
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Z okazji Dnia Strażaka WSZYSTKIM STRAŻAKOM  

składamy najlepsze życzenia! Życzymy Wam bezpiecznej służby, 
zawsze szczęśliwych powrotów z akcji, a także zdrowia, szczęścia 

oraz wszelkiej pomyślności 
 w życiu osobistym. Należą Wam się ogromne podziękowania za 

poświęcenie w ochronie życia i mienia ludzkiego, 
 za zaangażowanie i gotowość do niesienia pomocy. 

Wasza praca jest niezwykle ważna. Dajecie nam poczucie bezpie-
czeństwa, możemy na Was liczyć o każdej porze dnia i no-

cy. Serdeczne podziękowania i życzenia kierujemy również do 
Waszych najbliższych, którzy przecież nie raz muszą martwić się 

o Wasz bezpieczny powrót do domu. Niech św. Florian otacza 
Was swoją opieką w wypełnianiu strażackiej powinności, 

 a ta trudna służba niech będzie dla Was źródłem satysfakcji  
i powodem do dumy. 
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RELACJE WÓJTA GMINY JASIENICA 
 
ABSOLUTORIUM DLA 
ZARZĄDU OLZY 

W poniedziałek 6 ma-
ja odbyło się Walne 
Zgromadzenie członków 
Stowarzyszenia Rozwoju 
i Współpracy Regional-
nej „Olza”. Głównym 
punktem porządku obrad 
było przyjęcie sprawoz-

dania z wykonania planu rzeczowo-finansowego 
za rok 2018 i udzielenie zarządowi absolutorium. 
Zostało ono udzielone jednogłośnie. Jako prezes 
Stowarzyszenia chciałbym bardzo serdecznie po-
dziękować za wyrażone poparcie. Dziękuję rów-
nież za całoroczną pracę członkom Stowarzysze-
nia, jak również całemu zarządowi, dyrektorowi 
biura Bogdanowi Kasperkowi, a także wszystkim 
pracownikom. 
STRAŻNICA OSP MAZAŃCOWICE GOTOWA 

W sobotę 4 maja uczestniczyliśmy w bardzo 
ważnej dla naszej gminnej społeczności uroczy-
stości oddania do użytku nowej strażnicy OSP 
Mazańcowice, gdzie jednocześnie mieści się duża 
sala widowiskowa. Z wielką satysfakcją w gronie 
osób, które przysłużyły się do powstania nowego 
obiektu, przecięliśmy wstęgę w nowym, powięk-
szonym garażu jednostki. Modernizację dotych-
czasowej strażnicy, czyli w tym wypadku znaczą-
ce powiększenie i unowocześnienie budynku, 
przeprowadziliśmy z myślą przede wszystkim o 
dobrym funkcjonowaniu jednostki OSP i zapew-
nieniu druhom właściwych warunków do pełnie-
nia służby i przygotowań do niej. Trzeba pamię-
tać, że to niezwykle odpowiedzialna praca, dru-
howie w każdej chwili są gotowi służyć niesie-
niem pomocy osobom potrzebującym. 

Bardzo serdecznie dziękuję radnym poprzed-
niej i tej kadencji za to, że przygotowywany od 
wielu lat projekt rozbudowy obiektu w sołectwie 
Mazańcowice wsparli skierowaniem środków fi-
nansowych na jego realizację. Trzeba przypo-
mnieć, że inwestycja, która kosztowała ponad 5 
mln zł, będzie służyła nie tylko strażakom jed-
nostki Mazańcowice i mieszkańcom tego sołec-
twa, ale również dla potrzeb naszej gminy, na 
spotkania całej naszej społeczności. Okazała sala 
umożliwia bowiem zaproszenie większej liczby 
osób. Myślę, że funkcjonowanie straży i filii 
Gminnego Ośrodka Kultury w tym obiekcie przy-
czyni się do jeszcze skuteczniejszego konsolido-

wania z naszą gminą tych mieszkańców, którzy 
przeprowadzają się do Mazańcowic i chcą poznać 
historię, kulturę, zwyczaje, obrzędy i tradycje Ślą-
ska Cieszyńskiego. 

120-LECIE OSP MAZAŃCOWICE 
Otwarcie nowej strażnicy towarzyszyło obcho-

dom 120-lecia powstania jednostki. To doskonała 
okazja, aby podziękować poprzednikom, tym ca-
łym pokoleniom, które stały na straży bezpieczeń-
stwa miejscowości, jak też założycielom. Warto 
podkreślić, że przyszło im działać w okresie, gdy 
Polski nie było na mapie Europy, a mimo tego w 
ramach tej organizacji członkowie krzewili język 
polski i zachowywali polską tradycję. To właśnie 
tacy ludzie i takie organizacje przygotowały zręby 
dla polskich kadr walczących o odzyskanie nie-
podległości i odrodzenie polskiej państwowości. 

Przy tej okazji warto dodać, że częścią uroczy-
stości było oddanie do użytku po odnowieniu wo-
zu strażackiego wyposażonego w drabinę. Ta 
„drabina” została pozyskana dzięki staraniom 
wielu życzliwych ludzi. Chciałbym podziękować, 
że nasze starania wsparli komendant miejski Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej st. 
bryg. Zbigniew Mizera, komendant śląski nad-
bryg. Jacek Kleszczewski, a także komendant 
główny gen. bryg. Leszek Suski, który podjął de-
cyzję o przekazaniu na podział bojowy dla OSP 
Mazańcowice, należącą do Krajowego Systemu 
Ratowniczo-Gaśniczego. Jej przygotowanie do 
służby zostało wsparte przez środki z budżetu 
Gminy Jasienica, urządzenie już wyjeżdża do 
różnego rodzaju akcji bojowych, które bez jej 
udziału byłyby znacznie utrudnione. 

PODZIĘKOWANIA DLA STRAŻAKÓW 
Dzień Strażaka to także okazja do wyjątko-

wych podziękowań dla druhów ochotników za ich 
zaangażowanie, ich służbę, za gotowość, za wy-
szkolenie i godziny spędzone na podnoszeniu 
kwalifikacji, a przede wszystkim za poświęcenie 
w ratowaniu życia i mienia. Na co dzień nie my-
ślimy o tym, ale gdy dochodzi do wypadku czy do 
niebezpiecznego zdarzenia, z wdzięcznym sercem 
obserwujemy sprawną pomoc, jaką strażacy niosą 
w tych ciężkich dla uczestników chwilach. Za to 
oddanie w służbie drugiego człowieka należy się 
im wielkie podziękowanie i wielki szacunek. Cie-
szę się, że członkowie naszej społeczności do-
strzegają to strażackie poświęcenie i dają wyraz 
swojej wdzięczności. 

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

W niedzielę 28 kwietnia zostało zorganizowa-
ne przez trzy sołectwa, Rudzica, Iłownica i Lan-
dek, spotkanie „Razem dla Dzieci”, kolejne z tego 
cyklu. Tym razem pomyślane o pomocy dla 
siedmiorga dzieci niepełnosprawnych. Pomysło-
dawcom i organizatorom należy się szacunek, po-
dobnie jak wszystkim, którzy włączyli się w 
przygotowania i poprowadzenie akcji, stowarzy-
szeniom, paniom z Kół Gospodyń Wiejskich, 
druhom z Ochotniczych Straży Pożarnych, para-
fiom, księżom, innym osobom. 

Warto organizować takie spotkania, które nas 
wyczulają na innego człowieka. Kiedy jesteśmy 
zdrowi i nic nam nie dolega, to nie myślimy o bó-
lu i trudzie życia z chorobą. Kiedy zaś spotyka 
nas nieszczęście, wtedy uświadamiamy sobie, jak 
ciężko funkcjonować w codziennym życiu. Dzię-
ki takim spotkaniom możemy więc docenić trud 
bycia chorym, ale także osoby, które niepełno-
sprawnym towarzyszą, troszczą się o nich, do-
strzegać ich poświęcenie i zaangażowanie. Dlate-
go też swoje podziękowania za takie świadectwo i 
przykład miłości, troski i życia dla drugiego 
człowieka kieruję do opiekunów. Jakże to po-
trzebne dla całej naszej społeczności, dające siłę 
do codziennej pracy i działalności. Życzę im też, 
aby mieli siłę, zdrowie, ale żeby też czerpali z te-
go radość i satysfakcję i żeby to dobro, które z 
siebie przekazują, z dwukrotną siłą do nich wróci-
ło. 
SPOTKANIE ZARZĄDU BZPG 

W środę 24 kwietnia odbyło się spotkanie za-
rządu Beskidzkiego Związku Powiatowo-
Gminnego, który w naszym regionie odpowiada 
za komunikację autobusową PKS. Omówiliśmy 
kwestie dalszego funkcjonowania transportu au-
tobusowego, także możliwości rozszerzenia ko-
munikacji oraz przygotowania się do ewentualnej 
fuzji z komunikacją bielskiego MZK. 

KOMUNIKACJA MIĘDZYPOWIATOWA 
Wcześniej, 16 kwietnia w Cieszynie odbyło się 

inne spotkanie poświęcone komunikacji autobu-
sowej i kolejowej. Nas głównie interesowało 
przywrócenie linii kolejowej Bielsko-Cieszyn. 
Niestety, na tym spotkaniu Michał Woś z Zarządu 
Województwa Śląskiego, jak również przewodni-
czący Sejmiku Województwa Śląskiego Jan Ka-
wulok i Wojciech Dinges, prezes PKP PLK „Ko-
leje Śląskie”, przedstawili informację, że linia 
Bielsko-Skoczów na razie nie jest objęta nawet 
procesem projektowania. To dla nas przykra wia-
domość, modernizuje się bowiem inne odcinki 
tras kolejowych, natomiast strategiczna linia Biel-
sko-Cieszyn, łącząca duży ośrodek przemysłowy, 
byłe miasto wojewódzkie z granicą państwa, nie 
jest brana pod uwagę. 

W tych samych kategoriach należy postrzegać 
sprawę, o której nieustannie przypominam od 

2006 r. na forach wojewódzkim i regionalnym, 
przedstawiając ją władzom. To modernizacja sta-
rej drogi Bielsko-Cieszyn, która przed wybudo-
waniem drogi ekspresowej stanowiła jedyny dro-
gowy szlak komunikacyjny do granicy. Z tej dro-
gi w dalszym ciągu korzystają setki kierowców 
dziennie w ruchu pomiędzy trzema powiatami, 
grodzkim i ziemskim bielskim oraz cieszyńskim, 
tymczasem jest ona w katastrofalnym stanie. 

Wymaga pilnego i natychmiastowego remontu, 
czego dowodzą ostatnie wydarzenia na drodze 
ekspresowej, gdy z powodu wypadku na długie 
godziny trasa S52 została zablokowana. Samo-
chody, w tym wielkie ciężarowe TIR-y, kierowały 
się na objazd właśnie starą drogą. Obciążenie sta-
rych konstrukcji, pamiętających jeszcze czasy Ce-
sarstwa Austro-Węgier, w tym obiekty inżynie-
ryjne, niesprawdzane od co najmniej dwóch dzie-
sięcioleci, stanowią duże zagrożenie. Potrzeba 
pilnej interwencji w sprawie złego stanu tech-
nicznego tej drogi. 

PIELGRZYMKA DO CZĘSTOCHOWY  
W piątek 12 kwietnia wraz z przewodniczącym 

Rady Gminy Jasienica Czesławem Machalicą 
oraz innymi samorządowcami naszego regionu, 
wziąłem udział w wyjazdowym konwencie samo-
rządowców województwa śląskiego w Często-
chowie, która była jednocześnie pielgrzymką na 
Jasną Górę. Jak co roku stanowiło to wielkie 
przeżycie dla wszystkich uczestników. 

PRACE INWESTYCYJNE 
Wkrótce ruszą prace związane z budową sieci 

wodociągowej w Grodźcu w rejonie Zagóry oraz 
w Jasienicy przy ul. Kościelnej. Zostały rozstrzy-
gnięte przetargi na te inwestycje, koszt pierwszej 
wyniesie 103,9 tys. zł, drugiej – 86,7tys. zł. Zo-
stały także rozstrzygnięte przetargi na realizację 
remontów cząstkowych dróg gminnych, w sołec-
twach: Bielowicko, Biery, Grodziec, Iłownica, Ja-
sienica, Łazy, Roztropice, Świętoszówka i 
Wieszczęta na kwotę 86 tys. zł, a także w sołec-
twach: Landek, Mazańcowice, Międzyrzecze 
Dolne, Międzyrzecze Górne oraz Rudzica na 
kwotę 88,5 tys. zł. Wkrótce ruszą także prace 
związane z budową dwóch placów zabaw, w Roz-
tropicach przy strażnicy OSP oraz w Mazańcowi-
cach przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym. Koszt 
pierwszej inwestycji wyniesie 109,98 tys. zł, dru-
giej – 104,9 tys. zł. 

Trwają ostatnie przygotowania do podpisania 
umowy między Gminą Jasienica a Powiatem 
Bielskim na dofinansowanie przebudowy w tym 
roku drogi Ligota-Międzyrzecze Górne. Chodzi o 
wsparcie kwotą 3,251 mln zł. Przetarg został już 
rozstrzygnięty, prace więc ruszą wkrótce po pod-
pisaniu umowy. 
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PODZIĘKOWANIA DLA ZARZĄDU OSP 

W sobotę 11 maja odbyło się zebranie OSP w 
Wieszczętach, podczas którego doszło do zmiany za-
rządu. Chciałbym serdecznie podziękować panu Hen-
rykowi Burianowi, który funkcję prezesa pełnił przez 
ostatnie sześć lat, wiceprezesowi Grzegorzowi Cieśla-
rowi, naczelnikowi Piotrowi Królowi, jego zastępcy 
Krzysztofowi Królowi, a także Andrzejowi Jędruch-
niewiczowi, który funkcję skarbnika pełnił 23 lata. 
Jednocześnie składam gratulacje nowemu zarządowi: 
prezesowi Andrzejowi Musze, jego zastępcy Sylwe-
strowi Białoniowi, naczelnikowi Dawidowi Farudze, 
zastępcy Arkadiuszowi Farudze, skarbniczce Beacie 
Król, a także nowym członkom zarządu. 

DWA NOWE WOZY STRAŻACKIE 
Na potrzeby naszego gminnego systemu ratowni-

czo-gaśniczego pozyskałem z puli ogólnopolskiej do-
finansowanie do dwóch wozów strażackich na kwotę 
712 tys. zł. Na mój wniosek radni przeznaczyli po 400 
tys. zł na wóz bojowy dla OSP Rudzica i OSP Święto-

szówka. Zależy nam, aby jeden z tych dwóch wozów 
miał zbiornik na substancje gaśnicze o pojemności 4,5 
tys. litrów. Tak duży zbiornik zwiększy bezpieczeń-
stwo w naszej gminie, bowiem w wielu miejscach nie 
ma bezpośredniego dostępu do wody, a tego rodzaju 
pojazd będzie w stanie ten problem zlikwidować. 
ZAPROSZENIE DO GRODŹCA 
 I ŚWIĘTOSZÓWKI 

Serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców 
naszej gminy w sobotę 25 maja do Grodźca na gminne 
obchody Dnia Strażaka połączone z uroczystym 
otwarciem nowej strażnicy OSP Grodziec. Uroczysto-
ści rozpoczną się mszą świętą o godz. 1200. 

Zapraszam również w sobotę 18 maja na Bieg Flo-
riański, jaki tradycyjnie odbędzie się w Świętoszówce. 
Zawodnicy wystartują w czterech kategoriach wieko-
wych na różnych dystansach, całość rozpocznie się o 
godz. 1000. 

Rozmawiał: Mirosław Łukaszuk 

 

ODDALI HOŁD I SZACUNEK OFIAROM 
Wójt Janusz Pierzyna oraz przewodniczący Rady 

Gminy Jasienica Czesław Machalica złożyli wieniec 
pod Krzyżem Smoleńskim w 9. rocznicę katastrofy 
samolotu prezydenckiego.  

Przypomnijmy, Krzyż w Jasienicy był jednym z 
pierwszych pomników w Polsce upamiętniających ka-
tastrofę samolotu prezydenckiego. Stanął w parku w 
centralnym miejscu administracyjnym Jasienicy przy 
Urzędzie Gminy, gdzie mieszkańcy gminy od lat tra-
dycyjnie upamiętniają wydarzenia patriotyczne. Obok 
Krzyża Smoleńskiego stoi też Pomnik ku czci pole-
głych w czasie II wojny światowej.  

*** 
Z okazji uroczystości 3 Maja wójt Janusz Pierzyna 

oraz przewodniczący Rady Gminy Jasienica Czesław 
Machalica złożyli wieniec pod pomnikiem, upa-
miętniającym zamordowanych podczas II wojny światowej mieszkańców gminy Jasienica.  

www.jasienica.pl 

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim, którzy uczestniczyli  
w ostatniej ziemskiej drodze naszego Kochanego Męża, Ojca, Brata i Dziadka 

Ś.P. Dominika Świńczyk 

Bóg zapłać za koncelebrowanie Mszy Świętej pogrzebowej:  ks. Proboszczowi  

J. Wójcik, J. Krutak i M. Kuliga. Szczególne podziękowania kierujemy do kolegów 

myśliwych z Koła Łowieckiego „Ślepowron” oraz innych kół łowieckich, kolegi 

Janusza Pierzyny, sygnalistów ze Stanisławem Rajbą na czele i pocztów sztandaro-

wych. Jesteśmy wdzięczni za okazane wsparcie, życzliwość, modlitwę oraz 

zamówione msze święte. 

          Rodzina 
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Gminna Biblioteka Publiczna w Jasienicy  serdecznie zaprasza  
na spotkanie gwarowe  pt. „Tak to downi bywało”, 

które odbędzie się w dniu 05.06.2019 r. o godz. 18:00 
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„RAZEM DLA DZIECI” 
„WSŁUCHUJĄC SIĘ W GŁOSY LUDZKICH SERC MOŻNA USŁYSZEĆ NIEJEDNO WOŁANIE O 

POMOC…” 
Akcja charytatywna „Razem dla Dzieci” na rzecz 

osób niepełnosprawnych została zorganizowana już po 
raz szósty. Akcję zorganizowali zaangażowani spo-
łecznie mieszkańcy z Landeka, Iłownicy i Rudzicy. – 
Dziękuję wszystkim za wrażliwość na drugiego czło-
wieka, za tę mobilizację, aby całe wydarzenie dobrze 
wypadło. Dajecie z siebie cząstkę dobra, która procen-
tuje i przechodzi na innych ludzi. To nie jest już mała, 
lokalna impreza, warto ją poszerzyć na całą naszą 
gminną społeczność – mówił wójt Janusz Pierzyna. 
Podczas akcji w niedzielę 28 kwietnia zbierane były 
pieniądze na rzecz osób, które dotknęła niepełno-
sprawność. Jednakże istotnymi celami są również inte-
gracja środowiska lokalnego z osobami niepełno-
sprawnymi, możliwość aktywnego i ciekawego spę-
dzenia czasu wolnego, profilaktyka zdrowotna, rozwi-
janie różnorodnych zainteresowań, poszerzanie świa-
domości na temat osób niepełnosprawnych. Tym ra-
zem zebrano 28 980 zł. Rodziny Judyty, Artura, Łuka-
sza, Dominika, Ireneusza, Mai, Amelii otrzymały po 
4140 zł. Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na 
zakup leków, sprzętu rehabilitacyjnego, specjalistycz-
nych pomocy naukowych oraz na rehabilitację, a także 
diagnostyczne wizyty lekarskie, wizyty u logopedy i 
opłacenie turnusów rehabilitacyjnych. W organizację 
włączyły się lokalne stowarzyszenia i organizacje, pa-
rafia w Rudzicy, jednostki OSP, Koła Gospodyń Wiej-
skich, GOK, szkoły w Iłownicy i Rudzicy, policja, 
okoliczne sklepy i wielu ludzi dobrej woli. Swój udział 
zaznaczył Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny „Bu-
cze” z Górek Wielkich, na którego stoisku informowa-
no o leczeniu schorzeń dróg oddechowych u dzieci. 
Podczas imprezy rozdawane były naklejki z czterolist-
ną koniczynką jako znakiem solidarności z osobami 
niepełnosprawnymi i ich rodzinami. 

Na scenie zaśpiewali i zagrali m.in. Małgorzata 
Langner, laureatka licznych przeglądów i festiwali, 
Piotr Stopka, który zagrał na gitarze, oraz 25-letnia 
Dominika Kasińska ze Szczyrku, która urodziła się z 
zespołem Downa. Zaprezentowali się również pod-
opieczni Domu Pomocy Społecznej w Strumieniu, któ-
rzy pod kierownictwem Wiolety Perz przygotowali in-
scenizację „Święty Piotr”. Z kolei zespół „Iskierki” 
pod przewodnictwem Małgorzaty Dyk wystąpił z tań-
cem flag, zaśpiewała też Aleksandra Białoń. W trakcie 
imprezy strażacy z OSP Landek zademonstrowali 
udzielanie pierwszej pomocy u dzieci w przypadku 
nagłego zatrzymania krążenia oraz zadławienia. Pre-
lekcję poprowadził Jakub Brzuska. Swój talent zapre-

zentowała również Chybska Orkiestra Rozrywkowa 
pod kierownictwem Waldemara Nowakowskiego oraz  
Estrada Regionalna „Równica” przygotowana przez 
Renatę Ciszewską. 

Dodatkowymi atrakcjami była wystawa fotografii 

osób z zespołem Downa „CuDOWNe Dzieci” autor-
stwa Iwony Wilczek. Projekt o dzieciach z zespołem 
Downa powstał jako forma walki autorki z wyklucze-
niem społecznym. Jest to cykl portretów i osobista re-
fleksja nad pojęciem inności i akceptacji we współcze-
snym świecie. O każdym bohaterze Iwona Wilczek 
opowiada za pomocą trzech fotografii. „Bohater przed-
stawiony w postaci tryptyku jest zabiegiem celowym i 
symbolicznym, gdyż to właśnie w 21 parze chromo-
somów znajduje się dodatkowy trzeci chromosom, któ-
ry determinuje funkcjonowanie osób z trisomią 21. 

 Piotr Filapek z Iłownicy zaprezentował samochody 
rajdowe: fiata 126p i peugeota 205. Każdy z uczestni-
ków imprezy mógł porozmawiać na temat rajdów bez 
licencji, modyfikacji w wyżej wymienionych samo-
chodach, można było zasiąść za kierownicą i zrobić 
sobie pamiątkowe zdjęcie. Punkt porad kosmetycz-
nych został przygotowany przez Małgorzatę Kanik, 
Beatę Sosnę, Annę Bolek, Klaudię Zawadę. Na od-
wiedzających stoisko czekało wiele niespodzianek. 
Kluby sportowe, Spójnia Landek, KS Rudzica, KS 
Międzyrzecze, zorganizowały mecze towarzyskie ża-
ków. Akcję prowadził Sebastian Chmiel, wokalista 
Grupy Furmana. 

 
Były także stoiska z wypiekami, gofry, kiełbasa z 

grilla, frytki, kręcone ziemniaki, wata cukrowa i napo-
je przygotowane przez panie z Kół Gospodyń Wiej-
skich z Rudzicy, Iłownicy i Landeka. 

W życiu każdej rodziny z dziećmi niepełnospraw-
nymi, każdy gest dobroci wnosi nadzieję i wiarę w 
lepszą przyszłość, w lepsze jutro. 

   Organizatorzy 
 
Podziękowania sponsorom w następny numerze 

PODZIĘKOWANIA 

Składamy serdeczne podziękowania organizatorom, wszystkim osobom prywatnym oraz firmom, które wsparciem finan-
sowym, rzeczowy, jak również poświęconym czasem i pracą, przyczyniły się do uświetnienia akcji charytatywnej 

 RAZEM DLA DZIECI. 
Wyrażamy głęboką wdzięczność za życzliwy gest i wsparcie. Dziękujemy za wyrazy dobroci i chęci niesienia pomocy. 

Dzięki Państwa wsparciu będzie możliwa dalsza walka o zdrowie naszych dzieci. 
Ciągle jeszcze istnieją wśród nas anioły. Nie mają wprawdzie skrzydeł, lecz ich serce jest bezpiecznym portem 

dla wszystkich, którzy są w potrzebie. Wyciągają ręce i proponują swoją przyjaźń. 

Rodzice i opiekunowie z dziećmi 
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BOCCIA - WORLD OPEN: HISTORYCZNE POLSKIE ZŁOTO! 
Fantastyczny występ polskich boccistów w Montrealu! W pierwszym międzynarodowym starcie w tym roku Da-

mian Iskrzycki i Edyta Owczarz wywalczyli złote medale w konkurencji par BC3. To pierwsze zwycięstwo Polaków 
w zawodach rangi World Open w historii i zarazem świetny prognostyk przed przyszłorocznymi igrzyskami w Tokio. 

 
Występami w Montrealu polscy bocciści zainau-

gurowali tegoroczny sezon na arenie międzynaro-
dowej. W turnieju najwyższej rangi – World Open, 
czyli odpowiedniku Pucharu Świata w innych dys-
cyplinach – wzięło udział troje biało-czerwonych 
wraz z asystentami: Edyta Owczarz z Krystyną 
Owczarz, Damian Iskrzycki z Dariuszem Borow-
skim (wszyscy BC3) i Kinga Koza z Bartłomiejem 
Wojtusiem (BC1). Zawody są zaliczane do kwalifi-
kacji olimpijskich do przyszłorocznych igrzysk w 
Tokio. 

W rywalizacji par BC3 Edyta Owczarz i Damian 
Iskrzycki wraz z asystentami zaprezentowali się 
znakomicie. W fazie grupowej polski duet pokonał 
zespoły z Portugalii (5:3) i Szwecji (9:3) oraz nie-
znacznie uległ ekipie z Kanady (3:4). Z bilansem 
dwóch zwycięstw i jednej porażki na koncie biało-
czerwoni awansowali do półfinałów z drugiego 
miejsca. 

W półfinale rywalami Polaków byli najwyżej 
rozstawieni w rankingu światowym ze wszystkich 
uczestników turnieju Brazylijczycy (5 pozycja). Pol-
ska para odniosła jednak pewne zwycięstwo – po 
pierwszych dwóch rundach prowadziła 4:0, by osta-
tecznie wygrać 5:3 i po raz pierwszy w historii 
awansować do finału turnieju rangi World Open. W 
decydującym pojedynku Iskrzycki i Owczarz mieli 
okazję do rewanżu na Kanadyjczykach, którym ule-
gli w fazie grupowej. Zawodnicy z Kraju Klonowe-
go Liścia w półfinale odprawili Francuzów (4:3), ale 
w rozgrywce o złoto nie mieli nic do powiedzenia. 
Polacy po świetnej grze pokonali reprezentantów 
Kanady 5:1 i sięgnęli po historyczne złote medale w 
zawodach najwyższej rangi. Zdobyli także bezcenne 
punkty do rankingu paraolimpijskiego i mamy na-
dzieję, że w przyszłym roku doczekamy się polskie-
go debiutu w igrzyskach. 

źródło: parasport.poinformowani.pl 

 

WÓJT JASIENICY NA CZELE OLZY 
Wójt gminy Jasienica został wybrany przewodniczącym Stowarzyszenia Rozwoju 

i Współpracy Regionalnej „Olza” na następną kadencję.  
Przedstawiciele samorządów lokalnych współtworzących Stowarzyszenie „Olza” 

spotkali się w środę 3 kwietnia na Walnym Zgromadzeniu , aby wybrać władze Sto-
warzyszenia na kolejną kadencję. I tak zarząd pracował będzie w składzie: prezes – 
Janusz Pierzyna, wójt gminy Jasienica, wiceprezes – Anna Hetman, prezydent Ja-

strzębia-Zdroju, oraz członkowie: burmistrz Strumienia Anna Grygierek, burmistrz Cieszyna Gabriela 
Staszkiewicz i wójt Zebrzydowic Andrzej Kondziołka.  

Walne Zgromadzenie wyraziło również zgodę na przystąpienie do nowych projektów: „TE-
IN4citizens” oraz „ProUE”, które popularyzować będą dorobek 15 lat Polski i Republiki Czeskiej w 
strukturach europejskich. Posiedzenie dało sposobność do zaprezentowania prac nad wdrażanymi ini-
cjatywami i projektami własnymi, a także problematyki nowego okresu programowania europejskiego 
w kontekście współpracy transgranicznej. Źródło: Euroregion Těšínské Slezsko - Śląsk Cieszyński  

www.jasienica.pl 
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DLA STRAŻAKÓW I MIESZKAŃCÓW 
W sobotę 4 maja uroczyście przekazano mieszkań-

com Mazańcowic odnowioną i rozbudowaną strażnicę 
Ochotniczej Straży Pożarnej. Była to jednocześnie 
rocznica 120-lecia powstania straży ogniowej w Ma-
zańcowicach.  

Budynek przekazano całej społeczności Mazańco-
wic, nie tylko strażakom, bowiem oprócz rozbudowa-
nej i unowocześnionej części bojowej, drugą i trzecią 
kondygnację zajmuje duża i okazała sala widowisko-
wa. – Uznaliśmy, że stary budynek jest nie tylko w 
złym stanie technicznym, ale i ma za mało miejsca, 
aby dobrze spełniać swoją rolę strażnicy i miejsca spo-
tkań intensywnie rozwijającej się miejscowości. W 
Mazańcowicach co roku przybywa nowych mieszkań-
ców, dodatkowo miejscowa straż pożarna, należąca do 
Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, też ma 
coraz więcej obowiązków. Strażnica stanowi miejsce 
integracji całej społeczności, toteż jednogłośnie cała 
poprzednia Rada Gminy zagłosowała za budową no-
wej siedziby, obecna potwierdziła to, przyznając pie-
niądze na dokończenie strażnicy – mówi wójt Janusz 
Pierzyna.  

– To kolejny krok w rozwoju naszej gminy i sołec-
twa Mazańcowic, zostawiamy trwałe dziedzictwo dla 
przyszłych pokoleń. Trzeba pamiętać jednak też o tych 
całych pokoleniach, które przed nami przyczyniały się 
do dobrobytu swoich rodzin i sąsiadów. Tak, jak zało-
życiele straży ogniowej, a następnie strażacy, którzy 
przez te wszystkie lata nie tylko dbali o bezpieczeń-
stwo swojej miejscowości, ale też zachowywali kultu-
rę Śląska Cieszyńskiego i strzegli polskiej mowy. Na-
leży się im wielki szacunek – dodawał wójt. Jako dar 
na otwarcie dla jednostki OSP wręczył dzwon.  

Nowa strażnica zastąpiła dotychczasową, zbudo-
waną w latach 1961-1967 r. na potrzeby rozwijającej 
się miejscowości. Sama jednostka oficjalnie została 
założona pod sam koniec 1899 r., początkowo obej-
mowała opieką nie tylko Mazańcowice, ale i sąsiednie 
miejscowości, które nie miały swoich straży. W histo-
rii OSP Mazańcowice nie brakowało dramatycznych 
chwil. W 1971 r. podczas pożaru rafinerii nafty w 
Czechowicach-Dziedzicach zginęła 20-letnia Halina 
Dzida, która prowadziła drużynę pożarniczą z Mazań-
cowic, walczącą z pożarem. Dziś jej postać upamiętnia 
tablica wmurowana przy wejściu do strażnicy. Na 
frontonie zamocowano także przeniesioną za starej 
siedziby OSP figurę św. Floriana.  

W nowej strażnicy dwa stanowiska garażowe zo-
stały uzupełnione o dwa kolejne, powstało także no-
woczesna część, przeznaczona dla strażaków dyżuru-
jących i przygotowujących się do służby. Budynek zo-
stał podwyższony o jedną kondygnację, dzięki czemu 
powiększyła się przestrzeń poddasza. Będzie ją można 
wykorzystać w miarę pojawiających się potrzeb. Bu-
dynek od południa został poszerzony, dzięki czemu 
powierzchnia użytkowa wzrosła do 1380 mkw.  

Tak duża przestrzeń zapełniła okazała sala widowi-
skowa na kilkaset osób ze sceną i antresolą z dodat-
kowymi miejscami dla uczestników spotkań. Sala wy-

posażona jest w klimatyzację, obok jest kuchnia cater-
ingowa. Podwyższona została wieża z blisko 11 m do 
ponad 16 m, przy okazji poszerzono również klatkę 
schodową, osoby niepełnosprawne mają ułatwiony do-
stęp do wnętrza. Rozbudowa strażnicy objęła nie tylko 
samo powiększenie obiektu i jego modernizację, bu-
dynek został też ocieplony i wyposażony w nową ga-
zową kotłownię. Przy okazji remontu został także 
przygotowany plac manewrowy. Całość kosztowała 
ponad 5,2 mln zł.  

Uroczyste otwarcie poprzedziła msza święta, po 
której uczestnicy przemaszerowali na czele ze pocz-
tami sztandarowymi gminnych jednostek OSP pod 
nową strażnicę. Towarzyszyła im Orkiestra Dęta OSP 
Mazańcowice pod kierunkiem Mieczysława Orlickie-
go. W uroczystości wzięli udział m.in. senator Andrzej 
Kamiński, wiceminister Stanisław Szwed, poseł Miro-
sław Suchoń, starosta Andrzej Płonka, przewodniczą-
cy Rady Powiatu Jan Borowski, st. bryg. Bogdan Ję-
drocha, wicekomendant Śląskiej Komendy PSP, st. 
bryg. Zbigniew Mizera, komendant bielskiej komendy 
Państwowej Straży Pożarnej, jego zastępca st. bryg. 
Grzegorz Piestrak, Stanisław Nycz, prezes Zarządu 
Powiatowego OSP w Bielsku-Białej, komendant 
gminny OSP Roman Marekwica, prezes jednostki 
OSP Mazańcowice Krzysztof Kuś, naczelnik Marcin 
Kieczka, proboszcz parafii katolickiej Piotr Grocho-
wiecki oraz ewangelickiej z Międzyrzecza Górnego 
Andrzej Dyczek.  

www.jasienica.pl 
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TRZECIE MIEJSCA W TURNIEJU  
POŻARNICZYM 

Jakub Mendrek z Rudzicy w kategorii gimnazja oraz 
Marek Majdak z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jasie-
nicy w kategorii szkoły podstawowe zajęli trzecie miejsca 
w powiatowym etapie turnieju wiedzy pożarniczej.  

W sobotę 6 kwietna w zawodach na szczeblu powiato-
wym zmierzyli się najlepsi zawodnicy, wyłonieni w elimi-
nacjach gminnych. W zorganizowanym w remizie OSP Ja-

worze powiato-
wym turnieju 
wiedzy pożarniczej uczestniczyli uczniowie reprezentujący 
dziewięć gmin powiatu bielskiego. Najlepszymi zawodni-
kami okazali się Dominik Hess w kategorii szkół podsta-
wowych, Mateusz Czakon w kategorii gimnazjów oboje z 
gminy Czechowice-Dziedzice oraz Piotr Malchar z gminy 
Jaworze w kategorii szkoły średnie. To oni będą reprezen-
tować powiat bielski na szczeblu wojewódzkim.  

Organizatorem turnieju był Zarząd Oddziału Powiatowe-
go Związku OSP RP w Bielsku-Białej i OSP Jaworze.  

www.jasienica.pl 

fot. www.zosprpbielsko.pl 
 

BRĄZ MISTRZOSTW POLSKI W KARATE 
Wojtek Zaniewski zdobył brązowy medal na XXIV Mistrzostwach 
Polski Oyama PFK.  

Turniej został rozegrany 13 i 14 kwietnia w Hali Sportowej Ośrodka 
Sportu i Rekreacji Kolna w Krakowie. W rywalizacji wzięło udział 380 
zawodników z 44 klubów z 5 federacji: Oyama PFK, Kyokushin Tezu-
ka Group, Kyokushin WKB Poland, ShinKyokushin oraz Kyokushin 
KWF. W pierwszym dniu Mistrzostw Polski rozegrano konkurencję 
lekki kontakt dla dwóch grup wiekowych: młodzików (10-12 lat) i ju-
niorów młodszych (12-14 lat). Tylko te dwie grupy wiekowe zgroma-
dziły aż 210 zawodników, dlatego każda kategoria była mocno i licznie 
obsadzona.  

Wojtek startował w kategorii młodzików do 40 kg. Po 4 ciężkich 
walkach zdobył ostatecznie brązowy medal. 

www.jasienica.pl 

KOLEJNE MEDALE KAROLINY 
Dwa srebra i brąz dołączyła do swojej kolekcji Karolina Klajmon, 

tym razem przywożąc medale z XIV Ogólnopolskich Zawodach Pły-
wackich o Puchar Rycerza Kmity w Zabierzowie koło Krakowa.  

Zawody odbywały się od 12 do 14 kwietnia. Dzięki dobrym startom 
w wyścigach eliminacyjnych Karolina zakwalifikowała się czterokrotnie 
do walki w finałach. Po zaciętej walce Karolina trzykrotnie stawała na 
podium zajmując:  
- 2 miejsce w finale Memoriału Rycerza Kmity, rozgrywanego na dy-
stansie 25 m stylem motylkowym z czasem 19.98 s.  
- 2 miejsce w finale na dystansie 25 m stylem grzbietowym,  
- 3 miejsce w finale na dystansie 25 m stylem klasycznym.  
Natomiast w finale 25 m stylem dowolnym zajęła 4 miejsce. 

www.jasienica.pl 
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Z  G Ó R K I … 
Dwubiegunowość 

 Coraz więcej ludzi cierpi na chorobę dwubie-
gunową, czyli najkrócej mówiąc wahania nastro-
jów od euforii do dołowania. Ale co się dziwić, 
skoro nawet natura ma obecnie skłonność do tej  
przypadłości, bo np. dzisiaj jest 29 stopni C, a ju-
tro ma być… 10! To jeszcze jedna z chorób cywi-
lizacyjnych, które ludzie dobrowolnie sobie za-
fundowali wpędzając się w ślepy zaułek milionów 
niepotrzebnych informacji serwowanych w me-
diach, w komórkach, w sieci i poza nią, tak, że 
omotani jesteśmy, jak jakieś bezrozumne muchy, 
z których pająk współczesności wysysa to co do-
bre, zdrowe, logiczne, potrzebne; dając w zamian 
chaos, brak skupienia i snu, wieczny rozgardiasz, 
z którym nie do wytrzymania, więc wysiadają te 
nasze móżdżki, które w drodze ewolucji nie spo-
dziewały się tak zmasowanego ataku na… sa-
mych siebie! 
 Żeby wrócić do jako takiej równowagi, niektó-
rzy zaszywają się w celach klasztornych, by w 
kontemplacji znaleźć ukojenie, inni w barach, by 
pod postacią alkoholu powracać do utraconego ra-
ju, ale tylko na chwilę, która może się przemienić 
w wieczność nałogu, po którym już tylko białe 
myszki próbują łagodzić ból głowy i chorej du-
szyczki. Chociaż i na trzeźwo człowiek się zasta-
nawia, czy nie jest kompletnie pijany,albo otuma-
niony jakimś dziwnym snem, bo oto po naszych 
polskich, piastowskich polach hasają strusie i la-
my, czy sam jeden Bóg wie, jeszcze co za stwo-
rzenia nie z tej strefy klimatycznej. Aż strach wy-
chodzić z domu, bo możemy spotkać słonia czy 
hipopotama, czy innego krokodyla, a i w domu 
strach siedzieć, bo może się okazać, że pod łóż-
kiem schowana tarantula, albo jakiś skorpion czy 
inne plugastwo… 
 Wymieszało się nam to wszystko, jak w jakimś 
kotle czarownic: ludzie, zwierzęta, rośliny, a 

przecież do poszczególnych 
stref klimatycznych przez 
setki tysięcy lat przystoso-
wywały się poszczególne 
gatunki, grupy i podgrupy, 
by jak najlepiej mogły się 
rozwijać i funkcjonować. 
Ale oto pan stworzenia ma 
kaprys, by w Europie były słonie. No to będą! Al-
bo, żeby zamiast śliwek i jabłek rosły banany. No 
to urosną, tylko klimat się ociepli i wyhoduje z 
pomocą genetycznych machlojek banany odporne 
na zimno… Tylko ludzi odpornych na głupotę i 
szaleństwa nie da się wyhodować, bo ludzie w 
przeciwieństwie do spolegliwych zwierzątek chcą 
pokazać na co ich stać i jak skuteczniej mieszać 
we wspomnianym wcześniej kotle czarownic, bo 
chłopski rozum i zdrowy rozsądek w odwrocie, a 
w natarciu technika, technologia, bezduszność, 
wyścig szczurów, polityka…  

A na końcu przeraźliwa pustka z tego świata 
stworzonego na pokaz, na iluzję, na niby sukcesy 
w niby życiu, które się staje nie do życia; na świat 
nie z tego świata, w którym wieloryby dławią się 
plastikiem, ludzie preparowaną żywnością… 
Dość, to się nie mieści w żadnym, nawet dwubie-
gunowym umyśle, i tylko takie chore myśli mnie 
naszły w tym chorym świecie, gdzie temperatura 
naprawdę spadła poniżej dziesięciu stopni, w za-
machach bombowych zginęło setki ludzi… Marzy 
mi się, że nadejdzie taki czas, gdy ludzie będą 
zdrowi na zdrowie jednobiegunowe, charaktery-
zujące się tym, co dobre i piękne, co ludzkie i bo-
skie zarazem, i to nie tylko w maju, i nie tylko na 
chwilę… 

Juliusz Wątroba 

 

W ZOŚCE NADZIEJA! 
Witóm piyknie. 

Kapke my wyziómbli w tym kwietniu, zdało sie, że 
już nie bydzie trzeja hajcować w piecach i kapke przy-
szporujymy na łopale, ale nic z tego. Zaś zaczyło sie 
kurzyć z kuminów, a niejedyn krzypoł, jak to pra-
wióm, jak dziod ze szpyrek. I ni ma dziwoty, dyć tyn 
luft je coroz wiyncyj zatruty – smog, smog, smog. A 
nie tak downo tego słowa my nie znali, było do nas 
cudze. Kie jyny wiater dmuchnył łod tych szumnych 
naszych gróni, kiere z dala na nas zoglóndajóm, mieli 
my rzyśki, świyże powietrze. Toteż nie dziwota, że lu-
dzie z zadymiónych miast Górnego Ślónska radzi do 
nas przyjeżdżali, coby połoddychać swiyżym luftym. 
A dzisio jako tam, tako tu, wszyndzi jednakowo, 
smród, smród. Ale dojś już ło tym. Mómy w kalyndo-
rzu Zośki, a w Zoście nadzieja, że tyn smród już mi-

nył, że w piecu nie bydzie trzeja 
polić. Trzech hóncwótów też sie 
już straciło, gaździnki mogóm 
już sadzić fazole, łogórki, pomi-
dory, bo je nadzieja, że bydóm 
ciepłe dnie. Czas rozmyślać, kaj 
by tu wybznóć z chałpy, siednóć 
do autokaru i pojechać na piyk-
nóm wycieczke abo wczasy, coby połóglóndać kónsek 
świata. Tóż młodzi szubrykujóm po tym Internecie, 
czy tam ni ma kaj po promocji wycieczki abo wczasów 
zagranicznych, na kiere by im stykło. A jak by ich nie 
było na to stać, dyć sóm banki, łóni już tam wiedzóm, 
w kierym je niski procynt na kredyt. Młodzi dzisio 
prawióm: jydz, pij a na szporowani pojczej. 
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W ZOŚCE NADZIEJA! 
Ale potym pinióndze trzeja bydzie wracać. A tu przi-
dzie jesiyń, dziecka do szkoły, auto sie popsuje, łopoł 
na zime kupić trzeja, przydałoby sie nowe łoblycze. 
Ale dyć łóni wiedzóm, że jeszcze nie było tak, żeby 
nie było jak. Dyć jyno styknie polutować sie łojcóm 
abo starzykóm ło tej tragicznej sytułacji finansowej, a 
już lejóm sie krokodyli łzy nad losym młodych, co to 
kóniec z kóncym zwióncać ni mogóm. Tóż szubryku-
jóm w szrajtoflach, wycióngajóm łostatni grosz, coby 
młodych ratować łod katastrofy finansowej, bo inaczy 
bydóm musieć iś po fechcie, tako biyda.  

Zaś emerytom, kierych po naszych dziedzinach je 
kupe, styknóm wycieczki jednodniowe. Dyć tym lu-
dzióm nie przydzie do głowy, żeby iś do banku poj-
czać pinióndze na wycieczke zagranicznóm abo wcza-
sy. A jesi już kiery jedzie, to łuszporuje z tej skrómnej 
ryntki. A do banku to chodził pojczować, kie stawioł 
chałpe, abo kie jóm było trzeja remontować, kie nole-
żało brata abo siostre spłacić z chałpy, abo kiej dziec-
ka sztudyrowały, abo zakłodały rodziny. Na pumoc 
swojich łojców abo starzyków downi ludzie nie ra-
chowali, bo to starzycy i łojcowie w downych czasach 
czakali na pumoc dziecek. I żodnymu z dzisiejszych 
młodych nie przydzie do głowy, jak to robióm, że z 
tego skromnego budżetu, jak to sie godo, łuszporujóm 
jeszcze na wycieczke abo wczasy. Łobłotani nie cho-

dzóm nie narzykajóm, są życzliwi łuśmiychniynci, z 
łotwartym sercym do bliskich i rynkóm do pumocy. 
Dzisio żodyn z młodych ni mo czasu, coby sie na 
chwile zatrzymać w tym zwariowanym świycie, sied-
nóć ze swojóm starkóm, starzikym i popytać ich, coby 
im powykładali, jak to robióm, że łumióm móndrze 
zarzóndzać swojimi finansami. Łusłyszeli by kupe 
móndrych rad, jak łod łuczonych rechtorów na łuni-
wersytecie, że som w życiu sprawy ważne i miyni 
ważne, że nim sie grosz wydo, trzeja go trzy razy ło-
bezdrzyć. Pomyśleć, czy to, co chcymy kupić nóm tak 
strasznie trzeja, a może to je zbyteczne. Prawióm też 
ło tym ty stare przysłowia: „przychodzie, żyj z roz-
chodym w zgodzie”, „wedle stawu trzeja groble suć”,  
„jak materiału staje, tak krawiec kraje”, „nie szata 
zdobi człowieka, ale skromność i móndrość”.  

Tak ci ludzie, kierzy sie pryndzyj łurodzili mógliby 
wykłodać, nie łuczyli sie tego we wysokich szkołach, 
ale nałuczyło ich tego życi. Wiedzóm ło tym, że szpo-
rujóm bogaci, tóż sie też biedniejszym łopłaci. A jo 
pytóm Was, tak jak to robiym zawsze, żeby sie łuczyć 
łod starzyków tej starej mowy, ale też tej móndrości, 
żeby być w życiu zadowolónym i łuśmiychniyntym. 
Tego Wóm wszystkim życzym.  

J. N. Josiyniczanin 

GIEŁDA EDUKACYJNA 2019 W ZESPOLE SZKOLNO- PRZEDSZKOLNYM 
 W JASIENICY 

Jak co roku w kalendarzu ZSP w Jasienicy zaplanowa-
no Giełdę Edukacyjną, skierowaną do przyszłych absol-
wentów szkół z terenu gminy Jasienica.  
28 marca 2019 r. na widowni hali sportowej w Jasienicy 
zasiedli uczniowie klas 8 i gimnazjalnych ze szkół w Świę-
toszówce, Grodźca, Międzyrzecza oraz Jasienicy. Mogli 
oni zapoznać się z szeroką ofertą edukacyjną łącznie 29 
placówek z Bielska-Białej, Międzyświecia, Skoczowa i 
Wisły.  

W pierwszej części zgromadzeni wysłuchali prezentacji 
poszczególnych szkół. Jak zawsze rozpoczęły je pokazy 
samoobrony i musztry wojskowej, przygotowane przez 
uczniów Szkoły Kadetów z Bielska-Białej.  

W drugiej części młodzież miała okazję zapoznać się z 
warunkami  rekrutacji w poszczególnych placówkach, po-
rozmawiać z przedstawicielami szkół, otrzymać ulotki i 
foldery. Dodatkową atrakcją były pokazy urządzeń i eks-
ponatów przywiezionych przez szkoły ponadgimnazjalne 
oraz poczęstunek zorganizowany przez LO im. Juliana 
Tuwima w Bielsku - Białej. 

Giełda Edukacyjna to doskonała okazja, by wybrać naj-
bardziej odpowiedni kierunek kształcenia i dowiedzieć się, 
jak zaplanować karierę zawodową. Impreza cieszy się nie-
słabnącym zainteresowaniem uczniów. Organizatorki Mo-
nika Lisiecka  i Dagmara Ewertowska zadbały o dobrą at-
mosferę i serdeczne przyjęcie gości.  

Czekamy na wszystkich za rok i zapraszamy na kolejną 
Giełdę Edukacyjną do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w 
Jasienicy. 

Dagmara Ewertowska i Monika Lisiecka 
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NA ŚWIĘTO KOBIET...i   NIE TYLKO 
Tradycyjnie już w okolicach 
daty 8 marca koło nasze 
organizuje spotkanie o 
kobietach, ale nie tylko dla 

kobiet. 
Tym razem spotkaliśmy się po raz pierwszy w nowo 
wybudowanej Strażnicy w Grodźcu. Obiekt, choć 
jeszcze niezupełnie wykończony, zrobił na nas 
oszałamiające wrażenie wielkością, funkcjonalnością 
rozwiązań, nowoczesnością. 

W spotkaniu uczestniczyli: członkinie Koła 
Gospodyń Wiejskich, Zespól „Grodźczanie”, 
przedstawiciele OSP oraz Związku Pszczelarskiego. 

Prowadzący wieczornicę Józef Król na wstępie 
poprosił zebranych o uczczenie pamięci zmarłego 26 
lutego b.r. Mariusza Makowskiego. Mariusz 
Makowski odszedł nagle, niespodziewanie, pozostawił 
wielką pustkę i wiele wspólnych planów, które trudno 
nam będzie bez Niego zrealizować. Uczciliśmy minutą 
ciszy Jego pamięć. 

Potem był Hymn Macierzy „Płyniesz Olzo po 
dolinie” i wręczenie legitymacji członkowskich 
Jadwidze i Leszkowi Mikom. Gratulujemy i cieszymy 
się, że jesteście Państwo z nami. 

Kolejnym punktem programu była prelekcja 
Władysławy Magiery zatytułowana  „100 lat praw 
wyborczych kobiet w Polsce”. Dowiedzieliśmy się, 
m. in., że 28 października 1918 r. J. Piłsudski podpisał 
dekret o wyborach do sejmu ustawodawczego, w 
którym przyznano czynne i bierne prawo wyborcze 
wszystkim obywatelom bez względu na płeć. Było to 
uprawomocnienie ustawą manifestu Tymczasowego 
Rządu Ludowego Republiki Polskiej, który utworzył 
w Lublinie 7 listopada 1918 r. pierwszy premier 
Ignacy Daszyński, jeden z ojców Niepodległej. 
Wcześniej od Polek prawa otrzymały kobiety w 
Nowej Zelandii, Australii i krajach skandynawskich 

oraz Rosji, ale tam przyczyny były inne. Polki w 
walce o prawo do głosowania nie ustępowały krajom 
Europy Zachodniej i sufrażystkom (sufraginum – głos 
wyborczy). 

W walce o prawa kobiet Śląsk Cieszyński był w 
awangardzie, bo tutaj wszystkie kobiety umiały 
czytać, co było ewenementem na ówczesnych 
ziemiach polskich. Już od 1911 r. w marcu, w czasie 
wielkich manifestacji z okazji dnia kobiet oraz 
artykułami w prasie i ulotkami, panie walczyły o 
prawo do głosowania. Walką kierowała Dorota 
Kłuszyńska, członkini PPS-D Galicji i Śląska, 
późniejsza senatorka z list PPS. 

Mężczyźni tworzący Radę Narodową Księstwa 
Cieszyńskiego dostrzegali zaangażowanie kobiet w 
Cieszyńskiem i podjęli decyzję o udziale kobiet, 
stosując może nieświadomie kwoty. W pierwszym 
lokalnym rządzie na ziemiach polskich po I wojnie na 
każdych 6 mężczyzn powołano jedną kobietę. I tak w 
Radzie znalazło się 14,5% kobiet. Były to panie: Zofia 
Kirkor-Kiedroniowa, Dorota Kłuszyńska i Maria 
Sojkowa. Te kobiety oraz kilkanaście innych zostały 
upamiętnione na cieszyńskiej uliczce kobiet na zamku 
w Cieszynie. Zachęcam do jej odwiedzenia, 
powiedziała na koniec swego ciekawego wystąpienia 
Władysława Magiera, autorka m. in. kilku wydań 
książkowych o kobietach Śląska Cieszyńskiego. 
Prelegentkę nagrodzono gromkimi brawami, a 
prowadzący wręczył okolicznościowy słodki 
„kwiatek”. 

A później było wspólne śpiewanie wraz z 
Zespołem „Grodźczanie” pod kierunkiem Ludwika 
Kubery, degustacja różnorodnych wypieków i innych 
atrybutów biesiady, przygotowanych przez jej 
uczestników. Było radośnie i swojsko. 

Tekst: Irena Skrzyżala 

WIECZÓR Z ZIEMIĄ ŚWIĘTĄ 
Kwietniowe spotkanie członków Koła MZC w 

Grodźcu było naznaczone przedświąteczną atmosferą.  
Na wstępie prezes Irena Skrzyżala przywitała licz-

nie przybyłych 12 kwietnia 2019 r. do Strażnicy OSP 
w Grodźcu członków koła oraz gości.  

Na krótko przed Świętami Wielkanocnymi, jak od 
lat już nakazuje nasza macierzowa tradycja, spotkali-
śmy się, by wspólnie przygotować się duchowo do te-
go radosnego święta. Ponadto, albo raczej należy po-
wiedzieć, przede wszystkim, przybyliśmy na to spo-
tkanie w oczekiwaniu na drugą część wirtualnej wę-
drówki po Izraelu. Oczywiście okraszonej ciekawymi 
opowieściami Benedykta Samola i jego wnuka Niko-
dema Wojtonia, którzy podzielili się swoimi wraże-
niami z wędrówki po Ziemi Świętej. 

Pierwsza część miała miejsce podczas naszej ostat-
niej wigilijki. Zaprowadziła nas do najważniejszych 
miejsc związanych z narodzinami i dalszym życiem 
Pana Jezusa. Dla tych osób, które nie uczestniczyły w 
wigilijnym spotkaniu, Benedykt Samol w skrócie na-

wiązał do swojej poprzedniej prelekcji, by dalsza 
część jego opowieści była dla wszystkich bardziej zro-
zumiała. Materiał bowiem, który przygotowany został 
przez obu panów na kwietniowe spotkanie, dotyczył w 
głównej mierze miejsc związanych z pojmaniem i 
ukrzyżowaniem Chrystusa oraz odwiedzeniem Grobu 
Pańskiego.  

Tak więc dzięki barwnym opowieściom, popartymi 
ciekawymi zdjęciami, mogliśmy niejako przejść całą 
Drogę Krzyżową Jezusa. Dla wielu z nas zapewne 
wielkim zaskoczeniem było, iż obecnie droga ta za-
sadniczo różni się od tej, po której zmierzał Jezus ku 
swemu przeznaczeniu. Chodzi o to, że trudno tu o 
klimat, który oddawałby dostatecznie wagę tamtego 
wydarzenia. Na trasie panuje przeogromny tłok, a na 
całej jej długości ustawione są kramy z pamiątkami. 
Przykre, że zarządzający tym terenem nie zadbali o to, 
by tak ważne dla chrześcijan miejsce otrzymało godną 
oprawę. 
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WIECZÓR Z ZIEMIĄ 
ŚWIĘTĄ 

Mimo to z ciekawością oglądaliśmy 
święte miejsca, do których tylko nielicz-
nym z nas udało się dotrzeć. Przywiezione 
przez państwo Samolów pamiątki, w tym 
miniaturka Krzyża, na którym Jezus doko-
nał żywota, a także światła świec, prze-
piękne żonkile i charakterystyczny zapach 
kadzideł, pozwoliły nam poczuć atmosferę 
Zmartwychwstania i zbliżającej się Wiel-
kiej Nocy. 

Na zakończenie w imieniu członków 
Koła Prezes podziękowała prelegentom 
serdecznie za niezmiernie interesującą 
opowieść. A w dowód wdzięczności wrę-
czyła książki wydane przez Zarząd Głów-
ny Macierzy Ziemi Cieszyńskiej - „Śląsk 
Cieszyński”.  
  Tekst: Renata Moczała 

 

CIESZYŃSKIE MAGNOLIE 
W niedzielę 14 kwietnia pięcioro członków Koła Macierzy Ziemi Cieszyńskiej uczestniczyło w Cieszynie w 

corocznym Święcie Magnolii. Wysłuchaliśmy ciekawych opowieści o korzeniach tej tradycji, o poszczególnych 
wspaniałych „eksponatach” i okolicznych budowlach.  

Uczestniczyliśmy w bardzo podniosłej, a zarazem smutnej uroczystości sadzenia dwóch magnolii w Parku 
Pokoju: jednej poświęconej pamięci Danuty Pawłowicz, drugiej pamięci Mariusza Makowskiego. Oboje byli 
pomysłodawcami tej ciekawej inicjatywy. I oboje już odeszli. 

Irena Skrzyżala 

BADMINTONIŚCI NA TURNIEJU 
 W PSZCZYNIE 

W niedzielę 28 kwietnia w Pszczynie odbył się ko-
lejny turniej z cyklu Grand Prix Ziemi Pszczyńskiej w 
badmintonie.  

W zawodach świetnie spisali się młodzi zawodnicy 
BKB Set Mazańcowice. W kategorii U9 Alicja Dubiel 
zajęła II miejsce, a Jakub Piekarczyk I miejsce, w U11 
Patryk Kramarczyk zajął I miejsce, Maksymilian Pie-
karczyk II miejsce, Tymoteusz Stefaniuk III miejsce, 
Karol Dubiel IV miejsce, a Tymoteusz Wiercigroch i 
Piotr Babicz V miejsce.  

W kategorii U13 Maciej Babicz wywalczył II miej-
sce.  

M. Pietryja  

 

Koło Macierzy Ziemi Cieszyńskiej  

TMR w Grodźcu 

ogłasza konkurs 

„Grodziec i jego mieszkańcy wczoraj i dziś” 
 

Zapraszamy zainteresowanych tematyką 
 do udziału w konkursie. 

Razem stworzymy kolejny tom  

MONOGRAFII  GRODŹCA 

Regulamin konkursu 

 na stronie internetowej Koła:  

www: macierz-grodziec.org 

na tablicach ogłoszeń 

pod nr  tel . 533 954 600 

 

XIII KONKURS PIOSENKI 
 ŻEGLARSKIEJ I SZANTOWEJ  

„KEN 2019” 
W konkursie uczestniczyło 12 zespołów i 5 soli-

stów, w sumie 147 uczestników. 
Puchary i medale, a także nagrody książkowe i 

słodycze ufundował Wydział Kultury Fizycznej i 
Sportu UM w Bielsku-Białej. 

Wśród uczestników nie zabrakło naszej gminy. 
Koło Ligi Morskiej i Rzecznej, działające w ZSP Ja-

sienica, godnie reprezentowało naszą gminę i „Czar-
na Bandera” uzyskała I miejsce w kategorii zespo-
łów. 

Źródło: protokół organizatora 

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W JASIENICY 
OGŁASZA REKRUTACJĘ DO UDZIAŁU W PROJEKCIE „POWIAT BIELSKI-

PARTNERSTWO, AKTYWIZACJA, INTEGRACJA, EDYCJA 2” NA OKRES OD LIP-
CA 2019 DO GRUDNIA 2020 

Zgłoszenia do 14 czerwca 2019 r. 

Więcej na www.jasienica.pl w zakładce: komunikaty 

Szczegółowych informacji dotyczących udziału w projekcie udziela pracownik socjalny 

Agnieszka Bednarz, tel. 607 907 749  (w godzinach pracy GOPS 
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WIECZÓR POEZJI I MUZYKI 
W sobotę 6 kwietnia wieczorem kościół św. Jerze-

go w Jasienicy wypełnił się miłośnikami poezji recy-
towanej i śpiewanej. Proboszcz ks. Leszek Łysień, 
znany miłośnik poezji, zaprosił parafian na kolejny 
koncert pod hasłem „O kruchości i urodzie życia”.  

Widzowie mogli usłyszeć piękne wiersze Zbignie-
wa Herberta, Jana Lechonia, Bolesława Leśmiana, 
Jacka Kaczmarskiego. Artyści oczarowali publiczność 
piękną barwą głosu i grą na gitarze, również ks. Le-
szek Łysień recytacją wierszy i prozy z wielką ekspre-
sją. Gratulacje wykonawcom złożył wójt gminy Jasie-
nica Janusz Pierzyna. Słuchacze nagrodzili artystów 
gromkimi brawami na stojąco i wręczyli kwiaty, za-
praszając na kolejne koncerty.  

Artystami, którzy przygotowali piękny, refleksyjny 
spektakl słowno-muzyczny byli: Aleksandra Daniele-
wicz (recytacja, śpiew, gra na gitarze), Jarosław Kąkol 
(śpiew, gra na gitarze), Marcin Pokusa (śpiew, gra na 
„skrzypcach pokusy”), Wojciech Świerczyna (śpiew, 
gra na gitarze) i ks. Leszek Łysień (recytacja). Alek-
sandra Danielewicz urodziła się w Żywcu, jest uzdol-
niona artystycznie, śpiewa, gra na gitarze, tworzy ziel-
niki i przepiękne bukiety. Mieszka i pracuje w Śle-

mieniu, w Gminnym Ośrodku Kultury. Jest autorką 
blogu o literaturze „Myśli, wrażenia, interpretacje”.  

Z kolei Jarosław Kąkol pochodzi z Węgierskiej 
Górki. Człowiek wielu talentów i profesji: wokalista, 
gitarzysta, założyciel i lider zespołu Małe Kino, arty-
sta – rzemieślnik. Mieszka w Wieprzu koło Żywca.  

Marcin Pokusa to góral z Żywiecczyzny, współza-
łożyciel wielu zespołów muzycznych, np. Siewcy 
Lednicy, Kapela Marcina Pokusy, Fickowo Pokusa, 
Besquidians. Muzyk folkowy i śpiewak operowy. Jest 
absolwentem Akademii Muzycznej im. Karola Szy-
manowskiego w Katowicach, artystą chóru Opery 
Krakowskiej, laureatem nagrody TVP Poznań „Euro-
talent 2004”. Publiczność oczarował swoim mocnym i 
pięknym głosem oraz grą na wyjątkowych sześcio-
strunowych skrzypcach.  

Wojciech Świerczyna pochodzi z Rybnika. To 
wszechstronny artysta, czuje się dobrze zarówno w re-
pertuarze klasycznym, jak i rozrywkowym. Jest gita-
rzystą w zespole Gospel Rain oraz Tekla Klebetnica, z 
którym zdobył II miejsce w szóstej edycji telewizyj-
nego programu „Mam talent”.  

M. Hawełek  

 

TRZYDNIOWE ŚWIĘTO POLSKO-CZESKICH ZESPOŁÓW SAGA 
W dniach 25, 26 oraz 29 kwietnia odbył się przegląd pn. Polsko-Czeskie Spotkania Amatorskich Grup Ar-

tystycznych SAGA '2019. Tegoroczna XX już edycja organizowana była w ramach projektu pn. „Edukacja 
kulturalna mieszkańców pogranicza polsko-czeskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020 oraz z 
budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy. Na scenie Domu Kultury w Kozach wystąpiło ponad 
750 osób z 43 zespołów tanecznych, muzycznych i teatralnych.  

Przegląd odbywał się w kilku kategoriach: zespoły folklorystyczne i tańca ludowego, zespoły taneczne, inne 
formy taneczne, zespoły instrumentalne, zespoły wokalno-instrumentalne, zespoły wokalne i formy teatralne 

Miło nam poinformować, że wśród uczestników przeglądu nie zabrakło naszej gminy.W kategorii zespoły in-
strumentalne:  
I miejsce - Zespół wokalny „Fairy Tale” - opiekun Piotr Morawski, Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy, 
oraz wyróżnienia Zespół instrumentalny - opiekun Maria Szubert, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Iłownicy i 
Zespół instrumentalny - opiekun Stanisław Urban, Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły i Promocji Gminy Jasie-
nica. 
Z kolei w kategorii Zespoły Taneczne, II miejsce zdobył Zespół Tańca Nowoczesnego „VIVRE” pod kierun-
kiem instruktorki Izabeli Drobisz, działający przy GOK Jasienica. 

(źródło: powiat.bielsko.pl) 
 

WYSTAWA PRAC KRZYSZTOFA 
CZADERA W OSTRAWIE 

Od 2013 r. Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy 
współpracuje z Muzeum a galerie Mlejn w Ostrawie. 
Partnerskie porozumienie zawarte pomiędzy placówka-

mi obejmuje m.in.: prezentacje amatorskich i profesjo-
nalnych twórców w Gminie Jasienica i Ostrawie, wy-
stawy, warsztaty, wspólne plenery oraz spotkania w ce-

lu wymiany doświadczeń, konsultacji, pozyskiwania i 
uzupełniania wiedzy w dziedzinie sztuki. 
W ramach tej współpracy mieliśmy przyjemność znowu 

gościć w Galerii Mlejn. 25 kwietnia na wernisażu swoje 
prace zaprezentował Krzysztof Czader. Wystawa potrwa do 20 maja 2019 r.   www.gokjasienica.pl 
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DecreeJJ Justyna Król 
Biuro Rachunkowe 

Jasienica 999 

43-385 Jasienica 

Nasza oferta: 

1. Pełna księgowość  

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

Tel: 660-861-595 

e- mail: justyna.krol@decreejj.pl 

 

 
  

 

 

Firma U sługowa  GRIN DER 
 mgr inż. Kamil  Kłaptocz 

  szl ifow an ie betonu oraz w ylew ek  
  usuw an ie sub itu,  żyw ic,  mas 

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

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

   

 

Reklama 

w miesięczniku 

„Jasienica” 

tylko  0,60 zł   za 1 cm2 

Ogłoszenia drobne – 1 zł 

 

Przyjmę ucznia na praktyki  
w zawodzie stolarz.  

Informacje pod tel. 504 076 723. 
 

Firma Prymstol SC w Bierach  

przyjmie pracownika w zawodzie 

stolarz na umowę o pracę. 
 Możliwość przyuczenia do stanowiska 

pracy. Praca od poniedziałku do piątku 

jednozmianowa.  

Informacje pod tel. 504 076 723 
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SPRZEDAM DZIAŁKĘ ROLNĄ 

(nr 588/2) w Jasienicy, 

powierzchnia do uzgodnienia 

według potrzeb nabywcy  

(min. 1 hektar - do wydzielenia z działki). 

Maciej, tel. 512 808 827 
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  Z A K Ł A D  P O G R Z E B O W Y    
SZYMALA ALEKSANDER 

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

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

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

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

 

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

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

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

Zapraszamy 

Od poniedziałku do piątku    8
00 

- 16
30

 

sobota     8
00 

- 13
30

 

 

 

EKSPRESOWA NAPRAWA 

I WYKONANIE PROTEZ 

BIERY, ul. Ogrodowa 263 

TEL.:    504 131 134 
 

  

 

PROFESJONALNE CZYSZCZENIE 
dywanów  

i wykładzin 

tapicerki meblowej  

tel. 694 168 920 

www.topclean.pl 

NA HASŁO  „Gazeta Jasienica” 

-RABAT 10% 

ZAPRASZAMY 
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