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RELACJE WÓJTA GMINY JASIENICA 
KOLEJNA DZIAŁKA 
SPRZEDANA 
       Rzeczą, która najbar-
dziej nas cieszy, to sprze-
daż w kwietniu kolejnej, 
czwartej działki w Jasie-
nickiej Niskoemisyjnej 
Strefie Ekonomicznej. In-
formacja ta winna cieszyć 
wszystkich mieszkańców 
naszej gminy, gdyż to co 

kiedyś było w planach, dzisiaj staje się rzeczywitością 
i przynosi oczekiwane efekty. Wartość sprzedaży 
przekroczyła kwotę 2,2 mln. złotych, za ponad 1,5 
hektara gruntów. Cena jednego metra kwadratowego 
osiągnęła wartość ponad 134 złotych. Nabywca - nowy 
inwestor,  zamierza zbudować tam hurtownię leków     
i materiałów opatrunkowych, a z tym wiąże się po-
wstanie nowych miejsc pracy i dalszy rozwój naszej 
gminy. 
TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ SZCZEBLA PO-
WIATOWEGO 
        Mamy już za sobą Turniej Wiedzy Pożarniczej 
Szczebla Powiatowego, który odbył się pierwszego 
kwietnia br. Uczestnicy wystąpili w trzech kategoriach 
wiekowych: szkół podstawowych, gimnazjów i szkół 
ponadgimnazjalnych, i reprezentowali 10 gmin nasze-
go powiatu. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim 
zawodnikom i uczestnikom, gościom z Zarządu Po-
wiatowego naszego związku jak również Zarządowi 
Gminnemu z Jasienicy, za przygotowanie turnieju. 
Dziękuję brygadierowi Tadeuszowi Szkucikowi, za 
przygotowanie pytań konkursowych. Wszystkim 
uczestnikom dziękuję za przyjazd i przygotowanie 
młodych adeptów straży do tego turnieju. Zwycięzcom 
serdecznie gratuluję i życzę powodzenia w zmaganiach 
podczas turnieju szczebla wojewódzkiego i krajowego. 
SPOTKANIE Z DYREKTOREM REGIONALNYM 
OCHRONY ŚRODOWISKA 
      5-go kwietnia miałem spotkanie z Dyrektorem Re-
gionalnym Ochrony Środowiska w Katowicach. Doty-
czyło ono wydania pozytywnej opinii odnośnie zmiany 
planu przestrzennego zagospodarowania w formie 
plomby  dla strefy niskoemisyjnej, by wielkość zabu-
dowy mogła być zwiększona i aby wartość docelowo 
gruntów zbywanych była jeszcze większa. Z pełną sa-
tysfakcją dzielę się informacją, że nasze postulaty zo-
stały przyjęte i rozpatrzone pozytywnie. Przywiozłem 
informację Dyrektora Regionalnego, która jest klu-
czową opinią w sprawie planu przestrzennego zago-
spodarowania dla tej części gminy, czyli strefy nisko-

emisyjnej. Ta decyzja zostanie zatwierdzona uchwałą 
Rady Gminy Jasienica w sprawie zmiany planu prze-
strzennego zagospodarowania gminy Jasienica, co 
spowoduje, że wartość zbywanych na strefie gruntów 
jeszcze bardziej wzrośnie. 
PRZEGLĄD TEATRZYKÓW PROFILAKTYCZNYCH 
W RUDZICY 
       Odbył się 5-go kwietnia. Bardzo dziękuję organi-
zatorom i wszystkim zajmującym się tą problematyką, 
dziękuję wszystkim występującym i opiekunom tych 
grup, za przygotowanie i realizację zadań. Poziom wy-
stępów był bardzo wysoki i cieszy fakt, że są młode 
osoby, które chcą zajmować się tymi sprawami. Bar-
dzo dziękuję wszystkim, za udział i zaangażowanie. 
NADWIŚLAŃSKI MARATON          

     W dniach 7-8 kwietnia został zorganizowany         
w Rudzicy Nadwiślański Maraton na Orientację         
w dziedzinie biegów na różnych dystansach i rajdów 
rowerowych. W imprezie wzięło udział około 200. 
uczestników. Bardzo serdecznie dziękuję panu Bar-
tłomiejowi Karasowi oraz stowarzyszeniu za przygo-
towanie i prowadzenie całej imprezy. Dziękuję za wy-
branie naszego terenu na przeprowadzenie tego mara-
tonu. Mam nadzieję, że uczestnicy mogli czuć się usa-
tysfakcjonowani pięknem krajobrazu i przygotowa-
niem imprezy. Zwycięzcom poszczególnych katego-
riach gratuluję i jeżeli będzie taka możliwość, zapra-
szam na tereny gminy Jasienica w przyszłości, gdyż 
obfitują one  w walory widokowe i osobliwości przy-
rodnicze. Dziękuję również osobom dopingującym 
zawodników do wspaniałej rywalizacji. 
POSIEDZENIE ZARZĄDU POWIATOWEGO ZOSP 
      6. kwietnia na terenie gminy Wilamowice odbyło 
się posiedzenie Zarządu Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych w Bielsku-Białej. Podczas obrad omawiali-
śmy bieżącą sytuację m.in. sprawę odznaczeń dla stra-
żaków. Zastanawialiśmy się nad zmianą regulaminu 
przyznawania odznaczeń zasłużonym dla bielskiego     
i powiatowego pożarnictwa. Przedmiotem dyskusji by-
ły wyniki zebrań sprawozdawczych w jednostkach 
OSP w poszczególnych gminach, w okresie wiosen-
nym. Została zaprezentowana siła bojowa gminy Wi-
lamowice na płaszczyźnie powiatu. Omówione zostały 
zagadnienia związane ze składaniem wniosków na do-
finansowanie w strażach. Omówiono przygotowania 
do zbliżającego się zjazdu wojewódzkiego, który od-
będzie się 4. czerwca w Miasteczku Śląskim. 
ZEBRANIE ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO OSP 
      21. kwietnia uczestniczyłem w posiedzeniu Zarzą-
du Wojewódzkiego Związku Ochotniczych 
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RELACJE WÓJTA GMINY JASIENICA 
Straży Pożarnych w Katowicach. Miejscem spotkania 
było Miasteczko Śląskie. 
W spotkaniu uczestniczyli delegaci i przedstawiciele 
nowo wybranego zarządu województwa śląskiego. 
Reprezentowałem tam jedną z dwóch osób naszego 
powiatu. Omawialiśmy przygotowania do zorganizo-
wania zjazdu wojewódzkiego w dniu 4. czerwca br., 
gdzie zostanie podsumowana działalność kończącej się 
kadencji i ukonstytuują się władze na następną 5-cio 
letnią nową kadencję, na szczeblu wojewódzkim. 
TURNIEJ BRD 
      22-go kwietnia odbył się Turniej Bezpieczeństwa 
Ruchu Drogowego w Mazańcowicach. Bardzo ser-
decznie dziękuję organizatorom, że turniej kolejny rok 
odbywa się w Mazańcowicach, w naszej placówce 
oświatowej i jak co roku zwycięzcami są przedstawi-
ciele gminy Jasienica, reprezentujący szkoły podsta-
wowe i gimnazja. Cieszymy się z wysokich osiągnięć 
naszych zawodników osiągających dobre wyniki na 
płaszczyźnie województwa i kraju. Dziękuję organiza-
torom, dziękuję placówce w Mazańcowicach, za dba-
łość i staranność w przygotowaniu naszych zawodni-
ków, dziękuję opiekunowi i dyrekcji szkoły.  Dziękuję 
naszym gościom: naczelnikowi ruchu drogowego        
z Bielska-Białej: podinsp. Wiesławowi Czarnieckiemu   
i prezes Fundacji na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu 
Drogowego, Alinie Amalii Porębskiej Puszyńskiej oraz 
Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Bielsku-
Białej, mł. insp. Grzegorzowi Jakubcowi. Dziękuję 
sponsorom za ufundowanie nagród dla zawodników. 
KONCERT PRZYJAŹNI 
       Wspaniale koncertował chór "La Valle" z Sover - 
Włochy, w dniu 22 kwietnia, współpracujący z mazań-
cowickim chórem "Hejnał". Wysoki poziom wykona-
nia usatysfakcjonował słuchaczy, którzy nagrodzili 
wykonawców gromkimi brawami. Wspólne wykona-
nie utworu z naszym chórem "Hejnał", spotkało się      
z wielkim aplauzem. Serdecznie dziękuję gościom       
z Włoch, ale równie wielkie podziękowania kieruję do 
członków chóru "Hejnał", którzy przyjęli gości w swo-
ich domach. Z dobrej strony zaprezentowali gminę Ja-
sienica i stali się dobrymi ambasadorami naszej kultu-
ry na płaszczyźnie międzynarodowej. 
Z OBRAD RADY SPOŁECZNEJ GZOZ 

       24. kwietnia odbyło się posiedzenie Rady Spo-
łecznej Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ja-
sienicy. Podczas obrad uchwalono absolutorium z tytu-
łu wykonania budżetu za ubiegły rok. Został również 
uchwalony budżet na rok bieżący. Wyrażono pozy-
tywną opinię w zakresie zakupu nowego sprzętu, który 
będzie pomagał w diagnostyce, w pięciu placówkach 
zdrowia na terenie naszej gminy. Największą inwesty-
cją w tym zakresie będzie wymiana rentgena na urzą-
dzenie nowej generacji. Nowe urządzenie o połączeniu 
cyfrowym pozwoli na uzyskanie niemalże natychmia-
stowego opisu zdjęć, co wpłynie na sprawniejszą         
i szybszą pracę personelu medycznego. Rada społecz-
na wyraziła pozytywną opinię w zakresie wystąpienia      

o zewnętrzne środki pomocowe na ten cel, gdyż może 
to być koszt około 1 mln zł.. 
WALNE ZGROMADZENIE  
STOWARZYSZENIA „OLZA” 

 26 kwietnia odbyło się Walne Zgromadzenie Stowa-
rzyszenia "OLZA", organizacji, która aplikuje o środki 
pozabudżetowe z programów transgranicznych Czechy 
- Polska. Nasze stowarzyszenie, którego dane mi jest 
być prezesem, realizuje budżet ponad dwa miliony zło-
tych, a ze składek gmin członkowskich mamy nie całe 
pięćset tysięcy. Resztę funduszy pozyskujemy ze środ-
ków pozabudżetowych. Wszystkie dotychczasowe pro-
jekty, które złożyliśmy odnośnie dofinansowania, uzy-
skały pozytywną opinię i otrzymały dofinansowanie na 
następne lata, co pozwoli na realizację czterech dużych 
projektów. Ponadto stowarzyszenie analizuje nabory    
i rozstrzyga w mikroprojektach środki finansowe, któ-
re są skierowane na euroregion. Podczas tego zgroma-
dzenia jednogłośnie udzielono zarządowi absoluto-
rium, za co bardzo wszystkim dziękuję, w imieniu 
własnym i wszystkich członków zarządu. 
DWUDZIESTOPIĘCIOLECIE ŚWIĘCEŃ BISKUPICH 
KSIĘDZA BISKUPA TADEUSZA RAKOCZEGO 

Uroczysta Msza Święta sprawowana z okazji 25. 
rocznicy święceń biskupich Księdza Biskupa Tadeusza 
Rakoczego w dniu 26. kwietnia br., w kościele Naj-
świętszego Serca Pana Jezusa w Bielsku-Białej, była 
dziękczynieniem za Jego posługę biskupią i kierowa-
nie diecezją bielsko-żywiecką. Był pierwszym bisku-
pem ordynariuszem diecezji bielsko-żywieckiej i kie-
rował nią przez 21 lat.  26. kwietnia 1992 roku, papież 
Jan Paweł II udzielił biskupowi nominatowi święceń 
biskupich. Miało to miejsce w Bazylice Świętego Pio-
tra w Watykanie.  
Bielska uroczystość, zgromadziła liczne poczty sztan-
darowe, delegacje, przedstawicieli parlamentu, władz 
samorządowych różnych szczebli i mieszkańców.  
W imieniu naszej społeczności złożyłem Zacnemu Ju-
bilatowi życzenia dobrego zdrowia, opieki Opatrzności 
Bożej i radości z dzieł, których dokonał podczas po-
sługi kapłańskiej i biskupiej. 
GMINNE OBCHODY DNIA STRAŻAKA 

 3-go maja odbyły się gminne obchody Dnia Stra-
żaka w Iłownicy. Serdecznie dziękuję Zarządowi 
Gminnemu Związku OSP, za zorganizowanie tych 
uroczystości. Również dziękuję Zarządowi OSP Iłow-
nica na czele z prezesem Romanem Marekwicą, za 
przyjęcie nas i przygotowanie uroczystości. Dziękuję 
panu posłowi za przyjazd i wszystkim gościom, którzy 
zaszczycili swoją obecnością te uroczystości.Podczas 
tej uroczystości mieliśmy możliwość wręczenia od-
znaczeń osobom szczególnie zasłużonym, którym 
składam serdeczne gratulacje. Dziękuję wszystkim or-
ganizacjom, które uczestniczyły w tym wydarzeniu. 
Szczególnie dziękuję wszystkim sponsorom wspiera-
jącym naszą działalność. A druhom bardzo serdecznie 
dziękuję i życzę dalszego  
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zaangażowania się w niesienie pomocy drugiemu 
człowiekowi, gdyż jego wdzięczność, to największa 
satysfakcja jaką możemy otrzymać za pracę i pomoc 
potrzebującym. 
ĆWICZENIA OSP 
 5-go maja zostały zorganizowane przez komendanta 
gminnego OSP i zarząd gminny, ćwiczenia dla dwuna-
stu jednostek OSP gminy Jasienica. Do udziału zapro-
siliśmy również jednostki OSP z Zabrzega, Bronowa, 
Ligoty i Chybia. Miejscem ćwiczeń były tereny Jasie-
nickiej Niskoemisyjnej Strefy Ekonomicznej. Ćwiczo-
no ewakuację osób poszkodowanych w wypadku au-
tobusowym. Poszkodowany rowerzysta jak również 
samochód osobowy. Założeniem ćwiczeń było, aby 
zespoły ratownicze w sposób jak najszybszy i jak naj-
sprawniejszy wynosili poszkodowanych z autobusu, 
przygotowywali do transportu służb medycznych         
i czynili niezbędne zabezpieczenia. Ćwiczenia przy-
niosły zadowolenie oceniających. Dały obraz jak wiel-
ką wiedzę mają nasi ratownicy, zarówno w sensie me-
dycznym i organizacyjnym. 

WSPÓLNE POSIEDZENIE  
KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA 
5-go maja zostało zorganizowane wspólne posiedzenie 
Komisji Porządku i Bezpieczeństwa, z radnymi powia-
towymi jak również z sołtysami. Omówiliśmy kwestie 
inwestycji, które mają być realizowane na przestrzeni 
tego roku i lat następnych, na drogach powiatowych. 
Zostały przedstawione radnym powiatowym  zapo-
trzebowania gminy Jasienica w tym zakresie. Również 
zostały omówione kwestie bezpieczeństwa na terenie 
gminy Jasienica w tym zakresie, także na drogach 
gminnych. Bardzo serdecznie dziękuję uczestnikom 
spotkania, że mogliśmy wymienić poglądy i przekazać 
oczekiwania mieszkańców radnym powiatowym. 
 BIEG FLORIAŃSKI 

 6-go maja odbył się Bieg Floriański zorganizowany 
po raz siedemnasty. Zgromadził ponad sześćdziesięciu 
uczestników. Organizatorem była OSP Świętoszówka. 

Serdecznie dziękuję za przygotowanie, organizację 
prac związanych z tym przedsięwzięciem. Dziękuję 
sponsorom, którzy włączyli się w to wydarzenie. 
Zgromadzono ponad 6 tys. złotych na nagrody dla 
uczestników w czterech kategoriach wiekowych. Ser-
decznie gratuluję zwycięzcom poszczególnych grup 
wiekowych, kobiet i mężczyzn i życzę wszystkim, aby 
satysfakcja z udziału towarzyszyła im przez cały rok     
i żeby za rok przyjechali do Świętoszówki na osiemna-
sty Bieg Floriański. Dziękuję gościom, którzy za-
szczycili swoją obecnością to wydarzenie.    
NOWY PARKING 
       8-go maja nastąpił odbiór utwardzonego placu 
przy kościele rzymskokatolickim w Jasienicy. Inwe-
stycja została wykonana w sposób bardzo dobry. 
Dziękuję firmie Usługi Budowlane i Transportowe-
pana Żukowskiego, która była wykonawcą tego za-
dania. Inwestycja łącznie z odwodnieniem koszto-
wała ponad 270 tys. złotych. Myślę, że wybrukowa-
ny plac będzie służył wszystkim mieszkańcom pod-
czas różnych uroczystości, które będą się odbywały 
na terenie sołectwa Jasienica. Bardzo dziękuję Ra-
dzie Gminy Jasienica, za przyznane środki finanso-
we na realizację tego zadania, jak również wszyst-
kim służbom, które projektowały i nadzorowały 
wykonanie. Serdecznie dziękuję za wykonaną in-
westycję. 

 WSPÓLNE POSIEDZENIE 
      9-go maja odbyło się wspólne posiedzenie 
wszystkich radnych gminy Jasienica,  na temat 
omówienia wykonania budżetu za rok poprzedni. 
Również zostały przedstawione kwestie związane  
z możliwością budowy szkoły w Międzyrzeczu          
i możliwość skorzystania z programu dofinansowa-
nia do wymiany źródeł ciepła na terenie gminy Ja-
sienica - ten temat zostanie rozstrzygnięty na póź-
niejszych posiedzeniach Rady Gminy Jasienica.  

Dziękuję za relacje  
   R. Bożko

ZŁOTY MEDAL I TYTUŁ MISTRZA REPUBLIKI CZESKIEJ 
Wojciech Zaniewski, uczeń szkoły podstawowej w Mazańcowicach i zawodnik Bielskiego Klubu Karate Ky-

okushin, zdobył złoty medal i tytuł Mistrza Republiki Czeskiej na rok 2017.  
Otwarte Mistrzostwa Czech Karate Kyokushin odbyły się 6 maja w malowniczo położonej miejscowości Ho-

stinne. W turnieju startowały ekipy z Czech, Słowacji, Węgier, Ukrainy 
oraz Polski, łącznie przeszło 120 zawodników z 23 ośrodków karate.  

Już droga do finału okazała się ciężka. Wojtek Zaniewski musiał 
stoczyć wiele walk, w tym z zawodnikami cięższymi o 10 kg oraz 8 kg, 
rozstrzyganymi dopiero po dogrywkach. Istniała więc obawa, że za-
braknie mu sił na finał. Walka finałowa jednak zakończyła się po 10 se-
kundach. Po efektownej, mocnej technice Gedan Mawashi Geri sędzio-
wie jednogłośnie zakończyli pojedynek przed czasem. Tym samym 
Wojtek został Mistrzem Czeskiej Republiki w kategorii ponad 30 kg 
dzieci do lat 9 i w biało-czerwonej fladze stanął na najwyższym po-
dium.  

Warto dodać, że to drugi w tym roku wygrany przez Wojtka mię-
dzynarodowy turniej rangi mistrzostw kraju.  

www.jasienica.pl 
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GMINNY DZIEŃ STRAŻAKA 
Setki druhów i wspierających ich członków OSP gminy Jasienica 

przyjechało 3 maja do Iłownicy, aby wspólnie świętować Dzień Straża-
ka.  

Gminne obchody Dnia Strażaka rozpoczęły się od Mszy św. w ko-
ściele w Iłownicy, następnie kilkuset strażaków i gości uroczystości ze-
brało się na placu przed miejscową strażnicą OSP. Wójt Janusz Pierzy-
na, prezes Gminnego Zarządu Związku OSP w Jasienicy, otwierając 

uroczystości przypomniał, że od 150 lat strażacy jako zorganizowane 
zespoły walczą z pożarami. – Od tamtej pory służyli, niosąc pomoc dru-
giemu człowiekowi. Ale w tamtym okresie, gdy Polska była pod zabo-
rami, wiedzieli, że mają też obowiązek przechowywać pamięć o niej – 
mówił wójt, nawiązując do przypadającego tego dnia Święta Konstytu-
cji 3 Maja.  

Podsumował również działalność 12 jednostek OSP gminy Jasienica 
w 2016 r. – Dziękuję wam za wasz trud. Jako społeczność gminna nie-
ustannie dbamy, aby nasi strażacy byli dobrze przygotowani do niesie-
nia pomocy, a nasze jednostki były dobrze wyposażone. Ale też odbywa 
się to dzięki waszemu zaangażowaniu, waszej społecznej pracy, którą 
poświęcacie, aby należycie dbać o powierzony wam sprzęt – mówił.  

Podziękowania i życzenia strażakom z gminy Jasienica złożyli rów-
nież m.in. Stanisław Szwed, wiceminister pracy i polityki społecznej, 
Stanisław Nycz, prezes Zarządu Powiatowego Związku OSP w Bielsku-
Białej, bryg. Grzegorz Piestrak, reprezentujący Komendę Miejską Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej, oraz Jan Borowski, prze-
wodniczący Rady Powiatu Bielskiego. Gośćmi obchodów byli także ks. 
Jan Gustyn, proboszcz parafii w Rudzicy i dziekan dekanatu jasienic-
kiego, oraz Aleksander Radkowski, naczelnik Wydziału Zarządzania 
Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej.  

Główną częścią uroczystości było wręczenie medali i odznaczeń dla 
zasłużonych strażaków. Wręczyli je Stanisław Nycz, wójt Janusz Pie-
rzyna, wiceprezes bielskiego Zarządu Powiatowego Związku OSP, oraz 
Roman Marekwica, komendant gminny OSP w Jasienicy.  

Po części oficjalnej w sali strażnicy uczestnicy obchodów zostali 
ugoszczeni poczęstunkiem, przygotowanym przez panie z miejscowego 
Koła Gospodyń Wiejskich.  
  
ODZNACZENIA OTRZYMALI  
Złoty Znak Związku:  
Dh  Zbigniew Żur, OSP Jasienica  
   
Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa:  
Dh  Krystyna Kędroń, OSP Jasienica  
Dh  Grzegorz Hazuka, OSP Międzyrzecze Dolne  
Dh  Arkadiusz Niemczyk, OSP Międzyrzecze Górne  

OSP gminy Jasienica w liczbach 

Jednostek OSP – 12  
Członków OSP ogółem – 869  
W tym: członkowie czynni – 563  
Kobiet – 75  
Wspierających – 195  
Honorowych – 36  
Członków Młodzieżowych Drużyn Pożar-
niczych – 156  
samochody ciężkie – 6  
średnie – 10  
lekkie – 6  
motopompy – 46  
agregaty – 9  
piły do drewna – 28  
piły do betonu – 5  
syreny elektryczne – 12  
syreny ręczne – 6  
   
Szkolenia w 2016 r.:  
strażacy ratownicy – 341  
kierowcy – 59  
ratownictwo-techniczne – 105  
kierujący  ruchem drogowym – 92  
pierwszej pomocy – 46  
dowódcy OSP – 80  
naczelnicy – 38  
pilarze – 23  
członkowie MDP – 58  
dowódcy MDP – 5  
 
Działalność ratownicza:  
Pożary i miejscowe zagrożenia – 177 
(1058 ratowników)  
Wypadki drogowe – 32 (191 ratowników)  
Akcja powodziowa – 13 (81 ratowników)  
Wichury – 49 (304 ratowników)  
Inne zagrożenia – 81 (470 ratowników)  
Fałszywe alarmy – 6 (35 ratowników)  
   
Zorganizowane imprezy w 2016r.  
- gminny turniej wiedzy pożarniczej – 7 
szkół podstawowych, 3 gimnazja, razem 
40 uczestników  
- gminne obchody Dnia Strażaka  
- bieg Floriański – OSP Świętoszówka  
- spartakiada im. H.Dzidy – OSP Mazań-
cowice  
- sprawność „Żaków” – 42 druhów (4-6 
lat)  
- gminne zawody sportowo-pożarnicze – 
12 OSP: 12 drużyn męskich, 3 kobiece, 4 
MDP  
- 90-lecie OSP Landek  
- ćwiczenia na obiekcie org. przez ko-
mendanta gminnego – 190 druhów  
 
Przychody własne OSP – 524 530 zł  
Wydatki – 309 427 zł  
   
Gmina na działalność OSP przeznaczyła 
w  2016 r.:  
Planowano – 538 873 zł  
Wykonano – 464 850 zł  
Na 2017 rok zaplanowano – 483 000 zł, w 
tym dotacje OSP – 261 000 zł  
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Dh   Bogdan Kucza, OSP Międzyrzecze Górne  
Dh   Ireneusz Szary, OSP Roztropice  
Dh   Klaudiusz Siąkała, OSP Rudzica  
Dh   Roman Kubaczka, OSP Świętoszówka  
Dh   Ludwik Małysz, OSP Iłownica  
  Srebrny  Medal za Zasługi dla Pożarnictwa:  
Dh  Bronisław Wróbel, OSP  Iłownica  
Dh  Tadeusz Rakus, OSP  Iłownica  
Dh  Paweł Polaczyk, OSP  Mazańcowice  
Dh  Edward Zipser, OSP  Międzyrzecze Górne  
Dh  Paweł  Czader, OSP  Międzyrzecze Górne  
  Brązowy Medal za Zasługi dla Pożarnictwa:  
Dh  Zbigniew Kowalczyk, OSP  Grodziec  
Dh  Krzysztof Pochcioł, OSP  Grodziec  
Dh  Marcin Grelowski, OSP  Iłownica  
Dh  Bartłomiej Brzuska, OSP  Landek  
Dh  Robert Hajdrych, OSP  Landek  
Dh  Janusz Gruszka, OSP Łazy  
Dh  Michał Orlicki, OSP Mazańcowice  
Dh  Andrzej Chmielniak, OSP Międzyrzecze Dolne  
Dh  Mirosław Krutnik, OSP Międzyrzecze Górne  
Dh  Andrzej Zmełty, OSP Międzyrzecze Gorne  
Dh  Rafał Ryszka, OSP Międzyrzecze  Górne  
Dh  Grzegorz Dziadek, OSP  Roztropice  
Dh  Krzysztof  Gawlas, OSP Rudzica  
Dh  Grzegorz  Gańczarczyk, OSP Świętoszówka  
Dh  Arkadiusz  Faruga, OSP  Wieszczęta  
Dh  Dawid  Faruga, OSP   Wieszczęta  
Wzorowy  Strażak:  
Dh Rafał Grelowski, OSP Iłownica  
Dh Jakub Babiarczyk, OSP Jasienica  

Dh Anna Burian, OSP Jasienica  
Dh Daniel Hajdrych, OSP Landek  
Dh Śliwka Kamil, OSP Landek  
Dh Jakub Polok, OSP  Lazy  
Dh Adam Wawrzeczko, OSP Łazy  
Dh Arkadiusz Szypuła, OSP  Mazańcowice  
Dh Sławomir Klejnocki, OSP Międzyrzecze Dolne  
Dh Sebastian Folek, OSP Międzyrzecze  G.  
Dh Rafał Pomper, OSP  Międzyrzecze  G.  
Dh Tomasz Górniak, OSP  Roztropice  
Dh Sławomir Sadlik, OSP  Roztropice  
Dh Jarosław Gawlas, OSP  Rudzica  
Dh Patryk Ryrych, OSP Świętoszówka  
Dh Daniel Gaś, OSP  Wieszczęta  
Dh Paweł Faruga, OSP  Wieszczęta  
Dh Adam Pośpiech, OSP  Grodziec  
   
Zasłużony dla Ochotniczego Pożarnictwa Powiatu 
Bielskiego:  
Dh Ryszard Bebek, OSP Międzyrzecze G  
Dh Piotr Duława, OSP  Rudzica  
Dh Tadeusz Gaszek, OSP  Świętoszówka  
Dh Andrzej Kieczka, OSP   Grodziec  
Dh Krzysztof Mertens, OSP  Jasienica  
Dh Krzysztof Nowak, OSP  Rudzica  
Dh Mieczysław Orlicki, OSP  Mazańcowice  
Dh Zbigniew Sojka, OSP  Iłownica  
Dh Stanisław Śleziak, OSP  Łazy  
Dh Michał Żur, OSP  Landek  

www.jasienica.pl

CIEKAWE SPOTKANIE – ZSP W ILOWNICY 
 

W ramach cyklu „Spotkania z ciekawymi 
ludźmi” 9 marca 2017r. uczniowie i przedszkolaki 
naszej szkoły spotkały się z panem Damianem 
Iskrzyckim zawodnikiem Bocci. Boccia jest naj-
prężniej rozwijającą się dyscyplina paraolimpijską 
w Polsce. To dyscyplina dla każdego, ale najwięk-
szą popularność zdobyła wśród osób z niepełno-
sprawnością. Boccia angażuje zarówno ciało, jak    
i umysł działając terapeutycznie. 

Pan Damian Iskrzycki trenuje tę dyscypli-
ną od ponad dwóch lat, a już jest dwukrotnym Mi-
strzem Polski. Reprezentuje nasz kraj na zawodach 
międzynarodowych. W czasie naszego spotkania 

dzieci poznały zasady gry w Boccię, zobaczyły jakim profesjonalnym sprzętem posługuje się pan Damian oraz 
same spróbowały gry, która bardzo im się spodobała. Mogliśmy podziwiać także medale i trofea zdobyte przez 
naszego gościa. 

To było bardzo interesujące spotkanie i cenna lekcja dla każdego. Życzymy panu Damianowi dalszych suk-
cesów.  

/J.Zienkiewicz/ 

Słowa księdza Jana Kaczkowskiego, które warto zapamiętać 

„Powtarzam jak mantrę: w sprawach zasadniczych - jedność, w drugorzędnych - wolność, a nad 
wszystkim - miłosierdzie". 

„Wszystko utrudnia to, że jesteśmy mistrzami świata w oszukiwaniu własnego sumienia." 

„Zamiast ciągle na coś czekać – zacznij żyć, właśnie dziś. Jest o wiele później niż Ci się wydaje." 
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UCHWAŁA NR V/36/1/2017 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA SLASKIEGO 
z dnia 7 kwietnia 2017 r.  

w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego  
ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw 

Na podstawie art. 18 pkt 1 i art. 89 ust. 1 ustawy          

z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie  wojewódz-
twa (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 486 z 
późn. zm.) oraz art. 96 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 

roku Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. 
z 2017 roku, poz. 519 z późn. zm.) Sejmik Wojewódz-

twa Śląskiego uchwala: 
§ 1. 

1. W celu zapobieżenia negatywnemu oddziaływaniu 
na zdrowie ludzi i na środowisko, w granicach admini-
stracyjnych województwa śląskiego wprowadza sie 
ograniczenia 
i zakazy obejmujące cały rok kalendarzowy określone 
niniejszą uchwałą. 
2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o rozpoczę-
ciu eksploatacji instalacji należy przez to rozumieć 
pierwsze uruchomienie w miejscu obecnego użytko-
wania. 

§ 2. 
 Rodzaje instalacji, dla których wprowadza sie ograni-
czenia i zakazy w zakresie ich eksploatacji to instala-
cje, w których następuje spalanie paliw stałych w ro-
zumieniu art.3 pkt 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 
roku Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z2017 
roku, poz. 220 z późn. zm.), w szczególności kocioł, 
kominek i piec, jeżeli: 
1) dostarczają ciepło do systemu centralnego ogrzewa-
nia lub 
2) wydzielają ciepło lub 
3) wydzielają ciepło i przenoszą je do innego nośnika. 

§ 3. 
Podmiotami, dla których wprowadza sie ograniczenia  
i zakazy są podmioty eksploatujące instalacje wskaza-
ne w § 2. 

§ 4. 
 W przypadku instalacji, o których mowa w § 2 pkt 1, 
dopuszcza sie wyłącznie eksploatacje instalacji, które 
spełniaja minimum standard emisyjny zgodny z 5 kla-
sa pod 
względem granicznych wartości emisji zanieczyszczeń 
normy PN-EN 303-5:2012, co potwierdza sie zaświad-
czeniem wydanym przez jednostkę posiadającą w tym 
zakresie akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji 
lub innej jednostki akredytującej w Europie, bedącej 
sygnatariuszem wielostronnego porozumienia o wza-

jemnym uznawaniu akredytacji  EA (European co-
operation for Accreditation). 

§ 5. 
W przypadku instalacji, o których mowa w § 2 pkt 2 i 
pkt 3, dopuszcza sie wyłącznie eksploatacje instalacji, 
które spełniają minimalne poziomy sezonowej efek-
tywności 
energetycznej i normy emisji zanieczyszczeń dla sezo-
nowego ogrzewania pomieszczeń określone w punkcie 
1 i 2 załącznika II do Rozporządzenia Komisji (UE) 
2015/1185 z dnia 24 kwietnia 2015 roku w sprawie 
wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Ra-
dy 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów doty-
czących ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy 
pomieszczeń na paliwo stałe. Podmiot eksploatujący 
instalacje 
jest zobowiązany do wykazania spełniania wymagań 
określonych w niniejszym zapisie poprzez przedsta-
wienie instrukcji dla instalatorów i użytkowników,      
o której mowa w punkcie 3 lit. a załącznika II w/w 
rozporządzenia. 

§ 6. 
W instalacjach wskazanych w § 2 zakazuje sie stoso-
wania: 
1) węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowa-
nych z wykorzystaniem tego węgla, 
2) mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mie-
szanek produkowanych z ich wykorzystaniem, 
3) paliw, w których udział masowy węgla kamiennego 
o uziarnieniu poniżej 3 mm wynosi więcej niż 15 %, 
4) biomasy stałej, której wilgotność w stanie roboczym 
przekracza 20 %. 

§ 7. 
Wykonanie uchwały powierza sie Zarządowi Woje-
wództwa Śląskiego. 

§ 8. 
1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Śląskiego. 
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 
roku z następującymi wyjątkami: 
1) wymagania wskazane w § 4 dla instalacji, których 
eksploatacja rozpoczęła sie przed 1 września 2017 ro-
ku będą obowiązywać: 
a) od 1 stycznia 2022 roku w przypadku instalacji eks-
ploatowanych w okresie powyżej 10 lat od  
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daty ich produkcji lub nieposiadających tabliczki zna-
mionowej, 
b) od 1 stycznia 2024 roku w przypadku instalacji eks-
ploatowanych w okresie od 5 do 10 lat od daty ich 
produkcji, 
c) od 1 stycznia 2026 roku w przypadku instalacji eks-
ploatowanych w okresie poniżej 5 lat od daty ich pro-
dukcji, 
d) od 1 stycznia 2028 roku w przypadku instalacji 
spełniających wymagania w zakresie emisji zanie-
czyszczeń określonych dla klasy 3 lub klasy 4 według 
normy PN-EN 303-5:2012, 
2) wymagania wskazane w § 5 dla instalacji, których 
eksploatacja rozpoczęła sie przed 1 września 2017 ro-

ku, bedą obowiązywać od 1 stycznia 2023 roku, chyba 
ze instalacje te będą: 
a) osiągać sprawność cieplną na poziomie co najmniej 
80 % lub 
b) zostaną wyposażone w urządzenie zapewniające re-
dukcję emisji pyłu do wartości określonych w punkcie 
2 lit. a załącznika II do Rozporządzenia Komisji (UE) 
2015/1185 z dnia 24 kwietnia 2015 roku w sprawie 
wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów do-
tyczących ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy 
pomieszczeń na paliwo stałe. 

Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego 
Stanisław Gmitruk 

 
SZESNASTE PIÓRO OD WÓJTA 

Po raz kolejny w Zespole Szkolno-
Przedszkolnym w Jasienicy poloniści przepro-
wadzili finał Gminnego Konkursu Ortogra-
ficznego o Pióro Wójta. Zwycięzcą okazała się 
Viktoria Glombitza z Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Wieszczętach. – Gratuluję 
wam, że tak dobrze sobie radzicie z językiem 
polskim.  

Wielu spośród was zapewne wyjedzie na 
studia za granicę, pamiętajcie tam o mowie oj-
czystej – mówił wójt Janusz Pierzyna do 
uczestników konkursu ortograficznego, po-
dziękował też wszystkim nauczycielom za za-
angażowanie w przygotowanie konkursu, na-
stępnie zwyciężczyni wręczył wieczne pióro, 
jako główną nagrodę, pozostałe nagrody z dy-
plomami.  

W szkole w Jasienicy co roku przeprowa-
dzanie są finały Gminnego Konkursu Ortograficznego, w którym biorą udział uczniowie klas szóstych. Tym ra-
zem 23 najlepszych uczniów, wyłonionych w eliminacjach w ośmiu szkołach podstawowych gminy Jasienica, 
musiało zmierzyć się z tekstem „Przez śnieżną zawieję”.  

Jak wyjaśnia Krystyna Niemiec, współorganizatorka konkursu, tekst, chociaż stosunkowo trudny, w większo-
ści został przez uczniów dobrze napisany. – Wiele prac było dobrych i bardzo dobrych, kilka wręcz bezbłędnych 
– wyjaśnia polonistka ze szkoły w Jasienicy. Drugie miejsce zajęła Weronika Gawełek z Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Rudzicy, trzecie – Piotr Kukla z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mazańcowicach. Wy-
różnieni zostali: Dariusz Glajc ze Szkoły Podstawowej w Świętoszówce, Natalia Przygoda z Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Międzyrzeczu oraz Żaneta Gładysz z Zespoły Szkolno-Przedszkolnego w Grodźcu.  

www.jasienica.pl 

MIĘDZYNARODOWE CHRZEŚCIJAŃSKIE ROZGRYWKI PIŁKI NOŻNEJ 

W ostatni weekend kwietnia na terenie obiektu „Drzewiarz” Jasienica obył się XXV Międzynarodowy Chrześci-
jański Turniej Piłki Nożnej.  
W turnieju wzięły udział drużyny z Dublina w Irlandii, Belfastu w Irlandii Północnej, Londynu w Anglii, a z 
Polski z Gdańska, Krakowa i Bielska-Białej. Turniej Chrześcijański odbywa się co roku w innym kraju, w tej ju-
bileuszowej 25. edycji, przeprowadzonej na obiektach Drzewiarza zwyciężyła reprezentacja Dublina. Turniejowi 
patronował wójt gminy Jasienica Janusz Pierzyna. Oprócz samych rozgrywek piłkarskich, organizatorzy turnieju 
zapewnili również wiele dodatkowych atrakcji: wspólne ognisko, śpiewy, zabawy, a także posiłki. Jednak naj-
ciekawszy okazał się popis umiejętności futbolowego freestylu, zaprezentowany przez mistrza Polski Dawida 
Krzyżowskiego. Po jego niesamowitym pokazie uczestnicy turnieju mogli również spróbować swoich sił w cza-
sie warsztatów akrobacji z piłką, poprowadzonych przez mistrza freestylu. W sumie w całym wydarzeniu wzięło 
udział około 300 osób. Wszyscy uczestnicy turnieju – zarówno piłkarze, jak i kibice – byli pod wielkim wraże-
niem obiektu Drzewiarz Jasienica oraz organizacji wydarzenia. (A. Moll)  
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XI REGIONALNY KONKURS ZNAJOMOŚCI 
GWARY ŚLĄSKA CIESZYŃSKIEGO ZSP W GRODŹCU 

Już po raz jedenasty w naszej szkole mogliśmy się 
cieszyć pięknym brzmieniem mowy cieszyńskiej. W 
XI Regionalnym Konkursie Znajomości Gwary Ślą-
ska Cieszyńskiego, pod patronatem wójta gminy Ja-
sienica Janusza Pierzyny, w szranki stanęli uczniowie 
szkół podstawowych z naszej gminy (z Grodźca, 
Iłownicy, Jasienicy, Międzyrzecza, Rudzicy , Święto-
szówki i Wieszcząt) oraz reprezentanci gmin sąsied-
nich z Górek Wielkich, Pierśćca i Pogórza. Występy 
dzieci były oceniane w dwóch kategoriach: prezenta-
cji indywidualnej oraz grupowej, a jury przyznawało 
punkty za sposób przedstawienia tekstu i jego orygi-

nalność, właściwy akcent i wymowę, ruch sceniczny 
oraz opracowanie artystyczne. W ławie jurorskiej za-
siadły szacowne osobistości związane z naszą gminą: 
Agnieszka Bronowska, dyrektor Gminnego Ośrodka 
Kultury w Jasienicy, Juliusz Wątroba, poeta dosko-
nale władający gwarą cieszyńską, Józef Niesyt, jasie-
nicki gawędziarz, który uświetnił konkurs porywającą 
przemową, a także prezes Koła Macierzy Ziemi Cie-
szyńskiej w Grodźcu Irena Skrzyżala oraz Maria 
Hareńczyk, emerytowana dyrektor Gminnej Biblio-
teki Publicznej w Jasienicy.  

W kategorii indywidualnej rywalizowało ze sobą 
dwunastu uczestników, którzy bez wyjątku wystąpili 
przed publicznością w pięknych strojach cieszyńskich. 
Ich prezentacje bawiły i wzruszały, a opracowanie ar-
tystyczne i gra aktorska były na najwyższym pozio-
mie. Jury miało twardy orzech do zgryzienia, dlatego 
przyznało miejsce pierwsze i  dwa drugie.    O wyniku 
zaważyły, co podkreślił pan Juliusz Wątroba, swo-
bodne posługiwanie się gwarą   i właściwy akcent, co-
raz rzadziej słyszane u młodego pokolenia. Drugie 

miejsce ex aequo uzyskali: Stefania Zbijowska           
z Iłownicy, która zaprezentowała tekst „Chodzyni       
s goiczkym” oraz Julia Kliber ze szkoły w Jasienicy    
z tekstem „Druciorz”. Zwyciężyła  Zuzanna Macieji-
czek ze szkoły w Górkach Wielkich, która brawurowo 
przedstawiła utwór „ Ło Zofiji”  

Wyróżnienie specjalne otrzymał Jakub Wester-
mann z Grodźca za zabawną gwarową  interpretację 
znanego wiersza „Pan Hilary”. 

Występy grupowe dały uczniom większą swobodę 
artystyczną i możliwość zaprezentowania talentu ak-
torskiego. Spośród przybyłych zespołów trzecią na-
grodą jury uhonorowało uczniów z Wieszcząt: Domi-
nika Kidoń i Mikołaj Pilch, którzy urzekli publiczność 
swoją interpretacją utworu „ Stary Borkała w Urzę-
dzie Gminy”. Drugie miejsce zdobyli Jakub Wester-
mann, Angelika Moczała i Oskar Maciejowski            
z Grodźca z zabawną scenką „ Za śliwkami”. Zwy-
cięzcami okazali się uczniowie Iłownicy:Krzysztof 
Janota i Igor Tumiło, którzy zaprezentowali scenkę pt.  
„Stary Borkała w Urzędzie Gminy”. 
Po części konkursowej, którą poprowadziły uczennice 
z Grodźca, przed zgromadzonymi wystąpił ludowy 
zespół Grodźczanie. Artyści, wśród których jest troje 
uczniów naszej szkoły: Angelika Moczała, Karolina 
Pośpiech i Dawid Słowiok, zaprezentowali kilka pie-
śni z regionu Śląska Cieszyńskiego. Niektórym utwo-
rom towarzyszyła oprawa taneczna w wykonaniu ze-
społu taneczno- muzycznego naszej szkoły .Część ar-
tystyczną, którą przygotowała  pani Barbara Frydel-
Ociepka, umilił mały poczęstunek.    Z niecierpliwo-
ścią czekamy już na następny konkurs, za rok! 

Organizatorzy

 

 
 

 

 

 

Firma TOMI-BUD.PL  ZATRUDNI PRACOWNIKÓW do prac związanych z montażem 
przydomowych oczyszczalni ścieków , przyłączy wody oraz kanalizacji oraz innych prac ziem-
nych. Siedziba firmy w Jasienicy. Umowa o pracę, pełny etat, praca w terenie według zleceń.  
Mile widziane lecz nie konieczne: 
-doświadczenie w branży, 
-prawo jazdy kat B 
-uprawnienia na koparki i/lub koparko-ładowarki 
Kontakt: tel. 600 858477 
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„MOJA MAŁA OJCZYZNA” 

XIV MIĘDZYSZKOLNY KONKURS WIEDZY O GMINIE JASIENICA JUŻ ZA NAMI 

7. 04. 2017 r. w międzyrzeckim GOK- u  odbyła 
się  XIV edycja konkursu wiedzy o Gminie Jasie-
nica. Organizatorem konkursu jak co roku był Ze-
spół Szkolno – Przedszkolny w Międzyrzeczu. 
Brali w nim udział uczniowie szkół podstawowych 
naszej gminy. Zmierzyli się oni z bardzo trudnym 
testem złożonym z 20 zadań, za które mogli 
otrzymać maksymalnie 100 punktów. Wszyscy 
uczestnicy wykazali się dużą wiedzą  o naszym re-
gionie. Wśród nich najlepsi byli:   
Weronika Waleczek z Jasienicy, która zdobyła aż 
91,5 pkt. -  miejsce I, 
Nadia Kobiela  z Iłownicy  - miejsce II, 
Dawid Tymon z Iłownicy -  miejsce III, 
Julia Kliber i Dominika Kliber, obie z Jasienicy – 
miejsce IV.  

W tegorocznym konkursie najlepiej wypadli  uczniowie z 
Iłownicy przygotowani przez panią Marię Szubert. Zaraz 
za nimi była reprezentacja z Jasienicy kierowana przez pa-
nią Krystynę Niemiec. Zwycięzcy zostali nagrodzeni 
książkami. Wszyscy uczestnicy otrzymali upominki – 
pendraivy i podkładki. 
      Nad  prawidłowym przebiegiem  konkursu czuwało ju-
ry w składzie: Józef Niesyt i Krzysztof Czader. Panowie 
opowiedzieli także zebranym o dawnym życiu na Śląsku 
Cieszyńskim nawiązując do wspaniałej gwarowej recytacji 
Julki Kliber o druciarzu. Na naszym spotkaniu nie zabra-
kło tradycyjnego śląskiego kołacza.  

       Serdecznie pragniemy podziękować wszystkim, któ-
rzy przyczynili się do zorganizowania i przeprowadzenia 
tego konkursu, szczególnie nauczycielom i uczniom.  
Mamy nadzieję, że konkurs  przyczyni się  do promocji 
naszej Małej Ojczyzny wśród młodzieży. 

Organizator: Grażyna Biernot  
  

ORIENTACJA NA RUDZICĘ 
W piątek 7 kwietnia i w sobotę 8 kwietnia na terenie kilku sołectw gminy Jasienica został rozegrany III Nadwiślański Maraton na Orienta-
cję Rudzica 2017, zorganizowany przez grupę „Rozbiegamy To Miasto – Czechowice-Dziedzice” przy wsparciu Urzędu Gminy Jasienica 
oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego i Gimnazjum w Rudzicy.  
Zawody ukończyło ponad 200 osób, które rywalizowało na sześciu wyznaczonych trasach: rodzinnej, pieszych 20, 50 i 100 km oraz ro-
werowych 50 i 150 km. Wśród punktów, które należało osiągnąć, znalazły się miejsca w Rudzicy, Iłownicy, Roztropicach i Wieszczętach. 
Na zawodach zjawiła się czołówka Pucharu Polski w Maratonach na Orientację, przyjechali zawodnicy m.in. z Warszawy, Białegostoku , 
Szczecina, Gdańska, Bydgoszczy, Wrocławia, Krakowa, Stalowej Woli, Skierniewic.  

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

Pogoda nas nie rozpieszcza: jeden dzień 23 stop-
nie, drugi – 2; jeden dzień uśmiechnięte słoneczko, 
drugi dzień grad i śnieg…  Nie, pogoda nas nie roz-
pieszcza.  Politycy nas nie rozpieszczają. O kobietach 
już nie wspominając… Można to podsumować krótko 
i treściwie: życie nas nie rozpieszcza!!! 
 Ale życie jest po to, byśmy je rozpieszczali i do-
pieszczali. Każdy rok i miesiąc, tydzień i dzień, go-
dzinę, chwilę i chwileńkę, bo już się więcej nie powtó-
rzy, bo tą jedną , jedyną, wyjątkową – jak ta  chwila, 
gdy kot leży mi przy komputerze na skanerze i mruczy 
kocie melodyjki, z radia sączą się nieustająco przeboje 
(przebijające bębenki w uszach), żona gotuje niedziel-
ny obiad, pies wyleguje się na dywanie i w tej właśnie 
chwili, dla jednych kolorowej, dla drugich czarnej, 
dowiaduję się że nagle zmarł sąsiad… 
 A to wiosna, pora życia, beztroskiego śpiewu 
ptaków, i tej jedynej tak pięknej zieleni która jaśnieje 
z rozwijającymi się listeczkami brzóz. Smutek miesza 
się radością, światło z mrokiem. Przeciwności, skraj-
ności – to nasz chleb powszedni i odświętny, który 
chcąc, czy nie chcąc musimy spożywać… 
 Dzisiaj też, 23. kwietnia 65. urodziny ma Florian 
Kohut! Aż się wierzyć nie chce, że tak nam szybko ten 
czas umknął. A zda się, że to przed chwilą chodzili-
śmy do przedszkola, obok stawu przy GS-ie (po któ-
rym nie zostało nawet fotografii) obok przedwojenne-
go traktora, obok furmanki z drelichowym nakryciem, 
którą pan Mżyk przywoził chleb i bułki… Jeszcze 
przed chwilą budowaliśmy gipsowe zamki, odlewali w 
glinianych formach zwierzątka, grali w dwa ognie…   

Później szkoła podstawowa, żony i dzieci, pra-
ca… Jednak prócz tych prozaicznych czynności Flo-

rian cały czas malował, bo  
sobie wymyślił, że będzie ar-
tystą. I pokazał niedowiar-
kom, zazdrośnikom i wiecznie 
narzekającym na wszystko, że  
się da, że można! Jeśli tylko 
się naprawdę chce i na po-
ważnie traktuje swoje marze-
nia – pracowitością i uporem, 
konsekwencją i wiarą, która i góry przenosi.  

Powstawały więc obrazy, coraz doskonalsze; na 
naszych oczach tworzyła się galeria „Pod Strachem 
Polnym”, odbywały co roku święta stracha polnego, z 
korowodem, nad którym górowały  wielobarwnie 
konkursowe „odstraszacze” głodnych ptaków; z orkie-
strą, z konkursami i zabawami. Ile szumu, radości, 
spotkań, kolorytu może wykreować wyobraźnia jed-
nego, szalonego  Człowieka?  

Bo nie jest ważne czy rodzimy się w stolicy, czy 
na prowincji. Ważne co mamy do zaproponowania 
temu światu, choćby tylko w promieniu paru kilome-
trów, który z czasem ogromnieje zatacza coraz szersze 
kręgi, by dzielić się zachwytem i wrażliwością…  

Tak więc chociaż artyści nas dopieszczają ukazu-
jąc nowe światy i nowe ścieżynki, którymi warto iść, 
by wzbogacać nasze życie o piękno, które na wycią-
gnięcie ręki, na dotyk wzroku, na muzykę łączącą 
ziemię z niebem… Bo życie jest jedyną i najwyższą 
wartością, nie pozwólmy tedy, by ją roztrwonić mogły 
mroczne sprawy tego świata…  

                                 Juliusz Wątroba 

ZEZNANIA ŚWIADKA 
Witóm piyknie!  

Człowiek sie rodzi i ani sie nie nazdo kie mijajóm 
jego dzieciynce roki, młodość, a potym wiek dojrzały i 
już przychodzi pomału starość, a z nióm czas pomy-
śleć ło pyndzyji. Tak też było z moim kamratym. Roki 
mu nie stoły w miejscu, tóż musioł zaczóńć zbiyrać 
papiery, coby łudokumyntować w Zus-ie ty wszystki 
roki, kaj robił przez cały żywot. Jako młody chłapiec, 
to sie przeca wiy, nie bisagowoł, a pumogoł jak wszy-
scy młodzi w tych rokach  łojcóm na chałpie. I ty lata 
sie liczóm do  emerytury, jyno musi to mu kiery za-
świadczyć, co pamiynto ty czasy. Mie sie chce śmioć z 
takich przepisów, dyć my starsi wiymy, że jak tam w 
tych rokach mioł kiery konsek pola, to dziecka musiały 
pumogać przy kożdej robocie, a nejwiyncyj w feryje. 
Ło kolóniach, wycieczkach musiały zapómnieć. Ale 
skoro taki przepis je to sie trzeja podporzóndkować i 
kamratowi żech prawił, że mu tyn papiór podpiszym. 
Dyć wszystko dobrze pamiyntóm, tóm nie kónczón-
cóm sie robote na małym gospodarstwie kaj nie było 

żodnych maszyn. Były jyny 
grabie, kopaczka, kosa , 
siyrp, stary rynczny wózek, 
na kierym było trzeja samo-
ciónż zwożać wszystko z 
pola. No i trzeja było mieć 
zdrowe rynce ku tej robocie, 
kiero dowała, dzisio by żo-
dyn nie łuwierzył, moc ra-
dości. Bo z tej roboty był 
chlyb, chocioż nieroz pot  loł sie po licach. Kamrat 
przyniós mi formularz z ZUS, kiery jo jako świadek 
miołech wypełnić. To żech zaczył: 
Łoświadczóm, że mój kamrat,  w tych, a w tych rokach 
robił na gospodarstwie swoich łojców wykónując 
wszystki roboty zwiónzane z gospodarkóm. Potym z 
tym papiórym pojechołech do Zus-u kaj w kancnaryji 
w łobecności łurzyndniczki musioł żech go podpisać. 
Łurzyndniczka, młodo paniczka, papiór  
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ZEZNANIA ŚWIADKA 
dokumentnie poczytała i głowóm pokiwała. Pa-

noczku, tu pisze, czorne na biołym, że mocie napisać 
w jakim charakterze był zatrudnióny i jaki zajmowoł 
stanowisko wasz kamrat. Musicie też łopisać czynno-
ści jaki wykonywoł. Na taki pytani podropoł żech sie 
po głowie i zaczyłech rozmyślać jak na ty pytania łod-
powiedzieć, coby to paniczka zrozumiała.  
Po piyrsze, w jakim charakterze był zatrudnióny? Na 
to pytani ni móm łodpowiedzi, bo żodyn  z łojców w 

żodnym charakterze w tych czasach dziecek swoich 
nie zarudnioł. Dziecka wiedziały łod malutka, że sóm 
członkami rodziny, że majóm  łojcóm pumogać, łuczy-
ły sie łodpowiedzialności za swojóm rodzine. Drugi 
pytani było jaki zajmowoł stanowisko? Tych stano-
wisk kożdy na gazdówce mioł moc, jakbych jo to 
chcioł wszystko łopisać, to by miejsca na tym formula-
rzu brakło. Był furmanym, kie zwoził z pola na tym 
wózku, co żech spómnioł, siano, ziymioki, kwaki, co 

tam już przyszło. Był pastyrzym kie pos krowy, był też 
wachtyrzym, coby krowy nie wlazły do szkody, ale 
przy tym wszystkim był też łobserwatorym przyrody. 
Wiedzioł, jako bydzie pogoda, był też pilnym łucz-
niym, kie czytoł ksiónżki przy pasyniu krów. Pumogoł 
łojcóm przy kożdej robocie, na przykład przy młócy-
niu, ale jak to stanowisko by sie dzisio nazywało, nie 
wiym,  isto nazwali by to, że był łoperatorym cepa. 
Tych stanowisk mój kamrat mioł na gospodarce moc, 
wszystkich tu nie wymieniym, bo jeszcze zostało mi 
jedno pytani, łopisać czynności jaki wykonywoł. Tóż 
widzicie, że z jednej stróny ni ma sie co gniywać na 
tych łurzyndników, bo chcóm wiedzieć jak to downi 
robota na wsi wyglóndała i to mie cieszy. Bo skónd by 
mioł tak łurzyndnik wiedzieć,  jak to downi było. Ale 
do mnie też to była wielko starość, dyć tych robót, kie-
re sie downi robiło dzisioj sie nie robi, a tu mómy łopi-
sać jak by sie to dzisio nazywało. Dejmy na to taki 
przykład: kamrat kie mioł już szesnoście, sie dymno-
ście roków robił wszystko na równi z łojcem. Na wio-
sne wylywało sie haźlowine z zyngróby. Najprzód 
trzeja było gnojówke naloć do żbera, a potym tyn żber 
w dwójke na takich żerdziach roznoszali ludzie po zo-

grodzie i loli pod strómy, dwa, trzy żbery pod jedyn 
stróm. Toteż jabka na jesiyń były szumne, a woniały 
przez całóm ziyme w piwnicy, kaj były połukłodane. 
Nie wiym jakby sie dzisio ta robota nazywała, bo już 
żodyn gnojówki po zogrodzie nie rozlywo, isto wywóz 
fekaliów. Tóm wszystkóm robote, kieróm mój kamrat 
wykonywał łod wiosny do jesiyeni po porzóndku żech 
łopisoł. Jak sie na wiosne sioło, sadziło. W lecie zaś 
jak sie żniwowało, a na jesiyń jak to mój kamrat na 
tym ryncznym wózku z pola skludzoł wszystko, co łu-
rosło do stodoły, na góre, do piwnicy. W zimie też by-
ła robota, drzewa narómbać, bydło łodbyć, a wieczór 
łuskać fazole. Łurzyndniczka pismo zaczyła czytać, a 
głowóm kiwać. Panoczku, dyć  jo deli z tego waszego 
łoświadczynio wiela nie wiym, jaki to ty czynności na 
gospodarstwie wasz kamrat wykónywoł. Prawiym ji: 
Paniczko na to je rada, jo tu móm słownik gwarowy, 
tóż sie z niego wszystko dowiycie. Łurzyndniczka ra-
da, żech ji tak poradził prawi: po  angielsku łumiym, 
hiszpański szlifujmy, a naszejm starej mowy łojców 
też sie muszym nałuczyć. Dyć by to była wieczysto 
gańba, żebych ji nie znała.  

J. N. Josiyniczanin 

JASIENICKIE REKINY BIZNESU W WARSZAWIE 
W dniu 22 marca 2017r. pięciu uczniów z Gimnazjum 

w Jasienicy – Klaudia Nowak, Aldona Żur, Konrad Gu-
moś, Kacper Jasiński oraz Jan Kawaler wzięło udział 
w niecodziennych rozgrywkach MetLife LifeChanger Cup 
zorganizowanych przez Fundację Młodzieżowej Przedsię-
biorczości. Uczniowie wraz z opiekunem p. Ksenią Sobań-
ską sprawdzali swoją wiedzę z zakresu ekonomii i przed-
siębiorczości w Banku Landaua w Warszawie. Niesamowi-
tych emocji uczestnikom spotkania dostarczyła gra na gieł-
dzie. Bardzo szybko należało dostosować się do panujące-
go stanu gospodarki i podjąć właściwe decyzje. Gra wy-
magała również współpracy w zespole i dobrego zorgani-

zowania sie grupy osób. Podczas gry ekonomicznej uczniowie poznali tajniki prowadzenia własnego przedsię-
biorstwa, zmierzyli się z prawami popytu i podaży a także silną konkurencją ze strony kolegów. 

Oprócz zaciętej rywalizacji na gimnazjalistów czekały liczne atrakcje - odwiedzili Park Miniatur, a także 
poznali tajemnicze zakamarki przedwojennego banku „Wilhelm Landau". Najciekawszą atrakcją było zadanie 
wydostania się z zamkniętego pokoju (Escape Room), gdzie przez 60 min. uczestnicy rozwiązywali zagadki oraz 
korzystali ze wskazówek ukrytych w licznych skrytkach i schowkach. 

Dwudniowy wyjazd do Warszawy gimnazjaliści z Jasienicy zapamiętają jako pouczającą wyprawę w świat 
biznesu. Program MetLife LifeChanger dostarczył im możliwość praktycznego sprawdzenia swojej wiedzy i 
umiejętności. Jasieniccy uczniowie nawiązali nowe znajomości i mogli porównać swoje umiejętności z innymi 
uczestnikami z całej Polski. Każdy z uczniów otrzymał od firmy Met Life dyplom i upominek - kamerę sporto-
wą.  

          Ksenia Sobańska 
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„POMOC JEDNEJ OSOBIE NIE ZMIENI CAŁEGO ŚWIATA, 
 ALE MOŻE ZMIENIĆ ŚWIAT DLA JEDNEJ OSOBY” 

Już po raz czwarty społecznicy z Landeka, Iłownicy i Rudzicy  
zorganizowali akcję charytatywną RAZEM DLA DZIECI na rzecz 
osób niepełnosprawnych z tychże miejscowości. Celem akcji była 
między innymi zbiórka pieniędzy dla osób, które dotknęła niepeł-
nosprawność, jak również integracja z osobami niepełnosprawny-
mi oraz poszerzanie świadomości społecznej na temat depresji. 
Akcja zakończyła się sukcesem zebrano 22 440 zł. Pieniądze roz-
dzielono pomiędzy 6-ro dzieci, każde dziecko otrzymało 3 740 zł.  

W tym roku akcja dedykowana była osobom niesłyszącym oraz 
osobom cierpiącym na depresję. Podczas akcji rozdawano papie-
rowe motyle wykonane przez dzieci metodą origami. Motyl to przy-
jęty na świecie symbol języka migowego oraz ludzi głuchych. Mo-
tyle nie posiadają zmysłu słuchu, odbierają świat wzrokiem, wę-
chem i poprzez wibracje, tak jak głusi, a trzepot ich skrzydeł koja-
rzy się z językiem migowym.  

Akcja odbyła się pod honorowym patronatem Wójta Gminy Ja-
sienica oraz z pomocą Parafii Rzymskokatolickiej z Rudzicy. W or-
ganizację włączyła się cała rzesza ludzi dobrej woli, bez których 
RAZEM DLA DZIECI nie byłoby możliwe, którzy poświęcili swój 
czas, środki finansowe i ciężką prace, by wspomóc sąsiadów. Nie-
codzienną atrakcją akcji  była przejażdżka Ciuchcią Beskidzką.   W 
tym roku imprezę prowadził Sebastian Chmiel- finalista progra-
mów:  X –factor, Szansa na sukces, prezes stowarzyszenia „Teatr 
na dłoni”,  od kilku lat prowadzący zajęcia rytmiczne w ZSP w 
Iłownicy. Osobę prowadzącą wspierała tłumacz języka migowego, 
pani Gabriela Bałazy Lektor Polskiego Języka Migowego, która 
przyjechała z  Olkusza. Na akcję przyjechał z Wrocławia  Pan Je-
rzy Niżnik (firma Widex), który prowadził  bezpłatne badanie słuchu 
i zorganizował stoisko z rzeczami, które ułatwiają życie osobom 
niesłyszącym. Przedstawiciel  z Polskiego Związku Głuchych  z 
Warszawy przekazał materiały i plakaty dotyczące osób niesłyszą-
cych.  

Po uroczystym powitaniu przez Wójta Janusza Pierzynę, mu-
zyczne powitanie przygotował  Pan Stanisław Urban ze słynnym 
zespołem  Big Bend z Jasienicy.  

W kolejnym bloku akcji „Niepełnosprawni bez barier”  pani dy-
rektor Aleksandra Wojdylak z Zespołu Szkół dla Dzieci Niesłyszą-
cych z Bielska-Białej zaprezentowała film o funkcjonowaniu tej 
szkoły.  

Swoim tanecznym występem zaszczycili nas podopieczni - 
Środowiskowego Domu Samopomocy – grupy teatralnej „Jestem”.  

Wiersze Jana Twardowskiego zaprezentowali  podopieczni 
Ośrodka  Mieszkalno-Rehabilitacyjnego ze Stowarzyszenia Razem 
w Bestwinie.  

Na scenie wystąpili także uczniowie z ZSP im. Jana Pawła II w 
Rudzicy w  spektaklu pod tytułem „Kwiat Paproci” przygotowanym 
pod czujnym okiem pani Agnieszki Rycak-Zuber oraz zespół  re-
gionalny „Szwarne dziecka” z ZSP w Iłownicy prowadzony przez 
panią Marię Szubert z występem tańców regionalnych.  

Pokaz japońskiej sztuki walki poprowadził instruktor Cieszyń-
skiego Klubu Aikido - Michał Front, który posiada już czwartego 
dana Aikido.  

Pokaz pierwszej pomocy prowadzili strażacy z  OSP Iłownica i 
OSP Landek.  

Nasze występy uświetnił także, grą na gitarze absolwent ZSP 
w Iłownicy oraz uczeń Gimnazjum w Rudzicy  Krzysztof  Derlich.  

Zakończeniem akcji  był niezwykły występ pod  przewodnic-
twem perkusisty Tomasza Kineckiego grupy „Walimy w kocioł” z 
Kóz.  

Niepokojącym zjawiskiem społecznym jest wzrost zachorowań 
na depresję, prelekcję na ten temat prowadziła pani Monika Natur-
ska z Fundacji „Twarze”, dostępne były także ulotki na ten temat.  

Dodatkowo odbywały się animacje dla dzieci: warsztaty pla-
styczne, malowanie twarzy, magiczny świat baniek, balonowe cu-
da, kolorowe zaplatanki warkoczyków, punkt pomiaru ciśnienia, 
bezpłatnego badania słuchu, stoisko z rzeczami, które ułatwiają 
życie osobom niesłyszącym, oraz punkt pisania alfabetem Brail-
le’a.  W czasie trwania akcji odbywały się atrakcyjne licytacje: ob-
razu pana Floriana Kohuta, kompletu krzeseł, tortów i wiele innych. 

Składając podziękowanie, pragniemy wyrazić ogromną 
wdzięczność w szczególności: Januszowi Pierzynie - Wójtowi 
Gminy Jasienica, za objęcie honorowym patronatem akcji. Pro-
boszczowi Parafii Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela w Rudzi-
cy ks. Janowi Gustyn i wikariuszom, Sołtysom i Radnym z  Ru-
dzicy, Iłownicy, Landeka.   

 
Korzystając z okazji pragniemy złożyć podziękowania wszyst-

kim firmom i osobom prywatnym, bez których zorganizowanie akcji 
RAZEM DLA DZIECI  byłoby niemożliwe.  
Artystom występującym na scenie i prowadzącym animacje: 
Panu Sebastianowi Chmiel 
Pani Gabrieli Bałazy  
Panu Stanisławowi Urban i wokalistkom 
Grupie teatralnej „Jestem” z "Centrum" Środowiskowego Dom Sa-
mopomocy w Bielsku-Białej- Pani Marcelinie Dziedzic 
Podopiecznym Ośrodka  Mieszkalno-Rehabilitacyjnego ze Stowa-
rzyszenia Razem w Bestwinie - pani Natalii Nycz 
Uczniom ZSP w Iłownicy i ZSP w Rudzicy za przygotowany pro-
gram artystyczny- pani Marii Szubert, pani Agnieszce Rycak-Zuber 
Pani dyrektor Aleksandrze Wojdylak z Zespołu Szkół dla Dzieci 
Niesłyszących z Bielska-Białej 
Grupie „Walimy w kocioł” pod  przewodnictwem perkusisty Toma-
sza Kineckiego 
Krzystofowi Derlich 
Monice Naturskiej  - Fundacja „Twarze” 
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SUKCES CHARYTATYWNEJ AKCJI RAZEM DLA DZIECI
 
Uczestnikom pokazu z cieszyńskie klubu 
Aikido- instruktorowi Michałowi Front 
Pani Katarzynie Sikora 
Pani Marzenie Iskrzyckiej 
Pani Anicie Budny 
Pani Katarzynie Mecnarowskiej 
Pani Joannie Szczypka   
Panu Jerzemu Niżnikowi- firma Widex 
Pani Małgorzacie Dyk 
Dziewczynom z  koła Caritas w Rudzicy 
Pani Renacie Wątroba 
OSP Iłownica i Landek – Jakubowi Brzuska  
 
Instytucjom i firmom: 
 Dyrektor i pracownikom GOK Jasienica 
Wszystkim Paniom z Babskiej Pracowni 
Twórczej z GOK-u w Rudzicy 
Dyrektor, nauczycielom, rodzicom 
  i pracownikom ZSP w Iłownicy 
Dyrektor, nauczycielom rodzicom, 
 i pracownikom ZSP w Rudzicy 
i Dyrektor, nauczycielom i pracownikom ro-
dzicom, Gimnazjum w Rudzicy 
KGW Iłownica 
KGW Landek 
KGW Rudzica 
OSP Landek  
OSP Rudzica  
OSP Iłownica 
Firmie WISS - WAWRZASZEK Inżynieria 
Samochodów Specjalnych zwłaszcza pań-
stwu Małysiak 
Zakładowi „Ceramika Pilch” z Jasienicy 
Panu Florianowi Kohutowi- Galeria Autor-
ska  „Pod Strachem Polny 
Panu Franciszkowi Mencnarowskiemu - 
Firma „Mentrans” 
Firmie „Tortowo”  z Iłownicy 

Firmie ZPUH EL&SAT II - Rudzica– panu 
Czesławowi Gawlasowi 
Firmie „ Lejdis” z Bronowa –Aleksandra 
Czylok –Zbijowska 
Salonowi Fryzjerskiemu  z Bielowicka 
Pani Marii Ślezińkiej-Salonowi Kosmetycz-
nemu  „Oliwia” z Landeka  
Panu Jarosławowi Bernat-firma Virgin 
Pani Natalii Bielawskiej-„ Eco ubranka”  
Firmie San Bus ze Skoczowa 
Panu Józefowi Kopciowi-Sklep Wielobran-
żowy  
Panu Mirosławowi Losce -„Emi-Market” 
Panu Krzysztofowi Pisarkowi-Sklep Odido 
Państwu Rudolfowi, Rafałowi, Renacie 
Budnym-firma „Polszlif” 
Pani Otylii Pilarz-Sklep „U Krzyśka" z Ru-
dzicy  
Pani Izabeli Kuboc 
Panu Markowi Zarembie 
Firmie Studio Fryzjerskie „Maestro” Ochaby 
Małe 
Pani Ewie Gawłowskiej –„Evita” Zakład Fry-
zjerski 
Pani Renacie Król-Salon Fryzjerski w Ru-
dzicy 
Sklepowi Delikatesy Centrum - 
Panu Jarosławowi Bernat-firma „Virgin” 
Panu Marcinowi Ryszce-  Sklep 
Hurtowni Ekspert Południe z Międzyrzecza 
Górnego 
Panu Łukaszowi Danielowi – „Jagódka” 
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe 
Cukiernia  
Salonowi  Kosmetycznemu „Abacosun”z 
Rudzicy 
Nasza imprezę wsparli także: 
Pani Zofia Polok 

Pan Czesław Machalica 
Pan Czesław Szkorupa 
Pan Kazimierz Majcher 
Pani Gabriela Kubica 
Pani Anna Mleczko 
Pani Katarzyna Szkucik-Rewaj 
Pani Marcelina Dziedzic  
Pan Jakub Brzuska 
Pani Ewa Sowa 
Pani Małgorzata Sikora 
Pani Małgorzata Dyk 
Pan Janusz Czylok 
Pan Sebastian Ficek 
Pan Bartłomiej Marekwica 
Pan Paweł  Tomiczek 
Pan Jurek Cieślar 
Pan Jan Dziendziel  
Pan Edward Sojka 
Pan Antoni Sojka 
Pani Aneta Tolasz 
Bardzo serdecznie dziękujemy tym , którzy 
przygotowali stoiska handlowe, ofiarowując 
własne środki finansowe, prywatny czas 
oraz wysiłek związany z ich prowadzeniem.  
Wszystkim, których trudno tutaj wymienić z 
imienia i nazwiska, a w jakikolwiek sposób 
wsparli tę akcję , okazali bezinteresowną 
pomoc – wyrażamy ogromną wdzięczność 
!!! Szczerze doceniamy Państwa poświęce-
nie. 
Za przepyszne wypieki - placki, ciastka i in-
ne słodkości dziękujemy wszystkim, którzy 
je upiekli i dostarczyli! 
Szczegóły zbiórki : portal zbiórek publicz-
nych, numer zbiórki: 2017/1032/KS, nazwa 
Razem dla dzieci  
Reportaż z akcji: www.beskidnews.pl 

Organizatorzy: Ludzie dobrej woli 
 

TRADYCJI STAŁO SIĘ ZADOŚĆ 
 W nocy z 30 kwietnia na 1 maja w gminie Jasienica pojawiły się piękne moje. W siódmej edycji konkursu „Najpiękniejszy 

Moj” organizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy, wzięły udział cztery sołectwa. Komisja po dokonaniu ob-
jazdu i obejrzeniu czterech moji zgłoszonych do Konkursu, postanowiła jednogłośnie przyznać cztery pierwsze miejsca ex 
aequo. Organizatorzy podkreślają niezwykle wysoki poziom tegorocznego Konkursu. Moje zgłoszone do Konkursu były bar-
dzo dobrze i starannie przygotowane, a uczestnicy Konkursu uszanowali ważne aspekty tradycji stawiania moja ujęte w re-
gulaminie Konkursu : • moja nie wolno odbierać siłą • moja można ścinać tylko wtedy, gdy nie jest pilnowany • konkurencyj-
nego moja można ścinać tylko do rana ( godz. 06.00 ) 1 maja I miejsce ex aequo – dla moja zgłoszonego przez Łazy: moj 
smukły, wysoki, wolnostojący, starannie zamocowany (wkopany w ziemię), dobrze usytuowany, wierzchołek ozdobiony 
wstążkami, balonami i wieńcem, na moju zamocowana flaga oraz herb sołectwa I miejsce ex aequo – dla moja zgłoszonego 
przez Międzyrzecze Dolne: moj smukły, wysoki, wolnostojący, starannie zamocowany (wkopany w ziemię), dobrze usytu-
owany, wierzchołek ozdobiony wstążkami, na moju zamocowana tabliczka w kształcie toporka strażackiego z dedykacją: 
„Kiedy Maj się rozpoczyna To weseli się dziedzina. Bo jest coś co łączy straże Piękny pal szumnie zdobiony Na pochwałę 
wystawiony OSP Międzyrzecze Dolne 2017” I miejsce ex aequo – dla moja zgłoszonego przez Międzyrzecze Górne: moj 
smukły, wysoki, wolnostojący, starannie zamocowany (wkopany w ziemię), dobrze usytuowany, wierzchołek ozdobiony 
wstążkami, na moju zamocowana tabliczka z dedykacją: „Dziś do Międzyrzecza Górnego tradycja wróciła, Nasza młodzie-
żówka Moja postawiła. Cieszmy się, weselmy wiwat zaśpiewajmy Zatańczmy wokoło, niechaj wszyscy widzą, Jak z Mojem 
nam dzisiaj wesoło. Międzyrzecze Górne 01.05.2017 r.” I miejsce ex aequo – dla moja zgłoszonego przez Wieszczęta: moj 
gruby, bardzo wysoki, doskonale usytuowany, starannie zamocowany (wkopany w ziemię), wierzchołek ozdobiony, na moju 
wyrzeźbiony napis „MOJ 2017” Organizatorzy Konkursu serdecznie dziękują za zaangażowanie i udział w Konkursie wszyst-
kim uczestnikom. Dziękują również wszystkim, którzy służyli pomocą i radą, przekazując tym samym tradycje i dziedzictwo 
kulturowe Śląska Cieszyńskiego. Pełny protokół z rozstrzygnięcia VII Konkursu "Najpiękniejszy Moj" 2017 tutaj: 
www.gokjasienica.pl 
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BIBLIOTEKA! OCZYWIŚCIE! 
W ramach roku jubileuszowego Gminnej Biblio-

teki Publicznej w Jasienicy, o którym wspominaliśmy 
w poprzednim numerze Jasienicy, na przełomie marca 
i kwietnia odbyło się szereg kolejnych imprez z cyklu 
„60 spotkań na 60-lecie biblioteki”.  

Oto relacje z niektórych: 
W odległej i nieskażonej Syberii, w samym jej 

sercu zbierane są dziko rosnące zioła… 
29 marca GBP w Jasienicy zaprosiła swoich Czytelni-
ków i Użytkowników na kolejne spotkanie edukacyj-
ne, tym razem poświęcone kosmetykom, balsamom i 
preparatom produkowanym w Nowosybirsku. Nad re-
cepturami i nowymi produktami pracuje 100 naukow-
ców, którzy do ich produkcji wykorzystują właśnie 
dobroczynne właściwości ziół. Uczestnicy spotkania 
zobaczyli film na temat Syberii, jej przyrody i walo-
rów naturalnych, wysłuchali informacji o właściwo-
ściach i zastosowaniu wybranych kosmetyków   i pre-
paratów. Prowadzący przekonująco opowiadali 
o korzyściach płynących ze stosowania tych produk 
tów na organizm człowieka, któremu przywracają one 
zdrowie, dodają witalności i uśmiechu. Zainteresowa-
ne osoby miały możliwość wypróbowania tych specy-
fików na własnej skórze. 

*** 
Po raz dziewiąty, 31 marca 2017 r., miłośnicy 

czytania powieści dziecięcych, bajek i baśni spotkali 
się w GBP w Jasienicy na Nocy Andersena, aby świę-
tować Międzynarodowy Dzień Książki Dziecięcej.  W 
tym roku zaprosiliśmy do udziału, w tej niezwykłej i 
wyjątkowej nocy, bo organizowanej tylko raz w roku, 
najaktywniejszych młodych Czytelników naszych bi-
bliotek. W imprezie tej uczestniczyły dzieci z Jasieni-
cy, Rudzicy i Mazańcowic oraz czytelnicy bibliotek 
szkolnych z Grodźca i Wieszcząt. W Nocy Andersena 
wzięło udział 15 osób, dla których biblioteka przygo-
towała mnóstwo atrakcji.  

Tę całonocną imprezę rozpoczęliśmy od zabaw 
integracyjnych, które pozwoliły nam się lepiej poznać 
i zaprzyjaźnić. Wielką frajdę sprawiła dzieciakom za-
bawa w zapamiętywanie i bezbłędne powtarzanie 
imion wszystkich uczestników Nocy Andersena. Dzie-
ci pochwaliły się też swoimi ulubionymi tytułami ksią-
żek, po które chętnie sięgają i do których wciąż wraca-
ją. Efektem tego jest wystawa prezentowana w GBP 
pt. „Dzieci polecają…”. Znalazły się na niej prace re-
klamujące i zachęcające młodzież do przeczytania 
książek polecanych przez uczestników Nocy Anderse-
na. Druga część imprezy upłynęła na rozegraniu „baj-
kowego wyścigu”, w czasie którego uczestnicy musieli 
wykazać się nie tylko uporem i wytrwałością, ale także 
znajomością bajek, baśni i biblioteki oraz umiejętno-
ścią szybkiego rozwiązywania bajkowych zagadek, re-
busów i krzyżówek. Na mecie, na najbardziej wytrwa-
łych i tych, którym dopisało szczęście czekały książ-
kowe nagrody. Wielką radość uczestnikom Nocy An-
dersena sprawiło czytanie  wybranych przez nich 
fragmentów ich ulubionych książek oraz nocowanie w 
naszej bibliotece. 

*** 
W dniu 7 kwietnia 2017 r. w Bibliotece gościli-

śmy pisarkę Monikę Sawicką, autorkę książek dla  
dzieci i dorosłych.  

Pani Monika w piątkowy poranek spotkała się z 
naszymi najmłodszymi Czytelnikami, którym opowie-
działa na czym polega praca pisarza. Wspólnie z 
dziećmi zastanawiała się nad tym, jak powstają książki 
i opowiadania. Uczestnicy wysłuchali fragmentu 
książki Pani Sawickiej pt. „O Kajtku Szczęściarzu” 
opowiadającej o przyjaźni i  odpowiedzialności. Na 
koniec dziewczęta i chłopcy zostali poproszeni przez 
Pisarkę o namalowanie głównego bohatera wysłucha-
nego opowiadania. 

Przed południem Pani Monika Sawicka spotkała 
się również z młodzieżą gimnazjalną. W czasie tego 
spotkania uczestnicy, pod czujnym okiem Pisarki, 
stworzyli swoje „książki marzeń”, a wykonane prace 
znalazły swoje miejsce w Bibliotece. Mamy nadzieję, 
że za kilka lat twórcy tych „książek marzeń” będą 
chcieli je odnaleźć, by skonfrontować, co się udało 
zrealizować, a o co jeszcze trzeba będzie im powal-
czyć. 

Wieczorem Pani Monika spotkała się z dorosłymi 
Czytelnikami i Użytkownikami naszej biblioteki. Pani 
Sawicka nie tylko zaprezentowała swoją twórczość, 
której źródłem są bardzo trudne doświadczenia życio-
we, ale prowokowała uczestników spotkania do reflek-
sji i bawiła poprzez opowiadanie o relacjach damsko-
męskich.  

*** 
19 kwietnia 2017 r. gościem GBP w Jasienicy był 

Pan dr Jacek Proszyk, bielski historyk i religioznawca, 
ceniony znawca historii i kultury żydowskiej. 

Pan Jacek podczas spotkania w trzech odsłonach 
przedstawił Jasienicę z początku XX wieku, ale przy-
pomniał też dzieje wcześniejsze Śląska, który w śre-
dniowieczu był pod panowaniem Czech, a później czę-
ścią Cesarstwa Austriackiego. 

Nasz Gość pokazał nam materiały archiwalne z 
1900 roku, arkusze spisów mieszkańców, które były 
tworzone na potrzeby podatkowe. W spisie ludności 
pod danym numerem domu można było odczytać zna-
jome nazwiska, daty urodzin, miejsca pracy, przyna-
leżność wyznaniową. Kilkoro z uczestników spotkania 
odnalazło w tych dokumentach ślady swoich przod-
ków. 

Drugą część swojej prelekcji Pan Jacek Proszyk 
poświęcił żydowskiej rodzinie Neumannów wywodzą-
cej się z Jasienicy. Neumannowie prowadzili tutaj go-
spodę, a później przeprowadzili się do Bielska, gdzie 
byli właścicielami młynów parowych w Białej. Posta-
cią najbardziej znaną z tej rodziny był Aleksander 
Neumann urodzony w Jasienicy. Z zawodu był zna-
nym architektem, autorem projektów znanych budowli 
w Czechach i Wiedniu. Mogliśmy obejrzeć również 
pomniki tej rodziny z Cmentarza Żydowskiego w Biel-
sku, a nawet pomnik Józefa Neumanna (ojca rodziny), 
który znajduje się w Kairze. Nie była to jedyna ży-
dowska rodzina zamieszkująca w Jasienicy. Pan Pro-
szyk wspomniał także ostatniego Żyda, zegarmistrza 
Pinchasa Dana, który w niegodny sposób został po-
traktowany przez mieszkańców Jasienicy. 

Nie lada gratką było też prześledzenie kroniki 
kryminalnej z okresu międzywojennego – liczne, jak 
na tamten czas, pożary, wypadki drogowe z 
udziałem rowerzystów jeżdżących bez 
świateł (którym odbierano wentyle).  
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BIBLIOTEKA! OCZYWIŚCIE!
Zdarzały się też kradzieże, których łupem najczęściej były wędzone słoniny, ale także inne przedmioty. 

Spotkanie było fascynującą lekcją historii o Jasienicy, o tych ludziach, którzy byli tutaj przed nami i tworzyli tę 
różnorodną społeczność… Zainteresowanych historią swoich przodków odsyłamy do poszukiwań m.in.  w Ar-
chiwum Państwowym w Bielsku-Białej. 

*** 
Ponadto w ostatnim czasie miały miejsce warsztaty komputerowe dla Seniorów, lekcje biblioteczne, warsz-

taty florystyczne w Mazańcowicach – uczestnicy wykonywali wianki wiosenne i palmy wielkanocne, zaś w Ru-
dzicy odbyły się warsztaty wykonywania makramy. 

Gminna Biblioteka w Jasienicy serdecznie dziękuje Wszystkim prowadzącym spotkania i inne formy zajęć. 
Dziękujemy także Uczestnikom, którzy zechcieli odpowiedzieć na nasze zaproszenie. 

Anna Kurpik 
 

STOP PRZEMOCY W RODZINIE  
– ZAREAGUJ!!! 

 

Co to jest przemoc w rodzinie? 
W świetle przepisu art. 2 ust. 2  Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o 

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

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

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

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

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

i podporządkowanie ofiary. 
2. SIŁY SĄ NIERÓWNOMIERNE W relacji jedna ze stron ma przewagę nad drugą. Ofiara jest słabsza  

a sprawca silniejszy. 
3. NARUSZA PRAWA I DOBRA OSOBISTE Sprawca wykorzystuje przewagę siły narusza podstawowe 

prawa ofiary (np. prawo do nietykalności fizycznej, godności, szacunku itd.). 
4. POWODUJE CIERPIENIE I BÓL Sprawca naraża zdrowie i życie ofiary na poważne szkody. Doświad-

czanie bólu i cierpienia sprawia, że ofiara ma mniejszą zdolność do samoobrony. 

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

Ty lub ktoś z Twoich bliskich jest ofiarą przemocy ze strony osoby najbliższej, nie 
wstydź się prosić o pomoc. Prawo stoi po Twojej stronie! Pamiętaj, PRZEMOC TO 
PRZESTĘPSTWO. 
Możesz zadzwonić pod numery telefonów: 

• Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Jasienicy, Jasienica 845, 43-385 Jasienica                    
Tel. 338152992 

• Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jasienicy, Jasienica 845, 43-385 Jasienica                          
Tel. 338152992 

• Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” Tel. 801 12 00 02  
• Komisariat Policji w Jasienicy Jasienica 1401, 43-385 Jasienica tel. 338250510; 
• Punkt Konsultacyjny w Jasienicy, Jasienica 894, 43-385 Jasienica, Tel. 722004005; 
• Podbeskidzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej ul. Piękna 2, 43-300 Bielsko – Biała Tel. 

338146221 – całodobowo 3319288; 
• Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku - Białej ul. Piastowska 40, 43-300 Bielsko – 

Biała Tel. 338136930 
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X GMINNY PRZEGLĄD TEATRZYKÓW PROFILAKTYCZNYCH 

5 kwietnia 2017 roku w GOK-u w Rudzicy odbył 
się przegląd teatrzyków profilaktycznych.  Myślą 
przewodnią tego spotkania był cytat Jana Pawła II   
„ Prawdziwym przyjacielem jest ten, dzięki które
mu staję się lepszym” . W tej tematyce zostały 
przygotowane spektakle z czterech szkół, z naszej 
gminy: ZSP Mazańcowice, ZSP Grodziec, ZSP Ru-
dzica i SP Świętoszówka. Temat nie był prosty, ale 
bardzo ważny dla młodego człowieka, bo nawiązy-
wał do relacji, które w naszych czasach zostały za-
burzone przez nieograniczony dostęp do internetu, 
telewizji, telefonu i portali społecznościowych. Na 
ten problem zwróciło też uwagę szanowne jury w 
składzie: Katarzyna Jeżowska – Kwaśny, Juliusz 
Wątroba,  Florian Kohut i ks. Józef Walusiak.  Pani 
psycholog po obejrzeniu przedstawień powiedziała 
„Wszyscy uczniowie tu zgromadzeni są wygranymi, 
bo zmierzyli się z bardzo trudnym i ważnym tema-
tem”.  Jury wyłoniło jednak zwycięzców. Pierwszy 
raz w historii teatrzyków dwie szkoły otrzymały 
pierwsze miejsce, prezentując różne formy scenicz-
ne. Szkoła z Grodźca przedstawiła temat w formie 
pantomimy, natomiast uczniowie z Rudzicy zapre-
zentowali typowy spektakl słowno-muzyczny. Dru-
gie miejsce otrzymała grupa z Mazańcowic, trzecie-
uczniowie ze Świętoszówki. 
W ramach przeglądu teatrzyków, został rozstrzy-
gnięty konkurs plastyczny, zorganizowany przez 
ZSP w Iłownicy. 
Organizatorzy dziękują wszystkim zaangażowanym w przygotowania nauczycielom: Iwonie Gawlas, Beacie 
Szostok, Katarzynie Wałęzkiej  i Grażynie Gaszek oraz pedagogom. Zachęcamy do udziału w X Przeglądzie Te-
atrzyków Profilaktycznych, bo to skuteczna metoda wychowawcza. 

Organizatorzy: Dyrektor, nauczyciele i pedagog ZSP w Rudzicy:  Alicja Radgowska 
Agnieszka Hazuka – Włodarczyk, Agnieszka Rycak – Żuber, Magdalena Balcy 

KOLEJNE SPOTKANIE POD „SIATKĄ” 

Jak co roku w Wilkowicach, jak co roku na prze-
łomie marca i kwietnia, jak co roku gromadząc lo-
kalnych działaczy i pracowników urzędów. Trady-
cyjnie już „Turniej Piłki Siatkowej Radnych i Pra-
cowników Samorządowych Powiatu Bielskiego” 
zapewnił bardzo dużo emocji i dobrej zabawy 
uczestnikom i widowni, która przyglądała się zma-
ganiom w hali GOSiR w Wilkowicach. 
Rozgrywki w „siatkówce” rozpoczęły się o godzi-
nie 16:00. Wszystkich uczestników i gości przywi-
tali wspólnie gospodarze miejsca, wójt gminy Wil-
kowice, Mieczysław Rączka i dyrektor GOSiR 
Wilkowice Marek Kubica oraz gospodarz i główny 
organizator z ramienia Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej Czesław Pszczółka. Pierwsze mecze turnieju 
rozpoczęły się z wielkim zapałem zawodników i już od początku udowodniły, że żadna z drużyn nie zamierza 
oddawać pola rywalom. Łącznie rozegrane zostało 15 dwusetowych pojedynków według zasady „każdy z każ-
dym”. Ostatni mecz zakończył się około godziny 21, co świadczy o wysokim poziomie drużyn biorących udział 
w zawodach. (…)  
Reprezentacja Gminy Jasienica z uśmiechami na ustach odebrała puchar za 4 miejsce. Gratulacje i pu-
char odebrał dopingujący drużynę Radny Gminy Jasienica Pan Andrzej Szimke. 
Mimo, że ta integrująca i koleżeńska impreza budzi jedynie pozytywne skojarzenia to cześć drużyn opuszczała 
halę pełna złości, na szczęście tylko tej sportowej. Może to i dobrze ponieważ okazja do rewanżu już za rok. 

  Dawid Czernek   www.powiat.bielsko.pl 
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TURNIEJ WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE RUCHU DROGOWEGO 

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym i Gimnazjum w Ma-
zańcowicach policjanci z bielskiej drogówki przeprowa-
dzili powiatowy turniej z zakresu wiedzy o bezpieczeń-
stwie ruchu drogowego.  

Zmagania uczniów gimnazjów i szkół podstawo-
wych rozpoczęły się testem znajomości przepisów 
ruchu drogowego. Następnie każdy z uczestników 
turnieju musiał wykazać się praktyczną wiedzą z 
zakresu udzielania pierwszej pomocy przedme-
dycznej i pokonać na rowerze skomplikowany tor 
przeszkód w miasteczku ruchu drogowego. Niepo-
konani okazali się przedstawiciele gospodarzy, któ-
rzy triumfowali zarówno wśród szkół podstawo-
wych, jak i gimnazjów. To właśnie te drużyny będą 
reprezentować powiat bielski w turnieju okręgo-
wym. Drugie miejsca – także premiowane awansem 
– zajęli uczniowie z Gimnazjum nr 9 w Bielsku-
Białej oraz bielskiej szkoły podstawowej nr 29.  
Turniej został zorganizowany wspólnie z Fundacją 
na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz 
Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego przy 
wsparciu Starostwa Bielskiego.  
  Klasyfikacja – gimnazja:  
1 miejsce – Gimnazjum w Mazańcowicach  
2 miejsce – Gimnazjum nr 9 w Bielsku-Białej  
3 miejsce – Gimnazjum nr 16 w Bielsku-Białej  
4 miejsce – Gimnazjum w Rybarzowicach  
5 miejsce – Gimnazjum nr 22 w Bielsku-Białej  
  Klasyfikacja – szkoły podstawowe:  
1 miejsce – SP w Mazańcowicach  
2 miejsce – SP nr 29 w Bielsku-Białej  
3 miejsce – SP nr 31 w Bielsku-Białej  
4 miejsce – SP w Wilamowicach  
5 miejsce – SP nr 24 w Bielsku-Białej  
6 miejsce – SP w Bystrej  

 
***

Już 22.04. TURNIEJ OKRĘGOWY 
Rowerowy tor przeszkód, test znajomości przepisów ruchu drogowego oraz sprawdzian z zakresu udzielania 

pierwszej pomocy przedmedycznej, takie m.in. zmagania czekały na uczestników okręgowego turnieju wiedzy o 
ruchu drogowym.  

Okręgowe eliminacje odbyły się w sobotę 22 kwietnia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym i Gimnazjum w 
Mazańcowicach. Wzięło w nim udział pięć drużyn ze szkół podstawowych i pięć z gimnazjalnych. Zmagania 
rozpoczęły się testem znajomości przepisów ruchu drogowego. Następnie każdy z uczestników turnieju musiał 
wykazać się praktyczną wiedzą i pokonać na rowerze tor przeszkód w miasteczku ruchu drogowego.  

Pierwsze miejsce w kategorii szkół podstawowych zdobyła drużyna z Kończyc Wielkich przed drużyną z Ze-
społu Szkolno-Przedszkolnego w Mazańcowicach, trzecie szkoła SP z Bielska-Białej, czwarte z Wisły Małej, 
zaś piąte z Ujsoł. W kategorii szkół gimnazjalnych zwyciężyła drużyna z Mazańcowic przed gimnazjum z 
Bielska-Białej, trzecie z kolei Ustroń, czwarte szkoła z Miedźnej, natomiast piąte zajęło gimnazjum z Ujsoł.  

www.jasienica.pl 

„MIESZKAM W BESKIDACH” 
Kolejny sukces naszej uczennicy Aleksandry Sikory w konkursie plastycznym „Mieszkam w Beskidach”, w 

tym roku praca Oli zajęła I miejsce w kategorii Formy Przestrzenne 
13-15 lat. Organizowany od 14 lat konkurs plastyczny, przez GOK w 
Świnnej,  cieszy się wielką popularnością. Jury ocenia kilka tysięcy 
prac i z nich wyłania te najciekawsze a uczestnikom nie brakuje cie-
kawych pomysłów i co roku zaskakują swoimi pięknymi pracami.  
      Pomysł Oli na przedstawienie góralki witającej nowy dzień, z 
okna z okiennicami, na pewno jest oryginalny i mocno osadzony w 
stylistyce beskidzkiej.            
Gratulujemy pomysłu i pięknego wykonania pracy .  

D.Skowron 
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XVI GMINNY KONKURS ORTOGRAFICZNY 
„ASY Z TRZECIEJ KLASY” 

 
    27 marca 2017 roku w Zespole Szkolno – Przedszkolnym 
im. T.Kościuszki  Jasienicy, odbył się już po raz szesnasty 
Gminny Konkurs Ortograficzny „Asy z trzeciej klasy”.  Do 
konkursu przystąpiło 36 uczniów klas II, zgłoszonych przez 
szkoły podstawowe naszej gminy.  
     Celem konkursu było 
a popularyzacja zasad stosowania poprawnej pisowni języka 
polskiego, a także umiejętność posługiwania się poprawną 
polszczyzną.  
W trudnej rywalizacji zwycięzcami zostali ci, którzy wyka-
zali się najlepszą znajomością zasad pisowni i umiejętności 
zastosowania ich w praktyce.  
I miejsce zajęła uczennica ZSP w Mazańcowicach            
Emilia Sacher,  
II miejsce wywalczyli równorzędnie  

Julia Jarzyna z ZSP w Rudzicy  
i Patrycja Kliber z ZSP w Jasienicy 

 III nagrodę otrzymała Zuzanna Grabowska z ZSP                  
w Mazańcowicach. 

    Zwycięzcom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów  w nauce.  
Serdecznie dziękujemy nauczycielom, którzy przygotowali uczniów do konkursu. 

                                                                                                          Organizatorzy 

Rozstrzygnięcie konkursu i rozdanie nagród w  
VII MULTIMEDIALNYM OGÓLNOPOLSKIM i  III MIĘDZYNARODOWYM  

PRZĘGLĄDZIE  MAŁYCH  FORM PARATEATRALNYCH 

 „SMYKOLANDIA – WARSZAWA 2017” 
Przedszkolaki z grupy średniaków, z Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego w Wieszczętach, po raz kolejny wzięły udział w 
multimedialnym konkursie „Smykolandia”.  

Wysłane nagranie przedstawienia pt. „Kłopoty łyżki” zdobyło 
I wyróżnienie. Z tej okazji 21 kwietnia 2017r. dyrektor Ilona Wa-
lach, dzieci grające główne role: Gabriela Berek i Norbert Sojka 
wraz z rodzicami i opiekunem grupy panią Wioletą Sojka uczest-
niczyli w gali rozdania nagród w Domu Kultury „Kadr” w War-
szawie, zdobywając zasłużony puchar, dyplomy i nagrody rze-
czowe.  

Cieszymy się, że nasza praca została doceniona przez organi-
zatorów konkursu, a także gratulujemy dzieciom sukcesów. 

Wioleta Sojka 

POCZUĆ JAK MÓJ KOLEGA/KOLEŻANKA  AUTYSTYK …  
CZYLI JAK ZROZUMIEĆ ŚWIAT W KTÓRYM SĄ ZAMKNIĘTE TĄ CHOROBĄ.                                                                    

 Z okazji Światowego Dnia Autyzmu, który jest 
obchodzony 2 kwietnia na całym świecie, zorganizo-
wane została dla uczniów naszej szkoły warsztaty. 
Pomysł powstał z inicjatywy Fundacji Twarze, która 
edukuje i propaguje wiedzę na temat chorób czy dys-
funkcji. W przestrzeni sali gimnastycznej uczniowie 
mieli do pokonania labirynt korytarzy stworzonych 
specjalnie dla nich, nie była to jednak zwykła prze-
strzeń zawiłych ścieżek. Uczniowie byli „atakowani” 
różnymi, nie koniecznie przyjemnymi dźwiękami, któ-
re dochodziły z różnych stron. Nadmiar dźwięków, 

dopełniało ostre światło i przestrzeń labiryntu robiła 
się niezrozumiała, abstrakcyjna, męcząca.  

W ogromnych rękawicach, przedmioty codzienne-
go użytku, z których korzystamy bez zastanowienia 
stawały się bezużyteczne, trudne do spełniania swoich 
codziennych funkcji.  Żyjąc w tym samym świecie 
okazało się, że odbieramy go zupełnie inaczej i to uda-
ło się uzyskać. Uczniowie wchodząc w świat autyzmu 
na pewno stali się bardziej otwarci i wyrozumiali.  

Dziękujemy pani Monice Naturskiej z Fundacji 
Twarze za zaangażowanie w przygotowanie tak cennej 
lekcji dla naszych uczniów.  

D.Skowron 
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WARSZTATY TEATRALNE W ZSP IŁOWNICA 
Dwudziestego kwietnia 2017 r. ( w czwartek), w 

Szkole Podstawowej w Iłownicy, odbyły się warsztaty 
dla uczniów klas IV-VI. Prowadził je aktor Teatru Pol-
skiego w Bielsku-Białej- Jerzy Dziedzic. Dzięki tym 
zajęciom dzieci mogły poznać tajniki pracy aktora, re-
żysera. Pan Jerzy prowadził zajęcia bardzo dynamicz-
nie oraz  z dużą dozą humoru. Wskazywał na bardzo 
istotne aspekty zawodu aktora: interpretację tekstu, in-
tonację głosu, mimikę twarzy, mowę ciała. Młodzież 
z chęcią brała udział w przygotowywaniu sztuki opar-
tej na utworze Agnieszki Osieckiej pt.„ Dziobak”. 
Wybrani uczniowie stosowali się do wskazówek za-
wodowca, powtarzali kwestie, sceny, pracując jak 
prawdziwi aktorzy. Poprzez zabawę młodzież miała 
okazję posiąść wiedzę z zakresu teatru i sztuki oraz 
stworzyć prawdziwy spektakl! Przedstawienie doty-
czyło odrzucenia społecznego wśród młodych ludzi, 
uczyło tolerancji, empatii i akceptacji. 

Serdecznie dziękujemy panu Jerzemu Dziedzico-
wi za zaangażowanie i poświęcony czas. Mamy na 
dzieję, że uczniowie na długo zapamiętają rady aktora, 
a także będą wyczuleni  na krzywdę i odmienność dru-
giego człowieka, w myśl puenty: 

"Dziobaku, w tobie nadzieja, 
dziobaku, tyś miły nam, 

dziobaku, ty się nie zmieniaj, 
kolego dziobaku, trwaj!" 

Małgorzata Krehut-Skoczylas 

 

MEDALE W KARATE 
Wojciech Zaniewski oraz Maciej Zaniewski, za-

wodnicy Bielskiego Klubu Karate Kyokushin, a jed-
nocześnie uczniowie szkoły podstawowej w Mazań-
cowicach, w sobotę 22 kwietnia zdobyli złoto oraz 
brązowy medal w Ogólnopolskim Turnieju Karate 
Kyokushin w Starachowicach.  

W turnieju Bushi-Do Cup wzięło udział 282 za-
wodników, z 17 ośrodków karate, z całej polski. 
Zmagania toczyły się na trzech matach, a zawodnicy 
rywalizowali w konkurencji kumite. Maciej Zaniew-
ski dotarł pewnie do półfinału, gdzie po zastosowa-
niu dwóch niedozwolonych technik stracił możli-
wość walki o złoto. Z kolei Wojciech Zaniewski wy-
grał pewnie wszystkie pięć walk, z czego aż trzy – w 

tym finał – przez ippon, a więc przed czasem. Zajął tym samy mocne pierwsze miejsce, w kategorii dzieci star-
szych do 35 kg. Warto dodać, iż ta kategoria była najliczniej obsadzona w całym turnieju.  

www.jasienica.pl 

BIEG FLORIAŃSKI W ŚWIĘTOSZÓWCE 
Już po raz 17. strażacy z OSP Świętoszówka zorganizowali Bieg Floriański, na część patrona strażaków św. 

Floriana.  
W sobotę 6 maja na starcie stanęło blisko 170 uczestników z miejscowości powiatu bielskiego, żywieckiego i 

cieszyńskiego. Biegacze w zależności od wieku mieli do pokonania dystanse od 900 m do 5 km. W kategorii 8-
10 lat wystartowało 42 uczestników, w kategorii 11-13 lat 51 uczestników, 14-17 lat 43 zawodników, zaś w naj-
starszej – od 18 lat – 32 uczestników.  

– Nieważne, czy pada deszcz, atmosfera jest na tyle gorąca, jak gorące są wasze serca. To dla nas radość, że z 
roku na rok w biegu biorą udział zawodnicy z coraz dalszych stron, że to zainteresowanie z waszej strony stale 
rośnie – mówił wójt Janusz Pierzyna, dziękując strażakom OSP Świętoszówka za organizację i zabezpieczenie 
trasy podczas biegów.  

Po zawodach odbyła się uroczysta dekoracja i wręczanie nagród. Zwycięzcy poszczególnych kategorii wie-
kowych otrzymali puchary, dyplomy, a także nagrody rzeczowe, ufundowane przez sponsorów. Najmłodszym 
uczestnikiem biegu była Aleksandra Wojtyła z Pogórza, a najstarszym Zbigniew Ptak z Bielska-Białej, który 
również w ubiegłorocznej edycji był najstarszym zawodnikiem.  

Więcej szczegółów w następnym numerze      www.jasienica.pl 
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GMINNY OŚRODEK KULTURY I JEGO FILIE 
Zajmuje się upowszechnianiem i promowaniem kultury lokalnej w kra-
ju i za granicą. Organizuje koncerty, wystawy, imprezy artystyczne, 
festyny, imprezy kulturalno-rozrywkowe, patronuje lokalnym twórcom 
i zespołom oraz prowadzi działalność wydawniczą. Prowadzi szeroką 

działalność związaną z organizacją czasu wolnego mieszkańców.  
Z bogatą ofertą zajęć stałych i cyklicznych, skierowaną do dzieci, młodzieży i dorosłych,  

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

CO ZA NAMI… 

W Wielki Czwartek w Gminnym Ośrodku Kultury w 
Jasienicy odbyły się warsztaty edukacyjno-kulinarne 
„Obcowanie z tradycją. Co się święci?”. Celem zajęć by-
ło przybliżenie dzieciom oraz młodzieży obrzędów, zwy-
czajów i symboli związanych ze Świętami Wielkanoc-
nymi w tradycji Śląska Cieszyńskiego. Warsztaty składa-
ły się z dwóch części. Część teoretyczna obejmowała 
wykład na temat świąt, natomiast podczas części prak-
tycznej, młode adeptki sztuki kulinarnej przygotowały, 
upiekły i pięknie ozdobiły słodkie baranki wielkanocne.  
Uczestniczki warsztatów otrzymały zestawy kuchenne 
wykonane w ramach programu „Bogaci tradycją. Do-
roczna obrzędowość na pograniczu polsko-czeskim”. 

*** 
Historia jakich wiele – Ona i On. Dwoje ludzi, którzy przy-

padkowo spotykają się w przedziale pociągu pospiesznego. On, 
wyraźnie zaintrygowany atrakcyjną towarzyszką podróży, pro-
ponuje jej niewinny romans podróżny. Ona, niechętnie, ale 
zgadza się podjąć grę. Banalna rozmowa przeradza się w bar-
dzo osobiste wyznania i zwierzenia na temat miłosnych unie-
sień i porażek... „ To temat wiecznie aktualny i to dla wszystkich 
niezależnie od wieku. Bo każdy był zakochany albo będzie, al-
bo się odkochał, albo jest na całe życie. Właściwie miłość to 
jest ta siła, która decyduje o wszystkim. Ja się tylko wstrzeliłem 
w temat, który nie jest ani nowy, ani oryginalny. Ważne jest to 
żeby go oryginalnie pokazać i to postaramy się zrobić” – tak 
przed przedstawieniem mówił Juliusz Wątroba i trzeba przy-
znać, że udało się to zamierzenie w pełni zrealizować. Ten pół-
toragodzinny spektakl, aż skrzy się dowcipem, błyskotliwymi 
dialogami i uwodzi wspaniałymi piosenkami. A wszystko to, do-
prawione jest dużą dawką liryzmu, melancholii a momentami i 
groteski. Obsada: Sabina Głuch, Juliusz Wątroba Scenariusz, 
teksty piosenek, muzyka: Juliusz Wątroba Reżyseria: Sabina 
Głuch Aranżacje piosenek: Mateusz Walach Spektakl "Pociąg 
pospieszny do miłości" odbył się 21 kwietnia 2017 r. w sali wi-
dowiskowej GOK w Jasienicy. 

*** 
W Gminnym Ośrodku Kultury w filii w Rudzicy 

przez cały kwiecień można było zobaczyć wystawę ma-
larstwa Marii Posłusznej. Autorka pokazała część swoich 
prac inspirowanych sztuką i kulturą Japonii. Kobieta, jej 
subtelność i delikatność oraz rola społeczna w orientalnej 
kulturze to temat przewodni wystawianych obrazów. 
Finisaż wystawy, który odbył się 24 kwietnia w Galerii 
GOK, w filii w Rudzicy, był okazją do obejrzenia prac, 
jak również do spotkania z autorką i posłuchania jej 
opowieści, np. o niezwykłej przyjaźni w jej rodzinie z 
pewnym zagubionym Japończykiem z rowerem, pukają-
cym do drzwi domu cioci w środku nocy... 

*** 
Niezmiernie miło nam poinformować, że Zespół Tańca Nowo-

czesnego „VIVRE” podczas XVIII edycji Spotkań Amatorskich 
Grup Artystycznych SAGA 2017 zajął II miejsce w kategorii Zespo-
ły Taneczne. Instruktorką grupy jest Izabela Drobisz. Również II 

miejsce w kategorii Zespoły Wokalne wywalczył Zespół Wokalny 
„Fairy Tale”. Instruktorem zespołu jest Piotr Morawski. Zespoły 
działają w Gminnym Ośrodku Kultury w Jasienicy. Gorąco gratulu-
jemy!   

*** 
W piątek 28 kwietnia 2017 roku w filii GOK w Między-
rzeczu Górnym odbyła się prelekcja pt: „RODACY 
PRZESIEDLENI PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ Z BY-
ŁYCH TERENÓW RZECZYPOSPOLITEJ”. Spotkanie 
otworzyła Dyr. GOK p. Agnieszka Bronowska. Wstęp 
historyczny przygotowała p. Grażyna Biernot, wdrażając 
zebranych w tematykę prelekcji. Główną częścią wyda-
rzenia był wykład p. Stanisława Wojciecha Ferensowicza 
– Prezesa Stowarzyszenia Miłośników Złoczowa i Kre-
sów Południowo-Wschodnich. Opowiedział on o wła-
snych doświadczeniach i przeżyciach oraz przytoczył hi-
storie osób bezpośrednio dotkniętych przesiedleniami. 
Opowieści wprowadziły zebranych w głęboki nastrój za-
dumy i nostalgii. Na zakończenie przemówienia wspólnie 
została odśpiewana pieśń „Orlęta Lwowskie” (Dzieci 
Lwowskie). Następnie zgromadzeni mogli wysłuchać p. 
Józefa Mroczko, przesiedlonego z miejscowości Złoczów 
bezpośrednio do Międzyrzecza. Kolejno p.Emilia Kwie-
cień przeczytała wspomnienia nieżyjącego ojca Broni-
sława Krutnika. Na zakończenie swoją historię opowie-
działa p. Danuta Beruś.  
Goście mieli również okazję obejrzeć krótki film z 1994 
roku o  pielgrzymce z Międzyrzecza do Jelechowic. Zo-
stały również wyświetlone aktualne zdjęcia związane z 
miejscami wspomnień.  Wystawę zbiorów związanych z 
prelekcją można oglądać do 16 maja 2017 roku w Chacie 
Międzyrzecze. 

*** 
5 maja w Gminnym Ośrodku Kultury w filii w Rudzicy mieli-

śmy okazję spotkać się w miłym gronie z okazji wernisażu prac 
artystów zrzeszonych w Kołach Malarskich działających przy 
Instytucie Sztuki na Uniwersytecie Śląskim w Cieszynie. Swoje 
prace zaprezentowali członkowie Koła Naukowo-Badawczego 
„TON” oraz Koło Artystyczno-Naukowe Litografów „KURANT”. 
Artyści ci, skupieni wokół uczelni artystycznej w Cieszynie, stu-
denci, doktoranci i wykładowcy tworzą w różnorodnych techni-
kach od malarstwa poprzez grafiki i litografie. Gościem specjal-
nym na wernisażu była przewodnicząca Koła Malarskiego 
„TON” pani Maria Posłuszna, która przybliżyła ideę istnienia 
oraz cel, w jakim Koła skupiają swoich członków. Przy okazji 
wernisażu mogliśmy obejrzeć również prace młodszych arty-
stów z Przedszkola w Rudzicy, którzy pod opieką Pań Urszuli 
Miklar i Beaty Pisarek przedstawiły prace na temat „Zwierzę w 
czerni i bieli”. Całość piątkowego, wieczornego wydarzenia 
znakomicie dopełnił występ Tomasza Madzi i Jakuba Bejdy. 
Muzycy zaprezentowali znane covery, ale i własne bardzo 
piękne kompozycje na dwie gitary. Wystawę można oglądać do 
31 maja 2017 r. 
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Matka - piękne cytaty i aforyzmy 

„Jest na świecie przepiękna istota, u której jesteśmy wiecznymi dłużnikami - matka."  - Mikołaj Ostrowski 
„MATKA - kobieta, która kocha za nic..." 
„Miłość matczyna nie starzeje sie nigdy"   - autor nieznany 
„Bóg nie może być wszędzie, dlatego wynalazł matkę."    - Matthew Arnold 
Żadna mądrość, której możemy nauczyć się na ziemi, 
nie da nam tego, co słowo i spojrzenie matki.     - Wilhelm Rabbe 
Dobra matka jest więcej warta niż stu nauczycieli. – George Herbert 
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USŁUGI ZWYŻKĄ  
 
 
 
 
 

Zasięg pracy: 

18m wysokość, 8 m w bok 

oraz usługi piłą spalinową  
Świętoszówka, tel. 572685 990 

e-mail: zwyzkaswietoszowka@onet.pl 
 

PRZYJMĘ UCZNIA DO NAUKI ZAWODU  
STOLARZ MEBLOWY i BUDOWLANY w JASIENICY 
ZATRUDNIĘ DO PRACY STOLARZA w JASIENICY 

 

  Stolarstwo   Janusz  Cholewik 
  Jasienica 96 

  tel. 601 460 880 
 

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 

 

„BASTIAN’’ Sebastian Iskrzycki 

43-391 Mazańcowice 301 
sebastian.iskrzycki@onet.eu 

Tel 505 722 301 

Oferujemy usługi: 

• Ocieplanie Budynków 
• Renowacja Elewacji 
• Adaptacja  Poddaszy 
• Konstrukcje Drewniane 
• Wiaty, Garaże 
• Dachy 

Autoryzowany wykonawca Firmy EKOBAU 
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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 i palmy pogrzebowe, bukiety ślubne,. 

26 MAJA – DZIEŃ MATKI 
DEKORACJE KOMUNIJNE  

Jesteśmy na facebooku  
Serdecznie zapraszamy 

www.kwiaciarniamiedzyrzecze.pl. 
 

PROFESJONALNE CZYSZCZENIE 
dywanów i wykładzin 

tapicerki meblowej  

i samochodowej 

tel. 694 168 920 

www.top-clean.net 

NA HASŁO  „Gazeta Jasienica” 

-RABAT 10% 
ZAPRASZAMY 

Reklama w miesięczniku „Jasienica” 

tylko  0,60 zł   za 1 cm
2
. 

Ogłoszenia drobne 

– 1 zł  - za słowo 



REKLAMA 
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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 pogrze-

bowe 
 

Zapraszamy również do  
SALONU CHOINEK SZTUCZNYCH  

E.A. WASZEK 

Jasienica 1072 ul. Cieszyńska  
tel.:  603 604 333 

Polecamy: 
� Ziemię, Torf, Korę, 
� Nawozy, Odżywki 
� Kwiaty sztuczne 
� Kompozycje nagrobne 
� Znicze, wkłady  
� Kwiaty doniczkowe  

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

„ 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 

  
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 

                  

�  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 

 

 

 

 

 

 



 

 

XI REGIONALNY 

KONKURS  

ZNAJOMOŚCI 

GWARY ŚLĄSKA  

CIESZYŃSKIEGO  

ZSP W GRODŹCU 

 

XVI GMINNY 

KONKURSU  

ORTOGRAFICZNY 

O PIÓRO WÓJTA 

 

8 

9 

22 

4 


