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RELACJE WÓJTA GMINY JASIENICA 
UDANE SPOTKANIA 
WIEJSKIE 

Co roku w drugim 
kwartale zawsze spotykam 
się z mieszkańcami naszej 
gminy na zebraniach wiej-
skich w poszczególnych so-
łectwach. Dla mnie to bar-
dzo ważny czas, bo mam 
okazję bliżej zapoznać się 
punktem widzenia miesz-

kańców na wiele bardzo ważnych kwestii w funkcjo-
nowaniu naszej gminy. Cieszę się z tych spotkań z 
ludźmi, którzy nie tylko oceniają pracę moją i podle-
głych mi instytucji, ale także wnoszą swoją mądrość, 
wiedzę, doświadczenie, a czasem zwykłe proste spo-
strzeżenia, jakie pozwalają usprawnić codzienne życie 
w naszych sołectwach. 

Tak było także tym razem, serdecznie dziękuję 
wszystkim osobom, które wzięły udział w spotka-
niach, również organizacjom i stowarzyszeniom lokal-
nym, jakie działając na terenie naszych miejscowości 
przyczyniają się do realizacji ważnych zadań. Dzięku-
ję też radom sołeckim, państwu radnym i sołtysom, 
tym wszystkim, którzy podjęli się trudu organizacji 
zebrań w Łazach, Bierach, Międzyrzeczu Górnym, 
Międzyrzeczu Dolnym, Jasienicy, Rudzicy, Iłownicy, 
Landeku, Grodźcu, Roztropicach, Świętoszówce, 
Wieszczętach i Bielowicku. Pozostało jeszcze jedno 
spotkanie, w Mazańcowicach, przewidziane na naj-
bliższych okres, o którym też Czytelników „Jasienicy” 
poinformuję. 
SPRZEDAŻ DZIAŁEK ZASILA BUDŻET GMINY 

W sprawach gospodarczych naszej gminy najważ-
niejszym wydarzeniem ostatniego okresu na pewno 
była sprzedaż dwóch działek o łącznej powierzchni 8,2 
hektara. Przetarg został ogłoszony na 15 maja, działki 
zostały zbyte za łącznie 12.195.000 zł brutto. Postę-
powanie przetargowe wygrała firma Rossmann. To 
znana marka, francuska firma, rodzinna, założona w 
1922 r. Co warte podkreślenia, na terenie naszej Jasie-
nickiej Niskoemisyjnej Strefy Ekonomicznej chce wy-
budować zakład, produkujący papierowe opakowania 
ze stuprocentowo ekologicznych komponentów. Do 
klejenia papieru będzie wykorzystywana skrobia 
ziemniaczana i kukurydziana, natomiast do nadruków 
farby wodne – ekologiczne – to misja firmy. 

Serdecznie gratulujemy firmie wyboru miejsca w 
naszej gminie, a my też cieszymy się, ponieważ do na-
szego budżetu wpłynie znacząca suma. Przy tej okazji 
warto więc podkreślić, że obecnie budżet Gminy Ja-

sienica zamyka się już wartością 113 mln zł, przy 
czym nie została jeszcze uwzględniona istniejąca 
nadwyżka. Szacuję, że do końca roku wysokość na-
szego gminnego budżetu może sięgnąć 130.000.000 zł. 

Będzie to z całą pewnością moment historyczny, bo 
należy pamiętać, że jeszcze przed trzema laty budżet 
kształtował się na poziomie 68 mln zł. Po tym można 
łatwo dostrzec, jak prężnie rozwija się gmina Jasienica 
i jakie możliwości stoją przed nią w najbliższych la-
tach. 

Chcę podziękować wszystkim tym, którzy wierzyli 
w sukces ekonomiczny naszej Strefy i pomagali mi w 
zrealizowaniu pomysłu, a następnie przyczynili się do 
powstania Jasienickiej Niskoemisyjnej Strefy Ekono-
micznej. I przy tej okazji zwracam się z prośbą, aby-
śmy wspólną pracą mogli przystąpić do kolejnego eta-
pu i następne ponad 40 hektarów przeznaczyć do zby-
cia i pozyskać kolejnych inwestorów. 
KONCEPCJA DLA SZKOŁY W ŚWIĘTOSZÓWCE 

Jesteśmy zdeterminowani w sprawach stworzenia 
właściwych warunków do nauki dla uczniów naszych 
szkół. Po rozpoczęciu rozbudowy szkoły w Między-
rzeczu, teraz zleciliśmy przygotowanie koncepcji roz-
budowy kolejnej placówki – Szkoły Podstawowej w 
Świętoszówce. W następnej kolejności musimy pomy-
śleć o rozbudowie szkół w Iłownicy, Wieszczętach i 
Grodźcu.To oczywiście wynika z przeprowadzonej re-
formy oświatowej, która rozszerzyła o dwa dodatkowe 
roczniki naukę w szkołach podstawowych, tym samym 
w szkołach tego typu musi być więcej miejsca. Potrze-
ba nam dodatkowych klas, bo nie chcemy dopuścić do 
tego, aby dzieci uczyły się na kilka zmian, do godz. 
19., czy 20. 

Mamy nadwyżkę budżetową, którą planowaliśmy 
zainwestować w infrastrukturę drogową oraz pozosta-
łą, ale potrzeby oświaty są ogromne, a środków na 
rozbudowę szkolnie ma.  

POWIATOWE ŚWIĘTO STRAŻAKÓW 

W czwartek 17 maja w siedzibie Państwowej Stra-
ży Pożarnej w Bielsku-Białej odbył się Powiatowy 
Dzień Strażaka, jego organizatorem był komendant 
miejski PSP brygadier Zbigniew Mizera, przy współ-
udziale Zarządu Powiatowego Związku OSP. 

Dziękuję wszystkim druhom ochotnikom, którzy 
uczestniczyli w tym wydarzeniu, również składam naj-
serdeczniejsze życzenia wszystkim strażakom, zarów-
no z OSP, jak i Państwowej Straży Pożarnej, aby ich 
wymagająca i jakże potrzebna służba przynosiła im 
wiele radości i zadowolenia. Nie ma większej satys-
fakcji, gdy widzi się efekt tego niesienia pomocy dru-
giemu człowiekowi. To ciężka praca, życzę,  
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aby w rodzinach strażaków panowało zrozumienia dla 
ich poświęcenia na rzecz wszystkich mieszkańców na-
szego regionu. 

Dziękuję druhom, że tak wielką wagę przywiązują 
do podnoszenia swoich kwalifikacji i umiejętności. 
Robią to dla nas wszystkich, bo od tych umiejętności 
zależy życie ofiar wypadków. A trzeba podkreślić, że 
osiągnięcie poziomu druha ratownika dzisiaj wymaga 
ponad 200 godzin szkoleń, na co strażacy przeznaczają 
swój prywatny czas. Bardzo serdecznie za tę ofiarę im 
dziękuję. 

Dziękuję też władzom krajowym Związku OSP za 
wyróżnienie mnie Medalem Honorowym im. Bolesła-
wa Chomicza. 

JUBILEUSZ SZKOLNEJ LIGI MORSKIEJ I RZECZNEJ 
W piątek 18 maja w Zespole Szkolno-Przed-

szkolnym w Jasienicy obchodziliśmy jubileusz 15-
lecia istnienia szkolnego koła Ligii Morskiej i Rzecz-
nej, co dodatkowo uświetnia obecny rok stulecia odzy-
skania naszej niepodległości i samej Ligi. Przy tej 
okazji została omówiona działalność koła, jego osią-
gnięcia. Trzeba wspomnieć, że nasze koło przez pięć 
kolejnych lat wygrywało eliminacje krajowe Ligi. 

Dziękuję władzom krajowym Ligii Rzecznej i 
Morskiej za uhonorowanie mnie okolicznościowym 
medalem. Dziękuję pani Alicji Iskrzyckiej, opiekunce 
koła, dyrekcji szkoły, również wszystkim nauczycie-
lom i wychowawcom, którzy przybliżają młodzieży 
morską historię Polski, dziedzictwo gospodarcze i kul-
turowe związane z morzem i rzekami, a także kształtu-
ją patriotyczne postawy. 

MEDALE NA MITINGU LEKKOATLETYCZNYM 
Tego samego dnia w Mazańcowicach został prze-

prowadzony Miting Lekkoatletyczny w Skoku o Tycz-
ce. Mieliśmy możliwość obejrzenia wyszkolenia i 
sprawności zawodników z naszego klubu Olimp, jak 
również gości, którzy przyjechali z Czech. Cieszymy 
się, że nasz klub reprezentuje tak wysoki poziom. 
Dziękujemy za przygotowanie zawodników trenerom, 
także sponsorom za ich pomoc. Pragnę podkreślić, że 
dla nas to wielki zaszczyt i radość, że taki klub funk-
cjonuje na naszym terenie i zdobywa tak wysokie 
miejsca w kraju i za granicą. 
DZIEŃ RODZINNY W RUDZICY I JASIENICY 

W sobotę 19 maja zorganizowano Dzień Rodziny, 
zarówno w szkole w Rudzicy, jak też w Jasienicy. 
Bardzo serdecznie dziękuję rodzicom i uczniom, za 
udział i organizację. 

Przy tej okazji chcę podkreślić rolę, jaką we 
wszystkich szkołach naszej gminy, także przy organi-
zacji podobnych wydarzeń i spotkań, odgrywają komi-
tety rodzicielskie. Osobiście bardzo doceniam wkład, 
jaki zaangażowani rodzice wnoszą w życie placówek, 
to wielka wartość, nie zawsze dostrzegana i doceniana. 
A przecież bez tego wsparcia ze strony rodziców edu-
kacja nie byłaby możliwa do prowadzenia na tak wy-
sokim poziomie. Dlatego za wszelakie formy wsparcia 
szkoły bardzo serdecznie wszystkim z serca dziękuję. 

POWIATOWE SPOTKANIE TOWARZYSTW  
REGIONALNYCH 

W tym samym dniu w Rudzicy odbyło się spotka-
nie towarzystw regionalnych naszego powiatu. Przy tej 
okazji mieliśmy możliwość podsumowania działalno-
ści 15 lat Towarzystwa Miłośników Rudzicy. Serdecz-
nie gratuluję wszystkim członkom tego wspaniałego 
jubileuszu. 
O ŚRODKI NA ODWIERTY GEOTERMALNE 

W poniedziałek 21 maja miałem możliwość 
uczestniczyć w spotkaniu w Narodowym Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w War-
szawie z prezesem Kazimierzem Kujdą i jego zastęp-
cami. Omawialiśmy możliwości pozyskania środków 
dla gminy Jasienica na wykonanie odwiertów geoter-
malnych, jak również wsparcia dla różnego rodzaju 
działań służących ochronie środowiska i poprawie wa-
runków życia mieszkańców. 
ABSOLUTORIUM DLA WÓJTA 

We wtorek 22 maja odbyła się sesja Rady Gminy 
Jasienica, na której został podsumowany poprzedni 
rok działalności naszego samorządu. Przypomnę, że 
budżet, jaki osiągnęliśmy na zakończenie 2017 r., miał 
możliwość wypracowania 15.000.000 zł nadwyżki. 

Mnie jako Wójtowi Gminy Jasienica jednogłośnie 
zostało udzielone absolutorium, za co bardzo serdecz-
nie dziękuję państwu radnym. Również chciałem po-
dziękować sołtysom, pracownikom Urzędu Gminy i 
jednostek. Dziękuję także wszystkim organizacjom i 
stowarzyszeniom oraz Państwu, mieszkańcom naszej 
gminy, za to, że wspólnie możemy realizować zadania 
ważne dla całej naszej lokalnej społeczności. Cieszy 
mnie, że tak dobra kondycja finansowa budżetu Gmi-
ny przekłada się również na dobre nastroje. 
DZIEŃ MATKI PODCZAS SPOTKANIA RADY 
KOBIET 

Tego samego dnia zebrała się Gminna Rada Ko-
biet, złożona z przewodniczących kół poszczególnych 
sołectw. Okazją były obchody Dnia Matki, bardzo ser-
decznie gratuluję wszystkim paniom, które otrzymały 
wyróżnienia, i życzę, aby ta energia, która jest tak 
mocna w kołach w naszej gminie nigdy nie słabła. Ży-
czę, aby ten potencjał, jaki panie stworzyły, ciągle się 
rozwijał, abyście zawsze tryskały radością, dużo, dużo 
sił, zdrowia, a także satysfakcji z wykonywanej pracy 
społecznej. 
WSPARCIE Z FUNDUSZY TRANSGRANICZNYCH 

Również tego samego dnia gościliśmy w naszej 
gminie pana Macieja Molaka, kierownika Wspólnego 
Sekretariatu Technicznego w Ołomuńcu, który koor-
dynuje prace, związane z projektem transgranicznym 
Czechy Polska. Przypomnę, że w pierwszym okresie 
akcesyjnym z tego programu otrzymaliśmy dofinan-
sowanie na postawienie kompleksu Drzewiarza. 
Obecnie także staramy się o następne dofinansowanie 
do budowy przeszklonego obiektu, który wzmocni po-
tencjał tego miejsca. W tym zakresie nawiązaliśmy 
współpracę ze stroną czeską, z samorządami Wędryni, 
Bystrzycy, Nydka, a po stronie polskiej  
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z Goleszowem, wspólnie chcemy aplikować o dofi-
nansowanie do projektu upamiętniającego dorobek 
techniki naszych ziem. 

Chciałbym przy tej okazji dodać, że byłem również 
w Pradze, gdzie rozmawiałem z dyrektorem Jiřím Ho-
raczkiem z Departamentu Regionalnej Współpracy 
Transgranicznej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego 
Republiki Czeskiej, który po stronie czeskiej odpo-
wiada za projekty transgraniczne. Omawialiśmy moż-
liwości dalszego pozyskiwania środków dla gminy Ja-
sienica. 

NAJLEPSZA BIBLIOTEKA W POWIECIE 
W środę 23 maja w sali widowiskowej w Jasienicy 

została przeprowadzona gala konkursu na najlepszą 
bibliotekę w powiecie bielskim. Miło mi poinformo-
wać, że nasza Gminna Biblioteka Publiczna zdobyła w 
tym konkursie pierwsze miejsce „za wzorową współ-
pracę z lokalnym środowiskiem, tworzenie kulturowej 
przestrzeni publicznej dla mieszkańców gminy, za 
wielokierunkową działalność placówki oraz moderni-
zację i estetykę pomieszczeń”. 

Serdecznie gratuluję. Cieszę się, że działalność bi-
blioteczna na terenie całej naszej gminy się rozwija. 
Dzieje się tak pomimo, że dzisiaj elektronika i Internet 
wypierają książki drukowane. Nasze biblioteki nie bo-
ją się jednak szukać nowych sposobów na rozwijanie 
czytelnictwa, przyciągając do siebie liczne rzesze 
mieszkańców. 
INAUGURACJA PROJEKTU „JASIENICKI KURORT 
ZAMKOWY” 

Piątek 25 maja to kolejny w tym ostatnim okresie 
historyczny moment dla naszej gminy. Dane nam było 
bowiem uroczyście zainaugurować realizację Projektu 
„Jasienicki Kurort Zamkowy”, nakierowanego na 
rozwój tego miejsca. Mam na myśli m.in. zamek, któ-
ry od siedmiu wieków przyjmował gości i kuracjuszy. 
Projekt umożliwi przywrócenie dawnej świetności w 
tym miejscu. 

Ale projekt zawiera pomysły na wzbogacenie całe-
go tego terenu, stworzenie ścieżek rowerowych, do 
jazdy konnej, Nordic Walking, spacerowych i biego-
wych, także tras narciarskich. Zamierzamy również 
aplikować o pieniądze na dokonanie odwiertu wód 
geotermalnych, aby docelowo obiekty użyteczności 
publicznej mogły być zasilane ciepłą wodą. 

Bardzo dziękuję wszystkim zacnym gościom, któ-
rzy przybyli na to otwarcie, dziękuję także tym, którzy 
wspierają projekt. Rozmawiałem o wsparciu z panem 
premierem Mateuszem Morawieckim, panią wicepre-
mier Beatą Szydło, ministrem rozwoju Jerzym Kwie-
cińskim. 

Bardzo serdecznie dziękuję współtwórcy Michało-
wi Bożkowi, który wszedł w projekt i zdecydował się, 
aby swoje prywatne dobra udostępnić szerszej grupie 
osób, aby w przyszłości mogły z tego miejsca korzy-
stać. 

Warto dodać, że w ramach projektu planujemy do-
prowadzić do realizacji pełnego zjazdu z drogi ekspre-
sowej w Świętoszówce na wysokości wiaduktu na Bie-

lowicko. Dzięki temu będzie w tym miejscu pełny wę-
zeł komunikacyjny z obu stron drogi, co spowoduje, 
że w przyszłości zmniejszy się natężenie ruchu na 
węźle koło Urzędu Gminy. 

DZIEŃ STRACHA POLNEGO 
W sobotę 26 maja mieliśmy okazję uczestniczyć po 

raz kolejny w doniosłej imprezie autorstwa Floriana 
Kohuta, który skupia nas wokół polnych strachów. 
Święto Stracha Polnego, organizowane przy udziale 
Gminnego Ośrodka Kultury, to okazja do podziwiania 
kolejnych obrazów namalowanych przez rudzickiego 
artystę, ale również spotkać się ze znajomymi, czy 
przyjaciółmi na wspólnej imprezie i cieszyć się wspól-
ną obecnością oraz rozmowami. Jak co roku pan Flo-
rian „na żywo” malował obraz, co dla widzów stano-
wiło spore przeżycie. 

NOWA KOMENDA POLICJI 
W poniedziałek 28 maja uczestniczyłem w uroczy-

stości otwarcia nowej Komendy Miejskiej Policji w 
Bielsku-Białej. To wielkie wydarzenie dla całego na-
szego regionu. Obiekt należy do najnowocześniej-
szych w Polsce, został wybudowany ze środków Mini-
sterstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji kosz-
tem blisko 100 mln zł. Myślę, że dzięki tej inwestycji 
poprawią się warunki pracy policjantów, a przez to 
wzrośnie bezpieczeństwo na naszym terenie. 

MAŁY OLIMPIJCZYK 
We wtorek 29 maja została zorganizowana impreza 

dla dzieci „Mały Olimpijczyk”. Serdecznie gratuluję 
wszystkim, którzy w niej uczestniczyli, także opieku-
nom i nauczycielom. Dla tych dzieci były to pierwsze 
sportowe zmagania w tak licznym gronie. Warto je na 
tej drodze wspierać, widać było zarówno zdrową ry-
walizację sportową, jak i ducha serdecznego fair play. 
Cieszę się, że wzrasta nam młode, zdrowe pokolenie. 

JUBILEUSZ ŚWIĘCEŃ KAPŁAŃSKICH  
KS. ŁYSIENIA 

W Boże Ciało obchodziliśmy jubileusz 30-lecia 
święceń kapłańskich proboszcza ks. dr. Leszka Łysie-
nia. Z serca gratuluję tego wspaniałego jubileuszu, 
dziękujemy za determinację w głoszeniu Słowa Boże-
go i życzymy, aby kolejne lata przyniosły wiele zdro-
wia i satysfakcji w pełnieniu kapłańskiej posługi. 

MOJ FEST 
W niedzielę 3 czerwca odbył się kolejny Gminny 

Piknik Rodzinny „Mój Fest”. Wystąpiło na nim wiele 
orkiestr, część wzięła udział w konkursie musztry or-
kiestrowej. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, 
którzy uczestniczyli, przyjechali z bliska i z daleka, 
była nawet orkiestra z Bułgarii, także Młodzieżowa 
Orkiestra Dęta z Kóz, z Kłomnic, z Ligoty w gminie 
Czechowice-Dziedzice, również nasza Blach Kapela, 
orkiestry z Drzewicy i z Lublińca. Dziękuję za wspa-
niałe koncerty, gratuluję wszystkim członkom zespo-
łów talentu. I zapraszamy za rok.  
 

  Notował: Mirosław Łukaszuk 
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JASIENICKIEGO KURORTU ZAMKOWEGO 

 
To następny krok milowy w rozwoju naszej gminy i regionu – mówił 

w piątek 25 maja wójt gminy Jasienica Janusz Pierzyna, uroczyście inau-
gurując realizację Projektu „Jasienicki Kurort Zamkowy”.  

Uroczystość odbyła się na terenie przy Zamku w Grodźcu, gości witali 
dragoni, ceremonialna drużyna strzelecka i orkiestra dęta z OSP Mazańco-
wice. Uczestnicy uroczystości mieli okazję obejrzeć zamek, część histo-
rycznej kolekcji, zgromadzonej przez właściciela obiektu, a także przeje-
chać się bryczką. Na ich cześć oddawano salwy z muszkietów i armat. 
Wśród przybyłych gości byli m.in. Stanisław Szwed, wiceminister w Mini-
sterstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ks. dr Marek Studenski, 
wikariusz generalny diecezji bielsko-żywieckiej, miejscowi proboszczowie 
ks. Piotr Janik i ks. Andrzej Szczepaniak, Daniel Baliński z Ministerstwa 
Rozwoju, starostowie bielski i cieszyński Andrzej Płonka i Janusz Król, 
Grzegorz Lisiak, zastępca dyrektora Rejonowej Dyrekcji Lasów Państwo-
wych, Grzegorz Jakubiec, zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Biel-
sku-Białej, a także Zbigniew Mizera, komendant Państwowej Straży Po-
żarnej w Bielsku-Białej.  

Gości przywitali wójt gminy Jasienica Janusz Pierzyna, a zarazem 
przewodniczący Rady Naukowo-Wykonawczej Jasienickiego Kurortu 
Zamkowego, oraz wiceprzewodniczący Michał Bożek, właściciel zamku w 
Grodźcu i terenów, na których realizowany będzie projekt. Janusz Pierzyna 
podziękował Michałowi Bożkowi, że od początku zaangażował się w po-
mysł utworzenia Kurortu Zamkowego. Przypomniał też o roli Grodźca w 
historii Polski, przede wszystkim o Wacławie Grodeckim, twórcy pierwszej 
mapy Rzeczpospolitej, a także o historii walki o zachowanie polskiej mowy 
na Śląsku Cieszyńskim, który pod obcym panowaniem był znacznie dłużej, 
niż trwały rozbiory.  

Wskazał też na osiągnięcia ostatnich dekad, w tym powstanie Jasie-
nickiej Niskoemisyjnej Strefy Ekonomicznej. Projekt Jasienickiego Kuror-
tu Zamkowego to kolejny pomysł na rozwój gospodarczy gminy Jasienica i 
całego regionu. – Pamiętając o tym, co zostawili nam nasi przodkowie, 
chcemy im dorównać i tę ziemię następnym pokoleniom oddać bogatszą – 
mówił wójt.  

Z okazji otwarcia Rada Naukowo-Wykonawcza Kurortu uhonorowała 
osoby, które przyczyniły się do powstania i wdrożenia projektu. Wójt Ja-
nusz Pierzyna wskazał, że w różny sposób i na różnych etapach wielu życz-
liwych ludzi wspierało projekt, od pierwszego pomysłu po gotową koncep-
cję: prezes PiS Jarosław Kaczyński, premier Mateusz Morawiecki, była 
premier, a obecnie wicepremier Beata Szydło, Jerzy Kwieciński, Minister Inwestycji i Rozwoju, Minister Kultu-
ry i Dziedzictwa Narodowego Piotr Gliński, Stanisław Szwed, grodźczanin, poseł i wiceminister rodziny, pracy i 
polityki społecznej, a także Kazimierz Kujda, prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej.  

Osoby szczególnie zasłużone dla realizacji projektu otrzymały statuetki Wielkiego Rycerza Grodzieckiego, 
wykonane z brązu na granitowej podstawie, autorstwa Lidii 
Sztwiertni. Otrzymali je Jarosław Kaczyński, Mateusz Morawiec-
ki oraz Janusz Pierzyna. Okolicznościowymi płaskorzeźbami w 
podziękowaniu za pomoc uhonorowano Beatę Szydło, Piotra 
Glińskiego, Jerzego Kwiecińskiego, Stanisława Szweda, Kazimie-
rza Kujdę, wojewodę Jerzego Wieczorka oraz Michała Bożka. 
Podziękowania otrzymał również prof. Zbigniew Makieła, prze-
wodniczący Rady Instytutu Ekonomii, Finansów i Zarządzania 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, który bardzo mocno zaangażował 
się przy tworzeniu koncepcji projektu Kurortu. Podziękowano 
również Mariuszowi Baranowi, który od początku uczestniczył w 
przygotowaniu projektu i jest jego koordynatorem z ramienia Mi-
nisterstwa Inwestycji i Rozwoju.  str. 6 
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UROCZYSTE OTWARCIE PROJEKTU  
JASIENICKIEGO KURORTU ZAMKOWEGO 

Janusz Pierzyna podziękował też wszystkim radnym za wsparcie, ja-
kiego samorząd gminy Jasienica udzielał od początku projektowi Kurortu.  

Z kolei Daniel Baliński w imieniu Jerzego Kwiecińskiego, Ministra 
Inwestycji i Rozwoju, wręczył Orły Wolności, honorowe statuetki dla 
osób, przyczyniających się do rozwoju Polski. Otrzymali je Janusz Pierzy-
na, Michał Bożek i Mariusz Baran. Następnie Janusz Pierzyna odczytał Akt 
Erekcyjny, a ks. dr Marek Studenski, wikariusz generalny diecezji bielsko-
żywieckiej, reprezentujący biskupa ordynariusza Romana Pindla, poświęcił 
kamień węgielny i sam Akt Erekcyjny.  

Goście obejrzeli również prezentacje wprowadzające do realizacji pro-
jektu. Wysłuchali także spektaklu słowno-muzycznego „Wielcy Polacy w 
służbie Bogu i Ojczyźnie”.  

PROJEKT „JASIENICKI KURORT ZAMKOWY” 

W 2017 r. Wójt Gminy Jasienica Janusz Pierzyna 
rozpoczął starania, aby Projekt „Jasienickiego Kurortu 
Zamkowego” wpisać do projektu przygotowanego 
przez Rząd RP pilotażowego przedsięwzięcia narodo-
wej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. 
Projekt Kurortu jest częścią koncepcji Beskidzkiego 
Centrum Narciarstwa. Projekt Jasienickiego Kurortu 
Zamkowego połączy ze sobą formy wypoczynku i 
promocji zdrowej turystyki z elementami historii, pa-
triotyzmu oraz kształtowania postaw moralno-
obywatelskich. Będzie również rozwijał swoją dzia-
łalność w oparciu o współpracę międzynarodową w 
ramach Strategii Karpackiej.  

Projekt Jasienickiego Kurortu Zamkowego ma 
połączyć rozwój turystyki i rekreacji z utrwalaniem 
tradycji Śląska Cieszyńskiego i niepodległej Polski. 
Zgodnie z założeniami ma tu powstać wiele obiektów 
i elementów infrastruktury rekreacyjnej, turystycznej i 
rehabilitacyjnej. Wśród nich będą ścieżki rowerowe, 
biegowe, spacerowe, piesze i konne, także trasy do 
uprawiania narciarstwa biegowego i zjazdowego. Jak 
wyjaśnia wójt Janusz Pierzyna, trwają starania o pozy-
skanie pieniędzy na dokonanie odwiertów w poszuki-
waniu wód geotermalnych, prawdopodobnie uda się 
więc w tym miejscu stworzyć cały ośrodek odnowy 

biologicznej, oparty na wodach solankowych. W reali-
zacji zostaną wykorzystane zarówno istniejące obiekty 
historyczne, w tym Zamek w Grodźcu z unikatowymi 
zbiorami muzealnymi i historycznymi obiektami, jak 
spichlerz, czworaki, gorzelnia, a także enklawy przy-
rodnicze pogórza Beskidu Śląskiego.  

Częścią projektu będzie też centrum konferencyj-
ne oraz Dom Weterana im. Prezydenta Lecha Kaczyń-
skiego, otwarty przede wszystkim dla byłych żołnierzy 
polskich z całego świata. Jego uzupełnieniem stanie 
się ekspozycja bogatej kolekcji historycznej grodziec-
kiego zamku. – W ten sposób nasz projekt połączy 
wypoczynek z upowszechnianiem pamięci o bohater-
skich czynach wielu pokoleń Polaków. Tworząc bo-
wiem koncepcję Jasienickiego Kurortu Zamkowego w 
przededniu jubileuszu setnej rocznicy odzyskania Nie-
podległości, mieliśmy cały czas przed oczami historię 
Śląska Cieszyńskiego, gdzie mimo stuleci pod obcym 
panowaniem został zachowany polski język, polska 
ludowa kultura i tradycje. Chcemy również upamiętnić 
naszych przodków, którzy, gdy było trzeba, zbrojnie o 
polską mowę się upominali – wyjaśnia wójt Janusz 
Pierzyna.  

www.jasienica.pl 

 

 

8 LIPCA OD GODZ. 15.00 
W programie występy zespołów: Petrvald, Międzyrzeczanie, Grodźczanie,  

Bierowianie, Dudoski, Jasieniczanka 

Warsztaty malowania na szkle 
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. ABSOLUTORIUM, NOWY SKARBNIK I SEKRETARZ 
Dużą nadwyżką budżetową zakończyła ubiegło-

roczną pracę Gmina Jasienica – to jeden z ważnych 
elementów udzielenia wójtowi Januszowi Pierzynie 
absolutorium przez Radę Gminy na sesji we wtorek 
22 maja. Żegnano też dotychczasowe panie skarb-
nik i sekretarz gminy.  

Zarówno Regionalna Izba Obrachunkowa, jak i 
Komisja Rewizyjna nie miały uwag do wykonania bu-
dżetu za 2017 r., toteż radni bez dyskusji udzielili ab-
solutorium, nagradzając wójta brawami. Janusz Pie-
rzyna podziękował radnym nie tylko za udzielone ab-
solutorium, ale także za wspólną, całoroczną pracę nad 
wykonaniem budżetu. – W tym roku kończymy ka-
dencję. Absolutorium jest taką okazją do podsumo-
wań, więc powiem, że w ciągu tych pięciu kadencji, 
jakie dane mi było sprawować urząd wójta, była to 
chyba najlepsza kadencja. Bo to nie chodzi tylko o 
wspólny wysiłek, ale też nasz wzajemny stosunek do 
siebie, szanowanie się, nawet pomimo różnic zdań, a 
przede wszystkim zrozumienie potrzeb naszej gminy – 
mówił. Podziękował również pracownikom Urzędu 
Gminy i podległych jednostek, a także współpracują-
cych organizacji i stowarzyszeń.  

Gratulacji na sesji było więcej. Po 26 latach pracy 
na stanowisku Skarbnika Gminy na emeryturę prze-
chodzi Krystyna Pieszka, podobnie jak długoletnia 
Sekretarz Gminy Małgorzata Pietras. Wójt wraz z całą 
radą serdecznie podziękował obu paniom za ich wkład 
w pracę Gminy Jasienica, wręczył im kwiaty i pamiąt-
kowe tabliczki. Nowym skarbnikiem będzie dotych-
czasowa główna księgowa Urzędu Agnieszka Piwo-
warczyk, zaś sekretarzem Łucja Jenkner, obecna kie-
rownik Referatu Organizacyjnego i Spraw Społecz-
nych UG.  

Na wniosek wójta radni uzupełnili także tegorocz-
ny budżet Gminy Jasienica. Na dokończenie remon-
tów dróg w sołectwie Jasienica przeznaczyli 16 tys. zł, 
z kolei 20 tys. zł na prośbę mieszkańców pochłonie 
rozszerzenie naprawy najbardziej zniszczonego odcin-
ka drogi koło starej piaskowni w Wieszczętach. 50 tys. 
zł kosztować będzie wykonanie trwałej i bezpiecznej 
instalacji elektrycznej na Prochowni w Międzyrzeczu 
Górnym, kolejne blisko 25 tys. zł dokumentacja roz-
budowy budynku OSP Jasienica, zaś 30 tys. zł zakup 
lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Roztropi-
ce. Prawie 11 tys. zł ma kosztować quad wraz z przy-
czepą i pługiem do odśnieżania, który będzie służył do 
obsługi i objeżdżania terenów Jasienickiej Niskoemi-
syjnej Strefy Ekonomicznej. Z kolei parafia ewange-
licka w Międzyrzeczu Górnym otrzymała 20 tys. zł 
dotacji na renowację zabytkowego ołtarza, rzeźb, 
chrzcielnicy i obrazu.  

Sto tysięcy będzie kosztować przygotowanie do 
odwiertów geotermalnych. Wójt wyjaśnił, że odbył 
spotkania w Narodowym Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwie Rozwoju, 
gdzie rozmawiano o możliwościach sfinansowania 
udrożnienia źródeł geotermalnych. Mają być one czę-
ścią projektu Jasienickiego Kurortu Zamkowego. – 

Wokół planów naszej gminy w Warszawie panuje 
bardzo przychylna atmosfera. Warto to wykorzystać, 
być może uda się w całości uzyskać dofinansowanie 
do kosztownego wykonania odwiertów – mówił wójt.  

Janusz Pierzyna na sesji podziękował również za 
zebrania wiejskie, przede wszystkim sołtysom, którzy 
je zorganizowali. W tym roku odbyło się już 10 takich 
spotkań, trzy kolejne są zaplanowane, ostatnie zosta-
nie zorganizowane później. – Nie brakuje dyskusji, 
cieszę się, że przeprowadzone są z dużą znajomością 
naszych gminnych spraw i zachowując wysoką kulturę 
wypowiedzi. Dziękuję z serca mieszkańcom za ich 
zrozumienie i życzliwość – dziękował wójt.  

www.jasienica.pl 
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ŚWIĘTO STRACHA POLNEGO 
Oryginalnie wykonane strachy polne w triumfalnym 

korowodzie przeszły w sobotę 26 maja ulicami Rudzicy 
rozpoczynając tradycyjny Dzień Stracha Polnego.  

Jak co roku na to święto ludzkiej wyobraźni i zręcz-
nych rąk dziesiątki osób przyniosły strachy polne – wła-
snoręcznie wykonane z różnych materiałów, wypchane 
workami siana, ze starych ubrań, butelek, surowców 
wtórnych. I tak w sobotę przeszły przez Rudzicę w towa-
rzystwie wozu strażackiego, muzyki orkiestry dętej i 
szczudlarzy, rozpoczynając Dzień Stracha Polnego. 
Barwny korowód zatrzymał się przed Galerią Autorską 
„Pod Strachem Polnym” Floriana Kohuta, artysty mala-
rza, twórcy święta. Następnie uczestnicy ruszyli do amfi-
teatru, gdzie przywitał ich wójt gminy Jasienica Janusz 
Pierzyna. Podziękował Florianowi Kohutowi, że dzieli 
się swoim talentem artystycznym i tą twórczą pasją zara-
ża wiele kolejnych osób. – Ta pasja tworzenia sprawia 
nam wszystkim wielką radość, nas samych zachęcając do 
twórczego wyrażania się w różnych obszarach – mówił 
wójt. Następnie grupa rekonstrukcji historycznej Chorą-
giew Żywiecka odpaliła „pistolety” na znak rozpoczęcia 
imprezy.  

Wśród licznych atrakcji można było zobaczyć Flo-
riana Kohuta przy sztalugach, malującego obraz stracha 
polnego w towarzystwie tria „Folk Fiesta”. Jak co roku 
odbył się też finał konkursu „Najciekawsze Strachy Pol-
ne”, w którym uczestnicy demonstrują swoje własno-
ręcznie wykonane dzieła.  

Dla uczestników organizatorzy z Gminnego Ośrodka 
Kultury w Jasienicy przygotowali także występy arty-
styczne, m.in. grup tanecznych, pokaz walk rycerskich 
grupy „Chorągiew Żywiecka”, oraz fireshow w wykona-
niu grupy „Zapaleńcy”. Święto zakończył koncert zespo-
łu „Bas Tajpan & Bob One” oraz impreza taneczna z ze-
społem „Impressed”.  

www.jasienica.pl 

 

KWIECIEŃ I MAJ 2018 R.  Z JASIENICZANKĄ 
 

14 kwietnia 2018 r. – w sali na Drzewia-
rzu w Jasienicy Zespół Regionalny „Jasieni-
czanka” obchodził swoje 30-lecie istnienia. 

 Cieszy nas to, że do zespołu dołączyły 
14-16 letnie osoby, dla których śpiewanie i 
tańczenie w takim regionalnym zespole, jak 
nasz, to już nie żaden „obciach”. Koledzy z 
Zespołu wspominali, jak jeszcze kilka lat 
temu w szkole podstawowej, czy gimnazjum 
zachęcali jasienicką młodzież do uczestni-
czenia w próbach zespołu. Może nawet byli-
by niektórzy chętni, ale usłyszeli: ..... co 
powiedzą koledzy?  - przecież mnie wy-
śmieją.... 

Dziś wygląda to już zupełnie inaczej. 
Młodzież, widząc takie zespoły, jak „Mała 
Istebna”, „Równica”, „E.R.Czantoria”, czy 

„ZPiT Ziemi Cieszyńskiej”, nabiera innego spojrzenia na 
uczestnictwo w takich występach. I to napawa dumą i nadzieją, 
że ta nasza śląska gwara, stare pieśniczki i tańce będą kultywo-
wane przez następne pokolenia. 

Warto również wspomnieć, że w naszym Zespole są również 
osoby nieco wcześniej urodzone (ponad 75 – letnie), które rów-
nież dzięki zespołowi, albo – właśnie dzięki zespołowi, tańczą i 
śpiewają z dużym zapałem i poczuciem humoru. Można powie-
dzieć, że są gryfni, uśmiechnięci i radośni, dając przykład nam, 
nieco młodszym, że zawsze... „Tam, gdzie śpiewają pieśni, serca 
otwarte są, szczere podane ręce i nie szerzy się zło”.  Bo prze-
cież ... „z piosenką na ustach radośniej żyje się nam, piosenka 
umila życie, piosenka rozjaśnia świat”... 

Mając na ustach słowa właśnie tej piosenki, z taką nadzieją w 
sercu, jak i wsparciem kierownictwa naszego GOK-u, chcemy 
przeżywać następne dziesięciolecia  naszej działalności w tej na-
szej Małej Ojczyźnie – zwanej JASIENICA. 

str. 10 
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Z  G Ó R K I … 
I to i owo, i tu i tam… 

Dzisiaj słoneczko zachowuje jak należy: świeci na 
błękitnym niebie. I ptaki zachowują się przyzwoicie: 
śpiewają hymn pochwalny na chwałę życia. Może tyl-
ko szpaki zachowują się mniej przyzwoicie, bo kradną 
pierwsze czereśnie, które ledwo zdążyły się zaczer-
wienić. Wiosenna zieleń nabiera letniej soczystości, a 
ludziska ochoty na wakacyjne wyjazdy za wrażeniami 
wszelakimi. 
I mnie nie ominął ów owczy pęd, choć owiec coraz 
mniej, by się przemieszczać po kraju ojczystym i za 
granicą. Samochodem, pociągiem, samolotem…  
 Kraj ojczysty, na pierwszy rzut oka, łączy smutny 
widoczek, czy to na południu, północy, wschodzie czy 
zachodzie: to pnie po ściętych drzewach. Przy dro-
gach, bo niebezpieczne dla kierowców. W parkach nie 
wiedzieć dlaczego. Na cmentarzach, bo mają liście, 
które bezczelnie zaśmiecają otoczenie.  
 Drugi, uniwersalny już widoczek, to anteny telefo-
nii satelitarnych na kościelnych wieżach. Mam nadzie-
ję, że rozmowy tak przekazywane cechują się poboż-
nością, życzliwością, empatią i pozbawione są wszel-
kich wulgaryzmów, czy niecnych propozycji i zamia-
rów. Duch ekumenizmu najpełniej realizuje się wła-
śnie w ten sposób, co i smutne, i żałosne, i groteskowe 
równocześnie… 
 Trzeci obrazek kłujący w oczy, to napisy na mu-
rach, blokach, tunelach, parkanach i wszędzie tam, 
gdzie tylko można.  Malowane pospiesznie farbami w 
spreju przez kiboli czy domorosłych artystów, nie 
przebierających w słowach, dozwolone od lat osiem-
nastu; czasem dowcipne, czasem obrzydliwie. By nie 
szukać blisko, to z północy kraju próbka owej radosnej 
twórczości (jeszcze w granicach przyzwoitości?) : 
„Hej, dziewczyny z Kościerzyny 
myjcie dupska i do Słupska!” 
 Czwarty obrazek, to szyldy reklamujące różniste 
sklepiki, zakłady usługowe czy rzemieślnicze, gdzie 

megalomania dochodzi do 
głosu i np. klitka dwa na dwa 
metry reklamuje się jako salon 
fryzjerski, a przecież można 
by napisać skromnie izdebka 
fryzjerska, czy jeszcze bar-
dziej adekwatnie do rzeczy-
wistości: klitka do strzyżenia! 
Są wszakże i szyldy, na styku 
rzeczywistości i wieczności, gdy np. zakład pogrze-
bowy pod Zakopanem wielkimi literami głosi wszem i 
wobec potencjalnym klientom, że załatwia Profesjo-
nalnie Usługi Pogrzebowe. Czyli usługi konkurencji 
są amatorskie. Brrr… Aż mi się pokazała gęsia skórka, 
gdy oczami wyobraźni próbowałem ujrzeć na czym 
ów profesjonalizm polega i czym góruje nad ama-
torszczyzną… 
 I będzie jeszcze akcent lokalny: oto w Rudzicy, ku 
zadowoleniu kierowców, powstaje jakże potrzebne 
rondo. Prace toczyłyby się zgodnie z harmonogra-
mem, gdyby nie niewybuch, który przeleżał spokojnie 
od czasów drugiej wojny światowej, a przypomina o 
tym, że przez Rudzicę przetaczał się front i ginęli lu-
dzie. Pamiętam dobrze te czasy, gdy w prawie każdym 
domu do czerpania gnojowicy wykorzystywano 
…niemieckie hełmy, a w moim domu rolę korytka dla 
świń pełniła bomba lotnicza (a właściwie połowa jej 
powłoki) która szczęśliwie nie wybuchła, a największą 
zdobyczą mojego dzieciństwa był …wojskowy bagnet 
wygrzebany ze śmietnika w leśnym jarze… 
  Ale wracajmy do rzeczywistości: są wakacje. Wła-
śnie wróciłem z Międzynarodowego Zlotu Poetów w 
Słowacji, a za kilka dni lecę do Bułgarii na Festiwal 
Poezji. Ale o tym może za miesiąc?  

Juliusz Wątroba 

ODZNACZENIE DLA WÓJTA JASIENICY 
Medal honorowy im. Bolesława Chomicza i dyplom otrzymał 

wójt gminy Jasienica Janusz Pierzyna podczas obchodów Dnia Stra-

żaka w Bielsku-Białej.  

Wójt Jasienicy Janusz Pierzyna, jednocześnie prezes gminnego 

OSP i wiceprezes Zarządu Powiatowego Związku OSP  

został uhonorowany odznacze-

niami w uznaniu za szczególne 

zasługi dla rozwoju i umacniania 

Związku OSP RP.  

Dekoracji dokonano w czwartek 

17 maja w siedzibie Komendy 

Miejskiej Państwowej Straży Po-

żarnej w Bielsku-Białej. 

www.jasienica.pl 
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15-LECIE TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW RUDZICY 
IV Powiatowy Zjazd Towarzystw Regionalnych w 

tym roku połączono z obchodami 15-lecia Towarzy-

stwa Miłośników Rudzicy.  
Spotkanie regionalistów zorganizowano w sobotę 

19 maja w Rudzicy w filii Gminnego Ośrodku Kultury. 

Część artystyczną rozpoczął Zespół Regionalny „Jasie-
niczanka”, następnie wystąpił działający przy Szkole 
Podstawowej w Iłownicy Zespół Regionalny „Szwarne 

Dziecka”. Z kolei wiersze rudzickich poetów Heleny 
Miklar oraz Juliusza Wątroby recytowały Julia i Oliwia 
Zienkiewicz. Swoje referaty wygłosili Piotr Kropka i dr 

Rafał Cekiera.  
W ostatniej części spotkania prezes TMR Teresa 

Marekwica przedstawiła dorobek 15 lat działalności 

Towarzystwa Miłośników Rudzicy. Uhonorowano 
również członka TMR Zygmunta Gawlasa oraz złożo-

no podziękowania dla osób, które wspierają Towarzy-
stwo. Następnie głos zabrali goście, wśród których byli 
m.in. starosta bielski Andrzej Płonka, przewodniczący 

Rady Powiatu Jan Borowski, wójt gminy Jasienica Ja-
nusz Pierzyna, proboszcz parafii Narodzenia św. Jana 
Chrzciciela w Rudzicy ks. Jacek Wójcik oraz wikarzy 

ks. Robert Szymocha i ks. Wojciech Grzegorzek, radni 
Rady Powiatu Józef Herzyk i Jacek Staszek, radni Ra-
dy Gminy Zofia Polok, Czesław Gawlas i Czesław Ma-

chalica, dyrektor szkoły w Rudzicy Alicja Radgowska, 
a także przedstawiciele lokalnych Towarzystw.  

( fot. D. Świńczyk)    www.jasienica.pl 
 

KWIECIEŃ I MAJ 2018 R.  Z JASIENICZANKĄ 
3 maja 2018 r. w czwartek – wzięliśmy 

udział w XXV Międzynarodowym Przeglą-
dzie Zespołów Regionalnych „Złoty Kłos - 
2018” w Zebrzydowicach. Zaprezentowali-
śmy parę naszych ulubionych tańców i pie-
śni. Mimo upalnego dnia publiczność dopi-
sała i mocno oklaskiwała występujące na 
scenie zespoły. Była to również okazja do 
spotkań z członkami innych zespołów, z któ-
rymi już nieraz występowaliśmy na różnych 
przeglądach i warsztatach artystycznych. 

19 maja 2018 r. – ok. południa zaśpie-
waliśmy i zatańczyliśmy w Rudzicy na XIV 
Powiatowym Spotkaniu Towarzystw Regio-
nalnych. 

Jeszcze tego samego dnia, wsiedliśmy do 
autokaru i pojechaliśmy do Łękawicy       
k/Żywca na Regionalne Spotkania z Trady-
cją, gdzie po wesołym naszym występie wy-
słuchaliśmy i obejrzeliśmy występy kilku 
innych zespołów. W miłej atmosferze spę-
dziliśmy razem słoneczne, sobotnie popołu-
dnie. 

27 maja 2018 r. – jak i w  latach ubie-
głych, na zaproszenie tamtejszych władz 
gminnych i kościelnych pojechaliśmy wraz z 

przedstawicielami naszej gminy do zaprzyjaźnionej z naszą Ja-
sienicą Jasienicy Dolnej w woj. opolskim. W miejscowym ko-
ściele Św. Marcina odbył się dwugodzinny Koncert Pieśni Ma-
ryjnych. Po wysłuchaniu wielu chórów i zespołów my również 
zaśpiewaliśmy tam kilka pieśni religijnych. Później w oryginal-
nej scenerii, czyli w ogrodach tego parafialnego kościoła wystą-
piliśmy z naszymi regionalnymi tańcami i pieśniami. Odbyło się 
to wokół dużego namiotu, gdzie zostaliśmy również serdecznie i 
smacznie ugoszczeni. W późnych godzinach wieczornych, w do-
brych nastrojach, rozśpiewani wróciliśmy autokarem do naszej, 
ukochanej Jasienicy. 

W imieniu Zespołu 
Paulina Podstawna 

 

Foto: arch. zespołu 
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„Bo też ludzie łod Was czakajóm ratunku 
a Wy im nie stawiocie żodnego warunku. 
Nieważne, kaj sie poli, chlew u katolika 
wanielikóm stodoła, chałpa bezbożnika, 
byle jak nejwiyncyj uratować miynia. 
Nejprowdziwszo, Kochani śród Was ekumynia.” 

/J. CH./ 

Witóm piyknie. 
Sumeryjo kany, ale tych świónt w tym miniónym 

miesióncu moju mieli my kupe, żyć a nie łumiyrać. 
Ludzie szpacyrowali, wyjyżdżali, grillowali, planowa-
li, kaj sie wybrać latoś z dzieckami na wczasy, dyć fe-
ryje sie zbiżajóm. I ta starość przerywała im wypoczy-
nek. Dyć chcieliby pojechać tam kaj sómsiod jeszcze 
nie był, coby mu z zowiści flakami przewróciło. I tak 
ludzie świyntowali ty wolne dni, że nikierzy zapóm-
nieli, że mómy też jedno z ważnych swiónt Dziyń 
Strażoka, po naszymu to sie godo Fajermański Świyn-
to.  Nie miyjcie mi to za złe, jak sie mylym to mi wy-
boczcie, ale tak mi sie cosi zdo, że ło tych naszych fa-
jermanach to sie godo jak kaj łogiyń gorze, abo trzeja 
kogo z popuczonego auta wysmyczyć, abo kogo zaś 
woda zalywo w czasie powodzi. Ale na szczyńści łóni 
sóm zawsze, niesóm pumóc drugimu człowiekowi 
bezinteresownie ło kożdej porze dnia i nocy. Jak jyno 
syryna sie łodezwie, ciepnóm robote, chociaż by była 
ważno, siadajóm do auta, na bicygiel, a czasym lecóm 
pieszo przez pola na skróty, coby jak nejpryndzyj 
siednóć do strażackigo auta i jechać tam, kaj potrzebu-
jący czakajóm pumocy. To młodzi ludzie ło wielkich 
sercach napełniónych miłościom, wrażliwościóm i po-
czuciym łodpowiedzialności za niesiyni pumocy dru-
gimu człowiekowi. Nie zważajóm, że narażajóm swoji 
zdrowi i życi. To nasi strażacy! Już sie to tak przyjyło, 
że w ty długi swiónteczne dni idóm do kościoła po-

dziynkować Pónbóczkowi za 
łopieke i siły, i za to, że ich po-
wołoł do tak zaszczytnej służby. 

W tym dniu z daleka słychać 
łorkiestre, idóm szfarni młodzi chłapcy i starszi zasłu-
żóni strażacy, kierzy czuwajóm nad naszym bezpie-
czyństwym. Za nimi ich żoneczki, kiere ich wspiyra-
jóm w tej ciynżkij robocie. A potym, jakby mogło być 
inaczej, szumne dziołchy. Nie dziwi mie to wcale, dyć  
za mudnurym panny sznurym, bo mundur przycióngo 
jak magnez. Zaś my mieszkańcy, kierzy stojymy przed 
kościółym i witómy tyn łorszak, ale je nas jakosikej 
mało, dyć dziedzina liczy pore tysiyńcy, ka je reszta? 
Tak se to rozwożóm, ale mi sie spómniało, że przeca 
je długi weekend, pogoda, słónce piyknie świyci, lu-
dziska grillujóm, szpacyrujóm, planujóm i zapómnieli 
ło tych, kierym by trzeja podziynkować za to, że czu-
wajóm nad naszym bezpieczyństwym. Jednak mimo to 
gwarantujym wóm, jakby tak łod tego grillowanio 
chałpa zaczyła wóm gorzeć, abo trefiło sie insze nie-
szczyńsci, czego nie dej Boże, fajermani przerwaliby 
to świyntowani i lecieli by bronić i ratować każdego w 
nieszczyńściu. Bo strażok w człowieku widzi bliźnigo, 
mo to w swoich gynach, tóż niech nóm żyje Straż 
Łogniowo.  

J.N. Josiyniczanin  

40-LECIE GMINNEJ RADY KOBIET 
Już 40 lat w Jasienicy istnieje Gminna Rada Kobiet. Uroczystość jubileuszową panie z Rady połączyły 

ze świętowaniem Dnia Matki.  
– Nie da się przecenić waszego wpływu na wydarzenia społeczne i kulturalne w naszym regionie, gminie i 

sołectwie. Wasze zaangażowanie w różne formy społecznej aktywności, przede wszystkim w Kołach Gospodyń 
Wiejskich, może służyć za wzór, nieustannie wnosicie energię w życie naszych miejscowości. Cieszę się, że 
mogę z paniami współpracować i korzystać z waszej pomocy i dobrych rad – mówił wójt Janusz Pierzyna pa-
niom, zgromadzonym we wtorek 22 maja w sali GOK na jubileuszowym spotkaniu.  

W spotkaniu, które prowadziła przewodnicząca Gminnej Rady Kobiet Genowefa Kopeć, uczestniczyli też 
radna wojewódzka Danuta Kożusznik, prezes Zarządu Rejonowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji 
Rolniczych w Bielsku-Białej, Jadwiga Gębala, jej zastępczyni, a także wiceprzewodniczący Rady Gminy Cze-
sław Machalica. Janusz Pierzyna uhonorował 16 pań – pełniących wcześniej funkcję przewodniczących - z Kół 
Gospodyń Wiejskich gminy Jasienica listem gratulacyjnym. Następnie 27 pań udekorowano prestiżowymi orde-
rami „Serca Matkom Wsi”. Przed gospodyniami wystąpili także uczniowie z Zespołu Regionalnego „Szwarne 
dziecka” z Iłownicy pod kierunkiem Marii Szubert.  

Obecnie Koła Gospodyń Wiejskich w gminie Jasienica liczą 575 członkiń, a także 63 członkiń honorowych.  
Medale otrzymały: Ewelina Kawik z Bielowicka, Anna Zamarska z Bielowicka, Władysława Biegun z Bier, 

Marta Bury z Bier, Zofia Bortliczek z Bier, Helena Madejak z Bier, Danuta Chałupska z Łazów, Teresa Huper z 
Łazów, Czesława Grygier z Łazów, Lucyna Greczka z Mazańcowic, Maria Machalica z Mazańcowic, Danuta 
Dzida z Międzyrzecza Dolnego, Teresa Janik z Międzyrzecza Dolnego, Ewelina Mrzyk z Międzyrzecza Dolne-
go, Teresa Ryszka z Międzyrzecza Dolnego, Katarzyna Szkucik-Rewaj z Międzyrzecza Dolnego, Anna Feruga z 
Rudzicy, Bronisława Folek z Rudzicy, Anna Hess z Rudzicy, Zyta Malchar z Rudzicy, Maria Sojka z Rudzicy, 
Małgorzata Sosna z Rudzicy, Cecylia Biesok z Świętoszówki, Janina Walczak z Świętoszówki, Maria Burjan z 
Wieszcząt i Urszula Penkala z Wieszcząt.       www.jasienica.pl 
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OBCHODY TYGODNIA BIBLIOTEK W GBP W JASIENICY 

W dniach od 8 do 15 maja Gminna Biblioteka Publiczna w Jasienicy włączyła się w obchody XV Tygodnia 
Bibliotek, który w roku 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości obchodzony był pod hasłem „(Do)Wolność 
Czytania”. Czytanie było i jest istotnym elementem zachowania tożsamości, historii, tradycji i kultury naszego 
narodu, dlatego w ramach tego święta nasza biblioteka zorganizowała cykl spotkań edukacyjnych, czytelniczych, 
autorskich dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych. 

8 maja najmłodsi czytelnicy spotkali się ze swoimi ulubionymi bohaterami książek na zajęciach czytelni-
czych. W tym samym dniu dorośli użytkownicy naszej Biblioteki zostali zaproszeni na warsztaty artystyczne pt. 
„Z książką w przyszłość” - podczas których powstały piękne zdobione metodą decoupage pudełka w kształcie 
książek. 

9 maja uczniowie klasy 3 Szkoły Podstawowej w Jasienicy zostali zaproszeni na wyjątkową lekcję 
biblioteczną, w czasie której dowiedzieli się, jak ważną rolę w walce o odzyskanie niepodległości odegrała 
książka, dzięki której przetrwał nasz język, tradycja i kultura. Po krótkiej pogadance o tym, jak wyglądała nauka 
w szkole podczas zaborów, dzieci zrobiły piękne plakaty na temat rocznicy, patriotyzmu i miłości do Ojczyzny. 

Fani twórczości K. M. Bakowa, autora znanego z serii kryminałów o komisarz Orłowskiej, których akcja 
rozgrywa się na terenie Bielska i najbliższych okolic, spotkali się w naszej bibliotece 9 maja 2018 r. Bakow to 
oczywiście pseudonim artystyczny pochodzącego z Bielska-Białej, profesora Krzysztofa Marka Bąka.  

Prof. Krzysztof Marek Bąk jest nie tylko autorem poczytnych kryminałów, ale przede wszystkim artystą 
plastykiem zajmującym się grafiką cyfrową. Interesuje się ekslibrisem i miniaturą graficzną, a swój dorobek w 
tej dziedzinie prezentował już na wielu indywidualnych i zbiorowych wystawach w Polsce i za granicą. Na co 
dzień profesor jest adiunktem w Katedrze Grafiki Instytutu Sztuki na Uniwersytecie Śląskim w Cieszynie. 
Prowadzi pracownie Grafiki Cyfrowej oraz Ekslibrisu Cyfrowego.       

Książki Bakowa to nie tylko ciekawa kryminalna fabuła. W czasie spotkania czytelnicy zauważyli, że w jego 
książkach można wyczytać wiele ciekawych informacji ta temat historii naszego regionu. Gość bardzo chętnie 
odpowiadał na pytania uczestników spotkania. 

Z 11 na 12 maja odbyła się druga edycja „Nocy z kulturą i zagubioną biblioteką”. Jest to impreza adresowana 
do dzieci, organizowana przez Radę Sołecką, GOK i Bibliotekę w Bierach. Podczas zabawy, nawiązującej do 
Rocznicy Odzyskania Niepodległości, uczestnicy 
wysłuchali opowiadań związanych z historią Polski, 
wykonali piękne herby, a następnie wzięli udział w 
podchodach, poszukując Polski, która na 123 lata 
zniknęła z map świata. 

Bogactwo czy prawdziwa miłość? Dobra zabawa 
czy dobre wychowanie? – na te pytania dzieci z klas 1-
3 ze Szkoły Podstawowej w Jasienicy, Wieszczętach, 
Rudzicy i Międzyrzeczu otrzymały odpowiedź podczas 
spektaklu pt. ”Prawdziwy skarb”, który mogły 
zobaczyć14 maja 2018 r.  Dzięki Adeli – głównej 
bohaterce przedstawienia – dziewczynki nauczyły się 
pięknych ukłonów. Zaś chłopcy, dowiedzieli się od 
rycerza, że odwaga i męstwo są znacznie ważniejsze od 
zasobności portfela.  

Obchody Tygodnia Bibliotek zakończyliśmy 15 maja warsztatami dla dzieci pt. „Z niteczką i książeczką”. Po 
wysłuchaniu historii z czasów zaborów dzieci własnoręcznie wykonały misia patriotę z akcentami w barwach 
narodowych. 

23 maja 2018 r. odbyło się uroczyste podsumowanie XVIII edycji konkursu na najlepszą bibliotekę w 
powiecie bielskim 2017/2018. Organizatorem konkursu jest Starosta Bielski wraz z Zarządem Oddziału 
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Bielsku Białej i Książnicą Beskidzką.  

Gala wręczenia nagród miała miejsce w Gminnym Ośrodku Kultury w Jasienicy i połączona była z powiato-
wymi obchodami Dnia Bibliotekarza. Wśród obecnych gości byli: starosta Andrzej Płonka, przedstawiciele 
władz samorządowych na czele z gospodarzem miejsca Wójtem Gminy Jasienica Januszem Pierzyną, dyrektor 
Książnicy Beskidzkiej Bogdan Kocurek, przedstawiciel Biblioteki Śląskiej Magdalena Madejska, Przewodniczą-
ca Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Oddział w Bielsku-Białej Łucja Ruchała oraz dyrektorzy i pracownicy 
bibliotek powiatu bielskiego. W imieniu organizatorów gości witali Bogdan Kocurek oraz Magdalena Waliczek 
– Dyrektor GBP w Jasienicy. Słowa uznania, gratulacji i życzeń pod adresem całego środowiska bibliotekarskie-
go skierował starosta Andrzej Płonka, Magdalena Madejska oraz Wójt Gminy Jasienica Janusz Pierzyna. Cen-
tralnym momentem uroczystości było ogłoszenie wyników przez komisję konkursową oraz wręczenie nagród. W 
kategorii bibliotek stopnia podstawowego decyzją komisji przyznano: 

 str. 13 
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OBCHODY TYGODNIA BIBLIOTEK 
W GBP W JASIENICY 

I miejsce Gminnej Bibliotece Publicznej w Jasienicy za 
wzorową współpracę z lokalnym środowiskiem – tworzenie kul-
turowej przestrzeni publicznej dla mieszkańców gminy, za wie-
lokierunkową działalność placówki oraz modernizację i estetykę 
pomieszczeń. 

II miejsce Gminnej Bibliotece Publicznej w Jaworzu i 
Gminnej Bibliotece Publicznej Kozach za stosowanie nowo-
czesnych technik w pracy z czytelnikiem oraz propagowanie re-
gionalizmu.  

III miejsce Gminnej Bibliotece Publicznej w Buczkowi-
cach za współpracę z lokalnym środowiskiem, wysokie wskaź-
niki czytelnicze oraz propagowanie regionalizmu. 

Uroczystość wspaniałymi muzycznymi aranżacjami uprzy-
jemnił występ Kubat Jazz Trio.  

 Ciesząc się z zaszczytnego pierwszego miejsca, 
serdecznie zapraszamy do odwiedzania i korzystania z zasobów 
jasienickiej biblioteki i jej filii. 

 A.Kurpik 

 

JAPONIA W PIGUŁCE 
Kwietniowe spo-

tkanie członków Koła 
MZC w Grodźcu zgro-
madziło wielu jego 
sympatyków.  

Było szczególne, bo tym razem swoimi wrażeniami z 
podróży do dalekiej Japonii podzielili się z nami, Elż-
bieta Wiencek, członkini naszego Koła, i jej mąż An-
drzej. Oboje zamiłowani podróżnicy odwiedzili już 
niejeden zakątek naszego globu. Z kraju kwitnącej wi-
śni przywieźli wiele zdjęć i wspomnień, które przed-
stawili w bardzo ciekawy sposób. 

Do Japonii wybrali się jesienią. Latem panują tam 
zbyt wysokie temperatury. Należy zaznaczyć, że pole-
cieli tam samodzielnie, nie z biurem podróży. Odwie-
dzili kilka miejsc. W tym te najważniejsze: Tokio, 
Kioto, Nara, Takayama, Nikkio i Takanagawa.  

Japonia, jak opowiadała pani Ela, to kraj szczegól-
ny. Na każdym kroku nowoczesność splata się tu z hi-
storią. Zważywszy na odmienność kulturową wiele 
rzeczy i zachowań jej mieszkańców jest dla nas za-
dziwiających lub kompletnie obcych.  

Już na lotnisku spotkało ich zaskoczenie, bowiem 
mieszkańcy tego kraju posługują się głównie ojczy-
stym językiem, którego nasi podróżnicy nie znali. Ję-
zyk angielski znają tam nieliczni. Ale niejako rekom-
pensatą była niezwykła uprzejmość Japończyków i 
chęć służenia pomocą. Ich uwagę przykuła też nie-
zwykła czystość na ulicach, harmonia i spokój, pomi-
mo że przewijają się tam tłumy Japończyków. Jak 
wspomnieli państwo Wienckowie, na ulicach nie ma 
koszy na śmieci. Każdy zabiera swoje śmieci do do-

mu. Nikt nie rozmawia głośno przez komórkę. Najczę-
ściej mieszkańcy wymieniają się smsami. Udało im się 
napotkać dziecięcą wycieczkę i ku ich zaskoczeniu 
żadne z dzieci nie pokrzykiwało, wszyscy byli wyjąt-
kowo grzeczni i ułożeni, wsłuchani w swoją nauczy-
cielkę. Zdziwiło ich też między innymi to, że w roz-
licznych parkach w ciągu dnia nie ma ludzi. Wszyscy 
najwidoczniej w tym czasie są w pracy albo w szkole. 
Dzięki temu mogli spokojnie wypoczywać i upajać się 
przyrodą, która jakże odmienna jest od naszej. W ba-
rach i restauracjach, z myślą głównie o turystach nie 
znających ojczystego języka mieszkańców, w witry-
nach i w specjalnych menu obok japońskich nazw 
przygotowane są potrawy… z plastiku. Mają one za 
zadanie pomóc zorientować się klientowi, jak będzie 
wyglądało jego zamówienie na talerzu. Państwo 
Wienckowie żartowali, że jedynie czego im tam bra-
kowało, to sztućców. Japończycy po prostu ich nie 
używają. O dziwo, nawet łyżki do zupy. Wypijają ją 
po prostu z talerzy. 

Nie sposób tu przytoczyć wielu innych ciekawo-
stek. A szkoda, bo prelegenci tak barwnie i pasjonują-
co opowiadali o swojej podróży, iż uczestnicy spotka-
nia niechętnie rozeszli się do swoich domów. 

Zanim jednak to się stało, prezes Koła MZC w 
Grodźcu Irena Skrzyżala w imieniu swoim i wszyst-
kich członków koła podziękowała serdecznie państwu 
Wienckom za to, że zechcieli podzielić się z nami 
swoimi wrażeniami z podróży i życząc Im kolejnych 
wojaży, wręczyła drobne upominki. 

Tekst: Renata Moczała
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WIOSNA ZACHĘCA DO WYCIECZEK 
Trudno doliczyć się, która to już z kolei wycieczka zorganizo-

wana przez członków Koła Macierzy Ziemi Cieszyńskiej w Grodź-
cu. Faktem jest, że wszystkie są niezmiernie ciekawe. Tak jak ta 
zorganizowana w sobotę 12 maja. 

Tym razem wyruszyliśmy zwiedzić kilka miejsc na Opolsz-
czyźnie. Głównym celem naszego zwiedzania był zamek w Mosz-
nej.  

Po drodze zajrzeliśmy do Skansenu Wsi Opolskiej. Wśród 
licznych drzew i krzewów usytuowano tam kilkadziesiąt obiektów z 
dawnych lat. Między innymi stare, kryte słomą chaty, młyn wodny, 
wiatraki, stodoły i spichlerze oraz pradawny, wiejski kościółek. W 
wielu z nich zachowały się jeszcze przedmioty w całkiem dobrym 
stanie. Spacerując wąskimi ścieżkami i oglądając chaty od we-
wnątrz mogliśmy poczuć się jak w dawnym wiejskim siole i wy-
obrazić sobie, jak żyli i mieszkali nasi pradziadowie.  

Zaledwie kilkadziesiąt kilometrów dalej, po drodze do Mosznej, 
w miejscowości Biała, czekała na nas całkiem inna atrakcja, dzięki 
której „przenieśliśmy się w czasie” o trzy wieki do przodu.  

Mowa o Wytwórni Wód Mineralnych i Napojów „Ustronianka”. 
W Białej znajduje się jej główny zakład. Do zwiedzenia na wskroś 
nowoczesnej firmy Zuzanny i Michała Bożków zostaliśmy zapro-
szeni przez samego Prezesa, za co serdecznie dziękujemy. Na 
miejscu przyjął nas i oprowadził po firmie dyrektor zakładu Jacek 
Bożek w towarzystwie kilku pracowników pełniących w zakładzie 
najważniejsze funkcje. Nie da się ukryć, byliśmy tym wielce za-
skoczeni i zarazem zaszczyceni. Przyznać trzeba, że super nowo-
czesna technologia i rozmach, z jakim działa firma, wywołał u 
uczestników wycieczki pewnego rodzaju szok. Pełni podziwu, ob-
darowani zgrzewkami napojów, po wcześniejszej ich degustacji, 
opuszczaliśmy zakład zadowoleni, iż mieliśmy możliwość obejrze-
nia czegoś tak niezwykłego. 

Kilkanaście kilometrów dalej, na niewielkim wzniesieniu, w ca-
łej swej krasie oczom naszym jawił się zamek w Mosznej z przyle-
gającym do niego przepięknym ogrodem, pełnym kwitnących azalii 
i rododendronów. Sam zamek ma ciekawą architekturę, nieco 
„bajkową”. Żal tylko, że wnętrza zamku podczas II wojny światowej 
zostały splądrowane i zniszczone przez żołnierzy Armii Czerwo-
nej. Dziś niewiele pozostało tam eksponatów, a w części zamku 
utworzono hotel SPA. Jednakże i tak warto było go zwiedzić. 

Na koniec wycieczki zaplanowaliśmy wyjazd na Górę św. An-
ny i zwiedzenie znajdującego się tam Sanktuarium.  

Pogoda tego dnia dopisała, humory uczestników wycieczki 
także, więc w radosnym nastroju szczęśliwie wróciliśmy wieczo-
rem do domu. 

Całość zorganizował i nad przebiegiem naszej wędrówki po 
ciekawych miejscach czuwał, odpowiedzialny w kole za wycieczki, 
Bogusław Moczała. 

Tekst:  Renata Moczała 

BOHATERSKĄ POSTAWĄ DZIEWCZYNY Z WIESZCZĄT 
ZACHWYCAJĄ SIĘ W CAŁEJ POLSCE 

Internautka z województwa dolnośląskiego na jednym 
z komunikatorów internetowych umieściła tajemniczy 
wpis, który zaniepokoił mieszkankę bielskiej Jasienicy. 
Czujna 15-latka nawiązała rozmowę z wirtualną zna-
jomą i pomogła uratować 16-latkę, która chciała ode-
brać sobie życie. Dzięki wzorowej reakcji nastolatki ze 
Śląska, jej pedagoga szkolnego oraz współpracy poli-
cjantów z Jasienicy, katowickiego wydziału do walki z 
cyberprzestępczością oraz mundurowych ze Świdnicy, 
nie doszło do tragedii. 
15-latka z powiatu bielskiego wykazała się empatią, 
ponadprzeciętną wrażliwością i rozsądkiem. Dzięki jej 
rekcji na czas przyszła pomoc dla internautki, która 
zamierzała odebrać sobie życie. Dziewczyna na jednej 
z internetowych grup dyskusyjnych umieściła bardzo 
tajemniczy wpis, z którego mogło wynikać, że ma ja-
kieś problemy natury emocjonalnej. Na jej słowa nie 
pozostała obojętna mieszkanka bielskiej Jasienicy i 
postanowiła napisać do dziewczyny. Krótka rozmowa 
z wirtualną znajomą utwierdziła bielszczanką w prze-
konaniu, że dziewczyna „z sieci” potrzebuje pomocy, 
ponieważ otwarcie wyznała, że zamierza ze sobą 
"skończyć". 15-latka w tym czasie była już w szkole, 
więc o swoich wątpliwościach powiadomiła panią pe-
dagog, ta z kolei udała się na Komisariat Policji w Ja-
sienicy, aby sprawę zgłosić stróżom prawa. Munduro-
wi zareagowali niezwłocznie i powiadomili swoich ko-
legów z wydziału do walki z cyberprzestępczością ka-

towickiej komendy wojewódzkiej. Śledczy wkroczyli 
do działania. Ich celem było ustalenie, kim jest inter-
nautka, która umieściła niepokojący wpis, dotarcie do 
niej i sprawdzenie, czy nic jej nie dolega. W tym celu 
policjanci wykorzystali do współpracy dzielną 15-
latkę, która w dalszym ciągu rozmawiała z internautką. 
Stróże prawa cały czas instruowali nastolatkę, w jaki 
sposób ma dyskretnie prowadzić rozmowę, aby uzy-
skać jak najwięcej potrzebnych danych, jednocześnie 
nie zniechęcając rozmówczyni. W tym czasie śledczy 
prowadzili swoje działania i ustalili personalia oraz ad-
res dziewczyny. Jak się okazało, była to 16-letnia 
mieszkanka Świdnicy w województwie dolnośląskim. 
Katowiccy policjanci powiadomili o sprawie miejsco-
wych mundurowych. Nawiązano także kontakt z mat-
ką dziewczyny. Na jaw wyszło, że nastolatka miała 
problemy z depresją i zażyła tabletki, próbując odebrać 
sobie życie. Trafiła do szpitala pod fachową opiekę le-
karską. Kto wie, jakby zakończyła się ta historia, gdy-
by nie wnikliwość i odpowiedzialność dziewczyny ze 
szkoły wJasienicy. Na pochwałę zasługuje także po-
stawa pedagog szkolnej, która nie zbagatelizowała 
sprawy i poważnie potraktowała wątpliwości uczenni-
cy. Dzięki temu śląscy i dolnośląscy mundurowi już po 
niespełna 3 godzinach od zgłoszenia sprawy pomogli 
dziewczynie, pomimo że początkowo znany był tylko 
jej internetowy pseudonim.          

 bielsko.slaska.policja.gov.pl 
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WOJEWÓDZKI SUKCES DRUŻYN BRD 
 Z ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO Z MAZAŃCOWIC

 19 maja 2018 roku w Szkole Podstawowej nr 2     
w Czeladzi odbył się XLI Finał Wojewódzkiego 
Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. 
Placówka ta już po raz jedenasty była gospodarzem 
tych zawodów, a uczestniczyło w nich tym razem -    
w kategorii szkół podstawowych i oddziałów 
gimnazjalnych - 14 drużyn. 
 W trakcie turnieju zawodnicy rozwiązywali testy   
z przepisów ruchu drogowego, analizowali kon-
kretne sytuacje na skrzyżowaniach i wykonywali 
konkurencje techniczne (jazda rowerem po miaste-
czku ruchu drogowego oraz po torze sprawnoś-
ciowym). 
 Zmagania młodych uczestników trwały kilka 
godzin. Rywalizacja okazała się bardzo zacięta i 
wyrównana. Najlepszą drużyną XLI Wojewó-
dzkiego Finału Turnieju BRD spośród szkół 
podstawowych okazała się drużyna Szkoły 
Podstawowej nr 1 z Mierzęcic, a w kategorii 
gimnazjów drużyna z Zespołu Szkolno-Przedszkol-
nego z Mazańcowic. Mistrzowie województwa z 
oddziałów gimnazjalnych to: Tomasz Fuchs, 
Bartłomiej Kozłowski i Kacper Klęczek.  
Opiekunem drużyny jest Eugeniusz Moskała. 
  To ekipy tych szkół w dniach: 05-07.06.2017 r. 
wezmą udział w XLI Ogólnopolskim Finale 
Turnieju BRD w Przelewicach  (woj. zacho-
dniopomorskie) i będą reprezentować woj. śląskie. 

Na pochwałę zasłużyła również drużyna Szkoły 
Podstawowej z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z 
Mazańcowic, która zajęła III miejsce. Brązowi 
medaliści to: Anna Stuglik, Katarzyna Woźniak, 
Maciej Kuś i Piotr Kukla. 

 Dużym sukcesem może pochwalić się jeden z 
zawodników tej drużyny, Piotr Kukla, który zajął        
I miejsce w klasyfikacji indywidualnej z wiedzy 
teoretycznej. Opiekunem drużyny jest Ewa Zeman. 

Wszystkim zawodnikom i opiekunom 
GRATULUJEMY! 

                   Opracowali:  Ewa Zeman, Eugeniusz Moskała 

PIĘKNO FIZYKI 
 16 maj 2018 r. został ustanowiony przez UNESCO Mię-
dzynarodowym Dniem Światła. W ramach jego obchodów 
uczniowie szkół ZSP Międzyrzecze, ZSP Grodziec oraz ZSP 
Jasienica przystąpili do konkursu, organizowanego przez 
Prywatne Liceum im. Wańkowicza w Katowicach, o tematy-
ce „Fizyka widziana okiem artysty – światło i zjawiska 

optyczne”. 
 Uczennice z ZSP w Międzyrzeczu 
Górnym oraz Jasienicy na zaproszenie or-
ganizatora wzięły udział w niecodziennym 
wydarzeniu, jakim była Gala Finałowa 
Konkursu. Jury w składzie przedstawicieli 
z Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego 
oraz Akademii Sztuk Pięknych w Katowi-
cach dokonało bardzo trudnego wyboru 
spośród  ponad 500 prac nadesłanych ze 
108 szkół. W konkursie została wyróżnio-
na praca Natalii Koniecznej z ZSP 
w Jasienicy, która za pomocą środków ar-
tystycznych ukazała piękno fizyki, jakie 
towarzyszy nam w każdym momencie ży-
cia. Finał konkursu połączony był z wy-
stawą nagrodzonych prac oraz spotkaniem 
z ciekawymi ludźmi ze świata nauki. 

 
K. Sobańska 

 Zofia Orszuł, Zuzanna Urbaniec, Izabela Brychcy, Zuzanna Wieja, 

Natalia Naumczyk, Natalia Konieczna 

Foto: arch. szkoły 
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 „SZWARNE DZIECKA” Z IŁOWNICY WYRÓŻNIONE 
Wyróżnienie dla Zespołu Regionalnego 

„Szwarne Dziecka” na XXV Międzynarodo-

wym Przeglądzie Zespołów Regionalnych w 
Zebrzydowicach Złoty Kłos 1-3 maja 2018.  

Konkurs cieszy się dużą popularnością, w 
tym roku wzięło w nim udział ponad 80 ze-
społów z Polski, Czech i Słowacji. Nasz ze-
spół wystąpił w kategorii zespołów artystycz-
nie opracowanych – grupie dziecięcej. Rywa-
lizacja była duża, atmosfera w amfiteatrze 
sympatyczna, otoczenie wokół śliczne, pogoda 
cudna i dzięki GOK w Jasienicy razem z ze-
społem Jasieniczanka, mogliśmy po raz pierwszy brać udział w takiej imprezie. 

***  
Szkolny Zespół Regionalny „Szwarne Dziecka” 

miał ostatnio maraton występów. Trudno było odmó-
wić miłym zaproszeniom, które tak zbiegły się w jed-
nym czasie.  
- 17 maja w sali OSP w Iłownicy z okazji 50-lecia 
pracy przewodniczącej KGW p. Anny Tomik; 
- 19 maja w Rudzicy na 15-leciu Towarzystwa Miło-
śników Rudzicy, 
- 20 maja na naszym szkolnym pikniku, 
- 22 maja w sali Gminy Jasienica z okazji Gminnego 
Dnia Matki. 

Na wszystkich uroczystościach prezentowali-
śmy program wyćwiczony w tym roku, czyli pieśni i 
tańce Śląska Cieszyńskiego, wzbogacany okoliczno-
ściowymi tekstami pasującymi do imprezy. Występy 
były udane, podobały się, zebraliśmy duże brawa, a 
każdy z zespołu został czymś słodkim obdarowany. 
Dziękuję całemu zespołowi za pilność i zaangażowa-
nie, a rodzicom za pomoc w przewożeniu dzieci na 
występy, dbałość o stroje i pomoc w trakcie trwania 
imprez. 

/Opiekun M. Szubert/ 
 

 
11 maja 2018r. dzieci z Przedszkola Publicznego w 

Świętoszówce uczestniczyły w próbnym alarmie przeciw-
pożarowym przy współpracy ze strażakami z OSP w Świę-
toszówce oraz Komendą Miejską Państwowej Straży 
Pożarnej w Bielsku-Białej. 

Następnie przedszkolaki na boisku OSP w Świę-
toszówce miały okazję spotkać się ze Strażakami, gdzie został zorganizowany pokaz strażacki. Na sześciu sta-
nowiskach dzieciom został przybliżony zawód strażaka, utrwaliły numery telefonów alarmowych, brały udział w 
pokazie ratownictwa medycznego oraz z bliska mogły obejrzeć wóz strażacki. Na koniec strażacy zademonstro-
wali, jak gasi się pożar.   

Przedszkolaki oklaskami podziękowały strażakom z OSP w Świętoszówce oraz Komendzie Miejskiej 
Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej za wizytę. 

Nauczycielki z Przedszkola  Publicznego w Świętoszówce 

Foto: arch. przedszkola 

Foto: arch. szkoły 
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DZIEŃ RODZINY W RUDZICY 
Piękna majowa pogoda, fantastyczna atmosfera 

i moc atrakcji sprawiły, że 19 maja hucznie i bar-
dzo licznie obchodzono w Rudzicy po raz kolejny 
Dzień Rodziny. W tym roku impreza organizowana 
była pod hasłem ,,Rudzica na sportowo – postaw 
na zdrowie swojej rodziny”. Patronat nad wy-
darzeniem, podobnie jak przed rokiem, objął Wójt 
Gminy Jasienica Janusz Pierzyna, a współpraca 
wielu instytucji, takich jak ZSP w Rudzicy, Klub 
Sportowy Rudzica, Rada Sołecka Rudzica, Koło 
Gospodyń Wiejskich z Rudzicy i Landeku czy 
Ochotnicza Straż Pożarna z Rudzicy i Roztropic, 
sprawiła, iż był to dzień pełen atrakcji i niezapo-
mnianych wrażeń. 

 Już od rana na boiskach wokół szkoły w Rudzi-
cy pojawiły się prawdziwe tłumy. Oprócz uczniów, 
którzy licznie przybyli ze swoimi rodzicami i 
dziadkami, nauczycieli i mieszkańców Rudzicy, to 
„rodzinne święto” zaszczycili swoją obecnością 
także zaproszeni goście: wójt gminy Janusz Pie-
rzyna, ksiądz proboszcz Jacek Wójcik i ksiądz Ru-
dolf Wojnar, radny Powiatu Bielskiego Jacek Sta-
szek, radni Gminy Jasienica w osobach Czesława 
Gawlasa, Zofii Polok, Czesława Machalicy, prezesi 
Klubu Sportowego Rudzica: Rudolf Budny i Stani-
sław Adamczyk, prezes Spółki Wodnej Ludwik 
Sodzawiczny, prezes OSP Rudzica Roman Nowak, 
wiceprezes zarządu gminnego OSP w Jasienicy 
Wiesław Siąkała 

Atrakcji nie brakowało, a każdy mógł znaleźć 
dla siebie coś interesującego, zarówno dla duszy, 
jak i ciała, bowiem oprócz występów artystycz-
nych, różnorodnych konkurencji sportowych i pa-
rasportowych, czy niespodzianek dla najmłod-
szych, nie brakowało okazji do degustacji przygo-
towanych smakołyków. Wspaniałe domowe wy-
pieki, gofry, bigos, kiełbaski z grilla, czy domowy 
chleb ze smalcem i ogórkami to tylko niektóre nie-
spodzianki kulinarne, których smak na długo za-
padnie w pamięć niejednemu smakoszowi! 

 Na część artystyczną składały się popisy wo-
kalne, aktorskie i taneczne uczniów rudzickiej 
szkoły. Na początek wystąpił chór, którego występ 
wprowadził nas w radosną i rodzinna atmosferę. 
Następnie sceną zawładnęło koło teatralne, które 
przygotowało spektakl pt. „Kopciuszek na sporto-
wo”. Wartka akcja, komediowa treść i brawurowa 
gra aktorska sprawiły, że przedstawienie zostało 
przyjęte entuzjastycznie dając, oglądającym, jak i 
samym aktorom, wiele radości.  
Ważnym punktem programu były także rozgrywki 
sportowe, które dostarczyły wszystkim prawdzi-
wych emocji. Najmłodsi grali w dwa ognie, starsi 
w piłkę nożną, koszykówkę i piłkę ręczną. Panie 
nauczycielki stanęły w szranki z Mamami (które po 
zaciętej walce okazały się minimalnie lepsze) roz-
grywając mecz siatkówki. Wszystkim spotkaniom 
towarzyszyły ogromne emocje i zaangażowanie. O 
10.30 na murawie stanęli naprzeciwko siebie za-
wodnicy drużyn KS Rudzica i LKS Godziszka. 
Mecz zakończył się zwycięstwem gospoda-
rzy (6:4).   

Foto: arch. szkoły 
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DZIEŃ RODZINY W RUDZICY 
Należy także wspomnieć o Rodzinnym Indeksie 

Sprawności, który wymagał od uczestników (rodzic z 
dzieckiem) nie lada umiejętności i determinacji, bo-
wiem, aby ukończyć zawody i otrzymać certyfikat 
sprawnej rodziny, trzeba było zaliczyć aż pięć konku-
rencji, na które składały się: wyścig farmera (taczki), 
przenoszenie pachołków na czas, wyścigi z użyciem 
hula-hop, wyścigi na nartach i rzuty woreczkami. 
     Potyczkom sportowym i występom artystycznym 
uczniów towarzyszyły liczne atrakcje: malowanie twa-
rzy, stoisko z balonami, dmuchany zamek, puszczanie 
baniek mydlanych, fotobudka, w której można było 
zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie, kiermasz książek i 
prac dzieci, pokaz sprzętu strażackiego, przejazd za-
bytkowych samochodów, pokaz udzielania pierwszej 
pomocy przedmedycznej, czy występ  zespołu ze Sko-
czowa, który zaprezentował taniec liniowy. Ogrom-
nym zainteresowaniem, o czym już była mowa, cie-
szyły się stoiska gastronomiczne, przygotowane przez 
rodziców.  

   Mamy nadzieję, że ten majowy dzień spędzony na 
beztroskiej zabawie w prawdziwie rodzinnej atmosfe-
rze, wśród przyjaciół, znajomych i sąsiadów na długo 
pozostanie w pamięci uczestników i na stałe wpisze 
się w kalendarz rudzickich imprez. Z całego serca 
dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w organi-
zację tego przedsięwzięcia oraz tym, którzy zdecydo-
wali się spędzić ten dzień z nami świętując Dzień Ro-
dziny! 

Jednocześnie Dyrektor Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego im. J. Pawła II w Rudzicy składa serdeczne 
podziękowania wszystkim  organizatorom, którzy 
uświetnili uroczystość Dnia Rodziny. Szczególne po-
dziękowania składa: Prezesowi Klubu Sportowego 
Rudzica, Radzie Sołeckiej z Rudzicy, OSP z Rudzicy i 
Roztropic, Kołu Gospodyń Wiejskich z Rudzicy i 
Landeku, Radzie Rodziców, Państwu Otyli i Krzyszto-
fowi Pilarzom, Panu Marcinowi Ryszce, oraz Państwu 
Budnym-Firma Spółka Jawna z Rudzicy. 

Bożena Małachowska 

„ZABAWA NA PRAWDZIWYM ZAMKU W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM 
 W ŚWIĘTOSZÓWCE” 

      Och, co to był za dzień wrażeń, zabawy i radości. 

18.05.2018 r. - padał deszcz, ponuro i smutno na ze-
wnątrz, ale nie w Przedszkoku w Świętoszówce, gdzie 

pojawił się dmuchany zamek. Radości, skakaniu i 
fikołkom nie było końca.  W  miłej i radosnej atmos-

ferze dzieci nie zapominały o bezpieczeństwie podczas 
wykonywania różnych ewolucji sportowych. Był to 

przedsmak zabaw, które czekają dzieci z Przedszkola w 
Świętoszówce w Figloparku, do którego wyjeżdżają z 

okazji Dnia Dziecka.  

        Nauczycielki z Przedszkola  Publicznego w Świętoszówce 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU PLASTYCZNEGO  
W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM W ŚWIĘTOSZÓWCE 

W kwietniu Przedszkole Publiczne w 
Świętoszówce zorganizowało konkurs plastyczny pod 
hasłem „Tropem przygód Bolka i Lolka” w ramach 
kampanii społecznej „Cała Polska Czyta Dzieciom”, 
do którego zostały zaproszone przedszkola z terenu 
Gminy Jasienica. 

Celem konkursu było rozwijanie uzdolnień pla-
stycznych, wrażliwości artystycznej  i kreatywności, 
rozwijanie zainteresowań czytelniczych, popularyzo-
wanie wśród dzieci polskich filmów animowanych dla 
dzieci, przybliżenie miejsca produkcji przygód Bolka 
i Lolka oraz poszerzenie wiedzy na temat bielskiego 
Studia Filmów Rysunkowych. W konkursie udział 
wzięło 7 placówek: Zespół Szkolno-Przedszkolny w 
Grodźcu, Przedszkole Publiczne w Świętoszówce, 
Oddział przedszkolny w Łazach, Zespół Szkolno-
Przedszkolny w Rudzicy, Zespół Szkolno-Przed-
szkolny w Jasienicy, Zespół Szkolno-Przedszkolny w 
Wieszczętach, Zespół Szkolno-Przedszkolny w 

Mazańcowicach. Do konkursu zgłoszono 26 prac 
plastycznych.  

Każda praca przedstawiała dziecięcą interpretację 
przygód Bolka i Lolka, dzieci wykazały się 
pomysłowością i dużą fantazją. Komisja w składzie: 
Sylwia Iskrzycka-Puzoń, Renata Partyka, Małgorzata 
Cholewik miała duży problem z przyznaniem nagród. 
Po długich naradach I miejsce przyznano Julii Kobiela 
z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jasienicy, II 
miejsce zajął Piotr Szmyd z Oddziału przedszkolnego 
w Łazach, a III należy do Karola Suchodolskiego z 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wieszczętach, 
przyznano również aż pięć wyróżnień. Laureaci oraz 
osoby wyróżnione otrzymały dyplomy i nagrody  
rzeczowe, pozostali uczestnicy dyplomy za udział, a  
nauczyciele otrzymali podziękowanie za przygotowa-
nie dzieci do konkursu.  

Wszystkim uczestnikom oraz zaangażowanym 
nauczycielom bardzo dziękujemy za udział  w kon-
kursie. 

Nauczycielki z Przedszkola Publicznego w Świętoszówce

Foto: arch. przedszkola 
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PODWÓJNY JUBILEUSZ 
W piątkowy poranek – 18 maja 2018 

r. salę gimnastyczną Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Jasienicy opanowali 
„sympatycy morza”. Członkowie Szkol-
nego Koła Ligi Morskiej i Rzecznej, na-
uczyciele oraz zaproszeni goście spotkali 
się, by wspominać 100-letnie dzieje Ligi 
Morskiej i Rzecznej oraz jej 15-letnią 
działalność w placówce oświatowej u stóp 
Beskidu  Śląskiego. Na tle pięknej mor-
skiej scenografii, stworzonej przez Mał-
gorzatę Błachut i Beatę Stoszek,  „wilki 
morskie” zwane od żółtych koszulek „ja-
jeczka”, zaprezentowały przeszłość i te-
raźniejszość, osiągnięcia i zadania Stowa-
rzyszenia oraz zaprosiły do zwiedzenia 
okolicznościowej wystawy. Liczne, choć 
nie wszystkie fotografie przywoływały 
wspomnienia morskich, rzecznych i gór-
skich eskapad, zaś dyplomy, nagrody i 
puchary dokumentowały sukcesy podczas 
corocznych konkursów, np.: „Młodzież na 
Morzu” w Szczecinie, Piosenki Żeglar-
skiej w Bielsku-Białej, Zlotów Jungów w 
Kołobrzegu, Warsztatów Ekologicznych 
w Wapienicy, Zakopanym, Dierach, Mię-
dzynarodowych Zawodów Wędkarskich 
w Bierach. 

Na pokładzie statku kosmicznego 
przybyli goście specjalni, którzy opowie-
dzieli, jaki obraz dociera do nich z po-
wierzchni Ziemi - pełno śmieci, także 
tych elektro. Skażone różnymi gazami, 

pyłami, kwasami powietrze, zanieczyszczona wręcz zatruta woda. 
To środowisko, w którym o dziwo jeszcze żyją ludzie. Na szczę-
ście, jak zapewnili ich zatroskani uczniowie, czynione są starania, 
by to wszystko uprzątnąć oraz zadbać o czystość powietrza i wody, 
by mądrze i rozsądnie z nich korzystać. Zobowiązanie to nie tylko 
wypowiedziała grupa aktorska przygotowana przez Wiolettę Ma-
chalicę, ale i wyśpiewał zespół wokalny. 

Ta wielka, 15-letnia praca,  na rzecz dzieci z SK była możliwa 
dzięki osobistemu zaangażowaniu ich opiekunki Alicji Iskrzyckiej. 
Za ten trud słowa uznania i podziękowania skierowali do niej – Ja-
nusz Pierzyna - Wójt Gminy Jasienica, Jolanta Duźniak – Dyrektor 
Szkoły oraz Edward Szpoczek – Prezes Okręgu LMiR i 
kpt.ż.w.Jerzy Ryrych, którzy wraz z Andrzejem  Stąsiekiem prze-
kazali  przyznany przez Prezesa Ligi Andrzeja Królikowskiego 
„Złoty Medal – Zasłużony dla Ligi Morskiej i Rzecznej”. Takie 
same medale otrzymały osoby, które tworzyły dobry klimat dla 
działalności SK: Jolanta Duźniak, Janusz Pierzyna i Zdzisław By-
lok. Zaś Małgorzata Błachut i Piotr Morawski zostali uhonorowani 
„Srebrnymi Medalami” za wieloletnie tworzenie oprawy plastycz-
nej i muzycznej. 

Edward Szpoczek 

SZANOWNI PAŃSTWO! 
  

Pragnąc upamiętnić śmierć mojego dziadka Jerzego Sikory i innych ofiar represji komunistycznych 
czasów stalinowskich,  zwracam się do Państwa z prośbą. 
Próbuję ustalić listę wszystkich osób skazanych w czterech procesach, odbywających się w 1946 r.,    
w Cieszynie, Pszczynie i Bytomiu, które otrzymały wyrok śmierci, bądź zmarły w więzieniach i pla-
cówkach UB i MO. 
Zwracam się do Państwa, o informację na temat losów krewnych i znajomych, którzy mogli paść ofiarą 
tychże represji. Cenne będą każde informacje, świadectwa, listy i pamiątki (na przykład zdjęcia), które 
mogą naprowadzić na trop ich losów. 
Poszukujemy do zdjęć filmowych ubrania z tego okresu. Swetry, koszule, spodnie, płaszcze, kamizelki, 
czepki, odznaczenie wojskowe. Ryngrafy. 
Winniśmy pamięć ofiarom,  nieludzkiego systemu, tym bardziej, że część z nich do dziś nie doczekała 
się upamiętnienia i chociażby  oznaczenia miejsca spoczynku.  
Będę wdzięczny nawet za najdrobniejsze wskazówki i informacje.  

Dziękuję 
Miloslav Sikora, 
  Czeski Cieszyn 
 tel. PL: 881 511 097 

Szukamy statystów do filmu dokumentalno-historycznego na terenie Cieszyna: wiek 18-65 lat, 
 oferujemy ciekawą przygodę na planie filmowym. 
 Osoby zainteresowane proszę o podanie  imienia, wieku, nr telefonu. Kontakt : regisseur@gmx.net 
Film ma pokazać walkę o Polskę niepodległą, koniec II wojny światowej, okres do 1950 roku, procesy 
w  ratuszu w Cieszynie w 1946 r.,  stracone w placówkach UB, milicji.    
          

Foto: arch. szkoły 
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SZKOŁA MISTRZÓW ROBOTYKI 
  W dniu 17 maja 2018 r. uczniowie Zespołu 
Szkolno–Przedszkolnego w Wieszczętach  w oso-

bach: Tomasza Stokłosy z klasy VI i Maksy-
miliana Mazura z klasy VII pod opieką nauczyciela  
-Katarzyny Karatnik  po uprzednim zakwalifiko-

waniu się wzięli udział w warsztatach „Szkoły Mi-

strzów Robotyki” z LEGO® MINDSTORMS® 
Education EV3. 
 Zajęcia odbyły się w Szkole Podstawowej  nr 10 
w Bielsku-Białej. Prowadzili je Jolanta i Wojciech 
Zuziak. Sześć zespołów składających się z dwóch 
uczniów i opiekuna miało za zadanie zaprogramo-
wanie robota w dynamicznym tempie. Uczestnicy 
warsztatów opuścili je pełni satysfakcji, nie wierząc, 
że 2,5 godziny zabawy z Lego spożytkowali na in-
tensywnym treningu programowania. 
 Dziękujemy Izabeli Mazur za zapewnienie transportu na warsztaty. 

Katarzyna Karatnik 

ZIELONA SZKOŁA W DARŁÓWKU 
Tradycją ZSP w Wieszczętach stały się już wy-

jazdy na zieloną szkołę. Również w tym roku klasy 
III a i III b wraz z wychowawcami Ewą Myszogląd, 
Beatą Włoch i Danutą Macurą wyruszyły do Dar-
łówka. Podczas 11-dniowego pobytu towarzyszyła 
nam piękna, słoneczna pogoda, więc mogliśmy zre-
alizować wszystkie plany. Byliśmy w Słowińskim 
Parku Narodowym, zwiedziliśmy tam Muzeum Fau-
ny i Flory.  

Udało nam się przejść ruchomymi wydmami aż do morza. Odwiedziliśmy „ Leonardię"- miejsce, w którym 
zebrano wszystkie wynalazki Leonarda da Vinci. Mogliśmy je nie tylko podziwiać, ale również dotknąć i poba-
wić się nimi. Zwiedziliśmy latarnie morskie w Darłowie i Czołplinie.  

Udało nam się popływać statkiem po morzu i tramwajem z Darłowa do Darłówka. Korzystaliśmy z kąpieli w 
basenach i z inhalacji. Próbowaliśmy swoich sił na ścianie wspinaczkowej. Poznawaliśmy historię naszego kra-
ju, zwiedzając bunkry z czasów II wojny. Ponieważ była to zielona szkoła, również uczyliśmy się. Czasami w 
sali, czasami na plaży, wśród szumu morza i krzyku mew. Podczas zajęć poznaliśmy wiele legend związanych z 
wybrzeżem, zapoznaliśmy się z pracą ludzi morza. Uczyliśmy się odpowiedzialności, samodzielności i gospo-
darowania finansami, które otrzymaliśmy od rodziców. Była również „zielona noc”, która rozpoczęła się od zje-
dzenia obowiązkowo zielonego kiwi. Później w piżamach wybraliśmy się na „zieloną trawkę” za ośrodkiem. 
Wśród śmiechu i krzyku pożegnaliśmy Darłówko. Mieliśmy do wyboru spanie w plenerze lub w ośrodku. Wy-
braliśmy nasze wygodne łóżka. Tym bardziej, że następnego dnia czekała nas długa droga do domu. Wróciliśmy 
do Wieszcząt zdrowi i szczęśliwi. 

Wspaniała przygoda skończyła się, ale wspomnienia pozostaną na długo. 
Ewa Myszogląd 

PODZIĘKOWANIE! 
Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Iłownicy składa serdeczne podziękowania 

swoim koleżankom, za trud włożony w zorganizowanie miłej niespodzianki w postaci im-

prezy z okazji 50- lecia pełnienia funkcji przewodniczącej. Wszystkim miłym gościom za 

przybycie i piękne życzenia. Zespołowi „Szwarne Dziecka” z Zespołu Szkolno – Przed-

szkolnego w Iłownicy na czele z P. Marią Szubert za przepiękny występ. 
Przewodnicząca KGW Iłownica

Anna Tomik 
 

Foto: arch. szkoły 

Foto: arch. szkoły 
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OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA „OLIMPUSEK” 
Dnia 26 marca 2018 r. w Szkole Podstawowej im. Rudolfa Gila w Świętoszówce dwudziestu czterech 

uczniów wzięło udział w wiosennej sesji Ogólnopolskiej Olimpiady Kształcenia Zintegrowanego „Olimpusek”. 
Olimpiada przeznaczona była dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej i polegała na rozwiązaniu zintegrowanego 
sprawdzianu zróżnicowanego na klasy. Treść sprawdzianów uwzględniała elementy edukacji polonistycznej, 
społeczno-przyrodniczej i matematycznej. Uczestnicy Olimpiady mieli do rozwiązania 
21 pytań o różnej skali trudności. Klasyfikacji uczestników dokonano na podstawie uzyskanej przez nich koń-
cowej sumy punktów za cały sprawdzian konkursowy i przypisano im odpowiednie miejsca. W sesji wiosennej 
„Olimpuska” wzięło udział 130105 uczniów, w tym 2926 z województwa śląskiego. 

Jesteśmy dumni z wyników, które nadeszły do naszej szkoły. W kategorii klas pierwszych wyróżnili się 
uczniowie oddziału Ia: Natalia Kłek zdobyła 3 miejsce, Hanna Gamrot 5 miejsce, a uczennica Wiktoria Kuźbic-
ka uzyskała tytuł laureata. W kategorii klas trzecich uczennica oddziału IIIc Dominika Mojeścik została laureat-
ką Olimpiady. Pozostali uczniowie biorący udział w Olimpiadzie otrzymali dyplomy uznania. Wszystkim na-
grodzonym serdecznie gratulujemy! 

Ligia Korzeniowska-Mynarska 

VI GMINNY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO 
22 maja 2018 r. w Szkole Podstawowej w 

Świętoszówce odbyła się szósta edycja Gminnego 
Konkursu Języka Angielskiego. Już po raz kolejny 
najlepsi uczniowie Gminy Jasienica wzięli udział w 
zmaganiach o tytuł Mistrza Języka Angielskiego. 

 W konkursie rywalizowało 16 uczniów, repre-
zentujących 6 szkół podstawowych naszej gminy. 
Po 45 minutach zmagań z gramatyką, słownictwem i 
znajomością kultury krajów anglojęzycznych wyło-
nieni zostali laureaci: 
I miejsce – Aleksandra Ostapczuk SP w Święto-
szówce, 
II miejsce –  Zuzanna Klisz ZSP w Mazańcowicach, 
III miejsce – Jakub Szalbot ZSP w Jasienicy. 

Wszystkim laureatom i uczestnikom serdecznie gratulujemy i zapraszamy na 
kolejną edycję konkursu w przyszłym roku szkolnym! 

Ewa Kalita 

TEATRALNY DZIEŃ MAMY I TATY W GOK JASIENICA 
29 maja 2018 r. z okazji Dnia Mamy i Taty w Gminnym Ośrodku Kultury w Jasienicy odbył się występ 

przygotowany przez dwie grupy teatralne działające w ośrodku. Zarówno młodsza, jak i starsza grupa, 
przez pięć miesięcy dzielnie przygotowywały się na to wydarzenie. W programie widowiska znalazły się 
tańce, wiersze, piosenki oraz inscenizacja „Roszpunki”. Po występach mali aktorzy wręczyli rodzicom wła-
snoręcznie wykonane laurki. Pomimo pochmurnej i deszczowej aury, widownia dopisała, nagradzając dzie-

ci gromkimi brawami. 

www.gok.jasienica.pl 

Foto: arch. organizatora 

Foto: arch. GOK 
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BEZKONKURENCYJNA JULIA 
Julia Piwowar z BKB Set Mazańcowice okazała się bezkonkurencyjna 

podczas Ogólnopolskiego Turnieju Młodzików w Częstochowie, gdzie do-
brze wypadli także inni badmintoniści z Mazańcowic. Zawodnicy Seta zagra-
li też koło Poznania.  

Julia w Częstochowie wygrała w grze pojedynczej, a także w grze po-
dwójnej z Gabrysią Skórkowską z BKS Kolejarz Częstochowa, zdobyła też 
trzecie miejsce w grze mieszanej z Jacobem Toczkiem. Z kolei srebrny me-
dal w grze pojedynczej wywalczył Michał Szczypka. Świetnie zaprezento-
wali się młodsi zawodnicy: Karol Dubiel, Tymek Wiercigroch, Jan Halotta, 
Christian Toczek i Jakub Śliwka.  

W Tarnowie Podgórnym koło Poznania od 11 do 13 maja rozgrywana by-
ła Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży, czyli Mistrzostwa Polski Juniorów 
Młodszych. Justyna Biernot i Piotr Wiercigroch wywalczyli piąte miejsce w 
grze mieszanej, taką samą lokatę zajęła Justyna w grze podwójnej w parze z 
Aleksandrą Wrońską z UKS Plesbad Pszczyna. W Mistrzostwach brali udział 
także Michał Borowiec i Jakub Waloszek.  

*** 
Julia Piwowar, reprezentująca Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ma-

zańcowicach, wygrała w swojej kategorii drugi turniej z cyklu Powiato-
wej Ligi Badmintona o Puchar Starosty Bielskiego.  

Turniej rozegrano w piątek 18 maja 

na kortach badmintonowych Racketlon 

Club w Mazańcowicach. Na starcie 

stanęło 49 zawodników. Julia Piwowar 

wygrała w kategorii wiekowej dziew-

czynek klasy 6-7, pozostając liderką 
klasyfikacji generalnej Ligi. Po raz ko-

lejny również mazańcowicka szkoła 

okazała się najlepsza w klasyfikacji 

drużynowej i także pozostaje liderem 

w klasyfikacji generalnej.  

Warto odnotować inne wysokie po-

zycje uczniów szkoły w Mazańcowi-

cach. Na turnieju Agnieszka Kapka za-

jęła drugie miejsce w kategorii dziew-

czynek klas 4-5 i taką samą pozycję ma w klasyfikacji generalnej Ligi. Joanna 

Kosma zajęła trzecie miejsce w tej samej kategorii. Z kolei Jakub Bąk zajął dru-

gie miejsce w kategorii chłopców klas 6-7, prowadząc w tej kategorii w klasyfi-

kacji generalnej Ligi.    www.jasienica.pl 

 

KOLEJNE MEDALE WOJTKA W KARATE 
Wojtek Zaniewski, zdobył dwa medale w konku-

rencjach kumite i kata podczas VIII Turnieju Karate 
Kyokushin o Puchar Solny.  

Zawody przeprowadzono w sobotę 12 maja na 
matach w Wieliczce, wzięło w nich udział 407 za-
wodników z 45 ośrodków karate. Wojtek Zaniewski, 
uczeń szkoły podstawowej w Mazańcowicach tym 
razem zdobył dwa medale w konkurencjach indywi-
dualnych, złoto w kumite oraz srebro w kata. Turniej 
był bardzo mocno obsadzony. W kata Wojtek musiał 
zmierzyć się z 41 zawodnikami. Ostatecznie zajął 
drugie miejsce, chociaż złoto było w zasięgu, zabra-
kło 0,3 punkta.  

Wojtek Zaniewski w najliczniej obsadzonej kate-
gorii kumite (26 zawodników), musiał stoczyć aż 5 
walk do złota. Wygrał wszystkie walki przed czasem 
i po raz czwarty w tym roku stanął na najwyższym podium.     www.jasienica.pl 

TRZYKROTNIE 
SREBRNA KAROLINA 

Karolina Klajmon, uczennica klasy 1c 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ja-
sienicy, świetnie spisała się podczas IX 
Międzynarodowego Mitingu Pływackiego.  

Zawody zostały rozegrane w weekend 
19 i 20 maja w Pawłowicach. 

 Jasieniczanka wystartowała trzy razy 
na dystansie 25 m stylami dowolnym, kla-
sycznym i grzbietowym. Za każdym ra-
zem stawała na podium, wywalczając trzy 
srebrne medale w kategorii dziewczyn 
rocznik 2010.  

www.jasienica.pl 
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IV MIĘDZYNARODOWY MITING SKOKU O TYCZCE 
W hali lekkoatletycznej Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego w Mazańcowicach Uczniow-
ski Klub Sportowy „Olimp” po raz czwarty 
zorganizował Międzynarodowy Miting Skoku 
o Tyczce o Puchar Wójta Gminy Jasienica oraz 
Puchar Dyrektora Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Mazańcowicach.  

W zawodach wzięło udział 23 zawodników, 
w tym zawodnicy zaprzyjaźnionego klubu So-
kol Opava. Wśród zaproszonych gości znaleźli 
się m.in. wójt gminy Jasienica Janusz Pierzyna, 
dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
Agata Czauderna, wiceprezes Polskiego 
Związku Lekkiej Atletyki Zbigniew Polakow-
ski oraz przedstawiciel wieloletniego sponsora 
klubu, mazańcowickiej firmy Drobek, Broni-
sław Machalica. Zawody obserwowała liczna 
grupa sympatyków, rodziców oraz uczniów ze-
społu Szkolno-Przedszkolnego w Mazańcowi-
cach.  

Grupa najmłodszych walczyła o Puchar Dy-
rektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. 
Wśród dziewcząt puchar wywalczyła Agniesz-
ka Kapka, drugie miejsce zajęła Marta Wer-
nicka, a trzecie ex aequo Matylda Paszek oraz 
Wiktoria Filuś, wszystkie reprezentujące klub 
UKS Olimp Mazańcowice. Wśród najmłodszej 
grupy chłopców pierwsze miejsce zajął Jan Kr-

cek z klubu Sportowego Sokol Opava, drugie miejsce Grze-
gorz Grot, a trzecie Kacper Cieśla, obaj reprezentujący UKS 
Olimp Mazańcowice.  

Z kolei o Puchar Wójta Gminy Jasienica rywalizowali naj-
starsi zawodnicy. I tak w kategorii dziewcząt pierwsze miej-
sce zajęła Agata Puchałka z wynikiem 3 m 40 cm, drugie 
miejsce Sara Skrobankova z Opavy (3 m), a trzecie Maja Ju-
rzak reprezentująca UKS Olimp. Wśród chłopców z wyni-
kiem 4 m 40 cm zwyciężył Adrian Kupczak, drugie miejsce 
zajęli Arkadiusz Ciesielski oraz Krzempek Maciej, a trzecie 
miejsce wywalczył Jakub Gawłowski.  

Warto nadmienić, iż zwycięzca mitingu jest równocześnie 
posiadaczem najlepszego wyniku w swojej kategorii wieko-
wej w Polsce (4m 70cm), będzie on reprezentował Polskę na 
II Mistrzostwach Europy Juniorów Młodszych w Gyor na 
Węgrzech.  

www.jasienica.pl 

 
WYNIKI XV PRZEGLĄDU TWÓRCZOŚCI 

18 maja w Gminnym Ośrodku Kultury w Ja-
sienicy odbył się XV Przegląd Twórczości Przed-
szkolnej. 

Jury Przeglądu w składzie:  
- Ewa Polak-Walesiak, 
- Krystyna Pryszczyk, 
- Andrzej Trojak, 
- Sylwia Iskrzycka-Puzoń, 
po wysłuchaniu i obejrzeniu 12 wykonawców 
biorących udział w Przeglądzie postanowiło jed-
nomyślnie przyznać: 
I miejsce dla Przedszkola Publicznego w Święto-
szówce, 
II miejsce dla Przedszkola z Zespołu Szkolno - 
Przedszkolnego w Rudzicy,  
III miejsce (ex aequo) dla Przedszkola z Zespołu 
Szkolno - Przedszkolnego w Jasienicy, 
III miejsce (ex aequo) dla Przedszkola nr 31 z 
Bielska - Białej, 

Wyróżnienia otrzymały: 
• Przedszkole z Zespołu Szkolno - Przedszkol-

nego w Wieszczętach, 
• Niepubliczne Przedszkole „Niebieski Balo-

nik” z Mazańcowic. 
Jury nagrodziło również prace plastyczne. 

Gratulujemy i zapraszamy za rok.  
  www.gok.jasienica.pl 
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SZUMNO GODKA 
Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Grodźcu 

dobrze wypadli w Gwarowym Konkursie Recytator-
skim „Szumno naszo godka”, jaki się odbył w pią-
tek 18 maja w Górkach Wielkich.  

Trzecioklasista Filip Kamiński zajął III miejsce 
w kategorii klas młodszych, zaś Karolina Pośpiech z 
klasy V otrzymała wyróżnienie za swój występ w 
kategorii klas starszych. W zmaganiach gwarowych 
oprócz drużyny z Grodźca wzięli udział reprezen-
tanci szkół podstawowych z Brennej Bukowej, 
Brennej Leśnicy, Pierśćca, Pogórza, Skoczowa i 
Górek Wielkich.  

Oprócz Filipa i Karoliny szkołę w Grodźcu re-
prezentowała także Wiktoria Zawadzka z klasy III. 

 (B.Kabat)  

ASY Z TRZECIEJ KLASY 
Mieszko Bulik z Jasienicy wygrał tegoroczny 

Gminny Konkurs Ortograficzny dla uczniów 
klas III.  

XVII Gminny Konkurs Ortograficzny „Asy z 
trzeciej klasy” został przeprowadzony w Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym w Jasienicy. Przystąpiło do 
niego 36 uczniów, zgłoszonych przez szkoły pod-
stawowe z terenu całej gminy Jasienica. Uczestnicy 
wykonali zadania pisemne przy jednoosobowych 
stolikach. Po ocenie prac komisja ustaliła, że najle-
piej poradził sobie Mieszko Bulik ze szkoły w Ja-
sienicy, II miejsce przypadło Filipowi Bobakow-
skiemu z Międzyrzecza, zaś III Natalii Badurze z 
Rudzicy oraz Dawidowi Bujakowi z Jasienicy. 

 www.jasienica.pl 

ZANIEWSCY DWA RAZY 
 ZE ZŁOTEM 

Bracia Maciej i Wojtek Zaniewscy z Mazańcowic 
zdobyli w swoich kategoriach złote medale IV Pucha-
ru Śląska Karate Kyokushin.  
Zawody zostały rozegrane w sobotę 26 maja z rekordo-
wym udziałem 454 zawodników. Na tym prestiżowym 
turnieju wystąpili również bracia Maciej i Wojtek Zanie-
wscy, uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w 
Mazańcowicach, startujący w barwach Bielskiego Klubu 
Karate Kyokushin.  
Wojtek zdobył złoty medal w kategorii kadetów, w konku-
rencji kata, pokonując aż 50 zawodników. Na najwyż-
szym podium stanął również Maciej, który wywalczył zło-
to w kumite, w kategorii dzieci 8-9 lat -30kg. Maciej pew-
nie wygrał wszystkie walki, z tego 3 przez ippon (przed czasem). (R. Zaniewski)  

Z okazji 80-tych urodzin 

Pani Paulinie Giemza z Iłownicy 

Najserdeczniejsze życzenia dobrego zdrowia, 

Błogosławieństwa Bożego na każdy dzień życia, 

oraz wszelkiej pomyślności i radości 

życzy  

sąsiadka Agnieszka 
 

Foto: arch. szkoły 

Foto: arch. organizatora 

Zdjęcia: arch. rodzinne 
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VI GMINNY KONKURS PIOSENKI W JĘZYKU ANGIELSKIM 

W dniu 15.05.2018 r. odbył się VI 
Gminny Konkurs Piosenki w Języku An-
gielskim, organizowany przez Szkołę Pod-
stawową im. Rudolfa Gila w Świętoszów-
ce. 

Konkurs ten przeznaczony jest dla 
uczniów klas I-III szkół podstawowych 
Gminy Jasienica,  a jego nadrzędnym ce-
lem jest popularyzacja języka angielskiego 
w środowisku dziecięcym oraz motywo-
wanie do rozwijania kompetencji języko-
wych. W konkursie wzięło udział 28 
uczniów z pięciu szkół. Uczniowie wystę-
pujący w tegorocznej edycji repre-
zentowali bardzo wysoki poziom, zarówno 
pod względem wokalnym jak i języ-
kowym. Jury, złożone z nauczycieli angli-
stów i śpiewu, oceniało prezentacje 
uczniów według następujących kryteriów: 
warsztat wokalny, poprawność językowa, 
wyraz artystyczny, dobór repertuaru oraz 
aranżacja. 

I miejsce w konkursie zajęła Szkoła Podstawowa im. Rudolfa Gila 
w Świętoszówce, 
II miejsce ex aequo Zespół Szkolno - Przedszkolny w Iłownicy 
oraz Zespół Szkolno - Przedszkolny w Rudzicy, 
III miejsce Zespół Szkolno - Przedszkolny w Grodźcu. 
Uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody. 

Dziękujemy za udział i miłą zabawę. Zapraszamy na kolejną 
edycję konkursu już za rok! 

Agata Kohut 

KONKURS  „NAJPIĘKNIEJSZY MÓJ” 2018 
Tradycji stało się zadość. W nocy z 30 kwiet-

nia na 1 maja w gminie Jasienica pojawiły się 
piękne moje. Do konkursu „Najpiękniejszy mój” 
organizowanego przez GOK w Jasienicy zgłosiły 
się trzy sołectwa. Komisja oceniająca postanowi-
ła jednogłośnie przyznać: 
I miejsce dla moja postawionego w Łazach, 
II miejsce ex aequo dla moja postawionego w 
Międzyrzeczu Dolnym, 
II miejsce ex aequo dla moja postawionego w 
Międzyrzeczu Górnym. 
 Organizatorzy konkursu serdecznie dziękują 
za zaangażowanie i udział w konkursie wszyst-
kim uczestnikom. Dziękują również wszystkim, 
którzy służyli pomocą i radą, przekazując tym 
samym tradycje i dziedzictwo kulturowe Śląska 
Cieszyńskiego. 

www.gokjasienica.pl 

SZUKASZ PRACY? ZGŁOŚ SIĘ DO NAS!  

 Praca w Jasienicy i Goleszowie, w zakładach produkcyjnych 

 Zatrudnimy osoby z doświadczeniem i do przyuczenia 

 Umowa o pracę 

 System II zmianowy 

 CV można przesyłać za pośrednictwem e-maila lub składać w biurze (pon.-pt. 7:30-15:30). 

 Skontaktuj się z nami aby uzyskać szczegółowe informacje:  

STAFF SERVICE SP. Z O.O. 43-300 Bielsko-Biała, ul. Orkana 10/3 

tel: 33 8221011, 791 266 535  email: cv@staffservice.com.pl 
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PRZYJMĘ  

UCZNIA  

NA PRAKTYKI  

W ZAWODZIE 

STOLARZ.  

INFORMACJE  

POD  

TEL. 504 076 723 

BIURO P ODRÓŻY "LIDIA" ZAPRASZA:   
• 23-29.06.2018 r. 7 dni - Morze Bałtyckie /Niechorze ORW" Natalia". 15 zabiegów 

rehabilitacyjnych,1 wycieczka, ognisko i inne atrakcje.  Koszt całkowity: 1200 zł/os   

• 19-27.08.2018 r. 9 dni -  Mazury/Giżycko-Hotel „Mazury”. Wycieczka do Malborka.  Morze 

Bałtyckie-Karwia Pensjonat „Albatros”  Koszt całkowity: 1410 zł/os  

Zapisy i zaliczkę w wysokości 200 zł/os przyjmuje Lidia Sztwiorok tel. 33/8152916, 692405825  
• Wycieczka do Lichenia 30/31.08.2018 r. Koszt: 210 - 250 zł/os  
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  Z A K Ł A D  P O G R Z E B O W Y    
SZYMALA ALEKSANDER 

Świętoszówka, ul. Szkolna 138 

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

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

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

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

 

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

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

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

Zapraszamy 

Od poniedziałku do piątku    8
00 

- 16
30

 

sobota     8
00 

- 13
30

 

 

 

EKSPRESOWA NAPRAWA 

I WYKONANIE PROTEZ 

BIERY, ul. Ogrodowa 

TEL.:    504 131 134 

                                33 819 48 77` 

  

    

KAMIENIARSTWO  

K A M A R  

Remont i wyrób nagrobków 

Nagrobki granitowe  już od 2600zł 

Grzegorz Mojeścik 

Łazy tel. 509 559 351 

www.kamieniarsto-kamar.pl  
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