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

Zrodzony na sianie, w półmroku stajenki, 
śpi w ramionach Marii, Jezus malusieńki. 
Świętą noc złocistą gwiazda opromienia. 

Gromadzą się wokół przyjazne stworzenia.  
Lulajże Jezuniu snem cichym, szczęśliwym. 

Obdarz nas radością  
i szczęściem prawdziwym. 

 
Spokojnych Świąt Bożego Narodzenia,  

spędzonych z bliskimi, w ciepłej, rodzinnej 
atmosferze oraz samych szczęśliwych dni  

w nadchodzącym nowym roku 2018 
wszystkim Mieszkańcom Gminy Jasienica, 

Partnerom i Sympatykom  
życzą 

Przewodniczący Rady Gminy  

Jan Batelt 

Wójt Gminy Jasienica 

Janusz Pierzyna 

NAPRAWIONY DACH 
I ODNOWIONA ELEWACJA 

ZŁOŻYLI WIĄZANKI KWIATÓW 4 7 
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RELACJE WÓJTA GMINY JASIENICA 

      SOLIDARNOŚĆ LUDZI 
DOBREJ WOLI 
Piątego listopada 2017 r. 
została zorganizowana 
piękna akcja, która miała 
na celu pokazanie solidar-
ności ludzi dobrej woli,      
z osobą, która od kilkuna-
stu lat zmaga się z chorobą 
i myślę, że to wielkie serce, 

które przynieśli ludzie z terenu Mazańcowic i okolic 
na to spotkanie, było tak piękne i tak gorące, że ogrza-
ło Adę jak również jej mamę i najbliższych, tym co 
mogliśmy tam zobaczyć i zarazem uczestniczyć w tym 
wielkim wydarzeniu. Dlatego chciałbym bardzo ser-
decznie podziękować wszystkim ludziom dobrej woli, 
którzy zaangażowali się tę akcję, za spontaniczność, 
za poświęcony czas, za serce, za zgromadzone środki. 
Wydaje się, że przeszło to najśmielsze oczekiwania 
tych, którzy w tak krótkim czasie, w tak spontaniczny 
sposób zorganizowali całą tę akcję. Życzę, aby nie 
brakowało sił, aby towarzyszyła nadzieja i dawała siły 
do codziennego życia i oby promyki pojawiające się   
w każdym dniu, były tak jasne i tak błyszczały, że 
wszystko co jest trudne, da się pokonać. Dlatego         
z jednej strony bardzo dziękuję, a z drugiej wyrażam 
nadzieję, że dzisiejsza trudna sytuacja, jutro stanie się 
łatwiejsza poprzez tę akcję. Życzę, wszystkiego co 
najlepsze dla Ady i jej mamy. 
 WSPÓLNE SPOTKANIE WSZYSTKICH RADNYCH 
9. listopada br. spotkali się wszyscy radni, na wspól-
nym posiedzeniu komisji, aby porozmawiać na temat 
podatków, które miały by funkcjonować w następnym 
roku. Tak się dzieje, że do 15 listopada projekt budże-
tu na przyszły rok opracowuje wójt gminy, następnie 
przedkłada go radzie gminy do analizy, do prac w po-
szczególnych komisjach, a następnie budżet jest 
uchwalany. Jednak bez debaty na temat kształtu po-
datków, nie da się zrealizować uchwały budżetowej. 
Dlatego zaproponowałem radzie gminy, aby na kolej-
ny rok nie podwyższać podatków, aby one były przez 
kolejny rok, na tym samym poziomie. A środków fi-
nansowych będziemy szukać poza gminą Jasienica , 
nie wyciągając dodatkowych środków z portfeli na-
szych mieszkańców. Spotkało się to z jednogłośną 
aprobatą. Wkrótce będzie to w formie dokumentu. 
Myślę, że jest to cenna informacja ponieważ projekt 
budżetu został złożony na ręce przewodniczącego Ra-
dy Gminy Jasienica, jak również do Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w celu zaopiniowania jest w kwocie 
ponad 109 mln zł. 

Jest to moment historyczny, że gmina Jasienica posia-
da taki budżet na rok 2018. 
      NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI 
11-go listopada spotkaliśmy się najpierw w kościele 
św. Jerzego w Jasienicy, aby podziękować naszemu 
Stwórcy, za dar wolności. Serdeczne podziękowania 
kieruję do ks. dra Leszka Łysienia, za wygłoszone 
Słowo Boże i przewodniczenie Liturgii oraz wszyst-
kim kapłanom współcelebransom. Dalsza część uro-
czystości miała miejsce przed pomnikiem i krzyżem 
obok UG Jasienica. Złożeniem wieńców i kwiatów 
uczczono pamięć nie tylko wymienionych na pomni-
ku, ale wszystkich, którzy oddali swoje życie, walcząc 
o wolność i niepodległość podczas ubiegłych wieków 
zmagania się z najeźdźcami naszej ojczyzny. Dzięki 
nim język polski przetrwał na naszych ziemiach. Na-
stępną częścią uroczystości był okolicznościowy kon-
cert z występami aktorów Teatru Polskiego, z Bielska-
Białej. Wszystkim uczestnikom i wykonawcom bar-
dzo serdecznie dziękuję.  
      UROCZYSTOŚCI W RUDZICY 
14-go listopada obchodzony był dzień patrona szkoły 
św. Jana Pawła II. Na uroczystość zapraszani są lu-
dzie, którzy podczas pontyfikatu tego wielkiego Pola-
ka mieli możliwość przebywania w jego otoczeniu      
i mają zasób cennych informacji, którymi teraz dzielą 
się z innymi. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim 
organizatorom spotkań i ludziom chętnie uczestniczą-
cych w nich. Dziękuję młodzieży i nauczycielom, za 
krzewienie wartości, które przekazywał nam św. Jan 
Paweł II, które nas łączą i umacniają więzi.  
       POSIEDZENIE  
15-go listopada odbyło się posiedzenie Rady Społecz-
nej Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ja-
sienicy, którego celem był wybór przedstawiciela do 
konkursu na stanowisko kierownika tej placówki. 
Przypomnę, że podczas nieobecności pani kierownik  
Katarzyny Sałuć-Kani, obowiązki kierownika pełnił 
pan Jan Matuszek. Obecnie rozwiązana została umowa 
o pracę z poprzednią kierownik. W związku z tym 
rozpoczął się proces ogłoszenia konkursu na wakujące 
stanowisko kierownika Samodzielnego Gminnego Za-
kładu Opieki Zdrowotnej. Obecnie funkcję kierownika 
pełni pani dr Grażyna Puzoń, która była zastępcą pana 
Jana Matuszka. Myślę, że nie wpłynie to w żaden spo-
sób  na bieżące funkcjonowanie zakładu i w niedługim 
czasie konkurs zostanie rozstrzygnięty, a zakład bę-
dzie funkcjonował już z nowym kierownikiem. Jedno-
cześnie chciałbym zachęcić, aby mieszkańcy gminy 
Jasienica korzystali z usług publicznej służby zdrowia, 
ze specjalistów, laboratorium.  

Wydawca miesięcznika samorządowego „Jasienica”:  Gmina  Jasienica 
Realizacja wydawnicza: Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy, 43-385 Jasienica 1360,  tel.:33 821 20 56; e-mail: 
gok@jasienica.pl; Redaktor naczelny Romuald Bożko, e-mail: r.bozko@interia.pl;  Z-ca red. naczelnego, red. technicz-
ny, skład: Zofia Polok, e-mail: polzo@vp.pl;  
Druk: „Prasa Beskidzka” Sp. z o.o., 43-300 Bielsko-Biała, ul. Dubois 4 
Redakcja nie zwraca nadesłanych tekstów oraz zastrzega sobie prawo ich skracania bez uprzedniego powiadomienia au-
tora, zmiany tytułów i opracowania redakcyjnego. Za treść reklam i ogłoszeń redakcja nie ponosi odpowiedzialności. 
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RELACJE WÓJTA GMINY JASIENICA 
Po to bowiem doposażamy ośrodki zdrowia, aby one 
służyły naszym mieszkańcom, by wzbudzić wśród 
mieszkańców patriotyzm lokalny, ponieważ każda de-
klaracja zasila budżet tego zakładu i mamy możliwo-
ści rozwijania się wspólnie dla potrzeb lokalnej spo-
łeczności. Bo każdy pieniądz, każda złotówka nie jest 
wyprowadzana z tego zakładu, tylko tu zostaje i służy 
zakupowi następnego doposażenia, następnego sprzętu 
i następnej specjalizacji. I tak trzeba powiedzieć, że 
staraliśmy się , aby został uruchomiony punkt nocnej  
i świątecznej obsługi pogotowia dla mieszkańców i tak 
się stało. Został wyremontowany ośrodek zdrowia w 
Jasienicy, w tej części, która dotyczy lokalu dla punk-
tu pogotowia. Mamy stacjonarny zespół - lekarza         
i personelu, który na miejscu zweryfikuje potrzeby. 
Każdy może się tutaj zwrócić, bez potrzeby wyjazdu 
do Bielska, do szpitala wojewódzkiego czy do punktu 
pogotowia. Tę pomoc można uzyskać w Jasienicy,     
w dni wolne od pracy i w porze nocnej. Drugi zespół, 
to zespół wyjazdowy, wyposażony w karetki pogoto-
wia stacjonujące w Jasienicy. Takie mamy możliwo-
ści, ale na nie należy zapracować. Stąd zwracam się do 
mieszkańców z prośbą, aby deklaracje składać w pu-
blicznej służbie zdrowia gminy Jasienica, bo one po-
zwalają nam się rozwijać.  

 SPOTKANIE Z SENIORAMI W ŚWIĘTOSZÓWCE 
Odbyło się 15. listopada. Cieszy mnie, że tak liczne 
grono ludzi uczestniczyło w tym spotkaniu. Bardzo 
serdecznie dziękuję organizatorom i wszystkim, któ-
rzy przyczynili się do jego zorganizowania. Bardzo 
dziękuję KGW Świętoszówka, które przygotowywało 
poczęstunek dla uczestników. Dziękuję wszystkim 
sponsorom, którzy włączyli się w akcję pomocy           
i przygotowania tego spotkania. Serdecznie dziękuję 
wszystkim księżom, za sprawowaną Mszę Świętą        
i błogosławieństwo na następny okres ich życia i dzia-
łalności społecznej. 

SŁONECZNA GMINA JASIENICA 
17-go listopada odbyło się posiedzenie RIT-u Oddz. 
Południowego. Jest to bardzo ważne dla gminy Jasie-
nica, ponieważ startowaliśmy w konkursie odnośnie 
dofinansowania Słonecznej Gminy Jasienica. Wcze-
śniej rozpisaliśmy konkurs, zebraliśmy deklaracje, a w 
międzyczasie staraliśmy się o dofinansowanie tego 
zadania. Zarówno pod względem formalnym jak i me-
rytorycznym, wniosek został napisany bardzo dobrze  
i uzyskał możliwość dofinansowania. 
Obecnie czekamy na podpisanie umowy z Urzędem 
Marszałkowskim, co myślę, że niebawem nastąpi i bę-
dziemy wdrażać ten program w życie i ogłaszać prze-
targ na instalacje fotowoltaiczne, by w tych budyn-
kach, które zostały wylosowane, można było te panele 
zamontować, by projekt mógłby być wdrożony, a na-
stępnie rozliczony. Wartość tych inwestycji to 3 mi-
liony złotych. Jest to duży projekt i myślę, że będzie 
on dobrze służył użytkownikom i będą z tego zadowo-
leni. Jest to projekt, który umożliwia podejście do 
programu niskiej emisji, aby to co nas zatruwa było    

w jak najmniejszym stopniu produkowane w formie 
gazów i pyłów na terenie naszej gminy, a panele foto-
woltaiczne dawały czystą energię. 

DZIEŃ PRACOWNIKA SOCJALNEGO 
20-go listopada spotkałem się z pracownikami wyko-
nującymi te zadania na płaszczyźnie gminy Jasienica. 
To napawa radością, że mamy taki zespół ludzi, przy-
gotowanych merytorycznie, odpowiedzialnych, którzy 
są w stanie pomóc mieszkańcom naszej gminy w ich 
potrzebach, potrafią im pomóc i pokierować tam, 
gdzie mogą otrzymać niezbędne wsparcie. Za tę służ-
bę bardzo dziękuję wszystkim pracownikom socjal-
nym i życzę, żeby nie brakło im nigdy sił i zaangażo-
wania w dalszej działalności. 

ODBIÓR DACHU 
21-go listopada nastąpił odbiór dachu na szkole pod-
stawowej w Grodźcu. Z tym problemem zmagaliśmy 
się kilka lat. Było to uwarunkowane problemem 
gnieżdżących sie tam nietoperzy znajdujących się pod 
ochroną. W końcu po negocjacjach z organizacjami 
proekologicznymi, udało się znaleźć satysfakcjonujące 
rozwiązanie. W wyniku tego taki remont, kosztem 200 
tys. złotych, jesienią tego roku został zrealizowany. 
Jednocześnie zrobiliśmy remont elewacji. Szkoła li-
cząca ponad 100 lat tętni życiem, odzyskała swój 
dawny blask i będzie służyła jeszcze przez wiele lat. 

SPOTKANIE Z PREZESEM KATOWICKIEJ STREFY 
EKONOMICZNEJ 
23-go listopada spotkałem się z prezesem Katowickiej 
Strefy Ekonomicznej Januszem Michałkiem, celem 
omówienia możliwości funkcjonowania naszej Jasie-
nickiej Niskoemisyjnej Strefy Ekonomicznej i rozwoju 
stref na płaszczyźnie kraju. Takie możliwości mają się 
pojawić od stycznia przyszłego roku i wszystkie grun-
ty, które były nie tylko w strefach rządowych, ale        
i samorządowych, będą objęte opieką pod względem 
funkcjonowania stref w Polsce, w ramach projektu 
"Polska jedna wielka strefa", więc wydaje się, że gmi-
na Jasienica  może na tym projekcie tylko zyskać. 

KOLEJNY PRZETARG 
28-go listopada ogłosiliśmy przetarg na zbycie kolej-
nej działki o powierzchni 1,65 ha, w jasienickiej stre-
fie ekonomicznej. Szacujemy, że po dwóch miesią-
cach, kiedy dojdzie do rozstrzygnięcia przetargu, 
wpłyną kolejne środki finansowe do budżetu gminy. 

 DROGA TULIPANÓW W JASIENICY 
28-go listopada dokonano odbioru drogi, która została 
wybudowana na odcinku 875 m. ul. Tulipanów w Ja-
sienicy. Wartość inwestycji 573 tys. złotych, dofinan-
sowanie z tytułu usuwania skutków powodzi wynosi 
462 tys. zł. Wniosek w tej sprawie złożyłem do Urzę-
du Wojewódzkiego w Katowicach, w wyniku czego 
otrzymaliśmy dofinansowanie na to zadanie i myślę, 
że spotkało się to z zadowoleniem mieszkańców          
i użytkowników tej drogi. Droga została przebudowa-
na i będzie służyć przez kolejne lata. 
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DALSZE DOFINANSOWANIA 

Jesteśmy w trakcie realizacji zadań, na które udało się 
pozyskać dofinansowanie tj. ul Melchiora Grodziec-
kiego w Iłownicy jak również ul. Zalesie w Rudzicy. 
Jeśli aura pozwoli , to do końca bieżącego roku, bę-
dziemy w stanie przebudować te dwie drogi i rozli-
czyć środki, które udało się pozyskać.  
KOLEJNE PLACE ZABAW 
Zakończyliśmy proces budowy placów zabaw:            
w Grodźcu, Iłownicy, Bierach, Wieszczętach i Mię-
dzyrzeczu Dolnym. Inwestycja o wartości ok. 476  tys. 
złotych, wzbogaciła infrastrukturę rekreacyjną dla 
dzieci i dorosłych, gdyż na tych obiektach powstały 
urządzenia siłowni zewnętrznych. Przyniesie to zado-
wolenie młodym i starszym użytkownikom tych 
obiektów. 

PODZIĘKOWANIA I GRATULACJE  
Chciałbym bardzo serdecznie podziękować i pogratu-
lować wszystkim działaczom i trenerowi Klubu Spor-
towego SET z Mazańcowic, z tytułu rozsławiania 
gminy Jasienica, a z drugiej strony pogratulować za-
wodnikom ich pięknych wyników sportowych w bad-
mintonie, gdzie zdobywają laury. Jesteśmy dumni, że 
tacy mali zawodnicy, z takim wielkim sercem pod-
chodzą do sportu, rozwijają się, przynosząc zadowole-
nie i satysfakcję działaczom, rodzicom i całemu społe-

czeństwu lokalnemu. Bardzo za to dziękuję i życzę, 
aby czas spędzony na boisku, był dla was wielką rado-
ścią, dodawał sił, nie tylko podczas zawodów, ale 
również w życiu codziennym. 

SPOTKANIE Z SENIORAMI MAZAŃCOWIC 

2-go grudnia odbyło się spotkanie z seniorami Mazań-
cowic. Miało miejsce na terenie szkoły, gdyż remiza 
jest w trakcie przebudowy, a przyjaznym gestem szko-
ła przyjęła seniorów, z otwartymi rękami. Chciałbym 
bardzo serdecznie podziękować organizatorom  - Panu 
Krywultowi jak również wszystkim członkom zarzą-
du, którzy starają się, aby co roku takie spotkanie się 
odbyło, aby koło prężnie działało, a uczestnicy byli 
zadowoleni, zarówno ze sprawozdań działalności za 
miniony rok i mieli możliwość podsumowania do-
tychczasowych dokonań i wyznaczenia zadań na przy-
szłość. Podczas spotkania została podsumowana 5-
letnia kadencja ustępującego zarządu, które zostało 
przyjęte, a zarząd uzyskał absolutorium. Wybrano 
nowe władze, na czele których ponownie stanął Pan 
Karol Krywult. Serdecznie gratuluję i życzę dużo sił 
do pracy społecznej.  Dziękując wszystkim, życzę, że-
by te spotkania napawały radością uczestniczenia w tej 
wspólnocie. 

Dziękuję za relacje 
                                                      R. Bożko

 

NOWY DACH SZKOŁY W GRODŹCU 
Dach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Grodźcu 

jest już wyremontowany. 
– Na tę inwestycję czekaliśmy od dawna, ale prace 

można było rozpocząć dopiero po opuszczeniu podda-
sza przez mieszkające tam nietoperze. Właśnie chro-
nione prawem nietoperze były przyczyną zwlekania    
z rozpoczęciem prac  – mówi gminy Jasienica Janusz 
Pierzyna.  

Zakres  prac obejmował wymianę elementów 
drewnianej konstrukcji i pokrycia dachowego o po-
wierzchni ponad 350 mkw. Przy okazji remontu dachu 
została również naprawiona i odnowiona elewacja bu-
dynku oraz gzymsy tego historycznego budynku. Ca-
łość kosztowała ponad 200 tys. zł. 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Grodźcu jest szko-
łą ośmioklasową, w której funkcjonuje siedem klas      
i dwa oddziały przedszkolne. W szkole jest 5 sal lek-
cyjnych, które wyposażone są w atrakcyjne pomoce 
dydaktyczne, sprzęt multimedialny i tablice interak-
tywne; 1 pracownia komputerowa nowej generacji, za-
pewniająca osobne stanowiska dla każdego ucznia; 
pełnowymiarowa sala gimnastyczna, plac zabaw i bo-
isko sportowe oraz kuchnia serwująca dzieciom zdro-
we i pyszne posiłki. 

ZSP w Grodźcu jest nowoczesną szkołą z trady-
cjami. Kultywuje wieloletnie zwyczaje i tradycje 
szkolne, jest organizatorem wielu konkursów o zasięgu 
gminnym i powiatowym, współpracuje ze środowi-
skiem lokalnym. Szkoła proponuje szeroką gamę zajęć 
pozalekcyjnych umożliwiającą zarówno wsparcie 

uczniów w okresie wszystkich przedmiotów, jak          
i rozwijanie ich zainteresowań muzycznych, tanecz-
nych, teatralnych, matematycznych, przyrodniczych     
i sportowych (łucznictwo, piłka nożna). Placówka za-
pewnia również uczniom opiekę świetlicową, organi-
zuje zajęcia specjalistyczne oraz dba o wielokierunko-
wy rozwój i bezpieczeństwo dzieci. 

Dyrektor Zespół Szkolno-Przedszkolny w Grodźcu 
wraz z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców, uczniami, 
przedszkolakami i całą społecznością składa serdeczne 
podziękowania Wójtowi Gminy Jasienica Januszowi 
Pierzynie oraz całej Radzie Gminy Jasienica za sfinan-
sowanie remontu dachu oraz odnowienia elewacji 
szkoły. 

www.jasienica.pl 
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XIX EDYCJA NAGRODY STAROSTY BIELSKIEGO 
IM.KS. PRAŁATA JÓZEFA LONDZINA 

W tym roku nominacje  samorządów gminnych  do nagrody otrzymali:  
Michał Kobiela z gminy Bestwina.  
Jan Cader  z gminy Buczkowice.  
Czechowicki Teatr Muzyczny Movimentu  z gminy Czechowice-Dziedzice.  
Edward Pilch  z gminy Jasienica.  
Zbigniew Putek z gminy Jaworze.  

Marek Małecki  z gminy Kozy.  
Adam Sopiak  z gminy Porąbka.  

Józef Przybyła z gminy Szczyrk.  
Antoni Mleczko z gminy Wilamowice,  

Stanisław Kwaśny z gminy Wilkowice.  
Spotkanie w szczelnie wypełnionej sali zainaugurował chór 

„Hejnał” z Mazańcowic pod dyrekcją Krzysztofa Przemyka. 
Niezwykle wzruszającym momentem było ogłoszenie przez 

Alinę Świeży – Sobel przewodniczącą Kapituły Nagrody tego-
rocznego werdyktu, który jak podkreśliła przewodnicząca, był 
jedynie próbą  pochylenia się z szacunkiem i podziwem nad 
wspaniałym dorobkiem życia i działalności osób nominowanych. 

Tegorocznym laureatem Nagrody im. ks. Londzina został An-
toni Mleczko z Wilamowic  – ogrodnik, właściciel gospodar-
stwa, które od wielu lat prowadzi z żoną Elżbietą. Wierny swo-
im ideałom i zasadom, głęboko religijny, jeden z organizatorów 
kół NSZZ „Solidarność” Rolników w byłym województwie biel-
skim, szykanowany i represjonowany podczas  stanu wojennego, 
internowany, niezłomny. Instytut Pamięci Narodowej przyznał 
mu status pokrzywdzonego. Od 2011 roku współpracuje ze Sto-
warzyszeniem Ekosystem Dziedzictwo Natury Probiotics Polska, 
w swoim gospodarstwie prowadzi doświadczenia z mikroorgani-
zmami w uprawie rolniczej i ogrodniczej. Działacz charytatyw-
ny, otwarty na potrzeby innych.   

Wszyscy zabierający głos: Stanisław Szwed wiceminister  
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, I wicewojewoda śląski Jan 
Chrząszcz oraz w imieniu biskupa ordynariusza Romana Pindla 
– dyrektor Wydziału Katechetycznego  Kurii Diecezji Bielsko – 
Żywieckiej Marek Studenski akcentowali, że dzięki takim lu-
dziom jak nominowani idee księdza Londzina nabierają wymiaru 
współczesności, są aktualne i wszechobecne w życiu Małej Oj-
czyzny. Wyrażali najwyższe słowa podziwu i szacunku dla ich 
pracy, podkreślając, że nominowani nie szukają rozgłosu, pokla-
sku, a ich skromność, autorytet i bezinteresowność zachwycają 
będąc jednocześnie przykładem dla innych. 

 Podczas uroczystości wystąpił Zespół Pieśni i Tańca Śląsk 
im. Stanisława Hadyny. Taniec, muzyka, śpiew chóru i soli-
stów, gra orkiestry pod dyrekcją Krzysztofa Dziewięckiego, 
choreografia, stroje - wszystko to wspaniale skorelowane i w per-
fekcyjny sposób powiązane ze sobą - stanowiło wyjątkowo 
barwne, porywające i dynamiczne widowisko, na najwyższym, 
światowym poziomie.  To był niepowtarzalny i wyjątkowy wie-
czór, głęboko zapadający w pamięć, umysły i serca ! 

Opracowano na podstawie: www. powiat.bielsko.pl   

NOMINOWANY PRZEZ   
SAMORZĄD  GMINY JASIENICA 

 
EDWARD PILCH 

Urodził się. w Bielsku-
Białej. Tutaj skończył szko-
łę podstawową i liceum. 
Od 1946 r. grał w BKS-ie 
w piłkę nożną i hokeja na 
lodzie, w której to dyscy-
plinie w czasie służby woj-
skowej wraz ze swoja dru-
żyną wygrał Mistrzostwa 
Wojska Polskiego w Zako-
panem.  
Po zakończeniu służby wojskowej pracował w Spółdziel-
ni Włókienniczej im. Wieczorka w Chorzowie, ale przy-
znaje, że od początku marzyło mu się prowadzenie wła-
snego biznesu. Na początku prowadził punkt małej ga-
stronomii w Międzybrodziu. Rozpoczął od pieczenia kur-
czaków, w miarę rozwoju z punktu gastronomicznego 
przeniósł się do lokalu „Okraglak”, również w Międzybro-
dziu. Kolejną inwestycją był bar „Zacisze” w Żywcu. W 
1980 r. w Bystrej Śląskiej Ceramikę Pilch, która jako 
pierwsza prywatna firma w Polsce rozpoczęła produkcję 
płytek ceramicznych. W 1990 r. w Jasienicy została uru-
chomiona linia produkcyjna wyrobów sanitarnych, umy-
walek i kompaktów, a dwa lata później płytek podłogo-
wych i ściennych, dziś w ofercie firma posiada kilka ro-
dzajów umywalek, kompaktów, pisuarów, postumentów 
i misek ustępowych. Firma zatrudnia ok. 350 pracowni-
ków, najczęściej mieszkańców pobliskich miejscowości. 
Produkcja oparta jest na materiałach proekologicznych, 
płytki powstają z surowców mineralnych, które są przy-
jazne środowisku, a selektywna zbiórka odpadów umoż-
liwia ich dalsze gospodarcze wykorzystanie. Poza ryn-
kiem polskim wyroby z jasienickiej Ceramiki Pilch trafiają 
także do Niemiec, Czech, Rosji i Szwecji oraz na Węgry, 
Słowację i Ukrainę.  
Edward Pilch przez wszystkie lata swojej biznesowej 
działalności starał się stale pomagać, za co w ostatnich 
tylko latach otrzymał podziękowania m.in. od szkół pod-
stawowych i przedszkoli w Grodźcu, Jaworzu, Jasieni-
cy, Świętoszówce i Bielsku-Białej, także od straży po-
żarnych w okolicznych miejscowościach i w Bielsku-
Białej, szpitali w Bielsku-Białej i Cieszynie, ośrodków 
uzależnień w Wapienicy i Czechowicach-Dziedzicach, 
domów opieki dla niepełnosprawnych, prowadzonych 
przez siostry zakonne, hospicjum, Polskiego Czerwo-
nego Krzyża, Caritas, kościołów z terenu regionu biel-
skiego, Towarzystwa Brata Alberta, Domu Opieki „Sa-
marytanin”, Fundacji Nadzieja, Fundacji Serce dla Ser-
ca. Wspierał też rajdy rowerowe, Rajdy Samochodów 
Zabytkowych, akcję „Szlachetna Paczka”, kluby sporto-
we, osoby prywatne, które zostały pokrzywdzone przez 
los, i wiele innych mniejszych placówek użytku publicz-
nego.  
Angażuje się również na rzecz miejscowej społeczno-
ści, aktywnie wspierając wydarzenia i imprezy organi-
zowane na terenie Gminy Jasienica.    
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SPOTKANIE SENIORÓW 
Wzorem lat ubiegłych, Polski Komitet Pomocy 

Społecznej i Koło Gospodyń Wiejskich Świętoszówka 
zorganizowali uroczyste spotkanie seniorów. Uroczy-
stość została poprzedzona ekumeniczną Mszą Św, w 
kościele pw. Ducha Świętego w Świętoszówce. Wzięli 
w niej licznie udział seniorzy z 5 sołectw: Święto-
szówki, Łaz, Wieszcząt, Bielowicka i Grodźca. Spo-
tkanie, które prowadził przewodniczący Komitetu Or-
ganizacyjnego, pomysłodawca i dusza całego przed-
sięwzięcia Józef Herzyk radny Rady Powiatu Biel-
skiego rozpoczęło się tradycyjnie od uroczystego od-
śpiewania hymnu Śląska Cieszyńskiego „Ojcowski 
Dom”.  

J. Herzyk przywitał wszystkich zaproszonych gości 
oraz i zaakcentował, że seniorzy to sól i mądrość Ma-
lej Ojczyzny, dlatego tak ważna jest ciągłość pokoleń  
i przekazywanie wiedzy i doświadczenia ludzi star-
szych młodzieży. Do seniorów przybyli przedstawi-
ciele władz gminy Jasienica na czele z wójtem Janu-
szem Pierzyną, wicestarosta bielski Grzegorz Szetyń-
ski, sponsorzy, księża. Zwracając się do uczestników 
wójt J. Pierzyna podziękował wszystkim za kolejny 
rok współpracy i poinformował o planach rozwojo-
wych i inwestycyjnych gminy Jasienica w przyszłym 
2018 roku . Wicestarosta bielski G. Szetyński życzył 
wszystkim realizacji marzeń i spełnienia oczekiwań 
oraz dobrego zdrowia i nieustającej pogody ducha. 
Miłym akcentem było wręczenie bukietów kwiatów 
dla najstarszych uczestniczek tego spotkania. Gorące 
podziękowania otrzymały przedstawicielki Koła Go-
spodyń Wiejskich w Świętoszówce pod kierownictwem Grażyny Gaszek, które w tym roku przygotowały dla 
seniorów i gości smaczny poczęstunek. Spotkanie uatrakcyjnił występ Zespołu Śpiewaczego "Echo Bielowicka", 
który  powstał w czerwcu 2009 r. przy Kole Gospodyń Wiejskich w Bielowicku. Zespół pod kierownictwem He-
leny Figury – Gańczarczyk, działa pod patronatem Gminnego Ośrodka Kultury w Jasienicy, a bogaty repertuar 
obejmuje piosenki biesiadne, patriotyczne, kolędy i pastorałki.  

Do komitetu organizacyjnego wpłynęły trzy listy od: Wiceministra Stanisława Szweda, Wicewojewody Jana 
Chrząszcza oraz Europoseł Jadwigi Wiśniewskiej, z życzeniami dla seniorów i uczestników spotkania oraz z po-
dziękowaniami dla organizatorów, które zostały odczytane podczas spotkania.  

Opracowano na podstawie: www. powiat.bielsko.pl i materiałów organizatorów   
 

Dziękuję Osobom oraz Organizacjom, które wspar-
ły organizację Dnia Seniora w Świętoszówce;  
o Bank Spółdzielczy w Jasienicy.  
o Pan Poseł Stanisław Szwed 
o Pani Europoseł Jadwiga Wiśniewska. 
o Pani Radna Gminy Jaworze Katarzyna Dyaczyńska 
o Pan Radny Gminy Jasienica Karol Bierski. 
o Pan Radny Gminy Jasienica Aleksander Szymala.  
o Pan Radny Gminy Jasienica Stanisław Cebulak.  
o Pan Radny Gminy Jasienica Henryk Frycz.  

o Pan Sebastian Frycz - Dwór Świętoszówka.  
o Pan Marek Grygier - Piekarnia.  
o Pan Ireneusz Furczyk- AUTO importer.  
o Pan Edward Zemlik - Transport. 
o OSP Świętoszówka.  
o KGW. Świętoszówka.  
o Kwiaciarnia, Salon Choinek-Ewa i Arkadiusz Wa-

szek - Jasienica.  
Z wyrazami wdzięczności 

Józef Herzyk

Wielu radosnych  chwil  na Święta Bożego Narodzenia 
serdecznych spotkań rodzinnych i  Szczęśliwego Nowego Roku   

Wszystkim Mieszkańcom Gminy  
życzą 

pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury w Jasienicy 

i Zespół Redakcyjny miesięcznika  „Jasienica” 
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GMINNE OBCHODY ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI 
W sobotę, 11 listopada, odbyły się uroczyste obchody 

Święta Niepodległości. Pamiętny dzień, który uznaje się 
za datę zakończenia I wojny światowej,   a zarazem odzy-
skania przez Polskę niepodległości, mieszkańcy Gminy 
Jasienica uczcili  poprzez udział w Mszy  św. w jasienic-
kim kościele sprawowanej za Ojczyznę. Następnie z or-
kiestrą strażacką z Ma-zańcowic uczestnicy przemasze-
rowali pod Pomnik  Poległych za Ojczyznę w centrum Ja-
sienicy,  obok budynku Urzędu Gminy. Tu delegacje sa-
morządowców, rad sołeckich, szkół i organizacji społecz-
nych  w ciszy i skupieniu złożyły  wiązanki kwiatów. 

Po oficjalnych uroczystościach wójt gminy Jasienica 
Janusz Pierzyna zaprosił uczestników do sali Gminnego 
Ośrodka Kultury, gdzie przy kawie i herbacie odbyła się 
część artystyczna. Wójt przywitał gości i nawiązał do słów 
kazania, wygłoszonego podczas Mszy Św. przez Ks. dra 
Łysienia: – Każdy z nas ma własną wolność. Ona jest al-
bo duża albo mała, ale zawsze wiąże się z odpowiedzial-
nością. Nie można szczycić się wolnością bez odpowie-
dzialności. Dlatego dziękuję, że jako wolni ludzie tu jeste-
ście– mówił wójt Janusz Pierzyna. – Mamy rok, aby przy-
gotować się do stulecia odzyskania niepodległości. 
Uczestnicząc w różnych wydarzeniach na różnych płasz-
czyznach słucham tego, kto, co powinien w tej sprawie 

zrobić. Ale wydaje mi się, że przygotować powinien się cały naród, to 
powinien zrobić suweren, a nie tylko ludzie, którzy dostali mandat do 
pełnienia służby, czy władzy – dodawał.  

Następnie Wójt zaprosił do wysłuchania spektaklu muzycznego pt. 
„Bogu i Ojczyźnie. Spektakl został przygotowany przez artystów Te-
atru Polskiego w Bielsku- Białej oraz znakomitych muzyków bielskiej 
sceny muzycznej, współpracujących również przy wielu ogólnopol-
skich projektach znanych wykonawców. Wystąpili: Marta Gzowska-
Sawicka - śpiew, Rafał Sawicki - słowo, Krzysztof Maciejowski – 
skrzypce, Eugeniusz Kubat - kontrabas, Wojciech Golec - akordeon, 
scenariusz - Rafał Sawicki, muzyka i opracowanie muzyczne – 
Krzysztof Maciejowski. 

Redakcja 
 

SOLANKOWE PRZEDSZKOLA 
We wszystkich publicznych przedszkolach gminy Ja-
sienica na kaloryferach zawisły pojemniki z solanką. 
Niczym kuracjusze w Ciechocinku dzieci będą wdy-
chały jodowane tą metodą powietrze.  
Solankę dla przedszkoli pozyskał nieodpłatnie wójt 
gminy Janusz Pierzyna. – To może być jeden z ele-
mentów profilaktyki zdrowotnej wśród najmłodszych 
mieszkańców naszej gminy. Powszechnie wiadomo, że 
na południu naszego kraju występuje niedobór jodu, co 
może prowadzić do wielu groźnych chorób. Chcemy 
przetestować, czy nawilżacze kaloryferowe z solanką 
rzeczywiście pozwalają na poprawę zdrowia wśród 
przedszkolaków – wyjaśnia Janusz Pierzyna.  
Dziewięćset litrów solanki jodowo-bromowej wraz z 
82 sztukami nawilżaczy kaloryferowych przekazała na 
rzecz jasienickiej oświaty nieodpłatnie firma „Solanka 
z Zabłocia” z Zabłocia w gminie Strumień. W tym 
miejscu z odwiertu „Korona” pozyskuje się solankę 
jodkową z głęboko położonych wód leczniczych już 

od 1892 r. Firma poleca swój produkt jako stabilną      
i od dawna przebadaną solankę z udokumentowaną 
największą na świecie zawartością jodu, dochodzącą 
do 140 mg na litr.  
Nawilżacze w różnych odmianach trafiły już do po-
mieszczeń, w którym przebywają przedszkolaki we 
wszystkich oddziałach przedszkolnych ośmiu placó-
wek publicznych na terenie gminy Jasienica. Łącznie 
inhalatory oraz 180 solanek umieszczono w 42 salach 
przedszkolnych. – Poinformowaliśmy rodziców o roz-
poczęciu akcji „Jodowanie sal lekcyjnych. Jodowanie 
odbywa się pod kontrolą dyrekcji placówek i wycho-
wawców – mówi dyrektor Gminnego Zespołu Obsługi 
Szkół i Przedszkoli w Jasienicy Urszula Bujok. Niedo-
bór jodu wpływa negatywnie na organizm człowieka, 
jego zdrowie i samopoczucie, co przejawia się w m.in. 
w pogorszeniu nastroju, nadpobudliwości, nerwowo-
ści, zmniejszeniu odporności.  

www.jasienica.pl 
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OBCHODY HUBERTUSA 

Wczesnym rankiem 3 listopada myśliwi świętowali 
w Rudzicy w Dolinie Św. Wendelina. Odprawiona zo-
stała tam tradycyjna Msza Św. polowa, która rozpo-
częła obchody Dnia Św. Huberta. Przed kaplicą w Do-
linie Św. Wendelina zebrały się poczty sztandarowe 
kół łowieckich, myśliwi z rodzinami, sympatycy ło-
wiectwa oraz parafianie, by wspólnie wziąć udział     
w tej uroczystości. W tym roku zebrali się członkowie 
kół łowieckich „Ślepowron” z Rudzicy, „Knieja”        
z Zabrzega, „Hubertus” z Międzyrzecza, "Bażaniec"   
z Czechowic-Dziedzic oraz „Diana” ze Skoczowa. 
Mszę św. koncelebrowali: ks. kanonik Jacek Wójcik, 
proboszcz parafii w Rudzicy, ks. Marcin Kulig – wi-
kariusz parafii w Międzyrzeczu oraz ks. misjonarz An-

toni Wawrzeczko. Po nabożeństwie, każde z kół łowiec-
kich odjechało do swojego łowiska. 

Rudzickie Koło Łowieckie „Ślepowron” dalszą część 
obchodów Święta Hubertusa obchodziło w swoim dom-
ku myśliwskim w Iłownicy. W śniadaniu uczestniczyło 
wielu zaproszonych gości, m.in. radni gminy i sołtysi. 
Zebranych przywitał prezes Andrzej Szimke, podzięko-
wał za współpracę i wspólne świętowanie.  

Wójt, zwracając się do zebranych powiedział - Dzię-
kuję za kolejny rok współpracy, za symbiozę, która jest   
i w kole, i w gminie. To jest wartość – dodał. Po śniada-
niu przy dźwiękach rogów myśliwskich, myśliwi wyru-
szyli w las.  

redakcja 

DZIAŁANIA GMINY JASIENICA NA RZECZ OSÓB  
BEZROBOTNYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

 
Gmina Jasienica stawia na zrównoważony rozwój 

społeczno-gospodarczy. Władze gminy przykładają 
szczególną wagę do poprawy warunków życia w każ-
dym obszarze. Uzupełnieniem szeregu działań inwe-
stycyjnych poprawiających infrastrukturę publiczną 
(drogi, kanalizacja,  obiekty publiczne) oraz utworze-
nia niskoemisyjnej strefy ekonomicznej są inwestycje 
w społeczność lokalną. Wyrazem tego są dwa projekty 
społeczne, w których gmina występuje jako partner.  

  Począwszy od października 2015 roku realizowa-
ny jest projekt „ Powiat bielski-Partnerstwo, Integra-
cja, Aktywizacja” współfinansowany przez Unię Eu-
ropejską, ze środków Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego. Liderem projektu jest powiat bielski, a part-
nerami gminy: Jasienica, Bestwina, Czechowice –
Dziedzice, Jaworze, Kozy, Szczyrk, Wilamowice, 
Wilkowice. Wartość projektu wynosi 5.437.003,45 zł. 
Jakie korzyści odnoszą mieszkańcy naszej gminy w 
związku z realizacją projektu? Poza objęciem kom-
pleksowym wsparciem osób pozostających bez pracy 
(treningi społeczne, kursy zawodowe, staże zawodo-
we) również osoby niepełnosprawne otrzymują zna-
czącą pomoc w codziennym funkcjonowaniu (usługi 
asystentów osób niepełnosprawnych, usługi rehabilita-
cyjne, treningi społeczne, socjoterapia, wyjazdy 
usprawniające). Partnerska realizacja projektu pozwala 
na integrowanie społeczności lokalnych gmin z terenu 

powiatu bielskiego. Warto podkreślić, iż gmina Jasie-
nica spośród gmin wiejskich, jest największym partne-
rem niniejszego projektu.  

   Z inicjatywy Wójta Gminy złożony został rów-
nież wniosek, o dofinansowanie projektu „ Synergia 
społeczna w Gminie Jasienica”. Projekt został pozy-
tywnie rozpatrzony, jego wartość to 1.019.112,50 zł. 
Przedsięwzięcie realizowane jest od 1 maja 2016 r.,    
w ramach, którego utworzono Klub Integracji Spo-
łecznej w Bierach (remont oraz wyposażenie) oraz 
wdrażany jest kompleksowy program reintegracji spo-
łeczno-zawodowej 60 mieszkanek i mieszkańców 
gminy Jasienica. Wśród proponowanych form wspar-
cia znajdują się treningi społeczne, kursy i szkolenia 
zawodowe, kursy językowe i informatyczne, usługi 
asystentów osób niepełnosprawnych, usługi rehabilita-
cyjne oraz inne indywidualnie dobrane. Projekt ten jest 
realizowany w partnerstwie z Fundacją Charytatywną 
„Pomóżmy ubogim”, która działa przy Parafii Rzym-
skokatolickiej w Bierach. 

  Wspólne działania Wójta Gminy Jasienica oraz 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jasienicy 
skutkują realizacją projektów społecznych łącznej war-
tości około 6.500.000,00 zł. Życzymy sobie i miesz-
kańcom gminy Jasienica  równie intensywnego pozy-
skiwania środków unijnych w kolejnych latach. 

 Małgorzata Klajmon-Kierownik GOPS 
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Z   G Ó R K I … 

PRZEMI-JA-NIE! 
 

Jesień to czas zamyśleń, zadumy nad przemija-
niem, nieustającymi zmianami zachodzącymi w przy-
rodzie. Sprzyjają temu może długie wieczory i krótkie 
dni, a może zbyt mało słońca, a za dużo mgieł i desz-
czu? Mnie jednak nie dopadł czas melancholii i zadu-
my, bo z wiekiem czuję się coraz młodziej (napraw-
dę!) i daleko mi do rozczulania się nad sobą i marnym 
losem na tym padole płaczu i łez dolinie… 
 Jednak ostatnio spotkało mnie coś, co nieco wy-
trąciło mnie z owego błogostanu i uświadomiło mi, że 
dla mnie czas jednak też płynie czyniąc spustoszenia, 
wprawdzie nie w wiecznie młodej duszy, ale              
w …wyglądzie. 
 Ponieważ auto odstawiłem do mechanika, więc 
musiałem jechać do miasta autobusem, a właściwie 
takim autobusiątkiem,  w którym mieściło się kilkana-
ście osób, bo duże, czyli normalne autobusy, już nie 
mają racji bytu – prawie wszyscy mają samochody, a 
środkami komunikacji publicznej przemieszcza się 
młodzież szkolna i jakieś tam niedobitki w postaci sta-
ruszek, czy nieudaczników bez prawa jazdy. 
 Nadjechał. Wyjątkowo wielu dzisiaj uczniów       
i tych niedobitków. Wsiadłem. I tu miłe zaskoczenie: 
kierowcą jest atrakcyjna blondynka, która się nawet do 
mnie uśmiecha. Kupuję bilet i przesuwam się w głąb 
tego mini pojazdu. I pewnie bym jechał spokojnie tym 
autobusiątkiem obserwując pejzaż za oknami,  gdy 
stała się rzecz niezwykła, niespodziewana i irracjonal-
na. Ku mojemu bezdennemu zaskoczeniu, ktoś pocią-
ga mnie za rękaw. Patrzę i oczom nie wierzę, młoda 
kobieta: 
-  Proszę, niech pan usiądzie… 
Zbaraniałem. I to nie tylko dlatego, że była zjawisko-
wo piękna. Nie tylko dlatego, że kobieta ustępuje mi 
miejsca. Po raz pierwszy w życiu! Ale dlatego, że ta 
piękna kobieta, która ustępuje mi miejsca jest… na-
prawdę… w …zaawansowanej ciąży!!!  Na moje oko 
(a jestem ojcem trójki dorosłych dzieci) 

gdzieś w dziewiątym miesią-
cu…  
 Poczułem się fatalnie. 
Gorzej niż jak by mi ktoś dał 
w pysk. Co za upokorzenie:  
- Ale co też pani – żachnąłem 
się - niech pani siedzi, niech 
się pani nie wygłupia… 
- Przecież ja się nie wygłupiam, a że dobrze się czuję, 
to niech pan siada, bo już w przedszkolu uczyli mnie, 
że starym ludziom trzeba ustępować miejsca… 
Byłem zdruzgotany. Zatkało mnie na amen. Oczywi-
ście, że nie usiadłem na to zwolnione, przez przyszłą 
mamusię, miejsce. Staliśmy obok siebie: ona z wiel-
kim brzuchem, ja z wielkim zakłopotaniem, połączeni 
tym nieszczęsnym wolnym miejscem, którego nikt do 
samego Bielska nie zajął… 
 Oczywiście, że mógłbym się postarać, by mło-
dziej wyglądać.  Wystarczyło by mi tylko zgolić brodę 
i przefarbować resztki moich siwych włosów (jak robi 
to jeden z moich dobrych znajomych już kilkadziesiąt 
lat), ale wtedy jeszcze bardziej byłbym narażony na 
nieodpowiedzialne działania kobiet, które dopiero te-
raz zauważyły we mnie interesujący obiekt. A kiedy 
owym różnistym paniom zadaję niemal retoryczne py-
tanie: 
- Baby, dajcie mi spokój! Gdzie żeście były czterdzie-
ści lat temu?!? – to mi odpowiadają niewinnie: 
- Nas jeszcze wtedy na świecie nie było! 
Więc jestem rozdarty jak ta ropucha z dowcipu, co to  
i do pięknych i do inteligentnych chciała należeć,        
a biedaczka nie mogła się rozerwać… 
 A tu jesień (życia?), święta i dzieci na karku,       
z nieba lecą białe płatki na białą głowę, ale duszyczka 
zieloniutka i rozbrykana jak źrebaki na soczystej łą-
ce… 

Juliusz Wątroba 

                                                                                                                   

RADIO KATOWICE MO 90 ROKÓW 
Witóm piyknie. 
 Radio Katowice, znane nie jyno na Ślónsku, ale też w całej Polsce, a i poza grani-
cami, mo 90 roków. 
 Tóż witóm Was piyknie, kierzyście tu przyszli z bliższa i dalsza. Nie jyny na tyn 
kónkurs po naszymu se pogodać, ale też na tyn piykny Jubileusz 90-lecia łurodzin 
Ślónskigo Radia, z kierego mogymy łusłyszeć zawsze cosi do śmiychu, cosi do płaczu, 
ale zawsze do słóchanio. 
 Tóż witóm Was jeszcze roz piyknie roztomili ludeczkowie i przekazujym pozdro-
wiynia Wóm i tymu Radiu z piyknej Ziymi Cieszyńskij, z moji dziedziny, kiero nazy-
wo się Josiynica. A jo, mieszkaniec tej znanej Gminy nazywóm sie Niesyt Józef. 
 Łod downa po naszej wsi niósła sie wieść, że Radio Katowice bydzie łobchodzić 
90 roków. Je nóm łóno znóme , dyć nieroz gościło w naszej Gminie, jak sie  trefiła ja-
kosi ważniejszo łuroczystość, a tego łu nas nie brakuje, łod stycznia do grudnia. 
 Piyrsze, zaroz po Nowym Roku je: „Noworoczne Spotkani Emerytów”. Wtedy, to wóm powiym je prze-
szumno gościna, kaj 160 emerytów spotyko sie w Kompleksie Sportowo-Kulturalno-Rekreacyjnym. Tam sóm 
witani przez swojigo prezesa, radnych z Fojtym na czele, a Koło Gospodyń dycki przyrychtuje dobre jodło, ko-
łocz i kawe, przy kierej sie dobrze siedzi i spómino minióny rok. Dyć je ło czym rzóndzić, ponikierzy emeryci 
majóm 90 roków i wiyncyj. 
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RADIO KATOWICE MO 90 ROKÓW 
Tóż rzóndzóm móndrze i zwiyńźle tak, jak jejich rów-
niok – Radio Katowice.  
 Pod kóniec stycznia mómy Josiynicki Świniobici, 
jakbych chcioł ło tym dokładnie łopowiedzieć to dnia 
by brakło. Powiym jyno krótko, gaździnki stowajóm 
już po północy, stawiajóm wode na piec, coby wrzała 
jak ło pióntej przydzie masorz. A potym już je moc 
roboty, coby było wszystko do wieczora gotowe. Trze-
ja jeszcze łustawić stoły i przykryć biołymi łobrusami, 
dyć bydzie wielko zbijaczkowo zabawa. Fojt zaś na to 
świniobici łoblyko to swoji piykne łoblycze cieszyń-
ski, zostawio w chałpie tóm literackóm mowe, kierej 
łużywo na kożdo, a biere tóm naszóm staróm mowe, 
kieróm wito na progu gości. A nie myście se,  że je ich 
50 abo 60, bo je ich zwykle 250 i wiyncyj. Fojt z soł-
tysym, jak przystało na gazdów, kludzóm tóm piyk-
nóm impreze po naszymu. Chcym wóm też powie-
dzieć, że na tej gościnie był niejedyn polityk z War-
szawy, a potym, kie sie go kiery spyto, jak tam sie łu-
dało świyniobici w Josiynicy, zaroz łuciyro brode, bo 
mu sie zdo, że mo jóm jeszcze masnóm i zaczyno 
spóminać, że takij leberki, prezwósztu, a szpyrek z 
wóntrobóm nie jod w życiu. Bo je to zawsze gościna 
wyjóntkowo, przyprawióno dobrocióm i gościnno-
ścióm cieszyńskóm. 
 Dyć jeszcze wiosna na dobre nie wlazła, a już za-
czynajóm sie konkursy gwarowe po naszych szkołach, 
potym mómy roztomajte festyny, przeglóndy zespo-
łów regionalnych, a na kóniec lipca, a poczóntek 
siyrpnia Tradycyjne Żniwowani. Je to niecodzienno 
impreza, na kierej pokazuje sie, jak to downi nasi 
przodkowie żniwowali. Łuwidzieć idzie, jak się siy-
kło, łobili siyrpym i kosóm, jako sie młóciło cepym, a 
klepało kose. Zdałoby sie wóm dzisio, któż to jeszcze 
poradzi, sóm tacy ludzie, a łu nas je ich jeszcze moc. 
Przed nimi trzeja czopki schybować, bo to łóni poka-
zujóm naszym wnukóm, że chlyb to nie „Biedronka”, 
supermarket, ale nasza ziymeczka, kiero go rodzi. 
Dziynki tymu skibeczek chleba coroz miyni spotyko-
my w kubłach, na śmieciach i po krzypopach, bo 
dziecka nasze wiedzóm, że chlyb mo mieć wielki po-
szanowani, leżeć na stole, a krzyżym świyntym mo sie 
go znaczyć. 
 Na poczóntku września mómy wielki dożynki gmin-
ne, a to byście musieli widzieć. Wszystki drógi, ka je-
dzie korowód dożynkowy sóm piyknie przystrojone, a 
łołtorz w kościele bogato łobsuty plónami, kiere nasze 
gaździnki przyniósły ze swojigo pola i łogródka. Ło-
patrowały je z miłościom przez cały rok. Toteż z ser-
ca słychać śpiewani „ Czego chcesz od nas Panie za 
Twe hojne dary”. 
 Jeszcze baby nie skończyły po dziedzinie godać 
ło tych szumnych dożynkach, a już mómy Gwarowe 
Spotkani Pokolyń, na kierym to starzy i młodzi rzón-
dzóm po naszymu. A piykno cieszyńsko pieśniczka 
to popołedni łurozmajco. A jo je w wielkij zocy, że 
mogym to spotkani kludzić. Ale przyznóm sie wóm, 
że łóńskigo roku, kiej to miało miejsce piyrszy roz, 
serce mi kołatało, czy ludzie przydóm, czy ty stołki 
kiere sóm narychtowane nie bydóm prózne. Ale nie-
potrzebnie żech sie staroł, ludzi coroz wiyncyj przy-
bywało, brakło miejsca, młodzi musieli stoć.  
 Toż jo ich piyknie wszystkich przywitoł i z ło-
grómnóm radościóm żech powiedzioł, że sie bardzo 

radujym, że tych stołków brakuje, byłoby mi łokropnie 
luto, jakby były prózne.  
 Przed samymi świyntami mómy Josiynickóm Wili-
je, wtedy też je kupe ludzi, nie jyny z naszej gminy, 
ale też z inszych strón. Dyć kożdy chce poszmakować 
i dowiedzieć sie, jak się robi prowdziwóm tradycyj-
nóm Wilije i Świynta. Koło Gospodyń mo kupe robo-
ty, dyć musi to świónteczne jodło przyrychtować, a 
potym jeszcze łodpowiadać na wiela pytań, jak to sie 
robi, żeby wszystko wyglóndało świóntecznie i miało 
dobry smak. Zaś cało ta impreza je przeplecióno na-
szymi starymi kolyndami. 
 Tóż widzicie ludeczkowie złoci, że w tej moji 
Gminie dbomy łogrómnie na to, coby ludzie nie za-
pominali tej starej mowy, zwyczajów, downych piyk-
nych pieśniczek i tańców. Wzbudzómy w naszych 
mieszkańcach poczuci dumy z przynależności do tego 
regiónu. Zaś w każdóm niedziele, w samo połednie 
niejedyn słucho audycji „Po naszymu czyli po Ślón-
sku”. Kie z radia słuchocze dowiedzieli sie, że latoś 
łobchodzi łóno 90 roków rozdzwóniły sie do mnie te-
lefóny, nie jyny z mojigo regiónu, ale też z Górnego 
Ślónska, łod mojich kamratów, kierych żech poznoł 
dziynki Radiu. 
-Józek, ty wiysz, że radio mo 90 roków, myślymy, że 
przidziesz tu do studia, jak dziesiyńć roków tymu, kie 
łobchodziło łosiymdziesióntke i powinszujesz mu na 
tyn piykny Jubileusz. 
-Jo wiym, ale dziynkujym wóm za przypómniyni, pój-
dym, bo jakby mógło być inaczyj. 
 Zawiyróm łoczy, tak jak żech wóm to godoł przed 
rokami i zaś żech je w tej małej izbeczce, w kierej 
żech się łurodził. Widzym miyndzy jednym a drugim 
łoknym małóm skrzyneczke, kieróm my kołchoźni-
kym nazywali, a z kierej płynie piykno mowa ślónsko, 
ta poważno, ale i humor. Słyszym głos roztomajtych 
gawyndziorzy i zocnych ludzi, kierzy zaszczepili w 
małym chłapcu miłość do swojigo regionu. Jakbych tu 
dzisio mógł nie stanóńć, coby życzyć mojimu Radiu, 
coby z jego fali płynyły same dobre wiadómości, hu-
mor i piykno ślónsko muzyka. Tóż wszystkigo najlep-
szego. 
                  J. N. Josiyniczanin 
 
Tekst wygłoszony z okazji 90-lecia Polskiego Radia Katowi-

ce w Konkursie „Po naszymu czyli, po Śląsku”

Gminna Rada Kobiet 
składa wszystkim członkiniom  
Kół Gospodyń Wiejskich oraz  
mieszkańcom Gminy Jasienica 

życzenia   zdrowych, radosnych  
 i spokojnych  

Świąt Bożego Narodzenia  
oraz Szczęśliwego 

Nowego Roku 2018 
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RUDZICZANIN WICEMISTRZEM EUROPY! 
Damian Iskrzycki mieszkaniec Rudzicy w gminie 

Jasienica zdobył srebrny medal Mistrzostw Europy    
w Bocci.  

D. Iskrzycki wraz z asystentem sportowym, pełnią-
cym rolę zawodnika asystującego Dariuszem Borow-
skim zdobyli srebrny medal Mistrzostw Europy         
w Bocci, który odbył się w Portugali w Póvoa de Var-
zim. Jest to historyczny pierwszy medal dla naszego 
kraju w tak prestiżowym turnieju.  

W rozgrywkach grupowych Iskrzycki odniósł dwa 
wysokie zwycięstwa – z Belgijką Julie Lamberechts 
7:0 i Grekiem Konstantinosem Masourasem 7:3 – oraz 
uległ Brytyjczykowi Jamiemu McCowanowi 2:5. W 
fazie grupowej: w 1/8 finału pokonał Szweda Chri-
stoffera Hagdahla 8:4, w ćwierćfinale zwyciężył         
z Brytyjczykiem Patrickiem Wilsonem 4:1 który 
obecnie zajmuje 6 miejsce w rankingu światowym 
BISFed, a w półfinale znacząco pokonał Czecha Ada-
ma Peskę 10:1! W wielkim finale Iskrzycki ponownie 
zmierzył się z Jamie McCowanem, niestety po niesa-
mowicie dramatycznej i wyrównanej walce Brytyjczyk 
po raz drugi okazał się lepszy – wygrał 8:7  

Srebrny medal Mistrzostw Europy zapewnił bezpo-
średnią kwalifikację na Mistrzostwa Świata, które od-
będą się w sierpniu w miejscowości Liverpool - Wiel-
ka Brytania oraz ogromny awans w rankingu świato-
wym, ze wstępnych wyliczeń wynika że Iskrzycki bę-
dzie się plasował w czołowej 15 na świecie - oficjalne 
ogłoszenie rankingu BISFed odbędzie się w grudniu. 
Tak dobry start został poprzedzony cyklem treningów   
i startów, które zostały zaplanowane na cały 2017 rok 
głównie z myślą o najważniejszym turnieju ME. Da-
mian Iskrzycki wystartował w maju w I turnieju elimi-
nacyjnym do MP zdobywając złoto, w lipcu w BISFed 
2017 Poznań Regional Open zdobywając indywidual-
nie złoto  i w parach srebro, we wrześniu w II turnieju 

eliminacyjnym do MP zdobył złoty medal, początkiem 
października BISFed 2017 Bangkok World Open zaj-
mując 11 miejsce oraz w połowie października w miej-
scowości Havířov startował w międzynarodowym tur-
nieju bocci w którym zdobył w parach złoto wraz        
z Edytą Owczarz. O wyszkolenie zadbała trener Justy-
na Sromek oraz asystenci sportowi Dariusz Borowski   
i Paweł Nowak, rozwój sprzętu i poprawki technolo-
giczne Bartłomiej Wojtuś BariTECH - sekcja sporto-
wa, w której trenuje Iskrzycki jest współfinansowana 
przez Gminę Jasienica. Dzięki zaangażowaniu klubów 
"Start" Bielsko-Biała oraz KS Rudzica w rozwój Boci-
stów na terenie naszej gminy możemy liczyć na dalsze 
sukcesy. Ostatnim istotnym turniejem w tym roku bę-
dą Mistrzostwa Polski, które odbędą się w Głogowie 
14-17 grudnia. 

www.jasienica.pl 

WIECZORNICA W ROZTROPICACH 
Wzruszającą  inscenizacją w wykonaniu młodzieży z 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Wieszcząt rozpo-
częto wieczernicę w Roztropicach.  
W piątkowy wieczór 10 listopada w sali OSP odbyło 
się spotkanie poświęcone 99 rocznicy odzyskania Nie-
podległości Polski. Uroczystość rozpoczęto wzruszają-
cą  inscenizacją w wykonaniu młodzieży z Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego z Wieszcząt. Druga część 
spotkania poświęcona była Gustawowi Morcinkowi, 
jego ogromnej pracy w krzewieniu polskości na przy-

wróconych terenach Śląska, jego życiu, twórczości lite-
rackiej i miłości do Ojczyzny. Prelekcję prowadziła znana 
historyk, Halina Szotek.  
Nie zabrakło też  patriotycznych pieśni z akompaniamen-
tem kapeli stowarzyszenia, pogaduchy sąsiedzkie trwały 
do późnych godzin wieczornych.  
Organizatorzy, Stowarzyszenie Sympatyków Roztropic, 
serdecznie dziękują Dyrekcji, radzie pedagogicznej i 
uczniom Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wieszczę-
tach.      www.jasienica.pl 
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JOSIYNICZANIN WŚRÓD NAJLEPSZYCH 
Józef Niesyt, gwarowy gawędziarz z Jasienicy, znalazł się w gronie półfina-

listów XXVII Konkursu „Po naszemu, czyli po śląsku”.  
Konkurs przeprowadzono w niedzielę 19 listopada w Domu Muzyki i Tańca 

w Zabrzu, gdzie bardzo licznie zgromadzili się miłośnicy śląskiej mowy, trady-
cji i zwyczajów. W tym roku do konkursu zgłosiło się 60 uczestników, najstarsi 
mieli 79 lat, a najmłodszy uczestnik – 5 lat.  

Gminę Jasienica, już po raz czwarty, reprezentował w konkursie Józef Nie-
syt, znany gawędziarz, operujący śląskocieszyńską gwarą z wielką dozą humo-
ru, członek Zespołu Regionalnego „Jasieniczanka”, najlepiej znany chyba ze 
swego literackiego pseudonimu „Josiyniczanin”, pod którym od wielu lat         
w magazynie samorządowym „Jasienica” publikuje swoje gwarowe felietony          
i opowiastki.  

W Zabrzu Józef Niesyt wygłosił gawędę pt. „Polskie Radio Katowice mo 90 
roków”. W swoim monologu odniósł się nie tylko do jubileuszu Radia Katowi-
ce, ale podkreślał też piękno tradycji i zwyczajów kultywowanych i pielęgno-
wanych w gminie Jasienica. Tekst gawędy można przeczytać na stronie Gmin-
nej Biblioteki Publicznej w Jasienicy, będzie też dostępny w grudniowym nu-
merze „Jasienicy”.  

Józef Niesyt przeszedł przez eliminacje i znalazł się w gronie 12 półfinali-
stów. Ostatecznie zwyciężczynią konkursu została Teresa Urbańczyk z Jankowic. Półfinaliści w nagrodę pojadą 
wiosną 2018 r. na wycieczkę do Parlamentu Europejskiego w Brukseli.  

Udział w półfinałach konkursu „Po naszemu, czyli po śląsku” to niejedyny tegoroczny sukces Józefa Niesyta. 
Wcześniej zajął on pierwsze miejsce na Festiwalu Folkloru Polskiego „Sabałowe Bajania”, który odbył się        
w Bukowinie Tatrzańskiej.  

www.jasienica.pl 

MACIERZOWE SPOTKANIA Z HISTORIĄ 
Spotkania organizowane 

przez Koło Macierzy Ziemi 
Cieszyńskiej w Grodźcu 
przyciągają coraz większe 
rzesze zainteresowanych. 

Szczególnym zainteresowaniem cieszą się spotkania z 
historią, a zwłaszcza tą związaną z Grodźcem i naj-
bliższą okolicą.  Bywa że słuchaczy jest tak dużo, iż 
nie są w stanie pomieścić się w największej klasie Ze-
społu Szkolno - Przedszkolnego, w której to zwykle 
się odbywają. W takich sytuacjach pomocną dłoń wy-
ciąga do nas Wójt Gminy Jasienica Pan Janusz Pie-
rzyna, użyczając sali widowiskowej GOK-u w Jasieni-
cy, za co serdecznie dziękujemy.  

Tak było i tym razem, gdy 13 października zgro-
madziliśmy się, aby wysłuchać ciekawej prelekcji 
multimedialnej, której temat brzmiał „Grodziec i jego 
właściciele”. Nie zabrakło na spotkaniu także zapro-
szonych gości, w tym obecnych właścicieli zamku 
Państwa Zuzanny i Michała Bożków oraz Pani Preze-
ski ZG MZC w Cieszynie Marty Kawulok wraz z mał-
żonkiem, księży parafii ewangelickich Andrzeja 
Krzykowskiego i Władysława Wantuloka. Wszystkich 
serdecznie przywitała Prezes grodzieckiego koła MZC 
Pani Irena Skrzyżala. 

Spotkanie rozpoczęło się od występu sióstr Pań 
Martyny i Estery Pyków, które uświetniły je swoją grą 
na skrzypcach i flecie. 

Jak się dowiedzieliśmy losy kolejnych właścicieli 
Grodźca były bardzo burzliwe. Posiadane przez nich 
dobra, w skład których wchodziły między innymi 
Grodziec, Świętoszówka, Biery, Roztropice i Bielo-
wicko na skutek różnych życiowych zawirowań często 
zmieniały swoich właścicieli. Byli nimi kolejno: Gro-
dzieccy, Marklowscy, Sobkowie, Laryszowie, Zamoj-

scy, Strzygowscy, i  ostatni jego  przedwojenni wła-
ściciele Habichtowie, którzy wraz z wybuchem II 
wojny światowej zmuszeni byli do opuszczenia gro-
dzieckiego zamku.  

Swoją wiedzą w tym temacie podzielili się z zebra-
nymi: dr hab. Wacław Gojniczek, wykładowca  Insty-
tutu Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 
mgr Mariusz Makowski, kustosz Muzeum Grodziec-
kiego Zamku oraz inż. Józef Król, historyk z zamiło-
wania i zarazem wiceprezes MZC w Grodźcu. Pod 
nieobecność dr Jerzego Polaka, przygotowaną przez 
niego pracę przedstawiła dr Irena Skrzyżala. Zapre-
zentowane materiały  planujemy wydać w roku przy-
szłym jako II część MONOGRAFII Grodźca. Zaś      
w części III MONOGRAFII mamy zamiar przedsta-
wić czasy okupacji i powojenną historię Grodźca.  

Na zakończenie spotkania zabrał głos obecny wła-
ściciel zamku pan Michał Bożek z Ustronia, prezes 
Wytwórni  Wód Mineralnych  i Napojów „Ustronian-
ka”, który przytoczył kilka ciekawych faktów związa-
nych z dniem dzisiejszym zamku oraz zdradził nieco 
szczegółów dotyczących planów, jakie poczynił         
w związku z rozbudową jego infrastruktury.  

Mogliśmy raz jeszcze posłuchać dźwięków muzyki 
w wykonaniu Pań Estery i Martyny, które zostały na-
grodzone gromkimi brawami, zarówno na początku 
jak i na końcu spotkania. Szczególnie wirtuozerski 
popis Estery w grze na flecie, wywarł na zebranych  
niezapomniane wrażenie. 
Żegnając wszystkich Pani prezes zaprosiła na ko-

lejne listopadowe spotkanie Koła Macierzy, które po-
łączone będzie z promocją książki Zdzisława Hyli      
o słynnym grodzieckim lotniku Janie Kalfasie. Książki 
wydanej przez nasze Koło. 

Renata Moczała
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ŚWIĘTO PATRONA SZKOŁY 
14 listopada w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ru-

dzicy uroczyście obchodziliśmy święto Patrona Szkoły, które 
w tym roku przebiegało pod hasłem: Jan Paweł II - nauczy-
ciel zawierzenia. Sam dzień był pełen wrażeń i emocji a roz-
począł się uroczystą Mszą Świętą w rudzickim kościele, ce-
lebrowaną przez tegorocznego Gościa ks. dr hab. Grzego-
rza Godawę. Ksiądz doktor jest wykładowcą na Uniwersyte-
cie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie, a także od 2011 
kapelanem Hospicjum Domowego dla dzieci "Alma Spei", 
autorem kilkudziesięciu prac naukowych, ekspertem na 
gruncie pedagogiki szczególnie w obszarze pomocy ciężko 
chorym dzieciom i ich rodzicom.  

Po Mszy świętej, ks. Grzegorz spotkał się z przedszkola-
kami i w kilku słowach zwrócił uwagę najmłodszym na po-
stać Jana Pawła II, a szczególnie na Jego dobre serce. Za-
chęcił dzieci, aby za przykładem ich Patrona z dobrocią i mi-
łością podchodzili do drugiego człowieka. Następnie znako-
mitego Gościa przywitali uczniowie klas 1-4 przepięknym 
przedstawieniem(odpowiedzialne Joanna Kasperek, Kata-
rzyna Łagowska), do którego inspiracją były słowa Jana 
Pawła II wypowiedziane w Fatimie 13 maja 1991 roku: "Dziś 
jesteśmy tu, aby dziękować, żeś zawsze nas wysłuchiwała, 
że okazywałaś się Matką: (...) byłaś mi Matką zawsze, a w 
sposób szczególny 13 maja 1981 roku, kiedy czułem przy 
sobie Twoją opiekuńczą obecność. (...) TotusTuus!". Insce-
nizacja oparta była o wydarzenia, które miały miejsce 100 lat 
temu w Fatimie. Widzowie mogli zobaczyć historię trojga 
dzieci: Franciszka, Hiacynty i Łucji, którym kilkakrotnie uka-
zała się Maryja i przekazała bardzo ważne i trudne zadania 
do spełnienia. Spektakl pokazał także rolę Jana Pawła II w 
wypełnieniu orędzia fatimskiego, które wydaje się w dzisiej-
szych czasach być jeszcze bardziej naglące i aktualne niż   
w roku 1917. 

Z kolei spotkanie ks. doktora z uczniami klas starszych 
szkoły podstawowej i gimnazjum poprzedziło przedstawienie 
pt. „Z ciszy niepokalanej" (odpowiedzialne: Agnieszka Ry-
cak-Żuber, Katarzyna Łagowska). Ukazywało ono w jaki 
sposób historia życia Karola Wojtyły, a później papieża Jana 
Pawła II, jego zawierzenie Bogu oraz ufność Maryi, może 
być inspiracją dla nas dziś. Kilka scen osadzonych we 
współczesnych realiach przeplatało się z ważnymi wydarze-
niami z życia patrona naszej szkoły i wyraźnie pokazywało, 
jak zawierzenie może prowadzić do wiary, która góry prze-
nosi, do wiary wbrew nadziei; spektakl wzbogaciły pieśni 
wykonane przez chór Zespołu Szkolno- Przedszkolnego      
w Rudzicy pod kierunkiem Beaty Borowskiej (dekorację, 
pięknie dopełniającą oba przedstawienia, wykonały Barbara 
Gawlik i Barbara Szimke).  

Bez wątpienia ten uroczysty dzień był długo wyczekiwa-
ny niemniej należy podkreślić, że  atmosfera zbliżającego się 
święta była odczuwalna w murach szkolnych, na kilka tygo-
dni przed tym jakże ważnym wydarzeniem. Spowodowane to 
było niecodziennymi przygotowaniami, które objęły nie tylko 
wystrój szkoły, tworzenie przez uczniów klas I-IV niepowta-
rzalnych, oryginalnych różańców czy misterne próby do 
przedstawień  zaaranżowanych z tej wyjątkowej okazji, ale 
także miały na celu pogłębienie wiedzy uczniów na temat te-
go wybitnego Polaka. Wszyscy uczniowie wzięli udział         
w konkursie plastycznym (odpowiedzialna Basia Szimke), 
którego poziom artystyczny zasługuje na słowa uznania. Tu 
najwyższe laury otrzymali: w kategorii klasy 1-3: Nikola Soj-

ka (I miejsce), Krystian Malarz (II miejsce), Paweł Berek (III miej-
sce); w kategorii klasy 4-6: Piotr Hożyk(I miejsce), Sebastian Soj-
ka(II miejsce) i Weronika Machalica (III miejsce); natomiast wśród 
najstarszych uczniów: Weronika Gawełek (I miejsce), Klaudia Ki-
doń (II miejsce), Julia Pytlarz (III miejsce) oraz Kornelia Kohut 
(wyróżnienie). Równie wiele emocji wzbudził konkurs wiedzy (od-
powiedzialne Katarzyna Czupryniak, Bożena Małachowska, Edyta 
Sobczyk-Wiśniewska). W klasach 4-6 największym znawcą bio-
grafii Jana Pawła II okazał się Tymoteusz Lehrich, natomiast II lo-
katę wywalczyły Lilianna Banasiewicz Katarzyna Potok. W klasach 
starszych konkurs był dwuetapowy,   a jego emocjonujący finał, 
wzorowany na popularnym telewizyjnym teleturnieju 1 z 10, roze-
grano na sali gimnastycznej. Młodzież wykazała się znakomitą 
znajomością zagadnienia, a po zaciętej walce ostatecznie wyło-
niono zwycięzców, a byli to: Paweł Feruga, Wiktoria Tomaszko i 
Katarzyna Żbel.  

Należy wspomnieć, że kulminacją uroczystości było spotkanie 
młodzieży z zaproszonym Gościem. Wszyscy uczniowie, zarówno 
starsi jak i młodsi, po każdym z przedstawień, mieli możliwość po-
słuchania krótkiej prelekcji dotyczącej Patrona Szkoły-nauczyciela 
zawierzenia, siły modlitwy, a także pełnego osobistego świadec-
twa wykładu Księdza Doktora dotyczącego „nadziei nawet wbrew-
nadzei”. Taką przyjemność po zakończonych zajęciach mieli rów-
nież wszyscy nauczyciele, pracownicy szkoły i emeryci, którzy 
uczestniczyli we wspólnym spotkaniu na którym nie zabrakło 
władz gminnych i powiatowych: Wójta Janusza Pierzyny, Prze-
wodniczącego Rady Powiatu Jana Borowskiego, Dyrektor GZSIP 
Urszuli Bujok, Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Czesława Ma-
chalicy, Radnej  Zofii Polok a także ks. Proboszcza Jacka Wójcika, 
ks. Kanonika Jana Gustyna oraz Księdza Pastora Piotra Janika. 

Dzień ten na długo zapisze się w naszej pamięci, a za sprawą 
naszego wspaniałego Gościa także i w naszych sercach. 

  Bożena Małachowska 
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JASIENICZANKA W NOWYM SĄCZU – 11 XI 2017R. 
W Święto Niepodległości  – 11 XI 2017r. Zespół Regio-

nalny Jasieniczanka – wyjechał na  zaproszenie Pani Beaty 
Handzel - Prezes  Fundacji Żyj Aktywnie, do Nowego Sącza, 
Miasteczka Galicyjskiego. 
   Na początku wspólnego świętowania Dnia Niepodle-
głości, nasz Zespół uczestniczył w Pikniku Patriotycznym. 
Oglądaliśmy inscenizację historyczną nawiązującą  do wyda-
rzeń, jakie miały tam miejsce w grudniu 1914 roku, kiedy to  
Marszałek Józef Piłsudski na swej ukochanej Kasztance i w 
asyście ułanów przyjechał do Nowego Sącza, po zwycięskiej 
bitwie pod Marcinkowicami, które leżą pomiędzy Limanową, 
a Nowym Sączem. 

 Pokaz był atrakcją tradycyjnego Pikniku Patriotyczne-
go zorganizowanego przez Fundację Żyj Aktywnie, Gości-
niec Galicyjski i Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu. 

Sceneria tego miejsca, warsztaty rzemieślnicze: szew-
ski, zegarmistrzowski, krawiecki, cukierniczy, fryzjerski, foto-
graficzny, stara apteka, urząd pocztowy, mieszkanie bogatej 
rodziny żydowskiej, konne wozy gaśnicze, osoby ubrane w 
stroje z tamtej epoki, stragany z handlującymi starociami 
sprawiły, że wirtualnie przenieśliśmy się w tamte, dawne 
czasy. 

Dzisiaj wolność i niepodległość Polski można święto-
wać w różnych zakątkach naszego kraju, ciesząc się z tego, 
co osiągnęli kiedyś nasi przodkowie. To dzięki nim Polska 
znowu ukazała się na mapach Europy. 

Nasz ponad godzinny występ składał się z dwóch czę-
ści:  na początku przedstawiliśmy tańce i pieśni ludowe ślą-
ska cieszyńskiego, które zostały przyjęte bardzo ciepło i z 
prawdziwym uśmiechem. Potem była chwila przerwy dla Ze-
społu i wprowadzenie w drugą część -  patriotyczną. Przerwę 
tę w niesamowity sposób, wypełniła sama tylko (i aż) muzy-
ka naszej kapeli, właściwie – z dużej litery – ORKIESTRY,  w 
składzie: Maria Szubert – akordeon,  Estera Pyka - flet, Mar-
tyna Pyka – skrzypce i Eugeniusz Kubat – kontrabas. 

Zagrali bowiem muzykę Andrzeja Kurylewicza – pol-
skiego kompozytora i pianisty    z filmu –  pt.: Polskie Drogi. 
Było to dla wszystkich słuchających niesamowite przeżycie.  
Piękna muzyka, pełna nostalgii jak i radości, i refleksji -  któ-
rą można słuchać na okrągło. Gdyby tak przymknąć oczy 
można w tym utworze usłyszeć ciągłe upadki i ponowne 
podnoszenie się narodu polskiego, po 123 latach życia pod 
zaborami i w niewoli okupanta. Moim zdaniem, to jeden z 
najpiękniejszych utworów filmowych w historii polskiego kina. 
Wydaje mi się, że w zasadzie cała historia naszej kochanej 
ojczyzny jest  zawarta w tym  jednym utworze. Słuchając go, 

widzi się przed oczami całą Polskę z wszystkimi cierpienia-
mi, jakie przeżyła...  Niejednemu, słuchając tej muzyki łza 
zakręciła się w oku. 
 A słuchaczy było sporo, mieszkańców Nowego Sącza na 
czele z członkiem Zarządu Województwa Małopolskiego 
wraz z małżonką. 
 Wprowadzeni w doniosłą atmosferę rozpoczęliśmy drugą 
część naszego występu. Zaśpiewaliśmy kilka żołnierskich 
pieśni, które wraz z nami były śpiewane również przez pu-
bliczność.  

Po naszym występie wysłuchaliśmy miejscowego Zespo-
łu Regionalnego - Lachy, który również dał koncert pieśni pa-
triotycznych. Na zakończenie zostaliśmy poproszeni             
o wspólne odśpiewanie z Zespołem Lachy pieśni:  „Przybyli 
ułani pod okienko”. 

 I tego jeszcze dla  publiczności było za mało, dlatego 
też, tak  już całkiem na koniec odśpiewaliśmy im piękną, na-
szą pieśń: „Szumi jawor, szumi”.....  
Po tak ciepłym przyjęciu, smacznym poczęstunku i wstęp-
nym zaproszeniu naszego Zespołu i przedstawicieli naszej 
gminy już na przyszły rok, udaliśmy się w prawie 3-godzinną 
drogę powrotną do swoich domów, do Jasienicy. 

 
Nadszedł czas Świąt Bożego Narodzenia. Składamy 

sobie wzajemnie najlepsze życzenia. Niech słowa tej pięknej 
pieśni, którą śpiewa nasz Zespół będą zarazem życzeniami 
dla czytelników Miesięcznika Jasienica, wszystkich miesz-
kańców naszej gminy, jak i dla nas wszystkich nawzajem: 

„Wspaniały świat, prawdziwy raj 
Wzniósł Ojciec dla swych dzieci: 
 Ich łany jeden zwilża deszcz,  
 Im jedno słońce świeci.... 
 
... Ach Panie upamiętaj nas,  
że myśmy Twoje dzieci. 
Że jeden nas orzeźwia deszcz, 
i jedno słońce świeci. 
 
Prawdziwy balsam pomóż nieść 
Dla zranionego świata. 
I daj, by każdy w bliźnim znów, 
Swojego ujrzał brata”. 
 

W imieniu całego Zespołu Regionalnego Jasieniczanka, 
członek Zespołu - Paulina Podstawna 
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JESIENIĄ W BIBLIOTECE 
W dniu 25 października czytelnicy i użyt-

kownicy Gminnej Biblioteki Publicznej       
w Jasienicy, spotkali się z Markiem Przepió-
rą – specjalistą biorezonansu i pasjonatem 
zdrowego żywienia. Pan Marek mówił o po-
trzebie zmian nawyków żywieniowych słu-
żących zdrowiu. Podkreślił znaczenie zasa-
dowego odżywiania tak w profilaktyce jak     
i diecie leczniczej. Uczestnicy spotkania do-
wiedzieli się o tym, czego w swojej diecie 
powinni unikać i jak duże znaczenie dla na-
szego zdrowia ma odpowiednia woda.  
Nasz Gość podzielił się również swoją wie-
dzą na temat możliwości diagnostycznych 
biorezonansu oraz jego leczniczymi właści-
wościami w zakresie eliminowania bakterii, 
grzybów, pasożytów i wirusów z organizmu. 
Dziękujemy Panu Markowi za wprowadzenie 
w temat tak ważny dla codziennego funkcjo-
nowania.  

7 listopada uczniowie klas 1-3 Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Grodźcu odwie-
dzili Gminną Bibliotekę Publiczną w Jasieni-
cy. Dzieci wzięły udział w lekcji bibliotecz-
nej pt. „W krainie bajek ze Skrzatem Jagód-
ką”. W trakcie spotkania uczniowie wysłu-
chali historii Skrzata Jagódki, który założył 
leśną bibliotekę i wraz z przyjaciółmi wypo-
życzał książki mieszkańcom lasu. Jak zostać 
czytelnikiem biblioteki? Co zrobić aby wy-
pożyczyć książkę? I co musi mieć książka 
aby móc ją wypożyczyć? Na te i inne pytania 
dzieci poszukiwały odpowiedzi wraz z bi-
bliotekarzami Anną Kurpik i Magdaleną Wa-
liczek. Młodzi uczestnicy spotkania zostali 
zaproszeni do zabawy, w trakcie której wcie-
lili się w rolę małych bibliotekarzy. Ich 
pierwszym zadaniem był wybór książki god-
nej polecenia rówieśnikom i odszukanie jej 
na regałach z książkami, w jasienickiej bi-
bliotece. Zgaduj - zgadula, kalambury, worek 
z niespodzianką - to zabawy, które odbyły się 
podczas lekcji bibliotecznej. Dzieci musiały 
wykazać się znajomością bajek, opowiadań   
i ich tytułów. Drużyna, której udało się 
uzbierać największą ilość punktów uzyskała 
tytuł „Najlepszego Pomocnika Skrzata Ja-
gódki i Pani Sowy”. 

 

W czwartkowy poranek 9 listopada dzieci z klas 1-3 
Szkoły Podstawowej w Jasienicy uczestniczyły w spotkaniu      
z Waldemarem Cichoniem autorem serii książek opowiadają-
cych o przygodach kota Cukierka. Pan Waldemar przekonywał 
dzieci, że kot może występować w teatrze              i chodzić do 
przedszkola. „To najbardziej niezwykły i niesforny kot na świe-
cie, który w 2007 roku trafił do rodziny Cichoniów  i wywrócił 
jej życie do góry nogami”. Ten rozrabiający zwierzak zainspi-
rował i spowodował powstanie całej serii przygód o Kocie Cu-
kierku. Wizyta Pana Waldemara w naszej Bibliotece stała się 
dobrą okazją do zapoznania dzieci z Jego twórczością oraz hi-
storią  i przygodami psotnego i niezwykłego kota. W czasie 
spotkania dzieci wysłuchały jednej z wielu zabawnych historii 
Cukierka, w wykonaniu i w interpretacji samego autora, który 
odczytał im fragment swojej książki            i zachęcał do prze-
czytania kolejnych przygód kota.  

Magdalena Waliczek Dyrektor GBP w Jasienicy 
 

ZAWIADOMIENIE 

Zarząd Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Jasienicy Koło nr 21 

zawiadamia Członków, że spotkanie noworoczne odbędzie się 
11 stycznia 2018 roku o godz. 15:00 

w obiekcie Gminnego Ośrodka Kultury w Jasienicy na Drzewiarzu. 
        Serdecznie zapraszamy. 

         Zarząd 
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OBCHODY ROCZNICY  NIEPODLEGŁOŚCI  W KOLE   

MACIERZY  ZIEMI  CIESZYŃSKIEJ W GRODŹCU

W przeddzień 99-tej rocznicy 
odzyskania przez Polskę niepodle-
głości, w ZSP w Grodźcu odbyła się 

promocja najnowszej publikacji Koła MZC  zatytułowanej 
„SPEŁNIONE MARZENIA. ŻYCIE I LOSY WOJENNE 
JANA KALFASA PILOTA RAF - u".  

Prezes Koła, Irena Skrzyżala przywitała obecnych oraz go-
ści honorowych: siostrę Jana Kalfasa - Irenę Hyla wraz z mężem 
Zdzisławem, syna Janusza oraz siostrzenicę naszego Bohatera 
Aleksandrę Zych.  

Na wstępie obejrzeliśmy program przygotowany przez 
uczniów i nauczycieli z okazji Święta Niepodległości, na który 
złożyły się scenki historyczne, wiersze i pieśni związane z roz-
biorami Polski i walką o  niepodległość. Występ dzieci wprowa-
dził nas we wzruszający i podniosły nastrój.  

W drugiej części spotkania zapoznaliśmy zebranych z gene-
zą książki. Jej treść to wydarzenia wojenne spisywane na bieżąco 
w dzienniku, a także wiersze Jana Kalfasa, zebrane w całość        
i opracowane przez Jego szwagra Zdzisława Hylę. Z inicjatywy 
Edwarda Cichego, przy wsparciu finansowym Urzędu Gminy Ja-
sienica, wydana została publikacja, w  której zawarto losy żołnie-
rza kampanii wrześniowej, lotnika, pilota RAF-u, uczestnika bi-
twy o Anglię Jana Kalfasa, który wraz z rodzicami i rodzeń-
stwem od 1922 r. mieszkał w Grodźcu.  

Irena Skrzyżala przeczytała wiersz i kilka fragmentów 
książki, będących cytatami ze wspomnianego wcześniej dzienni-
ka.  Następnie krewni dzielili się wspomnieniami.  Syn Janusz 
przypomniał o lotach bojowych jakie odbył Jan Kalfas w Anglii 
(30) i Brindisi (11). Był On w RAF -i e jednym z dwóch Pola-
ków instruktorów lotnictwa. Otrzymał wiele odznaczeń, w tym 
m.in. Krzyż Virtuti Militari V klasy, Krzyż Walecznych, Polonia 
Restituta, ale także angielski Distinguished Flying Medal (jako 
jeden z 25 polskich pilotów RAF - u), odznaczenia francuskie, 
włoskie, jugosłowiańskie i inne.  Ich fotografie umieszczono      
w książce. Mówił o trudnych czasach po powrocie Ojca do kraju 
w czerwcu 1947 r., a także o pełnej poświecenia służbie w Pogo-
towiu Lotniczym, w którym odbył 4000 lotów, w tym około 200 
na tzw. własną odpowiedzialność.  

Z kolei pan Hyla przedstawił przepisy jakie obowiązywały 
w lotnictwie angielskim. Opowiedział o pomocniczych oddzia-
łach  kobiet, które po przeszkoleniu wykonywały pracę mechani-

ka, a 3  uzyskały licencję pilota.  Wśród nich 
były także Polki, m. in. córka Marszałka Pił-
sudskiego Jadwiga.   

Swoimi wspomnieniami o bracie po-
dzieliła się także pani Irena Hyla. 

Sporo ciekawostek dotyczących lotnic-
twa przytoczyli panowie Karol Lipowczan   
i Zbigniew Legierski. 

Książka, wydana w tym roku, jest piątą 
z kolei pozycją wydawniczą koła. Jej wyda-
nie wpisuje się w wiele historycznych rocz-
nic, w tym w 100 – lecie Królewskich Sił 
Powietrznych Zjednoczonego Królestwa 
(RAF), którego twarzą został Polak Franci-
szek Kornicki, kolega po fachu Bohatera na-
szej książki, Grodźczanina Jana Kalfasa. 

Wszystkim, którzy przyczynili się do 
powstania tej publikacji serdecznie dzięku-
jemy.  
I zapraszamy do lektury, naprawdę warto.   

Elżbieta Wiencek  
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TURNIEJ WIEDZY O RUCHU DROGOWYM 
„ JESTEM BEZPIECZNY NA DRODZE”  GRODZIEC 2017 

29 listopada 2017 r. w Zespole Szkolno – Przed-
szkolnym  w Grodźcu, odbył się Turniej Wiedzy o Ru-
chu Drogowym  pod patronatem Wojewódzkiego 
Ośrodka Ruchu Drogowego w Bielsku- Białej. 
Uczestnikami Turnieju były dzieci klas II-III z 7 szkół 
podstawowych  naszej gminy oraz spoza niej – z Gó-
rek Wielkich, Kiczyc, Pogórza i Jaworza.  

Na Turniej przybyli : Zastępca Wójta Gminy Jasie-
nica Krzysztof Wieczerzak, w zastępstwie Dyrektora 
WORD w Bielsku – Białej – Marcin Szarek,  Naczel-
nik Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Bielsku – 
Białej podkomisarz Krzysztof Stankiewicz, młodszy 
aspirant Ilona Michalczyk z Wydziału Ruchu Drogo-
wego w Bielsku - Białej, Radny Gminy Jasienica         
i Prezes OSP  w Grodźcu – Stanisław Cebulak. 

Uroczystego rozpoczęcia dokonała dyrektor szkoły 
– Jolanta Tomik, życząc wszystkim „zdrowej” rywa-
lizacji i dobrej zabawy. 

Zadania stawiane  przed dziećmi wymagały od nich 
wiedzy nie tylko teoretycznej, ale i praktycznej. Pod 
czujnym okiem policjanta  pokonywały tor rowerowy. 

Uczestnicy turnieju udowodnili, że zasługują na miano 
„bezpiecznych uczestników ruchu drogowego”  w peł-
nym tego słowa znaczeniu. Świetna zabawa i ogromne 
emocje towarzyszyły im aż do końca. Zaledwie nie-
wielkie różnice w punktacji wyłoniły zwycięzców. 
Klasyfikacja ogólna przedstawia się następująco: 
I miejsce SP w Świętoszówce  
II miejsce ZSP w Rudzicy 
  ZSP w Jasienicy 
III miejsce ZSP w Międzyrzeczu 
  ZSP w Pogórzu 
  ZSP w Wieszczętach 
 Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątki uczestnic-
twa w turnieju, a uroczystego wręczenia dyplomów      
i nagród dokonała komisja konkursowa.  
  Dyrektor Jolanta Tomik przekazała słowa podzięko-
wania sponsorom oraz wszystkim osobom  przygoto-
wującym turniej i jednocześnie zaprosiła wszystkich 
do uczestnictwa  w roku następnym. Na zakończenie  
wszyscy uczestnicy konkursu  i wszyscy uczniowie 
ZSP w Grodźcu otrzymali odblaski ufundowane przez 
WORD w Bielsku-Białej. 

Organizatorzy 

  

PODWÓJNE ZŁOTO 
PATRYKA KRAMARCZYKA 

Zawodnik KS Set Mazańcowice w dwóch turniejach 
badmintona sięgnął po najwyższe tytuły.  
W zawodach w Żyrakowie 11 listopada i Częstochowie 
12 listopada najmłodsi zawodnicy mazańcowickiego 
klubu wystartowali w dwóch turniejach badmintona. Na 
Ogólnopolskim Turnieju w Żyrakowie klub reprezento-
wało czterech zawodników: Patryk Kramarczyk, Karol 
Dubiel (kategoria U9), Christian Toczek, Tymek Wierci-
groch (U11). Najlepszy okazał się Patryk, zaś Karol po 
wyrównanej walce przegrał z późniejszym finalistą tej 
kategorii. Chrystian i Tymek w tym turnieju wygrali po 
jednym meczu w fazie grupowej.  
Z kolei w Częstochowie zawodnicy KS Set Mazańcowi-
ce zdominowali turniej, zgarniając wszystkie kolory me-
dali: pierwsze miejsce zajął Patryk Kramarczyk, drugie – 
Karol Dubiel, a trzecie – Filip Garus.  
 

UDANE WYSTĘPY 
K.S.SET MAZAŃCOWICE 

Kolejny udany występ zanotowali zawodnicy K.S.SET Ma-
zańcowice na turnieju Grand Prix Gold JM i MM, który odbył 
się w miniony weekend w Suchedniowie.  
Bezprecedensowe zwycięstwo odnieśli Julia Piwowar i Mi-
chał Szczypka w grze mieszanej. Julia ponadto zwyciężyła  
w grze pojedynczej, a Michał wywalczył drugie miejsce.          
W barwach K.S.SET Mazańcowice wystąpili Jacob Toczek, 
który zdobył 5 miejsce w grze podwójnej z Jankiem Kaperą 
(UKS Plesbad Pszczyna), a także Justyna Biernot i Piotr 
Wiercigroch, którzy tym razem musieli uznać wyższość 
przeciwników.  
Z kolei w sobotę 18 listopada w Głubczycach odbył się mię-
dzynarodowy turniej Mini Silesia Cup w Badmintonie. Brą-
zowe medale wywalczyli najmłodsi zawodnicy KS.SET Ma-
zańcowice, Karol Dubiel w U9, Christian Toczek w U11. Były 
to ostatnie występy przed zbliżającymi się Mistrzostwami 
Polski.  
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DZIECI ZE SZKOŁY W RUDZICY  W DOMKU MYŚLIWSKIM  
Kolejne spotkanie Koła Ło-

wieckiego „Ślepowron” w Rudzicy, 
z dziećmi ze szkoły podstawowej w 
Rudzicy, miało miejsce 13 listopada. 
W spotkaniu uczestniczyły dwie gru-
py dzieci: od godz. 8:30 i 11:00, któ-
re wraz z opiekunami przyjechały 
autokarami do domku myśliwskiego 
w Iłownicy - siedziby koła.  Spotka-
nie miało charakter edu-kacyjny, w 
zakresie przyrodniczo – ekologicz-
nym, a także muzycznym. Spotkanie 
jak zawsze prowadził Prezes Koła 
Andrzej Szimke. Uczestniczyli w 
nim także: Łowczy Koła Dominik 
Świńczyk, członkowie zespołu sygnalistów myśliwskich (Stanisław Rajba - pless, Grażyna Gaszek – 
par force, Sławomir Pietrzyk – par force) oraz nauczyciele i opiekunowie dzieci. Całość miała charak-
ter interaktywny, a dyskusję dotyczącą świata zwierząt żyjących w naszym otoczeniu oraz roli myśli-
wych moderował Prezes Andrzej Szimke, natomiast o roli muzyki myśliwskiej i różnych muzycznych 
ciekawostkach opowiadała sygnalistka Grażyna Gaszek, a zespół sygnalistów ilustrował wypowiedzi 
przykładami muzycznymi, grając na rogach.  

Koło Łowieckie „Ślepowron” w Rudzicy, chętnie prezentuje bogaty dorobek w zakresie gospo-
darki łowieckiej, dzieli się wiedzą, doświadczeniami, a także osiągnięciami w zakresie ochrony i regu-
lacji populacji zwierzyny łownej. Prezentuje również swoje osiągnięcia w zakresie kultury łowieckiej, 
wpisując się w ten sposób w rozwój edukacyjny dzieci i młodzieży z terenu naszej gminy. Zapraszamy 
do współpracy  „Darz Bór” 

Stanisław Rajba 
 

WIZYTA RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH 
 
    W październiku w Przedszkolu Publicznym w Świętoszówce, mieliśmy okazję gościć Ratowników 
Medycznych Karola Srokę oraz  Mateusza Strokę, z Grupy Medycznej OSP Świętoszówka. Celem spotkania 
było przygotowanie przedszkolaków do wykonywania prostych czynności udzielania pierwszej pomocy oraz 
prawidłowego zachowania się w czasie wypadku, w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia. Nigdy nie 
wiadomo, kiedy zdarzy się wypadek lub inna sytuacja wymagająca natychmiastowej reakcji, dlatego nawet 
najmłodsze dzieci warto uczyć, jak zachować się w przypadku niebezpieczeństwa. 
      Dzieci miały okazję wysłuchać informacji na temat udzielania pierwszej pomocy, uczyły się   w jaki sposób 
można komuś pomóc zanim przyjedzie pogotowie ratunkowe, jak należy sprawdzać przytomność osoby 
poszkodowanej oraz w jaki sposób wzywać pomoc. Dzieci utrwaliły numery telefonów alarmowych oraz 
obserwowały w jaki sposób wykonuje się sztuczne oddychanie. Ponadto przedszkolaki miały możliwość 
usztywniania za pomocą szyny swoich kończyn oraz nauczyły się, jak wygląda pozycja boczna ustalona i pod 
okiem instruktorów,  ćwiczyły 
bezpieczne ułożenie ciała. 
Zdobyta wiedza i ćwiczenia 
praktyczne sprawiły, że dzieci 
poczuły się "małymi ra-
townikami”. Na zakończenie 
spotkania przedszkolaki zada-
wały pytania dotyczące m.in. 
zachowania się podczas skaleczeń 
oraz chciały wiedzieć, jaką szkołę 
należy skończyć, by móc 
wykonywać w przyszłości zawód 
ratownika medycznego. 
     Przedszkolaki bardzo dziękują 
za wizytę! 

                                                                          
Nauczycielki Przedszkola Publicznego w Świętoszówce 
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W CHLEBOWEJ CHACIE 
Dzieci z Przedszkola Publicznego w Świętoszówce 

wzięły udział w wycieczce do „Chlebowej Chaty”      
w Górkach Małych. Była to okazja do spotkania         
„z okruchem tradycji”. Dzieci poznały życie w daw-
nych czasach, dowiedziały się, jak wyglądała praca     
w domu i w polu. Z wielkim zainteresowaniem 
oglądały i poznały zastosowanie sprzętu gospodarstwa 
domowego. Dowiedziały się, co trzeba zrobić, aby       
z małego ziarenka powstał bochenek chleba. 
Wysłuchały ciekawostek na temat życia pszczół, pracy 
pszczelarza i produkcji miodu. Zwiedziły stodołę,    w 
której zgromadzono sprzęt rolniczy ułatwiający gospo-
darzowi  pracę w polu.  Największą jednak 

przyjemność sprawiło dzieciom samodzielne, uformowanie i upieczenie podpłomyków, które następnie   z wiel-
kim apetytem zjadły ze smalcem, domowym  masłem i miodem popijając kawą z mlekiem. Wycieczka do skan-
senu w Górkach Małych to nie tylko poznanie historii, ale także nauka szacunku dla ciężkiej pracy rolnika. 

Nauczycielki Przedszkola Publicznego w Świętoszówce 

PRZEDSZKOLE W ZSP W GRODŹCU - wydarzenia 

DZIEŃ DYNI W PRZEDSZKOLU W GRODŹCU 
W naszym przedszkolu najbardziej wyczekiwa-

nym momentem tegorocznej jesieni był dzień dyni. 
Wśród dzieci ubranych na pomarańczowo można 
było podziwiać piękne stroje, specjalnie szyte przez 
mamy na tę okazję.  

Już od rana przedszkolaki odkrywały i poznawa-
ły walory i smaki dyni na różne sposoby. Na po-
czątku z wielkim entuzjazmem zapoznały się z dy-
niowym wnętrzem, surowe pestki odłożyły do kąci-
ka przyrodniczego, sięgną po nie do zajęć plastycz-
nych kiedy będą już suche. Pięknie ozdobiły stół, na 
którym znalazły się różnorodne dynie pod wzglę-
dem wielkości i koloru, a następnie odbyła się degu-
stacja dyniowych przysmaków. Specjalnie na ten 
dzień, Karol ze swoją mamą przygotował pyszne 
muffiny z prażonymi pestkami dyni, które dzieci 
zjadły ze smakiem. 

Nasze przedszkolaki mogły przekonać się, że 
dynia jest nie tylko pysznym surowcem w kuchni, 
bogatym w witaminy, ale też wdzięcznym materiałem plastycznym i radosną ozdobą późnej jesieni.  

DZIEŃ NIEPODLEGŁOŚCI 
W naszym przedszkolu w dniu 10 listopada ob-

chodziliśmy Święto Niepodległości. Z tej okazji 
dzieci przyszły ubrane w barwach ojczystych. Wy-
konały flagę i dumnie, przyjmując właściwą posta-
wę ciała odśpiewały Hymn Polski. Następnie, po-
znały krótką historię: Dzisiaj wielka jest rocznica. 
Jedenasty Listopada. Tym, co zmarli za Ojczyznę. 
Hołd dziś cała Polska składa. Im to bowiem za-
wdzięczamy wolność, mowę polską w szkole... 
Przedszkolaki odwiedziły również pobliski cmentarz 
i zapaliły symboliczny znicz na grobie Nieznanego 
Żołnierza. 

W programie dnia nie zabrakło również zabaw 
przy piosenkach o Polsce. Dzieci mogły poszerzać i utrwalać wiedzę biorąc udział w quizach oraz recytowały 
wiersz W. Bełzy "Katechizm polskiego dziecka". Głównym celem dnia, było kształtowanie miłości i przywiąza-
nie do kraju, pielęgnowanie tradycji i poszerzanie wiedzy o Polsce. 

A.Z. 
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WARSZTATY – „NAUKA MOJĄ PASJĄ” 
Naturalna ciekawość świata oraz wrodzona chęć do działania sprawia, że 

dzieci uwielbiają eksperymentować.  Ich badawcze umysły poznają świat przede 
wszystkim przez zabawę. Wiadomym jest, iż eksperymenty rozwijają horyzonty 
myślowe, a także wyjaśniają takie dziedziny nauki, które wydają się dla dzieci 
zbyt zawiłe. Wywołują jednocześnie pozytywne skojarzenia dotyczące fizyki, 
chemii czy biologii. Mogą tym samym pomóc wychować przyszłego naukowca, 
ale nie to jest najważniejsze. Główną zaletą eksperymentowania jest ogólny roz-
wój dziecka, dotyczący każdej dziedziny życia. To właśnie działanie przez do-
świadczanie było tematem przewodnim tegorocznych warsztatów „Nauka Moją 
Pasją” , zorganizowanych dla dzieci i rodziców w ZSP w Iłownicy 25.10. Tego 
dnia rodzice i dzieci stanęli przed nie lada wyzwaniem – musieli zmierzyć się       
z kodowaniem, łamigłówkami matematycznymi na tablicy interaktywnej,  obsługą 
mikroskopu tradycyjnego  oraz elektronicznego, obserwacją m.in.  szkieletu żaby 
i wieloma innymi niesamowitymi zjawiskami.  Wykonali doświadczenie z jajkiem    
i octem, sprawdzili rozpuszczalność substancji,  za pomocą  cieczy netowskiej 
dowiedzieli się czym jest elektrostatyczność, empirycznie pozna-
li  plastelinę magnetyczną oraz plasteliną wrażliwą na ciepło, zagrali na szklan-
kach z rożną ilością wody, porównując tę grę do brzmienia bum bum rurek. Wy-
konali pracę twórczą  „Dorysuj coś kropce” oraz podjęli się zadania z podstaw 
kodowania na stronie code org. Dzieci miały możliwość zobaczyć projekcję 
gwiazd na suficie oraz bajkę emitowaną za pomocą  projektora sprzed wielu, wie-
lu lat, a także obserwować niezwykłe okazy zwierząt – m.in. żółwia żółtolicego, 
papugi, pytona – odważni mogli go nawet pogłaskać ! Strażacy z OSP w Iłownicy 
poruszyli bardzo ważny temat – przybliżyli uczestnikom warsztatów tematykę za-
grożeń związanych z czadem. Serdecznie dziękujemy strażakom z OSP w Iłow-
nicy za współpracę, a zwłaszcza Panu Jerzemu Cieślarowi i Huberto-
wi Marekwicy oraz wszystkim nauczycielom ZSP w Iłownicy za pomoc oraz za-
angażowanie w tegoroczne warsztaty „Nauka Moją Pasją”.   

Nauczyciele przedszkola/ 

SPOTKANIA Z JĘZYKIEM  
FRANCUSKIM 

27 października 2017r., w Domu Kultury „Włókniarzy” w Biel-
sku-Białej, po raz siódmy odbyły się Spotkania z Językiem Fran-
cuskim „PurLesPassiones”.  

Tym razem I miejsce i Nagrodę Dyrektora Miejskiego Domu 
Kultury w Bielsku-Białej zdobyło Koło Wokalne z Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Jasienicy. 

Zaśpiewali piosenkę „On Ecrit Sur Les Murs”, przygotowaną 
wspólnie z opiekunem, nauczycielem muzyki – Piotrem Moraw-
skim. Zespół szczególnie chwalony był za żywiołowy przekaz        
i poprawną wymowę francuską. Należy dodać, że wymowę dzieci 
opanowały samodzielnie, ponieważ w szkole nie mają lekcji tego języka. 

Piotr Morawski 

WIESZCZĘTA MISTRZEM POWIATU 
Drużyna chłopców z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w 

Wieszczętach, zdobyła tytuł mistrza powiatu w piłce nożnej.  
Do finałowych zawodów powiatu bielskiego, rozegranych w 

środę 25 października na stadionie MOSiR w Czechowicach-
Dziedzicach, uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w 
Wieszczętach dostali się, zwyciężając w mistrzostwach gminy i 
półfinale powiatowym. Również w finale okazali się najlepsi, 
wygrywając z reprezentującymi gminę Czechowice-Dziedzice 
drużyną z SP 2 w Czechowicach, a także gminę Wilkowice ze-
społem z SP1 Wilkowice.  

W pierwszym meczu, drużyna z Wieszcząt zwyciężyła po 
zaciętym meczu z SP 2 Czechowice 2:1, w drugim – 3:2. 
Wszystkie bramki, dla Wieszcząt zdobył Tomasz Stokłosa.    

Dzięki zwycięstwu w turnieju uczniowie ZSP Wieszczęta 
zdobyli mistrzostwo powiatu w piłce nożnej i zagwarantowali 
sobie udział w zawodach rejonowych.  

Wyniki:  
SP2 Czechowice – SP1 Wilkowice 2:0  
ZSP Wieszczęta – SP2 Czechowice 2:1  
ZSP Wieszczęta – SP1 Wilkowice 3:2  
Skład drużyny ZSP Wieszczęta:    

Dorian Gruszka, Piotr Gruszka (klasa V), Tomasz Stokłosa, Ad-
rian Bujok, Artur Baron, Błażej Frycz, Michał Faruga, Konrad 
Duda (klasa VI) , opiekun Daniel Gala.  
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MIĘDZYSZKOLNY KONKURS TRZECIOKLASISTÓW 

„MAŁY OMNIBUS” WIESZCZĘTA 2017 
28 listopada 2017 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wieszczętach odbył się  już XV Międzyszkolny 

Konkurs Trzecioklasistów „Mały Omnibus”. Jak co roku w konkursie wzięli udział trzecioklasiści z wszystkich 
szkół naszej gminy – łącznie 45 uczniów. Zaproszonych uczniów i ich opiekunów uroczyście powitała Dyrektor 
Zespołu – Ilona Walach życząc wszystkim wspaniałej zabawy intelektualnej. Uczestnicy rozwiązywali pisemny 
test, który składał się z 2 części: polonistycznej i przyrodniczo-matematycznej.  Po umysłowych zmaganiach 
wyłoniono i nagrodzono trzy zaszczytne miejsca. Wyniki konkursu: 
I miejsce i tytuł „Małego Omnibusa” 2017 zdobył: 

Mateusz Ferfecki  - ZSP Jasienica 
II miejsce   
     Marta Korecka - ZSP Jasienica 
Na III miejscu uplasowało się 4 uczniów:  
      Izabela Sikora  - ZSP Wieszczęta 
     Kacper Piwowar – ZSP Mazańcowice  
     Jakub Miklar -  ZSP Jasienica 
     Szymon Kliber -  ZSP Jasienica 

Organizatorzy konkursu dziękują wszystkim 
uczestnikom i ich opiekunom, za wspaniałe przygoto-
wanie, tak bardzo liczny udział w konkursie  i przyjazd 
do Wieszcząt. Serdeczne podziękowania kierujemy do 
Wójta Gminy Jasienica – Janusza Pierzyny za pokrycie kosztów dowozu uczestników oraz do sponsorów za 
wsparcie finansowe i rzeczowe naszej imprezy.  

Zwycięzcom GRATULUJEMY i życzymy dalszych sukcesów w nauce i konkursach.  
Organizatorzy: Danuta Macura, Ewa Myszogląd, Celina Więcek, Beata Włoch  

RAZEM DLA ADY 

Licytacje, loterię fantową, kiermasz ciast oraz wiele innych atrakcji 
przygotowali organizatorzy w czasie imprezy charytatywnej „Razem 
dla Ady” w Mazańcowicach w gminie Jasienica.  
W niedzielę 5 listopada w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ma-
zańcowicach zbierano pieniądze na rzecz Ady, córki Marzeny Mu-
zyki, nauczycielki tutejszej szkoły.  
- Wójt Janusz Pierzyna podziękował organizatorom i lokalnej spo-
łeczności za włączenie się w szlachetną akcję. – Dajecie świadec-
two waszej wrażliwości na potrzeby innych ludzi, dziękuję za okaza-
ne serce – mówił wójt.    
Uroczystość  rozpoczęła się od powitania zebranych przez Panią 
Wicedyrektor Iwonę Śliwę. Część artystyczną poprowadzili znani ak-
torzy Teatru Polskiego w Bielsku-Białej.  
W ramach imprezy odbyły się występy uczniów i zaproszonych go-
ści. Jako pierwsi na scenie pojawili się uczniowie i nauczyciele z Ze-
społu Szkół Specjalnych im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego z 
Bielska-Białej. Następnie oklaskiwano Martynę Pasierbek ze Stowa-
rzyszenia Trampolina. Kolejnym punktem imprezy były występy grup 
przedszkolnych przygotowanych przez swoje wychowawczynie. Po 
czym widzowie mogli podziwiać porywający pokaz tańca hip-hop 
przygotowany przez Szkołę Tańca Cubana z Bielska-Białej.      
W dalszej części programu swoje umiejętności recytatorskie, wokal-
ne i taneczne zaprezentowali uczniowie klas I – III. Imprezę uświetni-
ły również koncerty zaproszonych artystów: Zespołu Mały Ondraszek 
ze Szczyrku, Piotra Wróbla, wokalisty zespołu Akurat, a także grupy 
wokalnej Kontrasty z Komorowic.   
W kolejnej odsłonie programu artystycznego zaprezentowali się 
uczniowie starszych klas szkoły podstawowej oraz oddziałów gimna-
zjalnych. Część artystyczną zakończył występ absolwentki szkoły,  
Agnieszki Bąk.  
Oprócz pokazów artystycznych organizatorzy przygotowali także li-
cytacje, loterię fantową, kiermasz ciast oraz wiele innych atrakcji 
m.in. dla starszych - zajęcia na strzelnicy, dla najmłodszych - malo-
wanie twarzy.  
W trakcie uroczystości dwukrotnie nawiązano łączność internetową z 
Adą i jej mamą, które na bieżąco śledziły przebieg imprezy. Były to 
dla wszystkich niezwykle wzruszające chwile. Zainteresowanie akcją 

pomocy dla Ady przerosło najśmielsze oczekiwania orga-
nizatorów. Jeszcze raz okazało się, że „ludzi dobrej woli 
jest więcej…”, że nie zabraknie dobroci serca wszędzie 
tam, gdzie zapłatą za wysiłek są szczere łzy wdzięczności. 
           
Organizatorami akcji była Rada Rodziców tutejszej szkoły. 

www.jasienica.pl 
 

PAŃSTWO  
IRENA I ANTONI SOJKOWIE  

serdecznie dziękują  
wszystkim osobom   

prywatnym  i organizacjom 
z terenu  Gminy Jasienica  

za wieloletnią współpracę. 
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WIELKA LEKCJA HISTORII O ŚLĄSKU CIESZYŃSKIM 

Drugiego listopada klasy 5 – 7 wybrały się na 
wycieczkę edukacyjną do pobliskiego Cieszyna. Nie 
był to wyjazd rekreacyjny, jednak stuprocentowy 
dzień nauki. Trochę niecodzienny, bo nauka miała 
odbywać się w terenie, poprzez zwiedzanie różnych 
ciekawych miejsc i warsztaty.  

Gdy dojechaliśmy do Cieszyna, szybko udali-
śmy się do Książnicy Cieszyńskiej.      Na miejscu 
pracownik biblioteki zapoznał nas ze strukturą insty-
tucji. Dowiedzieliśmy się, że jest to publiczna biblio-
teka o statusie naukowym. Sprawuje pieczę nad 
zabytkowymi kolekcjami książkowymi powstałymi w 
mieście. Obok gromadzenia, ochrony i konserwacji 
regionalnego dziedzictwa piśmienniczego do jej 
głównych zadań należy popularyzacja wiedzy o hi-
storii i kulturze regionu Śląska Cieszyńskiego. Li-
czebność zbiorów Książnicy szacuje się na ponad 
130 000 woluminów dzieł drukowanych. Najstarszą 
i najcenniejszą kolekcją biblioteki jest księgozbiór 
ks. Leopolda Jana Szersznika.  

Później udaliśmy się na warsztaty biblioteczne. Klasa 5 i 6 została za-
proszona do dużej sali konferencyjnej. Lekcja prezentowała historię książki 
od czasów najdawniejszych do współczesności. Zapoznano grupę z histo-
rią rozwoju pisma, materiałów pisarskich. Prowadząca mówiła o wynalazku 
druku jako czynniku warunkującego ewolucję formy książki. Dzieciaki miały 
możliwość poznania pisma klinowego oraz wykonania własnoręcznie ta-
bliczki glinianej z napisem w tym języku za pomocą drewnianego rylca. 
Rozwiązywały krzyżówki i zagadki. Druga grupa – klasa 7 udała się do pra-
cowni konserwatorskiej. Siódmoklasiści dowiedzieli się jak wygląda kon-
serwacja dawnej książki. Mogli zobaczyć urządzenia, narzędzia i materiały 
wykorzystywane w procesie konserwacji oraz zapoznać się z jej poszcze-
gólnymi etapami. 

Po udanej i owocnej wizycie w bibliotece przeszliśmy uliczkami miasta 
oraz Starego Rynku do Muzeum Śląska Cieszyńskiego. To jedno z najstar-
szych muzeów publicznych w Europie Środkowej i najstarsze muzeum pu-
bliczne w Polsce, założone przez ks. Leopolda Jana Szersznika w roku 
1802. Jego siedziba mieści się w dawnym pałacu Larischów. Pierwsze z sal 
pokazują bogate zbiory archeologiczne dokumentujące najstarsze dzieje 
Cieszyna i Śląska Cieszyńskiego. Kolejne pomieszczenia przenoszą nas w 
okres piastowski, kiedy książęta cieszyńscy odgrywali znaczącą rolę w skali 
europejskiej. Ich następcami na skutek wygaśnięcia linii piastowskiej zostali 
Habsburgowie. Nie zapomniano też o znaczeniu cechów rzemieślniczych 
oraz rozwoju przemysłu w XIX i początkach XX wieku. Jedną z sal poświę-
cono ks. Janowi Leopoldowi Szersznikowi – założycielowi. Mieliśmy okazję 
obejrzenia strojów regionalnych, podziwialiśmy welocyped, a w sali balowej 
mogliśmy zatańczyć do muzyki odtwarzanej z 19 – wiecznej skrzyni grają-
cej firmy Aryston. Dowiedzieliśmy się też o europejskiej sławy rusznikarzu 
Grzegorzu Wałdze, który na zamówienie wytwarza broń tzw. cieszynkę.  

Na zakończenie przewodnik oprowadził nas po najciekawszych za-
bytkach Cieszyna. Zobaczyliśmy kościół ewangelicki, Dom Macierzy, po-
mnik Mieszka I. Przeszliśmy też trasą wzdłuż granicy polsko – czeskiej, zo-
baczyliśmy piękną Olzę i Cieszyńską Wenecję. Na koniec udaliśmy się na 
wzgórze zamkowe, gdzie zobaczyliśmy Rotundę pod wezwaniem św. Miko-
łaja oraz weszliśmy na Wieżę Piastowską.  

Zmęczeni, ale pełni wrażeń i wiadomości udaliśmy się do Iłownicy. 
Tam czekali już na naszych uczniów stęsknieni rodzice. Pożegnaliśmy się i 
rozeszli z nadzieją na kolejne ciekawe wyjazdy edukacyjne. To z pewno-
ścią ciekawa forma przekazywania wiedzy o naszej małej ojczyźnie, jej hi-
storii ,zabytkach i trudnych dziejach odradzania się w granicach państwa 
polskiego. 

  Uczestnik wyjazdu M. K. 

NASZ SUKCES W  KONKURSIE „PRZYRO-
DĘ LUBIĘ, SZANUJĘ  I OBSERWUJĘ” 

 Gratulujemy uczennicy naszego Zespołu  - Paulinie 
Koniarczyk z klasy IV wielkiego sukcesu artystycznego. 
Udało jej się pokonać wielu uczestników z całego wo-
jewództwa ze szkół podstawowych oraz gimnazjalnych i 
zdobyć  II miejsce  w konkursie fotograficznym „Kra-
jobraz i przyroda województwa śląskiego”. 
 Realizowany był on  w ramach Kampanii Edukacyjno-
Informatycznej Zespołu Parków Krajobrazowych Wo-
jewództwa Śląskiego pod nazwą  „Przyrodę – lubię, 
szanuję i obserwuję”. 
 Zdjęcia, które nasza reprezentantka wykonała, są delikatne i bardzo subtelne, w cichy sposób mówią o 
pięknie otaczającej  nasz region przyrody. 

Życzymy kolejnych sukcesów.  
                                                        Dagmara Skowron 
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GMINNY OŚRODEK KULTURY I JEGO FILIE 
Zajmuje się upowszechnianiem i promowaniem kultury lokalnej w kra-
ju i za granicą. Organizuje koncerty, wystawy, imprezy artystyczne, 
festyny, imprezy kulturalno-rozrywkowe, patronuje lokalnym twórcom 
i zespołom oraz prowadzi działalność wydawniczą. Prowadzi szeroką 

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

CO ZA NAMI… 
W czwartek 9 listopada 2017 r. w galerii Gminnego 
Ośrodka Kultury w Jasienicy odbył się wernisaż wy-
stawy Edi Malcer „Ceramika raku”. Podczas spotka-
nia został przeprowadzony pokaz tej widowiskowej 
techniki wypalania ceramiki. Całości towarzyszyła 
niezwykła oprawa muzyczna zespołu Loop Orkie-
stra. 
Wystawę można oglądać do końca listopada w go-
dzinach pracy GOK Jasienica. 

*** 
9 listopada 2017 roku w filii GOK w Międzyrzeczu 
Górnym, odbyło się spotkanie z podróżnikami Wio-
lettą Hutnik i Wojciechem Ilkiewiczem. Niezwykle 
barwne opowieści i ciekawa osobowość prelegen-
tów, pozwoliły zbudować wyjątkową atmosferę tego 
wieczoru. Za sprawą pięknych zdjęć, licznie zgro-
madzeni goście mogli choć na chwilę przenieść się w 
niezwykłe rejony Chin. 

*** 

W dniach 24-26. XI. 2017 r. w Warszawie, w siedzibie 
LOK odbył się XXI Ogólnopolski Konkurs Modeli Kar-
tonowych o Puchar Prezesa LOK. Modelarze reprezen-
tujący 13 zespołów wystawili 175 modeli. 
W konkursie świetnie wypadli modelarze z KM Ikar      

z Gminnego Ośrodka Kultury w Jasienicy filia w Ma-
zańcowicach. 
Złote medale zdobyli: Dariusz Furtak za ciągnik gąsie-
nicowy Sdk.fz 9 i Tadeusz Duda za samolot JU 87. 
Natomiast brązowe medale otrzymali: Michał Wojnar 
za Jelcza 317, Tadeusz Duda za Kościół Mariacki         
w Krakowie. Okazały Puchar Prezesa LOK otrzymał 
Dariusz Furtak z KM Ikar. 
Serdecznie gratulujemy! 

*** 
Warsztaty konstruowania i programowania robotów Le-
go Education odbyły się 22 listopada 2017 r. w Gmin-
nym Ośrodku Kultury w Jasienicy. 
Warsztaty prowadziła Misja Robot,  www.misjarobot.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

ULGA DLA SENIORÓW!!! 
DARMOWA KOMUNIKACJA 70+ 

Beskidzki Związek Powiatowo-Gminny  informuje. że od 
dnia 1 stycznia 2018 roku, pasażerowie korzystający z 

komunikacji, świadczonej przez PKS w Bielsku-Białej, 
którzy ukończyli 70 lat, uprawnieni będą do bezpłat-
nych przejazdów. Warunkiem skorzystania z w/w 

uprawnienia, będzie okazanie aktualnego dokumentu 
tożsamości potwierdzającego spełnienie warunku uzy-
skania uprawnienia.  
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NOŚ ODBLASKI! 
Krótkie dni, mało słońca, mgły i opady - zimowa aura nie sprzyja kierowcom i pieszym. W takich warunkach 
widoczność spada. Możemy ją poprawić, nosząc odblaski. 
W połowie 2014 roku weszły w życie przepisy, nakładające na pieszych poruszających się poboczem dróg poza tere-
nem zabudowanym obowiązek noszenia elementów odblaskowych. Człowiek idący z odblaskiem, jest widoczny w 
światłach samochodu z odległości około 150-200 metrów. Bez tego elementu kierowca jest w stanie zauważyć go do-
piero z odległości około 40 metrów. 
Jeśli samochód poza terenem zabudowanym jedzie z prędkością około 90 km/h, czas reakcji po zauważeniu pieszego 
wynosi około 1 sekundy. To zbyt krótko na odpowiedni manewr lub hamowanie. 
Mniejsza liczba wypadków z udziałem pieszych 
Odblaski poprawiają widoczność pieszych. Dzięki temu kierowca zyskuje więcej czasu na bezpieczne ominięcie poru-
szającego się poboczem. Policjanci już odnotowali spadek wypadków z udziałem pieszych. Pokazuje to porównanie 
liczby zdarzeń drogowych i poszkodowanych rok przed wejściem przepisu o obowiązku noszenia odblasków i rok po 
wejściu tego prawa. W ciągu tych 12 miesięcy (od sierpnia 2014 roku do sierpnia 2015 roku) liczba wypadków z udzia-
łem pieszych poza obszarem zabudowanym w warunkach nocnych spadła o prawie 15 proc. Zginęło o 72 osoby mniej, 
a rannych było o 28 mniej. 
W całym 2014 roku odnotowano 9 106 wypadków z udziałem osób pieszych. To o 541 więcej niż w 2015 roku. Poli-
cjanci odnotowali również spadek liczby poszkodowanych. W 2015 roku zginęło o 221 osób mniej niż w 2014 roku. 

Rannych zostało o 562 osób mniej. 
Noś odblaski! 
Elementami odblaskowymi mogą być przedmioty 
doczepiane do ubrania, opaski lub kamizelki. Policja 
zaznacza, że ważne jest ich umieszczenie na wy-
sokości kolan, dłoni, w okolicy środka klatki piersio-
wej i pleców. Wtedy odblaski będą dobrze widoczne 
dla kierowców.  
Warto pamiętać, że koszty elementów odblasko-
wych są niskie, natomiast konsekwencje i koszty le-
czenia ofiar wypadków są zdecydowanie wyższe.  
 

 

Dyrektor, Rada Pedagogiczna,  

Rada Rodziców 

oraz uczniowie ZSP  w Jasienicy  
 

serdecznie zapraszają wszystkich miesz-

kańców  

Gminy Jasienica na 

XXVI Finał 

WIELKIEJ ORKIESTRY 

 ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 
który odbędzie się 14 stycznia 2018roku  

w godzinach od 15
00

 do 19
00

 

w hali sportowej w Jasienicy. 

Celem  kolejnego, już XXVI Finału jest 

pozyskanie środków „dla wyrównania 

szans w leczeniu noworodków” 

W programie: 
występy dzieci,  młodzieży i dorosłych, 
sprzedaż cegiełek na WOŚP  oraz inne 

liczne atrakcje. 

GORĄCO WSZYSTKICH  
ZAPRASZAMY ! 
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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 

 

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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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 
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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 

   

 

 

 

  

KWIACIARNIA „STOKROTKA”  
Międzyrzecze Górne 

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

Zapraszamy:    900-1700 
w soboty  900-1300 

Z okazji Świat Bożego Narodzenia życzymy 
 wszystkim klientom radości, spokoju 

 i błogosławionych chwil spędzonych w rodzinnym 
gronie oraz wszelkiej pomyślności w Nowym Roku  

Jesteśmy na facebooku 
Serdecznie zapraszamy 

www.kwiaciarniamiedzyrzecze.pl. 

 

 

ul. Bielska 16 

43-386 Grodziec 
www.beskidzkatlocznia.pl 

tel. 796 25 07 22 

tel. 609 33 66 28 
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