
Nr 1 (329)      STYCZEŃ 2020        ISSN 1428-3336         NAKŁAD 2400       miesięcznik bezpłatny 
 

m i e s i ę c z n i k   s a m o r z ą d o w y  g m i n y

7 



2  styczeń 2020 

str 3 

RELACJE WÓJTA GMINY JASIENICA 
PODSUMOWANIE 
2019 ROKU 

Zakończyliśmy 2019 
rok, warto więc podsu-
mować, co nam jako spo-
łeczności gminy Jasieni-
ca udało się w tym okre-
sie osiągnąć. To kolejny 
rok, który stał pod zna-
kiem inwestycji. Zaraz w 
styczniu uruchomiliśmy 

nowy ośrodek zdrowia w Mazańcowicach. Sama 
budowa kosztowała budżet Gminy 1,54 mln zł, zaś 
wraz z wyposażeniem wydatki przekroczyły 1,6 
mln zł. Później, również w Mazańcowicach, uru-
chomiliśmy praktycznie zbudowany od nowa kosz-
tem 5,2 mln zł budynek OSP wraz z GOK, bardzo 
ważny dla rozrastającej się społeczności tego sołec-
twa. Z myślą o integracji mieszkańców oddaliśmy, 
również zbudowany od podstaw, budynek OSP 
Grodziec z dużą salą przeznaczoną na spotkania. W 
tym wypadku inwestycja kosztowała nas 2,5 mln zł. 
Na skutek reformy oświaty i wprowadzonych przez 
nią zmian w systemie edukacji musieliśmy rozbu-
dować szkołę w Międzyrzeczu Górnym, nowy seg-
ment kosztował nasz budżet 2,1 mln zł. 

Wielkim wyzwaniem budowlanym, zwłaszcza 
pod względem finansowym, była realizacja dużego 
projektu termomodernizacji sześciu obiektów uży-
teczności publicznej na terenie naszej gminy. Roz-
poczęliśmy radykalną poprawę stanu technicznego 
tych budynków z własnych pieniędzy z budżetu 
Gminy, następnie pozyskaliśmy 3,2 mln zł dofinan-
sowania z różnych źródeł zewnętrznych, co umoż-
liwiło nam wykonanie z nawiązką tego ambitnego 
planu. I tak na termomodernizację GOK w Bierach 
wydaliśmy blisko 1 mln zł, na GOK w Rudzicy – 1 
mln zł, na OSP w Świętoszówce ponad 1 mln zł, 
Rudzicy – 1 mln zł, Wieszczętach – 1 mln zł, także 
w przybliżeniu podobną kwotę na szkołę w tej miej-
scowości. To ważne prace – zdecydowanie popra-
wiły stan techniczny tych już wyeksploatowanych 
budynków, również komfort dla ich użytkowników, 
pozwoliły również na osiągnięcie oszczędności na 
ogrzewaniu. Co niemniej ważne, termomoderniza-
cje będą miały korzystny wpływ na ograniczenie 
zanieczyszczenia powietrza w naszej gminie. Warto 
w tym miejscu podkreślić, że obecnie, po przepro-
wadzeniu tego projektu, spośród ponad 30 obiektów 
użyteczności publicznej, których właścicielem jest 
gmina mają kotłownie gazowe w pełni zautomaty-

zowane. 
Przy podsumowaniu inwestycji 2019 r. nie mo-

żemy zapominać, że sporo nasz gminny budżet 
kosztowało utrzymanie i modernizacja dróg, nie 
tylko tych, za które jako samorząd odpowiadamy, 
ale też powiatowych, na które – przede wszystkim 
modernizację drogi z Ligoty do Międzyrzecza – 
wydaliśmy w 2019 r. blisko 2,5 mln zł. Na remonty 
i przebudowy dróg gminnych przeznaczyliśmy po-
nad 3,3 mln zł, na remonty cząstkowe – 630 tys. zł, 
remonty parkingów – blisko 114,5 tys. zł, konser-
wacje i odtworzenie rowów i systemów odwodnień 
– 352 tys. zł, a budowę ważnej dla naszej społecz-
ności drogi do PSZOK – 919 tys. zł. 

Chciałem bardzo serdecznie podziękować 
wszystkim, którzy ciężką pracą i wsparciem przy-
czynili się do tak pomyślnego wykonania ubiegło-
rocznego planu finansowego. Dziękuję przede 
wszystkim radnym, którzy mimo reprezentowania 
różnych części gminy, rozumieli potrzeby całości 
naszej społeczności i właśnie jej dobro mieli na 
względzie. Mimo wielu różnic potrafiliśmy zawsze 
dojść do porozumienia, mając na względzie przede 
wszystkim stwarzanie jak najlepszych warunków 
życia i rozwoju. Dziękuję sołtysom i radom sołec-
kim, pracownikom Urzędu Gminy i podległych jed-
nostek, członkom stowarzyszeń i organizacji, bar-
dzo licznych i aktywnych na terenie gminy Jasieni-
ca. Dziękuję też mieszkańcom, przede wszystkim 
tym, którzy włączali się w pracę na rzecz naszej lo-
kalnej wspólnoty. 

A trzeba zaznaczyć, że był to trudny rok. 
Wszystkie nasze rozległe inwestycyjne plany zosta-
ły zrealizowane, mimo że po stronie dochodów nie 
udało nam się sprzedać żadnej z nieruchomości, co 
również mieliśmy w planach. Udało się jednak tak 
gospodarować pieniędzmi oraz przede wszystkim 
pozyskać pieniądze z różnych zewnętrznych fundu-
szy, że stan finansów Gminy Jasienica jest bardzo 
dobry. Ostateczne podsumowanie będzie znane do-
piero wczesną wiosną, ale szacujemy, że osiągnęli-
śmy ok. 5 mln zł nadwyżki budżetowej za 2019 r. 
Toteż łącznie z tym, co przeznaczyliśmy na pokry-
cie niedoboru czyli 10 mln zł (taka kwota miała za-
silić budżet ze sprzedaży działek na strefie; majątek 
pozostał, a 10 mln wypracowaliśmy z innych źró-
deł). Myślę, że w obecnych czasach to dobry wynik. 

NOWY BUDŻET JEDNOGŁOŚNIE 
Bardzo dziękuję radnym również za jednogło-

śne przyjęcie budżetu na rok bieżący. Podzięko-
wania należą się również  
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wszystkim osobom, które włączyły się do prac 
nad jego przygotowaniem, aby był jak najlepszy. 
Nie będzie to łatwy rok, bo finansowanie funk-
cjonowania samorządów pozostawia wiele do ży-
czenia. M.in. zwiększa się zakres zadań, jakie ma-
ją wykonywać gminy, bez jednoczesnego zapew-
nienia im odpowiednich środków. Szczególnie 
widoczne jest to w oświacie, gdzie zostały prze-
widziane podwyżki wynagrodzeń, natomiast sub-
wencje z budżetu Państwa na ten cel nie wzrasta-
ją. Ponadto obniżone zostały podatki, z których 
część trafia do budżetu Gminy, tym samym 
zmniejszając nasze dochody z tego źródła. 

Mimo tych trudności opracowaliśmy budżet, 
który w dalszym ciągu będzie służył rozwojowi. 
Będzie jeszcze wyższy niż poprzedni, przekroczy 
140 mln zł, i również nie zabraknie w nim waż-
nych dla naszej społeczności inwestycji. Udało się 
to dzięki temu, że w poprzednich latach wypra-
cowaliśmy nadwyżki, których wtedy nie przeje-
dliśmy, a zostawiliśmy właśnie z myślą o przy-
szłości. 

Nasze plany inwestycyjne obejmują szeroki 
front robót drogowych. I tak na utrzymanie, re-
monty i modernizacje naszych dróg gminnych 
wydamy 5,3 mln zł. Warto wymienić, że zostanie 
wykonane odwodnienie ul. Pogodnej w Mazań-
cowicach, parkingi w rejonie szkoły w Jasienicy, 
przy ośrodku zdrowia w Rudzicy, strażnicy w 
Świętoszówce oraz sołtysówce w Bielowicku, a 
także budowa nowych mostów na Potoku Mię-
dzyrzeckim w Międzyrzeczu Górnym oraz w Bie-
rach. Jak co roku będziemy wspierać Powiat Biel-
ski w rozbudowie dróg powiatowych, przebiega-
jących przez teren naszej gminy. Dlatego 1,46 
mln zł dołożymy do rozbudowy drogi z Między-
rzecza do Mazańcowic, zaś 1 mln zł posłuży do 
dokończenia prac przy dużej inwestycji przebu-
dowy drogi Ligota Międzyrzecze, realizowanej w 
ub.roku. 

Na dokończenie modernizacji budynku straż-
nicy OSP w Świętoszówce przeznaczymy blisko 
229 tys. zł, a 180 tys. zł na modernizację instalacji 
elektrycznej w strażnicy OSP Wieszczęta. Obiek-
ty te zostały zmodernizowane w ramach ubiegło-
rocznego projektu termomodernizacji. Wtedy 
okazało się koniecznym wykonanie tych dodat-
kowych prac, aby budynki mogły służyć nam 
przez kolejnych kilkadziesiąt lat bez dodatkowych 
kosztów na remonty. 

W tym roku na dobre ruszy budowa strażnicy 
OSP i rozbudowa Urzędu Gminy w Jasienicy, na 
co zostało przeznaczonych blisko 3,6 mln zł, a 
także przebudowa budynku przy stadionie i amfi-
teatrze w Międzyrzeczu Dolnym za 200 tys. zł. 
Ponad 3 mln zł kosztować będzie rozbudowa 
szkoły w Świętoszówce. Łącznie wydatki inwe-
stycyjne w oświacie wyniosą 3,27 mln zł. Do tego 
należy doliczyć 2,26 mln zł przeznaczone na kon-

tynuację budowy sali gimnastycznej w Między-
rzeczu Górnym. Na budowę windy w ośrodku 
zdrowia w Rudzicy zaplanowaliśmy ponad 470 
tys. zł, a ponad 1,16 mln zł na projekt „Ogród 
Tradycji” – centrum informacji turystycznej i wy-
stawiennicze przy budynku „Drzewiarza”. 

Wśród ważnych wydatków i inwestycji zapla-
nowanych w tegorocznym budżecie znalazło się 
również po 150 tys. zł na wykonanie wodociągów 
w Rudzicy i Grodźcu, 265 tys. zł na budowę ka-
nalizacji sanitarnej w zlewni Jasieniczanki oraz w 
Jasienicy i Bierach, zaś 319 tys. zł na budowę 
oświetlenia ulicznego w sołectwach. Co równie 
ważne, myślimy o inwestycjach w kolejnych la-
tach, toteż wieleset tysięcy złotych przeznaczamy 
na przygotowanie dokumentacji budowlanej, 
m.in. dla budynku strażnicy w Łazach, chodnika 
wzdłuż ul. Międzyrzeckiej i Kościelnej w Jasieni-
cy, poszerzenie ul. Szkolnej w Bierach i Święto-
szówce, przebudowy ul. Lipowej w Świętoszów-
ce, a także koncepcji nowych rozwiązań komuni-
kacyjnych w obrębie centrum Jasienicy. 

Jak widać, pracy nam nie zabraknie, cieszy to, 
że skala i różnorodność inwestycji mocno przy-
służą się do równomiernego rozwoju naszej gmi-
ny. 

KOLEJNY FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄ-
TECZNEJ POMOCY 

W niedzielę 12 stycznia po raz kolejny w na-
szej gminie został zorganizowany Finał Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tradycyjnie sztab 
działał w szkole w Jasienicy, ale też w nowym 
budynku filii GOK w Mazańcowicach. Jak zwy-
kle nie zabrakło atrakcji, występów, pokazów, 
prezentacji. Chciałem z całego serca podziękować 
wszystkim, którzy włączyli się w organizację fi-
nału, przygotowali miejsce, występy, przedmioty 
do licytacji, ciasta, zbierali datki i w jeszcze inny 
sposób przyczynili się do tego, że impreza była 
bardzo udana. Bardzo dziękuję również tym oso-
bom, które uczestniczyły w finale i wsparły to 
szlachetne dzieło pomocy małym pacjentom. To 
naprawdę budujący widok tak wielu pomagają-
cych osób. 

KONCERTY KOLĘDOWE 

W naszej gminie wytworzył się bardzo piękny 
zwyczaj organizowania w okresie przełomu roku 
wspólnego śpiewania kolęd i koncertów kolędo-
wych. Takie wspólne śpiewanie pod hasłem 
„Świąteczny koncert kolęd” zorganizowano w ko-
ściele św. Jerzego w Jasienicy, „Spotkania z kolę-
dą” w ramach Festiwalu Kolęd i Pastorałek w ko-
ściele św. Marii Magdaleny w Mazańcowicach, 
również w tym samym miejscu jeden z regional-
nych „Niecodziennych koncertów kolęd”, który 
objęliśmy naszym patronatem.  

Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim organi-
zatorom i wykonawcom, 
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którzy poświęcają czas, aby podzielić się z nami 
swoim talentem, jednocześnie zapraszając do 
wspólnego śpiewania. Takie spotkania utrwalają 
naszą bożonarodzeniową tradycję, jakże piękną w 
Polsce, sprzyjają wzajemnemu poznawaniu się 
ludzi i wzmacnianiu ludzkich więzi, międzysą-
siedzkich, parafialnych, sołeckich. To bardzo 
ważne, bo dzięki temu lepiej się rozumiemy. 

SPOTKANIA BOŻONARODZENIOWE 
Dziękuję również wszystkim organizatorom 

spotkań opłatkowych w mniejszych i większych 
gronach, czy to parafialnych, sołeckich, czy stra-
żackich, klubowych, pań z Kół Gospodyń Wiej-
skich. Takie spotkania mają podobny charakter do 
koncertów kolęd, również przechowują tradycję i 
pomagają zintegrować się naszym społeczno-
ściom. Dziękuję za zaproszenia, jakie otrzymuję 
na takie spotkania, powszechnie przecież wiado-
mo, że bardzo sobie cenię możliwość wymiany 
poglądów i rozmowy o sprawach naszej gminnej 
społeczności, a takie wydarzenia są świetną ku 
temu okazją. 
ORSZAK TRZECH KRÓLI W BIERACH 

Pozostając przy tematyce świątecznej chciałem 
również podziękować za możliwość uczestnictwa 
w Orszaku Trzech Króli, po raz kolejny organi-
zowanym w Bierach. W uroczystości Święta 
Trzech Króli wierni z parafii Najświętszego Serca 
Pana Jezusa w Bierach, ale nie tylko, co szcze-
gólnie warto podkreślić, po modlitwie w kościele 
przechodzą w orszaku ulicami sołectwa. Orszak 
doszedł pod odnowioną filię GOK, tutaj wystąpili 
Bierowianie. Wszystkim nam udzieliła się rado-
sna atmosfera. Mam nadzieję, że również w na-
stępnych latach także w ten sposób dane nam bę-
dzie wspólnie i radośnie świętować narodzenie 
Pana Jezusa. 

GOSPODARKA ODPADAMI 
Jedną z ważniejszych spraw ostatnich tygodni 

w naszym gminnym życiu są zmiany w gospodar-
ce odpadami. Jeszcze w ubiegłym roku został roz-
strzygnięty przetarg w tej sprawie, jak należało 
się spodziewać, ceny wzrosły. Jako Gmina nie 
mamy większego wpływu na podwyżki, wynikają 
one przede wszystkim z podniesienia opłaty mar-
szałkowskiej, czyli podatku, który nie wpływa do 
budżetu gminy. Od każdej tony śmieci, które tra-
fią na wysypisko, społeczeństwo płaci tzw  opłatę 
marszałkowską, która trafia do Katowic. W tym 
roku jest to 270 zł od tony śmieci ( w tym roku 
było 170 zl).  

Dodatkowo na podwyżkę cen miał wpływ 
wzrost płac, a także energii, należy się więc liczyć 
z tym, że w przyszłości koszty jeszcze wzrosną. 

I tak wywóz śmieci będzie w tym roku kosz-
tował 2,45 mln zł, a działalność Punktu Selek-
tywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – 547 tys. 

zł. Oznacza to niestety wzrost opłat za wywóz 
odpadów z naszych posesji – 23 zł od osoby. 
Warto jednak zwrócić uwagę, że w tych gospo-
darstwach, które zadeklarują utworzenie kompo-
stownika – dzięki czemu odpady zielone, a więc 
trawa, gałęzie, liście, nie będą trafiać do gminne-
go systemu odpadów – opłata będzie o 4 zł mniej-
sza i wynosić będzie 19 zł od osoby. Ważne, aby 
taką deklarację złożyć jeszcze w lutym, bo im 
szybciej się na to zdecydujemy, tym wcześniej 
będziemy wnosić niższą opłatę. 

Co warto podkreślić, to wprowadzenie dodat-
kowego, trzeciego dnia w tygodniu, w którym bę-
dzie funkcjonował PSZOK. Czynny jest we wtor-
ki, czwartki i soboty od godz. 10 do 16 w okresie 
do końca kwietnia, zaś od maja do końca sierpnia 
– od godz. 10 do 20. Ułatwieniem będzie również 
możliwość łączenia ze sobą metali i tworzyw 
sztucznych. Obie te frakcje możemy teraz odkła-
dać albo do worka czerwonego, dotychczas prze-
znaczonego tylko na metale, albo żółtego – na 
tworzywa sztuczne. 

GRATULACJE ZA SUKCESY 
Serdecznie gratuluję kolejnego sukcesu Fau-

stynie Słonce, młodej aktorce reprezentującej filię 
Gminnego Ośrodka Kultury w Mazańcowicach. 
Za swój monodram „Księga Nieżywków" w reży-
serii Anny Maśki zdobyła wyróżnienie na XVI 
Ogólnopolskim Spotkaniu z Monodramem „O 
Złotą Podkowę Pegaza” w Suwałkach. Należy 
odnotować też sukces uczniów z Zespołu Szkol-
no-Przedszkolnego w Rudzicy, którzy godnie re-
prezentowali naszą gminę w XVI Powiatowym 
Konkursie Ekologicznym „Człowiek a środowi-
sko”. Młodzież z tej szkoły zdobyła liczne nagro-
dy i wyróżnienia w różnych kategoriach, prac 
przestrzennych, fotograficznych i literackich. 
Składam wszystkim gratulacje. 

Chcę również pogratulować sukcesów z ostat-
niego okresu młodym zawodnikom z naszej gmi-
ny, reprezentującym różne dyscypliny sportowe. 
Wojtek Zaniewski, uczeń szkoły w Mazańcowi-
cach, reprezentując Bielski Klub Karate Kyokus-
hin, zdobył srebrny medal w Pucharze Polski Ju-
niorów, Juniorów Młodszych i Młodzików. Skła-
dam gratulacje również Karolinie Klajmon, 
uczennicy szkoły w Jasienicy, która na XVI Mi-
kołajkowych Zawodach Pływackich w Woli koło 
Pszczyny zdobyła złoty medal na dystansie 25 m 
stylem grzbietowym oraz srebrny na dystansie 50 
m stylem dowolnym, co w klasyfikacji generalnej 
rocznika 2010 dało jej pierwsze miejsce. I naj-
świeższy sukces, już tegoroczny, Kuby Kurow-
skiego z Jasienicy, który w barwach bielskiego 
klubu PTS Janosik zdobył złoty medal na Mi-
strzostwach Śląska Judo 2020 w Bytomiu, co 
warte podkreślenia, jako najmłodszy zawodnik w 
swojej kategorii. 
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Szanownemu  Jubilatowi 
Kol. Adolfowi Pilchowi 

Wieloletniemu Prezesowi Koła Łowieckiego „Ślepowron” w Rudzicy 
z okazji 80. urodzin  

serdeczne życzenia, zdrowia pomyślności, 
wszelkiej życzliwości, Błogosławieństwa Bożego 

oraz wielu lat życia w zdrowiu i szczęściu 
składają 

członkowie Koła Łowieckiego „Ślepowron" 
„Darz Bór” 
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Bardzo się cieszę z tych sukcesów naszych 
najmłodszych mieszkańców, okupionych ciężką 
pracą czy to treningową, czy innego rodzaju ćwi-
czeniami. Gratuluję wam, że znaleźliście swoją 
pasję, którą rozwijacie, będąc przykładem dla 
swoich rówieśników, a nam dając radość, że mo-
żemy wasze sukcesy obserwować. 
GMINA JASIENICA BEZ SMOGU 

Rozpoczynamy wdrażać w życie rozwiązanie z 
wykorzystaniem preparatu Sorbent ER-1. Jeszcze 
pod koniec roku zorganizowałem spotkanie  
„Gmina Jasienica bez smogu”, na którym dystry-
butor tego preparatu polskiej produkcji zaprezen-
tował jego możliwości. Zapobiega on powstawa-
niu zjawiska niskiej emisji, można go stosować w 
domowych piecach węglowych jako dodatek do 
paliwa, który pozwoli na zminimalizowanie smo-
gu. To kompozycja naturalnych minerałów, jest w 
100 procentach ekologiczny, umożliwia dopalanie 
węgla w palenisku, powodując w ten sposób re-
dukcję ilości sadzy w kominie. Podwyższa też 
temperaturę spalania, co zwiększa jego efektyw-
ność o jedną trzecią, a tym samym oszczędność 
opału, a przede wszystkim ogranicza wydzielanie 
dymu, pyłów, a także innych szkodliwych sub-
stancji. 

Otrzymaliśmy próbki tego preparatu do przete-
stowania. Jesteśmy już po próbach w różnych 
częściach naszej gminy, w różnego rodzaju ko-
tłach węglowych. Wygląda to bardzo zachęcają-
co, używanie preparatu zaczyna przynosić pozy-
tywne efekty. Dlatego powstaną trzy punkty, w 
których preparaty będą dostępne do kupienia. 

Zachęcam do ich używania, bo to sposób na 
ograniczenie szkodliwych substancji w naszym 
powietrzu w sezonie grzewczym i poprawę zdro-
wia wielu mieszkańców. Dystrybutor dostarczył  
ten sorbent do p. Kruczka w Jasienicy, firmy Pol-
szlif w Rudzicy i od lutego będzie dostępny w 
Ekobau w Mazańcowicach, 

GRATULACJE DLA MARII SZUBERT 
Jeszcze raz chciałem serdecznie pogratulować 

pani Marii Szubert jej osiągnięć w dziedzinie 
upowszechniania muzyki, tańców, śpiewu i zwy-

czajów Śląska Cieszyńskiego. Przypominam, że 
została nominowana z naszej gminy do ubiegło-
rocznej edycji Nagrody Starosty Bielskiego im. 
Ks. Londzina. Ma wielkie zasługi w rozwoju Ze-
społu Regionalnego „Jasieniczanka”, jest jego 
kierowniczką, zdobywa z nim liczne nagrody i 
uznanie na prestiżowych konkursach. A jednocze-
śnie od lat w szkole w Iłownicy wdraża kolejne 
pokolenia uczniów w arkana muzyki, zaszczepia 
im miłość i przywiązanie do rodzimych pieśni. 
Właśnie z tych małych muzyków utworzyła ze-
spół Szwarne Dziecka, znany ze swych występów 
coraz dalej poza granicami naszej gminy. Na sesji 
w grudniu wraz z przewodniczącym Rady Gminy 
Jasienica Czesławem Machalicą złożyliśmy jej 
gratulacje i podziękowania za jej wkład w rozwój 
naszej gminy, życząc kolejnych wielu lat spełnia-
nia muzycznej pasji, której przy różnych okazjach 
mamy przyjemność być świadkami. 

SPOTKANIE Z PRZEDSIĘBIORCAMI 
W piątek 13 grudnia po raz kolejny w sali wi-

dowiskowej Drzewiarza mialiśmy okazję gościć 
przedsiębiorców z terenu naszej gminy. Jak co 
roku mam w ten sposób możliwość podziękowa-
nia za ich wkład w rozwój naszej gminy. To warte 
podkreślenia, że płacą podatki i dają pracę na-
szym mieszkańcom, przyczyniając się do dobro-
bytu całego regionu. Często realizują swoje pasje, 
spełniają się w przedsiębiorczości, ale trzeba pa-
miętać, że podejmują się jednocześnie trudnej roli 
prowadzenia biznesu. Ryzykują własnym mająt-
kiem, czasem, pracą, wcale nie mając pewności, 
czy przy tak szybko zmieniających się przepisach 
przeniosą one zyski, czy w ten sposób będą w 
stanie utrzymać rodzinę. W miarę naszych moż-
liwości gminnego samorządu staramy się ich 
wspierać, nie jesteśmy obojętni na zgłaszane 
przez nich problemy i potrzeby. 

Bardzo dziękuję wszystkim naszym przedsię-
biorcom, którzy wspierają organizacje i inicjaty-
wy służące całej społeczności gminy Jasienica. To 
bardzo cenna pomoc, wiele wydarzeń nie mogło-
by się odbyć w tej formie, gdyby nie zaangażo-
wanie przedsiębiorców. 

Rozmawiał Mirosław Łukaszuk
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GRAND PRIX DLA CHÓRU 
AKADEMII TECHNICZNO-HUMANISTYCZNEJ W BIELSKU-BIAŁEJ 

7 grudnia 2019 roku Chór ATH pod dyrekcją Jana Borowskiego uczestniczył w V Międzynarodowym 
Festiwalu im. Józefa Świdra w Cieszynie. 
Jury w składzie:  
• prof. dr hab. Sławomir Kaczorowski – Akademia Muzyczna w Łodzi/Polska, 
• prof. dr hab. Dariusz Dyczewski – Akademia Sztuki w Szczecinie/Polska, 
• prof. dr hab. Zoran Stanisavljevic – Professorat Faculty of Arts in Niš, University of Niš/Serbia, 

• prof. dr hab. Marcin Wawruk – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski/Polska, 

• dr hab. prof. UŚ Izabella Zielecka-
Panek – Uniwersytet Śląski w Katowi-

cach/Polska 
przyznało chórowi Grand Prix (Puchar JM 
Rektora UŚ prof. dr. hab. Andrzeja Kowal-
czyka oraz Statuetka Grand Prix ufundowana 
przez Rodzinę profesora Józefa Świdra), Zło-
te Pasmo, zwycięstwo w kategorii chóry 
akademickie oraz nagrodę specjalną za naj-
lepsze wykonanie utworu chóralnego Józefa 
Świdra (statuetka, a także dwie nagrody 
ufundowane przez Burmistrza Miasta Cie-
szyna oraz Fundację Profesora Józefa Świ-
dra). 
Gratulujemy! 

KLUB HONOROWYCH DAWCÓW KRWI IM. M. KOLBEGO 
Nasz Klub działa już od 22 lat, ma swoją siedzi-

bę w budynku obok Ośrodka Zdrowia i Urzędu 
Gminy w Jasienicy. Już od 22 lat spotykają się 
tam ludzie, którzy bezinteresownie chcą pomagać 
innym. Nie jest nas dużo, ale na szczęście jeszcze 
są tacy, co chcą coś zrobić  po prostu z dobrego 
serca, nie patrząc na to, że nikt im za to nie 
zapłaci. Poświęcają swój czas, aby planować, 
organizować, a potem pomagać podczas akcji od-
dawania krwi i oczywiście sami też krew oddają.  
Nasz Klub HDK został założony w kwietniu1998 
roku. Założycielami byli Jan Mrzyk, Karina Go-
łyszny, Marek Fender i Andrzej Kucharczyk. 
Rozpoczął działalność dzięki zgodzie i przychyl-
ności wójta gminy Jasienica Janusza Pierzyny, 
który przydzielił nam lokal, w którym możemy 
się spotykać i wyposażył w potrzebne urządzenia. 
Pierwszym prezesem Klubu był Jan Mrzyk, który 
swoją funkcję pełnił do 2015 roku. Obecnie pre-
zesem naszego Klubu jest Mariusz Cichocki. 
Pierwszą akcję oddawania krwi zorgani-
zowaliśmy w kwietniu 1998 roku i tak działamy 
do dziś.  

W roku 2019 Klub Honorowych Dawców 
Krwi im. Maksymiliana Kolbego, zorganizował 
17 akcji oddawania krwi w siedmiu miejscowo-
ściach: Jasienicy, Międzyrzeczu Górnym, Chybiu, 
Rudzicy, Mazańcowicach, Goczałkowicach i 
Pawłowicach. Zgłosiło się 349 osób chętnych do 

oddania krwi, oddało ją 286 osób, w tym 34 po 
raz pierwszy. Zebrano 125,550 litrów krwi . 

Czy to dużo? Dla nas tak! 
 Zbierając i oddając krew możemy komuś pomóc, 
a nawet uratować  życie.  

Każda kropla ofiarowana drugiemu człowie-
kowi może być ważna, dać mu nadzieję na powrót 
do zdrowia. Podczas organizowanych przez nas 
akcji oddawaliśmy krew dla konkretnych, cho-
rych i potrzebujących osób z terenu naszej gminy 
i nie tylko, np. w ostatnich latach 75 litrów krwi 
zostało przekazanych dla chorej na białaczkę 
dziewczynki Patrycji, 20 litrów dla znanej 
siatkarki Agaty Mróz, 20 l dla chorego księdza 
Poloczka, 50 litrów dla chorego ojca po 
przeszczepie nerki. Przekazaliśmy też krew dla 
krwiodawcy z terenu Jasienicy, rannego w wy-
padku samochodowym, 44 litry przekazano dla 
chorego mieszkańca  ze Strumienia, a 26 litrów 
dla potrzebującego mieszkańca Międzyrzecza. 

 Zebrana krew zostaje oddana do dyspozycji 
szpitali, jest wykorzystywana podczas zabiegów, 
operacji, ratowania ofiar nagłych wypadków. 
Podczas akcji krwiodawstwa zachęcamy także in-
nych ludzi do oddania próbki krwi na badanie 
szpiku kostnego. Dzięki temu systematycznie 
wzrasta liczba osób zdeklarowanych dawców 
szpiku, który może uratować życie chorym na 
białaczkę.  

Miroslawa Hawełek 
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SPOTKANIE Z PRZEDSIĘBIORCAMI 
Do tradycji weszło świąteczne 

spotkanie wójta gminy Jasienica Ja-
nusza Pierzyny z lokalnymi przed-

siębiorcami i liderami miejscowych 

organizacji. Chór Hejnał wprowadził 

zebranych w świąteczny nastrój a 
KGW Jasienica w kulinarną rozkosz.  

– Spotkanie z przedsiębiorcami to 

okazja do podziękowania im, że swo-

ją działalnością przyczyniają się do 
rozwoju całej naszej gminy, dają pra-

cę mieszkańcom, płacą podatki, 

wzmacniają nasz gospodarczy poten-

cjał – wyjaśnia wójt Janusz Pierzyna. 
Wśród gości szczelnie wypełniają-
cych salę widowiskową Drzewiarza 

znaleźli się Jan Borowski, przewod-

niczący Rady Powiatu Bielskiego, 
Czesław Machalica, przewodniczący 

Rady Gminy Jasienica, oraz wielu 

radnych. Byli również Andrzej Gra-

boś, szef Polmotors, największego 
pracodawcy w Jasienicy, Michał Bo-

żek, szef Ustronianki i właściciel 

zamku w Grodźcu, Andrzej Zabie-

gliński, wiceprezes Katowickiej Spe-
cjalnej Strefy Ekonomicznej, w skład 

której wchodzi strefa jasienicka, 

Edward Pilch z zakładów ceramiki, 

Krzysztof Kadys z firmy Rawibox, 
która w Jasienickiej Niskoemisyjnej 

Strefie Ekonomicznej postawi w tym 

roku fabrykę, a także Andrzej Grusz-

ka, szef Eurovii na południową Pol-
skę, Wojciech Dudziak, dyrektor Pa-

ged Meble S.A. 

– Minął kolejny rok. To okazja, 

aby zadać sobie pytanie: czy udało 
nam się dokonać tego, co sobie za-

planowaliśmy przed rokiem. Czy do-

brze ten czas wykorzystaliśmy – 

mówił wójt witając gości. Przypo-
mniał, że minął właśnie pierwszy rok 

w nowej kadencji Rady Gminy Ja-

sienica, warto wiec również ten okres 

podsumować. To kolejny rok, który 
stał pod znakiem inwestycji, bo mi-

mo że w tym roku nie sprzedano 

żadnej działki w Jasienickiej Nisko-

emisyjnej Strefie Ekonomicznej, to 

udało się wykonać termomodernizację w sześciu ważnych 
obiektach użyteczności publicznej, rozpoczyna się też budowa 

strażnicy OSP i rozbudowa budynku Urzędu Gminy Jasienica. 

Z budżetu Gminy Jasienica wsparto też przebudowę drogi po-

wiatowej Ligota Międzyrzecze, a dofinansowanie do takich 
dróg, udzielone w ostatnich latach, sięga kwoty 10 mln zł, na 

rzecz Powiatu.  

Swoje błogosławieństwa złożyli księża, katolicki proboszcz 

z Mazańcowic Piotr Grochowiecki oraz ewangelicki z parafii 
jasienickiej ks. Andrzej Krzykowski. Wiersz w bożonarodze-

niowej tonacji wyrecytował poeta Juliusz Wątroba. Dla gości 

przygotowano prezent – choinkową bańkę z namalowanym 
przez malarza Floriana Kohuta strachem polnym. Pod dyrekcją 
Krzysztofa Przemyka zaśpiewał również chór „Hejnał” Ma-

zańcowice, którego członkowie byli ubrani w ludowe stroje, 

zakupione dla nich w ubiegłym roku. Świąteczne spotkanie nie 
mogło się obyć bez wigilijnego poczęstunku. Jak zwykle panie 

z jasienickiego Koła Gospodyń Wiejskich przygotowały pysz-

nego karpia. Dla uczestników grała kapela zespołu Dudoski.  

www.jasienica.pl 
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„WIELKIE ŚWIĘTO” W ZESPOLE SZKOLNO–PRZEDSZKOLNYM 
 W WIESZCZĘTACH 

Środa 11 grudnia 2019 roku była wy-
jątkowym dniem dla całej społeczności 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w 
Wieszczętach.  

W związku z termomodernizacją pla-
cówki jego zacnymi gośćmi byli przeds-
tawiciele władz gminy Jasienica w oso-
bach: Janusza Pierzyny – wójta gminy Ja-
sienica, Czesława Machalicy – 
przewodniczącego Rady Gminy, radnych, 
sołtysów wsi oraz przedstawicieli Zakładu 
Remontowo-Budowlanego „Azbud” z 
Ciśćca – wykonawców prac remontowych. 

Aby wyrazić wdzięczność za nowy 
wewnętrzny i zewnętrzny wizerunek szko-
ły, uczniowie przygotowali bardzo cieka-
wy i wzruszający program świąteczny w 
postaci jasełek oraz pieśni bożonarodze-
niowych. 

Uroczystość otwarła dyrektor Zespołu – 
Ilona Walach, witając zaproszonych gości, 
uczniów, nauczycieli oraz wyrażając 
podziękowania władzom gminy i wyko-
nawcom za zrealizowanie jakże ważnej 
inwestycji dla „mieszkańców szkoły”, 
Wieszcząt i pobliskich sołectw. 

Po krótkim powitaniu nastąpiła część 
artystyczna przygotowana przez koło mu-
zyczne i teatralne pod okiem opiekunek 
Romy Tajduś, Katarzyny Bednarz i Joan-
ny Sikory. Świąteczną atmosferę dnia 
podkreśliła doskonała dekoracja, której 
twórcami były Beata Włoch i Anna No-
rymberczyk.  

Po występach uczniów głos zabrał wójt 
Janusz Pierzyna, nadmieniając, iż realizac-
ja inwestycji była jednym z etapów zada-
nia rozbudowy szkoły. Wójt w niezwykle 
ciepły i życzliwy sposób przemawiał do 
uczniów, nawiązał z nimi doskonały kon-
takt. Jego wystąpienie bardzo pozytywnie 
ożywiło wszystkich zebranych, a propo-
zycja wspólnego zaśpiewania znanych 
kolęd spotkała się z ogromną akceptacją 

uczniów, zwłaszcza przedszkolaków. Stąd sala gimnas-
tyczna rozbrzmiewała dźwiękami świątecznych pieśni, 
które ochoczo śpiewali wszyscy – od najmłodszych po 
najstarszych. Z rąk wójta aktorzy i członkowie koła mu-
zycznego otrzymali świąteczne upominki. 
 Wreszcie przyszedł czas na uroczyste odsłonięcie ta-
blicy upamiętniającej generalny remont szkoły w 
Wieszczętach oraz zwiedzanie przez zaproszonych gości 
zmodernizowanych obiektów szkolnych. Nikt nie krył 
zadowolenia z nowego wyglądu placówki.  
Ostatnim punktem uroczystości był poczęstunek w for-
mie szwedzkiego stołu w szkolnej świetlicy.  
 Grudniowa środa w Zespole Szkolno-Przedszkolnym 
w Wieszczętach miała nie tylko podniosły, ale przede 
wszystkim radosny i iście świąteczny charakter. Była nie 
tylko okazją do podziękowań, świątecznych życzeń, ale i 
pewnych przemyśleń i wzruszeń.  

Barbara Mikołajczyk 

 

HARMONOGRAM DYŻURÓW PRZEDSZKOLI W CZASIE FERII LETNICH 
LIPIEC 
ZSP w Mazańcowicach 
ZSP w Jasienicy 
ZSP w Wieszczętach 
ZSP w Iłownicy 

 SIERPIEŃ 
ZSP w Międzyrzeczu 
ZSP w Rudzicy 
ZSP w Grodźcu 
Przedszkole Publiczne  w Świętoszówce 

Zapisy  
od 1 do 15 czerwca 2020 r. 
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Z  G Ó R K I … 
To już 2020! 

 Czyli dwie dwójki i dwa kompletne zera – i to 
już od teraz! Ale jeszcze niedawno Święta Boże-
go Narodzenia, niby głoszące to samo, ale już nie 
takie same, jakie jeszcze tkwią w zakamarkach 
pamięci przysypane popiołem mijających dni i lat. 
Bo te aktualne święta zaczynają się już w listopa-
dzie w sklepach, w reklamach, w naszych ogłu-
pianych i skołatanych łepetynach. I nawet w tra-
dycyjnych gminnych rodzinach choinki się pano-
szą na długo przed świętami, a przecież tradycyj-
ne drzewko stroiło się obowiązkowo do południa  
w dzień wigilii. Iluminacje domów rozświetlają 
nocne mroki, a może tylko zaślepiają i oślepiają, 
by się nie wpatrywać w szare duszyczki i w miga-
jące światełka? A w niektórych parafiach to już 
nawet księża idą, a raczej biegną, z duchem czasu 
pod rękę, rozpoczynając tradycyjne „odwiedziny 
duszpasterskie” zwane po ludzku „kolędą” w li-
stopadzie… 
 Co się to porobiło! Śniegu nawet na lekarstwo, 
chyba że sztuczny, w Wiśle – na skoczni im. 
Adama Małysza przed zawodami. Niedźwiedzie i 
świstaki zdezorientowane kompletnie, bo wypa-
dałoby już dawno zapaść w zimowy sen, a nie 
wypada, bo bez śniegu i mrozu to się nie da, 
choćby się chciało zanurzyć w gawrze i prześnić 
kilkumiesięczne kolorowe otumanienie…  
 Klimat się ociepla, stosunki międzyludzkie 
oziębiają. Oskarżenia się eskalują, podziały po-
głębiają, młode pary rozwodzą, bo wszystko tylko 
na chwilę, na teraz, na modę, na młode, które się 
pojawiają na tym świecie i już od zarania niby 
sieroty z rozbitych rodzin, z nadliczbowych go-
dzin, z pogoni za miejscową i zagraniczną mamo-
ną, która i tak szczęścia nie przyniesie, nie zapełni 
pustki w sercu świętym pokojem, który wprost z 

nieba – o czym corocznie 
starają  się nam przypomi-
nać te radosne prorodzinne 
święta, w których Ten się 
rodzi, by zwaśnionych go-
dzić… Choć to takie trud-
ne… Wprawdzie opłatkiem 
dzielą się wszyscy szczo-
drze – nawet posłowie po sejmowych pysków-
kach, ale łamać się opłatkiem przez chwilę to jed-
no, a posklejać złamane serca i dusze, czy kręgo-
słupy moralne, to już zupełnie co innego… Bo 
każdy ma swoją jedyną rację, za którą jest w sta-
nie oddać wszystko (prócz diety poselskiej oczy-
wiście!). A ta ewangeliczna prawda, która ma nas 
wyzwolić, leży pośrodku, ale, aby ją dostrzec, to 
trzeba mądrości silniejszej od egoizmu i pychy w 
kraju dwóch zwaśnionych plemion, które na 
chwilę Wigilii i Bożego Narodzenia łączy ulotna 
refleksja o dramacie przemijania, ludzkim losie, 
wspólnocie, bólu istnienia, które są udziałem 
wszystkich – niezależnie od poglądów politycz-
nych i rządów, które się zmieniają, ale w tym 
chaosie współczesności jest jedna stała niezmien-
na – Miłość z tego i nie z tego Świata… 
 Tak mi się patetycznie napisało, a tu rzeczywi-
stość porywa z czasu zamyśleń: dzikie świnie 
drżą przed masowym odstrzałem, do którego ma 
być włączona nawet armia (!), prąd ma podrożeć, 
wszyscy sądzą sądy i jeszcze jakby tego było ma-
ło, to niejaka Olga Tokarczuk dostała Literacką 
Nagrodę Nobla! I co tu z tym zrobić??? Gdy ko-
lęd śpiewność prosto z nieba i „Nowy Rok bieży 
w jasełkach leży…” Oby był dobry i sprawiedli-
wy, i prawdziwy tą prawdą, która łączy zgodą… 

Juliusz Wątroba 
 

Z NOWYM ROKIEM! 
Witóm piyknie. 

Witóm Was piyknie ludeczkowie złoci w tym 
2020 roku. Życzym Wóm i sobie, żeby tyn nowy 
roczek był do nas rokym radosnym, pełnym miło-
ści, dobroci, życzliwości ku drugimu człowieko-
wi, żeby Pónbóczek łobdarzył nas tak jak Salo-
móna sercym rozumnym, cobymy mógli rozróż-
niać dobro łod zła.  

Stary roczek minył, przeszeł do historii, ale 
spóminki po nim zostały. Do jednych był pełny 
radości i sukcesów, a do drugich roztomajtych 
starości, kłopotów, chorób, kiere niejednego 
przygniótły ku ziymi, ale skoro zaczył sie prościć, 
świat do niego stoł sie lepszy. To, co kiesi było do 
niego tak ważne, dzisio straciło na wartości. Teraz 
raduje go łuśmiych przyjaciela, łuścisk rąk dow-
nego kamrata, szczyńści sómsiada, radość i łu-
śmiych wnucząt. Rzeczy, ło kierych marzył, sóm 

mu teraz zbyteczne, łotwiy-
rajóm sie mu łoczy, że tak 
niewiela trzeja, żeby być 
szczyńśliwym. Człowiek 
przez roztomajte starości, 
ciyrpienia, kłopoty stowo sie 
lepszy, inaczyj zaczyno sie 
dziwać na tyn świat. Zdo mu 
sie, że dostoł nowe łokulory 
przez kiere lepi widzi. Do mie tyn roczek był roz-
tomajty, tak jak to w życiu naszym bywo, roz na 
wozie roz pod wozym, ale wiyncy było tej jazdy 
na wozie, kiej żech spotykoł skrómnych, łuczci-
wych ludzi.  

Łóńskigo roku w naszej gazecie w listopadzie 
tak żech pisoł „No, ale bydym pomału kończył, 
bo móm też kupe roboty. Kamrat mie namówił, 
coby na tóm latosióm Josiynickóm  
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Z NOWYM ROKIEM! 
Wilije, kiero bydzie 8 grudnia, zebrać pore 
kolyndników do kupy i iś tam pokolyndować, 
powinszwać wszystkim na tóm Wilije, na  Godni 
Świynta i na Nowy Rok. Chcymy podziynkować 
łorganizatoróm i gazdóm za takóm fajnóm impre-
ze i wszystkim josiyniczanóm i ludzióm, kierzy 
przydóm z dalsza, coby sie podziwać, jak to dow-
ni w naszej dziedzinie sie kolyndowało.  

Tóż łoblykóm gunie, wzuwóm buty i idym na 
dziedzine, coby napytać ludzi do tego kolyndo-
wanio. Drógóm fórt rozmyślóm, czy sie kiery do 
napytać. Dyć ludzie prawióm, że ta downo trady-
cja już łumiero, ale cosi mi szepce fórt do łucha, 
że trzeja jóm jeszcze łobudzić, łóna jyno drzymie. 
Czy sie łudo? Isto ja! Dyć nasi ludzie majóm w 
gynach przywiónzani do tradycji. Jo myślym, 
niech tam kaj indzi majóm jak chcóm, a my 
mómy mieć po naszymu. 

Tóż wiycie ludeczkowie złoci, nie musiołech 
iś daleko, w piyrszej chałpie zaroz mi powiedzie-
li, że w to wchodzóm. Rozdzwoniły sie telefony 
do znómych, przocieli i tak zebrali sie do kupy 
kolyndnicy z naszej Gminy Josiynicy.  

Paniczka z Gminnego Ośrodka Kultury z 
Miyndzyrzyczo, łujec Boguś z Grojca, kiery ło-
grómnie mo rod ty stare zwyczaje. Kuba – 
kolyndnik też z Grojca, kiery łuczy sie teraz w 
szkole łopatrować naszóm przyrode, jak sioć, jak 
sadzić, jak zbiyrać plon, ale w przyszłości prawił 
mi, że chce pielyngnować i łopatrować naszóm 
piyknóm kulture cieszyńskóm. Zgłosił sie też Pa-
noczek z emerytów. Chłop dojś młody jeszcze 
bez wąsa i brody.  Zaś paniczka z KGW z Josiy-
nicy została łoddelegowano do tego kolyndowa-
nio, ale jo takóm kandydature ni mógł przyjóńć, a 
to skyrs tego, że mo w papiórach napisane–
rechtor. Gany ji tam żodnej ni ma, gryfno, wygo-
dano zawsze łuśmiychniynto, choćby ji ktoś tam 

na łodgniat nadepnół, ale jo downych zwyczajów 
łómać ni mogym. Jak świat światym to dycki szło 
sie rechtorowi kolyndować, a nie żeby rechtor po 
kolendzie chodził. Porzóndek porzóndkym musi 
być, jak to godoł starzyk: „moda modóm, ale 
dupa patrzy do galot”. Tóż mi posłali ciotke Kry-
sie, tej stworze rynce chodzóm gibko przy kożdej 
robocie, ale gymba też nie stoi w miejscu co sie 
dało łuwidzieć na tym kolyndowaniu. Kolyndo-
woł też Panoczek z Miyndzyrzyczo, kiery łod ku-
pe roków je już josiyniczninym, bo trefiła sie mu 
dziołcha z naszej dziedziny. Zaszczyrkała też do 
mie rechtorka, kiero mieszko w Rudzicy, a łuczy 
w naszej szkole. „Panie Józku jak byście potrze-
bowali kolyndników, to nasi łuczniowie sóm 
chyntni”. I tak dołónczyli do kolyndowników Zu-
zia, Julka, Mateusz i Michał. A zaś muzykant 
Czesiu, kierymu ni ma ciynżko grać piykne pasto-
rałki, też w tym łuczestniczył. Łurzyndnicy zaś z 
naszej Gminy pumógli nóm śpiywać ty kolyndy 
przy akompaniamyncie kapeli, kieróm dyrygował 
Ludwig Kubera. Muszym też tu spómnieć, że 
Gazdowie też piyknie łodegrali swojóm role, ale 
łóni nie musieli sie tego łuczyć, przeca łod roków 
sóm Gazdami naszej Gminy i w roztomajtych sy-
tuacjach zawsze sie poradzóm nónś. 

Ludzie prawili, że było to cosi nowego, ale jo 
wóm powiym, to nie było nic nowego, to stary 
downy zwyczaj chodzynio po kolyndzie. Starzy 
mogli se go przypómnieć, a młodzi dowiedzieli 
się, jak to downi na naszej dziedzinie było. Nie 
downo spotkał żech jednego z tych młodych 
kolyndników, łuśmiychnył sie do mie, pozdrowił: 
- Panie Józku bydymy zaś cosi robić? – spytoł.  

A ludzie godajóm, że ty downe tradycje sie 
tracóm, ni, łóne żyjóm jyno sie kapke zdrzymny-
ły.  

J. N. Josiynicznin 
 

OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA 
Lilianna Banasiewicz, uczennica Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Rudzicy, otrzymała wyróżnienie 
w konkursie historyczno-plastycznym „Ocalić od zapomnienia”.  

Konkurs został zorganizowany przez Stowarzyszenie Pamięci 
Armii Krajowej w Bielsku-Białej oraz Regionalny Ośrodek Dosko-
nalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej jako element obcho-
dów 100-lecia wybuchu I Powstania Śląskiego. Uczestnicy mieli za 
zadanie wykonanie kolażu ukazującego i przybliżającego jednego z 
bohaterów śląskich walk. Jego celem było zwiększenie zaintereso-
wania młodzieży tematyką powstań śląskich i pobudzenie ich aktyw-
ności twórczej.  

Konkurs swoim patronatem objęły władze rządowe, samorządowe 
i regionalne, toteż laureaci otrzymali szereg nagród. Opiekunem Li-
lianny była nauczycielka rudzickiej szkoły Bożena Małachowska 

www.jasienica.pl
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MINĄŁ ROK 2019 
Ostatnie miesiące 2019 r. dla Zespołu Regionalnego 

„Jasieniczanka” były bardzo pracowite. 
3 XI 2019 r. – Wzięliśmy udział w XVI Turnieju 
Zespołów Ludowych im. Mariana Cieśli pt. „Jak ze Susca 
powandruje”. Pieśni śpiewane przez miejscowe zespoły 
Ziemi Pszczyńskiej są zgoła inne od naszego regionu 
Śląska Cieszyńskiego. Są to pieśni z reguły wolne, ciche, 
śpiewane prawie zawsze a capella. No cóż, chyba każdy 
ceni sobie swoją, bo taką właśnie muzykę ukochał. 
7 XI 2019 r. – Odbyło się wielkie wydarzenie, otóż kie-
rowniczka naszego Zespołu Regionalnego Jasieniczanka – 
Maria Szubert została jedną z 10 nominowanych z terenu 
Powiatu Bielskiego do nagrody im. ks. Londzina. Znaleźć 
się wśród nominowanych do tej zaszczytnej nagrody to 
wielkie osiągnięcie i przede wszystkim docenienie jej 
pracy przez władze naszej Gminy.  
Marysiu – gratulujemy Ci i jesteśmy z Ciebie dumni.  
14 XI 2019 r. – Wyjechaliśmy do uzdrowiska, sanatorium 
w Goczałkowicach-Zdroju, gdzie daliśmy prawie godzin-
ny koncert z naszymi pieśniami i tańcami Śląska 
Cieszyńskiego. Występ bardzo się spodobał pensjonarius-
zom i dyrekcji uzdrowiska. Niektóre osoby na sali, które 
przyjechały podkurować swoje zdrowie z bardzo 
odległych rejonów Polski, po raz pierwszy spotkały się z 
naszą gwarą i pięknymi wesołymi pieśniami z naszego re-
gionu. Duże brawa, parę pieśni na bis i szczególnie ciepła 
atmosfera na sali były dla nas prawdziwą satysfakcją.  
Zdjęcie z tego występu na stronie internetowej sanato-
rium: www.gozdroj.pl/wystep-zespolu-jasieniczanka/ 
19 XI 2019 r. – Odbyły się w sali GOK w Jasienicy kolej-
ny już raz Gwarowe Spotkania Pokoleń, na których część 
naszego Zespołu przedstawiła scenkę pt. „Dlaczego 
zostałem „tylko” nauczycielem” 
22 XI 2019 r. – Zorganizowaliśmy jak co roku Andrzejki. 
Ilość domowych ciast upieczonych przez członków 
Zespołu było nie do przejedzenia, tym bardziej po smacz-
nej sałatce i jeszcze smaczniejszym, pachnącym przypra-
wami, ciepłym kotlecie. Nasza młodzież długo nie 
schodziła z parkietu, a i my wcześniej urodzeni też 
bawiliśmy się doskonale. Ponieważ kochamy śpiew, to 
śpiewaliśmy nasze ulubione piosenki do późnych godzin 
nocnych. 
30 XI 2019 r. – Na zaproszenie dyrektora Piotra Szczu-
towskiego z Miejskiego Domu Kultury w Starym Bielsku 
pojechaliśmy na ich andrzejkowe wielkie dzielnicowe bie-
siadowanie. Zostaliśmy tam przyjęci, jako gość specjalny. 
Nasz występ został wspaniale przyjęty przez 
mieszkańców, którzy przyszli tam, aby w gronie 
sąsiadów, znajomych i bliskich mogli spędzić miło czas 
na wspólnym biesiadowaniu. Zostaliśmy ugoszczeni tra-
dycyjnym śląskim kołaczem, domowymi ciastami i sma-
kowitym smalcem z ogórkiem kiszonym.  
 Są takie miejsca, gdzie ludzie kochają muzykę, taniec, 
śpiew i dlatego wśród takich osób występować to sama 
przyjemność. Oby takich miejsc na mapie naszego regio-
nu i ludzi podtrzymujących te nasze zwyczaje, tradycje, 
nasze tańce, rozumiejących i mówiących naszą gwarą 
było jak najwięcej. 

Rozpoczął się czas śpiewania kolęd:.  
25 XII 2019 r. – w pierwszy dzień Bożego Narodzenia 
kolędowaliśmy w czasie nabożeństwa w ewangelickim 
kościele Zmartwychwstania Pańskiego w Jasienicy, 

29 XII 2019 r. – na XX Festiwalu Kolęd i 
Pastorałek „Spotkania z Kolędą” im. Piotra 
Jakóbca w kościele parafialnym w Bystrej Kra-
kowskiej. 
5 I 2020 r. – to ciąg dalszy naszego kolędowania. 
Tym razem wystąpiliśmy na Koncercie Kolęd w 
kościele ewangelickim w Jaworzu, 
6 I 2020 r. – w trakcie nabożeństwa w kościele św. 
Jerzego w Jasienicy. 
 Minął rok 2019. Dla niektórych był on pełen 
sukcesów, zadowolenia i szczęścia rodzinnego, a 
dla innych z wieloma porażkami, chorobami, ale i 
rodzinnymi tragediami. Z radia, telewizji czy in-
ternetu dochodziły do nas informacje o różnych 
nieszczęściach młodych ludzi, bezsensownej 
śmierci, nieporozumieniach wśród najbliższej rod-
ziny, czy tak, jak tuż przed ostatnimi świętami, 
gdzie zniszczeniu uległ w ułamku sekundy cały 
dom z jego mieszkańcami. Kiedy spojrzymy na te 
tragedie z boku, to trudno nie zauważyć, jak bard-
zo kruche jest nasze życie. Dlatego myślę, że 
należy go sobie cenić, wzajemnie się szanować, 
obdarzać innych dobrem, które sami dla siebie 
chcielibyśmy otrzymać.  
 Nasz Zespół prawie rok temu przeżywał smu-
tek. Niespodziewanie, po krótkiej chorobie odszedł 
od nas na zawsze wspaniały człowiek, kochający 
muzykę, śpiew i taniec. Dobry, wszystkim 
życzliwy, a jednocześnie posiadający w sobie 
ciepło, wewnętrzną radość i taki taktowny dowcip i 
humor, którego zawsze chciało się słuchać. To on 
umiał zabawić nas podczas kilkudniowych po-
bytów na warsztatach w Koszęcinie, to on śpiewał 
nam wymyślone przez siebie piękne piosenki, w 
sobie i nam tylko znanym języku. To jego dow-
cipów opowiadanych z długimi, barwnymi 
wstępami słuchaliśmy z zaciekawieniem podczas 
wspólnych posiad i wielu wycieczek. 

 To był nasz Karol Kuboszek z Kowali. Zmarł 5 
II 2019 r. w wieku niespełna 76 lat. Dla nas i jego 
najbliższej rodziny odszedł o wiele za wcześnie. 
Karolku – dziękujemy, że byłeś z nami.  

Nowy 2020 rok rozpoczęliśmy z nadzieją i 
ufnością, że nikomu nie przytrafią się złe chwile, 
że Bóg obdarzy nas zdrowiem, że pozwoli nam się 
dalej spotykać i że znajdą się ludzie, którzy dalej, 
tak jak dotychczas zechcą nas słuchać i oglądać.  
Wszystkim Czytelnikom miesięcznika  
„Jasienica” życzymy Dobrego Roku. 

 (PP) 
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KONKURS KOLĘD I PASTORAŁEK RUDZICA 2020 
W czwartek 9 stycznia w filii GOK w Rudzicy, od-

była się siedemnasta edycja Konkursu Kolęd i Pastora-
łek. Jury w składzie: Dominika Jurczuk-Gondek, Ja-
nusz Kobza oraz Piotr Wróbel podczas przesłuchań 
konkursowych oceniło 30 wykonawców i po obradach 
postanowiło przyznać: 
W kategorii „Przedszkola i klasy I – III”  
I miejsce: Antonina Kraszewska z Cieszyna 
II miejsce: Grupa Smerfów i Mądrych Sów z Przed-
szkola Samorządowego nr 2 w Jaworzu 
III miejsce: Ewelina Strządała z Bielska-Białej 
W kategorii „Klasy IV – VI” 
 I miejsce: Natalia Lemantowicz z Chorzowa 

II miejsce: Julia Mizera z Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Międzyrzeczu Górnym 
III miejsce: Zespól Regionalny „Szwarne Dziecka” z 
akompaniamentem zespołu muzycznego z Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego z Iłownicy 
W kategorii „Klasy VII – VIII, szkoły ponadpodsta-
wowe (wiek do 18 lat)” 
I miejsce: Aleksandra Bielewicz z Bielska-Białej 
II miejsce: Zuzanna Lemantowicz z Chorzowa 
III miejsce: Jagoda Rataj z Katowic 

Serdecznie gratulujemy i dziękujemy wszystkim 
uczestnikom za udział w Konkursie. 

PRZEGLĄD JASEŁEK I OBRZĘDÓW KOLĘDNICZYCH 
Tradycyjne, „na wesoło”, muzyczno-taneczne,  a nawet w 

konwencji teatru cieni. Tak różnorodnie wyglądały prezentacje 
XVII Przeglądu Jasełek i Obrzędów Kolędniczych, który odbył 
się 10 stycznia 2020 r. w filii GOK w Rudzicy. Na scenie pod-
czas przesłuchań konkursowych pojawiło się 12 zespołów, któ-
re oceniło jury w składzie: Ewa Polak – Walesiak, Krystyna 
Pryszczyk, Juliusz Wątroba. 

Jury po obradach postanowiło przyznać: 
W kategorii: 

przedszkola i klasy I – III 
I miejsce – Grupa 5-6 latków z Przedszkola Publicznego w 
Świętoszówce 
II miejsce – Uczniowie  klasy drugiej z Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Grodźcu 
III miejsce (ex aequo)  - Zespół Szkolno-Przedszkolny z Ru-
dzicy 
III miejsce (ex aequo)  - Przedszkolaki z Miedźnej 
Wyróżnienie: Grupa „Skrzaty” z Miejskiego Domu Kultury 
„Włókniarz” 
 klasy IV – VI 

I miejsce – Koło recytatorsko – teatralne z Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Jasienicy 
II miejsce – Koło „Kurtyna” i Zespół Muzyczny z Zespołu 
Szkolno – Przedszkolnego w Wieszczętach 
III miejsce –  Uczniowie klasy 5c i 5b z Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Rudzicy 
Wyróżnienie: Koło Teatralne „Talent” ze Szkoły Podstawowej 
w Świętoszówce 
 Klasy VII – VIII, szkoły ponadpodstawowe (wiek do 18 lat) 
I miejsce – Koło Teatralne działające przy Zespole Szkolno-
Przedszkolnym w Rudzicy 
II miejsce – Odważni.pl z Domu Dziecka w Sarnowie 
III miejsce – Zespół Teatralny z Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Iłownicy 
Serdecznie gratulujemy i dziękujemy wszystkim uczestnikom 
za udział w Przeglądzie. 
Organizatorem obu konkursów był Gminny Ośrodek Kultury w 
Jasienicy, a patronat nad  tymi wydarzeniami artystycznymi 
sprawował Wójt Gminy Jasienica Janusz Pierzyna. 

www.gokjasienica.pl 

CZŁOWIEK A ŚRODOWISKO 
Uczniowie z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w 

Rudzicy wzięli udział w uroczystym podsumowaniu 
XVI Powiatowego Konkursu Ekologicznego „Czło-
wiek a środowisko”.  

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rudzicy jako jed-
na z dwóch placówek, której uczniowie najliczniej 
brali udział w konkursowych zmaganiach, uhonoro-
wana została specjalnymi podziękowaniami. Prace 
przestrzenne, które przygotowali uczniowie klasy IIIa, 
zadziwiały estetyką, pomysłowością i kreatywnością. 
Prace fotograficzne z kolei zaskoczyły dojrzałością i 
refleksyjnością, ambitnym podejściem do tematu, na-
tomiast prace literackie to utwory świadczące o 
ogromnym talencie, wiedzy i wrażliwości.  

W obecności starosty bielskiego Andrzeja Płonki, 
wicestarosty Grzegorza Szetyńskiego, członka Zarzą-
du Powiatu Doroty Nikiel, wszystkich członków Ko-
misji Ochrony Środowiska i Rolnictwa pod przewod-
nictwem Grzegorza Gawędy laureatom i wyróżnionym 
wręczono dyplomy i nagrody.  

Celem rozstrzygniętego w czwartek 12 grudnia 
konkursu było rozbudzanie świadomości ekologicznej 
– życia w czystym środowisku naturalnym, populary-
zacja działalności edukacyjnej nakierowanej na czyste 

środowisko, kształtowanie wśród dzieci i młodzieży 
emocjonalnego stosunku do właściwych zachowań w 
środowisku, w którym mieszkają, oraz inspirowanie 
młodzieży do twórczości plastycznej i literackiej. 
Konkurs adresowany był do dzieci i młodzieży repre-
zentujących szkoły podstawowe z terenu powiatu biel-
skiego w trzech kategoriach wiekowych klasy: od I do 
III klasy, od IV do VI klasy, od VII do VIII klasy oraz 
szkoły ponadpodstawowe dla których organem zało-
życielskim jest Powiat Bielski 

Miejsca uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Rudzicy  
W KATEGORII PRAC PRZESTRZENNYCH  
III miejsce – Jan Balcy  
Wyróżnienia: Milena Trojok, Anna Kramarz, Alek-
sandra Kukla, Lena Bierska, Nina Waliczek.  
W KATEGORII PRAC FOTOGRAFICZNYCH  
Wyróżnienie: Jeremiasz Gawlas.  
W KATEGORII PRAC LITERACKICH  
Natalia Jędrysik  

Nagroda miesięcznika „Mój Powiat”– Klaudia 
Kamińska. . 

 K. Siemienik 
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BIBLIOTEKA TĘTNIĄCA ŻYCIEM 
Drodzy Czytelnicy, na początku nowego 2020 

roku pragniemy złożyć Wam życzenia wszystkie-
go co najlepsze, a przede wszystkim wielu pięk-
nych chwil spędzonych w towarzystwie dobrej 
książki, bo jak powiedział Umberto Eco „kto czy-
ta, ten żyje dwa razy”.  Dlatego bardzo serdecznie 
zapraszamy do korzystania z bogatych i odno-
wionych zbiorów bibliotecznych. W minionym 
roku zakupiliśmy ok. 2500 nowych książek dzięki 
otrzymanej dotacji samorządowej oraz ze środ-
ków finansowych otrzymanych w ramach Naro-
dowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.   

Pragniemy również poinformować, że Punkt 
Biblioteczny w Bierach po ośmiomiesięcznej 
przerwie, związanej z kompleksową modernizacją 
budynku GOK-u, od 14 stycznia 2020 r. zaprasza 
wszystkich miłośników książki do odnowionych 
pomieszczeń. Z Biblioteki w Bierach można ko-
rzystać w każdy wtorek w godzinach od 1500 do 
1700. Bardzo serdecznie zapraszamy. 

W ten zimowy czas patrzymy już do przodu i 
zastanawiamy się, co przyniesie nam nowy rok, 
my jednak chcemy jeszcze powrócić myślami do 
minionego roku, do wydarzeń kulturalno-
czytelniczych, które odbyły się w GBP w Jasieni-
cy.  

Końcem listopada gościem biblioteki był ks. dr 
Leszek Łysień, który zabrał nas w niezwykłą po-
dróż filozoficzno-refleksyjną, promując swoją 
najnowszą książkę pt. „Wciąż skandaliczna 
Ewangelia”. Książka zawiera zbiór różnych felie-
tonów i kilku esejów. W swojej tematyce dotyka 
oczywiście rzeczywistości Ewangelii oraz klu-
czowych i egzystencjalnych spraw, którymi żyje 
człowiek. Głęboka myśl filozoficzna, wyjątkowa 
erudycja okraszona swoistym poczuciem humoru 
to niewątpliwe atuty tej książki, w której autor 
prowadzi czytającego „pomiędzy światłem i 
ciemnością” w doświadczeniu Boga, jak i zrozu-
mieniu klucza ludzkiej egzystencji. Książka na 
pewno nie pozostawi czytelnika w „świętym” 
spokoju, pobudzi myślenie, zainspiruje do zada-
wania pytań i szukania odpowiedzi, a może nawet 
obudzi do życia. Zachęcamy  do lektury! 

4 grudnia 2019 r. czytelnicy i mieszkańcy na-
szej gminy zostali zaproszeni do  jasienickiej  bi-
blioteki na spotkanie  pt. „Od liryki po satyrę. Od 
poezji do prozy”. Spotkanie było okazją do pod-
sumowania całego roku pracy twórczej i wydaw-
niczej naszego niezwykle utalentowanego i płod-
nego poety, prozaika i satyryka Juliusza Wątroby, 
który w minionym roku wydał kolejne tomiki 
swoich wierszy, fraszek oraz prozy. W ten nie-
zwykle ciepły i serdeczny wieczór każdy mógł 
znaleźć coś dla siebie. W chwile refleksji i zadu-
my wprowadziły nas odczytane przez autora li-
ryczne i głębokie wiersze z najnowszego tomiku 
pt. „Oddech żywiołów”. Zostały one napisane 

przez poetę do obrazów światowej sławy artystki 
Agnieszki Nowinskiej.  Podczas tego wieczoru 
nie mogło zabraknąć też fraszek Juliusza Wątro-
by, które w 2019 r. zostały zebrane i wydane w 
dwóch tomikach pt. „ Insek-ciki” oraz „Karalusz-
ki do poduszki”. Te krótkie utwory liryczne wy-
wołują zawsze uśmiech na niejednej twarzy. Bar-
dzo serdecznie zapraszamy do lektury utworów. 

Grudzień to miesiąc, który skrzy się blaskiem 
świąt Bożego Narodzenia, to czas sprawiania in-
nym i sobie małych oraz wielkich podarunków. 
Naszym prezentem dla najmłodszych czytelników 
z Bier, Mazańcowic, Międzyrzecza, Rudzicy i Ja-
sienicy oraz okolic były „Bajki opowiedziane ina-
czej”, czyli edukacyjne spektakle teatralne pt. 
„Awantura o gwiazdkę” i „Święty Mikołaj na 
urlopie”, które zostały zorganizowane w naszych 
bibliotekach. Spotkanie Mikołajkowe w Bierach 
zostało przygotowane wspólnie z Radą Sołecką 
oraz Gminnym Ośrodkiem Kultury. Historię 
Świętego Mikołaja, który już przed 6 grudnia po-
czynił przygotowania do sezonu prezentowego, 

czyli przeczytał listy od dzieci, złożył zamówienie 
na prezenty oraz rozdzielił prace pomocnikom i 
postanawia udać się na urlop, obejrzało blisko 
100 osób. Ta świąteczna oraz niezwykle ciepła i 
dynamiczna bajka wywołała uśmiech na twarzy 
każdego dziecka i dorosłego. Po spektaklu dla 
dzieci przygotowano słodkie upominki oraz zaję-
cia taneczne, które odbyły się w rytmach świą-
tecznych melodii.  

W naszych bibliotekach przez cały grudzień 
utrzymywała się świąteczna atmosfera, a to 
wszystko za sprawą odbywających się warsztatów 
czytelniczo-edukacyjnych pt. „Zainspiruj się w 
Bibliotece”, w ramach których odbyły się warsz-
taty decoupage, tworzenia wianków bożonaro-
dzeniowych oraz innych świątecznych ozdób.  

12 lutego 2020 roku o godz. 1800 
bardzo serdecznie zapraszamy na spotkanie z 

Krzysztofem Nowakowskim podróżnikiem, 

maszerem, miłośnikiem zwierząt, dzikiej natu-

ry, psich zaprzęgów oraz  autorem książki  

„32 kilometr”. 
Ania Kurpik 

13 



14  styczeń 2020 

SREBRA NA PŁYWACKICH ANDRZEJKACH 
W sobotę 7 grudnia na pływalni Centrum Sportowo-Widowiskowego w 

Kozach zostały rozegrane XII Pływackie Andrzejki w Gminie Kozy śladami 
Wojciecha Wajdaka.  

W zmaganiach pływackich wzięło udział ponad 200 zawodników z 24 
klubów. Udane starty zaliczyła Karolina Klajmon, która na dystansie 50 m 
stylem grzbietowym wywalczyła medal srebrny, poprawiając jednocześnie 
swój rekord życiowy (0.41,22). Dodatkowo sztafeta mieszana 4 x 50 m sty-

lem zmiennym z udziałem Karoliny wywalczyła 
drugie miejsce w kategorii 10 lat. W wyścigu na 50 
m stylem dowolnym Karolina uplasowała się tuż za 
podium zajmując 4. miejsce, poprawiając jednak 
swój rekord życiowy (0.38,16).  

Dobre starty pozwoliły Karolinie zająć 2. miej-
sce w klasyfikacji generalnej dziewczyn 9-letnich i 
młodszych. 

 (S. Klajmon)  

ZŁOTO I SREBRO PŁYWACZKI  
Z JASIENICY 

Bardzo dobrze Karolina Klajmon zakończyła rok 2019, zdobywając w so-
botę 14 grudnia dwa medale. Karolina Klajmon z Jasienicy wystartowała w 
XVI Mikołajkowych Zawodach Pływackich w Woli koło Pszczyny.  
Do swojej kolekcji dołożyła kolejne medale: złoty za 1 miejsce na dystansie 
25 m stylem grzbietowym oraz srebrny za 2 miejsce na dystansie 50 m stylem 
dowolnym z czasem 37,61 s. Udane starty pozwoliły uplasować się Karolinie 
na 1 miejscu w klasyfikacji generalnej rocznika 2010.  

www.jasienica.pl 
 

WYRÓŻNIENIE DLA AKTORKI Z GOKU-U 

Faustyna Słonka, reprezentując mazańcowicką filię 
Gminnego Ośrodka Kultury w Jasienicy została wyróż-
niona w XVI Ogólnopolskim Spotkaniu z Monodramem 
„O Złotą Podkowę Pegaza” w Suwałkach.  

Faustyna Słonka przedstawiła monodram pt. „Księga 
Nieżywków” w reżyserii. Anny Maśki. Jury przyznało 
Faustynie wyróżnienie w kategorii młodzież 16-19 lat. 
Należy dodać, że obok nagrody głównej jurorzy przy-
znali trzy Złote Podkowy oraz dwa wyróżnienia. 

Źródło: GOK Jasienica  

Samych sukcesów, szalonych marzeń, trafnych decyzji,  
spokoju, satysfakcji i wszelkiej pomyślności  

w Nowym Roku 2020 
wszystkim mieszkańcom Roztropic i Gminy Jasienica 

życzy 
radny Powiatu Bielskiego 

Andrzej Sowa 
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SREBRNY MEDAL W PUCHARZE POLSKI 
Wojciech Zaniewski, uczeń szkoły podstawowej w Mazańcowicach 

i zawodnik Bielskiego Klubu Karate Kyokushin, zdobył srebrny medal 

w Pucharze Polski.  

W sobotę 14 grudnia we Włocławku, pod patronatem Polskiego 
Związku Karate, odbył się XVI Puchar Polski Karate Kyokushin Ju-

niorów, Juniorów Młodszych i Młodzików. W tym prestiżowym tur-

nieju do rywalizacji przystąpiło blisko 550 zawodników ze 111 ośrod-

ków karate z całej Polski.  
Wojtek rywalizował w konkurencji kata młodzików (12-13 lat). W 

kategorii startowało 40 zawodników, Wojtek pewnie, na 3 miejscu, 

awansował do finałowej ósemki. W samym finale udało się przesko-

czyć o jedno oczko w górę i ostatecznie zdobyć srebrny medal.  
Obok zdobycia wicemistrzostwa Europy w kumite w maju ubiegłe-

go roku jest to największy sukces w całej karierze Wojtka.  
www.jasienica.pl

UDANE MISTRZOSTWA ŚLĄSKA 
Jakub Kurowski, mieszkaniec gminy Jasie-

nica, zdobył złoty medal w Mistrzostwach Ślą-
ska Judo 2020.  

Kuba na turnieju w Bytomiu, rozegranym 6 
stycznia, reprezentował bielski klub PTS Jano-
sik.  

W rywalizacji judoków Kuba wspaniałą 
techniką i dynamiką, wygrał pięć walk przed 
czasem przez ippon. Był najmłodszym zawod-
nikiem w swojej kategorii.  

www.jasienica.pl

NA POMOC ZWIERZĘTOM 
W listopadzie dzieci z Przed-

szkola Publicznego w Święto-

szówce razem z rodzicami 

ochoczo przystąpiły do akcji 

charytatywnej „Podaj Łapę!” na 

rzecz bezdomnych psów i 
kotów. W czasie akcji 

zebraliśmy karmę, koce, 

ręczniki oraz materiały sypkie. 

Wszystkie dary zostały 

osobiście przekazane do Schro-

niska Miejskiego „Reksio” w 

Bielsku-Białej. Akcja, pogadanki z dziećmi oraz spotkanie z lekarzem weterynarii i szczeniakiem z 

przychodni weterynaryjnej Lux-Vet” z Jaworza wzbudziły w dzieciach poczucie 

odpowiedzialności za zwierzęta, refleksje na temat ich właściwego traktowania. Dzieci wiedzą, że 

każde żywe stworzenie potrzebuje akceptacji i ciepła, a w zamian odwdzięczy się przywiązaniem i 

bezgranicznym oddaniem. Dzięki akcji sprawiliśmy niespodziankę bezdomnym, opuszczonym 

zwierzętom. 

Dziękujemy dzieciom i ich rodzicom za pomoc w przeprowadzonej akcji. 

Dzieci i Nauczyciele z Przedszkola Publicznego w Świętoszówce   
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„DZIELNI RATOWNICY" WARSZTATY PIERWSZEJ POMOCY 

W ramach udziału w programie 
„Dzielni Ratownicy” 12 grudnia 
2019 r. przedszkolaki  z Przedszkola 
Publicznego w Świętoszówce 
odwiedził ratownik medyczny Ko-
nrad. W niesamowity sposób 
przedstawił potrzebną wiedzę dzie-
ciom i przypomniał zasady 
pierwszej pomocy nauczycielom. 
Zaangażował wszystkie dzieci do 
czynnego udziału w warsztatach, 
które przyniosły wiele radości oraz 
korzyści edukacyjnych dla każdego 
dziecka. Przedszkolaki poprzez 
praktyczne ćwiczenia, zabawę i uważne słuchanie ratownika dowiedziały się, jak należy wykonać 
resuscytację na fantomach, kiedy i gdzie należy dzwonić podczas sytuacji zagrożenia życia oraz jak 
należy się zachować w takiej sytuacji. Przedszkolaki na specjalnych telefonach wielkiego formatu 
wykonywały próby akcji ratunkowej, co przyczyniło się do dodatkowej aktywności odgrywania scenek 
z elementem dramy, które obejmuje podstawa programowa. Poprzez wiedzę i umiejętności oraz przy-
gotowanie pedagogiczne i niesamowite podejście do dzieci prezentera prawie każde dziecko po 
zajęciach chciało zostać ratownikiem, a co najważniejsze biegle posługiwało się wiedzą zdobytą na 
zajęciach. Rodzice otrzymali instrukcję pierwszej pomocy, przedszkolaki dyplomy, a na utrwalenie 
zdobytej wiedzy – wielką kolorowankę.  

Serdecznie dziękujemy za wspaniałe warsztaty!  
Nauczycielki z Przedszkola Publicznego w Świętoszówce 

ORSZAK TRZECH KRÓLI W BIERACH 
 

 

Uroczystym orszakiem oraz śpiewaniem kolęd 
mieszkańcy Bier i innych sołectw gminy Jasienica 

uczcili Święto Trzech Króli.  
Orszak Trzech Króli po raz kolejny został zorgani-

zowany przez parafię w Bierach. Uroczystości Święta 

Trzech Króli parafianie rozpoczęli od nabożeństwa w 
miejscowym kościele Najświętszego Serca Pana Jezu-
sa. Orszak ruszył ulicami sołectwa do odnowionej filii 

GOK w Bierach. Wiele osób – jak stało się to już 
zwyczajem – nałożyło na głowy ozdobne korony.  

Życzenia uczestnikom orszaku przekazał wójt Ja-
nusz Pierzyna. 

 Na miejscu odbyło się też wspólne radosne kolę-
dowanie, któremu towarzyszył występ Zespołu Regio-
nalnego „Bierowianie”. Wspaniałą atmosferę spotka-

nia noworocznego uzupełniły gorące dania, bigos i 
pyszne ciasto, przygotowane przez panie z miejsco-
wego Koła Gospodyń Wiejskich.  

www.jasienica.pl

 

 

WYJAŚNIENIE 
W poprzednim numerze opublikowaliśmy tekst Jakuba Kubicy „Piłkarze z Landeka najlep-

si”, w którym autor wykorzystał niepodpisane zdjęcie Edyty Grelowskiej z „EG Photo” na 

Facebooku.  
(red.) 



styczeń 2020  17 

KIEDY ZŁOŻYĆ PIT ZA 2019 R. 

• Zmienia się termin złożenia wszystkich zeznań podatkowych PIT dla rozliczenia za rok 
2019 – możesz to zrobić od 15 lutego do 30 kwietnia 2020 r. 

• Zmianie ulega również termin składania PIT-28 za 2019 rok – możesz go złożyć od 15 lu-
tego do 2 marca 2020 r. 

Wszystkie zeznania PIT za 2019 rok składasz od 15 lutego 2020 r. Deklaracje przesłane przed tym 
terminem będą uznane za złożone od 15 lutego. Oznacza to, że nawet jeśli złożysz swój PIT wcześniej, 
to termin zwrotu nadpłaty będzie liczony od 15 lutego. Urząd ma 45 dni na jej zwrot, licząc od dnia 
złożenia zeznania podatkowego, ale nie wcześniej niż od 15 lutego 2020 r. 

Zmienia się termin złożenia PIT-28 za 2019 r. Masz na to czas do 2 marca 2020 r. Wszystkie pozo-
stałe zeznania PIT możesz składać tak jak dotychczas do 30 kwietnia 2020 r. 
Pamiętaj! 
Od 15 lutego 2020 r. w usłudze Twój e-PIT udostępnimy przygotowane dla ciebie zeznanie podatkowe: 
PIT-28, PIT-36, PIT-37 i PIT-38. W zakresie PIT-28 i PIT-36 – nie będzie dotyczyć przychodów z 
działalności gospodarczej i działów specjalnych produkcji rolnej.  
Uwaga!  

Jeżeli jesteś osobą fizyczną i będziesz mieć do zapłaty podatek z rozliczenia rocznego PIT za 2019 
r., to przed jego zapłatą upewnij się, że znasz numer swojego mikrorachunku podatkowego. Możesz go 
sprawdzić w każdej chwili w generatorze. Pamiętaj, że mikrorachunek podatkowy służy tylko do wpłat 
podatku. Zwroty nadpłat będą realizowane na dotychczasowych zasadach, czyli np. na twój ROR. 

Numer mikrorachunku w każdej chwili możesz wygenerować na stronie podatki.gov.pl, np. tuż 
przed dokonaniem przelewu podatkowego. Ważne, by przed skorzystaniem z mikrorachunku upewnić 
się, że został poprawnie wygenerowany. Możesz sprawdzać go wielokrotnie, zawsze wygenerujesz ten 
sam numer mikrorachunku, który został nadany tylko tobie i zawiera m.in. twój PESEL lub NIP. 

Generator mikrorachunku podatkowego działa całodobowo, dzięki temu swój numer możesz spraw-
dzić w każdym czasie i miejscu (np. korzystając z telefonu czy tabletu). Sprawdzisz go również w do-
wolnym urzędzie skarbowym. Ponadto jego wygenerowanie i prowadzenie jest całkowicie bezpłatne. 
Numer nadawany jest każdemu podatnikowi i płatnikowi automatycznie – to znaczy, że nie wymaga 
składania żadnych wniosków do urzędu. Numer sprawdzisz w generatorze na stronie podatki.gov.pl. 
Nie korzystaj z żadnych innych stron internetowych lub np. numerów rachunków otrzymanych e-
mailem lub SMS-em. 
Więcej informacji na:  

·           https://www.gov.pl/web/kas/kiedy-zlozyc-pit-za-2019-r  
·           https://www.gov.pl/web/kas/pit-cit-i-vat-zaplacisz-na-mikrorachunek-podatkowy-od-1-stycznia-2020-r  

 
REKLAMA    REKLAMA    REKLAMA 
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BIURO PODRÓŻY „LIDIA” zaprasza : 

• 25 stycznia 2020 r. (sobota) godz.1100 
 – „Jasełka Tradycyjne” w Teatrze w 
Cieszynie. Widowisko muzyczne dla całej 
rodziny. Koszt całkowity: 52 zł/os.  

• 22 lutego 2020 r. Teatr Rozrywki w 
Chorzowie – 24 Gala Sylwestrowa pt. 
„Rozrywka kocha kino”. Jest to muzyczna 
podróż przez ekrany kin całego świata. 
Koszt całkowity: 130-140 zł/os.    

• W terminie od 27 czerwca do 3 lipca 2020 r. 
 (7 dni) będzie organizowany pobyt 
rehabilitacyjno-wypoczynkowy w Niechorzu.  

Zapisy przyjmuje Lidia Sztwiorok,  tel. 692 405 825. 
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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 
 

  

 

 

   

 

 

Sprzedam traktor z silnikiem Andoria – 

20, przyczepkę, brony itp., betoniarkę 
300l – stan idealny, kosiarkę ogrodową 
– moc 6,5 KM. Telefon: 512 840 826 

Reklama w miesięczniku 

„Jasienica” 

tylko  0,60 zł  za 1 cm2 

Ogłoszenia drobne – 1 zł 



 

„WIELKIE ŚWIĘTO”  W WIESZCZĘTACH 

8 

KONKURS KOLĘD I PASTORAŁEK RUDZICA 2020 

PRZEGLĄD JASEŁEK I OBRZĘDÓW KOLĘDNICZYCH 

12 
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