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RELACJE WÓJTA GMINY JASIENICA 
ROZPOCZĘCIE ROKU 
SZKOLNEGO 
      4-go września br. odby-
ła się inauguracja roku 
szkolnego.  
W tym roku organizatorami 
otwarcia gminnego była 
placówka Szkoły Podsta-
wowej w Świętoszówce. 
Bardzo serdecznie dziękuję 

wszystkim nauczycielom, pedagogom jak również 
uczniom, za przygotowanie oprawy artystycznej tego 
wydarzenia. Trzeba powiedzieć, że początek września 
i wrzesień w historii Polski to trudny okres, ponieważ 
1-go września, to rocznica wybuchu II wojny świato-
wej - napaści Niemiec na Polskę, a 17 września 1939r.  
to najazd Związku Radzieckiego na nasze tereny. Tak 
więc z jednej strony cieszymy się z rozpoczęcia roku 
szkolnego, a z drugiej, wspominamy te smutne wyda-
rzenia, które miały wielki wpływ na następne dziesię-
ciolecia funkcjonowania Polski na płaszczyźnie Euro-
py i świata. 
Chciałbym życzyć wszystkim nauczycielom, aby ten 
rok szkolny, który przyniósł zmianę podstaw naucza-
nia, zmianę w systemie oświaty, nie wpłynął negatyw-
nie na determinację i podejmowane starania w zakre-
sie edukacji młodego pokolenia, aby dzieci i młodzież, 
która będzie uczęszczać do naszych placówek mogła 
zdobywać wiedzę bez zakłóceń i aby problemy, które 
się piętrzą nie powodowały frustracji wśród nauczy-
cieli, ale również nie powodowały zbędnych napięć 
wśród rodziców, ponieważ reforma została wdrożona, 
a obiekty szkolne w naszej gminie nie były na tyle du-
że, aby mogły przyjąć wdrożoną przez parlament re-
formę. Dlatego stoimy w przededniu rozbudowy pla-
cówek oświatowych, modernizacji pomieszczeń i re-
montów, które można zaadaptować, aby w jak najlep-
szym stopniu stworzyć warunki do nauczania.  
Jest to o tyle trudne, gdyż na rynku brakuje  firm, któ-
re chciałyby się podjąć pracy, co spowodowane jest 
brakiem siły roboczej. I w tym tkwi podstawowy pro-
blem, bowiem gdy zorganizowaliśmy przetarg na roz-
budowę szkoły w Międzyrzeczu, żadna firma nie zgło-
siła akcesu przystąpienia do przetargu. Dlatego zmie-
niliśmy warunki przetargowe, wydłużyliśmy czas re-
alizacji tego zadania o kilka miesięcy i 4-go paździer-
nika będziemy otwierać nowy przetarg licząc na to, że 
tym razem znajdą się firmy gotowe podjęcia się tej 
budowy. Dzisiejszy problem, to problem braku rąk do 
pracy, a nie finansów. 
      Z okazji rozpoczynającego się roku szkolnego, 
składam serdeczne życzenia dla uczniów, by jego za-

kończenie było tak samo radosnym wydarzeniem, jak 
rozpoczęcie.  
WALNE ZGROMADZENIE  
LOKALNEJ GRUPY RYBACKIEJ 
      7-go września odbyło się Walne Zgromadzenie 
Lokalnej Grupy Rybackiej, na wyjazdowym posiedze-
niu w Bestwinie. Omówione zostały sprawy związane 
z dalszym ogłoszeniem konkursów na poszczególne 
zadania. Podczas obrad udzielono absolutorium ustę-
pującemu zarządowi za minioną kadencję. Wybrano 
też nowy zarząd na następną kadencję, którego preze-
sem został Zdzisław Bylok. Wiceprezesem został Ja-
nusz Pierzyna, a skarbnikiem Artur Beniowski. 
Członkami zarządu zostali wybrani: Stanisław Gawlik, 
Grzegorz Szetyński i Maciej Kołoczek. Podczas obrad 
podjęto decyzję dotyczącą przyjęcia pracowników do 
biura, ze względu na to, że dotychczasowi pracownicy 
korzystają z urlopów wychowawczego i macierzyń-
skiego lub pozostają na zwolnieniach lekarskich,        
w wyniku czego pozostała w pracy jedna osoba. Z te-
go względu zwiększono zatrudnienie o kolejną osobę. 
KRAJOWY ZJAZD ZWIĄZKU OSP 
      9-go września odbył się w Warszawie Krajowy 
Zjazd Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, gdzie 
jako jednemu z dziesięciu, dane mi było reprezento-
wać województwo śląskie. Podczas zjazdu zostałem 
wybrany do komisji statutowej. Zabierając głos, zwró-
ciłem uwagę na dalszy rozwój ochotniczego pożarnic-
twa poprzez skierowanie większej uwagi na współpra-
cę transgraniczną, jak również zwróciłem się do pana 
komendanta, aby środki przekazywane na pożarnictwo 
dla pogranicza, były przekazywane na jednostki OSP, 
a nie PSP. Zjazd wyłonił nowe władze na kolejną pię-
cioletnią kadencję. Reelekcję uzyskał prezes Walde-
mar Pawlak. Wiceprezesem został wybrany druh Zbi-
gniew Meres - prezes Zarządu Wojewódzkiego Wo-
jewództwa Śląskiego. Obrady zakończyły się podję-
ciem uchwał na kolejną kadencję. 
SPOTKANIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚLĄ-
SKIEGO 
      13-go września odbyło się spotkanie wicemarszał-
ka Michała Gramatyki z przedstawicielami trzech eu-
roregionów po stronie polskiej: Euroregion Olza, Eu-
roregion Silesia i Euroregion Beskidy. Było to bardzo 
pozytywne spotkanie, które miało na celu zapoznanie 
pana marszałka z euroregionami polsko-czeskiego po-
granicza, przedstawienie wdrożonych projektów 
omówienie problemów, które towarzyszą nam w na-
stępnym okresie aplikacyjnym, podsumowanie i wy-
ciągnięcie wniosków odnośnie realizacji zadań na na-
stępny okres naboru wniosków, 
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gdyż została odwołana z funkcji dyrektor Anita Ring 
w Ministerstwie Rozwoju, która była osobą współ-
prowadzącą komitety monitorujące projektu polsko-
czeskiego. Również delegatem - uczestnikiem komite-
tu monitorującego jest wicemarszałek woj. śląskiego 
M. Gramatyka. Z tego względu było to ważne, by za-
poznać pana marszałka z problemami i osiągnięciami, 
mającymi miejsce na pograniczu polsko-czeskim.  
60-LECIE GBP 
      14-go września odbyło się 60-lecie Gminnej Bi-
blioteki Publicznej w Jasienicy. 
Dokonano podsumowania działalności minionych lat  
funkcjonowania tej placówki. 
Podczas uroczystości wojewoda wręczył odznaczenia 
państwowe: brązowy Medal Zasłużony Kulturze - 
Gloria Artis, otrzymała Pani Joanna Kubaczka, zaś 
srebrny Krzyż Zasługi przyznano Pani Helenie Pod-
stawnej. Bardzo serdecznie gratuluję Paniom tych za-
szczytnych wyróżnień, a Panu Wojewodzie bardzo 
dziękuję, za pozytywne zaopiniowanie tych wnio-
sków. Panu Prezydentowi RP oraz Ministrowi Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego, bardzo serdecznie dzięku-
ję za nadanie odznaczeń tym szlachetnym osobom, za 
ich wkład pracy na rzecz kultury naszego regionu. 
CENNA INICJATYWA 
      16-go września kolejny już raz Państwo Magiero-
wie wystąpili z prośbą o udostępnienie prochowni w 
celu zorganizowania spotkania charytatywnego na 
rzecz osób potrzebujących z terenu gminy Jasienica. 
Bardzo serdecznie dziękuję za podjęcie się organizacji 
tej cennej imprezy, za ich wrażliwość skierowaną na 
potrzeby innych. Podziękowania kieruję do wszyst-
kich wolontariuszy i wszystkich osób, które przyczy-
niły się, mimo niesprzyjającej pogody,  do realizacji 
tego wydarzenia i pomocy osobom dotkniętym loso-
wo.  
ZARZĄD WOJEWÓDZKI ZOSP W KATOWICACH 
      18-go września obradował Zarząd Wojewódzki 
Związku OSP w Katowicach , na wyjazdowym posie-
dzeniu w Kłobucku. Podczas obrad ukonstytuowały 
się komisje na kolejną kadencję. Zostałem wybrany 
wiceprzewodniczącym Komisji Finansów i Rozwoju. 
SPOTKANIE Z SENIORAMI 
      19-go września spotkałem się z członkami Koła 
Emerytów i rencistów w Jasienicy. Celem spotkania 
było zapoznanie seniorów z działaniami Urzędu Gmi-
ny Jasienica, podjętych inicjatyw jak również możli-
wości uczestniczenia przedstawicieli koła w różnych 
formach sportu, rekreacji i edukacji. 
ŚWIATOWY DZIEŃ TURYSTYKI 
      21. września, w Cieszynie zorganizowana zosta-
ła uroczysta konferencja, która zainaguurowała ob-
chody Światowego Dnia Turystyki, a zorganizowała je 
Polska Organizacja Turystyczna we współpracy z Mi-
nisterstwem Sportu i Turystyki, Stowarzyszeniem 
Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” oraz Urzę-
dem Miejskim w Cieszynie i Tauron Ciepło.  Uczest-
niczyli w nich m.in.: Podsekretarz Stanu Ministerstwa 
Sportu i Turystyki Dariusz Rogowski i Jan Widera, 

Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej Robert An-
drzejczyk, Przewodniczący Rady Społecznej Turysty-
ki Gheorghe Marian Cristescu.   Zostały wręczone 
medale „Za Zasługi dla Turystyki” ludziom którzy 
wnieśli swój szczególny wkład w jej rozwój. Zapre-
zentowano również możliwości dalszego rozwoju tu-
rystyki na płaszczyźnie naszego regionu i kraju. 
ZARZĄD BESKIDZKIEGO ZWIĄZKU POWIATO-
WO-GMINNEGO 
      28-go września odbył się Zarząd Beskidzkiego 
Związku Powiatowo-Gminnego Przedmiotem obrad 
była aplikacja o środki na zakup nowych autobusów. 
W tym celu konieczne jest, żeby gminy partycypowały 
w kosztach zakupu tego taboru. Dla gminy Jasienica, 
to znaczne obciążenie, ponieważ środki finansowe na-
leży wygospodarować z własnego budżetu. 
PRZEGLĄD ORKIESTR DĘTYCH W MIĘDZYRZE-
CZU 
      30-go września odbył się Przegląd Orkiestr Dętych 
w ramach projektu transgranicznego, na obiekcie       
w Międzyrzeczu Dolnym. Bardzo serdecznie dziękuję 
wszystkim orkiestrom za wzięcie udziału w tej impre-
zie. Mieszkańcom dziękuję za uczestnictwo, a organi-
zatorom za przygotowanie tego wydarzenia. 
ZAWODY POWIATOWE 
      30-go września odbyły się Zawody Powiatowe 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu po-
wiatu bielskiego. Wzięli w nich udział wszyscy zwy-
cięzcy w poszczególnych gminach, którzy zajęli 
pierwsze i drugie miejsca. Zawody zorganizował Za-
rząd Miejski Zw. OSP dla dziesięciu gmin - dziesięciu 
jednostek. Gratuluję zwycięzcom w poszczególnych 
kategoriach - seniorom, mężczyznom, kobietom. Gra-
tuluje OSP Świętoszówka – sekcji męskiej, która  
wywalczyła III miejsce (na 22 jednostki startujące)      
i VII miejsca jednostce OSP Łazy. Dziękuje wszyst-
kim uczestnikom, którzy ciesząc się   z wzorowej 
sprawności druhów, kibicują i dopingują ich do dal-
szej pracy.  
ZAPRZYSIĘŻENIE WICEKOMENDANTA 
      2-go października zaprzysiężony został na stano-
wisko wicekomendanta Komisariatu w Jasienicy aspi-
rant sztabowy Mariusz Ptaszek. Serdecznie gratuluję   
i życzę, żeby praca w naszej gminie przyniosła wiele 
satysfakcji, radości w zabezpieczaniu naszej gminy     
w zakresie ładu i porządku.  
PRZEKAZANO PLAC BUDOWY 
      Przekazany został plac budowy pod budowę 
ośrodka zdrowia w Mazańcowicach. Zadanie to przy-
gotowane jest w dwuletnim cyklu i mam nadzieję, że 
inwestycja zostanie zrealizowana w przewidzianym 
czasie. 
BUDOWA PARKINGU 
      Do programu wieloletniego został wprowadzony 
projekt budowy parkingu przy kościele w Międzyrze-
czu, który ma służyć kościołowi i szkole, Jest to trzeci 
etap budowy przy tym obiekcie.  
                      Dziękuję za relacje 
                                             R. Bożko 
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UROCZYSTOŚCI JUBILEUSZOWE W BIBLIOTECE 

„W bibliotece znajdziesz wszystko,  

czego chcesz, starą prawdę,  

mądrą bajkę, piękny wiersz.” 
Krystyna Wodnicka

14. września 2017 roku Gminna Biblioteka Pu-
bliczna w Jasienicy obchodziła uroczystość jubile-
uszową 60-lecia istnienia tej placówki. Swoją 
obecnością zaszczycili nas przedstawiciele władz 
naszego województwa, powiatu i gminy. 

Wśród zaproszonych gości byli I Wicewoje-
woda Śląski Jan Chrząszcz, Wicestarosta Biel-
ski Grzegorz Szetyński, Wójt Gminy Jasienica 
Janusz Pierzyna, Przewodniczący Rady Gminy 
Jan Batelt wraz z radnymi, Kierownik działu 
instrukcyjno-metodycznego Biblioteki Śląskiej 
w Katowicach Magdalena Madejska, Dyrektor 
Książnicy Beskidzkiej Bogdan Kocurek wraz    
z pracownikami, Dyrektorki bibliotek gminnych 
i przedstawiciele instytucji kultury z terenu 
gminy i powiatu bielskiego oraz emerytowani     
i obecni pracownicy GBP. 

Uroczystość rozpoczął gawędą w gwarze Śląska 
Cieszyńskiego Józef Niesyt, przypominając histo-
rię czytelnictwa na naszej ziemi oraz wydarzenia 
związane z początkami jasienickiej biblioteki. Po 

przywitaniu gości przez dyrektor Magdalenę Wali-
czek, miała miejsce krótka prezentacja multime-
dialna ukazująca historię i współczesną działalność 
GBP. 

 

60 LAT - HISTORIA 
W marcu bieżącego  roku mięło 60 lat od momentu powołania do 

życia Biblioteki w Jasienicy. Jej założycielką i długoletnią kierow-
niczką była Pani mgr Joanna Kubaczka.  W swojej historii Biblioteka 
wielokrotnie zmieniała swoją lokalizację, aż do 1989 roku. Dzięki życzli-
wości i zaradności naczelników gminy Jana Batelta i Romana Grenia 
oraz staraniom ówczesnej kierowniczki Joanny Kubaczka 27.05.1989 r. 
uroczyście otwarto nowe pomieszczenia Biblioteki, w których placówka ta 
mieści się po dzień dzisiejszy. W 2001 roku, po 44 latach kierowania Bi-
blioteką, Pani Joanna Kubaczka przeszła na emeryturę, a obowiązki dy-
rektora do 2015  pełniła Pani Maria Hareńczyk.  Za Jej kadencji przepro-
wadzono komputeryzację zbiorów bibliotecznych i w 2007 r. uruchomiono 
elektroniczne wypożyczanie książek. Dzięki temu dziś nasi Czytelnicy  
mają możliwość zdalnego prolongowania, rezerwowania i zamawiania 
książek oraz zarządzania własnym kontem, a Biblioteka może sprawniej 
obsługiwać swoich Użytkowników. GBP dysponuje stroną internetową    
z elektronicznym katalogiem książek oraz profilem na portalu społeczno-
ściowym, na którym można na bieżąco śledzić ofertę kulturalno-
edukacyjną. 

W latach 2005- 2006 została przeprowadzona reorganizacja sieci bi-
bliotecznej. Obecnie GBP  dysponuje 5 placówkami działającymi na tere-
nie Gminy Jasienica, w tym siedziba główną w Jasienicy,  3 filiami: w Ma-
zańcowicach, Międzyrzeczu i Rudzicy oraz  punktem bibliotecznym         
w Bierach. 

Biblioteka gromadzi wydawnictwa zwarte oraz zbiory specjalne. Ku-
pujemy głównie literaturę piękną dla dorosłych i dzieci oraz literaturę po-
pularnonaukową. Od  2009 roku Biblioteka wzbogaciła swoją ofertę o au-
diobooki. Rocznie przybywa w niej o ok. 1500 nowych książek i ok. 150 
audiobooków.  

Biblioteka w Jasienicy podejmuje liczne formy promocji czytelnictwa, 
kultury oraz  rozbudzania zainteresowań czytelniczych. Do najważniej-
szych spotkań cyklicznych odbywających się obecnie w naszej Bibliotece 
należy zaliczyć: wieczory autorskie i literackie, spotkania gwarowe:       
"Ni ma tego świata... i już go nie bydzie", spotkania podróżnicze: "Świat   
w zasięgu ręki" oraz "Podróże z GBP", spotkania edukacyjne:  "Bądź 
bezpieczny"; "Bez tajemnic" – warsztaty komputerowe, warsztaty arty-
styczne: "Zainspiruj się... w Bibliotece", konkursy, lekcje biblioteczne, No-
ce z Biblioteką, spotkania czytelnicze: "Przyjaciele z Biblioteki" 

Placówka nasza uczestniczy w ogólnopolskich i międzynarodowych 
akcjach takich jak: Narodowe Czytanie, „Cała Polska Czyta Dzieciom”, 
Noc Andersena, Tydzień Bibliotek, Urodziny Kubusia Puchatka, czy 
Światowy Dzień Pluszowego Misia. 

Za promocję twórców, książki, budzenie pasji czytelniczych oraz za 
swoją działalność  kulturalno-edukacyjną GBP w Jasienicy była wielo-
krotnie nagradzana i wyróżniana.  W 1997 roku została odznaczona 
przez Wojewodę Bielskiego za osiągnięcia w upowszechnianiu kultury.  
W 2008 r. zajęła I miejsce, w 2009 roku III miejsce, a w 2011 roku otrzy-
mała II miejsce w konkursie „Na Najlepszą Bibliotekę w Powiecie Biel-
skim”. W minionych latach wizerunek i otoczenie  naszej biblioteki ulegało 
zmianom. Dzięki życzliwości i przychylności  Wójta Gminy Jasienica Ja-
nusza Pierzyny wykonano remont pokrycia dachu wraz z wymianą insta-
lacji odgromowej, ocieplono i odnowiono elewację biblioteki, wymieniono 
stolarkę okienną, drzwi zewnętrzne, wybrukowano teren wokół budynku 
oraz wykonano przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne.  

W 2016 roku po wygranym konkursie Dyrektorem GBP została Pani 
mgr Magdalena Waliczek . Dzięki jej inicjatywie i zaangażowaniu w lipcu 
tego roku przeprowadzony został generalny remont wypożyczalni.  
Dziękujemy bardzo Panu Wójtowi Gminy Jasienica Januszowi Pierzynie 
za zrozumienie potrzeb Biblioteki i Czytelników, wspieranie naszej dzia-
łalności i wygospodarowanie środków na dofinansowanie  tegorocznego 
remontu. Dziękujemy również Radzie Gminy z przewodniczącym Janem 
Bateltem oraz Komisji Kultury i Oświaty z przewodniczącym Czesławem 
Machalicą. 

 Magdalena Waliczek – Dyrektor GBP 
Anna Kurpik – Pracownik GBP   
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Ważnym punktem świętowania jubileuszu bi-
blioteki było nadanie wysokich odznaczeń pań-
stwowych emerytowanym bibliotekarkom - pa-
niom Joannie Kubaczce i Helenie Podstawnej. Pa-
ni Joanna Kubaczka otrzymała medal „Zasłu-
żony Kulturze Gloria Artis” a Pani Helena Pod-
stawna otrzymała „Srebrny Krzyż Zasługi”.  
Aktu wręczenia odznaczeń dokonał I Wicewo-
jewoda Śląski Jan Chrząszcz. 

Panią Joannę znamy przede wszystkim jako 

wielkiego społecznika, pedagoga i inicjatorkę wie-
lu kulturalnych i społecznych przedsięwzięć.  To 
Ona w 1957 roku założyła bibliotekę i kierowała 
nią przez 44 lata. W czasie swojej pracy zawodo-
wej mocno promowała  i chroniła od zapomnienia 
kulturę regionalną i lokalnych twórców. Współre-
dagowała miesięcznik „Jasienica”, pisywała i pu-
blikowała swoje felietony będące wyrazem Jej głę-
bokiej troski o lokalne środowisko, kulturę oraz 
szczęście i godność człowieka. Jest  również re-
daktorem pierwszego kalendarza gminnego    A. D. 
2000 i autorką książki „700 lat Jasienicy”, w której 
opisuje dzieje kościoła katolickiego w Jasienicy 
oraz inne ważne wydarzenia z dziejów całej miej-
scowości. W swojej książce utrwaliła wiele cen-
nych informacji na temat życia, historii, rozwoju 
kultury oraz religii mieszkańców Jasienicy. Pani 
Kubaczkowa w lokalnym środowisku postrzegana 
była i jest jako „wielka jasienicka indywidualność 
na miarę drugiej połowy XX wieku, której drogo-
wskazem w pracy społeczno-zawodowej było po-
wiedzenie „per aspera ad astra, czyli przez trudy     
i cierpienia do sukcesu” (E. Hadula). Pani Joanna 

niestrudzenie walczyła o dobro dla bibliotek naszej gminy, 
które mimo wielu zawirowań  i problemów były i są wzo-
rem dla innych placówek. Przez swoich współpracowni-
ków uważana była jako dobry i wymagający szef, a jako 
bibliotekarz, nauczyciel i społecznik zyskała sobie przy-
chylność, sympatię i życzliwość mieszkańców Jasienicy,   
a dla wielu jest niekwestionowanym autorytetem. 

 Pani Helena Podstawna, zapisała się w sercach wielu 
przede wszystkim jako nauczyciel polonista, cieszący się 
wielkim szacunkiem i wdzięcznością. Nie należy zapomi-
nać, że w latach od 1973 do 2015 roku była również ce-
nionym bibliotekarzem oddanym sprawom Gminnej Bi-
blioteki Publicznej w Jasienicy   i czytelnictwu. Przez ręce 
Pani Podstawnej przeszły tysiące opracowywanych i wy-
pożyczanych książek. Swoim wielkim zaangażowaniem   
w codzienną pracę, a także w życie lokalnej społeczności 
oraz otwartością, życzliwością i gotowością niesienia po-
mocy przyczyniała się do rozwoju i upowszechniania sze-
roko pojętej kultury oraz czytelnictwa wśród mieszkańców 
Jasienicy. Dla młodych bibliotekarzy jest nadal nauczycie-
lem bibliotekarskiego rzemiosła oraz wielkim miłośnikiem 
książki i czytelnictwa. Ponadto jest autorką 6 tomów pięk-
nych bibliotecznych Kronik, które powstały w latach 
1989-2015, będących skarbnicą wiedzy na temat działal-
ności kulturalnej Gminnej Biblioteki Publicznej w Jasieni-
cy. Przez szereg ostatnich lat Pani Helena w ramach zaan-
gażowania w życie kulturalne lokalnego społeczeństwa, 
jako wolontariusz, zasiadała w jury wielu konkursów or-
ganizowanych na terenie gminy Jasienica, których celem 
było i jest promowanie w lokalnym środowisku piękna 
polskie  i regionalnej mowy. Dziś GBP w Jasienicy w oso-
bie Pani Heleny Podstawnej ma wielkiego i oddanego 
przyjaciela, który chociaż na emeryturze to nadal bardzo 
chętnie, jako bibliotekarz-wolontariusz, służy pomocą       
w organizowaniu spotkań autorskich, kulturalno-
edukacyjnych, profilaktycznych i czytelniczych, promując 
literaturę  i czytelnictwo wśród dzieci, młodzieży i doro-
słych. Pani Helena jest też korektorem i redaktorem tek-
stów w gwarze Śląska Cieszyńskiego, promujących trady-
cje i zwyczaje, publikowanych na łamach lokalnego mie-
sięcznika, a to wszystko z miłości do gwary, kultury          
i w ramach wolontariatu.  

Gratulacje odznaczonym, byłym Dyrektorom, obecnym 
pracownikom biblioteki oraz i Dyrektor Magdalenie Wali-
czek, złożył Wójt Gminy Janusz Pierzyna. W swoim wy-
stąpieniu Wójt podkreślił, że „przez cały ten okres biblio-
teka stanowiła miejsce,     w którym koncentrowało się ży-
cie kulturalne miejscowości gminy Jasienica oraz, że „bi-
blioteka od wielu pokoleń odgrywa bezcenną rolę w na-
uczaniu i przyswajaniu piękna języka ojczystego”. 

Uroczystość o tak wyjątkowym, wzruszającym  i pod-
niosłym charakterze uświetnił Juliusz Wątroba dedykując 
bibliotece wiersz, a nasze spotkanie uprzyjemniał występ 
absolwentek Państwowej Szkoły Muzycznej w Bielsku-
Białej: Justyny Honkisz, Marii  i Marty Mikuła. 

Cała uroczystość 60-lecia GBP przebiegała w miłej, 
serdecznej atmosferze, a nasi goście mogli zobaczyć od-
nowione wnętrza pomieszczeń bibliotecznych. 

      
Anna Kurpik 
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ŚWIĄTECZNA OPIEKA MEDYCZNA 
W niedzielę 1 października o godz. 8 w siedzi-

bie jasienickiej przychodni zdrowia ruszyła am-
bulatoryjna opieka medyczna.  

Pomoc ambulatoryjną w budynku Samodzielne-
go Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasie-
nicy będzie świadczyła pielęgniarka i lekarz Biel-
skiego Pogotowia Ratunkowego poza zwykłymi go-
dzinami pracy przychodni. Dyżurować oni będą w 
soboty, niedziele i święta przez całą dobę, zaś od 
poniedziałku do piątku od godz. 18 do 8 następnego 
dnia.  

Na pomoc mogą liczyć przede wszystkim pa-
cjenci w przypadku nagłego zachorowania, nagłego 
pogorszenia się stanu zdrowia oraz gdy zachodzi 
obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni mo-
że znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia. Jeżeli zajdzie konieczność przewiezienia do szpitala, me-
dyczna obsługa ambulatoryjna wewnętrznym systemem łączności wezwie karetkę pogotowia. W przypadku 
nocnej i świątecznej pomocy ambulatoryjnej nie obowiązuje rejonizacja, tzn. że w razie konieczności do punktu 
medycznego może zgłosić się każdy pacjent.  

Jak mówi wójt gminy Jasienica Janusz Pierzyna, przygotowania do uruchomienia punktu pomocy ambulato-
ryjnej trwały już od ubiegłego roku. – Zależało nam, aby mieszkańcy naszej gminy mieli zapewnioną pełną opie-
kę medyczną w każdej chwili, w której zajdzie taka potrzeba, a więc również w dni wolne od pracy i w godzinach 
nocnych. Toteż zaadaptowaliśmy budynek naszej gminnej przychodni do potrzeb nocnej i świątecznej opieki am-
bulatoryjnej – dodaje wójt Janusz Pierzyna.  

Jan Matuszek, kierownik gminnego ZOZ, wyjaśnia, że do potrzeb nocnej i świątecznej opieki zostało zaadap-
towane jedno skrzydło parteru w budynku przychodni. M.in. zbudowano osobne wejście wraz z podjazdem dla 
niepełnosprawnych i wózków, wewnątrz została wydzielona część pomieszczeń tylko dla potrzeb pracowników 
ambulatorium, będą oni korzystali także z kilku pomieszczeń będących na co dzień gabinetami lekarskimi i za-
biegowymi przychodni ZOZ. Łączny koszt adaptacji wyniósł 120 tys. zł, z czego 40 tys. zł pochodziła z budżetu 
Gminy Jasienica, resztę sfinansował Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej.  

www.jasienica.pl 

WICEMARSZAŁEK SPOTKAŁ SIĘ Z PRZEDSTAWICIELAMI 
EUROREGIONÓW 

Na zaproszenie prezesa Stowarzyszenia Rozwoju i 

Współpracy Regionalnej „Olza”, Janusza Pierzyny 
w Cieszynie gościł  Wicemarszałek Województwa 
Śląskiego Michał Gramatyka.  

Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regional-
nej „Olza” w Cieszynie, aktywnie koordynuje 

współpracę na pograniczu polsko-czeskim oraz re-
prezentanci Euroregionów Beskidy, Silesia i Euro-
regionu Śląsk Cieszyński spotkali się z Wicemar-

szałkiem Województwa Śląskiego Michałem Gra-
matyką, Wiceprzewodniczącą Sejmiku Sylwią 
Cieślar, pracownikami Wydziału Rozwoju Regio-

nalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Śląskiego oraz przedstawicielami, w tym Kierow-
nika Wspólnego Sekretariatu Interreg V-A CZ-PL 

Maciejem Molaka.  
Spotkanie miało przybliżyć aktywność Stowarzyszenia oraz przedstawić problematykę współpracy transgranicz-
nej na polsko-czesko-słowackim pograniczu naszego regionu. Zaprezentowano jeden z najciekawszych przykła-

dów tej współpracy - zrewitalizowane w ramach programu "Ogród dwóch brzegów" nabrzeża Olzy w Cieszynie 
i Czeskim Cieszynie.  

www.jasienica.pl 
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WIĘCEJ NA SZKOŁY 
 

O 1,2 mln zł więcej, niż planowano, dostaną w tym 
roku gminne placówki oświatowe, przede wszystkim 
na dostosowanie do wymogów reformy. Po raz pierw-
szy w historii Gminy Jasienica budżet przekroczył  
100 mln zł.  

Na wniosek wójta Janusza Pierzyny radni na sesji 
w czwartek 28 września na dodatkowe wydatki, zwią-
zane z funkcjonowaniem szkół, przeznaczyli 1,2 mln 
zł. – Nasze placówki zostały przygotowane na pozio-
mie pozwalającym prowadzić normalną edukację, wy-
nikającą ze zmian, związanych z reformą oświaty. Ale 
ponosimy z tego tytułu ogromne koszty – mówił wójt 
Janusz Pierzyna. To koszty wdrożenia reformy oświa-
ty, likwidującej gimnazja i wydłużające naukę w szko-
łach podstawowych o siódmą (w tym roku) i ósmą 
klasę (w kolejnych).  

Jak wyjaśnił wójt, na tegoroczne bieżące remonty 
w placówkach oświatowych zaplanowano wydać 250 
tys. zł, kolejne 300 tys. zł na ten cel placówki przezna-
czyły, oszczędzając na innych wydatkach. Dalej jed-
nak do zbilansowania tego roku w oświacie brakuje 
właśnie co najmniej 1,2 mln zł.  

Urszula Bujok, dyrektor Gminnego Zespołu Ob-
sługi Szkół i Przedszkoli, informuje, że, aby dostoso-
wać placówki do nauki siódmoklasistów należało – 
poza bieżącymi remontami – dokonać adaptacji, m.in. 
szkolnych sanitariatów i pracowni chemicznych i fi-
zycznych. Należało też kupić dodatkowe wyposażenie, 
meble, szafki, pomoce dydaktyczne.  

Wśród tegorocznych wydatków oświatowych znaj-
dą się także m.in. koszty odpraw dla nauczycieli, choć 
jak podkreśla Urszula Bujok, żaden nauczyciel nie zo-
stał zwolniony. – Łącznie przybyło 5 dodatkowych 
etatów, wśród nich są nauczyciele wspomagający, jacy 

zgodnie z nowymi przepisami, są potrzebni przy edu-
kacji uczniów niepełnosprawnych – mówi dyrektor 
Bujok.  

– To nie koniec naszych wydatków w oświatę po li-
kwidacji gimnazjów i wydłużeniu nauki w szkołach 
podstawowych. Najgorsze, że nie ma żadnej pewności, 
czy nasze koszty zostaną zrekompensowane przez Mi-
nisterstwo Edukacji Narodowej – dodawał wójt. Przy-
pomniał, że na na rozbudowę szkoły w Międzyrzeczu 
Górnym o cztery klasy lekcyjne zarezerwowano 3 mln 
zł, jego zdaniem trzeba też jak najszybciej pomyśleć   
o inwestycjach w kolejnych placówkach oświatowych 
w najbliższych latach, przede wszystkim rozbudowie 
szkoły w Świętoszówce.  

Na wniosek wójta radni podwyższyli też o 50 tys. 
zł – do 450 tys. zł – kwotę dofinansowania do zakupu 
nowoczesnego, dużego wozu bojowego dla OSP w 
Międzyrzeczu Górnym. Na jego zakup z puli Mini-
sterstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji wójt 
uzyskał dofinansowanie w wysokości 350 tys. zł, jed-
nak w trakcie przetargu okazało się, że auto można 
będzie kupić za prawie 800 tys. zł, a więc o 50 tys. 
więcej, niż było planowane. Nowe auto będzie jednak 
nieco bardziej wszechstronne, m.in. będzie wyposażo-
ne w zbiornik na 3,5 tys. litrów wody.  

Jak zaznaczył wójt, nowe wydatki oznaczają, że po 
raz pierwszy w historii Gmina Jasienica ma roczny 
budżet, przekraczający 100 mln zł. Po stronie docho-
dów wynosić on będzie 92,6 mln zł, zaś po stronie 
wydatków – prawie 100,2 mln zł. Różnica zostanie 
pokryta z wolnych środków, jakimi dysponuje Gmina 
Jasienica, które wypracowała ze sprzedaży działek na 
"Strefie".  

www.jasienica.pl

ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY 
 W związku z sytuacją kadrową w Ośrodku Zdrowia w Rudzicy występują przejściowe problemy z rejestracją 

do lekarzy. Jest to spowodowane brakami w obsadzie zarówno personelu lekarskiego jak i pielęgniarskiego. 

Czynimy starania o uzupełnienie kadry lekarzy. Niestety jest to bardzo trudne z uwagi na brak lekarzy rodzin-

nych i pediatrów na rynku pracy. Tym nie mniej mamy nadzieję, że czynione przez nas starania pozwolą na 

zwiększenie stanu etatowego lekarzy w Ośrodku Zdrowia w Rudzicy. 

Kłopoty ze skuteczną rejestracją telefoniczną w ośrodkach zdrowia wynikają okresowego zmniejszenia obsa-

dy pielęgniarek co spowodowane jest zarówno sytuacją zdrowotną jak i urlopową. Szczególnie trudna sytuacja  

w tym zakresie wystąpiła w Ośrodkach zdrowia w Jasienicy i w Rudzicy.  

W sytuacji gdy na zmianie jest tylko jedna pielęgniarka, może się zdarzyć, że wykonując, np. czynności       

w gabinecie zabiegowym, pielęgniarka ta nie ma możliwości odebrania telefonów i rejestracji. Za utrudnienia,     

z którymi się mogli państwo spotkać, przepraszamy i mamy nadzieję, że absencja chorobowa ustanie, a nowo za-

trudnione pielęgniarki szybko wdrożą się w realizację obowiązków . 

 

POWIATOWY KONKURS EKOLOGICZNY 
Ogłaszamy XIV edycję powiatowego konkursu ekologicznego „Człowiek a środowisko”   

dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu powiatu bielskiego. 

Serdecznie zapraszamy uczniów do udziału w tegorocznej edycji tego konkursu w kategorii prac li-

terackich, plastycznych, fotograficznych i multimedialnych. 

Regulamin  konkursu: www.powiat.bielsko.pl  
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Projekt „Dni Kultury Regionalnej” stanowi natu-

ralną kontynuację dotychczasowej wieloletniej 

współpracy Gmin Jasienica i Petřvald. W trakcie 
poprzedniego okresu programowania Partnerzy 

opracowali i wdrożyli JA-PE. Program Partnerskiej 
Współpracy Gmin Jasienica i Petřvald, w ramach 

którego zrealizowali 9 projektów. Niniejszym pro-

jektem pragnęliśmy przybliżyć członkom transgra-
nicznej społeczności dziedzictwo kulturalne Śląska 

Cieszyńskiego w jego aspektach materialnych          
i niematerialnych jednocześnie dzięki zastosowaniu 

różnorodnych form przekazu chcieliśmy w atrak-
cyjny dla przeciętnego odbiorcy sposób wykorzy-

stać wspólne działania dla  wzajemnego lepszego 
poznania się mieszkańców sąsiadujących państw, 

pogłębienia wzajemnej znajomości ich kultury, 

zwyczajów, tradycji i zbudowania trwałej wykra-
czającej poza jednostki sektora publicznego współ-

pracy.  
W ramach projektu Gmina Jasienica zorganizo-

wała w okresie od maja do czerwca 2017r. 4-
dniowe, 2-etapowe, polsko-czeskie plenerowe 

warsztaty ceramiczne oparte o tradycyjne metody 
lepienia naczyń glinianych (ręczne wylepianie, le-

pienie przy użycia koła garncarskiego)  i ich wypału 
oraz zdobienia. Efekty warsztatów (w formie wy-

stawy)  zostały zaprezentowane podczas Dnia Kul-

tury Regionalnej w Rudzicy, który odbył się 2 lipca 
2017r. W trakcie imprezy miały miejsce miedzy in-

nymi przegląd zespołów regionalnych, warsztaty 
druku tradycyjnych motywów Śląska Cieszyńskiego 

na tkaninach, wioska słowiańska prezentująca daw-
ne obyczaje i kulturę. Zostały również przeprowa-

dzone warsztaty ceramiczne dla publiczności.  Ko-
lejnym działaniem była organizacja Transgranicz-

nych Dni Mazańcowic na przełomie (24-

25.06.2017r.). W trakcie dni Mazańcowic został 
zorganizowany turniej piłkarski, zawody strzelec-

kie, pokaz sprawności bojowej strażaków, Między-
narodowy Festiwal Modeli Kartonowych i Plasti-

kowych „IKAR”  a także transgraniczne warsztaty 
kulinarne połączone z konkursem, dotyczące przy-

gotowania tradycyjnego „mazańcowickiego kocioł-
ka”. Przedostatnim działaniem w projekcie była or-

ganizacja Przeglądu Orkiestr Dętych w Międzyrze-
czu Dolnym, co nastąpiło dnia 30 września 2017r.  . 

Muzyka dęta nieodłącznie związana jest z kulturą 
Śląska Cieszyńskiego kultywowaną szczególnie 

przez Ochotnicze Straże Pożarne oraz czeskie de-
chovky. Działania projektu zamknie konferencja 

podsumowująca realizacje projektu połączona z wy-

stawą wielkoformatowych zdjęć z przebiegu reali-
zacji oraz z działań przewidzianych w powiązanym 

z niniejszym projektem, projekcie Partnera Cze-
skiego. 

W związku z realizacją projektu Gmina Jasienica 
zakupiła 100 kompletów ławek i stołów biesiadnych 

(1 stół  + 2 ławki). Komplety będą wykorzystywane 
podczas realizacji działań projektowych a w póź-
niejszym czasie przy organizacji innych transgra-

nicznych wydarzeń kulturalnych i sportowych w 
tym podczas: Lata w Jasienicy oraz imprezy Moj-

Fest. 
Partnerskie miasto Jasienicy - Petřvald w ramach 

bliźniaczego projektu ,,Dny regionální kultury“ pla-
nowało przybliżyć regionalne tradycje i zwyczaje 

przede wszystkim w zakresie rzeźbiarstwa i cerami-
ki. Miasto Petřvald  dzięki zaplanowanym działa-

niom- w szczególności organizacji w pobliżu Urzę-
du Miasta sympozjum rzeźbiarskiego oraz zorgani-

zowaniu w miejscowej Szkole Podstawowej warsz-

tatów ceramicznych chciało zaangażować w projekt 
szeroką publiczność spośród mieszkańców Petřval-

du oraz dzieci w wieku szkolnym. Miasto zrealizo-
wało we wrześniu 2017r. kilkudniowe sympozjum 

rzeźbiarskie w czasie, którego wykonano rzeźby      
z drzewa lipowego, przedstawiające figury Szopki 

Betlejemskiej. Efektem sympozjum rzeźbiarskiego 
była zorganizowana dnia 23 września 2017r. wy-

stawa rzeźb połączona z programem kulturalnym 

oraz warsztatami rzeźbiarskimi dla publiczności. 
Jednocześnie miała miejsce wystawa wyrobów ce-

ramicznych  wykonanych przez czeskie i polskie  
dzieci, które w okresie od czerwca do września 

2017r. podczas wspólnych warsztatów.  
Petřvald w ramach projektu zakupił namiot 

ochronny, wyposażyło pracownię ceramiczną w gli-
nę ceramiczną, dłuta, glazury oraz inne narzędzia.  
 

 

 

Projekt dofinasowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Fundu-

szu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński - TěšínskéSlezsko Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 
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Z   G Ó R K I … 

Uwaga! Anonim!!

Już dawno nie byłem w tak szampańskim nastroju, 
bowiem spotkało mnie wielkie, nagłe a niespodziewa-
ne szczęście. Oto bowiem, po 63. latach poczciwego 

żywota, w 60. lecie istnienia Gminnej Biblioteki w Ja-
sienicy przyfrunął do mnie, na skrzydłach Poczty Pol-

skiej, pierwszy w moim życiu anonim! Nie każdy ma 
szczęście dostać anonim, bo na anonim trzeba sobie 
zasłużyć! Być jednak kimś, by wyzwolić u sfrustro-

wanego autora piśmidła, prócz bezinteresownej nie-
nawiści i zawiści, także pokłady kreatywności. Bo to 
jednak trzeba pomyśleć, jakie głupstwa i plugastwa 

napisać, by zdenerwować odbiorcę, by odebrać mu 
chęć do pracy, no i nade wszystko by sobie sprawić 
choć trochę satysfakcji, że oto można zaistnieć, choć-
by w parszywym tekściku, który ma kogoś poniżyć, 
gdy już wszystkie inne sposoby zawiodły, a osobnik 
ten ma czelność funkcjonować w społeczeństwie, i – 

co gorsza - jest dostrzegany, nagradzany, zapraszany, 
bo wrodzonymi predyspozycjami,  wieloletnią pracą     
i wiernością sobie jednak zasłużył  na tak łaskawe 

traktowanie. I to bez  marketingowych zabiegań i sa-
mokreacji, robienia wokół sobie szumu, bowiem hoł-

duje starej, powtarzanej przez przodków mądrości, że 
„kto się sam chwali, to jakby się gównami smarował”. 
Czasy już inne, i ta archaiczna zasada nie obowiązuje, 

ale któż mi zabroni być staroświeckim, jeśli staro-
świeckość jest po stokroć wartościowsza od trendów 
współczesności?  

Wprawdzie anonimów nie powinno się czytać, ale 
od razu wyrzucać do kosza, jednak  żal mi się zrobiło 
nieszczęsnej autorki, bo tyle się biedaczka natrudziła: 

napisała pięknie na komputerze, kupiła znaczek pocz-
towy, pofatygowała się do samego Bielska, by w po-
wiatowym mieście wrzucić list do skrzynki i mieć sa-

tysfakcję z tego, że uda jej się mnie  wytrącić z rów-
nowagi (a może i z ręki pióro), a sama pełna zawiści       
i zazdrości, a może nawet początków choroby psy-

chicznej(!), poczuje choć chwilową ulgę … 
 Tak więc choć fragmentami anonimu z radością 
się z Państwem podzielę, by moją wesołość zwielo-
krotnić:  
„Wątroba mnie boli, kiedy czytam Pańskie artykuły   

w miesięczniku Jasienica. Dałby sobie już Pan spokój! 

Na początku Pańskiego pisania artykuły, choć nie były 

najwyższych lotów, to jednak 

jeszcze były o czymś. Teraz 

jest to jedynie biadolenie na 

wszystko, co znajduje się w 

zasięgu Pańskiego wzroku. 

Po części to rozumiem. Sta-

rzy ludzie już tak mają. Niech 

mi Pan wytłumaczy, o czym 

są te Pańskie artykuły, bo naprawdę trudno jest się 
doszukać w nich sensu. Podobnie jest z Pańskimi wier-

szami. Chyba tylko Pańscy znajomi wiedzą, o co         

w nich chodzi…., ….Scena też nie jest dla Pana.  Jed-

na z pań, która też się załapała na ten występ powie-

działa wprost: „To było żałosne! Julek śpiewać nie 

umie. Umie robić tylko za błazna…. Na koniec spyta-

łam jeszcze owej znajomej, ile przeczytała Pańskich 

książek. Usłyszałam, że ani jednej, bo szkoda jej czasu 

na takie głupoty jak poezja…”  Jeśli ma Pan w sobie 

chociaż odrobinę samokrytyki, niech Pan coś z tym 

zrobi. Nade wszystko jednak proszę dać sobie już spo-

kój  z tym pisaniem do Jasienicy. Tego nikt już nie czy-

ta… 

To najważniejsze tezy listu, bo pozostałe idiotyzmy 
szkalujące mnie, a także inne osoby, opuszczę. Piękny 
list – prawda?! Oprawię go w ramki i powieszę nad 

łóżkiem, by oświetlał mi dni oraz noce, bo tyle w nim 
bezinteresownego  jadu, zawiści i zazdrości, że bardzo 
żal mi i współczuję serdecznie pani - owej nieszczę-
snej i pożałowania godnej istocie, która nie ma nawet 
odwagi, by się podpisać. Tym bardziej, że mam dla 
pani złe wiadomości: w najbliższym czasie ukażą się 
dwie moje nowe książki: obszerny zbiór wierszy li-
rycznych i tom opowiadań (właśnie podpisałem umo-
wę z prestiżowym wydawnictwem); spektakl też ma 

się dobrze: wystawiany był, do tej pory, sześć razy,     
i jeszcze będzie…  

Dlatego dbając o panią, proszę usilnie: niechże się 
pani opamięta i nie czyta moich felietonów, książek, 
nie ogląda moich wystąpień, bo jeszcze się pani po-

choruje, biedaczka, i już nie tylko wątroba będzie pa-
nią boleć, ale i żółć zaleje… A przecież każdej istoty 
boskiej szkoda – nawet takiej nędznej kreaturki jak 

pani…    Rozanielony         
Juliusz Wątroba 

Jak szczęśliwie żyliby niektórzy, gdyby równie mało troszczyli się o sprawy innych ludzi,  
co o swoje własne.  

*** 
Jeżeli ludzie szepczą za twoimi plecami to tylko znaczy że ich wyprzedziłeś  

*** 
Przecież każdy z nas ma swoją drogę, swoje talenty i możliwości.  
Po co zajmować się życiem innych i cierpieć, widząc każdy ich sukces? 
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60 ROKÓW MO NASZO BIBLIOTEKA. 

Witóm piyknie! 
Ło 60 łurodzinach naszej biblioteki słyszało sie już 

w Josiynicy łod downa. Jeżech w wielkij zocy, żech 
też zostoł na te łuroczystości napytany. Tóż łopowiym 
Wóm ło jednym zdarzyniu jaki mnie niedowno spo-
tkało.  

Miesiónc tymu spotkołech dziecka – szkolniaki, 
kiere szły łobładowane ksióżkami, pojczanymi w na-
szej Bibliotece. Spytoł żech sie ich, czy wiedzóm wie-
la ta Biblioteka mo roków. Podziwali sie na mie, cóż 
im to za pytani zadowóm, a jedyn taki śmielszy zaroz 
mi łodpowiedzioł, że biblioteka była zawsze, bo poj-
czowoł tu ksióżki mój dziadek i łod dziadka dziadek. 
Pojczujóm ksióżki moi tatowie i jo też pojczujym bo 
rod czytóm. Tóż myślym, że Biblioteka była zawsze w 
naszej Gminie. 

Nie zawsze, żech im łodpowiedzioł. Ale siedny-
my se tu na ławce, a jo wóm połopowiadóm jak to ta 
Biblioteka, kiero latoś mo 60 roków sie łurodziła. Lu-
dzie radzi tu chodzóm, dyć zawsze tak było że Lud 
Cieszyński był chłónny wiedzy i nowin, kierych szu-
kał w tym słowie pisanymw ksióżce. Toteż nie dziwo-
ta, że kiesi downi chłop cieszyński łumioł czytać i pi-
sać, a w głymbi naszego kraju szlachcic podpisowoł 
sie krzyżykami. 

Nasz ślónski lud, kie nie było dostympu do szkół, 
łuczył sie czytać i pisać na satrych pobożnych książ-
kach i modlitewnikach bo Cieszyniok już wtedy wie-
dzioł, że ksióżka bawi, łuczy i wychowuje. Kie przez 
wiela, wiela roków łurzyndowym jynzykym na na-
szych ziemiach był nimiecki abo czeski, to ksióżka w 
naszym łojczystym jynzyku była przyjacielem tego 
ludu. Roztomajtymi drógami była skludzano pod cie-
szyński strzechy z takich miast jak Brzyg, Kalwaria 
czy Kraków. Były to dzieła Reja, Kochanowskigo, 
Siynkiewicza, Mickiewicza, Słowackigo i inszych 
wielkich pisarzy. Kształtowały łóne jynzyk naszego 
ludu i przez kupe roków ksióżka była jedynóm łosto-
jóm narodowego, łojczystego jynzyka na Ślónsku Cie-
szyńskim. Po I Wojnie Światowej doczkała czasów 
swobody, powszechnie znaszła sie już po naszych 
chałpach, ksiyngarniach i szkołach. Była szanowano    
i godnie spełniała swojóm role. Ale przyszeł rok 1939, 
zaczyło sie prześladowani cieszyńskigo ludu i ksióżce 
przypod podobny los, była prześladowano, tympióno   

i niszczóno. Wiela cynnych 
zbiorów publicznych i pry-
watnych bezpowrotnie stra-
ciło sie, ale na szczyńści po 
rokach wojny ksióżka zaś 
łujrzała prómienie słońca. 
Kie josiyniczanie kapke za-
pómnieli ło tych strasznych 
czasach zaczyli rozmyślać, 
że przeca przydałaby sie w 
naszej dziedzinie Biblioteka 
kaj by sie pojczowało ksióżki, kiere łuczóm, bawióm i 
wychowujóm. Toteż josiyniccy radni spóminali ło tym 
na kożdym zebraniu i w 1957 roku zostaje łotwarto 
naszo Biblioteka. Piyrszóym bibliotekarkom została 
wielko miłośniczka ksióżki Pani Joanna Kubaczka zd. 
Biernot, kiero przez ponad 40 roków doradzała koż-
dymu czytelnikowi, jak dochtór, jako ksióżka do niego 
je nejlepszo. Łumiała łodczytać w czytelniku jego po-
trzeby i rozbudzić chyńć do czytanio. Toteż nie dziwo-
ta, że chocioż Paniczka Kubaczkowo je na emeryturze, 
to starzy czytelnicy radzi jóm spóminajóm i sie z nióm 
spotykajóm. Dyć dycki doradzi, pumoże i móndre 
słowo powiy. Przez wiela roków zarzóndzała też bi-
bliotekami w naszej Gminie i wychowała liczne grono 
bibliotekarzy, a w Josiynicy też spełniło sie życzyni    
i pragniyni naszego wielkiego wieszcza Adama Mic-
kiewicza, żeby ty ksióżki trefiły pod strzechy. Trefiły! 
Łod 60 roków Biblioteka wypożyczo ksióżki, łorgani-
zuje roztomajte spotkania autorski i spotkania  z cie-
kawymi ludźmi, a tym nejmniejszym czyto sie tu cie-
kawe bojki i zaszczepio sie w nich chyńć do czytanio. 
Dzisio już mało je miejscowości na ślónsku cieszyń-
skim, w kierychby nie było Biblioteki. Tak to było      
z tymi ksióżkami na naszych ziymeczkach i z naszóm 
bibliotekóm, ale mie trzeja już kóńczyć– prawiym 
mojim młodym słuchaczóm.  

Tóż piyknie dziynkujymy za taki wykład – łod-
powiedzieli mi mali miłośnicy ksióżek. Dzisio dowie-
dzieli my sie, że ksióżka nie jyny bawi, łuczy i wy-
chowuje, ale je też wielkim przyjacielym człowieka.  

To je prowda, a takich przyjaciół ksióżek je kupe, 
tuż życzymy naszej Bibliotece z łokazji jej 60 - lecio 
wszystkiego co nejlepsze. 

J. N. Josiyniczanin  

WNIOSKI O DOFINANSOWANIE KOTŁÓW 

Są już dostępne wnioski o dofinansowanie do zakupu kotłów centralnego ogrzewania. Od czwartku 
28 września wypełnione wnioski będą przyjmowane na dzienniku podawczym Urzędu Gminy w Ja-

sienicy.  
Przypomnijmy, że rusza gminny program dofinansowania wymiany kotłów centralnego ogrzewania. 
Zgodnie z regulaminem za wymianę starego kotła i zakup nowego, spełniającego normy ekologiczne, 

można będzie uzyskać dofinansowanie od 1 tys. zł do 2,5 tys. zł.  
Wzór wniosku można pobrać na www.jasienica.pl 
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SREBRNE DYPLOMY DLA CHÓRU MIESZANEGO  
HEJNAŁ MAZAŃCOWICE 

Podczas odbywających się w dniach 12-17 
września 2017 w Lioret de Mar i Barcelonie VII 
Międzynarodowego Festiwalu i Konkursu Chó-
ralnego "Cançó Mediterrània" oraz Międzynaro-
dowego Konkursu Chóralnego im. Pau Casalsa 
chórzyści z Mazańcowic, pod dyrekcją Krzyszto-
fa Przemyka, zdobyli Srebrne Dyplomy           
w trzech kategoriach: muzyka sakralna, mu-
zyka ludowa i muzyka katalońska, a także 
specjalne wyróżnienie z nagrodą finansową,    
w kategorii muzyka katalońska. 
W konkursie wzięło udział 15 chórów z Hiszpa-
nii, Włoch, Czech, Litwy, Polski i Wysp 
Owczych. 
Poza samym konkursem, niesamowitych wrażeń 
dostarczył  wszystkim  chórzystom specjalny 
koncert 14 września, w przepięknej gotyckiej 
Katedrze Św. Eulalii i Św. Krzyża w Barcelo-
nie. Dźwięki pieśni sakralnych rozchodzące się 
w półmroku po wnętrzu katedry, były swoistą 
nagrodą dla wszystkich śpiewających. 

Długa podróż autokarowa została podzielo-
na na 2 etapy z przystankiem na noclegi i kon-
certy we włoskich Dolomitach (dzięki trwającej 
od 5 lat przyjaźni z chórem La Valle z Sover). 
Pierwszy koncert we Włoszech, odbył się w so-
botę 9 września na rynku w miejscowości Casat-
tadi Floriana, oprócz chóru Hejnał wystąpili go-
spodarze: chór dziecięcy Minicoro z Piscine oraz 
chór La Valle z Sover. W niedzielę hejnaliści 

zwiedzili kościół świętych Męczenników w Sanzeno (krótki koncert), zamek Valer w Villed’Anaunia (krótki 
koncert w XIV wiecznej kaplicy) oraz wzięli udział we Mszy św., w kościele Santa Maria Assunta i dali krótki 
koncert po liturgii.  A później to już Hiszpania i zmagania konkursowe. 
Chór Hejnał Mazańcowice, kieruje serdeczne podziękowania dla Wójta Gminy Jasienica – Pana Janusza Pierzy-
ny, Gminnego Ośrodka Kultury w Jasienicy oraz dla sponsorów: Marbet, Hydroinstal, Admot, oplatki.pl, Venti, 
Bank Spółdzielczy w Jasienicy. 

Krzysztof Przemyk 

 

DYNAMICZNA JASIENICA 
Turniej tenisa stołowego partnerował w poniedziałek 25 września polsko-czeskiemu spotkaniu, 
realizowanemu w ramach współpracy transgra-

nicznej.  
W turnieju tenisa stołowego przeprowadzonym     

w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Jasienicy wzięły 
udział cztery drużyny ze szkół podstawowych z gminy 
Jasienica, a także drużyna z Petřvaldu.  

Zdobywcami statuetek Wójta Gminy Jasienica      
w turnieju zostali:  
W kategorii dziewczęta:  
I miejsce Wiktoria Mojżyszek z Międzyrzecza  
II miejsce Wiktoria Szczygieł z Międzyrzecza  
III miejsce Natalia Świątkiewicz z Międzyrzecza    
W kategorii chłopcy 2006-2007  
I miejsce Maciej Janik z Międzyrzecza  
II miejsce Ignacy Dembiński z Międzyrzecza  

III miejsce Maciej Kosiec z Międzyrzecza    
W kategorii chłopcy 2004-2005  
I miejsce Mateusz Szkucik z Międzyrzecza  
II miejsce Bartłomiej Sygut z Mazańcowic  
III miejsce Szymon Wizner z Międzyrzecza    
Ostatnie opady deszczu były przyczyną odwołania 
turnieju piłki nożnej oraz warsztatów jazdy na rolkach.  
Spotkanie zostało zorganizowane w ramach utrzyma-
nia trwałości projektów „Kulturalne pogranicze – mo-
dernizacja infrastruktury kulturowo-sportowej w Pe-
třvaldzie, w Strumieniu i w Jasienicy” oraz „Kultural-
ne pogranicze – stworzenie nowoczesnej infrastruktu-
ry kulturalnej w Jasienicy i w Petřvaldzie”.  

www.jasienica.pl 
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WIELKI SUKCES „JASIENICZANKI” 
 

Dnia 17.09.2017r. członkowie Zespołu Regional-
nego „Jasieniczanka” w swoich pięknych,  śląskich 
strojach, uświetnili  śpiewaniem kilku dziękczynnych 
pieśni nabożeństwo żniwne, dożynkowe w Kościele 
św. Jerzego w Jasienicy. Stało się to już tradycją, że 
Zespół wraz z parafianami, dziękował Panu Bogu za 
ochronę, błogosławieństwo i tegoroczne plony. 

 
Wczesnym rankiem 25.09.2017r. Zespół „Jasieni-

czanka” wyjechał do Koszęcina – siedziby Zespołu 
Pieśni i Tańca „Śląsk”, aby wziąć udział w IV Euro-
pejskim Konkursie „Rozśpiewany Śląsk”. Wykonanie 
naszych pieśni w ściśle określonym regulaminowym 
czasie zostało ocenione najwyżej. Zespół nasz zajął I 
miejsce oraz otrzymał nagrody: dyplomy, upominki 
książkowe i udział w 3-dniowych warsztatach arty-
stycznych w najbliższym czasie.  

Jest to dla nas olbrzymi sukces, tym bardziej, że to 
po raz drugi  „Jasieniczanka” zdobywa w Koszęcinie 
główną nagrodę. W tak prestiżowych konkursach, w 
ub. Roku, zostaliśmy również tak wysoko ocenieni 
przez profesjonalne jury. 

Jesteśmy z tego dumni i cieszy nas, że możemy 
rozsławiać naszą gminę Jasienica, poza granicami Ślą-
ska Cieszyńskiego. Jest to sukces wszystkich nas 
śpiewających i wspaniałej, utalentowanej kapeli. 

Występy 25.09. zostały  połączone ze szczególną – 
98 rocznicą urodzin prof. Stanisława Hadyny (1919-

1999), założyciela i długoletniego dyrektora Zespołu 
Pieśni i Tańca „Śląsk”. Z tej okazji wzięliśmy również 
udział w uroczystym apelu i złożeniu kwiatów przez 
przedstawicieli Szkół Hadynowskich, pod tablicami 
prof. Stanisława Hadyny i Elwiry Kamińskiej – rów-
nież współtwórczyni Zespołu „Śląsk”. 

Niektóre ze znanych utworów Stanisława Hadyny, 
śpiewa także nasz Zespół, np.: Ondraszek, czy Hej tam 
w dolinie. 

Profesor S. Hadyna został pochowany w naszej ślą-
skiej ziemi w Wiśle na Groniczku. 

Cieszy nas, że są ludzie, którzy kochają muzykę, 
naszą gwarę, tańczą i śpiewają, również przez szacu-
nek dla naszych przodków chętnie to robią zdobywa-
jąc przy tym wysokie nagrody. 
   Uczestniczka PP 

 

WIĘCEJ KURSÓW PKS 
Od 1 października przez gminę Jasienica na dwóch 

nowych liniach ruszyły dwa nowe kursy autobusowe.  
Jak zapowiada wójt gminy Jasienica Janusz Pie-

rzyna, wprowadzenie dodatkowych kursów to odpo-
wiedź na wnioski mieszkańców. – Nasza gmina jest 
rozległa i choć większość z mieszkańców dysponuje 
własnymi samochodami, to trzeba jednak pomyśleć 
także o tych, którzy mogą korzystać tylko z komuni-
kacji publicznej – wyjaśnia wójt.  

Jedna z tych dwóch nowych linii zostanie urucho-
miona w niedziele, ma na celu połączenie sołectw 
gminy Jasienica z Bielskiem. Autobus wyruszałby z 
bielskiego dworca autobusowego ok. 6.30, drugi kurs 
został zaplanowany ok. godz. 13. Linia prowadziłaby 
z Bielska ul. Cieszyńską i od strony Jaworza dojeżdża-
łaby do krzyżówki w Jasienicy, stąd ul. Strumieńską 
do Rudzicy, potem do Roztropic, Wieszcząt, Bielo-
wicka, Grodźca, Świętoszówki, gdzie przy strażnicy 
OSP skręcałaby na Biery, a stamtąd przy fabryce me-
bli znów wychodziłaby na ul. Cieszyńską i tędy wra-
cała do Bielska.  

Druga linia zostałaby uruchomiona tylko w dni ro-
bocze, z myślą o tych mieszkańcach gminy, którzy 
muszą dostać się do centrum gminy, a więc do Urzędu 
Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, 
ośrodka zdrowia czy Komisariatu Policji. Została po-
prowadzona z bielskiego dworca autobusowego przez 
Komorowice do Mazańcowic, stąd na rondzie za ko-

ściołem skręcałaby na Ligotę w gminie Czechowice-
Dziedzice, potem znów wracała na teren naszej gminy 
i przez Międzyrzecze Dolne, następnie Międzyrzecze 
Górne oraz Wygrabowice w Jasienicy dochodziłaby 
do Urzędu Gminy. Stąd prowadziłaby dalej, Strumień-
ską do krzyżówki w Jasienicy, następnie Cieszyńską 
do fabryki mebli, gdzie skręcałaby na Biery, następnie 
zmierzałaby do Świętoszówki, Grodźca aż na Zagórę, 
potem przez Bielowicko, Wieszczęta i Łazy, znów do-
jeżdżałaby pod Urząd Gminy. Z tego miejsca wracała-
by trasą przez Międzyrzecze, Ligotę i Mazańcowice 
do Bielska.  

Jak wyjaśnia wójt Janusz Pierzyna, w tym wypadku 
autobus w ciągu dnia robiłby podwójną pętlę, która 
pozwoliłaby mieszkańcom dojechać do centrum Gmi-
ny i wrócić później do swoich sołectw. Pierwszy auto-
bus wyruszałby z Bielska ok. 8, pod Urzędem Gminy 
byłby ok. 8.45, a drugi raz w tym kursie ok. 9.25. 
Drugi wyruszałby odpowiednio o 10, a w Jasienicy 
byłby ok. 10.45 oraz 11.25.  
Do przejazdów autobusów po terenie gminy Jasienica 
budżet gminy dopłacałby 1,6 zł za kilometr. – Jeżeli 
nasi mieszkańcy wykażą zainteresowanie, to kursy 
wprowadzimy na stałe. Przez pierwsze tygodnie bę-
dziemy obserwować, jak dużo pasażerów korzysta      
z autobusów – dodaje wójt.  

     www.jasienica.pl 
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REMONT DACHU W SZKOLE W GRODŹCU 
 Rozpoczął się remont dachu w budynku Zespołu 

Szkolno-Przedszkolnego w Grodźcu. Prace można było 

rozpocząć po opuszczeniu poddasza przez mieszkające 

tam nietoperze.  
Jak wyjaśnia wójt gminy Jasienica Janusz Pierzyna, wła-

śnie gnieżdżące się na poddaszu podkowce małe, gatu-

nek nietoperzy pod ścisłą ochroną, był przyczyną rozpo-

częcie prac remontowych dopiero we wrześniu, pod ko-

niec sezonu budowlanego. Grodziecka kolonia podkowca 

małego liczy ok. 30 osobników.  
Prace już trwają, zostaną wymienione elementy drewnia-

nej konstrukcji dachu, zyska on również całkowicie no-

we poszycie o powierzchni ponad 350 m
2
. Przy okazji 

remontu dachu zostanie również naprawiona i odnowio-

na elewacja budynku oraz gzymsy tego historycznego 

budynku. Całość będzie kosztować ponad 200 tys. zł, 

prace mają się zakończyć w połowie grudnia  
O tym, że nietoperze zagnieździły się w szkole         

w Grodźcu, wiedziano od dawna, jednak ich dostrzeżenie 

w zakamarkach poddasza nie było takie łatwe. Podczas 

wizji do ekspertyzy budowlanej, przeprowadzonej         

w 2012 r., zrobiono im zdjęcie. Podkowce to jedne          

z najmniejszych nietoperzy występujących w Polsce. La-

tem rodzą młode, w tym okresie niedozwolone jest prze-

szkadzanie ich lęgowi. Na zimę przenoszą się do innych 

miejsc, w których mają odpowiednie warunki do hiber-

nacji.    www.jasienica.pl 

NIE TYLKO O PIŁCE – TRENER PIECHNICZEK W RUDZICY 
Czy polscy piłkarze awansują na najbliższy 

mundial? Czy Lewandowski ma szansę zostać naj-
lepszym piłkarzem w polskiej historii? Jak najlepiej 
wykorzystać własne talenty – nie tylko sportowe? 
To tylko niektóre z tematów, które poruszone zosta-
ły w Rudzicy, podczas spotkania   z trenerem Anto-
nim Piechniczkiem. 

Odbywające się 6 września wydarzenie, przycią-
gnęło wielu pasjonatów sportu – od tych najmłod-
szych po osoby starsze, dobrze pamiętające naj-
większe sukcesy osiągane przez drużyny trenera 
Piechniczka. Zorganizowane przez Towarzystwo 
Miłośników Rudzicy spotkanie, stało się okazją do 
wspominania najlepszych lat polskiej piłki – ale       
i opowieści o specyficznych uwarunkowaniach hi-
storycznych,   w których Polska zdobywała medal 
na mistrzostwach świata w Hiszpanii. Młodszych i najmłodszych uczestników z pewnością bardziej ciekawiły 
sugestie i podpowiedzi trenera, dotyczące drogi na piłkarski szczyt. Odwołując się do pracy z wieloma zawodni-

kami (o różnych, nie zawsze łatwych charakterach), 
trener Piechniczek motywował młodych piłkarzy z 
KS Rudzica, do wytrwałej i ciężkiej pracy. Dzielił się 
także swoim życiowym doświadczeniem, wszystkich 
zachęcając do odważnego wykorzystywania wła-
snych talentów i kultywowania życiowych pasji. 

W trakcie spotkania promowana była książka 
„Piechniczek. Tego nie wie nikt” autorstwa B. Żurek 
i P. Czado, obszerna biografia trenera, opisująca jego 
życiową drogę i sportową karierę. Przebiegające w 
niezwykle sympatycznej atmosferze spotkanie, za-
kończyło się wieloma wspólnymi zdjęciami, podpi-
sami trenera (na książce, na pocztówce czy na przy-
niesionych piłkach) i mniej formalnymi rozmowami. 
Fot. Damian Świńczyk 
 

FESTYN RODZINNY W BIERACH 
W sobotę 2. września rodziny z Bier uczestniczyły  
w festynie zorganizowanym przez Radę Sołecką, 
KGW i GOK w Bierach. Młodsi uczestnicy chętnie 
robili kolorowe przedmioty z balonów, korzystali z 
zabaw w dmuchanym zamku i malowali twarze. 
Starsi delektowali się potrawami domowej kuchni. 
Wieczorem wszyscy bawili się na festynie przy 
dźwiękach  orkiestry „KWART”.  

 

DOŻYNKI SOŁECKIE  
17. września mieszkańcy Bier dziękowali  Naj-
wyższemu za tegoroczne  plony, podczas Mszy 
Św. Dziękczynnej w miejscowym kościele.  
Piękne stroje regionalne oraz udział orkiestry dę-
tej, ubogaciły nabożeństwo. Po Mszy św. , jak co 
roku, panie z KGW częstowały kołaczami. Orga-
nizatorami dożynek byli: Rada Sołecka, KGW      
i KR w Bierach  
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EVENT CHARYTATYWNY 
Liczne atrakcje i zabawy przygotowali organizatorzy 

w czasie imprezy charytatywnej „Avalanche's Event” 
w Międzyrzeczu w gminie Jasienica.  

W sobotę 16 września po raz trzeci z inicjatywy Stu-
dia Urody Avalanche, zbierano pieniądze dla potrze-
bującego dziecka na walkę z rakiem.  

Alicja Majkut ma 6 miesięcy i mieszka w Bieruniu. 
Lekarze całkiem niedawno wykryli u dziewczynki 
nowotwór jamy brzusznej. Mała Ala w swoim dotych-
czasowym króciutkim życiu przeszła już trzykrotną 
chemioterapię, kilkukrotnie przetaczaną krew oraz by-
ła sześć razy usypiana do badań. Niestety,  u dziew-
czynki szykuje się długie, trudne i kosztowne leczenie.  

Na uczestników wydarzenia czekało wiele atrakcji 
m.in.: licytacje, pokaz mody agencji Top Modelek 
Grabowska Models, przejażdżki konne, koncert zespo-
łu Rocker Soul. Zaś wieczorem rozpoczęła się zabawa 
z Dj Mirkiem i zespołem Preludium.  

Jak informują organizatorzy, że z licytacji rzeczy      
i usług zostało zebrane prawie 13 tys. zł. Mało tego! 
Powyższa kwota nadal rośnie.  

Akcja została zorganizowana pod patronatem Wójta 
Gminy Jasienica Janusza Pierzyny.  

Organizatorzy już za rok 8 września zapraszają po-
nownie.  

www.jasienica.pl 

FESTIWAL MODELARSKI 
 

Modelarze z Mazańcowic zdobyli kolejne nagrody podczas 
VIII Festiwalu Modelarskiego w Jaworznie.  

Festiwal odbył się w miniony weekend, 2 i 3 września. Łącz-
nie do konkursu zgłosiło się 130 modelarzy, którzy zaprezento-
wali 390 modeli.  

  Modelarze z Klubu Modelarskiego „Ikar”, działającego przy 
filii w Mazańcowicach Gminnego Ośrodka Kultury w Jasienicy 
uzyskali następujące wyniki: Dariusz Furtak za Transporter Gą-
sienicowy Sd. Kf.z 9 i Tadeusz Duda modelami: Śmigłowiec 
MI-1 oraz Samolotu Lublin R-VIII zdobyli pierwsze miejsca. 
Trzecie miejsce za Samolot SOPWITH CAMEL oraz 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 Woj-
ciech 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

 

GMINNE JEDNOSTKI OSP NA ZAWODACH POWIATOWYCH 
Jednostka OSP Świętoszówka zajęła trzecie miejsce na powiatowych zawodach sportowo pożarniczych w Po-
rąbce.  
W zawodach w Porąbce wystartowały drużyny OSP Świętoszówka (męska i kobieca) oraz OSP Łazy (męska),   
a więc zwycięzcy zawodów pożarniczych na szczeblu gminnym. Panowie ze Świętoszówki stanęli na podium,   
a za zajęcie trzeciego miejsca strażacy z OSP Świętoszówka otrzymali w nagrodę odcinek węża tłocznego.  
Panie zajęły siódme miejsce, dokładnie takie samo, jak drużyna z Łazów.  
Zawodników dopingował prezes Gminnego Zarządu Ochotniczych Straży Pożarnych w Jasienicy Janusz Pierzy-
na, jednocześnie wójt. Udział w zawodach powiatowych wzięły 22 drużyny męskie i osiem kobiecych. Zawody 
na szczeblu powiatowym odbywają się co 2 lata, kwalifikowane są do nich drużyny OSP, które wygrały zawody 
na szczeblu gminnym w obu latach. Każdy zespół ma do wykonania 2 ćwiczenia: sztafetę i zadanie bojowe. 

 www.jasienica.pl 
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Wójt Gminy Jasienica 

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły i Promocji Gminy Jasienica 
Koło Gospodyń Wiejskich w  Jasienicy 

 
 

 

bo sóm my tu stela, 

bo tu nasze gniazdo 

tu nasze wiesiela 

i gwiazdeczka każdo, 

i tu naszo mowa, 

kolybka i cmyntorz, 

i ta siwo głowa 

co pamiyńć pamiynto... 

               Juliusz Wątroba 

 

  
 
 

zapraszają 

26 października 2017r. 

o godz. 17.00 

na Posiady Gwarowe 

Sala GOK przy Urzędzie Gminy w  Jasienicy. 

Wstęp bezpłatny 

Posiady będą miały charakter otwartego 
przeglądu, na który serdecznie  zapraszamy  
wszystkie osoby pragnące kultywować 
i poszerzać znajomość gwary Śląska Cieszyń-
skiego.  

Zgłoszenia do 20 października 2017 r.:   

KGW Jasienica 
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ZŁOTO DLA ZAWODNIKA UKS OLIMP 
Zawodnik klubu UKS Olimp Mazańcowice Adrian Kupczak zdobył 

złoty medal w skoku o tyczce na Mistrzostwach Polski Młodzików w Lek-
kiej Atletyce w Białej Podlaskiej.  

Adrian podczas zawodów, jakie odbywały się od 2 do 24 września, 
pokonał poprzeczkę na wysokości 4 m 30 cm ustanawiając jednocze-
śnie rekord życiowy. W tym roku jest to już trzeci medal Mistrzostw Pol-
ski dla zawodników mazańcowickiego UKS, w Młodzieżowych Mistrzo-
stwach Polski Agata Puchałka wywalczyła trzecie miejsce, a Jakub 
Gawłowski w Halowych Mistrzostwach Polski Juniorów zdobył drugie 
miejsce. To już 44. medal, jakie zawodnicy UKS Olimp Mazańcowice 
zdobyli podczas Mistrzostw Polski w okresie 16 lat istnienia klubu.  

Uczniowski Klub Sportowy „Olimp”, specjalizujący się w tej trudnej dyscyplinie sportu zrzesza dzieci i młodzież z terenu Gminy Ja-
sienica. Młodzi tyczkarze trenują w sali lekkoatletycznej przy szkole w Mazańcowicach, która przed kilku laty została specjalnie 
przebudowana na potrzeby uprawiania skoku o tyczce. Trenerem  prowadzącym jest Piotr Krupiński.  

www.jasienica.pl 

REMONT NA ULICY TULIPANÓW 
Ponad 460 tys. zł pozyskał z funduszy rządowych wójt Ja-
nusz Pierzyna na naprawę ul. Tulipanów w Jasienicy na 
Farzynie. Wkrótce ruszą prace budowlane, cała inwestycja 
ma być gotowa do końca roku.  
Na naprawę drogi wójt pozyskał dofinansowanie w Minister-
stwie Spraw Wewnętrznych i Administracji jako tzw. Promesę   
z puli na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Przypomnijmy, 
droga w czasie ulewnych deszczy w czerwcu 2013 r. została 
zniszczona, uszkodzona była nawierzchnia, asfalt został wymy-
ty, w niektórych miejscach popękał, woda wypłukała też pobo-
cza drogi.  

Przyznane 464 tys. zł to maksymalna kwota, jaką na naprawę 
drogi może wydać Gmina Jasienica, ale nie może ona przekro-
czyć 80 proc. łącznej ceny napraw. Na przeprowadzenie inwe-
stycji został przeprowadzony już przetarg, łączny koszt wynie-
sie ponad 577,5 tys. zł, co znaczy, że z pieniędzy z promesy 
zostanie wykorzystanych 462 tys. zł.  
Inwestycja wkrótce się rozpocznie, obejmie odcinek o długości 
875 m od skrzyżowania z ul. Zawilców w Jasienicy do granicy  
z Jaworzem. Zgodnie z projektem prace mają polegać na sfre-
zowaniu warstwy starego asfaltu, sprofilowaniu i stabilizacji 
warstwy podłoża, położeniu nakładki asfaltowej w dwóch war-
stwach oraz wykonaniu poboczy.  

www.jasienica.pl 

 

 

SZYCIE KOŁDER I WYROBÓW  
 Z WEŁNY, PUCHU, PIERZA 

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

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

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

 
 

PROFESJONALNE CZYSZCZENIE 
dywanów i wykładzin 

tapicerki meblowej  
i samochodowej 

tel. 694 168 920 

www.top-clean.net 
 

NA HASŁO  „Gazeta Jasienica” 
-RABAT 10% 

ZAPRASZAMY  
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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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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  

Reklama w miesięczniku „Jasienica” 

tylko  0,60 zł   za 1 cm2 

Ogłoszenia drobne– 1 zł  - za słowo 
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�  Z A K Ł A D  P O G R Z E B O W Y  �  
SZYMALA ALEKSANDER 
Świętoszówka, ul. Szkolna 138 

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

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

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

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

   

„ M E T A L - M A X ”  

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

Poleca: 

� gwoździe, śruby, nakrętki, 
podkładki 

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

Zapraszamy 

Od poniedziałku do piątku    8
00 

- 16
30

 

sobota     8
00 

- 13
30

 

 

 

EKSPRESOWA NAPRAWA 

I WYKONANIE PROTEZ 

BIERY, ul. Ogrodowa 

TEL.:    504 131 134 
                                33 819 48 77 

   

USŁUGI ZWYŻKĄ 

Zasięg pracy: 

18m wysokość, 8 m w bok 

oraz usługi piłą spalinową 

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

 
ZAKŁAD KOMUNALNY  

W JASIENICY 
świadczy 

USŁUGI ASENIZACYJNE 
(wywóz nieczystości ciekłych) 

na terenie sołectw Gminy Jasienica 

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

33/815 37 29 lub 33/829 31 47 
 

www.komunalny.jasienica.pl 

   
 

 

KWIACIARNIA „STOKROTKA” 
Międzyrzecze Górne 

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

Zapraszamy:    900-1700 
w soboty  900-1300 

Polecamy: chryzantemy, stroiki na groby, znicze, wkłady 

DEKORACJE KOŚCIOŁÓW 
I SAL WESELNYCH 

Jesteśmy na facebooku 
Serdecznie zapraszamy 

www.kwiaciarniamiedzyrzecze.pl. 
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W STOLICY TAJLANDII 
W stolicy Tajlandii uroczyście otwarto 2017 BIS-
Fed Bangkok World Open. 
Polskę reprezentuje Damian Iskrzycki z asysten-
tem Dariuszem Borowskim (obydwoje „Start” 
Bielsko Biała, mieszkańcy Rudzicy). World Open 
w Tajlandii jest najsilniej obsadzonym turniejem 
BISFed w tym roku. Startują reprezentacje z Taj-
landii, Singapuru, Hongkongu, Chin, Tajpej, Ma-
kao, Korei Południowej, Japonii, Malezji, Rosji, 
Belgii, Australii, Kanady i Polski. 

Polska Boccia: Polski Związek Bocci, Polska Federacja Bocci 
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