych, kie-
rych spotykóm prawi mi:  

- Wiysz, ty żeś je jak dochtór, kiery nas dzisioj ly-
czy, a drótuje jak kiesi dróciorz garce, coby my sie 
jeszcze jako tako dzierżeli, a życiym cieszyli. Ty zaś 
przez to swoji pisani przywracosz nóm młodość, łu-
bywo nóm roków, zaś wlazujymy w tyn świat naszej 
młodości, kiery niejednymu z młodych dzisio wydowo 
sie taki biydny, że nie potrefiliby w nim żyć.  

To je prowda, biydny był tyn nasz świat, ale jednak 
bogaty, bo nałuczył nas skrómności, łuczciwości, sza-
cunku do drugigo człowieka. Nałuczył nas cieszyć sie 
małymi rzeczami. Strucla, kieróm dostali my w szkole 
w świóntecznej paczce, pore łorzechów, kierysi bóm-
bón, jakisikej ciastko miało szmak, kiery pamiynto sie 
do dzisio. Był to też świat łunormowany, rano było ra-
no, połednie połedniym, a wieczór wieczorym. Śnio-
dani śniodaniym, łobiod łobiadym, a wieczerza wie-
czerzóm. Rodziny trzymały sie do kupy, łodwiedzały 
sie, wspiyrały w roztomajtych starościach.  

Toteż nie dziwota, że człowiek w rokach spómino 
tyn minióny czas, teskno mu za tymi świyntami peł-
nymi łuroku, za tóm staróm starzykowóm chałpóm, 
kiero z daleko wóniała chlebym, a izba na wiosne roz-
tomajitymi zielinami, kiere starka zbiyrała po mie-
dzach i poszónkach, a potym suszyła wedle pieca abo 
przed chałpóm na słóneczku. Na jesiyń zaś izba 
wóniała jabkami. Teskno mu za tymi grzóndkami z 
gryncojgym, za tymi szumnymi kwiotkami, kiere rosły 
wedle płota. Zaś w małych łoknach nie było firanek, 
ale za to w łodkach kwitły fuksyje, młoduszki, pyszny 
jónek, zuzki w roztomajtych farbach. Teskno mu za 
tymi zogónkami, kaj rosły szumne ziymnioki, fasole, 

kapusta, czy kwaki. Teskno mu 
za tymi bliskimi, kierzy łod rana 
do wieczora łopatrowali tóm swojóm małóm gazdów-
ke. Dzisio to sie wszystko zmieniło, świat gno do 
przodku, zmiynio sie z dnia na dziyń. Starymu czło-
wiekowi, choćby sie zdało, że sie jeszcze jako tako 
czuje, nielza nadónżyć, dostowo zadyszki. 

Downi ludzie tak sie nie śpiychali, mieli wiyncyj 
czasu i łumieli sie cieszyć z tego, co zrobili. Ale jak 
sie podziwómy na tóm naszóm szumnóm gmine, kiero 
sie rozrosto z roku na rok – szyroki cesty, chodniki do 
pieszych, rónda, światła na skrzyżowaniach, parkingi, 
boiska sportowe, kole kożdej chałpy nasadzone roz-
tomajte kwiotki, drzewa, krzewy ło jakichsikej świa-
towych mianach, kaj bych to spamiyntoł - tak se my-
ślym, że jakby tak nasi starzycy naroz wszyscy z gro-
bów powstowali, to by tóm naszóm gmine nie poznali. 
A to dziynki gazdóm, kierzy móndrze gazdujóm, fojt z 
radnymi dbo ło gmine, a sołtysi ło swoji sołectwa. 
Dycki sie do kupy dogodajóm i żyjóm w zgodzie, a 
wiadomo, że zgoda buduje a niezgoda rujnuje. I 
dziynki tym gazdóm nasza gmina piyknieje z każdym 
rokym, czego zowiszczóm nóm insi. Tóż myślym, że 
bydym pisoł dali ło tej naszej piyknej małej ojczyźnie, 
ło ludziach, co tu żyli i żyjóm, ło roztomajtych zwy-
czajach ło tej biydzie, kiero była nieroz bogactwym, 
bo była do niejednego szkołóm życia. Bydym przy-
póminoł tym, kierzy fórt strasznie narzykajóm, bo nie 
wiedzóm, jakóm biyde mieli ich starzycy. Przypomi-
nać bydym łojcóm, że dziecka trzeja mieć rod, ale na 
wszystko im nie pozwolać, nie rozpuszczać, bo bydzie 
im kiesi ciynżko, jak przydzie im życ na swój rachu-
nek i swoji łucho gryź. A wszystko to bydym pisoł po 
naszymu, tóm staróm mowóm kiero nie wyrosła na 
zómkach, w pałacach, ale w tych starych, prostych 
chałpach, kiero jes prosto jak cesta ku Cieszynu. Mo-
wóm, kiero je pełno miłości, serca i dobroci.  

J. N. Josiyniczanin

TURNIEJ SZACHOWY 
W GOK JASIENICA 

 W Gminnym Ośrodku Kultury w Jasienicy odbyły się II Mistrzo-
stwa GOK Jasienica w szachach. W turnieju wzięło udział 18 za-
wodników i zawodniczek. Pierwsze miejsce zdobył Jakub Mazurek, 
drugie Paweł Zieliński, trzecią pozycję zajął Karol Olszowski-
Romaniak. Mistrzostwa odbyły się w ramach zajęć koła szachowe-
go "SZACH - MAT". Zajęcia prowadzi p. Radosław Szczepanek, 
który był również arbitrem turnieju. Rywalizacja przebiegła w przy-
jaznej atmosferze. 

www.gokjasienica.pl 

POKAZ TANECZNY 

 W piątek 8 czerwca w sali widowiskowej Gminnego 
Ośrodka Kultury w Jasienicy wystąpiły zespoły taneczne 
działające przy GOK Jasienica. Grupy zaprezentowały 
piękne i ciekawe układy choreograficzne. Tradycyjnie nie 
zabrakło również widowiska słowno-muzycznego. Tym ra-
zem licznie zgromadzona publiczność obejrzała spektakl pt. 
„Królestwo tańca”. Instruktorem zespołów tanecznych jest 
p. Izabela Drobisz. Na zajęcia taneczne zapraszamy znowu 
po wakacjach. 

www.gokjasienica.pl 
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SPOTKANIE PO 50 LATACH 
„ Zawsze tak było, od początku świata – człek ciągnie do człeka – nawet po latach” 

Po pięćdziesięciu latach od ukończenia Szkoły Podstawowej w Ja-
sienicy absolwenci z rocznika 1968 postanowili się spotkać w swoim 
gronie, aby uczcić tę wyjątkową rocznicę. Inicjatorem spotkania był 
Piotr Kobiela, zamieszkały na stałe w Niemczech, ale utrzymujący 
żywe kontakty z rodziną w kraju oraz częścią kolegów szkolnych z 
Jasienicy. Spotkanie wyznaczono na dzień 26 maja br. w Jaworzu 
Dolnym w Gościńcu „Szumny”. W roku 1968 szkołę ukończyło łącz-
nie 72 uczniów, ongiś podzielonych na klasę „A”, której wychowaw-
czynią była Pani Wanda Kukla,  i klasę „B”, której wychowawczynią 
była Pani Maria Piechota. 

Na spotkanie przybyło 37 absolwentów oraz dwie nauczycielki, 
Panie Joanna Kubaczka i Wanda Kukla. Nauczycielki rozpoznaliśmy 
bez trudu. Gorzej było ze współuczestnikami. Nie wszyscy poznali się 
od pierwszego wejrzenia, choć w ławach szkolnych spędziliśmy 
wspólnie 8 lat, a wybrańcy nawet więcej. No jasne, nie wszyscy przez 
ostatnich 50 lat utrzymywali ze sobą kontakty, nie wszyscy mieszkają 
obecnie w Jasienicy lub w najbliższej okolicy, część uczestników po-
krył szron, z małymi wyjątkami wszyscy zmieniliśmy się fizycznie.  

Z żalem stwierdziliśmy, że zabrakło w naszym gronie aż 16 osób, 
które nie dożyły do dnia spotkania. Poza Polską mieszka obecnie tyl-
ko jeden kolega, Piotr Kobiela, który najpilniej zjawił się w Jaworzu. 
Pozostali, żyjący koledzy i koleżanki z różnych, sobie tylko znanych 
powodów, nie dali znaku życia – może czekają na 100- lecie? 

Prowadzący spotkanie Grzegorz Gruszka zachęcił uczestników do 
krótkich opowieści o swoich dalszych losach, po ukończeniu szkoły 
podstawowej. Brzmiały one dość podobnie, większość koleżanek i ko-
legów ukończyła szkoły średnie lub zawodowe, po czym podjęła pra-
cę, założyła rodziny, została szczęśliwymi rodzicami a z czasem no-
bliwymi babciami i dziadkami. Nasze panie nauczycielki z radością 
zauważyły, że 6 osób ukończyło wyższe uczelnie. Najwyżej w tej ma-
terii zawędrował kolega Jan Duława, który uzyskał tytuł profesora 
zwyczajnego nauk medycznych.  

Przy tej okazji wspominaliśmy naszych pedagogów, usiłując przy 
tym przypomnieć sobie, kto uczył jakich przedmiotów. Byli nimi 
zmarli: Albin Piechota – kierownik szkoły, fizyka, Aleksander Pła-
wecki – chemia, Gertruda Tymon – język polski i rosyjski, Helena 
Franek – geografia, Jadwiga Schimke – nauczanie początkowe, Maria 
Piechota – język polski i biblioteka oraz żyjący: Wanda Kukla – ma-
tematyka i język angielski, Jadwiga Pyka –  biologia, Augustyn Mare-
kwica – matematyka i wf,  Zygmunt Stroński – geografia i historia, 
Mieczysława Barszcz – nauczanie początkowe.  

Pani Joanna Kubaczka przypomniała, że w latach sześćdziesiątych 
ponad czterdzieści osób rocznie w skali szkoły nie uzyskiwało promo-

cji do następnej klasy. Nikt nie ciągnął 
na siłę matołków do następnej klasy, 
nieznane były oceny „dopuszczające”. 
Jak nie umiałeś, musiałeś uzupełnić 
wiedzę w tej samej klasie w następ-
nym roku. 

Nauczycielka podkreśliła również 
fakt, że byliśmy szczęśliwcami mogąc 
kontynuować dalszą naukę w szkołach 
średnich i zawodowych, bo naszym 
poprzednikom rodzice najczęściej nie 
umożliwiali dalszej nauki, bo „byli po-
trzebni w domu”, co należy przetłu-
maczyć, że stanowili w gospodar-
stwach tanią siłę roboczą. A my jeste-
śmy szczęściarzami urodzonymi w 
czepku. 

Po wspólnym obiedzie i wykonaniu 
zbiorowej fotografii kontynuowano 
spotkanie w podgrupach i w kołach za-
interesowań. Atmosfera robiła się co-
raz cieplejsza nie tylko z powodu 
słońca. Był czas na indywidualne roz-
mowy po latach, gdzie uściślano fakty, 
notowano adresy i telefony, obiecując 
sobie ponowne spotkania w kolejnych 
latach. Imprezę zakończono tańcami. 
Uczestnicy wyrazili opinię, że było to 
jedno z najbardziej sympatycznych 
spotkań. 
Jeśli będzie taka wola uczestników, to 
do zobaczenia za rok. 

W tym miłym zjeździe absolwentów 
udział wzięli: 
Panie nauczycielki:  Joanna Kubaczka 
i Wanda Kukla oraz absolwenci: Biela 
Franciszek, Chełmecka (Niemiec) Ma-
ria, Cholewik Edmund, Cholewik Zbi-
gniew, Ciastowska (Kucz) Urszula, 
Drobik (Gańczarczyk) Anna, Duława 
Jan, Faruga Andrzej, Gańczarczyk Je-
rzy, Gańczarczyk Konstanty, Gańczar-
czyk (Roik) Maria, Gembala Zdzisław, 
Głowacka (Migo) Bronisława, Grusz-
ka Grzegorz, Kobarska Anna, Kobiela 
Piotr, Koenig Edward, Korzus (Herok) 
Halina, Kraus Urszula, Kubala (Bi-
sok) Janina, Kukla Janusz, Kuzior 
(Gruszka) Bogusława, Lorek Jan, Mę-
drzak (Słapa) Barbara, Miklar (Szlau-
er) Zuzanna, Miklar Karol, Niemczyk 
(Koenig) Irena, Piechota Stanisław, 
Prochorz (Handzel) Jolanta,  Ryrych 
Roman, Sewera Czesław, Wachmeta 
Józef, Wardas (Nycz) Maria, Wawak 
(Machalica) Daniela, Wojtylak (Za-
wada) Maria, Wolny (Łaciok) Halina, 
Żur Zbigniew. 

 

Stanisław Piechota   Foto: arch. organizatora 
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W KRAINIE KANGURÓW I ABORYGENÓW 

Daleki Wschód obrali sobie członkowie naszego Koła, jako miejsce turystycznych 
wypadów. W kwietniu mieliśmy okazję poznać bliżej Japonię, a to za sprawą Pań-
stwa Eli I Andrzeja Wiencków, zaś 15 czerwca b.r. o swojej podróży życia opowie-
dział nam Edek Krysta. 
Zanim udaliśmy się w tę daleką, wirtualną podróż, uczniowie ZSP w Grodźcu zapre-
zentowali nam, utytułowany wieloma nagrodami, program satyryczny w naszej gwa-
rze. Rozbawiły nas wielce zarówno scenka w wykonaniu trzech „paniczek” – Angeliki 
Moczała, Karoliny Pośpiech i... Oskara Maciejewskiego, jak również pięknie wygło-

szony przez Kubę Westermanna wiersz Heleny Miklarowej „Jak to naprowde w Raju było”. Mistrzowskie wykonanie wiersza  
Juliana Tuwima „Pan Hilary”, oczywiście w naszej cieszyńskiej gwarze, przez Filipa Kamińskiego ubawiło nas do łez. Gratu-
lujemy naszym młodym artystom ich sukcesów i życzymy wielu dalszych.  
A później przeżywaliśmy pięknie opowiedzianą, okraszoną wspaniałymi fotografiami historię podróży po Australii. Trwającą 6 
tygodni podróż po trzech stanach tego kontynentu: Australii Zachodniej, Australii Południowej i Terytorium Północnym rozpo-
częli od małej miejscowości Moorine Rock, gdzie mieszkają od wielu lat Polacy, przyjaciele Edka.  
Zwiedziliśmy czynne i nieczynne kopalnie złota, kopalnie opali i rud żelaza – charakterystyczny dla Australii czerwony kolor 
ziemi towarzyszył nam podczas całej podróży z południa na północ. Podziwialiśmy piękne utwory skalne AYERS ROCK, 
DEVIL’S  MARBLES (zwane przez Aborygenów Jajami Tęczowego Węża), słynne skały  STANDLEY CHASM, przekroczyli-
śmy ZWROTNIK KOZIOROŻCA i zwiedziliśmy miasteczko ALICE SPRINGS, nazwane sercem Australii. Byliśmy w mieście 
Brom, mieście poławiaczy pereł. 
Przeżywaliśmy wraz z opowiadającym jego przygody - burze piaskowe i pożary buszu, wspaniałe wschody i zachody słońca 
na antypodach, techniczne przypadłości z samochodem i pobyt w podziemnym miasteczku COOBER  PEDY. Karmiliśmy na 
rzece Adelaide krokodyle, kangury i strusie, widzieliśmy piękne zdjęcia fauny: wielbłądów, misia koala, kangurów, strusi i 
mnóstwo różnorodnych ptaków oraz podziwialiśmy piękno flory, mimo zimowej aury, na jaką przypadła akcja tej opowieści. 
Poznaliśmy trudne do wyobrażenia bezkresy Australii, problemy z wodą i ogniem. Problemy społeczne, w tym z rdzennymi 
mieszkańcami Australii Aborygenami. Zobaczyliśmy samorodki (oryginalne kawałki złotego kruszcu), opale pięknie wyeks-
ponowane przez już polskich jubilerów, aborygeńskie malowidła i wykonane przez nich oryginalne ozdoby. 
Trudno w kilku zdaniach opowiedzieć to, co dane nam było zobaczyć, również cenne pamiątki przywiezione z tej ciekawej 
podróży. Spędziliśmy dwie godziny w innej, ale jakże ciekawej rzeczywistości. Dziękujemy Edkowi za to, że podzielił się z 
nami swymi wrażeniami z podróży, za perfekcyjne przygotowanie. Myślę, że warto będzie przeżyć to jeszcze nie raz.   
W podziękowaniu za prezentacje wiceprzewodniczący Koła Józef Król wręczył Edwardowi Krysta wydawnictwo Macierzy 
Ziemi Cieszyńskiej – reprodukcje malarza i kronikarza Ziemi Cieszyńskiej, niezapomnianego Bolesława Nitry. 

Irena Skrzyżala 
 

„100 LAT LOTNICTWA POLSKIEGO” 

Dnia 12 czerwca 2018 r. o godz. 17.00 w filii GOK Jasienica w 
Międzyrzeczu Górnym odbyło się otwarcie wystawy zorganizo-
wanej przez Bielski Klub Seniorów Lotnictwa pt. „100 lat lotnic-
twa polskiego”. Na ekspozycji można było obejrzeć zdjęcia pilotów, 
dokumentujące wydarzenia, mające miejsce w naszym regionie. 
Można było również podziwiać osobiste pamiątki i odznaczenia, a 
także modele szybowców i samolotów, książki wydane przez człon-
ków BKSL oraz  wiele innych eksponatów.  
Otwarcie wystawy uświetnił swoim występem regionalny zespół 
„Dudoski” pod kierownictwem pana Janusza Kobzy. Gości przywitał 

mjr pil. Tadeusz Ćwik, a krótki zarys 
historii lotnictwa polskiego przedstawił 
płk pil. dr Czesław Czyż, rektor Wyż-
szej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrz-
nych w Dęblinie. Wystawę odwiedzili 
m.in. Jerzy Oślak, prezes Aeroklubu 
Bielsko-Biała, mgr inż. pil. Władysław 
Korzonkiewicz, członek zarządu Biel-
skiego Klubu Seniorów Lotnictwa, kpr. 
pchor. Leszek Bizoń, inż. Grzegorza 
Hynek, ppłk pil. Mieczysław Herzyk, 
kpt. Edward Józefowicz, st. chor. sztab. 
Henryk Śniadkowski, Katarzyna Dar-
molińska, mgr Barbara Bielicka, kpr. 
technik lotniczy pil. Roman Bielicki, 
chor. Jan Olszewski, kpr. Janusz Kalfas, 
Łukasz Ćwik, dr Rafał Kupczak, mgr 
Edward Szpoczek, Maria Osiecińska, 
mgr inż. Kazimierz Kubica, płk Włady-
sław Blicharski, pil. sportowy, modelarz 
Grzegorz Wala z Aeroklubu Rybnickie-
go, Piotr Ryłko, inż. Leszek Igła, mgr. 
Walter Michnik.  

GOK Międzyrzecze
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60 LAT KS MIĘDZYRZECZE 

Efektowną oprawę miało świętowanie 60-lecia istnienia 
KS Międzyrzecze.  

W sobotę 9 czerwca na obiekcie sportowym klubu od 
rana miały miejsce wydarzenia związane z obchodami. 
Najmłodsi rozgrywali swoje mecze, popisywali się umiejęt-
nościami w ramach „Turbokozaka”, a po zakończeniu ich 
zmagań rozpoczęła się oficjalna część z udziałem zaproszo-
nych gości, m.in. wójta Janusza Pierzyny, radnych gminy 
Jasienica, powiatu bielskiego oraz przedstawicieli Śląskiego 
Związku Piłki Nożnej i Beskidzkiego Okręgowego Związku 
Piłki Nożnej z Romanem Kubieńcem, prezesem Podokręgu 
Bielsko-Biała na czele.  

Od wójta Janusza Pierzyny, prezes klubu otrzymał pa-
miątkową tabliczkę z napisem:  

„Z okazji wyjątkowego jubileuszu 60-lecia istnienia 
Klubu składamy Zarządowi oraz Członkom serdeczne gra-
tulacje. Pragniemy wyrazić swoje uznanie za Państwa wie-
loletnią pracę na rzecz rozwoju sportu i zacieśniania więzi 
społecznych w naszej Gminie i całym Regionie. To Wa-
szemu nieustającemu zaangażowaniu należy zawdzięczać 
osiągnięcia, jakie stały się udziałem KS Międzyrzecze w 
całym okresie jego działalności. Doceniamy starania władz 
Klubu, aby nasi sportowcy mieli godne warunki do pracy i 
treningu, a kibice mogli być świadkami znaczących wyda-
rzeń sportowych.  

Chcę podkreślić, że zasługi i dorobek Klubu to nie tylko 
jego sportowe sukcesy, lecz także niezwykle silne oddzia-
ływanie na naszą lokalną społeczność. Poprzez dzielenie się 
swoją pasją Działacze, Trenerzy, Zawodnicy i Pracownicy 
Klubu zawsze tworzyli niepowtarzalną atmosferę przeży-
wania sportu tak na boisku KS, jak i w jego sołeckim oto-
czeniu.  

Dziękuję założycielom i wszystkim osobom, które przy-
czyniły się do rozwoju Klubu, przede wszystkim do utrwa-
lenia szczytnych ideałów sportu wśród najmłodszego poko-
lenia. Z dumą i radością śledzimy kolejne sukcesy pod-
opiecznych KS Międzyrzecze. Wraz z gratulacjami proszę 
przyjąć najlepsze życzenia wszelkiej pomyślności. Niech 
kolejne lata obfitują we wspaniałe sukcesy, talenty sporto-
we, hojnych darczyńców i sympatyków sportu, aby podej-
mowany trud był źródłem satysfakcji i społecznego uzna-
nia.”  

Historia KS Międzyrzecze sięga 1958 roku. Historię 
klubu tworzyli ludzie – pasjonaci i społecznicy, którzy pod-
czas sobotniej uroczystości zostali uhonorowani przez wła-
dze klubu pamiątkowymi medalami i pucharami oraz od-
znakami przyznanymi przez Śląski Związek Piłki Nożnej i 
Beskidzki Okręgowy Związek Piłki Nożnej. Brązową od-
znakę ŚlZPN otrzymał Marcin Bebek, srebrne trafiły do 
Mirosława Isuli, Mirosława Jasiewicza, Bogusława Kalisza, 
Krzysztofa Szczyrbowskiego i Stanisława Wieciecha, na-
tomiast złotą odebrał Zdzisław Szczyrbowski, prezes KS 
Międzyrzecze. Przedstawiciele KS Międzyrzecze odebrali 
szereg gratulacji, życzeń i prezentów w postaci piłek do 
gry, pucharów i efektownej patery. Atrakcją popołudnia był 
mecz KS Międzyrzecze z piłkarkami ekstraklasowego Mi-
techu Żywiec, w którym ważniejsze od wyniku była dobra 
zabawa. (Materiały prasowe klubu)  

 

Historia Klubu KS Międzyrzecze  

Wszystko zaczęło się w 1958 roku. Głównym 
inicjatorem założenia klubu był Ludwik No-
wak, który wraz z grupą zapaleńców stworzył 
boisko sportowe. Zmiany systemowe wprowa-
dziły również zmiany w klubie. Władze Polski 
Ludowej wprowadziły swojego zarządcę w 
osobie Stanisława Śledzia. Pod koniec lat 60. 
w Międzyrzeczu działały dwie sekcje – piłki 
nożnej oraz narciarstwa biegowego. Na prze-
łomie lat 70. i 80. XX wieku Klub prowadził 
Marek Mańdok. W tych czasach działała sek-
cja piłki nożnej, która rozgrywała swoje mecze 
w Podokręgu Skoczów w klasie „C”.  
Pod koniec lat 80. XX stulecia stery klubu 
dzierżył Mirosław Isula, który reaktywował 
zespół seniorów i zainicjował kompleksowy 
remont boiska. Został on przeprowadzony 
przy wsparciu Spółdzielni Rolniczej „Rolnik” 
w Międzyrzeczu przy udziale Rady Sołeckiej 
Międzyrzecza Dolnego oraz sołtysa Rudolfa 
Maśki. W tym czasie nasze zespoły rozgrywa-
ły zawody na specjalnie przygotowanym przez 
siebie boisku w Landeku na obszarze należą-
cym do Polskiej Akademii Nauk. Boisko 
przygotowane przez klub z Międzyrzecza stało 
się podstawą do założenia przez społeczność z 
Landeka swojego klubu. W ten sposób po-
wstała Spójnia Landek. Na początku XXI wie-
ku po Mirosławie Isuli prezesem został 
Krzysztof Szczyrbowski. Za jego kadencji 
działały zespoły seniorów, juniorów i tramp-
karzy, zgłoszone do rozgrywek w Podokręgu 
Bielskim.  
W 2011 roku prezesem klubu został Bogdan 
Mańdok, za kadencji którego zespół seniorów 
odnotował pierwszy w historii awans do klasy 
„A” Podokręgu Bielsko.  
W 2015 roku wybrany został obecny zarząd 
klubu, na czele którego stoi Zdzisław Szczyr-
bowski. Za jego kadencji zespół seniorów po-
wrócił do klasy „A”, została zmodernizowana 
płyta boiska sportowego wraz z ogrodzeniem, 
zamontowano trybunę z krzesełkami zakupio-
ną z Górnika Zabrze oraz boksy dla zawodni-
ków. Wybudowany zostały grill z wędzokiem, 
boisko treningowe, zostały zamontowane mo-
nitoring oraz oświetlenie boiska.  
Obecnie w klubie działają cztery grupy piłkar-
skie – seniorzy, trampkarze, młodzicy oraz ża-
ki. Celem KS Międzyrzecze jest krzewienie 
kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i 
dorosłych, wychowywanie młodego pokolenia 
przez sport, a także propagowanie zdrowego i 
aktywnego trybu życia. Działalność Klubu fi-
nansowana jest głównie z dotacji Urzędu 
Gminy Jasienica. Środki te jednak nie zaspo-
kajają wszystkich potrzeb, gdyż wszechstron-
na działalność klubu generuje wysokie koszty.  
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WIELKI FESTYN DLA TATY NA DZIEŃ TATY 
W niedzielę (17.06) na Stawach na Górnym Borze w Skoczowie odbył się Wielki Festyn dla Taty na Dzień 

Taty. Był to festyn charytatywny, zorganizowany dla Pana Ireneusza Palinkera, w celu zebrania funduszy na je-
go walkę z rakiem. Na dzieci oraz dorosłych czekało wiele atrakcji. Impreza udała się pod każdym względem, 
jednak nie byłoby jej, gdyby nie wolontariusze i sponsorzy. Fundacja Słoneczko z cegiełek, puszek i licytacji na 
festynie dla Irka, którego honorowym patronem był Burmistrz Miasta Skoczów Mirosław Sitko, a który wspól-
nymi siłami zorganizowała nasza grupa „Ratujemy Irka - ostatnia szansa” zebrały kwotę 15 196, 28 zł. 

Nie udałoby się to, gdyby nie wsparli nas liczni darczyńcy i wo-
lontariusze. W pierwszej kolejności chciałam podziękować dwóm 
niesamowitym kobietom. To one były motorem całego festynu, a 
swe wsparcie okazują również codziennie zarówno w chorobie jak 
i w zwykłych, mniej ważnych sprawach. Beato Pisarek - dziękuję 
Ci z całego serca, nie tylko za festyn, ale również za cały rok, w 
ciągu którego wielokrotnie okazywałaś nam swą przyjaźń i serce i 
podnosiłaś na duchu w trudnych chwilach. Moniko Ganzel - jesteś 
wielka. Jestem pełna podziwu dla Ciebie. Załatwisz wszystko z 
prawdziwym wdziękiem i spokojem. Jesteś dla nas prawdziwą 
podporą, za co dziękuję z całego serca. 

Dziękuję: 
- Zespołowi Zespół Muzyczny "Preludium" bo to od Was zaczęło 
się wszystko, Wasze granie przyciągnęło tłumy. 
- Burmistrzowi Miasta Skoczów, Panu Mirosławowi Sitko, za to, że 
zechciał być honorowym patronem festynu. 
- Miejskiemu Zarządowi Dróg za to, że dla Was nic nie było pro-
blemem, a pomoc od Was była naprawdę potrzebna . 
- Integratorowi Skoczów za wypożyczenie nam ławek i stołów. 
- Panu elektrykowi Romanowi Czyżowi, bo bez Pana żadna ma-
szyna i nagłośnienie by nie działały. Dziękuje też za nadzorowanie 
wszystkiego od początku do końca imprezy. 
- Panu Wójtowi Gminy Jasienica za wypożyczenie ławek.  
- OSP Skoczów za niesamowite zaangażowanie całej drużyny. 
Dobrze mieć takich wspaniałych strażaków blisko siebie.  
- Panu Sołtysowi Międzyświecia za wypożyczenie namiotu, ławek i 
stołów. 
- Pani Sołtys Pierśćca za wypożyczenie namiotu. 
- Panu Sołtysowi Pogórza za wypożyczenie namiotu. 
- Firmie Firemi za wspaniałe fanty. 
- Kuchni Mistrza za zaopatrzenie w musztardy. 
- OLI LOLI NEW LIFE za fanty.  
- PAŃSTWU IRENIE I ANTONIEMU SOJKOM - za bezinteresow-
ną pomoc i wypożyczenie chłodni. 
- SKLEP U „U KRZYŚKA” MIĘSNO – WĘDLINIARSKI PANI OTY-
LIA PILARZ RUDZICA za wspaniałe kiełbaski, grill i kolejny raz 
bezinteresowną pomoc. 
- ZAKŁAD MIĘSNY HAŃDEREK – za pyszny karczek. 
- ZAKŁAD MIĘSNY KUŚ RUDA ŚLĄSKA - za zaopatrzenie w kieł-
basy. 
- CUKIERNIA BAJKA SKOCZÓW za kołacze. 
- CUKIERNIA DUŚ SKOCZÓW za kołacz. 
- CUKIERNIA W. GEMBAL SKOCZÓW za ufundowanie bonu na 
tort. 
- UNI PACK – OPAKOWANIA JEDNORAZOWE, KUBKI, SZTUĆ-
CE JEDNORAZOWE. 
- BRACO BRENNA za osłodzenie festynu cukrem w saszetkach. 
- ELTOM SKOCZÓW za gadżety. 
- JAVA COFFE za ogromną pakę kaw, herbat, batoników i syro-
pów do kawy. 
- MOKATE - za zaopatrzenie w kawy i herbaty. 
- LIDER za opakowania. 
- FAMEKS GOLESZÓW za sztućce jednorazowe. 
- KRAM za opakowania. 
- SOFOREK – WAFELKI DO LODÓW. 
- EUREKA PARTY SKOCZÓW za cudowny wystrój na festynie, 

fanty, gadżety dla dzieci i za prowadzenie festynu. 
- STUDIO URODY AVALANCHE CIESZYN za ufundowanie bo-
nów na zabiegi kosmetyczne. 
- ROKSANA RYSZKA SALON KOSMETYCZNY RUDZICA za 
ufundowanie bonu na licytację. 
ORIFLAME – za kosmetyki i cudowne towarzystwo. 
OGRODNICTWO JARZYNA ROZTROPICE - za piękne rośliny i 
kwiaty. 
OGRODNICTWO DYCZEK IŁOWNICA - za piękne rośliny i kwiaty. 
OGRODNICTWO SZOBLIK IŁOWNICA - za piękne rośliny i kwia-
ty. 
PIEKARNIA BYRDZIAK - za pyszne chleby. 
PIEKARNIA BETHLEJEM - za pyszne chleby. 
CD MIODY – NATURALNA SŁODYCZ – MIODY. 
KRIS – STAL - za olbrzymie zaangażowanie w licytacje i dofinan-
sowanie dmuchanej zjeżdżalni. 
FOTOGRAF EWA GREMLIK – FOLTYN – KOŃCZYCE za ufun-
dowanie sesji zdjęciowej na aukcję. 
W&J ARTS - za wykonanie na aukcje drewnianego tira na resora-
ki. 
CZEKOLADOWE SPA BIELSKO – BIAŁA - za ufundowanie bonu 
na aukcję. 
KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH LANDEK za najpyszniejsze gofry 
na świecie. 
AGENCJA REKLAMOWA AZYMUT za plakaty i pomoc w pozy-
skaniu sponsorów. 
POL SZLIF RUDZICA za ufundowanie opakowań. 
PANI AGNISZCE CHRAPEK I GOSI KANIK SKLEP ROLNICZO – 
PRZEMYSŁOWY RUDZICA za bezinteresowna pomoc. 
KRZYSZTOF GAWLAS KAMIENIARSTWO za wpłatę na subkonto 
w fundacji. 
AGATA I ANDRZEJ LEŚNIEWICZ - za pyszną grochówkę.  
PANI GABRIELA KUBICA za organizację gofrów.  
- Dziękuję sponsorom prywatnym, bo było Was ogromna ilość i to 
dzięki Wam mogłam spokojnie działać. 
Chcę także bardzo mocno podziękować Panu Andrzejowi Baczy, 
który z wrodzonym sobie wdziękiem przyszedł na nasz festyn, by 
wcielić się w wolontariusza zbierającego do puszki. Równie mocne 
podziękowania należą się Panu Mirosławowi Jagodzińskiemu za 
prowadzenie całej imprezy i trzymanie jej w ryzach.  
Bardzo serdecznie dziękuję tym, którzy stanęli jako wolontariusze 
na stoiskach, niejednokrotnie inwestując w nie własne pieniądze, 
prywatny czas oraz wysiłek związany z prowadzeniem. Dziękuję 
również młodzieży, która tak tłumnie i chętnie pomogła w akcji. I 
kto to mówił, że "ach, ta dzisiejsza młodzież"? Nasza na festynie 
była wspaniała i pełna zaangażowania, a dodatkowo wnosząca w 
festyn świeżość i młodzieńczą radość. Bardzo dziękuję również 
animatorkom, dzięki którym dzieci na pewno się nie nudziły.  
Wszystkim, których trudno tutaj wymienić z imienia i nazwiska, a w 
jakikolwiek sposób wsparli tę akcję i okazali bezinteresowna po-
moc – wyrażamy ogromną wdzięczność. Dziękuję za przepyszne 
przepyszne wypieki – ciasta, ciasteczka, kołacze, gofry, chleby i 
inne słodkości, za ich upieczenie i dostarczenie.  
I dziękuję Wam wszystkim, za każdy dzień, w którym podtrzymuje-
cie naszą wiarę i nadzieję. Dziękuję za to, że Irek może dzięki 
Wam żyć! 

Joanna  Balcar-Palinker 
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CZERWIEC W GBP 

Początek czerwca w bibliotekach, jak co roku, 
związany jest z największym świętem czytelniczym, 
czyli Ogólnopolskim Tygodniem Czytania Dzie-
ciom. Siedemnasta edycja tej imprezy odbywała się 
pod hasłem „Czytanie łączy”. W ramach tego święta 
GBP w Jasienicy i jej filie zorganizowały dla swych 
młodych czytelników spotkania autorskie z pisarką 
Jolantą Reisch-Klose – autorką m.in. „Przy-gód 
Kropelki Amelki”. Dzieci z klas drugich ZSP w Ja-
sienicy spotkały się w naszej bibliotece z asp. Rafa-
łem Siekierką z Komisariatu Policji w Jasienicy. Pan 
dzielnicowy czytał dzieciom opowie-dania i rozma-
wiał z nimi na temat bezpieczeństwa  podczas waka-
cji. Ponadto w GBP i naszych filiach odbywały się 
liczne spotkania, lekcje biblioteczne i cykliczne 
warsztaty dla dzieci i dorosłych.  

19 czerwca w GBP w Jasienicy odbyło się pod-
sumowanie II edycji konkursu na plakat pt.: 
„Uskrzydlić Książkę”. Do konkursu zostało zgło-
szonych ponad 40 prac dzieci i młodzieży ze szkół 
podstawowych z Jasienicy, Rudzicy, Iłownicy, 
Wieszcząt i Grodźca. Prace oceniano w dwóch kate-
goriach wiekowych: klasy III-IV oraz V-VII. Komi-
sja konkursowa brała pod uwagę: poprawność formy 
plakatu, hasło reklamowe, poprawność językową 
treści słownych, oryginalność i estetykę. Prace mło-
dzieży były bardzo twórcze i pomysłowe, wyróżnia-
ły się mądrym przesłaniem oraz trafnym podejściem 
do tematu.  

W kategorii klas III-IV nagrody zdobyli: 
1. miejsce MIŁOSZ BEDNAREK z ZSP w 

IŁOWNICY,  
2. miejsce MARTYNA PORĘBSKA z ZSP w 

JASIENICY,  
3. miejsce MAKSYMILIAN KULASIK z ZSP w 

IŁOWNICY.  
W kategorii klas V-VII: 
1. miejsce KAROLINA TOMALIK z ZSP w Ru-

dzicy, 
2. miejsce MARTYNA TYMON z ZSP w Iłowni-

cy, 
3. miejsce DANIEL KUKLA z ZSP w Grodźcu. 

Komisja postanowiła również wyróżnić prace 
ADRIANY GLOMBITZY z ZSP w Wieszczętach, 
EMILII PILORZ z ZSP w Rudzicy, WERONIKI NAWIEŚNIAK z ZSP w Rudzicy oraz ZUZANNY ZA-
MARSKIEJ z ZSP w Grodźcu.  

Nagrodzone i wyróżnione osoby otrzymały dyplomy, nagrody książkowe oraz zaproszenia na specjalną – 
wrześniową edycję Nocy Andersena w GBP w Jasienicy. Serdecznie gratulujemy zdolnej młodzieży i zachęca-
my do udziału w kolejnej odsłonie Konkursu „Uskrzydlić Książkę” w przyszłym roku.  Prace laureatów można 
zobaczyć na wystawie w GBP w Jasienicy. 

Wszystkim Czytelnikom i Użytkownikom GBP w Jasienicy życzymy dobrego wypoczynku i ciekawych, za-
czytanych wakacji.  

Anna Kurpik  
 

 
 
 

Nigdy nie odrzucaj podawanej dłoni, bez względu na to, 

co myślisz o człowieku, który Ci ją podaje... 
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BOGACTWO ZIEMI BIELSKIEJ, CZYLI JAK PROMOWAĆ SIĘ WSPÓLNIE 
Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska realizuje projekt pt. „Marka lokalna – koncepcja, wizualizacja i ba-

danie rynku”. Głównym celem projektu jest promocja producentów i usługodawców (głównie z obszaru LGD, 
ale także najbliższych okolic) poprzez wykreowanie i wdrożenie marki lokalnej Ziemi Bielskiej. 

LGD Ziemia Bielska poszukuje unikatowych, charakterystycznych lokalnych skarbów, tradycji, kulinariów, 
wyrobów rzemieślniczych itp., które zostaną objęte wspólną marką pn. Bogactwo Ziemi Bielskiej. Jeśli oferu-
jesz usługi lub tworzysz produkty związane z naszym regionem, które cechuje tradycyjność, jakość, wyjątko-
wość, ekologiczność, są one przyjazne dla środowiska i ogólnie dostępne – zgłoś się. Jury oceni twoją kandyda-
turę, a po pozytywnej ocenie zostanie Ci przyznany znak marki. 

Marka Bogactwo Ziemi Bielskiej jest przyznawana w postaci certyfikatu lokalnym producentom, usługo-
dawcom oraz organizacjom i może być wykorzystana do promocji działalności – w ramach projektu planujemy 
wydanie ilustrowanego katalogu i stworzenie internetowej bazy produktów oraz usług objętych marką.  

Wszystkich zainteresowanych projektem zapraszamy do kontaktu z biurem LGD Ziemia Bielska.  
Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska, ul. Piastowska 40, 43-300 Bielsko-Biała 

Tel/fax. 033 8136964, e-mail:projekty@ziemiabielska.pl, www.ziemiabielska.pl. 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Materiał 
opracowany przez LGD Ziemia Bielska współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „ Wspar-
cie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. In-
stytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

WYCIECZKA NA DOBRY POCZĄTEK WAKACJI  
 W piątek 22 czerwca dzieci z parafii rzymsko-katolickiej w Jasienicy rozpoczęły wakacyjny wypoczynek od  

poznawania największych atrakcji turystycznych naszej gminy. Dzięki wsparciu finansowemu budżetu Gminy 
32 dzieci wraz z opiekunami, rodzicami, dziadkami wędrowało Ciuchcią Beskidzką przez Jasienicę, Rudzicę i 
Międzyrzecze, poznając uroki  swojej „małej ojczyzny”. Wyjazd został zorganizowany przez Zespół Charyta-
tywny, działający przy parafii św. Jerzego. Odwiedziliśmy Galerię Stracha Polnego w Rudzicy, gdzie przywitał 
nas sam mistrz i opowiadał o swoich malarskich pasjach. Pojechaliśmy do Doliny św. Wendelina, gdzie pan 
Zygmunt Gawlas z Towarzystwa Miłośników Rudzicy zaprezentował nam ciekawe legendy, związane ze św. 
Wendelinem. Potem w Chatce Regionalnej w Międzyrzeczu poznawaliśmy jak mieszkali, żyli, pracowali nasi 
przodkowie. Ciekawie opowiadał nam o tym pan Krzysztof Czader. Wrażeń było wiele. Dla ciała: pyszne, świe-
że pączki, dla ducha: ciekawe opowieści o naszej gminie od przewodników i prosto do ucha z audioboocków, 
które wypożyczył nam GOK w Jasienicy.  

Dziękujemy władzom samorządowym za pomoc. Możemy wszem i wobec ogłosić, że rozpoczęliśmy cieka-
wie wakacje             M. Hawełek 

  Foto: arch. organizatora 
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XV MIĘDZYSZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI W ZESPOLE SZKOL-
NO-PRZEDSZKOLNYM W WIESZCZĘTACH 

 „W kręgu poezji i pieśni patriotycznej” - pod takim hasłem odbył 
się w dniu 5 czerwca 2018 roku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym   
w Wieszczętach XV Międzyszkolny Konkurs Recytatorski dla Ucz-
niów Szkół Podstawowych gminy Jasienica. Został on zorganizowany 
dla uczczenia setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Po 
raz pierwszy w historii konkursu połączone zostały zmagania recytators-
kie z występami wokalnymi uczestników. 
 Jego główne cele to: poszerzenie znajomości twórczości patriotycznej 
polskich poetów, kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich, 
upowszechnianie kultury żywego słowa wśród dzieci i młodzieży oraz 
doskonalenie warsztatowych umiejętności recytatorskich, kultywowanie 
pamięci o wydarzeniach, które zmieniły losy naszej ojczyzny i ludziach, 
którzy walczyli o jej suwerenność, oraz wspieranie integralnego rozwoju 
uczniów w zakresie twórczości artystycznej poprzez umożliwienie prezen-
tacji ich umiejętności wokalnych. 
 Na zaproszenie organizatorów odpowiedziało pięć Zespołów Szkolno-
Przedszkolnych z Rudzicy, Mazańcowic, Grodźca, Międzyrzecza i Jasie-
nicy. Uroczyste spotkanie otworzyła dyrektor wieszczęckiej placówki – 
Ilona Walach, witając zebranych uczestników, ich opiekunów oraz jury w 
osobach: Danuty Koreckiej, Magdaleny Wacławik i Pawła Sowy. W 
montażu słowno-muzycznym „Ku niepodległości” wystąpili uczniowie 
klasy VII z Wieszcząt. 
 Ponad trzydziestu młodych wykonawców z gminy Jasienica 
zaprezentowało swoje umiejętności recytatorskie i wokalne, wykonując 
utwory nawiązujące do polskiej historii, kultury i tradycji. Dźwięki pięknych 
wierszy i pieśni patriotycznych rozbrzmiewały w szkolnej świetlicy. 
 Recytatorski, wokalny i plastyczny kunszt artystów oceniła i  
podsumowała komisja konkursowa, która przyznała następujące nagrody 
i wyróżnienia: 
1. W I kategorii wiekowej – klasy I – III 
- recytacja: 
I miejsce – Maja Konior z ZSP w Mazańcowicach 
II miejsce – Urszula Smalcerz z ZSP Międzyrzeczu 
III miejsce – Iwo Walczak z ZSP w Mazańcowicach 
Wyróżnienia: Beniamin Krywult i Izabela Sikora z ZSP w Wieszczętach 

- praca plastyczna: 
I miejsce – Izabela Sikora z ZSP w Wieszczętach 
II miejsce – Urszula Smalcerz z ZSP Międzyrzeczu 
III miejsce – Beniamin Krywult ZSP Wieszczętach 
Wyróżnienia: Weronika Michalik z ZSP w Wieszczętach 
oraz Iwo Walczak z ZSP Mazańcowicach 
2. W II kategorii wiekowej – klasy IV – VII 
- recytacja: 
I miejsce – Nikola Lorańczyk z ZSP w Rudzicy 
II miejsce – Julia Kliber z ZSP w Jasienicy 
III miejsce – Anastazja Szcząchor z ZSP w Rudzicy 
Wyróżnienia: Wiktoria Bartosik z ZSP Rudzicy oraz Paweł 
Michłanowicz z ZSP w Mazańcowicach 
- występ wokalny: 
I miejsce – Żaneta Gładysz  z ZSP Grodźcu 
Wyróżnienie: kwartet z ZSP w Wieszczętach 
 Organizatorzy patriotycznego spotkania: Barbara 
Mikołajczyk, Danuta Macura, Dagmara Skowron, Katarzyna 
Karatnik i Roma Tajduś składają serdeczne podziękowania: 
- Wójtowi Gminy Jasienica – Januszowi Pierzynie  - za 
pokrycie kosztów przewozu uczestników 
- Przewodniczącemu Rady Rodziców w Wieszczętach – 
Przemysławowi Pilchowi – za wsparcie finansowe im-
prezy 
- właścicielom sklepu ogólnospożywczego „Euro” w 
Jasienicy – za produkty żywnościowe 
- Sylwii Zahradnik – za pomoc i dostarczenie produktów 
na teren placówki 
 Połączenie występów recytatorskich z wokalnymi 
spotkało się z dużą aprobatą jury oraz opiekunów uczniów. 
Być może za rok taka forma konkursu pojawi się po raz 
wtóry. Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy i gra-
tulujemy. 

Barbara Mikołajczyk

Foto: arch. szkoły 
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WARSZTATY DLA RODZICÓW I DZIECI PRZEDSZKOLNYCH 
 ZSP W IŁOWNICY „SZTUKA MOJĄ PASJĄ” 

„Sztuka moją pasją” – pod takim hasłem piątego czerwca od-
były się kolejne warsztaty dla rodziców i dzieci przedszkolnych 
ZSP w Iłownicy. Celem i istotą warsztatów jest wspólne, rodzinne 
spędzanie czasu, rozbudzanie w przedszkolakach ciekawości świa-
ta, rozwijanie wrażliwości emocjonalnej m.in. po to, aby radośnie, 
z zaciekawieniem i bez obaw podejmowały nowe wyzwania i od-
ważnie szły przez życie. Spotkanie rozpoczęło się występami 
przedszkolaków: Słoneczka zaprezentowały taniec robotów, taniec 
morski oraz piosenkę dla mamy i taty. Sówki zaśpiewały piosenki 
przy akompaniamencie gitary oraz zatańczyły dwa tańce: pierwszy 
w rytm muzyki poważnej, a drugi nowoczesnej. Za udane występy 
dzieci otrzymały muzyczne mapy, na których – po wykonaniu za-
dania na poszczególnych stanowiskach – kolorowały zaszyfrowa-
ne obrazki.  

Swoją muzyczną pasję zaprezentował szkolny zespół rocko-
wy  „Fair Star”, który to przy dźwiękach gitary elektrycznej oraz 
perkusji przypomniał wszystkim słuchaczom piosenkę „Teksykań-
ski”. Po wysłuchanym koncercie przedszkolaki mogły spróbować 
swoich sił w grze na tych instrumentach. Marzena Iskrzycka („Ga-
leria pod Rotuzem”) wspólnie z rodzicami i dziećmi namalowała 
na płótnie obraz farbami olejnymi. W czasie trwania warsztatów 
dzieci miały również możliwość wykonania tańca ze wstążkami 
gimnastycznymi. Dużym zainteresowaniem cieszyło się muzyczne 
spotkanie z Aleksandrą Domarencką. Ta bardzo zdolna, młoda 
skrzypaczka wykonała wspaniały koncert na skrzypcach, po któ-
rym chętnie opowiadała o swojej pasji do tego instrumentu. Pod-
czas warsztatów dzieci miały możliwość dowiedzieć się, jak pra-
widłowo trzymać trąbkę, zagrać melodię na dzwonkach diatolicz-
nych oraz na bum bum rurkach (z wykorzystaniem tablicy interak-
tywnej). Kolejnym wyzwaniem postawionym uczestnikom warsztatów było malowanie muzyki na folii przy re-
laksacyjnym podkładzie muzycznym. Istniała również możliwość realizacji twórczej aktywności podczas zaba-
wy gliną. Po wykonaniu zadań dzieci mogły stworzyć mydlane bańki giganty. Wielką atrakcją okazało się wy-
konanie sorbetu z suchego lodu przez Kacpra Sproskiego, ucznia szkoły gastronomicznej oraz laureata wielu na-
gród w kręgu jego kulinarnych zainteresowań. Każdy uczestnik warsztatów miał możliwość skosztowania pysz-
nego, lodowego deseru. Serdecznie dziękujemy naszym gościom: p. Marzenie Iskrzyckiej, Aleksandrze Doma-
renckiej, Kacprowi, Mateuszowi, Natalii Kowalczyk, Nikodemowi i Rebece Sadlik, zaangażowanym nauczycie-
lom i pracownikom szkoły za pomoc w organizacji warsztatów.  

/Organizatorzy A. Bronowska, M. Derlich, E. Szuba-Paprzycka/ 

RODZICE DZIECIOM Z OKAZJI DNIA DZIECKA 

W Przedszkolu Publicznym 
w Świętoszówce rodzice wraz z 
wychowawcami z grupy „Kras-
noludków” sprawili przed-
szkolakom wspaniałą nies-
podziankę z okazji „Dnia 
Dziecka”. Przygotowali nie-
zwykłą inscenizację do wiersza 
Juliana Tuwima p.t.: „Rzepka”. 
Role zostały zagrane oryginal-
nie, a całość dopełniały fanta-
stycznie dobrane stroje i pod-
kład mu-zyczny. Ciężkie próby 
przyniosły zamierzony efekt, 
gdyż dzieci ze wszystkich grup 
z zachwytem oklaskiwały wy-
stęp. 

Foto: arch. przedszkola 

Foto: arch. przedszkola 
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IŁOWNICA NA „ZIELONEJ SZKOLE” W SIANOŻĘTACH 
W tym roku uczniowie klas trzecich spędzili czas " 

„Zielonej Szkoły” w Sianożętach, które są niewielką 
nadmorską miejscowością turystyczną, chętnie odwie-
dzaną przez miłośników pięknych, piaszczystych plaż. 
Położenie tuż obok Ustronia Morskiego i ok. 12 km od 
Kołobrzegu daje możliwość skorzystania z atrakcji 
większych miejscowości, a jednocześnie spokojnego 
wypoczynku. 

Specyficzny mikroklimat charakteryzuje się dużym 
nasłonecznieniem i najwyższą na polskim wybrzeżu 
zawartością leczniczego, morskiego aerozolu i jodu w 
powietrzu. Dzieci miały możliwość odpoczywać tutaj 
w terminie od 28 maja do 5 czerwca 2018r., a miej-
scem pobytu był Dom Wczasowy „Neptun". 

Byliśmy wszyscy zachwyceni czystym powietrzem, 
szeroką i czystą plażą, ścieżkami spacerowymi oraz 
piękną pogodą, która towarzyszyła nam w czasie całe-
go pobytu. Nie zabrakło moczenia nóg w zimnym o tej 
porze roku Bałtyku, budowli z piasku oraz podziwia-
nia cudownych zachodów słońca. Dzieci miały także 
możliwość zwiedzenia Kołobrzegu, wejścia na latarnię 
morską w Gąskach, przejazdu kolejką oraz poczucia 
morskiej bryzy w czasie rejsu statkiem. 

Nie zabrakło również mocnych wrażeń i współza-
wodnictwa w czasie turnieju łucznictwa, gdzie dziew-
czyny okazały się odrobinę lepsze od chłopców. Ci z 
kolei z pasją rozgrywali mecze piłki nożnej.  „Zielona 

Szkoła” była również sprawdzianem umiejętności or-
ganizacyjnych, zwłaszcza jeśli chodzi o utrzymanie 
porządku w pokojach oraz swoich rzeczach. Niektórzy 
wprawiali się w ścieleniu łóżek, inni w układaniu 
ubrań. W ciągu całego tygodnia dzieci rywalizowały 
zacięcie w konkursie czystości. 

Wszyscy odważnie wzięli udział w „Neptunaliach”, 
gdzie musieli się spisać w czasie morskich prób. Dzię-
ki „Neptunowi” i jego żonie uczniowie stali się pra-
wowitymi użytkownikami plaży oraz wód Bałtyku. 
Otrzymali także nowe imiona, m.in. Falujący Pomost, 
Rozbrykana Krewetka, Szeleszczący Glon, Milusi Re-
kin. Po mocnych wrażeniach dzieci chętnie zjadły 
pyszną kiełbaskę z ogniska i śpiewały przy akompa-
niamencie gitary. 

Dużą atrakcją był dla naszych podopiecznych pobyt 
w Western City Park, gdzie mogli poznać zwyczaje 
Indian, zobaczyć, jak wygląda miasteczko na Dzikich 
Zachodzie, oraz przejechać się Orient Expressem.  
Mocne wrażenia towarzyszyły im także w czasie ta-
kich atrakcji, jak: jazda konna, jazda na byku rodeo, 
strzelanie z łuku oraz strzelanie z Winchestera. 
Czas „Zielonej Szkoły” minął bardzo szybko i choć 
niektórzy nieraz uronili łzę z tęsknoty za rodzicami, 
ciężko było nam wyjeżdżać i wracać na Śląsk oraz do 
codziennych obowiązków. 

 

ASY Z TRZECIEJ KLASY 
Mieszko Bulik z Jasienicy wygrał tegoroczny 

Gminny Konkurs Ortograficzny dla uczniów klas 
III.  

XVII Gminny Konkurs Ortograficzny „Asy z trze-
ciej klasy” został przeprowadzony w Zespole Szkolno-
Przedszkolnym w Jasienicy. Przystąpiło do niego 36 
uczniów, zgłoszonych przez szkoły podstawowe z tere-
nu całej gminy Jasienica. Uczestnicy wykonali zadania 
pisemne przy jednoosobowych stolikach. Po ocenie prac 
komisja ustaliła, że najlepiej poradził sobie Mieszko 
Bulik ze szkoły w Jasienicy, II miejsce przypadło Fili-
powi Bobakowskiemu z Międzyrzecza, zaś III Natalii 
Badurze z Rudzicy oraz Dawidowi Bujakowi z Jasieni-
cy.      www.jasienica.pl 
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Foto: arch. szkoły 
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II MIEJSCE W POLSCE RATOWNIKÓW Z JASIENICY 
Reprezentacja ratowników klasy 3a z Zespołu 

Szkolno-Przedszkolnego w Jasienicy zajęła II miejsce 
w Ogólnopolskim Finale Konkursu „Ratujemy i 
uczymy ratować” WOŚP.  

W środę 6 czerwca na finał pojechała reprezentacja 
uczniów w składzie: Jagoda Duława, Emilka Guber-
nat, Dawid Bujak i Dawid Budziński.  

Do I etapu, którego zadaniem było przygotowanie 
plakatu z zakresu pierwszej pomocy, zgłosiło się około 
dwieście szkół z całej Polski. Uczniowie wykonali 
prace konkursową - opisaną hasłem: ”Czy znajdziesz 
mój mały dzielny ratowniku, różniących te obrazki 10 
szczególików”? Drugim zadaniem konkursowym było 
stworzenie komiksu. W realizację tego zadania dzieci 
wraz z instruktorkami włożyły ogrom pracy, pomy-
słów i serca. I tak powstała historia „O tym jak Maja, 
mała dzielna kurka, ratowała osła – kolegę z podwór-
ka”. Także i tym razem praca została doceniona i jako 
jedna z dziesięciu szkół drużyna została zaproszona do 
finału konkursu.  

Uczniowie klasy 3A wraz z wychowawczynią p. 
Iwoną Nycz musieli podołać wielu konkursowym 
zmaganiom. Nie tylko wykazali się wiedzą z zakresu 
pierwszej pomocy i fizjonomii odpowiadając na trudne 

i szczegółowe pytania, ale musieli poprawnie skomple-
tować apteczkę, pokonać medyczny tor przeszkód, 
synchronicznie całą grupą wykonać cykl wdechów i 
ucisków ratowniczych, czy ułożyć puzzle. Jednym z 
innych ciekawszych zadań było gaszenie pożaru w 
Wiosce Smerfów. Niewątpliwą atrakcją podczas zadań 
było poznanie ciekawych miejsc stolicy, takich jak: 
Pałac Kultury i Nauki, Muzeum Powstania Warszaw-
skiego czy budynek PAST-y.  

Mali ratownicy wykazali się niezwykła determina-
cją w wykonywaniu konkursowych zadań. Trzeba 
przyznać, że zapał i zaangażowanie dzieciaków mo-
głyby być wzorem dla niejednego dorosłego człowie-
ka.  

Jasieniczanie za zajęcie II miejsca otrzymali rzutnik 
i laptop, fantomy, oraz sprzęt sportowy i gry eduka-
cyjne. Po raz kolejny okazało się, że dzieciaki z Jasie-
nicy zasady udzielania pierwszej pomocy mają opa-
nowane na medal. Zachęceni sukcesem już czekają na 
przyszłoroczną edycję konkursu.  

W poprzednich latach uczniowie zajęli kolejno III i 
V miejsce.  

(Instruktorki programu I. Nycz, M. Mertens)  

 

 

KONKURS WIEDZY O ŚLĄSKU CIESZYŃSKIM 
Dziewczęta ze szkoły w Rudzicy zdobyły trzecie miejsce na XVI Powiatowym Konkursie Wiedzy o 

Śląsku Cieszyńskim.  
Konkurs pod honorowym patronatem prof. Jerzego Buzka został przeprowadzono we wtorek 22 maja w 

Szkole Podstawowej w Brennej. Jak informuje szkoła w Rudzicy, zakres materiału był ogromny, obejmował nie 
tylko zagadnienia historyczne, geograficzno-przyrodnicze i turystyczne, ale także treści z zakresu kultury ludo-
wej, w tym gwary, zagadnienia związane z kulturą i sztuką regionu oraz zakresu samorządu terytorialnego.  

Drużyna z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rudzicy w składzie: Kamila Białoskórska, Julia Sojka i 
Kornelia Kohut pod opieką nauczycielki Bożeny Małachowskiej wywalczyły w nim trzecie miejsce. Konkurs 
przebiegał dwuetapowo. W pierwszej części uczestnicy pisali test indywidualny, a suma punktów uzyskanych 
przez członków drużyny decydowała o udziale w drugim etapie. Drużyna z Rudzicy dotarła do niego bez żadne-
go problemu. Tam dziewczęta zmierzyły się z bardzo trudnym tekstem gwarowym, musiały też zareklamować, 
także używając języka gwarowego, swoją miejscowość.  

Szkoła zapowiada, że w przyszłym roku celem będzie najwyższy stopień podium i zdobycie głównej nagro-
dy, czyli wyjazdu do Europarlamentu.        www.jasienica.pl 
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ZWYCIĘSTWO MAZAŃCOWIC W KONKURSIE „KOCHAM POLSKĘ” 
Drużyna szkoły w Mazańcowicach zwyciężyła w III Regionalnym Konkursie Historycznym „Kocham Pol-

skę”, dobrze uczniowie placówki wypadli również w zmaganiach indywidualnych.  
Konkurs „Kocham Polskę” został zorganizowany w czwartek 24 maja w Szkole Podstawowej nr 24 w Biel-

sku-Białej, patronat nad nim 
objął Oddział Instytutu Pa-
mięci Narodowej w Katowi-
cach. Wystąpiło w nim kilka-
naście szkół z terenu miasta 
Bielska-Białej, powiatu biel-
skiego oraz żywieckiego. 
Oprócz drużynowego zwy-
cięstwa, drugie miejsce w ka-
tegorii klas starszych zdobył 
Artur Moskała z klasy 7a, z 
kolei aż dwa wyróżnienia w 
kategorii klas młodszych 
zdobyli uczniowie z klasy 4d 
– Magdalena Kosałka oraz 
Mateusz Woźniak. Uczniów 
w przygotowaniu do konkur-
su wspierali ich nauczyciele 
historii, Katarzyna Dębińska-
Zwięczak oraz Katarzyna Ja-
kubiec-Broda.   (R) 

SUKCES GRODŹCZAN NA VIII POWIATOWYM 
KONKURSIE GWARY CIESZYŃSKIEJ  

„RZÓNDZYMY PO NASZYMU” 
W czwartek 7 czerwca 2018 w Sali Widowiskowej przy zamku w 

Kończycach Małych odbył się VIII Powiatowy Konkurs Gwary. Była 
godka, rzóndzyni, był też śpiyw. W szranki stanęło 40 uczestników pocho-
dzących z regionu Śląska Cieszyńskiego i okolic. Poziom był niezwykle 
wysoki, a jury miało bardzo trudne zdanie. Szkołę w Grodźcu reprezento-
wali uczestnicy w każdej kategorii wiekowej.    

Trzecioklasista Filip Kamiński zajął II miejsce w kategorii klas młod-
szych, natomiast Karolina Pośpiech, Angelika Moczała i Oskar Maciejow-
ski w występie grupowym w kategorii klas starszych otrzymali wyróżnie-
nie, zaś siódmoklasista Jakub Westermann w kategorii klas najstarszych 
również otrzymał wyróżnienie.      (R) 

Foto: arch. szkoły 

Foto: arch. szkoły 
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KAROLINA ZNÓW NA PODIUM 
Kolejny turniejowy weekend i nowe medale. Tym razem na zawodach pływackich w Andrychowie Karolina 

Klajmon zdobyła jedno złoto i dwa srebra.  
Ośmioletnia Karolina Klajmon, uczennica szkoły w Jasienicy, w sobotę 16 czerwca wystartowała w Andry-

chowie na III Międzynarodowych Zawodach Pływackich o Puchar Burmistrza Andrychowa. Zawody rozegrane 
zostały na podgrzewanym, odkrytym basenie 50 metrowym, posiadającym 8 torów. Na starcie stawili się za-

wodnicy z 30 klubów, rywali-
zujący w 6 grupach wieko-
wych.  

Karolina pomimo rywali-
zacji ze starszymi zawodnicz-
kami (do 10 lat) zdobyła złoto 
za 50 m stylem dowolnym, a 
także dwa srebra – za 50 m 
stylem grzbietowym oraz 100 
m stylem dowolnym. W kon-
kurencji 100 m stylem grzbie-
towym zajęła 4 miejsce. Dzię-
ki dobrym startom zajęła 3 
miejsce w klasyfikacji „naj-
lepsza zawodniczka w katego-
rii wiekowej dziewczyn 10 lat 
i młodsze”.  

Na tych samych zawodach 
srebrny medal na dystansie 50 
m stylem klasycznym w kate-
gorii wiekowej 11 lat wywal-
czył również Wojtek Klajmon.  

www.jasienica.pl 

MŁODZI ZANIEWSCY ZNÓW NA PODIUM 
W dwa dni weekendu Wojtek i Maciej Zaniewscy, karatecy z Mazańcowic, zdobyli trzy złote medale i jeden 

brązowy.  
W sobotę 9 czerwca podczas turnieju z cyklu Śląska Liga Karate Wojtek pewnie wygrał swoje walki, zdoby-

wając złoty medal. Powtórzył tym samym wynik z pierwszej edycji Ligi. Dla Maćka był to debiut na tym cyklu 
turniejów, spisał się jednak bardzo dobrze, zdobywając brązowy medal. Turniej zgromadził blisko 100 zawodni-
ków z 9 ośrodków karate.  

W niedzielę chłopcy startowali w XVI Ogólnopolskim Turnieju Karate Kyokushin w Nowym Targu, nie da-
jąc szans rywalom, wygrywając swoje walki i zdobywając w swoich kategoriach dwa złote medale. W tych za-
wodach wystąpiło 169 zawodników z 12 ośrodków karate.  

www.jasienica.pl 
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ZAWODY WĘDKARSKIE O PUCHAR WÓJTA 

W niedzielny poranek 10 czerwca na stawach w Bie-
rach odbyły się pierwsze zawody wędkarskie o Puchar 
Wójta Gminy Jasienica Janusza Pierzyny.  

Zawody wędkarskie dla członków jasienickiego 
Związku Wędkarskiego i ich rodzin przeprowadzane są na 
stawach w Bierach od wielu lat. Organizuje je Koło nr 17 
Polskiego Związku Wędkarskiego w Jasienicy, w tym ro-
ku po raz pierwszy patronat nad nimi objął wójt Janusz 
Pierzyna. Podziękował członkom koła za troskę, z jaką 
dbają o staw i jego otoczenie. Dodał, że w ten sposób 
przyczyniają się do utrwalania lokalnych tradycji i przy-
rodniczego dziedzictwa Śląska Cieszyńskiego.  

W rywalizacji wzięło udział 25 wędkarzy. Zawodnicy 
startowali na wyznaczonych stanowiskach. Po zakończe-
niu zawodów i zważeniu ryb przez Komisję Sędziowską, 
ryby były wypuszczane do wody. Zwycięzcy otrzymali 
puchary.  

Przypomnijmy, Koło rozpoczęło działalność w 1975 r., 
kiedy to 18 członków Koła PZW w Bielsku-Białej, a rów-
nocześnie pracowników Fabryki Mebli Giętych w Jasieni-
cy, stworzyło odrębną sekcję. Dzięki działalności propa-
gującej wędkarstwo, liczebność sekcji szybko wzrastała i 
w 1976 r. liczyła już 70 członków, dzięki czemu prze-
kształcono ją w samodzielne koło przy Fabryce Mebli 
Giętych. W latach 1985-1988 koło liczyło ponad 250 
osób. W ostatnich latach koło liczy około 80 osób. W 
pierwszym okresie działalności wędkarze z Jasienicy 
dzierżawili dwa stawy rybne na terenie Świętoszówki, a 

od 1976 r. – po gruntownym przystosowaniu ich do 
potrzeb koła – w Bierach. Tu też w listopadzie 
1991 r., na 15. rocznicę powstania, uroczyście 
otwarto wybudowaną społecznie „Rybaczówkę”, 
stałą siedzibę jasienickich wędkarzy. Na początku 
koło prowadziło działalność hodowlaną, głównie 
karpia, a w latach 2000-2003 również pstrąga. Po 
wprowadzeniu nowych norm unijnych, koło zrezy-
gnowało z tej działalności. Od wielu lat koło udo-
stępnia wody swoich stawów dla sportowego po-
łowu ryb. Od roku 2012 prowadzi również łowisko 
specjalne „Pięć Stawów”. Obecnie prezesem Koła 
jest Jerzy Paciorek.  

www.jasienica.pl 

DZIEŃ DZIECKA W BIERACH 

Pierwszego czerwca Rada Sołecka w Bierach oraz 

Gminny Ośrodek Kultury Filia w Bierach zorganizo-
wali dla dzieci z okazji Dnia Dziecka festyn rodzinny 
na nowym placu zabaw w Bierach przy ul. Olszowej. 
Przybyło mnóstwo dzieci wraz z rodzinami. Zebra-
nych przywitały sołtys Maria Bury i kierownik GUK 
Sylwia Iskrzycka-Puzoń, życząc im dobrej zabawy.  

 Nasi milusińscy mogli skorzystać z dmuchanej 
zjeżdżalni, robili bańki mydlane, tańczyli w rytmach 
zumby, malowali twarze i korzystali z atrakcji na pla-
cu zabaw. Były słodkie poczęstunki i darmowa wata 
cukrowa. Pogoda dopisała. Humor też.  

Dzieci bawiły się dobrze, a dorośli również miło 
spędzali wspólnie czas,  wspominając swoje dzieciń-
stwo. 
     M. Bury 

Foto: arch. organizatora 
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VI RODZINNY RAJD ROWEROWY 
 OSP W IŁOWNICY 

W sobotę 2 czerwca 2018 r. przy sprzyjającej pogodzie i w świetnych 
humorach mieszkańcy naszej gminy i miejscowości sąsiadujących mieli 
okazję wziąć udział w VI Rodzinnym Rajdzie Rowerowym OSP Iłownica.  

W rajdzie uczestniczyły dzieci, młodzież oraz dorośli, łącznie 170 osób. 
Trasa rajdu przebiegała przez malownicze tereny Iłownicy, Pierśćca, Chy-
bia Kiczyc i Ochab. Start i meta rajdu miała miejsce przy obiekcie OSP w 
Iłownicy, gdzie organizatorzy przygotowali poczęstunek. 

Polecamy wszystkim, małym i dużym taką formę spędzania wolnego 
czasu. Wspólna wyprawa wspaniale integruje rodziny, daje wiele radości 
dzieciom, dorosłym, a przede wszystkim promuje zdrowy styl życia, bliski 
naturze i zdrowiu. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w rajdzie 
i zapraszamy za rok. 

Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim którzy przyczynili się do 
organizacji rajdu, a w szczególności: Komendantowi Komisariatu Policji 
w Jasienicy, Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Jasienicy, druhom straża-
kom z OSP Rudzica i OSP Iłownica, Sołtysowi i Radzie Sołeckiej z Iłow-
nicy oraz  SPONSOROM: Optyk Ewa Jasiczek, Sklep Mięso-Wędliny Pi-
larz Rudzica, Pillow EYEWEAR, ZPUH EL&SAT II Czesław Gawlas, 
Mentrans Mencnarowski Franciszek, Auchan WIK-MART Szczypka Ja-
nusz, „Fish Max – Pod Borem”, Firma „PolSzlif” Rudzica „Willa Radosna” 
w Rudzicy, Delikatesy Centrum w Rudzicy, Auto – Części Konior z Ru-
dzicy, Loman – producent czapek i szali, Sklep Rolniczo Przemysłowy w 
Rudzicy, Firma NOW-TERM, F.H.U GILUŚ z Roztropic, Firmie Auto – 
Importer z Jasienicy, Obracaj.pl, Kosmetologia Medyczna Estetyczna Mi-
racle, Buzera group – serwis sprzętu komputerowego. 

Dziękujemy również osobom obsługującym gastronomię Sławomirowi 
Giluś, Krystynie Kieczka i Marii Jurak.  

Organizatorzy 
 

 

 

 

 

 

 

NIKOLA MAJOR 
WICEMISTRZYNIĄ POL-

SKI W SKOKU  
W DAL 

Nikola Major, uczennica szko-
ły w Wieszczętach i reprezen-
tantka Stowarzyszenia Lekko-
atletyki i Sportu „Just Team” z 
Bielska-Białej została wicemi-
strzynią Polski w kategorii 
dzieci (U14).  
W Łodzi podczas XXIV Ogól-
nopolskiego Finału Czwartków 
Lekkoatletycznych 16 i 17 
czerwca zanotowała świetny 
wynik w skoku w dal – 4,88 m, 
który zapewnił jej tytuł. Tre-
nerką Nikoli jest Joanna Justy-
niak.  

www.jasienica.pl

 

„Ci, którzy myślą, 
 że nie mają czasu  

na uprawianie sportu, 
prędzej czy później  

będą musieli znaleźć 
czas na chorobę.” 

Edward Stanley 

 

Motywacja jest 
tym, co pozwala 
zacząć. Nawyk 
jest tym, co po-

zwala Ci wytrwać. 
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UROKI MORZA 
W związku z odzyskaniem przez Polskę 

niepodległości i uzyskaniem dostępu do mo-
rza Feliks Nowowiejski skomponował w 
1919 roku „Hymn do Bałtyku”. Autorem 
słów był Stanisław Rybka-Marius. Utwór 
stał się jedną z najważniejszych pieśni na 
Wybrzeżu, wykonywaną podczas ważnych 
uroczystości państwowych i wojskowych. 
Pierwsza zwrotka i refren niemal natych-
miast stały się oficjalnym hymnem powsta-
łej 1.10.1918 Ligi Morskiej, poźniej i dzisiaj 
także Rzecznej. Śpiewany jest również przez 
członków Szkolnych Kół LMiR na Podbe-
skidziu: 

„ Wolności słońce pieści lazur, 
łódź nasza płynie w świata dal. 
Z okrętu dumnie polska flaga, 
Uśmiecha się do złotych fal. 

I póki kropla jest w Bałtyku, 
Polskim morzem będziesz Ty. 
Bo o twe wody szmaragdowe, 
Płynęła krew i nasze łzy.” 

Wyrażona w hymnie radość i zobowiąza-
nie towarzyszyły czterdzieściorgu dzieciom 
i młodzieży wraz z opiekunami z Bielska-
Białej, Drogomyśla, Cieszyna, Jasienicy, 
Jaworza, Łodygowic i Czechowic-Dziedzic , 
którzy w 100-lecie swojej organizacji wyru-
szyli 23 maja na XXVII Zlot Jungów LMiR 
do Kołobrzegu. Po drodze zatrzymali się w 
Szczecinie, gdzie miał miejsce finał dorocz-
nego Konkursu „Młodzież na Morzu”. God-
nie zaprezentowała się ekipa Okręgu Biel-
skiego, która wiodła prym w poszczegól-
nych kategoriach. Uczniowie  ZSP w Jasie-
nicy (op. Alicja Iskrzycka) oraz z LO IV w 
Bielsku-Białej (op. Katarzyna Cieślicka) 
zdobyli za pracę w 2017 roku tytuł „Wiodą-
ce Koło LMiR”, a ZS w Drogomyślu 
(op.Renata Piórkowska) - „Najlepsze Koło 
LMiR”. W kategorii „Wiedza o Pomorzu 
Zachodnim” drużyna z Jasienicy zdobyła 
I miejsce, zaś Katarzyna Kuboszek V 
(wśród SP), a Krzysztof Kukla – III (wśród 
gimnazjalistów). W Konkursie Plastycznym  
praca Marceliny Slaczałek została nagro-
dzona, zaś inni uczestnicy zdobyli wyróż-
nienie.  

Pochodząca z Drogomyśla tegoroczna 
absolwentka Zespołu Szkół im. W. Szybiń-
skiego w Cieszynie Kinga Folek (op. Błażej 
Guzy) wywalczyła II Miejsce w Konkursie 
„Wiedza o Pomorzu Zachodnim” oraz III w 
„Wiedzy o Morzu”. Jednocześnie w druży-
nie z Adamem Jancewiczem zdobyła odpo-
wiednio IV i V miejsca. Łącznie swoją wie-
dzą zdominowała wszystkich i w nagrodę 
popłynie promem do Ystad w Szwecji. 

Po całodniowych zwycięskich zmaganiach ligowcy udali się 
do celu podróży. Czekał na nich bogaty program Zlotu, którego 
trzydniowa realizacja wymagała sporego wysiłku. Ponieważ był 
też czas na plażowanie, to wszyscy z uśmiechem na ustach brali 
udział w otwarciu okolicznościowej wystawy – „100 - lecia Ligi 
Morskiej i Rzecznej” w Muzeum Oręża Polskiego oraz byli 
świadkami podpisania porozumienia o współpracy pomiędzy 
Muzeum i Ligą. 

Istotnym elementem wystawy był pochodzący z 1934 roku 
sztandar Ligi Morskiej i Kolonialnej z Czechowic, który cieszył 
się dużym zainteresowaniem i zajmował ważne miejsce wśród 
pocztów sztandarowych w kołobrzeskiej Konkatedrze oraz w 
kolumnie marszowej. 

W okolicznościowych jednolitych koszulkach towarzyszyli 
otwarciu sezonu żeglarskiego w Marinie Solnej i Dni Kołobrze-
gu. Z flagami swoich gmin i powiatu bielskiego brali udział w 
barwnym korowodzie od Ratusza do Portu oraz w różnorakich 
imprezach rozrywkowych. Na plaży dzielnie walczyli z innymi 
ekipami w wieloboju morskim. Zlot zakończyła uroczysta Msza 
św. w intencji Ludzi Morza i wręczenie pamiątkowych certyfi-
katów uczestnictwa oraz nagród i pucharów, także dla członków 
Okręgu Bielskiego. 

Ukoronowaniem pobytu była całodniowa wyprawa na duń-
ską Wyspę Bornholm. Na pokładzie katamaranu „Jantar” poko-
nywali przez 9 godz. w obie strony wzburzone morze, przekonu-
jąc się np. co to jest choroba morska i jak trudno jest się utrzy-
mać na nogach na rozkołysanym statku. Rekompensatą za te 
trudne przeżycia była 4-godzinna objazdowa wycieczka po za-
chodniej stronie wyspy: malownicze miasteczka portowe z róż-
nymi warsztatami rzemieślniczymi; granitowe plaże wynurzają-
ce się z morskiej głębiny; wysokie klify, z których roztaczał się 
wspaniały widok na morze i maleńkie stateczki; ruiny potężnego 
zamku; białe, średniowieczne kościółki. To wszystko można by-
ło zobaczyć, ale i dzięki przewodniczce poznać obyczaje miesz-
kańców, burzliwą przeszłość i ciekawą teraźniejszość tej ziemi, 
a właściwie ogromnej granitowej skały wystającej z dna Bałty-
ku.  

Jednym z zadań jakie stawia sobie LMiR od powstania jest 
formowanie wzorów pożądanych osobowości w młodym poko-
leniu Polaków. Dlatego przez codzienną pracę w SK, organizo-
wanie, warsztatów, konkursów, zlotów itd. buduje w ich sercach 
i umysłach przestrzeń wolności i odpowiedzialności za siebie, 
naród, państwo.  

Edward  Szpoczek

 Foto: arch. organizatora 



26  lipiec 2018 

   

 

 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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PRZYJMĘ UCZNIA 

NA PRAKTYKI W ZAWODZIE STOLARZ. 

INFORMACJE 

POD TEL. 504 076 723 
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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 po terenie całego kraju  
sprzedaż  i  dostarczanie trumien  zabieranie zwłok na życzenie klienta do chłodni  

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

 

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

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

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

Zapraszamy 

Od poniedziałku do piątku    8
00 

- 16
30

 

sobota     8
00 

- 13
30

 

 

 

EKSPRESOWA NAPRAWA 

I WYKONANIE PROTEZ 

BIERY, ul. Ogrodowa 

TEL.:    504 131 134 

                                33 819 48 77` 

  

    

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  
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