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RELACJE WÓJTA GMINY JASIENICA 
NOWY SEGMENT 
SZKOŁY 

W poniedziałek 28 

lutego odbyła się uro-

czystość oficjalnego 

otwarcia nowego 
kompleksu w Szkole 

Podstawowej w Świę-
toszówce. Przy tej 

okazji podziękowa-
łem wszystkim zaan-

gażowanym w powstanie tej bardzo potrzebnej 

inwestycji: radnym, budowniczym, mieszkańcom, 

rodzicom, nauczycielom i uczniom.  
Nowa część sprawia imponujące wrażenie, zo-

stała architektonicznie dopasowana do reszty bu-

dynku szkoły, z którym ma połączenie poprzez 

nowy łącznik. Wewnątrz z kolei są przestronne 
sale lekcyjne, jedna została zagospodarowana ja-

ko salka gimnastyczna dla najmłodszych. Oprócz 

tego jest jeszcze pięć klas, a na drugim piętrze 

różnego rodzaju pomieszczenia, z których szkolna 
społeczność będzie korzystać. Warto też dodać, 
że jednocześnie została dobudowana część, w któ-

rej mieści się stołówka i nowoczesna kuchnia. 

Rozbudowa kosztowała Gminę Jasienicę 5 mln 
180 tys. zł. Jeszcze raz chciałem serdecznie po-

dziękować wszystkim radnym, bo jednogłośnie – 

niezależnie od tego, z której części naszej gminy 

zostali wybrani – zagłosowali za przeznaczeniem 
tych pieniędzy na szkołę. Nowe sale lekcyjne by-

ły bardzo potrzebne. Przypomnę, że po likwidacji 

gimnazjów konieczne stało się przyjęcie w szko-

łach podstawowych dwóch dodatkowych roczni-
ków, co powodowało kłopoty z organizacją zajęć. 
Trudno było uniknąć sytuacji, aby dzieci nie mu-

siały uczyć się na kilka zmian i wracać po zakoń-

czeniu lekcji dopiero wieczorem. Budowa nowe-
go segmentu dydaktycznego stała się tym bardziej 

potrzebna, że w tej części naszej gminy przybywa 

domów i rodzin z dziećmi, a szkoła tak naprawdę 
służy nie tylko samej Świętoszówce, ale i Łazom, 
Bierom, części Jasienicy, czyli ok. 4 tys. miesz-

kańców naszej gminy. 

Zależy nam na tworzeniu dobrych warunków 

do nauki dla najmłodszych, poprawiamy więc ist-
niejące budynki szkolne, ale i stawiamy nowe 

obiekty. Powiększyliśmy szkołę w Międzyrzeczu 

Górnym, także zbudowaliśmy tam salę gimna-

styczną, wkrótce będziemy rozbudowywać szkoły 
w Iłownicy i Wieszczętach, następnie w Grodźcu. 

DZIEŃ KOBIET Z GOSPODYNIAMI 

W środę 9 marca zostałem zaproszony do 

Międzyrzecza Dolnego przez Gminną Radę KGW 
na spotkanie z okazji Dnia Kobiet. W spotkaniu 

uczestniczyły panie ze wszystkich naszych 14 Kół 

Gospodyń Wiejskich. Na ich ręce i za ich pośred-

nictwem złożyłem najserdeczniejsze podziękowa-
nia wszystkim kobietom, które w trudzie dnia co-

dziennego dbają o nasze rodziny i całą społecz-

ność. 
Szczególnie cenię wielką wrażliwość kobiet i 

matek, która z wielkim zaangażowaniem każe pa-

niom udzielać się we wszelkiego rodzaju działal-

ność charytatywną. Byliśmy świadkami tego za-

angażowania podczas ciężkich miesięcy pande-
mii, teraz przechodzimy kolejny trudny czas. W 

takich okresach widać, jak wiele kobiety mogą 
zdziałać, za co bardzo serdecznie dziękuję. 

DLA STRAŻAKÓW Z UKRAINY 
Nasza gminna organizacja OSP przygotowała 

specjalny transport dla strażaków z Ukrainy. Nie 

muszę chyba wyjaśniać, jak wiele w strefie wojny 

nasi ukraińscy druhowie mają teraz pracy i tym 
samym jak wielkie potrzeby. Uznaliśmy, że jeden 

z naszych nieużywanych już samochodów ratow-

niczo-gaśniczych, który był w  OSP Międzyrze-

cze Dolne możemy przygotować do wysłania na 
Ukrainę. Steyr nie jest nowy, ale przeszedł grun-

towny przegląd, zostały wymienione wszystkie 

płyny, filtry, oleje i smary. 

Dodatkowo nasze jednostki skompletowały po-
trzebny do akcji bojowych sprzęt, od ubrań bojo-

wych, rękawic, hełmów, poprzez węże strażackie, 

prądownice, po przenośną motopompę, aby moż-
na było z niej korzystać nawet w sytuacji, gdy coś 
się autu stanie, o co w warunkach wojny przecież 
nietrudno. Dziękuję wszystkim druhom i osobom, 

które zaangażowały się w przygotowanie pojazdu 
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wraz z kompletem sprzętu. Wóz już wyruszył w 

trasę, został oddany do dyspozycji Państwowej 
Straży Pożarnej, która koordynuje akcję pomocy 

najlepiej znając sytuację i potrzeby strażaków na 

Ukrainie. 

POMOC DLA UKRAINY 
Strażacy z naszych jednostek bardzo mocno 

zaangażowali się w pomoc dla mieszkańców 

Ukrainy, nie tylko co do sprzętu ratowniczo-
gaśniczego, ale także wszelkich innych materia-

łów, potrzebnych teraz tym ludziom. W strażni-

cach zbierano materiały higieniczne, medyczne, 

koce, świece, plecaki, ubrania, artykuły dla ma-
łych dzieci. Co ważne, do akcji przyłączyli się lu-

dzie dobrej woli, za co wszystkim bardzo ser-

decznie chciałem podziękować, za ten odruch ser-

ca i podzielenie się z tymi, którzy teraz bardzo tej 
naszej pomocy potrzebują. Dziękuję, bo widzia-

łem tę wielką spontaniczność i ogromne zaanga-

żowanie. Wśród pomagających są zarówno osoby 

fizyczne, jak i firmy, organizacje. Warto podkre-
ślić, że pomagają na różne sposoby, również po-

przez zakwaterowanie, przygotowanie gościny. 

Wszyscy już chyba mamy świadomość, że na-

sza pomoc i zaangażowanie będzie potrzebne dłu-
żej.  

Do ludzi, którzy z ogarniętych wojną rejonów 

schronili się w naszym kraju, także w naszej gmi-

nie, trudno, abyśmy w takiej chwili nie wyciągnę-
li do nich ręki z pomocą. 

Dlatego też powinniśmy angażować się odpo-

wiedzialnie, mając na uwadze również nasze 

możliwości. Musimy zastanawiać się, na ile mo-
żemy pomóc i też dawać wyraźnie znać na szcze-

ble wojewódzkie i centralne, w jaki sposób udzie-

lamy wsparcia i jakiego wsparcia sami oczekuje-

my. 
Tylko w ten sposób będziemy mogli pomagać 

systemowo bez obaw, że za kilka tygodni skończą 
się nasze możliwości dalszej pomocy. Szczegóły, 

jak dokładnie to robić, aby działać skutecznie, po-
zostawiamy rządzącym. Ale dobrze byłoby, gdy-

by też nasz głos stąd, od gmin, samorządów, był 

dobrze słyszalny u wojewody i w Warszawie, bo 

właśnie tutaj, podczas codziennego udzielania 
wsparcia, widzimy, co jest potrzebne. 

HOŁD DLA ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH 

W Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklę-
tych, przypadający we wtorek 1 marca, reprezen-
tacja naszej gminy złożyła wieńce w dwóch miej-

scach, związanych z pamięcią o zbrojnym anty-

komunistycznym oporze. Jednym z takich miejsc 
jest pomnik w Łazach, gdzie w 1946 r. w obławie 

zginęło ośmioro młodych żołnierzy z grupy pod 

dowództwem Józefa Rauera. Drugim z kolei jest 

grób na cmentarzu w Mazańcowicach z ekshu-
mowanymi szczątkami mieszkańca tej miejsco-

wości Edwarda Biesoka i jego podkomendnych, 

którzy zginęli w obławie na Błatniej. Obie grupy 

należały do zgrupowania legendarnego dowódcy 
majora Henryka Flamego „Bartka”, działającego 

w naszym regionie. 

DROGI DO REMONTU 

Podobnie jak w latach ubiegłych koniec zimy 
wykorzystujemy na przygotowania do remontów 

dróg gminnych we wszystkich sołectwach. Zapla-

nowaliśmy dotychczas na ten cel 1,4 mln zł, ale w 

najbliższym czasie chcemy dołożyć do tej puli ko-
lejny milion. Zapewne też w ciągu roku pojawią 
się okazje, aby pozyskać na remonty dróg środki 

ze źródeł zewnętrznych, o co również oczywiście 

będziemy zabiegać. To pozwoli nam wykonać 
więcej prac związanych z modernizacją naszej 

gminnej sieci drogowej. 

W ubiegłym roku tym sposobem udało nam się 
wyremontować odcinki o łącznej długości 9,7 km. 
To dobry wynik i nasze działania na rzecz popra-

wy stanu dróg podejmowane już od wielu lat 

przynoszą widoczne efekty. Trzeba pamiętać, że 

mamy pod tym względem wiele do nadrobienia, 
bowiem bardzo dużo dróg przed kilkudziesięciu 

laty powstało niezgodnie ze sztuką inżynieryjną i 
dość szybko uległy uszkodzeniu. Dzisiaj podczas 

przeprowadzanych modernizacji zwracamy na to 
szczególną uwagę, mam więc nadzieję, że wyre-

montowane drogi będą służyć zarówno nam, jak i 

przyszłym pokoleniom mieszkańców. 

DZIEŃ SOŁTYSA 
W piątek 11 marca obchodziliśmy Dzień Sołtysa. 

Chyba nikomu, kto interesuje się życiem w naszej 

gminie, nie trzeba tłumaczyć, jak wielką rolę od-

krywają sołtysi z 14 sołectw. To oni są często tą 
pierwszą instancją, do której mieszkańcy się 
zwracają ze swoimi problemami, interweniują w 

trudnych sytuacjach, a na co dzień dbają, aby ży-

cie w sołectwach przebiegało spokojnie i bez za-
grożeń. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim 

osobom, które pełnią i pełniły funkcje sołtysów w 

naszych sołectwach za ich pracę i zaangażowanie 

w życie swoich lokalnych społeczności. 
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Życzę również zdrowia i pomyślności w życiu 

osobistym. 

PODZIĘKOWANIA DLA KOMENDANTÓW 

Podczas sesji Rady Gminy Jasienica w czwar-
tek 3 marca uroczyście podziękowaliśmy za 
współpracę zastępcy komendanta miejskiego Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej panu 
starszemu brygadierowi Grzegorzowi Piestrako-
wi. Pan komendant przechodzi na emeryturę, 
zawsze z wielkim oddaniem współpracował z na-
szymi gminnymi jednostkami. Dzięki jego przy-

jacielskiemu wsparciu stan przygotowania bojo-
wego naszych gminnych jednostek podniósł się w 
znaczący sposób, za co serdecznie mu dziękowa-
liśmy. 

Jednocześnie złożyliśmy gratulacje nowemu 
zastępcy komendanta bielskiej straży młodszemu 
brygadierowi Romanowi Marekwicy. Jest on do-
brze znany mieszkańcom naszej gminy, pełnił 

bowiem do tej pory funkcję komendanta gminne-
go OSP. Pan Roman jest zawodowym strażakiem, 
który z oddaniem angażował się w prace naszych 
jednostek ochotniczych. Cieszymy się, że właśnie 
on objął tę ważną funkcję w regionalnych struktu-
rach Państwowej Straży Pożarnej i życzymy mu 
kolejnych sukcesów zawodowych. 

SPOTKANIE EUROREGIONÓW 

We wtorek 8 marca uczestniczyłem w spotka-
niu prezesów sześciu euroregionów, funkcjonują-
cych na pograniczu polsko-czeskim. Przypomnę, 
że jako gmina Jasienica i cały nasz region po obu 

stronach Olzy należymy do jednej z takich orga-
nizacji, Euroregionu Śląsk Cieszyński – Těšínské 
Slezsko. Spotkanie odbyło się w Prudniku na 
Opolszczyźnie, zależało nam, aby w tym gronie 
zastanowić się i ustalić sposoby podziału środków 
w obecnym okresie akcesyjnym właśnie w zakre-
sie działalności transgranicznej. 

Na ten cel jest przeznaczone 18,5 mln EURO, 

doszliśmy do porozumienia, dzieląc środki na mi-
kroprojekty w kilku dziedzinach. Nasze stanowi-
sko przekazaliśmy Ministerstwu Rozwoju, które 
jest odpowiedzialne za tę część funduszy unij-
nych. Liczę, że wkrótce będziemy mogli wziąć 
udział w konkursach przyznających granty na 
rozwój społeczności i gmin w naszym przygra-
nicznym regionie. 

PIENIĄDZE NA WĘZEŁ KOMUNIKACYJNY 
Trwa nabór do drugiej transzy rządowego pro-

gramu inwestycji samorządowych w ramach Pol-

skiego Ładu. Przystępujemy do niego z wnioska-
mi o sfinansowanie przebudowy węzła na drodze 
ekspresowej S52 w Jasienicy. Przypomnę, że 
mamy gotową koncepcję, zakładającą budowę 
trzech rond i nowego łącznika, które pozwolą 
stopniowo rozdzielać ruch samochodowy, a tym 
samym rozładować korki, jakie w tym miejscu 

powstają. 
Po analizie i zasięgnięciu opinii doszliśmy do 

przekonania, że lepiej cały projekt podzielić na 
trzy osobne wnioski. I tak, będziemy zabiegać o 5 
mln zł na budowę jednego ronda koło biblioteki, a 
o 10 mln zł na drugie rondo, w sąsiedztwie Urzę-
du Gminy, i budowę nowego łącznika do trzecie-
go ronda. Z kolei bielskie Starostwo Powiatowe 

ma wystąpić o 5 mln zł na budowę właśnie trze-
ciego ronda, które powstanie na ul. Strumieńskiej 
koło szkoły. 

Nie wiem, czy te pieniądze otrzymamy, ale za-
biegamy o nie, aby powiększyć nasze możliwości 
inwestycyjne w ważnej sprawie nie tylko dla na-
szych mieszkańców, ale również sąsiednich gmin, 
które z tego węzła muszą korzystać. 

Warto również dodać, że zabiegamy także o 
środki z programu wsparcia dla miejscowości po-
pegeerowskich. Staramy się o 2 mln zł na rozbu-
dowę szkoły w Iłownicy, gdzie łączna wartość 
inwestycji ma wynieść ok. 4 mln zł, a także o 5 
mln zł na rozbudowę obiektu wielofunkcyjnego 
ze strażnicą OSP Landek. 

GRATULACJE 

W ostatnich tygodniach wiele się działo na 
arenach sportowych, co cieszy, także z udziałem 
sportowców z naszych klubów. Gratuluję czterem 
zawodnikom Klubu Karate Kasai Mazańcowice: 

Hannie Szafron, Wiktorii Piszczek, Michałowi 
Danelowi i Maciejowi Zaniewskiemu zdobycia 
srebrnych medali na Mistrzostwach Makroregio-
nu Południowego i Międzywojewódzkich Mi-
strzostwach Młodzików Karate Kyokushin. Warto 
również odnotować, że sam klub w klasyfikacji 
końcowej zajął 11. miejsce na 35 występujących 
na zawodach. 

Chcę złożyć również gratulacje Kubie Kurow-
skiemu, mieszkańcowi naszej gminy i jednocze-
śnie reprezentantowi bielskiego klubu PTS Jano-
sik w innym sporcie walki, w judo. Kuba zdobył 
złoty medal w swojej kategorii juniorów młod-
szych na turnieju Pucharu Polski w Piasecznie, 
wygrywając wszystkie pięć walk. 
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Sukces jest tym większy, że Jakub rywalizował ze 

starszymi od siebie zawodnikami. 
Serdecznie gratuluję również młodym zawod-

nikom BKB Set Mazańcowice. Julia Piwowar 

podczas Otwartego Grand Prix Juniorów Młod-

szych i Młodzików w Badmintonie zdobyła złote 
medale w grze podwójnej oraz w grze mieszanej, 

z kolei Karol Dubiel wywalczył srebrny medal w 

grze podwójnej oraz brązowy w grze pojedynczej. 

Bardzo dobrze spisała się nasza jasienicka para 
maszerów, Zuzanna i jej tata Tomasz Pająkowie. 

Wzięli oni udział w kilku zawodach psich zaprzę-
gów. I tak w Oravskiej Polhorze na Słowacji Zu-

zanna w klasie SP2 – sanie z dwoma psami – 
zdobyła złoty medal, a jej tata w klasie SP8 zdo-

był 5. miejsce. Po srebrnym medalu zdobyli z ko-

lei podczas zawodów w Zubercu na Słowacji, 

Tomasz Pająk w zaprzęgu z ośmioma psami, a 
Zuzanna w klasie SP4. Serdecznie gratuluję. 

Gratulacje składam również tyczkarzom z ma-

zańcowickiego UKS Olimp. Na Halowych Mi-

strzostwach Polski w Lekkiej Atletyce w Toruniu 
nie zawiódł Adrian Kupczak i wywalczył srebrny 

medal w swojej kategorii wiekowej U-23. Warto 

też dodać, że w klasyfikacji seniorskiej zajął 7. 

miejsce. Z kolei jego młodszy kolega klubowy 
Dawid Bucki zajął 5. miejsce na Halowych Mi-

strzostwach Polski Juniorów w Lekkiej Atletyce 

w Rzeszowie. Gratulacje składam również trene-

rowi tyczkarzy Piotrowi Krupińskiemu. 
Rozmawiał Mirosław Łukaszuk 

UROCZYSTE OTWARCIE NOWYCH BUDYNKÓW 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ŚWIĘTOSZÓWCE 

28 lutego 2022 roku był dla naszej społeczno-

ści szczególnie radosny i ekscytujący. Odbyła się 
bowiem uroczystość otwarcia nowych budynków 

Szkoły Podstawowej im. Rudolfa Gila w Święto-
szówce. Rozpoczęła się ona oficjalnym przecię-
ciem wstęgi przez wójta Gminy Jasienica Janusza 

Pierzynę, Stanisława Szweda, wiceministra 

Rodziny i Polityki Społecznej oraz Czesława 
Machalicę, przewodniczącego Rady Gminy. 

Nastąpiło również odsłonięcie tablicy pamiąt-
kowej. 

Część artystyczną rozpoczął dyrektor szkoły 
Paweł Sowa i serdecznie powitał zaproszonych 

gości, którzy zaszczycili naszą placówkę swoją 
obecnością. Byli wśród nich przedstawiciele 

władz państwowych i samorządowych na czele z 
Wójtem Gminy Jasienica, byli i obecni 

pracownicy oświaty, przedstawiciele związków 

zawodowych oraz przyjaciele szkoły. 

W dalszej części zaproszeni goście obejrzeli 
prezentację multimedialną przygotowaną i zapre-

zentowaną przez Urszulę Kasperek. Następnie 

dziewczęta i chłopcy z klas starszych pod kierun-

kiem nauczycieli – Janusza Kapsa i Tomasza 
Polaka przedstawili ciekawe i pełne ekspresji 

widowisko ukazujące różne aspekty edukacji od 

epoki kamienia łupanego do przyszłości, której 

przecież jeszcze nie znamy. 
Kolejna część uroczystości to serdeczne po-

dziękowania, które popłynęły ze strony wójta 

Janusza Pierzyny i dyrektora Pawła Sowy do 

osób, które przyczyniły się do powstania tego 

nowoczesnego i funkcjonalnego obiektu. W 

imieniu rodziców i uczniów podziękowania 

władzom Gminy Jasienica złożyli przedstawiciele 
Rady Rodziców. 

Następnie zaproszeni goście obejrzeli wszyst-

kie nowe pomieszczenia – sale lekcyjne, gabinety 

specjalistyczne, salę gimnastyczną dla klas I-III 
oraz kuchnię z jadalnią. 

Pragniemy wyrazić naszą wdzięczność całej 

Radzie Gminy Jasienica wraz z przewodniczącym 

Czesławem Machalicą, a w szczególności Wój-
towi Gminy Jasienica Januszowi Pierzynie – 

którego zaangażowanie od samego początku 

skutecznie umożliwiło szybkie powstanie tak 

pięknego i funkcjonalnego obiektu. Dziękujemy 
za ogromne wsparcie i cieszymy się, że nowa 

inwestycja służyć będzie społeczności sołectwa 

oraz gminy przez następne pokolenia. 

Dziękujemy również firmie budowlanej Ekobud 
za solidne wykonanie kompleksu szkolnego oraz 

wszystkim instytucjom i osobom, które 

przyczyniły się do powstania inwestycji. 

Teraz przed nami wszystkimi kontynuacja 
ciężkiej pracy. Wierzymy w to, że nauka w dużej, 

jasnej i przestronnej szkole będzie przyjemna, 

efektywna i radosna. Mamy nadzieję, że nadal 

będziemy tu tworzyć serdeczną atmosferę, 
przyjazną uczniom, nauczycielom i rodzicom. 

 Anna Olszewska-Droździk 

 Agnieszka Sokół 
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HOŁD DLA ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH 
Złożeniem wieńców na cmentarzu w Ma-

zańcowicach i pod pomnikiem żołnierzy Naro-
dowych Sił Zbrojnych w Łazach uczczono Na-
rodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. 

Wieńce 1 marca w imieniu Gminy Jasienica 
złożył zastępca wójta Krzysztof Wieczerzak. W 
Łazach przed pomnikiem towarzyszyli mu radny 
Karol Bierski, przedstawiciele miejscowej jed-
nostki OSP ze sztandarem, dyrektor Paweł Sowa i 
uczniowie szkoły, z kolei na cmentarzu w Mazań-
cowicach na grobie Edwarda Biesoka „Edka” 
radni Dariusz Krymski i Mieczysław Orlicki, soł-
tys Tomasz Donocik oraz przedstawiciele miej-
scowej szkoły. Zebrani wysłuchali również pieśni 
„Już dopala się ogień biwaku”, będącej nieofi-
cjalnym hymnem obchodzonego od kilku lat Dnia 
Pamięci o Żołnierzach Wyklętych, poświęconego 
żołnierzom antykomunistycznego i niepodległo-
ściowego podziemia. Dedykowano ją obrońcom 
Ukrainy. 

Przypomnijmy, że pomnik w Łazach stanął 
przed szkołą we wrześniu 2020 r. W pobliżu tego 

miejsca 30 sierpnia 1946 r. w obławie oddziału 
KBW-UBP zginęli ukrywający się żołnierze Na-
rodowych Sił Zbrojnych: dowódca Józef Rauer 
„Bajan”, Józef Kołodziej „Szybki”, Eugenia Rau-
er „Szarotka”, Józef Strządała „Zbieg”, „Żbik”, 
„Kruk”, a także dwaj inni nieznani z pseudoni-
mów żołnierze NSZ. Drużyna wywodziła się z 
plutonu „Śmiertelnych”, należała do Okręgu VII 
Narodowych Sił Zbrojnych, dowodzonego przez 
legendarnego majora Henryka Flamego. Miejsce 
ich pochówku pozostaje nieznane. 

Z kolei na cmentarzu w Mazańcowicach w 
2013 r. spoczęły szczątki młodego mieszkańca 
Mazańcowic Edwarda Biesoka „Edka” wraz z 
żołnierzami z jego grupy bojowej. Oddział należał 
do zgrupowania majora Henryka Flamego „Bart-
ka”. 13 maja na stokach Błatniej grupa wzięła 
udział w walce z plutonem MO, podczas której 
Edek i kilku jego żołnierzy zginęło. Zostali po-
chowani na miejscu w grobie żołnierskim i dopie-
ro w 2013 r. ekshumowano ich szczątki. 

POMOC DLA STRAŻAKÓW Z UKRAINY 
W pełni wyposażony wóz strażacki z auto-

nomicznymi urządzeniami ratowniczo-
gaśniczymi przygotowali strażacy ze wszyst-
kich jednostek OSP gminy Jasienica dla swoich 
sąsiadów – ukraińskich druhów. 
– Przemyśleliśmy wyposażenie wozu tak, aby by-
ło jak najbardziej przydatne w warunkach wojny i 
jednocześnie można było z niego korzystać także 
wtedy, gdy wóz zostanie uszkodzony – wyjaśnia 
wójt Janusz Pierzyna, prezes Gminnego Oddziału 
Związku OSP RP. Gmina przekaże na Ukrainę 
samochód ratowniczo-gaśniczy marki Steyr m.in. 
ze zbiornikiem na 1200 litrów wody. Wóz ten był 
na podziale bojowym w Międzyrzeczu Dolnym. 
Druhowie przeprowadzili gruntowny przegląd 
techniczny wymieniając wszystkie potrzebne ole-
je i filtry. 
– W ostatnich czterech latach pozyskaliśmy dofi-
nansowanie do siedmiu nowych wozów bojowych 

dla naszych straży. Możemy więc się podzielić 
tym, co mamy na stanie w swoim taborze – doda-
je wójt. Strażacy ekspresowo przygotowali wóz 
pod względem technicznym, aby wytrzymał trudy 
w rejonie konfliktu. Samochód ten wyposażono w 
motopompę, aby używać ją w samochodzie i poza 
nim. 

W środku będzie też agregat prądotwórczy, pi-
ła do cięcia drzewa, łopaty, prądownice, węże po-
żarnicze W75 i W52, hełmy, rękawice i strażacka 
odzież specjalna używana w czasie akcji, a także 
torby medyczne PSP-R1. 
– Dziękuję wszystkim jednostkom, że tak spraw-
nie odpowiedziały na apel i szybko skompletowa-
ły wyposażenie – mówi wójt. Samochód z dodat-
kowym wyposażeniem zostanie przekazany w 
najbliższych dniach Komendzie Państwowej Stra-
ży Pożarnej w Bielsku-Białej do dalszego działa-
nia na rzecz pomocy Ukrainie. 

ŚWIĘTO KOBIET W JASIENICY 
Z okazji przypadającego Dnia Kobiet w sobotę 5 

marca w sali GOK przy Urzędzie Gminy Jasienica od-
było się uroczyste spotkanie pań, członkiń Koła Go-
spodyń Wiejskich z Jasienicy. 

Zebranie poprowadziła przewodnicząca Jolanta 
Babiarczyk. Na uroczystym spotkaniu pojawili się 
także goście z życzeniami dla pań: wójt gminy Janusz 
Pierzyna z małżonką, sołtys Jasienicy Bronisław Szal-
bot, przewodnicząca Gminnej Rady Kobiet Genowefa 

Kopeć, przewodniczący Związku Emerytów, Renci-
stów i Inwalidów Józef Niesyt, prezes Kółka Rolni-
czego Grzegorz Gruszka, prezes OSP w Jasienicy 
Sławomir Duźniak. 

Oprócz życzeń paniom wręczono też kwiaty, wy-
powiedziano też wiele ciepłych słów o roli kobiet w 
tym trudnym czasie. Rozmawiano o aktualnych pro-
blemach kobiet w naszej gminie, dla uczestniczek 
przygotowano też poczęstunek. 

Mirosława Hawełek 
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PRZYGOTOWANIA DO REMONTU DRÓG 
Gmina Jasienica wzorem ub. roku zamierza 

dołożyć więcej środków do remontów dróg niż 
pierwotnie zaplanowała. 
– Sytuacja finansowa Gminy jest bardzo dobra, 
dlatego możemy sobie pozwolić na poszerzenie 
zakresu prac przy remontach dróg – wyjaśnia wójt 
Janusz Pierzyna. Dodaje, że jak co roku drogi 
przeznaczone do remontu wytypowano w samych 
sołectwach przy udziale sołtysów, rad sołeckich i 
mieszkańców. Okazało się, że zadania na sporzą-
dzonej liście obejmują remont odcinków dróg o 
łącznej długości 5,5 km, co wyceniono na ok. 3,3 
mln zł. Tymczasem na razie na tegoroczne re-
monty dróg zaplanowano 1,4 mln zł. 

Dlatego wójt wzorem 2021 roku zamierza za-
proponować Radzie Gminy Jasienica zwiększenie 
wydatków o 1 mln zł. W ub.roku udało się wyre-
montować odcinki dróg gminnych o łącznej dłu-
gości 9,7 km, a początkowa zaplanowana kwota 

1,7 mln zł ostatecznie wzrosła do ok. 3,5 mln zł. – 
Oprócz dołożenia środków do remontów dróg z 
własnego budżetu, udało się nam też pozyskać 
dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych – wyja-
śnia Janusz Pierzyna. 

Takie działania przyspieszają poprawę stanu 
sieci dróg na terenie całej gminy. Wójt przypomi-
na, że obecnie remontowane odcinki to najczę-
ściej drogi wykonywane przed kilkudziesięciu la-
ty w sposób nie zawsze zgodny z zasadami bu-
dowy. Np. wiele z nich położono na nieustabili-
zowanym podłożu, wskutek tego nawierzchnia 
szybko ulegała uszkodzeniu i zużyciu. Remonty 
przeprowadzane współcześnie zawsze w zakresie 
prac przewidują wzmocnienie podłoża na przebu-
dowywanych odcinkach. – Dzięki temu teraz po 
remontach drogi przetrwają dużo dłużej – dodaje 
Janusz Pierzyna. 

ŚWIĘTOWANIE DNIA KOBIET 
W środę 9 marca przedstawicielki Kół Gospo-

dyń Wiejskich z terenu gminy Jasienica gościły 

na spotkaniu z okazji Dnia Kobiet zorganizowa-

nym przez Gminną Radę KGW. 

W spotkaniu w obiekcie sportowym w Mię-
dzyrzeczu Dolnym poza paniami z wszystkich 14 

kół z terenu gminy Jasienica uczestniczyli m.in. 

wójt Janusz Pierzyna z małżonką, wicewójt 

Krzysztof Wieczerzak, Danuta Kożusznik, prezes 
Rejonowego Związku Kółek i Organizacji Rolni-

czych w Bielsku-Białej, Magdalena Więzik, na-

czelnik Wydział Promocji Powiatu Bielskiego, 

Marian Szczyrbowski, sołtys Międzyrzecza Dol-
nego, oraz Zdzisław Szczyrbowski, prezes KS 

„Międzyrzecze”. Wyjątkowym gościem spotkania 

była obywatelka Ukrainy z dziećmi, która za-

mieszkała w Międzyrzeczu. 
Uczestników spotkania przywitała przewodni-

cząca Rady Genowefa Kopeć. Pod adresem za-

proszonych pań i matek padło wiele ciepłych ży-

czeń. Wójt Janusz Pierzyna podziękował gospo-
dyniom za pracę na rzecz gminy, rodziny, spo-

łeczności lokalnych, za to, że zawsze są obecne, 

kiedy to jest potrzebne. Podziękował również za 

zaangażowanie w pomoc charytatywną w tych 
trudnych czasach. Złożył serdeczne życzenia z 

okazji Dnia Kobiet oraz życzył kolejnych sukce-

sów związanych z działalnością społeczną. Na-

stępnie wszystkie panie zostały obdarowane przez 

wójta i jego zastępcę pięknymi różami. 

W związku z trudną sytuacją u naszych sąsia-
dów, wójt przybliżył również działania gminy 

związane z pomocą humanitarną i przyjmowa-

niem uchodźców – głównie matek z dziećmi – 

przez rodziny z naszej gminy. 
Spotkanie swoim śpiewem i recytacją wierszy 

umilił występ Zespołu „Międzyrzeczanie”, upły-

nęło ono pod znakiem rozmów przy kawie i po-

częstunku, przygotowanym przez międzyrzeckie 
KGW. (ZP)

 

 
 

 

Gdzie kilka kobiet weźmie się za sprawę jednej, tam żaden mężczyzna pochlebiać 
sobie nie może, aby im mógł stawić czoło. 

Ignacy Józef Kraszewski 
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O ZBURZENIACH ODŻYWIANIA 
„Stojąc na wadze pamiętaj o równowadze” –jest 

to hasło przewodnie akcji prozdrowotnej organizowa-
nej w ZSP w Jasienicy. Pomysłodawczynią jest zwy-
ciężczyni etapu rejonowego konkursu Olimpiady 
Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK Aleksandra Ka-
tańska. Przeprowadzenie akcji jest jednym z elemen-
tów konkursu na etapie wojewódzkim. 

Celem akcji jest między innymi zwrócenie uwagi 
na związek diety z chorobami, zapoznanie z zaburze-
niami odżywiania oraz ich przyczynami i skutkami, 
zwracanie uwagi na skład produktów żywnościowych 
poprzez uważne czytanie etykiet. 

Szczególną uwagę chcemy poświęcić zaburzeniom 
odżywiania. Są to stany behawioralne charakteryzują-
ce się poważnymi i uporczywymi zaburzeniami zwią-
zanymi z jedzeniem, których przyczyną są często nie-
pokojące myśli i emocje. Mogą mieć poważny wpływ 
na funkcje życiowe: fizyczne, psychiczne i społeczne. 
Towarzyszą im często zachowania depresyjne, lękowe 
oraz zaburzenia osobowości. 

Zaburzenia odżywiania są coraz częstszym pro-
blem wśród młodzieży. Spowodowane są między in-
nymi wyidealizowanymi sylwetkami promowanymi w 
mediach społecznościowych, krytyką ze strony rówie-
śników, którzy wytykają innym niedoskonałości w ich 
wyglądzie. Niektóre portale wręcz podpowiadają, w 
jaki sposób osiągnąć cel. 
Do zaburzeń odżywiania zaliczają się: 
 Anoreksja – zwana inaczej jadłowstrętem psy-

chicznym, polega na tym, iż chora osoba boi się 
jeść i mimo wychudzenia wciąż uważa że jest gru-
ba. Prowadzi to do osłabienia i odwodnienia, a w 

efekcie do zaburzenia funkcji życiowych i wycień-
czenia organizmu. 

 Bulimia – chorzy boją się przytyć, więc po okresie 
objadania stosują głodówkę lub wywołują wymio-
ty. Prowadzi to do wyniszczenia organizmu, 
uszkodzenia przewodu pokarmowego i szkliwa, co 
spowodowane jest działaniem kwasów żołądko-
wych. 

 Ortoreksja – polega na obsesyjnej koncentracji na 
tym, aby spożywać wyłącznie zdrową żywność. 

 Kompulsywne objadanie się – polega ono na 
przyjmowaniu ogromnych ilości jedzenia w krót-
kim czasie, najczęściej w sytuacjach stresowych. 

 Otyłość – jest to nadmierna ilość tłuszczów w or-
ganizmie, może powodować choroby stawów, cu-
krzycę, choroby układu krwionośnego i wady krę-
gosłupa. 

 Często nie jesteśmy świadomi tego, iż nasi najbliżsi 
zmagają się z różnymi problemami żywieniowymi. 
Zatem, w jaki sposób możemy to dostrzec? 
Osoby, które zmagają się z zaburzeniami odżywiania: 
• w szybkim tempie tracą na wadze, 
• unikają wspólnych posiłków,  
• zwiększają aktywność fizyczną, 
• nadmiernie interesują się różnymi dietami, 
• odczuwają silne zmęczenie,  
• intensywnie przybierają na wadze, 
• w sytuacjach stresowych często sięgają po różne 

przekąski. 
Nie bądźmy obojętni na takie zachowania. 

Aleksandra Katańska i Dominik Duraj. 

PODZIĘKOWANIA 
Rada Rodziców przy Zespole Szkolno-Przed-

szkolnym im. Tadeusza Kościuszki w Jasienicy 
składa serdeczne podziękowania wszystkim dobro-
dziejom  za pomoc w organizacji  balu karnawało-
wego . 

Szczególne podziękowania kierujemy do rodziców 
za ciasta oraz fanty.  
Dziękujemy: 

• Paniom: Izie, Monice, Mariolce i Uli, które  ude-
korowały salę, by wprowadzić gości w nastrój 
walentynkowy, 

• dyrekcji i pracownikom GOK Jasienica za udo-
stępnienie  sali, 

• licznym sponsorom: 
− Centrum owocowo- warzywne w Jasienicy 

Ewelina i Marek Ferfeccy, 
− „Arata sushi” Angelika i Daniel Solarscy, 
− Catering „Obsesja Smaku”  Katarzyna  i  

Sławomir Omyła, 
− Paged Meble Jasienica, 

− „Szynk na bogato” Jasienica, 
− Beata i Andrzej Zmełty, 

− Serwis ogumienia „BojGum”, 
− Cukiernia „Jagódka” Międzyrzecze Dolne, 
− Al. Capone  Jasienica, 
− Sklep mięsno-wędliniarski „U Krzyśka”  Ru-

dzica, 
− Waszekwiaty Ewa i Arkadiusz Waszek Jasie-

nica, 
− Salon fryzjerski Renata Król Rudzica, 

− Alladyn Travel-biuro podróży Bielsko-Biała, 
− Piekarnia Puzoń Bielsko-Biała, 
− „Estetica” salon kosmetyczny, 
− Cdl  II  Jasienica, 
− Studio urody Roksana Ryszka Rudzica, 
− Salon fryzjerski Marcelina Pilorz, 
− Sauna mobilna Bartosz Żłobiński, 
− „Barimed” komora normobaryczna Bielsko-

Biała, 
− uczniowski klub sportowy „Victoria” Kozy, 
− Pizzeria  „Camera” Bielsko-Biała, 
− Ninja park „Jumpownia” Bielsko-Biała, 

DZIĘKUJEMY! 
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Z  G Ó R K I … 

A jednak! 

Stało się coś tak niewyobrażalnie okrutnego! Jak 
z koszmarnego snu, ze złej bajki, czy z katastroficz-
nych filmów, których twórcy raczą nas wyduma-
nymi okropnościami. Ale to nie jest zły sen, okrutna 
bajka, czy krwawy film. To dzieje się naprawdę, nie 
na niby. Nie gdzieś daleko, a tuż, tuż… Wojna… 
Straszne słowo odmieniane we wszystkich przypad-
kach. Kryjące w sobie bezmiar nieszczęść dzieci, 
kobiet, staruszków i mężczyzn, wplątaną w tę 
straszliwą machinę, uruchomioną przez chorych 
psychicznie osobników. Bo czy ktoś przy zdrowych 
zmysłach skazywałby na śmierć, tułaczkę i nieludz-
kie cierpienia rzesze niewinnych ludzi? Także 
swoich, wysyłanych na śmierć, w imię zbrodni-
czych ideologii, mających zniewalać całe narody… 
 Jakby „normalnych” nieszczęść było jeszcze 
mało. Jakby nie wystarczały nowotwory, zawały i 
setki innych choróbsk nękających ludzi. Jakby mało 
było pandemii, z którą do dzisiaj trudno sobie 
poradzić… 
 Jakimi kategoriami myślą ludzie wywołujący 
wojny? To przerasta wyobraźnię. Czyż nie mają 
bliskich, czy nigdy nie kochali? Jak to się stało, że 
są bez sumienia, bez serca, bez ludzkich odruchów? 
Uzależniający od siebie swoją nieludzką charyzmą, 
nie tylko najbliższych współpracowników, ale i całe 
narody? Hitler i Stalin byli tego najokrutniejszymi 
przykładami. Choć wydawało się, że historia, która 
lubi się powtarzać, tym razem się nie powtórzy… A 
jednak… Co sprawia, że tyle zła się lęgnie w szalo-
nych głowach, które staje się realne, wymierne w 
ilości zabitych, rannych, tułających się od granicy, 
do granicy. W ilości zrujnowanych miast, wsi, 
domów, szpitali, szkół… I w niewymiernych spus-
toszeniach w psychikach ludzi, którzy przeżyli 
bombardowania, alarmy, śmierć bliskich, utratę do-
robku życia, strach... 
 My, który mieliśmy szczęście urodzić się po 
drugiej wojnie światowej, mamy ją jeszcze, po ro-
dzicach, w genach, w pamięci z opowieści tych, 

którzy ją przeżyli. Wojnę, 
która zdruzgotała naszą 
ziemię. Z ofiary w każdej 
rodzinie. Jeszcze widzę te 
walające się hełmy, resztki 
bomb, niewypały, bagnety 
znalezione w lesie... 
 Myśleliśmy naiwnie, wie-
rząc w człowieka, że siatka uzależnień cywilizacyj-
nych, wymiana dóbr, technologii, rynków pracy, 
koprodukcji, będzie skutecznie chroniła pokojowe 
współistnienie narodów, nawet o różnych ustrojach. 
Jakże się pomylił świat, przymykający oko na ko-
lejne aneksje i coraz większe roszczenia. Przy któ-
rych życie ludzkie jest nic nie warte, a chore sny o 
potędze realizowane krwawo, na jawie, przy użyciu 
najperfidniejszych rodzajach broni (co za przewrot-
na nazwa czegoś, co zabija miast bronić!). 
 Krzepiąca jest w tym wszystkim próba jedności 
podzielonego świata, wspólne spojrzenie na to 
barbarzyństwo i wysiłki czynione, by powstrzymać 
szaleńców, już nie apelami i pustosłowiem, ale kon-
kretnymi wspólnymi działaniami państw, które 
przecież po to, by czyniły życie warte życia, a nie 
brnąć w wojny, po których przyjdzie na nowo 
stawiać zburzone domy, choć zmartwychwstania na 
tej ziemi zamordowanych nie będzie…  
 Ciągle nurtuje mnie pytanie: jak to możliwe, że 
w głowach ludzi lęgną się, a później realizują nies-
tety, takie obłąkańcze wizje. Jest to kolejny dowód 
na istnienie zła, które tak trudno dobrem 
zwyciężać... 
 „Ludzie ludziom zgotowali ten los” napisała na 
początku wstrząsających „Medalionów” Zofia 
Nałkowska. Nie zgadzam się z tym stwierdzeniem 
pisarki, bo ludzie, którzy tak nieludzko postępują, 
już nie są ludźmi… 

Juliusz Wątroba

ŚWIYNTO NASZYCH BABEK I NASZYCH PANICZEK 
Witóm Was piyknie moji roztomili ludeczkowie. 
Dyć tak jeszcze na świycie dobrze nie było, a 

żyjym już kupe roków. Zdo mi się, że to, co było 
przed pięćdziesięcioma rokami, to było wczora, a 
to, co było wczora, widzym jak za mgłóm. Szczy-
piym sie, czy to co widzym sie mi śni, czy je na ja-
wie w kalyndorzu. Ni mogym łuwierzyć, że zaś je 
świynto. Dyć wczora było, przedwczorym i  jutro 
zaś bydzie. Na kożdy dziyń je jakisi świynto, roz 
kuminiorza, roz tranwajorza, roz szofera, inszym ra-
zym zaś drukorza, adwokata i syndzigo. I tak świyn-
to, świynto przez calutki rok.  

Nie godejcie mi, że cyganiym, styknie przynś 
przez naszym dziedzine, a bydziecie myśleć, że 

wszyscy zemrzyli. Żodnego 
przy chałpie nie treficie, zaro-
śniynte wszystko krzokami, 
furtka zaryglowano na dwa 
zómki. Jyny mały janiczek w 
łoknie świyci i potym mogy-
my sie domyślić, że rodzina 
do kupy świyntuje jakisi 
świynto przy telewizorze. Ale jak się świyci we 
wiyncyj łoknach to znaczy, że kożdy z domowni-
ków świyntuje se w swoji izbie. Czy to downi tak 
bywało, że kożdy dziyń się świyntowało? A fórt 
nóm się zdo, że źle, źle i źle. Jo tamtych roztomaj-
tych świónt nie łobchodzym, dyć ni móm  
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na to czasu, ale to, kiere trefio 8 marca je mi bli-
ski, dyć łóno było zawsze. Już w przedszkolu 
winszowołech kierowniczce, paniom nauczyciel-
kóm, kucharce, woźnej – jeszcze dzisio Tyn 
winsz pamiyntóm. Potym w szkole było to samo. 
Winszowołech paniczkóm na to świynto kajżech 
jyno był. Pamiyntóm, chłopi zawsze mie łoddele-
gowali ku tymu winszowaniu, godali, że mi to pa-
suje. Zdo mi się, że i dzisio nie jyno mi pasuje, 
ale móm łobowiónzek w imieniu wszystkich 
chłopów Wóm zocne Paniczki powinszować. 
Tym gryfnym, gryfniejszym i nejgryfniejszym, 
tym piyknym, piykniejszym i nejpiykniejszym, 
tym grubym, grubszym i nejgrubszym, tym chu-
dym , chudszym i nejchudszym, dobrym, lep-
szym, i nejlepszym, spórnym, spórniejszym i nej-
spórniejszym. Choć byście Paniczki jaki jyny by-
ły, żeby sie ty moji życzynia spełniły. Bo Wóm 
życzym z serca mojigo szczerego, byście były 
wszystki łogrómnie szczyńśliwe, by was bliscy 
wspiyrali, chłopi kochali, a dziecka słóchały, a 
wnuki były waszóm radościom. By zdrowiczko, 
kierego tak kożdymu trzeja, łod rana do wieczora 
Was nie łopuszczało, a na noc by z Wami w łóżku 
se lygało. Byście dycki łuśmiychniynte były, sta-

rości żodnej z chłopami ni miały, a w zgodzie ży-
li, bo chłop to babeczki łokropnie dobro rzecz. 
Dobrze go przy sobie na pozoryndzi mieć, dyć się 
dycki przydo jak Loska chrómymu, ruksak dzia-
dowi abo słuchawka guchymu. Idzie z nim po-
rzóndzić, idzie sie powadzić, idzie mu cosi wmó-
wić choć tego nie zrobił. Powiym Wóm też ba-
beczki we wielkim sekrecie, że chłop je instru-
myntym muzycznym przez calutki życi. Bo kie je 
mały, godajóm na niego bymbyn, kiesie młodo 
żyni, bo musi choć niechce to zaś je fujaróm, a 
jak je kapke starszy to cymboł, a jak już je star-
szym kawalerym a trefi sie mu feszno paniczka to 
kamraci z zowiści godajóm ło nim trómba. Jo se 
myślym, niech już tam godajóm jako chcóm jyny, 
żeby tworzyli piyknóm harmonie rodzinnóm. Po-
dziwejcie się, instrumynt muzyczny, ale na tym 
instrumencie muszóm grać do kupy chłop i baba. 
Zaś ty piykne melodie miłości wzajymnej i wza-
jemnego zrozumiynio niech rozgrzywajóm całóm 
rodzine. 

Nie jyny 8 marca, ale przez calutki roczek! 
Tego życzy: 

J. N. Josiyniczanin

NIESTRASZNA BIBLIOTEKA 
Czy czas ferii zimowych można spędzić miło i inter-

sująco w bibliotece? Takie i inne pytania rodziły się w 

głowach uczestników zimowych zajęć, które odbyły się 
w dniach od 21 do 25 lutego 2022 roku w jasienickiej bi-

bliotece. Bardzo szybko okazało się, że nie taka straszna 

jest nasza biblioteka i można w niej spędzić zaskakująco 

dobrze i miło czas ferii zimowych.  

„Zagadkowy tydzień” pod takim hasłem biblioteka w 

Jasienicy przygotowała szereg zabaw i zajęć czytelniczo-

rekreacyjnych dla dzieci z gminy Jasienica.  

„Zagadkowy tydzień” rozpoczęliśmy w poniedział-

kowe przedpołudnie w filmowym klimacie, czytając „Ta-

jemnicę kina” autorstwa M. Widmarka i H. Willis, czyli 

książkę o przygodach dwójki detektywów – Lassego i 

Mai. Po zapoznaniu się z tajnikami pracy, sami zmienili-

śmy się w detektywów, rozwiązując różne zagadki i ła-

miąc szyfry, by odnaleźć skradzionego psa. Poznaliśmy 

także wiele ciekawostek związanych z funkcjonowaniem 

kina i produkcją filmową, a nawet, w ramach pracy pla-

stycznej, stworzyliśmy własne kamery i storyboardy nie-

zbędne przy kręceniu filmów.  

Zaś we wtorek uczestnicy zajęć rozegrali zaciętą wal-

kę o cukierki przy okazji wykazując się dużą znajomo-

ścią lektur, opowiadań, bajek i baśni. Wzięli też aktywny 

udział w spektaklu pt. „Kto w Bibliotece gości i kradnie 

mądrości”. Spektakl zaprezentowany przez Teatr Maska 

z Krakowa przedstawia perypetie Skrzata, który uwielbia 

czytać książki, Sowy, która wykrada je po to, aby stać się 
symbolem „mądrości”, oraz Biedronka Donka, który 

próbuje rozwikłać zagadkę znikających książek. Jednym 

słowem spektakl ukazuje jak niezwykły wpływ ma na 

dzieci obcowanie z literaturą i że każda przeczytana 

książka jest prawdziwą przygodą. 
Kolejny dzień zimowych zabaw upłynął pod hasłem 

„Tańcowała igła z nitką”, w czasie których uczestnicy 

własnoręcznie uszyli piękne sowy oraz zdobyli umiejęt-
ność posługiwania się igłą i nitką.  

Czwartkowe przedpołudnie dzieciaki spędziły grając 

w różne planszówki i gry karciane, a przy wykorzystaniu 

pewnej  gry młodzież zamieniała się  w autorów książek 

poszukujących twórczej weny. Na podstawie wybranych 

losowo, ilustrowanych kart, swojej wyobraźni i cieka-

wych pomysłów tworzyli wspólną historyjkę, a gdyby ją 
spisać, powstałoby opowiadanie fantastyczno-

przygodowe z wątkami biograficznymi, komediowymi i 

momentami grozy.   

Na zakończenie wspólnego tygodnia nasi uczestnicy 

zamienili się w małych artystów. Podczas zajęć wykonali 

techniką decoupage piękne zakładki do książek oraz 

przybornik na ołówki i kredki. W czasie zagadkowego 

tygodnia nie zabrakło czasu na wspólną zabawę, rozmo-

wy o książkach i pogaduchy.  

Bardzo serdecznie zapraszamy na wydarzenia czytel-

niczo-kulturalne oraz warsztaty i spotkania organizowa-

nie przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Jasienicy oraz 

jej filie. Szczegóły znajdują się na stronie internetowej 

www.gbpjasienica.pl. 

Zapraszamy także do odwiedzania biblioteki w Jasie-

nicy w każdą ostatnią sobotę miesiąca od godz. 8:00 do 

12:00.  
Magdalena Waliczek  

Dyrektor GBP w Jasienicy 
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WARSZTATY JASIENICZANKI 
 W myśl słów Marka Twaina, iż „należy podróżo-

wać, by się czegoś nauczyć”, zespół regionalny Jasie-

niczanka w dniach 4-6 lutego 2022 roku udał się do 

Koszęcina – na warsztaty stanowiące nagrodę za dru-

gie miejsce uzyskane jeszcze przed pandemią, w 2019 

roku, na Regionalnym Przeglądzie Pieśni „Śląskie 

Śpiewanie” im. profesora Adolfa Dygacza. Organiza-

torem tego pięknego wydarzenia, którego finał rok-

rocznie odbywa się w Koszęcinie, a w którym Jasieni-

czanka miała okazję brać udział aż trzykrotnie, jest 

Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” oraz Związek Górnoślą-
ski. Przygotowane przez nas pieśniczki i tańce zostały 

docenione tak w 2015 roku, kiedy to naszemu zespo-

łowi przyznano pierwsze miejsce, jak w roku 2016 – 

wtedy to, ku uciesze i niedowierzaniu załogi zespołu, 

do Jasieniczanki powędrowało Grand Prix – najwyż-
sza nagroda.  

 Z Jasienicy wyjechaliśmy w piątek 4 lutego we 

wczesnych godzinach popołudniowych – tak, że już 
około godziny 17. mogliśmy zameldować się w przy-

dzielonych pokojach uroczego pałacu koszęcińskiego 

– siedziby Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk. Dla wielu z 

nas był to już drugi lub trzeci pobyt, co nie przeszko-

dziło nam ponownie zachwycić się pięknem obiektu. 

Budowę budynku rozpoczęto w 1609 roku, a z bie-

giem lat i wieków przechodził on z rąk do rąk – róż-
nych osób i rodów. Co ciekawe, w pałacu koszęciń-

skim razu pewnego gościł sam Jan III Sobieski wraz z 

dworem i żoną – Marysieńką. Obiekt złożony jest z 

trzech niesymetrycznych skrzydeł, które okala wspa-

niały park krajobrazowy. Dla wszystkich zaintereso-

wanych istnieje możliwość, za wcześniejszą rezerwa-

cją, zwiedzenia obiektu pałacowego – szczególnie pod 

kątem działalności obecnego rezydenta – reprezenta-

cyjnego zespołu folklorystycznego naszego woje-

wództwa.   

 Pierwszy dzień pobytu zakończyliśmy pyszną ko-

lacją i wspólnym biesiadowaniem, wypełnionym śpie-

wem i tańcem, bo gdziekolwiek idziemy – wraz z na-

mi idą nasze pieśniczki, które integrują nas jak nic in-

nego.  

 Sobotę rozpoczęliśmy dość pracowicie, bo od 

warsztatów dykcji i interpretacji. Poprzez różnorodne 

ćwiczenia, zaproponowane przez Piotra Hankusa, na-

uczyliśmy się wielu skutecznych technik poprawy ja-

kości swojego aparatu mowy. Z całą pewnością sko-

rzystamy z nich na próbach zespołu.  

 Bezpośrednio po „zmaganiach dykcyjnych” zmie-

rzyliśmy się z zajęciami ruchu scenicznego. Choć na-

uka nowych rozwiązań poruszania się na scenie zaw-

sze wiąże się z pewnym – tak fizycznym, jak umysło-

wym wysiłkiem – jednak z panem Piotrem, prawdzi-

wym „filarem” Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”, była to 

ogromna przyjemność.  

 Po obiedzie i chwilce czasu wolnego udaliśmy się 
na zwiedzanie pałacu. Informacje, które w przystępny 

sposób przedstawiła nam Ewa Kruszyna, nie tylko na 

temat obiektu pałacowo-parkowego, ale także historii 

reprezentacyjnego zespołu naszego regionu, zaspo-

koiły naszą ciekawość. Ochoczo udaliśmy się na ko-

lejne już tego dnia warsztaty, tym razem etnograficz-

ne. Była to prawdziwa gratka dla osób zainteresowa-

nych pracami kreatywnymi, bowiem zajęliśmy się 
komponowaniem własnych wzorów na „przeposkach” 

(stanowią one element naszego stroju śląskiego). Po-

mogły nam w tym szablony przygotowane przez panią 
Ewę. Choć nie każdy z nas obdarzony jest talentem 

manualnym, wszyscy dobrze sobie poradzili, a z Ko-

szęcina każdy uczestnik warsztatów mógł wrócić z 

własnoręcznie ozdobioną wstążką. 
Wspólnym śpiewem uwieńczyliśmy drugi dzień 

warsztatów.  

 Niedziela była ostatnim dniem pobytu, a wyjazd 

zaplanowany został na godzinę 15., toteż od godziny 

10:00 do 13:30 braliśmy udział w kolejnych warszta-

tach. Pierwsze były zajęcia z emisji głosu oraz zajęcia 

wokalne. Wymagająca, acz bardzo sympatyczna Karo-

lina Banach przesłuchała wielu z nas pojedynczo, a 

także cały zespół zbiorowo. Podzieliła się z nami cen-

nymi uwagami oraz poradami na temat poprawy 

brzmienia naszych głosów, wydobywania pięknych i 

pełnych dźwięków. Nauczyliśmy się także nowej pie-

śni. To były pouczające i owocne warsztaty.  

Po śpiewie nadeszła pora na tańce. Zawitaliśmy 

więc w sali baletowej, gdzie powitała nas Aleksandra 

Żaczek. Naszym zadaniem było udoskonalenie kroku 

polonezowego, którym zwykle wchodzimy na scenę. 
Nauka toczyła się w rytmie pieśni „Przez wodę ko-

niczki”, znajdującej się w naszym repertuarze. Po 

wcale ładnym dostojnym „wejściu na scenę”, płynnie 

przeszliśmy do powtórzenia kroków tańca Cieszynio-

ka. Każdy z nas dał z siebie wszystko, a całość układu 

wypadła znakomicie, za co należy podziękować i 

prowadzącej. 

 Po sytym i bardzo smacznym obiedzie spakowali-

śmy się i wyruszyliśmy w drogę powrotną. Każdy z 

nas przywiózł ze sobą  niezwykle cenną wiedzę, a tak-

że, co najważniejsze, nowe doświadczenia. A to prze-

cież właśnie one budują nasz charakter i światopogląd.  

 Cieszymy się, że mogliśmy zawitać w koszęciń-

skim pałacu i uczestniczyć w warsztatach z tak kom-

petentnymi, sympatycznymi instruktorami oraz i tam 

zanieść ducha naszej tradycji Śląska Cieszyńskiego. A 

kto wie, co przyszłość przyniesie... Może jeszcze kie-

dyś dane nam będzie odwiedzić te mury…? 

     Paulina Kuś 
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Reklama 
w miesięczniku „Jasienica” 

tylko 0,60 zł  za 1 cm2 

Ogłoszenia drobne – 1 zł za słowo 

SEZON WYŚCIGÓW PSICH  
ZAPRZĘGÓW W PEŁNI 

Zawodnicy z Jasienicy wzięli w tym roku 

udział w zawodach psich zaprzęgów na Słowa-

cji, skąd przywieźli medale.  

Pierwszym wyjazdem w roku 2022 Zuzanny 

i Tomasza Pająków były Preteky Psich Zaprahov 

w Oravskiej Polhorze na Słowacji. Warunki 

śnieżne dopisały aż za bardzo, śniegu było tak 

dużo, że organizatorzy byli zmuszeni odwołać 

drugi etap. Mimo skrócenia rywalizacji jasienic-

kim zawodnikom i ich psom udało się wywalczyć 

wysokie miejsca. Zuzanna w klasie SP2 – sanie z 

dwoma psami – zdobyła złoty medal, a jej tata w 

klasie SP8 zdobył 5. miejsce.  

Dwa tygodnie później 12 i 13 lutego odbyły 

się Mistrzostwa Polski na śniegu w Zubercu na 

Słowacji. Trasy uważane za szybkie i twarde po-

zwalały pieskom rozpędzać się aż do prędkości 

45km/h! Tomasz razem z ośmioma psami zdoby-

li 2. miejsce na Mistrzostwach w klasie SP8, Zu-

zanna również zajęła 2. miejsce w klasie SP4 

oraz tytuł Wicemistrza Polski w jeździe na sa-

niach z czterema psami. 
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M E T A L - M A X ”  

Rudzica  Centrum 

ul. Jana Chrzciciela 541,   tel.: 883 452 422 

Poleca: 
 artykuły metalowe 
 artykuły spawalnicze 
 artykuły elektryczne 
 chemia motoryzacyjna 
 farby 
 hydraulika 
 narzędzia ogrodnicze 

Zapraszamy 

Od poniedziałku do piątku    8
00 

– 16
00

 

sobota     8
00 

– 13
00
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EKSPRESOWA 

NAPRAWA 

I WYKONANIE 

PROTEZ 
BIERY, ul. Ogrodowa 263 

TEL.:    504 131 134 
 

 

 

 

 

 

 

 

Jasienica ul. Kościelna 1210 

tel. całodobowy: 502 596 627  tel/fax: 33 815 20 20 
Pozostając z wyrazami szczerych kondolencji w chwilach żalu po stracie osoby bliskiej, oferujemy naj-

tańsze kompleksowe usługi pogrzebowe. Dysponujemy własnymi chłodniami, kaplicami pożegnalnymi 

oraz własnym krematorium. Oferujemy również szeroki wybór urn i trumien.  

Całodobowo na życzenie klienta zabieramy ciało do chłodni. 

Istnieje możliwość bezprocentowego kredytowania usług  



 

Kuba Kurowski zwycięzca turniej Pucharu Polski  
w judo w kategorii juniorów młodszych. 

 

Cztery brązowe medale podczas Mistrzostw Makro-
regionu Południowego i Międzywojewódzkich Mi-

strzostw Młodzików Karate Kyokushin 
 

Adrian Kupczak. 
Wicemistrzem Polski 

Dawid Bucki  
wywalczył 5 miejsce 

 

Z medalami z Otwartych Grand Prix Juniorów 

Młodszych i Młodzików w Badmintonie 
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