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RELACJE WÓJTA GMINY JASIENICA 
DOŻYNKI GMINNE  
W MAZAŃCOWICACH 

W niedzielę 25 sierp-
nia podczas Gminnych 
Dożynek w Mazańcowi-
cach podziękowaliśmy 
za dar chleba. Dzięko-
waliśmy tak Stwórcy, 
jak i tym wszystkim lu-
dziom, którzy przyczy-
niają się do tego, aby nie 

brakowało nam jedzenia. W dożynkach miesz-
kańcy wzięli bardzo liczny udział, przypomina-
łem, że nie zawsze, widząc chleb, myślimy o tym, 
ile rolniczego trudu, ciężkiej pracy, dbałości i od-
powiedzialności wymaga jego przygotowanie. I 
dobrze, abyśmy stale pamiętali, że to z tej ciężkiej 
pracy rolnika bierze się to, co mamy na stole – nie 
tylko z okazji dożynek. 

Mechanizacja ułatwiła pracę rolników, dziś 
praca w gospodarstwie nie wygląda już w ten 
sposób, jak dawniej. Ale z dumą niesiemy trady-
cje święta plonów, szacunku do rolniczego trudu i 
tych wszystkich, którzy byli przed nami i z poko-
lenia na pokolenie powiększali dobrobyt na 
wsiach Śląska Cieszyńskiego. Co roku przypomi-
namy to w sposób tradycyjny. Cieszę się, że nasze 
tradycje, zwyczaje i stroje nie zanikają. 

Chciałbym bardzo serdecznie podziękować 
gazdom dożynek, państwu Małgorzacie i Sylwe-
strowi Kusiom, jak również wszystkim gospoda-
rzom, działającym na terenie gminy Jasienica za 
ich pracę, za ich determinację i przywiązanie do 
swojego dziedzictwa i ziemi. Wszyscy jesteśmy 
im winni wdzięczność za ich trud przy produkcji 
żywności. 

Chciałem serdecznie podziękować wszystkim 
uczestnikom, wszystkim, którzy wzięli udział w 
korowodzie i przygotowali jego trasę. Dziękuję 
również wszystkim osobom i instytucjom, które 
włączyły się w przygotowanie. Dziękuję radnym 
na czele z panem wiceprzewodniczącym Fran-
ciszkiem Handzlem, Gminnemu Ośrodkowi Kul-
tury, pracownikom Urzędu Gminy, którzy w re-
gionalnych strojach pomagali przy obsłudze uro-
czystości radzie sołeckiej, paniom z KGW, stra-
żakom z OSP, organizacjom społecznym, pani 
Bożenie Wawak, która ze swoimi pracownikami 
nieodpłatnie ustroiła kościół i scenę. Dziękuję też 
proboszczowi ks. Piotrowi Grochowieckiemu i 
wszystkim księżom, którzy koncelebrowali nabo-
żeństwo, zarówno z Kościoła katolickiego, jak i 

Kościoła ewangelicko-augsburskiego. Składam 
też podziękowania artystom, którzy wystąpili 
podczas tego święta, wszystkim osobom pracują-
cym w punktach gastronomicznych. 

Wszyscy przyczynili się do dobrej organizacji i 
stworzenia pięknej atmosfery, uważam, że tego-
roczne dożynki były bardzo udaną uroczystością 
dziękczynną za plony, za co jeszcze raz dziękuję. 

Tego dnia również przekazaliśmy uroczyście 
dwie kondygnacje obiektu, wybudowanego na ce-
le Gminnego Ośrodka Kultury w Mazańcowicach. 
Sam obiekt oddaliśmy do użytku mazańcowickiej 
OSP już w maju, ten okres od maja do sierpnia 
wykorzystaliśmy na wyposażenie filii w potrzeb-
ne sprzęty, aby ta nowoczesna placówka kultural-
na mogła dobrze spełniać swoją rolę wobec 
mieszkańców Mazańcowic, a myślę że także całej 
naszej gminy, wspierając rozwijanie ich pasji i 
kultywowanie tradycji naszego regionu. 

DOŻYNKI SOŁECKIE 
Cieszę się, że także sołeckie i parafialne spo-

łeczności celebrują w swoim mniejszym gronie 
dożynki. Swoje święto plonów zorganizowały 
społeczności Rudzicy, Landeku i Iłownicy, także 
Wieszcząt oraz Międzyrzecza Dolnego i Górnego. 
Bardzo serdecznie dziękuję mieszkańcom tych so-
łectw i organizacjom społecznym, że decydują się 
podjąć trud przygotowania uroczystości. Dziękuje 
wszystkim, którzy pieką kołocze, przygotowują 
całą oprawę, księżom za głoszenie Bożego słowa. 
Takie wspólne działania służą budowaniu zwar-
tych i zgodnych społeczności, spajają ludzi ze so-
bą i pozwalają żywić nadzieję, że nasze obrzędy 
czy zwyczaje przetrwają dla następnych pokoleń. 

INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 
Podobnie jak w całej Polsce w poniedziałek 2 

września rozpoczęliśmy rok szkolny. W tym roku 
gminne uroczystości zorganizowaliśmy w pla-
cówce w Międzyrzeczu Górnym. Była ku temu 
szczególna okazja, bowiem oddaliśmy do użytku 
nowo wybudowaną część szkoły. Są to cztery kla-
sy, dobrze wyposażone pracownie przedmiotowe, 
z zapleczem sanitarnym. Liczę, że znacznie to 
poprawi sytuację lokalową w tej placówce. 
Warto zaznaczyć, że podczas wakacji znaczne 
środki przeznaczyliśmy również na remont szatni 
wraz z zakupem jej wyposażenia, szafek dla 
uczniów, remontem korytarza i remontem od-
wodnienia starej części szkoły. Szkoła wykorzy-
stała też przestrzeń w dotychczasowym budynku i 
stworzyła dwie kolejne klasy. Dzięki  
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tym zabiegom nie tylko poprawił się stan tech-
niczny całego budynku, ale również podniosła się 
estetyka obiektu. 

Początek roku szkolnego to szczególna okazja, 
aby złożyć życzenia wszystkim związanym ze 
szkolnictwem. Życzyłem wszystkim uczniom na-
szej gminy, aby ten rok był kolejnym okresem 
zdobywania wiedzy i umiejętności. Nauczycielom 
również życzyłem dobrego roku, satysfakcji z 
wykonywanej pracy, radości z przekazywanej 
wiedzy, aby też trudna sytuacja, w jakiej się znaj-
dują jako grupa zawodowa, nie przekładała się na 
poziom edukacji w naszych placówkach. 

Z GOŚCINĄ NA DOŻYNKACH 
Dziękuję delegacji naszej gminy, która wzięła 

udział w dożynkach w zaprzyjaźnionej z nami 
miejscowości Jasienica Dolna w gminie Łambi-
nowice na Opolszczyźnie. Dziękuję pani radnej 
Mirosławie Hawełek za odczytanie listu z po-
zdrowieniami od naszej gminy. Wraz z nią gminę 
Jasienica reprezentowała Anna Grzyb, członek 
rady powiatowej Śląskiej Izby Rolniczej w Biel-
sku-Białej, a także Grzegorz Haręża, członek Ra-
dy Sołeckiej. Nasza delegacja przywiozła ze sobą 
chleb upieczony z mąki z pól naszego regionu i 
kołocze. Była to kolejna okazja zarówno do po-
dziękowania za rolnicze dary, jak i wzajemne po-
znanie tradycji naszych regionów. 

MODERNIZACJE KOLEJNYCH DRÓG 
Pod koniec sierpnia odebraliśmy wyremonto-

wane drogi, na które pozyskaliśmy dofinansowa-
nie z rządowego funduszu na usuwanie skutków 
klęsk żywiołowych. Jedną z nich jest ul. Kopiec, 
drugą Strzelców Podhalańskich w Mazańcowi-
cach. Dzięki temu te dwie ważne drogi zyskały 
właściwy standard, poprawiły bezpieczeństwo 
użytkowników. Przypomnę, że ul. Strzelców 
Podhalańskich to droga do Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Mazańcowicach, ośrodka 
zdrowia, teraz też filii Gminnego Ośrodka Kultu-
ry, korzysta z niej wielu pieszych, zwłaszcza 
dzieci. 

Na remont obu dróg pozyskałem 885 tys. zł z 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administra-
cji. Wyremontowaliśmy odcinek o długości 418 
m ul. Kopiec, co kosztowało 208 tys. zł, z czego 
165 tys. zł stanowi dofinansowanie. Z kolei ul. 
Strzelców Podhalańskich została wyremontowana 
na odcinku o długości 942 m, w tym wypadku 
koszt prac wyniósł 962 tys. zł. Prace objęły grun-
towny remont obu ulic, został on solidnie prze-
prowadzony, toteż liczę, że przez długie lata drogi 
będą służyły mieszkańcom naszej gminy. 

NA SESJI O WYDATKACH 
Na sesji Rady Gminy Jasienica, jaka odbyła się 

we wtorek 20 sierpnia, wystąpiłem do radnych z 
wnioskami o udzielenie wsparcia dla projektów, 
służących rozwojowi naszej gminy. Chodzi 

przede wszystkim o projekty drogowe bielskiego 
Starostwa Powiatowego. Gmina Jasienica dołoży 
110 tys. zł do kwoty 3,251 mln zł, jaką do tej pory 
zasililiśmy przebudowę drogi Ligota-
Międzyrzecze. Te dodatkowe pieniądze pozwolą 
na wzmocnienie podbudowy drogi, która już pod-
czas prac modernizacyjnych okazała się zbyt sła-
ba. Z kolei na projekt budowy chodnika wzdłuż 
drogi powiatowej w Landeku z budżetu Gminy 
zostanie przeznaczonych 25 tys. zł. Warto przy 
okazji omawiania inwestycji drogowych wspo-
mnieć, że na dokończenie drogi gminnej w Lan-
deku, ul. Leśnej, zostało przeznaczonych 17,7 tys. 
zł, dzięki czemu całe zadanie będzie zrealizowane 
w tym roku. 

Poinformowałem też radnych, że ruszyła bu-
dowa nowej sali gimnastycznej dla powiększonej 
szkoły w Międzyrzeczu Górnym. Całość ma kosz-
tować 4,28 mln zł, z czego pozyskaliśmy dofinan-
sowanie z Ministerstwa Sportu w wysokości 1,52 
mln zł. 

Z ważnych inwestycji warto też wspomnieć, że 
na dwa etapy budowy nowego oświetlenia ulicz-
nego zostanie wydanych 185,5 tys. zł w sołec-
twach Jasienica, Grodziec, Łazy, Wieszczęta i 
Bielowicko oraz 151,29 tys. zł w Landeku, Mię-
dzyrzeczu Dolnym, Międzyrzeczu Górnym, Ru-
dzicy, Mazańcowicach i Świętoszówce. Pozyska-
liśmy także 120 tys. zł dofinansowania, a więc 
połowę wszystkich kosztów przebudowy ul. Ma-
linowej w Rudzicy. 

Z innych wydatków, uchwalonych na sesji, na-
leży wspomnieć o kwocie 50 tys. zł, którą zosta-
nie wsparty fundusz wymiany starych kotłów 
grzewczych w programie ograniczania niskiej 
emisji. 

Dołożonych zostało również blisko 70 tys. zł 
do mającego kosztować 930 tys. zł nowego wozu 
strażackiego z dużym zbiornikiem na wodę dla 
OSP Rudzica. Na jego zakup pozyskaliśmy dofi-
nansowanie o łącznej wartości 460 tys. zł. 

WIZYTA W RDOŚ 
W piątek 23 sierpnia spotkałem się z panią Miro-
sławą Mierczyk-Sawicką, p.o. Regionalnego Dy-
rektora Ochrony Środowiska w Katowicach, wraz 
z projektantami Planu Zagospodarowania Prze-
strzennego Gminy. Omawialiśmy warunki przyję-
cia wytycznych do zmiany Studium Przestrzenne-
go Zagospodarowania w obszarze Jasienickiego 
Kurortu Zamkowego oraz Jasienickiej Niskoemi-
syjnej Strefy Ekonomicznej. Nasze uwagi zostały 
pozytywnie przyjęte.  

RADA SPOŁECZNA SG ZOZ 
We wtorek 3 września po raz pierwszy spotka-

ła się nowa Rada Społeczna Samodzielnego 
Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasieni-
cy na kadencję 2019-2023. W jej skład weszły 
osoby: ja jako przewodniczący,  
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pani Danuta Kotorowicz jako przedstawiciel Woje-
wody Śląskiego, a także przedstawiciele Rady Gmi-
ny Jasienica: Stanisław Cebulak, Wiesław Czar-
niecki, Franciszek Handzel, Edward Kenig, Dorota 
Kominek, Czesław Machalica i Andrzej Szimke. 
Opiniowaliśmy możliwości wystąpienia z wnio-
skiem o dofinansowanie dostosowania do potrzeb 
osób niepełnosprawnych ośrodka zdrowia w Jasie-
nicy. Warto przypomnieć, że trwają przygotowania 
do kolejnego przetargu na budowę windy dla ośrod-
ka zdrowia w Rudzicy. 

ZAPOWIEDŹ ZAWODÓW STRAŻACKICH 
W środę 4 września wziąłem udział w obradach 

prezydium Powiatowego Związku OSP. Jedną z 
podjętych wtedy decyzji była organizacja Powiato-
wych Zawodów Sportowo-Pożarniczych na wzór 
naszych gminnych zawodów, które mają już swoje 
stałe miejsce w corocznym harmonogramie prac 
jednostek OSP z naszego terenu. Zawody powiato-
we odbędą się w sobotę 5 października na terenie 
naszej gminy na kompleksie sportowym w Rudzicy. 
Mam nadzieję, że podobnie jak nasze gminne, tak i 
te powiatowe zawody staną się okazją do integracji 
środowiska, ale przede wszystkim podniesienia po-
ziomu działań jednostek OSP całego naszego regio-
nu. 

GRATULACJE ZA SUKCESY 
Serdecznie gratuluję młodemu skoczkowi z UKS 

Olimp Mazańcowice Adrianowi Kupczakowi kolej-
nego w tym sezonie sukcesu. W połowie sierpnia w 
Opawie w Czechach wystartował w międzynarodo-
wych zawodach w skoku o tyczce i przy licznie 
zgromadzonej publiczności pokonał poprzeczkę na 
wysokości 4 m 80 cm, wygrywając tym samym cały 
konkurs. Pod koniec sierpnia z kolei wystartował 
podczas Mistrzostw Polski w Lekkiej Atletyce se-
niorów w Radomiu ze starszymi zawodnikami i po 
raz kolejny w tym roku pokonał poprzeczkę na wy-
sokości 4 m 60 cm. 

Gratuluję również naszemu zespołowi muzycz-
nemu Blach Kapela z Międzyrzecza Dolnego pod 
kierunkiem Tadeusza Rozumka, który zajął trzecie 
miejsce na Ogólnopolskim Przeglądzie Paradnych 
Orkiestr Dętych Ustka-Rowy. Warto również 
wspomnieć o znakomitym występie naszego regio-
nalnego zespołu Dudoski podczas tegorocznego 
Tygodnia Kultury Beskidzkiej. Serdecznie gratulu-
ję. 

POWSTAJE TĘŻNIA SOLANKOWA 
Rozpoczęły się prace w kompleksie sportowo-

rekreacyjnym Drzewiarza przy budowie tężni so-
lankowej. Konstrukcja będzie miała kształt regular-
nego sześcioboku, pośrodku stanie kolumna z tarni-
ny, przez którą będzie przepływać solanka z pobli-
skiego Zabłocia w gminie Strumień. To ta sama so-
lanka, co w fontannie na odnowionym skwerze przy 
Urzędzie Gminy Jasienica. Jest ona chyba najlepszą 
solanką, posiada jedną z największych na świecie 
zawartości jodu, dochodzącej do 140 mg na litr. 
Wysokość tężni wynosić będzie ponad 6,5 m, a sze-
rokość – 8 m. Za tężnię zapłacimy 195,3 tys. zł, z 
czego dofinansowanie pozyskane z funduszy mi-
kroprojektów wynosi 30 tys. euro, a więc ok. 60 
proc. 
Warto też dodać, że pozyskaliśmy dofinansowanie 
również na projekt „Życie i praca na Śląsku Cie-
szyńskim w dobie rewolucji przemysłowej – budo-
wa Centrum Informacji Turystycznej przy budynku 
GOK w Jasienicy – przeszklonego budynku „Ogród 
Tradycji”. Projekt warty jest 1,3 mln zł, z tego 85 
proc. pochodzić będzie z dofinansowania z fundu-
szy transgranicznych. 

NA KOLEJNE DROGI 
Prowadzę rozmowy ze starostą bielskim panem 

Andrzejem Płonką o możliwości pozyskania ze-
wnętrznych środków na przebudowę kolejnej waż-
nej drogi powiatowej na terenie naszej gminy. W 
tym wypadku chodzi o drogę Mazańcowice Mię-
dzyrzecze Dolne. Wnioski w tej sprawie zostaną 
rozpatrzone jeszcze we wrześniu. Zależy nam na 
gruntownej przebudowie tej drogi, bowiem jej 
obecny stan stwarza zagrożenie zarówno dla pie-
szych, jak i użytkowników samochodów. 

Warto dodać, że kilkakrotnie już spotkałem się z 
dyrekcją Zarządu Dróg Powiatowych w Bielsku-
Białej w sprawie przebudowy wraz z chodnikiem i 
odwodnieniem drogi Rudzica-Międzyrzecze. Spo-
tkania są okazją do wyrażenia naszych uwag do 
powstającego projektu prac. 

Przekazaliśmy również blisko 11,5 tys. zł na ob-
sadzenie ronda w Rudzicy w ciągu drogi powiato-
wej ul. Strumieńska. Każdy, kto tamtędy przejeż-
dża, może już zobaczyć efekt tych prac, rondo zo-
stało bardzo estetycznie skomponowane nasadze-
niami różnego rodzaju zieleni. 

Rozmawiał Mirosław Łukaszuk 

Rodzina  Ś.P. Zdzisława Byloka 

składa serdeczne podziękowania 

dla wszystkich, którzy uczestniczyli w uroczystości pogrzebowej w dniu 

16.08.2019r. w Kościele Rzymskokatolickim św. Jerzego w Jasienicy. 
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W MAZAŃCOWICACH DZIĘKOWANO ZA PLONY 
Tradycyjne obrzędy, kolorowy korowód, 

wieńce dożynkowe, swojskie jadło, występy i 
mnóstwo atrakcji dla najmłodszych towarzyszyły 
obchodom gminnych dożynek. Święto połączono 
z uroczystym przekazaniem Gminnemu Ośrod-
kowi Kultury nowej siedziby filii w Mazańcowi-
cach.  

Gminne święto plonów rozpoczęło się wizytą 
wójta gminy Jasienica Janusza Pierzyny, prze-
wodniczącego rady gminy Jasienica Czesława 
Machalicy, a także zaproszonych gości w mazań-
cowickim gospodarstwie Gazdów Dożynek Mał-
gorzaty i Sylwestra Kusiów.  

– Pytam, abyście byli gazdami tych dożynek i 
dzierżyli to przez cały rok. A za waszą hojność, 

szczodrość i to przyjęcie, aby pan Bóg wam bło-
gosławił, aby to, co dajecie, wróciło podwójnie, a 
to co utraciliście, abyście nie żałowali, a wszyscy, 
co wam pomagają, pomagali jeszcze bardziej - 
życzył Janusz Pierzyna starostom. – Dzisiaj nad-
szedł czas, abyśmy mogli się spotkać w naszej 
dziedzinie, w gminie Jasienica, u gazdów, którzy 
wyrazili dobrą wolę, że będą gaździli przez cały 
rok. Będą tym przykładem pracy na roli, trudu i 
potu wylanego – dodawał.  

Państwo Kusiowie na ok. 100 hektarach pro-
wadzą gospodarstwo rolne, w którym uprawiają 
m.in. kukurydzę. Gospodarze przyjęli gości na 
podwórku, wszystkich poczęstowali tradycyjnym 
kołaczem, a ceremonii towarzyszyła muzyka Ze-
społu Regionalnego „Międzyrzeczanie”, wystąpi-

ła też orkiestra dęta z Mazańcowic. Następnie 
uczestnicy z udziałem przedstawicieli władz lo-
kalnych, rad sołeckich i pocztów sztandarowych, 
a także delegacji Ochotniczych Straży Pożarnych, 
pań z kół gospodyń wiejskich, zespołów arty-
stycznych i mieszkańców, udali się na dziękczyn-
ną mszę świętą do kościoła św. Marii Magdaleny 
w Mazańcowicach, podczas której poświęcono 
chleby, wieńce i dary dożynkowe.  

Po mszy dożynkowy korowód złożony z ude-
korowanych pojazdów z przyczepami, wozów 
strażackich, na czele którego jechały kolasy z go-
spodarzami dożynek, gazdami oraz zaproszonymi 
gośćmi, przejechał ulicami sołectwa na tereny 
przy strażnicy, gdzie odbyła się główna część 
uroczystości. Gospodarz Święta Plonów wójt Ja-
nusz Pierzyna z rąk starostów dożynek odebrał 
tradycyjny chleb. Obrzędy dożynkowe poprowa-
dził zespół „Jasieniczanka”. Wójt Janusz Pierzyna 
wraz z przewodniczącym Rady Gminy Czesła-
wem Machalicą i starostami dożynek, odebrał 
wieńce, przygotowane przez każde z sołectw, 
przedstawicieli koła łowieckiego „Hubertus” z 
Międzyrzecza, a także partnerów z Petrvaldu w 
Republice Czeskiej, m.in. Petra Dvořačka. Wśród 
gości była również delegacja z zaprzyjaźnionej 
Jasienicy Dolnej w gminie Łambinowice, a także 
m.in. wiceminister Stanisław Szwed, senator An-
drzej Kamiński, posłowie Mirosława Nykiel i Mi-
rosław Suchoń, wicewojewoda Jan Chrząszcz i 
przewodniczący Rady Powiatu Bielskiego Jan 
Borowski.  

– Dziękujemy dzisiaj Stwórcy za ten dar chle-
ba. Ale też tym wszystkim, którzy przyczyniają 
się do tego, abyśmy co dnia mieli na stole ten ka-
wałek chleba – mówił wójt Janusz Pierzyna. – Nie 
zawsze, widząc chleb, myślimy o tym, ile rolni-
czego trudu, ciężkiej pracy, dbałości i odpowie-
dzialności wymaga jego przygotowanie – doda-
wał.  
– Dobrze, abyśmy wszyscy o tym pamiętali, że to 
z tej ciężkiej pracy rolnika bierze się to, co mamy 
na stole. I żebyśmy pamiętali o tym nie tylko z 
okazji dożynek, ale przez cały rok. Także wtedy, 
gdy rolnicy wyjeżdżają na pola, aby je 
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W MAZAŃCOWICACH DZIĘKOWANO ZA PLONY 
nawozić, a nie skarżyli się policji, że nam brzyd-
ko pachnie – mówił wójt przy gromkim aplauzie 
uczestników dożynek.  

Janusz Pierzyna podkreślał też znaczenie kul-
tywowania tradycji dożynkowych. – Mechaniza-
cja ułatwiła pracę rolników, uprościła zbieranie 
plonów. Ale przecież należy się ten szacunek dla 
tych, którzy byli przed nami i z pokolenia na po-
kolenie powiększali dobrobyt na wsiach Śląska 
Cieszyńskiego. I dlatego przypominamy ich co 
roku w sposób tradycyjny. Cieszę się, że te trady-
cje, zwyczaje i stroje nie zanikają, ale z każdym 
rokiem stają się coraz bardziej powszechne w na-
szej gminie. I to nie tylko przy okazji dożynek – 

dodawał.  
Po ceremonii przekazania wieńców, pokroje-

niu przez wójta chleba i rozniesienia go wśród 
uczestników dożynek, rozpoczęła się zabawa. 
Wystąpiły zespoły Big Band z Jasienicy, Duo Fe-
nix-Dwa Fyniki, Preludium. Święto Plonów za-
kończyła wspólna biesiada.  

Atrakcjami towarzyszącymi imprezie były 
m.in. kiermasz rękodzieła artystycznego, wystawa 
modelarska, warsztaty plastyczne, stoiska z po-
trawami regionalnymi oraz miasteczko zabaw dla 
dzieci.  

www.jasienica.pl

 
 

SOŁECKIE ŚWIĘTO PLONÓW W MIĘDZYRZECZU DOLNYM 
Nabożeństwo w kościele Ewangelicko-Augsburskim w Międzyrzeczu Górnym rozpoczęło Dożynki 

Ekumeniczne, jakie zorganizowano w minioną sobotę w Międzyrzeczu Dolnym.  
Uroczystości w sobotę 17 sierpnia roz-

poczęły się nabożeństwem dziękczynnym, 
które odprawił ks. Andrzej Dyczek z para-
fii ewangelickiej, z kolei homilię wygłosił 
Jan Waluś z międzyrzeckiej parafii kato-
lickiej. Oprawę muzyczną zapewnił Chór 
Ewangelicko-Augsburski.  

Główna część dożynek, w których 
wziął udział również gospodarz gminy 
wójt Janusz Pierzyna odbyła się w remizie 
OSP w Międzyrzeczu Dolnym. Wójt po-
dziękował organizatorom za przygotowa-
nie dożynek. Podziękował też rolnikom za 
ich codzienny trud.  

Gazdami tegorocznych dożynek byli 
państwo Małgorzata i Józef Pierzga. Część 
obrzędową w tutejszej strażnicy przedsta-
wił Zespół Regionalny „Międzyrzecza-
nie”, w towarzystwie Kapeli „Dudoski”. 
W czasie radosnej biesiady wystąpiła Orkiestra Dęta OSP Międzyrzecze Dolne.  

Zaproszenie na dożynki przyjęli m.in. Krzysztof Wieczerzak, zastępca Wójta Gminy Jasienica, Cze-
sław Machalica, przewodniczący Rady Gminy, poseł Mirosław Suchoń, radni, sołtysi Międzyrzecza 
Dolnego i Górnego, rady sołeckie i poczty sztandarowe, a także delegacje Ochotniczych Straży Pożar-
nych wraz z prezesami tutejszych sołectw.  

www.jasienica.pl 
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NOWY ROK Z NOWĄ CZĘŚCIĄ 
Uroczyście w poniedziałek 2 września w szkole w Międzyrzeczu Górnym zainaugurowano rok 

szkolny w gminie Jasienica. Przy tej okazji oddano do użytku nowy segment dydaktyczny.  
Przypomnijmy, nową część budynku wybudo-

wano, aby pomieścić dwa dodatkowe roczniki, 
które pojawiły się w szkole w związku z likwida-
cją gimnazjów. Wstęgę przeciął wójt Janusz Pie-
rzyna, wiceminister w Ministerstwie Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej Stanisław Szwed, oraz 
dwaj przewodniczący Rady Gminy Jasienica, w 
których kadencjach podjęto decyzję i zrealizowa-
no inwestycję: Jan Batelt i Czesław Machalica. 
Goście uroczystości, m.in. wicekurator Jacek 
Szczotka, przewodniczący Rady Powiatu Biel-
skiego Jan Borowski, radni, rodzice uczniów i na-
uczyciele, obejrzeli nową część – cztery dobrze 
wyposażone pracownie: przyrodniczą, chemiczną, 
historyczną i geograficzną. Całość kosztowała 2,2 
mln zł, inwestycję upamiętnia tablica wmurowana 
na korytarzu w nowej części.  

Szkoła wykorzystała też przestrzeń w dotych-
czasowym budynku i stworzyła dwie kolejne kla-
sy, a także zmodernizowała szatnie i bibliotekę w 
piwnicy. – Niemałym wysiłkiem stworzyliśmy 
wam możliwości, abyście mieli odpowiednie wa-
runki do nauki – mówił do uczniów wójt Janusz 
Pierzyna. – Życzę wam, abyście wykorzystali 
swoje talenty, które można przecież zakopać, ale 
które też można pomnożyć, wykorzystując to, co 
zostało wam dane: wiedzę i mądrość waszych na-
uczycieli, szkołę z jej wyposażeniem. W ten spo-
sób samemu można osiągnąć mądrość i w doro-
słym życiu osiągać sukcesy – dodawał wójt, na-
wiązując do czytania z Ewangelii na poprzedzają-
cej uroczystość mszy świętej w międzyrzeckim 
kościele. Z kolei nauczycielom Janusz Pierzyna 
życzył dobrej pracy, która przynosi im satysfak-
cję.  

To niejedyna nowość w szkole. Oprócz nowe-
go segmentu dydaktycznego, Gmina Jasienica 
rozpoczęła wartą 4,5 mln zł budowę nowej sali 
gimnastycznej. 1,5 mln zł pochodzić będzie z do-
finansowania Ministerstwa Sportu. Wójt podzię-
kował wiceministrowi Szwedowi za wsparcie w 
uzyskaniu tej pomocy finansowej. Wójt podzię-
kował również radnym tej i poprzedniej kadencji 
za jednomyślność przy podejmowaniu decyzji co 
do budowy tak segmentu, jak i sali.  

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego zwieńczył występ artystyczny uczniów szkoły. 
www.jasienica.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z okazji nowego roku szkolnego życzę wszystkim uczniom, by zdobywanie wiedzy było dla Was 
 fascynującą przygodą, odnajdywaniem siebie oraz rozwojem własnych uzdolnień i zainteresowań. 

Niech szkoła będzie dla Was miejscem radości i wielu przyjaźni! 
Rodzicom życzę, by nowy rok szkolny przyniósł wiele radości, dumy i nadziei związanych 

z przyszłością Waszych dzieci. 
Nauczycielom oraz wszystkim pracownikom szkół życzę, by był to rok owocnej pracy, dającej  

satysfakcję osobistą i uznanie otoczenia. 

 Przewodniczący Rady Gminy 
Czesław Machalica 

Wójt Gminy Jasienica 

Janusz Pierzyna 
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SZKOŁY W LICZBACH 
Ponad 3,3 tys. dzieci i 400 nauczycieli rozpoczęło rok szkolny w placówkach oświatowych gminy 

Jasienica.  
Od kilku już lat najwięcej uczniów uczy się w placówce w Mazańcowicach, której niewiele ustępuje 

szkoła w Jasienicy. Biorąc pod uwagę przedszkolaków kolejność jest jednak odwrotna. Trzecią pozycję 
pewnie zajmuje Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rudzicy. Te trzy szkoły, co zrozumiałe, wiodą prym 
również pod względem liczby pracujących w nich nauczycieli.  

Dokładne statystyki, przygotowane przez Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Jasienicy 
prezentujemy poniżej.  
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RUDZICA, LANDEK I IŁOWNICA DZIĘKOWAŁY ZA PLONY 
W dożynkach parafialnych, które odbyły się w 
sobotę 31 sierpnia 2019 r. w Rudzicy udział 
wzięli przedstawiciele trzech sołectw gminy Ja-
sienica. tj. Rudzicy, Iłownicy i Landeku.  

Tradycyjnie święto plonów rozpoczęło się 
mszą świętą dziękczynną, którą odprawił ks. pro-
boszcz Jacek Wójcik, w koncelebrze  z emeryto-
wanym ks. kanonikiem Janem Gustynem oraz 
księżmi misjonarzami Antonim i Ludwikiem 
Wawrzeczko, którzy są rudniczanami.   Rolnicy 
wraz z władzami dziękowali za tegoroczne zbio-
ry. 

Następnie pod amfiteatr przy filii Gminnego 
Ośrodka Kultury w Rudzicy barwny korowód po-
prowadziła Orkiestra Dęta z Jasienicy pod kier. 
Wincentego Świńczyka. Tu odbyła się dalsza 
część dożynek, którą rozpoczął  koncert Orkiestry 
Dętej  z Jasienicy.  

Uczestników imprezy przywitał przewodni-
czący rady gminy Czesław Machalica. Wśród go-
ści byli przewodniczący Rady Powiatu Bielskiego 
Jan Borowski, zastępca wójta gminy Jasienica 
Krzysztof Wieczerzak, radni i sołtysi trzech so-
łectw (organizatorzy), radna Roztropic, proboszcz 
ks. Jacek Wójcik, emeryt ks. kanonik Jan Gustyn, 
ks. wikary Wojciech Grzegorzek oraz księża mi-
sjonarze Antoni i Ludwik Wawrzeczko.  

Następnie zabrał głos wójt Janusz Pierzyna, 
który podziękował rolnikom za całoroczny trud 

pracy na roli, życzył zdrowia i siły do dalszego 
działania oraz by ich praca była należycie doce-
niana i przynosiła wiele satysfakcji. Dziękował 
mieszkańcom za przekazywanie tradycji i dzie-
dzictwa. Podziękował również organizatorom 
Radom Sołeckim i Kołom Gospodyń Wiejskich 
z Rudzicy, Landeka i Iłownicy oraz GOK w Ja-
sienicy, za przygotowanie tego spotkania. 

W czasie radosnej biesiady publiczność bawiła 
się przy występach Zespołu Pieśni i Tańca „Zie-
mia Beskidzka” z Mesznej, zaś do tańca przygry-
wał Zespół „Preludium”. Dla uczestników impre-
zy organizatorzy przygotowali stoiska gastrono-
mii z tradycyjnymi potrawami i napojami. Zaba-
wa trwała do późnego wieczoru. 

Z.P.
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zespół Regionalny „Jasieniczanka” 
działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Jasienicy 

ogłasza nabór nowych członków  
do swojego składu (wiek od 14 lat). 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na nasze próby,  
które odbywają się w każdy czwartek o godzinie 17:30  

na sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Jasienicy 
(budynek Urzędu Gminy w Jasienicy, Jasienica 159). 

Więcej informacji pod numerem telefonu: 737 147 137. 
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SOŁECKIE ŚWIĘTO PLONÓW W WIESZCZĘTACH 
W ostatnią sobotę sierpnia mieszkańcy 

Wieszcząt i przybyli goście spotkali się, 
by wspólnie świętować dożynki, dzięku-
jąc za szczęśliwe zbiory i prosząc o uro-
dzaj w przyszłych latach.  
Świętowanie wieszczęckiej społeczno-

ści rozpoczęło się od uformowania koro-
wodu dożynkowego, który przejechał uli-
cami Wieszcząt do kościoła ewangelic-
kiego, w którym odbyła się dziękczynne 
nabożeństwo dożynkowe.  

Główna część obchodów święta plo-
nów, w których w imieniu wójta Janusza 
Pierzyny wzięła udział Łucja Jenkner, se-
kretarz gminy Jasienica, odbyła się przy 
strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Wieszczętach. Sekretarz skierowała słowa 
podziękowania do organizatorów za przy-
gotowanie dożynek. A rolnikom wyrazy 
szacunku za ich ciężką pracę, życząc do-
brych plonów w nadchodzących latach.  

Dożynkom towarzyszył festyn, na któ-
rym wystąpił zespół „Angels”. Goście 
mogli zakosztować specjałów swojskiej 
kuchni, a dla dzieci przygotowano różno-
rodne atrakcje, m.in. przejażdżki konne. 
Imprezie towarzyszył pokaz udzielania 
pierwszej pomocy i ratownictwa medycz-
nego, przeprowadzony przez grupę straża-
ków OSP Wieszczęta.  

Gazdami tegorocznych dożynek byli 
państwo Beata i Adam Wałach, a zorgani-
zowały je sołtys Wieszcząt wraz z Radą Sołecką, miejscowe Koło Gospodyń Wiejskich oraz OSP przy 
współpracy GOK w Jasienicy.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Z okazji 80-tych urodzin 

Jadzi Suchy 
szczere i serdeczne życzenia: 

długich lat życia, 

dobrego zdrowia, 

pogody ducha, 

dni pełnych radości 

i ludzkiej życzliwości życzą: 

Członkinie KGW Bielowicko 
 

Koło Gospodyń Wiejskich w Bielowicku 

składa serdeczne podziękowania 

Państwu Danucie i Bogdanowi Sztwiorok 

za bezinteresowną, coroczną pomoc 

przy wypieku kołaczy odpustowych 

Zarząd KGW w  Bielowicku 

 

Reklama 
w miesięczniku 

„Jasienica” 
tylko  0,60 zł   za 1 cm2 

Ogłoszenia drobne – 1 zł 
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Z  G Ó R K I … 
Od epoki do epoki 

 Ludzkość, poprzez łańcuszek stuleci,  
przechodziła różne epoki. Od kamienia łupanego, 
przez epokę miedzi, brązu, żelaza, aż dotarliśmy 
do dzisiaj, do epoki, która w Polsce winna się na-
zywać epoką wyborów. Permanentnych, nie-
ustannych, wyczerpujących, zniewalających, 
ogłupiających… Przymiotniki można by mnożyć 
– zresztą same się mnożą szybciej niż króliki, bo 
w postępie geometrycznym… 

I proszę mnie tu nie posądzać o dekadentyzm, 
pesymizm, depresyjność, bowiem w epoce wybo-
rów bezsilność miesza się z ekstazą, bezdenny 
smutek przeplatany spontaniczną radością, a bez-
nadzieja z nadzieją na koniec owej groteskowej 
epoki, który jednak jakoś nie chce nadejść. I choć 
tematów na fraszki, skecze, kabarety nie brakuje, 
a nawet są w nadmiarze, to jednak smutne, gdy 
obserwuje się z lotu ptaka (by nie utaplać się w 
bagienku) naszą scenę polityczną. Scena jest naj-
właściwszym określeniem, bo na niej każdy gra. I 
to lepszego niźli jest w istocie – czy to indywidu-
alnie, czy zbiorowo pod płaszczykiem tej, czy 
owej partii. 

A kiedy na zimno, bez emocji i zacietrzewień 
obserwuje się pęd do stanowisk tych, którzy ich 
nie mają, czy chęć posiedzenia dłużej tych, którzy 
je dzierżą; pęd pochłaniający energię, zdrowie i 
siły, to dochodzi się do logicznego wniosku, że 
istotą epoki wyborów jest nieustająca walka o ko-
lejne wyborcze zwycięstwa, po których nie ma 
nawet przerwy, bo rozpoczyna się nowa kampania 
przed nowymi wyborami: czy to do europarla-
mentu, czy sejmu, senatu, prezydenckimi i jeden 
dobry Bóg wie jeszcze jakimi. I tak mi żal na-
szych biednych polityków, że cała para idzie w 
gwizdek i na konstruktywne działania nie mają 

już, niestety, nieboraczki 
sił, choćby nawet chęci 
mieli najszczersze. Bo to 
nie jest proste ani łatwe 
jeździć nieustannie ze spo-
tkania na spotkanie, wystę-
pować, przemawiać, uśmie-
chać się, by skoro świt zry-
wać się i gnać wyborczym autobusem do mieści-
ny, czy wioski, by na barwnym tle pań z KGW i 
przy skocznych dźwiękach muzyczki disco polo 
po raz kolejny powtarzać, że jest dobrze, że bę-
dzie lepiej, że przeciwnicy to mendy i szuje… 

Więc jak tu jeszcze przy tak intensywnym 
przedwyborczym żywocie zastanawiać się, co 
zrobić, żeby z tego rozdartego kraju dwóch ple-
mion skleić jeden, lepszy – bez nienawiści i po-
działów na sorty, w którym priorytetem dla 
wszystkich jest nie polityka (która wszędy nos 
wtyka) ale ludzie, którymi wszak i rządzący są, i 
to tylko na chwilę, na kadencję czy dwie, którzy 
przeminą i odpłyną w czasie; więc po co uprzy-
krzać życie konkurencji, która ulepiona z tej sa-
mej gliny, po co skłócać i nienawidzić? Może 
jednak lepiej przejrzeć na oczy porośnięte zaćmą 
żądzy władzy? Udać się do okulisty (ale prywat-
nie bo znacznie, znacznie szybciej niż w chorej 
państwowej opiece) i przeprowadzić skuteczną 
operację? 

Dawno już udowodniono, że ani pieniądze, ani 
władza nie przynoszą szczęścia… I tak mi się 
czasem marzy, by z tej polskiej epoki wyborów, 
powrócić do epoki kamienia łupanego, bo może 
nie było by lżej, za to z cała pewnością spokojniej 
– w zgodzie z naturą i własnym sumieniem… 

Juliusz Wątroba 

DOWNE SZMAKI  
Witóm piyknie! 

„Słóneczko, słóneczko, wszystko widzisz z góry, 
wyżyń teraz z pola ty gradowe chmury.  
Pumóż nóm zebrać teraz plóny z pola, 

potym se łodpocznie w zimie nasza rola.” 
/A.M./ 

Tak to downi  ludzie w żniwa z drżyniym, z 
modlitwóm i wiecznym staraniym spoglóndali ku 
niebu, coby też czorne chmury go nie przykryły, a 
grad nie narobił szkody. Kie zaś za pogody sklu-
dzili wszystko do stodoły kamiyń spod im z serca 
– chleba bydzie doś.  Downi ludzie mieli łogróm-
ny szacunek do ziymi, dyć łóna ich żywiła. Kożdy 
kónszczyczek ziymeczki był łobsadzóny, wysie-
czóny, wypasióny, wszystko co urosło na polu by-
ło zagospodarowane. Nic sie ni mógło zmarno-
wać, nawet kożde kłósko, kiere zostało w polu, 

było hneda pozbiyrane przez 
stare kumornice, kiere je wy-
łuskały i miały ziorka do 
swojich kurek abo na żarnówke. Gazda im tego 
nie brónił, był rod, że dar Boży sie nie zmarno-
woł. 

 I tak było ze wszystkim, co sie na polu łuro-
dziło. Kożde jabłko pozbiyrane, łopadołki zaroz 
sie łokrowało i dowało do słoi, dyć w zimie było 
jak znaszeł, na kómpot, abo na kołocz. Warzyli 
też bryje z jabłek, łokropnie była dobro, 
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DOWNE SZMAKI 
radzi my jóm jedli. Kupe roboty było też z szuszy-
niym pieczek, ale to mieli już na swoji głowie sta-
rzycy. Siedzieli po całych dniach i kroli jabłka na 
ciynki plastry, łukłodali na plechach i suszyli  w 
trómbie. W zimie, kie starka poczynstowała nas ty-
mi pieczkami, to mieli my niebo w gambie - niepo-
wtarzalny szmak. Dzisio idzie kupić pieczki w skle-
pie, ale to już ganc co inszego. Ty starczyne, cho-
cioż na polu był mróz i wiater to słodki szmak tych 
maszkietów przypóminoł nóm jesiynne zogrody kaj 
wóniało jabłkami, śliwkami i gruszkami.  

 Ziymioki na jesiyń, kie sie kopało, były dzielóne 
na trzy sorty: drobne, kiere musiały być pozbiyrane 
co do jednego, były przeznaczóne do babucia, żeby 
też szumnie ku świyntom godowym łurosnył, a mioł 
szpyrke na piyńć palców. Zaś ty kapke wiynksze 
były przeznaczóne na sadzyni, a ty nejwiynksze na 
jedzyni. Pamiyntóm i też tu muszym spómnieć, że 
chodzili my ze starkóm w kożdy pióntek do wdowy 
Sztefkule po masło, syr i maślónke tóż w tyn pión-
tek na łobiod były ziymnioki z maślónkóm. A jak to 
był poczóntek lata, a zielina na ziymniokach  była 
jeszcze zielono, nie brało sie kopaczki, coby nako-
pać ziymnioków, jyny sie wrażowało palec do rzód-
ka pod zieline i wykopowało palcym ty nejwiynksze 
ziymnioki. A ty małe mógły se jeszcze rosnóć. Na-
zywało sie to dłubani ziymnioków, słyszało sia ta-

kóm godke: „byłach podziwać się na zogón, na 
ziymioki, a nadłubałach forymnie tych wielkich, ale 
tych małych je jeszcze kupe pod Zielinom, niech se 
tam boroczki rosnóm.” Takich nadłubanych ziym-
nioków starka łuwarzyła w wielkim garcu, łocedziła 
i wysuła na blasznóm miske, kiero stoła na stole. 
Potym łomaściła masłym, posuła sznytlokym, do 
gorczków naloła maślónki, w kierej jeszcze pływały 
kónski masła. Ziymioki brało sie do gorści, przy-
gryzało i zapijało maślónkóm. Wiela razy w mojim 
życiu żech jod ziymioki z maślónkóm, ale nigdy nie 
miały Szmaku, ani nie woniały, jak ty łu moji starki. 
Były to szmaki dzieciństwa, kierach już dzisio ni 
ma i mogym se je jyno pospóminać. Ale trzeja kóń-
czyć, bo muszym iś do sklepu po chlyb, bo tyn co 
żech przedwczora kupił, to sie już dzisio kruszy jak 
rzoz, a jeszcze trzeja sie dobrze dziwać, czy nie je 
spleśniały.  I  tak se myślym,  jak to ty nasze starki 
piykły chlyb roz na dwa abo trzy tydnie, a był świy-
ży i wónioł cały czos – wiym łóne dowały do niego 
łogrómnie ważne przyprawy, kierach dzisio nika nie 
kupisz: to miłość i dziynkczynini, dyć rzykały nie 
jyny wargami, ale całym serce: „Chleba naszego 
powszedniego dej nóm dzisio”, a kie go mioły sły-
szało sie śpiyw: „Czego chcesz od nas Panie za twe 
hojne dary” . 

J. N. Josiyniczanin 

 GRAND PRIX JÓZEFA NIESYTA 
Od 10 do 15 sierpnia w Bukowiańskim Centrum Kultury 

w Bukowinie Tatrzańskiej odbyła się 53 edycja Festiwalu Folkloru 
Polskiego „Sabałowe Bajania”. To ogólnopolski konkurs gawędzia-
rzy, instrumentalistów, śpiewaków, drużbów i starostów weselnych. 

Na scenie wystąpiło: 42 gawędziarzy (28 dorosłych, 8 młodzieżo-
wych, 6 dziecięcych); 52 instrumentalistów (34 dorosłych, 12 młodzie-
żowych, 6 dziecięcych); 47 śpiewaków solistów (29 dorosłych,12 mło-
dzieżowych, 6 dziecięcych); 36 grup śpiewaczych (25 dorosłych, 9 
młodzieżowych, 2 dziecięcych); jednego starosty weselnego oraz jednej 
pary pytacy z jedenastu województw: kujawsko-pomorskiego, lubel-
skiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, podkar-

packiego, 
podlaskie-
go, ślą-

skiego, 
świętokrzyskiego, wielkopolskiego oraz 
ze Stanów Zjednoczonych (Chicago).  

Niezmiernie miło nam poinformować, 
że laureatem Festiwalu Folkloru Polskie-
go 53. „Sabałowe Bajania” został pan Jó-
zef Niesyt z Jasienicy. Pan Józef za wy-
bitną prezentację gawędy otrzymał na-
grodę grand prix w postaci statuetki Bu-
kowiańskiego Buka, wraz z nagrodą pie-
niężną. 

Serdecznie gratulujemy! 
 

Na podstawie http://sabalowebajania.pl/ 
Zdjęcia: http://sabalowebajania.pl/ 

 



wrzesień 2019   13 

DOŻYNKI NA OPOLSZCZYŹNIE. 
W dniu 17 lipca nasza delegacja wyruszyła 

na Opolszczyznę do Jasienicy Dolnej, na zapro-
szenie sołtysa pani Brygidy Barcik, aby wspólnie 
z przyjaciółmi z bratniej miejscowości dziękować 
Bogu i ludziom za zebrane z pól plony. Naszą de-
legację tworzyli Mirosława Hawełek - radna na-
szej gminy, Anna Grzyb - członek rady powiatu 
Śląskiej Izby Rolniczej w Bielsku-Białej, Grze-
gorz Haręża – członek Rady Sołeckiej. Jasienica 
Dolna to zaprzyjaźniona miejscowość położona w 
woj. opolskim, powiecie nyskim i gminie Łambi-
nowice. Liczy obecnie nieco ponad 800 miesz-
kańców, z których spora część zajmuje się rolnic-
twem. W tamtejszym kościele parafialnym pod 
wezwaniem św. Marcina odbyła się uroczysta 
msza św. dziękczynna. Zgodnie z tradycją przed 
ołtarzem ustawiono przepiękną koronę dożynko-
wą wykonaną z zbóż, traw i kwiatów polnych. 

Starostowie przynieśli w darze dożynkowy chleb i 
miód z własnej pasieki. Po nabożeństwie. ks. Fry-
deryk Styla - proboszcz z Jasienicy Dolnej pokroił 
i poczęstował wszystkich świeżym, dożynkowym 
chlebem. Nasza delegacja przywiozła na Opolsz-
czyznę również chleb upieczony z mąki, z na-
szych podbeskidzkich pół i pyszne, świeżutkie 
kołocze. Wspólnie dziękowaliśmy za słońce, 
deszcz, zebrane z pól dary, za ciężką pracę rolni-
ków, ogrodników, sadowników, pszczelarzy, 
dzięki którym na naszych stołach nie zabraknie 
codziennych pokarmów. Po uroczystościach ko-
ścielnych, spotkanie uświetnił występ miejscowe-
go zespołu wokalnego „Uśmiech”. 

Dobrze jest prosić, ale jeszcze lepiej dzięko-
wać w miłej atmosferze, w gronie przyjaciół za 
dary, które wyrosły na naszych polach. 

 M. Hawełek 
 

 

WYKŁAD W CHACIE MIĘDZYRZECZE 

W dniu 20.08.2019 w Chacie Międzyrzecze, 
filii GOK w Jasienicy odbyło się spotkanie z ma-

jorem pilotem Tadeuszem Ćwikiem. Pan Tadeusz 

poprowadził wykład pt. „AMERYKAŃSKIE 

BOMBOWCE NAD CZECHOWICAMI CZYLI 
O NALOCIE BOMBOWYM NA VACUUM OIL 

COMPANY”. 20 sierpnia był dniem 75 rocznicy 

nalotu na czechowicką rafinerię.  
Pan Tadeusz był naocznym świadkiem tych 

dramatycznych wydarzeń.  Dzięki wspomnieniom 

Pana Majora uczestnicy spotkania poznali wyda-

rzenia tamtych dni na tle codziennego życia pod-

czas okupacji hitlerowskiej oraz wiele technicz-
nych zagadnień dotyczących samego nalotu. 

Pan Tadeusz urodzony  w Czechowicach, a od 
najmłodszych lat związanych z Międzyrzeczem, 

pragnął podzielić się swoimi wspomnieniami z 

mieszkańcami  Międzyrzecza.  

Piętno wspomnianych wydarzeń ukierunkowa-
ło życiowe wybory Pana Tadeusza. Został zawo-

dowym pilotem, szkolił kolejne pokolenia lotni-

ków w Polsce i za granicą. Przez całe życie zbie-

rał również wszelkie informacje dotyczące 
alianckiego bombardowania czechowickiej rafine-

rii. 

Wykład Pana Majora był wspaniałą, żywą lek-

cją historii. Serdecznie dziękujemy.  
K. Sikora, Filia GOK Międzyrzecze 

 

 

 

HISTORIA JEST ŚWIADKIEM CZASÓW, ŚWIATŁEM PRAWDY, 
ŻYCIEM PAMIĘCI, NAUCZYCIELKĄ ŻYCIA. 

Cyceron 
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JESIENIĄ W BIBLIOTECE 

MAŁA KSIĄŻKA – WIELKI CZŁOWIEK! 

Drodzy mieszkańcy Gminy Jasienica, 
przypominamy, że Gminna Biblioteka Pu-
bliczna od września w Jasienicy realizuje akcję 
książka na start, w ramach ogólnopolskiej 
kampanii „Mała książka – wielki człowiek”.   
Akcja skierowana jest do najmłodszych miesz-
kańców naszej Gminy w wieku od 3 do 6 lat, 
których wraz z rodzicami lub dziadkami za-
praszamy po odbiór książek. Wystarczy 
przyjść do jednej z naszych Bibliotek i odebrać 
wyjątkowy prezent – Wyprawkę Czytelniczą na 
dobry czytelniczy start. 

W przygotowanych Wyprawkach dzieci 
znajdą książkę, dostosowaną pod względem for-
my i treści do potrzeb przedszkolaka, a także 
Kartę Małego Czytelnika. Za każdą wizytę w 
Bibliotece, zakończoną wypożyczeniem mini-
mum jednej książki z księgozbioru dziecięcego, 
Mały Czytelnik otrzyma naklejkę, a po zebraniu 
dziesięciu zostanie uhonorowany imiennym dy-
plomem potwierdzającym jego czytelnicze zainte-
resowania. 

WYPOŻYCZ KSIĄŻKĘ BEZ WYCHODZENIA Z 
DOMU!  

Z wielką radością informuję, że GBP w Jasie-
nicy w sierpniu przystąpiła do konsorcjum Śląskie 
Biblioteki Publiczne i uzyskała dostęp platformy 
IBUK LIBRA, na której znajdują się publikacje 
książkowe w wersji elektronicznej tzw. e-książki. 
Dzięki temu można wypożyczyć książkę bez wy-
chodzenia z domu. Drodzy uczniowie, studenci 
oraz czytelnicy naszych bibliotek zachęcamy i 
zapraszamy Was do korzystania z nowej bezpłat-
nej usługi  tzw. Wirtualnej Czytelni. Już dziś ma-
cie dostęp do 2092 tytułów. Pakiet, który zakupi-
liśmy zawiera zarówno książki naukowe z zakre-
su prawa, medycyny, nauk społecznych, nauk 
ekonomicznych, humanistycznych, technicznych, 
publikacje dla dzieci i młodzieży, oraz sporo lite-
ratury faktu, literatury pięknej i kobiecej. Jednym 
słowem dla każdego coś dobrego. Nowa usługa 
daje możliwość i przyjemność czytania przez całą 
dobę, siedem dni w tygodniu, na komputerze, lap-
topie, tablecie, czy smartfonie. Możemy z niej ko-
rzystać w domu, w pracy czy bibliotece, na stu-
diach, jednym słowem, wszędzie tam, gdzie jest 
dostęp do Internetu. Wirtualna Czytelnia daje 
możliwość szybkiego podglądu pełnych tekstów, 

a także stworzenia własnej półki z książkami.  
Umożliwia również dodawanie zakładek, robienie 
własnych notatek bezpośrednio w książce, wy-
szukiwanie słowa i frazy, tagowanie ważnych 
fragmentów i zaznaczanie kolorami. Można też 
sprawdzać znaczenie wyrazów w słownikach i 
encyklopediach PWN. Aby uzyskać dostęp do 
Wirtualnej Czytelni i korzystać z e-książek wy-
starczy zgłosić się do Gminnej Biblioteki Pu-
blicznej w Jasienicy w godzinach jej otwarcia.  
Tutaj można odebrać swój indywidualny kod 
PIN, następnie zarejestrować się na  
www.libra.ibuk.pl, wprowadzić otrzymany kod 
PIN i cieszyć się nieograniczonym dostępem do 
wybranych publikacji przez najbliższy rok. Jeżeli 
nie jesteś jeszcze Czytelnikiem naszych Bibliotek 
zapraszamy do zapisania się i aktywnego korzy-
stania z nowej usługi. Więcej informacji o IBUK 
LIBRA oraz o sposobie logowania znajdziecie na 
naszej stronie internetowej www.gbpjasienica.pl 

NA DŁUGIE JESIENNE WIECZORY PRZYGO-
TOWALIŚMY TEŻ KILKA KULTURALNYCH 
WYDARZEŃ : 

18 września o godz. 18:00 zapraszamy na 

wieczór autorski z Magdą Omilianowicz, 
dziennikarką i autorką licznych publikacji o tema-

tyce społecznej, kryminalnej i obyczajowej. Pod-

czas spotkania zaprezentuje swoje najnowsze 

książki pt. Linia życia oraz Fajbus: 997 przypad-
ków z życia. 

4 października zapraszamy na Noc Biblio-
tek, którą rozpoczniemy o godz. 18:00 spotka-

niem z pisarką Dorotą Schrammek, autorką 
powieści obyczajowych.   

Zaś miłośników podróży 16 października o 

godz. 18:00 zapraszamy na spotkanie realizowane 
w ramach cyklu „Podróże z GBP”. Tym razem 

wraz z Arturem Beniowskim wybierzemy się do 

Tanzanii.  

Serdecznie zapraszamy do korzystania z 

naszych Bibliotek oraz zaglądania na naszą stronę 
www.gbpjasienica.pl, gdzie znajdą Państwo aktu-
alne informacje o nowościach wydawniczych i 

wydarzeniach kulturalnych. 

Magdalena Waliczek 

Dyrektor GBP w Jasienicy 

Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła 
Wisława Szymborska 
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KOLEJ NA SALĘ 
Do maja 2021 r. potrwa budowa no-

wej, dużej sali gimnastycznej przy szkole 
w Międzyrzeczu Górnym.  

Nowa sala uzupełni istniejącą, dużo 
mniejszą. – Szkoła w wyniku reformy 
oświaty już dzisiaj przyjmuje więcej 
uczniów. Z myślą o nich właśnie skoń-
czyliśmy rozbudowę szkoły o dodatkowy 
segment dydaktyczny, teraz przyszła pora 
na stworzenie im warunków także do od-
bywania zajęć wychowania fizycznego – 
wyjaśnia wójt gminy Jasienica Janusz 
Pierzyna. Przypomnijmy, reforma spo-
wodowała, że zniknęły gimnazja, jedno-
cześnie w szkołach podstawowych przy-
były dwa dodatkowe roczniki. Placówka 
w Międzyrzeczu Górnym była za mała, 
aby bez komplikacji przyjąć dodatkowe 
klasy VII i VIII, toteż dwa lata temu za-
padła decyzja o rozbudowie placówki. 
Roboty zostały zakończone w czerwcu, 
całość pochłonęła 2,1 mln zł, zostały wy-
posażone cztery sale lekcyjne, we wrze-
śniu uczniowie rozpoczęli w nich naukę.  

Nowa sala gimnastyczna też powstaje 
jako osobny segment. Roboty ziemne już 

się rozpoczęły. Budynek będzie miał wymiary 39 na 19,5 
m, sama sala – 27,5 na 16,5 m. Wewnątrz obok sali będzie 
również zaplecze szatniowo-sanitarne z szatniami, toale-
tami, natryskami, wentylatorownią i pomieszczeniami 
magazynowymi. Łącznie budynek będzie dysponować 
733,83 mkw. powierzchni użytkowej. Po oddaniu sali do 
użytku zostanie ona połączona przewiązką z głównym bu-
dynkiem szkoły, aby uczniowie między szkołą a salą 
przychodzili „suchą stopą”, a więc bez konieczności wy-
chodzenia na zewnątrz.  

Całość ma kosztować blisko 4,3 mln zł, wójt pozyskał 
1,52 mln zł dofinansowania z Ministerstwa Sportu.  

www.jasienica.pl

TERMOMODERNIZACJA DOMÓW KULTURY 
Trwają prace przy termomodernizacji 

budynków Gminnego Ośrodka Kultury – 
w Bierach oraz w Rudzicy.  
– Obie filie jasienickiego GOK zmienią 
się dla mieszkańców i ich gości. Placówki 
mają poprawić stan techniczny budynków, 
a tym samym warunki zajęć i uczestnictwa 
w wydarzeniach kulturalnych i społecz-
nych, jakie organizowane są w sołectwach 
naszej gminy – mówi wójt Janusz Pierzy-
na.  
Zakres prac w obu przypadkach jest po-
dobny. Ściany, stropy i dachy w budyn-
kach zostaną ocieplone, wykonane zostaną 
także dodatkowe roboty remontowe, m.in. 
wymiana parapetów, stolarki okiennej i 
drzwiowej, obróbki blacharskie, wyremon-
towane będą schody i wejścia do budyn-
ków. Poprawą efektywności energetycznej 
i modernizacji źródeł energii będzie insta-
lacja systemów fotowoltaicznych. Ponadto 
każde z wydzielonych pomieszczeń ko-
tłowni również przejdzie remont. Dodat-
kowo przy filii GOK w Bierach zostanie 
wykonana pochylnia dla osób niepełno-
sprawnych.  
Koniec prac w obu obiektach zaplanowano 
na połowę listopada br. Całkowity koszt 
remontów wyniesie blisko 2 mln złotych.  

www.jasienica.pl

Filia GOK w Rudzicy 

Filia GOK wBierach 
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DOBRA PASSA TYCZKARZA 
Kolejny raz w tym roku Adrian Kupczak, tyczkarz z UKS Olimp Ma-

zańcowice, pokonał poprzeczkę na wysokości 4 m 60 cm.  
Kupczak występował na Mistrzostwach Polski w Lekkiej Atletyce senio-

rów w Radomiu, jakie odbywały się od piątku 23 do niedzieli 25 sierpnia. 

Mimo formalnego wieku, wpisującego Adriana do kategorii juniorów młod-

szych, startował razem z najsilniejszą grupą seniorską.  
Przy bardzo silnym wietrze pokonał poprzeczkę na wysokości 4,60 m i 

wywalczył 5. miejsce, wyprzedzając wielu starszych i bardziej doświadczo-

nych kolegów. Wygrał Paweł Wojciechowski, a drugi był Robert Sobera, 

obaj byli zdecydowanymi faworytami radomskiej rywalizacji.  
www.jasienica.pl

KOMINIARZ CZY STRAŻAK? WYBÓR NALEŻY DO CIEBIE! 

Wraz z początkiem okresu grzewczego apelu-
jemy o ostrożność i rozwagę przy eksploatacji 
urządzeń ogrzewczych oraz kominów.  

Straż pożarna każdego roku odnotowuje kilka-
naście tysięcy pożarów spowodowanych wadami 
lub nieprawidłową eksploatacją urządzeń ogrzew-
czych. 

Co roku przed sezonem grzewczym Prezes 
Krajowej Izby Kominiarzy wydaje komunikat do 
właścicieli i zarządców budynków w związku z 
rozpoczęciem sezonu ogrzewczego.  

Komin będący bardzo istotnym elementem bu-
dynku, chociaż zajmującym tylko niewielką jego 
powierzchnię, może też być niezwykle groźny. 
Szczególnie w przypadku pożaru sadzy w nie-
czyszczonym, źle eksploatowanym kominie. 
Temperatura palącej się sadzy przekracza wów-
czas nawet 1000 stopni Celsjusza! A taki stan jest 
wielkim zagrożeniem dla mieszkańców – czytamy 
w komunikacie. 

Kominy: instalację dymową, spalinową oraz 
wentylacyjną należy poddawać okresowej kontro-
li oraz czyszczeniu przez uprawnionego kominia-
rza. Profesjonalna kontrola kominiarska to nie 
tylko formalność, lecz główna zasada bezpieczeń-

stwa, zapobiega zaczadzeniom, pożarom, spełnia-
jąc jeden z podstawowych warunków ubezpiecze-
nia domu. 

Ustawa Prawo budowlane stanowi, że właści-
ciel – zarządca budynku jest zobowiązany co 
najmniej 1 raz w roku zlecić przeprowadzenie 
kontroli okresowej kontroli stanu technicznego 
przewodów kominowych (dymowych, spalino-
wych i wentylacyjnych) osobie posiadającej od-
powiednie uprawnienia – mistrza kominiarskiego. 

Regularne usuwanie zanieczyszczeń z przewo-
dów kominowych przez wykwalifikowanego ko-
miniarza zabezpiecza przed powstaniem pożaru 
sadzy w kominie. 

Przepisy przeciwpożarowe nakazują obowiąz-
kowe usuwanie zanieczyszczeń z przewodów 
dymowych, spalinowych i wentylacyjnych. 

W budynkach mieszkalnych obowiązuje mi-
nimalna częstotliwość czyszczeń: 
- przewody od palenisk opalanych paliwem sta-
łym – co 3 miesiące, 
- przewody od palenisk opalanych paliwem ga-
zowym i płynnym – co 6 miesięcy, 
- przewody wentylacyjne – 1 raz w roku. 

źródło: www.strazacki.pl 



wrzesień 2019  17 

 

 Sprzedam działkę rolną 3,2 ha (wydzielę z dz. nr 588/2) w Jasienicy, 

cena 10 zł/m2 do niewielkiej negocjacji. Maciej tel. 512 808 827 
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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 

 

Adres biura: 
43-384 Jaworze,  ul. Bielska 118 

Poniedziałek-piątek 9.00-17.00 
Tel. 602 654 233, 728 896 654, 

33 8193579 
okrzesikjb@pro.onet.pl 

 

Serdecznie zapraszam 
 

Jarosław Okrzesik 
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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 na 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: 
 artykuły metalowe 
 artykuły spawalnicze 
 artykuły elektryczne 
 chemia motoryzacyjna 
 farby 
 hydraulika 
 narzędzia ogrodnicze 

Zapraszamy 

Od poniedziałku do piątku    8
00 

- 16
30

 

sobota     8
00 

- 13
30

 

 

 

EKSPRESOWA NAPRAWA 

I WYKONANIE PROTEZ 

BIERY, ul. Ogrodowa 263 

TEL.:    504 131 134 
 

  

 

 

   

 

 

 

Firma Usługowa GRINDER  
mgr inż.  Kamil Kłaptocz 

  sz l i fo wa n ie,  po le ro wa n ie  be ton u 

  u suw an ie  su bi tu , l e piku,  k le ju  sp od  pa rkie tu 

  sz l i fo wa n ie,  f re zow an ie w ylew e k 
  w yró wn yw a n ie  po wie rzchn i 

te l . :  695  980  611 
e -mail :  b iu ro@grinder.com.p l 



 


