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      11 LISTOPADA" 
W histori i  Polski ,  tak się składa, 
Był  k iedyś ponad wiek niewol i ; 
Jedenastego l istopada 
Nasz kraj  z niewol i  się wyzwol i ł . 
I  wtedy myśl  powstała taka, 
By przez szacunek dla przeszłości ,  
Ten dzień na zawsze, dla Polaka 
Pozostał  Dniem Niepodległości 
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RELACJE WÓJTA GMINY JASIENICA 
KOŃCZYMY REMONTY 
Zbliżamy się do końca ro-
ku. Kończymy wszystkie 
remonty związane z droga-
mi, remontami cząstkowy-
mi, nowymi dywanikami 
asfaltowymi. Myślę, że ko-
lejny rok wzbogaciliśmy    
o nowe nawierzchnie, nową 
infrastrukturę w poszcze-

gólnych sołectwach. Nasze drogi stają się coraz bar-
dziej przejezdne. Nadal problemem jest podbudowa     
i stare odcinki, które były budowane w latach siedem-
dziesiątych i osiemdziesiątych, gdyż nie mają podbu-
dów na dzisiejszy tonaż. Więc myślę, że następny etap 
przed nami, aby myśleć o wymianie podbudów na tych 
drogach, by sprostały obecnym potrzebom transporto-
wym. Aktualnie remontujemy te drogi, gdzie w miarę 
ta nośność jest, aby dywanikami asfaltowymi poprawić 
ich nawierzchnię.  
ŚRODKI POZABUDŻETOWE 
      Udało mi się pozyskać środki pozabudżetowe, na 
zadania, które realizujemy. I tak ulica Tulipanów w Ja-
sienicy - prawie 875 metrów bieżących. Udało się po-
zyskać 460 tys. złotych dofinansowania, z usuwania 
skutków powodzi z roku 2013. Było to zweryfikowane 
przez Urząd Wojewódzki i takie dofinansowanie do-
staliśmy, a po przetargu inwestycja na kwotę 580 tys. 
złotych jest w trakcie realizacji. 
      Również bardzo się starałem, aby droga Melchiora 
Grodzieckiego w Iłownicy, a potocznie do Karoska,    
o prawie kilometrowym odcinku została objęta dofi-
nansowaniem z tytułu usunięcia skutków powodzi. 
Takie dofinansowanie 80 %, na kwotę 624 tys. zł, uda-
ło się nam pozyskać. 20 % będzie wyłożone z naszego 
budżetu. Obecnie trwa procedura przetargowa i po jej 
rozstrzygnięciu, będziemy tę inwestycję realizować. 
      Również staram się, by jeszcze w tym roku pozy-
skać fundusze na ulicę Zalesie w Rudzicy, tj. 750 tys. 
złotych dofinansowania i 20 % po naszej stronie. Był-
by to znaczący zakres prac, które byśmy wykonali - 
prawie 3 km dróg. Z punktu widzenia ilości środków 
jakie wydajemy na wszystkie drogi w  sołectwach, to 
tyle samo udało mi się pozyskać z zewnątrz na remon-
ty dróg – to dobry wynik.  
KOLEJNE INWESTYCJE 
      Jeżeli chodzi o kolejne inwestycje, to zakupiliśmy 
nowszy samochód do wywozu nieczystości, gdyż po-
przedni z 2001 roku stawał się coraz bardziej awaryj-
ny. Kupiliśmy podbudowę z 2008 r. Została wykonana 

nowa nadbudowa, za którą zapłaciliśmy łącznie z sa-
mochodem 124 tys. zł. 
Ten wóz asenizacyjny będzie służył naszym mieszkań-
com do wywozu nieczystości przez kolejne lata. 
ZABUDOWA ROWU W MAZAŃCOWICACH 
      Jesteśmy na etapie uzgodnienia wartości jak rów-
nież zakresu wykonania zarurowania rowu w Mazań-
cowicach, który biegnie poniżej boiska i kościoła 
ewangelickiego, by ten odcinek poprawić, co podnie-
sie stan bezpieczeństwa. Wartość tej inwestycji w gra-
nicach 5 tys. zł. Jeżeli uda się nam porozumieć z wła-
ścicielem gruntu sąsiadującym z tym rowem, to chcie-
libyśmy jeszcze w tym roku to zadanie wykonać, co 
znacznie wpłynie na poprawę bezpieczeństwa, przy 
drodze obok boiska i szkoły, kościoła , straży i budyn-
ków prywatnych. 
SPOTKANIE W INSTYTUCIE 
      3. października spotkałem się z prezesem Instytutu 
Zootechniki  w Krakowie, w sprawie nieodpłatnego 
przekazania na rzecz gminy Jasienica dróg w sołectwie 
Grodziec.  Spotkanie dotyczyło dróg, które są własno-
ścią instytutu, a korzystają z nich również nasi miesz-
kańcy. W tej sytuacji prawnej gmina nie mogła pono-
sić kosztów remontów. Po rozmowach w Krakowie, 
ustalono, że instytut przekaże nieodpłatnie na rzecz 
gminy te działki, na których zlokalizowane są drogi     
i wtedy gmina będzie mogła poprawiać komunikację  
w tym zakresie, ponieważ korzystający z tych dróg 
mają problemy spowodowane złą nawierzchnią. Mam 
nadzieję, że od przyszłego roku sytuacja się zmieni. 
SPOTKANIA Z SENIORAMI 
      4-ego października br. odbyło się, poprzedzone 
Mszą Świętą, spotkanie z członkami Koła Emerytów 
Rencistów i Inwalidów w Rudzicy. Było to spotkanie 
integracyjne umożliwiające kontakt tej grupy i wymia-
nę informacji. Z mojej strony przedstawiłem zebranym 
informacje o bieżących sprawach, które zaistniały na 
płaszczyźnie naszej gminy. 
      Podobne spotkanie miało miejsce w miejscowym 
Kole Emerytów Rencistów i Inwalidów, 10-go paź-
dziernika w Jasienicy. Było to Walne Zebranie wybor-
cze, podczas którego dokonano podsumowania mijają-
cej kadencji. Wytyczono nowe zadania stojące przed 
kołem na nową kadencję. Wybrano nowe władze i za-
rząd, na którego czele stanął ponownie Pan Józef  Nie-
syt. Serdecznie gratuluję wyboru życząc wszystkim 
wiele sił i zapału do pracy na rzecz tego środowiska. 
 

Wydawca miesięcznika samorządowego „Jasienica”:  Gmina  Jasienica 
Realizacja wydawnicza: Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy, 43-385 Jasienica 1360,  tel.:33 821 20 56; e-mail: 
gok@jasienica.pl; Redaktor naczelny Romuald Bożko, e-mail: r.bozko@interia.pl;  Z-ca red. naczelnego, red. technicz-
ny, skład: Zofia Polok, e-mail: polzo@vp.pl;  
Druk: „Prasa Beskidzka” Sp. z o.o., 43-300 Bielsko-Biała, ul. Dubois 4 
Redakcja nie zwraca nadesłanych tekstów oraz zastrzega sobie prawo ich skracania bez uprzedniego powiadomienia au-
tora, zmiany tytułów i opracowania redakcyjnego. Za treść reklam i ogłoszeń redakcja nie ponosi odpowiedzialności. 
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RELACJE WÓJTA GMINY JASIENICA
PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI  
EUROREGIONÓW 
5-go października miało miejsce w Istebnej, roczne 
podsumowanie działalności euroregionów na granicy 
polsko-czeskiej Przedstawiciel Ministerstwa Rozwoju, 
jako instytucji wdrażającej, również wspólny sekreta-
riat techniczny z Ołomuńca, sześć euroregionów i be-
neficjenci podsumowali działalność minionego roku, 
w zakresie wydawania środków na granicy polsko-
czeskiej. Przedstawiono i omówiono propozycje dal-
szego rozwoju euroregionów w płaszczyźnie transgra-
nicznej i międzynarodowej. 

SPOTKANIE Z OKAZJI DNIA  
EDUKACJI NARODOWEJ 
      12-go października odbyło się spotkanie z nauczy-
cielami i dyrektorami szkół, podczas którego zostały 
wręczone nagrody nauczycielom, którzy w sposób 
wybitny realizują zadania edukacyjne. Tegoroczne ob-
chody Dnia Edukacji Narodowej odbyły się w atmos-
ferze wchodzenia w reformę oświaty. Część zadań, 
które zostały skierowane na samorządy były niemoż-
liwe do wykonania. Na to nakłada się kwestia związa-
na z brakiem środków na rozbudowę placówek oświa-
towych. A wszystko to musiało zafunkcjonować          
i mieć kontynuację na tej płaszczyźnie, za którą od-
powiada dany samorząd. Dlatego wykonaliśmy to za-
danie, staramy się przygotować siły i środki na na-
stępny rok. Czekamy na kolejne wyzwanie, gdyż ko-
lejny rocznik będzie kierowany do szkół podstawo-
wych, które na dzień dzisiejszy są za małe i przy 
kształcie tej reformy należy je rozbudować. Podczas 
tego uroczystego dnia złożyłem nauczycielom najser-
deczniejsze życzenia, aby to, co dzieje się podczas 
wdrażania reformy, nie miało ujemnego wpływu na 
edukację i wychowanie następnego pokolenia. W to 
wierzę i życzę sił i determinacji w realizacji obecnych 
i przyszłych zadań edukacyjnych. 

EUROPEJSKI KONGRES 
      19-go października uczestniczyłem w Europejskim 
Kongresie Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Kon-
gres organizowany jest przez Pana Prezesa Donocika. 
Cieszy się największą popularnością w Europie. Jest 
to największy kongres organizowany tu na Śląsku w 
Katowicach. Podczas tego kongresu doszło do uroczy-
stej sesji Sejmiku Województwa Śląskiego, w trakcie 
której gmina Jasienica została uhonorowana wyróż-
nieniem i nasz samorząd otrzymał CERTYFIKAT W 
VII EDYCJI PROGRAMU "SAMORZĄD,  KTÓRY 
WSPIERA MŚP".  A co za tym idzie KAPITULA VII 
EDYCJI PROGRAMU przyznała TYTUŁ Wójt - Li-
der, który wspiera MŚP. Tym bardziej jest to dla nas 

cenne wyróżnienie gdyż tylko jedna gmina na woje-
wództwo śląskie i opolskie otrzymała takie wyróżnie-
nie. Z tego miejsca chcę bardzo serdecznie podzięko-
wać wszystkim radnym i wszystkim osobom, które 
pracują na rzecz wspierania tego sektora, aby nadal 
postępował wzrost gospodarczy na terenie gminy Ja-
sienica, abyśmy mogli rozwijać naszą Małą Ojczyznę, 
a z drugiej strony chcę podziękować Kapitule, która 
oceniała dorobek i wysiłki naszej gminy, że doceniła 
już czwarty raz, to co robimy na płaszczyźnie naszej 
gminy. 
SPOTKANIE Z DYREKTOREM POGOTOWIA 
RATUNKOWEGO 
      23-go października spotkałem się z dyrektorem 
pogotowia Panem Waligurą, odnośnie funkcjonowania 
świątecznej i nocnej opieki medycznej. Z informacji, 
które otrzymałem wynika, że zostało ścięte dofinan-
sowanie na utrzymanie tej opieki. Podczas rozmów 
ustaliliśmy, że gmina Jasienica będzie ponosić koszty 
związane z utrzymaniem tego miejsca, natomiast dy-
rektor pogotowia będzie ponosił koszty związane        
z wynagrodzeniami personelu, który będzie tu praco-
wał. W związku z tym punkt w Jasienicy zostanie 
utrzymany i nadal będzie świadczył swoje usługi, z te-
renu gmin Jasienicy, Jaworza i części Czechowic. Taki 
bowiem został przyjęty zakres terytorialny tej placów-
ki. 
NAGRODA „DZBAN ŚWIĘTEGO JANA KAN-
TEGO" 

      24-go października, uroczystą Mszą św., sprawo-
waną pod przewodnictwem ordynariusza bpa Romana 
Pindla w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w 
Bielsku-Białej, w obecności biskupów Piotra Gregera, 
Tadeusza Rakoczego i wielu kapłanów, zainauguro-
wano obchody 25-lecia Caritas  diecezji bielsko-
żywieckiej. Oficjalna gala odbyła się na scenie Biel-
skiego Centrum Kultury. Bielska Caritas uhonorowała 
darczyńców, wolontariuszy i współpracowników na-
grodami „Dzban św. Jana Kantego”. 
Nominowanym z gminy Jasienica był Pan Krzysztof  
Mojżyszek, działający od ponad dwudziestu lat w ru-
chach trzeźwościowych. Swoim przykładem, jak rów-
nież pracą pomaga ludziom uzależnionym wyjść          
z problemów dotkniętych tą chorobą. Pracuje on także 
w naszych świetlicach terapeutycznych i stara się po-
móc wszystkim potrzebującym, wyjść z tego nałogu. 
Nagrody wręczali bp Roman Pindel i dyrektor bielsko-
żywieckiej Caritas ks. Robert Kasprowski, który po-
wiedział, że na nagrody zasługują wszyscy nomino-
wani. 

Dziękuję za relacje 
Notował   R. Bożko 
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INFORMACJA O BARDZO DOBREJ SYTUACJI FINANSOWEJ 
GMINY JASIENICA 

 
W związku z publikacją w jednym z lokalnych pe-

riodyków nieprawdziwych danych, dotyczących sytu-
acji finansowej Gminy Jasienica, pragnę powiadomić, 
że zaprezentowane tam informacje w rażący sposób 
odbiegają od prawdy. Gmina Jasienica, posiadająca 
budżet, przekraczający 100 mln zł, ma jedyne zobo-
wiązanie, wynikające z emisji 35 mln zł obligacji. W 
sposób bardzo prosty można więc obliczyć, że zadłu-
żenie wynosi nie 70 proc. – jak podano w periodyku – 
a 35 proc., a więc jest dwukrotnie mniejsze. Zgodnie  
z prawem zadłużenie samorządu gminnego może do-
chodzić do 60 proc. Jak więc widać, Gminie Jasienica 
daleko do progu zadłużenia, uznawanego za zagraża-
jący jej rozwojowi.  

Pragnę dodać, że budżet Gminy Jasienica w 2016 r. 
po stronie wydatków liczył ponad 100 mln zł. Z kolei 
nadwyżka, wypracowana w ubiegłym roku, wyniosła 
ok. 12 mln zł, zaś we wrześniu br. mieliśmy na loka-
tach już 17 mln zł nadwyżki. Gmina Jasienica bowiem 
w ostatnich latach zakupiła grunty jako majątek gmi-
ny, które przekwalifikowała i uzbroiła. Według aktu-
alnych wycen wartość tego majątku wynosi około 100 
mln zł. Odejmując od tej kwoty zadłużenie w postaci 
35 mln zł obligacji, daje to ok. 70 mln zł na plusie, 
czyli 70 mln zł nadwyżki.  

Takim wynikiem nie może się poszczycić żadna 
inna gmina z byłego województwa bielskiego. Podkre-
ślić należy, że jako jedyna z nielicznych gmin nie 
sprzedaliśmy wybudowanej sieci kanalizacyjnej i wo-

dociągowej, a tylko majątek wybudowanej kanalizacji 
stanowi wartość 36 mln zł.  

Ponadto Gmina przekazała na rzecz powiatu:  
- kwotę ponad 1,2 mln zł jako dofinansowanie przebu-
dowy drogi 4426 w Mazańcowicach (od Makro do 
ronda w kierunku Ligoty)  
- kwotę 1,2 mln zł jako dofinansowanie modernizacji 
ulicy Strumieńskiej  
- kwotę 800 tys. zł jako dofinansowanie przebudowy 
ul. Cieszyńska w Jasienicy  
- kwotę 2,8 mln zł na dalszą przebudowę drogi Stru-
mieńskiej.  
Łącznie na wsparcie zadań własnych powiatu Gmina 
Jasienica przeznaczyła więc ponad 6 mln zł.  

Warto zaznaczyć, że po raz czwarty Gmina Jasie-
nica otrzymała prestiżową nagrodę, przyznawaną 
przez kapitułę finansistów, menadżerów i profesorów, 
„Lider MŚP” Europejskiego Kongresy Małych            
i Średnich Przedsiębiorstw, wręczaną podczas uroczy-
stej Sesji Sejmiku Województwa Śląskiego. W paź-
dzierniku 2017 roku Gmina Jasienica była jedyną na-
grodzoną spośród gmin wiejskich w województwie 
śląskim i opolskim.  

Wyrażamy ubolewanie, że podobne artykuły, tak 
dalece podające nieprawdę, ukazują się na łamach pra-
sy. Czyżby komuś w gorącym okresie przedwybor-
czym zależało na oczernieniu Gminy Jasienica?  

Wójt Gminy Jasienica 
Janusz Pierzyna  

 

WIEŃCE NA GROBIE EDKA 
Wieńce na grobie plutonowego Edwarda Biesoka 
ps. Edek, żołnierza Narodowych Sił Zbrojnych, zło-
żyli na cmentarzu w Mazańcowicach wójt gminy 
Jasienica Janusz Pierzyna i I wicewojewoda śląski 
Jan Chrząszcz.  
W uroczystości wzięli udział również przedstawi-
ciele wojska i straży pożarnych.  
Przypomnijmy, Edward Andrzej Biesok, pseudonim 
„Edek”, urodził się w 1927 r. w Mazańcowicach.  
W czasie okupacji został usunięty ze szkoły za ma-
nifestacyjnie niechętny stosunek wobec Niemców. 
Jego rodzice odmówili podpisania Volkslisty,         
w konsekwencji Edward w wieku 13 lat został wy-
wieziony na roboty do Rzeszy, pracował przy żywi-
cowaniu drzew. Szybko uciekł z robót, wrócił do 
rodzinnego domu, gdzie się ukrywał.  
Po utworzeniu PRL jesienią 1945 r. dołączył do oddziału legendarnego por. Henryka Flame „Bartka” z Narodo-
wych Sił Zbrojnych. Na jego rozkaz na początku 1946 r. zorganizował ośmioosobową grupę bojową. Partyzanci 
pod dowództwem Edka przeprowadzili kilkanaście akcji, przede wszystkim upominawczych w stosunku do ak-
tywnych działaczy komunistycznych. Edward Biesok zginął na Błatniej podczas zwycięskiej dla partyzantów 
potyczki z plutonem operacyjnym MO z Katowic 13 maja 1946 r. W 2013 r. szczątki Edwarda Biesoka zostały 
ekshumowane z mogiły żołnierskiej na Błatniej i złożone w grobie w Mazańcowicach. Grób Edwarda Biesoka 
jest jednocześnie symboliczną mogiłą pięciu poległych żołnierzy jego oddziału.  

www.jasienica.pl 
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SAMORZĄD I LIDER KTÓRY WSPIERA MŚP 
Gmina Jasienica została Laureatem, jako jedyna w kategorii Gminy wiejskiej Programu „Samorząd, który 

wspiera MŚP”, a wójt Janusz Pierzyna otrzymał Honorowy tytuł „Lidera, który wspiera MŚP”.  
Tytuły przyznała Kapituła VII Edycji Programu „Samorząd, który wspiera MŚP”, organizowanego przez re-

gionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach przy okazji corocznych Europejskich Kongresów Małych i Średnich 
Przedsiębiorstw. O przyznaniu tytułów wójta gminy Jasienica Janusza Pierzynę poinformował prezes RIG Ta-
deusz Donocik. Wręczenie dyplomów i statuetek odbyło się w czwartek 19 października w Międzynarodowym 
Centrum Kongresowym w Katowicach podczas uroczystej Sesji Sejmiku Województwa Śląskiego, która była 
jednym z punktów Kongresu.  

Przypomnijmy, że ogólnopolski program „Samorząd, który wspiera MŚP” jest skierowany do jednostek sa-
morządu terytorialnego szczebla wojewódzkiego, powiatowego i lokalnego i ma za zadanie wyłonić i promować 
te samorządy, które stwarzają dogodne warunki do prowadzenia działalności gospodarczej oraz w szczególny 
sposób wspierają rozwój przedsiębiorstw sektora MŚP. Podobne tytuły gmina Jasienica i wójt Janusz Pierzyna 
otrzymali już w 2014, 2015 i w 2016 r.  

 

TRZECIA PROMESA 
Już po raz trzeci w tym roku, wójt Janusz Pierzyna uzyskał dofinansowanie do naprawy drogi, która uległa uszkodze-
niu podczas ulewnych deszczy przed kilku laty.  
To tzw. promesa z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, co oznacza, że z puli na usuwanie skutków 
klęsk żywiołowych Gminie Jasienica zostaną wypłacone pieniądze na naprawę drogi, w tym wypadku ul. Zalesie w 
Rudzicy. – Kilkakrotnie zwracałem się do Ministerstwa o przyznanie dofinansowania na remont tej drogi, bowiem 
droga ucierpiała podczas ulew i powodzi w ostatnich latach. Istnieje realne niebezpieczeństwo, że bez kompleksowe-
go remontu następne katastrofalne opady mogą ją całkowicie zniszczyć, uniemożliwiając przejazd drogą – wyjaśnia 
wójt Jasienicy Janusz Pierzyna.  
Promesa zakłada przyznanie 760 tys. zł na naprawę odcinka o długości blisko 1,8 km. Kwota promesy to dofinanso-
wanie do prac, które nie może przekraczać jednak 80 proc. ich wartości. To, ile dokładnie przebudowa drogi będzie 
kosztować i ile do tego dopłaci Gmina Jasienica ze swojego budżetu, będzie wiadomo po rozstrzygnięciu przetargu na 
roboty, który właśnie został ogłoszony. Koszt całości jest szacowany na niespełna 1 mln zł.  
W tym roku wójt Janusz Pierzyna pozyskał promesy na usuwanie skutków powodzi już dla remontu ul. Tulipanów    
w Jasienicy i św. Melchiora Grodzickiego w Iłownicy.  
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GMINNY DZIEŃ NAUCZYCIELA 
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, w czwartek 12 paź-

dziernika, wójt Janusz Pierzyna złożył życzenia wszystkim 
nauczycielom i pracownikom placówek oświatowych z terenu 
gminy Jasienica.  

Z dyrektorami i najlepszymi nauczycielami ze wszyst-
kich szkół i przedszkoli publicznych w gminie Jasienica wójt 
spotkał się w sali GOK przy Urzędzie Gminy Jasienica.       
W spotkaniu wzięli też udział radni z Komisji Budżetowej 
oraz Komisji Kultury i Oświaty Rady Gminy Jasienica.  

- Dla wszystkich osób, które stykają się z oświatą, 
współpracują ze szkołami, także dla samorządów, to donio-
sły dzień, w którym możemy wyrazić szacunek za waszą 
pracę i podziękować za wasz trud, wkładany w wykształce-
nie młodego pokolenia – mówił wójt Janusz Pierzyna, do 
zgromadzonych nauczycieli – Chcemy dzisiaj uhonorować 
nauczycieli, ale także dyrektorów, zwłaszcza tych, którzy 
przez ostatnie kilkanaście lat koordynowali pracę gimnazjów. 
Wójt przypomniał, że w związku z reformą zniknęły gimnazja 
jako samodzielne jednostki, co oznacza, że samorządy          
i szkoły stanęły przed zadaniem dostosowania placówek do 
powiększonych szkół podstawowych. – Wtedy gimnazja ro-
dziły się w bólach, jako samorządy musieliśmy się zdobyć na 
ogromny wysiłek finansowy i organizacyjny, aby dobrze 
funkcjonowały. Dziś sytuacja się powtarza – mówił wójt za-
znaczając, że gmina Jasienica będzie podejmować wysiłki, 
aby w ciągu najbliższych lat wszystkie placówki doprowadzić 
do takiego stanu, aby kształcenie odbywało się bez żadnych 
przeszkód w przestronnych i dobrze wyposażonych salach. – 
Robimy wszystko, aby pod względem przygotowania lokali         
i sprzętu, edukacja w naszych szkołach była na jak najwyż-
szym poziomie. Ale to od was zależy, czy młodzi ludzie wykorzystają tę szansę na zbudowanie swojej przyszłości – dodawał wójt. 

Wójt Janusz Pierzyna wraz z przewodniczącym Rady Gminy Janem Bateltem i przewodniczącym Komisji Kultury i Oświaty 
Czesławem Machalicą  nagrodził 31 najlepszych nauczycieli i dyrektorów szkół.  

Przed gośćmi uroczystości wystąpiły dzieci z Przedszkola w Jasienicy, zespół wokalny pod kierunkiem Piotra Morawskiego 
oraz zespół w strojach ludowych pod kierunkiem Stanisława Urbana.  

redakcja 

ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY W  WIESZCZĘTACH   

- MISTRZEM POWIATU W PIŁCE NOŻNEJ 
Uczniowie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego  w Wieszczętach, 

po zwycięstwie w mistrzostwach gminy i półfinale powiatu, reprezen-
towali Gminę Jasienica w zawodach finałowych o mistrzostwo powiatu 
w piłce nożnej. Odbyły się one w dniu 25.10.2017 na stadionie MOSiR 
w Czechowicach. 
  Do zmagań przystąpiły drużyny reprezentujące gminy: Wilkowice- 
SP1 Wilkowice,  Czechowice- SP 2 Czechowice i Jasienica - ZSP 
Wieszczęta. W pierwszym meczu nasza drużyna, zwyciężyła po 
zaciętym meczu z SP 2 Czechowice 2:1, a zwycięskie bramki zdobył 
Tomasz Stokłosa. W drugim spotkaniu, zawodnicy z Wieszcząt oka-
zali się lepsi od SP 1 Wilkowice, wygrywając 3:2. Tym razem Tomasz 
Stokłosa skompletował hat-tricka i zapewnił zwycięstwo naszej 
drużynie.    
 Dzięki zwycięstwu w turnieju, uczniowie ZSP Wieszczęta zdobyli 
mistrzostwo powiatu w piłce nożnej  i zagwarantowali sobie 
udział w zawodach rejonowych. 
Wyniki: 
SP2 Czechowice - SP1 Wilkowice 2:0 
ZSP Wieszczęta - SP2 Czechowice 2:1 
ZSP Wieszczęta - SP1 Wilkowice 3:2 (bramki: Stokłosa x3) 
Skład drużyny ZSP Wieszczęta: 
Dorian Gruszka- Piotr Gruszka (klasa V), Tomasz Stokłosa, Adrian Bujok, Artur Baron, Błażej Frycz, Michał Faruga, Kon-
rad Duda (klasa VI) 

                                                   Opiekun: Daniel Gala 
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UCZCILIŚMY WSPÓLNIE 500-LECIE REFORMACJI 
Mija 500 lat, od kiedy Marcin Luter na drzwiach 

kościoła w Wittenberdze, ogłosił swoich 95 tez. Z tej 
też okazji Rady Gmin Jasienicy i Jaworza spotkały się 
na wspólnej uroczystej sesji, poświęconej 500-leciu 
Reformacji. 

Ta wyjątkowa uroczystość zorganizowana została 
w Kompleksie Kulturalno-Rekreacyjnym „Drzewiarz” 
w Jasienicy.  Wzięli w niej udział włodarze gminy Ja-
sienica – Wójt Janusz Pierzyna, Zastępca Wójta 
Krzysztof Wieczerzak, Przewodniczący Rady Gminy 
Jasienica Jan Batelt oraz wiceprzewodniczący Cze-
sław Machalica i Franciszek Handzel. Z kolei gminę 
Jaworze reprezentowali: Wójt dr Radosław G. Ostał-
kiewicz, Zastępca Wójta Anna Skotnicka-Nędzka oraz 
Przewodniczący Rady Gminy Jaworze Mieczysław 
Brzezicki oraz dwaj wiceprzewodniczący Zygmunt 
Podkówka i Zbigniew Putek. 

Wśród gości obecni byli ks. bp dr Adrian Korcza-
go, biskup Diecezji Cieszyńskiej oraz duchowni Ko-
ścioła Ewangelicko-Augsburskiego – ks. Władysław 
Wantulok, ks. Andrzej Krzykowski, ks. Piotr Janik, ks. 
Andrzej Dyczek oraz ks. Jan Klima, a tak-
że ks. prof. dr hab. Manfred Uglorz. 

W uroczystej sesji uczestniczyli również probosz-
czowie parafii Kościoła Rzymskokatolickiego – pro-
boszcz Parafii pw. św. Jerzego w Jasienicy – ks. dr 
Leszek Łysień, dziekan Dekanatu Jasienickiego i pro-
boszcz Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w 
Bierach – ks. Jan Froelich, a także proboszcz Parafii 
Rzymskokatolickiej pw. Opatrzności Bożej w Jaworzu 
– ks. Stanisław Filapek. 

O historii Reformacji opowiedział dr Łukasz Ba-
rański, który podkreślił wpływ reformacji na sytuację 
społeczno-kulturalną ówczesnej Europy. 

Kolejnym punktem sesji było wystąpienie ks. bp. 
dr. Adriana Korczago, biskupa Diecezji Cieszyńskiej. 
Podkreślił on rolę ekumenizmu, jedności i pokoju, któ-
re trzeba stale pielęgnować. Ofiarował również włoda-

rzom Gmin Jasienica i Jaworze pamiątkowe świece re-
formacyjne 

Podczas sesji głos zabrali również wójtowie obu 
gmin. Wójt Jasienicy Janusz Pierzyna, podkreślił zna-
czenie chrześcijaństwa w historii regionu Śląska Cie-
szyńskiego, mówiąc: Połączyło nas dzisiaj chrześci-
jaństwo naszych przodków. Na Śląsku Cieszyńskim li-
czyła się silna wiara człowieka, jego charakter, to ja-
kim był człowiekiem. Ludzie wspierali się nawzajem.  

Przypomniał o zdarzeniu z najnowszej historii ekume-
nizmu, gdy proboszcz parafii ewangelicko-
augsburskiej ks. Jan Klima w 1992 r. po spaleniu 
świątyni katolickiej udostępnił wiernym swój kościół. 
– Obyśmy ten dorobek łączący, a nie dzielący ludzi, 
mogli przekazać następnym pokoleniom – dodawał 
wójt.  

Wójt Jaworza Radosław Ostałkiewicz, mówił        
o modelowej współpracy duchownych obu wyznań      
i angażowaniu się ich w życie społeczne Jaworza.  

Całość doniosłej uroczystości ubogacił występ ze-
społu Cantate z Parafii Ewangelicko-Augsburskiej      
z Jaworza i Starego Bielska, pod dyrekcją Małgorzaty 
Penkali-Ogrodnik. 

Radni obu Rad Gminnych uchwalili rezolucję, 
upamiętniającą rocznicę Reformacji..  

W roku 2017 obchodzimy rocznicę 500-lecia Reforma-
cji, to doskonała okazja, aby zaznajomić mieszkańców 
Gminy Jasienica i Gminy Jaworze z tym historycznym 
momentem, który zmienił losy kościoła zachodniego.  
Przy tej okazji mamy możliwość ponownego zapozna-
nia się z historią ruchu reformacyjnego na tych zie-
miach, przypominając znaczące wydarzenia i miejsca 
z tym związane. Gmina Jasienica i Gmina Jaworze na 
pamiątkę tych wydarzeń podjęły wspólną inicjatywę 
posadzenia czerech drzew – dębów szypułkowych – 
przy czterech kościołach ewangelickich; w Jasienicy, 
Jaworzu, Wieszczętach i Międzyrzeczu Górnym, 
 aby były żywym symbolem ekumenizmu na naszych 
ziemiach.”  

Redakcja 
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W Jasienicy odbył się uroczysty 

KONCERT Z OKAZJI 500 LAT REFORMACJI 
W niedzielne popołudnie 17 września br., w ewan-

gelickim Kościele Zmartwychwstania Pańskiego w Ja-
sienicy, Macierz Ziemi Cieszyńskiej Koło w Grodźcu, 
zorganizowało uroczysty koncert z okazji jubileuszu 
500 lat reformacji. Wykonawcami koncertu byli zna-
komici młodzi artyści, znani w kraju oraz poza jego 
granicami – Wojciech Wantulok – organy i Paweł Ko-
nik – śpiew baryton.  

Wojciech Wantulok – absolwent Akademii Mu-
zycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, 
w klasie dyrygentury symfoniczno-operowej u dr. hab. 
Szymona Bywalca, wcześniej z wyróżnieniem ukoń-
czył PSM II st. w Cieszynie, w klasie organów u dr. 
Tomasza Orlowa i mgr Pawła Seligmana. Jest zwy-
cięzcą III Konkursu Utworów Fortepianowych w Ka-
towicach oraz zdobywcą wyróżnienia, w I Ogólnopol-
skim Konkursie Młodych Pianistów im. Teodora Le-
szetyckiego w Łańcucie. Jako pianista i organista do-
konał wraz z Wyższobramskim Chórem Kameralnym, 
dwóch nagrań płytowych. Jest stypendystą Rektora 
Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego     
w Katowicach. Od czerwca 2015 roku, pełni funkcję 
głównego organisty w Kościele Jezusowym w Cieszy-
nie. 
Paweł Konik - jest absolwentem Yale University  
School  of  Music Opera Program, jednego z najbar-
dziej prestiżowych programów operowych, gdzie do-
skonalił swoje umiejętności pod czujnym okiem Doris 
Yarick-Cross oraz Richarda Crossa. Ukończył również 
Akademię Muzyczną im. Karola Szymanowskiego w 
Katowicach w klasie śpiewu Ewy Biegas. Pozostaje 
pod opieką wokalną Eytan’a Pessen’a, wybitnego pe-
dagoga i pianisty. Uczestniczył w Programie Kształ-
cenia Młodych Talentów – Akademia Operowa przy 
Teatrze Wielkim – Operze Narodowej w Warszawie. 
Jest laureatem Horatio Parker Memorial Prize, presti-
żowej nagrody przyznawanej przez Yale University     
i wielu międzynarodowych konkursów Jest stypendy-
stą Zygmunt Zaleski Stichtig oraz Burmistrza Miasta 
Cieszyna. Paweł Konik jest zapraszany do udziału w 
festiwalach muzycznych w kraju i za granicą. Wystę-
pował między innymi w: Weill Recital Hall / Carnegie 
Hall, Morse Recital Hall w New Haven, Shubert The-
atre / Yale Opera, Dutch National Opera w Amster-
damie, Filharmonii Narodowej w Warszawie, Operze 
Wrocławskiej, Operze Bałtyckiej, Operze Śląskiej 
oraz w Operze Krakowskiej. W najbliższym czasie 
Paweł wystąpi w Operze Śląskiej w Bytomiu jako 

Merkucjo w spektaklach Romeo i Julia Gounoda. Jest 
doktorantem Akademii Muzycznej im. Karola Szyma-
nowskiego w Katowicach. 

W koncercie usłyszeć mogliśmy utwory Jana Se-
bastiana Bacha, Antoniego Dworzaka, Jana Gawlasa   
i ks. Adama Hławiczki. Artyści na wstępie zaprezen-
towali dwa utwory J.S. Bacha: Arię Schlummerteinz 
kantaty Ich habegenug,  której partię solową wykonał 
P. Konik, a na organach zaprezentował preludium cho-
rałowe - Ich ruf’ zuDir, Herr Jesu Christ W. Wantu-
lok. Po tym wstępie usłyszeliśmy dziesięć pieśni bi-
blijnych A. Dvořák a(Biblicképísně). Na zakończenie 
wysłuchaliśmy utworu organowego ks. A. Hławiczki - 
Fantazji na temat pieśni protestanckiej oraz kompozy-
cję Jana Gawlasa, na śpiew solowy z organami Toruj, 
Jezu, sam. Po owacjach, artyści na bis wykonali pieśń 
A. Dworzaka Hospodin jest můjpastýř (Psalm 23). 

Koncert zgromadził licznych słuchaczy, wypełnia-
jąc kościół prawie w 99%. W koncercie wzięli udział 
przedstawiciele samorządów wszystkich szczebli, 
władz Gminy Jasienica, z licznie reprezentowanymi 
radnymi, radni powiatu i przedstawiciele Regionalne-
go Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej, reprezentując 
Śląski Urząd Marszałkowski. Organizator dziękuje 
Wydziałowi Kultury Śląskiego Urzędu Marszałkow-
skiego, za sfinansowanie pokaźnych kosztów koncer-
tu. 

Koło Macierzy Ziemi Cieszyńskiej zaprasza na 
podobne imprezy i wydarzenia kulturalne, o których 
dowiedzieć się można z witryny Koła //macierz-
grodziec.org//. 

Józef Król 

Z okazji 40-rocznicy ukończenia nauki w Szkole Podstawowej w Jasienicy,  
w dniu 21 października  w Jasienicy, odbyło się  spotkanie absolwentów  kl. A i B - rocznik 1977. 

DZIĘKUJEMY organizatorom i wszystkim uczestnikom za zaproszenie nas.  
Są w zawodzie nauczycielskim stany szczęścia z wybranego zawodu.  

Taki dzień przeżyłyśmy. 
Wdzięczne byłe nauczycielki obecne na tej uroczystości 
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GWAROWE SPOTKANIA POKOLEŃ 
Dobrze o was świadczy, że angażujecie się w utrwalanie i ocalenie tra-

dycji Śląska Cieszyńskiego – dziękował wójt Janusz Pierzyna uczestnikom 
Posiadów Gwarowych, zorganizowanych już po raz drugi.  

W czwartek, 26. października, w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Ja-
sienicy, uczestnicy spotkania zaprezentowali swoje umiejętności w posługi-
waniu się gwarą nie tylko w wersji mówionej, ale również śpiewanej. – 
Dziękuję, że umożliwiacie ocalenie od zapomnienia śląskiej gwary. Dobrze 
świadczy również fakt, że tak się angażujecie w przygotowania do wystąpień, 
i robicie sporo dla ocalenia  śląskiej tradycji– mówił wójt Janusz Pierzyna, 
do uczestników i zgromadzonej publiczności.  

Młodzi gawędziarze wygłaszali monologi i odgrywali scenki w mniej-
szych lub większych grupach aktorskich. W spotkaniu udział wzięło 21 wy-
konawców i zespołów ze szkół podstawowych z Jasienicy, Iłownicy, Grodź-
ca, Rudzicy, Wieszcząt i z sąsiedniego Jaworza.  

Piękno gwary śpiewanej zaprezentowały trzy zespoły: regionalny zespół 
„Szwarne Dziecka” z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Iłownicy, zespół 
wokalno-instrumentalny Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Jasienicy oraz 
Zespół Regionalny „Jasieniczanka”. Uczestnicy Posiadów wyróżniali się 

również pięknym strojem Śląska Cieszyńskiego. W spotkaniu wziął 
udział wójt gminy Jasienica Janusz Pierzyna, przedstawiciele komi-
sji Kultury i Oświaty Rady Gminy oraz wszyscy, którym bliska ser-
cu jest gwara Śląska Cieszyńskiego.  

Spotkanie prowadził niezastąpiony Józef Niesyt, specjalista od 
śląskiej gwary i tradycji, członek zespołu „Jasieniczanka”, znany z 
felietonów pisanych gwarą pod pseudonimem „Josiyniczanin”. W 
zabawny sposób, gwarą, zapowiadał kolejne występy uczestników. 
Każdy z występujących otrzymał dyplom uznania oraz pamiątkową 
koszulkę. Podczas przerwy panie z miejscowego Koła Gospodyń 
Wiejskich zaprosiły uczestników spotkania oraz gości, na smaczne 
kolorowe kanapki.  

Posiady Gwarowe, których celem jest kultywowanie i posze-
rzanie gwary Śląska Cieszyńskiego, są realizowane w ramach pro-

jektu: „Gwarowe 
spotkania poko-
leń", opracowanego 
przez Stowarzysze-
nie Przyjaciół Szko-
ły i Promocji Gminy 
Jasienica, dofinan-
sowanego przez 
Gminę Jasienica.  
Organizatorami spo-
tkania było Stowa-
rzyszenie Przyjaciół 
Szkoły i Promocji Gminy Jasienica działającego przy szkole      
w Jasienicy.  

www.jasienica.pl 
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Z MUZYKĄ PO EUROPIE 
Cudze chwalicie, swego nie znacie…”chciałoby się rzec o dwóch grodźczan-

kach, siostrach Martynie i Esterze Pykach. Niektórzy mieszkańcy naszej gminy 
mieli już okazję poznać Panie i posłuchać ich muzyki. Wiele razy bowiem 
uświetniały różne spotkania i gminne imprezy. Niewiele osób jednak wie, iż na 
tym ich muzyczne dokonania się nie kończą. Siostry, razem, bądź osobno, od-
wiedziły wiele krajów, gdzie prezentowały swój kunszt muzyczny. Jednak wro-
dzona skromność Pań sprawia, że o ich niebywałym talencie i osią-
gnięciach najczęściej dowiadujemy się przez przypadek, albo z por-
tali społecznościowych. Dlatego też postanowiliśmy Państwu przy-
bliżyć nieco Ich dokonania. 

Obie Panie są absolwentkami Państwowej Ogólnokształcącej 
Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Bielsku – Białej. Grają muzyką 
zarówno klasyczną jak i folklorystyczną. Pani Martyna gra na 
skrzypcach. Pani Estera na flecie piccolo i flecie altowym. Obecnie 
kontynuuje swoją naukę na Akademii Muzycznej w Katowicach. 
W tym krótkim artykule nie sposób wyliczyć wszystkich osiągnięć   
i zdobytych nagród obu Pań. Przytoczę zatem najważniejsze z nich. 

Pani Martyna Pyka występowała w wielu krajach: w Czechach, 
na Słowacji, w Grecji, Francji, Macedonii, we Włoszech. Obecnie 
jest członkinią Zespołu Jasieniczanka, o którym coraz głośniej w na-
szym regionie, i nie tylko, głównie za sprawą licznych zdobytych    
w ostatnim czasie nagród w różnych konkursach 

Pani Estera Pyka koncertowała z orkiestrami symfonicznymi     
i dętymi, m.in. w salach Narodowej Orkiestry Symfonicznej Pol-
skiego Radia w Katowicach, w Teatrze Wielkim w Warszawie, Eu-
ropejskim Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego, czy Studiu 
Koncertowym Radia im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Jest 
laureatką: XIV Międzynarodowego Konkursu Zespołów Kameralnych w Jaworze, gdzie otrzymała wyróżnienie, 
Międzynarodowego Konkursu Duetów z Harfą, gdzie zajęła I miejsce. Dwukrotnie zajęła III miejsce w konkur-
sie etiud na Akademii Muzycznej w Katowicach. Jest finalistką Międzynarodowego Konkursu Muzyki XX         
i XXI Wieku dla Młodych Wykonawców. Ponadto otrzymała wyróżnienie na Międzynarodowym Konkursie In-
terpretacji Muzycznej.I wreszcie ostatnie, tegoroczne, prestiżowe nagrody – zdobycie I miejsca na konkursie 
eMuse International Music Competition– w Atenach (Grecja) oraz I miejsca na IMKA Internet Music Competi-
tion -  w Sarajewie (Bośnia i Hercogowina). Na stałe współpracuje także z Operą Śląską oraz Teatrem Muzycz-
nym Arte Creatura. 

My, grodźczanie, a zapewne i reszta mieszkańców naszej gminy, jesteśmy pełni podziwu i zarazem dumni, że 
są wśród nas tak utalentowane Osoby. Życzymy Paniom, by prezentowana przez nie muzyka docierała do coraz 
szerszych kręgów odbiorców, w przyszłości zaś odnosiły kolejne sukcesy. 

tekst: Renata Moczała 
Macierz Ziemi Cieszyńskiej w Grodźcu 

 

I MIEJSCE W POWIATOWYM  JESIENNYM RAJDZIE „BRĄZOWEGO LIŚCIA” 
Dzieci, rodzice i nauczyciele z ZSP w Jasieni-

cy kolejny już raz, brali udział w Powiatowym Je-
siennym Rajdzie „Brązowego Liścia”. Tym razem 
pokonaliśmy trasę z Landeku  do Zabrzega  – 
około 15 km. Już drugi raz  zdobyliśmy puchar  
Starosty dla „Najliczniej reprezentowanej szkoły” 
(88 osób). W rajdzie brały udział dzieci z kół: 
ekologicznego, przyrodniczego, regionalnego, Li-
gi Morskiej i Rzecznej oraz wszyscy, którzy mieli 
ochotę z nami pójść. Trasę pokonaliśmy z prze-
wodnikiem PTTK Markiem Czaderem, który 
opowiedział dzieciom wiele ciekawostek przy-
rodniczych. Kolejny rajd już wiosną – zaprasza-
my. 

Renata Szczeszek 



listopad  2017   11 

str 12 

Z   G Ó R K I … 

Nie do wiar y!  
Siedemnasty październik, godz. 14.17.  Celowo pi-

szę tę datę i godzinę  - wyjątkową jak każda inna, ale 
ta wyjątkowość jest niezwykłej urody: oto bowiem je-
sień jest w najpiękniejszej fazie. Bezchmurne niebo, 
słońce grzejące już dyskretniej niż latem, choć 21 
stopni.  Ale nade wszystko te najpiękniejsze kolory, 
które pukają mi do okna z pobliskiego lasu.  
Koś kiedyś wymyślił, że jesień kojarzyć musi się ze 
starością. Nic bardziej błędnego, bowiem ta pora roku 
–  niezwykła w swojej krasie złota polska jesień - mo-
że patronować  i młodości, i dojrzałości, i starości tak-
że; bo tyle w niej uroków, które zachwycają wszyst-
kich, niezależnie od fazy życia, bo też piękno dane jest 
każdemu, niezależnie od metryki czy przekonań. 
  Jesieni można było się spodziewać, bo pojawia 
się cyklicznie jak piękna znajoma, ale są sytuacje, któ-
rych człowiek w życiu się nie spodziewał, o których 
nawet nie marzył, bo czasem realność przekracza wy-
obraźnię. I mnie takie wydarzenie, zdawać by się mo-
gło, że zupełnie niemożliwe, spotkało… Dzwoni tele-
fon: 
- Antoni Piechniczek… - przedstawia się rozmówca…  
Zamurowało mnie, bo oczyma wyobraźni widzę wy-
bitnego trenera, którego zna cała Polska, który drużynę 
piłkarską, w trudnych latach stanu wojennego, dopro-
wadza na światowe szczyty, który jest autorytetem (nie 
tylko piłkarskim) chyba już dwóch pokoleń, a dla 
mnie, zatwardziałego kibica, prawdziwą ikoną, niemal 
świętym z obrazka…  „Ktoś sobie ze mnie kpi…” – 
pomyślałem, ale jednak nie… 
…czytałem pana wiersze z żoną. Bardzo mi się podo-
bały, szczególnie ten wiersz o matce… 
Nie do wiary! Świat się kończy! Były Trener polskiej 
kadry (i nie tylko) czyta moje wiersze! Do głowy mi 
nie przyszło, że ten facet, który twardą ręką musiał 

trzymać za twarz rozbrykane 
źrebaki (czyt. piłkarzy) jest też 
tak wrażliwym i subtelnym 
człowiekiem. 
…zapraszam pana do mnie, do 
Wisły… 
 Jestem w sercu Beskidów. 
W domu państwa Piechnicz-
ków, z którego przepiękny widok.  
„Pierwsza wizyta nie może być dłuższa niż  15 minut” 
przypomina mi żona. Ta pierwsza wizyta trwała 3 go-
dziny. Szczęśliwi ponoć czasu nie liczą, a ja byłem 
szczęśliwy, że mogłem rozmawiać z tak wybitnym 
człowiekiem, który sprawił tyle radości milionom ro-
daków, który od 44 lat jest dla mnie kimś wyjątko-
wym.  Ale piszę o tym nie dlatego, by się chwalić, czy 
nadymać jak indor na widok powabnych indyczek, ale 
dlatego, że zaskoczony byłem Osobowością Gospoda-
rza: bo oto przede mną Człowiek, który talentem, pra-
cą i odwagą zdobył szczyty popularności, sukcesów; 
stał się niekwestionowanym autorytetem, z którym li-
czyli się wszyscy możni tego (piłkarskiego) świata, 
który zapracował na sławę i …pieniądze! I oto rozma-
wiam z kimś tak normalnym, tak skromnym, tak rze-
czowym i konkretnym, tak szczerym i uczciwym, że 
wierzyć się nie chce, iż można takim być!  Naprawdę!  
  I tu rodzi się smutna konstatacja: iluż to bliźnich, 
którzy nawet do pięt nie dorastają panu Antoniemu, 
uważa się za najmądrzejszych pod słońcem, najlep-
szych, z pogardą patrzący na innych, którym może nie 
tak dobrze się powiodło… Te dwie cechy: pycha i po-
kora, a między nimi namiętności, marzenia, spełnie-
nia… czyli życie całe. Zawsze jednak będę opowiadał 
się za pokorą, bo unosi do nieba, a pycha (s)pycha do 
piekieł… 

Juliusz Wątroba

GIBKO PŁYNIE ŻYCI A WARTKO MIJO CZAS. 
Witóm piyknie!  

Zaś mómy listopad, i jako żech kieregosikej roku 
spómnioł, miesiónc mglisty, deszczowy, na kiery to 
niejeden narzyko, że wieczory dłógi i jakisi smutne, a 
reuma po kościach człowiekowi chodzi. 
 A jo, żeby se umilić ty wieczory, siadóm do mojigo 
fotela, kocur wskakuje mi na klin, zaczyno mruczeć, 
jo zawiyróm łoczy i idym na wander do zadku,  coby 
pospóminać tych wszystkich ludzi, kierych to niedow-
no jeszcze żech spotykoł po naszej dziedzinie. Łod-
wiedzołech ich, winszowołech im na urodziny, a teraz 
łodeszli cichutko, bo ich zawołali. Niejedyn nie podoł 
ręki, bo nie było czasu, łodeszli z tej pięknej ziymecz-
ki, łod szumnych naszych gróni i przepiyknych lasów. 
 A my jeszcze w dródze, nom trzeja gazdować i 
myśleć ło siebie i bliskich, bo przeca żodyn z nas nie 

wiy, wiela mómy  jeszcze 
dni do wandrowanio po tym 
świycie. I tak se rozmyślóm, 
że dobrze je czasym na 
chwile stanyć i porozmyślać 
nad tym naszym żywoby-
ciym. Może niejedyn z nas 
stołby się lepszy, zaczył by 
się dziwać inaczyj na swo-
ich bliźnich, ludzie czynścij 
by się uśmiechali, a może 
straciłoby się to choróbsko, 
kiere niejednego tropi, a nazywo się zazdrość, chci-
wość, nieżyczliwość. Mómy już to tak we zwyku, że 
radzi zamiatómy na placu u sómsiada, a na swoim 
bajzlu nie widzymy. Starzyk dycki godoł,  
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GIBKO PŁYNIE ŻYCI A WARTKO MIJO CZAS. 
kieby każdy pozamiatoł przed swojóm siyniom, to 
byłby porzóndek na całym świycie. 
 Ale trzeja mi wrócić z tego wandrowanio, na polu 
się wybrało, przestało padać, jutro pójdym na kier-
chów do Rudzicy, dyć też tam móm moc znómych 
kamratów, kierzy  łodeszli. Latoś pod koniec siyrpnia-
na miejsce spoczynku łodkludzili my paniom Helynke 
Miklarowóm. Na pogrzeb prziszło moc ludzi, spo-
mniało mi się taki powiedzyni, że jak chowióm biydo-
ka, to na pogrzeb idóm sami biydocy, a jak umrze bo-
gaty, to idóm biydni i bogaci, i to je prowda. Bo Pani 
Helynka, kieróm żech znoł, a nieroz przegodalimy ku-
pe godzin, należała do ludzi łogrómnie bogatych: w 
dobroć, móndrość, skromność, gościnność i miłość ku 
drugimu człowiekowi. Nigdy ło żodnym by źle nie 
powiedziała, a jakby tak kiery zasłóżył, to go zaroz 
usprawiedliwiała. Czy to nie wielki bogactwo? 
 Zazwyczoj tak bywo, że dorobek swojego życio 
człowiek przekazuje rodzinie i nejbliższym a łobdaro-
wani jeszcze nieroz majóm żol do umrzytego, że źle to 
podzielił, dostali mało a wiyncyj się im należało. Pani 
Helynka zostawiła wielkim herbowizne nie jyny ro-
dzinie, ale kożdymu, kiery chce poznać, jak to downi 

było, jak sie żyło, robiło na tej pięknej Ziymi Cieszyń-
skij. Z tego bogactwa, kiere nóm zostawiła w ksiónż-
kach, nie jyno my bydymy korzystać, ale też przyszłe 
pokolynia, bo je to bogactwo kiere się nigdy nie wy-
czyrpie. Tóż chylym czoło przed tóm mogiłóm, bo i jo 
móm udział w tym bogactwie z kierego mogym korzy-
stać. W ciszy zaś kóńczóncego sie mglistego listopa-
dowego dnia, słyszym głos: 
„Radach miała tych, kierzy z sercem ku mnie przyszli 
Pumógłażech tym, kierym tego było trzeja 
Dzieliłach chlyb, śmiych, płacz i swoji myśli 
I z czystym sumiyniym poszłach se do nieba. 
Jak na mojóm mogiłe kiedy proch naleci 
Abo go zakryje jesień szaróm mgliczkom 
Łoczyśćcie go, proszym, rudniczanie moji 
Ale nigdy łzami, ale zawsze tóm staróm mowóm,  
kieróm radach miała 
I piyknóm cieszyńskim pieśniczkóm” 
 Tóż do widzynia Pani Helynko w łónym lepszym 
kraju, kaj se siednymy przy piecu kachlowym i zaś se 
pogodómy, jak to downi na naszej Cieszyńskij Ziymi 
bywało. 
    J. N. Josiyniczanin       

CARITAS WRĘCZYŁA DZBAN ŚW. JANA KANTEGO 
Caritas diecezji bielsko-żywieckiej po raz trzeci 

wręczyła nagrody „Dzban Św. Jana Kantego” osobom 
na co dzień w swojej działalności wspierającym osoby 
potrzebujące. Do nagrody został nominowany Krzysz-
tof Mojżyszek, działacz ruchów trzeźwościowych       
z Międzyrzecza Górnego.  

Pan Krzysztof Mojżyszek od 20 lat angażuje się w 

spotkania grup terapeutycznych, działających na tere-

nie gminy Jasienica, współtworzył grupy środowiska 

AA  w Świętoszówce przed 20 laty i w Międzyrzeczu 

Górnym przed 10. Jest organizatorem wielu imprez 

trzeźwościowych, integracyjnych spotkań. Na szcze-

gólną uwagę zasługuje fakt, że w imprezach organi-

zowanych w plenerze uczestniczą nie tylko osoby uza-

leżnione, ale też całe ich rodziny i znajomi. Uczestni-

czył m.in.  w organizowanych przez Caritas obozów 

letnich dla dzieci.  
Pan Krzysztof Mojżyszek chętnie służy swoją po-

mocą osobom, które zaczynają drogę do trzeźwości. 

Robi to nie tylko w Punktach Konsultacyjnych w Świę-
toszówce i Międzyrzeczu Górnym w ramach swoich 

obowiązków, ale również niezależnie od pory dnia i 

godziny    w przypadku, gdy istnieje taka potrzeba. Od 

20 lat nie odmawia pomocy osobom uzależnionym, ja-

ko ceniony przez nich rozmówca, udzielający wsparcia 

ma dużą renomę, o czym świadczy fakt, że takie osoby 

wzajemnie go sobie polecają. Rozmów nie odmawia 

nawet    w domu, gdzie przygotował specjalne kame-

ralne pomieszczenie. Osoby wychodzące z uzależnień, 
głównie alkoholizmu, wskazują, że nigdy też nie od-

mawia pomocy w sytuacjach kryzysowych, służąc swo-

ją obecnością i duchowym wsparciem.  

Dzięki szczeremu i empatycznemu podejściu do 

problemu uzależnienia jest partnerem wiarygodnym          

i przekonującym dla osób podejmujący próbę wyjścia 

z nałogu. Wiele osób podkreśla na spotkaniach, że to 

rozmowy i działania Pana Krzysztofa były zaczątkiem 

do powrotu ich do normalnego funkcjonowania.  
W kategorii darczyńca nagrodę otrzymał Eugeniusz 

Jurecki z parafii w Hałcnowie, w kategorii współpraca 
z Caritas diecezji bielsko-żywieckiej nagrodzono Biel-
skie Koło Towarzystwa Pomocy im św. Brata Alberta, 
które od 28 lat troszczy się o najbardziej potrzebują-
cych, zaś w kategorii świadectwo przyznano ex aequo 
dwie nagrody, dla wolontariuszki Caritas, Ireny Pa-
sierbek z Aleksandrowic oraz całego zespołu parafial-
nego Caritas z Łodygowic.  

Podczas gali w Bielskim Centrum Kultury w Biel-
sku-Białej nagrody wręczyli bp Roman Pindel oraz 
dyrektor bielsko-żywieckiej Caritas ks. Robert Ka-
sprowski, który wyjaśnił, że wszyscy nominowani za-
sługują na nagrody.  

Zwycięzcy otrzymali w nagrodę glinianą figurkę z 
surowej, wypalonej gliny, autorstwa niedowidzącej 
Urszuli Kuś ze Skoczowa i dopracowana artystycznie 
przez Katarzynę Gwiżdż. Nawiązuje do legendy         
o rozbitym dzbanie, który został sklejony dzięki mo-
dlitwie św. Jana Kantego. Przedstawia zmartwioną 
dziewczynkę, czekającą na pomoc.  

Uroczystości połączono z jubileuszem 25-lecia ist-
nienia Caritas diecezji bielsko-żywieckiej. (źródło: 
diecezja.bielsko.pl  
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STOP PRZEMOCY W RODZINIE  
– ZAREAGUJ!!! 

Co to jest przemoc w rodzinie? 
W świetle przepisu art. 2 ust. 2  Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tj. Dz. U. z 

2015r. poz. 1390) jako przemoc w rodzinie należy rozumieć: 
 „jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobi-

ste członków rodziny, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, narusza-
jące ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym 
lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą”. 
PRZEMOC W RODZINIE CHARAKTERYZUJE SIĘ TYM, ŻE: 
1. JEST INTENCJONALNA Przemoc jest zamierzonym działaniem człowieka i ma na celu kontrolowanie i podporządkowanie 

ofiary. 
2. SIŁY SĄ NIERÓWNOMIERNE W relacji jedna ze stron ma przewagę nad drugą. Ofiara jest słabsza a sprawca silniejszy. 
3. NARUSZA PRAWA I DOBRA OSOBISTE Sprawca wykorzystuje przewagę siły narusza podstawowe prawa ofiary (np. prawo 

do nietykalności fizycznej, godności, szacunku itd.). 
4. POWODUJE CIERPIENIE I BÓL Sprawca naraża zdrowie i życie ofiary na poważne szkody. Doświadczanie bólu i cierpienia 

sprawia, że ofiara ma mniejszą zdolność do samoobrony. 

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

z Twoich bliskich jest ofiarą przemocy ze strony osoby najbliższej, nie wstydź się prosić o pomoc. Prawo 

stoi po Twojej stronie! Pamiętaj, PRZEMOC TO PRZESTĘPSTWO. 

Możesz zadzwonić pod numery telefonów: 
• Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Jasienicy, Jasienica 845, 43-385 Jasienica Tel. 338152992 
• Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jasienicy, Jasienica 845, 43-385 Jasienica Tel. 338152992 

• Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” Tel. 801 12 00 02  
• Komisariat Policji w Jasienicy Jasienica 1401, 43-385 Jasienica tel. 338250510; 
• Punkt Konsultacyjny w Jasienicy, Jasienica 894, 43-385 Jasienica, Tel. 722004005; 
• Podbeskidzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej ul. Piękna 2, 43-300 Bielsko – Biała Tel. 338146221 – całodobowo 

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

VII SPARTAKIADA KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH 
„JAK SIE DOWNIJ WE WSI BAWILI” 

21 października w Hal Widowiskowo-Sportowej        w 
Węgierskiej Górce odbyła się VII Spartakiada Kół Gospo-
dyń Wiejskich -„Jak sie downij we wsi bawili”. Dzięki 
barwnym strojom, pozytywnej energii, a także sportowej 
rywalizacji zabawa była rewelacyjna! 

Na VII Spartakiadzie były Koła aż z 16 miejscowości 
województwa śląskiego oraz małopolskiego. Cała impreza 
rozpoczęła się od oficjalnego rozpoczęcia, podczas którego 
głos zabrali Radny Sejmiku Województwa Śląskiego – Pan 
Krystian Kiełbasa, z-ca Dyrektora Wydziału Terenów Wiej-
skich – Pan Robert Karpeta, Kierownik ARiMR w Żywcu 
Pan Józef Stopka, Przewodniczący Rady Gminy Węgierska 
Górka – Pan Wojciech Sobel oraz Gospodarz Gminy Wę-
gierska Górka Pan Piotr Tyrlik. Ten ostatni życzył wszyst-
kim zebranym dobrej zabawy i wyśmienitej rywalizacji. 
Uczestniczki Spartakiady najpierw wzięły udział w inten-
sywnej rozgrzewce, a następnie przystąpiły do ośmiu konku-
rencji, m.in.: biegu z jajkiem na łyżce, pokonania toru prze-
szkód, rzutu kapeluszem, ziemniakami i inne. Zwyciężyło 
KGW Zaborze, zaraz za nimi uplasowało się KGW Kosza-
rawa, a na trzecim miejscu - KGW Bielowicko. Oczywiście 
nie wyniki były tutaj najważniejsze, tylko doskonała zabawa, 
a także integracja i wymiana doświadczeń. 

http://kolkarolniczebb.pl 
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LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZIEMIA BIELSKA 
 PLANUJE KOLEJNE NABORY WNIOSKÓW 

 

Już na początku 2018 roku LGD Ziemia Bielska rusza z kolejnymi naborami wniosków o dofinansowanie w ra-
mach realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2020. 
Tym razem o pomoc będzie można ubiegać się w zakresie podejmowania i rozwijania działalności gospodar-
czej oraz zachowania dziedzictwa lokalnego. W przypadku naboru na podejmowania działalności gospo-
darczej oferta skierowana będzie głownie do osób planujących utworzenie firmy z branży odnawialnych 
źródeł energii. Dotacje na rozwój działalności gospodarczej będą przewidziane głównie dla firm prowa-
dzących działalność w zakresie produktu lokalnego i odnawialnych źródeł energii.  
Z naboru wniosków z zakresu zachowania dziedzictwa lokalnego będą mogły skorzystać instytucje działa-
jące w sferze kultury, a sfinansowane będą mogły być projekty polegające na zakupie wyposażenia zwią-
zanego z prowadzoną działalnością kulturalną. 
Warunki konkursu pozostają bez zmian – z naborów mogą skorzystać mieszkańcy naszego regionu (Bestwina, 
Buczkowice, sołectwa Czechowic-Dziedzic – Bronów, Ligota, Zabrzeg; Jasienica, Jaworze, Kozy, Porąbka, Wi-
lamowice, Wilkowice), jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe oraz przedsiębiorcy, któ-
rzy już prowadzą działalność, ale chcą ją rozwijać na naszym terenie. 
Wysokość dotacjidla osób podejmujących działalność gospodarczą to 50 tys. zł (bezzwrotna premia wypłacana 
w dwóch ratach). Wsparcie na rozwój firmy czy zachowanie dziedzictwa lokalnego polega na refundacji ponie-
sionych kosztów (w zależności od reprezentowanego sektora zwrot wyniesie od 63,63 % do 95 % kosztów). 
Aby złożyć projekt należy najpierw zapoznać się ze Strategią RLKS i Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa        
i Rozwoju Wsi „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez spo-
łeczność”. Można też skorzystać z bezpłatnego doradztwa, szkoleń i warsztatów oferowanych przez LGD.  
Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze LGD Ziemia Bielska. Zapraszamy do kontaktu! 

Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska, ul. Piastowska 40, 43-300 Bielsko-Biała 
Tel/fax. 033 8136964, e-mail:projekty@ziemiabielska.pl, www.ziemiabielska.pl. 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”, 

Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „ Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy 

 LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

 

LEKCJA PRZYRODY W DOMKU MYŚLIWSKIM W IŁOWNICY 
Koło Łowieckie „Ślepowron” w Rudzicy, od lat konsekwentnie organizuje spotkania edukacyjne 

dzieci i młodzieży, w zakresie przyrodniczo – ekologicznym. Działania te, wpisują się w  jeden z istot-
nych celów jakie stawia sobie nasze koło i traktowane jest  to, jako jego istotny dorobek ostatnich kil-
kunastu lat. Co roku, zwykle w okresie jesiennym, spotkania edukacyjne ze szkołami naszej gminy  
mają miejsce w siedzibie koła. Wiąże się to także, z prowadzonymi przez młodzież zbiórkami  kaszta-
nów i żołędzi na zimowe dokarmianie zwierzyny, we współpracy z kołami łowieckimi. 

Siedziba Koła Łowieckiego „Ślepo-
wron” w Iłownicy, po raz kolejny witała 
10. października małych gości ze szkoły 
podstawowej w Jasienicy wraz z ich opie-
kunami. Spotkanie jak zawsze, prowadził 
Prezes Koła Andrzej Szimke. Tym razem 
głównym prelegentem był Łowczy Okrę-
gowy z Bielska-Białej - Michał Jordan, 
także członek naszego koła. Prelekcja 
przykuła uwagę dzieci na wiadomościach 
i ciekawostkach z życia zwierząt żyjących 
w naszym otoczeniu. Wiele uwagi po-
święcił prelegent relacjom ludzi do zwie-
rząt, właściwemu zachowaniu ludzi wo-
bec zwierząt, które by nie zagrażały  ani 
ludziom ani zwierzętom.  
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LEKCJA PRZYRODY W DOMKU MYŚLIWSKIM W IŁOWNICY 
Zwrócono uwagę, na właściwe zachowania człowieka w środowisku naturalnym.  Dzieci zasypy-

wały pytaniami prowadzących spotkanie i dzieliły się swoimi doświadczeniami z relacji ze zwierzęta-
mi. Spotkanie było wypełnione także muzyką myśliwską, wykonywaną na rogach myśliwskich. Zada-
nie to realizowali członkowie Zespołu Sygnalistów Myśliwskich Koła Łowieckiego „Ślepowron”        
w osobach Stanisław Rajba i Sławomir Pietrzyk. Przy okazji omówiono także różne aspekty powstałej 
przez wieki muzyki myśliwskiej, jej roli w kulturze myśliwskiej i znaczeniu zamku pszczyńskiego w 
jej rozwoju. Na zakończenie dzieci otrzymały drobne prezenty, planszę edukacyjną dla szkoły oraz 
kwitnące wrzosy do posadzenia w swoich ogródkach. 

Nasze koło jest otwarte na różnego rodzaju spotkania  i pogadanki. Chętnie prezentujemy nasz bo-
gaty dorobek,  dzielimy się naszą wiedzą, doświadczeniami, a także osiągnięciami w zakresie ochrony 
zwierzyny łownej. Należy wyraźnie podkreślić, że we współczesnym świecie, ingerencja w populację 
poszczególnych gatunków jest konieczna, aby nie dopuścić do nadmiernej dysproporcji pomiędzy po-
pulacjami zwierząt dziko żyjących. Konsekwencje nadmiaru i przewagi pewnych gatunków zwierząt 
obserwujemy między innymi jako wzrost szkód w uprawach rolnych, a nawet ogródkach przydomo-
wych, a także w liczbie wypadków drogowych z udziałem zwierząt, często tragicznych w skutkach. 
Zmiany w strukturze upraw polowych oraz  intensyfikacja produkcji rolniczej spowodowały nadmierny 
wzrost populacji niektórych gatunków zwierząt. Sytuacja ta wymaga dużego wysiłku ze strony myśli-
wych w celu doprowadzenia do zrównoważenia populacji na miarę pojemności ekosystemu i ograni-
czenia konfliktu interesów różnych grup społecznych. 

Zapraszamy do współpracy  „Darz Bór” 
Stanisław Rajba 
Andrzej Szimke 

PRACOWNIK SOCJALNY – PÓŁWIECZNA PROFESJA                                                       
Zawód pracownika socjalnego – praca czy służba na rzecz drugiego człowieka? A może jedno i drugie. 
Sięgając do genezy powstania tegoż zawodu, warto 

zwócić uwagę, iż od formalnego nazwania go minęło 
pół wieku, a bardziej dokładnie, aż 51 lat. Otóż w 1966 
r. nazwę tego zawodu, wprowadzono Zarządzeniem 
Ministra Oświaty z dnia 4 listopada, wtedy to też ofi-
cjalnie nazwano wykwalifikowanego pracownika 
wówczas opieki społecznej. Zarządzeniem tym, zastą-
piono nazwę dotychczasowych opiekunów 
społecznych, a jednocześnie rozpoczęto dynamicznie 
rozwijające się zmiany systemu opieki społecznej,       
a później pomocy społecznej. 

W szeroko pojętych środkach masowego przekazu 
takich jak: telewizja, prasa czy internet, niemalże każ-
dego dnia słyszymy o przypadkach działań pracownika 
socjalnego na rzecz osoby czy całego systemu rodzin-
nego. Z obserwacji wielu takich zdarzeń, można 
stwierdzić, że o wiele częściej ukazuje się pracownika 
socjalnego jako człowieka czy też pracownika "działa-
jącego szkodliwie", bądź nie działającego wcale. Wie-
lokrotnie pojawia się sztampowe stwierdzenie czy py-
tanie; gdzie był pracownik pomocy społecznej? 

W odniesieniu do częstych przypadków i wydarzeń, 
gdzie pracownik socjalny staje się kolokwialnie 
mówiąc, w centrum uwagi, a jego działania są poddane 
licznym ocenom, warto poznać  i zagłębić się w 
bliższy sposób, w treść codzinności tego zawodu. 

Prof. dr hab. Karol Mausch z Uniwerystetu im. A. 
Mickiewicza w Poznaniu, w jednym ze swoich 
artykułów poświęconych pracy socjalnej i roli jednos-
tek pomocy społecznej, swierdził, iż  cyt.: "osoby za-
trudnione  w różnych formach pomocy społecznej  są 
narażone na sytuacje stresujące, wypalenie zawodowe, 
choroby i inne negatywne skutki". Zwraca również 
uwagę na istotę cech osobowości osób, które chcą 

swoją przyszłość i codzienność związać z pracą na 
rzecz drugiego człowieka. 

Biorąc pod uwagę specyfikę pracy o której mowa, 
nie trudno wymienić bez zastanowienia, jakie to też 
cechy osobowiści i czym powinien charakteryzować 
się pracownik socjalny, a po to, by obowiązki, które 
wykonuje były realizowane w sposób rzetelny               
i z korzyścią dla drugiego człowieka. Zatem trudno 
wyobrazić sobie osobę wykonującą ten zawód,            
a pozbawioną empatii, cierpliwości, zrozumienia poz-
bawionego ocenienia, czy też zwyczajnej chęci w ra-
mach swojego obowiązku spojrzenia, na osobę czy 
rodzinnę w sposób indywidualny, używając do tego 
narzędzi jakie posiada, zgodnie z obowiązującymi ak-
tami prawnymi. Mówiąc o narzędziach jakimi dyspo-
nuje pracownik socjalny w celu udzielenia pomocy 
potrzebującemu, warto zwrócić uwagę na szerokie 
spektrum działań, biorąc pod uwagę grono odbiorców 
szeroko pojętej pracy socjalnej. 

Gdybyśmy chcieli przybliżyć w jaki sposób działa 
tenże pracownik, to warto zwrócić uwagę w jakim ob-
szarze problemów ludzkich podejmuje działania. 

Pracownik socjalny jest niejedokrotnie utożsamiany 
z działaniem na rzecz wsparcia osoby czy rodziny 
znajdującej się w trudnej i ciężkiej sytuacji finansowej, 
w celu udzielenia pomocy finansowej. Zatem takowe 
obrazowanie tejże profesji jest jak najbardziej błędne, 
dlaczego? 

Codzienność człowieka wykonującego ten zawód, 
to nie tylko pomoc tym, którzy znajdują się w trudnej 
sytuacji finansowej, ale także podejmowanie działań i 
reagowanie na inne zaistniałe sytuacje w środowisku.  
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PRACOWNIK SOCJALNY – PÓŁWIECZNA PROFESJA 
Niejednoktronie świadcząc pracę socjalną, pracow-

nik socjalny ma do czynienia z problemami osoby czy 
rodziny, poza sferą egzystencji. Podejmuje działania 
na rzecz osób niepełnosprawnych, chorujących, osób 
doznających przemocy domowej, a także stosujących 
przemoc, opuszczających zakłady karne, bezrobotnymi 
czy też innymi problemami, z którymi musi się 
zmierzyć. Zatem chyba trudno się nie zgodzić, iż pole 
jego działania i lista odbiorców jest bardzo 
odbiegająca od możliwości stosowania szablonu w 
codziennej pracy. Każda z tychże grup wymaga odpo-
wiedniej analizy przypadku, a przede wszystkim zasto-
sowania odpowiedniego narzędzia w celu udzielenia 
pomocy, której dana osoba czy rodzina potrzebuje. 
Warto również zwrócic uwagę, na jakże ważną istotę 
chęci współpracy rodziny z pracownikiem socjalnym, 
zaufania do jego działań, a także zrozumienia barier z 
jakimi w swojej pracy musi się zmierzyć, biorąc pod 
uwagę, iż jego możliwości działania są umocowane w 
literze prawa, a więc m.in. w abecadle obowiązującego 
prawa jakie niewątpliwie stanowi podstawowa lektura 

jednostek pomocy społecznej, czyli Ustawa o pomocy 
społecznej z dnia 12 marca 2004r.   

Odnosząc się do tegoż aktu prawnego, warto 
podkreślić, iż 21 listopad jest ustanowiony Dniem 
Pracownika Socjalnego, a zarazem świętem tej pro-
fesji. 
Z okazji tego święta warto życzyć wszystkim działają-
cym na rzecz drugiego człowieka, aby w swojej pracy 
kierowali się słowami znanego filozofa i teologa, także 
laureata Pokojowej Nagrody Nobla w 1952r. 
„Otwórz szeroko oczy i rozejrzyj się czy ktoś nie 
potrzebuje trochę czasu, trochę uwagi.  
Może jest to człowiek samotny albo zgorzkniały,  
albo chory, albo niedołężny.  
Może starzec, a może dziecko.  
Nie pomiń okazji, gdy możesz coś z siebie ludziom 
ofiarować jako człowiek”. 
Albert Schweitzer 

Klaudia Pieczara -  pracownik socjalny 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Jasienicy 

 

GRAND PRIX POLSKI  
W BADMINTONIE 

Julia Piwowar z Michałem Szczypką z KS Set Mazań-
cowice zwyciężyli w kategorii młodzików młodszych, 
w grze mieszanej podczas zawodów Grand Prix Polski 
w Zielonce, przeprowadzonych od 20 do 22 paździer-
nika. Oprócz tego Michał zdobył również brązowy 
medal w grze pojedynczej, z kolei Julka w parze z Ga-
brielą Skórkowską z BKS Kolejarz Częstochowa upla-
sowały się na trzecim miejscu. Dobrze wypadł także 
Jacob Toczek, który doszedł do ćwierćfinału, w grze 
podwójnej z Janem Kaperą z UKS Plesbad Pszczyna.  
W turnieju walczyli również Justyna Biernot i Piotr 

Wiercigroch, który w jednej szesnastej finału, w zaciętym pojedynku przegrał z późniejszym mistrzem w swojej 
kategorii. Justyna również wykazała się dobrą postawą, nie ustępując w grze ze starszymi od siebie zawodnicz-
kami.  

www.jasienica.pl 

Doceniając  doniosłość roli Pracownika Służb Społecznych oraz mając świadomość licznych wymagań  
związanych z wykonywaniem tego zawodu – misji, wyrażam wdzięczność za trud włożony  

w profesjonalizm, twórcze  i aktywne wykonywanie swojej pracy, gotowość do ciągłego rozwoju 
 i przezwyciężania wszelkich trudności oraz troskę o jakość życia osób borykających się 

 z problemami codziennej egzystencji. 
Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego chciałabym złożyć na ręce pracowników socjalnych oraz  

pozostałych pracowników GOPS najserdeczniejsze życzenia i gratulacje oraz przekazać wyrazy uznania za 
zaangażowaną i niezłomną pracę, którą każdego dnia wkładacie w działania na rzecz drugiego 

potrzebującego człowieka. 
Dziękując za dotychczasową pracę składam życzenia; zdrowia, wielu sukcesów zawodowych, realizacji 

wszelkich zamierzeń, siły i wytrwałości oraz pomyślności w życiu osobistym. 
Oby kolejne lata upływały w atmosferze życzliwości, doświadczonej zarówno ze strony  

podopiecznych, współpracowników jak i otaczającej Was społeczności. 
Małgorzata Klajmon - Kierownik 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Jasienicy 
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60 SPOTKAŃ NA 60-LECIE GBP – CIĄG DALSZY 
Henryk Sienkiewicz - odkryjmy na nowo 

 To tytuł spotkania literackiego z prof. dr hab. Ryszar-
dem Koziołkiem. Profesor Koziołek pochodzi  z Jasienicy 
i tutaj ukończył szkołę podstawową. Jest literaturoznawcą, 
historykiem literatury, profesorem nadzwyczajnym Uni-
wersytetu Śląskiego w Katowicach. Pracuje w Instytucie 
Nauk o Literaturze Polskiej, jest prorektorem do spraw 
kształcenia studentów. W 2010 otrzymał Nagrodę Literac-
ką Gdynia w kategorii eseistyki, a w 2017 nagrodę im. 
Kazimierza Wyki. Był przewodniczącym Nagrody Lite-
rackiej „Nike”. Przedmiotem jego prac badawczych jest 
teoria i interpretacja prozy nowoczesnej, a także historia    
i poetyka polskiej powieści historycznej. W czasie spotka-
nia profesor Koziołek, przybliżył nam życie i twórczość Henryka Sienkiewicza. Postacią tego pisarza zaintere-
sował się już w szkole podstawowej, kiedy to razem ze swoim kolegą Jackiem czytali na wyścigi Trylogię H. 
Sienkiewicza i przepytywali się nawzajem z treści tej powieści. Poznaliśmy różne, mało znane fakty z życia 
wielkiego pozytywisty, którego nasz gość uważa za największego i najbardziej znanego na świecie polskiego pi-
sarza tamtego okresu. Cieszymy się, że mimo natłoku różnych zajęć Pan Profesor znalazł czas dla nas i w bardzo 
przystępny i zarazem odkrywczy sposób, przedstawił nam postać Henryka Sienkiewicza. 

Spotkanie autorskie 

 Kolejne spotkanie literackie, odbyło się 27 
września. Tym razem naszym gościem był zaprzy-
jaźniony z naszą biblioteką, znany i lubiany poeta 
Juliusz Wątroba. Wieczór ten był przedłużeniem 
uroczystych obchodów 60-lecia GBP, o których 
pisaliśmy w poprzednim numerze Jasienicy. Nasi 
goście obejrzeli prezentację ukazującą ważne fak-
ty z życia biblioteki oraz otrzymali drobne upo-
minki. Tym razem Pan Juliusz zaprezentował 
fraszki z tomiku „Mrówki far(m)a(z)ona”. Są to 
krótkie utwory o różnorodnej tematyce np.: ero-
tyczne, filozoficzne, polityczne, o przyrodzie, sta-
rości, niebie i  inne. Miłym akcentem tego wieczoru były melodie ze spektaklu „Pociąg pospieszny do Miłości”, 
w którym Pan Juliusz ujawnił swój kolejny talent – śpiew. Dziękujemy bardzo naszemu poecie za humorystycz-
no-melancholijny wieczór. 

Podróże z GBP… 

W dniu 11.10.2017 ponownie gościliśmy 
państwa Grzegorza i Dagmarę Pastwów, pasjonatów 
podróży po świecie. Tym razem zabrali nas w swo-
ich opowieściach w egzotyczną podróż do Iranu. 
Mogliśmy nie tylko posłuchać o tym kraju, ale także 
obejrzeć prezentację multimedialną ukazującą za-
bytki, przyrodę, ludzi i ich życie. Na około 300 
zdjęciach podziwialiśmy irańskie meczety z ich mo-
zaikami i witrażami, groby władców wykute w ska-
łach ozdobione płaskorzeźbami. Byliśmy na Pie-
kielnej Wyspie, zachwycaliśmy się skalistymi gó-
rami, pustynią solną i piaszczystą. I wieloma innymi 
ciekawymi miejscami. Nasi goście stwierdzili, że 
Iran to kraj bezpieczny, jeśli przestrzega się obowią-
zujących tam zasad, a mieszkańcy to ludzie życzliwi i bardzo pomocni. Podróżnicy opowiadali również o irań-
skich potrawach, ogromnych bazarach i wielu innych ciekawych rzeczach. Uczestnicy spotkania, którzy mieliby 
ochotę wybrać się do Iranu, mogli skorzystać z wielu praktycznych rad dotyczących podróży. Pani Dagmaro       
i Panie Grzegorzu serdecznie dziękujemy.  

Zapraszamy na kolejne spotkania w Gminnej Bibliotece Publicznej w Jasienicy. 
           Anna Kurpik 
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WRZESIEŃ MIESIĄCEM BEZPIECZEŃSTWA 
 W Przedszkolu Publicznym w Święto-
szówce, priorytetem jest bezpieczeństwo 
dzieci. Na początku roku szkolnego dzie-
ci poznają drogę do przedszkola wraz ze 
znakami drogowymi i zasadami, które 
uczą jak należy zachować się na ulicy. W 
ramach edukacji w tym kierunku zaprosi-
liśmy dzielnicowego Świętoszówki  asp. 
Grzegorza Bączka, który spotkał się        
z dziećmi. Tematem pogadanki było 
przede wszystkim bezpieczeństwo. Poli-
cjant rozmawiał z dziećmi o prawidło-
wym poruszaniu się po ulicach w dozwo-
lonych do tego miejscach, a w szczegól-
ności omówił zasady bezpiecznej drogi 
do i z przedszkola. Przypomniał również 
o konieczności noszenia elementów od-
blaskowych przy ubraniu oraz jak należy 
zachować się gdy zaczepi nas obca osoba. Największym zainteresowaniem cieszyły się wśród dzieci opowiada-
nia o codziennej pracy Policji. Dzieci czynnie uczestniczyły w spotkaniu zadając dużo pytań. Najprzyjemniejszą 
częścią spotkania, było oglądanie przyniesionych przez gościa podstawowych akcesoriów policjanta. Dzięki spo-
tkaniu, dzieci nauczyły się, że pan policjant to osoba do której można zwrócić się o pomoc w każdej sytuacji. 

Nauczycielki Przedszkola Publicznego w Świętoszówce. 

JEMY ZDROWO I ROŚNIEMY PRAWIDŁOWO!  
DZIEŃ POMIDORA W PRZEDSZKOLU W GRODŹCU 

  11 października dzieci z grupy młodszej obchodziły DZIEŃ POMIDORA  i z tej okazji przyszły do przed-
szkola ubrane na czerwono. Na dzień dobry otrzymały opaski z emblematem pomidora, który był obecny 
w zabawach ruchowych, tanecznych i w za-
jęciach techniczno-plastycznych. Dzieci 
przedstawiły taneczną inscenizację wiersza 
Jana Brzechwy „Pomidor”, w korowodzie 
do rymowanki „I am the tomato” grały na 
instrumentach perkusyjnych, a w zabawie 
„Pomidor” ćwiczyły koncentrację uwagi. Po 
zabawie odbyła się degustacja, podczas 
której przedszkolaki odkrywały nowe sma-
ki. Na stołach królowały świeże pomidory 
własnoręcznie krojone przez dzieci, pomi-
dory suszone z bazylią, świeża marchewka, 
owoce oraz soki z pomidora i z marchewki. 
Zajęcia miały na celu zachęcić dzieci do 
zdrowego odżywiania się i odkrywania wa-
rzyw w różnej postaci, nawet pomimo utartych przyzwyczajeń czy preferencji żywieniowych. Był to bar-
dzo czerwony dzień, pełen energii i zdrowych przekąsek.  

Alicja Zubek 

SUKCESY RECYTATORSKIE UCZNIÓW Z WIESZCZĄT 
W dniu 14 października 2017roku  odbył się w Bielsku Białej Konkurs Recytatorski "Chrześcijańskie 

korzenie literatury polskiej" organizowany już po raz 25 przez Klub Inteligencji Katolickiej. 
Występy uczennic Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wieszczętach, zakończyły się sukcesem. Wiktoria 

Gruszka  i Izabela Sikora z klasy III zajęły ex aequo II miejsce, natomiast Aleksandra Sikora z klasy VII 
zdobyła wyróżnienie.                                                                                                                         

21 października 2017 roku uczennice wzięły udział w Koncercie Laureatów, który był jednym z punktów 
programu XXXII Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej w Bielsku Białej. 

                                                                                           Jadwiga Jagła 
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NASI UCZNIOWIE  
W CZESKIEJ BIBLIOTECE 

W dniu 10 października br., uczniowie klasy 3d (członkowie 
Klubu Moli Książkowych) ,z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego 
w Jasienicy, odwiedzili bibliotekę w Petrvaldzie. Inicjatywa ta 
została zorganizowana, w ramach współpracy Gmin Jasienica 
iPetrvald.  

Spotkanie prowadziła Agnieszka Buchtová, która na co 
dzień zajmuje się tłumaczeniami artystycznymi na język czeski, 
(przekłada literaturę dziecięcą: opowiadania, wiersze, słuchowi-
ska). Pani Agnieszka ze względu na dwujęzycznych słuchaczy 
(uczniów z Jasienicy i uczniów z jednej z czeskich szkół) zatrud-
niła do pomocy pacynki: kota (kocour(cz.)), który tłumaczył 
z języka czeskiego na język polski i słonia (slon(cz.)), który był 
tłumaczem dla czeskich słuchaczy. Pani Agnieszka wraz z pa-
cynkami wyjaśniła młodemu audytorium, na czym polega praca 
tłumacza. Dzieci nauczyły się również kilku czeskich słów i po-
szukiwały różnic i podobieństw pomiędzy językami. Poznaliśmy 
m.in. brzmienie naszych imion w języku czeskim, wiemy też, że 
chcąc kupić truskawki u naszych czeskich sąsiadów musimy py-
tać o jahody (co dla dzieci brzmiało jak „jagody”). Były również 
łamanki językowe zadawane przez dzieci: czeskie (Tř-
istatřicetřistříbrnýchstříkaček) i polskie (Stół z powyłamywanymi 
nogami), a także zagadki dotyczące znanych bajek i baśni (dla 
Polaków zagadki w  języku czeskim, a dla Czechów zagadki w języku polskim). Wszyscy uczestnicy świetnie 
się bawili. 

Bardzo dziękujemy za zaproszenie        M. Kliber 

ZŁOTY MEDAL POLICJANTA 

Marek Chrapkiewicz, policjant i mieszkaniec gminy Ja-
sienica, zdobył złoty medal Mistrzostw Policji w Judo.  

Zawody zostały przeprowadzone 20 października 2017 
w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, prawo startu 
miał w nich każdy zawodnik reprezentujący polskie służby 
mundurowe. Marek Chrapkiewicz, reprezentujący tyską 
komendę, zdobył pierwsze miejsce w kategorii wagowej 
do 81 kg, wygrywając wszystkie pięć walk. Sukces tym 
bardziej cieszy, gdyż w finale poprzez rzut na ippon poko-
nał utytułowanego zawodnika Huberta Terleckiego, repre-
zentującego na co dzień Gwardię Bydgoszcz.  

W zawodach uczestniczyli funkcjonariusze z Komendy 
Stołecznej Policji, CSP w Legionowie oraz komendy wo-
jewódzkie z Bydgoszczy, Katowic, Krakowa, Łodzi, Po-
znania, Radomia, Wrocławia, Białegostoku, Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więzien-
nej, Biura Ochrony Rządu oraz Wojska Polskiego.  

Na swoim koncie, startujący od 17 lat policjant z Jasienicy, ma m.in.  
- III miejsce Mistrzostw Europy w Ju-Jitsu (Bielsko-Biała, 2006 r.)  
- III miejsce Mistrzostw Świata w Ju-Jitsu (Niemcy, Hanau 2007 r.)  
- III miejsce Mistrzostw Europy w Ju-Jitsu (Słowenia, Maribor 2008 r.)  
- III miejsce Mistrzostw Świata w Ju-Jitsu (Grecja, Ateny 2009 r.)  
- Drużynowe mistrzostwa Polski juniorów (2010 r. z drużyną Czarni Bytom)  
- Drużynowe mistrzostwa Polski seniorów (2014 r. z drużyną AZS AWF Katowice)  
- w latach 2011-2017 cykliczny medalista mistrzostw Polski Policji w judo  
- wielokrotny medalista mistrzostw Polski w judo, ju-jitsu  
- medalista pucharów Polski w judo, ju-jitsu, BJJ  
- wieloletni członek kadry narodowej w ju-jitsu  

www.jasienica.pl 
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Reklama w miesięczniku „Jasienica” 

tylko  0,60 zł   za 1 cm2 

Ogłoszenia drobne– 1 zł  - za słowo 
 

BIURO RACHUNKOWE ELDORO 

ANNA BABICKA 
Świadczymy usługi w zakresie księgowości  

dla firm   i osób prywatnych. 
Posiadamy wszelkie niezbędne kwalifikacje  

 oraz dokumenty do usługowego prowadzenia 
ksiąg rachunkowych. 
43-385 Jasienica 484 

Tel: 505-004-281  

 www.ksiegowosc-eldoro.pl 
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SZYCIE KOŁDER I WYROBÓW  
 Z WEŁNY, PUCHU, PIERZA 

Usługi:  
wszystkie przeróbki � gręplowanie 
 wełny �czyszczenie pierza 
Sprzedaż wyrobów gotowych:  
kołdry antyalergiczne � z puchu � z pierza �  
do filcowania 
Promocja! Do każdej kołdry „jasieczek” 

43-386 Świętoszówka, ul Ogrodowa 59 
Tel.: 33 815 29 87; 601 326 664 

www.galinska.com.pl 
e-mail: biuro@galinska.com.pl 

 
 

 

 

 

 

  

 

  

Koło Gospodyń Wiejskich w Jasienicy 
serdecznie ZAPRASZA  na 

BAL    SYLWESTROWY 2017/2018.    
Zabawa odbędzie się w Sali GOK  

przy Urzędzie Gminy w Jasienicy.  

Początek godz.19.00. Zabawę uświetni  

zespół  „DYNAKORD” z Rudzicy.                                                                                                        

Bogate menu, miła obsługa, wspaniała 

zabawa.      Cena  -  290.-zł  od pary.                                                                                                                 
Zapisy pod nr telefonu  693 066 685   

 

ul. Bielska 16 

43-386 Grodziec 
www.beskidzkatlocznia.pl 

tel. 796 25 07 22 
tel. 609 33 66 28 
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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: 

� gwoździe, śruby, nakrętki, 
podkładki 

� narzędzia ogrodowe 
� elektronarzędzia 
� artykuły elektryczne 
� artykuły spawalnicze 
� farby 

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 

   

USŁUGI ZWYŻKĄ 

Zasięg pracy: 

18m wysokość, 8 m w bok 

oraz usługi piłą spalinową 

Świętoszówka, tel. 572685 990 
e-mail: zwyzkaswietoszowka@onet.pl 

 
ZAKŁAD KOMUNALNY  

W JASIENICY 
świadczy 

USŁUGI ASENIZACYJNE 
(wywóz nieczystości ciekłych) 

na terenie sołectw Gminy Jasienica 

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

33/815 37 29 lub 33/829 31 47 
 

www.komunalny.jasienica.pl 

   
 

 
KWIACIARNIA „STOKROTKA”  

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

Zapraszamy:    900-1700 
w soboty  900-1300 

Polecamy: ozdoby i dekoracje świąteczne,  
oryginalne choinki, stroiki, kartki 

DEKORACJE KOŚCIOŁÓW 
I SAL WESELNYCH 

Jesteśmy na facebooku 

Serdecznie zapraszamy 
www.kwiaciarniamiedzyrzecze.pl. 

 



 

 

 

9 

6 


