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RELACJE WÓJTA GMINY JASIENICA 

NOWA DROGA DO 
PSZOK 

Została zakończona 
budowa nowej drogi do 
Punktu Selektywnego 
Zbierania Odpadów 
Komunalnych w Jasie-
nicy. Chciałem serdecz-
nie podziękować Rolni-
czej Spółdzielni Pro-
dukcyjnej i pozostałym 

właścicielom przyległych działek za to, że udo-
stępnili grunty, abyśmy mogli poszerzyć tę jakże 
potrzebną drogę. 

Całość budowy kosztowała ponad 923 tys. zł, 
ale pozyskaliśmy prawie 370 tys. zł z Funduszu 
Dróg Samorządowych. Droga na odcinku 240 m 
została poszerzona od 5,5 do 7,5 w miejscu mi-
janki i obustronnie obramowana krawężnikiem. 
Stary podkład z płyt betonowych usunięto, zastą-
pił go nowy, bardziej wytrzymały. Wykonano 
również odwodnienie, wymieniono stary prze-
pust. To powinno rozwiązać problemy z podto-
pieniami, jakie pojawiają się w tym miejscu przy 
większych ulewach. 

Nowa droga rozwiązała przede wszystkim 
problemy z bezpiecznym dojazdem do PSZOK, 
co wpłynie na polepszenie gospodarki odpadami, 
której istotną częścią jest właśnie to miejsce. Za-
mierzamy w najbliższym postępowaniu przetar-
gowym doprowadzić do tego, aby od roku 2020 
PSZOK był dostępny trzy razy w tygodniu. 

PRZEBUDOWY DRÓG 
Oficjalnie oddaliśmy do użytku przebudowaną 

ul. Strzelców Podhalańskich w Mazańcowicach, 
która była remontowana na odcinku 942 m. Koszt 
prac wyniósł 962 tys. zł, z tego 680 337 zł stano-
wi dofinansowanie, jakie pozyskałem z funduszu 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administra-
cji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. 
Drogę poszerzono, obecnie w najwęższym miej-
scu ma 5 m szerokości, wzmocniono podbudowę, 
a nawierzchnię pokryto w całości nową nakładką 
asfaltową. To bardzo ważna droga dojazdowa, 
przez kilka miesięcy były utrudnienia związane z 
przebudową, ale myślę, że warto było je znosić, 
bo ulica została wykonana bardzo solidnie i przez 
kolejnych kilkadziesiąt lat nie będziemy musieli 
się martwić – my i nasi następcy – o jej moderni-
zację. Przypomnę też, że wcześniej została wyko-
nana inna droga dojazdowa w Mazańcowicach, 
ul. Kopiec, w tym wypadku również na wykona-

nie odcinka o długości 418 m pozyskałem 165 
tys. zł na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. 

Zakończyły się też tegoroczne prace, związane 
z przebudową dróg gminnych. I tak w Bielowicku 
został wykonany odcinek ul. Pielgrzymkowej na 
kwotę ponad 82,2 tys. zł o długości 224 m, w Bie-
rach – Ogrodowa (138,6 tys. zł, 330 m), Iłownicy 
– Dworkowa (blisko 106 tys. zł, 312 m), Jasienicy 
– Topolowa, Szkolna, Dębowa, Begonii i Przebi-
śniegów (387,2 tys. zł, 833 m), Łazach – Szeroki 
Plac i Grabówka (121,8 tys. zł, 332 m), Roztropi-
cach – Graniczna (78,2 tys. zł, 167 m), Święto-
szówce – Lipowa (38,95 tys. zł, 125 m), 
Wieszczętach – Piaskowa (blisko 27 tys. zł, 75 
m), Landeku – Leśna (70,8 tys. zł, 243 m), Ma-
zańcowicach – Słoneczna, Buczyna i Stroma (227 
tys. zł, 499 m), Międzyrzeczu Dolnym – Zagro-
dowa, mijanka Floriana (195,8 tys. zł, 606 m), 
Międzyrzeczu Górnym – Strażacka (266,2 tys. zł, 
795 m), a w Rudzicy – Stawowa (blisko 205 tys. 
zł, 459 m). 

Trwają również roboty przy remontach cząst-
kowych dróg gminnych. Do tej pory w Bielowic-
ku zostały wykonane prace na łączną wartość 19 
tys. zł, w Bierach – 27,66 tys. zł, Grodźcu i Iłow-
nicy – po ok. 15,2 tys.zł, Jasienicy – 108 861,74 
zł, Łazach – 27,6 tys. zł, Roztropicach – 27,6 tys. 
zł, Świętoszówce – 15,3 tys. zł, Landeku – 3,2 
tys. zł, Mazańcowicach – 69,8 zł, Międzyrzeczu 
Dolnym – 51,8 tys. zł, Międzyrzeczu Górnym – 
52,3 tys. zł, a Rudzicy – 85,2 tys. zł. Dotychczas 
więc prace zrealizowano łącznie na 518,7 tys. zł, 
roboty jednak ciągle trwają, więc ostateczna war-
tość jeszcze wzrośnie. 

QUAD DLA IŁOWNICY 
Na potrzeby organizacji prac porządkowych w 

poszczególnych sołectwach gminy Jasienica za-
kupiliśmy quada, który będzie wykorzystywany 
przez pracownika gospodarczego w Iłownicy. Po-
jazd marki Alfarad AD 250 Cobra kosztował 12,8 
tys. zł, ma przyczepę bagażową, wyciągarkę, pług 
do odśnieżania. To drugi z naszych quadów zaku-
pionych dla sołectw, wcześniej podobne urządze-
nie marki Loncin 200 trafiło do Międzyrzecza 
Dolnego. 
Quady stanowią cenną pomoc, ułatwiają pracow-
nikom gospodarczym sołectw prace porządkowe. 
Każde z sołectw dysponuje własną odśnieżarką, w 
niektórych większych, tj. w Rudzicy, Międzyrze-
czu Górnym, Jasienicy i Mazańcowicach, do prac 
są wykorzystywane ciągniki, m.in. ursus 330 i 
360,czy MTZ 320 również z całym
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niezbędnym osprzętem, jak przyczepy czy pługi 
do odśnieżania chodników. Dzięki temu urządze-
nia tego typu są wielofunkcyjne, umożliwiają od-
śnieżanie, przewożenie, koszenie, sprzątanie. Są 
niezwykle pomocne w utrzymaniu czystości i po-
rządku na terenach naszej gminy i co roku stara-
my się wzbogacać tę flotę. 
POWIATOWE ZAWODY STRAŻACKIE 

Dziękuję wszystkim strażakom z jednostek z 
powiatu bielskiego i Bielska-Białej za udział w 
Powiatowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych, 
jakie zostały rozegrane w sobotę 5 października 
na stadionie w Rudzicy. Jako wiceprezes Zarządu 
Powiatowego Związku OSP RP w Bielsku-Białej 
podjęliśmy się organizacji zawodów w naszej 
gminie na prośbę komendanta Miejskiego PSP w 
Bielsku-Białej brygadiera Zbigniewa Mizery. 

Warto podkreślić, że nasza męska drużyna 
OSP Łazy zajęła w tych zawodach III miejsce.  

Drużyna z Łazów to wcześniejsi zwycięzcy 
naszych gminnych rozgrywek, które przeprowa-
dziliśmy w czerwcu na tym samym stadionie w 
Rudzicy. Wtedy też zwyciężyła drużyna kobieca z 
Łazów, a drugie miejsca zajęły panie z OSP Mię-
dzyrzecze Dolne, zaś panowie – z Rudzicy. 
Wszystkie te drużyny wystartowały teraz w za-
wodach powiatowych. 

Gratuluję Łazom tak dobrego wyniku, a 
wszystkim strażakom ochotnikom wysokiego wy-
szkolenia i wspaniałych umiejętności. Podzięko-
wania należą się tym bardziej, że akurat w tego 
typu zawodach bardzo dobrze widać te wielogo-
dzinne ćwiczenia, wielokrotne powtarzanie tych 
samych czynności z procedury bojowej, aż do 
uzyskania wysokiej sprawności i biegłości w 
działaniu. Druhowie ochotnicy wkładają w przy-
gotowania wiele trudu i ma to bezpośrednie prze-
łożenie na ich sprawność bojową i gotowość do 
służby i niesienia pomocy drugiemu człowiekowi. 
Dzięki temu możemy czuć się bezpieczni. W ser-
ca dziękuję wszystkim, którzy podczas zawodów 
dali nam pokaz prawdziwego działania bojowego. 

Dziękuję wszystkim z terenu Gminy Jasienica, 
którzy włączyli się w przygotowanie i organizację 
zawodów.   

ŚWIĘTOWANIE DOŻYNEK 
Jasienica była kolejnym sołectwem gminy Ja-

sienica, które 15 września zorganizowało we wła-
snym gronie dożynki. Bardzo dziękuję całej spo-
łeczności za to kultywowanie tradycji przodków i 
pamięć o tym, jak wiele trzeba trudu, aby nasz 
stół zawsze był zastawiony. Wcześniej dożynki 
zorganizowali wspólnie mieszkańcy Rudzicy, 
Landeku i Iłownicy, a także Wieszcząt oraz Mię-
dzyrzecza Dolnego i Górnego. 

Na zaproszenie gospodarzy 7 września uczest-
niczyłem w dożynkach w Skoczowie, zaś 8 wrze-
śnia w Dożynkach Diecezjalno-Powiatowo-

Gminnych w Chybiu, a także w Jaworzu Bardzo 
dziękuję za te zaproszenia i cieszę się, że mogli-
śmy wspólnie z mieszkańcami innych miejscowo-
ści naszego regionu dziękować za dar chleba. 
ROZMOWY W KATOWICKIEJ STREFIE 

W czwartek 12 września uczestniczyłem w 
rozmowach w Katowickiej Specjalnej Strefie 
Ekonomicznej w sprawie podjęcia działań odno-
śnie sprzedaży gruntów Jasienickiej Niskoemisyj-
nej Strefy Ekonomicznej, które wliczone są w te-
ren KSSE. Przy tej okazji zaprosiłem inwestorów 
do projektu innowacyjnego. Od marca tego roku 
to KSSE miała  zająć się sprzedażą gruntów na 
naszej strefie.  

PIKNIK I PLAC ZABAW 
W piątek 13 września w Mazańcowicach na no-
wym placu zabaw przy Zespole Szkolno-
Przedszkolnym uczestniczyłem w pikniku trans-
granicznym, podczas którego dzieci z Petrvaldu i 
gminy Jasienica wraz z rodzicami, wzięły udział 
w konkursach, zabawach, animacjach, a także 
warsztatach kulinarnych. Ta wesoła zabawa towa-
rzyszyła właśnie otwarciu placu zabaw, była czę-
ścią projektu „Skrzaty na granicy” –
Transgraniczna Strefa Aktywności Skrzata – 
ogólnodostępny plac zabaw „Skrzatowy Zaką-
tek”. Na budowę nowego placu zabaw pozyskali-
śmy blisko 90 tys. zł dofinansowania w ramach 
Funduszu Mikroprojektów Programu Interreg V-
A Republika Czeska-Polska 2014-2020. Plac za-
baw wyposażono w sześć urządzeń, tj. zestaw za-
bawkowy ze zjeżdżalnią, podwójną huśtawkę, 
piaskownicę, karuzelę talerzową, a także dwa 
sprężynowe bujaki. 

SPOTKANIE W SPRAWIE KOMUNIKACJI 
W poniedziałek 23 września przedstawiciele 

gmin i powiatu bielskiego spotkali się na zebraniu 
Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego. 
Dyskutowaliśmy o kolejnych zmianach, jakie za-
mierzamy przeprowadzić w Komunikacji Be-
skidzkiej, bo taką nazwę nadajemy dotychczaso-
wemu PKS-owi bielskiemu. Rozmawialiśmy 
również o realizacji planów związanych z zaku-
pem autobusów oraz – co z tym się wiąże – po-
prawą funkcjonowania autobusowego transportu 
publicznego na terenie naszego powiatu. 

POSIEDZENIE ZARZĄDU POWIATOWEGO OSP 
W Hecznarowicach w czwartek 26 września spo-

tkaliśmy się w gronie Zarządu Powiatowego Związ-
ku OSP RP, do którego należę jako prezes Gminne-
go Związku OSP. Podsumowaliśmy działania jed-
nostek ochotniczych straży pożarnych i prace ich 
zarządów w okresie ostatnich trzech miesięcy. Oce-
niliśmy też stan przygotowań do złożenia wniosków 
o dofinansowania dla OSP, jakie są planowane w 
przyszłym roku. 
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GRATULACJE ZA SUKCESY 

Chciałem serdecznie pogratulować Faustynie 
Słonce, która jako reprezentantka mazańcowickiej 
filii Gminnego Ośrodka Kultury w Jasienicy zdo-
była I miejsce w Wojewódzkim Przeglądzie Te-
atrów Amatorskich „Zezowate oko”, prezentując 
monodram „Księga Nieżywków" w reżyserii An-
ny Maśki. To tym bardziej znaczące osiągnięcie, 
że jury nagrodę przyznało jednogłośnie. 

Gratulacje składam też młodym badmintoni-
stom z Beskidzkiego Klubu Badmintona Set w 
Mazańcowicach, którzy dobrze wypadli na dwóch 
turniejach we wrześniu i październiku. Docenić 
należy przede wszystkim zdobywców medali – 
Alicję Dubiel za złoty medal w grze pojedynczej 
w kategorii U9 i srebrny w grze podwójnej, Karo-
la Dubiela za dwa złota w kategorii U11 w grze 
pojedynczej i podwójnej oraz za srebro w grze 
pojedynczej w kolejnym turnieju, Patryka Kra-
marczyka za brąz w grze pojedynczej i złoto w 
grze podwójnej. Dwa brązowe medale zdobył 
również Christian Toczek w kategorii U13, w 
grze pojedynczej i podwójnej w parze z Tymkiem 
Wiercigrochem. Po brąz sięgnął Maciek Babicz w 
grze podwójnej w kategorii U15, zaś srebro na 
międzynarodowym turnieju wywalczyła Julia Pi-
wowar. 

Po raz kolejny świetnie spisał się pięściarz 
Piotr Łącz, mieszkaniec gminy Jasienica. Mecz 
Ekstraligi Boksu Olimpijskiego w Szamotułach 
wygrał w pierwszej rundzie przez KO. Zwycięz-
com, reprezentującym naszą gminę jeszcze raz 
dziękuję i składam serdeczne życzenia. 

W ostatnich tygodniach należy także odnoto-
wać sukces, jaki odnieśli modelarze z klubu Ikar z 
Mazańcowic podczas XIX Międzynarodowego 
Konkursu Modeli Kartonowych. Rodzeństwo 
Małgorzata i Filip Paczek otrzymali srebrny me-
dal za domek jednorodzinny, zaś brązowy medal 
za czołg pantera. Im także składam gratulacje. 

BIEGI NA NARTOROLKACH 
Po raz pierwszy w sobotę 14 września na tere-

nach Jasienickiej Niskoemisyjnej Strefy Ekono-
micznej zostały zorganizowane zawody w bie-
gach na nartorolkach. Rywalizacja zaliczana jest 
do Pucharu Polski w tej dyscyplinie, na starcie 
stanęło ponad 80 zawodników, m.in. wszyscy re-
prezentanci Kadry Narodowej A Mężczyzn w 
biegach narciarskich: Maciej Staręga, Dominik 
Bury, Kamil Bury, Mateusz Haratyk, Dawid Da-
mian, Michał Skowron oraz Kacper Antolec. 

Celem zawodów była popularyzacja narciar-
stwa biegowego, a także biegów na nartorolkach 
jako forma przygotowania do sezonu zimowego. 
Zwyciężyli Kamila Boczkowska z Jeleniej Góry i 
Dominik Bury z Istebnej. Pogratulowałem zwy-
cięzcom i zdobywcom najlepszych lokat, wręcza-
jąc im puchary. Warto zaznaczyć, że podczas uro-
czystości kończących zawody przed tą ogólnopol-

ską reprezentacją biegaczy miał okazję wystąpić 
nasz Zespół „Blach Kapela”. 

TRWAJĄ TERMOMODERNIZACJE 
Trwa termomodernizacja kolejnego obiektu 

użyteczności publicznej w naszej gminie, tj. 
strażnicy OSP w Wieszczętach. Elewacje budyn-
ku zostały ocieplone materiałem izolującym, za-
kres prac przewiduje dodatkowo docieplenie ścian 
fundamentowych, dachu, częściową wymianę sto-
larki okiennej i drzwiowej. Będą wymienione pa-
rapety, obróbki blacharskie, rynny i rury spusto-
we, remont przejdą schody, kraty okienne i spo-
czniki przed wejściem. Roboty obejmą także po-
mieszczenie kotłowni, zainstalowanie nowego ko-
tła gazowego kondensacyjnego oraz zbiornika 
ciepłej wody o pojemności 300 l. Wykonane będą 
instalacje gazowa oraz centralnego ogrzewania 
wraz z grzejnikami. Przebudowana zostanie też 
instalacja wody ciepłej i cyrkulacji. Ciepło będzie 
dodatkowo pochodzić z zamontowanej na budyn-
ku instalacji fotowoltaicznej, składającej się z 12 
paneli o mocy 250 W każdy. Koszt przewidywa-
ny na 649 tys. zł zwiększy się o następne 180 tys. 
zł, bo przy okazji remontu dodatkowo wymienio-
na została instalacja elektryczna. 

Chcę przypomnieć, że podobne termomoderni-
zacje, w różnym stopniu zaawansowania, prze-
chodzi równocześnie pięć innych obiektów uży-
teczności publicznej w naszej gminie. Przebudo-
wywana jest szkoła w Wieszczętach, gdzie koszt 
robót wyniesie 930 tys. zł. Pracami objęto także 
filie Gminnego Ośrodka Kultury: w Bierach, 
gdzie koszt robót termomodernizacyjnych zapla-
nowano odpowiednio na 1,068 mln zł oraz w Ru-
dzicy na wartość 1,041 mln zł. Budynek ze straż-
nicą OSP Świętoszówka również przechodzi ter-
momodernizację, także w tym przypadku do za-
planowanych blisko 920 tys. zł kosztów należy 
doliczyć kolejne 65 tys. za prace dodatkowe. 

Trzecią z termomodernizowanych strażnic 
OSP, a szóstym budynkiem użyteczności publicz-
nej, jest OSP Rudzica. Tu koszt robót wyniesie 
575 tys. zł. Warto dodać, że w tym ostatnim przy-
padku pozyskaliśmy dofinansowanie w kwocie 
ponad 275 tys. zł, staramy się o dofinansowanie 
również do reszty termomodernizacji. 
Warto podkreślić, że nie są to pierwsze gruntow-
ne modernizacje obiektów gminnych, jakie prze-
prowadzamy w ostatnich latach, sukcesywnie 
bowiem poprawiamy stan techniczny kolejnych 
budynków, dostosowując je do wymagań współ-
czesnych użytkowników. Jednocześnie ze stanem 
technicznym budynków zmniejsza się ich nieko-
rzystny wpływ na środowisko, tzn. z jednej strony 
wymagają mniejszej energii do ogrzania, często 
też wykorzystują energię odnawialną, z drugiej – 
mniej przyczyniają się do zjawiska niskiej emisji. 
W kolejnych latach dalej chcemy przeprowadzać 
termomodernizacje w pozostałych obiektach. 
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PRZYGOTOWANIA DO ZMIANY STATUTU 

Swoją działalność rozpoczęła Komisja Statu-
towa Rady Gminy. Pracuje nad zmianą Statutu 
Gminy Jasienica w zakresie dopasowania go do 
obecnych przepisów. W efekcie powstanie nowy 
Statut Gminy Jasienica. 

DOFINANSOWANIE DO PROJEKTÓW 
W czwartek 3 października w czeskich Pardu-

bicach brałem udział w kolejnym posiedzeniu 
Komitetu Monitorującego Programu Interreg V-A 
Republika Czeska – Polska, którego jestem jed-
nym z dziesięciu delegatów ze strony polskiej. 
Przypomnę, że Komitet ma za zadanie m.in. 
wskazywać te obszary na pograniczu polsko-
czeskim, których rozwój wymaga dofinansowania 
z funduszy unijnych. Wykorzystujemy tego typu 
fundusze, w gminie Jasienica udało się zrealizo-
wać wiele projektów służących rozwojowi, m.in. 
budowę obiektu Drzewiarza w Jasienicy, skweru 
przy Urzędzie Gminy, edukacyjnych ścieżek par-
kowych w kompleksie Drzewiarza czy zakup 
strojów ludowych dla zespołu i wiele innych. 

Tym razem na spotkaniu podsumowaliśmy do-
tychczasową realizację tzw. mikroprojektów fi-
nansowanych z funduszy transgranicznych. Co 
ważne dla naszej gminy, zatwierdziliśmy także 
zmiany w dokumentacji programowej, w tym re-
alokację 3 mln euro na projekty. Dzięki temu nasz 
jasienicki projekt „Życie i praca na Śląsku Cie-
szyńskim w dobie rewolucji przemysłowej – bu-
dowa Centrum Informacji Turystycznej przy bu-
dynku GOK w Jasienicy – przeszklonego budyn-
ku „Ogród Tradycji” przy kompleksie Drzewia-
rza, uzyska pełne możliwe w tej grupie projektów 

dofinansowanie w wysokości 85 proc. kosztów 
szacowanych na 1,3 mln zł. 

Projekt „Życie i praca na Śląsku Cieszyńskim 
w dobie rewolucji przemysłowej” obejmie nowe 
centrum wystawiennicze „Ogród tradycji”, które 
będzie miejscem prezentacji tradycji przemysło-
wych Śląska Cieszyńskiego. Składał się będzie z 
sal wystawowych, umożliwi organizację wystaw 
oraz wydarzeń towarzyszących, takich jak warsz-
taty, seminaria, dyskusje, konferencje. Będzie 
siedzibą lokalnej informacji turystycznej, a na sta-
łej ekspozycji zostaną zaprezentowane m.in. ja-
sienickie tradycje produkcji mebli giętych czy 
przypomniana postać Józefa Bożka, pochodzące-
go ze Śląska Cieszyńskiego wynalazcy. W innej 
sali z kolei będą odbywały się zajęcia promujące 
nasz region. Częścią projektu będzie również 
szlak turystyczny łączący Jasienicę i Goleszów po 
polskiej stronie oraz Nydek i Wędrynię w Repu-
blice Czeskiej, z którymi to gminami projekt bę-
dzie wspólnie realizowany. Koszty całości wynie-
sie blisko 900 tys. euro, projekt ma być gotowy 
do końca 2021 r. 

PREZENTACJA KSIĄŻKI JULIUSZA WĄTROBY 
Miło mi poinformować, że mieszkający w Ru-

dzicy poeta i literat Juliusz Wątroba wydał kolej-
ny zbiór fraszek „Karaluszki do poduszki”. Ofi-
cjalna prezentacja książki miała miejsce w Gmin-
nym Ośrodku Kultury w Jasienicy w piątek 4 
października. Serdecznie gratuluję autorowi i 
dziękuję, że swoją twórczością przyczynia się do 
promocji całej naszej gminy daleko poza jej gra-
nicami. 

Rozmawiał Mirosław Łukaszuk 

  

ZAKOŃCZENIE SEZONU WĘDKARSKIEGO KOŁA PZW „JASIENICA” 
Po raz ostatni w tym roku Koło Polskiego 

Związku Wędkarskiego Jasienica zorganizo-
wało zawody kończące sezon wędkarski.  

Zawody tradycyjnie odbyły się na stawach 
wędkarskich w Bierach. Łącznie udział wzięło 
16 zawodniczek i zawodników. Każdy zespół 
– dziecko i opiekun – mógł łowić na dwie 
wędki. Były to zawody kończące wędkarski 
sezon letni w gminie Jasienica. Zawody wy-
grali Szymon Ryrych, Jan Chabros, Kornelia 
Paciorek i Jakub Palac.  

Największą liczbę punktów podsumowują-
cą cały cykl tegorocznych zawodów i tytuł 
Mistrza Wędkarskiego 2019 zdobyła Kornelia 
Paciorek z Jasienicy wyprzedzając Alana Ma-
rynowicza i Szymona Ryrycha. Łącznie w te-
gorocznych zawodach wystartowało 35 węd-
karzy. Największą rybę złowił Kacper Kułak.  

We wszystkich zawodach rozegranych w 
czerwcu i we wrześniu, wzięła udział młodzież 

z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego z Ja-
worza. Opiekunem był Mirosław Hyjek.  

Dla wszystkich uczestników zostały przygotowa-
ne nagrody, ufundowane przez Wójta Gminy Jasie-
nica Janusza Pierzynę, Wójta Gminy Jaworze Rado-
sława Ostałkiewicza oraz hurtownię wędkarską 
„Ewita” z Bielska-Białej.  

Sekcja Młodzieżowa PZW Koło Wędkarskie  
w Bierach
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PUCHAR POLSKI W BIEGACH NA NARTOROLKACH 
Kamila Boczkowska z Jeleniej Góry i Dominik Bu-

ry z Istebnej odebrali okazałe puchary od Wójta Gmi-
ny Jasienica Janusza Pierzyny za zwycięstwo w I Ja-

sienickim Biegu na Nartorolkach o Puchar Polski.  
Po raz pierwszy w sobotę 14 września w Między-

rzeczu Dolnym w gminie Jasienica odbyły się zawody 
w biegach na nartorolkach, stanowiące trzecie zawo-
dy, wliczane do Pucharu Polski. Tegoroczny cykl Pu-
charu Polski obejmuje 6 edycji: w Tomaszowie Lubel-
skim, Jeleniej Górze, Jasienicy, Bystrej, Sokółkach, a 
finał Pucharu Polski zaplanowano na pierwszy week-
end października w Ptaszkowej.  

W rywalizacji wzięło udział ponad 80 zawodni-

ków. Na terenie Jasienickiej Niskoemisyjnej Strefy 
Ekonomicznej wystartowali wszyscy reprezentanci 
Kadry Narodowej A Mężczyzn w biegach narciar-

skich: Maciej Staręga, Dominik Bury, Kamil Bury, 
Mateusz Haratyk, Dawid Damian, Michał Skowron 
oraz Kacper Antolec.  

Zawodnicy startowali w kategoriach: młodziczka 
rocznik: 2004 i 2005 - dystans: 5 km F (2 okrążenia x 
2,5 km), młodzik rocznik: 2004 i 2005 - dystans: 5 km 
F (2 okrążenia x 2,5 km), juniorka młodsza rocznik: 
2002 i 2003 - dystans: 7,5 km F (3 okrążenia x 2,5 
km), junior młodszy rocznik: 2002 i 2003 -dystans: 10 
km F (4 okrążenia x 2,5 km), juniorka, rocznik: 2000 i 
2001, seniorka 1999 i starsze - dystans: 10 km F (4 
okrążenia x 2,5 km), junior rocznik: 2000 i 2001, se-
nior 1999 i starsi - dystans: 15 km F (6 okrążeń x 2,5 
km), oraz kadra Polski juniorów.  

Rozgrywki prowadzone były techniką dowolną. 
Celem zawodów jest popularyzacja narciarstwa bie-
gowego, biegów na nartorolkach oraz forma przygo-
towania do sezonu zimowego. Dekoracji dokonał 
m.in. wójt gminy Jasienica Janusz Pierzyna. Zakoń-
czenie uświetnił występ Zespołu „Blach Kapela”.  

Organizatorem zawodów był Śląsko–Beskidzki 
Związek Narciarski, Wójt Gminy Jasienica oraz Polski 
Związek Narciarski. Zawody zostały przeprowadzone 
zgodnie z NRS i Wytycznymi PZN. 

www.jasienica.pl

STRAŻACKA NAUKA 
Strażacy z ośmiu jednostek OSP w gminie Jasieni-

ca szkolili się w gaszeniu pożarów i taktyk działań ra-
towniczo-gaśniczych.  

Szkolenie dla strażaków z całego regionu, zorgani-
zowane w Łodygowicach z wykorzystaniem mobilnej 
komory ogniowej, udostępnionej przez firmę OLC Fi-
re, przeprowadzili instruktorzy CFBT – uznani w 
branży strażackiej specjaliści na skalę krajową. Obej-
mowało m.in. teorię spalania, gaszenie pożarów i tak-
tyki działań ratowniczo-gaśniczych. Wśród uczestni-
ków byli strażacy z jednostek OSP Landek, Rudzica, 
Grodziec, Wieszczęta, Łazy, Międzyrzecze Dolne, Ja-
sienica i Iłownica.  

W budynku łodygowickiej remizy strażacy szkole-
nie rozpoczęli od zapoznania się z teorią powstawania 

pożaru, wykorzystania specjalistycznych urządzeń do 
odczytywania skali zadymienia i termowizji w działa-
niach gaśniczych. Na modelach omówili przykłady 
zjawisk pożarowych i związanych z powstawaniem i 
rozprzestrzenianiem się ognia zagadnień taktycznych 
zwalczania pożarów.  

Z ćwiczeń praktycznych uczestnicy mieli okazję 
trenować operowanie prądami gaśniczymi, poruszanie 
się z linią gaśniczą w budynku oraz procedurę wejścia 
do pomieszczenia i obiektu. Ostatni etap warsztatów 
realizowany był w mobilnej komorze ogniowej. Dzię-
ki temu strażacy mieli możliwość zaobserwowania 
rozwoju pożaru w warunkach rzeczywistych, gdzie 
temperatura sięgała 650 st. C.  

Źródło: OSP Łodygowice  
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POWIATOWE ZMAGANIA STRAŻAKÓW OSP W RUDZICY 
Trzecie miejsce zdobyła męska drużyna OSP 

Łazy podczas powiatowych zawodów sportowo-
pożarniczych, jakie zostały rozegrane w sobotę 5 
października w Rudzicy.  

Na prośbę komendanta Miejskiego PSP w Biel-
sku-Białej wójt jako członek Zarządu Powiatowego 
Związku OSP RP w Bielsku-Białej podjął się orga-
nizacji zawodów. Dlatego w sobotę na boisku w Ru-
dzicy w turnieju tej rangi stanęły do zawodów naj-
lepsze drużyny z gmin powiatu bielskiego ziemskie-
go i miasta Bielsko-Biała.  

Rywalizacja została przeprowadzona w grupach 
drużyn męskich i kobiecych. Zawody rozpoczęły się 
od odśpiewania hymnu państwowego przy akompa-
niamencie Orkiestry Dętej OSP Jasienica, podczas 
którego na maszcie została zawieszona flaga Polski. 
Wszystkich przywitał bryg. Zbigniew Mizera, ko-
mendant Miejski PSP w Bielsku-Białej.  

Poszczególne gminy z powiatu ziemskiego w 
grupie mężczyzn były reprezentowane przez jed-
nostki OSP z Rybarzowic, Zabrzegu, Kobiernic, 
Czańca, Wilkowic, Bestwinki, Bronowa, Starej Wsi, 
Rudzicy, Hecznarowic, Łazów, Kaniowa, Jaworza, 
Bystrej, zaś z Bielska-Białej – z Komorowic Kra-
kowskich, Straconki, Komorowic Śląskich i Kamie-
nicy. Klasyfikacja zawodów była oddzielna dla dru-
żyn z powiatu ziemskiego i oddzielna dla miasta 
Bielsko-Biała. W grupie kobiet wystąpiły zespoły 
tylko z powiatu grodzkiego z Hecznarowic, Czańca, 
Bestwinki, Bystrej, Starej Wsi, Łazów, Pisarzowic, 

Międzyrzecza Dolnego i Wilkowic. Gminę Ja-
sienica reprezentowały OSP Łazy i OSP Ru-
dzica w grupie męskiej oraz OSP Łazy i OSP 
Międzyrzecze Dolne w grupie kobiecej. Przy-
pomnijmy, że to właśnie te drużyny zdobyły 
najwyższe noty w zmaganiach gminnych.  

Zawody przeprowadzone były w dwóch 
konkurencjach: sztafeta pożarnicza oraz ćwi-
czenia bojowe. Te drugie polegały na zbudo-
waniu linii ssawnej i zanurzeniu jej w zbiorni-
ku z wodą, zbudowaniu linii głównej do roz-
dzielacza, składającej się z dwóch odcinków 
węża i dwóch linii gaśniczych złożonych z ko-
lei z dwóch węży zakończonych prądownicą. 
Zadaniem pierwszej roty było złamanie tarczy, 
zadaniem drugiej – przewrócenie czterech pa-
chołków.  

Sztafeta z kolei polegała na przebiegnięciu 
siedmiu odcinków po 50 metrów. Na pierw-
szym odcinku należało podłączyć wąż do roz-
dzielacza, na drugim pokonać płotek o wyso-
kości 0,7 m, na trzecim – rów o szerokości 2 
metrów, na czwartym wykonać slalom między 
trzema tyczkami, na piątym pokonać równo-
ważnię. Na szóstym mężczyźni pokonywali 
ścianę o wysokości 1,5 metra, zaś kobiety pło-
tek o wysokości 0,7 m, na siódmym odcinku 
należało podłączyć wąż do rozdzielacza i prą-
downicy i z podłączoną prądownicą przekro-
czyć linię mety.  

Po zaciętej rywalizacji najwyższe trofea 
powędrowały do drużyn kobiecych z Heczna-
rowic, Wilkowic i Bestwinki. W grupie męż-
czyzn z powiatu bielskiego zwyciężyła jed-
nostka OSP Hecznarowice, przed OSP Wilko-
wice, zaś trzecie miejsca zdobyła OSP Łazy. 
Klasyfikacja dla grupy mężczyzn z miasta 
Bielsko-Biała: OSP Komorowice Śląskie, OSP 
Kamienica, OSP Straconka, OSP Komorowice 
Krakowskie.  

Najlepszy czas ćwiczenia bojowego uzy-
skała drużyna z Hecznarowic. Puchar Komen-
danta Miejskiego PSP w Bielsku-Białej za naj-
lepszy czas sztafety i ćwiczenia bojowego w 
grupie mężczyzn i kobiet również zdobyły dru-
żyny z OSP Hecznarowice. Zwycięskie druży-
ny zostały zakwalifikowane na zawody OSP 
szczebla wojewódzkiego.  

Wójt gminy Jasienica Janusz Pierzyna jako 
gospodarz podsumował zawody. Podziękował 
za udział i pogratulował zwycięzcom. – Cieszy 
nas, że jednostki Ochotniczych Straży Pożar-
nych naszego regionu wykazują się tak wysoką 
sprawnością. Każdy dzień przynosi bowiem 
nowe zdarzenia i trzeba być przygotowanym – 
sprawnym, gotowym do działań bojowych i do 
niesienia pomocy – mówił Janusz Pierzyna.

www.jasienica.pl 
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ZACZYTANA JASIENICA 
Po raz drugi Gminna Biblioteka Publiczna w Ja-

sienicy włączyła się w ogólnopolską akcję pt. „Naro-
dowe Czytanie” i znalazła się w gronie trzech tysięcy 
organizatorów tej wyjątkowej czytelniczej imprezy. W 
tym roku Para Prezydencka zaproponowała do prze-
czytania 8 nowel polskich na 8 Narodowe Czytanie. 
Wybrano m. in. następujące tytuły:  Dobra pani – Eli-
za Orzeszkowa, Dym – Maria Konopnicka, Kataryn-
ka – Bolesław Prus, Sachem – Henryk Sienkiewicz, 
Sawa (z cyklu: Pamiątki Soplicy) – Henryk Rzewuski. 

Tegoroczna odsłona Narodowego Czytania w 
Gminnej Bibliotece Publicznej w Jasienicy odbyła się 
w poniedziałek 9 września. Ten niezwykły wieczór 
zgromadził w czytelni GBP wyjątkowych gości -  
Czytelników Biblioteki, rodziców,  dziadków, nauczy-
cieli i uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ja-
sienicy oraz mieszkańców Gminy Jasienica na czele z 
Sekretarz Gminy Łucją Jenkner. Wydarze-
nie otworzyła Dyrektor Biblioteki – Magdalena Wali-
czek przybliżając ideę akcji oraz zaprosiła do wspól-
nego czytania.   

 W pięknie udekorowanej Czytelni Biblioteki 
uczniowie klas 4-7 Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Jasienicy wraz z nauczycielkami Jolantą Szczugiel i 
Dagmarą Ewertowską przeczytali zgromadzonej pu-
bliczności „Katarynkę” Bolesława Prusa. Imprezie 
towarzyszyła wystawa przybliżająca sylwetki i twór-
czość ośmiu nowelistów wybranych na tegoroczne 
Narodowe Czytanie. Dla publiczności przygotowano 
okolicznościowe kartki opatrzone logiem akcji z cyta-
tami zaczerpniętymi z siedmiu pozostałych nowel. Po 
prezentacji „Katarynki” wszyscy zostali zaproszeni do 
zabawy „podziel się nowelą” polegającej na głośnym 
odczytaniu fragmentu noweli, którą otrzymali. 

Narodowe Czytanie w Jasienicy zakończyliśmy 
przedstawieniem lektorów i osób, bez których wyda-
rzenie nie mogłoby się odbyć. Na pamiątkę tego spo-
tkania Dyrektor Biblioteki wręczyła czytającym upo-
minki w postaci książek opatrzonych pieczęcią oko-
licznościową, podziękowania oraz słodycze.  

Bardzo serdecznie dziękujemy młodzieży z ZSP 
w Jasienicy wraz nauczycielkami za przygotowanie 
pięknej  interpretacji „Katarynki” Bolesława Prusa i za 
odwagę publicznego jej czytania. 

 

Przypominamy, że w naszych Bibliotekach trwa 
akcja Książka na start, realizowana w ramach ogólno-
polskiej kampanii „Mała książka – wielki człowiek”. 
Zapraszamy rodziców lub dziadków z dziećmi w wie-
ku od 3 do 6 lat po odbiór darmowych książek. Zaś 
uczniów i studentów zapraszamy do korzystania z 
bezpłatnej platformy IBUK LIBRA, na której znajdują 
się publikacje książkowe z wielu dziedzin naukowych. 
Wystarczy odebrać w jasienickiej Bibliotece KOD 
PIN i korzystać z e-ksiażek w dowolnym miejscu i 
czasie. Szczegółowe informacje o usłudze IBUK Libra 
można znaleźć na naszej  stronie internetowej 
www.gbpjasienica.pl. 

Wszystkich mieszkańców naszej Gminy, zapra-
szamy w długie jesienne wieczory do korzystania z 
oferty kulturalno–edukacyjnej i czytelniczej przygo-
towanej przez GBP w Jasienicy. 

15 listopada o godz. 15:30 odbędą się bezpłatne 
warsztaty decoupage  realizowane w ramach cyklu 
„Zainspiruj się… w Bibliotece. Na warsztaty można 
zapisać się w GBP w Jasienicy lub pod nr  tel. 33 
8153-467. Ilość miejsc ograniczona. 

20 listopada o godz. 18:00 zapraszamy na wie-
czór autorsko-filozoficzny z ks. Leszkiem Łysieniem. 

Zaś miłośników twórczości Juliusza Wątroby za-
praszamy 4 grudnia o godz. 18:00 na wieczór literacki. 

Jesienią nasi Czytelnicy znajdą na bibliotecznych 
półkach wiele nowości wydawniczych. Zapraszamy 
do odwiedzania naszych placówek. 

Magdalena Waliczek  
Dyrektor GBP w Jasienicy 

WYGRANA PIOTRA ŁĄCZA 
 

Pięściarz Piotr Łącz, mieszkaniec gminy Jasienica, 
odniósł kolejne zwycięstwo. Na odbywającym się w 
sobotę 14 września meczu Ekstraligi Boksu Olimpij-
skiego w Szamotułach Piotr Łącz wygrał w pierwszej 
rundzie przez KO z zawodnikiem z Wielkopolski. 

Podopieczny Łukasza Brudnego szykuje się do 
walki o złoto na Młodzieżowych Mistrzostwach Pol-
ski, które rozpoczną się październiku. Trzymamy 
kciuki! 

www.jasienica.pl 
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NOWY TOMIK JULIUSZA WĄTROBY 
 „Karaluszki do poduszki” to 48. książka w 

literackim dorobku Juliusza Wątroby. Najnow-
szy tomik składa się z 15 tematycznych roz-
działów i jest zbiorem wyśmienitych fraszek, w 
których autor wnikliwie opisuje otaczający nas 
świat. Te mini arcydzieła skrzą się dowcipem, 
ironią, grą słów i skojarzeń, ale też niosą nutę 
liryki i zadumy. Z tekstem świetnie korespon-
dują zawarte w tomiku ilustracje, których auto-
rem jest Marek Mosor „Widget”. Premierowa 
prezentacja książki odbyła się 4 października w 
galerii GOK Jasienica. Wydarzeniu towarzy-
szyła wystawa prac Marka Mosora „Widgeta” 
oraz mini recital Joanny Korpieli – Jatkow-
skiej. 

Wydawcą tomiku jest Gminny Ośrodek Kul-
tury w Jasienicy. 
   www.gokjasienica.pl 

 

NAGRODA DLA AKTORKI GOK-U 
Faustyna Słonka, reprezentując mazańcowicką filię Gmin-

nego Ośrodka Kultury w Jasienicy, zdobyła I miejsce w Woje-
wódzkim Przeglądzie Teatrów Amatorskich  „Zezowate oko”.  

Faustyna Słonka przedstawiła monodram pt. „Księga Nie-
żywków" w reż. Anny Maśki.  

I Wojewódzki Przegląd Teatrów Amatorskich „Zezowate 
oko” odbył się w dniach 6 i 7 września 2019 r. w Częstochowie. 
Przegląd był adresowany do nieprofesjonalnych grup teatralnych 
(młodzieżowych oraz złożonych z osób dorosłych), działających 
na terenie województwa śląskiego. W przeglądzie mogły rów-
nież uczestniczyć grupy ze szkół ponadpodstawowych, grupy 
działające w ośrodkach kultury, przy uczelniach, fundacjach, 
stowarzyszeniach, a także grupy niezrzeszone i pojedynczy 
uczestnicy.  

Po obejrzeniu spektakli teatralnych, jury przeglądu jedno-
głośnie postanowiło przyznać I nagrodę dla Faustyny Słonki re-
prezentującej Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy filię w Ma-
zańcowicach.  

GOK Jasienica  

XIX MIĘDZYNARODOWY KONKURS MODE-
LI KARTONOWYCH 

Srebrny i brązowy medal zdobyli modelarze z 

Mazańcowic podczas XIX Międzynarodowego 
Konkursu Modeli Kartonowych.  

Zawody trwały od 13 do 15 września w Przeci-
szowie. Reprezentacje z Polski, Ukrainy. Niemiec, 

Czech i Słowacji wystawiły 503 modele. Rodzeń-
stwo Małgorzata i Filip Paczek z klubu „Ikar” z 

Mazańcowic zdobyli srebrny medal za domek jed-

norodzinny i brązowy medal za czołg „pantera”.  
Świetnie spisali się również młodzi modelarze 

z zaprzyjaźnionego klubu „Dedal” z Domu Kultury 
w Wapienicy, zdobywając złoty medal oraz po dwa 

srebrne i brązowe.  
www.jasienica.pl 
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LATO Z JASIENICZANKĄ
• 14 VII 2019 r. wzięliśmy udział w 52. Przeglądzie 

Wiejskich Zespołów Regionalnych w Brennej. 
Przedstawiliśmy tam dawny obrzęd dożynkowy, który 
znalazł uznanie wśród zebranej publiczności. 

• 21 VII 2019 r. odbyła się w naszej gminie impreza pod 
nazwą „XXV Lato w Jasienicy”. Niestety potężna ule-
wa, która przeszła przez Jasienicę ok. godz. 14 i 
poprzewracała namioty, zalała scenę, ławki,  
uniemożliwiła nam tym samym i następnemu  
zespołowi  wystąpienie przed publicznością. 

• 1 VIII 2019 r. Zespół Jasieniczanka wyjechał do Ma-
kowa Podhalańskiego na 56 Tydzień Kultury Beskidz-
kiej. Pomimo późnej pory ok. godz. 20  chętnych do ob-
ejrzenia nas i kilku jeszcze innych zespołów nie 
brakowało. A wiadomo, że impreza taka, jak TKB 
przyciąga zawsze sporo osób chętnych do obejrzenia 
tańców i śpiewów wykonawców z różnych stron świata. 
Jest to bowiem zderzenie się różnorodności kultur z 
wielu rejonów świata i zawsze jest to wspaniała uczta 
dla ucha i oka.  

• 25 VIII 2019 r. Odbyła się jedna z najważniejszych 
uroczystości gminnych – dożynki. Jasieniczanka 
przygotowała i poprowadziła obrzęd dożynkowy 
wspólnie z gazdami tegorocznych dożynek – Państwem 
Małgorzatą i Sylwestrem Kuś w Mazańcowicach. Jak co 
roku, skosztowaliśmy chleb upieczony z tegorocznych 
zbiorów i nasz śląski kołocz. Dożynki, to w ogóle taki 
szczególny czas dziękczynienia Stwórcy za plony, za 
dobrą pogodę, za siły i zdrowie. A wyraziliśmy to 
słowami, krótkimi scenkami, pieśniami i tańcami.  

• 7 IX 2019 r. Pojechaliśmy na wycieczkę do Muzeum 
Browaru w Żywcu. Kto jeszcze tam nie był, ten niech 
żałuje. Historia powstania tego browaru, jak również je-
go losy w czasie II wojny światowej są bardzo ciekawe, 
a wehikuł czasu, który przeniósł nas w rok 1856 niejed-
nego z nas zaskoczył. Żywiec to 1 godz. drogi od Jasie-
nicy i kto tylko ma ochotę, to zachęcamy do zwiedzenia 
całego obiektu, razem z muzeum, bo blisko i warto. Do 
tego jest jeszcze degustacja piwa, jakiego nie zasmaku-
jemy w butelkach ogólnie dostępnych u nas w sklepach.  
Po pysznym obiedzie w Karczmie Żywieckiej 
pojechaliśmy niedaleko, na miejsce zaplanowanego 
wcześniej naszego ogniska. Pierwsze dźwięki akordeo-
nu naszej Marysi zachęciły nas do wesołej biesiady i 
wspólnego śpiewu, a upieczone przez nasze koleżanki i 
– uwaga - kolegę z Zespołu - ciasta domowe jeszcze 
bardziej scaliły naszą zespołową rodzinę. Żal było 
wracać.  

• Już następnego dnia  8 IX 2019 r. w  niedzielę 
zebraliśmy się w samo południe, aby pojechać i 
wystąpić na dożynkach w Mesznej, w gminie Wilko-

wice. Pomimo przeplatanej deszczem pogody nasz 
występ wzbudził spory entuzjazm publiczności, nawet 
tańczącej pod samą sceną…. 

• 15 IX 2019 – Odbyło się nabożeństwo dziękczynne, 
dożynkowe w kościele św. Jerzego w Jasienicy. Z 
wielką przyjemnością Zespół Jasieniczanka wziął udział 
w tej mszy śpiewając kilka pieśni. Jest takie powiedze-
nie, że jak ktoś śpiewa, to tak, jakby się dwa razy 
modlił. Słowa tej pieśni, to taka prośba i zarazem mod-
litwa do Pana: 

„Panie Żniwa, poślij żeńców,   
Usłysz Boże, usłysz nas! 
Daj nam chętnych rąk do pracy, 
Nim przeminie żniwa czas… 
Pracy tyle, chętnych mało, 
Aby zbierać kłosy z pól. 
Wszak za pracę tu wytrwałą 
W niebie wynagrodzi Król”… 

W ten właśnie sposób, śpiewając wspólnie, podzię-
kowaliśmy Bogu za ten nasz chleb powszedni, który jest 
nam dany i nikomu go u nas nie brakuje. Po 
uroczystości kościelnej zostaliśmy zaproszeni do 
przykościelnej salki na słodki poczęstunek. 

• 21 IX 2019 r.– Zostaliśmy zaproszeni przez Parafię św. 
Pawła  Apostoła w Bielsku-Białej pod Lotniskiem na 
piknik parafialny, na którym pieśniami, skeczami i 
tańcami rozbawiliśmy zebraną publiczność. Tym razem 
przygotowana dla nas scena okazała się zbyt mała, dla-
tego wystąpiliśmy na trawie. Pogoda była wspaniała, a 
więc występ w plenerze w niczym nam nie 
przeszkodził. Śpiewając na zakończenie  hymn 
Beskidów „Szumi jawor”, a potem jeszcze na życzenie 
publiczności „Ojcowski dom” nawet latające nisko sa-
moloty z pobliskiego lotniska nas nie zagłuszyły. W 
podziękowaniu za występ ugoszczono nas ciepłym 
posiłkiem i domowymi ciastami.  

 Patrząc na ilość naszych letnich występów niektórzy 
mogą się zastanawiać, skąd w nas tyle sił na przygoto-
wywanie programów na różne okazje. Tym bardziej, że 
niektórzy z nas jeszcze pracują zawodowo, a niektórzy, 
przede wszystkim nasza młodzież, pilnie się uczy czy to 
w szkole podstawowej, czy w średniej. Dlatego tym 
bardziej uważam, że każdy kto kocha muzykę, taniec i 
śpiew zrobi wiele, aby znaleźć na to czas i włoży w to 
co robimy cząstkę siebie.  

 Zachęcamy do zespołu wszystkie osoby lubiące tańczyć 
i śpiewać, które mówią naszą gwarą, gwarą Śląska 
Cieszyńskiego, którym leży na sercu przekazywanie 
naszych tradycji ludowych następnemu pokoleniu. 

Paulina Podstawna
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Z  G Ó R K I … 
Jesień 

Jedno krótkie słowo… A tyle w sobie mieści za-
dumy, zamyśleń, wielobarwnej treści… I rzeczywiście 
coś musi w tym być niezwykłego, skoro już pierwsze 
zdanie zaczyna układać się w wiersz. Ale poezję czyta 
coraz mniej przewrażliwionych istot, więc nie będzie 
wierszyka, będzie za to jesienne proza. 
 Ileż to interpretacji tej jednej z czterech pór roku. 
Prozaicznej, bo powtarzającej się niezmiennie, przy-
najmniej w naszym, coraz bardziej nieprzewidywal-
nym, klimacie. Jedni zachwycają się szaleństwem ko-
lorów schnących liści, drudzy taktownym słonecz-
kiem, które grzeje z umiarem, stonowanym ciepłem, 
by nie poparzyć skóry, jak w letni skwar, kolejnych 
zachwycają pierwsze mgły otulające pola i lasy z dy-
mami nielicznych ognisk, w których pieką się kiełba-
ski a w rozżarzonym popiele tegoroczne ziemniaki, a 
zagajniki zapraszają na romantyczne grzybobranie, boć 
grzyby wysypały się obficie ze szczodrych w tym roku 
grzybni… I jeszcze te przedwieczorne spacery 
z podziwianiem zachodów słońca i wschodów księży-
ca… Ech, piękna jest ta jesień, w kolorowym kubracz-
ku… 
 Mimo tak przedstawionych sielankowych obraz-
ków, jestem przekonany, że liczba niezadowolonych z 
jesieni jest jednak większa, niźli tych optymistów. Bo 
też jesień, purchawkom i starym grzybom (nie prze-
praszam za te, być może, pejoratywne określenia leci-
wych pań i panów, ale sam już należę do tej grupy, 
więc sobie pozwalam!) przypomina nachalnie o jesie-
ni… życia, przemijaniu, starości i z wszystkimi niedo-
skonałościami tego wieku… Ale seniorzy przecież 
powinni się cieszyć! Choćby z tego, że dożyli jesien-
nych nocy i dni!  

 Ale jak się tu cieszyć, gdy 
dni krótkie, bezsenne noce co-
raz dłuższe i odzywają się, 
uśpione latem, wszelkie cho-
róbska – od reumatyzmu po-
czynając, na bólach zębów 
kończąc, zakładając optymi-
stycznie, że własne ząbki się 
jeszcze ma. Chociaż i te 
sztuczne też potrafią dać w kość! Jeśli do tego dodamy 
szaleństwa naszej nieprzewidywalnej aury (która chy-
ba bierze przykład z naszych prominentnych polity-
ków), z wiatrami, deszczami, trąbami powietrznymi, 
skokowymi zmianami ciśnień i temperatur, to będzie-
my mieli depresyjny pejzażyk trzeciej pory roku, którą 
znerwicowani, wcześniej urodzeni, najchętniej posłali-
by w diabły… I jeszcze to ogrzewanie mieszkań! 
 Nie unośmy się jednak, nie ekscytujmy, bo najważ-
niejszy jest spokój, umiar, złoty środek, co już znacz-
nie wcześniej zauważyli starogreccy Rzymianie! 
Bo skoro jest jesień, to już bliżej niż dalej do wiosny, 
do szaleństw zieloności, wzlotów i uniesień ku słoń-
cu…  
 Najważniejsza jest jednak ta pora roku, którą nosimy 
w sobie – w rozdygotanych serduszkach czy poszarza-
łych duszyczkach. Oby to była ta nieprzemijająca wio-
sna, która przetrzyma jesienną szarugę, chłody zimy i 
upał lata, bo wtedy będziemy skakać (choćby tylko 
metaforycznie) w radość, głosząc pochwałę życia, któ-
ra przetrwa wszystko – łącznie z wyborami!!! 

 Juliusz Wątroba 
 

 

JESIYNNE, ZIMOWE DNI TEŻ SÓM PIYKNE 

Witóm piyknie! 
Moji roztomili ludeczkowie, tóż przyszła je-

siyń, a z nióm do ludzi wlazła jakosikej mankulyjo, 
stali sie łosowiali, zachmurzyni, jak ty jesiynne sza-
re dni. Miejsca se ni mogóm nóńś, tóż zaczyno sie 
narzykani, a nejwiyncyj narzykajóm ci, co to sie 
pryndzyj łurodzili. Zamiast Pónbóczkowi dziynko-
wać łod rana do wieczora, bo zdrowi jaki taki, listo-
nosz im grosz przyniesie, dach nad głowóm majóm, 
ale łóni bydóm fórt narzykać. Ledwo rano łoczy ło-
tworzóm już im cosi nie pasuje. A to słóńce za fest 
świyci, a to zaś je zima, a to elektrykorz zawczasu 
przyszeł, ty liczniki łodpisować, a to zaś nieskoro. I 
tak bydzóm brnieć przez cały boży dziyń, a na kóń-
cu to jeszcze Pónbóczka łobwinióm, że sie mu 
wszystko łudało, jyny nie ta starość.  

A jo Wóm powiym, wyboczcie mi dudrocy, że 
Pónbóczkowi sie wszystko łudało jyny nie Wy, kie-
rzy zamiast cieszyć sie z kożdej chwili swojigo ży-
wobycio, z kożdego prómyczka słońca, z szumu 
drzew, śpiywu ptoszków, cieszyć sie, że „świat taki 
piykny, Pón Bóg nóm zrychtowoł, że sie nie łod-
wdziyńczysz,  choćbyś jak dziynkowoł” (M.H.) A 

Wy jyny dudrocie, dudrocie i 
dudrocie i nie dziwiym sie 
wcale, że narzykocie na sa-
motność, a ludzie Was z dale-
ka łobchodzóm, bo przy 
zrzyndzie kwiotek zwiyndnie.  
Na szczyńści mómy też kupe 
ludzi miyndzy nami, kierzy  
majóm roztomajte starości, tak 
jak to przeca w naszym życiu je, roz starość, roz ra-
dość, łobiecki, a na kóniec cztyry deski – jak to na-
szi starzycy godali. Ale ci ludzie tymi swojimi staro-
ściami nie dzielóm sie z drugimi, godajóm, że kożdy 
mo łutropiyń dojś, nie bydóm jeszcze swojich do-
kłodać. Do takich ludzi należy mój znómy. Chocioż 
mo już swoji roki, to je fórt na łobrotach i na swój 
żywot i starość nie narzyko. Ledwo rano łoczy ło-
dewrze, to nie rozmyślo, kaj go boli, kaj go żgo, jy-
ny ło tym kogo to z kamratów dzisio odwiedzi. Do 
kierego przociela zozdrzyć, bo downo  
już go nie widzioł.  
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JESIYNNE, ZIMOWE DNI TEŻ SÓM PIYKNE. 

A to do wnuków zaglóndnóć, jak sie im tam ży-
wot łobraco. Dyć już ło żyniaczce rozmyślajóm, 
jyno starość majóm, bo co jakóm dziołche do 
chałpy przykludzóm, to łojcóm sie nie zdo. Mój 
kamrat sie jyno łuśmycho i głowóm kiwo. 

 – Wiycie co, ci wasi łojcowie sóm starodowni 
i nie reformowalni – dyć ty czasy, kie niewiasta 
musiała być na rynke łojcóm downo minynyły. 
Jeszcze poredziesiónt roków tymu musiała być 
bogato, robotno, łumieć robić na polu i gazdować 
w chałpie. Dzisio insze czasy „wiydzcie chłapcy, 
że w miłości nie potrzeba wóm piykności, łurody 
nie patrzcie, z móndrzejszóm sie łożycie, bydzie 
zgoda do starości”. Dyć wasi łójcowie nie bydóm 
z nióm żyć, jyno wy. Wy mocie być szczyńśliwi. 
A choćby też miała łoczy na zadku głowy, ale to-
bie sie podobo i serce ci ku ni  fest bije, to je łóna. 
I za to wnuki swojigo starzyka majóm fest radzi, 
bo w roztomajtych starościach im móndrze dora-
dzi. A kie przydóm szpetne jesiynne dni, a w zi-
mie mróz, tóż kamrat siado do fotela, zamyka ło-

czy i łodpływo w tyn miniómy świat, kiery prze-
żył i zaś spotyko ludzi, co już ich ni ma. Zaś sie-
dzi w starzykowej, abo łujcowej izbie z łotwo-
rzónóm gymbóm i posłócho ło tych downych cza-
sach, jak to Pinkaska z Kidoniym piyrszy roz cu-
gym jechali. Jak to za tej nieboszczki Austryje 
Paweł Ćmiyl pieszo poszeł do Wiydnia, coby sie 
polutować cesarzowi na gojnych a feszterów, co 
to mu chcieli nejlepszy kónszczek pola zebrać. A 
to zaś widzi Kidońke, co pojczała synkowi na au-
to, bo ji łobiecoł, że jóm bydzie do kościoła wo-
ził. A jak mu ło tym przypomniała, to powiedzioł  
ji, że sóm nowe przepisy i szczyrbatych bob niel-
za w aucie wiyź. Tóż musiała se Kidóńka zymby 
wprawić. I tak mój kamrat nie narzyko, nie nudzi 
sie, dyć ani sie nie nazdo, a już bydzie wiosna. I 
choć już szrón na głowie i nie to zdrowie to w 
sercu cióngle maj. Czego i Wóm moi roztomili 
ludeczkowie życzym. Do zaś!  

J. N. Josiyniczanin  

 

DOŻYNKI SOŁECKIE W JASIENICY 
W dniu 15.09.2019 r. w kościele św. Jerze-

go w Jasienicy odbyła się uroczysta msza do-
żynkowa, na której złożyliśmy Bogu i lu-
dziom pracującym na roli podziękowanie za 
otrzymane w tym roku plony. Mszę prowadzi-
li ks. proboszcz L. Łysień, ks. R. Dendys i ks. 
J. Pędziwiatr. Przepiękne dekoracje wykonały 
panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Jasienicy 
oraz Teresa Janos. Zachwycała wszystkich 
szczególnie olbrzymia dynia, która wyrosła w 
ogrodzie naszego sołtysa Bronisława Szalbo-
ta. Uroczyste dziękczynienie uświetnił swoim 
śpiewem i pięknymi strojami regionalnymi 
zespół  Jasieniczanka pod kierownictwem pa-
ni Marii Szubert. Towarzyszyły nam poczty 
sztandarowe Ochotniczej Straży Pożarnej oraz 
Koła Honorowych Dawców Krwi. Dary w po-
staci chleba z tegorocznej mąki, kołocza do-
żynkowego i owoców przekazały panie z Koła 
Gospodyń Wiejskich z przewodniczącą Jolan-
tą Babiaczyk i Elżbietą Zamarską. To wyjąt-
kowa uroczystość, kiedy każdy z nas chyli 
czoła przed Bogiem dziękując za wszystkie 
dary ziemi. Dziękujemy też ludziom, którzy 
ciężko pracują, abyśmy mogli się tymi darami 
cieszyć. Jest to okazja, aby tradycję dziękczy-
nienia zaszczepić najmłodszym, pokazać 
zgromadzone plony, opowiedzieć o trudnej, 
codziennej pracy rolnika.  

M. Hawełek 
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12 TYSIĘCY ZŁOTYCH OD FUNDACJI ORLEN 
 - DAR SERCA DLA OSP GRODZIEC 

„Nie wierzyliśmy do końca, że się uda… dzisiaj 
12 tysięcy wpłynęło na konto bankowe z Funda-
cji  Orlen - Dar serca” - mówi Prezes OSP Gro-
dziec Stanisław Cebulak. 

4 maja w Dzień Strażaka został złożony wnio-
sek… Z niecierpliwością czekali na wyniki… Aż 
29 sierpnia na stronie Fundacji została opubliko-
wana informacja o otrzymaniu dotacji.  

W konkursie zostało złożonych 2248 wnio-
sków z całej Polski, z czego tylko 249 wniosków 
zostało wybranych, w tym wniosek OSP Gro-
dziec. 

19 września delegacja w składzie: prezes Sta-
nisław Cebulak, wiceprezes Adam Pośpiech, 
członek Zarządu Szymon Donocik oraz opiekun 
młodzieżowej drużyny pożarniczej Barbara Do-
nocik uczestniczyli w Gali Finałowej Programu 
„Orlen dla Strażaków”, która odbyła się w Te-
atrze Małym w Tychach. 

W gali wzięli udział m.in. Premier Mateusz 
Morawiecki, Minister Spraw Wewnętrznych i 
Administracji Mariusz Kamiński, Prezes PKN Or-
len Daniel Obajtek, Wojewoda Śląski Jarosław 
Wieczorek.  

„Dzięki dofinansowaniu nasza straż wyposaży 
3 strażaków w umundurowanie koszarowe i spe-
cjalne, dodatkowo zostaną kupione kombinezony 
na osy i szerszenie oraz wodery. Dziękujemy Fun-
dacji Orlen za wsparcie.” - dodaje Prezes OSP 
Grodziec Stanisław Cebulak. 

Ten rok dla OSP Grodziec jest wyjątkowy. 
Oddana do użytku w maju tego roku remiza po 
przebudowie dodała strażakom skrzydeł. 

„Rok, przez który nie mieliśmy remizy, nie 
zmarnowaliśmy - zbieraliśmy pomysły, które 
stopniowo realizujemy. Naszą chlubą jest Mło-
dzieżowa Drużyna Pożarnicza, która liczy już ok. 

30 osób. Dzięki zaangażowaniu Opiekunów Bar-
bary i Szymona Donocików, którzy starają się w 
ciekawy sposób przedstawić wiedzę pożarniczą, 
ale i też organizują wyjścia do kina, na kręgle, 
młodzież ćwiczy, bawi się i uczy. I ten układ się 
sprawdza” - mówi Prezes OSP Grodziec Stani-
sław Cebulak. 
Dzięki rozbudowie strażnicy od maja w budynku 
dużo się dzieje. 

W każdy poniedziałek swoje spotkania ma ze-
spół Grodźczanie. Od września we wtorki organi-
zowane są zajęcia z zumby. 

Również od września kontynuowane są po 
przerwie wakacyjnej zajęcia Młodzieżowej Dru-
żyny Pożarniczej. Średnio co 2 tygodnie są orga-
nizowane zbiórki, podczas których odbywają się 
zajęcia sportowe oraz szlifowana jest wiedza z 
zakresu pożarnictwa i pierwszej  pomocy. 

To niejedyne środki pozyskane przez jednostkę 
w tym roku. Już na początku tego roku strażacy 
starali się w Gminie Jasienica o realizację zadania 
publicznego. Napisali i złożyli ofertę i dzięki te-
mu ich OSP oraz jednostka ze Świętoszówki 
otrzymała dofinansowanie na kwotę łączną 10 
300 zł na zakup fantomów, zestawów triage do 
segregacji poszkodowanych oraz kurs kwalifiko-
wanej I pomocy przedmedycznej. 

28 lipca wszyscy z 10 osobowej grupy z OSP 
Grodziec, która uczestniczyła w kursie zdała eg-
zamin i otrzymała tytuł ratownika. 

Jednostka nie osiada na laurach. 
„W planach mamy stworzenie kobiecej druży-

ny pożarniczej. Na razie mamy jedną panią, która 
wyjeżdża do akcji… czekamy, aż w grudniu ruszy 
kurs I stopnia, bo mamy już 6 chętnych 
Pań. Chcemy również kupić drugi samochód 
przeznaczony do ratownictwa technicznego. W 

naszych planach jest rów-
nież postawienie wiaty z 
grillem przy naszej remi-
zie. Czeka nas jeszcze 
troszkę prac porządko-
wych. Wszystkie osoby, 
które są zainteresowane 
skorzystaniem z naszej 
piękniej sali oraz wspar-
ciem naszej jednostki za-
praszamy serdecznie do 
kontaktu. Na pewno 
wszystkie przekazane środ-
ki zostaną dobrze wykorzy-
stane” - dodaje Prezes 
OSP Grodziec Stanisław 
Cebulak. 

 
OSP Grodziecdelegacja OSP Grodziec oraz Prezes  PKN Orlen - Daniel Obajtek 
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MACIERZ NA SZLAKU WALK O POLSKOŚĆ ZAOLZIA
3 sierpnia b.r. 

członkowie i sympaty-
cy Koła Macierzy Zie-
mi Cieszyńskiej w 
Grodźcu wyruszyli na 
wycieczkę na Zaolzie. 

Trasa wiodła przez Dębowiec, Kończyce i Zebrzy-
dowice do Cieszyna. Mogliśmy podziwiać piękne 
wioski Ziemi Cieszyńskiej, zadbane przydomowe 
ogródki, dobre  drogi, często z chodnikami. 

W Kończycach Małych zatrzymaliśmy się pod 
Krzyżem upamiętniającym kpt.  Cezarego Hallera 
(brata generała Józefa Hallera), który zginął w 
obronie Śląska Cieszyńskiego w 1919 r.  

Po przekroczeniu granicy pojechaliśmy do Kar-
winy. Obszar współczesnego miasta obejmuje kilka 
dawniej samodzielnych miejscowości. Najstarsze to 
Solce, Raj, Frysztat (z początku XIII w.) i Karwina, 
obecna dzielnica Doły, od której całe dzisiejsze 
miasto zapożyczyło nazwę. Wzmiankowane już w 
XV w. miejscowości Darków i Łąki, obecnie rów-
nież są dzielnicami Karwiny. Najpierw zatrzymali-
śmy się w Karwinie Frysztad. Przy ładnym rynku 
znajduje się kościół Podniesienia św. Krzyża. Ko-
ściół został zbudowany na przełomie XIII i XIV stu-
lecia. W jego wnętrzu znajdują się cudowny obraz 
Matki Boskiej Frysztackiej oraz mistrzowsko wy-
konane drewniane figury Piotra i Pawła. Jest też 
płyta nagrobna jednego z właścicieli zamku. Wokół 
kościoła można podziwiać wspaniałe rzeźby baro-
kowe. Nieopodal znajduje się zamek, którego 
pierwszymi właścicielami byli Piastowie cieszyń-
scy. Jednym z kolejnych właścicieli był Jan Larisch 
von Monich, który zamek rozbudował i dodał nowe 
skrzydło. Wokół zamku Larischowie założyli rozle-
gły park w stylu angielskim. Po wybudowaniu pała-
cu w Solcy przenieśli się do nowej siedziby. Po 
wojnie w zamku mieściła się Miejska Rada Naro-
dowa. 

Następnie pojechaliśmy do dzielnicy Karwiny 
zwanej Karwina Kopalnie lub Karwina Doły - miej-
scowości zakupionej przez Larischów w 1551 r. 
Odkrycie bogatych złóż węgla w tej okolicy dopro-
wadziło do gwałtownego rozwoju Karwiny i sąsied-
nich miejscowości. Karwina rozkwitała. Błyska-
wiczne przybywało mieszkańców. Pobudowano ra-
tusz, urzędy, browar, szkoły, placówki kulturalno 
sportowe. W kopalniach Karwiny pracowali górnicy 
z naszych okolic, nasi dziadkowie i wujowie. Z bie-
giem czasu to, co było źródłem dynamicznego roz-
woju miasta przyczyniło się do jego zguby. Kopal-
nie były wielopoziomowe, po urobku niezabezpie-
czane, a wydobycie węgla zbyt intensywne. Z cza-
sem teren zaczął osiadać. Pagórki poznikały lub po-
zapadały się. Wskutek szkód górniczych zniknęła 
prawie cała stara dawniej tętniąca życiem Karwina. 
Do dzisiaj zachowało się tylko kilka obiektów. Jed-
nym z nich jest stary kościół pod wezwaniem św. 
Piotra z Alkantary, pod którym grunt obniżył się o 
około 40 m a jego odchylenie od pionu wynosi 7 
stopni. Przed zupełnym zapadnięciem się kościół 
uchroniło wzniesienie na którym został wybudowa-
ny. 

Na starym cmentarzu w Karwinie Doły odwie-
dziliśmy miejsce z tablicą upamiętniającą katastrofę 

górniczą z 1894 r. W tym roku w wyniku wybuchu 
metanu w trzech karwińskich kopalniach straciło 
życie 235 górników, w przeważającej części Pola-
ków. Katastrofa ta jest tematem wiodącym utworu 
„Czarna Julka”, napisanego przez pochodzącego z 
Karwiny pisarza,  Gustawa Morcinka. W tym miej-
scu należy przypomnieć postać Celestyna Racka, 
górnika, inżyniera pochodzącego z Wieliczki, który 
zorganizował grupę ratowniczą i pośpieszył na ratu-
nek uwiezionym pod ziemią górnikom. Za pierw-
szym razem udało mu się uratować kilkudziesięciu 
kamratów. Kiedy grupa ruszyła na ratunek po kolej-
nym wybuchu nie miała już tyle szczęścia. Zginęli 
wszyscy. Siostry inż. Racka ufundowały Bratu na-
grobek ze stojąca figurą smutnego anioła bez skrzy-
deł opartego o filar. Niestety figura po stu latach 
„czuwania” została skradziona. 3 lata wstecz ze 
składek, polska społeczność Zaolzia postanowiła 
odnowić pomnik zastępując posąg kopią zdjęcia po-
sągu wygrawerowaną na czarnej płycie opatrzonej 
napisem: „z tego miejsca w 2005 r. został skradzio-
ny przez hieny cmentarne posąg kobiety ze zgaszo-
na pochodnią...” 

Następnym punktem wycieczki było odwiedze-
nie Stonawy, wsi historycznie leżącej na Śląsku 
Cieszyńskim, w dużej części zamieszkałej przez Po-
laków. W Stonawie znajduje się zbiorowa mogiła 
poległych zamordowanych jeńców, żołnierzy WP z 
12 Pułku Piechoty Wadowickiej, który pierwszy 
wsparł obronę Śląska Cieszyńskiego. Tragedia ro-
zegrała się w styczniu 1919 r. Na pomniku poświe-
conym ofiarom napisano: 

„Przechodniu powiedz Polsce 
tu leżym jej syny 
posłuszni jej prawom 
do ostatniej godziny.” 
Naprzeciw mogiły żołnierskiej powstała ściana, 

w którą wmurowano tablicę pamiątkową z nazwi-
skami zamordowanych 20 żołnierzy. Pomnik pole-
głych znajduje się u stóp kościoła pod wezwaniem 
św. Marii Magdaleny, w którym niedzielnie nabo-
żeństwa odprawiane są naprzemian w języku pol-
skim i czeskim.  

26 stycznia br. odbyła się w Stonawie uroczy-
stość wspomnieniowa w hołdzie poległym ofiarom 
konfliktu zbrojnego w 100 - lecie tej tragedii. Patro-
nat nad uroczystością objął Mariusz Błaszczak, Mi-
nister Obrony Narodowej. 

Wycieczkę zakończył spacer po parku uzdrowi-
skowym Darków Karwina. Kurort słynie z leczni-
czych wód jodowo-bromowych. Droga do parku 
wiedzie przez zbudowany w 1925 r. most łukowy 
nad rzeką Olzą. Wycieczka miała podniosły, patrio-
tyczny charakter, z ciekawością wysłuchaliśmy 
opowieści Władysława Kristena o trudnych, wręcz 
tragicznych losach Polaków na Zaolziu.  

Pobyt na Zaolziu, wpisał się w cykl obchodów 
100 -  lecia Niepodległości, a towarzyszyły nam 
pieśni patriotyczne i regionalne, wyśpiewane ze 
Śpiewnika Macierzy Ziemi Cieszyńskiej, którego 
wydanie wznowiono w tym roku, dzięki finanso-
wemu wsparciu Gminy Jasienica. 

Gertruda Obracaj 
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OGÓLNODOSTĘPNY PLAC ZABAW 
Przy Zespole Szkolno-Przed-

szkolnym w Mazańcowicach otwarto 
ogólnodostępny plac zabaw.  

Na budowę nowego placu zabaw 
wójt Janusz Pierzyna pozyskał blisko 
90 tys. zł dofinansowania w ramach 
Funduszu Mikroprojektów Programu 
Interreg V-A Republika Czeska-
Polska 2014- 2020.  

W ramach projektu pn. „Skrzaty 
na granicy” przy Zespole Szkolno-
Przedszkolnym w Mazańcowicach 
powstała Transgraniczna Strefa Ak-
tywności Skrzata - ogólnodostępny 
plac zabaw „Skrzatowy Zakątek”. 
Uroczyste otwarcie odbyło się w pią-
tek 13 września.  

Plac zabaw wyposażono w sześć 
urządzeń tj. zestaw zabawkowy ze zjeżdżalnią, podwójną huśtawkę, piaskownicę, karuzele talerzową, a 
także dwa sprężynowe bujaki. Zabawki zostały osadzone na bezpiecznej nawierzchni. W ramach wyda-
rzenia odbył się piknik, podczas którego dzieci z Petrvaldu i gminy Jasienica wraz z rodzicami, wzięły 
udział w konkursach, zabawach, animacjach, a także warsztatach kulinarnych.  

Celem projektu jest budowanie więzi łączących społeczności po obu stronach granicy i podniesie-
nie poziomu współpracy oraz integracji najmłodszych członków transgranicznej społeczności.  

www.jasienica.pl 

DWA KOLEJNE UDANE WEEKENDY BADMINTONISTÓW 
W rozgrywanym w Imielinie od 20 do 22 wrze-

śnia międzynarodowym turnieju badmintona Polish 
Youth International 2019 wystąpili zawodnicy z Ma-
zańcowic: Ala Dubiel, Maksymilian Piekarczyk, 
Grzegorz Paperz, Tymoteusz Wiercigroch, Christian 
Toczek, Piotr Babicz, Maciej Babicz, Tymoteusz Ste-
faniuk i Patryk Kramarczyk.  

W rywalizacji Ala Dubiel zwyciężyła w grze po-
jedynczej w kategorii U9 i zajęła drugie miejsce w 
grze podwójnej. Jej brat Karol zwyciężył w kategorii 
U11 zarówno w grze pojedynczej, jak i podwójnej w 
parze z Patrykiem Kramarczykiem. Patryk sięgnął 
również po brąz w grze pojedynczej. Dwa brązowe 
medale padły łupem Christiana Toczka w kategorii 
U13, zarówno w grze pojedynczej, jak i podwójnej w 
parze z Tymkiem Wiercigrochem. Brąz trafił również 
do Maćka Babicza w grze podwójnej w kategorii 
U15.  

*** 
Od 27 do 29 września w Zielonce k. Warszawy roz-
grywany był międzynarodowy turniej XIX Mazovia 
Junior Cup. Na starcie wśród ponad setki uczestni-
ków stawili się także zawodnicy BKB Set: w katego-
rii U11 Karol Dubiel, w U13 Piotr Babicz, Maksymi-
lian Piekarczyk, Tymoteusz Stefaniuk i Christian To-
czek, zaś w U17 Justyna Biernot, Julia Piwowar, Mi-
chał Szczypka, Jacob Toczek i Jakub Waloszek.  
Na największe brawa zasługują Karol Dubiel, który wywalczył drugie miejsce w grze pojedynczej, oraz Ju-
lia Piwowar, która zajęła drugie miejsce w grze podwójnej, występując w parze z Anią Czuchrą UKS Unia 
Bieruń. – Wszyscy zawodnicy zaprezentowali się bardzo dobrze. Widać w ich grze postępy – komentuje 
trener Bartosz Pietryja.          

M. Pietryja 
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TERMOMODERNIZACJA OSP WIESZCZĘTA 
Rozpoczęła się termomodernizacja kolejnego 

obiektu użyteczności publicznej – strażnicy OSP 
w Wieszczętach.  

Przypomnijmy, że strażnica OSP Wieszczęta 
jest jednym z sześciu obiektów użyteczności pu-
blicznej, jakie w tym roku przechodzą gruntowny 
remont związany z termomodernizacją. Wcześniej 
zostały wykonane filie Gminnego Ośrodka Kultu-
ry w Rudzicy i Bierach, a także szkoła w 
Wieszczętach, modernizacje przechodzą również 
strażnice OSP w Rudzicy i Świętoszówce.  

– Te remonty pozwalają poprawić stan tech-
niczny budynków, a co za tym idzie warunki, w 
jakich korzystają z nich mieszkańcy naszych so-
łectw. Trzeba przypomnieć, że wiele z obiektów, 
jak choćby strażnica OSP Wieszczęta, nie pełnią 
tylko jednej roli, jednostki straży, ale służą rów-
nież jako miejsce spotkań wielu stowarzyszeń 
oraz społeczności całych miejscowości. Prace 
umożliwiają jednocześnie na osiągnięcie 
oszczędności, związanych z instalacją nowocze-
snego ogrzewania, a tym samym – co równie 
istotne – ograniczają zanieczyszczenie powietrza 
w naszej gminie – mówi wójt Janusz Pierzyna. 
Elewacje budynku strażnicy OSP Wieszczęta są 
właśnie ocieplane materiałem izolującym. Zakres 

prac przewiduje dodatkowo docieplenie ścian 
fundamentowych, dachu, częściową wymianę sto-
larki okiennej i drzwiowej. Ponadto wymianę pa-
rapetów, obróbek blacharskich, rynien i rur spu-
stowych. Przy okazji inwestycji zostanie wykona-
ny także remont schodów, krat okiennych i tzw. 
spoczników przed wejściem.  

Roboty obejmą również pomieszczenie ko-
tłowni, zainstalowanie nowego kotła gazowego 
kondensacyjnego jako źródła ogrzewania po-
mieszczeń, zaś dla użytkowania ciepłej wody po-
wstanie zbiornik o pojemności 300 l. Z wymianą 
kotła wiąże się także wykonanie instalacji gazo-
wej oraz całej instalacji centralnego ogrzewania 
wraz z grzejnikami. Przebudowana zostanie też 
instalacja wody ciepłej i cyrkulacji. Warto dodać, 
że ciepło będzie pochodziło również z zamonto-
wanej na budynku instalacji fotowoltaicznej, 
składającej się z 12 paneli o mocy 250 W każdy. 
Prace potrwają do połowy listopada, ich koszt 
wyniesie 649 tys. zł.  

Dodatkowo zostanie dokonana  w tym obiekcie 
 wymiana nowej instalacji elektrycznej, co będzie 
kosztować następne 180 tys. zł.  

www.jasienica.pl 

 

ROZPOCZĄŁ SIĘ SEZON GRZEWCZY 
– POJAWIŁO SIĘ ZAGROŻENIE ZWIĄZANE Z TLENKIEM WĘGLA !!! 
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Sprzedam działkę rolną 2,6 ha  
(wydzielę z dz. nr 588/2) 

w Jasienicy, cena 8,66 zł/m2. 

Tel. 512808827 

PRACA – PRACOWNIK PRODUKCJI! 
Poszukujesz pracy? Chcesz zmienić pracę? Zadzwoń! 

 

 Praca dla kobiet i mężczyzn w JASIENICY od zaraz!  
 Przyuczenie do pracy na stanowiskach produkcyjnych  

(stolarz, szlifierz, tokarz, operator CNC, pakowacz, tapicer)  

 Umowa o pracę i długoterminowe zatrudnienie  
 Praca od poniedziałku do piątku w systemie zmianowym  

 Możliwość zdobycia cennych kwalifikacji  
 

STAFF SERVICE  Sp. z o.o. 

Bielsko-Biała, ul. ORKANA 10/3 

Tel.33 8221011;  kom: 791266535 
biuro@staffservice.com.pl 

 

Jeśli straciłeś bliską osobę  

w wypadku i masz problem  

z uzyskaniem odszkodowania, 

 zadzwoń 508391335 

Reklama 
w miesięczniku 

„Jasienica” 
tylko  0,60 zł  za 1 cm2 

Ogłoszenia drobne – 1 zł 

NABORY WNIOSKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina in-

formuje  o planowanych naborach wniosków na przedsię-

wzięcia: 

• Tworzenie i rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej 

• Kultura wolnego czasu jako czynnik integracji społeczności lokalnych 

• Modernizacja i innowacyjność w przedsiębiorstwach rybackich 

Szczegółowe informacje o naborach znajdują się: www.bielskakraina.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 

 

Adres biura: 
43-384 Jaworze,  ul. Bielska 118 

Poniedziałek-piątek 9.00-17.00 
Tel. 602 654 233, 728 896 654, 

33 8193579 
okrzesikjb@pro.onet.pl 

 

Serdecznie zapraszam 
 

Jarosław Okrzesik 
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  Z A K Ł A D  P O G R Z E B O W Y    
SZYMALA ALEKSANDER 

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

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

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

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

 

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

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

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

Zapraszamy 

Od poniedziałku do piątku    8
00 

- 16
30

 

sobota     8
00 

- 13
30

 

 

 

EKSPRESOWA NAPRAWA 

I WYKONANIE PROTEZ 

BIERY, ul. Ogrodowa 263 

TEL.:    504 131 134 
 

  

 

 

   

 

 

 

Firma Usługowa GRINDER  
mgr inż.  Kamil Kłaptocz 

  sz l i fo wa n ie,  po le ro wa n ie  be ton u 

  u suw an ie  su bi tu , l e piku,  k le ju  sp od  pa rkie tu 

  sz l i fo wa n ie,  f re zow an ie w ylew e k 
  w yró wn yw a n ie  po wie rzchn i 

te l . :  695  980  611 
e -mail :  b iu ro@grinder.com.p l 



NOWY TOMIK JULIUSZA WĄTROBY 

To dziwne: zwijając się rozwijam... 

Czego dowodem jest ta, już czwarta w 

tym roku, książka. Po wierszach 

lirycznych, opowiadaniach, fraszkach, 

kolejny tom premierowych fraszek, 

jeszcze obszerniejszy: 175 stron, 882 

miniaturki, świetne rysunki Marek Mosor 

Widget, wydawca GOK Jasienica. 


