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ŻYCZENIA NA NOWY ROK 2019 
Początek roku to okres podsumowań, czas weryfikacji tego, co udało się nam 

uczynić w minionym roku. To był dobry okres dla gminy Jasienica, możemy się 
cieszyć z wszystkiego, co nas otacza. Ale to czas również na to, aby snuć plany, 
wyrazić swoje oczekiwania i marzenia. Bardzo dziękuję Państwu za troskę o to, co 
dzieje się wokół nas dokoła, w naszych rodzinach, domach, szkołach, miejscach 
pracy, dziękuję za ten wkład w ład społeczny. Bo to bardzo cenne, że mimo tego, iż 
mamy 14 sołectw, potrafimy wszystkie problemy w sposób cywilizowany omówić, 
przedyskutować sporne kwestie i dojść do porozumienia. 

Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim organizacjom, funkcjonującym na terenie 
gminy Jasienica. Dziękuję Radzie Gminy Jasienica, dziękuję Państwu Sołtysom, 
pracownikom Urzędu Gminy i jego jednostek, dziękuję wszystkim, którzy w mniej-
szym lub większym stopniu angażują się w życie społeczne, za Waszą społeczną 

pracę. Dziękuję też wszystkim przedsiębiorcom, mieszkańcom, bo tworzymy jedną wielką bliską sobie społecz-
ność. I niezależnie od tego, kto został postawiony w jakim miejscu, to swoje zadanie wykonuje bardzo sumien-
nie. W naszej gminie na co dzień widać tą serdeczność i życzliwość. I to kolejna niesamowita wartość, za którą 
powinniśmy sobie cenić nasze miejsce tutaj na ziemi. Za to bardzo serdecznie Państwu dziękuję. 

Składając życzenia na Nowy Rok chcę jeszcze raz bardzo serdecznie podziękować, że dzięki Państwa wybo-
rowi dane mi jest w dalszym ciągu pełnić funkcję wójta. Dziękuję za tę pozytywną weryfikację, którą Państwo 
przy urnach wyborczych podjęliście. 

I życzę, aby kolejny rok przyniósł wiele radości, wiele satysfakcji z tego, co Państwo osiągacie w rodzinach, 
w pracy zawodowej, ale również w całym naszym społeczeństwie. Abyśmy byli ludźmi spełnionymi i aby nie 
tylko radość, ale to właśnie spełnienie towarzyszyło Państwu w następnych miesiącach. Aby wszystkie te pro-
blemy, jakie czasami się piętrzą, zostały w tym starym roku, a te wszystkie dobre chwile, które towarzyszą Pań-
stwu, przeszły w rok następny. Abyście Państwo byli silni, tym, co sprawia Wam radość. Wszystkiego najlep-
szego na Nowy Rok, na kolejny czas, który dane nam będzie przeżyć. 

Wójt Gminy Jasienica 
Janusz Pierzyna 

RELACJE WÓJTA GMINY JASIENICA 
KOŃCZONE INWESTYCJE 

Przełom roku to okres zarówno podsumowań, jak i 
utworzenia planów do realizacji na następny rok. Dla 
Urzędu Gminy i jego jednostek to zawsze okres wytę-
żonej aktywności sprawozdawczej, zamykanie bilan-
sów, zamykanie podsumowań finansowych. Ale to to 
także okres normalnej, bieżącej pracy, jaka toczy się 
niezależnie od pory roku, również tej związanej z in-
westycjami. Niektóre z nich zakończyliśmy pod ko-
niec 2018 r., niektóre kończymy właśnie w chwili 
obecnej. 

I tak po dwóch latach zakończyliśmy budowę 
obiektu strażnicy OSP w Grodźcu, z myślą zarówno o 
jednostce strażackiej, jak i całej społeczności sołec-
kiej. W grudniu odebraliśmy obiekt pod względem 
budowlanym, obecnie trwają wszystkie procedury 
związane z odbiorami w poszczególnych urzędach. 
Liczymy, że w pierwszym kwartale będziemy mogli 
przekazać budynek do publicznej użyteczności. Po-
większyła się część przeznaczona dla druhów, przygo-
towujących się i wyjeżdżających na akcje bojowe, ale 
powstała też część z dużą salą i zapleczem z myślą o 
organizacji spotkań społeczności Grodźca. W najbliż-
szych tygodniach będziemy intensywnie wyposażać 

pomieszczenia, trzeba kupić krzesła, stoły, wyposaże-
nie kuchni. Liczę, że nowy, piękny, funkcjonalny i 
dobrze wyposażony obiekt będzie spełniał oczekiwa-
nia mieszkańców sołectwa. 

Z kolei rozbudowa strażnicy OSP Mazańcowice 
miała zakończyć się jeszcze w tamtym roku, ale wy-
konawca nie zrealizował wszystkich etapów tej inwe-
stycji zgodnie z harmonogramem. Obecnie trwają 
jeszcze prace wykończeniowe, czekamy na oficjalny 
odbiór, na razie naliczamy karne odsetki za zwłokę. 
Po dokonaniu odbioru również przystąpimy do wypo-
sażenia obiektu. Przypomnę, że w tym wypadku rów-
nież oprócz obszernej części bojowej powstała duża 
sala widowiskowa, w której społeczność Mazańcowic 
będzie mogła się spotykać przy przeróżnych okazjach. 
Dlatego w kolejnych tygodniach zapewnimy niezbęd-
ne stoły, krzesła, wyposażenie kuchni. Mimo opóźnień 
myślę, że również w tym wypadku uda się wszystko 
doprowadzić do stanu użyteczności jeszcze w tym 
pierwszym kwartale. 

Pierwszy kwartał tego roku to także czas oddania 
gminnej społeczności do użytku innego ważnego 
obiektu – ośrodka zdrowia w Mazańcowicach. Budy-
nek był gotowy już pod koniec poprzedniego 
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roku, teraz trwają procedury odbiorcze i wyposażania 
obiektu, więc lada chwila także ten oczekiwany i po-
trzebny obiekt będzie służył pacjentom. 

Szybciej z kolei udało nam się oddać do użytku 
obiekt sportowy w Rudzicy. Dokonaliśmy już uroczy-
stego odbioru, przecięcia wstęgi i przekazania Klubo-
wi Sportowemu Rudzica, aby mógł rozpocząć działal-
ność w tym obiekcie. Obok zaplecza szatniowo-
sanitarnego i magazynowego uruchomiliśmy w tym 
obiekcie salę dla osób niepełnosprawnych uprawiają-
cych sport. Dlatego też wydaje się nam, że oczekiwa-
nia lokalnej społeczności, jakie formułowano w ostat-
nich latach, pod tym względem zostały spełnione i 
ucieszą wszystkich użytkowników tego nowoczesnego 
obiektu. 

Łącznie w te duże inwestycje, które właśnie teraz 
na przełomie roku zostały wykonane, zostało włożo-
nych 10 mln zł. 

ŚLUBOWANIE I POCZĄTEK KADENCJI 
Końcówka roku i pierwsza sesja Rady Gminy Ja-

sienica to czas, kiedy mieliśmy zaszczyt jako wójt i 
radni złożyć uroczyste ślubowanie otwierające nową 
kadencję. Serdecznie gratuluję wszystkim Państwu 
Radnym, którzy otrzymali mandat reprezentowania 
naszego społeczeństwa w Radzie Gminy. W grudniu 
Rada Gminy wybrała swojego przewodniczącego, 
dwóch wiceprzewodniczących, jak również wybrano 
komisje problemowe, ich przewodniczących. To waż-
ny okres w całej kadencji, gdy tworzy się nowy organ 
do pracy na rzecz mieszkańców gminy. Gratuluję Pań-
stwu Radnym, że w tak zgodnej atmosferze udało się 
wszystko przeprowadzić, konstytuując Radę Gminy i 
jej komisje. I życzę, aby praca w tej Radzie przynosiła 
zadowolenie i satysfakcję, była inspiracją do dalszych 
działań na rzecz społeczeństwa gminy Jasienica. 

Sesja w grudniu z kolei przyniosła nam podsumo-
wanie obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości 
na terenie naszej gminy. We wszystkich sołectwach 
wiele się wydarzyło, zaangażowały się poszczególne 
stowarzyszenia, szkoły czy inne instytucje. Te działa-
nia omówiliśmy i wyraziliśmy podziękowania dla tych 
wszystkich, którzy przyczynili się do przygotowania 
uroczystości i towarzyszących im wydarzeń. W tym 
dniu na skwerku europejskim obok Urzędu Gminy 
również posadziliśmy drzewo na pamiątkę 100-lecia 
odzyskania niepodległości. Jest to dąb, który będzie 
przypominał następnym pokoleniom, że patriotyzm w 
obecnych czasach również był ważny dla nas. 

Podczas sesji wręczyliśmy nagrody i podziękowa-
nia panu Rudolfowi Budnemu za jego zaangażowanie 
na rzecz potrzebujących oraz w działalność sportową. 
Nagrodę w dziedzinie kultury przyznaliśmy również 
zespołowi Dudoski, który obchodził 35-lecie funkcjo-
nowania działalności.  

ŚWIĄTECZNE SPOTKANIA 

Podczas uroczystej części ubiegłorocznej sesji po-
święconej 100-leciu odzyskania niepodległości wystą-
piły dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w 

Wieszczętach, uświetniając swoim śpiewem i recyta-
cją nasze spotkanie. Uczniowie z Wieszcząt wystąpili 
również z życzeniami świątecznymi i śpiewem w na-
szym Urzędzie przed świętami. 

Przy tej okazji chcę podkreślić, że na terenie naszej 
gminy tego rodzaju spotkań świątecznych, dzielenia 
się opłatkiem, składania życzeń czy śpiewania kolęd 
było bardzo wiele. Chciałbym wszystkim serdecznie 
podziękować za spotkania kolędowe, opłatkowe, no-
woroczne, za to podtrzymywanie tradycji, za przypo-
minanie, że nie musimy żyć tylko zmartwieniami ży-
cia codziennego, ale również potrafimy pochylić się 
nad tym, co duchowe, nad tym, co piękne i co nas 
wzrusza. 
MAŁŻEŃSKIE JUBILEUSZE 

W środę 19 grudnia mieliśmy okazję spotkać się z 
parami, które przeżywały jubileusz 50-lecia pożycia 
małżeńskiego. Takich par było 39, ponadto mieliśmy 
kilkanaście par, które jeszcze dłużej są małżeństwem, 
a była też para, która obchodziła jubileusz 70-lecia 
małżeństwa. Serdecznie gratuluję wszystkich osobom, 
które obchodziły tak piękne rocznice i dzielą się z na-
mi swoją małżeńską miłością. To także wielka chwila 
dla nas, że możemy spotkać się z tymi ludźmi i czer-
pać z nich energię, siły i dobry przykład dla naszych 
rodzin. 
Życzę, aby ten okres, który jest przed Państwem, 

był równie radosny, udany i przepełniony miłością 
wzajemną, abyście się Państwo nawzajem wspierali, 
dając przykład młodszym pokoleniom, jak należy żyć 
w rodzinach. 

MIKOŁAJKI 
Okres przedświąteczny to również spotkania miko-

łajkowe. Chcę podziękować Klubowi Sportowemu 
Rudzica za zorganizowanie takiego spotkania. Wzięło 
w nim udział ponad 200 osób. Głównie były to dzieci, 
ale też rodzice, którzy przygotowali zabawę, łącząc ją 
w ten sposób z elementami edukacji najmłodszego po-
kolenia o konieczności angażowania się w dobro 
wspólne. 

PODZIĘKOWANIA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW 
W piątek 14 grudnia zorganizowaliśmy po raz ko-

lejny spotkanie z osobami, które prowadzą działalność 
gospodarczą na terenie gminy Jasienica. Chciałbym 
bardzo serdecznie podziękować wszystkim tym, któ-
rzy tworzą miejsca pracy, którzy są też wrażliwi na 
różnego rodzaju potrzeby innych ludzi. Chcę tu pod-
kreślić, że wiele organizacji i stowarzyszeń funkcjonu-
jących na ternie gminy, zwraca się do przedsiębiorców 
z prośbą o wsparcie działalności i taką pomoc otrzy-
mują. 
I za to chciałbym bardzo serdecznie podziękować, bo 
nie jest to żaden obowiązek, a jednak Państwo dzieli-
cie się tym, co wypracowaliście w swoich firmach. To 
piękny gest, za który bardzo serdecznie dziękuję, ży-
cząc też, aby ten następny czas, który jest przed Pań-
stwem, był równie udany, 
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a być może jeszcze lepszy w podejmowaniu decyzji, 
ale też realizacji misji i celów strategicznych Państwa 
firm. 

V JOSIYNICKA WILIJA 
V Josiynicka Wilija to wielkie wydarzenie, rów-

nież na płaszczyźnie dziedzictwa naszego regionu. Pa-
nie z 14 Kół Gospodyń Wiejskich naszej gminy, przy-
gotowują potrawy na stół wigilijny i dzielą się tym 
swoim talentem kulinarnym z pozostałymi uczestni-
kami tego wydarzenia. To dla wszystkich uczestników 
wielki dar, dlatego serdecznie dziękuję wszystkim pa-
niom za te apetyczne doznania i utrwalanie smaków 
dzieciństwa. Nasze gospodynie przygotowują trady-
cyjne potrawy wigilijne, a nic tak chyba nie  
smakuje, jak właśnie te dania, które pamiętamy z ro-
dzinnych domów, z wieczerzy spędzonych wśród bli-
skich. 

Bardzo serdecznie dziękuję Gminnemu Ośrodkowi 
Kultury i wszystkim, którzy się zaangażowali w to 
wydarzenie i stworzenie tej niezwykłej wigilijnej at-
mosfery. Dziękuję też wszystkim zespołom artystycz-
nym, które wystąpiły podczas naszego spotkania. 

BUDŻET NA 2019 R. 

Na ostatniej sesji 2018 r. w piątek 28 grudnia został 
uchwalony budżet na ten rok. Z myślą o rozwoju gmi-
ny i społecznościach wszystkich naszych sołectw wpi-
saliśmy tam sporo inwestycji, które w tym roku przyj-
dzie nam realizować. Te problemy, które są stawiane 
przed Gminą Jasienica, będziemy starać się na miarę 
naszych możliwości rozwiązywać. Zachęcam do śle-
dzenia strony urzędu www.jasienica.pl, na której po-
jawiają się na bieżąco informacje o realizowanych in-
westycjach. I już dzisiaj zapraszam na zebrania wiej-
skie, jakie w najbliższych miesiącach w każdym sołec-
twie zostaną zorganizowane. Będzie to okazja do po-
rozmawiania o potrzebach. 

ORSZAKI TRZECH KRÓLI 
W Święto Trzech Króli od kilku lat możemy brać 
udział w coraz popularniejszych orszakach. Na terenie 
gminy Jasienica też miało to miejsce, także spotkania 
kolędnicze. Bardzo serdecznie wszystkim parafiom i 
organizacjom dziękuję za udział i organizację podob-
nych wydarzeń. To również tradycja, którą warto pod-
trzymywać, aby w ten sposób przekazać ją kolejnym 
pokoleniom. 

Notował: Mirosław Łukaszuk 

RADA GMINY ZORGANIZOWANA 
Nowa Rada Rady Gminy Jasienica kadencji 2018-2023 ukonstytuowana. Radni jednogłośnie 

wybrali prezydium rady: 

1. Przewodniczący: Czesław Machalica 

2. Wiceprzewodniczący: Franciszek Handzel 
3. Wiceprzewodniczący: Janusz Cholewik 

Ukonstytuowały się także komisje problemowe Rady Gminy: 

Komisja Rewizyjna: 

• Karol Bierski – przewodni-

czący, 

• Jacek Gołyszny – zastępca, 

• Maria Bury, 

• Grażyna Gaszek, 

• Zofia Polok, 

• Barbara Sadlik.  

Komisja Budżetowa 

• Franciszek Handzel – prze-
wodniczący, 

• Stanisław Cebulak – zastęp-
ca,  

• Karol Bierski, 

• Janusz Cholewik, 

• Genowefa Kopeć 
• Tomasz Osuch 

• Zofia Polok, 

• Andrzej Szimke. 

Komisja Rolna: 

• Genowefa Kopeć – przewod-

nicząca, 

• Marek Szimke – zastępca, 

• Dariusz Krymski, 

• Urszula Krywult, 

• Czesław Machalica, 

• Irena Sojka. 

Komisja Skarg, Wniosków i Pety-
cji 

• Stanisław Cebulak – prze-
wodniczący, 

• Zdzisław Florek – zastępca, 

• Karol Bierski, 

• Wiesław Czarniecki, 

• Genowefa Kopeć, 
• Andrzej Szimke. 

 

Komisja Kultury i Oświaty: 

• Tomasz Osuch – przewodni-
czący, 

• Mirosława Hawełek – za-

stępca, 

• Grażyna Gaszek, 

• Dariusz Krymski, 

• Irena Sojka, 

• Marek Szimke. 

Komisja Zdrowia, Sportu i Spraw 
Społecznych: 

• Zofia Polok – przewodniczą-
ca, 

• Janusz Cholewik – zastępca, 

• Mirosława Hawełek, 

• Urszula Krywult, 

• Beata Łącz, 

• Tomasz Osuch.
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Komisja Budownictwa, Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Komunalnej: 

• Franciszek Handzel – przewodniczący, 

• Maria Bury – zastępca, 

• Janusz Cholewik, 

• Zdzisław Florek, 

• Czesław Machalica. 

• Barbara Sadlik. 

Komisja Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego: 
• Andrzej Szimke – przewodniczący, 

• Wiesław Czarniecki – zastępca, 

• Stanisław Cebulak, 

• Jacek Gołyszny, 

• Franciszek Handzel, 
• Beata Łącz.

DLACZEGO WIĘCEJ ZA ŚMIECI? 
Od lutego mieszkańcy Jasienicy będą płacić za odbiór odpadów o 4 zł 

więcej, niż dotychczas. 
Podwyżka wynika z wyższych kosztów prowadzenia gospodarki odpa-

dami, m.in. opłaty za korzystanie ze środowiska, stawek za poszczególne 
frakcje, a także znaczącego wzrostu wywożonych odpadów. 

Stawka od lutego wzrasta do 15 zł miesięcznie od mieszkańca, zaś w 
przypadku, gdy na posesji śmieci nie są segregowane – do 30 zł. 

Jak wyjaśnia zastępca wójta gminy Jasienica Krzysztof Wieczerzak, przepisy mówią, że gospodarowanie 
odpadami w obrębie każdej gminy musi się w całości bilansować. To więc z opłat pobieranych bezpośred-
nio od mieszkańców z posesji zamieszkanych oraz za pojemniki z posesji niezamieszkanych utrzymywana 
jest gminna gospodarka odpadami. Tymczasem koszty z roku na rok rosną. W ciągu czterech lat obowią-
zywania nowego systemu gospodarki odpadami i ich segregacji znacząco zmieniły się zarówno stawki, jak i 
ilość zbieranych odpadów. 

To właśnie te czynniki mają odzwierciedlenie w obecnej podwyżce opłat. I tak stawka za przyjmowanie 
papieru i tektury, podobnie jak metalu, wzrosła 10-krotnie (z 1 zł za tonę do 10 zł), zużytych opon 5-krotnie 
(z 55 zł do 250 zł), z kolei za tworzywa sztuczne aż 170-krotnie (z 1 zł na 170 zł)! Ilość zebranych odpadów 
tej ostatniej frakcji również wzrosła – z 350 w 2017 r. do 400 ton w 2018 r. Już choćby w tym punkcie wi-
dać wyraźnie, jak to wpłynęło na wysokość rachunków Gminy Jasienica za gospodarkę odpadami. 

Na tym jednak lista wzrostu stawek i ilości odpadów się nie kończy. Stawki za szkło wzrosły z 10 do 35 
zł, odpadów kuchennych ze 160 do 260 zł przy jednoczesnym wzroście ilości z 1 tys. ton do blisko 1,2 tys. 
Za trawę stawka zwiększyła się wprawdzie „tylko” z 280 do 295 zł, ale przybywa tej frakcji (z 635 ton do 
780 ton rocznie). Podobnie jest z odpadami wielkogabarytowymi – stawka zmieniła się z 250 do 300 zł, 
jednocześnie porównując 2017 z 2018 r. zwiększyła się ilość z 250 ton do 370 zł. 

Najbardziej jednak pod tym względem na cenę wpłynęły koszty za odpady niesegregowane (tzw. zmie-
szane) – stawka wzrosła z 250 do 340 zł za tonę, przy czym ten rodzaj odpadów zawsze stanowił ogromną 
część wywożonych odpadów – 2,4 tys. ton w 2018 r. Łącznie z 1,9 tys. ton śmieci rocznie w 2012 r. w gmi-
nie Jasienica ilość odbieranych wszystkich odpadów wzrosła do prawie 8 tys. ton w ub. roku. Oznacza to, 
że w porównaniu z pierwotnymi kalkulacjami nastąpił wzrost aż o 650 ton. 

Jak wyjaśnia zastępca wójta Krzysztof Wieczerzak, żaden z tych czynników wpływających na wysokość 
wydatków za gospodarkę odpadami nie zależy od Gminy Jasienica. Odpadów, gromadzonych przez miesz-
kańców, stale przybywa, z kolei stawki są ustalane przez bielski Zakład Gospodarki Odpadami. Ten zaś 
tłumaczy podwyżki „wzrostem opłaty za korzystanie ze środowiska, kosztów utrzymania właściwego stanu 
technicznego infrastruktury zakładu oraz kosztów wynagrodzeń, wynikających ze wzrostu płacy minimal-
nej”. I tak np. opłata za korzystanie ze środowiska wzrosła ze 115 zł za tonę w 2013 r. do 140 zł w 2018 r. 
Bielski ZGO dla Gminy Jasienica stanowi odgórnie wyznaczoną tzw. Regionalną Instalację Przetwarzania 
Odpadów Komunalnych. 

Na ostateczne koszty całej gospodarki odpadami ma jeszcze wpływ cena za usługę wywozu śmieci. 
Składa się na nią, oprócz samej usługi wywozu odpadów z posesji, również m.in. prowadzenie PSZOK, do 
którego swoje odpady w 2018 r. przywiozło blisko 10 tys. mieszkańców. Dodatkowo usługa zawiera koszt 
udostępnienia pojemników czy rozdysponowania worków do selektywnej zbiórki odpadów. Od 2017 r. do 
końca tego roku cena tej usługi pozostanie niezmienna – wynosi 2,34 mln zł, co stanowi zaledwie połowę 
wszystkich kosztów związanych z wywozem odpadów, które w tym roku wyniosą łącznie 4,55 mln zł. 
W ubiegłym roku całość gospodarki odpadami w gminie Jasienica kosztowała 4,5 mln zł, z czego wpływy 
od właścicieli nieruchomości wyniosły jedynie 3,618 mln zł, były więc o 815 tys. zł mniejsze, niż rzeczywi-
ście poniesione koszty. (Łu) 
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JUBILEUSZ DŁUGOLETNIEGO POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO 
W środę 19 grudnia na sali widowiskowej GOK-u wójt Janusz Pierzyna wręczył zasłużonym parom Medale 

za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.  
Na uroczystość zaproszono 46 par małżeńskich, które przeżyły ze sobą co najmniej 50 lat, wśród nich dwie 

pary mają za sobą przynajmniej 55-letni staż małżeński, cztery pary 60-letni staż małżeński, a jedna nawet 70-
letni. Spośród nich 39 odebrało medal za długoletnie pożycie małżeńskie, przyznany przez Prezydenta Rzeczy-
pospolitej Andrzeja Dudę. Medale jubilatom wręczył wójt Janusz Pierzyna w towarzystwie przewodniczącego 
Rady Gminy Jasienica Czesława Machalicy i wicewójta Krzysztofa Wieczerzaka. Panie otrzymały też kwiaty, na 
wszystkich czekał poczęstunek, rozmawiano przy kawie i ciastku, dla zebranych grała Kapela „Brynioki”.  

– Dla nas spotkanie z małżeństwami, które przeżyły ze sobą ponad 50 lat, to zawsze doniosła chwila – mó-
wił jubilatom wójt Janusz Pierzyna. – Jesteście wzorem do naśladowania dla kolejnych pokoleń, przykładem 

cierpliwości i wierności w czasach, w których panuje 
nadmierny pośpiech. Dziękuję za ten przykład życia 
oraz za wasz wkład w życie naszej gminy i jej rozwój – 
dodawał.  

Wójt wykorzystał okazję, aby poprosić doświadczo-
nych mieszkańców gminy Jasienica o udział w utrwala-
niu tradycji. – Przekazujcie ją swoim wnukom i pra-
wnukom za każdym razem, gdy macie okazję. Piszcie 
też swoje wspomnienia, bo one łatwo się zacierają. Pro-
szę was też, abyście w miarę możliwości zachowali dla 
kolejnych pokoleń strój Śląska Cieszyńskiego – mówił 
wójt wznosząc toast z życzeniami kolejnych lat wspól-
nego życia w zdrowiu i szczęściu  

www.jasienica.pl  

 

UROCZYSTE OTWARCIE BUDYNKU ZAPLECZA SPORTOWEGOW RUDZICY 
Niespełna w dwa lata zbudowano budynek zaplecza 

sportowego w Rudzicy w sąsiedztwie boiska sporto-
wego. – To kolejna sportowa inwestycja w Gminie Ja-
sienica. Warto w ten sposób wspierać zdrowie młodego 
pokolenia i sportowe pasje mieszkańców naszej gminy 
– mówi wójt Janusz Pierzyna.  

Uroczystość w poniedziałek 3 grudnia rozpoczęło 
przecięcie wstęgi dokonane przez wójta, przewodni-
czących Rady Gminy Jasienica tej i poprzedniej ka-
dencji, Jana Batelta i Czesława Machalicę, oraz wice-
ministra Stanisława Szweda, który był gościem otwar-
cia. Uczestnicy mieli okazję obejrzeć budynek i wysłu-
chać wykładu wraz z pokazem rozgrywki bocci Da-
miana Iskrzyckiego.  

Przypomnijmy, że w budynku zaplecza powstała sa-
la do treningów w tej dyscyplinie, w której ten miesz-
kaniec Rudzicy odnosi międzynarodowe sukcesy. 
Wjazd do części na pierwszej kondygnacji odbywa się 
łagodnym podjazdem, bez barier architektonicznych, 
co ułatwia przeprowadzanie treningów niepełnospraw-
nemu sportowcowi. Z kolei na dolnej kondygnacji, 
bezpośrednio sąsiadującej z boiskiem piłkarskim, po-
wstała szatnia z natryskami oraz pomieszczeniami tre-
nera i magazynami.  

Uroczystość uzupełniła część artystyczna, przygo-
towana przez młodzież szkoły w Rudzicy, która nawią-
zała do 100-lecia odzyskania niepodległości i przypo-
mniała, jak w ostatnim okresie Rudzica się rozwijała. – 
To piękny czas rozwoju – nawiązał do występów 
uczniów wójt Janusz Pierzyna. – Chcę wam, rudzicza-
nom, podziękować za to pozytywne nastawienie do 
rozwoju, własnego i całej naszej gminnej społeczności. 
Bo bez waszego zaangażowania, waszego wspólnego 
działania, nie byłoby ani dzisiaj tego budynku, ani 

wcześniej boiska i klubu sportowego. I to, co dziś od 
was usłyszeliśmy zapamiętamy, bo to bardzo dobrze 
was charakteryzuje: żyjcie tak, żeby nie rozsiewać 
krzywdy – mówił wójt.  

Jak przypomniał, poprzednia Rada Gminy Jasienica 
zdecydowała o przeznaczeniu pieniędzy na budowę 
zaplecza nie mając pewności, czy uda się uzyskać do-
finansowanie. Wójt podziękował wiceministrowi Sta-
nisławowi Szwedowi, mieszkańcowi gminy Jasienica, 
za pomoc w uzyskaniu tego dofinansowania, które 
ostatecznie wyniosło ok. 780 tys. zł, przy całkowitych 
kosztach w wysokości 1,7 mln zł. – Budynek powstał z 
myślą o was, młodym pokoleniu naszej gminy. Ale da-
jemy go wam w użyczenie, dbajcie o niego tak, aby w 
przyszłości przekazać go kolejnym młodym sportow-
com, tak jak on dzisiaj wygląda – mówił wójt do mło-
dzieży.  

Klub Sportowy Rudzica, który wychowuje młodych 
piłkarzy z sołectwa i który będzie budynkiem admini-
strował, podziękował wójtowi za zaangażowanie przy 
pozyskaniu pieniędzy, a następnie budowie zaplecza 
sportowego. Wójt Janusz Pierzyna wraz z przewodni-
czącym Rady Gminy Czesławem Machalicą z kolei 
podziękował gościom uroczystości oraz wszystkim 
osobom, które były zaangażowane w projekt, m.in. wi-
ceministrowi Stanisławowi Szwedowi, staroście An-
drzejowi Płonce, przewodniczącemu Rady Powiatu 
Bielskiego Janowi Borowskiemu, prezesowi Polskiego 
Związku Bocci Romualdowi Schmidtowi i jego zastęp-
czyni Beacie Dobak-Urbańskiej, prezesowi Polskiego 
Związku Paraolimpijskiego Łukaszowi Szelidze, pro-
jektantom, wykonawcom, pracownikom nadzoru.  

www.jasienica.pl 
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JOSIYNICKO WILIJA 
Hej, ależ tłumy przybyły na tę Josiynicką Wili-

ję, którą już kolejny raz zorganizował Gminny 
Ośrodek Kultury w sali na Drzewiarzu.  

Było gwarno i śpiewnie, choć jak na adwent przy-
stało, muzyka była stonowana. Nie zabrakło kolęd 
tak tradycyjnie polskich, jak i śląskocieszyńskich 
oraz góralskich, o co zadbały liczne zespoły. Jak co 
roku zaproszono gości z partnerskiego Petrvaldu w 
Republice Czeskiej, skąd Zespół Śpiewaczy z asystą 
muzykantów zaśpiewał pieśni swojego regionu. Na 
góralską nutę muzyka zabrzmiała, gdy na scenie po-
jawiła się najpierw Grupa Kolędnicza „Ucha” z biel-
skiej Straconki, następnie Regionalny Zespół „Dudo-
ski”. Zaśpiewał również Zespół Śpiewaczy „Echo 
Bielowicka”. Z tradycyjnymi kolędami w regional-
nych strojach wystąpili też najbardziej uzdolnieni 
muzycznie pracownicy jasienickiego Urzędu Gminy 
z jego szefem, wójtem Januszem Pierzyną.  
– Już wkrótce zasiądziemy do wigilijnego stołu z 
pełnym sercem. W ten czas nie ma człowieka, który 
nie miałby czegoś do zaoferowania drugiemu czło-
wiekowi, nie miałby czegoś, czym mógłby się z in-
nymi podzielić – przywitał wójt gości Josiynickij Wi-
lii.  

Wójt nawiązał do obchodzonego w tym roku 100-

lecia odzyskania niepodległości. – Żyjemy chyba w 
najlepszym czasie z tego stulecia, bo mamy wolną 
Polskę, możemy bez przeszkód mówić w swoim ję-
zyku. To zawdzięczamy tamtym pokoleniom Pola-
ków – dodawał i życzył wszystkim dobrego przy-
szłego roku: – Życzę, abyście otrzymując radość od 
drugiego człowieka, odwzajemniali ją.  

Imprezie towarzyszył jarmark bożonarodzeniowy, 
który z roku na rok staje się coraz większy. Można 
było kupić ozdoby świąteczne, wyroby rękodzieła ar-
tystycznego, świąteczne wypieki. Dla dzieci zorgani-
zowano warsztaty dekoratorskie, a najmłodsi z prze-
jęciem tworzyli ozdoby choinkowe czy kartki świą-
teczne.  

Trudno jednak zaprzeczyć, że największym po-
wodzeniem cieszyły się stoiska wszystkich Kół Go-
spodyń Wiejskich gminy Jasienica oraz zaprzyjaź-
nionego koła w Gutach Polskiego Związku Kultural-
no-Oświatowego w Republice Czeskiej. Panie na 
przegląd „Stoły świąteczne na Śląsku Cieszyńskim” 
przygotowały imponującą ilość smakołyków, nie tyl-
ko postnych. Wśród nich obok tradycyjnych wigilij-
nych potraw pojawiały się kulinarne eksperymenty, 
których – jak wiadomo – każda doświadczona go-
spodyni nie potrafi sobie odmówić. Z pewnością na-
leży do nich zaliczyć szarlotkę z łososia czy odważ-
nego śledzika marynowanego pod pierzynką, karpia z 
pieczarkami, knedel naleśnikowy, śmiałe śledzie z 
borowikami, jeszcze śmielszą zupę cynamonową z 
pączkami drożdżowymi, dorsza w miseczkach cytrynowych czy również rozgrzewającego śledzia z imbi-
rem, suszonymi śliwkami i pomarańczą.  

Smakowite potrawy szybko zniknęły ze stołów podczas degustacji przygotowanej dla gości Wilii.  
www.jasienica.pl
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ŚWIĄTECZNE SPOTKANIE Z PRZEDSIĘBIORCAMI 
Wigilijnym karpiem, kolędami i muzyką Gmina Ja-

sienica dziękowała przedsiębiorcom za ich wkład w 
rozwój całej społeczności.  

Doroczne przedświąteczne spotkania z przedsię-
biorcami na stałe weszły do kalendarza gminy Jasieni-
ca. – Spotkania integrują naszą społeczność, są jedno-
cześnie okazją do wypowiedzenia w szerszym gronie 
swoich uwag i potrzeb, związanych z funkcjonowa-
niem samorządu i przedsiębiorczości – wyjaśnia wójt 
Janusz Pierzyna. – Cieszę się, że nasi mieszkańcy tak 
dobrze sobie radzą, są rzeczywiście przedsiębiorczy, 
odnoszą sukcesy. To przekłada się na dobrobyt całej 
naszej gminy – dodawał wójt.  

Dziękował przedsiębiorcom za ich działalność. – 
Spotykamy się w kolejnym roku, zdobyliśmy przez ten 
czas nowe doświadczenia i nową mądrość. I cieszę się, 
że możemy to, co wspólnie stworzyliśmy, dodając do 
tego swoją pasję, wysiłek, część siebie, trwale zapisać 
na ziemi, przekazując nasze osiągnięcia następnym po-
koleniom. Za to wasze zaangażowanie i wzbogacanie 
naszej społeczności z serca wam dziękuję. Jestem 
dumny, że mogę pracować w takiej gminie wśród ta-
kich wspaniałych ludzi – mówił wójt. Dodawał, że 
sukcesy zawdzięczamy naszym przodkom, którzy 100 
lat temu ryzykując życiem i majątkiem wywalczyli 
niepodległość. To dzięki wolności zyskaliśmy możli-
wość rozwoju.  

Wójt podsumował kończący się rok pracy samorzą-
du, dziękując mieszkańcom w imieniu własnym i rad-
nych gminy za obdarzenie zaufaniem na kolejną ka-
dencję. Podkreślił, że ubiegłoroczny budżet gminy 
osiągnął rekordowy poziom – po raz pierwszy przekro-
czył 100 mln zł, osiągając wartość 125 mln zł. Przy-
pomniał też, że jeszcze cztery lata temu jego wysokość 
wynosiła 68 mln zł. W dużej mierze tak dobry stan fi-
nansów Gminy Jasienica udało się uzyskać dzięki po-
zyskiwaniu pieniędzy z funduszy zewnętrznych oraz 
sprzedaży kolejnych działek w Jasienickiej Niskoemi-
syjnej Strefie Ekonomicznej. – Ale nie przejadamy 
tych pieniędzy, lecz z myślą o tych mieszkańcach, któ-

rzy przyjdą po nas, inwestujemy je, zostawiając trwały 
ślad – mówił Janusz Pierzyna. Zapowiedział, że naj-
bliższy rok również stać będzie pod znakiem inwesty-
cji, m.in. Gmina Jasienica złożyła wniosek o dofinan-

sowanie wartego blisko 15,5 mln zł projektu odwiertu 
badawczego, w poszukiwaniu ciepłych źródeł w 
Grodźcu w Jasienickim Kurorcie Zamkowym. Było to 
możliwe dzięki wpisaniu projektu do rządowego Pro-
gramu Zrównoważonego Rozwoju. To umożliwia rów-
nież starania o zbudowanie na wysokości Grodźca 
zjazdu z ekspresowej S 52.  

Wójt życzył wszystkim mieszkańcom wesołych 
świąt i szczęśliwego Nowego Roku. Życzenia złożył 
również ks. Leszek Łysień, proboszcz katolickiej para-
fii w Jasienicy, a także ks. Andrzej Krzykowski, pro-
boszcz parafii ewangelickiej, oraz zaproszony gość 
Tadeusz Donocik, były minister w rządzie Jerzego 
Buzka i emerytowany prezes Regionalnej Izby Gospo-
darczej w Katowicach.  
Dla uczestników spotkania grała kapela zespołu Dudo-
ski oraz Blach Kapela. Wigilijnego karpia, którym czę-
stowali się uczestnicy spotkania, przygotowały panie z 
Koła Gospodyń Wiejskich w Jasienicy. 

www.jasienica.pl 

 

KOLĘDNICY ZE ŚWIĄTECZNĄ WIZYTĄ W URZĘDZIE GMINY 
W czwartek przed świętami Bożego Narodzenia 

do Urzędu Gminy Jasienica liczną grupą przybyli 
uczniowie ze szkoły z Wieszcząt, składając wła-
dzom Gminy świąteczne życzenia.  

Odwiedziny uczniów i ich opiekunów były oka-
zją, aby przy śpiewie kolęd przekazać serdeczne 
życzenia bożonarodzeniowe dla wszystkich pra-
cowników Urzędu i mieszkańców gminy Jasienica. 
Uczniowie wręczyli też wójtowi Januszowi Pierzy-
nie świąteczny upominek.  

W podziękowaniu za pamięć i życzenia Wójt 
każdemu z kolędników wręczył czekoladę. Gospo-
darz gminy złożył też świąteczne i noworoczne ży-
czenia dla wszystkich uczniów i pracowników 
szkoły.  

    www.jasienica.pl 
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SPOTKANIE OPŁATKOWE STRAŻAKÓW 
 Z MIĘDZYRZECZA GÓRNEGO 

W dniu 15 grudnia w strażnicy OSP odbyło się 
przedświąteczne spotkanie strażaków. W spotkaniu 
brali udział również członkowie zarządu Stowarzysze-
nia Przyjaciół Międzyrzecza, panie z KGW z Między-
rzecza Górnego oraz zaproszeni goście, byli Stanisław 
Szwed, wiceminister Rodziny Pracy i Polityki Społecz-
nej, Janusz Pierzyna, Wójt Gminy Jasienica, ppłk To-
masz Maj z WKU Bielsko-Biała, ks. kan. Witold 
Grzomba. ks. Jan Waluś i ks. Marcin Kulig. Podczas 
spotkania Prezes Zarządu Krzysztof Wieczerzak pod-
sumowując mijający rok podziękował wszystkim za 
pracę i złożył życzenia świąteczno-noworoczne. Słowa 
z podziękowaniami i życzeniami skierowali również 
wiceminister Stanisław Szwed, Wójt Gminy Janusz Pierzyna, ks. Jan Waluś, ppłk Tomasz Maj oraz sołtys Maria 
Głuc-Mrzyk. W dalszej części spotkania uczestnicy połamali się opłatkiem oraz złożyli życzenia świąteczne. 
Przed spotkaniem goście odwiedzili drh por. Augustyna Bartoszka. 

Krzysztof Wieczerzak 

ŻOŁNIERSKI AWANS  
Dwa tygodnie po 97. rocznicy urodzin p. Augusty-

na Bartoszka, dom jednego z najstarszych międzyrze-
czan wypełniło grono znakomitych gości. Okazją do 
tych odwiedzin było przekazanie aktu nominacji na 
stopień porucznika. Decyzję Szefa MON Mariusza 
Błaszczaka odczytał ppłk Tomasz Maj (WKU Biel-
sko-Biała), a wręczył wiceminister Rodziny, Pracy i 
Polityki Społecznej Stanisław Szwed. Obecni byli: 
Wójt Gminy Jasienica Janusz Pierzyna, jego zastępca 
Krzysztof Wieczerzak, Prezes Bielskiego Koła 
Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Poli-
tycznych Stanisław Pieczka (wnioskodawca). W spo-
tkaniu uczestniczyli również miejscowi księża, przed-
stawiciele OSP, Stowarzyszenia Przyjaciół Między-
rzecza i rodzina. Dziękując za awans por. Augustyn 
Bartoszek wykazał się doskonałą pamięcią. Podzielił 
się wspomnieniami z ruchu oporu w szeregach AK na 
Ziemi Tarnowskiej oraz ukrywania się przed UB w 
okolicach Szczucina, a następnie Głubczyc na 
Opolszczyźnie, aż do zamieszkania w latach 60-tych 
w Międzyrzeczu. Jednocześnie zaprosił wszystkich 
obecnych, o ile dożyją, na następne spotkanie w dniu 
swoich setnych urodzin. 

Maria Bartoszek 
Krzysztof Wieczerzak 

Foto: Sebastian Folek 
 

Koło Emerytów, Rencistów i Inwalidów nr 5 w Świętoszówce 
zaprasza swoich członków na  

SPOTKANIE NOWOROCZNE, 

które odbędzie się 26 stycznia 2019 r. o godz. 16:00 

w Sali OSP Świętoszówka 
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PATRIOTYCZNY KONCERT  
W KOŚCIELE ŚW. JERZEGO  

W JASIENICY 
W sobotę 8 grudnia, w kościele parafialnym w Ja-

sienicy odbył się niezwykły koncert. Z okazji świę-
towania stulecia odzyskania niepodległości przez 
nasz kraj, ks. Leszek Łysień zaprosił znakomitych ar-
tystów: Olę Danielewicz, Jarka Kąkola, Marcina Po-
kusę, którzy razem z księdzem proboszczem przygo-
towali prawdziwą ucztę duchową dla wszystkich słu-
chaczy. Ks. Leszek recytował wiersze patriotyczne 
znanych polskich wieszczy, takich jak: Adam Mic-
kiewicz, Juliusz Słowacki, Czesław Miłosz, Zbigniew 
Herbert i innych. Artyści czarowali piękną barwą 
głosu i grą na gitarze – Ola Danielewicz i Jarek Ką-
kol. Zachwycali wirtuozerską grą na skrzypcach i 
pięknym wykonaniem pieśni z „Halki” Stanisława 
Moniuszki – Marcin Pokusa. Była to prawdziwa 
uczta dla ucha. Słuchacze nagrodzili artystów grom-
kimi brawami na stojąco i wręczyli kwiaty, zaprasza-
jąc na kolejne koncerty.  

                                                Mirosława Hawełek 

NOWA PUBLIKACJA TOWARZYSTWA 
 MIŁOŚNIKÓW RUDZICY 

Nakładem Towarzystwa Miłośników Rudzicy – przy wsparciu Urzędu 
Gminy w Jasienicy – ukazała się książka „Lokalne, niepozorne, niewidocz-
ne. Na marginaliach społecznych światów” pod redakcją dr. Marcina Bier-
nata i dr. Rafała Cekiery. Jest to zbiór piętnastu tekstów, przygotowanych 
przez naukowców z różnych ośrodków akademickich z całej Polski (m. in. 
Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego czy Uniwersytetu 
Wrocławskiego) oraz z Ukrainy. Książka została podzielona na trzy bloki 
tematyczne: „Religia i pamięć”, „Lokalność, gościnność i pogranicza” oraz 
„Praca i role zawodowe”. Znajdują się w niej artykuły poświęcone między 
innymi śląskiej religijności, pamięci zbiorowej i rodzinnej na Śląsku Cie-
szyńskim, amatorskiej genealogii, współczesnym regułom rynku pracy czy 
relacjom pomiędzy pracą zawodową a wychowywaniem dzieci. W publi-
kacji znajdziemy także analizę 81 listów pisanych przez prawie pół wieku 
do Walerii Tłoczek z Rudzicy przez jej siostrę Emilię Pinocy, przebywają-
cą na misjach w Brazylii oraz wiele innych ciekawych tekstów.  

Recenzent książki – profesor Uniwersytetu Opolskiego dr hab. Robert 
Geisler – rekomendując publikację do druku napisał: „Ważne jest podkre-
ślenie faktu, że wydawcą jest stowarzyszenie stawiające sobie za cel za-
chowanie pamięci społecznej małej zbiorowości na Śląsku Cieszyńskim – 
Rudzicy. Sama aktywność stowarzyszenia jest godna zauważenia z uwagi 
na zwrócenie uwagi na tytułową niepozorność, często niewidoczność, ale 
jednak z drugiej strony ważność dla samej społeczności oraz jej poszcze-
gólnych mieszkańców. (…) Przedstawione w pracy artykuły w sposób rze-
telny opisują diagnozowane problemy badawcze. Autorzy tekstów dokonali 
wszelkich starań, by w sposób przejrzysty przedstawić wyniki swoich badań 
i refleksji. Redaktorzy z kolei konstruując temat przewodni oraz selekcjonu-
jąc artykuły dokonali interesującego i ciekawego zarazem wyboru kierując 
uwagę Czytelnika na inne, rzadziej dotąd, spotykane obszary wiedzy.” 

Książkę można nabyć poprzez kontakt z Towarzystwem Miłośników 
Rudzicy – mailowo lub na portalu Facebook.  

Towarzystwo Miłośników Rudzicy 

Z ŻYCZENIAMI 

ŚWIĄTECZNYMI 

W okresie przedświątecznym 
delegacja Stowarzyszenia 
Sympatyków Roztropic od-
wiedziła Mateusza Ryczko, 
któremu wręczyła świąteczną 
paczkę ufundowaną przez 
Stowarzyszenie, składając ży-
czenia radosnych Świąt Boże-
go Narodzenia i wszelkiej po-
myślności w Nowym Roku 
2019. 
Jednocześnie korzystając z 
okazji, składamy serdeczne 
życzenia wszystkim miesz-
kańcom Roztropic. 

Andrzej Sowa 
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FILM „SZCZĘŚLIWE MIEJSCE, KTÓRE MA POETĘ” 
„Ino sobie nie uprzykrzać” – mówi jedna 

z bohaterek filmu dokumentalnego „Szczę-
śliwe miejsce, które ma poetę”, jaki powsta-
wał przez niemal cały 2018 rok w Rudzicy. 
Słowa te można uznać za motyw przewodni 
dokumentu, którego twórcy podjęli próbę 
uchwycenia codzienności wsi, w którą wpi-
sane są ludzkie szczęścia i dramaty, zabawne 
historie i poruszające wydarzenia. Głównym 
bohaterem i narratorem filmu jest Juliusz 
Wątroba – postać od wielu już lat będąca no-
tariuszem rudzickich (i rzecz jasna nie tylko) 
losów. 

W przygotowanym streszczeniu filmu 
możemy przeczytać: „Juliusz Wątroba, pisarz 
z Rudzicy, wsi na Śląsku Cieszyńskim, ma 
napisać książkę o swojej miejscowości i jej 
mieszkańcach. Odwiedza swoich sąsiadów, 
próbuje literacko przetwarzać ich losy, jed-
nak pojawiają się niespodziewane przeciw-
ności. Film jest opowieścią o życiu wśród lu-
dzi i dla ludzi, o kruchości ludzkiej egzysten-
cji i sile twórczości, która chroni przed za-
pomnieniem”. Poza głównym bohaterem wy-

stępują w nim między innymi: Aniela Gaw-
las, Alfons Urbaniec, Władysław Nowak, 
Mariusz Kuźniar, Aleksandra i Michał Podo-
skowie, Paulina Świerkot, Jan Szostak i wie-
lu innych mieszkańców Rudzicy. Zdjęcia 
kręcone były na przykład podczas Święta 
Stracha Polnego czy corocznej pielgrzymki 
do kaplicy św. Wendelina. 

Twórcami filmu są osoby związane z 
Wydziałem Radia i Telewizji im. Krzysztofa 
Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego w 
Katowicach. Dokument wyreżyserowany zo-

stał przez Ewę Borysewicz, absolwentkę Wydziału Grafiki ASP 
w Krakowie, która aktualnie kończy studia reżyserskie. Jest ona 
autorką nagradzanych filmów animowanych „Kto by pomy-
ślał?” (2009) czy „Do serca Twego” (2013), który został nomi-

nowany m. in. do Złotego Niedźwiedzia na Międzynarodowym 
Festiwalu Filmowym Berlinale i uhonorowany Grand Prix na 
Międzynarodowym Festiwalu Animateka w Lublanie. Ewa Bo-
rysewicz przebywała także na rezydencji artystycznej w Tokio 
(2012) i w Stuttgarcie (2013). Za zdjęcia odpowiadali: Marcin 
Lesisz (równocześnie z pracą w Rudzicy kręcił dokument… w 
Mongolii) oraz Jan Barszczewski (autor zdjęć między innymi 
do etiud „Casting” czy „LA REPASSEUSE”). Asystował im 
Damian Świńczyk – mieszkaniec Rudzicy, który również był 
nieocenionym wsparciem w relacjach z lokalną społecznością i 
wraz z Teresą Marekwicą pośredniczył w kontaktach pomiędzy 
ekipą filmową a mieszkańcami. Za scenariusz dokumentu od-
powiadali Ewa Borysewicz i Rafał Cekiera – pomysłodawca i 
producent wykonawczy przedsięwzięcia. Całość została przy-
gotowana w ramach Towarzystwa Miłośników Rudzicy dzięki 
otrzymanemu grantowi z Fundacji Santander Bank Polska i 
przy wsparciu Urzędu Gminy w Jasienicy. 

Film oficjalną premierę będzie miał w 2019 roku na jednym 
z filmowych festiwali. Zamierzeniem twórców jest prezentować 
go podczas tego typu ogólnopolskich imprez, co będzie miało 
także istotny walor promocyjny dla Rudzicy. Dzięki współpra-
cy filii GOK w Rudzicy i Towarzystwa Miłośników Rudzicy 
odbył się już jeden specjalny pokaz filmu dla mieszkańców wsi, 
którzy bardzo ciepło i pozytywnie odebrali zaprezentowany do-
kument. Każdy z uczestników otrzymał także płytę z filmem na 
DVD. Do zobaczenia na kolejnych pokazach! 

Towarzystwo Miłośników Rudzicy 

Fot. Damian Świńczyk 

 

MIKOŁAJKOWY TURNIEJ BADMINTONA 
Po raz siódmy Beskidzki Klub Badmintona SET zorganizował Rodzinny Mikołajkowy Turniej Badmintona.  
W zmaganiach w sobotę 15 grudnia na kortach badmintona w Mazańcowicach do rywalizacji przystąpiło aż 

30 uczestników, którzy podzieleni zostali na trzy grupy: masters, amatorzy grupa kobieca i męska. Zwycięzcami 
okazali się: Justyna i Michał Borowiec, Piotr i Jacob Toczek oraz Rafał i Jakub Waloszek. Dla zwycięzców 
przygotowano dyplomy, puchary i nagrody rzeczowe. Każdy zawodnik dostał mikołajową czapeczkę, a dzieci 
słodkie upominki.  
Szczegółowe wyniki na www.bkbset.pl.       www.jasienica.pl 

Twórcy filmu podczas pokazu w Rudzicy 

Mieszkańcy podczas pokazu filmu w Rudzicy 
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KOŁO MACIERZY ZIEMI CIESZYŃSKIEJ  
W GRODŹCU W HOŁDZIE DLA NIEPODLEGŁEJ 

Ubiegłoroczne listopadowe spo-
tkanie członków Koła Macierzy 

Ziemi Cieszyńskiej było wyjątkowe. Zbiegło się bowiem z 
dwoma ważnymi wydarzeniami: upamiętnieniem 100. 
Rocznicy Odzyskania Niepodległości oraz promocją książ-
ki wydanej przez Koło w roku 2018 „Grodziec i jego wła-
ściciele”. 

Członkowie, sympatycy i wszyscy zainteresowani spo-
tkali się 23 listopada w sali gimnastycznej Zespołu Szkol-
no-Przedszkolnego w Grodźcu, by wspólnie uczcić donio-
słe wydarzenie oraz zapoznać się z nową publikacją Koła. 

Swoją obecnością spotkanie zaszczycili miedzy innymi: 
Wójt Gminy Jasienica Janusz Pierzyna, Prezeska ZG MZC 
w Cieszynie Marta Kawulok, właściciel Wytwórni Wód 
Mineralnych w Ustroniu i Zamku w Grodźcu Michał Bo-
żek, jeden ze współautorów książki Mariusz Makowski, 
ksiądz Andrzej Krzykowski, proboszcz Parafii Ewangelic-
kiej z Jasienicy. 

Na wstępie: Jolanta Tomik, Dyrektorka ZSP w Grodźcu, 
oraz Irena Skrzyżala, Prezes Koła w Grodźcu, serdecznie 
przywitały wszystkich przybyłych gości, członków Koła i 
jego sympatyków oraz uczniów i ich rodziców. 

Spotkanie podzielone było na dwie części. 
W pierwszej części poświęconej 100. rocznicy odzyska-

niu niepodległości uczniowie ZSP, pod okiem i przy 
akompaniamencie swoich opiekunek Pań Barbary Frydel-
Ociepki i Barbary Kabat, przedstawili program słowno-
muzyczny. Uczniowie szkoły zaprezentowali program ar-
tystyczny przedstawiający naszą trudną drogę do wolności 
oraz najbardziej zasłużone dla wolności postacie. Był to, 
jak zawsze, pięknie i starannie przygotowany występ, na 

który złożyły się krótkie inscenizacje zdarzeń z tamtych 
dni, recytacje wierszy, śpiewanie pieśni i popisy solowe 
młodzieży. Pozwoliło to w myślach przenieść nas w daw-
ne, jakże trudne czasy i zachęciło do wspólnego śpiewania 
pieśni patriotycznych. Młodzi artyści nagrodzeni zostali za 
to gromkimi brawami. Na koniec wszyscy obecni na sali 
uroczyście odśpiewali cztery zwrotki Mazurka Dąbrow-
skiego. 

Po występie dzieci Prezes ZG Macierzy Marta Kawulok 
wręczył Janinie Gaździe, Marii Pieczorze oraz Stanisła-
wowi Cebulakowi Akt uznania przyznany przez Zarząd 
Główny Macierzy za aktywną działalność na rzecz Koła. 

W dalszej części Irena Skrzyżala zaprezentowała 
przygotowaną przez siebie prelekcję multimedial-
ną „Cieszyniaków Droga do Niepodległości”. 

W drugiej części spotkania zaprezentowano ko-
lejną już pozycję wydawniczą Koła w Grodźcu. 
Jest to II część monografii Grodźca zatytułowana 
„Grodziec i jego właściciele”, tym razem dotyczą-
ca kolejnych właścicieli grodzieckich dóbr od cza-
sów najdawniejszych do wybuchu II wojny świa-
towej.  

Jest to ciekawa lektura, wydana w kolorze, za-
wiera wiele archiwalnych, unikatowych zdjęć i 
tekstów. W jej powstanie zaangażowane było wie-
le osób. Wśród nich takie znakomite osobistości 
jak: dr hab. Wacław Gojniczek, dr Jerzy Polak, 
kustosz  Grodzieckiego Muzeum Zamkowego mgr 
Mariusz Makowski oraz historyk z zamiłowania 
inż. Józef Król. 

Książka ta została wydana dzięki pomocy finan-
sowej Urzędu Gminy w Jasienicy, za co serdecz-
nie jesteśmy wdzięczni i bardzo dziękujemy. 

Pod koniec spotkania głos zabrał Wójt Gminy 
Janusz Pierzyna. Podziękował za zaproszenie i za 
wszystkie oddane na niego głosy w ostatnich wy-
borach. Przedstawił zebranym plany urzędu na 
najbliższe lata, przede wszystkim jednak zrelacjo-
nował postęp prac nad projektem Jasienicki Ku-
rort Zamkowy, który mieszkańcom przyniesie 
sporo korzyści i da nowe perspektywy rozwoju. 

Przed rozejściem się do domów wszyscy uczest-
nicy spotkania zostali obdarowani darmowym eg-
zemplarzem książki. 

Wszystkim, którzy wnieśli swój wkład w po-
wstanie II części monografii Grodźca oraz Dy-
rektorce i opiekunkom uczniów ZSP w Grodźcu, 
jak i samym uczniom, a także Michałowi Bożkowi 
za uraczenie nas wyrobami „Ustronianki” ser-
decznie dziękujemy. 

 
Tekst: Renata Moczała 
Zdjęcia: Edward Krysta 
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Z  G Ó R K I … 

Nowy? Stary? Rok! 
 

Znowu nam minął rok! Tak szybko, jak z bata 
strzelił, jak jasny piorun z nieba, jak mgnieniu po-
wiek… Lata tak podobne do siebie. Tylko my coraz 
mniej podobni do siebie….  

Co się z stało z tymi dziewczynkami? Powyrastały. 
Powychodziły za mąż. Albo i nie. Urodziły dzieci. Al-
bo i nie. Roztyły się. Zbrzydły. A może są tylko pięk-
ne inaczej? Postarzały się. Poobrastały w piórka, w 
kiecki, w złote pierścionki, w lodówki, meble, pral-
ki… Niektóre już nie żyją… Niektóre jeszcze…  

Co się stało z tymi chłopcami? Powyrastali. Poże-
nili się. Albo i nie. Spłodzili dzieci. Albo i nie. Po-
marszczyli się. Wyłysieli. Postarzeli. Poobrastali w 
samochody, sygnety, telewizory, komputery… Niektó-
rzy już nie żyją… Niektórzy jeszcze… 

Ot – taki sobie odwieczny banał przemijania, dra-
mat przemijania, czy może jednak tragifarsa? Szczę-
ście i tragedia nieustannego przesuwania paciorków 
dni i nocy w różańcu życia. To wersja dla wierzących. 
Dla ateistów i agnostyków wersja podobna, tylko te 
„paciorki różańca w różańcu życia” trzeba zamienić na 
„ogniw w łańcuszku dni i nocy”. 

Więc z tych dziewczynek już stare kobiety, a tych 
chłopaczków leciwi staruszkowie. I można by z tego 
powodu rwać włosy (jeśli jeszcze nie wyszły z głowy 
na zawsze), ewentualnie zgrzytać na ząbkach (jeśli nie 
zdążyły wypaść, a na sztucznej szczęce zgrzytanie już 
tak dobrze nie wychodzi), ale po co? Wszak kijem 
Wisły nie zawrócisz, a nawet pastorałem czasu.  

Jest wszakże rzecz (?) optymistyczna, radosna, 
pewna, jak zdarzenie pewne w rachunku prawdopodo-
bieństw, a wiążąca się z naszym przemijaniem. To du-
sza nieśmiertelna, która rekompensuje wszystko to, co 
negatywne, niestarzejąca się, nie narzekająca na cho-
roby, polityków, podatki i diabli jeszcze, w spółce z 

aniołami, wiedzą co! Nie mia-
łem wcześniej zbytniej pew-
ności, że tak jest w istocie. 
Ale teraz już mam! Wszak 
ukończę w nowym roku 65 
lat! I zewnętrzna powłoka 
wygląda żałośnie, pewnie – 
niestety – stosownie do wie-
ku… Ale za to środek, wnętrze, świadomość, czyli to 
wszystko, co można umownie określić duszyczką mło-
de, jak u dwudziestolatka, no może trzydziestolatka! 
Rozbrykane, jak niegdyś źrebaki na łące, roześmiane 
od ucha, do ucha-cha-cha, beztroskie, dowcipkujące i 
radosne, rozsłonecznione. I dlatego warto dożyć tej 
chwili, żeby się o tym przekonać na własnej skórze, że 
życie jest piękne i warte życia, choć wydaje się cza-
sem, że nie do życia. 
Takie to myśli chodzą mi po głowie z Nowym Ro-
kiem, w którym pewne, że tylko jedna, jedyna wartość 
się nie zmieni, nie zdradzi, nie przejdzie do innego 
ugrupowania, nie podsłucha, nie doniesie, nie osądzi 
słusznie albo i nie, nie uwierzy w ślepe obietnice… 
Potraktuje wszystkich tak samo … Tak – to czas, któ-
ry traktuje wszystkich jednakowo prawie i sprawie-
dliwie, i obywatelsko, i nowocześnie, i razem, i teraz, i 
niezmiennie jednako, choćby wybuchały kolejne afe-
ry, zmieniały się rządy i prawa stanowione bezprawnie 
w ciągu jednej nocy… Czas nas wszystkich przywołu-
je do porządku, daje klapsa, nawet tym najważniej-
szym, najbogatszym, zadufanym, pyszałkom i na 
świecznikach, bo wszyscy są tylko … do czasu.   
Więc warto żyć przyzwoicie, by ze spokojnym sumie-
niem, z czystym sercem odfrunąć w lepszy wymiar, 
gdy nas czas powoła… 

Juliusz Wątroba 
 

HEJ KOLYNDA KOLYNDA! 
„Hej kolynda, Kolenda, zabił świnie Molynda 

Molyndzino beczała, bo jelit ni miała, 
Molynda sie śmioł, bo leberke jod” 

Witóm piyknie! 
Taki roztomajte przyśpiywki, a pastorałki śpiywali 

kolyndnicy co to chodzili kolyndować po chałpach łod 
św. Szczepona aż do Trzech Króli. Był to przepiykny 
zwyczaj i przeszume widowisko. Kolyndnicy musieli 
sie do niego dobrze przyrychtować, toteż nie było ich 
w adwyncie widać w gospodzie. Siedzieli po chałpach 
i łuczyli sie swoji roli, dyć musieli dobrze wypaś, żeby 
ich gazdowie godnie przyjęli, a potym dłógo spómina-
li. Nie było mowy, żeby w kierej chałpie ich nie przy-
jęli. Do kolyndników dwiyrzy zawsze były szyroko 
łodewrzite, wszyndzi ich radzi zaproszali, a byłoby to 
łogrómnóm łobrazóm jakby kieróm chałpe minyli.  

Tóż zaczynali już łod proga „my z daleka idymy 
wielkóm radość niesymy, narodził sie Król Chwały, 

Pan nad Pany, nóm dany w 
mieście Betlejym”. Zaś jedyn z 
kolyndników zaczył takóm 
mowe: 
- Gazdowie sie nie łocióngej-
cie, a do izby nas pytejcie, bo wóm zaroz łopowiymy, 
jak z tym narodzyniym było”. Na taki słowa gazdowie 
dwiyrzy szyroko łotwierali i do izby zaproszali. 
- Dyć wlazujcie nasi mili, dyć my strasznie sóm 
szczyńśliwi, żeście do nas zawitali, że nóm piyknie 
łopowycie, zaśpiywocie co nowego je na świycie. 

 Kolyndnicy podziynkowali za zaproszeni, wlyźli 
do ciepłej izby i piyknie zaczyli łopowiadać i śpiewać, 
co sie to radosnego wydarzyło w Betlejem.  
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HEJ KOLYNDA KOLYNDA! 
Godali ło tym, że Pónbóczek do kożdego potrzebu-

jącego człowieka chce wlyź i zamieszkać razym z 
nim, dać mu szczyńści, zdrowi i wszystko, co sie do-
brym zowie. Po takij łusłyszanej nowinie gaździnka 
hneda na stół przyniosła z kumory kyns łuwyndzónej 
szynki, położyła też chlyb i nalywała do gorczków do-
brej herbaty. 
- Na dyć sie czynstujcie, nie dejcie sie pytać, należy 
sie wóm poczynstno za taki szumne kolyndowani.  

Wtedy kolyndnicy zaczyli winszować gazdóm i 
dómownikóm wszystkiego, co nejlepsze na tym świy-
cie, na ty świynta i na cały nowy rok. Chwolili też, że 
takich gazdów szczodrych, zaradnych ze świyczkóm 
by nie naszeł, ani w samo połednie. Tóż gazda łunie-
sióny hónorym nie namyśloł sie wiela, jyny ze szpaj-
ski wycióngnył cosi na rozgrzywke. Jak sie kolyndni-
cy rozgrzoli, to piyknie za te kolynde zaczyli dziyn-
kować  

- „za kolynde dziynkujymy, szczyńscio zdrowi wóm 
życzymy, byście mieli co potrzeba, a po śmierci szli 
do nieba. Byście zdrowi tukej byli, a za rok nas zapro-
sili, tego Boże dej! 

Za taki kolyndowani gazdowie też podziynkowali i 
dali kolyndnikóm kierysi grosz do kapsy.  

Dzisio już takich kolyndników ni ma. Jesi 
jeszcze sie taki trefi, że jako kolyndnik przydzie, to 
nejczyńscij jedyn abo dwóch chłapców umorusanych 
sadzami. Zaśpiywajóm jednóm kolynde, a jeszcze sie 
ze dwa razy pomylóm. Prowdziwych kolyndników już 
ni ma, co to łod chałpy do chałpy szli, piyknie z serca 
śpiewali. Teraz jyno słyszymy kolyndy z płyt, radia, 
telewizora, a to je jakisikej sztuczne. A może jyno mie 
sie tak zdo? 

 J. N. Josiyniczanin

SPOTKANIE Z MIKOŁAJEM 
W sobotę 8 grudnia wszystkie chętne dzieci z parafii 

Św. Jerzego w Jasienicy wyruszyły do Bielska-Białej na 
spotkanie z Mikołajem. Zostało ono przygotowane przez 
Zespół Charytatywny wspólnoty parafialnejdla 43 naj-
młodszych. Dzieci udały się autokarem do kina Helios. 
Tam czekała na nas świąteczna bajka pt. „Grinch” o zielo-
nym stworku, który chciał zepsuć mieszkańcom Ktosiowa 
święta. Planował nawet uprowadzić Św. Mikołaja! Na 
szczęście Grinch zrozumiał, że nie lubił okresu świątecz-
nego, bo czuł się wtedy bardzo samotny i postanowił je 
jednak spędzić wśród przyjaciół z Ktosiowa. Później od-
wiedził nas Mikołaj w pięknej szacie biskupa Mikołaja z 
Miry. Przyniósł prezenty, porozmawiał z najmłodszymi. 
Wszyscy obiecali mu, że będą w przyszłym roku bardzo 
grzeczni! Dodatkową atrakcją było malowanie twarzy i 
robienie zwierzątek z balonów. Zadowoleni wróciliśmy do 
Jasienicy. Bardzo dziękujemy panu Wojciechowi Białoży-
towi za pomoc w zorganizowaniu transportu, a mamom za pomoc w opiece nad najmłodszymi. Cieszymy się, że 
mogliśmy sprawić dzieciom radość.       M.Hawełek

MIKOŁAJ W ROZTROPICACH 
Środowym wieczorem 5 grudnia strażnica OSP Roz-

tropice stała się przystankiem dla Świętego Mikołaja, 
który spotkał się z dziećmi na spotkaniu organizowanym 
przez Sołtysa i Rade Sołecką, Koło Gospodyń Wiejskich 
oraz Ochotniczą Straż Pożarną. Najmłodsi, jak i również 
dorośli mogli do woli korzystać ze smakołyków, jakie 
przygotowali organizatorzy. Ten mikołajkowy dzień zo-
stał uświetniony poprzez przedstawienie świątecznej 
opowieści pt. „Nadchodzące Święta każdy zapamięta”, 
wykonane przez niezastąpiony Teatr Edukacji i Profilak-
tyki „Maska” z Krakowa. Punktem kulminacyjnym było 
rozdanie prezentów przez samego Świętego Mikołaja i 
jego Śnieżynkę, którzy do remizy OSP dotarli wozem 
strażackim. Zachwyt dzieci i dorosłych z jego przybycia oraz mnóstwo prezentów, jakie ze sobą przywiózł świę-
ty, przez długi czas wywołał na twarzach najmłodszych, jak i tych trochę starszych uśmiech, radość i zadowole-
nie. Po rozdaniu prezentów Mikołaj i Śnieżynka udali się w dalszą podróż po świecie, ale obiecali, że powrócą 
do Roztropic już za rok.    Organizatorzy 
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SZLACHETNA PACZKA W MIĘDZYRZECZU 
Jesteśmy mega szczęśliwi, że mogliśmy pomóc rodzinie 

w potrzebie i w tak szczególnym przedświątecznym cza-
sie, wlać w ich serca trochę radości i nadziei. Inicjatywa 
uczestnictwa w akcji Szlachetna Paczka wyszła od druży-
ny KS Międzyrzecze i była dla nas również potwierdze-
niem, że nie tylko na boisku jesteśmy zgraną ekipą, ale 
również poza murawą możemy razem wiele zdziałać! 
Najpierw wybraliśmy rodzinę, której mieliśmy pomóc w 
tej szlachetnej akcji. Następnie ustaliliśmy wspólnie for-
mę pomocy. Zdecydowaliśmy, że zbierzemy pieniądze, 
popytamy w rodzinie i wśród znajomych, czy coś z listy 
potrzeb jesteśmy w stanie załatwić bezgotówkowo i 
wreszcie przeszliśmy do działania. Udało się zebrać po-
kaźną sumę pieniędzy, ale również pozałatwiać mnóstwo 
produktów dzięki życzliwości i wsparciu naszych znajo-
mych oraz najbliższych. Najważniejsza była lista trzech 
potrzeb, które mieliśmy zrealizować: artykuły spożywcze, 
środki czystości oraz odzież i obuwie, na które rodzina 
nie ma pieniędzy. Zrealizowaliśmy to wszystko oraz po-
szliśmy jeszcze dalej realizując listę tak zwanych potrzeb 
specjalnych, w których znajdowały się drobne upominki 
dla każdego, pomoce szkolne dla dziewczyn oraz artykuły 
wyposażenia mieszkania. Po wspólnych zakupach oraz 
pakowaniu prezentów dostarczyliśmy nasz dar do punktu 
zbiórki Szlachetnych Paczek i mogliśmy się cieszyć z re-
akcji rodziny, której pomagaliśmy! Dziewczynki: 14-
letnia Nikola, 10-letnia Marta i 2-letnia Laura były prze-
szczęśliwe, a rodzicom pani Magdzie i panu Antoniemu 
brakowało słów, by wyrazić swoją radość. Nam też było 
niezwykle przyjemnie, że znaleźliśmy się wśród ludzi, 
którzy chętnie pomagają i będą pomagać. Jestem bowiem pewien, że ta akcja na stałe zagości w naszym klubie.  

     Arkadiusz Rucki  
 

OD WCZESNOŚREDNIOWIECZNEGO 
KUPAŁY DO WĘDROWNEJ 

 GALERII O ZARZECZU 
Dnia 30 czerwca 2018 r. w Osadzie Warownej Białogród w Stru-

mieniu odbyły się obchody Święta Kupały. Wydarzenie zostało objęte 
dofinansowaniem z programu Działaj Lokalnie w edycji 2018 roku w 
ramach wspólnego naszego projektu pt.: Od wczesnośredniowiecz-
nego Kupały do wędrownej galerii o Zarzeczu. 

Święto Kupały obchodzone jest w najkrótszą noc w roku, zwane 
też jest sobótką na wzór obecnych walentynek – to święto miłości i 
urodzaju, pierwotnych żywiołów wody i ognia, słońca i księżyca. 
Zgromadzeni wokół bogini Mokosza i rozpalonego ogniska częstowali 
się kołaczem i okadzali się ziołami i solą. Wydarzeniom towarzyszyły 
walki wojów, był wybór najpiękniejszej Kupalinki i Kupały, można było 
posmakować podpłomyków pieczonych na blasze na ogniu robionych 
z mąki i wody, było wiele atrakcji towarzyszących obrzędom, jak sto-
iska z pamiątkami ze skory, wełny. Również w ramach tego projektu 
w dniach od 3 do 4 sierpnia w Osadzie zorganizowano          I Mię-
dzynarodowy Festiwal Wielkomorawski. Wszyscy byli ubrani w śre-
dniowieczne stroje, były walki wojów, stragany, warsztaty ceramiczne 
i kulinarne, a posmakować można było różnych smakołyków, takich 
jak kasza gryczana z omastą, gulasz kozi czy gęsie jaja. 

Pod koniec sierpnia i we wrześniu rozpoczęliśmy 
przygotowywania do utworzenia wędrownej galerii o Za-
rzeczu. Powstało 10 tematycznych tytułów tablic:  

1. Szkoły w Zarzeczu, nauczyciele i uczniowie  
2. Parafia w Zarzeczu  
3. Zarzeckie wesela  
4. Wysiedlenie Zarzecza, budowa zapory goczałko-

wickiej  
5. Zarzecze i Zarzeczanie na starych fotografiach  
6. Założyciele i prezesi TMZ  
7. Zjazdy i spotkania zarzeczan i członków TMZ  
8. Zarzecka izba regionalna  
9. Urodzeni w Zarzeczu i zarzeckie straże pożarne  
10. Zarzeczanie na frontach I, II wojny światowej.  

Gotowa galeria dotrze do wielu okolicznych miejscowo-
ści, o możliwości jej oglądania  będziemy informować. 

Zarząd Towarzystwa Miłośników Zarzecza 
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POWSTAŁ INSTYTUT STUDIÓW 
Inauguracja Instytutu Studiów nad Współpracą Teryto-

rialną i Międzyorganizacyjną towarzyszyła w piątek 30 li-
stopada jubileuszowi 10-lecia powstania w Cieszynie Wy-
działu Zamiejscowego Akademii WSB.  

Wójt Janusz Pierzyna jako prezes Stowarzyszenia 
Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” podpisał się w 
imieniu Sieci EuroInstytutu Polsko-Czesko-Słowackiego 
z siedzibą w Cieszynie pod listem intencyjnym o współ-
pracy z nowo utworzonym Instytutem Studiów nad 
Współpracą Terytorialną i Międzyorganizacyjną Akade-
mii WSB w Wydziale Zamiejscowym w Cieszynie. Jed-
nym z dwóch strategicznych partnerów naukowych Insty-
tutu będzie właśnie Sieć EuroInstytutu Polsko-Czesko-
Słowackiego, drugim – Komisja ds. Stosunków Polsko-
Czeskich i Polsko-Słowackich, działająca przy katowic-
kim oddziale Polskiej Akademii Nauk. Na uroczysto-
ściach jubileuszu i inauguracji działalności Instytutu był 
wicepremier i minister nauki i szkolnictwa wyższego Ja-
rosław Gowin, który z rąk rektor Akademii WSB prof. 
Zdzisławy Dacko-Pikiewicz odebrał nagrodę „Edukator”. 
Z okazji 10-lecia uhonorowano także osoby współpracu-
jące z cieszyńskim wydziałem Akademii WSB, wśród 

nich złoty medal otrzymał również Janusz Pierzy-
na, prezes Stowarzyszenia „Olza”, a zara-zem 
Przewodniczący Euroregionu Śląsk Cieszyński - 
Těšínské Slezsko.  

Wójt Janusz Pierzyna pogratulował działalności 
Akademii WSB i na ręce pani Rektor przekazał 
wiązankę kwiatów.  

Foto: materiały Akademii WSB  
Wydział Zamiejscowy w Cieszynie 

STRAŻNICA OSP W GRODŹCU  
JUŻ GOTOWA 

Nowo wybudowana strażnica w Grodźcu została dopusz-
czona do użytku. Wkrótce wprowadzi się tam jednostka 
OSP.  
Budowa strażnicy rozpoczęła się jeszcze w ub.roku. Po-
czątkowo miała to być tylko modernizacja połączona z 
rozbudową, okazało się jednak, że stan techniczny starego 
budynku jest tak zły, że całość należy rozebrać i postawić 
zupełnie nowy budynek. – Zdecydowaliśmy się na zwięk-
szenie zakresu prac w porównaniu z pierwotnymi planami, 
bo budynek będzie służył nie tylko strażakom. Powstała tu 
także duża sala widowiskowa, przeznaczona do spotkań ca-
łej społeczności Grodźca, toteż konstrukcja całego budyn-
ku musiała być solidna – wyjaśnia wójt Janusz Pierzyna.  
W porównaniu ze starym obiektem nowa strażnica jest 
wyższa, ma drugą kondygnację. Na parterze pozostanie 
wyłącznie część bojowa OSP, jest tam garaż wyposażony 
w drugie drzwi, co ułatwi wyjazd wozów pożarniczych. Z 
kolei na piętrze powstała duża sala szkoleniowa, służąca 
również na organizację spotkań dla lokalnej społeczności. 
Przypomnijmy, że łącznie nowa strażnica liczy 512 mkw., 
czyli ponad dwukrotnie więcej, niż wcześniej. Całość kosz-
towała 2,3 mln zł.  

PODZIĘKOWANIA 
Serdecznie dziękujemy za sponsorowanie 

paczek świątecznych dla samotnych i mniej 
zamożnych mieszkańców Międzyrzecza Dol-
nego.  

Podziękowania kierujemy do: 
• FHU Ekobau – Państwa Seredyńskich 
• RSP Międzyrzecze – Andrzeja Kocurek 
• Cukierni „Jagódka” – Państwa Danel 
• CKZ  –  Stanisława Cypcer 
• Stolarstwo Produkcyjno-Usługowe       

Zdzisława Szczyrbowskiego 
• Gospodarstwo rybno – sadownicze           

Zofii Huculak, 
• KGW, OSP Klub Sportowy, Stowarzyszenia 

Zespołu Regionalnego w Międzyrzeczu D.  

Z wyrazami wdzięczności 

Sołtys wraz z Radą Sołecką 

Reklama w miesięczniku 
„Jasienica” 

tylko 0,60 zł za 1 cm2 

Ogłoszenia drobne – 1 zł  

 za słowo 
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MIĘDZYSZKOLNY KONKURS „MAŁY OMNIBUS”  
27 listopada 2018 r. w Zespole Szkolno-

Przedszkolnym w Wieszczętach odbyła się już XVI 
edycja Międzyszkolnego Konkursu Trzeciokla-
sistów „Mały Omnibus”. W konkursie wzięli udział 
trzecioklasiści z 5 szkół naszej gminy: ZSP 
Iłownica, ZSP Jasienica, ZSP Mazańcowice i ZSP 
Międzyrzecze. Uczestników i ich opiekunów 
uroczyście powitała pomysłodawczyni konkursu 
Dyrektor Ilona Walach, która życzyła wszystkim 
wspaniałej zabawy intelektualnej. Hasło konkursu 
„Polska to moja ojczyzna” wpisało się w obchody 
100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. 
Uczestnicy rozwiązywali pisemny test, który 
składał się z 2 części: polonistycznej 
i matematyczno-przyrodniczej. Po umysłowych 
zmaganiach wyłoniono i nagrodzono trzy 
zaszczytne miejsca. Wyniki konkursu: 
I miejsce i tytuł „Małego Omnibusa” 2018 
zdobyła: Magdalena Świerkot - ZSP Wieszczęta, 
II miejsce Adam Głowiak - ZSP Międzyrzecze, 
III miejsce Dominik Koszela - ZSP Mazańcowice. 

Organizatorzy konkursu dziękują wszystkim 
uczestnikom i ich opiekunom za wspaniałe przy-
gotowanie i udział w konkursie. Konkurs jest 

organizowany przy wsparciu Wójta Gminy Jasienica 
Janusza Pierzyny, do którego kierujemy serdeczne 
podziękowania za pokrycie kosztów dowozu 
uczestników.  

Dziękujemy również wszystkim sponsorom za 
wsparcie finansowe i pomoc w organizacji naszego 
konkursu.  

Organizatorzy: Ewa Myszogląd, Celina Więcek,  

Danuta Macura 

MIKOŁAJKI W ŁAZACH 
Podobnie, jak w latach poprzednich, w 

Łazach, na początku grudnia 2018 r. odbyła się 
impreza mikołajkowa dla dzieci z sołectwa Łazy. 
Tradycyjnie imprezę zorganizował radny Karol 
Bierski wraz z miejscowym Kołem Gospodyń 
Wiejskich, Ochotniczą Strażą Pożarną, we 
współpracy ze Szkołą Podstawową im. Rudolfa 
Gila w Świętoszówce. 

Dzieci oczekując przybycia Świętego 
Mikołaja brały udział w zabawach i konkursach, 
tańczyły i uczyły się piosenek. Mogły również 
własnoręcznie przygotować prezent dla Mikołaja 
lub swoich najbliższych uczestnicząc w war-
sztatach plastycznych. Chętne dzieci korzystały z 

malowania twarzy i przechodziły szybką metamorfozę zmieniając się w 
bałwanki, reniferki, księżniczki i inne postaci. Był również czas na 
chwilę przerwy przy słodkim poczęstunku przygotowanym przez 
organizatorów. 

Choć dzieci doskonale się bawiły, to jednak z napięciem oczekiwały 
przybycia najważniejszego gościa. W końcu Mikołaj zachęcony 
gromkimi okrzykami „Ho,ho,ho” zjawił się w sali. Dzieci przywitały go 
piosenkami i wierszykami. Święty Mikołaj obdarował wszystkie dzieci 
prezentami i chętnie pozował do zdjęć, aby nikt nie miał wątpliwości, że 
na pewno istnieje. Każde dziecko oprócz prezentu od Mikołaja 
otrzymało również upominek od organizatorów.  
Oczekiwana przez cały rok wizyta Świętego Mikołaja minęła w miłej 
atmosferze i przyniosła dzieciom wiele radości. Mamy nadzieję, że za 
rok Mikołaj znowu zawita do sołectwa Łazy i ponownie uszczęśliwi 
najmłodszych. 

Ligia Korzeniowska-Mynarska 
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ZE SZNUPKIEM BEZPIECZNI W DRODZE 
Przedszkole Publiczne w Świętoszówce zgłosiło 

się do udziału w edukacyjnej akcji zorganizowanej 
przez Centrum Rozwoju Lokalnego w Zawierciu i 
Komendę Wojewódzką Policji w Katowicach pod 
hasłem „Ze Sznupkiem bezpieczni w drodze”. W 
dniu 18 XII punktualnie o godzinie 10 nasze 
przedszkolaki, wraz z innymi placówkami woje-
wództwa śląskiego, podjęły próbę ustanowienia 
rekordu Polski w kolorowaniu ilustracji z 
wizerunkiem policyjnej maskotki o imieniu Sznupek. 
Akcja polegała na zebraniu jak największej liczby 
uczestników, którzy jednocześnie kolorowali ową 
maskotkę. Wydarzenie to cały czas było obser-
wowane przez niezależnego świadka, który liczył 
uczestników i kontrolował, czy wszystkie działania 
były zgodne z wytycznymi oraz dokumentowane 
(zdjęcia i film). Celem akcji oprócz świetnej zabawy, była profilaktyka bezpieczeństwa i utrwalenie zasad w 
ruchu drogowym.  

Nauczyciele z Przedszkola Publicznego w Świętoszówce 

NA POMOC ZWIERZĘTOM 
Na przełomie października i listopada 2018 r. w 

Przedszkolu Publicznym w Świętoszówce prze-
prowadziliśmy akcję „Dokarmiamy zwierzęta leśne 
zimą”. Zebraliśmy ok. 275 kg kasztanów i żołędzi, 
które  przekazaliśmy do Koła Łowieckiego „Biels-
ko” w Bielsku-Białej. Dzięki akcji dzieci poznają 
zwy-czaje zwierząt leśnych i uczą się wrażliwości 
wobec nich. Pomagamy zwierzętom w trudnych zi-
mowych warunkach, w których mogłyby sobie nie 
poradzić bez pomocy człowieka. Podsumowaniem 
akcji było spotkanie z emerytowanym nauczycielem 
i leśniczym Wojciechem Kuczyńskim, który 
przeprowadził z przedszkolakami pogadankę nt. 
„Życia i obyczajów zwierząt leśnych”, wręczył 
również dzieciom słodkie upominki.  

W grudniu przedszkolaki wrażliwe na krzywdę 
zwierząt kolejny raz ochoczo przystąpiły razem z 
rodzicami do akcji charytatywnej na rzecz bezdom-
nych psów i kotów. Zebraliśmy karmę, koce, 
ręczniki oraz materiały sypkie. Dary zostały 
osobiście przekazane przez dzieci i ich rodziców do 
Schroniska Miejskiego „Reksio” w Bielsku-Białej. 

Akcja, pogadanki oraz spotkanie z lekarzem weterynarii 
Martą Wagą i jej szczeniakiem z Przychodni weteryna-
ryjnej Lux-Vet z Jaworza wzbudziły w dzieciach poczu-
cie odpowie-dzialności za zwierzęta, refleksje nt. ich 
właściwego traktowania. Dzieci wiedzą, że każde żywe 
stworzenie potrzebuje akceptacji i ciepła, a w zamian 
odwdzięczy się przywiązaniem i bezgranicznym odda-
niem. Dzięki akcji sprawiliśmy niespodziankę bezdom-
nym, opuszczonym zwierzętom. 

 
Dzieci i Nauczyciele z Przedszkola Publicznego 

 w Świętoszówce

BARBÓRKA W WIESZCZĘTACH 
3 grudnia 2018 r. mieliśmy przyjemność gościć w przed-

szkolu w Wieszczętach górników z okazji zbliżającej się 
Barbórki. Podczas spotkania przedszkolaki mogły wzboga-
cić swoje wiadomości na temat ciężkiej i czasami niebez-
piecznej pracy górnika, oglądając prezentację multimedial-
ną przygotowaną przez gości. Dzieci dowiedziały się, w ja-
ki sposób wydobywany jest węgiel oraz jak bardzo jest nam 
potrzebny w codziennym życiu. Górnicy zaprezentowali 
ubiór galowy i roboczy. 

Dzieci miały okazję przyjrzeć się z bliska czapce górni-
czej i odznaczeniom, które górnicy otrzymują za długolet-
nią, ciężką pracę w kopalni, a także poznały specjalistyczny 
sprzęt stosowany i potrzebny w pracy pod ziemią, taki jak: 
kask, kilof, młot, aparat tlenowy. Spotkanie zakończyły po-
dziękowania dla gości i wspólne pamiątkowe zdjęcia.        

      Wioleta Sojka 
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SPOTKANIE AUTORSKIE Z RENATĄ 
PIĄTKOWSKĄ 

 
W piątkowy poranek – 7 grudnia 2018 roku Zespół 
Szkolno–Przedszkolny w Wieszczętach gościł autorkę 
książek dla dzieci i młodzieży Renatę Piątkowską – znaną i 
cenioną bielską pisarkę autorkę ponad trzydziestu publikacji 
książ-kowych. Wraz z nią przybyła Elżbieta Malwina 
Kożurno – lektorka książek, która w fenomenalny sposób 
interpretowała fragmenty dzieła pisarki.  
 Spotkanie toczyło się wokół książki pt. „Wszystkie moje 
mamy”, w której autorka opisuje losy chłopca – Żyda, 
uratowanego z getta, jednego z dwóch i pół tysiąca 
uratowanych dzieci przez Irenę Sendlerową. Rok 2018 
został ogłoszony przez Sejm Rokiem Ireny Sendlerowej - 
kobiety, która uratowała w czasie II wojny światowej wiele 
istnień ludzkich, wielokrotnie narażając swoje zdrowie i 
życie. 
 Pisarka  przedstawiła życiorys Ireny Sendlerowej. 
Ukazała w niezwykle ciekawy i wzruszający sposób obraz 
war-szawskiego getta i jego mieszkańców. Szczegółowo i 
barwnie opisała działania Ireny Sendlerowej prowadzące do 
ratowania żydowskich dzieci, sposób wynoszenia ich z getta 
przez ludzi współpracujących z nią, dostarczanie jedzenia 
dla osób przebywających tam. Najbardziej poruszające w 
opowieści autorki były: organizowanie miejsca, rodziny, 
dokumentów dla uratowanych dzieci, ich ostatnie 
pożegnania z matkami, rodzinami. 
 Wizyta Renaty Piątkowskiej wywarła na uczestnikach 
ogromne wrażenie. „Nie było to zwykłe spotkanie autorskie, 
lecz przejmująca lekcja historii” - tak podsumowała to spot-
kanie Dyrektor Ilona Walach. 
 Niech w naszych głowach pozostaną słowa Ireny 
Sendlerowej: „Dopóki będę żyła, dopóki mi sił starczy, będę 

pomagać. Najważniejsze w świecie jest dobro”. 
Została uhonorowana medalem Sprawiedliwy 
Wśród Narodów Świata, na którym wyryte są 
słowa: „Kto ratuje jedno życie - ratuje cały 
świat”. 
 Osobowość autorki zachwyciła wszystkich 
zebranych, począwszy od uczniów klas V – VIII, 
skończywszy na dorosłych. Na zakończenie 
spotkania dodatkową atrakcją była możliwość 
zakupu książek wraz z auto- grafami i dedykacją 
autorki.  
                              Barbara Mikołajczyk 

JĘZYK ZNAD OLZY 
Uczniowie z Iłownicy zdobyli wyróżnienia pod-

czas prestiżowego konkursu gwar „Po cieszyńsku, po 
obu stronach Olzy”.  

Konkurs gwar „Po cieszyńsku, po obu stronach Ol-
zy” w cieszyńskim Domu Narodowym zorganizowano 
już po raz 15. Był on kierowany do uczniów wszyst-
kich typów szkół i placówek oświatowo-wychowaw-
czych oraz wychowanków instytucji kultury, którzy 
zamieszkują na terenach historycznej Ziemi Cieszyń-
skiej po obu stronach Olzy, w Polsce i Republice Cze-
skiej. Jak mówią organizatorzy: „Ma on ocalić od za-
pomnienia charakterystyczne gwary wielu pokoleń 
rdzennych Polaków tego Regionu. Zachęca do mó-
wienia językiem naszych przodków, uczy dawnych 
obrzędów, kształtuje znajomość autentycznych stro-
jów”.  

Konkurs jak zwykle cieszył się bardzo dużym zain-
teresowaniem, wzięło w nim udział ponad 200 uczest-
ników z rekordowej ilości 49 placówek. Prezentacje 
uczestników stały na wysokim poziomie, oceniało je 
jury w składzie: przewodnicząca prof. Jadwiga Wro-
nicz, Jadwiga Palowska, Adam Cekiera, Leszek Rich-
ter oraz Łucja Dusek-Francuz, która jednocześnie 

konkurs prowadziła. Oceniano przede wszystkim au-
tentyczność gwary, stroje, rekwizyty oraz ogólny wy-
raz artystyczny. Preferowane były teksty poznawcze o 
tematyce historycznej, opisujące zwyczaje i obyczaje, 
wydarzenia z przeszłości, stare obrzędy, historyjki 
nawiązujące do współczesnych przeobrażeń w życiu 
lokalnych społeczności.  

Wśród wyróżnionych znaleźli się uczniowie Ze-
społu Szkolno-Przedszkolnego w Iłownicy:  
- grupa „Szwarne dziecka” w składzie: Wiktoria Fara-
na, Wiktoria Iskrzycka, Maksymilian Kulasik, Jakub 
Machalski, Stanisław Puzoń, Julian Skoczylas, Alek-
sandra Binda, Gabriela Budny, Alicja Kropka i Amelia 
Sojka w kategorii zespoły, za inscenizowany tekst 
„Gónić, skokać i wyliczać”,  
- Krzysztof Janota w kategorii 11-15 lat za prezentację 
prozy Ireny Branc „Jak ciotka chowali koziczki”.  

Najlepsi gwarowi recytatorzy zaprezentowali się 
podczas otwartego dla publiczności koncertu laure-
atów 12 grudnia w  Cieszyńskim Ośrodku Kultury 
Dom Narodowy. 

M. Krehut-Skoczylas  
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CHRZEST WILCZKÓW MORSKICH 
Chociaż obecna pora roku nie nastraja, by korzystać z 

nurtu rzek i morskich fal, to jednak przezorna opiekunka 
Koła Ligi Morskiej i Rzecznej w Zespole Szkolno-
Przedszkolnym w Jasienicy Alicja Iskrzycka już teraz 
rozpoczęła przygotowania do sezonu letniego.  

21 grudnia 2018 r. zaprosiła 16 uczniów na symbo-
liczny „chrzest morski”. Ceremonia ta, jak stwierdził Pre-
zes Okręgu LMiR w Bielsku-Białej Edward Szpoczek, 
zabawowa w formie, jest początkiem ich przygody z 
wodnym światem, który jest dany, by z niego w sposób 
odpowiedzialny korzystać - rekreacyjnie, sportowo, go-
spodarczo itp. Dlatego każdy, tak dorośli, jak i dzieci są 
wezwani do troski o niego od źródeł do Bałtyku. Świat 
ten kształtuje też różne cechy charakteru potrzebne do 
wspaniałego przeżywania życia. 

W sali, która została zamieniona w pokład statku, 
przygotowano odpowiednie akcesoria niezbędne do prze-
prowadzenia obrzędu. Był starszy i młodszy pirat oraz 
diabeł z morskich głębin, którzy poddawali kandydatów 
przeróżnym próbom. Kto przeszedł zwycięsko, a okazało 
się, że wszyscy, został przyjęty przez Neptuna i Prozerpi-
nę do grona „wilczków morskich” i otrzymywał stosowne 
imię, co zostało potwierdzone certyfikatem. 

Kpt. ż. w. Jerzy Ryrych podzielił się przeżyciami z 
własnego, dwukrotnego chrztu morskiego na prawdzi-
wych statkach na pełnym morzu. Andrzej Stąsiek zaś, za-
chęcił do poznawania piękna fauny i flory morskiej i śród-
lądowej w jaworzańskim Muzeum, a opiekunka „Pani 
Ala” zaprosiła wiosną na warsztaty szkoleniowe, podczas 

których złożą ślubowanie i otrzymają legitymacje 
członkowskie LMiR. 

Edward Szpoczek 

RODZEŃSTWO ZANIEWSKICH ZNOWU NA PODIUM 
Wojtek i Maciej Zaniewscy, karatecy z Mazańcowic, zdobyli 

trzy medale, złoty, srebrny i brązowy.  
W sobotę 1 grudnia w konkurencji kata na dużym ogólnopol-

skim turnieju karate Kyokushin w Sosnowcu Wojtek zdobył brą-
zowy medal. Turniej zgromadził przeszło 150 zawodników z 16 
ośrodków karate z całej Polski.  

W niedzielę bracia startowali w kolejnej edycji turnieju z cyklu 
Polska Liga Karate Mamut.pro Fighters w Brzeszczach. Wojtek nie 
dał szans przeciwnikom i pewnie wygrał swoją kategorię wagową. 
Maciej również ładnie zawalczył, po kolei odprawiał zawodników z 
Wadowic, Oświęcimia i Katowic. W finale spotkał się z klubowym 
kolegą, przy remisowej walce sędziowie niejednogłośnie wskazali 
na przeciwnika. Srebrny medal Macieja i złoto Wojtka na tak trud-
nym terenie, to duży sukces chłopaków.  

www.jasienica.pl 

 

DWA RAZY ZŁOTO NA ZAKOŃCZENIE ROKU 
Karolina Klajmon z Jasienicy podczas XV Mikołajkowych Zawodów Pły-

wackich stawała dwa razy na najwyższym podium.  
W zawodach 15 grudnia w Woli wzięło udział ponad 350 zawodników z 30 

klubów. Karolina Klajmon złote medale wywalczyła na dystansie: 25 m stylem 
motylkowym (z czasem 20,22 s) oraz na dystansie 50 m stylem grzbietowym (z 
czasem 48,39 s) w kategorii dziewcząt rocznika 2010. Dodatkowo za zdobyte 
punkty za oba starty uplasowała się na drugim miejscu w klasyfikacji general-
nej.  

Dobre starty odnotował też Wojtek Klajmon na dystansie 100 m stylem do-
wolnym oraz 50m stylem klasycznym zajmując 5 miejsce oraz w starcie w 
sztafecie mieszanej 6x50 stylem dowolnym bijąc swój rekord życiowy na tym 
dystansie z czasem 34,13 s.  

www.jasienica.pl 
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MIKOŁAJKI W KLUBIE SPORTOWYM RUDZICA 
6 grudnia to wyjątkowa data – Mikołaj odwiedza 

wszystkie dzieci (wbrew powszechnej opinii nawet te 
mniej grzeczne). Klub Sportowy Rudzica przy 

wsparciu sponsorów i ludzi dobrej woli już od lat 

przygotowuje paczki, które Mikołaj wręcza młodym 

sportowcom trenującym w klubie. Impreza została 
zorganizowana 6 grudnia w sali GOK w Rudzicy. 

Zarząd klubu za okazaną pomoc bardzo dziękuje 

swoim działaczom, trenerom, sponsorom i przyjacio-

łom klubu. Z zebranych środków udało się przygoto-
wać i wręczyć dzieciom ponad 100 paczek oraz zor-

ganizować loterię fantową, której nagrodą główną, 
jak przystało na klub sportowy, była futbolówka. 

Imprezę uświetniła obecność zaproszonych gości: 
Wójta Gminy Jasienica Janusza Pierzyny, przewodni-

czącego Rady Gminy Czesława Machalicy, przewod-

niczącego Rady Powiatu Jana Borowskiego, radnych 

Zofii Polok i Marka Szimke, dyrekcji szkoły Alicji 
Radgowskiej i Anny Malchar, proboszcza oraz księży 

wikarych tutejszej parafii, księży emerytów sponso-

rów i przyjaciół klubu  

Gościem honorowym mikołajek był Antoni Piech-
niczek wraz z małżonką.  

Spotkanie umilił występ młodzieży szkolnej, a o poczęstunek zadbały panie z KGW Rudzica.  (ZP) 

 

BRĄZ NA ZAKOŃCZENIE ROKU 
Julia Piwowar z Beskidzkiego Klubu Badmintona Set 

Mazańcowice podczas ostatniego w roku turnieju między-
narodowego Medvode Forza Cup zdobyła brązowy medal.  

Turniej rozgrywany był od 30 listopada do 2 grudnia w 
Słowenii, wystąpili w nim także zawodnicy Beskidzkiego 
Klubu Badmintona Set Mazańcowice, m.in. Julia Piwo-
war, która brązowy medal zdobyła w grze pojedynczej.  
Bardzo niewiele do końcowego sukcesu zabrakło z kolei 

Michałowi Szczypce, który w trzecim secie przegrał 22:24 
z późniejszym zwycięzcą całego turnieju. W turnieju FZ 
Forza U17 Medvode International startowali także Justyna 

Biernot i Piotr Wiercigroch.    
M. Pietryja 

 

WIGILIJKA W KOLE MZC W GRODŹCU 
Już po raz 10 spotkaliśmy się w okresie przedświątecznym, w „Barze pod Beczką” w 
Grodźcu, by wspólnie przeżyć przedświąteczne chwile, by złożyć sobie życzenia, 
zaśpiewać kolędy. Świąteczną atmosferę spotęgował piękny, uroczysty wystrój lokalu, 
okolicznościowa, sącząca się z głośników muzyka i jak zwykle radośni uczestnicy 

wieczoru. 
W tym roku powędrowaliśmy wirtualnie do Ziemi Świętej, kolebki chrześcijaństwa, a to za sprawą 
przygotowanej przez uczestników pielgrzymki Benedykta Samola, członka naszego Koła, i jego wnuka 
Nikodema Wojtonia, prezentacji multimedialnej. Podzielili się oni w sposób niezwykle zajmujący swoimi 
wrażeniami z  tej, jak to nazwali, podróży życia. Było wiele ciekawych fragmentów z historii chrześcijaństwa, 
od jego zarania, były fakty i refleksje z dnia dzisiejszego. Usłyszeliśmy barwnie opowiedzianą historię sprzed 
ponad 2000 lat, zilustrowaną współczesnymi pamiątkami z tego okresu. Byliśmy w Grocie Narodzenia w 
Betlejem i przy Ścianie Płaczu w Jerozolimie,  Nazarecie i Wzgórzach Golan.  
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WIGILIJKA W KOLE MZC W GRODŹCU 

 
Obejrzeliśmy współczesny Tel Awiw i 

historyczne ruiny Haify i Cezarei. Usłyszeliśmy o 
trudnej współczesności tego regionu, którego 
jednym z symboli jest mur bezpieczeństwa, 
budowany od 2002 roku przez Izrael wzdłuż linii 
demarkacyjnej. Murem otoczone jest m. in. od 
północy i zachodu miasto Betlejem (pozostaje tym 
samym przy Autonomii Palestyńskiej). Nie sposób 
w kilku zdaniach opisać tego, co dane nam było 
zobaczyć i usłyszeć, dlatego mówiliśmy się na 
kolejne spotkanie, tym razem w okresie Wielkiej 
Nocy. 

A później były życzenia. Osobiście życzenia 

złożył nam Wójt Gminy Jasienica Janusz Pierzyna, 
który spędził z nami kilka chwil, za co bardzo 
dziękujemy. Były życzenia od Prezes ZG Marty  
Kawulok, która nie mogła być razem z nami w tym 
wyjątkowym dla każdego z nas okresie. I życzenia 
wzajemne, jak w piosence:  
„Niebo - ziemi, niebu - ziemia, 
Wszyscy - wszystkim ślą życzenia”. 

Tekst: Irena Skrzyżala,  
zdjęcia Edward  Krysta 

 

+ - Biuro Rachunkowe 

x = REVENTO 

• ryczałty 

• księgi przychodów  i  rozchodów 

• deklaracje VAT, CIT, PIT, JPK, ZUS 

• obsługa kadrowo-płacowa  

• sprawozdania   
ul. Leśna 195             
43-386  Łazy             
tel. 692 424 372 

e-mail:  revento.biuro@gmail.com 

REKLAMA    REKLAMA    REKLAMA 
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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 
                                

  

 

BIURO PODRÓŻY „LIDIA” zaprasza: 

• 22-28.06.2019 r. 7 dni - Morze Bałtyckie -

Niechorze ORW „Natalia”. 15 zabiegów 

rehabilitacyjnych,1 wycieczka, ognisko i 
inne atrakcje.  Koszt całkowity: 1200 zł/os.  

• 19-27.08.2019 r. 9 dni - Morze Bałtyckie-
Karwia, Pensjonat „Albatros”. Wycieczka 

do Gdańska.   Koszt całkowity: 1300 zł/os.  

Zapisy i zaliczkę w wysokości 200 zł/os. do 

końca marca przyjmuje Lidia Sztwiorok 

tel. 33/8152916, 692405825 
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