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Zwracam się z uprzejmą prośbą o wypełnienie formularza „Ankie-
ta badająca opinie mieszkańców na temat zamieszkiwania     
w Gminie Jasienica”. Ankieta jest anonimowa i przeprowadzana 
jest na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Gminy Jasienica. 
Ankieta będzie dostępna na stronie internetowej Gminy Jasienica 
(www. jasienica.pl),  na dzienniku podawczym Urzędu Gminy oraz 
w biurach Sołtysów poszczególnych sołectw.  
Na uzupełnienie i złożenie ankiety oczekuję do dnia 30 czerwca br. 
    

Janusz Pierzyna 
Wójt Gminy Jasienica  

 

SEMINARIUM O MAŁYCH OJCZYZNACH 
 Seminarium Naukowe „Śląsk Cieszyński – małe ojczyzny i ich losy” zgromadziło w sobotę 21 maja 

w Rudzicy naukowców z różnych ośrodków badawczych i entuzjastów regionalizmu.  
Seminarium odbyło się w filii GOK w Rudzicy pod patronatem Wójta Gminy Jasienica Janusza Pie-

rzyny. Poświęcone było społecznościom lokalnym na Śląsku Cieszyńskim i regionowi rozumianemu jako 
całość. Wójt Janusz Pierzyna na początku konferencji przypomniał o dużej roli małej ojczyzny w życiowym 
doświadczeniu każdego człowieka. Poruszył również kwestie związane z rozwojem współpracy transgra-
nicznej i rozwoju gminy jako całości. Prezes Towarzystwa Miłośników Rudzicy Teresa Marekwica opo-
wiedziała z kolei o działalności Towarzystwa i jego roli w życiu społeczności lokalnej, w szczególności 
znaczeniu dla promocji tradycji i kultury lokalnej i regionalnej. Głos zabrał również poeta i artysta, miesz-
kający w Rudzicy, Juliusz Wątroba, który mówił o tradycji i roli historii. Wskazał również problem „roz-
mywania” się małych ojczyzn i zanikania gwary.  

W części roboczej naukowcy przedstawili referaty, w których poruszali problematykę związaną z re-
gionem. M.in. dr Rafał Cekiera z Uniwersytetu Śląskiego przedstawił wyniki swoich badań ksiąg wotyw-
nych, pochodzących z kaplicy św. Wendelina w Rudzicy. Mówił o kulcie św. Wendelina i samej Dolinie, 
która przyciąga pielgrzymów z całej Polski i z wielu krajów na świecie. Dr Jarosław Legięć z bielskiej 
uczelni zaprezentował z kolei rozważania, dotyczące bycia człowiekiem Śląska Cieszyńskiego z perspek-
tywy filozoficznej. Odwoływał się również do swojego doświadczenia, jako osoby „stąd”, czyli stela. 
Zwrócił uwagę, na znaczenie rodziny i nauczycieli w tym procesie dochodzenia do tego stanu.  
Wśród wystąpień nie zabrakło prezentacji dr. Marcina Biernata, który mówił o projekcie badawczym reali-
zowanym w Rudzicy. Przedstawił konkluzje z badań nad pamięcią zbiorową, a w szczególności o miejscu 
lokalnych obiektów sakralnych w tej pamięci. Zaprezentował wnioski z przeprowadzonych badań wśród 
młodych mieszkańców sołectwa, którzy brali udział w konkursie szkolnym „Rudzica – tu mieszkam, uczę 
się i spędzam czas”. Po wystąpieniach prelegentów doszło do dyskusji, w której poruszono problem eduka-
cji regionalnej młodego pokolenia, roli Towarzystwa Miłośników Rudzicy w promocji tradycji i kultury lo-
kalnej i regionalnej. Zastanawiano się również, czy media mogą pomagać kultywować kulturę. Zwrócono 
także uwagę na potrzebę pielęgnowania gwary i odradzania kultury 

 www.jasienica.pl 

 

Wydawca miesięcznika samorządowego „Jasienica”:  Gmina  Jasienica 
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NOWY NUMER TELEFONU DO URZĘDU 
Informujemy mieszkańców, iż od 2 maja 2016 r. ulega zmianie dotychczasowy numer telefonu do 
Urzędu Gminy Jasienica.  

  Centrala: 33 472 62 00          Fax: 33 472 62 62  
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RELACJE WÓJTA GMINY JASIENICA 
 

JEDNOGŁOŚNE  
ABSOLUTORIUM 

     19. maja br. obradowała  
Rada Gminy Jasienica. 
Podczas sesji poprzedzonej 
posiedzeniem wspólnych 
komisji, dotyczącym anali-
zy realizacji budżetu gminy 
za rok 2015. Również Rada 
Gminy zapoznała się z ma-
teriałami przedstawionymi 
podczas obrad oraz całością 

materiałów dotyczących realizacji ubiegłorocznego budże-
tu. W wyniku tych działań w oparciu o źródłowe dane, Ra-
da Gminy udzieliła Wójtowi Gminy Jasienica jednogłośnie 
absolutorium. 
      Z tego miejsca chciałbym bardzo serdecznie podzięko-
wać wszystkim, którzy pracowali przy realizacji tego bu-
dżetu, ponieważ jednoosobowo przecież nikt nie jest w sta-
nie tego wykonać. Dlatego bardzo serdecznie dziękuję 
wszystkim radnym za pracę w terenie, dziękuję wszystkim 
sołtysom i radom sołeckim, za zainteresowanie i pracę, któ-
rą wykonują w poszczególnych sołectwach. dziękuję 
wszystkim organizacjom i stowarzyszeniom, które otrzy-
mują dotacje, a przez to realizują budżet w poszczególnych 
miejscach naszej gminy. 
Bardzo serdecznie chciałbym podziękować wszystkim pra-
cownikom Urzędu Gminy Jasienica, którzy pracując wyko-
nują uchwałę budżetową przyjętą przez Radę Gminy Jasie-
nica w roku poprzednim. dziękuję jednostkom organizacyj-
nym gminy, zakładom które również wykonują budżet, re-
alizując zadania gminne. Bardzo dziękuję wszystkim 
mieszkańcom, którzy również angażują się w życie gminy 
poprzez różne formy działalności. Tworzymy wspólnie tę 
jedną Małą Ojczyznę. Trzeba powiedzieć, że budżet, który 
w zeszłym roku został uchwalony, udało się nam zrealizo-
wać w stopniu bardzo dobrym. Za zeszły rok wypracowali-
śmy nadwyżkę wartości ponad 6 milionów złotych. Jak 
również w zeszłym roku spłaciliśmy część pożyczki i nie 
zaciągnęliśmy żadnego kredytu. Myślę, że przyjęta wcze-
śniej polityka rozwoju gminy, poprzez stworzenie nisko-
emisyjnej strefy ekonomicznej, uzbrojenie tego terenu, po-
zwoliło nam rozliczyć te inwestycje w zeszłym roku. Cały 
rok trwały kontrole różnych szczebli, od Warszawy po-
przez Katowice. W wyniku tego mamy protokół wykona-
nych prac na uzbrojenie tego terenu, który we wnioskach z 
przeprowadzonej kontroli zawiera krótki wpis: "Bez uwag". 
To jest największa radość i satysfakcja, ponieważ świadczy 
o tym, że potrafimy realizować również i takie inwestycje, 
które,  - myślę, że na płaszczyźnie Polski - wykonywane 
stricte przez samorząd, są jedyne. To spowodowało, że 
sprzedaliśmy pierwszą działkę w ubiegłym roku, a w tym 
roku w marcu zbyliśmy drugą. Z tego tytułu wpłynęło do 
budżetu gminy ponad 6 milionów złotych. Stanowi to 
zwrot całej kwoty, którą samorząd gminy Jasienica wydał 
na zakup 71 hektarów gruntu i uzbrojenie, składanie wnio-
sków o przekwalifikowania i związane z tym koszty. Prak-
tycznie pozostaje nam 66 hektarów do zbycia. Każdy metr, 
który sprzedamy, będzie czystym zyskiem dla budżetu 
gminy i będzie służył dalszemu jej rozwojowi. Również w 
zeszłym roku udało się nam rozliczyć dużą inwestycję - 
budowę kanalizacji wraz z przyłączami, która realizowana 

była na odcinku 41 kilometrów, a wraz z przyłą-
czami kosztowała nas 36 milionów złotych. Rozli-
czanie i kontrola wykonania tej inwestycji trwała 
również rok i zarówno wojewódzki fundusz, naro-
dowy fundusz jak i ministerstwo we wnioskach 
pokontrolnych zamieściły wpisy: "Bez uwag". 
To następna radość, że potrafiliśmy w 18 miesięcy 
zrealizować to zadanie i w trzy miesiące podłączyć 
ponad 550 posesji. To również przekłada się na 
dobry stan finansów gminy. 
     Mówiąc o pozostałych elementach budżetu, 
chcę wspomnieć, że posiadamy również obligacje 
na poziomie 31,5 mln. zł. Ponadto gmina złożyła 
na lokacie 8 mln. zł. Chciałbym, żeby na koniec tej 
kadencji złożona była na lokatach kwota 15 mln. 
zł., by kończąc rok 2020, na lokatach było tyle sa-
mo środków finansowych, co mamy w obligacjach. 
By rozpoczynając spłaty obligacji przewidziane na 
lata 2020-2026 cała wartość tego zadłużenia była 
zgromadzona na koncie lokat. Na dzień dzisiejszy 
bardziej opłacalne jest trzymanie środków na loka-
tach, gdyż oprocentowanie jest wyższe od odsetek 
płaconych z tytułu spłaty obligacji. Trzeba powie-
dzieć, że majątek gminy gwarantuje jej dalszy po-
myślny rozwój. A kondycja finansowa gminy, 
przez niektórych w przeszłości szacowana była 
nieprawdziwie, dzisiaj faktycznie wygląda inaczej 
i rozwój naszej gminy jest bardzo bezpieczny. 

PRZETARGI 

Rozstrzygnęliśmy przetargi na dywaniki asfal-
towe na terenie czternastu sołectw. W ich wyniku 
jako wykonawca wyłoniony został Zakład Drogo-
wy EVEREST S.C. z Jastrzębia Zdroju. Jest to 
firma, która jeszcze na naszym terenie nie wyko-
nywała żadnych prac. W postępowaniu przetargo-
wym, była tańsza o 200 tys. zł od innych oferen-
tów. Za kwotę 1,26 mln. zł ma położyć dywaniki 
asfaltowe na terenie całej gminy. Musimy dołożyć 
starań, by jakość prac wykonywana była adekwat-
nie do standardów, a nie do najniższej ceny. Bo nie 
zawsze najniższa cena idzie w parze z należytą ja-
kością.  

XI GMINNY ZJAZD ZOSP 

Odbył się XI Gminny Zjazd Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Podczas ob-
rad, 14 maja,  podsumowane zostało minione pię-
ciolecie działalności zarządu jak również dwunastu 
jednostek OSP, działających na terenie naszej gmi-
ny. Delegaci wyłonieni wcześniej na walnych 
zgromadzeniach poszczególnych jednostek, skwi-
towali wykonanie planu jak również finansowo 
ocenili działalność zarządu. Uchwała pozytywnego 
skwitowania działalności zarządu za miniony okres 
zastała podjęta jednogłośnie. Podczas tego zjazdu 
zostały wręczone podziękowania dla druhów i dru-
hen pracujących w charakterze prezesów, naczel-
ników, członków zarządów, którzy legitymują się 
wieloletnią owocną pracą na rzecz swoich środo-
wisk. Podczas tego zjazdu wybrane zostały nowe 
władze.  

str. 4  
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Ukonstytuował się nowy zarząd, z nowym prezydium i 
wybrano delegatów na zjazd szczebla powiatowego OSP. 
Wyłoniono 5. przedstawicieli do pracy w zarządzie powia-
towym naszego związku. 

Jako prezes Gminnego Zarządu ZOSP, zarówno po-
przedniej jak i obecnej kadencji oraz w imieniu wszystkich 
mieszkańców naszej gminy, chciałbym bardzo serdecznie 
podziękować wszystkim druhom i druhnom, za zapewnie-
nie poczucia bezpieczeństwa i za wytężoną pełną niebez-
pieczeństw pracę. Za to, że zawsze są gotowi, są mobilni, 
są wyszkoleni i chętni nieść bezinteresowną pomoc. Dzia-
łaczom chcę bardzo serdecznie podziękować, za prowadze-
nie spraw administracyjnych, które przygotowują realizując 
strażackiego ducha, nie bacząc na czas, miejsce, poświęco-
ne godziny na pracę na rzecz OSP. 

BIEG FLORIAŃSKI 

Podobnie jak w latach poprzednich OSP Świętoszówka 
zorganizowało Bieg Floriański, który cieszył się wielkim 
zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży, a także doro-
słych. Wystartowało ponad 130 zawodników w różnych 
kategoriach wiekowych i na różnych dystansach. Zaintere-
sowanie biegiem wykracza już poza gminę Jasienica na 
powiat cieszyński, bielski, pszczyński i żywiecki. 

GMINNE OBCHODY DNIA STRAŻAKA 

   Zorganizowane zostały 3. maja i połączone z 90-
cioleciem istnienia OSP w Landeku. Bardzo serdecz-
nie gratuluję druhom i druhnom jak również osobom 
wspierającym, którzy otrzymali wyróżnienia, medale i 
odznaczenia za ich prace, za ich dorobek. Jak również 
wszystkim druhom, którzy organizowali działania 
strażackie w minionym roku. Chciałbym pokłonić się 
jednostce OSP Landek i wszystkim, którzy ją zakłada-
li i doprowadzili do jej rozwoju, i tym, którzy obecnie 
kształtują życie strażackie w Landeku. Dziękuję za ich 
determinację, pracę, zaangażowanie oraz wszystko co 
robią na rzecz ochotniczego pożarnictwa i przyciąga-
nie nowych adeptów tej sztuki. 

DZIEŃ STRAŻAKA W BIELSKU-BIAŁEJ 

 19. maja odbył się Powiatowy Dzień Strażaka        
w Komendzie Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-
Białej. Podczas tej uroczystości podsumowano doro-
bek strażaków na szczeblu powiatu, zarówno ziem-
skiego jak i grodzkiego. Podczas uroczystości jedno   
z najwyższych odznaczeń otrzymał wiceprezes Zarzą-
du Powiatowego, druh Ryszard Macura. Został uhono-
rowany medalem im. Bolesława Chomicza. Ponad 
półwieczny dorobek strażacki druha Macury, świad-
czy o tym, że to odznaczenie, w podziękowaniu za 
wzorową służbę, trafiło we właściwe ręce, za służbę, 
którą druh Ryszard pełnił tyle lat. 

RADA SPOŁECZNA SGZOZ 

  W maju obradowała Rada Społeczna Samodzielne-
go Gminnego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy. 
Podczas obrad podsumowano działalność minionego 
roku jak również skwitowano wykonanie budżetu tej 
jednostki. Trzeba powiedzieć, że mamy nowe kierow-
nictwo tego zakładu, którym kieruje Jan Matuszek. 
Zastępcą ds. medycznych jest dr Grażyna Puzoń.  Z 
wielką satysfakcją odnotowaliśmy, że budżet za zeszły 
rok został wykonany z plusem 110 tys. zł. Służby me-

dyczne pracują w pięciu ośrodkach zdrowia na 
terenie gminy Jasienica, by zaspokoić potrzeby 
mieszkańców w tym zakresie. Wspomniana nad-
wyżka przeznaczona będzie na zakup kolejnego 
sprzętu, by podnieść standardy usług świadczo-
nych w tych placówkach. Serdecznie gratuluję tak 
dobrych wyników wszystkim pracownikom i dzię-
kuję za dotychczasową pracę. 

LOKALNA GRUPA RYBACKA 

  Trzeba powiedzieć, że na tym polu mamy się 
czym pochwalić, ponieważ strategia napisana         
i wykonana odnotowała duży sukces, gdyż w wo-
jewództwie śląskim tylko dwie lokalne grupy ry-
backie otrzymały dofinansowanie i z powodzeniem 
przeszły ten konkurs, a Lokalna Grupa Rybacka 
„Bielska Kraina”, zdobyła pierwsze miejsce           
i otrzymaliśmy dofinansowanie 3mln. euro, na re-
alizację zadań statutowych na następny okres akce-
syjny, z czego się bardzo cieszymy i będziemy 
mogli uruchomić konkursy, by stowarzyszenia, 
osoby fizyczne i podmioty gospodarcze mogły 
aplikować o środki pomocowe. Również podczas 
tego posiedzenia Zarząd otrzymał jednogłośne ab-
solutorium za wykonanie budżetu, za rok ubiegły. 
Wynikiem działalności za zeszły rok jest nadwyż-
ka w wysokości 300 tys. złotych, która będzie 
przeznaczona na zadania statutowe  w roku bieżą-
cym. Zarząd tego stowarzyszenia, którego mam 
przyjemność być wiceprezesem pracuje społecz-
nie, nie pobierając żadnego wynagrodzenia i z tego 
jestem bardzo dumny. 

25-LECIE ŚLĄSKIEGO ZWIĄZKU GMIN 
 I POWIATÓW 

    Związek, którego członkiem jest gmina Jasieni-
ca reprezentują wójtowie i burmistrzowie, prezy-
denci miast  województwa śląskiego. Omawiane są 
tam różne sprawy dotyczące rozwoju administracji 
samorządowej. Borykamy się czasem z problema-
mi, które próbujemy rozwiązywać na płaszczyźnie 
ministerstw czy innych centralnych służb, które 
decydują o prawie w naszym kraju, a dotyczą  sa-
morządów i problemów stojących przed samorzą-
dami. Podczas obrad zostały wręczone wyróżnie-
nia i odznaczenia  za działalność dwudziestopię-
ciolecia na niwie samorządowej. 
Rozpoczęcie obchodów  poprzedziła Msza św. 
sprawowana w katowickiej katedrze pod przewod-
nictwem ks. abpa Wiktora Skworca. 

DZIEŃ RODZINY 

     Zorganizowany 14 maja przez Zespół Szkolno-
Przedszkolny i Gimnazjum w Rudzicy DZIEŃ 
RODZINY, był doniosłym i pożytecznym posu-
nięciem. Z tego względu chciałbym bardzo ser-
decznie podziękować i pogratulować dyrekcjom 
obu placówek, wszystkim nauczycielom, zaanga-
żowanym artystom, a przede wszystkim dzieciom  
i ich rodzicom, jak również osobom, które uczest-
niczyły w tym wydarzeniu. Atmosfera tej imprezy 
była wyjątkowa, czuć było więzi rodzinne, które 
dzięki przygotowanemu programowi 
na pewno się zacieśniły.  str. 6  
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STO LAT DLA „FARORZA”. 
Wielką okazję do świętowania przeżywała 1 maja 2016 roku cała wspólnota kościoła katolickiego w Mazańcowi-

cach obchodząc wspólnie ze swoim proboszczem, księdzem Piotrem Grochowieckim, podwójny jubileusz 25-lecia 
kapłaństwa i 50-tej rocznicy urodzin.  

Jak żartował sam jubilat, data obchodów przypa-
dająca w „Święto Pracy” wybrana została niejako 
przypadkowo, będąc dogodnym terminem pomiędzy 
początkiem kwietnia, kiedy to ksiądz Piotr świętował 
urodziny, a końcem maja, gdy obchodzić będzie 
okrągłą rocznicę święceń kapłańskich. Symbolika te-
go dnia, który honoruje w sposób znaczący wszyst-
kich pracujących, jest jednak wspaniałym odzwiercie-
dleniem sylwetki Jubilata, który wielkim zapałem do 
pracy i hartem ducha w krótkim czasie potrafił wzbu-
dzić zaufanie i przychylność parafian.  

Najważniejszym momentem obchodów tego po-
dwójnego jubileuszu była uroczysta Msza Święta od-
prawiona w kościele pod wezwaniem Świętej Marii 
Magdaleny w Mazańcowicach. Dokładnie o godzinie 
11:00 przy ołtarzu zgromadzili się dawni współpra-
cownicy i przyjaciele księdza jubilata  ks. prałat Stani-
sław Czernik, ks. Leszek Kostrzewa, ks. prałat. Jan 
Sopicki, ks. Wacław Kozicki, ks. Jerzy Wojciechowski, 
ks. prałat Józef Jania, ks. Józef, Mrowiec oraz ks. 
Krzysztof Walczak. Kazanie wygłosił ks. prałat 
Krzysztof Ryszka, proboszcz parafii NSPJ w Bielsku-
Białej, w której, jako wikary, posługiwał ksiądz Piotr. 
W swojej homilii przybliżył całe życie jubilata, rysując 
obraz powołania rodzącego się i dojrzewającego       
w sercu wychowywanego w wielodzietnej rodzinie ka-
płana. Wskazywał na ciężkie chwile, które zahartowa-
ły księdza Piotra i wspomogły go w lepszym rozezna-
niu łask, które otrzymujemy od Boga. W przygotowa-
nym kazaniu ks. Ryszka przypomniał także zebranym 
całą drogę, którą przebył w trakcie tego ćwierćwiecza 
obecny gospodarz Mazańcowickiej parafii, rozpoczy-
nając od posługi w Gilowicach, następnie w parafiach 
Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bielsku-Białej    
i św. Macieja Apostoła w Andrychowie. Był to ostatni 
przystanek przed służbą w Mazańcowicach. Na za-
kończenie skierował do jubilata wiele ciepłych słów     
i winszował wielu kolejnych lat tak owocnej pracy. 
Pod koniec odprawianej przez 10 kapłanów Mszy 
Świętej nastał wzruszający moment uroczystości,      
w którym parafianie dzielili się ze swym pasterzem 
wieloma dobrymi słowami i często ze wzruszeniem   
w głosie składali najlepsze życzenia. Wspólnotę re-
prezentowali przedstawiciele Duszpasterskiej Rady 
Parafialnej, służby liturgicznej, wspólnot religijnych, 
dzieci i młodzieży parafialnej, Koła Gospodyń Wiej-
skich, Stowarzyszenia Przyjaciół Mazańcowic, Ochotniczej Straży Pożarnej, Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Najlepsze ży-
czenia dla jubilata skierowały dzieci uczące się w mazańcowickim gimnazjum, a także dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. 
Wielu łask Bożych na kolejne lata kapłaństwa życzył, w imieniu władz samorządowych gminy, Wójta Janusza Pierzyny oraz Rady 
Gminy Jasienica Zastępca Wójta Krzysztof Wieczerzak, który w towarzystwie Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Jasienica, Fran-
ciszka Handzla, wręczył jubilatowi okolicznościową tabliczkę. Na zakończenie życzenia wielu następnych lat owocnej posługi złożył 
księdzu Piotrowi, w imieniu wszystkich duchownych  dekanatu Jasienickiego dziekan, ksiądz kanonik Jan Gustyn.  

Po tych wszystkich ciepłych słowach i pięknych życzeniach jubilat zwrócił się do zgromadzonych tymi słowami „Dzisiaj dziękuję 
Panu Bogu za wszystko, co otrzymałem w życiu: za łaskę powołania, za moich rodziców i moje rodzeństwo, za całą rodzinę. I za 
rodziny kapłanów, którzy są dzisiaj z nami. A wszystkim chciałbym podziękować za waszą obecność, za modlitwę i słowa wielkiej 
życzliwości, które mnie zewsząd otaczają nie tylko dzisiaj”. Po Mszy Świętej opuszczającego kościół księdza Piotra zaskoczyli dru-
howie Mazańcowickiej OSP zrzeszeni w orkiestrze dętej, którzy zadedykowali mu kilka utworów, w tym także wykonane wspólnie   
z parafianami „Sto lat”.  

Dawid Czernek 
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RELACJE WÓJTA GMINY JASIENICA 

Takie spotkania integrują nie tylko rodziny, ale całe lokalne 
społeczeństwo i przynoszą pozytywne efekty. Dziękuję 
wszystkim, którzy się do tego przyczynili i zaznaczyli 
swoją obecność. 

III BIEG PO ZDROWIE 

     Został zorganizowany 21 maja przez Stowarzyszenie 
Przyjaciół Mazańcowic oraz Gminny Ośrodek Kultury przy 
wsparciu finansowym gminy Jasienica. Wszyscy uczestni-
cy mogli podziwiać walory krajobrazowe naszego regionu 
w sołectwach Mazańcowice i Międzyrzecze. Start biegu z 
Mazańcowic odbył się bez problemów dzięki bardzo do-
bremu przygotowaniu ze strony organizatorów, którym 
bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję służbom zabezpiecza-
jącym, wszystkim strażakom, służbom medycznym, ga-
stronomicznym i wszystkim zaangażowanym w organiza-
cję i sprawny przebieg tej imprezy. Bieg ten, można po-
wiedzieć stał się biegiem międzynarodowym, gdyż uczest-
niczyli w nim  zawodnicy narodowości ukraińskiej. 

DZIEŃ MATKI 

     23 maja Gminna Rada Kobiet wraz z czternastoma ko-
łami KGW zorganizowała Dzień Matki. Uhonorowano 36 

Pań - Matek, które otrzymały Medal Serca Matki. 
To bardzo ważne wydarzenie w życiu społecznym. 
W obecnych czasach model rodziny próbuje być w 
różny sposób zmieniany, szczególnie w Europie 
Zachodniej. Trendy, które docierają do naszego re-
gionu mówią o tzw. modelu partnerskim. Coraz 
częściej tradycyjny model rodziny - męża i żony, 
chce się zastąpić związkiem partnerskim, co jest 
obce naszej chrześcijańskiej kulturze i tradycji. 
Należy postawić pytanie: Czy uda się nam dobrze 
wychować następne pokolenie. Jestem przekonany, 
że misję rodziny jaką kultywowali nasi dziadkowie 
i rodzice, winniśmy podtrzymywać, bo od nas za-
leży, jaki kształt, jaką świadomość będzie miało 
następne pokolenie. Bardzo serdecznie gratuluję 
tym Paniom. które Medal Serca Matki otrzymały, a 
jestem przekonany, że należy się on każdej z Was. 
Za to szczere macierzyństwo Wszystkim Matkom 
bardzo dziękuję. 

Dziękuję za relacje 
   Notował 

                      R. Bożko 

 

WORLD OPEN CHAMPIONSHIPS W DUBAJU. 
23 maja był ostatnim dniem World Open Championships w Du-
baju. Jak wypadli nasi reprezentanci Kinga Koza i Damian 
Iskrzycki startujący indywidualnie? 
W kategorii BC 3 Damian Iskrzycki uplasował się na 13 pozycji. 
Trzeba podkreślić, że po bardzo dobrym i wyrównanym meczu 
(2:2) z Koreańczykiem Kwon Jon Gho, przegrał w dogrywce za-
ledwie jednym punktem. W kolejnym meczu Damian wygrał 3:1 
ze Szwedem  Christofferem Haghahlem. To autentyczny suk-
ces naszego debiutanta, tym bardziej, że Szwed jest 22 w ran-
kingu światowym BISFed, a młody Koreańczyk okazał się 
„czarnym koniem” dubajskich zawodów, zdobywając brązowy 
medal indywidualnie i złoty medal w drużynie (Korea i inne kraje 
azjatyckie wyrastają na dominujące siły światowej Bocci). 
Kinga Koza po obiecującym zwycięstwie 4:2 z Lin Chih-Hao z 
Taipei musiała uznać wyższość Słowaka Jakuba Nagy (0:5), już 
od dawna zakwalifikowanego do Rio’2016. Ostatecznie Kinga 
zajęła 16 miejsce w swojej grupie. 
Warto było wreszcie wystartować w zawodach rankingowych 
BISFed. Wiemy już jak duży potencjał sportowy reprezentuje 
Damian Iskrzycki, wiemy też, że Kingę Kozę stać na o wiele 
więcej. Konkurencja jest bardzo silna. Startuje ponad 80 za-
wodników z 18 krajów w tym takie potęgi Bocci jak Portugalia, 
Korea, Japonia i Słowacja. Są  oczywiście zawodnicy z regionu 

– Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Bahrajnu, Kuwejtu i Ira-
ku. 
Reprezentanci z Dubaju oraz Andrzej Janowski, Mateusz 
Urbański, Marta Wesołek i Bartłomiej Nowosadowski za dwa 
tygodnie wystartują w kolejnym World Open w Povoa, w Portu-
galii. Tegoroczne starty są zaledwie początkiem naszej drogi do 
Igrzysk Paraolimpijskich Tokio’2020. 

www.polskaboccia.pl 

Życzenia z okazji 93 urodzin dla Moniki Uchyła z Rudzicy: 
Dostojna Jubilatko dziś masz urodziny 
Z tej właśnie okazji życzenia złożymy 
A że dziewięćdziesiąt trzy wiosny już nabiło 
Życzyć stu lat życia za mało by było 
Więc Jubilatce życzymy radości 
I długich lat życia tylko w obfitości ! 

składają Dzieci, Wnuki i Prawnuki 
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POWRÓT DO KORZYNI 
Witóm piyknie! 

Kie tak człowiek z ludziami przebywo, to sie roztomajtości 
dowiy. Prawióm ponikierzy, że ty nasze stare pieśniczki cie-
szyński już dłógo nie łobstojóm, bo ich wyciskajóm ty nowe, 
kiere sie młodym fest podobajóm. Zaś ty stare tradycje i ło-
byczaje, kiere gościły po naszych dziedzinach, ganc sie tra-
cóm. Ni ma czasu na jakisikej zwyczaje, świat gno do przod-
ku, mało kaj stawiajóm już Moja, a zaś w śmiergust sie nie 
polywajóm, ani chłapcy nie głoskajóm dziołuch karbaczami. 
Po gróntach też dożynek ni ma, kiejyny żniwa zakóńczóne 
gaździno se wydycho i prawi: 
- Jutro ni ma mie dóma, chłopie wypucuj auto, bo jadym do 
miasta, coby sie też kapke wyrychtować po tej harówie we 
żniwa. Kie wyrychtowano wieczór przyjedzie do chałpy, chłop 
ni może poznać swoji paniczki, je wygłoskano, wybiglowano, 
łodmalowano, jednym słowym łodmłodzóno ło pore roków. 
Toż jóm dobrze Se połoglóndo z kożdej stronu i prawi: 
- Jutro babeczko jadymy do miasta do kina abo do teatru. 
Z takóm szumnóm gaździnóm to rod sie gazda pokoże. Cza-
sym też po żniwach wyjyżdżajóm na jaki wczasy abo wy-
cieczke, a dożynek w chałpie nie łodprawiajóm. A dyć z kim 
by te dożynki świyntowali? Chyba z tymi maszynami, co to 
dziso zastómpiły ludzi w polu, bo ni ma już pachołków, dziy-
wek, pastyrzy, kumorników, kierzy to radzi razym z gazdami 
sie radowali kie żniwa były zakónczóne.  
Abo taki dzisiejsze wiesiela, niepodobne sóm do tych dow-
nych, kie sie wszyscy już z rok ku nim rychtowali. Musiało 
być wszystko podle porzóndku i zwyczaju. Teraz młody sy-
nek przykludzi dziołche do chałpy, nie pyto sie łojców, czy sie 
im bydzie zdała za synowym jyny prosto z mostu: 
- Posłóchejcie, to je Hanka, my nie łuważali, to teraz róbcie 
jako łuważocie, za trzy miesiónce bydziecie starzykami. 
Mama zbladła, a tatowi rzecz chyciło. 
- No spoko – prawi synek, „luzik”, pogodómy nieskorzy, my 
idymy teraz na „dyske”.  
Jak jyno mama kapke przyszła do siebie prawi: 
- Nie piyrsi my i nie łostatni, trzeja sie z tym pogodzić i jakisi 
wiesieli wyprawić. 
Tóż lecóm do banku, coby wzióńć kredyt, potym gibko zaś 
gnajóm łod gospody do gospody, coby jaki lokal wynajóńć na 
przijyńci, a hónym, bo sie bojóm, coby sie wnuk przed ślu-
bym na świat nie przyszeł. 
A jako chodzi, ło tóm starodownóm mowe, kieróm sie słysza-
ło wszyndzi, już sie też traci. Młodzi łóżywajóm inszych słów, 
kiere sie wciskajóm do jejich godki.  

Tóż jo dzisio tym, ponikierym co to tak myślóm, chcym 
powiedzieć, że ni ma dobrze, ale też ni ma źle. Jyno trzeja 
sie dobrze porozglóndać i podziwać, co to sie robi po na-
szych dziedzinach (dzisio to sołectwami nazywómy). Przeca 
ludzie dycki radzi śpiywali ty nasze cieszyński pieśniczki, ale 
dzisio jakby sie im wiyncyj ty pieśniczki podobały. Słyszy sie 
ich śpiywać po chałpach, na roztomajtych łuroczystościach 
rodzinnych, na wycieczkach, przy grillowaniu kiełbasy. Mómy 
też kupe zespołów regiónalnych, zaś po szkołach zespoły 
muzyczne grajóm też na cieszyńskim nute. Miołech zaszczyt 
być na takij łuroczystości szkolnej, ka jak zespół muzyczny 

zaczył grać, to szyby w łoknach 
dźwiynczały,  
a zdało sie, że mury popynka-
jóm, bo pieśniczka nasza mo 
dusze, je żywo, a ci co jóm 
spiywajóm robióm to łod serca. 
Dyć tyn śpiyw i muzyka by łu-
mrzytego łobudziły - tako je 
piykno. Podziwołech sie na pier-
szy rzónd na widowni ka siedzieli chłapcy z naszej szkoły, 
przybijali szłapami w rytm muzyki, było widać, że sie im to 
podobo. Hneda by sie porwali do tańcowanio. W przerwie 
żech sie ich spytał, czy to, co tu widzieli ich „krynci”? Łuży-
łech tego słowa, kierego łóni łużywajóm – bardzo, łodpowie-
dzieli, a jo jyno na to czakoł. Zapropónowołech im coby, 
przyszli do mojigo zespołu regiónalnego. Łobiecali, że przy-
dóm, trzymóm ich za słowo. Dyć sóm tu przeca stela, a lu-
dzie stela nie robióm z gymby cholewy. 

Roztomajte stare zwyczaje też sóm kultywowane, mómy 
dożynki sołecki, gminne, powiatowe, widziołech jak dziecka 
topiły Marzanne na poczóntku wiosny, a potym zaś były kón-
kursy stawianio Moja. A i na wieselach, tu i tam, idzie łuwi-
dzieć stare zwyczaje. Młodzi chcóm jechać do ślubu kola-
sóm, łoblyc sie w nasz piykny strój cieszyński, a starosta 
wiesielowy też wygłoszo nieroz mowe podle starego zwycza-
ju.  

A jesi idzie ło tóm naszym staróm mowe, to też sie łod-
rodzo, młodzi zaczynajóm rzóndzić po naszymu z czego sie 
trzeja cieszyć. Cały kwiyciyń i mój po naszych szkołach łod-
bywały sie kónkursy gwarowe na kiere rod chodzym, bo je 
tam co posłóchać. Przypómino sie tam stare zwyczaje, łob-
rzyndy, ludzi kierzy żyli tu downi. Tak sie ponikierym zdo, że 
staro mowa i zwyczaje ginóm, a to jednak ni ma prowda, łone 
sie budzóm do życio. Przed poróma rokami miołech żol do 
łorganizatorów jednego kónkursu, że nie poinformowoł na-
szych dziecek, że taki kónkursy sie łorganizuje w Skoczowie. 
Powiedziołech im, że nasze dziecka też rzóndzóm po na-
szymu w Grojcu, w Jasiynicy, Jaworzu i w inszych wioskach. 
Przypómniołech im, coby nie zapominali, że granica Ślónska 
Cieszyńskigo cióngnie sie aż do rzyki Białki, a nie, jak to se 
ponikierzy myślom, że kończy sie w Skoczowie na moście na 
rzyce Wiśle. Przeprosili mie piyknie i łod tego czasu nasze 
dziecka w tym kónkursie łuczestniczóm i zdobywajóm laury. 
Latoś też pierszy rozbyłech na kónkursie gwarowym w szkole 
w Biylsku, tam też było co posłóchać. Tak widzym, że ty trzy 
perły drogocenne, jaki dostali my w herbowiźnie łod naszych 
przodków, zaczynajóm sie blyszczeć. Je to nasza staro mo-
wa, zwyczaje i piykno pieśniczka. Prowde słyszymy w tej 
pieśniczce kieróm wszyscy łumiymy śpiywać: „Szumi Jawor, 
szumi i szumi łosika, nigdy nie zaginie gorolsko muzyka, go-
rolsko muzyka i gorolski grani, nigdy nie zaginie w Beskidach 
śpiywani”. A jo jeszcze dodom łod siebie nie jyny muzyka, nie 
jyny śpiywani, ale też naszo mowa i nasze zwyczaje.  

J. N. Josiyniczanin 
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… Z   G Ó R K I … 
Po naszymu 

W dniu 21.05. odbyło się w Filii GOK w Rudzi-
cy niezmiernie interesujące Seminarium Naukowe 
Śląsk Cieszyński – małe ojczyzny i ich losy zorgani-
zowane m. in. przez Towarzystwo Miłośników 
Rudzicy pod patronatem honorowym Wójta Gminy 
Jasienica Janusza Pierzyny. Sądzę, że szersza in-
formacja na temat tego spotkania ukaże  się również 
w tym numerze Jasienicy, więc chciałem tylko od-
nieść się do jednej tematyki, która również na owym 
seminarium była poruszana, także w dyskusji i w 
luźnych rozmowach – naszej gwarze… 
 Język naszych ojców rozmywa się, ginie, zatraca 
w zastraszającym tempie. I nic, lub prawie nic nie 
można zrobić, bo czas robi swoje. Język, przekazy-
wany z pokolenia na pokolenie przez siedem stuleci, 
w ciągu kilkudziesięciu lat został niemal całkiem 
wyrugowany przez „poprawną polszczyznę”. Przy-
czyniły się do tego środki masowego przekazu, sys-
temy nauczania, migracja ludności, opacznie pojęta 
nowoczesność. A przecież języki naszych małych 
ojczyzn świadczyły o odrębnościach kulturowych, o 
oryginalnościach poszczególnych regionów, stano-
wiły o kolorycie danych społeczności, o przywiąza-
niu do tradycji i tego wyjątkowego miejsca na ziemi 
– miejsca naszego urodzenia, do którego się zawsze 
(także myślą i wspomnieniami) powraca… 
 Ale światu lansującego modne trendy za pomocą 
całego arsenału środków (łącznie z działaniem na 
podświadomość)  najmniej zależy na ludziach przy-
wiązanych do rodzinnej ziemi, bo „najlepszy” jest 
kosmopolita, dyspozycyjny, w niewoli pieniądza tej 
czy owej korporacji, który winien być szczęśliwy z 
tego powodu, że może pracować za granicą i zara-
biać funty,  euro tudzież dolary, jakby za owe walu-
ty można było kupić wszystko, łącznie z przyjaźnią, 
miłością, rodzinnym ciepłem, poczuciem bezpie-
czeństwa w obrębie własnego miejsca, sąsiadów, 
bliskich… 
 Gwara więc odpływa… Ostatni ze starszego po-
kolenia jeszcze się nią posługują. Zespoły ludowe 
przywołują pieśniczki, niekiedy z autentyczną gwa-
rą. 
W szkołach organizowane są konkursy na znajo-
mość języka przodków. A ponieważ  często jestem 
jurorem w tych konkursach, więc chcę się podzielić 
kilkoma refleksjami człowieka, który miał szczęście 
poznać gwarę (bo był to mój pierwszy język przeka-
zany mi przez „dziewiętnastowiecznego” Dziadka 
Teofila, Babcię Jadwigę i Matkę).  

To chwalebne, że nauczyciele podejmują się 
trudu pracy z dziećmi i młodzieżą, pochylając się 

nad tekstami pisanymi gwarą, 
mową wiązana i prozą; to 
piękne, że dzieci uczą się i 
prezentują, jak tylko najlepiej 
potrafią, wyuczone teksty… 
A że niewiele potrafią, to już 
inna sprawa. Czasem odnoszę 
wrażenie, jakby dzieci uczyły się wierszy po chiń-
sku – nie wiedzą o czym mówią, i mówią niepo-
prawnie. Ale nie może być inaczej, bo skąd dzieci 
mają wiedzieć jak poprawnie mówić naszą gwarę? 
Zapis fonetyczny jest tylko przybliżeniem. 

Zaś nauczycielki uczące dzieci często już nie są    
z naszych okolic, a jeśli nawet i są, to rzadko która 
mówiła w domu językiem ojców – co widać od razu 
słuchając dzieci, którymi się opiekują. Dramatycznie 
wygląda też akcentowanie- specyficzne dla gwary 
Śląska Cieszyńskiego. Najczęstszym błędem jest 
akcentowanie pierwszej sylaby, jak to robią gaździ-
ny i bacowie spod Tatr, więc wychodzi z tego, już 
tak okaleczonego języka, ni pies, ni wydra… I czuję 
się zażenowany, bo widzę wkład pracy, i dobre chę-
ci, i zbożny cel – by uchronić od zapomnienia to, co 
jest dla nas jedyne i wyjątkowe… Byłem ostatnio 
obserwatorem konkursu, gdzie tylko jedna dziew-
czynka mówiła piękną gwarą, ale nie dziwota, bo u 
niej w domu jest to jeszcze język żywy, którym się 
domownicy codziennie posługują… Czyż więc na-
leży zrezygnować w tym nieudolnym „podrabia-
niem” naszej gwary? W żadnym wypadku! To ostat-
ni moment, gdy możemy w nowe pokolenia prze-
nieść to, co najlepsze… Jak to zrobić? Służę receptą: 
żyją jeszcze ludzie mówiący piękną gwarą. Trzeba 
więc zrobić wycieczkę do starszej osoby, czy to in-
dywidualną, czy grupową, i najnormalniej poroz-
mawiać o czymkolwiek, nagrywając rozmowę na 
dyktafonie, a potem odtworzyć dzieciom, by usły-
szały autentyczną mowę sprzed lat…  A przed kon-
kursem może udałoby się poprosić taką wyjątkową 
postać, by przeczytała zaproponowany wiersz, czy 
prozę, i korzystając z nagrania uczyć się – już po-
prawnie – konkursowego tekstu. Bo autentycznie żal 
mi dzieci, które nie dość, że poświęcają czas i dobre 
chęci na coś tak szlachetnego, co w ostatecznym 
kształcie staje się karykaturą… Żal mi też nauczy-
cielek, które przecież też mają najlepsze chęci, ale 
nieświadomie przyczyniają się do kaleczenia naszej, 
jakże pięknej, a ginącej gwary… 

Juliusz Wątroba
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ŚWIĘTO STRAŻAKÓW W LANDEKU 

Uroczyście obchodzono w Rudzicy i Landeku, we 
wtorek 3 maja, Dzień Strażaka Gminy Jasienica, połą-
czony z tegorocznym jubileuszem 90-lecia straży w 
Landeku. Uroczystości z udziałem ok. 200 druhów ze 
wszystkich 12 straży pożarnych w gminie Jasienica 
oraz zaprzyjaźnionych jednostek z całego regionu roz-
poczęły się zbiórką poddziałów i Mszą Świętą w ko-
ściele św. Jana Chrzciciela.  
Wójt Gminy Jasienica Janusz Pierzyna, jednocześnie 
prezes Zarządu Gminnego OSP oraz wiceprezes Za-
rządu Powiatowego Związku OSP w Bielsku-Białej 
dziękował strażakom z 12 strażnic gminy Jasienica za 
ich służbę. – Cieszy nas, że z roku na rok podnosi się 
poziom wyszkolenia i przygotowanie naszych straża-
ków do akcji ratowniczych. Dlatego druhom z naszej 
gminy warto pomagać, wspierać ich działalność, bo 
dzięki temu wzrasta poziom bezpieczeństwa wszyst-
kich mieszkańców – mówił wójt Janusz Pierzyna, 
przypominając o ubiegłorocznej termomodernizacji 
strażnicy w Landeku, dokonanej przez samych straża-
ków przy materialnym wsparciu z budżetu gminy Ja-
sienica.  

Strażacy otrzymali od wójta figurę św. Floriana 
jako pamiątkę jubileuszu 90-lecia i wotum wdzięczno-
ści strażaków za opiekę świętego patrona. Święto stra-
żaka było też okazją do odznaczenia osób, najbardziej 
zasłużonych dla pożarnictwa. Dekoracji dokonał wójt 
Pierzyna w towarzystwie zaproszonych gości, druha 
Jana Cholewy, członka Zarządu Wojewódzkiego 
Związku OSP w Katowicach, a jednocześnie prezesa 
Zarządu Powiatowego ZOSP w Bielsku-Białej, oraz st. 
bryg. Krzysztofa Grygiela, zastępcy Komendanta 
Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-
Białej. Odznaczeni zostali: 
  Złoty medal za Zasługi dla Pożarnictwa  

Andrzej Sojka OSP Roztropice 
Jerzy Ryszka OSP Międzyrzecze Górne 
Zofia Janik OSP Międzyrzecze Dolne 
Mieczysław Wojnar OSP Mazańcowice 
Władysław Janik OSP Międzyrzecze Dolne 
Józef Waluś OSP Landek 
Jan Siąkała OSP Rudzica 
Grzegorz Sporysz OSP Świętoszówka 

Historia Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Landeku 

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Landeku 
została założona w roku 1926. Już wtedy strażacy 
posiadali sikawkę konną oraz umundurowanie. W 
1934 r. została wybudowana i poświęcona nowa 
strażnica. W czasach wojny straż w Landeku została 
podporządkowana niemieckim komendom, strażacy 
zobowiązani zostali do uczęszczania porą zimową na 
obowiązkowe zbiórki szkoleniowe, a latem ćwicze-
nia. Mieli także przymus stawiania się na alarm, któ-
ry w tamtym czasie ogłaszany był przy pomocy trą-
bek sygnałówek. Początkiem 1945 roku w czasie 
działań wojennych sprzęt strażacki oraz remiza zo-
stały praktycznie całkowicie zniszczone.  
Do reaktywacji OSP w Landeku doszło początkiem 
1946 r. Okolicznościowe imprezy pomogły zdobyć 
fundusze na zakup sprzętu pożarniczego. Do akcji 
gaśniczych druhowie wyjeżdżali wozem konnym, 
konie pożyczane były od miejscowych gospodarzy. 
W 1956 roku straż w Landeku wzbogaciła się o po-
chodzący z demobilu wojskowego samochód tere-
nowy marki Dodge. W latach 1970-1974 strażacy 
przy wsparciu miejscowej społeczności wybudowali 
nową strażnice, której uroczyste przekazanie odbyło 
się w dniu 21 lipca 1974 r.  
W latach 1974-2015 straż otrzymała używany samo-
chód pożarniczy Star 25 GBMA-3/8, który użytko-
wany był do roku 1995. Z kolei Komenda Rejonowa 
Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej prze-
kazała lekki samochód gaśniczy GLM marki Żuk, 
który po remoncie wszedł do służby w Landeku w 
roku 1978, a z funduszy Urzędu Gminy Jasienica za-
kupiony został używany samochód ciężarowy Star 
A244, który po remoncie i przerobieniu na samochód 
pożarniczy został uroczyście przekazany 20 lipca 
1996 r.  
W tym okresie remiza została rozbudowana, dobu-
dowano nową część, w której powstało nowe zaple-
cze gastronomiczne, powiększyła się też powierzch-
nia sali. W roku 2011 w miejsce wysłużonego już 
samochodu Star A244, straż w Landeku otrzymała z 
jednostki w Jasienicy samochód marki GBA Merce-
des Benz 1019AF, który w tym samym roku przeka-
zany został na podział bojowy i służy jednostce do 
dnia dzisiejszego. Przy wsparciu finansowym Urzę-
du Gminny Jasienica udało się też zakupić lekki sa-
mochód gaśniczy marki Volkswagen, który służył 
wcześniej jako samochód dowodzenia w Niemiec-
kiej Straży Pożarnej. Pojazd po remoncie i przerób-
kach w roku 2016 przekazany został na podział bo-
jowy. W 2015 obiekt strażnicy przeszedł termomo-
dernizacje. Środki finansowe na materiał przekazane 
zostały z UG Jasienica, zaś wykonawstwo jest dzie-
łem druhów z Landeka, którzy poświęcili wiele swo-
jego czasu, angażując się w prace remontowe.  

Jakub Brzuska - prezes OSP Landek  
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ŚWIĘTO STRAŻAKÓW W LANDEKU 
Dominik Glos OSP Świętoszówka 

Srebrny medal za Zasługi dla Pożarnictwa  
Ks proboszcz Jan Gustyn OSP Rudzica 
Stanisław Borak OSP Grodziec 
Henryk Tolasz OSP Grodziec 
Hubert Marekwica OSP Iłownica 
Maria Brudna OSP Jasienica 
Adam Pasterny OSP Jasienica 
Mirosław Budny OSP Landek 
Marian Semla OSP Łazy 
Wojciech Kowalczyk OSP Mazańcowice 
Helena Gola OSP Międzyrzecze Dolne 
Czesław Gola OSP Międzyrzecze Dolne 
Marcin Leśniewicz OSP Rudzica 
Jan Borowski OSP Rudzica 
Zofia Rojczyk OSP Świętoszówka 
Stanisław Cycer OSP Międzyrzecze Dolne 

Brązowy medal za Zasługi dla Pożarnictwa  
·  Agnieszka Bronowska dyrektor GOK  
·  Michał Bożek właściciel „ Ustronianki”   
·  Dariusz Krywult OSP Łazy 
·  Beata Kopias OSP Jasienica 
·  Marek Wrona OSP Iłownica 
·  Jarosław Jędrysik OSP Iłownica 
 ·  Beata Macura OSP Łazy 
·  Marcin Kieczka OSP Mazańcowice 
·  Tomasz Kłaptocz OSP Mazańcowice 
·  Robert Dobrucki OSP Międzyrzecze Górne 
·  Arkadiusz Konopka OSP Międzyrzecze G. 
·  Maria Głuc-Mrzyk OSP Międzyrzecze G. 
·  Kamil Skorupa OSP Roztropice 
·  Rudolf Budny OSP Rudzica 
Wzorowy Strażak  
·  Artur Chmielniak OSP Międzyrzecze Dolne 
·  Jarosław Zamarski  OSP Jasienica 
·  Paweł Bierski  OSP Łazy 
·  Mateusz Sobel  OSP Świętoszówka 
·  Sławomir Bierski OSP Roztropice 
·  Sebastian Ficek  OSP Iłownica 
·  Mariola Kurzius OSP Międzyrzecze Dolne 
·  Piotr Chaba  OSP Rudzica  
·  Paweł Brzuska  OSP Rudzica 

·  Ewa Hamerla  OSP Mazańcowice 
·  Justyna Hamerla OSP Mazańcowice  
·  Katarzyna Mendroch  OSP Międzyrzecze Górne 
·  Lucyna Iskrzyska  OSP Międzyrzecze Dolne 
·  Andrzej Chmielnik OSP Międzyrzecze Dolne 
·  Karol Sroka OSP Świętoszówka 
·  Rafał Hajdrych OSP Landek 
Zasłużony dla „Ochotniczego Pożarnictwa Powiatu 
Bielskiego” 

Krzysztof Pajor OSP Jasienica 
Kazimierz Szczypa OSP Landek 
Andrzej Czader OSP Międzyrzecze Górne 

www.jasienica.pl 

 

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY 
Składamy serdeczne podziękowania i wyrazy wdzięczności wszystkim funkcjonariuszom Pań-
stwowej Straży Pożarnej z JRG1 i JRG2 w Bielsku-Białej oraz druhom-strażakom z jednostek 
Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Jasienica uczestniczących w działaniach gaśni-
czych w naszym gospodarstwie w sobotę 21.05.2016 r.  Akcja prowadzona była w bardzo trudnych 
warunkach, ale z wielkim zaangażowaniem, poświęceniem, odwagą i profesjonalizmem, za co 
wszyscy uczestniczący w akcji strażacy zasługują na ogromne pochwały. Podziękowania kierujemy 
również do Wójta Gminy pana Janusza Pierzyny, księdza proboszcza Leszka Łysienia oraz do 
wszystkich, którzy nas wspierają słowem i czynem w tym trudnym dla nas czasie. 
 
         Maria i Andrzej Herok 
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III BIEG PO ZDROWIE  
ZA NAMI 

Stu pięćdziesięciu siedmiu zawodników w sobotę 21 
maja wzięło udział w III Biegu po zdrowie, zmierza-
jąc się z 10-kilometrową trasą.  
Grupa biegaczy wyruszyła z kompleksu sportowego 
„Orlik” w Mazańcowicach i pobiegła do mety na 
„Prochowni” w Międzyrzeczu Górnym. Trasa, o 
urozmaiconym charakterze i stosunkowo niełatwa, 
liczyła 10 km. Pierwsi biegacze pojawili się na me-
cie już po około 30 minutach, na ostatnich trzeba by-
ło poczekać nawet ponad godzinę. Najszybszy oka-
zał się Pavel Vereckyi z Ukrainy, a wśród pań Anna 
Celińska z Bielska-Białej. Każdy uczestnik po prze-
kroczeniu linii mety otrzymał medal, czekała też na 
niego pyszna grochówka.  
Zwycięzcy z rąk wójta gminy Jasienica Janusza Pie-
rzyny i radnego Wojciecha Zawady, organizatora 
biegu, otrzymali puchary i nagrody. – Każdy w tym 
biegu jest zwycięzcą – mówił Janusz Pierzyna. 
Dziękował również za pomoc przy organizacji bie-
gu, nad którego bezpieczeństwem czuwali członko-
wie OSP z gminy Jasienica, ekipa medyczna i poli-
cja.  
Organizatorami biegu byli Stowarzyszenie Przyja-
ciół Mazańcowic oraz Gminny Ośrodek Kultury w 
Jasienicy.  

www.jasienica.pl 

 
 

ORDERY DLA MATEK 
Gminna Rada Kobiet już w poniedziałek 23 maja zaprosiła panie z kół gospodyń wiejskich wszystkich sołectw 

gminy Jasienica na świętowanie Dnia Matki.  
W trakcie spotkania 32 panie z Kół Gospodyń Wiejskich otrzymały „Order Serca – Matkom Wsi”, jako sym-

bol uznania za ich trud włożony w wychowanie młodego pokolenia, za kształtowanie w rodzinnym domu i śro-
dowisku postaw moralnych, za niestrudzoną pracę w 
przeobrażaniu życia wsi, rodziny wiejskiej w nowo-
czesną, za zaangażowanie w upowszechnianie cnót 
obywatelskich i za aktywność społeczno-zawodową 
w środowisku wiejskim.  

Wójt Janusz Pierzyna podziękował paniom za ich 
trud macierzyństwa. Przypomniał, że dla wielu ro-
dzin posiadanie dzieci jest prawdziwym błogosła-
wieństwem. – Często się jednak o tym zapomina, ale 
to właśnie zazwyczaj matki biorą na siebie więk-
szość ciężaru wychowania. 

str. 13 
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ORDERY DLA MATEK 
To naszym mamom zawdzięczamy, jaką od-

znaczamy się kulturą i czy społeczeństwo ma 
z nas pożytek. Tym bardziej wam dziękuję, że 
mimo tak licznych obowiązków w domu i pra-
cy, macie jeszcze siły i wytrwałość, aby udzie-
lać się społecznie – mówił Janusz Pierzyna do 
członkiń gminnych kół gospodyń wiejskich.  

Przed gospodyniami wystąpili uczniowie  
z Zespołu Regionalnego z Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Iłownicy pod kierunkiem 
Marii Szubert i Małgorzaty Krehut-Skoczylas, 
którzy zaprezentowali wspaniałe przedstawie-
nie, oparte na ludowych zwyczajach, muzyce  
i pieśniach Śląska Cieszyńskiego.  
Medale otrzymały: Bogusława Pagieła z Bie-
lowicka, Danuta Szetyńska z Bier, Irena Rak  
z Bier, Elżbieta Biesok z Świetoszówki, Emi-
lia Obracaj z Świętoszówki, Eryka Blok          
z Grodźca, Aniela Jakubiec z Grodźca, Irena 
Więcek z Jasienicy, Danuta Sojka z Jasienicy, 
Elżbieta Zamarska z Jasienicy, Jadwiga Rybka 
z Jasienicy, Monika Pośpiech z Jasienicy, Ma-
ria Król z Wieszcząt, Maria Jankowska           
z Wieszcząt, Elżbieta Tymon z Iłownicy, Ma-
ria Twardzik z Iłownicy, Weronika Marekwi-
ca z Iłownicy, Jadwiga Marekwica z Iłownicy, 

Jadwiga Czakon z Iłownicy, Zofia Schlauzer z Mazańcowic, 
Anna Żółty z Mazańcowic, Alicja Biernot-Wizner z Mazańco-
wic, Jadwiga Chybiorz z Łazów, Barbara Dańda z Międzyrze-
cza Dolnego, Barbara Jachnik z Międzyrzecza Dolnego, Wero-
nika Szkucik z Międzyrzecza Dolnego, Krystyna Biegun           
z Międzyrzecza Dolnego, Maria Osinczuk z Rudzicy, Helena 
Tomalik z Rudzicy, Genowefa Glos z Rudzicy, Ema Odoj         
z Rudzicy, Monika Dzida z Rudzicy.  

www.jasienica.pl

 

„BIBLIOTEKA INSPIRUJE” 

W dniach od 8 do 15 maja 2016 r. w całej Pol-
sce obchodzony był Tydzień Bibliotek pod hasłem 
„Biblioteka inspiruje”. W Gminnej Bibliotece Pu-
blicznej w Jasienicy Tydzień Bibliotek trwał nieco 
dłużej, a przygotowany cykl spotkań adresowany 
był dla naszych młodych i dorosłych czytelników.  

Tydzień Bibliotek zainaugurowaliśmy 5 maja 
spotkaniem dla młodzieży z Magdaleną Steklą, wo-
lontariuszką związaną z fundacją „Window of 
Live”, wspierającą lokalne inicjatywy na rzecz po-
prawy warunków życia dzieci z Ugandy i Rwandy. 
Pani Magda opowiadała młodzieży o swoim mie-
sięcznym pobycie w Ugandzie i pracy na rzecz 
dzieci porzuconych. Młodzież z uwagą słuchała 
przejmujących historii o podopiecznych Fundacji, a 
jej przykład, mamy nadzieję, że zainspiruje młodych 
ludzi do podejmowania różnych form wolontariatu. 
O czym  szerzej pisaliśmy w majowym wydaniu 
„Jasienicy”. 

Kolejnym gościem GBP był Jacek Getner  - pi-
sarz, scenarzysta, dramaturg.  Odwiedził nas 9 maja 
i spotkał się zarówno z młodzieżą jak i z dorosłymi 
czytelnikami, którym przedstawił się głównie, jako 
autor komedii kryminalnych o perypetiach niepo-
kornego detektywa Jacka Przypadka. Jest również 
autorem  scenariuszy do kilkuset odcinków takich 
seriali telewizyjnych jak „Klan” i „Daleko od no-
szy” oraz twórcą dialogów do fabularnej gry kom-
puterowej pt. „Wiedźmin”. Opowiadając różne 

anegdoty ze swojego zawodowego życia zdradzał cieka-
we kulisy swojej pracy. 

10 maja najmłodsze dzieci z Jasienicy, Rudzicy, Ma-
zańcowic i Międzyrzecza, wzięły udział w edukacyjnym 
przedstawieniu teatralnym pt. „Eliksir zdrowia”. Aktorzy 
Teatru Kalejdoskop z Rybnika, przekonywali dzieci, że 
warto zdrowo żyć, odżywiać się i uprawiać sport. Nasi 
milusińscy w dniach od 11 do 13 maja, w GBP uczestni-
czyli również, w zajęciach twórczych pt. „Zanim książka 
trafi do biblioteki…”. Podczas zajęć dzieci z wielką pasją 
próbowały swoich sił jako pisarze i ilustratorzy książek. 
Efektem tej zabawy są trzy nowe „dzieła”, które można 
podziwiać w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jasieni-
cy w klasie 1c oraz grupach Krasnali i Motylków.  

str. 14  
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„BIBLIOTEKA INSPIRUJE” 

Na zakończenie obchodów Tygodnia Bibliotek 
w GBP w Jasienicy, 18 maja szczególnie miłym go-
ściem, była pisarka Magdalena Witkiewicz. Pani 
Magda nie myślała, że zostanie pisarką, zawsze wy-
dawało Jej się, że pisarze to ludzie „z kosmosu”. 
Studia, które podjęła nie miały nic wspólnego z pi-
sarstwem, ukończyła zarządzanie, podyplomowo 
bankowość, a także studia menedżerskie MBA. Bę-
dąc na urlopie macierzyńskim podjęła pierwsze pró-
by pisarskie. Powstał początkowy fragment „Mi-
laczka”, który wysłała swojej mamie i to ona wła-
śnie namówiła córkę do dalszego pisania. Obecnie 
w bibliotekach można znaleźć kilkanaście tytułów 
jej książek m. in. takich jak: „Szkoła żon”, „Panny 
roztropne” czy „Awarie małżeńskie”. Wydała rów-
nież dwie książki dla dzieci. Niektóre z Jej powieści 
zostały przetłumaczone i wydane na Litwie oraz w 
Wietnamie, gdzie autorka sama promowała swoje 
utwory. Powieści Pani Magdy to zawsze historie z 

happy endem, które poprawiają humor i wzruszają do łez. 
Nazywana jest „specjalistką do spraw od szczęśliwych 
zakończeń”. Nie dziwi to, gdyż swoją osobowością 
sprawiła, że spotkanie autorskie odbyło się     w bardzo 
sympatycznej, dowcipnej i przyjaznej atmosferze.  

Z myślą o naszych czytelnikach, w Tygodniu Biblio-
tek, nie mogło również zabraknąć czasu na książkowe 
zakupy. 11 maja zaopatrzyliśmy bibliotekę w wydawni-
cze nowości, które już czekają na wypożyczenie. Ser-
decznie zapraszamy do GBP i filii… po inspiracje.  

Z wielką radością informujemy mieszkańców gminy 
Jasienica i naszych drogich czytelników, że konkurs na 
nowego Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Ja-
sienicy wygrała Pani Magdalena Waliczek. Nowej Pani 
Dyrektor serdecznie gratulujemy i życzymy ciekawych 
pomysłów, rozwijania swoich umiejętności i pasji, do-
brych współpracowników i wielu zawodowych sukce-
sów. 

Anna Kurpik 
Pracownik GBP 

 

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 ro-
dzinie ( Dz. U. z 2005r. Nr 180 poz. 1493 z późn.) 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 szkody na ich zdrowiu fizycznym 
lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą”. 
 

PRZEMOC W RODZINIE CHARAKTERYZUJE SI Ę TYM, ŻE: 
1. JEST INTENCJONALNA  Przemoc jest zamierzonym działaniem człowieka i ma na celu kontro-

lowanie 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 pod-

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

Doświadczanie 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. 998152992 
• Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jasienicy, Jasienica 845, 43-385 Jasienica Tel. 998152992 
• Ogólnopolskie Pogotowie 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 845, 43-385 Jasienica Tel. 338153181; 
• Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jasienicy, Jasienica 845, 

43-385 Jasienica Tel. 338153181; 
• Podbeskidzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej ul. Piękna 2, 43-300 Bielsko – Biała Tel. 338146221 – cało-

dobowo 3319288; 
• Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Piastowska 40, 43-300 Bielsko – Biała Tel. 338136930 

Małgorzata Klajmon 
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WYNIKI XVI BIEGU FLORIAŃSKIEGO 
 

M
ie

js
ce

  Imię nazwisko czas miejscowość 

Wyniki końcowe biegu w kategorii 8-10 lat 900 m. 
dziewczęta   
1 Magdalena Podżorska        3. 07   Brenna 
2 Justyna Chromik                3.15 LKS Pogórze 
3 Sylwia Łaś                         3.17 Czechowice- Dz. 
chłopcy:   
1 Kacper Moskała                   3.19   Biery 
2 Jerzy Gamrot                       3. 24   Jasienica 
3 Tymoteusz Jasiulek 3. 26   Wilamowice 
Wyniki końcowe biegu w kategorii 11 - 13 lat 1300m 
dziewczęta  
1 Klaudia Łaś                     4. 46   Czechowice- Dz. 
2 Zofia Gruszka                 4.51   Świętoszówka 
3 Zuzanna Madzia        4.54 MKS Centrum 

Dzięgielów 
chłopcy:   
1 Jan Drelich      4.11   Brenna 
2 Grzegorz Szewczyk                   4.18   Lędziny 
3 Szymon Gańczarczyk                4.35   Biery 
Wyniki końcowe biegu w kategorii 14- 17 lat - 2500m 
dziewczęta   
1 Marcelina Wojtyła              9. 28    LKS Pogórze 
2 Julia Chromik                    10. 01   LKS Pogórze 
3 Julia Niemiec                10.17    MKS Centrum 

Dzięgielów 
chłopcy:   
1 Kamil Waleczek                        8. 39    Łazy 
2 Artur Stokłosa                          8. 50    Dankowice 
3 Wojciech Wojtyła                     9. 05 LKS Pogórze 
Wyniki końcowe biegu w kategorii od 18 lat - 5000 m 
panie   
1 Jadwiga Dybczyńska                18. 57   Górki Wielkie 
2 Kornelia Jasiulek                      19.55   Wilamowice 
3 Magdalena Niemczyk               19.  58   Bielsko- Biała 
panowie   
1 Mikołaj Ciura                           16.04    Wilkowice 
2 Jan Wróblewski                       16.19   Bielsko- Biała 
3 Grzegorz Kuś                           16.40    Jasienica 
Najmłodszym uczestnikiem biegu była Liliana Oczko z 
Jasienicy,  a najstarszym Zbigniew Ptak  z Bielska – Bia-
łej. 

Osoby które  służyły pomocą w przeprowadzeniu biegu: 
 - druhowie z OSP Dankowice 
- druhowie z namiotem medycznym z PSP Bielsko- Biała 
 - Jan Kliś z Łaz- wypożyczenie akcesoriów sędziowskich  
-  Karetka Specjalistyczna Polskiego Czerwonego Krzyża z 
Bielska Białej   
-  Bernard Stroka -umożliwienie poprowadzenia tras biego-
wych po terenie prywatnym.                     
 
  Naszymi sponsorami byli; 
• Urząd Gminy Jasienica    
• Bank Spółdzielczy w Jasienicy                                                                                                                                                  
• Trumpf Mauxion ChocolatesSP. z o.o.-  (Skoczów) 
• Kółko Rolnicze Biery- Świętoszówka 
• F.U.H. Józef Stroka  (Świętoszówka) 
• Stalex – Andrzej Recmanik  ( Biery) 
• Pestanpol – Stanisław Dunat i Paweł Piecuch ( Biery) 
• Usługi Geodezyjne – Bogdan Pomykacz ( Świętoszówka) 
• Multi-Net Infrastruktura – Marcin Gawlas ( Rudzica) 

• Kwiaciarnia w Świętoszówce – Ewa i Arkadiusz Waszek 
(Biery) 

• St. Market w Świętoszówce – Tomasz Gaszek ( Święto-
szówka) 

• Prymstol S.C. – Tomasz i Mariusz Prymula    ( Biery) 
• Auto Centrum – Mirosław Łaciok  ( Jasienica ) 
• Sempra- Mot –,, Junior” – Zbigniew Biel    ( Biery) 
• Usługi  Pogrzebowe – Aleksander Szymala    ( Święto-

szówka ) 
• P.P.H.U. Elbram – Tadeusz Sobol ( Świętoszówka) 
• Cargo- Serwis – Wiesław Kowol   ( Jasienica) 
• Kantor Wymiany Walut „ Fantasy” – Piotr Najda (Święto-

szówka) 
• Top Fitness – Karolina Pasecki    ( Jasienica) 
• Szycie i Sprzedaż Kołder – Genowefa Galińska   (Święto-

szówka) 
• Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji- Pływalnia Delfin                      

( Skoczów) 
• Instalatorstwo Elektryczne-  Adam  Szczugiel   ( Święto-

szówka) 
• Drew- Okno – Ireneusz Szoblik  ( Biery) 
• Auto Cześci,, Kamil” – Jerzy Kowol ( Jasienica) 
• Ogrodnictwo,, Jarzyna” – Marcin Jarzyna  ( Biery ) 
• Monter – Waldemar Mieszczak (Biery ) 
• Centrum Ubezpieczeniowo  Finansowe – Leszek Obracaj                             

( Świętoszówka )                                                                                                                              
• Szkółka Drzew i Krzewów Owocowych  – Wiesława i Ma-

rek Gańczarczyk  ( Jasienica ) 
• MC Donald’s – Mariusz Dziedzic ( Bielsko- Biała) 
• MC Donald’s – Jarosław Łuszcz  ( Jasienica ) 
• „Zygzak Karting” Apena – Remont Sp. z.o.o. (Bielsko-B) 
• Wulkanizacja- Teresa Stroka (Pogórze) 
• Polszlif Rudzica- Rudolf Budny     
• Mototechnika –Józef Zborowski (Jasienica)      
• Pracownia projektowa - Zbigniew Hyrnik( Skoczów) 
 Puchary i koszulki startowe zostały zakupione dzięki funduszom 
uzyskanym z Urzędu Gminy w Jasienica. 
Nagrody rzeczowe otrzymywały dziewczyny i chłopcy w postaci:        
kat.8-10 lat  
1.miejsce- rower 26” 
2. miejsce- odtwarzacz MP4 
3. miejsce- torba sportowa+ piłka nożna ( w przypadku dziew-
cząt     piłka do kosza) + wejściówka na pływalnię Delfin do 
Skoczowa 
kat. 11-13 lat 
1.miejsce-  rower26” 
2.miejsce-  aparat cyfrowy 
3.miejsce-  plecak + piłka nożna ( w przypadku dziewcząt pił-
ka do kosza) + wejściówki na tor kartingowy w Bielsku- Białej  
kat. 14-17 lat 
1.miejsce-  rower 26”  
2.miejsce- tablet 
3.miejsce- zegarek casio +  wejściówki do MC Donald s                             
w Bielsku- Białej 
kat. od 18 lat 
1.miejsce- bon 100 zł  
2.miejsce- bon 50 zł  
3.miejsce-  kołdra (w przypadku pań pokrowce na krzesła 
ogrodowe) + wejściówki na TopFitness w Jasienicy 
Najmłodsza uczestniczka biegu – zestawy do wykorzystania 
w MC Donald’s. w Jasienicy 
Najstarszy uczestnik – pakiet ubezpieczeniowy 
Dla najmłodszych zawodników ( 25 dzieciaków ) uczestniczą-
cych wraz ze swoim opiekunem w przedbiegu zostały prze-
znaczone akcesoria zabawkowe. Każdy uczestnik zawodów 
od najmłodszego do 17 lat otrzymał na mecie czekoladę + ba-
ton.  

Organizatorzy 
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KONKURS ORTOGRAFICZNY O PIÓRO WÓJTA 
„Uważa się, że życie marynarzy jest bardzo romantyczne. Zwykle pamiętamy tylko o żółtym słońcu, gwiazdach 
przychodzących ze zmierzchem, żaglach trzepocących na wietrze, żegludze po nieskrępowanych przestrzeniach, 
egzotycznych przystaniach. (…)Żądni przygód, odważni chłopcy bez żalu porzucają zbożowe pola, różane 
ogródki i przydrożne drzewa, wygodne łóżka i na morzu szukają zdarzeń, które okażą się niezapomniane.” 

Tak brzmiał fragment dyktanda, którego napisanie okazało się niezapomnianym wydarzeniem dla tegorocz-
nych szóstoklasistów naszej gminy, z jakim zmierzyli się 15 kwietnia 2016r. w Zespole Szkolno-
Przedszkolnym w Jasienicy, podczas XV Gminnego Konkursu Ortograficznego O Pióro Wójta. W konkur-
sie wzięło udział 20 uczniów klas VI, ze szkół podstawowych naszej gminy. 

Gościem honorowym konkursu był Wójt Gminy Jasienica - Janusz Pierzyna, który osobiście wręczył na-
grody zwycięzcom i uczestnikom. 

Mistrzem ortografii i posiadaczem tytułowego Pióra Wójta, została Kinga Kruczek, z ZSP w Mazań-
cowicach, miejsce II zajął Alan Szrom z ZSP w Jasienicy, miejsce III wywalczyła Natalia Konieczna z ZSP 
w Jasienicy. 

Jury przyznało również trzy wyróżnienia. Otrzymali je: Jagoda Kosińska z ZSP w Mazańcowicach, Julita 
Stokłosa z ZSP w Wieszczętach oraz Barbara Wodniak z ZSP w Mazańcowicach. 

Wszyscy uczniowie biorący udział konkursie otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody książkowe. 
Serdecznie dziękujemy Panu Wójtowi za obecność i wsparcie finansowe konkursu, Dyrektorom szkół, Na-

uczycielom i Uczniom, którzy corocznie chętnie i zaangażowaniem biorą udział w organizowanym przez nas 
konkursie ortograficznym. Zapraszamy za rok! 

Wioletta Machalica 

 

MARATON NAJMŁODSZYCH 

17 maja 2016 przedszkolaki z ZSP w Iłownicy 
wzięły udział  w II Ogólnopolskim Maratonie 
Przedszkolaków ,,Sprintem do maratonu", or-
ganizowanym  przez miesięcznik ,,Bliżej 
Przedszkola". Jego celem jest popularyzowa-
nie biegów wśród dzieci, upowszechnianie 
zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania 
czasu. Zanim nasi mali długodystansowcy 
stanęli na starcie, otrzymali numery startowe 
oraz wzięli udział w krótkiej rozgrzewce. W 
sumie prawie czterdzieścioro dzieciaków po-
konało dystans 5550 metrów. Każdy przed-
szkolak otrzymał pamiątkowy medal 

i dyplom. Cenne precjoza wręczone zostały przez: Przewodniczącą Rady Rodziców Anitę Budny,   przedstawi-
ciela „Spójni Landek” Zbigniewa Orawca oraz przedstawiciela Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej  OSP w 
Iłownicy Grzegorza  Grelowskiego.  Podczas biegu, sportowców dopingowali uczniowie klasy V, którzy z po-
dziwem patrzyli na małych zawodników. Organizatorami maratonu były wychowawczynie. Agnieszka Bronow-
ska i Anna Mleczko, oraz  nauczyciel wychowania fizycznego - Marcin Sobala. 

  Organizatorzy 
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„RATUJEMY  I UCZYMY RATOWAĆ” 
Nasza szkoła bierze udział w V ogólnopolskim konkursie 
„Ratujemy  i uczymy ratować”. organizowanym przez 
WOŚP. Przeszliśmy już z dużym sukcesem I i II etap kon-
kursu. Pierwszy etap polegał na przygotowaniu plakatu     
z zakresu pierwszej pomocy.  Na 160 szkół, do II etapu za-
kwalifikowało się 16, w tym nasza szkoła.  
  Zadaniem konkursowym II etapu było nakręcenie filmiku 
na temat: Jak dzieci uczą dorosłych pierwszej pomocy.  
Filmik przygotowały dzieci z klasy 3b, razem z koordyna-
torkami akcji Magdaleną Matusiak-Mertens i Iwoną Nycz. 
Dzięki temu, że nasz filmik zdobył największą ilość polu-
bień na portalu facebook, zostaliśmy automatycznie zapro-

szeni do finału konkursowych zmagań. 
 Finał konkursu „Ratujemy i uczymy ratować” odbędzie się 1 czerwca   w Warszawie. Czteroosobowa drużyna  
z naszej szkoły, zmagać się będzie   z zadaniami sprawnościowymi, a także będzie musiała wykazać umiejętność 
prawidłowego reagowania w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia, zainscenizowanych w różnych miejscach 
Warszawy.  
 W tym miejscu dziękujemy wszystkim, którzy głosowali na nasz filmik.  
DZIĘKI WASZYM GŁOSOM, DOSTALIŚMY SIĘ DO FINAŁU KONKURSU RATUJEMY I UCZYMY 
RATOWAĆ! W DECYDUJĄCYM DNIU MIELI ŚMY PONAD 1800 POLUBIEŃ NASZEGO FILMIKU NA 
FB! Walczyliśmy z całych sił a razem z nami cała Jasienica i nie tylko! Dziękujemy wszystkim, dzięki którym 
dostaliśmy się do finału! Pokazaliśmy, że RAZEM damy radę! Dziękujemy również wszystkim mediom: Radiu 
Bielsko, Kronice Beskidzkiej, Gminie, Urzędowi Miasta B-B, niezliczonym portalom internetowym, które pro-
mowały nasz filmik i zachęcały do głosowania, a także tym wszystkim, których nie sposób wymienić. TO JEST 
NASZ WSPÓLNY SUKCES!!!! TRZYMAJCIE ZA NAS KCIUKI W FINALE!!! 

Klasa 3 b ZSP w Jasienicy 
 

 

NAGRODY FENIKSA PRZYZNANE! 

W Gimnazjum w Jasienicy po raz pierwszy, w roku szkol-
nym 2015/2016, Rada Rodziców zorganizowała konkurs dla 
uczniów o nazwie „Feniks”. Nagroda „Feniks” stanowi formę 
wyróżnienia dla uczniów, za ich rzetelną pracę społeczną, wzo-
rową postawę oraz wybitne osiągnięcia, w tym artystyczne i spor-
towe. Nominacje do nagrody są składane, na specjalnych wnio-
skach, przez uczniów całej klasy wraz z wychowawcą. Uczeń 
kandydujący do nagrody „Feniks” powinien spełnić przynajmniej 
jeden z warunków: 1. swoimi osiągnięciami promuje gminę w 

regionie, województwie, kraju, za granicą, 2. może poszczycić się własnym dorobkiem twórczym, 3. posiada 
nieprzeciętne osiągnięcia artystyczne, 4. uzyskuje nieprzeciętne wyniki w rywalizacji sportowej (indywidualne 
osiągnięcia na szczeblu co najmniej powiatowym), 5. swoją postawą jest godny naśladowania i może być wzo-
rem dla innych uczniów, 6. uczynił coś, co powinno być nagrodzone (z wyjątkiem osiągnięć w nauce). 
W pierwszej edycji konkursu Rada Rodziców przyznała 6 nagród. Pierwsze miejsce w konkursie Feniksa zdobył 
Marek Badura z klasy 3C. Marek działa w Ochotniczej Straży Pożarnej w Świętoszówce, a także ma wysokie 
osiągnięcia w konkursach dotyczących Pierwszej Pomocy. Drugie miejsca zajęli: Małgorzata Gaik z klasy 3D, 
Julian Kominiak z klasy 3B i Vanessa Ta Van z klasy 3C. Małgosia jest wolontariuszką w Domu Opieki "Sama-
rytanin", Oazie Rodzin i Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Julian tworzy własne kompozycje muzyczne, 
a Vanessa aktywnie działa w grupie wolontariuszy "Anioły ze szkoły". Trzecie miejsca zajęły: Maja Mickiewicz   
i Katarzyna Zontek, uczennice klasy 2C. Obie osiągają znaczące wyniki sportowe na szczeblu gminnym i powia-
towym. 

Warto podkreślić, że osoby nagrodzone w tegorocznym konkursie Feniksa, promują szkołę i gminę Jasieni-
cę, na licznych konkursach regionalnych i ogólnopolskich. Często w nich, zajmują wysokie lokaty. Nagrody, w 
postaci bonów podarunkowych od 150 do 300 zł zostały przyznane podczas akademii z okazji święta 3 Maja, w 
dniu 28 kwietnia br. Serdecznie gratulujemy! 

Rada Rodziców przy Gimnazjum w Jasienicy 
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KONCERT MUZYCZNY 
29 kwietnia 2016 roku grupa 23 uczniów wraz z opiekunami, wzięła udział w koncercie muzycznym zespo-

łu Sekstet Akademia. W pięknej Sali Koncertowej ZPSM im. S. Moniuszki wysłuchaliśmy utworów Dvoraka, 
Tansmana i Thuilla. Wprowadzenia do koncertu dokonał osobiście dyrektor szkoły, zwrócił uwagę na naszą 
grupę młodzieży - ciepło nas przywitał (miło nam się na sercu zrobiło), przybliżył najważniejsze informacje o 
utworach i kompozytorach. Wykonawcy koncertu, to członkowie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego 
Radia w Katowicach i nauczyciele Akademii Muzycznej w Katowicach. Uczniowie mieli możliwość wsłuchi-
wania się w brzmienie fletu, oboju, klarnetu, rogu, fagotu i fortepianu. Podziwiali i docenili kunszt wykonaw-
ców. 

Organizator wyjazdu M. Szubert 
 

Znamy wyniki konkursu gwarowego 
”PO CIESZYŃSKU, PO OBU STRONACH OLZY” 

Konkurs gwar „Po cieszyńsku, po obu stronach 
Olzy”, już po raz XII zorganizowała Sekcja Ludo-
znawcza Zarządu Głównego Polskiego Związku Kul-
turalno-Oświatowego w RC, wspólnie z Cieszyńskim 
Ośrodkiem Kultury „Dom Narodowy" (gdzie dwa dni 
trwały przesłuchania) oraz Górnośląskim Oddziałem 
Stowarzyszenia „Wspólnota Polska" w Katowicach, 
przy wsparciu finansowym Konsulatu Generalnego RP 
w Ostrawie i Starostwa Powiatowego w Cieszynie. 

Jury, w którym zasiedli prof. Jadwiga Woronicz,   
z Instytutu Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk 
w Krakowie, Adam Cekiera, z Górnośląskiego Od-
działu Stowarzyszenia „Wspólnota Polska" w Katowi-
cach, Jadwiga Palowska, kierowniczka zespołów folk-
lorystycznych i emerytowana dyrektor karwińskiej 
szkoły oraz Leszek Richter, prezes Sekcji Ludoznaw-

czej,  przy Zarządzie Głównym PZKO, oceniało auten-
tyczność gwary, wartości poznawcze tekstu, dobór 
tekstu do okoliczności i wieku prezentujących, ale też 
poprawność stroju i rekwizytów oraz ogólny wyraz ar-
tystyczny.  

Po dwóch dniach przesłuchań, w trakcie których 
mówione gwarą teksty zarówno poetyckie, jak i proza-
torskie, recytowały dzieci i młodzież z obu brzegów 
Olzy, wyłoniono zwycięzców. W tym roku zgłosiła się 
rekordowa liczba uczestników, ponad 260. Tym bar-
dziej jesteśmy dumni, że nasza uczennica klasy piątej -
 Stefania Zbijowska zdobyła wyróżnienie w kategorii 
wiekowej 7 – 13 lat. Składamy jej gratulacje i życzy-
my dalszych sukcesów !!!! 

/Opiekun M. Kherut-Skoczylas/ 

 

IV GMINNY KONKURS PIOSENKI W JĘZYKU ANGIELSKIM. 

W dniu 5 maja 2016 r. w Szkole Podsta-
wowej im. Rudolfa Gila w Świętoszówce 
odbył się  IV Gminny Konkurs Piosenki 
w Języku Angielskim. Zadaniem uczniów 
oddz. I - III ze szkół podstawowych gmi-
ny Jasienica, było zaśpiewanie w języku 
angielskim piosenki pochodzącej z  reper-
tuaru piosenek dziecięcych. Entuzjaści 
śpiewu, mieli okazję do wspólnej zabawy 
i sprawdzenia swoich umiejętności lin-
gwistyczno – wokalnych. Głównym celem 
konkursu, było wzbudzanie zainteresowa-
nia nauką języka angielskiego, rozwijanie 
słownictwa, popularyzowanie dziecięcych 
piosenek obcojęzycznych oraz promowa-

nie piosenki, jako formy wyrażania siebie i nauki języka obcego. Ta forma posłużyła również integracji 
uczniów różnych oddziałów i szkół oraz dała okazję do skonfrontowania własnych umiejętności 
z innymi uczniami. 
Jury przyznało: 
I miejsce - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Grodźcu, 
II miejsce - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Iłownicy oraz Zespół Szkolno - Przedszkolny w  Mię-
dzyrzeczu Górnym, 
III miejsce - Szkoła Podstawowa w Świętoszówce. 
Wszystkim uczestnikom gratulujemy i zapraszamy w przyszłym roku! 
                                                                                                                                    Ewa Kalita 
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SPOTKANIE AMATORSKICH GRUP ARTYSTYCZNYCH  
SAGA 2016 

 W dniach 5,6 oraz 9 maja 2016 r. w Domu 
Kultury w Kozach odbył się przegląd zespo-
łów tanecznych, muzycznych i teatralnych. W 
imprezie wzięło udział 320 wykonawców 
skupionych w 17 zespołach tanecznych, 140 
uczestników działających w 15 zespołach mu-
zycznych oraz 56 uczestników w 7 zespołach 
teatralnych. Łącznie udział wzięło 516 uczest-
ników z 39 grup artystycznych. 
Znaczące sukcesy odniosły również zespoły z 
terenu naszej gminy. I tak:  
w kategorii zespołów wokalnych: 
II miejsce - Zespół wokalny “Fairytale”  - 
Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy, (in-
struktor: Piotr Morawski), 
w kategorii zespołów instrumentalno-
wokalnych  
III miejsce –Zespół „Zadymiarze” Gimna-
zjum w Jasienicy, (instruktor: Stanisław 
Urban), 
Wyróżnienie: Zespół instrumentalny Zespół 
Szkolno-Przedszkolnym w Iłownicy, (in-
struktor: Maria Szubert). 
zespoły teatralne 
II miejsce – Grupa Teatralna „KURTYNA ” 
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wieszczę-
tach, (opiekun: Barbara Mikołajczyk). 

 

X GMINNY KONKURS WIEDZY O UNII EUROPEJSKIEJ 
28 kwietnia bieżącego roku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Iłownicy już po raz dziesiąty odbył się 

Gminny Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej. W tym roku w konkursie wzięło udział 21 uczniów, 
przedstawicieli siedmiu szkół podstawowych naszej gminy (z Jasienicy, Świętoszówki, Grodźca, Międzyrzecza, 
Rudzicy, Mazańcowic i Iłownicy). Uczniowie pisali test sprawdzający ich bogatą wiedzę z wiadomości o Unii 
Europejskiej oraz Holandii, która obecnie przewodniczy Radzie UE. Poziom konkursu był bardzo wysoki. 
Laureaci konkursu: 
I miejsce Bartłomiej Sygut, z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Międzyrzeczu 
II miejsce Aleksandra Włosińska, z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Iłownicy 
III miejsce Szymon Fuchs, z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jasienicy 
IV miejsce Jagoda Kosińska, z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mazańcowicach 
W rywalizacji drużynowej, I miejsce zajął Zespół Szkolno-Przedszkolny w Iłownicy, II miejsce - Zespół Szkol-

no-Przedszkolny w Między-
rzeczu, III miejsce - Zespół 
Szkolno-Przedszkolny w Ma-
zańcowicach.. 
 
Dziękujemy bardzo 
wszystkim uczestnikom za 
udział w konkursie oraz ich 
opiekunom za przygotowania 
swoich podopiecznych.  
 

Jolanta Zienkiewicz,  
organizator konkursu 
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DZIEŃ RODZINNY W RUDZICY 

Kapryśna, majowa pogoda nie odstraszyła 
mieszkańców Rudzicy, którzy w sobotę 14 maja 
licznie przybyli do szkoły, by uczcić Dzień Ro-
dziny - święto, które już na stałe wpisało się w ru-
dzicki kalendarz. Tegoroczne spotkanie, pod pa-
tronatem Wójta Gminy Jasienica Janusza Pierzy-
ny, odbyło się pod hasłem ,,Rudzica na sportowo-
postaw na zdrowie swojej rodziny”.  

Na część artystyczną złożyły się popisy mu-
zyczne, wokalne, teatralne i taneczne uczniów. 
Młodzi aktorzy ze szkoły podstawowej  w ko-
smicznej scenerii, ratowali wszechświat przed 
czarną dziurą, a gimnazjaliści w spektaklu przygo-
towanym według własnego scenariusza zastana-
wiali się nad istotą miłości romantycznej. Akto-
rom towarzyszyły występy chórów działających w 
obu szkołach. Swój talent recytatorski zaprezen-
towały także szóstoklasistki, które przybliżyły ze-
branym twórczość ks. Jana Twardowskiego. 

By zachować równowagę pomiędzy duchem      
i ciałem występom artystycznym towarzyszyły 
rozgrywki sportowe. Uczniowie, rodzice i na-
uczyciele rywalizowali ze sobą w wielu dyscypli-
nach. Najmłodsi konkurowali z rodzicami w wy-
ścigach rzędów, nieco starsi w dwa ognie, a na bo-
isku piłkarskim walczyli o medale młodzi 
sportowcy z KS Rudzica, synowie i ojcowie ( tym 
razem lepsi okazali się tatusiowie) oraz lokalni 
działacze społeczni, którzy zremisowali z re-
prezentantami UKS Rudzica. Emocji nie zabrakło 
także na boiskach do koszykówki i siatkówki, na 
których rywalizowały ze sobą panie. I tak: mamy 
częściej trafiały do kosza niż córki, a nauczycielki 
przegrały po zaciętej walce z mamami swoich 
uczniów. Dodatkową atrakcją był konkurs rzutu 
kaloszem do celu i pokaz aerobiku. 

Rozgrywkom sportowym i występom artystycz-
nym towarzyszyły pokazy sprzętu strażackiego, 
kiermasz, malowanie twarzy. W tym dniu klasy 
zostały zamienione w urocze kawiarenki, w któ-
rych można było napić się kawy i herbaty, spró-
bować fantastycznych wypieków i gofrów z owo-
cami, zjeść coś ciepłego i delektować się swoj-
skim chlebem ze smalcem, a przede wszystkim 
spotkać się w gronie znajomych, sąsiadów, przy-
jaciół i miło spędzić czas. 

Podsumowania tegorocznego Dnia Rodziny do-
konał wójt Janusz Pierzyna, który wręczył medale 
i puchary zwycięzcom i w krótkiej przemowie 
podkreślił rolę rodziny i szkoły  w wychowaniu 
młodego pokolenia oraz podziękował wszystkim, 
którzy włączyli się w organizację tego przedsię-
wzięcia. Ostatnią atrakcją był występ mażoretek 
,,Perfecto” z Miejskiego Domu Kultury w Cze-
chowicach-Dziedzicach, które zaprezentowały 
umiejętności taneczne i akrobatyczne i pożegnały 
uczestników naszego sportowego pikniku rodzinnego. 

Organizatorzy 
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„ZAUŁKAMI CIESZYNA” – gra miejska oraz „NOC MUZEÓW” 
z udziałem uczniów ZSP Iłownica 

  
Mając ciągle we wspomnieniach grę miejską, 

która odbyła się jesienią w Bielsku-Białej i chcąc 
przeżyć coś równie fascynującego, powędrowaliśmy 
tym razem nad Olzę. Dwudziestu czterech uczniów 
z Iłownicy, czterech opiekunów i wielu ludzi dobrej 
woli musi się równać wspaniałej zabawie, i tak wła-
śnie było …  

Cieszyn przywitał nas słońcem, przyjaznym 
wiatrem, więc aż się chciało podążać za zagadkami, 
które przygotowałyśmy dla dzieci. Podzieleni na 
cztery grupy, wędrowaliśmy po mieście, aby rozwi-
kłać cieszyńskie tajemnice. Uczniowie bez trudu 
odnaleźli odpowiedzi  na pytania dotyczące najbar-
dziej znanych miejsc miasta nad Olzą. Mierzyli wy-
sokość Wieży Piastowej, pochłaniali historie nie-
zwykłych postaci z ulicy Cieszyńskich Kobiet, szu-
kali przystanku tramwajowego na Rynku, liczyli 
mosty Wenecji Cieszyńskiej i rozwiązali wiele in-
nych zagadek. Każda z grup miała swoje dodatkowe 
przygody  - jedni zostali zaproszeni na przepyszne 
placki ziemniaczane, przez sympatycznego pana 
Janka właściciela „Plackarni”, inni w urokliwej 
przestrzeni  kawiarniano-księgarniano-
antykwarycznej „Kornel i Przyjaciele”, poznali hi-
storię pisarza Kornela Filipowicza. 

Po godzinie 19-tej, otwarły się przed nami drzwi 
pracowni na Zamku Sztuki i mogliśmy uczestniczyć 
w warsztatach robienia domków dla owadów i dzi-
kich pszczół, w warsztatach graficznych i ceramicz-
nych. Były nawet warsztaty ekologicznego sadzenia 
roślin. We wszystkich atrakcjach Cieszyńskiej Nocy 
Muzeów braliśmy udział z wypiekami na twarzy. Bez trudu pokonaliśmy schody prowadzące na Wieżę Piastow-
ską, kontemplowaliśmy w niezwykłej atmosferze Rotundy św. Mikołaja, spacerowaliśmy nocą po Rynku, słu-
chając koncertu w oknie oraz łowiliśmy „złote monety” w Muzeum Drukarstwa.  

Atmosfera panująca w mieście była cudowna - muzyka, zabawy, zapach przygotowanych smakołyków, or-
ganizatorzy  i coraz bardziej zapadająca noc tworzyły z tego miejsca niezwykle klimatyczną przestrzeń. Na 
pewno wrócimy tu za rok. 

Dagmara Skowron i Anna Mleczko  

BADMINTONIŚCI KS SET MAZAŃCOWICE NA MISTRZOSTWACH POLSKI 
 

Maj to miesiąc podsumowujący sezon badmintonowy, rozgrywane są najważniejsze turnieje roku, w 
tym Mistrzostwa Polski. Wzięli w nich udział zawodnicy mazańcowickiego KS Set.  

Od 13 do 15 maja w Suwałkach rywalizowali młodzicy – Aleksandra Paluch i Piotr Wiercigroch. 
Pierwsze ich mistrzostwa można uznać za bardzo udane, zarówno oboje w grze mieszanej, jak i Ola w grze 
pojedynczej wygrali swoje inauguracyjne mecze, awansując do najlepszej szesnastki turnieju.  

Tydzień później od 20 do 23 w Kobierzycach na Dolnym Śląsku rywalizowali młodzicy młodsi – Ju-
styna Biernot, Julia Piwowar, Michał Borowiec, Michał Szczypka, Jakub Waloszek. Najlepszym wynikiem 
pochwalić może się Justyna Biernot, która zarówno w grze pojedynczej, jak i podwójnej awansowała do 
drugiej rundy, w tym drugim przypadku razem z Aleksandrą Wrońską z UKS Unia Bieruń. Pozostali za-
wodnicy rozegrali bardzo dobre mecze i zdobyli cenne doświadczenia. Przypomnijmy, że Julia Piwowar      
i Michał Szczypka musieli rywalizować z przeciwnikami starszymi o dwa lata. – Jestem ogromnie zadowo-
lony z gry i postawy moich zawodników. Do każdego pojedynku podchodzili skoncentrowani i zmotywo-
wani, co zaowocowało bardzo dobrymi wynikami – podsumowuje trener Bartek Pietryja.  

www.jasienica.pl 
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„MOJA MAŁA OJCZYZNA”  

XIII MIĘDZYSZKOLNY KONKURS WIEDZY O GMINIE JASIENICA 
Organizatorem Międzyszkolnego 
Konkursu Wiedzy o Gminie Jasie-
nica „Moja Mała Ojczyzna” już po 
raz trzynasty był Zespół Szkolno – 
Przedszkolny w Międzyrzeczu, 
który korzysta ze wsparcia władz 
gminy i GOK- u w Jasienicy. 
     22. 04. 2016 r. w „Chacie Mię-
dzyrzecze”, o laury zwycięstwa 
rywalizowali uczniowie szkół pod-
stawowych z naszej gminy. Ich 
przygotowaniami kierowali na-
uczyciele: Maria Szubert w Iłowni-
cy, Krystyna Niemiec w Jasienicy, 
Tomasz Bednarek w Mazańcowi-
cach,  Karol Lepczyński w Rudzicy 
oraz Irena Bujak w Międzyrzeczu. 
Nad przebiegiem  konkursu czuwa-
ło jury w składzie: Józef Niesyt i  
Krzysztof Czader.  Każdą szkołę 
reprezentowało trzech uczniów. 
Zespołowo I – miejsce zajęli przed-
stawiciele Iłownicy, II – miejsce z  
Jasienicy, III – z Międzyrzecza.  
    Indywidualnie najlepsi okazali się  : Wiktoria Kieczka i Izabela Białek  z Iłownicy zajęły I   i II miejsce, We-
ronika Waleczek z Jasienicy miejsce III, kolejne miejsca: IV- Jakub Mendrek z Rudzicy i  V miejsce - Karolina 
Wydra z Międzyrzecza  
     Nagrody laureatom wręczył zastępca wójta Krzysztof Wieczerzak, który był gościem honorowym spotkania. 
W swoim krótkim wystąpieniu podkreślił konieczność pielęgnowania i kultywowania tradycji, kultury naszego 
regionu i uczenia lokalnego patriotyzmu już od najmłodszych lat.  
        Uczestnicy spotkania mieli okazję zwiedzić Izbę Regionalną, poczęstować się tradycyjnym kołaczem, jak 
również wysłuchać pięknej, gwarowej prezentacji w wykonaniu Pana Józefa Niesyta. Jego tekst pt. „Czy to wor-
ce?” był publikowany w miesięczniku „Jasienica” i został uwzględniony w zadaniach konkursowych. Okazuje 
się, że warto przekazywać dzieciom informacje o „Małej Ojczyźnie”, czego dowodem są ich odpowiedzi na bar-
dzo trudne pytania i wysoki poziom wiedzy o naszej gminie. 
        Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Międzyrzeczu Elżbieta Gucwa podziękowania wszystkim, 
którzy przyczynili się do zorganizowania tego konkursu. Wyraziła nadzieję, że promocji Małej Ojczyzny wśród 
dzieci i młodzieży, będzie kontynuowana w następnych latach. 

Organizator: Grażyna Biernot 
 

„UPCYKLING -HANKA KUCHARSKA” 
 

W dniu 06.05.2016r. odbył się wernisaż wystawy „Upcykling -Hanka Kucharska". Autorka prac zaprezen-
towała przetworzone z niepotrzebnych, niechcianych, odrzuconych czy też zapomnianych materiałów  niepowta-
rzalne cudeńka w tym: ekologiczne torby na zakupy, torebeczki na telefony, dokumenty itp. obrazy aplikacje, 
czapki, garsonki, a wszytko to uszyte z łatek i ścinków materiałów. Na wystawie oglądać można również obrusy, 
serwetki poduszki. Autorka wystawy prezentuje niepowtarzalne wzornictwo, uszyte z dużą precyzją, co świad-
czy o jej wielkiej sprawności manualnej. Hanna Kucharska przez całe swoje życie, rozwija zdolności artystyczne 
i zaraża swoją pasją wszystkich napotkanych ludzi. Obecnie posiada własną galerię "Hanka działa" w Wapieni-
cy. W jej działaniach wspiera ją cała rodzina. Ekspozycja w „Chacie Międzyrzecze”, jest jej drugą wystawą in-
dywidualną. Pierwszą można było oglądać w Centrum Kultury, w Wiśle. Zamierza swoje prace zaprezentować 
jeszcze w tym roku w Bielsku-Białej,  Krakowie i Puławach. Podczas wernisażu osoby, które brały udział w 
happeningu, wyrzucały torby foliowe(plastik) po to, by pokazać ogrom magazynowanych śmieci w naszych do-
mach. Następnie uczestnicy pokazu, bawiąc się w takt muzyki, prezentowali  ciekawe i oryginalne prace  autorki 
wystawy. Z niepotrzebnych materiałów przyniesionych na wystawę w wiślańskim domu kultury, zostały uszyte 
torby, które  przekazano do Międzyrzecza. Następne rzeczy, które zostaną przyniesione 1 czerwca na wystawę 
do Filii G O K w Międzyrzeczu Górnym, zostaną przetworzone i przekazane  do kolejnej miejscowości 

Bernadeta Łuszczewska Gruszka 
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NABOŻEŃSTWO EKUMENICZNE 

Z OKAZJI DNIA STRAŻAKA 

          W kościele ewangelickim Zmartwych-
wstania Pańskiego w Jasienicy, 1.maja  br. 
modlono się w intencji strażaków z okazji ich 
święta, pod przewodnictwem ks. proboszcza 
Andrzeja Krzykowskiego, który w pierwszej 
kolejności, w serdecznych słowach przywitał 
przybyłych do świątyni jasienickich strażaków 
oraz wszystkich, którzy odpowiedzieli na za-
proszenie.  Z serdecznością zwrócił się do 
proboszcza katolickiej parafii św. Jerzego w 
Jasienicy dr. Leszka Łysienia, zapowiadając, 
że wygłosi słowo Boże i że będzie to jego 
pierwsze kazanie  w świątyni luterańskiej. 
           Nabożeństwa ekumeniczne gromadzące 
jasienickich katolików i ewangelików, mają 
już swoją historię      i w Jasienicy nie należą 
do rzadkości. Wspólne nabożeństwa wiernych 
obu wyznań przyczyniają się do integracji lo-
kalnej społeczności i zacieśniania więzów 
pomiędzy katolikami i ewangelikami. Po wysłuchaniu słowa Bożego i modlitwach nabożeństwo zakończyło się 
odśpiewaniem hymnu "Boże coś Polskę". 

                                                                                                            (red.) 

DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY 
Z rodzicami śmiej się i 

baw, ale także zdrowo spędzaj 
czas! Pod tym hasłem w dniu 
21 maja 2016 r., w Szkole Pod-
stawowej im. Rudolfa Gila, 
odbył się Dzień Otwarty Szko-
ły. W tym roku był on połączo-
ny z obchodami „Dnia Mamy i 
Taty” oraz z Festynem Zdro-
wia, zorganizowanym w ra-
mach ogólnopolskiej akcji 
„Czas na zdrowie”.  

Na uczniów, ich rodziców 
oraz przybyłych gości czekało 
wiele atrakcji, między innymi 
występy artystyczne uczniów z okazji „Dnia Mamy i Taty”. W czasie imprezy, na boisku szkolnym, 
rodzice z dziećmi mogli wziąć udział w różnych konkurencjach sportowych.  Na wszystkich uczestni-
ków czekał przepyszny poczęstunek w kawiarence z domowymi wypiekami. Każdy oddział przygoto-
wał kiermasz, na którym można było spróbować kolorowe i pełne witamin sałatki, ciasteczka owsiane 
i amarantusowe, batony zbożowe, domowy chleb orkiszowy, soki ze świeżych owoców 
i warzyw i wiele innych pyszności przygotowanych przez uczniów  wraz z rodzicami   i nauczycielami. 
Podczas imprezy odbyła się również projekcja serii filmów „Śmietnik w mojej głowie”, dotyczących 
zdrowego odżywiania i zdrowego trybu życia. Gościem Dnia Otwartego była Pani Dietetyk Anna Kra-
suska, która wygłosiła prelekcję na temat zdrowego odżywiania dzieci i młodzieży, udzielała indywi-
dualnych porad, a na koniec przeprowadziła dla dzieci i ich rodziców quiz o zdrowiu. Niewątpliwie był 
to dzień pełen atrakcji i emocji, które na długo pozostaną w pamięci uczestników. 

                                                                                                                                 Ewa Kalita 
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GWAROWE POTYCZKI 

Już po raz trzynasty gościnne mury sali 
Gminnego Ośrodka Kultury w Jasienicy go-
ściły recytatorów występujących podczas 
konkursu „Czy znasz gwarę Śląska Cieszyń-
skiego?” pod patronatem Wójta Gminy Jasie-
nica i Starosty Bielskiego. 

Zmagania miały miejsce 12 maja 2016 r.     
i były pierwszą częścią projektu „Bajtel          
i starzik rzondzom po naszymu - gwarowe 
spotkania pokoleń" opracowanego przez Sto-
warzyszenie Przyjaciół Szkoły i Promocji 
Gminy Jasienica, który został dofinansowany 
przez Gminę Jasienica. Konkurs był adreso-
wany do młodzieży ze szkół gimnazjalnych 
Gminy Jasienica     i terenów ościennych. 
Tym razem zaprezentowało się 12 recytato-
rów. W jury zasiedli znawcy gwary Śląska 
Cieszyńskiego i miłośnicy pięknej recytacji: 
Józef Niesyt,  Krystyna Niemiec, Maria Ha-
reńczyk    i Agnieszka Bronowska.  
Zmagania konkursowe poprzedził występ ze-
społu muzycznego z Gimnazjum w Jasienicy 
pod kierownictwem Stanisława Urbana. 
Wszyscy zebrani mieli okazję podziwiać        
i oklaskiwać piosenki ludowe   z terenu Ślą-
ska Cieszyńskiego i z Żywiecczyzny. 
Potem sceną zawładnęli recytatorzy – przed-
stawili teksty prozatorskie i poetyckie pisane 
gwarą.  Po wysłuchaniu wszystkich 
prezentacji jury ogłosiło werdykt: 
- pierwsze miejsce zdobyły siostry Joanna        
i Katarzyna Leś, które opowiedziały, jak nie-
gdyś kisiło się kapustę,  
- drugie miejsce zdobyli Wojciech Mola za 
pięknie przedstawioną historię Ondraszka 
 i Ewelina Kidoń, która zaprezentowała 
„Opowiastki josiyniczanina”, 

- trzecie miejsce – dla  Pauliny Żebrowskiej ( „Goleszowski 
groniczek”) i Mai Ickiewicz („O mokrej pani Suchej”). 
Wyróżnienia otrzymały Izabela Pałucha i Katarzyna Zontek. 
Uczniowie Gimnazjum w Jasienicy – Wojciech Mola oraz Ewe-
lina Kidoń – mieli okazję przedstawić swoje teksty także pod-
czas Powiatowego Konkursu Gwarowego w Pierśćcu. 
Wszyscy uczestnicy otrzymali  upominki ufundowane przez 
Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej. 
W tym miejscu organizatorzy pragną gorąco podziękować Biu-
ru Promocji Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej za hoj-
ność i wsparcie rzeczowe konkursu. 
Słowa podziękowania skierowane są również do Gminnego 
Ośrodka Kultury w Jasienicy za nieodpłatne użyczenie sali oraz 
do Koła Gospodyń Wiejskich w Jasienicy za nieodpłatne wypo-
życzenie naczyń. Przeprowadzenie konkursu było możliwe 
dzięki pomocy wielu ludzi dobrej woli, którym w tym miejscu 
jeszcze raz serdecznie dziękujemy. 

Jolanta Szczugiel

 

„DZIEŃ MAMY I TATY” 
 Słowa: „Mama” i „Tata” są synonimem miłości, 
dobra, ciepła rodzinnego i szczęścia. Dla dziecka ro-
dzice, to najważniejsze osoby w jego życiu. W trosce o 
wzmocnienie rodzinnych więzi emocjonalnych oraz w 
ramach promowania ciekawych form pracy szkoły, na-
uczycielki oddziałów I c i II b zaplanowały i przepro-
wadziły zajęcia otwarte dla rodziców. 
W dniach 23 i 24 maja 2016 r. świetlica, w budynku 
szkoły w Łazach, stała się sceną, na której uczniowie 
oddziałów II b i I c zaprezentowali swoje umiejętności.  

Uczniowie z oddziału II b rozwiązując krzyżówki, 
mogli pochwalić się swoją wiedzą z zakresu edukacji 
przyrodniczej, zaśpiewali również z instrumentalizacją 
piosenkę dla rodziców, zatańczyli radosny taniec, 
oczywiście nie zabrakło też recytowania wierszy oraz 
układania i składania życzeń przybyłym gościom.  

W trakcie oglądania prezentacji słowno - muzycz-
nej uczniów z oddziału I c pt.: „Dla kochanych Rodzi-
ców”, mamy nie kryły emocji, a tatusiowie słuchali 
swoich pociech  w ogromnym skupieniu. Po prezenta-

cji dzieci złożyły życzenia i wręczyły Rodzicom wła-
snoręcznie wykonane „Drzewka miłości”. Podczas za-
jęć otwartych, przeprowadzonych przez nauczycielkę, 
Rodzice mieli możliwość obserwacji swoich pociech: 
ich aktywności, koncentracji uwagi oraz posiadanych 
wiadomości i umiejętności z zakresu edukacji poloni-
stycznej, matematycznej i technicznej.  

Dzieci obu oddziałów chętnie uczestniczyły w pro-
ponowanych formach aktywności, dając wyraz swoje-
mu zainteresowaniu i zaangażowaniu w zajęcia. 
Na zakończenie dzieci zaprosiły swoje Mamy i swoich 
Tatusiów na słodki poczęstunek, podczas którego 
wszyscy mogli podzielić się wrażeniami ze spotkania. 
Przyjemnie było obserwować zadowolonych Rodziców 
oraz uśmiechnięte twarze ich pociech.  
 Atmosfera tych uroczystości była podniosła i nie-
zwykle rodzinna. 

Beata Świst 
Ligia Korzeniowska - Mynarska
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PRZYJMĘ UCZNIA 

DO NAUKI ZAWODU 

STOLARZ MEBLOWY 

i BUDOWLANY 

w JASIENICY 

 
 

STOLARSTWO 

 Janusz 

Cholewik,  

Jasienica  96 

tel. 601 460 880 

KAMIENIARSTWO  

K A M A R 

Remont i wyrób nagrobków 

Nagrobki granitowe  już od 2600zł 
 

Grzegorz Mojeścik 
Łazy tel. 509 559 351 

www.kamieniarsto-kamar.pl  
 

Reklama  
w  

miesięczniku 
„Jasienica” 
tylko  0,60 zł   

za 1 cm2. 

Ogłoszenia drobne 
– 1 zł  - za słowo 
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JASIENICA PO GODZINACH 
Pod taką nazwą działa  profil na Facebo-
oku – jest to oficjalny portal Urzędu Gmi-
ny. W tym miejscu  informujemy o wyda-
rzeniach na terenie naszej gminy. Zapra-
szamy do jego polubienia i stałego śledze-
nia, a także pomocy przy jego tworzeniu.  

Na facebookowej „Jasienicy po godzinach” można znaleźć przede wszystkim zapowie-
dzi wydarzeń, przygotowanych przez Gminny Ośrodek Kultury i jego filie, Gminną Bi-
bliotekę Publiczną, liczne stowarzyszenia, organizacje, rady sołeckie, szkoły i przed-
szkola, a także strażaków z OSP i panie z Kół Gospodyń Wiejskich, czy też przez in-
nych organizatorów z terenu naszej gminy. Mamy nadzieję, że nie zabraknie też bogato 
ilustrowanych zdjęciami relacji z najciekawszych imprez.  
Zapraszamy do polubienia i do zachęcenia innych mieszkańców i sympatyków gminy 
Jasienica do wizyt na stronie „Jasienica po godzinach”. Także do informowania nas o 
imprezach i wydarzeniach, wartych odwiedzenia.  
 
 
 

BIURO PODRÓŻY „LIDIA ” 
  Na 7 dniowy pobyt nad Morzem Bałtyc-
kim w terminie 22.8-28.08.2016 r w miej-
scowości Karwia.  
Do morza ok. 100 m. Pokoje z łazienkami. 
Całodzienne wyżywienie. Wyjazd ze Świę-
toszówki 21.08.2016 r. o godz. 21.00   
Koszt całkowity 980 zł/os  

  Zapisy przyjmuje: Lidia Sztwiorok 
tel. 692 405 825 

 

KWIACIARNIA „STOKROTKA” 
Międzyrzecze Górne  

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

Zapraszamy:   900-1630    

       w soboty  900-1400 

Polecamy: kwiaty cięte i doniczkowe, bukiety ślubne, upomin-
ki, perfumy, wieńce i palmy pogrzebowe, znicze i wkłady, 

sztuczne kwiaty. 

STROJENIE KOŚCIOŁÓW 
 I SAL WESELNYCH 

www.kwiaciarniamiedzyrzecze.pl 
 

BIURO RACHUNKOWE ELDORO 

ANNA BABICKA 
Świadczymy usługi w zakresie księgowości 

dla firm i osób prywatnych. 
Posiadamy wszelkie niezbędne kwalifikacje 

oraz dokumenty do usługowego prowadzenia 
ksiąg rachunkowych. 

 

43-385 Jasienica 484 

Tel: 505-004-281   
www.ksiegowosc-eldoro.pl 
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„ M E T A L - M A X ”  

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

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

Zapraszamy 
Od poniedziałku do piątku    800 - 1630 

                                     sobota     800 - 1330 

  

K W I A C I A R N I A  

W ŚWIĘTOSZÓWCE 

E.A. WASZEK 
tel.:  603 604 333 

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

Oferujemy:  
 wiązanki okolicznościowe 
 bukiety  ślubne 
 palmy i wieńce pogrzebowe 

 
Zapraszamy również 
do Salonu Choinek 

Sztucznych  
E.A. WASZEK 

Jasienica 1072 ul. Cieszyńska  
 Zamówienia tel.:  603 604 333 

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

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                   

�  Z A K Ł A D  P O G R Z E B O W Y  �  

SZYMALA ALEKSANDER 
Świętoszówka, ul. Szkolna 138 

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

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

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

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

 

 

EKSPRESOWA NAPRAWA 
I WYKONANIE PROTEZ 

BIERY, ul. Ogrodowa 
TEL.:    504 131 134 

                                33 819 48 77 

 

   

 

ZAKŁAD KOMUNALNY W JASIENICY 
świadczy 

        USŁUGI ASENIZACYJNE 
(wywóz nieczystości ciekłych) 

na terenie sołectw Gminy Jasienica 

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

33/815 37 29 lub 33/829 31 47 
 

www.komunalny.jasienica.pl 
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