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WESOŁY POCZĄTEK ROKU SZKOLNEGO 
Od przedszkolaków, i to takich 3-letnich, po 

siódmoklasistów – uczniowie ze szkoły w Święto-
szówce wzięli udział w występach na uroczystości 
inauguracji roku szkolnego w gminie Jasienica.  

W przygotowanie akademii zaangażowały się 
wszystkie roczniki Szkoły Podstawowej w Święto-
szówce. Na początku młodzież przypomniała o histo-
rii, związanej z 1 września i napaścią Niemiec hitle-
rowskich na Polskę w 1939 r. Potem akademia miała 
już charakter radosny. M.in. przedszkolaki – naj-
młodsi w wieku trzech lat! – zaprezentowali taniec    
z kolorowymi wstążkami, a starsi uczniowie taniec 
stonogi, układ choreograficzny z przeplatanymi nie-
bieskimi    i czerwonymi płachtami, czy scenki z ży-
cia „typowej” rodziny, z zapracowaną mamą przygo-
towującą zupę pomidorową na obiad, którego i tak 
nikt z domowników nie jada (w domu). Pierwszakom 
i przedszkolakom wręczono „bilety” wstępu do szko-
ły, otrzymali też odblaskowe opaski.  

– Gratuluję całej szkole tej wspaniałej atmosfery, 
którą za każdym razem tutaj odczuwam, tego zaan-
gażowania w szkolną codzienność, nie tylko nauczy-
cieli i uczniów, ale także rodziców. Widać, że to waż-
na część waszego życia. Dziękuję za to zaangażowa-
nie – mówił wójt Janusz Pierzyna na uroczystości 
rozpoczęcia roku szkolnego w gminie Jasienica.  

Uczniom wójt życzył wykorzystania możliwości, 
jakie daje im szkoła. – Niech ten czas nauki przy-
niesie owoce dla waszego życia i korzyści dla całej 
naszej gminnej społeczności. Widzę tę troskę wa-
szych rodziców, pamiętajcie o niej, odpłaćcie im sza-
cunkiem i dobrymi stopniami – dodawał wójt.  

Po akademii była okazja do obejrzenia odnowio-
nych sal lekcyjnych i pomieszczeń, adaptowanych na 
potrzeby specjalistycznych pracowni – komputero-
wej, fizyczno-chemicznej, szkolnej biblioteki i do-
datkowej szatni.  

www.jasienica.pl 

 
     Dzwonek! Rok szkolny się zaczyna, 
     Znów dni popłyną pracowite 
     Nad książką szkolną, nad zeszytem. 
     Życzę wam wszystkim na początek 
     Szkolnego roku samych piątek 
                           / Jan Brzechwa/ 

Wydawca miesięcznika samorządowego „Jasienica”:  Gmina  Jasienica 
Realizacja wydawnicza: Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy, 43-385 Jasienica 1360,  tel.:33 821 20 56; e-mail: 
gok@jasienica.pl; Redaktor naczelny Romuald Bożko, e-mail: r.bozko@interia.pl;  Z-ca red. naczelnego, red. technicz-
ny, skład: Zofia Polok, e-mail: polzo@vp.pl;  
Druk: „Prasa Beskidzka” Sp. z o.o., 43-300 Bielsko-Biała, ul. Dubois 4 
Redakcja nie zwraca nadesłanych tekstów oraz zastrzega sobie prawo ich skracania bez uprzedniego powiadomienia au-
tora, zmiany tytułów i opracowania redakcyjnego. Za treść reklam i ogłoszeń redakcja nie ponosi odpowiedzialności. 
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RELACJE WÓJTA GMINY JASIENICA 
JASIENICKIE  
ŻNIWOWANIE 
      5. sierpnia odbyło się 
spotkanie ludzi, którzy po-
przez zabawę chcieli 
uczestniczyć w jasienickim 
żniwowaniu. To cykliczna 
impreza - IV JOSIYNICKI 
ŻNIWOWANI -  która za-
gościła już  na dobre w ka-
lendarzu atrakcji lata. Bar-

dzo serdecznie dziękuję wszystkim organizatorom, 
którzy podjęli się zorganizowania tego wydarzenia. 
Bardzo dziękuję państwu Dziacko, za udostępnienie 
połowy działki, dzięki czemu, to tradycyjne żniwowa-
nie starymi metodami mogło się odbyć, przypominając 
starszemu pokoleniu, jak to dawniej bywało, a mło-
demu dało obraz tej ciężkiej pracy jaką wnieśli ich 
przodkowie w rozwój tego pięknego zakątka Śląska 
Cieszyńskiego. Bardzo serdecznie dziękuję radzie so-
łeckiej Jasienicy i  sołtysowi B. Szalbot, za zasiew 
zboża, by po półrocznym okresie, przy żniwowaniu, 
była możliwość spotkania się zainteresowanych 
mieszkańców i gości na tej niecodziennej imprezie. 
Bardzo serdecznie dziękuję Gminnemu Ośrodkowi 
Kultury i pracownikom, za wkład pracy organizacyj-
nej i przebieg imprezy, a także pracownikom Urzędu 
Gminy Jasienica, za wsparcie bezinteresowną pracą. 
Nade wszystko bardzo dziękuję wszystkim drużynom 
zmagającym się podczas tej zabawy i prezentację 
dawnych metod i sposobów zbierania zbóż: żęcia sier-
pem, koszenia kosą, młócenia cepami zebranych plo-
nów, a także klepania kos - czynnościom towarzyszą-
cym naszym przodkom na co dzień. To przez szacu-
nek dla naszych przodków organizujemy takie formy 
pokazu, by nie uległy zapomnieniu, a młodemu poko-
leniu chcemy uświadomić, że chleb, który spożywa-
my, wymaga wiele wysiłku     i potu, i bez tych eta-
pów - od zasiewu do zbioru, i błogosławieństwem Bo-
żym towarzyszącym tej ciężkiej pracy, nie da się go 
wyprodukować innymi metodami. Gratuluję druży-
nom z poszczególnych sołectw, które uczestniczyły w 
tej zabawie, a również gościom z Jasienicy Dolnej - 
gminy Łambinowice i gminy Jaworze i Bestwiny, za 
ich udział. Cieszę się, że atmosfera była dobra. Dzię-
kuję wszystkim, którzy wystawili stoiska gastrono-
miczne, by uczestnicy mogli się posilić i dobrze zaba-
wić. Dziękuję również licznym zespołom artystycz-
nym występującym podczas tej imprezy oraz służbom 
zabezpieczającym sprawny przebieg. 
DOŻYNKI 
      Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim radom so-
łeckim i organizacjom sołectw, za podjęcie się organi-
zacji dożynek sołeckich. I tak 19. sierpnia zostały zor-
ganizowane dożynki przez sołectwo Łazy - Radę So-
łecką, OSP, KGW oraz Radę Parafialną w Łazach.  
Myślę, że każda organizacja niesie za sobą pracę spo-
łeczną i za to bardzo dziękuję, a z drugiej strony daje 
możliwości spotkania się z ludźmi, którzy chcieli        
w danych miejscowościach, jeszcze poza dziękczynie-
niem gminnym, podziękować za plony w swoim so-
łectwie. 
 

WAŻNY WPIS DO PROJEKTU RZĄDOWEGO 
      26. sierpnia wizytowała naszą gminę dyrektor ga-
binetu ministra Jerzego Kwiecińskiego, sekretarza sta-
nu w Ministerstwie Rozwoju  pani Magdalena Derlat-
ka-Miodowska. 
Celem wizyty było osobiste zapoznanie się z terenem 
Grodźca, na którym ma powstać Jasienicki Kurort 
Zamkowy, jako element przyjętego przez Minister-
stwo Rozwoju rządowego projektu Beskidzkiego Cen-
trum Narciarstwa. Projekt ten obejmuje budowę tras 
rowerowych, tras rolkowych, tras biegowych narciar-
skich, spacerowych, a w przyszłości rozbudowę kom-
pleksu zamkowego i przywrócenia go do dawnej 
świetności, jak również stworzenia zaplecza hotelo-
wego i struktury potrzebnej do przyjęcia turystów        
i gości. W przyszłości będziemy się starać, by teren 
ten wzbogacony był w baseny, które będą atrakcją na-
szej gminy. 
Od pół roku starałem się, żeby gmina Jasienica wpisa-
na została do projektu rządowego i właśnie w sierpniu 
br. stało się to faktem. Pani dyrektor zwiedziła zamek, 
okolice trenów wpisanych do projektu oraz Jasienicką 
Niskoemisyjną Strefę Ekonomiczną, po części rów-
nież wpisaną do tego projektu. Pani dyrektor odwie-
dziła Urząd Gminy Jasienica  i zapoznała się z jej bie-
żącą działalnością. 

DOŻYNKI GMINNE 2017 
      27. sierpnia odbyły się dożynki gminne, organizo-
wane w tym roku przez sołectwa Roztropice                
i Wieszczęta, a uroczystości świeckie odbyły się        
w amfiteatrze w Rudzicy. 

Wcześniej mieliśmy możliwość uczestniczenia     
w  dziękczynnym nabożeństwie za tegoroczne zbiory, 
w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w Wieszczę-
tach, pod przewodnictwem proboszcza Piotra Janika. 
Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy włączy-
li się w organizację tegorocznych dożynek, ponieważ  
kolejny rok gmina Jasienica cieszyła się dziękując Bo-
gu, za pracę w spokoju i zgodzie, miłej atmosferze, 
dziękując za to, że żadne kataklizmy nie nawiedziły 
tego terenu, co pozwoliło nam spokojnie zebrać plony. 
Księdzu proboszczowi Janikowi bardzo dziękuję, za 
przygotowanie kościoła. Państwu Halinie i Zbignie-
wowi Marekwica, bardzo serdecznie dziękuję za god-
ne gazdowanie. Serdecznie dziękuję wszystkim KGW, 
za przygotowanie darów ołtarza. Dziękuję strażakom 
wszystkich jednostek, za zabezpieczenie i uświetnie-
nie uroczystości pocztami sztandarowymi. Dziękuję 
wszystkim zespołom występują cym podczas tych do-
żynek. Dziękuję Kołom Łowieckim, za prezentację 
dorobku jak również za wręczone odznaczenie Księ-
dzu Kanonikowi Janowi Gustynowi. 

Dziękuję wszystkim mieszkańcom, za wystrój swo-
ich posesji i trasy korowodu dożynkowego w sołec-
twach: Roztropice, Wieszczęta i Rudzica. Jest to pięk-
na tradycja, która wyróżnia nas spośród innych gmin, 
gdzie te tradycje nie są już w tak uroczysty sposób 
kontynuowane. Również bardzo serdecznie dziękuję 
wszystkim pracownikom UG Jasienica i Gminnego 
Ośrodka Kultury za prace organizacyjne i obsługę im-
prezy. Dziękuję policji i wszystkim służbom, które za-
bezpieczały trasę przejazdu korowodu i całość impre-
zy. 
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POSIEDZENIE MIĄDZYGMINNEGO ZWIĄZKU 
KOMUNIKACYJNEGO 
      29. sierpnia odbyło się posiedzenie Międzygmin-
nego Związku Komunikacyjnego. Omówiono kwestie 
związane z dalszym funkcjonowaniem komunikacji 
publicznej  jak również przygotowaniem się do złoże-
nia aplikacji. Chcemy kupić nowe autobusy w cyklu 
roku 2018/2019/2020 z projektu pomocowego. Jest to 
duża inwestycja, która pozwoli nam rozszerzyć tabor. 
Również na tym posiedzeniu omówiliśmy kwestie fi-
nansowania na przyszły rok i możliwości gmin w za-
kresie dofinansowania bieżącego funkcjonowania ko-
munikacji. Zastanawialiśmy się nad modernizacją        
i wprowadzeniem nowych form graficznych na auto-
busach, na ulepszeniu możliwości funkcjonowania 
komunikacji poprzez umieszczenie w przyszłości nu-
merów linii, by nie tylko były uwidocznione  nazwy 
od miejscowości do miejscowości, ale aby w rozkła-
dach jazdy były numery linii, pod którymi każdy znaj-
dzie trasę od punktu "A" do punktu "B", gdzie ten au-
tobus się przemieszcza. To jest w sferze dyskusji, ale  
będziemy pracować nad tym, by komunikacja była co-
raz lepsza i w większym stopniu spełniała oczekiwania 
pasażerów. 
PODZIĘKOWANIE 
      Pragnę serdecznie podziękować parafii w Między-
rzeczu Górnym i stowarzyszeniu, za podjęcie zbiórki 
darów dla osób poszkodowanych podczas ostatnich 
klęsk żywiołowych jakie przeszły przez nasz kraj. 
Bardzo dziękuję ludziom dobrej woli i wszystkim dar-
czyńcom, którzy odpowiedzieli na ten apel i złożyli 
dary, które zostały przekazane osobom poszkodowa-
nym. Myślę, że serce, które sprawia, że jesteśmy        
w stanie udzielić bezinteresownej  pomocy potrzebu-
jącym, to największa radość z tego, że mamy czym się 
dzielić, mamy możliwość pomocy i obyśmy sami jej 
nigdy nie potrzebowali. 
ODBIORY DRÓG 
      Trwają odbiory dróg w poszczególnych sołec-
twach. Bardzo serdecznie dziękuję firmie, która podję-
ła się realizacji zadań. Odbierane roboty są wykony-
wane dobrze i mam nadzieję, że te drogi będą służyć 
nam przez następne lata. 
REMONT DACHU  
      Ruszył remont dachu na szkole podstawowej        
w Grodźcu. Zadanie to było przekładane z roku na 
rok, gdyż największy problemem stanowiły  tam 
gniazdujące nietoperze. Zgodnie z wymogami praw-
nymi, nie mogliśmy przeprowadzać tego remontu        
i płoszyć tych zwierząt. Po różnych spotkaniach i dys-
kusjach został w końcu opracowany sposób  i ustalony 
termin realizacji tego remontu i po przeprowadzonym 
przetargu, i kosztach ponad 200 tys. zł. przeprowa-
dzony będzie remont tego dachu i wykonany w tym 
roku. Ta inwestycja da możliwości lepszego funkcjo-
nowania tej placówki. 
POZOSTAŁE REMONTY 
      Zostały wykonane remonty w pozostałych pla-
cówkach oświatowych. Rozpoczynamy nowy rok 
szkolny, gdzie rzeczywiście z roku na rok, te obiekty 
są coraz ładniejsze i posiadają lepsze wyposażenie     

w urządzenia i sprzęty, czy to techniczne, czy dydak-
tyczne.  
UCICHŁY GIMNAZJALNE DZWONKI 
      Nowa reforma oświaty przyniosła nam smutną in-
formację o zakończeniu funkcjonowania gimnazjów i 
dzwonki, które wieściły rozpoczynanie lekcji w gim-
nazjach nie będą już uruchomione. Dlatego też na spo-
tkaniu z dyrektorami szkół, przed rozpoczęciem roku 
szkolnego 30. sierpnia dyrektorzy trzech gimnazjów 
wręczyli mi i pani dyrektor Bujok pamiątkowe 
dzwonki, na znak, że takie gimnazja w kraju i gminie 
Jasienica funkcjonowały. 
NOWE NOMINACJE NA DYREKTORÓW 
SZKÓŁ  
      Podczas spotkania 30. sierpnia, po wcześniej zor-
ganizowanych konkursach, wręczyłem, nowe nomina-
cje na stanowiska dyrektorów szkół,. Dyrektorem w 
Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Międzyrzeczu bę-
dzie pani Katarzyna Jurczyk. W Szkole Podstawowej 
w Świętoszówce dyrektorem będzie pani Ewa Anzor-
ge-Janeczko. W przedszkolu w Świętoszówce pani 
Bożena Gruszka, natomiast w Zespole Szkolno-
Przedszkolnym w Iłownicy pani Ewa Sowa. Nomina-
cje obejmują pięcioletni okres tj. do roku 2022. Gratu-
luję i życzę wszystkim dyrektorom, aby rok szkolny 
rozpoczął się w miłej i dobrej atmosferze. Życzę 
wszystkim pracownikom szkół, gronom pedagogicz-
nym, aby wdrażanie reformy oświaty nie odbiło się na 
obniżeniu poziomu edukacji, na kształceniu, aby 
wszystkie problemy z tym związane były możliwe do 
rozwiązania, a edukacja młodego pokolenia prowa-
dzona była w sposób ciągły i z takim entuzjazmem jak 
do tej pory. Uczniom życzę, żeby czas spędzony        
w szkole, był dobrze wykorzystany, a wiedza którą 
zdobędą była dobrym startem na wyższe poziomy wy-
kształcenia i satysfakcji z pracy zawodowej w przy-
szłości. 
DOŻYNKI W MIĘDZYRZECZU DOLNYM  
      2-go września odbyły się dożynki w Międzyrzeczu 
Dolnym. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim zaan-
gażowanym w ich organizację jak również parafii        
i kapłanom, którzy podjęli trud organizacji. 

PODZIĘKOWANIE KSIĘDZU KANONIKOWI 
JANOWI GUSTYNOWI 
      Podczas nabożeństwa w kościele katolickim         
w Rudzicy, w dniu 2. września wierni parafii dzięko-
wali księdzu kanonikowi Janowi Gustynowi, za wielo-
letnia posługę pasterską. Następnie w sali GOK, dzię-
kowano za dwudziestoletnią pracę proboszcza  i dzie-
kana w Jasienickim dekanacie i pracę na rzecz całej 
społeczności Rudzicy. Z mojej strony, bardzo ser-
decznie dziękuję za czas, w którym dane mi było pra-
cować z tak wybitnym kapłanem. Wielce cenię sobie 
powołanie, które ksiądz otrzymał, i które było reali-
zowane na tym terenie, że mogliśmy wspólnie z bło-
gosławieństwem tego powołania je realizować. Dlate-
go bardzo dziękuję za wieloletnie posługiwanie, po-
dejmowane inicjatywy, a szczególnie budowę kościoła 
w Iłownicy, w tak krótkim czasie. Jest to wielkie dzie-
ło, które przetrwa pokolenia i będzie świadczyło o za-
angażowaniu dostojnego kapłana. 
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PRZETARG NA ROZBUDOWĘ SZKOŁY  
W MIĘDZYRZECZU 
      Zorganizowaliśmy również przetarg na rozbudowę 
szkoły w Międzyrzeczu. Z przykrością muszę stwier-
dzić, że nie wpłynęła żadna oferta ze strony potencjal-
nych wykonawców. Nie ma firm zainteresowanych 
budową takiego obiektu. Dlatego podjęliśmy działania 
zmierzające do ogłoszenia ponownego przetargu.  

W tym celu przesunęliśmy termin realizacji zadania do 
końca lutego 2019 roku, by w tym cyklu można było 
rozbudować obiekt, powiększony o cztery sale lekcyj-
ne jak również klatkę schodową.  

Dziękuję za relacje                                                          
R. Bożko 

 

MŁÓCILI, KOSILI, ŻĘLI I KLEPALI 
CZYLI IV „JOSIYNICKI ŻNIWOWANI” 

Jedenaście drużyn wyposażonych w kosy, sierpy i 
cepy po raz 4. stawiło się w Jasienicy, by walczyć w 
powiatowym konkursie Turnieju Żniwowania.  

Na imprezę plenerową, która swoim charakterem 
nawiązuje do dawnych tradycji zbierania zboża zje-
chały drużyny z Sołectw Biery, Iłownica, Łazy, Jasie-
nica, Wieszczęta, Rudzica, Bielowicko, Roztropice i 
sąsiadujących Gmin drużyna z Jaworza, Bestwiny oraz 
drużyna z Jasienicy Dolnej z gminy Łambinowice w 
woj. Opolskim. Wszystkich uczestników i gości w 
imieniu wójta Janusza Pierzyny, przywitał Krzysztof 
Wieczerzak, wicewójt życząc udanej, ale przede 
wszystkim bezpiecznej rywalizacji.  

Reprezentanci drużyn zmierzyli się w czterech 
konkurencjach: żęcie sierpem, koszenie kosą, młóce-
nie cepem i klepanie kosy. W konkurencji żęcia sier-
pem i koszenie kosą liczył się czas i jakość koszenia 
zboża, przy młóceniu cepem ocenie podlegała waga 
wymłóconego zboża, zaś klepanie kosy jakość wykle-
pania oraz technika, z kolei drużynowe koszenie kosą 
sprawdzało umiejętność współpracy.  
Wójt gminy Jasienica Janusz Pierzyna podczas deko-
racji zwycięzców pogratulował uczestnikom konkur-
su, którzy tak umiejętnie korzystali z tradycyjnych 
technik rolniczych. – Dziękuję, że jesteście przy tym 
wspólnym stole i w tych pięknych strojach dajecie 
świadectwo naszej rolniczej tradycji – mówił wójt Ja-
nusz Pierzyna.  

Konkurs drużynowy oraz nagrodę specjalną za najcie-
kawszą prezentację drużyny otrzymali rolnicy z Jasie-
nicy.  

Organizatorzy – Wójt Gminy Jasienica Janusz Pierzy-
na, Starosta Bielski Andrzej Płonka oraz Gminny 
Ośrodek Kultury w Jasienicy zadbali o program im-
prezy. Oprócz konkursu wystąpiła orkiestra dęta z 
Mazańcowic, potem pojawiły się zespoły: „Dudoski”, 
„Duo Fenix-Dwa Fyniki” i „Secret Duo”. W między-
czasie publiczność oglądała pokaz walk i zabaw śre-
dniowiecznych w wykonaniu Chorągwi Żywieckiej.  
 
Wyniki Powiatowego Turnieju Żniwowania Metoda-
mi Tradycyjnymi: 
Koszenie kosą: 
I miejsce Gmina Łambinowice 
II miejsce Sołectwo Jasienica 
III miejsce Sołectwo Rudzica 
Żęcie sierpem 
I miejsce Sołectwo Jasienica 
II miejsce Gmina Łambinowice 
III miejsce Sołectwo Rudzica 

Młócenie cepem 
I miejsce Sołectwo Biery 
II miejsce Sołectwo Łazy 
III Miejsce Sołectwo Iłownica 
 Klepanie kosy 
I miejsce Sołectwo Jasienica 
II miejsce Gmina Łambinowice 
III Miejsce Sołectwo Wieszczęta 
KLASYFIKACJA GENERALNA 
1 miejsce Sołectwo Jasienica 
II miejsce Gmina Łambinowice 
III miejsce Sołectwo Rudzica. 

www.jasienica.pl 
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TRADYCYJNE I HUCZNE ŚWIĘTO PLONÓW W GMINIE JASIENICA 
Kolorowy korowód w niedzielę 27. sierpnia prze-

jechał przez Roztropice i Wieszczęta do Rudzicy, 
tam w amfiteatrze przy filii GOK odbyła się główna 
część tegorocznych Dożynek Gminy Jasienica.  

Tegoroczni gospodarze dożynek – sołectwa Roz-
tropice i Wieszczęta – do uroczystości przygotowy-
wały się bardzo intensywnie. Panie z miejscowych 
Kół Gospodyń Wiejskich piekły ciasteczka i kołocze, 
mieszkańcy stroili swoje bramy, płoty i maszyny rol-
nicze na trasie niedzielnego korowodu dożynkowego, 
używając do tego bel siana ze żniw, tkanin i innych 
materiałów. W niedzielę uroczystości rozpoczęły się 
w gospodarstwie tegorocznych gazdów dożynek, 
państwa Haliny i Zbigniewa Marekwica z Roztropic, 
rolników specjalizujących się w uprawie czosnku, 
ziemniaków, zboża paszowego i jaj.  

– Przyszliśmy tu na grunt gazdów tegorocznych 
dożynek, aby ich pięknie pytać. Ich wysiłek, pot i 
praca na roli, aby była błogosławiona, aby to, co 
każdego roku produkują, żywią i karmią było również 
w dzisiejszym dniu radością dla nas wszystkich, aby 
ich praca, trud był przez cały rok nagradzany. A jako 
mieszkańcy prosimy, abyście objęli patronat nad te-
gorocznymi dożynkami i cały rok go trzymali, aby te 
wszystkie prace, które towarzyszą ludziom na roli by-
ły łatwe, nie były pokropione, kiedy nie trzeba, desz-
czem, ale również były błogosławione. Myślę, że wa-
sza postawa, że nas tak hojnie przywitaliście, będzie 
wielką radością na cały rok – mówił wójt gminy Ja-
sienica Janusz Pierzyna podczas pierwszej części ce-
remoniału dożynkowego, w gościnie u gazdów doży-
nek.  

Zaproszonych gości i delegacje ze wszystkich so-
łectw gminy Jasienica gospodarze przyjęli na po-
dwórku, wszystkich tradycyjnie poczęstowali koło-
czem, a ceremonii towarzyszył śpiew Zespołu Re-
gionalnego „Międzyrzeczanie” oraz muzyka Orkie-
stry Dętej z Jasienicy. Stąd wyruszono do kościoła 
ewangelickiego w Wieszczętach, a po Nabożeństwie 
korowód ruszył do amfiteatru przy filii GOK w Ru-
dzicy, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości. Na 
trasie korowodu, złożonego z kilkudziesięciu pojaz-
dów, bryczek, ustrojonych wozów drabiniastych, 
traktorów z przyczepami i maszyn rolniczych, 
uczestników pozdrawiali mieszkańcy. Cały korowód 
liczył ponad 3 km długości.  

W Rudzicy gości przywitał wójt gminy Jasienica 
Janusz Pierzyna. – Dożynki to rzadki czas w ciągu 
roku, gdy mamy okazję do refleksji, chwilę na zasta-
nowienie się i wyrażenie dziękczynienia. Siadamy 
przy wspólnym stole, aby podziękować za dary ziemi 
Stwórcy i tym, którzy pracują na roli – mówił wójt.  

Dodał, że coraz mniej osób żyje z pracy w rolnic-
twie, ale to polska wieś jest ostoją rzeczywistych war-
tości, jakie wyznawali nasi przodkowie. – To tutaj 
szanuje się tradycję i przekazuje ją z pokolenia na 
pokolenie. Dziękuję wam, że jesteście tacy, jak wasi 
ojcowie – uczciwi, pracowici i dbający o honor. Mo-
żemy być z tego dumni, bo na tym budujemy 
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TRADYCYJNE I HUCZNE ŚWIĘTO PLONÓW W GMINIE JASIENICA 

 przyszłość naszej gminy i naszego kraju – dodawał 
wójt, przy okazji informując o wpisaniu do programu 
rządowego lokalnego projektu „Jasienickiego Kuror-
tu Zamkowego w Grodźcu”.  

Swoje pozdrowienie złożyli uczestnikom, m.in. 
Stanisław Szwed, wiceminister rodziny, pracy i poli-
tyki społecznej, poseł Mirosław Suchoń, europosłan-
ka Jadwiga Wiśniewska, wicewojewoda Jan 
Chrząszcz, starosta bielski Andrzej Płonka, a w imie-
niu senatora Adama Kamińskiego jego asystent. Na 
jasienickich dożynkach gościli również wójt sąsied-
niego Jaworza Radosław Ostałkiewicz i  starosta za-
przyjaźnionego Petrvaldu w Republice Czeskiej. Ce-
remonii towarzyszyła muzyka Zespołu Regionalnego 
„Jasieniczanka”.  

Po ceremonii przekazania wieńców, pokrojeniu 
przez wójta chleba i rozdzieleniu go wśród wszyst-
kich uczestników dożynek, rozpoczęła się zabawa. 
Wystąpiły: Big Band z Jasienicy, Chór „Uśmiech” z 
Jasienicy Dolnej, Kapela Bawarska „Bayerock”. 
Ostatnim punktem programu był festyn dożynkowy, 
który prowadził zespół „Secret Duo”. Zabawa trwała 
do późnego wieczora.  

 
www.jasienica.pl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JASIENICKE PLACÓWKI OŚWIATOWE 
W dziewięciu placówkach oświatowych Gminy Jasienica 3,3 tys. dzieci i młodzieży rozpoczęło rok 

szkolny 2017/2018.  
Do przedszkoli w tym roku uczęszcza 970 dzieci, w dziewięciu placówkach na terenie gminy Jasienica 

zorganizowano dla nich 42 oddziały. W ośmiu szkołach podstawowych uczy się 2300 dzieci. Łącznie        
w podstawówkach jest 117 klas. Najwięcej dzieci ex aequo uczęszcza do Zespołów Szkolno-
Przedszkolnych w Jasienicy i Mazańcowicach (539), które pod tym względem wyprzedzają Zespół Szkol-
no-Przedszkolny w Rudzicy (415).  

Najmniejszymi placówkami są Zespół Szkolno-Przedszkolny w Grodźcu oraz Przedszkole w Święto-
szówce z 137 wychowankami. Nieco więcej ma szkoła w Iłownicy (194) oraz szkoła w Wieszczętach (207).  

Uczyć będzie 380 nauczycieli, dodatkowo pracowników obsługi jest zatrudnionych 141.   
Dane zostały podane według stanu na koniec sierpnia.  

www.jasienica.pl 

 

GAZDOWIE DOŻYNEK 
serdecznie dziękują wszystkim  zaangażowanym w organizację tegorocznych  

Dożynek Gminnych. 
Dziękujemy władzom gminy, duchowieństwu, mieszkańcom sołectw Roztropice           

i Wieszczęta oraz wszystkim mieszkańcom gminy Jasienica, za aktywne uczestnictwo 
w święcie plonów, za wieńce, tradycyjne stroje, dorożki, kolasy, wozy z zaprzęgami, 

rolnikom za wspaniale przygotowany korowód dożynkowy. Podziękowania kierujemy  
również dla wszystkich mieszkańców za pięknie przystrojone domy.  

Wdzięczni 
Halina i Zbigniew Marekwicowie 
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POŻEGNALIŚMY PASJONATKĘ  NASZEJ GWARY 
Helena Miklar (1926-2017) odeszła 27. sierpnia 2017r. w wieku 90 

lat. Całe życie Pani Heleny było związane z Rudzicą. Tu się urodziła, tu 
też uczęszczała do szkoły podstawowej. Jej edukacja skończyła się 
wraz z wybuchem II wojny światowej na 6 klasie szkoły powszechnej. 
Po wojnie na kursie ukończyła klasę 7-mą szkoły podstawowej.  Pra-
cowała w Lenko, a po różnych kursach handlowych zatrudniła się w ja-
sienickim GS „Samopomoc Chłopska”, jako biuralistka, a następnie 
sklepowa.  

Czytelnicy naszego miesięcznika znają i pamiętają p. Helenę 
Miklar jako autorkę wielu wierszy i felietonów pisanych naszą 
gwarą. A ukazywały się one pod pseudonimem H.M. Rudziczanka.  

Pisać próbowała już od dziecka, najczęściej przy pasieniu krów na 
torebkach po cukrze czy też mące. Wojna przerwała marzenia o pisaniu 
i nauce. Pierwsze zapiski zostały zniszczone. Do pisania, ale już wier-
szy, powróciła Pani Helena Miklar na emeryturze. Najpierw pisała „do 
szuflady”, a później jej utwory gwarowe publikowano w miesięczniku 
„Jasienica” i gazecie parafialnej „Metanoya”, pseudonimem H.M. Para-
fianka, jak również w miesięczniku „Echo Jaworza”.  Doczekała się 
publikacji książkowych  „Kwiaty z rudzickiej łąki”  (2006), Jak to 
downi w Rudzicy bywało (2009) i  „Moi spóminki”(2015).  

Pisała w naszej rodzinnej gwarze,  po to, żeby my tego „jynzyka” 
nie zapomnieli. Podejmowała różne tematy regionalne i okolicznościo-
we. Pragnęła w nich utrwalić to, co nasze rudzickie, piękne  i przez Nią 
umiłowane. 

Twórczość Pani Heleny Miklar jest znana w całej gminie. Zaprasza-
ły Ją na spotkania z dziećmi szkoły oraz biblioteki. Często Jej wiersze 
były recytowane podczas Gwarowych Konkursów Recytatorskich oraz 
Gminnych Konkursów Twórczości Ludowej, organizowanych przez 
nasze szkoły.   
 W 2012 roku Zarząd TMR podjął uchwałą o wpisaniu Pani Heleny 
Miklar do Księgi Pamiątkowej ludzi zasłużonych dla Rudzicy oraz ob-
darowaniu Jej okolicznościowym medalionem. Pani Helena jest też au-
torką hymnu towarzystwa.  

Sama aktywnie uczestniczyła w życiu społecznym Rudzicy. Była 
członkiem Towarzystwa Miłośników Rudzicy, Koła Gospodyń Wiej-
skich, Koła Emerytów  i Rencistów, a jak żył Jej mąż – strażak, to ak-
tywnie włączała się w pracę na rzecz straży. Członkinie KGW wspomi-
nają, jak to Pani Helenka z Zosią Przybyłką każde spotkanie ośpiewały. 
Sama Pani Helenka mówiła, że „juchały”, a każdy temat czy okolicz-
ność była dobra, by powstała przyśpiewka.   

„Zapisałaś się w naszych sercach      
i będziesz przy nas: Twoją miłością, 
Twoją troską, Twoim oddaniem” 

Skromność, radość, poczucie 
humoru, miłość bliźniego sprawiały, 
że z Panią Helenką chciało się prze-
bywać.  Zawsze imponowała mi Jej 
znajomość historii naszego regionu, 
a wiedza na temat powstania kapli-
czek (najczęściej pokuty po spowie-
dzi)  była nieprzeciętna.  Szkoda tyl-
ko, że nie zostało to zapisane (także 
moja wina).  

Na pocieszenie dla wszystkich, 
których ta śmierć zasmuciła, niech 
będą słowa: „Pan Bóg zabiera czło-
wieka wtedy, gdy widzi, że zasłużył 
sobie na niebo”  

Z.P.

Legynda o cieszyński gwarze 
Ale najpiykniejszo  cieszyńsko ziymeczko 
Luto mi każdego kiery tu nie miyszko 
Nasz Śląsk Cieszyński je wóm szumny całki 
Ciagnie się łod Ostrawice aż do rzyki Białki 
Soczystóm zielynióm łoczy w lecie cieszy 
W zimie hojnie sniegym wszyściuśko przipró-
szy 
Gory najpiękniejsze! Na caluśkim świecie 
A jodły! A smreki! Ani nie pytejcie 
Ludziska tu fajni, dobrzi, uśmiechnięci 
Godke im wymyślili aniołkowie świynci 
Doprowdy! Aniołki by Ślązoków zgodzić 
Musiały te gware piyknóm wymodlić 

A wszystko było tak: Jak to w szpasie dobrym 
Trzech Świentych się zeszło kansi za Skoczo-
wym 
Kaj się weź, to się weź, kamracić zaczyli  
Dziwne, bo to Polok, Niymiec i Czech byli  

Uznali, bydóm razym do Pón Bóczka rzykać 
Za te swojóm świyntość niebiosom dziynkować 
A choć świynci byli, felery też mieli 
Jedyn ponad drugim wyrszczek se wziónć 
chcieli 
Nejbarży jynzykym kożdy się wywyższoł 
Po jakimu rzykać? By Pónbóczek wysłyszoł 
Zaczyli się pyżić, boczyć i nadymać 
Ni mogły aniołki dłuży tego strzimać 
I sfrunęły z nieba, zaczyły rzykać piyknie 
Posłóchajóm świynci i kożdy śnich miyknie’ 
Wołajóm! Anielskim jynzykym rzykómy 
I łod tego czasu swoją gware mómy 
Ciekawiście pewnie czymu w naszej gwarze 
Sóm ty trzi jynzyki w nierownym wymiarze 
Czymu jynzyk polski je dominujący 
Anieliczków Polskich jest w niebie nejwiyncy 
Tóż świynci rzykali, razym se mieszkali 

A ludzie to miejsce Świyntoszówką zwali.  
Fajne żywobyci na cieszyński ziymi 
Kto kapke tu pożył, już miejsca nie zmiyni 
Wszystko tu je szumne przyjazne nejmilsze 
Jak co nie w porzóndku to ni ma tutejsze 
To nóm przismyczyły jakisikej smyki 
Nabrojóm i wrzeszczóm, my też sóm ślązoki 
A to zaiste nie stela sóm ludzie 
Ślónzok mo swój honor. Świnił się nie bydzie.  

Jak kandy usłyszysz Panoczku! Paniczko 
Cóż se łoni życzóm? Łobejrzóm se wszystko 
Wiydz że to Ślązoki, solidno to firma 
Dobrze cie łobsłożóm cygaństwa tu nima 
A zgodny to naród, nie tak jak kaj indzi 
Choć sóm różnej wiary, żodyn się nie wadzi 
Ślónzok tyn cieszyński nie frymarczy wiarom 
Downo ich aniołki pogodziły gwaróm. 
(1999) 
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„Przyszedłeś do naszej parafii 20 lat temu. Zapobiegliwy, pracowity, nie-
strudzony, pełen sił i zapału nie żałowałeś trudu, czasu  i serca. Troszczyłeś się 
o nasze życie religijne, o pogłębianie naszej wiary. 

Kiedy patrzymy wstecz na długie lata Twojej posługi wśród nas, dostrze-
gamy, jak wielką wartość mają słowa: Żyj tak, aby ślady Twoich stóp prze-
trwały Ciebie. Ślady Twojej pracy, Księże Proboszczu, dostrzegamy wokół,    
a ślady Twojej działalności duszpasterskiej tkwią  w naszych sercach. 

Czcigodny Księże, 20 lat Twojej posługi dowiodło, że jesteś  i dobrym 
kapłanem, i dobrym człowiekiem. Podziwiamy Twoją wierność zasadom         
i odwagę  w głoszeniu poglądów, Twój patriotyzm  i troskę     o los naszej Ma-
łej Ojczyzny, Twoje zawierzenie Bogu i Matce Najświętszej oraz ofiarną służ-
bę każdemu człowiekowi.  

Dziękujemy Ci za godziny spędzone w konfesjonale, za udzielone sakra-
menty święte, za rady, za to, że byłeś dobrym gospodarzem  i zostawiłeś pięk-
nie odnowioną świątynię w Rudzicy oraz wybudowany przez Ciebie kościół 
pw. Św. Jana Pawła II w Iłownicy. Dziękujemy  za Twoje napominania, za 
wszystkie modlitwy w naszej intencji, za każdy uśmiech.” (fragmenty podziękowań) 

WDZIĘCZNI BOGU ZA 20 LAT PROBOSZCZOWANIA, 
W PARAFII PW.NARODZENIA ŚWIĘTEGO JANA CHRZCICIELA  W RUDZICY 

KS. KANONIKA JANA GUSTYNA  

2 września z inicjatywy parafian odbyła się Msza 
Święta Dziękczynna, której przewodniczył ks. Jan Gu-
sty. W Eucharystii wzięło udział 12 kapłanów: księża 
z dekanatu jasienickiego oraz byli wikarzy księdza 
proboszcza Jana. Licznie uczestniczący w tym dzięk-
czynieniu parafianie zadbali o piękną jego oprawę – 
obecne były wszystkie poczty sztandarowe, strażacy   
w strojach galowych oraz kobiety w strojach śląskich. 
Liturgia Mszy św. została ubogacona przez piękny 
śpiew Chóru Akademii Techniczno-Humanistycznej w 
Bielsku-Białej pod dyrekcją Jana Borowskiego. 

Homilie wygłosił ks. Robert Szymocha, obecny 
wikary rudzickiej parafii. Dziękując Bogu za niezwy-
kły dar kapłańskiego życia księdza Jana, nakreślił Jego 
sylwetkę jako człowieka modlitwy, wielkiej wiary 
oraz odwagi i męstwa.  

Na zakończenie nabożeństwa wiele grup i osób 
dziękowało ks. emerytowi Janowi za dwadzieścia lat 
proboszczowania w Rudzicy. Znalazły się wśród nich 
przedstawiciele  służby liturgicznej, Dzieci Maryi, Ko-
ła Misyjnego, Apostolstwa Dobrej Śmierci oraz Akcji 
Katolickiej. Przewodniczący Rady Parafialnej Marek 
Szimke podsumował dokonania księdza Jana podkre-
ślając Jego zasługi w szczególności w odnowieniu ru-
dzickiej świątyni, której stan techniczny groził zawa-

leniem, czy w wybudowaniu kościoła w Iłownicy. 
Do podziękowań dołączyli się również; w imie-

niu Rady Powiatu Bielskiego jej przewodniczący Jan 
Borowski wraz z radnym Jackiem Staszek, przedsta-
wiciele Fundacji „POMÓŻMY UBOGIM” oraz Towa-
rzystwo Miłośników Rudzicy.  

Wyrazy uznania i wdzięczności skierował także 
Wójt Gminy Jasienica  Janusz Pierzyna wraz z wice-
przewodniczącym Rady Gminy Czesławem Machali-
cą. 

Na zakończenie Mszy Św. Dziękczynnej nastąpi-
ło poświęcenie pamiątkowych tablic ufundowanych 
przez parafian, które zawisną w kościele parafialnym 
w Rudzicy i w kościele w Iłownicy.  

Po nabożeństwie zaproszeni księża, grupy para-
fialne, służba kościelna, przedstawiciele sołectw i or-
ganizacji społecznych parafii spotkali się w sali miej-
scowego GOK-u, by dalej dziękować dostojnemu ka-
płanowi. Tutaj wyrazy wdzięczności i życzenia na ten 
kolejny życiowy etap,  złożyli jeszcze przedstawiciele 
sołectwa Rudzicy wraz z radnymi Zofią Polok i Cze-
sławem Gawlasem, Iłownicy i Landeku, Koło Emery-
tów i Rencistów oraz myśliwi z Koła „Ślepowron”. 

Z..P. 
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WYSTĘPY ZESPOŁU REGIONALNEGO „JASIENICZANKA” 
1.07.2017r. Zespół  Regionalny „Jasieniczanka” 

wziął udział w Wojewódzkim Przeglądzie Wiejskich 
Zespołów Artystycznych w Brennej. Jest to impreza   
z wielkimi tradycjami, która ma wielu sympatyków 
zarówno wśród uczestników jak i widzów. „Jasieni-
czanka” zajęła tam spośród 54 zespołów II miejsce     
w swojej kategorii. 

Już w niedzielę 2.07.2017r. „Jasieniczanka”  
przedstawiła swój program na Dniach Kultury Regio-
nalnej w Rudzicy. Zespół nie tylko śpiewa i tańczy, 
ale swoje występy uatrakcyjnia różnymi skeczami       
i scenkami np. o spotkaniu się „Dwóch sąsiadek na 
kierchowie” i jak to układało się życie  „Janka i Mań-
ki,  kierzy wziyli ślub w gaju, w maju”.  

Dnia 23.07.2017r. – odbyło się  XXIII Lato w Ja-
sienicy. Wśród takich zespołów, jak: Kabaret Ciach, 
Bayer Full  znalazło się miejsce m.in. dla występu  
Zespołu Regionalnego „Jasieniczanka”. Nie zawsze 
występom na wolnym powietrzu sprzyja pogoda, ale 
zespół  i w tych niesprzyjających warunkach atmosfe-
rycznych, świetnie sobie poradził. 

31.07.2017 r. – „Jasieniczanka ” znowu wyjecha-
ła. Tym razem do perły Beskidów - Wisły na 54 Ty-
dzień Kultury Beskidzkiej, w którym uczestniczy każ-
dego roku. 

27.08.2017r.  – Odbyła się jedna z najważniej-
szych uroczystości gminnych – Dożynki Gminne. „Ja-

sieniczanka”  przygotowała obrzęd dożynkowy, który 
odbył się na scenie amfiteatru w Rudzicy z przekaza-
niem wieńca dożynkowego Gazdom tegorocznych do-
żynek. 

Zakończyliśmy nasz występ słowami pieśni a za-
razem życzeniami, dla wszystkich mieszkańców na-
szej Gminy: 

„...Niech Wam rosną piękne zboża, 
     Każdy szczęścia niech dostąpi, 
     By nie zbrakło nigdy chleba 
     I radości los nie skąpił....” 
Pomimo tego, że jest nas już w zespole spora 

grupa licząca 27 osób, to zachęcamy do zespołu nowe 
osoby lubiące tańczyć i śpiewać, szczególnie mocne 
męskie głosy. Osoby, które poświęcą swój prywatny 
czas na cotygodniowe, czwartkowe 2-godzinne próby, 
a potem występy często na wyjeździe, w soboty i nie-
dziele. Osoby lubiące „godać po naszymu”, które bę-
dzie jednoczyć chęć podtrzymania regionalnej tradycji 
muzycznej, odkrywania na nowo bogactwa i  piękna 
śląskiej i beskidzkiej pieśni. Wszystko to można spo-
tkać w Zespole Regionalnym „Jasieniczanka”, w któ-
rej szeregi zapraszamy. 

  Uczestniczka P.P. 

DOPOSAŻĄ PLACE ZABAW 
Jeszcze w tym miesiącu gmina Jasienica doposaży 

istniejące przyszkolne atrakcje na placach zabaw       
w nowe urządzenia.  

Nowe urządzenia pojawią się m.in. w Grodźcu, 
Świętoszówce, Rudzicy, Mazańcowicach, Jasienicy     
i Wieszczętach. Na rozbudowę i modernizację placów 
zabaw przy szkołach, na wniosek wójta, radni prze-
znaczyli 100 tys. zł.  

Przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Grodźcu 
pojawią się podwójne huśtawki z fotelikami gumo-
wymi, bujaki na sprężynach, huśtawka równoważna 
oraz zestaw wielofunkcyjnego zawierającego dwie 
wieże, ściankę wspinaczkową, zjeżdżalnię, drabinki, 
tunel i grę edukacyjną.  

W Świętoszówce, w przedszkolu znajdzie się po-
dwójna huśtawka z fotelikami gumowymi i łańcusz-
kami.  

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rudzicy, wyposa-
żony zostanie z zestawu wielofunkcyjnego zawierają-

cego ściankę wspinaczkową, tunel, wagonik z ławecz-
kami oraz cztery sztuki bujaków sprężynowych.  

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mazańcowi-
cach, wymienione zostaną sznury zbrojone w prze-
plotniach typu PAJĄK i prostej, dodatkowo zakupione 
zostaną cztery bujaki sprężynowe.  

Przy szkole w Jasienicy, nastąpi dostawa huśtawki 
równoważnej, piramidy stożkowej ze sznurów, zesta-
wu wielofunkcyjnego jak przy szkole w Rudzicy oraz 
wykonana zostanie nawierzchnia z maty przerostowej.  

Z kolei plac zabaw przy wieszczęckiej szkole, wy-
posażony zostanie w podwójną huśtawkę oraz bujaki.  

Już wkrótce rozpocznie się budowa nowych sieci 
placów zabaw, z elementami siłowni zewnętrznej w 
sołectwach Iłownica, Biery, Międzyrzecze Dolne, 
Grodziec i Wieszczęta. Ich wartość wyniesie ok. 470 
tys. zł, należy jednak uwzględnić, że na pokrycie 64 
proc. ostatecznej kwoty wójt uzyskał dofinansowanie 
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.  

www.jasienica.pl 
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Z   G Ó R K I … 
Żniwowanie 

Jak co roku nadszedł czas żniw… Jak co roku, 
choć każdy rok inny, bo w niezmienności natury 
zmienność. Choć chciałoby się niezmiennie, by za-
siane ziarno wydało plon stukrotny, jak w ewange-
licznej przypowieści… Ile tych żniw za nami, a ile 
jeszcze przed nami?  
 Pamiętam te pierwsze, gdy jako kilkuletnie roz-
brykane dzieci, jechaliśmy drabiniastym wozem  na 
Dzioły (dzielnica Rudzicy): najpierw naszą kamieni-
stą ulicą, a później polną drogą z malowniczo wiją-
cymi się koleinami, na odległe pole, którego dopeł-
nieniem był przepiękny pejzaż naszych Beskidów.  
 Ale po kolei: najpierw chłopy wyklepali kosy, 
potem zaczęło się koszenie, przerywane tylko od 
czasu do czasu, charakterystycznym śpiewem ose-
łek… A tuż za żeńcami kobiety i my – odbierający 
pokosy, robiący powrósła, wiążący zboża       w 
snopki   stawiane w urokliwe babki… W przerwie 
wielki bochen chleba, świeżutkie masło         i ma-
ślanka…  Później czekanie by wyschło, niepewność 
o pogodę. A gdy szczęście i łaskawe nieba były bli-
sko, to suchutkie snopy ładowało się na drabiniasty 
wóz, jak najwyżej się tylko dało,    a my wdrapywa-
liśmy się na szczyt, by z wysokości kilku metrów 
podziwiać świat, rozkołysany jazdą po owych kole-
inach, co już samo w sobie było sztuką, bo niewiele 
trzeba, by fura się wywróciła na tych nierówno-
ściach, ale od czegóż widły i zaradność? 
 A potem młócenie i układanie słomy w stogi. A 
od prasowania słomy byliśmy my - szkraby, depta-
jący i ubijający słomę, by jak najwięcej jej się zmie-
ściło koło wysokiego pala. Następnie już tylko bur-
dakowanie na burdaku (tak się u nas mówiło na 
wialnię ) i czyste, świeże zboże lądowało w wor-
kach… 
 Jakże od tamtego czasu zmienił się świat, a 
więc żniwa również. Ileż kiedyś kosztowało wysił-

ku, czasu, sprzyjającej aury, 
by zebrać to, co oddaje zie-
mia? Dzisiaj już nie ma kos, 
osełek, chleba pieczonego w 
piecu, TAKIEGO masła, 
TAKIEJ maślanki, wreszcie 
tych bab      z snopów, które 
były tak charakterystyczne w 
naszym pejzażu żniwnego 
czasu… Teraz, jak wszystko inne, błyskawiczni i 
skutecznie – wjedzie kombajn i zrobi swoje! 
 My mamy to wszystko głęboko zapisane w pa-
mięci, a młodsi mogli oglądać żniwa sprzed lat      
(w miniaturce) na „Josiynickim żniwowaniu”, gdy 
sierpy, kosy, cepy poszły w ruch, a współzawodnic-
two drużyn było tak na serio, jak niegdyś prawdziwe 
żniwa. Zawodnicy, już też niestety w większości po-
sunięci w latach, umieli jeszcze żąć, młócić cepami, 
klepać kosy i obchodzić się z burdakiem. A duch 
sportowej rywalizacji sprawiał, iż zaangażowanie 
było tak wielkie, że np. uczestnik z cepem w rękach 
nie zauważył, że mu …pękły portki w hmmm… 
wstydliwym miejscu, a jedną gospodynię o mały 
włos nie wciągnęło  do burdaka ( na szczęście skoń-
czyło się tylko na zerwaniu fartucha!) 
A wszystko to obserwowane przez głodnych wrażeń 
(i poczęstunku) widzów oraz, już beznamiętnie ale 
za to z wysokości, wścibskiego drona! 
 Dobrze czasem obejrzeć się za siebie, w czasy 
które odpłynęły, choćby tylko po to, by uświadomić 
sobie, że jesteśmy zanurzeni w wielkiej rzece prze-
mijania, płynącej w jednym kierunku, niosącej no-
we, którego by nie było, gdyby nie to co już za na-
mi…  

Juliusz Wątroba 
 

 

CZWORTE JOSIYNICKI ŻNIWOWANI. 
Witóm piyknie. 

Dycki spóminóm, że ktosi móndrzejszy łody mie 
powiedzioł piykne słowa, kiere chodzóm mi fórt po 
głowie: „kto chce mierzyć dróge przyszłóm musi wie-
dzieć skónd sie wyszło”. 

Zdo mi sie też, że ty słowa nie jyno mie chodzóm 
po głowie, ale i tym wszystkim, kierzy już czworty roz 
złorganizowali tak piyknóm impreze, coby przypóm-
nieć młodymu pokolyniu jak to downi starzykowie      
i prastarzykowie żniwowali. Tóż nie dziwota, że nie-
jedyn ze starszych ludzi przykludził na tóm impreze 
dziecka i wnuki, kierym nieroz łopowiadoł jak to i łón, 
kiesi jako mały chłapiec, pumogoł przy żniwach.       
A potym, jak mioł patnost roków, to już z chłopami na 
równo łobili siyk. Wnuki zaś starzykowi nie dowały 
pokoju, fórt sie go ło cosi pytały i tak poznowały  jak 
to sie downi żniwowało.    A starzyk poczuł sie w zo-

cy, że wnuki posłóchajóm 
jego łopowiadanio. Teraz 
zaś mógli to razym łuwi-
dzieć, jak to żniwowani 
downi na naszych dziedzi-
nach wyglóndało. Jo też był 
w zocy boch móg pore słów 
na tej imprezie powiedzieć. 
I tak żech zaczył. Witóm 
piyknie roztomili ludecz-
kowie na Czwortym Josiy-
nickim Żniwowaniu, ale nie 
takim jako to widzymy dzisio, kaj nowoczesne ma-
szyny porymplujóm po polu i już łobili zebrane i po 
robocie. Żniwa dzisiejsze to staroś siedloka i jego ro-
dziny, ło to żeby zwiyź za pogody z pola.   
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CZWORTE JOSIYNICKI ŻNIWOWANI
Przeciyntny zaś mieszkaniec nie przywiónzuje wogi 
do dzisiejszych żniw. Wiy, że chlyb je w Biedrónce, 
abo w inszym super markecie. Jak je nie do zjedzynio 
to idzie do kubła. Zaś downi chlyb to była świyntość 
na tej naszej ziymeczce, nim sie nie poniewiyrało, 
znakym krzyża sie go znaczyło i był w wielkim po-
szanowaniu. Tóż dziynki łorganizatoróm za tóm dzi-
siejszóm impreze, dziynki tym ludziom, kierzy nóm 
dzisio pokożóm jak to downi siykło sie siyrpym, abo 
kosóm, jak sie cepym młóciło i kose klepało. Któż to 
dzisio jeszcze poradzi? Downe żniwa to była robota 
łod rana kie słoneczko wyzdrzyło spoza gróni aż do 
wieczora. We żniwa kożdy mioł co robić, żodyn w 
chałpie nie siedzioł, zostowali jyno starsi schorowani 
ludzie i małe dziecka, bo ty wiynksze już przy żni-
wach pumogały. Przeca sie godało: „błogosławione 
rynce, jak ich je wiyncyj”. Dziecka robiły skrynty, 
góniły do potoku po wode, żeby sie żniwiorze mógli 
łumyć, łochłódzić, zmyć pot, kiery ciurkym sie po 
nich loł. Gaździnka też miała we żniwa pełne rynce 
roboty, dyć została sama na gróncie. Musiała połod-
bywać bydło, podojić, narychtować sfaczyne do pola. 
Trzeja było nakroć telkownych skibek, poszmarować 
syrym i masłym, narychtować bańke z piciym, gorczki 
i wszystko połukłodać do wielkigo maślanego kosza. 
Dzisiejszo niejedna gaździno miała by biyde tyn kosz 
łudźwignóć. A łóna na norónczko kosz wziyła i  gibko 

tyrckała do pola. Dyć tam czakali na nióm zrobióni, 
głodni żniwiorze. Z daleka ich piyknie pozdrowiła ty-
mi downymi słowami, (nie jak to dzisio słyszymy 
„siemanko”) „Szczyńść Boże”, a łóni łodpowiedzieli: 
„Dej Panie Boże” abo „Boże łusłysz”. Hónym posia-
dali na miedzy, łomyli zimnóm wodóm pot i łode-
tchnyli z łulgóm, a gaździnka ponalywała do gorcz-
ków biołóm kawe. Kożdy dostoł wielkóm pajde chle-
ba, zaczyli jeś. A w tej skibce chleba żniwiorze wi-
dzieli kónsek nieba, kiery im dzisio sprzyjo przy tej 
ciynżkij robocie. Słyszeli też fórt śpiyw skowrónka, co 
ich tak wczas rano witoł, czuli trud i wieczne starani ło 
chlyb powszedni. Jo dzisio widzym tych ludzi, wi-
dzym ich jak żywych, kierzy rynce mieli popynkane, 
charpate, ale kiere woniały tóm naszóm ziymióm         
i chlebym. Tóż móm dzisio wielkóm radość że mogym 
na tym naszym tradycyjnym żniwowaniu w imiyniu 
łorganizatorów powitać wszystkich kierzyście przyszli 
z bliższa i dalsza. A szczególnie chcym podziynkować 
tym, kierzy bydóm tu siyc, wiónzać, stawiać, młócić    
i pytóm Was piyknie, przekazujcie tóm sztuke wa-
szym dzieckóm i wnukóm, żeby zapamiyntały jak to   
z ziorka rodzi sie chlyb, kiery dzisio leży na stole        
z przytrzeszczónóm skórkóm. 

 J. N. Josiyniczanin  
 

Serdeczne podziękowania za okazane współczucie, złożone  

Wieńce i kwiaty, zamówione Msze św. oraz liczny udział  

w uroczystości pogrzebowej 

naszej Kochanej Matki ,Babci, Prababci 

ŚP. Małgorzaty Indyka 
ks. dr Sławomirowi Zawadzie, ks. proboszczowi Janowi Walusiowi, 

ks. proboszczowi Witoldowi Grzombie, ks. Marcinowi Kuligowi, 

Wiceministrowi Stanisławowi Szwed, Staroście bielskiemu Andrzejowi 

Płonce, Przewodniczącemu Rady Powiatu Janowi Borowskiemu, Wójtowi 

Gminy Jasienica Januszowi Pierzynie, Przewodniczącemu Rady Gminy Ja-

sienica Janowi Batelt, radnym Gminy Jasienica oraz sołtysom,  

pracownikom Urzędu Gminy, Druhom Strażakom, koleżankom i kolegom 
ze Stowarzyszenia Przyjaciół Międzyrzecza, Kołom Gospodyń Wiejskich     

 z Gminy Jasienica, jednostkom organizacyjnym z terenu gminy,       

przedsiębiorcom, krewnym, a także bliższym i dalszym sąsiadom 

 i znajomym. 

Dziękujemy wszystkim za okazaną życzliwość i modlitwę. 

      synowie i córki z rodzinami 
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SZANOWNI RODZICIE! 
Przypominamy, iż zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  

(Dz. U. 2017 poz. 59 z późn. zm.) nauka jest obowiązkowa do 18 roku życia. 

 

OBOWIĄZEK ROCZNEGO PRZYGOTO-

WANIA PRZEDSZKOLNEGO 

� Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć 
roczne przygotowanie przedszkolne w przed-
szkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podsta-
wowej lub w innej formie wychowania przedszkol-
nego. Obowiązek ten rozpoczyna się  z początkiem 
roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym 
dziecko kończy 6 lat.  

� W przypadku dzieci posiadających  orzeczenie     

o potrzebie kształcenia specjalnego wychowa-
niem przedszkolnym może być objęte dziecko      
w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do 
końca roku szkolnego w roku kalendarzowym,      
w którym dziecko kończy 9 lat. Obowiązek szkol-
ny odracza się zgodnie z art. 38 ustawy Prawo 
oświatowe. 
Obowiązek rocznego przygotowania przed-

szkolnego tych dzieci rozpoczyna się z początkiem 
roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny,       
w którym dziecko rozpocznie spełnianie obowiąz-
ku szkolnego.  

� Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi 
rocznego przygotowania przedszkolnego, są obo-

wiązani do: 
1. dopełnienia czynności związanych ze zgłosze-

niem dziecka do przedszkola, oddziału przed-
szkolnego w szkole podstawowej lub innej for-
my wychowania przedszkolnego; 

2. zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka 
na zajęcia; 

3. informowania, w terminie do dnia 30 września 

każdego roku, dyrektora szkoły podstawowej, 
w obwodzie której dziecko mieszka, o realizacji 
tego obowiązku spełnianego w sposób określo-
ny w art. 36 ust. 10 ustawy Prawo oświatowe; 

4. zapewnienia dziecku warunków nauki określo-
nych w zezwoleniu, o którym mowa w art. 37 
ust. 1 - w przypadku dziecka realizującego 
obowiązek poza przedszkolem, oddziałem 
przedszkolnym w szkole podstawowej lub inną 
formą wychowania przedszkolnego.  

� Kontrolowanie spełniania obowiązku rocznego 

przygotowania przedszkolnego należy do zadań 

dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie 

której dziecko mieszka. 

OBOWIĄZEK SZKOLNY 

� Obowiązek szkolny spełnia się przez uczęszczanie 
do publicznej lub niepublicznej szkoły podstawo-
wej.  

� Obowiązek szkolny rozpoczyna się z początkiem 
roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym 
dziecko kończy 7 lat oraz trwa do ukończenia 
szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż do 
ukończenia 18 roku życia.  

Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej 
może także rozpocząć dziecko, które w danym ro-
ku kalendarzowym kończy 6 lat.   

� Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi 

szkolnemu są zobowiązani do: 
1. dopełnienia czynności związanych ze zgłosze-

niem dziecka do szkoły; 
2. zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka 

na zajęcia szkolne; 
3. zapewnienie dziecku warunków umożliwiają-

cych przygotowanie się do zajęć; 
4. informowania, w terminie do dnia 30 września 

każdego roku, dyrektora szkoły podstawowej, 
w obwodzie której dziecko mieszka, o realizacji 
obowiązku szkolnego spełnianego w sposób 
określony w art. 36 ust. 10 lub 11 ustawy Prawo 
oświatowe. 

� Dyrektorzy publicznych szkół podstawowych 

kontrolują spełnianie obowiązku szkolnego 

przez dzieci zamieszkałe w obwodach tych 

szkół 

OBOWIĄZEK NAUKI 

� Po ukończeniu szkoły podstawowej obowiązek 

nauki spełnia się przez: 
1. uczęszczanie do publicznej lub niepublicznej 

szkoły ponadpodstawowej; 
2. realizowanie, zgodnie z odrębnymi przepisa-

mi, przygotowania zawodowego u pracodaw-
cy. 

� Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi 

nauki, na żądanie wójta gminy, na terenie której 
dziecko mieszka, są obowiązani informować        
o formie spełniania obowiązku nauki przez dziec-
ko oraz o zmianach w tym zakresie. 

� Gmina kontroluje spełnianie obowiązku nauki 

przez młodzież zamieszkałą na terenie gminy. 

 

Niespełnianie obowiązku rocznego przygoto-
wania przedszkolnego, obowiązku szkolnego 

lub nauki podlega egzekucji w trybie przepi-
sów o postępowaniu egzekucyjnym w admini-

stracji. 
Gminny Zespół Obsługi  

Szkół i Przedszkoli w Jasienicy 
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- upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły i Promocji Gminy Jasienica opracowało projekt: „Gwarowe spotkania 

pokoleń", który został dofinansowany przez Gminę Jasienica i jest  realizowany w okresie od 10.04.2017 r. do 
30.11.2017 r. 

  Celem głównym projektu jest propagowanie znajomości gwary Śląska Cieszyńskiego, tutejszych obyczajów 
oraz strojów, a także znanych postaci z regionu.  Wszyscy beneficjenci, bez względu na wiek, począwszy od 
przedszkolaków, a skończywszy na seniorach , będą mogli zaprezentować swoje umiejętności, wygłaszając  tek-
sty gwarowe na spotkaniu gawędziarskim. Realizacja projektu przyczyni się do popularyzacji znajomości kultu-
ry, języka i obyczajów naszego regionu. Jednocześnie będzie okazją do wymiany doświadczeń pokoleniowych. 

Pragniemy przekonać dzieci i młodzież, ale także dorosłych mieszkańców naszej gminy, że gwara jest języ-
kiem, funkcjonującym podobnie jak język literacki i  może wyrazić wszystko, co czujemy, przeżywamy, co 
chcemy opisać i przekazać.   

Nasz projekt może być także hołdem i ukłonem w stronę  przodków, którzy „ po naszymu” mówili, myśleli     
i wyrażali wszystko to, co leżało im na sercu. Gwara była dla nich  naturalnym językiem i wyrażali za jej pomo-
cą więcej uczuć i treści niż w polszczyźnie. To, co mówili, jak się ubierali, czy jakie mieli obrzędy, było bezpo-
średnio związane z językiem, którym się posługiwali.  

Chcemy zachęcić do zaprezentowania swoich umiejętności w posługiwaniu się 
gwarą wszystkich, młodych i nieco starszych, mieszkańców gminy Jasienica i gmin 
ościennych.  

Pragniemy wzbudzić u mieszkańców poczucie dumy z przynależności do regio-
nu i upowszechniać znajomość zarówno gwary Śląska Cieszyńskiego, jak i tutej-
szej kultury, sztuki, obyczajów regionalnych, jednocześnie kształtując postawę 
dumy z minionego pokolenia. 
Spotkanie gawędziarskie może być  dobrym sposobem na uświadomienie młodym 
ludziom, że warto dbać o swoje dziedzictwo i nie wstydzić się swoich korzeni. 
Spotkanie będzie miało charakter otwartego przeglądu, na który pragniemy zapro-
sić wszystkie osoby pragnące kultywować i poszerzać znajomość gwary Śląska 
Cieszyńskiego. Spotkanie gawędziarskie  będzie prowadzone przez pana Józefa 
Niesyta.  
Serdecznie zapraszamy 26 października  2017 r. (czwartek)  o godz. 17

00
,       

do sali GOK w Jasienicy ( w budynku Urzędu Gminy).  

Zarząd i członkowie stowarzyszenia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Gwarowe spotkania pokoleń" 

Serdeczne podziękowania za wyrazy współczucia, zamówione Msze święte,  
złożone wieńce i kwiaty oraz liczny udział w uroczystości pogrzebowej  

naszej  Kochanej Matki, Babci, Prababci. 

ŚP. Heleny Miklar 
ks. Robertowi Szymocha za odprawioną Mszę św.,  

wszystkim krewnym, znajomym, sąsiadom, a szczególnie Moniczce,   
delegacjom: Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Jasienicy,  Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego w Rudzicy, Rady Sołeckiej, Koła Gospodyń Wiejskich, Towarzystwa  
Miłośników Rudzicy, Koła Emerytów i Rencistów,  

 
składają 

syn i córka z rodzinami 
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PIKNIK RODZINNY Z PIŁKĄ W TLE 
Trenerzy, młodzi piłkarze i ich rodzice oraz 

mieszkańcy Grodźca, bawili się podczas I Pikniku 
Rodzinnego z „ZAMKIEM” zorganizowanym przez 
tutejszy klub piłkarski LKS ZAMEK Grodziec.  

Podczas pikniku w upalną niedzielę, organizato-
rzy pomyśleli o najmłodszych uczestnikach zabawy. 
Na stadionie zamku, przy miejscowej szkole roze-
grany został mecz piłki nożnej rodzice kontra dzieci. 
Dzięki zaangażowaniu sponsorów i różnych instytu-
cji, można było wziąć udział w wielu konkurencjach 
sportowych, poskakać na dmuchanym zamku lub 
skosztować waty cukrowej. Uczestnicy imprezy 
mogli posilić się pysznym jedzeniem przygotowa-
nym przez Panie z Koła Gospodyń Wiejskich          
w Grodźcu.  

W trakcie trwania zabawy druhowie z OSP Grodziec, przeprowadzili pokaz rozwijania i działania węża stra-
żackiego. Z kolei Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza, zaprezentowała zasady i prawidłowe wykonanie masażu 
serca oraz sztucznego oddychania. Chętni mogli sprawdzić się, na ile potrafią pomóc potrzebującym. Najwięk-
szą atrakcją było oczywiście polewanie wszystkich wodą z węży strażackich, ku wielkiej radości najmłodszych.  
Można było też zakupić losy w loterii fantowej i stać się posiadaczem ciekawych nagród. Dochód uzyskany       
z ich sprzedaży oraz inne środki pozyskane podczas pikniku zostaną przeznaczone na rozwój nowej grupy ża-
ków młodszych.  

ZABAWA W OGRODACH PLEBAŃSKICH 
Festyn i biesiadę zorganizowały w Grodźcu, we wtorek 

15 sierpnia parafia św. Bartłomieja, rada parafialna oraz 
rady sołeckie Grodźca i Świętoszówki. Wzięły w nich 
udział rodziny z sołectw całej gminy Jasienica i wielu 
miejscowości regionu.  

Festyn rozpoczął się od wspólnej modlitwy, poprowa-
dzonej przez proboszcza grodzieckiej parafii ks. Andrzeja 
Szczepaniaka. Następnie Grupa Szybkiego Reagowania 
Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-
Białej, dała pokaz swoich umiejętności. Stróże prawa za-
prezentowali też widzom tresurę psów. Policyjny prze-
wodnik pokazał, jak komunikuje się ze zwierzętami, wy-
starczył jeden gest, aby pies wiedział, jakie polecenie ma 
wykonać. Funkcjonariusz zaprezentował również, w jaki 
sposób jego podopieczny broni swojego pana podczas próby napaści oraz scenkę z ujęciem przestępcy. Z kolei Młodzieżo-
wa Drużyna Pożarnicza OSP Grodziec zaprezentowała udzielanie pierwszej pomocy, a starsi druhowie pokazali skutki próby 
gaszenia płonącego oleju, za pomocą kubka wody.  

Najmłodsi uczestnicy mieli okazję do zabawy, biegali z pomalowanymi buziami, uczestniczyli w zabawach z chustą, ska-
kali na dmuchanym zamku, strzelali z łuku do tarczy i objadali się słodką watą cukrową. Impreza, jak co roku, była okazją do 
smakowania przepysznego domowego ciasta, a także kiełbasy, duszonek i grochówki. Tradycyjnie odbyła się loteria fanto-
wa, w której nagradzano każdy zakupiony los, który dodatkowo uczestniczył w losowaniu nagród głównych, przekazanych 
przez sponsorów.  

Przed publicznością wystąpiły orkiestra dęta OSP z Kleczy Dolnej oraz Krzysztof Koniarek. Wieczorem uczestnicy impre-
zy bawili się na zabawie z zespołem muzycznym Star z Bier.  

UWAGA!!! 
Jubilatów obchodzących 50-lecie małżeństwa należy zgłaszać do 

Urzędu Gminy odpowiednio wcześniej, gdyż procedura nadawania 

medali przez Prezydenta RP trwa kilka miesięcy. Najlepiej uczynić to 

do końca września każdego roku. 

Prosimy  Rodziny, by zadbały o zgłoszenie Zacnych Jubilatów.  
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ROLNICZE ŚWIĘTO W ŁAZACH 
Uroczysta msza święta w intencji rolników zainaugu-

rowała Dożynki Sołeckie w Łazach.  
Dożynki zostały zorganizowane w sobotę 19 sierpnia. 

Po mszy korowód przemaszerował pod miejscową remizę. 
Ceremonii przejścia korowodu, jak również wcześniejszej 
mszy, towarzyszyła muzyka Orkiestry Dętej z Jasienicy.  

Główna część uroczystości odbyła się przy strażnicy 
OSP Łazy, gdzie przybyli mieszkańcy sołectwa, ich rodzi-
ny, przyjaciele oraz zaproszeni goście. Uczestników im-
prezy i zaproszonych gości przywitał sołtys Tadeusz Kocu-
rek, następnie przewodniczący rady powiatu odczytał list 
Wójta Gminy Jasienica Janusza Pierzyny, skierowany do 
mieszkańców sołectwa. Po części oficjalnej, rozpoczęła się 
biesiada, a biesiadnikom do tańca przygrywał Zespół Star z 
Bier.  

Gazdami tegorocznych dożynek sołeckich byli Wiesła-
wa i Mirosław Suchy, a zorganizowały je Rada Sołecka, OSP, KGW oraz Rada Parafialna w Łazach. 

www.jasienica.pl 

Organizatorzy Dożynek Parafialno-Sołeckich w Łazach serdecznie dziękują wszystkim sponsorom i darczyń-
com, wszystkim rolnikom oraz wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do organizacji pięknej 
uroczystości. 
• Naszymi sponsorami byli: 
• Stadnina Konu Łazy – Dariusz Krywult,  
• FCA Powertrain Poland, 
• Nawratronik – Eugeniusz Stopa, 
• Kosmetologia Miracle –Beata Sikora, 
• Mechanika, blacharstwo – Marek 

Szymala, 
• Pracownia  Geodezyjna Geoprima Ła-

zy, 
• Gabinet weterynaryjny _ Tomasz Klim-

czak, 
• Mechanika pojazdowa Marian Śliwka, 
• Auto-części Krzysztof Rajwa, 
• Usługi transportowe Mariusz Strządała 
• Jolanta i Jan Macura, 
• Hurt-detal Ewa i Stanisław Macura 
• Zakład fryzjerski Jolanta Boryś 
• Kamieniarstwo Kamar – Grzegorz Mo-

jeścik, 
• Wiarus – bis, 
• Wojciech Froń Wiko-Frank Adrian Ma-

cura, 
• Auto – części Przemysław, Błażej Ott, 

• Faruga Łukasz 
• Firma Usługowo-budowlana Rafał Fa-

ruga, 
• Gospoda Zdrojowa Jaworze, 
• Pizzeria Batman Grodziec, 
• Restauracja Maximus Bielsko-Biała, 
• Pizzeria na Drzewiarzu Jasienica 
• Stanisław Kubaczka  
• Czesław Gawlas 
• Janusz Cholewik, 
• RSP Jasienica, 
• Adrian Doba, 
• Arkadiusz Kliś, 
• Karol Kukla, 
• Joanna Gańczarczyk, 
• Tadeusz Sobol, 
• Andrzej Salewski, 
• Agnieszka Chrapek, 
• Rudolf Budny, 
• Sylwester Kuś, 
• Firma Jabłoński-Ząber, 
• Tomasz Górniok, 
• Teresa Biel, 

• Marek Gańczarczyk, 
• Andrzej Szimke, 
• Ewa i Arkadiusz Waszek, 
• Barbara Jarzyna, 
• Bogusław Droździk 
• Rafał Holeksa, 
• Izabela i Aleksander Szymala 
• Czesława i Marek Grygier, 
• Firma Carmen, 
• Otylia i Krzysztof Pilarz, 
• Tomasz Gaszek. 
Bardzo dziękujemy p. Wandzie Łatanik i p. 
Jackowi Kraśniewskiemu. Dziękujemy 
wszystkim pocztom sztandarowym oraz 
orkiestrze pod batutą Pana Świńczyka. 
Dziękujemy panom: Henrykowi Małyszowi, 
Zdzisławowi Chalpskiemu, Henrykowi, Ma-
riuszowi, Krzysztofowi i Adamowi 
Wawrzeczko, Adamowi Kruczek, wszyst-
kim paniom pracującym w kuchni oraz pa-
niom i panom obsługującym stoiska ga-
stronomiczne.  

Tadeusz Kocurek 

 
 

„Ludzie, których kochamy, zostają na zawsze, bo zostawili ślady w naszych sercach” 

Wyrazy głębokiego żalu i współczucia  
z powodu śmierci  

ŚP. Heleny Miklar  
pozostającej w żałobie Rodzinie 

składają 

Wójt Gminy Jasienica 

Zespół redakcyjny miesięcznika „Jasienica”  
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GMINNY OŚRODEK KULTURY I JEGO FILIE 
Zajmuje się upowszechnianiem i promowaniem kultury lokalnej w kra-
ju i za granicą. Organizuje koncerty, wystawy, imprezy artystyczne, 
festyny, imprezy kulturalno-rozrywkowe, patronuje lokalnym twórcom 
i zespołom oraz prowadzi działalność wydawniczą. Prowadzi szeroką 

działalność związaną z organizacją czasu wolnego mieszkańców.  
Z bogatą ofertą zajęć stałych i cyklicznych, skierowaną do dzieci, młodzieży i dorosłych,        
w GOK i jego filiach można zapoznać się na stronie:  www.gokjasienica.pl  

CO ZA NAMI… 
W grudniu 2013 r. Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy rozpo-
czął współpracę z Muzeum a galerie Mlejn w Ostrawie. Partner-
skie porozumienie zawarte pomiędzy placówkami obejmuje m.in. 
: prezentacje amatorskich i profesjonalnych twórców w Gminie 
Jasienica i Ostrawie, wystawy, warsztaty, wspólne plenery oraz 
spotkania w celu wymiany doświadczeń, konsultacji, pozyskiwa-
nia i uzupełniania wiedzy w dziedzinie sztuki. 
W ramach tej współpracy mieliśmy przyjemność znowu gościć  
w Galerii Mlejn. 7 września na wernisażu swoje obrazy zaprezen-
towała Grupa Twórcza "Barwa", działająca przy Gminnym 
Ośrodku Kultury wJasienicy. Wystawa potrwa do 3 października 
2017 r. 
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FESTIWAL MODELARSKI 
Modelarze z Mazańcowic zdobyli kolejne nagrody podczas VIII 
Festiwalu Modelarskiego w Jaworznie.  
Festiwal odbył się w miniony weekend, 2 i 3 września. Łącznie 
do konkursu zgłosiło się 130 modelarzy, którzy zaprezentowali 
390 modeli.  
Modelarze z Klubu Modelarskiego „Ikar”, działającego przy filii 
w Mazańcowicach Gminnego Ośrodka Kultury w Jasienicy 
uzyskali następujące wyniki: Dariusz Furtak za Transporter 
Gąsienicowy Sd. Kf.z 9 i Tadeusz Duda modelami: Śmigłowiec 
MI-1 oraz Samolotu Lublin R-VIII zdobyli pierwsze miejsca. 
Trzecie miejsce za Samolot SOPWITH CAMELoraz Samochód 
VOLKSWAGEN zdobył Michał Wojnar. Nagrodę specjalną 
otrzymał Witold Szendzielarz za Samolot LUBLIN R XIII, zaś 

Statuetkę Jaworka otrzymał Dariusz Furtak, natomiast Puchar 
Wydawnictwa MAŁY MODELARZ otrzymał Michał Wojnar za 
Samolot TYPHOON, z kolei wyróżnienia otrzymali Wojciech 
Szendzielarz - za Auto Chevrolet Camaru oraz Antoni Barnaś - 
za Chatkę Baby Jagi.  
W grupie najmłodszej bardzo dobrze zaprezentowali się rów-
nież modelarze z KM DEDAL z Domu Kultury w Wapienicy.  
Wyróżniono modele:  
Szybowiec SZD 22 MUCHA - Mileny Majki  
Figurkę Bolesława Chrobrego – Emili Bogacz  
Czołg PANTERA – Franciszka Ślusarczyka  
Budowlę CHATKA BABY JAGI – Przemysława Penkały  
POJAZD KOSMICZNY MARS – Igora Harlendera  

 www.jasienica.pl 

DOŻYNKI SOŁECKIE W MIĘDZYRZECZU 
Rolnicy z sołectwa Międzyrzecze Dolne tradycyjnym świętem plonów dziękowali za tegoroczne zbiory.  
Msza święta dożynkowa, barwny korowód i festyn, to główne akcenty dożynek sołeckich w Międzyrzeczu Dolnym, 
które odbyły się w sobotę 2 września. Dożynki rozpoczęły się od uformowania korowodu, który przejechał na mszę 
świętą do kościoła św. Marcina w Międzyrzeczu. Następnie korowód przejechał ze świątyni do remizy OSP w Mię-
dzyrzeczu Dolnym. Głównym punktem imprezy był ceremoniał dożynkowy, następnie odbył się festyn. Wcześniej, w 

oczekiwaniu na przybycie korowodu, wystąpiła Orkiestra 
Dęta i Zespół Regionalny „Międzyrzeczanie”.  

www.jasienica.pl 
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JESIENNA AKCJA SZCZEPIENIA LISÓW 

Śląski Wojewódzki Lekarz Wete-
rynarii informuje o jesiennej akcji 
szczepienia lisów wolno żyjących 

przeciwko wściekliźnie.  
Akcja szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko 
wściekliźnie przeprowadzona będzie w dniach 13-22 
września br. na terenie całego województwa śląskiego.  
Przynęta, zawierająca szczepionkę dla lisów do wyło-
żenia, ma postać małych brunatnych krążków o zapa-
chu zepsutej ryby. Zapach przynęty lisy wyczuwają z 
odległości około 800 metrów. Podczas podjęcia przy-
nęty przez lisa, tym samym przegryzieniu zatopionej 
w niej kapsułki zawierającej szczepionkę, w wyniku 
kontaktu szczepionkowego wirusa z błoną śluzową 
dochodzi do zaszczepienia lisa. Akcja będzie prowa-
dzona przy użyciu samolotów startujących z lotniska 
Katowice-Muchowiec. Szczepionka zostanie zrzucona 
z wysokości około 200 metrów, na obszarze ponad 10 
tys. km2 powierzchni zielonych. W sumie na terenie 
całego województwa śląskiego zostanie wyłożonych 
202620 dawek szczepionki (20 dawek szczepionki na 
1 km2). Szczepionki będą zrzucane nie tylko nad la-
sami, ale również nad pozostałymi terenami zielonymi 
np. pola, łąki, ogródki działkowe. Ponadto w Woje-
wódzkim Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie 
(WPKiW) zostanie wyłożonych ręcznie 160 dawek 
szczepionki.  
 

Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii apeluje do 
mieszkańców województwa o nie podnoszenie szcze-
pionek z ziemi. Znalezioną przynętę należy pozosta-
wić w danym miejscu. Należy pamiętać o tym, że „za-
pach ludzki” pozostawiony na przynęcie sprawia, że 
staje się ona nieatrakcyjna dla lisa.  
Jednocześnie przypominamy, że przez dwa tygodnie 
po przeprowadzeniu akcji nie powinno się wyprowa-
dzać zwierząt domowych na tereny zielone (lasy, pola, 
łąki).  
Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje 
również, że sama przynęta nie jest niebezpieczna dla 
człowieka. Natomiast w przypadku otwarcia kapsułki, 
która znajduje się we wnętrzu przynęty, należy nie-
zwłocznie skontaktować się lekarzem medycyny in-
formując go o tym fakcie. Po kontakcie z płynną za-
wartością kapsułki należy również bezzwłocznie umyć 
wodą z mydłem części ciała, które zetknęły się ze 
szczepionką. Wprowadzenie akcji doustnego szcze-
pienia lisów przeciwko wściekliźnie sprawdziło się ja-
ko najskuteczniejsza metoda zwalczania wścieklizny 
w Europie.  
Akcja wykładania szczepionek w województwie ślą-
skim odbywa się od 1995r., dwa razy w ciągu roku: 
wiosną i jesienią. Akcje szczepienia lisów wolno żyją-
cych finansowane są z rezerwy budżetu państwa oraz 
współfinansowane przez Unię Europejską.  

www.jasienica.pl
  

Zapisy uchwały, która ma obowiązywać na obszarze całego 
województwa przez cały rok dotyczą wszystkich użytkowni-
ków pieców, kotłów i kominków na paliwo stałe 
Od chwili jej wejścia w życie nie będzie można stosować 
węgla brunatnego, mułów i flotokoncentratów oraz bio-
masy stałej o wilgotności powyżej 20 procent. 
Głównym celem uchwały ma być poprawa jakości powietrza 
w regionie, która przekłada się na stan zdrowia i jakość ży-
cia mieszkańców. Sama uchwała nie zakazuje spalania wę-
gla czy drewna, tylko złych jakościowo paliw. 
„Niska emisja nie jest problemem teoretycznym. Negatywne 
skutki smogu odbijają się na naszym zdrowiu, ale i na jako-
ści życia w regionie. Według wielu badań zajmujemy pod 
tym względem jedno z ostatnich miejsc wśród regionów eu-
ropejskich i przyszła pora, by uświadomić sobie negatywne 
skutki tego zjawiska. Dlatego problem ograniczenia niskiej 
emisji traktujemy priorytetowo” – przekonuje marszałek Woj-
ciech Saługa. 
Uchwała wprowadza istotne zapisy dla tych, którzy planują 
instalację urządzeń grzewczych. Po 1 września użytkownicy 

będą mieli określony czas, by zaopatrzyć się w kotły mini-
mum klasy 5 lub spełniające wymogi ekoprojektu. Harmono-
gram wymiany pieców i kotłów został rozłożony na 10 lat      
i wskazuje cztery daty graniczne wymiany kotłów w zależno-
ści od długości ich użytkowania. W przypadku kotłów eks-
ploatowanych powyżej 10 lat od daty produkcji trzeba będzie 
je wymienić na klasę 5 do końca 2021 roku. Ci, którzy użyt-
kują kotły od 5-10 lat, powinni wymienić je do końca 2023 
roku, a użytkownicy najmłodszych kotłów mają czas do koń-
ca 2025 roku. Ze względu na to, że do roku 2016 wymiana 
na kotły 3 i 4 klasy była dofinansowywana, graniczną datę 
ich obowiązkowej wymiany na klasę 5 wydłuża się do końca 
roku 2027. 
We wskazanych instalacjach zabrania się stosowania węgla 
brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z jego wyko-
rzystaniem, mułów i flotokoncentratów węglowych oraz pa-
liw, w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnie-
niu poniżej 3mm wynosi więcej niż 15 procent, a także bio-
masy stałej, której wilgotność w stanie roboczym przekracza 
20 procent. 
Sejmik Województwa Śląskiego przyjął uchwałę antysmo-
gową dla regionu jednogłośnie 7 kwietnia 2017 roku. Jej pro-
jekt był efektem pracy powołanego przez marszałka zespołu 
ekspertów, który wypracował ostateczną wersję przepisów. 
„Przyszedł czas, by od etapu tworzenia prawa przejść do je-
go wdrażania w życie. Po raz kolejny apelujemy do strony 
rządowej o wprowadzenie stosownych zapisów dotyczących 
norm jakości paliw i sprzedawanych kotłów. Bez tego nie 
uda nam się walczyć skutecznie ze zjawiskiem niskiej emi-
sji” – dodaje marszałek Wojciech Saługa. 
Wszelkie informacje dotyczące zapisów uchwały antysmo-
gowej dla województwa śląskiego można znaleźć na spe-
cjalnie stworzonej stronie internetowej powietrze.slaskie.pl 
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KAMIENIARSTWO  

K A M A R 

Remont i wyrób nagrobków 

Nagrobki granitowe  już od 2600zł 
 

Grzegorz Mojeścik 

Łazy tel. 509 559 351 

www.kamieniarsto-kamar.pl  

NAJCIEKAWSZE CYTATY 

Natura dała nam dwoje oczu, dwoje uszu, ale tylko jeden język po to, abyśmy więcej patrzyli i słuchali, niż mówili. 
*** 

Człowiek jest kowalem swego szczęścia. Może dlatego znajdujemy się tak często między młotem, a kowadłem 
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HUMOR SZKOLNY 

Krysiu - pyta nauczycielka matematyki - jak podzieliłabyś cztery ziemniaki 
między pięciu harcerzy? 
- Zrobiłabym sałatkę ziemniaczaną! 

*** 
Nauczyciel pyta ucznia: 
- Jasiu w jaki sposób można uzyskać światło dzięki wykorzystaniu wody? 
- Trzeba umyć okno, panie profesorze. 

*** 
Po klasówce z matematyki rozmawiają dwaj koledzy: 
- Ile zrobiłeś zadań? 
- Ani jednego. 
- Ja też. Pani znowu powie, że ściągaliśmy od siebie. 

 Reklama  

w miesięczniku 

„Jasienica” 

tylko  0,60 zł   za 1 cm2 

Ogłoszenia drobne 

– 1 zł  - za słowo 

BIURO RACHUNKOWE ELDORO 

ANNA BABICKA 
Świadczymy usługi w zakresie księgowości  

dla firm   i osób prywatnych. 
Posiadamy wszelkie niezbędne kwalifikacje  

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

Tel: 505-004-281  
 www.ksiegowosc-eldoro.pl 
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SZUKASZ PRACY ? – ZGŁOŚ SIĘ DO NAS !!! 
� Praca w okolicach Skoczowa (zapewniamy przewóz pracowniczy     z 

Bielska-Białej oraz w Jasienicy) 
� Zatrudniamy osoby z doświadczeniem i do przyuczenia 

� Umowa o pracę, system 3 zmianowy, praca pn-pt, 

� Poszukujemy osób na stanowiska produkcyjne, m.in: pracownik produkcyjny do przyuczenia, 

pomocnik ślusarza,  operator cnc, ślusarz, frezarz, szlifierz, monter, stolarz, pilarz, operator pras,  

� CV można przesyłać za pośrednictwem e-maila lub składać w biurze (pon.-pt. 8:00-16:00). 
� Skontaktuj się z nami aby uzyskać szczegółowe informacje:  

STAFF SERVICE SP. Z O.O. 43-300 Bielsko-Biała, ul. Orkana 10/3  
tel: 338221011, email: cv@staffservice.com.pl 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY 
 

PROFESJONALNE CZYSZCZENIE 
dywanów i wykładzin 

tapicerki meblowej  
i samochodowej 

tel. 694 168 920 

www.top-clean.net 
 

NA HASŁO  „Gazeta Jasienica” 
-RABAT 10% 

ZAPRASZAMY 

 

 



 

wrzesień  2017    23 

 

�  Z A K Ł A D  P O G R Z E B O W Y  �  
SZYMALA ALEKSANDER 
Świętoszówka, ul. Szkolna 138 

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

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

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

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

   

„ M E T A L - M A X ”  

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

Poleca: 

� gwoździe, śruby, nakrętki, 
podkładki 

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

Zapraszamy 

Od poniedziałku do piątku    8
00 

- 16
30

 

sobota     8
00 

- 13
30

 

 

 

EKSPRESOWA NAPRAWA 

I WYKONANIE PROTEZ 

BIERY, ul. Ogrodowa 

TEL.:    504 131 134 
                                33 819 48 77 

   

USŁUGI ZWYŻKĄ 

Zasięg pracy: 

18m wysokość, 8 m w bok 

oraz usługi piłą spalinową 

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

 
ZAKŁAD KOMUNALNY  

W JASIENICY 
świadczy 

USŁUGI ASENIZACYJNE 
(wywóz nieczystości ciekłych) 

na terenie sołectw Gminy Jasienica 

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

33/815 37 29 lub 33/829 31 47 
 

www.komunalny.jasienica.pl 

   
 

 
KWIACIARNIA „STOKROTKA”  

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

Zapraszamy:    900-1630 
w soboty  900-1300 

Polecamy: kwiaty cięte i doniczkowe, 
wieńce i palmy pogrzebowe, bukiety ślubne,. 

DEKORACJE KOŚCIOŁÓW 
I SAL WESELNYCH 

Jesteśmy na facebooku 

Serdecznie zapraszamy 
www.kwiaciarniamiedzyrzecze.pl. 

 



Foto: Janusz Krywult 
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