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m i e s i ę c z n i k   s a m o r z ą d o w y  g m i n y  

I Wicewojewoda Śląski Jan Chrząszcz  
gościł w Gminie Jasienica. 

SZANOWNI PAŃSTWO 
PRACOWNICY OŚWIATY GMINY JASIENICA  

Z okazji Dnia Edukacji składam wyrazy uznania za odpo-
wiedzialną pracę w kształtowaniu umysłów i serc naszych 
dzieci i młodzieży.  
Dziękując za zaangażowanie w pracę oświatową, życzę 

dużo satysfakcji z wykonywanych zadań. Niech edukacja i efekty wy-
chowawcze będą zawsze źródłem przyjemności, a nigdy przyczyną przy-
krości. Wszystkim nauczycielom oraz pracownikom administracji i ob-
sługi placówek oświatowych Gminy Jasienica życzę satysfakcji z osią-
gnięć     w pracy zawodowej, wytrwałości w pokonywaniu codziennych 
trudności, powodzenia w życiu osobistym oraz wszelkiej pomyślności. 
 

Wójt Gminy Jasienica 

Janusz Pierzyna 
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UCHWALONO STU-
DIUM ZAGOSPODA-
ROWANIA PRZE-
STRZENNEGO 

Najważniejszą  sprawą, 
którą realizowaliśmy     
z płaszczyzny gminy    

w ostatnim miesiącu było podjęcie przez Radę 
Gminy Jasienica uchwały   z dnia 31 sierpnia 2016 r. 
w sprawie uchwalenia zmiany „Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Jasienica". W poprzednim wydaniu naszego miesięcz-
nika zrelacjonowałem częściowo tę sprawę. Dziś mogę 
z satysfakcją powiedzieć, że jesteśmy chyba pierwszą 
gminą w Polsce, która uchwaliła to studium według 
nowych przepisów. Sesja RG trwała od godz. 800 do 
2100. Podczas obrad rozpatrzyliśmy ponad 600 podań - 
wniosków, które mieszkańcy złożyli w tej sprawie. 
Obecnie przystąpiliśmy do zmiany planu zagospoda-
rowania przestrzennego i dostosowania go do nowych 
przepisów. Proces ten może potrwać do 1,5 roku i za-
kończy się podjęciem stosownej uchwały przez Radę 
Gminy Jasienica. 

PRACE DROGOWE 

     Kończymy proces budowy dróg. Jakość prac wy-
konywanych przez firmę z Jastrzębia jest na dobrym 
poziomie, mimo że na początku mieliśmy obawy, gdyż 
firma ta wykonywała roboty drogowe na naszym tere-
nie, po raz pierwszy. Myślę, że te dywaniki asfaltowe 
położone w tym roku, będą służyć mieszkańcom przez 
szereg lat. Również remonty cząstkowe dróg mają się 
ku końcowi. Udało się nam dodatkowo zakupić sub-
strat mielonego asfaltu, który poprawi na jakiś czas 
drogi podbudowane klińcem, do czasu pokrycia ich 
dywanikami asfaltowymi. 

DNI POWIATU 

      3-4 września odbyły się Dni Powiatu w Jaworzu. 
W trakcie tej uroczystości gmina Jaworze  świętowała 
25-lecie samorządności, gdyż poprzednio była ona so-
łectwem gminy Jasienica. Uczestniczyłem w tych wy-
darzeniach na zaproszenie władz Jaworza. Gratuluję 
osiągnięć i dobrego sąsiedztwa i życzę dobrej współ-
pracy na następne lata. Byśmy służyli sobie pomocą ze 
wzajemnym szacunkiem. Życzę by gmina Jaworze 
nadal była tak dobrze zarządzana i prężnie się rozwija-
ła. 

 SPOTKANIE Z ZARZĄDEM DRÓG 

        Spotkałem się z przedstawicielami Powiatowego 
Zarządu Dróg w celu omówienia ewentualnych inwe-
stycji. Projektowane jest rondo na skrzyżowaniu ulicy 
Strumieńskiej i Międzyrzeckiej   oraz  dokończenie 
budowy chodnika między Jasienicą i Rudzicą.  
W trakcie projektowania jest odcinek drogi między 
Mazańcowicami a Międzyrzeczem Dolnym. 
Również w trakcie projektowania jest odcinek drogi od 
cmentarza ewangelickiego w Międzyrzeczu Dolnym  
w kierunku Ligoty. W tej sprawie rozmawiałem           
z burmistrzem Czechowic, który również tym odcin-
kiem drogi jest bardzo zainteresowany. 

PODZIĘKOWANIA 

     Serdecznie dziękuję wszystkim radom sołeckim      
i sołectwom, za zorganizowanie dożynek w swoich 
sołectwach - Bierach, Jasienicy, Rudzicy, Między-
rzeczu, Mazańcowicach, Bielowicku, Łazach, 
Grodźcu. Chcę wyrazić moje uznanie dla waszych 
wysiłków związanych zarówno ze zbiorem plo-
nów, jak i umiejętnością dziękczynienia oraz pod-
trzymywania tradycji nacechowanych modlitwą, 
obrzędami i zabawą. Dziękuję wszystkim miesz-
kańcom sołectw, za trud włożony w organizację 
dożynek lokalnych. 
     Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim kołom 
emerytów, rencistów i inwalidów, za działania, 
które podejmują w formie wyjazdów na różnego 
rodzaju wycieczki oraz organizują wspólne spo-
tkania. To bardzo ważne, by ludzie w okresie je-
sieni swojego życia utrzymywali ze sobą kontakty 
i korzystali z bazy lokalowej gminy, bo po to zbu-
dowano obiekty użyteczności publicznej, by słu-
żyły lokalnej społeczności. Szczególnie dziękuję 
zarządom tych organizacji, za podejmowane ini-
cjatywy. 

PRZETARGI 

      Ogłosiliśmy przetarg na sprzedaż następnych 
dwóch działek w Jasienickiej Strefie Ekonomicz-
nej. Ogłoszenie przetargowe będzie wisiało na ta-
blicy ogłoszeń przez dwa miesiące. Mam nadzie-
ję, że  następne działki znajdą nabywców i roz-
pocznie się tam już budowa i zatrudnianie pra-
cowników. 

 

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 Romuald Bożko, e-mail: braldo@interia.pl;  Z-ca red. naczelnego, 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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125-LECIE PARAFII EWANGELICKO-
AUGSBURSKIEJ  

     Uroczyste nabożeństwo odbyło się 18. wrze-
śnia w kościele Zmartwychwstania Pańskiego w 
Jasienicy. Bardzo serdecznie dziękuję wiernym 
Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Bardzo 
dziękuję również księdzu pastorowi za zaprosze-
nie mnie na tę doniosłą uroczystość. Myślę, że 
frekwencja i panująca atmosfera podczas tego na-
bożeństwa dawała pełny obraz zadowolenia i ra-
dości tego jubileuszu. W krótkich słowach chciał-
bym podziękować za ten czas funkcjonowania      
i współpracy, również administracyjnej. Ponieważ 
nie da się odłączyć parafii od życia społecznego. 
Każda parafia skupia swoich wiernych, a oni są 
również przedstawicielami, działaczami różnych 
organizacji, stowarzyszeń  - mieszkańcami, którzy 
rozwijają daną miejscowość. I to się wszystko za-
zębia. Dlatego wszystkim wiernym Kościoła 
Ewangelicko-Augsburskiego bardzo dziękuję, za 
prace podejmowane na przestrzeni minionych 
125. lat na terenie gminy i sołectwa Jasienica. 
Myślę, że chrześcijaństwo na tym terenie repre-
zentowane przez kościół ewangelicki i katolicki 
ma dobre podstawy, a nasze kościoły nie świecą 
pustkami i nie ma potrzeby zamieniania ich na in-
ne obiekty,  jak ma to miejsce na zachodzie Euro-
py i aby ten trend nie dotarł do Jasienicy. 

SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELAMI AGEN-
CJI NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH 

        Podczas spotkania, w dniu 20. września, 
omawialiśmy możliwość nieodpłatnego przekaza-
nia na rzecz naszej gminy, działki w Roztropicach 
koło mleczarni, o powierzchni 33. arów. Ponadto 
staramy się, by ANR w Opolu przekazała środki 
finansowe na wybudowanie nowego budynku so-
cjalnego dla rodzin, które mieszkają w bardzo 
trudnych warunkach. Mam nadzieję, że rozmowy 
zakończą się w tym roku, a w następnym roku 
rozpocznie się proces inwestycyjny. 

ZARZĄD POWIATOWY OSP W BIELSKU-
BIAŁEJ 

     21. września w Porąbce odbyło się posiedzenie 
plenum Powiatowego Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych. Przedmiotem obrad był Zjazd 
Powiatowy OSP, który odbędzie się 3. grudnia br., 
gdzie wybrane zostaną nowe władze Związku na 
następną pięcioletnią kadencję.   

SPOTKANIE W SKOCZOWIE 

            Ciekawy przebieg miało spotkanie z wi-
ceministrem  Jerzym Kwiecińskim, który w dniu 
23. września,  przedstawił plan ministra Mateusza 
Morawieckiego, w zakresie odpowiedzialnego 

rozwoju Polski. Zabierając głos zadałem pytania 
odnośnie ustawy o odnawialnych źródłach energii 
oraz budowy zbiornika retencyjnego. Wystąpiłem 
z wnioskiem, by gminy nie były obciążane podat-
kiem VAT, bo wg mojej oceny jest to podatek od 
podatku. Poddałem pod rozwagę możliwość po-
wstania małych stref ekonomicznych, by m.in. 
skrócić czas dojazdu do pracy zatrudnionych tam 
pracowników, tak aby co 30-40 km funkcjonowa-
ła mała strefa ekonomiczna.   
        W odpowiedzi w zakresie odnawialnych źró-
deł energii padło stwierdzenie, że Polska będzie 
nastawiona na węgiel. Jeśli chodzi o zmniejszenie 
lub zlikwidowanie VAT-u dla gmin, nie jest to 
możliwe. Natomiast na małą retencję więcej pie-
niędzy nie będzie.          
Myślę, że spotkanie było bardzo pozytywne, chcę 
podziękować, że osobiście Pan Minister przed-
stawił ten plan Rozwoju Polski – samorządowcom 
i przedsiębiorcom z naszego terenu.  

WYSTAWA W MAZAŃCOWICACH 

            W Szkole Podstawowej w Mazańcowi-
cach, 23. września Polski Związek Kanarków        
i Ptaków Egzotycznych zorganizował wystawę,   
w ramach której odbył się konkurs plastyczny, 
który wyłonił zwycięzców. Bardzo dziękuję orga-
nizatorom tego przedsięwzięcia, gdyż daje to inny 
obraz niż świat elektroniczny. Pokazując młodzie-
ży inny świat - świat przyrody, który nas otacza. 
Warto czasem zatrzymać się nad tym, że są jesz-
cze inne pasje, które warto rozwijać. Bardzo ser-
decznie dziękuję Panu prezesowi Oddziału 
Związku w Bielsku-Białej, jak również Pani dy-
rektor szkoły, za dostarczenie wrażeń i umożli-
wienie kontaktów uczniów z żywą przyrodą. 

KONWENT WÓJTÓW 

     Miał miejsce 27. września w Porąbce. Tema-
tem była prywatyzacja w zakresie tworzenia 
związku międzygminnego odnośnie zarządzania 
PKS-em. Trzeba powiedzieć, że gmina Jasienica 
w tym roku przekazała na rzecz powiatu, na funk-
cjonowanie PKS, 624 tys. złotych. Mam nadzieję, 
że proces reformowania PKS-u będzie przebiegał 
tak, żeby gmina Jasienica nie musiała wydawać 
tak dużych środków w przyszłości, a mieszkańcy 
mieli zapewnioną komunikację. 

 POWIATOWE ZAWODY W SZCZYRKU 

      1-go października odbyły się Powiatowe Za-
wody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.      
W Centralnym Ośrodku Sportu, Gminę Jasienica 
reprezentowała chłopięca drużyna z Międzyrzecza 
Górnego, w bardzo dobrej atmosferze rywalizacji 
sportowej. MDR z Międzyrzecza G. zajęła 8 miej-
sce.  str. 4 
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Cieszę się, że młodzi adepci pożarnictwa, tak 
prężnie interesują się tą dziedziną życia. Wszyst-
kim, którzy pracują z młodzieżą serdecznie gratu-
luję i bardzo dziękuję. 

PARKING ODDANY DO UŻYTKU 

           Jak wcześniej informowałem, gmina zaku-
piła grunt koło kościoła ewangelickiego z prze-
znaczeniem pod parking. Został on oddany do 
użytku 3. października po zakończeniu prac bu-
dowlanych. Służył będzie wiernym kościoła, a w 
dni powszednie pacjentom ośrodka zdrowia i inte-
resantom policji oraz innym użytkownikom zała-
twiającym sprawy w centrum Jasienicy. Inwesty-
cja została zakończona. Jeszcze chcemy obsadzić 

teren tujami, by zabezpieczyć sąsiednie posesje 
przed wpływem spalin. 

SPOTKANIE Z DYREKTOREM BIELSKIEJ 
ENERGETYKI 

        Dotyczyło omówienia kwestii konserwacji 
urządzeń energetycznych w przyszłym roku. Na 
terenie gminy Jasienica mamy ponad 2060 opraw 
świetlnych. Za konserwację i utrzymanie każdego 
punktu będziemy płacić 8,40 zł. miesięcznie. To 
znaczne koszty poza opłatą za zużytą energię 
elektryczną. W tym miejscu apeluję do wszystkich 
mieszkańców, żeby zgłaszali do Urzędu Gminy 
wszelkie zauważone awarie w tym zakresie. 

Dziękuję za relacje 
R. Bożko 

DOŻYNKI W ZAPRZYJAŹNIONEJ JASIENICY DOLNEJ. 

W dniu 10 września delegacja naszego sołectwa 
wyruszyła na uroczyste podziękowanie za zebrane w 
tym roku plony do zaprzyjaźnionej Jasienicy Dolnej 
koło Nysy. 

Otrzymaliśmy zaproszenie od pani Brygidy Barcik 
- sołtysa Jasienicy Dolnej oraz pana Tomasza Karpiń-
skiego - wójta gminy Łambinowice. Na dożynki udała 
się delegacja na czele z sołtysem Bronisławem Szal-
botem, któremu towarzyszyła radna Mirosława 
Hawełek oraz członkowie Rady Sołeckiej: Jolanta 
Duźniak, Henryka Ku ś i Czesław Biela. Wszyscy 
udali się w korowodzie dożynkowym do miejscowego 
kościoła i uczestniczyli w Mszy św. dziękczynnej, któ-
rą odprawił ksiądz Fryderyk Stylla, w udekorowanym 
plonami, miejscowym kościele. Główne miejsce przy 
ołtarzu zajmował piękny, misternie wykonany z ziaren 
zbóż wieniec dożynkowy w kształcie korony. Staro-
stami dożynek byli Andrzej Matusiak i Beata Leśniak. 

Uroczystość uświetnił występ miejscowego chóru.  
Potem wszyscy wraz z mieszkańcami udali się na bo-
isko z amfiteatrem, na dalszy ciąg uroczystości. Wójt 
gminy Łambinowice serdecznie przywitał naszą dele-
gację i podkreślił duże znaczenie już ponad dziesięcio-
letniej, serdecznej przyjaźni pomiędzy Jasienicą          
z Podbeskidzia i Jasienicą Dolną. 

Nasza delegacja ofiarowała starostom dożynko-
wym bochen chleba upieczony z mąki wykonanej       
z tegorocznych zbóż. Poczęstowała kołoczami z serem 
i jabłkami, podobno nasze podbeskidzkie są wyjątko-
wo smaczne !!!  

Dobrze być wśród serdecznych ludzi. 
Wspólnie z nimi dziękować za dary nieba. 
Wrócić bogatszym o nowych przyjaciół i wiele 
oznak ludzkiej życzliwości .  

M. Hawełek 
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Z   G Ó R K I … 

Głodówka dobra na wszystko? 
 

Trzeci dzień nic nie jem. Już nie czuję głodu, ani ssa-
nia w żołądku, ani burczenia, czy tym podobnych do-
znań akustycznych. Czuję za to lekkość i błogość – nie 
tylko tę fizyczną, ale nade wszystko duchową…  

Moja głodówka nie wynika z tego, by zrzucić 
zbędne kilogramy, bo takowych szczęśliwie nie mam, 
czy aby przećwiczyć silną wolę, którą mam. Moja 
głodówka wynika z przygotowań do banalnego zabie-
gu, który mnie jutro czeka. Zastanawiam się skąd się 
wzięło słowo „zabieg”? Czyżby z zabieganego perso-
nelu medycznego? Albo przewrotnie od tego zabiega-
nego pacjenta, który na czas zabiegu musi odstawić 
codzienne i conocne zabieganie, choćby nawet był 
największym pracoholikiem? 

Ale ta moja głodówka przypomniała mi, że Wielki  
Mahatma Gandhi (który był szczuplutki, by nie po-
wiedzieć chudzielcem) jeśli tylko miał jakiś problem, 
wydawałoby się po ludzku, że nie do rozwiązania, to 
stosował kilkudniową głodówkę, podczas której przy-
chodziły mu do głowy genialne pomysły, rozwiązują-
ce najtrudniejsze nawet problemy – i to pokojową 
drogą, bez nienawiści, z miłością bliźniego, która 
winna obowiązywać wszystkich – niezależnie od cza-
su, wyznawanej religii, czy poglądów… Niezależnie 
od miejsca i nastrojów… 

W swojej naiwności i prostolinijności pomyślałem 
sobie, jaki piękny byłby nasz świat, z naszym wybra-
nym krajem na czele, gdyby politycy, mający do roz-

wiązywania skomplikowane 
zagadnienia, brali przykład ze 
sprawdzonego i przynoszące-
go, tak niezwykłe efekty, spo-
sobu Mahatmy Gandhiego! 

Ale politycy, miast gło-
dówki, wolą się obżerać i opi-
jać, dyskutować bez przerwy, gmatwać sprawy proste, 
dawać upust egoizmowi, czy podlizywać się wodzowi, 
by intratnym stanowiskiem oszukiwać upływający 
czas, który i tak wszystko zweryfikuje i sprowadzi do 
parteru, albo nawet niżej… A prawda, która „nas wy-
zwoli”  i tak – prędzej, czy później – musi tryumfo-
wać, bo niezależnie z której strony nadchodzi fałsz      
i kłamstwo, które (jak wiadomo) ma krótkie nogi, to 
potknie się i wyrżnie łbem, by oprzytomnieć i uświa-
domić sobie, że życia nie można budować z urojonych 
światów, który widzi, czuje i spisuje „czyny i rozmo-
wy”… 

Może to ta głodówka sprawiła, że zabrnąłem nieco 
za daleko w tych zamyśleniach, a może to właśnie ona 
podpowiedziała mi te gorzkie słowa, które wszak wy-
nikają z tęsknoty za światem bez kłamstwa i cham-
stwa, który będziemy stwarzać dla siebie z życzliwo-
ści a nie nienawiści, i z rozświetlonego błękitu – bo 
tam watro zmierzać…  

                                       Juliusz Wątroba  

 

POCIĄG POSPIESZNY DO MIŁOŚCI     

to półtoragodzinny, satyryczno-liryczny spektakl Ju-
liusza Wątroby (znanego poety i satyryka), opo-

wiadający historię dwojga ludzi, którzy przypadko-

wo spotykają się w dalekobieżnym pociągu i długą 

wspólną podróż próbują skrócić rozmową: z razu 

ogólnikową, z czasem jednak zamieniającą się w 

zwierzenia o kolejnych miłościach, skrzącymi się 

dowcipem i błyskotliwymi dialogami, ale także nie-

kiedy i przejmującym liryzmem.  

Mocną stroną spektaklu są też różnorodne pio-

senki w znakomitej aranżacji Mateusza Walacha. 

Występują: Sabina Głuch i autor Juliusz Wątroba.  

Premiera 14.11.2016r. godz. 18.00, 

Teatr Polski w Bielsku-Białej, cena 25 zł. 
 „ I ło ludziach co tu żyli i ło ciebie ziymio dbali 

Naszych łojcach i pradziadach co cie sercym miłowali.” 

ZAPRASZAMY 



 

6  październik 2016 

ZIYMIA 

Witóm piyknie! 
Ja, ja gibko nóm tyn rok leci, ani my sie nie łobezdrzyli, a już jesiyń, kóniec wycie-
czek, rajzowanio po świycie. Z pól pozbiyrane, załorane, na pogode ni mógli my latoś 
narzykać, chocioż deszcza mieli my pod dostatkiym, to i słońca nóm nie brakowało. 
Rok był dobry i urodzajny, tóż też mieli my kupe łuroczystości dziynkczynnych za la-
tosi plóny. Dożynki gminne, sołecki, nabożyństwa, msze dziynkczynne w kościołach. 
Na jednej takij łuroczystości farorz przedstawił taki łobrozek: 
Babcia zachynco wnuczke, by ji pumogła kopać w łogródku, na co wnuczka łodpowia-
do: 
-  Babciu nie mogę co powiedziały by koleżanki gdyby mnie zobaczyły, przecież to ob-
ciach. 
 I tu słyszym głosy starszych ludzi, kierzy pamiyntajóm, że downi piersze było pole i robota w polu, kiero mu-
siała być zrobióno na czas. Kie była piloba łojcowie, starzycy, dziecka,  wszyscy byli przy robocie. Kaj by tam 
kiery z dziecek łopowożył sie powiedzieć, że nie pójdzie siana stawiać abo ziymnioków zbiyrać, bo mu sie nie 
chce abo to je łobciach. Dyć takigo słowa żodyn downi nie znoł, a jakby sie tam trefił jaki móndrok lyniwy to by 
go hneda łojcowie moresu nałuczyli. Ło wieczerzy musioł by zapómnieć, a kie by jyno głód poczuł zaroz by se 
spómioł, że bez pracy ni ma kołoczy, ani ni ma chleba. I po takij kuracyji głodowej na drugi dziyń już sie chycił 
roboty. Przypómniałyby mu sie słowa kiere i my dobrze znómy „kiery nie pracuje, niech też nie jy”. Kiej my sie 
już brali po kościele ku chałpie, jedyn zocny człowiek, kierymu fórt ty słowa wnuczki chodziły po głowie tak 
zaczył: 
- Jo tam tego pola mi móm wiela, dyć by to galatami przykrył ale nie przedstawióm se żeby moji chłapcy, kie 
trzeja to zryć abo, skopać powiedzieli, że to je łobciach. Dyć łóni muszóm czuć wóń tej ziymi, widzieć ty cuda, 
kie z małego ziorka wyrostajóm piykne marchewki, rzodkiewka, groch, kapusta a insze gryncajgi, kiere to ma-
jóm niepowtarzalny smak, bo sóm wyhodowane i łopatrywane z miłościóm. I to je prowda, dyć ty z supermarke-
tów im nie dorównujóm. Móndrzy to sóm łojcowie, kierzy dziecka łuczóm, przywiónzanio i miłości do ziymi 
matki. Dyć łóna żywiła zawsze minióne pokolynia, żywi i dzisio nas i żywić bydzie przyszłe pokolynia. Tóż 
szanujmy jóm, łopatrujmy, miyjmy jóm w wielkij zocy, dyć  łóna pryndzyj czy późnij kożdego z nas z miło-
ścióm przyjmie jak matka do swojigo łóna.  

J. N. Josiyniczanin 
 

MACIERZ Z GRODŹCA NA SZLAKU BESKIDZKICH MUZEÓW 

W sobotę 17 września b.r. członkowie i sympatycy Koła Macierzy 
Ziemi Cieszyńskiej TMR w Grodźcu odwiedzili trzy beskidzkie 
muzea:  
• Muzeum Ustrońskie im. Jana Jarockiego, które znajduje się w bu-

dynku administracyjnym dawnej huty „Klemens”. Ciekawe eks-
pozycje, interesujący werbalny i multimedialny przekaz dostarczył 
nam wiedzy na temat potęgi industrializacyjnej jaką był Ustroń 
przez prawie dwa wieki swej historii i dzięki której stał się później 
i jest do dziś miejscowością uzdrowiskową. 

• Muzeum zbiorów Marii Skalickiej – oddziału ustrońskiego Mu-
zeum, gdzie zgromadzone są cenne zbiory bibliofilskie, malar-
stwa, exlibrisów. Szczególnie cenne są dzieła Pawła Stellera, arty-
sty urodzonego w Ustroniu – Hermanicach, zwanego polskim Dü-
rerem. 

• Muzeum Regionalne w Wiśle podobnie jak dwa pozostałe, po-

zwoliło nam przypomnieć sobie czasy 
dzieciństwa, szkolne ławki,  kałamarze, 
a nawet rysiki, pokaz kowalstwa i in-
nych zawodów, których gospodarcze 
znaczenie dawno minęło. A wszystko 
to w przekazie piękną gwarą istebniań-
ską. 

Mimo deszczowej pogody spacer ulicami 
Wisły i Ustronia w towarzystwie prze-
wodnika beskidzkiego p. Janusza Gań-
czarczyka pozwolił nam na nowo odkryć 
uroki obu miast, krzepić się wrażeniem, 
jak wiele zostało tu zrobione ku zadowo-
leniu mieszkańców i rzeszy turystów 
odwiedzających Beskidy. 
Pożegnanie lata, przy grillu i ze śpiewem, 
było ostatnim elementem naszej wy-
cieczki. Choć załamanie pogody, deszcz  
i ziąb po kilkunastu dniach wrześnio-
wych upałów uświadomiły nam, że nie-
uchronnie jesień puka do drzwi, dobry 
humor nas nie opuszczał, a niezapomnia-
ne wrażenia z wycieczki  będziemy  pie-
lęgnować i o nich opowiadać. 

Irena Skrzyżala 
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Bajtel i starzik rzondzom po naszymu - gwarowe spotkania pokoleń" 

          Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły i Promocji Gminy Jasienica opracowało projekt „Bajtel i starzik rzondzom 
po naszymu - gwarowe spotkania pokoleń", który został dofinansowany przez Gminę Jasienica i  jest  realizowany    
w okresie od 10.03.2016 r. do 15.11.2016 r. 
     Celem głównym projektu jest propagowanie znajomości gwary Śląska Cieszyńskiego, tutejszych obyczajów oraz 
strojów, a także znanych postaci z regionu.  Wszyscy beneficjenci, bez względu na wiek, począwszy od przedszkola-
ków a skończywszy na seniorach  będą mogli zaprezentować swoje umiejętności, wygłaszając  teksty gwarowe.  
Za  nami już pierwsza część projektu. W czwartek, 12 maja odbył się konkurs recytatorski, podczas którego ucznio-
wie gimnazjów z naszej gminy i gmin ościennych mogli zaprezentować swoje umiejętności, wygłaszając  teksty gwa-
rowe.  
27 października 2016 odbędzie się część druga projektu. Będzie to spotkanie gawędziarskie, prowadzone przez pana 
Józefa Niesyta (Josiyniczanina), na które pragniemy zaprosić wszystkie osoby pragnące kultywować i poszerzać zna-
jomość gwary Śląska Cieszyńskiego.  
Mamy nadzieję, że realizacja projektu przyczyni się do popularyzacji znajomości kultury, języka i obyczajów naszego 
regionu. Jednocześnie będzie okazją do wymiany doświadczeń pokoleniowych. 
Pragniemy przekonać dzieci i młodzież, ale także dorosłych mieszkańców naszej gminy, że gwara jest językiem, 
funkcjonującym podobnie jak język literacki i  może wyrazić wszystko, co czujemy, przeżywamy, co chcemy opisać  
i przekazać.   
Nasz projekt może być także hołdem i ukłonem w stronę  przodków, którzy „ po naszymu” mówili, myśleli i wyrażali 
wszystko to, co leżało im na sercu. Gwara była dla nich  naturalnym językiem i wyrażali za jej pomocą więcej uczuć   
i treści niż w polszczyźnie. To, co mówili, jak się ubierali, czy jakie mieli obrzędy, było bezpośrednio związane z ję-
zykiem, którym się posługiwali.  
Pragniemy wzbudzić u mieszkańców poczucie dumy z przynależności do regionu i upowszechniać znajomość zarów-
no gwary Śląska Cieszyńskiego, jak i tutejszej kultury, sztuki, obyczajów regionalnych, jednocześnie kształtując po-
stawę dumy z minionego pokolenia. 
Serdecznie zapraszamy na  POSIADY GWAROWE  27 października  2016 r. (czwartek)  o godz. 1700, do sali 
GOK w Jasienicy ( w budynku Urzędu Gminy).  

Zarząd i członkowie stowarzyszenia

„BLISKOŚĆ ODDALEŃ” - relacja 
15 września br. w Kubiszówce odbyło się spotkanie z 

Agnieszką Nowinską i Juliuszem Wątrobą  – autorami tomiku 
poetyckiego "Bliskość oddaleń". Wiersze najbardziej znanego 
w naszym regionie poety zostały wydane w przepięknym opra-
cowaniu graficznym Agnieszki Nowinskiej, bielszczanki 

mieszkającej obecnie w Stanach Zjednoczo-
nych. 

Prezentacji publikacji towarzyszył kon-
cert poetycko-muzyczny w wykonaniu biel-
skich artystów i wychowanków Kubiszówki. 
Nastrojowym piosenkom towarzyszyły ukła-
dy taneczne grupy Art Dance Senior oraz 
multimedialne prezentacje obrazów zamiesz-
czonych w tomiku. Wiersze Juliusza Wątro-
by usłyszeliśmy również w interpretacji To-
masza Lorka – aktora Teatru Polskiego oraz 
Piotra Skuchy – znanego bielskiego satyryka 
i animatora kultury. To był magiczny, pełen 
wzruszeń koncert! Nic dziwnego, że spotkał 
się z entuzjastycznym przyjęciem publiczno-
ści. 

Na scenie wystąpili: Joanna Jatkowska, 
Anna Majeranowska, Agnieszka Bąk, 
Krzysztof Majka, Piotr Skucha, Tomasz Lo-
rek, Stanisław Korpiela, Mateusz Widomski, 
Krzysztof Dziergas, Zachary Więzik oraz ze-
spół Art Dance Senior. 

www.mdk.beskidy.pl 
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QLTURALNEGO ROZKŁADU JAZDY CZYLI 
BLISKICH SPOTKAŃ ZE SZTUKĄ 

Malarski plener uczniów ZSP Wieszczęta na zamku w 
Grodźcu, to pierwsze artystyczne spotkanie z cyklu Qltural-
nego rozkładu jazdy czyli bliskich spotkań ze sztuką jakie 
w roku szkolnym 2016/2017 będą odbywały się w naszej 
szkole.  
Zajęcia plastyczne w terenie, to świetny sposób na spędzanie 
wolnego czasu, dlatego radośnie maszerowaliśmy do Grodź-
ca, gdzie w zamkowym ogrodzie rozłożyliśmy swoje pla-
styczne przybory i  zabraliśmy się do malowania pięknej bu-
dowli zamku. Każdy miał swój sposób na namalowanie zam-
ku:  jedni ulokowali się na schodach zamkowych, inni z boku 
obserwowali mury zamkowe – najważniejsze jednak, iż  każ-
demu udało się oddać piękno widzianego obiektu. 
Dziękujemy panu Bożkowi, za miłe przyjęcie nas na zamku    
i rodzicom, za pomoc w zorganizowaniu pleneru. 

Dagmara Skowron & Beata Włoch  
 

Jak powiedział Janusz Korczak: „KIEDY SIĘ ŚMIEJE DZIECKO, ŚMIEJE SIĘ CAŁY ŚWIAT”. 

W dniu 20 września 2016 roku przedszkolaki z ZSP w Jasienicy byli wyjątkowo szczęśliwi i zadowoleni. Ob-
chodzili, bowiem swoje święto – Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka. Specjalnie na tę uroczystość przygoto-
wano dla dzieci wiele atrakcji i niespodzianek. Dzieci uczestniczyły we wspólnej zabawie tanecznej, konkursach 

i grach zespołowych. Nie zabrakło uśmie-
chu i radości oraz słodkiego poczęstunku. 
Było wesoło i kolorowo. Na zakończenie 
wypuściliśmy w niebo „lampiony szczę-
ścia”. Dzień Przedszkolaka dostarczył na-
szym podopiecznym wielu pozytywnych 
wrażeń. Przedszkolaki przypomniały so-
bie również o swoich prawach - tak waż-
nych w życiu każdego człowieka - a także 
o obowiązkach, czyli kodeksie dobrego 
zachowania się  

Wszystkim przedszkolakom 
 życzymy radości, spełnienia marzeń 

 i  uśmiechów na co dzień 
Rodzicom gratulujemy cudownych 

pociech. 
 

TRZECIE MIEJSCE DLA OSP Z MIĘDZYRZECZA GÓRNEGO 
Ochotnicza Straż Pożarna z Międzyrzecza Górnego wzięła 

udział w międzynarodowych zawodach Strong Drwala 2016 w Ja-
worzu.  

W rozgrywkach w sobotę 3 września podczas XXX Jaworzań-
skiego Września wzięło udział 12 drużyn, m.in. druhowie z Ochot-
niczej Straży Pożarniczej w Międzyrzeczu Górnym, a także dwie 
drużyny z Czech i Słowacji. Zawody składały się z pięciu konku-
rencji: cięcia piłą „moja-twoja”, cięcia piłą na dokładność, cięcia pi-
łą „góra-dół”, rąbania klocka na cztery części, konkurencji niespo-
dzianki.  

Po wykonaniu wszystkich konkurencji ekipa z Międzyrzecza 
Górnego uzyskała łączny wynik 40 punktów, zajmując tym samym 
3 miejsce. Zespół z sołectwa gminy Jasienica stracił 1 punkt do 
OSP KOZY, która zajęła drugie miejsce i 11 punktów do zwycię-
skich chłopaków z Górek Wielkich.  

www.jasienica.pl  

KONCERT MUZYCZNY 

Przygoda z muzyką rozpoczęta – za nami 
pierwszy w roku szkolnym 2016/2017, wy-
jazd na koncert do PSM w Bielsku-Białej.  

Królestwo Beskidu, to nazwa młodego 
zespołu pod kier. Katarzyny Gacek-Dudy, 
który dostarczył nam niesamowitych wrażeń 
artystycznych. Muzycy czarowali nas popi-
sową grą na skrzypcach, altówce, kontraba-
sie, fortepianie, a nade wszystko na fletach 
etnicznych (pani Kasia). Inna muzyka, ina-
czej skomponowana, dopracowana  i wy-
smakowana,  a gdzieś w tle ludowe dźwięki   
z Beskidów. Bisowali dwa razy - warto było 
ich posłuchać. 

Organizator i opiekun grupy 23 uczniów:  
M. Szubert i M. Kożuchowska 
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JUBILEUSZ KOŚCIOŁA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO  
 

W niedzielę 18 września parafianie i za-
proszeni goście świętowali 125. rocznicę po-
wstania kościoła Zmartwychwstania Pańskie-
go w Jasienicy, który służy miejscowej spo-
łeczności luterańskiej.  

W nabożeństwie, obok proboszcza parafii 
ks. Władysława Wantuloka i proboszcza po-
mocniczego ks. Andrzeja Krzykowskiego 
wzięli udział biskup senior Janusz Jagucki 
oraz wieloletni proboszcz, obecnie na emery-
turze ks. Ryszard Janik. Od Wójta Gminy Ja-
sienica Janusza Pierzyny i Przewodniczącego 
Rady Gminy Jana Batelta proboszczowie 
otrzymali kwiaty oraz obraz róży Lutra, autor-
stwa Floriana Kohuta, malarza z Rudzicy. 
Wójt Janusz Pierzyna podczas przekazywania obrazu przypomniał, że to kolejny jubileusz, jaki w ostatnim 
czasie przeżywa społeczność ewangelicka gminy Jasienica. Niedawno bowiem parafia w Międzyrzeczu 
Górnym obchodziła 150-lecie zbudowania kościoła, zaś wspólnota we Wieszczętach – stulecie. – Na na-
szym terenie nie było i nie ma waśni na tle religijnym. Mieszkańcy Śląska Cieszyńskiego zajęci są ciężką 
pracą, kierują się Ewangelią, która mówi, aby wspomagać sąsiadów, a w religii szukają pociechy i wskazó-
wek do dobrego życia. Dlatego, gdy trzeba, wzajemnie sobie pomagają – mówił wójt, który od wspólnoty 
ewangelickiej w Jasienicy otrzymał tabliczkę z podziękowaniem za wsparcie, jakiego udziela parafii.  

Dla uczestników uroczystego nabożeństwa zagrała Diecezjalna Orkiestra Dęta, zebrani wysłuchali pie-
śni, wykonanych przez chór parafialny oraz zespół „Cantate”.  

Najważniejsze daty w historii kościoła Zmartwychwstania Pańskiego w Jasienicy:  
• w 1857 roku Parafia założyła cmentarz ewangelicki w Jasienicy na podarowanym parafii polu.  
• w 1891 roku została wybudowana na cmentarzu kaplica cmentarna, która służyła do odprawiania nabo-
żeństw żałobnych.  

• w 1934 remont kaplicy cmentarnej.  Kaplica została powiększona i wieża kaplicy podwyższona. W 1987 
roku kolejna rozbudowa kaplicy do obecnego kształtu. Po zakończeniu remontu odbyła się uroczystość 
rekonsekracji budynku z przemianowaniem na Kościół Zmartwychwstania Pańskiego.  

www.jasienica.pl 
 

DOŻYNKI SOŁECKO-PARAFIALNE W BIERACH 
Od uczestnictwa w Mszy świętej w niedzielę 

25 września rozpoczęli mieszkańcy Bierów tego-
roczne święto plonów swojego sołectwa.  

Obrzędy dożynkowe zostały połączone ze 
Świętem Chleba. Ołtarz podczas Mszy św. deko-
rowały ozdoby, wykonane z tegorocznych plonów. 
Tam nastąpiło poświęcenie wieńców, następnie zo-
stała odprawiona Msza św.  dziękczynna, w której 
wziął udział również gospodarz gminy wójt Janusz 
Pierzyna. Uczestnicy dziękowali za trud pracy rol-
ników.  

Po mszy wszyscy goście mogli poczęstować się 
kołaczem oraz chlebem ze smalcem, które przygo-
towały panie z miejscowego Koła Gospodyń Wiej-
skich. Ceremonii przejścia korowodu, jak również 
mszy świętej dziękczynnej, towarzyszyła muzyka 
Orkiestra Dęta „Glorieta” z sąsiedniego Jaworza.  

www.jasienica.pl 
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NAGRODZONE GOSPODARSTWO EKOLOGICZNE Z JASIENICY 

Sadownik z Jasienicy Adam Lenert zajął trzecie miejsce w IX Wo-
jewódzkim Konkursie na Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne.  

Konkurs towarzyszył XXV Krajowej Wystawie Rolniczej, którą 
zorganizowano w sobotę 3 września w Częstochowie. Adam Lenert 
odebrał wtedy statuetkę i dyplom za zdobycie III miejsca.  

Krajowa Wystawa Rolnicza należy do największych w kraju imprez 
o charakterze wystawienniczo-targowym. Podczas każdej edycji swój 
dorobek prezentuje kilkuset wystawców. Są wśród nich wiodący pro-
ducenci maszyn i urządzeń rolniczych, środków ochrony roślin, pasz    
i nawozów oraz przedstawiciele instytutów branżowych resortu rolnic-
twa. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Prezydent Rzeczypo-
spolitej Polskiej Andrzej Duda.  

Adam Lenert od 38 lat prowadzi gospodarstwo sadownicze metoda-
mi ekologicznymi, potwierdzanymi przez instytucje certyfikujące. Go-
spodarstwo liczy około 3 hektarów, w sadzie uprawia jabłka różnych 
odmian, np. jonatany, antonówki, goldeny deliciousy, idaredy, czy 
oliwki żółte. Owoce gospodarza z Jasienicy trafiają przede wszystkim 
do zakładu przetwórstwa pod Częstochową, które produkuje m.in. 
cydr.  

www.jasienica.pl 
 

PROGRAM E-TWINNING – w przedszkolu w ZSP w Iłownicy 

We wrześniu przedszkolaki z grupy Muminków 
z ZSP w Iłownicy uczestniczyły w projekcie           
e-twining pod nazwą „Maya the Bee travels around 
the world”. Nasze przedszkole odwiedziła maskotka 
pszczółki Maya –pochodząca z Chorwacji. Maya 
odwiedza przedszkola i szkoły z  całego świata bio-
rące udział w projekcie i poznaje okolice, tradycje, 
kulturę danego kraju. W naszej szkole Maya prze-
bywała od 22 września do 26 września. Przedszko-
laki na spotkanie Maya czekały już kilka miesięcy,  
a jej przygody w różnych krajach  obserwowały na 
platformie TwinSpace.  

W czwartek Maya wzięła udział w zajęciach      
z rytmiki i języka angielskiego, zwiedziła naszą ja-
dalnię i poznała nasze kąciki zabaw w sali. 24 wrze-
śnia odwiedziła nas Pani jesień, a pszczółka miała 
okazję poznać charakterystyczne warzywa, owoce, 
liście kwiaty występujące w Polsce, które oczywi-
ście przyniosły nasze Muminki.  W weekend także 
nie próżnowała spędziła go w rodzinach naszych 
Muminków w Landeku i w Iłownicy.  Maya miała 
okazję poznać rodzinę Sadlików i iłownicki krajo-
braz, zagrać w szachy z Julią.  Kuba zabrał Maya na 
przejażdżkę   z kierowcą rajdowym, a Anielka i Filip  
zabrali pszczółkę do Bielska – Białej na spotkanie z 
Reksiem, Bolkiem i Lolkiem. Weekend May został 
udokumentowany przez rodziców naszych przed-
szkolaków  w specjalnie przygotowanym zeszycie. 
Za co serdecznie dziękujemy! W poniedziałek Mu-
minki zaprezentowały zajęcia edukacyjne  prowa-
dzone w zerówce.  Po obiedzie nasz gość wyruszył 
na spacer nad nasze stawy, gdzie miał okazję zoba-
czyć bażanta, żaby, czaplę siwą, mewy, łabędzie, 
kaczki. Z bogatym bagażem przygód Maya została 
wysłana do Łotwy, a jej podróż nadal będziemy śle-
dzić na platformie. Pobyt Maya został  bogato udokumentowany- szczegóły można zobaczyć na stronie przed-
szkola ZSP w Iłownicy.   

Nauczyciele przedszkola ZSP w Iłownicy 
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WYCIECZKA KOBIET 

21 września, wczesnym rankiem, w 
pełni humoru ruszyłyśmy na wycieczkę 
do Tarnowskich Gór. Był to wyjazd dla 
członkiń KGW z terenu gminy, zorgani-
zowany przez Gminną Radę Kobiet.  

Zwiedzanie rozpoczęłyśmy od Zabyt-
kowej Kopalni Srebra. Głębokość szybu 
„Anioł” którym zjechałyśmy do podziemi 
wynosi 30,5 m. Długość trasy turystycz-
nej w kopalni wynosi 1700m., w tym 
również 270 metrów na łodziach. 
W kopalni mogłyśmy podziwiać pod-
ziemny świat i szukać śladów po działal-
ności dawnych gwarków (górników). 
Kiedy dokładniej przyglądałyśmy się 
ścianom, mogliśmy podziwiać drobinki 
srebra - galeny. Zwiedzaniu towarzyszyły 
efekty dźwiękowe, które jeszcze bardziej 
wprowadzały nas w nastrój panujący 
w kopalni.  

Zabytkowa Kopalnia Srebra ukazuje zwiedzającym niesamowity labirynt podziemnych korytarzy 
pozostałych po tarnogórskich kopalniach i jest pięknym pomnikiem twórczej  pracy gwarków. 

Kolejnym punktem wycieczki było zwiedzanie na łodziach Sztolni Czarnego Pstrąga. Do szybu 
„Ewa”, jednego z najdłuższej w Polsce podziemnej trasy turystycznej, dotarliśmy spacerując po Parku 
Repeckim. Przewodnik, przeprawiał 
uczestniczki wycieczki od szybu „Ewa” 
do szybu „Sylwester”, opowiadając 
w czasie podróży ciekawe historie 
i legendy związane z tym miejscem. W  
świetle lamp karbidowych mogłyśmy 
obserwować wnętrze sztolni. Szerokość 
chodnika sztolniowego waha się od 
1,20 do 2,5 m, wysokość - od 2,20 do 4 
m, natomiast głębokość wody wynosi 
od 0,70 do 1 m. Przepływając ten 600 
metrowy odcinek łodziami, słuchały-
śmy opowieści o powstaniu sztolni, jak 
i różnych ciekawostek, z których wyni-
kało, że po wyjściu na powierzchnię, 
powinniśmy stać się kilkakrotnie od-
ważniejsze, mądrzejsze, zdrowsze, 
piękniejsze i bogatsze (co jak wierzy-
my, jest prawdą). 

Droga powrotna była również 
atrakcyjna - zawitałyśmy bowiem do 
Bujakowa, koło Mikołowa, do Sanktu-
arium  Matki Bożej – opiekunki środo-
wiska naturalnego. Później spacerowa-
łyśmy po pięknym ogrodzie. Zajmuje 
on teren przy kościele o powierzchni 
ok. 1 ha. Ogród słynie z wielu gatun-
ków drzew, krzewów i kwiatów. Znaj-
duje się w nim także zabytkowa studnia 
z 1604 r. oraz jeden z nielicznych na 
Śląsku krzyż pokutny z 1681 r.  

Po kawie i pysznym kołaczu na 
ogrodach, wróciłyśmy do Jasienicy.  

Uczestniczka 
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 40-LECIE KOŁA PZW W JASIENICY 
Zawodami na stawach w Bierach oraz okolicznościo-
wym spotkaniem, uczcili swój jubileusz wędkarze z 
Koła nr 17 Polskiego Związku Wędkarskiego w Jasie-
nicy.  
W rywalizacji wzięło udział 20 wędkarzy. W klasyfi-
kacji końcowej najlepsi zawodnicy otrzymali puchar: 
Jerzy Paciorek za zdobycie pierwszego miejsca, Ma-
rian Drewniok – drugiego, a Mirosław Bas – trzecie-
go. W zawodach z okazji 40-lecia nie wyniki były 
najważniejsze, lecz spotkanie kilku pokoleń wędkarzy 
i ich sympatyków. Zawodnicy uprawiają głównie 
wędkarstwo sportowe, gdzie ryby po wyłowieniu i 
zważeniu odzyskują wolność. – Cisza, podziwianie 
przyrody, wymiana doświadczeń i porównywanie 
złowionych ryb z innymi, to najfajniejsze w wędko-
waniu – mówi wiceprezes koła Bogusław Bylok.  
Jubileuszowa uroczystość była okazją do wręczenia 
medali dla zasłużonych członków koła. W imieniu 
wójta Janusza Pierzyny jego zastępca Krzysztof Wie-
czarzak wręczył prezesowi koła statuetkę w kształcie 
karpia oraz złożył życzenia na następne lata dalszej 
owocnej pracy, a także wielu sukcesów. Do gratulacji 
przyłączył się również wójt Jaworza Radosław Ostał-
kiewicz.  
Koło rozpoczęło działalność w 1975 r., kiedy to 18 
członków Koła PZW w Bielsku-Białej, a równocze-
śnie pracowników Fabryki Mebli Giętych w Jasienicy, 
stworzyło odrębną sekcję. Dzięki działalności propa-
gującej wędkarstwo, liczebność sekcji szybko wzrasta-
ła i w 1976 r. liczyła już 70 członków, dzięki czemu 
przekształcono ją w samodzielne koło przy Fabryce 

Mebli Giętych. W latach 1985-1988 koło liczyło po-
nad 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 przysto-
sowaniu ich do potrzeb koła – w Bierach. Tu też w li-
stopadzie 1991 r., na 15. rocznicę powstania, uroczy-
ście otwarto wybudowaną społecznie „Rybaczówkę”, 
stała siedzibę jasienickich wędkarzy. Na początku 
swojej działalności koło prowadziło działalność ho-
dowlaną, głównie karpia, a w latach 2000-2003 rów-
nież pstrąga. Po wprowadzeniu nowych norm unij-
nych, koło zrezygnowało z tej działalności. Od wielu 
lat koło udostępnia wody swoich stawów dla sporto-
wego połowu ryb. Od roku 2012 prowadzi również 
łowisko specjalne „Pięć Stawów”.  

www.jasienica.pl 

WYSTAWA EGZOTYCZNYCH PTAKÓW 
Świergot i ćwierkanie wypełniły w piątek 23 września 
aulę Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Mazańcowi-
cach. Ożywiły je egzotyczne ptaki, jakie przywieźli 
hodowcy na wystawę, towarzyszącą konkursowi pla-
stycznemu. Wystawa potrwa do niedzieli.  
Hodowcy z powiatu bielskiego i żywieckiego, oprócz 
dzielenia się wiedzą z uczniami podczas lekcji biolo-
gii, zaprezentowali na wystawie różne gatunki ptaków 
egzotycznych m.in. mewki japońskie, kanarki, papugi, 
amadyny, rozele królewskie i świergotki wielobarwne. 
- Macie możliwość poszerzyć swoją wiedzę przyrod-
niczą i ekologiczną. To dla was także okazja do spo-
tkania hodowców i miłośników ptaków i zaczerpnięcie 
od nich tej pasji. Ale też odpowiedzialności, bo zwie-
rzętami trzeba się opiekować, stale dbać o nie i kar-
mić. To ważna lekcja – mówił wójt gminy Jasienica 
Janusz Pierzyna, otwierając wydarzenie.  
Podczas „żywej” wystawy odbyło się podsumowanie 
konkursu plastycznego, którego tematem przewodnim 
były ptaki. Komisja konkursowa przyznała nagrody i 
wyróżnienia w dwóch kategoriach klasy I-III oraz kla-
sy IV-VI. Wśród nagrodzonych osób, znaleźli się 
uczniowie:  
I grupa – uczniowie klas I-III  
I miejsce: Magdalena Kosałka kl. 3d,  
II miejsce: Eryka Szczotka kl.1a,  
III miejsce: Magdalena Skokan kl. 2b.  
II grupa – uczniowie klas IV-VI  
I miejsce: Amelia Konior kl. 5a,  
II miejsce: Amelia Kukieła kl. 6a,  

III miejsce: Paulina Knapek kl. 4a.  
Wyróżnienia otrzymali: Kacper Hanus kl. 3a, Alek-
sandra Kuś kl. 2d, Daniel Machalica kl. 2d.  
Egzotyczne ptaki w szkole w Mazańcowicach można 
podziwiać jeszcze w sobotę i niedzielę. Organizatorem 
wystawy jest Polski Związek Hodowców Kanarków i 
Ptaków Egzotycznych oddział Bielsko-Biała. Wójt 
Gminy Jasienica Janusz Pierzyna, objął Patronat nad 
wystawą.  

www.jasienica.pl 
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PLAC POSTOJOWY GOTOWY 
W poniedziałek 3 października oficjalnie przeka-

zano do użytku duży plac postojowy przy kościele 
ewangelickim w Jasienicy.  

Podczas prac została wykonana stabilizacja pod-
budowy, teren został wyrównany i wyłożony brukiem. 
Nowy postój pomieści około 50 samochodów, został 
zbudowany z myślą o wiernych parafii ewangelickiej, 
przyjeżdżających na nabożeństwa do kościoła, peten-
tów Ośrodka Zdrowia i Policji. Inwestycja kosztowała 
ponad 150 tys. zł i została sfinansowana z budżetu 
Gminy Jasienica.  
Przypomnijmy, że w tegorocznym budżecie Gminy 
Jasienica zaplanowano budowę dwóch placów na po-
stój samochodów przy kościołach – oprócz ewange-
lickiego także przy katolickim.               www.jasienica.pl 

AKTYWNA JASIENICA 
Turniej piłki nożnej, tenisa stołowego oraz warsz-

taty jazdy na rolkach towarzyszyły w piątek 23 wrze-
śnia polsko-czeskiemu spotkaniu, realizowanemu w 
ramach współpracy transgranicznej.  

W rozgrywkach piłkarskich na terenie boiska ze 
sztuczną nawierzchnią przy „Drzewiarzu” wzięło 
udział dziewięć drużyn ze szkół podstawowych z gmi-
ny Jasienica, a także drużyna z Petřvaldu. Zdobywca-
mi pucharu Wójta Gminy Jasienica w turnieju piłki 
nożnej została drużyna ze szkoły podstawowej z Ru-
dzicy, za którą uplasowały się drużyny z Międzyrze-
cza Górnego i Świętoszówki.  

W tym samym czasie w sali Gminnego Ośrodka 
Kultury w Jasienicy został przeprowadzony turniej te-
nisa stołowego. W turnieju triumfowali uczniowie 
szkoły podstawowej w Międzyrzeczu Górnym, zajmu-
jąc trzy pierwsze miejsca zarówno w grupie dziewcząt 
jak i w grupie chłopców. Zdobywcami pucharów zo-
stali: Natalia Mroczko, Natalia Świątkiewicz, Martyna Rubis, Paweł Zemanek, Bartłomiej Sygut i Maciej Janik.  

Uczestnicy mieli również okazję skorzystać z warsztatów jazdy na rolkach, korzystając z infrastruktury ska-
teparku, zlokalizowanego w kompleksie sportowym „Drzewiarza”.  

Spotkanie zostało zorganizowane w ramach projektów „Kulturalne pogranicze – modernizacja infrastruktury 
kulturowo-sportowej w Petřvaldzie, w Strumieniu i w Jasienicy” oraz „Kulturalne pogranicze – stworzenie no-
woczesnej infrastruktury kulturalnej w Jasienicy i w Petřvaldzie”.       

www.jasienica.pl 

KONKURS „CZŁOWIEK A ŚRODOWISKO” 2016 
Komisja Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Powiatu  zaprasza uczniów szkół podstawowych i gimnazjów do kolejnej, 
XIII już edycji Powiatowego Konkursu Ekologicznego pod nazwą „ Człowiek a Środowisko”. Patronat nad konkursem objął 
Starosta Bielski Andrzej Płonka.  
Prace konkursowe w 4 kategoriach: literackiej, plastycznej, fotograficznej i prezentacji multimedialnych, należy wy-
słać pocztą na adres: 
Starostwo Powiatowe,  Biuro ds. Promocji Powiatu, Kultury, Sportu i Turystyki 
Piastowska 40 , 43-300 Bielsko-Biała  
z dopiskiem „Konkurs Ekologiczny” pok. 308    lub złożyć osobiście w siedzibie Starostwa w pokoju 308. 
Prace konkursowe przyjmowane będą do 31 października. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody. 
W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny z Biurem ds. Promocji, tel.: (33)8 136 872 

www.powiat.bielsko.pl 
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EUROPEJSKA NAGRODA PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 
Powiat bielski za rozwój środowiska biznesowego 
otrzymał prestiżową Europejską Nagrodę Przedsię-
biorczości 2016. 
Powiat bielski w odpowiedzi na ogłoszenie Dyrekcji 
Generalnej ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, 
Przedsiębiorczości i MŚP Komisji Europejskiej, ko-
lejnej edycji konkursu „Europejskie Nagrody Promocji 
Przedsiębiorczości 2016” zgłosił projekt pn. ”Prze-
kształcenie obszarów zdegradowanych w nowocze-
sny ośrodek przemysłu i innowacji regionu biel-
skiego”. 
Celem konkursu było wyróżnienie najlepszych promo-
torów przedsiębiorczości w Europie, przedstawienie 
najlepszych praktyk w dziedzinie przedsiębiorczości, 
zwiększenie społecznej świadomości roli przedsię-
biorców, a także inspirowanie potencjalnych przedsię-
biorców. 
Projekt powiatu bielskiego obejmował działania trzech 
projektów realizowanych w latach 2005 r. do 2015 r. 
na terenach zdegradowanych, pokopalnianych, poło-
żonych w gminie Czechowice-Dziedzice i Bestwina. 
Projekt pierwszy obejmował utworzenie Bielskiego 
Parku Technologicznego Lotnictwa, Przedsiębiorczo-
ści i Innowacji Sp. z o.o , drugi projekt przyczynił się 
do powstania Centrum Transferu Technologii, a trzeci 
projekt uzbroił kolejne zdegradowane poprzemysłowe 
tereny o powierzchni 19 ha i zbudował drogę o długo-
ści 2,4 km. Teren ten zyskał walory kwalifikujące go 
jako strefę inwestycyjną, w pełni przygotowaną do 
przyjmowania nowych podmiotów gospodarczych. 
Realizacja tych projektów w sumie uzbroiła i zrewita-
lizowała 49 ha obszarów zdegradowanych i nadała im 

nowe funkcje gospodarcze. Ponadto udostępniono 
przedsiębiorcom powierzchnie na prowadzenie dzia-
łalności gospodarczej o łącznym wymiarze 9 756 m2, 
wybudowano sieć teleinformatyczną o długości 2,3 
km oraz sieć energetyczną o długości 3,8 km. Zaku-
piono wyposażenie udostępniane MŚP o wartości 
312 320 PLN. Obecnie z tej infrastruktury korzysta 40 
przedsiębiorców i stworzono ponad 700 nowych 
miejsc pracy w regionie. Utworzono infrastrukturę 
lotniskową z pasem startowym o długości 700 m, roz-
wija się przemysł związany z lotnictwem. 
Całkowity budżet tych projektów to 66 989 043,63 
PLN, w tym dotacje z Unii Europejskiej to 
48 207 834,93 PLN. Dofinansowanie to pochodziło z 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 
ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost 
Konkurencyjności Przedsiębiorstw oraz Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na 
lata 2007-2013. 
Inicjatorem przedsięwzięcia był Starosta Bielski An-
drzej Płonka, który pokonał główną trudność jaką by-
ło przekonanie do współpracy trzech samorządów z 
przedsiębiorcami. Ta długa i zgodna współpraca za-
owocowała osiągnięciem tak wysokich efektów. 
Efekt tej długiej współpracy doceniła kapituła Kon-
kursu „Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębior-
czości” i w tym roku przyznała na etapie krajowym 
powiatowi bielskiemu prestiżowe wyróżnienie w ka-
tegorii „rozwój środowiska biznesowego”. 

www.powiat.bielsko.pl/

PRACOWITE DNI MŁODYCH 
BADMINTONISTÓW 

 
Srebro i cztery brązy przywieźli zawodnicy KS Set Ma-

zańcowice z dwóch turniejów, rozegranych w ostatnim 
okresie.  

Miniony weekend młodzi badmintoniści z Mazańcowic 
mogą zaliczyć do niezwykle pracowitych, a jednocześnie 
udanych. Od soboty 1 października w Lubinie rozgrywany 
był turniej Grand Prix Gold Młodzików, druga najważniejsza 
impreza w badmintonowym kalendarzu młodzików. Klub z 
Mazańcowic reprezentowali: Justyna Biernot, Kuba Walo-
szek i Piotrek Wiercigroch. Kuba razem z Piotrkiem upla-
sowali się na 5. miejscu w grupie B. Na takiej samej pozycji 
uplasowali się Justyna z Piotrkiem w grze mieszanej grupy 
B. Z kolei Justyna w parze z Aleksandrą Wrońską (UKS 
Unia Bieruń) wywalczyły 7. miejsce w grze podwójnej.  

Natomiast w Olsztynie k. Częstochowy rywalizowali mło-
dzicy młodsi i juniorzy młodsi. Świetny wynik po raz kolejny 
odnotował Michał Szczypka, który w parze z Julią Piwowar 
zdobyli srebrny medal w grze mieszanej. Michał dołożył 
brąz w grze pojedynczej. Równie udanie zapre-
zentowała się Aleksandra Paluch, która trzykrotnie stawała 
na najniższym stopniu podium: w grze pojedynczej, w grze 
podwójnej z Alicją Szwarnowiecką (UKS Plesbad Pszczy-
na) oraz z Maciejem Chojnackim (SKS Matchpoint Ślęza). 
W turnieju brał udział również Jacob Toczek, który zdobył 
cenne doświadczenie.  

www.jasienica.pl 
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ZAKOŃCZENIE SEZONU TURYSTYCZNEGO 

       To cykliczne spotkanie członków Koła Nr 21 Polskiego Związku Emerytów, Rencistów  
i Inwalidów w Jasienicy, które cieczy się wielkim zainteresowaniem członków i jest okazją do spotka-
nia w tak dużym gronie,  wymianie informacji, serdecznej dyskusji oraz radości ze wspólnie spędzone-
go czasu. Przy pięknej pogodzie, w dniu 20. września, dwoma autokarami wyruszyliśmy do pobliskie-
go Jaworza. Wraz z przewodnikiem odwiedziliśmy 
miejscową nekropolię. Ciekawe relacje zainteresowa-
ły uczestników, ale nieubłagany czas pędził do przo-
du. Spacerem po parku dotarliśmy pod tężnie, gdzie 
strumień świeżego i zdrowego powietrza poprawił 
samopoczucie, a urządzenia rekreacyjne pozwoliły na 
przypływ wigoru. 
Lecz czas pędził do przodu, my również. Tak dotarli-
śmy do Muzeum Fauny i Flory Morskiej i Śródlądo-
wej w Jaworzu. Dalsza nasza trasa prowadziła do 
Kóz, gdzie zwiedziliśmy Pałac Czeczów i okalający 
go park. Historyczne walory tej miejscowości, odsła-
nia pobliski kościół i jego otoczenie, o czym w inte-
resujący sposób, wiedzę przekazywał nam przewod-
nik. Dalsza trasa prowadziła przez Przegibek i Stra-
conkę, gdzie zatrzymaliśmy się na małą czarną, tu-
dzież inne do wyboru smakołyki i napoje. Ostatni od-

cinek trasy prowadził do zawsze przyjaznej 
siedziby GOK, gdzie przygotowano poczę-
stunek. Tu, grono uczestników powiększyło 
się o przybyłych członków koła, którzy nie 
brali udziału w wycieczce autokarowej. At-
mosferę radości wprowadzał akordeonista 
Czesław Tomicaek, któremu towarzyszyło 
śpiewające trio. Wszystkich obecnych przy-
witał prezes koła Józef Niesyt. Wśród zapro-
szonych gości był Wójt Janusz Pierzyna, Dy-
rektor GOK Agnieszka Bronowska, radni 
Mirosława Hawełek i     Janusz Cholewik, 
którzy służyli swoimi samochodami, przy-
wożąc i odwożąc uczestników.  
  W bardzo serdecznych słowach przemówił 
do zebranych Wójt Janusz Pierzyna. Przed-
stawił sytuację ekonomiczną gminy i działa-

nia samorządowców na rzecz 
całej społeczności gminy. Pod-
kreślił rolę seniorów w utrwala-
niu tradycji i zwyczajów oraz 
przekazywaniu tego dziedzic-
twa młodemu pokoleniu. Po-
dziękował za wkład pracy 
wniesiony w rozwój naszej 
gminy i życzył wszystkim 
wszelkiej pomyślności. Zebrani 
podziękowali Wójtowi grom-
kimi brawami. W imieniu za-
rządu koła, podziękowania za-
proszonym gościom i uczestni-
kom spotkania złożył prezes Jó-
zef Niesyt z nadzieją na rychłe 
spotkanie. 

Uczestnik 
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       Otrzymałeś  ofertę z podwyższoną składką za swoje ubezpieczenie? Zanim zapłacisz - zadzwoń do nas - 
bezpłatnie sprawdzimy, czy jest możliwość, abyś zapłacił mniej - to nic nie kosztuje a możesz zaoszczędzić! 
 

W naszej ofercie znajdują się ubezpieczenia: 
 komunikacyjne – majątkowe – firmowe – rolne – podróżne – życiowe 
 
PZU - WARTA  - GENERALI - ERGO HESTIA - COMPENSA - PROAMA - MTU - LIBERTY - AXA 
INTERRISK - GOTHAER - UNIQA - YOU CAN DRIVE - INTER POLSKA - AVIVA - ALLIANZ 
U NAS UBEZPIECZENIA NAWET NA 11 RAT! 
 
      TAK TO TU Ubezpieczenia ul. Kustronia 11 43-300 Bielsko Biała tel.: 33 817 23 59 
     Ubezpieczenia i opłaty ul. Bielska 56 43-384 Jaworze (Budynek stacji Statoil) tel.: 604 471 204 

www.ubezpieczeniabielsko.com.pl 
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USŁUGI TRANSPORTOWE, WYKOPY ZIEMNE, BRUKARSTWO 
ZDZISŁAW TRYBUS 

UL. ZDROWOTNA 1249 
43-385 Jasienica 

Tel.: (33) 8152037 
603 564 656 

♦ Usługi transportowe do 15 t 
♦ Usługi koparko-ładowarką J.CB. 
♦ Studnie do 6 m, Ławice, kanalizacje, 
♦ Szamba z podłączeniem do budynku,  

♦ Odwodnienia i osuszanie budynków 
♦ Wyburzanie starych budynków z wywozem  
♦ Usługi dźwigowe do 18 t 

  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

KWIACIARNIA „STOKROTKA” 
Międzyrzecze Górne  

ul. Centralna 175 (OSP) 
Tel.: 604 601 370 

Zapraszamy:   900-1630    

         w soboty  900-1300 

Polecamy: kwiaty cięte i doniczkowe  
wieńce,  palmy pogrzebowe,  bukiety ślubne, 

chryzantemy, stroiki i znicze. 
JESTEŚMY NA FACEBOOKU. 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY 
www.kwiaciarniamiedzyrzecze.pl 

 

BIURO RACHUNKOWE ELDORO 

ANNA BABICKA 
Świadczymy usługi w zakresie księgowości 

dla firm i osób prywatnych. 
Posiadamy wszelkie niezbędne kwalifikacje 

oraz dokumenty do usługowego prowadzenia 
ksiąg rachunkowych. 

 

43-385 Jasienica 484 

Tel: 505-004-281   
www.ksiegowosc-eldoro.pl 
     

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 
 

Reklama w miesięczniku 

„Jasienica” 

tylko  0,60 zł   za 1 cm2. 

Ogłoszenia drobne 

– 1 zł  - za słowo 
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„ M E T A L - M A X ”  

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

Poleca: 
� gwoździe, śruby, nakrętki, podkładki 
� narzędzia ogrodowe 
� elektronarzędzia 
� artykuły elektryczne 
� artykuły spawalnicze 
� farby 

Zapraszamy 
Od poniedziałku do piątku    800 - 1630 

                                     sobota     800 - 1330 

  

K W I A C I A R N I A  

W ŚWIĘTOSZÓWCE 

E.A. WASZEK 
tel.:  603 604 333 

czynne: 
pon-pt :                 900-1700 
sobota:                  800-1500 

Oferujemy:  
 wiązanki okolicznościowe 
 bukiety  ślubne 
 palmy i wieńce pogrzebowe 

Polecamy:  BRATKI, WRZOSY, ZIEMIĘ, TORF I KORĘ  

E.A. WASZEK 
Jasienica 1072 ul. Cieszyńska  

Zbliża się „WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH”,   
Z tej okazji proponujemy: 
o Chryzantemy doniczkowe w wielu odmianach 

o Kompozycje i okazałe stroiki nagrobne 

o Znicze, lampki i wkłady, 

o Kwiaty sztuczne 

Przed Wszystkimi Świętymi  
- sobota, niedziela, poniedziałek -   

wydłużone godziny handlu od 600 do 2100 

W dniu Święta Zmarłych czynne od 700-1700 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                   

�  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 oferuje-
my 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  

 

 

EKSPRESOWA NAPRAWA 
I WYKONANIE PROTEZ 

BIERY, ul. Ogrodowa 
TEL.:    504 131 134 

                                33 819 48 77 

 

   

 

ZAKŁAD KOMUNALNY W JASIENICY 
świadczy 

        USŁUGI ASENIZACYJNE 
(wywóz nieczystości ciekłych) 

na terenie sołectw Gminy Jasienica 

Cena 21,09 zł brutto za m3 
Tel. kontaktowy: 

33/815 37 29 lub 33/829 31 47 
 

www.komunalny.jasienica.pl 
 



 

 

 

 

 

 

WYSTAWA EGZOTYCZNYCH PTAKÓW 
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125. ROCZNICA POWSTANIA KOŚCIOŁA  
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AKTYWNA JASIENICA 
 


