RELACJE WÓJTA GMINY JASIENICA
GRUNTY DLA
BUDŻETU GMINY
Cieszy nas nieustające zainteresowanie
inwestorów zakupem
gruntów w naszej Jasienickiej Niskoemisyjnej Strefie Ekonomicznej.
Właśnie
sprzedaliśmy firmie z
Bielska-Białej czternastą od początku istnienia Strefy działkę, pozyskując blisko dwa miliony złotych. Co więcej, zapowiada się, że w tym roku sprzedamy jeszcze
kolejne grunty i to co najmniej za ok. 11,5 miliona. Są to dwie działki, jedna o powierzchni blisko
2 hektarów, druga – prawie 5,5 hektara, zostały
już wystawione na przetarg.
Tak wysokie wpływy oznaczają dla nas przede
wszystkim stabilność gminnych finansów. Stworzyliśmy Strefę właśnie jako swego rodzaju narzędzie finansowe do generowania przychodów,
zwłaszcza w trudnych czasach. Obecnie, głównie
z powodu pandemii, mamy właśnie taki niepewny
okres, toteż dobrze mieć w rezerwie spore środki,
które można przeznaczyć na stabilny, a zarazem
stały rozwój naszej gminy. Bo właśnie na cele
inwestycyjne, służące obecnym mieszkańcom i
kolejnym pokoleniom, zamierzamy przeznaczać
pozyskane ze sprzedaży gruntów pieniądze.
DZIAŁKA OD BISKUPA
Chciałem serdecznie podziękować ordynariuszowi Diecezji Bielsko-Żywieckiej księdzu biskupowi Romanowi Pindlowi za zgodę na nieodpłatne przekazanie Gminie Jasienica działki w sąsiedztwie kościoła św. Marcina w Międzyrzeczu
Górnym. Ksiądz biskup rozumie potrzeby samorządu i przychylił się do naszej prośby.
Działka o powierzchni 0,1197 hektara posłuży
nam do zbudowania nowej przychodni zdrowia,
która zastąpi obecną poradnię, usytuowaną w starym i niespełniającym już norm budynku. Toteż
grunt będzie przeznaczony na cele publiczne i
wykorzystany dla społecznego pożytku.

Dziękuję również proboszczowi parafii w Międzyrzeczu.
STRAŻNICA DLA ŁAZÓW
Uzyskaliśmy jako Gmina pozwolenie na budowę nowej strażnicy OSP w Łazach. W zasadzie
nie będzie to jedynie strażnica, bo część przeznaczona dla działań bojowych zajmie dolną kondygnację. Na piętrze z kolei zostanie wybudowana
tak bardzo potrzebna całej społeczności sołeckiej
sala zebrań o powierzchni 190 metrów kwadratowych. Będzie tu też niezbędne zaplecze kuchenne
i sanitariaty, a dostęp osobom niepełnosprawnym
umożliwi winda.
Liczę zatem, że dzięki temu obiekt nie tylko poprawi warunki służby naszych druhów z Łazów,
ale także przysłuży się do integracji całej społeczności tej miejscowości. Strażnica stanie w sąsiedztwie szkoły i kościoła, będą w niej dogodne
warunki do działań organizacji społecznych.
Wielokrotnie podkreślałem, że zależy nam na
prawidłowym funkcjonowaniu straży pożarnych
w naszej gminie jako bardzo ważnego czynnika
zapewniającego bezpieczeństwo. I od wielu lat
nie szczędzimy środków, aby warunki służby i
wyszkolenie druhów stało na wysokim poziomie.
Kupujemy nowe samochody pożarnicze, w ostatnich dwóch latach mimo pandemii do naszych
jednostek trafiło pięć takich pojazdów. Ale dbamy
również o strażnice, adaptujemy je do nowych potrzeb i norm, poprawiamy stan techniczny istniejących budynków, czy – jak w przypadku Łazów i
Jasienicy, a wcześniej Mazańcowic i Grodźca –
budujemy całkowicie nowe obiekty.
SKATEPARK NA UKOŃCZENIU
Zbliżamy się do finału budowy nowego skateparku na terenie kompleksu rekreacyjnego
„Drzewiarz”. Skatepark stanął w miejscu dotychczasowego, jednak zarówno podłoże, jak i urządzenia wykonano z trwałych materiałów, powinien więc służyć przez długie lata.
Mam nadzieję, że wykorzystanie tego nowego
miejsca rekreacji przez dzieci i młodzież będzie
przebiegało zgodnie z przeznaczeniem, a użytkownicy nie będą zakłócać życia codziennego
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okolicznych mieszkańców. Zależało nam, aby
wybudować solidny obiekt, na którym będzie
można do woli jeździć na rolkach, hulajnogach,
rowerach, ale nie stanie się on przedmiotem działań wandali.
PODZIĘKOWANIA DLA NAUCZYCIELI
Z okazji Dnia Nauczyciela spotkałem się z nauczycielami i dyrektorami placówek oświatowych
z naszej gminy i podziękowałem im za ich pracę,
szczególnie trudną w okresie pandemii. Jesteśmy
im wdzięczni za to ich zaangażowanie, za wkład
w wychowanie młodego pokolenia. Było to niezmiernie trudne biorąc pod uwagę, że przez wiele
miesięcy nauczyciele musieli działać zdalnie, bez
bezpośredniego kontaktu z uczniami. Skutki epidemii będziemy zapewne odczuwali jeszcze bardzo długo, widać jednak, że w przypadku placówek oświatowych w naszej gminie tę próbę przeszliśmy pozytywnie i pokonaliśmy piętrzące się
przeszkody. To przede wszystkim zasługa właśnie
kadry pedagogicznej.
ŻYCZENIA DLA UCZNIÓW
Tego samego dnia miałem okazję odbyć zaległe
spotkanie z najlepszymi uczniami, którzy w minionym roku szkolnym zakończyli naukę w szkołach podstawowych w naszej gminie. Tradycyjnie
takie spotkania organizujemy w czerwcu, ale że w
tym okresie cały czas obowiązywało zdalne nauczanie, przenieśliśmy uroczystość na październik. Pogratulowałem młodym ludziom nie tylko
dobrych wyników w nauce, ale i realizowania
swoich dodatkowych pasji, bowiem nagrodzona
młodzież to również społecznicy, sportowcy, artyści.
Życzyłem im, żeby dobrze wykorzystali nabytą
wiedzę i umieli z niej czerpać w dorosłym życiu,
aby samemu nabierać mądrości. Tylko bowiem
mądrzy ludzie mogą dać drugiemu człowiekowi
coś dobrego i twórczego. Poprosiłem ich również,
aby nie zapominali o dziedzictwie przodków, wielu pokoleń naszego Śląska Cieszyńskiego, tego
etosu pracy i wytrwałości.
PLANY ZAGOSPODAROWANIA
Mamy kolejny po Łazach i Bielowicku prawomocny plan przestrzennego zagospodarowania sołectwa, w tym wypadku Wieszcząt. Cieszy także,
że plany dla czterech następnych sołectw – Iłownicy, Landeku, Roztropic i Rudzicy – przeszły już
etap wyłożenia do publicznego wglądu, podczas
którego zostały zebrane uwagi i wkrótce będzie
można je formalnie przyjąć w procesie głosowania Rady Gminy.
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Z przykrością jednak trzeba powiedzieć, że w
przypadku Iłownicy Wody Polskie nie uwzględniły pozytywnie wielu terenów, które – ich zdaniem
– są narażone na zalewanie w przypadku powodzi
czy katastrofalnych deszczów. Znaleźliśmy się
więc jako Gmina w takiej sytuacji, że kolejne wystąpienie o ponowne rozpatrzenie i pozytywne
uzgodnienie w tej sprawie oznaczałoby dalszą
zwłokę w uchwaleniu planu dla tego sołectwa.
W tym wypadku wydłużenie procesu trzeba liczyć na od pół roku do nawet roku. Wynika to z
faktu, że należy wtedy powtórzyć całą procedurę
wyłożenia planu, zbierania uwag i związanych z
tym okresów oczekiwania na uprawomocnienie
się poszczególnych etapów. A trzeba pamiętać, że
wcześniej już dwukrotnie występowaliśmy o ponowne rozpatrzenie, słysząc zapowiedź drastycznego okrojenia terenów w Iłownicy, co do których miały nastąpić w planie przestrzennym
zmiany użytkowania gruntów. Dodatkowo prowadziliśmy rozmowy, aby jednak przekonać do
uzyskania pozytywnej decyzji. Mimo tego otrzymaliśmy ostateczną pisemną decyzję Wód Polskich, że te tereny muszą być wyłączone.
To de facto oznacza, że wyczerpaliśmy możliwości przekwalifikowania tych terenów zgodnie z
naszymi zamierzeniami. Dlatego nie będziemy
dalej zwlekać z przyjęciem planu i zostanie on
przedstawiony do zatwierdzenia w takim okrojonym kształcie. Na to bowiem, jak wiemy, czekają
z niecierpliwością ci mieszkańcy sołectwa, których grunty uzyskały wszystkie niezbędne uzgodnienia.
GRATULACJE ZA SUKCESY
Szczęśliwie wraz z nastaniem nowego roku
szkolnego rozpoczął się sezon sportowy i wielu
mieszkańców naszej gminy, zwłaszcza tych
młodszych, ma okazję wykazać się w uprawianych przez siebie dyscyplinach. Cieszą te sukcesy, pozwalają nam zapomnieć o niedogodnościach tego trudnego dla nas wszystkich okresu, a
jednocześnie przyczyniają się do integracji całej
naszej gminnej społeczności.
Dlatego chciałem bardzo serdecznie pogratulować Piotrowi Talikowi z Mazańcowic zajęcia
trzeciego miejsca na Mistrzostwach Śląska w biegu na 1000 metrów w kategorii U-14. Sukces jest
tym cenniejszy, że wynik, jaki uzyskał w zawodach, a więc 2:57,85 s. to nie tylko rekord życiowy, ale też trzeci najlepszy czas w tej grupie wiekowej w skali całego kraju.
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Podczas Mistrzostw Śląska w Lekkiej
Atletyce bardzo dobrze spisali się również
tyczkarze z Mazańcowic, którzy wywalczyli
aż sześć medali. Gratuluję zdobycia złota
Arturowi Miliczkowi, Karinie Kubiak i
Wiktorii Kupisz, z kolei Jagodzie Tracz i
Hannie Strońskiej medalu srebrnego, a Justynie Tomiczek brązu. Cieszy również, że
wielu z zawodników znacząco poprawiło
swoje rekordy życiowe. Wszystkim serdecznie gratuluję.
Składam też gratulacje Karolinie Klajmon,
która sezon pływacki rozpoczęła w Wieliczce od zdobycia aż trzech medali – dwóch
srebrnych na 100 m stylem grzbietowym i
motylkowym oraz brązu za wyścig na 50 m
stylem grzbietowym. Warto podkreślić, że
w każdej tej konkurencji poprawiła swoje
życiowe rekordy.
Gratuluję także Julii Piwowar z mazańcowickiego BKB Set, która jako reprezentantka Polski wzięła udział w Słowenii w Mistrzostwach Europy w badmintonie.
PUNKT GMINNY PROGRAMU CZYSTE
POWIETRZE
W porozumieniu z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach w najbliższych
dniach uruchamiamy w budynku Urzędu
Gminy punkt konsultacyjny programu Czyste Powietrze. Przypomnę, że można pozyskać dofinansowanie ze środków Funduszu
m.in. do wymiany starego pieca, a także na
inne działania.
Warto śledzić stronę Urzędu Gminy
www.jasienica.pl, bowiem można na niej
znaleźć najświeższe informacje w tym zakresie.
GRANTY ORLENU
Dwie jednostki OSP z terenu Gminy Jasienica, z Grodźca i Rudzicy, niedawno otrzymały wsparcie finansowe od Fundacji Orlen.
Druhowie z Grodźca otrzymane 25 tys. zł
wraz z pochodzącymi z budżetu Gminy Jasienica 5 tys. zł i własnymi 1,4 tys. zł przeznaczą na zakup sprzętu ratowniczogaśniczego. Strażacy z Rudzicy otrzymali
grant w wysokości 15 tys. zł i wraz z pochodzącymi ze środków własnych 3,24 tys.
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zł przeznaczą je na zakup specjalnego umundurowania.
Warto podkreślić, że projekty strażaków z Grodźca i
Rudzicy wzięły udział w konkursie grantowym Fundacji wraz z 800 innymi wnioskami z jednostek straży z
całej Polski. Zachęcam także inne nasze jednostki, aby
w takich konkursach grantowych brały udział. To okazja bowiem do pozyskania dodatkowego sprzętu, ułatwiającego zarówno prowadzenie działań bojowych, jak
i poprawiających stan bezpieczeństwa na terenie naszej
gminy.
NAGRODA CIESZYŃSKIEJ UCZELNI
Chciałem podziękować Akademii WSB w Cieszynie i
pani rektor dr hab. Zdzisławie Dacko-Pikiewicz, prof.
AWSB, za przyznane mi wyróżnienie. W uzasadnieniu
uczelnia wyjaśniła, że nagroda to wyraz uznania dla
mojego wkład w jej rozwój.
Dziękując za wyróżnienie chcę jednak podkreślić, że
cenię sobie nie tylko fakt dostrzeżenia moich starań na
rzecz rozwoju uczelni i całego naszego regionu, ale
również sposobność, jaką pod tym względem stworzyła
sama uczelnia. Czy to przez powołanie uczelnianego
Instytutu Studiów nad Współpracą Terytorialną i Międzyorganizacyjną, czy też w Radzie Ekspertów Akademii WSB uczelnia umożliwiła współpracę przy realizacji przedsięwzięć naukowych i badawczych oraz
udział w projektach na rzecz społeczności regionu.
SZCZEPIENIA W GMINIE JASIENICA
Warto poinformować, że jako społeczność gminy Jasienica przekroczyliśmy 50 proc. populacji zaszczepionej przeciwko koronawirusowi. Każdy, kto jeszcze się
nie zaszczepił, a ma taki zamiar, może dokonać tego w
placówce Samodzielnego Gminnego ZOZ w Jasienicy,
w tej sprawie należy kontaktować się z przychodnią.
Okres pandemii uświadomił nam wielką rolę utrzymania codziennej higieny. Mam nadzieję, że dla nas
wszystkich częste mycie rąk stanie się powszechnym i
stałym nawykiem.
Rozmawiał Mirosław Łukaszuk
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OŚWIATOWE PODZIĘKOWANIA
W przeddzień Dnia Edukacji Narodowej wójt Janusz Pierzyna nagrodził najlepszych nauczycieli i podziękował wszystkim pracownikom oświaty za ich
wkład w wychowanie młodego pokolenia. Pogratulował
też najlepszym uczniom, którzy w czerwcu zakończyli
naukę w szkołach podstawowych na terenie gminy Jasienica.
Wójt z nauczycielami i dyrektorami placówek edukacyjnych spotkał się w sali widowiskowej przy Urzędzie
Gminy z zachowaniem rygorów epidemicznych. Janusz
Pierzyna podziękował wszystkim pracownikom gminnej
oświaty za ich pracę. – Za wasze serce dla uczniów, zaangażowanie i uśmiech. Szczególnie dziękuję Państwu za
pracę w tym ostatnim okresie, gdy z powodu pandemii
musieliście prowadzić zdalne nauczanie bez możliwości
bezpośredniego kontaktu z uczniami. Wspólnie jako społeczność gminy Jasienica dajemy radę przezwyciężać te
trudności – mówił wójt.

Przypomniał, że Gmina Jasienica w miarę możliwości
nieustannie pomaga w modernizacji szkół, ich rozbudowie
i odpowiednim wyposażeniu. Na ręce przewodniczącego
Rady Gminy Czesława Machalicy skierował podziękowania za to, że radni jednomyślnie głosują za tymi znacznymi dla budżetu Gminy wydatkami. Dzięki temu w ostatnich latach została powiększona szkoła w Międzyrzeczu
Górnym, przybyła jej sala gimnastyczna, obecnie trwa
rozbudowa szkoły w Świętoszówce, a Gmina przymierza
się również do rozbudowy placówek w Iłownicy i
Wieszczętach.
Wraz z Czesławem Machalicą wójt wręczył nagrody
14 najlepszym nauczycielom, dziewięciu dyrektorom
gminnych placówek oświatowych, a także Urszuli Bujok,
dyrektor Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli.

Zaraz potem odbyła się kolejna uroczystość – wręczenie nagród dla najlepszych uczniów, którzy zakończyli naukę
w szkołach podstawowych na terenie
gminy Jasienica. Co roku takie spotkania
organizowane są w czerwcu na zakończenie nauki, w tym roku jednak ze
względu na pandemię i konieczność nauki zdalnej uroczystość przełożono na
październik. Wójt nagrodził 24 uczniów,
którzy oprócz najlepszych stopni wykazali się też w różnego rodzaju działalności pozaszkolnej, sportowej i społecznej.
– Dobrze wykorzystaliście tę wiedzę,
którą przekazali wam nauczyciele. Będziecie z niej czerpać w dorosłym życiu,
także po to, aby samemu nabierać mądrości – mówił wójt do uczniów.
Podziękował zarówno nauczycielom,
jak i rodzicom uczniów, że wsparli ich
chęci do nauki i pozalekcyjne pasje.
Przypomniał też, że za nimi dopiero
pierwszy etap edukacji. – To kolejne etapy i kolejne szanse na dokonanie dobrych
wyborów. Im więcej zdobywacie wiedzy,
tym lepiej będziecie rozpoznawać prawdę i prawdziwe wartości – zachęcał Janusz Pierzyna. Dodawał, że już wkrótce
pokolenie dzisiejszych uczniów weźmie
odpowiedzialność za Polskę, dlatego powinni się dobrze do tej roli przygotować.
– Tylko mądrzy ludzie mogą dać drugiemu człowiekowi coś lepszego – mówił.
Zaapelował również o to, aby nie zapominali o swoich korzeniach, o dziedzictwie przodków i tradycjach Śląska
Cieszyńskiego, wielu pokoleń pracowitych ludzi, szanujących prawdziwe wartości. – Mamy szczęście żyć w tym miejscu. Zawsze pamiętajcie: jesteście z Jasienicy – mówił. Na koniec życzył młodym ludziom dokonywania najlepszych
wyborów i takiej pracy zawodowej, w
której będą mogli realizować swoje pasje.

„Wielcy nauczyciele zawsze rozumieli, że ich zadaniem nie jest
nauczanie przedmiotu, ale uczenie uczniów”.
Ken Robinson
październik 2021
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PAMIĘTAMY. BĘDZIEMY PAMIĘTAĆ...
Niezwykle poruszająca muzyka, która
wybrzmiała w katedrze św. Mikołaja w
Bielsku-Białej wypełniła nie tylko mury
tej świątyni, ale z pewnością także serca
uczestników wspaniałego koncertu pn.
„Pamiętamy. Będziemy Pamiętać…”,
stanowiącego hołd ofiarom pożaru czechowickiej Rafinerii Nafty w 50. rocznicę tego wydarzenia. Koncert został zorganizowany przez Klub Inteligencji Katolickiej w Bielsku-Białej w ramach Dni
Kultury Chrześcijańskiej pod patronatem
honorowym Starosty Bielskiego Andrzeja Płonki.
Głównym inicjatorem przedsięwzięcia
jest pochodzący z Kaniowa Michał Kobiela, autor publikacji, wystaw, miłośnik
lokalnej historii, nominowany do Nagrody Starosty Bielskiego im. Ks. J. Londzina w 2017 roku, który, jak sam mówi
dbałość o zachowanie pamięci o tych,
którzy zginęli w tragicznym pożarze w
Czechowicach-Dziedzicach przed pięćdziesięcioma laty, traktuje jako „sprawę
życia”.
Aranżacje muzyczne w wykonaniu
multiinstrumentalisty, wokalisty, kompozytora, założyciela SBB Józefa Skrzeka
(autor muzyki, instrumenty elektroniczne
i śpiew), kompozytora i organisty prof.
Henryka Jana Botora (organy katedralne)
oraz pochodzących z CzechowicDziedzic, związanych z Czechowickim
Teatrem Muzycznym „Movimento”,

działającym przy Miejskim Domu Kultury Piotra Brożka
(tenor) i Sebastiana Gabrysia (baryton), wzbogacone o
teksty wierszy rudzickiego poety Juliusza Wątroby, były
niesamowitym przeżyciem dla wszystkich słuchaczy.
Wśród nich znaleźli się również wicestarosta Andrzej
Kamiński oraz radny Rady Powiatu w Bielsku-Białej
Adam Caputa.
Podczas uroczystości wyświetlono archiwalny film
prezentujący tragiczne wydarzenia z czerwca 1971 r. oraz
uczono pamięć, o tych którzy zginęli. Modlono się także
za ich rodziny i osoby biorące udział w akcji ratowniczogaśniczej. W trakcie koncertu przed ołtarzem umiejscowiona była tablica z wizerunkami ofiar tragedii, przed którymi wymownie paliły się znicze. Całość w połączeniu z
przejmującym śpiewem oraz efektami muzycznymi zrobiła niesamowite wrażenie.
– Dziś w tej katedrze postawiono nowy pomnik bohaterom
sprzed lat. Ta piękna pieśń nie pozwoli o nich zapomnieć
– powiedział wyraźnie wzruszony Michał Kobiela.
Tekst i foto: M.Wróbel-Zyzańska

PUNKT KONSULTACYJNY PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”
Informujemy, że od listopada w Urzędzie Gminy Jasienica otwarty zostanie punkt przyjmowania
wniosków do Programu „Czyste Powietrze”, który jest realizowany przez Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
Punkt przyjmowania wniosków będzie czynny:
- w poniedziałki, w godzinach 15:00 do 18:00
- we wtorki, w godzinach 16:00 do 19:00
- w czwartki, w godzinach 15:00 do 19:00
Szczegółowe informacje na temat programu ,,Czyste powietrze” można uzyskać również pod numerem telefonu: 33 472 62 52.
W ramach tego Programu mieszkańcy mogą ubiegać się o dofinansowanie do inwestycji polegających między innymi na: montażu pomp ciepła, wymianie stolarki zewnętrznej, wymianie kotłów,
dociepleniu przegród budowlanych oraz wykonaniu dokumentacji projektowej związanej z modernizacją. Wysokość dofinansowania uzależniona jest od dochodów wnioskodawcy i członków jego
rodziny.
Zachęcamy osoby zainteresowane złożeniem wniosku do Funduszu, aby zapoznały się z warunkami udzielania dofinansowania (dotacji i pożyczek).
Regulamin dofinansowania oraz szczegóły naboru znajdują się na naszej internetowejFunduszy w
zakładce ochrona powietrza na portalu beneficjenta: www.wfosigw.katowice.pl
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SPOTKANIE PO 19 MIESIĄCACH

Spontanicznie, rzęsistymi oklaskami
rozpoczęli pierwsze po 19 miesiącach
spotkanie członkowie Koła Macierzy
Ziemi Cieszyńskiej w Grodźcu. Były to
wymowne, wiele znaczące oklaski, które
uświadomiły nam, jak bardzo brakowało
bezpośrednich kontaktów, rozmów, dzielenia się dobrym słowem, wymiany myśli, poglądów. Pandemia również w tej
sferze społecznej pozostawiła swój ślad.
Spotkanie odbyło się 22 września 2021
roku w Sali OSP w Grodźcu, a oprócz
licznie przybyłych członków Koła zaszczyciła nas swoją obecnością Jolanta
Tomik, dyrektor ZSP w Grodźcu, zaś życzenia owocnych obrad przekazali Janusz
Pierzyna wójt Gminy Jasienica, oraz
Marta Kawulok, prezes Zarządu Głównego MZC.
Na wstępie Irena Skrzyżala, prezes Kola, wręczyła legitymację członkowską
oraz odznakę MZC Michałowi Bożkowi,
prezesowi „Ustronianki” oraz właścicie-

lowi Zamku w Grodźcu.
Kluczowym punktem programu była prelekcja dr. Jacka
Proszyka, kustosza Grodzieckiego Muzeum Zamkowego
na temat „Nowości z Grodzieckiego Zamku”. A jest tych
nowości bez liku, bo też dzieje się w ostatnich miesiącach
wiele. Obiekt ten od pewnie trzech wieków nie doznał takiej rewitalizacji. Kustosz z właściwą sobie swadą i znajomością przedmiotu opowiadał o cennych znaleziskach,
które każą na nowo pisać historię zamku. Słowa bogato
ilustrowane zdjęciami robiły na zebranych niesamowite
wrażenie.
W kolejnej części naszego spotkania odbyło się zgodnie
z procedurami określonymi w statucie Zebranie Sprawozdawcze za rok 2020. Zebranie jak co roku poprowadził
zgodnie z wolą członków Koła Stanisław Cebulak, protokołowała Elżbieta Wiencek.
Sprawozdanie z bardzo okrojonej działalności przedstawiła w formie prezentacji multimedialnej Irena Skrzyżala.
Odbyły się w omawianym roku tylko dwa spotkania: noworoczne i sprawozdawcze.
Udało nam się za to, dzięki pomocy finansowej Urzędu
Gminy w Jasienicy, opracować i wydać III część monografii: „Grodziec i jego mieszkańcy”.
Projektowi temu, jak i dwu pozostałym przyświecał jeden cel – ocalić od zapomnienia informacje, które stają się
z biegiem lat cennymi wartościami, o ludziach i ich miejscu na ziemi, w którym przyszło im mieszkać, pracować,
tworzyć, bawić się, po prostu żyć. Grodziec stał się dla
wielu takim miejscem, ich w tej publikacji wspominamy,
czasem bardziej obszernie, czasem lakonicznie, ale z należnym szacunkiem dla ich działalności społecznej i zawodowej.
W roku 2019 rozpisaliśmy, przy współpracy z dyrekcją i
gronem pedagogicznym ZSP w Grodźcu, konkurs. „Grodziec i jego mieszkańcy”. Miał on być swoistym forum,
platformą do wypowiedzi o tym, jak mieszkańcy widzą
swoją miejscowość. Rozstrzygnięcie
str 7
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SPOTKANIE
PO 19 MIESIĄCACH
konkursu zamieszczamy w jednym z rozdziałów
tego wydawnictwa.
Samorząd wiejski miał różne formy. Był gminą
zbiorczą, samodzielną, gromadą, wreszcie sołectwem. Nie wszystkie etapy jego działalności są
jednakowo udokumentowane, a być może nie do
wszystkich źródeł udało nam się, mimo usilnych
starań, dotrzeć. Istotne dla nas było, by nie pominąć niczyich zasług w pracach społecznych. Jeżeli
tak się zdarzyło, wynikało to wyłącznie z już
wspomnianych trudności w dostępie do przedmiotowej dokumentacji.
Pomocne w odkrywaniu przeszłości stały się
opracowania przygotowane przez Helenę FirlęKuszczak, Józefa Szczypkę, przez Mariusza Kapuścioka oraz laureatów wspomnianego konkursu
Jolantę Kubicką-Machnio i Bogusława Moczałę.
Osobny rozdział poświęcony jest mieszkańcom
tzw. „majątku”. Oficjalnie właśnie ta część
Grodźca nosi nazwę Grodziec Śląski, o którą to
nazwę kilka lat temu toczyły się spory. Wspominamy powojenne losy tych, którzy tu mieszkali
jeszcze „za Habichta”, jak i tych którzy przybyli
do pracy i zostali, znajdując tu swoje miejsce na
ziemi.
Mieszkańców prezentujemy także przez pryzmat
organizacji społecznych, które w Grodźcu działały, bądź nadal działają.
Kółko Rolnicze jako wiejska organizacja samopomocowa, której bogate tradycje sięgają połowy
XIX wieku, dobrze zapisała się w pamięci rolników, jako prekursor modernizacji rolniczego
warsztatu, ale także miejsca, gdzie koncentrowało
się życie kulturalne wsi. Jego 70-letnią historię
opisujemy na podstawie zachowanych dokumentów. Kółko Rolnicze zostało rozwiązane w roku
1997, a wraz z nim powoli zamiera w Grodźcu
produkcja rolna. Nadal działa jednak Koło Gospodyń Wiejskich, obie organizacje pracowały
przez lata w zgodnym duecie. 60-letnią historię
kobiet zrzeszonych w KGW przedstawiamy
zgodnie z zapisami bogatej kroniki tej zasłużonej
organizacji.

Bogatą, bo ponad 90-letnią historię ma także
OSP. Bywało różnie, tak jak to bywa w niezwykle
różnorodnej społeczności, jaką jest Grodziec,
gdzie euforię wypiera zwątpienie i odwrotnie.
Nowa strażnica, na którą społeczność naszego sołectwa tyle dekad czekała, daje nową moc do
działania, nie tylko dla tak niezbędnej dla społecznego bezpieczeństwa organizacji, jaką jest
Ochotnicza Straż Pożarna.
Podobną 90-letnią tradycję ma Koło Macierzy
Ziemi Cieszyńskiej. Założone w kwietniu 1929
roku, po 80 latach doczekało się reaktywacji. Jego
kulturalno-oświatowa działalność przedwojenna i
po reaktywacji od 2009 r. także znalazła miejsce
w tej publikacji.
Nieodłącznym atrybutem Grodźca jest zamek,
park zamkowy, zabudowania dworskie. O tym co
na zamku grodzieckim się dzieje, opisuje ciekawie w jednym z rozdziałów publikacji jego obecny kustosz dr Jacek Proszyk.
Opracowując dostępne materiały, kroniki, sprawozdania, wreszcie rozmawiając z naszymi
mieszkańcami doszłam do wniosku, że chyba było warto i myślę, że będzie warto ten projekt kontynuować, aby to, co nie zostało opisane, opisać i
co nie zostało opowiedziane, opowiedzieć. Bo,
jak pisze Agnieszka Osiecka, „Przeszłości nie da
się uniknąć. Siedzi mocno w każdym z nas. Zabarwia sepią każdą chwilę radości, ale i rozjaśnia
każdą łzę”.
Tekst: Irena Skrzyżala, foto: Edward Krysta

DEKLARACJE W SPRAWIE ŹRÓDEŁ CIEPŁA
Przypominamy, że 1 lipca rozpoczął się proces składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, który ma na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w
budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych!
 Każdy budynek, który posiada źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW, należy zgłosić wypełniając
odpowiednią deklarację.
 Deklarację można złożyć w prosty sposób przez Internet – www.zone.gunb.gov.pl – nie wychodząc z
domu.
 Wystarczy, że posiada się Profil zaufany/bankowość elektroniczną/e-dowód. Jeżeli ktoś nie ma dostępu
do Internetu, deklarację może złożyć osobiście w urzędzie albo wysłać do urzędu listem poleconym.
 Na wysłanie deklaracji obywatele mają 12 miesięcy w przypadku źródeł ciepła lub spalania paliw kiedykolwiek uruchomionych przed 1 lipca 2021 r.
W przypadku źródeł ciepła lub spalania paliw uruchomionych po 1 lipca 2021 r. będzie to 14 dni od instalacji źródła ciepła lub spalania paliw.
8
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Z G Ó R K I …
Urok starych fotografii
Żyjemy w zwariowanych czasach: zwariowanego przyspieszenia technologicznego, zwariowanej polityki oraz zwariowanych ludzi, którzy
tak się napędzili, że nie są w stanie wyhamować,
zastanowić się, spojrzeć w przeszłość, zamiast patrzyć w stany kont, w telefony komórkowe czy w
komputery. Łatwość dostępu do wszelkiego rodzaju informacji, często idiotycznych i zafałszowanych, wciągających gier komputerowych czy
nachalnej agitacji, głoszącej, że najważniejsze jest
tu i teraz, kosmopolityzm oraz wszelkiego rodzaju
dramatyczne przejawy współczesnego życia: od
zapomnienia rodzinnego gniazda, po niewolniczą
pracę w korporacjach, mającą przybliżać namiastkę siódmego nieba, a sprawiają, że młode
pokolenie żyje w urojonym, wirtualnych świecie,
który ma niewiele wspólnego ze światem realnym, zakotwiczonym w przeszłości, w ciągłości,
w łańcuchu pokoleń, którego jesteśmy przecież
tylko i aż jednym ogniwem.
Dlatego tak ważna jest każda inicjatywa, próbująca zatrzymać czas, a nawet go zawrócić, by
przypomnieć tym, którzy już zapomnieli i uzmysłowić tym, co jeszcze o tym nie wiedzą, że nie
wzięliśmy się znikąd, że przed nimi byli nasi Ojcowie, z których jesteśmy i którym się należy
pamięć, choć często nie chce się o niej pamiętać.
Bo czas zabiera wszystko – tak jak zabrał chatę
sprzed moich okien, po której nie zostało ani śladu. Nikt z młodych nie pamięta już ani jej, ani ludzi w niej żyjących, ani wielobarwnych malw na
tle wybielonej, południowej ściany, uśmiechających się do słońca i do przechodzących naszą ulicą ludzi oraz zwierząt. Każdy ma taką swoją ulicę…

Czasem upływający czas
udaje się zatrzymać na czarno-białych, a właściwie w
odcieniu sepii, fotografiach,
ukrytych w starych szufladach, na strychach, czy w
piwnicach, których nie strawił, razem z zabytkowymi sprzętami, ogień rozniecany przez niefrasobliwych następców po to,
by spopielić to, co jeszcze zostało – razem z pamięcią i szacunkiem dla tych, którzy byli przed
nami. Przeświadczenie, że liczy się tylko to, co
aktualne, jakby nie było świata przed nami, i jakby miało nie być go po nas, jest niewytłumaczalne. Jakby nie było pracy od rana do wieczora na
polach, w pocie czoła, latami i pokoleniami…
Na zdjęciach można to jeszcze zobaczyć, by
wiedzieć, skąd i z czego jesteśmy. Dlatego tak
cieszy próba stworzenia w Rudzicy „Archiwum
wspólnoty”. Ma ono zawierać właśnie stare fotografie i opowieści najstarszych mieszkańców o
czasach, które się rozpłynęły, ludziach, którzy już
odeszli, oraz zdarzeniach, o których się zapomina.
Tym pożytecznym i jakże potrzebnym tematem
zajęła się dr Małgorzata Cekiera, która – po zebraniu materiału – ma zamiar opublikować w
zwartej formie to, co udało się jeszcze ocalić. Być
może dzięki temu uda się uruchomić potrzebę
chronienia w serdecznej pamięci oraz w sercach,
tego wszystkieo, z czego jesteśmy… I przekazać
następcom z nadzieją (która w tym wypadku jest
matką mądrych!), że będą pamiętać, żeby być
jeszcze bardziej i pełniej – bogatszymi o skarby
naszego dziedzictwa.
Juliusz Wątroba

DALSZE SPÓMINKI ŁO TYM, CO SIE NA JESIYŃ ROBIŁO
Witóm piyknie!
Moi złoci ludeczkowie, dzisioch chcym deli
pospóminać, co to sie robiło na naszych dziedzinach na jesiyń. Bo nie jyny ludzie skludzali z pola, co się dało do piwnicy, kumory i na góre.
Wtedy też niejedyn młody karlus, co to mu serce
zaczył gibko klupać na wiosne, teraz na jesień
skludził se do chałpy, za przyzwolyniym łojców,
młodóm gaździnke. Dyć to był dobry czas, żeby
się żynić, toteż nie było dziwoty, że na jesiyń było
kupe wiesiel. Bo to i mąka na kołocze była, kormik w chlewku, a gowiydź po placu chodziła. Jak
się jyny sómsiedzi a przociele dowiedzieli, że po
sómsiedzku ściele się wiesieli, to z pocztą lecieli.
październik 2021

To sie tak downi nazywało.
Naniyśli wajec, mąki, masła i
syra. Taki był zwyczaj, żeby
jedyn drugimu pumogoł. Tóż
taki wiesieli na jesiyń było
łacniejsze. Gorzy, jak tak było trzeja na hónym robić
Hance wiesieli na wiosne, kie
przednówek, ale i z tym se
ludzie radzili. Ło tym, czy Jónek weźnie Se Zuzke, decydowali łojcowie. A było tymu tak.
Kiej łojciec i matka spozorowali, że, Jónkowe
łoczy łobracajóm sie ku chałpie Brandysów, kaj
mieli cerke Zuzke, robotną, majyntnóm
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bez żodnej gany, tóż sie go pytali, czy się mu Zuzanka podobo. „Bo nóm by była na ręke. Prziglóndali my się ji, jak szła z kościoła”. A Jónek
jakby na to czakoł. „Jak tak godocie tatulkowie,
że się wóm podobo, to mie też”.
Tóż się dłógo nie czakało. Hneda sie łojcowie
do gromady zebrali i były zmowiny. Wtedy sie
dogodowali, jaki to majóntek młodzi dostaną z
chałpy, i to był najważniejszy punkt w tych zmowinach. Jak się już zmówili to wyznaczali date
wiesielo, wiela bydzie gości ze stróny młoduchy i
żynicha i co kiery do na to wiesieli. A nejczynści
wszystko to było na pół. Łojcowie musieli łuchować szumnego kormika i ciele, żeby wiesieli było
bogate, a wiesielnicy go długo chwolili. Przed
wiesielym piykło sie też kołocze. Przeważnie we
środe. We czwartek zaś małe drużki roznoszały
po pół kołocza sómsiadom, za co dostowały tryngiel. Kożdy wiesielowy dostoł pół kołocza, a żynich dwa. Zaś drużka, drużba i starostowie po
jednym. Kołocz niósło sie też fojtowi, farorzowi i
kierownikowi szkoły.
Kiesi młodzi ludzie nie szukali swoji drugij
połówki daleko. Żynili się po sómsiedzku i w pobliskich dziedzinach. Łojcowie wybierali swojimu
synowi dziołche, kiero była doś bogato. Jak się
trefiła biydno, to już się u teściów dobrze ni miała. Zawsze ji wypóminali, że nic nie przyniósła.
Ludeczkowie złoci, wiesieli cieszyński należy
do jednych z najbogatszych łobrzyndów ludowych. Piykny je zwyczaj wybieranio się żynicha z
chałpy po młoduche, piykno mowa starosty do
żynicha, a też podzienkowani młodego w tym
uroczystym dniu łojcóm. Bogaty też był łobrzynd
przi zamkniyntych dźwiyrzach w chałpie młoduchy. Jak już wlyźli do środka, młodo dziynkowała
swoim łojcom i rodzeństwu. Wspómnym tu jyno
wyjóntek z tego pięknego przemówiynio: „Nejmilsi tatulkowie i wy moji siostrzyczki i bracia.
Kiej przychodzi mi łopuścić tyn próg rodzinny,
chcym wóm podziynkować za ty wszystki roki
spyndzóne pod rodzinnym strzechóm. Bóg wóm
zapłać.” Do ni dołónczył też żynich dziynkując za
tyn skarb, kiery dzisio biere łod nich z chałpy.
Łobiecoł, że bydóm tworzyć taką rodzine, kaj dobroć, miłość i szacunek bydóm zawsze na piyrszym miejscu. Przyrzekoł, że bydymy tak żyć,
coby, kie sie zestarzymy a łódź naszego życio bydzie dobijać do brzegu, mógli my powiedzieć:
„dobrze nóm było razym”. Potym następowało
błogosławieństwo rodziców, młoduchy i żynicha,
a wszystko to było przeplecione naszymi pie-

śniczkami. Muszym też spómnieć, że kożdy wiesielnik mioł przypiętym piyknóm wóńkę. Po tych
ceremóniach wychodzili wszyscy wiesielnicy z
chałpy i śpiewali tóm najpiykniejszóm pieśniczke
Ziymi Cieszyńskij „Ojcowski dom”. Do kościoła
jechało się kolasami, całóm droge słyszało się
śpiywani, a muzykanci grali ty znane, cieszyński
melodie: „Łod Cieszyna sypano dróżeczka”, „W
zielónym gaju”, „Czyś ty nie wiedziała” i kupe
inszych. Wszyscy wiesielnicy, starzy i dziecka
wyłoblykani byli w strój cieszyński, baby wyczepióne, a dziołchy z warkoczami, w kierach blyszczaly kolorowe splatki.
Po uroczystości kościelnej młodych witało się w
chałpie chlebym i solóm. Goście siadali za stołami, tu też był porzóndek, kiery je przestrzegany
po dzisio. Żynich z młoduchom siedzieli za stołym na postrzodku izby, kole nich zaś z łobu strón
łojcowie, starka ze starzykiem, rodzyństwo, drużbowie i reszta przocieli. Przed łobiadym starosta
zawsze porzykoł. Na takim wiesielowym łobiedzie była zupa ze starszej kury i łowiynziny, zaś
po tym kotlety, pieczyń łowiyńzio i cielynco, czasym gynsina, sałot z modrej i biołej kapusty, łogórki i buroczki. Po obiedzie muzykanty zaczyli
grać, a ludzie brali sie do gospody, kaj zaczynało
sie tańcowani. Tam młode dziołchy roznoszały na
talerzach preswórszt, leberke, necówke, kiszone
ogórki, a wszystko swojski, dobrze przyprawióne,
smaczne i zdrowe ze swojigo chowu.
Koło dziewióntej zaś wszyscy szli do chałpy
na wieczerze, kaj dowali łupieczone w piekarszczoku jelita z chlebym, kiszonóm kapustom i
swojskim kiełbase. Potym zaś spadki szło się do
gospody, dyć o dwanostej musiały się odbyć łoczepiny. Dzisio też robióm łoczepiny, ale niepodobne do naszego starego zwyczaju. Ta ceremónia była przeplatano tańcami i śpiywem. I tak z
młoduchy robiła sie dostojno gaździno, kiero już
ni ma dziołchóm, ale babeczkom swojigo chłopa.
Kożdy wieczór, kie słóneczko bydzie zachodzić, siednóm se za stół i wspólnie bydóm radzić
o swoji gospodarce i rodzinie, a zawsze bydóm
jednomyślni. Bo na naszej Cieszyńskij Ziymi
zawsze baba sie liczyła ze słowym chłopa, a chłop
ze słowym baby.
Ale dzisio sie to wszystko zmiyniło. Insi ludzie, inszy świat. A jo siedzym se nieroz przed
chałpóm i posłóchóm, jak szumią drzewa ło tym,
jak to downi w naszej dziedzinie było…
J.N.Josiyniczanin

Sens życia i wiara w człowieka nie bierze się z pustki, lecz z pielęgnowania tradycji
i ocalania pamięci zbiorowej, która stanowi o przyszłości i wielkości narodu.
Jerzy Waldorff
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WÓJT NAGRODZONY PRZEZ UCZELNIĘ
Akademia WSB nagrodziła wójta
Janusza Pierzynę wyróżnieniem uczelni za wkład w jej rozwój.
Janusz Pierzyna otrzymał wyróżnienie
rektora uczelni za wkład w rozwój Akademii WSB, za współpracę przy realizacji przedsięwzięć naukowych i badawczych oraz udział w projektach na rzecz
społeczności regionu. Nagrodę wójtowi
wręczyła rektor Akademii dr hab. Zdzisława Dacko-Pikiewicz, prof. AWSB, w
sobotę 9 października podczas inauguracji roku akademickiego 2021/2022 w
Wydziale Zamiejscowym w Cieszynie
Akademii WSB. Uroczystość została
zorganizowana w cieszyńskim Teatrze
im. Adama Mickiewicza.
Wójt Janusz Pierzyna od wielu lat
współpracuje z cieszyńską filią Akademii
WSB. Patronował jako prezes Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” w imieniu Sieci EuroInstytutu

Polsko-Czesko-Słowackiego z siedzibą w Cieszynie powołaniu uczelnianego Instytutu Studiów nad Współpracą
Terytorialną i Międzyorganizacyjną Akademii WSB w
Wydziale Zamiejscowym w Cieszynie. Jest również
członkiem Rady Ekspertów Akademii WSB w Cieszynie.

OSP GRODZIEC I RUDZICA Z GRANTAMI FUNDACJI ORLEN
Fundacja Orlen rozstrzygnęła tegoroczną
edycję programu Orlen dla Strażaków. Wśród
organizacji, które otrzymały dofinansowanie,
znalazły się dwie z terenu Gminy Jasienica:
Ochotnicza Straż Pożarna z Grodźca i Ochotnicza Straż Pożarna z Rudzicy.
W poniedziałek 27 września 2021 r. zorganizowana została gala finałowa programu grantowego „Orlen dla Strażaków”. Symboliczne czeki
zostały wręczone przedstawicielom zawodowych
i ochotniczych straży pożarnych podczas uroczystego spotkania w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej w Warszawie.
OSP Grodziec otrzymało dofinansowanie na
doposażenie w specjalistyczny sprzęt ratowniczogaśniczy z Fundacji Orlen w wysokości 25 000,00
zł, a z budżetu Gminy Jasienica 5 000,00 zł.
Wkład własny jednostki wyniósł 1 400,00 zł. Pozyskane środki umożliwią wyposażenie jednostki
m.in.: w najaśnice – urządzenie, które pozwala
oświetlić miejsce zdarzenia, zestaw podpór, sprzęt
AED, kamerę termowizyjną, detektor, podkrzesywarkę.
Z kolei strażacy z OSP Rudzica otrzymali 15
000,00 zł z Orlenu. Na zadanie przekazali 3 240

zł z własnych środków. Fundusze te zostaną wykorzystane na zakup umundurowania specjalnego
według nowego wzoru.
W tegorocznej edycji Programu, na ponad
800 złożonych wniosków, wsparcie finansowe
otrzymało 267 jednostek, w tym 11 komend miejskich/powiatowych PSP oraz 256 jednostek OSP.
Pieniądze przekazano podczas Gali Finałowej
Programu „Orlen dla Strażaków”, która odbyła się
we wrześniu w Teatrze Wielkim w Warszawie.
W Gali wzięli udział m.in. Premier Mateusz
Morawiecki, prezes Zarządu PKN Orlen Daniel
Obajtek, nadbryg. Andrzej Bartkowiak, komendant główny PSP, oraz nadbryg. Jarosław Nowosielski, mazowiecki komendant wojewódzki PSP.
„Orlen dla Strażaków” jest projektem o zasięgu ogólnopolskim, realizowanym przez Fundację Orlen oraz spółkę PKN Orlen od 2000 r. Jego
celem jest wsparcie jednostek Państwowej Straży
Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych poprzez dofinansowanie lub sfinansowanie zakupu
sprzętu, niezbędnego w realizacji zadań tych jednostek, w szczególności do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami na terenie ich działania.

Jeśli nie umiesz latać, biegnij. Jeśli nie umiesz biegać, chodź. Gdy nie umiesz
chodzić, czołgaj się. Ale bez względu na wszystko – posuwaj się naprzód.
Martin Luther King
październik 2021
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OGNISKO NA POWITANIE JESIENI
Nadszedł czas na powitanie pięknej jesieni. Z tej okazji rodzice klasy III b z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jasienicy zorganizowali swoim pociechom miłą
niespodziankę.
Wszyscy ruszyli w kierunku „Drzewiarza", gdzie można było spędzić miło czas
na świeżym powietrzu podczas fizycznej
aktywności. Były zabawy, rozmowy
i wspólne pieczenie kiełbasek. Sezon jesiennych zabaw został otwarty!

TECHNOLOGIA Z KLASĄ. JAK POROZUMIEWAJĄ SIĘ ROBOTY
Klasa 3 ze Szkoły Podstawowej w Jasienicy, w
ilości 25 osób, uczestniczyła w zajęciach z ogólnopolskiego projektu „Technologia z klasą. Jak porozumiewają się roboty?” z Uniwersytetu Dzieci.
Podczas zajęć uczniowie doskonalili umiejętność
kodowania i programowania. Dzieci chętnie korzystały z programu Scratch, gdyż jest bliski ich zainteresowaniom. Aplikacja posiada również dodatkowe atuty, korzystne z punktu widzenia pedagoga – jej obsługa kształtuje logiczne myślenie, planowanie, coraz
lepszą współpracę z kolegami, a także dobrą organizację pracy i czasu na nią przeznaczonego.
Na zakończenie cyklu spotkań uczniowie oglądali
ciekawy film: „Do czego może się przydać umiejętność programowania?” Po tym projekcie wszystkie
dzieci chcą się zawodowo zajmować programowaniem.
Na zajęciach wykorzystano również różne zabawy,
w których zastosowano m.in. kodowanie na dywanie i
na kartach pracy, programowanie robotów Photon
oraz Ozobotów, a także doskonalenie umiejętności
programowania poprzez „kodowanie” ruchów dzieci
w przestrzeni.

WYCIECZKA DO KICZYC
– OŚRODEK H2O
Niektóre rzeczy bardzo trudno zbudować, a
jednocześnie łatwo zburzyć.
Podczas tej wycieczki uczniowie uczą się,
czym jest zaufanie i zdrowa rywalizacja poprzez zajęcia z klockami Lego.
Uczniowie klasy II i III z Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Jasienicy wzięli udział w
szkolnej wycieczce do Kiczyc do Ośrodka H2O
Celem zajęć była:
• Integracja zespołu klasowego.
• Wykorzystanie klocków Lego w rozwijaniu kreatywnego myślenia.
• Poznanie i wykorzystanie zasad zdrowej rywalizacji.
• Kształtowanie umiejętności współpracy w grupie.
12

październik 2021

DZIEŃ DRZEWA
W poniedziałek 11 października w Przedszkolu Publicznym w Świętoszówce obchodzono Międzynarodowy Dzień Drzewa. Celem akcji
było zwiększenie świadomości ekologicznej oraz
zachęcenie przedszkolaków do podejmowania
działań proekologicznych, dotyczących ochrony
drzew.
Jak przystało na prawdziwych przyjaciół przyrody przedszkolaki uczciły to święto w sposób
wyjątkowy. W tym dniu wszystkie dzieci przyszły
do przedszkola ubrane na zielono.
Zajęcia w ciągu całego dnia poświęcone były
tematyce ochrony drzew. Dzieci mogły dowiedzieć się dlaczego drzewa są tak ważne w przyrodzie, jak należy je chronić i co można zrobić, żeby drzew było jak najwięcej. Rozbudzając w
dzieciach ciekawość poznawczą oraz kształtując
więź z przyrodą i opiekuńczy stosunek do niej,
nauczycielki zachęcały do aktywności badawczej,
poruszyły temat ochrony lasów oraz konsekwencje bezmyślnego niszczenia jego zasobów.
Przyswajaniu wiedzy przyrodniczej towarzyszyła zabawa, śpiew i taniec. Dzieci świetnie
bawiły się przy piosenkach o tematyce ekologicznej, recytowały wiersze, wykonywały różnorodne
prace plastyczne, rozwiązywały zagadki, rozpoz-

nawały i nazywały drzewa. Zorganizowana
została również projekcja filmów edukacyjnych.
Na koniec wyszły do przedszkolnego ogrodu,
gdzie wspólnie zasadziły młode drzewko, z
nadzieją, że wyrośnie na piękne i duże drzewo!
Mamy nadzieję, że zajęcia o tematyce proekologicznej wpłyną pozytywnie na właściwą postawę przedszkolaków, które w przyszłości staną
się prawdziwymi miłośnikami przyrody, mając na
względzie losy otaczającego nas świata.
Nauczycielki z Przedszkola Publicznego
w Świętoszówce

DZIEŃ MARCHEWKI

Przedszkolaki z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rudzicy świętowały „Dzień Marchewki”
W tym dniu dzieci przyszły ubrane w odcieniach koloru pomarańczowego.
Na zajęciach dowiedziały się, jakie ważne wartości odżywcze posiada marchew i dlaczego należy ją
jeść w różnej postaci.
Świetnie bawiły się też przy piosence „Urodziny marchewki”.

październik 2021
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TRZYKROTNE PODIUM KAROLINY
Bardzo dobrze Karolina Klajmon zainaugurowała sezon
pływacki, zdobywając w sobotę 2 października trzy medale.
Karolina Klajmon z Jasienicy wystartowała w zawodach pływackich „Puchar Solnego Miasta 2021” w Wieliczce. Była to runda
finałowa cyklu, która zgromadziła liczne grono zawodników z 4
województw.
Karolina w Wieliczce wywalczyła srebro na 100 m stylem
grzbietowym (1.16,80), srebro na 100 m stylem motylkowym
(1.29,27) oraz brąz na dystansie 50 m stylem grzbietowym
(0.36,79).
We wszystkich startach poprawiła swoje rekordy życiowe.
Sławek Klajmon

TRZECIE MIEJSCE PIOTRA
Piotr Talik, mieszkaniec Mazańcowic i reprezentant bielskiego klubu KS Sprint zajął
trzecie miejsce na Mistrzostwach Śląska w
Lekkiej Atletyce w biegu na 1000 m.
Mistrzostwa odbyły się 2 października 2021
roku w Bielsku-Białej. Piotr zdobył brązowy medal startując w biegu na dystansie 1000 m w kategorii U-14. Uzyskał wynik 2:57,85 s, ustanawiając
tym samym swój nowy rekord życiowy. Piotr zapewnił sobie miejsce w czołówce nie tylko na
płaszczyźnie województwa śląskiego. Osiągnięty
czas daje mu obecnie trzecie miejsce w klasy fika

cji ogólnopolskiej. Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.

ZŁOTE, SREBRNE I BRĄZOWE MEDALE W SKOKU O TYCZCE
Trzy pierwsze miejsca, dwa drugie i jedno
trzecie wywalczyli młodzi tyczkarze UKS Olimp
Mazańcowice podczas Mistrzostw Śląska w skoku
o tyczce na stadionie Sprint w Bielsku-Białej.
Podczas zawodów, jakie odbywały się 2 października zawodnicy mazańcowickiego UKS wywalczyli
sześć medali w dwóch kategoriach wiekowych. Artur
Miliczek i Karina Kubiak (kat. U-14) oraz Wiktoria
Kupisz (kat. U-12) wywalczyli złote medale, a Jagoda Tracz (kat. U-12) i Hanna Strońska (kat. U-14)
srebrne medale. Z kolei Justyna Tomiczek (kat. U12) zdobyła brązowy medal.
Naszą gminę reprezentowało łącznie osiem tyczkarek i jeden tyczkarz z Uczniowskiego Klubu Sportowego „Olimp” Mazańcowice. Wszyscy ustanowili
rekordy życiowe.
Wyniki:
U-12
1 miejsce Kupisz Wiktoria wynikiem 1.94 m
2 miejsce Tracz Jagoda wynikiem 1.84 m
3 miejsce Tomiczek Justyna wynikiem 1.84 m
4 miejsce Ortyl Wiktoria wynikiem 1.64 m
U-14
1 miejsce Kubiak Karina 2.64 m
14

2 miejsce Strońska Hanna 2.54 m
4 miejsce Maślanka Amelia 2.14 m
5 miejsce Pytlak Majka 1.94 m
W kategorii chłopców U-14
1 miejsce i złoty medal zdobył Artur Miliczek
październik 2021

XL MISTRZOSTWA POLSKI
POŁUDNIOWEJ
W pierwszy weekend października siódemka
klubowiczek z KJK Solka – pensjonat dla koni
dzielnie walczyła podczas XL Mistrzostw Polski
Południowej
Zdobyły one następujące miejsca:
− Weronika Popiel i Orina 15 miejsce w kategorii
kuce,
− Martyna Obrocka i Pikard 8 miejsce w kategorii
kuce,
− Weronika Borkowska i Pina Colada 8 miejsce w
dzieciach,
− Natalia Bartczak na koniu Fado 7 miejsce również w kategorii dzieci,
− Marcelina Dusza na koniu Rocky 28 miejsce w
kategorii dzieci,
− Emilia Maciąg na kłaczy Wanessa 4 miejsce w
kategorii amatorzy,
− Debiut Oli Urbaniec na wałachu L.S. Canaletto
w kategorii open.

STOWARZYSZENIE BESKIDZKI KLUB BADMINTONA SET
W trzeci weekend października w Pszczynie odbywał się Międzynarodowy Festiwal Badmintona. Na
starcie pojawili się także zawodnicy BKB Set!
Zwycięstwo odnotowała Marlena Pudło U-9
Brązowy medal wywalczyła Maja Paszek U-13
Srebrny medal zdobył Maksymilian Piekarczyk U-15
Brązowy medal wywalczył Karol Dubiel U-15
Srebrny medal zdobył Maciej Babicz U-18
4. miejsce Piotr Babicz U-15
5. miejsce Tymoteusz Stefaniuk U-15

MALI DETEKTYWI
Niedawno klasa 2 ze Szkoły Podstawowej w
Jasienicy brała udział w projekcie Uniwersytetu
Dzieci pt: „Mali detektywi, jakie tajemnice kryje
świat wokół nas?”. Realizowane raz w tygodniu
zajęcia pozwoliły nam przyjrzeć się pracy detektywa, a także zrozumieć, jak ważna jest uwaga i
koncentracja. Szyfrowaliśmy wiadomości, szukaliśmy zaginionych przedmiotów wkładając
październik 2021

płaszcz i kapelusz detektywa, a także na specjalnej karcie odbijaliśmy i porównywaliśmy odciski
palców. Projekt połączyliśmy również z omawianiem lektury G. Kasdepke „Detektyw Pozytywka”. Zainspirowani zastanawiamy się teraz: a może ktoś z nas otworzy kiedyś biuro detektywistyczne?
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PRZEJRZYJ NA OCZY!
30. FINAŁ GRA DLA OKULISTYKI
9 października podczas Zlotu Sztabów Jurek Owsiak
ogłosił cel 30. Finału WOŚP. Tym razem Orkiestra zagra
dla okulistyki dziecięcej, a już w poniedziałek 11 października rusza rejestracja Sztabów. Już w poniedziałek Sztab z
Mazańcowic oficjalnie zgłosi swoją gotowość na 30 stycznia 2022 roku. Zapraszamy chętnych do wsparcia i współpracy z naszym Sztabem! – Małgorzata Krupińska (Szef
Sztabu Mazańcowice)
30. Finał to pierwsza zbiórka przeznaczona na dziecięcą okulistykę, jednak nie pierwsze działanie WOŚP związane z ratowaniem wzroku najmłodszych pacjentów. Fundacja WOŚP od 20 lat prowadzi Program Zapobiegania i
Leczenia Retinopatii Wcześniaków, w ramach którego
przebadano blisko 255 tysięcy dzieci, a wzrok uratowano
10 692 wcześniakom.
Dołącz do Sztabu i stań się częścią jubileuszowej edycji
WOŚP. Podczas 29. Finału w zbiórce realizowanej w gminie Jasienica wzięło udział ponad 20 wolontariuszy, którzy
kwestowali zarówno online, za pomocą eSkarbonek, jak i
na terenie gminy. Także w tym roku Sztab Mazańcowice
zaprasza chętnych wolontariuszy do letniej zadymy w

środku zimy. Więcej informacji na temat
zapisów na Facebooku Sztabu
https://www.facebook.com/WOSPMazancowice/

ZRÓB I JEDZ KISZONĄ KAPUSTĘ
Kapusta kiszona jest niskokaloryczna, ma za
to sporo właściwości korzystnych dla zdrowia.
Dobrze wpływa na procesy trawienia i układ pokarmowy, wzmacnia odporność, zmniejsza poziom
cholesterolu we krwi, pozytywnie wpływa na układ
krążenia i serce, a dodatkowo poprawia kondycję
skóry.
Kapusta kiszona zawiera witaminę C, magnez,
potas, żelazo i wapń. Jest także świetnym źródłem
witamin z grupy B, witaminy A, E oraz K. Z uwagi
na obecność bakterii kwasu mlekowego, powstających w procesie fermentacji, jest produktem bardzo
zdrowym, zalecanym w profilaktyce chorób układu
pokarmowego i dla zachowania właściwej flory
bakteryjnej jelit. Jest również źródłem błonnika pokarmowego, co szczególnie przydatne jest dla osób
odchudzających się lub cierpiących na zaparcia.
Błonnik pozwala również obniżyć poziom cholesterolu we krwi, co zapobiega rozwojowi miażdżycy i
chorób serca.
Kapusta kiszona jest świetna dla osób mających
problemy z wrzodami i nadżerkami żołądka. Wynika to z faktu, że sok z kiszonej kapusty łagodzi
działanie kwasów oraz soli, dzięki czemu łagodzi
tym samym dolegliwości bólowe. Sok z kiszonej
kapusty działa również detoksykująco, dzięki czemu
pozwala na usunięcie szkodliwych substancji z organizmu.
Kapusta kiszona ma również właściwości regulujące poziom glukozy we krwi, co jest przydatne w
profilaktyce cukrzycy i wystąpieniach zespołu metabolicznego. Ma też właściwości przeciwzapalne,
korzystnie wpływa na organizm i pozwala łagodzić
16

oraz zwalczać występujące już zmiany zapalne. W kiszonej kapuście znajdują się również przeciwutleniacze,
co zmniejsza ryzyko
pojawienia się nowotworów. Kiszona kapusta może uchronić przed chorobami związanymi z
układem hormonalnym, a dokładniej przed rakiem
jąder, piersi, jajników, prostaty czy szyjki macicy.
Witamina C występująca w kiszonej kapuście
zapobiega rozwojowi szkorbutu i jest pomocna w
stanach przeziębienia oraz do utrzymania prawidłowego stanu jamy ustnej i dziąseł. Kwas askorbinowy korzystnie wpływa też na stan skóry, wzmacniając produkcję kolagenu i zapewniając skórze jędrność. Witamina C działa również bardzo dobrze na
wzmocnienie odporności, ponieważ odpowiada za
aktywację barier obronnych organizmu, co w efekcie uniemożliwia przedostawanie się przez nią bakterii czy wirusów. Wspomniana witamina C odpowiada też za dobre samopoczucie i łagodzi objawy
jesiennej chandry. Wynika to z aktywacji przez nią
produkcji tryptofanu, który jest odpowiedzialny za
prawidłowe wydzielanie serotoniny, która z kolei
przeciwdziała depresji, jak również poprawia funkcje psychologiczne.
Kapustę kiszoną bardzo łatwo i warto zrobić samodzielnie, domowym sposobem, gdyż niektórzy producenci dodają do kapusty kiszonej octu, by zakwasić szybciej produkt, co obniża jego wartości odżywcze.
www.medonet.pl/zdrowie
październik 2021

REKLAMA

REKLAMA

,,Zadbaj o swoje ciało. To jest jedyne miejsce,
w którym mieszkasz.''
,,Ci, którzy nie znajdują czasu na ćwiczenia,
będą musieli znaleźć czas na choroby.''
REKLAMA
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REKLAMA

HUMOR
MYŚLIWSKI
REKLAMA

W sklepie myśliwskim sprzedawca pyta
kobietę:
- Po co pani śrut? Pani przecież nie poluje.
- Wepchnę go do cielęciny, a jak jeszcze posypię ją przyprawą do dziczyzny,
to goście uwierzą, że mój maż w końcu
coś upolował!
***
W szkole nauczycielka zwraca się do
ucznia:
- Jasiu, proszę wymienić jakiegoś ssaka
łownego.
- Ssaka ... ssaka ... - zastanawia się Jaś
- No, na przykład myśliwy!
***
W parku na ławeczce rozmawia ze sobą dwóch starszych panów:
- Jakie hobby miał pan w młodości? pyta jeden z nich.
- Kobiety oraz polowanie.
- A na co pan polował?
- Na kobiety!
***
Idzie zajączek lasem i kuleje na jedna
nogę. Spotyka go drugi zajączek i pyta:
- Co się stało?
- Myśliwy.
- Postrzelił?
- Nie, nadepnął.
***
Myśliwy mówi do kolegi:
- Podobno sprzedałeś swego psa myśliwskiego, którego tak bardzo lubiłeś?
- Tak. Ostatnio był nie do wytrzymania.
Jak opowiadałem historie z moich polowań, kręcił przecząco łbem!
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Wypożyczalnia
Rowerów
Elektrycznych
Międzyrzecze Górne
tel. :608 052 468
mail: evebike@tlen.pl

www.evebike.pl
Poczucie bezpieczeństwa,
nawet najbardziej usprawiedliwione, jest złym doradcą.
Autor: Joseph Conrad

18

październik 2021

 ZAKŁAD POGRZEBOWY 
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 
ISTNIE JE MOŻLI WOŚĆ BEZPROCENTO WEGO KREDYTO WANI A USŁUG

„METAL-MAX”
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 800 – 1600
sobota 800 – 1300

EKSPRESOWA NAPRAWA
I WYKONANIE PROTEZ
BIERY, ul. Ogrodowa 263

TEL.: 504 131 134

Reklama
w miesięczniku „Jasienica”
tylko 0,60 zł za 1 cm2
Ogłoszenia drobne – 1 zł
„Prowadzenie biznesu bez reklamy
jest jak puszczanie oka do
dziewczyny po ciemku. Nikt poza
nami nie wie, co robimy”
Henderson Stuart
październik 2021
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