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

Jest w moim Kraju zwyczaj, że w dzień wigilijny, 
Przy wejściu pierwszej gwiazdy wieczornej na niebie, 
Ludzie gniazda wspólnego łamią chleb biblijny, 
Najtkliwsze przekazując uczucia w tym chlebie. 

Cyprian Kamil Norwid 
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RELACJE WÓJTA GMINY JASIENICA 
KONDOLENCJE DLA 
SZCZYRKU 

Jako cała społecz-
ność gminy Jasienica 
składamy kondolencje 
rodzinom i najbliższym 
ośmiu ofiar wybuchu 
gazu w domku jednoro-
dzinnym w Szczyrku. W 
tak wielkim nieszczę-
ściu na ręce burmistrza 

Szczyrku pana Antoniego Byrdego złożyłem 
wszystkim mieszkańcom wyrazy szczerego bólu i 
żalu, jakie towarzyszą nam wszystkim poruszo-
nym tą tragedią. Podkreśliłem, że skalę nieszczę-
ścia potęguje ból, bo dotknęło ono również dzieci, 
a w duchu pocieszenia po tak wielkiej stracie za-
znaczyłem, że stanowimy jedną wspólnotę Ziemi 
Bielskiej, która wzajemnie się wspiera również w 
tak ogromnie ciężkich chwilach. 

ŚWIĄTECZNY CZAS 
W niedzielę 8 grudnia przyszedł świąteczny 

czas, w sali Drzewiarza zorganizowaliśmy po raz 
szósty Josiynicką Wiliję. 
Cieszy nas, że to już kolejny rok mogliśmy się 
spotkać w niepowtarzalnej atmosferze wprowa-
dzającej nas w okres Bożego Narodzenia. Szcze-
gólnie radosne jest to, że z roku na rok zaintere-
sowanie tym wspólnym świętowaniem staje się 
coraz większe, że przybywa stoisk, artystów, 
dzielących się swoim rękodziełem, a także tych, 
którzy chcą się uczyć i słuchać, jak nasze tradycje 
wyglądały, jak obchodzili je nasi przodkowie. I 
rośnie liczba osób, które wkładają wysiłek, aby te 
zwyczaje przechować dla następnych pokoleń. 

Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim Kołom 
Gospodyń Wiejskich z naszych sołectw oraz za-
przyjaźnionego koła pań z Gutów za przygotowa-
nie pięknie udekorowanych stołów z pysznymi 
potrawami. To warto podkreślić, że gospodynie 
wykorzystują tradycyjne przepisy mam i babć ze 
swoich części naszej gminy, ale i tak zawsze do-
dadzą coś do tego własnego, wzbogacając i roz-
wijając nasze dziedzictwo kulinarne. 

Bardzo serdecznie dziękuję również wszystkim 
artystom, którzy każdego roku od strony muzycz-
nej tworzą klimat świąt, naszemu śpiewaczemu 
zespołowi urzędników, zespołowi z zaprzyjaźnio-
nego Petřvaldu z Czech, który także co roku nas 
odwiedza i aktywnie uczestniczy w naszym świę-
towaniu, „kolyndnikom”, którzy przypomnieli 

nam o zwyczajach tego okresu w roku. Muzyczną 
oprawę stworzyła też Kapela Góralska „Śtyry”, 
Zespół Regionalny „Bierowianie” oraz Orkiestra 
Dęta z Jasienicy. Dziękuję wszystkim gościom, 
odwiedzili nas m.in. wspomniana już delegacja z 
Petřvaldu, starosta miasta Jiří Lukša, Petr Dvoř-
áček, Eva Kaňová, poseł Mirosław Suchoń, radni 
powiatowi. Podziękowania składam również 
wszystkim tym osobom, które organizowały Jo-
siynicką Wiliję. 
ŚW. MIKOŁAJ NA SKWERZE 

Wcześniej, w piątek 6 grudnia, przeżywaliśmy 
kolejny radosny czas, gdy naszą gminę odwiedził 
św. Mikołaj. Przyniósł dzieciom prezenty, słody-
cze, kredki, a też obdarował niektórych dorosłych, 
tych grzecznych, figurkami aniołków. Ważnym 
momentem tego spotkania było rozpalenie choin-
ki i całej świątecznej dekoracji, jaka ozdobiła cen-
trum gminy, iluminacje pięknie rozświetliły to 
grudniowe popołudnie. Mają one przypominać 
nam wszystkim o okresie Bożego Narodzenia, że 
już zbliża się czas, kiedy z najbliższymi zasią-
dziemy do wspólnego wigilijnego stołu. 

Bardzo dziękuję pracownikom Urzędu Gminy 
za spontaniczne i szybkie przygotowanie tego 
wydarzenia, dziękuję pracownikom Gminnego 
Ośrodka Kultury, dziękuję mieszkańcom, zwłasz-
cza dzieciom, że tak entuzjastycznie włączyły się 
do zabawy. Patrząc, jakie to spotkanie na naszym 
skwerze w Jasienicy wzbudziło zainteresowanie i 
odzew ze strony dzieci i ich rodziców, to myślę, 
że św. Mikołaj każdego roku będzie odwiedzał 
naszą gminę. 
NOWE AUTA DLA POLICJI 

Nasz Komisariat Policji wzbogacił się o dwa 
nowe auta: terenowego Forda Rangera i nieozna-
kowany radiowóz marki Hyundai i30. Zakup obu 
wozów dofinansowaliśmy z naszego gminnego 
budżetu, łącznie kwotą 80 tys. zł: 53 tys. Forda, a 
27 tys. Hyundaia. Traktujemy to bowiem jako in-
westycję w bezpieczeństwo naszych mieszkań-
ców, oba wozy usprawnią działania funkcjonariu-
szy z naszego Komisariatu. 

W poniedziałek 25 listopada miałem okazję 
wraz z innymi samorządowcami z powiatu biel-
skiego i miasta Bielsko-Biała wziąć udział w 
przekazaniu nowych samochodów policji, łącznie 
do komisariatów i posterunków w regionie trafiły 
3 terenowe pojazdy marki Ford Ranger i 7 nie-
oznakowanych Hyundai i30. Szef bielskiego gar-
nizonu insp. Krzysztof Herzyk  

Wydawca miesięcznika samorządowego „Jasienica”:  Gmina  Jasienica. 
Realizacja wydawnicza: Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy, 43-385 Jasienica 1360, tel.: 33 821 20 56; e-mail: gaze-
ta@gokjasienica.pl, Redaktor naczelny: Mirosław Łukaszuk, e-mail: mirek.lukaszuk@gmail.com;  Red. techniczny, 
skład: Zofia Polok, e-mail: polzo@vp.pl;  
Druk: „Prasa Beskidzka” Sp. z o.o., 43-300 Bielsko-Biała, ul. Dubois 4. 
Redakcja nie zwraca nadesłanych tekstów oraz zastrzega sobie prawo ich skracania bez uprzedniego powiadomienia au-
tora, zmiany tytułów i opracowania redakcyjnego. Za treść reklam i ogłoszeń redakcja nie ponosi odpowiedzialności. 
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podziękował wszystkim samorządom za finanso-
we wsparcie. Warto podkreślić, że zakupione no-
we auta terenowe mają dwulitrowe silniki diesla o 
mocy ponad 200 KM i są przystosowane do jazdy 
w ekstremalnie trudnych warunkach terenowych. 

TERMOMODERNIZACJE NA FINISZU 
W poniedziałek 25 listopada uczestniczyłem w 

spotkaniu grupy koordynującej program Regio-
nalnych Inwestycji Terytorialnych. Zostało wtedy 
zatwierdzone dofinansowanie do naszych tego-
rocznych inwestycji termomodernizacyjnych. W 
tym roku przeprowadziliśmy bardzo szeroki pro-
jekt termomodernizacji obiektów użyteczności 
publicznej, objął on sześć budynków: filie Gmin-
nego Ośrodka Kultury w Rudzicy i Bierach, szko-
łę w Wieszczętach oraz strażnice OSP w 
Wieszczętach, Rudzicy i Świętoszówce. W tym 
ostatnim przypadku potrzebne są jeszcze dodat-
kowe prace, m.in. związane z przebudową wej-
ścia, dlatego tam roboty jeszcze trwają, reszta zo-
stała już sfinalizowana. Wartość całości wynosi 
5,5 mln zł, otrzymaliśmy dofinansowanie w wy-
sokości 3,2 mln zł. 

Warto podkreślić, że remonty objęły nie samą 
jedynie termomodernizację, a więc całościowe 
ocieplenie, docieplenie ścian fundamentowych, 
dachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, 
zmianę ogrzewania, ale także montaż instalacji 
fotowoltaicznych. Dodatkowo w tych miejscach, 
gdzie zaistniała taka konieczność, przeprowadzili-
śmy rozszerzony remont, aby poprawić stan tech-
niczny obiektów, ich funkcjonalność i wygodę 
użytkowników. 

To ważne, bowiem z tych budynków korzysta-
ją setki osób, pełnią one wiele funkcji, nie tylko 
bojowych, w wypadku strażnic, czy kulturalnych, 
w wypadku ośrodków kultury, ale także integru-
jących miejsc spotkań całych sołeckich społecz-
ności. I tak m.in., powstały wygodne pochylnie 
dla wózków osób niepełnosprawnych, szerokie 
wejścia, wymieniliśmy instalacje elektryczne, 
grzewcze, wodne, przebudowaliśmy kotłownie, 
remontowaliśmy klatki schodowe – w zależności 
od potrzeb w poszczególnych obiektach. A jedno-
cześnie – co przecież też nie jest bez znaczenia – 
wszystkie te obiekty bardzo zyskały na estetyce, 
zachęcam mieszkańców do obejrzenia, bo może-
my być dumni z tych budynków. 

Chcę przypomnieć, że nie są to pierwsze grun-
towne modernizacje obiektów gminnych, jakie 
przeprowadziliśmy w ostatnich latach na terenie 
sołectw gminy Jasienica. Sukcesywnie popra-
wiamy stan techniczny kolejnych budynków, do-
stosowując je do wymagań współczesnych użyt-
kowników, a jednocześnie ograniczając ich nieko-
rzystny wpływ na środowisko. Wcześniej w tym 
roku zakończyły się gruntowne przebudowy 
dwóch obiektów, pełniących podobną, integrującą 

rolę sołeckich społeczności – strażnicy OSP Ma-
zańcowice z dużą salą widowiskową ośrodka kul-
tury oraz strażnicy OSP w Grodźcu, również z 
dużą salą na spotkania. Obecnie spośród 30 ko-
munalnych budynków użyteczności publicznej w 
gminie Jasienica pozostały już tylko dwa, w któ-
rych dalej funkcjonują kotłownie węglowe. W 
pozostałych zaś wykorzystuje się ekologiczny 
opał. Toteż w kolejnych latach przeprowadzimy 
termomodernizacje, remonty, ale też rozbudowy 
w pozostałych obiektach. Właśnie ruszyła rozbu-
dowa strażnicy OSP i przebudowa Urzędu Gminy 
w Jasienicy. 

GRATULACJE ZA SUKCESY 
Składam serdeczne gratulacje wszystkim oso-

bom z naszej gminy, zwłaszcza dzieciom i mło-
dzieży, które w ostatnim okresie osiągnęły sukce-
sy w dziedzinach, jakimi się pasjonują. Gratuluję 
wyróżnienia Liliannie Banasiewicz ze szkoły w 
Rudzicy, które otrzymała w konkursie historycz-
no-plastycznym „Ocalić od zapomnienia”. Kon-
kurs został zorganizowany przez Stowarzyszenie 
Pamięci Armii Krajowej w Bielsku-Białej oraz 
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 
„WOM” w Bielsku-Białej jako element obcho-
dów 100-lecia wybuchu I Powstania Śląskiego. 

Trwa sezon badmintonowy i młodzi zawodni-
cy z naszej gminy zdobywają wysokie miejsca na 
różnego rodzaju zawodach. Chciałem szczególnie 
pogratulować reprezentacji szkoły w Mazańcowi-
cach, która drużynowo wygrała drugi raz z rzędu 
Powiatową Ligę Badmintona. Szczególne gratula-
cje należą się Maksymilianowi Piekarczykowi, 
zwycięzcy turnieju w swojej kategorii. Warto 
podkreślić, że także wielu innych zawodników, 
którzy zdobyli medale na tym turnieju, reprezen-
tujący inne szkoły, to na co dzień zawodnicy na-
szego mazańcowickiego klubu badmintona. 

Z kolei za złoto w występie deblowym w mię-
dzynarodowym turnieju FZ Forza Slovak Youth 
U17 w słowackim Trenczynie składam gratulacje 
Julii Piwowar z Beskidzkiego Klubu Badmintona 
Set Mazańcowice. Jej koledzy Jacob Toczek i 
Michał Szczypka wywalczyli wspólnie medal 
brązowy w deblu. 

Gratulacje za zwycięstwo w międzynarodo-
wym turnieju Mini Silesia Cup w Głubczycach 
składam też Alicji Dubiel. Wyrazy uznania należą 
się także Piotrowi Babiczowi i Tymoteuszowi 
Stefaniukowi za brązowe medale podczas turnieju 
Podkarpacki Cup w Żyrakowie. 

Gratuluję również kolejnych dwóch medali, 
tym razem srebrnych, pływaczce z naszej gminy 
Karolinie Klajmon, po jakie sięgnęła na XII Pły-
wackich Andrzejkach w Gminie Kozy śladami 
Wojciecha Wajdaka. Karolina na tych zawodach 
zajęła też 2. miejsce w klasyfikacji generalnej 
dziewczyn 9-letnich i młodszych. 
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Składam również gratulacje drużynie piłkar-

skiej KS Spójnia Landek, która wygrała w meczu 
finałowym Pucharu Polski w Podokręgu Bielsko-
Biała pokonując LKS Czaniec. 

TURNIEJ WIEDZY O RUCHU DROGOWYM 
Po raz kolejny szkoła w Grodźcu pod patrona-

tem Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego 
w Bielsku-Białej zorganizowała Turniej Wiedzy o 
Ruchu Drogowym „Jestem bezpieczny na drodze” 
dla klas 2 i 3 ze szkół z naszej gminy i sąsiednich. 
Chciałem bardzo serdecznie podziękować za tę 
inicjatywę, bo dzięki takim działaniom znacznie 
poprawia się bezpieczeństwo na drodze, zwłasz-
cza pieszych użytkowników. Cieszy też to, że 
uczestnicy wykazali się dużą wiedzą. 
SPRAWDZIAN DLA TRZECIOKLASISTÓW 

W czwartek 21 listopada w szkole w 
Wieszczętach odbyła się XVII edycja Międzysz-
kolnego Konkursu Trzecioklasistów „Mały 
Omnibus”. Wzięło w nim udział 14 uczniów z 
wszystkich szkół gminy Jasienica, musieli oni 
rozwiązać pisemny test, który składał się z dwóch 
części: polonistycznej i matematyczno-
przyrodniczej. Serdecznie gratuluję najlepszym: 
Hannie Gamrot ze szkoły w Świętoszówce, Zu-
zannie Sojce ze szkoły w Rudzicy, a także Julii 
Berek oraz Tomaszowi Ostrowskiemu ze szkoły 
w Jasienicy. Dziękuję też organizatorom tego 
sprawdzianu wiedzy naszego najmłodszego poko-
lenia. 

POWSTANIE OGRÓD TRADYCJI 
Rozpoczęła się realizacja projektu „Życie i 

praca na Śląsku Cieszyńskim w dobie rewolucji 
przemysłowej – budowa Centrum Informacji Tu-
rystycznej przy budynku GOK w Jasienicy – 
przeszklonego budynku „Ogród Tradycji”. Obiekt 
powstanie przy kompleksie Drzewiarza, będzie w 
nim miała swoją siedzibę informacja turystyczna, 
a także centrum wystawiennicze „Ogród Trady-
cji”. To miejsce przeznaczone na prezentacje tra-
dycji przemysłowych Śląska Cieszyńskiego, m.in. 
historii fabryki mebli giętych, powstałą w 1888 r., 
która zmieniła typową wieś w rozwijający się 
ośrodek, nabierający coraz bardziej charakteru 
przemysłowego. Będzie tam też część poświęcona 
pochodzącemu z Bierów wynalazcy Józefowi 
Bożkowi oraz sala na zajęcia promujące region. 

W centrum stanie piec szamotowy, typowe 
wyposażenie domowych gospodarstw od XIX w., 
z którego będzie można korzystać podczas prze-
prowadzanych tutaj warsztatów rzemieślniczych, 
np. wypalania ceramiki. 

Na jasienicki projekt uzyskaliśmy dofinanso-
wanie w wysokości 85 proc. kosztów szacowa-
nych na 1,3 mln zł. Będzie zrealizowany do końca 
2021 r. 

WALNE ZGROMADZENIE STOWARZYSZENIA 
„OLZA” 

W środę 13 listopada uczestniczyłem w Wal-
nym Zgromadzeniu członków Stowarzyszenia 
Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza”, któ-
rego dane jest mi być społecznym prezesem. Do-
roczne spotkanie było poświęcone przede wszyst-
kim podsumowaniu roku działalności. 

ZAPOWIEDŹ INWESTYCJI  
KANALIZACYJNYCH 

W poniedziałek 18 listopada spotkałem się z 
prezesem bielskiego przedsiębiorstwa „Aqua” 
Krzysztofem Michalskim. Rozmawialiśmy o 
możliwościach wykonania w kolejnych latach ka-
nalizacji w dzielnicy Farzyna w Jasienicy, Ma-
zańcowicach oraz w Międzyrzeczu w rejonie ulic 
Spacerowej i Widok. 

JUBILEUSZ MACIERZY ZIEMI CIESZYŃSKIEJ 
Z okazji 90. rocznicy założenia Koła Macierzy 

Szkolnej w Grodźcu i 10. rocznicy jego reakty-
wacji w piątek 22 listopada odbyła się uroczy-
stość jubileuszowa, która towarzyszyła konferen-
cji nt. działalności Macierzy. Swój udział, co 
szczególnie cieszy, zaznaczyli najmłodsi miesz-
kańcy naszej gminy, którzy wzięli udział w oko-
licznościowym konkursie „Grodziec i jego miesz-
kańcy wczoraj i dziś”. Spotkanie było też okazją 
do zaprezentowania historii, pieśni i muzyki na-
szego regionu, wystąpił Zespół Regionalny 
„Grodźczanie”. 

Serdecznie gratuluję członkom Koła, bo potra-
fią wokół swojej organizacji zebrać osoby, które 
utrwalają dziedzictwo i tradycje Śląska Cieszyń-
skiego w naszej lokalnej społeczności. Dziękuję 
za państwa zaangażowanie, za organizację licz-
nych spotkań o charakterze regionalnym i dbałość 
o zachowanie wartości naszego regionu, za które 
często nasi poprzednicy musieli płacić najwyższą 
cenę. Życzę też kolejnych lat skutecznej działal-
ności i dalszych sukcesów w umacnianiu naszej 
tożsamości. 

20-LECIE KOŁA W ŚWIĘTOSZÓWCE 
W sobotę 23 listopada Koło Emerytów, Ren-

cistów i Inwalidów nr 5 w Świętoszówce obcho-
dziło 20-lecie działalności. Chciałem serdecznie 
podziękować wszystkim członkom oraz kierow-
nictwu za te lata działalności na rzecz naszej spo-
łeczności lokalnej, szczególnie skierowanej do 
osób starszych, rencistów i inwalidów. Z okazji 
uroczystości życzyliśmy wszystkim członkom 
Koła dużo zdrowia oraz wytrwałości i wszelkiej 
pomyślności na kolejne lata działalności. 

ODWIEDZINY W PETŘVALDZIE 
W sobotę 30 listopada odwiedziliśmy zaprzy-

jaźniony Petřvald podczas dorocznego jarmarku, 
na zaproszenie tamtejszych władz  
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RELACJE WÓJTA GMINY JASIENICA 
samorządowych. W składzie delegacji gminy Ja-
sienica oprócz mnie była sekretarz gminy Łucja 
Jękner, kierownik referatu funduszy zewnętrz-
nych naszego Urzędu Lubomira Zastawny, kie-
rownik referatu gospodarki komunalnej Andrzej 
Świerkot oraz pracownica Urzędu Ewa Hajman. 
Złożyliśmy życzenia naszym czeskim partnerom. 

Przypomnę, że z tym czeskim miastem współ-
pracujemy od wielu lat, wspólnie pozyskaliśmy z 
funduszy transgranicznych dofinansowania do 
wielu projektów. A wykorzystując niewielką od-
ległość, często wzajemnie się gościmy, zacieśnia-
jąc współpracę z korzyścią dla obu naszych spo-
łeczności. 

SPOTKANIE W MINISTERSTWIE FUNDUSZY  
I POLITYKI REGIONALNEJ 

W poniedziałek 2 grudnia odbyłem spotkanie 
w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Warszawie, jak również 
spotkałem się z wiceministrem Grzegorzem Pudą 
w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. 

Rozmawialiśmy o naszym projekcie Jasienic-
kiego Kurortu Zamkowego i związanym z nim 
odwiercie badawczym w Grodźcu. Złożyliśmy 
wniosek na dofinansowanie odwiertu kwotą 13 
mln zł, stanowiących ponad 90 proc. kosztów. 
Nasz wniosek został w Funduszu przyjęty bez 
uwag, obecnie oczekujemy na podjęcie decyzji 
przez ministra. 

POSIADY GWAROWE 
Chciałem bardzo serdecznie podziękować or-

ganizatorom i uczestnikom biorącym udział w ko-
lejnych już „Posiadach gwarowych”, jakie odbyły 
się we wtorek 19 listopada w sali GOK w Jasieni-
cy. Dziękuję za ten wspólny wkład w ocalenie 
gwary Śląska Cieszyńskiego i cieszę się, że tak 
wiele osób angażuje się w tego typu przedsię-
wzięcia. Dzięki temu tradycja naszego regionu 
jest przekazywana dzieciom i młodzieży. 

W spotkaniu udział wzięło 21 wykonawców i 
zespołów ze szkół podstawowych z terenu gminy 
Jasienica oraz ze szkoły w Pierścu, wystąpiły też 

trzy zespoły: regionalny zespół „Szwarne Dziec-
ka”, zespół wokalno-instrumentalny Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego z Jasienicy oraz Zespół 
Regionalny „Jasieniczanka”. Organizatorami było 
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły i Promocji 
Gminy Jasienica oraz nauczyciele szkoły w Jasie-
nicy, wspomogły je panie z miejscowego Koła 
Gospodyń Wiejskich. 

SPOTKANIE ZARZĄDU POWIATOWEGO OSP 
W środę 4 grudnia jako wiceprezes Powiato-

wego Związku OSP RP w Bielsku-Białej wziąłem 
udział w zebraniu Zarządu. Spotkanie w strażnicy 
OSP w Janowicach w gminie Bestwina było oka-
zją do posumowania całorocznej działalności, a 
także złożenia życzeń świątecznych. Planowali-
śmy też pracę naszych strażackich struktur w 
przyszłym roku. 

MIKOŁAJKI W KS RUDZICA 
W czwartek 5 grudnia dla młodych zawodni-

ków KS Rudzica jak co roku zostały zorganizo-
wane mikołajki. To spotkanie w tym miejscu 
zawsze jest okazją do podsumowania całego roku 
działalności. Chcę pogratulować klubowi tego za-
angażowania w wychowanie młodzieży, wszyst-
kim działaczom, trenerom, ale też dzieciom i 
młodzieży, która na treningach kształtuje swoje 
talenty. Swoje podziękowania i gratulacje kieruję 
przede wszystkim do pana Rudolfa Budnego, któ-
ry od wielu lat czynnie wspiera tę inicjatywę. 

ŁATWIEJ PO MALINOWEJ 
W ostatnich dniach zakończyła się moderniza-

cja ulicy Malinowej w Rudzicy. Stanowi ona do-
jazd do gospodarstw. Łącznie został przebudowa-
ny odcinek o długości blisko 450 m. Są tam uło-
żone dwie warstwy asfaltu, jezdnia ma teraz sze-
rokość 3,6 m, mijankę i pobocza o szerokości pół 
metra. Całość kosztowała 198 tys. zł, z tego po-
nad 97 tys. zł stanowi dofinansowanie, jakie po-
zyskaliśmy z programu poprawy infrastruktury 
obszarów wiejskich. 

Rozmawiał Mirosław Łukaszuk 

Wielu radosnych chwil  
na Święta Bożego Narodzenia 

serdecznych spotkań rodzinnych 
 i Szczęśliwego Nowego Roku   

Wszystkim Mieszkańcom Gminy  
życzą 

pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury w Jasienicy 

i Zespół Redakcyjny miesięcznika  „Jasienica” 
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JASIENICKIE HO, HO, HO 
Wprawdzie był zapowiedziany, ale dzieci 

w Jasienicy do samego końca nie dowierzały, 
że dotrze. A jednak! Najpierw pojawił się św. 
Mikołaj, a następnie ciemności rozświetliła 
wielka choinka.  

Olbrzymia choinka wyrosła przed Urzędem 
Gminy w Jasienicy kilka dni temu i już wtedy 
wśród najmłodszych mieszkańców gruchnęła 
wieść: „Przyjedzie św. Mikołaj!”. Wtajemni-
czeni dorośli potwierdzali, że przecież wójt Ja-
nusz Pierzyna to dobry znajomy dobrodzieja i 
to od niego dowiedział się o zamiarze odwie-
dzenia Jasienicy w piątkowe popołudnie, gdy 
już zapadnie grudniowy zmrok. Św. Mikołaj 
nadciągnął w otoczeniu dwóch aniołków i całej 
gromady pomocników w czerwonych czapecz-
kach, a dzieci poprowadziły go do choinki.  

Choć – trzeba to przyznać – dzieci trochę li-
czyły, że najpierw rozda prezenty. Wiadomo 
jednak – o czym wójtowskim głosem św. Miko-
łaj przypomniał – że na prezenty trzeba sobie 
zasłużyć. Toteż najpierw magicznym zaklęciem 
rozświetlono choinkę, a dopiero potem święty 
Mikołaj rozpoczął ceremoniał rozdawania pre-
zentów. Musiał się najpierw dowiedzieć od sa-
mych zainteresowanych, czy byli grzeczni. Ale, 
że – to też św. Mikołaj podkreślił – w gminie 
Jasienica mieszkają sami dobrzy ludzie, toteż i 
wśród tych kilkuset najmłodszych obywateli, 
zebranych wokół św. Mikołaja, nie znalazł się 
ani jeden, który by grymasił przy jedzeniu, nie 
sprzątał swojego pokoju, pyskował rodzicom, 
czy w jakikolwiek inny sposób był niegrzeczny. 
Aż się oba Mikołajowe aniołki dziwiły, że tak 
dużo chętnych z ich niebiańskiego grona wśród 
jasienickich dzieci się znalazło.  
Św. Mikołaj nie miał już jednak więcej py-

tań, stanął przy oświetlonych saniach i szczodrą 
ręką wręczał kolejne paczuszki. A w każdej z 
nich było i trochę słodyczy, i piernik w kształ-
cie gwiazdki, i kredki. Na rozgrzewkę – i dzie-
ci, i ich rodzice, i dziadkowie – otrzymali gorą-
cy „grzaniec” jabłkowy, mocno korzenny, zaś 

dla bezpieczeństwa opaski odblaskowe z napisem 
„Bezpieczna Gmina Jasienica”. Wizyta św. Mikoła-
ja stała się dobrą okazją do spotkania i porozma-
wiania ze znajomymi czy sąsiadami, a komu w 
mroźny wieczór było za zimno, to z gorącym so-
kiem w ręku mógł wejść do sali w Urzędzie Gminy, 
gdzie w przytulnym cieple dla dzieci pracownicy 
Gminnego Ośrodka Kultury przygotowali koloro-
wanki i inne atrakcje.  

– Widać było, że spotkanie ze św. Mikołajem 
spodobało się, zwłaszcza dzieciom z naszej gminy. 
Zapewne więc i w kolejnych latach należy się spo-
dziewać takich wizyt – zapowiada wójt Janusz Pie-
rzyna.  

www.jasienica.pl 

WENDELINARIA 2019 
Tegoroczna IV edycja Wendelinariów odbyła 

się w piątek 22 listopada pod hasłem „Mosty, nie 
mury – w stronę kultury spotkania”.  

Wendelinaria przyciągnęły do Gminnego 
Ośrodka Kultury w Rudzicy naukowców i słucha-
czy reprezentujących różne ośrodki i dyscypliny 
naukowe. Gościem specjalnym była w tym roku 
legenda „Solidarności” Grażyna Staniszewska, któ-
ra na przykładzie własnych doświadczeń opowia-
dała o porozumieniu mimo różnic. Szeroki zakres 
tematyczny i wysoki poziom referatów sprzyjał 
ożywionym dyskusjom.  
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WENDELINARIA 2019 
Wydarzeniem towarzyszącym Wendelinariom 

w tym roku stało się spotkanie z pisarzem Marci-
nem Wilkiem, autorem głośnej książki „Pokój z 
widokiem. Lato 1939” (WAB, 2019). Jest ona 
fantastycznym reportażem z Polski tuż przed wy-
buchem II wojny światowej. Jeden z rozdziałów 
poświęcony został Rudzicy, a jego bohaterką jest 
Aniela Gawlas, relacjonująca życie na wsi latem 
1939 roku, która również wzięła udział w spotka-
niu. Wydarzenie zgromadziło wielu mieszkańców 
Rudzicy i stało się okazją zarówno do wspo-
mnień, jak i szerszej refleksji nad historią miej-
scowości.  
Odbywające się od kilku lat w Rudzicy semina-
rium naukowe zyskuje z każdym rokiem na popu-
larności, czego dowodzi również liczba zgłoszo-
nych wystąpień w tegorocznej edycji. Wendelina-
ria są wydarzeniem, które buduje pozytywne sko-
jarzenia z miejscowością i regionem oraz sprzyja 
jego rozpoznawalności. Organizatorem, jak co ro-
ku, było Towarzystwo Miłośników Rudzicy, zaś 
patronat merytoryczny nad nim objęło Polskiego 

Towarzystwo Socjologiczne oraz Instytut Socjo-
logii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Z 
kolei dzięki wsparciu Urzędu Gminy w Jasienicy 
i Banku Spółdzielczego w Jasienicy możliwe było 
wydanie publikacji dokumentującej wystąpienia z 
poprzedniego roku.  
Zdjęcia: Katarzyna Zolich, Rafał Cekiera,  

Damian Świńczyk 

POZDROWIENIA Z BRUKSELI! 
W dniach 10-14 listopada Julia Sojka absolwentka ZSP im. Jana 

Pawła w Rudzicy wraz z opiekunem Bożeną Małachowską udały się 
na zaproszenie premiera prof. dr hab. Jerzego Buzka do Parlamentu 
Europejskiego w Brukseli. Wyjazd był nagrodą za zdobycie pierw-
szego miejsca w 17 edycji konkursu wiedzy o Śląsku Cieszyńskim, 
nad którym honorowy patronat sprawuje Jerzy Buzek. Zakres mate-
riału, który należało opanować, był ogromny, bowiem obejmował za-
gadnienia historyczne, geograficzno-przyrodnicze i turystyczne, a 
także treści z zakresu kultury ludowej (w tym gwary), zagadnienia 
związane z kulturą i sztuką regionu oraz z zakresu samorządu teryto-

rialnego - niemniej nagro-
da była warta trudu! 

Plan wyjazdu oprócz 
zwiedzania tętniącej ży-
ciem Brukseli obejmował 
przepiękną Brugię i uro-
kliwą Gandawę, niemniej 
najbardziej emocjonujące 
było zwiedzanie Parlamentu Europejskiego i spotkanie z 
Panem Profesorem. Po wykładzie na temat demokracji pa-
nie miały możliwość rozmowy z Jrzym Buzkiem, podczas 
której przekazały pozdrowienia i życzenia od całej społecz-
ności szkolnej oraz upominek, który zawierał m.in. obraz 
ofiarowany przez Floriana Kohuta. 

Emocje były ogromne a wrażenia niezapomniane! Julii 
jeszcze raz gratulujemy, a wszystkich zdolnych i ambitnych 
uczniów zainteresowanych historią i kulturą naszego regio-
nu zapraszamy do wzięcia udziału w 18 edycji konkursu, 
którą organizować będzie wiosną szkoła w Rudzicy! 

 Bożena Małachowska 
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„POSIADY GWAROWE” 
19 listopada 2019 roku w sali Gminnego Ośrodka 

Kultury w Jasienicy odbyły się kolejny raz „Posiady 
gwarowe” organizowane przez Stowarzyszenie Przy-
jaciół Szkoły i Promocji Gminy Jasienica oraz nauc-
zycieli ZSP w Jasiency. 

Uczestnicy spotkania zaprezentowali swoje umie-
jętności w posługiwaniu się gwarą nie tylko w wersji 
mówionej, ale również śpiewanej.  
– Dziękuję, że umożliwiacie ocalenie od zapom-
nienia śląskiej gwary. Cieszę się, że tak się angażu-
jecie w przygotowania do tego wydarzenia. Dzięki 
temu nasza tradycja jest przekazywana młodzieży    
– mówił wójt Janusz Pierzyna do uczestników i 
zgromadzonej publiczności. 

Młodzi gawędziarze wygłaszali monologi i od-
grywali scenki w mniejszych lub większych grupach 
aktorskich. W spotkaniu udział wzięło 21 wyko-
nawców i zespołów ze szkół podstawowych z terenu Gminy Jasienica oraz ZSP z Pierśca. 

Piękno gwary śpiewanej zaprezentowały trzy zespoły: regionalny zespół „Szwarne Dziecka”, zespół wokal-
no-instrumentalny Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Jasienicy oraz Zespół Regionalny „Jasieniczanka”. 

Spotkanie prowadził Józef Niesyt, specjalista od śląskiej gwary i tradycji, członek zespołu „Jasieniczanka”, 
znany z felietonów pisanych gwarą pod pseudonimem „Josiyniczanin”. Podczas przerwy panie z miejscowego 

Koła Gospodyń Wiejskich zaprosiły uczestników spotkania oraz gości na 
„swaczynę”, czyli przekąskę. Każdy z występujących otrzymał dyplom uz-
nania oraz drobne upominki. 

 

MAGICZNE MIKOŁAJKI 
 DLA NAJMŁODSZYCH 

W dniu 24 listopada zespół charytatywny Parafii św. Je-
rzego w Jasienicy przygotował parafialną „słodką niedzie-
lę”. Dzięki zaangażowaniu małych i dużych cukierników o 
zręcznych rękach i dobrych sercach otrzymaliśmy aż 42 
pyszne ciasta. Bardzo szybko znalazły one nabywców. 
Dzięki zebranym funduszom mogliśmy zorganizować 
„coś” dla najmłodszych. W dniu 1 grudnia 2019 r. w sali 
GOK-u w Jasienicy czterdzieści osiem dzieci z naszej pa-
rafii wraz z opiekunami spotkało się z Magikiem Marku-
sem i jego asystentką, którzy przygotowali dla nich świetną 
zabawę. Był to pokaz różnych magicznych trików i sztu-
czek pt. „Czary-mary na wesoło”. Magik Markus i jego asystentka potrafili nas zaskoczyć, chcieli nawet ks. 
Rafała teleportować!!! Na koniec wręczyli wszystkim dzieciom mikołajkowe upominki. Dziękujemy ser-
decznie wójtowi Januszowi Pierzynie za udostępnienie sali GOK-u w Jasienicy, a Agnieszce. Bronowskiej 
– dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury za pomoc w organizacji imprezy. Pozostałe fundusze ze słodkiej 
niedzieli zostaną wykorzystane na przygotowanie paczek żywnościowych dla osób starszych, samotnych, 
potrzebujących wsparcia, aby w ten sposób pomóc im godnie spędzić Święta.  

M. Hawełek 
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KOLĘDOWANIA NADSZEDŁ CZAS 
Wśród pachnącej lasem choinki, pieczonych po-

traw, ciast i pierników, z towarzyszeniem pięknych 
kolęd wykonanych na żywo uczestnicy VI Josiynic-
kiej Wilii wprowadzali się w świąteczny nastrój.  

Na długo przed oficjalnym rozpoczęciem impre-
zy w niedzielę 8 grudnia sala widowiskowa Drze-
wiarza zapełniła się gośćmi. Przywitał ich Janusz 
Pierzyna, przypominając o śląskocieszyńskich tra-
dycjach związanych z tym okresem roku i życząc 
wszystkim dobrej zabawy.  

Jak co roku panie z Kół Gospodyń Wiejskich z 
wszystkich sołectw gminy Jasienica oraz gościnnie 
z zaprzyjaźnionych Gutów hojnie stoły zastawiły. W 
tym roku zwłaszcza dużym powodzeniem cieszyły 
się domowe nalewki, których wiele rodzajów stanę-
ło na białych obrusach wśród innych potraw i bożo-
narodzeniowych dekoracji.  

W magiczny klimat uczestników Wilii wprowa-
dził występ obrzędowo-kolędniczy Zespołu Kolę-
dowego Urzędu Gminy w Jasienicy z jego szefem, 
wójtem Januszem Pierzyną, a także „Kolyndnicy” z 
niezrównanym gawędziarzem Józefem Niesytem na 
czele. Podobnie jak w latach poprzednich zaproszo-
no gości z partnerskiego Petřvaldu z Czech, skąd 
Zespół Śpiewaczy z asystą muzykantów zaśpiewał 
pieśni swojego regionu. Na scenie pojawiła się na-
stępnie Kapela Góralska „Śtyry”, Zespół Regionalny 
„Bierowianie” oraz Orkiestra Dęta z Jasienicy.  

Wielkim powodzeniem jak zwykle cieszyły się 
wyroby na jarmarku bożonarodzeniowym. Wśród 
ozdób królowały ręcznie wykonane stroiki i choinki, 
wyszywane maskotki, serwetki, wyroby dekoracyjne 
i biżuterie. Odbyły się także warsztaty dla dzieci i 
dorosłych, gdzie przygotowywano ozdoby choinko-
we i kartki świąteczne.  

Głównym punktem programu Josiynickiej Wilii 
był konkurs kulinarny sołeckich KGW „Stół świą-
teczny na Śląsku Cieszyńskim” oraz czekająca na 
każdego masa przeróżnych smakołyków. Kulinarne 
jury w składzie: Magdalena Pierzyna, Władysława 
Gańczarczyk, Jacek Czader, Jan Kaleta i Jiří Lukša 
po obejrzeniu stoisk oraz degustacji wigilij-
nych przysmaków postanowiło jednogłośnie przy-
znać za tradycyjne potrawy świąteczne nagrody: 
PZKO w Gutach za necówkę i salceson z domowym 
chlebem, KGW Bielowicko za domowe wędliny 
wędzone tradycyjnie, KGW Biery za zupę borowi-
kową z grzankami, KGW Grodziec za schab o 
dwóch smakach, KGW Iłownica za wędzonkę w ka-
puście, KGW Jasienica za drobne ciasteczka, KGW 
Landek za kompot z suszu, KGW Łazy za sałatkę 
warzywno-owocową, KGW Mazańcowice za „ku-
kiełki”, KGW Międzyrzecze Dolne za sałatkę „Le-
śna Polana” i nalewkę świerkową, KGW Między-
rzecze Górne za gęsinę z jabłkami, KGW Roztropi-
ce za faworki rybne z chrzanem, KGW Rudzica za 
sałatkę śledziową, KGW Świętoszówka za piernik 
świąteczny, KGW Wieszczęta za barszcz z paszteci-
kami.  

Nagrodę specjalną za tradycyjny wigilijny wy-
strój stołu świątecznego przyznano KGW Jasienica 

www.jasienica.pl 
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ŚWIĘTO MYŚLIWYCH I LEŚNIKÓW 
Tuż po wschodzie słońca w listopa-

dowy poranek, w przepięknej jesiennej 
scenerii przy kaplicy św. Wendelina w 
rudzickim lesie, na wielobarwnym dywa-
nie usłanym z różnorodnych liści, rozpo-
częło się święto myśliwych i leśników. 
Na początku dźwięk rogów myśliwskich 
przywołał zebranych do skupienia przed 
rozpoczynającą się mszą świętą, na którą 
przybyło 5 kół łowieckich: Ślepowron z 
Rudzicy, Hubertus z Międzyrzecza, 
Knieja z Zabrzega, Diana ze Skoczowa i 
Bażaniec z Czechowic-Dziedzic. 
 Wszystkie były reprezentowane przez 
poczty sztandarowe. Mszę odprawiał ks. 
proboszcz z Rudzicy Jacek Wójcik w 
koncelebrze z 3 młodymi kapłanami 
(myśliwymi), a byli to: ks. Marcin Kulig 
z Międzyrzecza, ks. Szymon Czarnota z 
Oświęcimia i ks. Dawid Surmiak z Jawi-
szowic. Sygnaliści KŁ „Ślepowron” to-
warzyszyli z muzyką myśliwską do mszy 
i do odznaczeń wręczanych przy tej oka-
zji po mszy dla KŁ „Diana” i KŁ „Knie-
ja” (grali: Grażyna Gaszek Stanisław 
Rajba, Piotr Brudny, Sławomir Pietrzyk). 
W mszy uczestniczyli także okoliczni  
mieszkańcy i przyjezdni goście. Przybyła 
też ekipa Telewizji Katowice, która towa-
rzyszyła nam nie tylko podczas mszy, ale 
także później na uroczystościach w dom-
ku myśliwskim i w lesie. Efekt działania 
tejże ekipy można było zobaczyć jeszcze 
tego samego dnia w Aktualnościach w 
TVP Katowice. 

Po mszy św. wszystkie uczestniczące 
koła łowieckie rozjechały się do swoich 
siedzib. Podobnie i nasi członkowie 
przybyli do siedziby w Iłownicy. Tu licz-
nie zgromadzonych  gości, w szczególno-
ści ks. proboszcza Jacka Wójcika, wójta 
Gminy Jasienica Janusza Pierzynę, wice-
wójta Krzysztofa Wieczerzaka, radnych i 
sołtysów naszej gminy, przywitał prezes 
Koła „Ślepowron” kol. Andrzej Szimke. 
Rozpoczął część oficjalną od myśliw-
skiego Hymnu „Darz Bór”, który odegra-

li sygnaliści, po czym chwilą ciszy uczczono pamięć 
łowczego Dominika Świńczyka, którą zakończyła przej-
mująca „Cisza” – utwór zawsze grany ku pamięci zmar-
łych, zagrany przez Piotra Brudnego. Podziękował 
wszystkim sponsorom i zaprosił na wspólne „hubertow-
skie śniadanie”. Część oficjalną zakończyli sygnaliści 
„Hymnem Koła Łowieckiego Ślepowron”, a następnie 
wezwali sygnałem „posiłek” do wspólnego śniadania. Jak 
zawsze bogate hubertowskie śniadanie nie mogło jednak 
trwać zbyt długo, bowiem w rytuale tego świętowania jest 
wymarsz na leśne łowy. Ruszyliśmy w iłownicki las siłą 
31 myśliwych wraz z towarzysząca nam Telewizją Kato-
wice. Wędrówka przez wielobarwny jesienny las dostar-
czyła wszystkim uczestnikom wielu wrażeń. Zdarzyło się, 
że zaobserwowano w lesie dziką zwierzynę, jednak strzały 
nie padły i pokot pozostał pusty, jednak nikt nad tym nie 
ubolewał. Powróciliśmy z lasu i uroczyście przy dźwię-
kach myśliwskiej muzyki zakończyliśmy „ciche” polowa-
nie i rozpoczęła się myśliwska biesiada, dodatkowo ubo-
gacona śpiewem i muzyką biesiadną, do czego przyczynili 
się sygnaliści zmieniając instrumenty. Sławek zamienił 
róg na akordeon, Piotr również zamienił róg na trąbkę, a 
reszta sygnalistów wraz z myśliwymi włączyła się ze 
śpiewem, co trwało do późnych popołudniowych godzin. 
I tak święto myśliwych i leśników roku 2019, z udziałem 
okolicznych mieszkańców, dopełniło się w znakomitej 
atmosferze przy pięknej jesiennej pogodzie. 

 
Stanisław Rajba, Andrzej Szimke 

 
 

Koło Emerytów Rencistów i Inwalidów nr 21 w Jasienicy 

zaprasza serdecznie Członków na 

SPOTKANIE NOWOROCZNE, 
 które odbędzie się 29 stycznia 2020 r. o godz. 15:00  

w obiekcie Gminnego Ośrodka Kultury „Na Drzewiarzu”. 
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Z  G Ó R K I … 

Ludzi odrodzenie

„Niech to Boże narodzenie będzie ludzi odro-
dzeniem…” – zaczyna mi się w łebku układać 
nowy bożonarodzeniowy wiersz, a to przecież nie 
ma być wiersz (bo większość nudzi się wiersza-
mi), a proza – i to w dodatku atrakcyjna, bo w 
świątecznym numerze Jasienicy! 
 Jeszcze nie wiemy, jakie będą te Święta: czy, 
jak niegdyś, białe, czyste nieskalane, ze śniegiem 
po pas, strzelającym mrozem, przejrzystym po-
wietrzem, mrugające gwiazdkami z bezchmurne-
go nieba… Czy może znowu, jak ostatnimi laty, 
gdy nawet klimat z nas kpi, szare, bure, zamglo-
ne, zapłakane deszczem… 
 Jakie by jednak nie były, będą to Święta Boże-
go Narodzenia. Święta, w polskiej tradycji, naj-
ważniejsze… I nawet nie wiem. skąd się to wzię-
ło, boć na zdrowy rozum najważniejsze jednak 
winny być Święta Wielkanocne, które głoszą coś 
niesamowitego: zwycięstwo Życia nad śmiercią! 
Ale logicznie rozumując, jednak najpierw trzeba 
się urodzić, by zmierzać nieustannie w jednym 
tylko kierunku… I ten punkt zerowy to właśnie te 
Święta. Takie rodzinne, takie ciepłe, takie nie-
zwykłe… Bo  pełne radości i nadziei, ale i też za-
dumy, refleksji, nostalgii, wspominania tych, któ-
rzy już z nami nie zasiądą razem do wigilijnego 
stołu, a przecież jeszcze wczoraj… 
 Bo już w Nowym Roku nie spotkam dziewięć-
dziesięcioletniego pana Alfonsa Urbańca, idącego 
z laseczką po chleb do sklepu, nie umówię się z 
Nim, by go odwiedzić, powspominać naszą szko-
łę sprzed lat, w której był najwyrazistszą postacią; 
kimś, kogo się nie zapomina, bo się nie da zapo-
mnieć nauczyciela z powołania i z pasji, z mądro-
ści życiowej i wiedzy, z poczucia humoru i z su-
rowości… Nie spotkam też Teresy Marekwicy, 

wiecznie zagonionej, zapra-
cowanej, załatwiającej ty-
siące spraw i w rodzinie, i w 
Towarzystwie Miłośników 
Rudzicy – od najmniej 
istotnych, zdawać by się 
mogło, rzeczy: od kołocza 
na zebranie, od upominków 
dla jubilatów, od kwiatków na stole, od dobrego 
słowa i beztroskiej piosenki… Nie spotkam… 
Tylku ludzi już nie spotkam… 
 Boże Narodzenie… Ludzi odchodzenie…  
W nieustannym upływie, a raczej biegu pospiesz-
nego czasu, który wszystko zmienia, niczego nie 
zostawia nienaruszonego, bo wszystko jest tylko 
kwestią… czasu, gdy rzeki zmienią kierunek i gó-
ry się rozsypią… Ale Boże Narodzenie jest tą 
szczególną chwilą, gdy czas się na chwilę za-
trzyma, byśmy mogli spojrzeć za siebie i przed 
siebie, a także głęboko w oczy, by spróbować zo-
baczyć w nich to, co łączy prawdziwie i ponad 
wszelkimi podziałami: przemijanie, a więc i mija-
nie się, i spotykanie, wspólne trwanie na jednej 
ziemi, pod jednym słońcem i jednym księżycem, 
więc żadną miarą nie da się pojąć tego wszystkie-
go, co ludzi dzieli, sprawia, iż tracą rozsądek i 
zdrowy rozum, skacząc sobie do gardeł z waż-
nych trybun i pospolitych miejsc… Więc może po 
to właśnie Boże Narodzenie, by oprzytomnieć? 
Chociaż na chwilę? A chciałoby się, by ta chwila 
trwała cały Nowy Rok, więc może obchodźmy 
Boże Narodzenie codziennie?! A wtedy niebo 
zbliży się do ziemi, ziemia do nieba, a ludzie do 
ludzi… 

Juliusz Wątroba 

 

STARE SIE TRACI! 
Witóm piyknie! 

Nó i mijo nóm pomału tyn roczek, tak jak 
wszystko na tym świycie. Stare sie traci, a nowe 
przychodzi. Młodzi zawsze radzi mieli, majóm i 
mieć bydóm to, co nowe i gibko ty zmiany 
przyjmujóm. Starzy zaś, jak świat światym, z 
wielkim łoporym. Dyć pamiyntóm dobrze starego 
Pinkasa, wiela to było kłopotu, jak mu chcieli 
elektryke do chałpy wkludzić, coby nie musioł 
petrónelkóm świycić. 
– Chcecie, żeby mi chałpa zgorzała? Abo pierón 
do ni strzelił?  
A na góre to loz po siano z latarnióm. Niechby sie 
tak zaszmatłoł to nieszczyńści gotowe. Wiela to 
młodych kosztowało zachodu zanim doł sie prze-
kónać i żarówka w jego izbie zaświyciła. Tak by-
ło zawsze na tym Bożym świycie. Młodzi wie-
dzieli swoji, a starzy swoji. Jyno ty przemiany 

dzisio tak gibko lecóm, że 
człowiek ni może za tym na-
dónżyć. Stary Kukla nieroz 
siedzi przed chałpóm, dziwo 
sie na tyn dziwoki świat, jak 
prawi, i nie wiy, czy sie mu 
to śni, czy je to prowda. Dyć 
tak niedowno wiedzioł jesz-
cze, że mieszko na dziedzinie, a dzisio mu sie 
zdo, że w mieście. Ludzie łod rana piyknie wy-
rychtowani jak do kościoła szpacyrujóm ze 
swojimi czworonożnymi pupilami. Młode ma-
muśki zaś wyjyżdżajóm ze swojimi pociechami 
na szpacyr. Żodnego już też nie usłyszysz szczyr-
kać tóm staróm piyknóm mowóm. Chałpy wszyn-
dzi zadbane, place wybrukowane,  
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STARE SIE TRACI! 
szopki przerobióne na altanki, a chlywki na gara-
że. Tam kaj były kiesi zogóny - posadzone szum-
ne krzewy, a tam kaj starka miała grzóndki – teraz 
widać skalniaki z piyknymi kwiotkami. Gowiedzi 
nika nie łuwidzisz. Kokot nie śpiywo wczas rano, 
bez mała mo zakozane, bo to ludzióm dzisio 
szkodzi. A jak już kiery chce swojim dzieckóm 
pokozać krowe, kónia, koze, świnie, barana – ty 
zwiyrzynta, co to były przy kożdej chałpie, musi 
pojechać do zoologicznego łogrodu. A tam na ty 
dzisiejsze przemiany na naszej dziedzinie ni mo-
góm sie ani małpy nadziwać. Jak to możliwe, że-
by ludzie ze wsi do miasta szli gowiydź łoglón-
dać. Podziwejcie się, dyć ty zwiyrzynta niedowno 
jeszcze były przy kożdej chałpie. Kie przy nie-
dzieli starzyków abo łujców łodwiedzali przocie-
le, to po skrómnym poczynstunku kludziło sie ich 
do pola, coby im pokozać gazdówke. Szumne 
jabka na strómach, pod kiere to po dwa żbery 
gnojówki wloło się na wiosne, ziymnioczki, kiere 
wyglóndały jak las, bo przeca były posadzóne na 
dobrze przegnitym kozim gnoju. Kwuke, co to ło-
paternie, jak nejlepszo mama, wysiedziała, a po-
tym wychowała piytnoście kurczónt. Świynie, co 
leżała w słomie, jak w puchowej pierzynie. Na 
kożde prosie łogrómnie dbali, zbierali co nejlep-
sze, łopatrowali, żeby szumne a tłóste na ty Godni 
Świynta łurosło. Dyć na stole wigilijnym, świón-
tecznym dycki musiało być to, co na tym 
kónszczku pola sie łurodziło. Dzisio, westchnył se 
Kukla, co jo mogym pokozać przocielóm, jak mie 
przydóm odwiedzić! Ty chojiny w zogrodzie, kie-

re młodzi nasadzili, ty kamiyńska, kiere nasklu-
dzali i leżóm tam, kaj były grzóndki i szumny 
gryncojg, abo tyn chlewek, kiery przerobili na ga-
raż. Wiym, wiym, łuradowoł sie Kukla, niech tam 
młodzi rychtujóm tyn świat wedle nowej mody, 
łon musi sie rozwijać, iś naprzód, bo to, co sie nie 
rozwija, to sie zwijo.  
A jo latoś na ty Godni Świynta napytóm se człon-
ków naszej familije – myślym, że mi nie łodmó-
wióm. Siednymy se wygodnie pod świóntecznym 
strómkym i bydym ich kludził i łukazowoł mło-
dymu pokolyniu historie naszej familije. Łopo-
wiym ło tym, jak tu żyli pod rodzinnóm strze-
chóm, kiero dycki z daleka wóniała łupieczónym 
chlebym i choć nieroz kupe było nas pod tym da-
chym, a żyli my nieroz w ciasnocie i bydzie, to 
zawsze jednak w zgodzie. Popytóm też młodych, 
coby wszystko co łopowiadóm zapisali, nagrali i 
mógli po rokach, tak jak jo dzisio, łopowiedzieć 
swojim dzieckóm i wnukóm, jak to sie kiesi żyło 
na naszej dziedzinie. 
Zaś Was moji Drodzy Czytocze pytóm: zróbcie 
tak samo. Łopowiydzcie w ty piykne świónteczne 
dni swojim dzieckóm historie swoji rodziny. 
Niech jóm zapiszóm, niech wiedzóm kupe ło 
swojich korzyniach, bo człowiek, co nie zno swoji 
przeszłości, je anónimowy. Tóż do roboty! Ży-
czym Wóm w tym łopowiadaniu wszystkigo naj-
lepszego. Niech Wasze dziecka się bogacóm ło 
wiedze ło przeszłości swoji rodziny.  

J. N. Josiyniczanin 

JUBILEUSZOWA KONFERENCJA KOŁA MACIERZY 
Z okazji 90. rocznicy założenia Koła Ma-

cierzy Szkolnej w Grodźcu i 10. rocznicy jego 
reaktywacji w piątek 22 listopada odbyła się w 
nowej sali widowiskowej w strażnicy OSP w 
Grodźcu Konferencja poświęcona tym donio-
słym wydarzeniom.  

W spotkaniu uczestniczył wicewójt gminy 
Jasienica Krzysztof Wieczerzak, który w imie-
niu wójta Janusza Pierzyny przekazał Kołu 
Macierzy z Grodźca okolicznościową tablicz-
kę.  

W spotkaniu ponadto udział wzięli: prezes 
Zarządu Głównego Macierzy Ziemi Cieszyń-
skiej Marta Kawulok, dyrektor Zespołu Szkol-
no-Przedszkolnego Jolanta Tomik, dr Jerzy 
Proszyk, kustosz grodzieckiego Muzeum Zam-
kowego, sołtys Grodźca Dariusz Szydłowski, 
członkowie i sympatycy Koła oraz młodzież 
szkolna z rodzicami i opiekunką Agnieszką 
Kukiołą.  

Obecność młodzieży związana była z pod-
sumowaniem Konkursu „Grodziec i jego 
mieszkańcy wczoraj i dziś”, ogłoszonego przez 
Koło, a zrealizowanego przy współudziale 

szkoły, z finansowym wsparciem Urzędu Gminy Ja-
sienica. Uczestnicy spotkania mogli podziwiać na-
grodzone prace graficzne przedszkolaków i uczniów 
zgrupowane w trzech kategoriach wiekowych, poka-
zy multimedialne oraz prace literackie – wiersze i 
wspomnienia o Grodźcu. Wręczono nagrody, głów-
nie książkowe, ufundowane przez Urząd Gminy w 
Jasienicy, właściciela Zamku w Grodźcu Michała 
Bożka oraz Koło Macierzy. Były też wspólne foto-
grafie i słodki poczęstunek. 
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JUBILEUSZOWA KONFERENCJA KOŁA MACIERZY 
W kolejnej części Konferencji, po odśpiewa-

niu hymnu Macierzy „Płyniesz Olzo po dolinie”, 
wystąpił Zespół Regionalny „Grodźczanie” ze 
swym śląskocieszyńskim repertuarem i sztanda-
rową piosenką o Grodźcu, której autorką tekstu 
jest Aleksandra Cebulak, członkini Zespołu oraz 
Koła MZC.  

Następnie wygłoszony został przez pracow-
nika Książnicy Cieszyńskiej Wojciecha Święsa re-
ferat „Macierz wczoraj dziś”. Prezentację pod na-
zwą „Historia Koła MZC w Grodźcu” przedstawi-
ła z kolei prezes Koła Irena Skrzyżala. Obie prace 
będą niebawem dostępne na stronie internetowej 
Koła www.mzc-grodziec.org.  

Jubileusze były okazją do złożenia podzięko-
wań zasłużonym członkom Koła. Akty Uznania 
przyznane przez Zarząd Główny MZC na wniosek 
Zarządu Koła wręczono wyróżniającym się 18 
członkom. Gratulacje i podziękowania, kwiaty i 
upominki na ręce prezes Ireny Skrzyżali oprócz 
wspomnianego wicewójta Krzysztofa Wieczerza-
ka przekazała Marta Kawulok od ZG MZC, z ko-
lei od środowiska szkolnego Jolanta Tomik. Za 
wszystkie słowa uznania, za przekazane serdecz-

ności w imieniu członków Koła podziękowała 
prezes Irena Skrzyżala. Były też kwiaty dla obu 
prezesów, Edwarda Cichego oraz Ireny Skrzyżali, 
od członków reaktywowanego w 2009 roku Koła.  

Zwieńczeniem Konferencji był występ duetu 
Eugeniusz Kubat i Dawid Broszczakowski z re-
pertuarem pieśni patriotycznych w ciekawej in-
strumentalnej aranżacji. (I. Skrzyżala)  

PIŁKARZE Z LANDEKA NAJLEPSI 
Drużyna KS Spójnia Landek wygrała w meczu fi-

nałowym Pucharu w Podokręgu Bielsko-Biała poko-
nując LKS Czaniec.  

Mecz został rozegrany w sobotę 23 listopada na 
boisku w Jaworzu. Aby dojść do finału, Landek mu-
siał pokonać rezerwy Rekordu Bielsko-Biała, rezerwy 
Podbeskidzia Bielsko-Biała, Drzewiarza Jasienica oraz 
w półfinale III-ligowy pierwszy zespół Rekordu Biel-
sko-Biała. Drużyna z Czańca z kolei pokonała po dro-
dze Sołę Kobiernice, Pioniera Pisarzowice, miała 
również wolny los oraz w półfinale GLKS Wilkowice.  

Obie drużyny zmierzyły się już w tym sezonie ze 
sobą, wtedy w Czańcu był bezbramkowy remis. Teraz 
faworytem, z uwagi na wyższą pozycję w lidze, był 
LKS Czaniec. Przełomowym momentem meczu był 
niestrzelony rzut karny przez zawodnika Czańca, który 
obronił bramkarz Landeka. W 72. minucie został po-
dyktowany rzut karny, tym razem dla Spójni, i pew-
nym egzekutorem okazał się Bartosz Rutkowski. Ze-

spół LKS Czaniec starał się doprowadzić do wyrów-
nania, lecz dwukrotnie Spójnia kontratakowała i naj-
pierw w 85. minucie bramkę na 2:0 zdobył Marcin 
Habdas, a w 90. minucie na 3:0 podwyższył Piotr Ol-
szowski.  

Po raz drugi w swojej historii Spójnia Landek oka-
zała się bezkonkurencyjna w Podokręgu Bielskim, 
wcześniej po trofeum sięgnęła w sezonie 2017/18. W 
nagrodę będzie reprezentowała nasz Podokręg w fazie 
województwa śląskiego.  

KS Spójnia Landek – LKS Czaniec 3:0 (0:0)  
Bramki: 72’ Rutkowski (rz.karny), 85’ Habdas, 90’ 

Olszowski  
Skład Spójnia Landek: Krzczuk – Bezak, Matusz, 

Kubica, Skrobol, Marczyński, Jaroś (41′ Bernat), 
Habdas, Sobas (80′ Olszowski), Rutkowski (87′ Strą-
czek), Więzik.  

Trener: Krystian Odrobiński  
Jakub Kubica 
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KLUB ZDROWIA EMERYT W RUDZICY 
W Rudzicy powstał Klub Zdrowia „Emeryt”. 

Pomysł na stworzenie Klubu Zdrowia dla seniorów 
zrodził się już w zeszłym roku podczas spotkania 
opłatkowego emerytów koła nr 19 w Rudzicy. Na po-
czątku całe przedsięwzięcie wydawało się mało realne, 
gdyż pomysłodawcy nie umieli wskazać pomieszcze-
nia ani też źródła finansowania całego projektu. Mimo 
to zobowiązano zarząd koła do rozpoczęcia starań w 
poszukiwaniu pomieszczenia i sponsora. O dziwo 
sponsora udało się pozyskać dość szybko, może dlate-
go, że projekt wydawał się mało realny, a obiecać po-
noć nie jest grzechem. W rozmowach seniorzy argu-
mentowali potrzebę powstania takiego klubu dbałością 
o zdrowie i możliwością spotkania się z rówieśnikami, 
gdyż często dokucza im samotność, która prowadzi do 
depresji, a rehabilitacja, relaksacja i inne formy akty-
wizacji są dla nich bardzo ważne. Po długich stara-
niach i wielu rozmowach nieoczekiwanie z pomocą 
przyszedł sołtys Rudzicy i jednocześnie przewodni-
czący Rady Gminy Jasienicy Czesław Machalica. Zna 
on przysłowiowy każdy kąt w Rudzicy, wszak funkcję 
sołtysa sprawuje nieprzerwanie od wielu lat. W pierw-
szych rozmowach emeryci wskazali pewne lokaliza-
cje, ale po bliższych oględzinach pomieszczenia te nie 
spełniały podstawowych warunków technicznych, a 
ich adaptacja wiązała by się z dużymi nakładami fi-
nansowymi. Na szczęście sołtys szybko wskazał inne 
pomieszczenia w Ośrodku Zdrowia w Rudzicy, które 
nadawały się do adaptacji. 

To był moment przełomowy całego projektu, teraz 
należało pozyskać przychylność dla tego pomysłu 
wójta Gminy Jasienicy Janusza Pierzyny. Tu nie było 
problemu. Po szczegółowym zapoznaniu z projektem i 
zasadami funkcjonowania Klubu wójt zaakceptował 
pomysł. Dał zarządowi zielone światło do dalszego 
działania, to jest przekonania radnych, aby znaleźli 
środki na zakup materiałów budowlanych do remontu, 
natomiast niezbędne prace remontowe pomieszczeń 
zobowiązali się wykonać sami emeryci. Radni Gminy 
Jasienicy na czerwcowej sesji pozytywnie rozpatrzyli 
naszą prośbę i przekazali dalszy nadzór nad projektem 
Janowi Matuszkowi, kierownikowi Gminnego ZOZ-u 
w Jasienicy. Współpraca z kierownikiem układała się 
bardzo dobrze. Nadzorował prace remontowe i jedno-
cześnie wspierał dobrą radą. W lipcu rozpoczęto prace 
adaptacyjne, wylano nowe posadzki i wzmocniono je 
siatką, wykonano nową instalację elektryczną wraz z 
zabezpieczeniem przeciw porażeniowym, wyrównano 
ściany i położono nową strukturę, na posadzkach po-
łożono nową glazurę, wymieniono czworo drzwi,  
pomalowano pomieszczenia wraz z klatką schodową. 
Większość prac wykonali sami emeryci. W sumie 
przepracowano społecznie ponad 400 godzin. Remont 
zakończono w sierpniu, a wyremontowane pomiesz-
czenia wyglądały imponująco. Jednak radość i entu-
zjazm emerytów trwał krótko. Przyszedł czas na wy-
posażenie klubu w niezbędne urządzenia i tu przykra 
niespodzianka. Rozmowy zarządu ze sponsorami za-
częły się komplikować. Firmy, które obiecały jeszcze 
przed remontem wyposażyć klub emerytów w nie-

zbędny sprzęt i urządzenia, zaczęły się wycofywać. 
Stawiały emerytom warunki, których zarząd koła nie 
był w stanie zaakceptować. I tak trzy tygodnie przed 
planowanym otwarciem klubu emeryci zostali bez 
sprzętu i sponsorów. W oczach zarządu pojawiło się 
widmo gorzkiej porażki, koniec marzeń o Klubie 
Zdrowia „Emeryt”. Zaczęto rozpaczliwie szukać no-
wych sponsorów i wsparcia w oddziale okręgowym  
PZERiI w Bielsku-Białej. Bezskutecznie. Po naradzie, 
zarząd koła nr 19 postanowił jednogłośnie o potrzebie 
ratowania zagrożonego projektu i zwrócił się z prośbą 
o pomoc do mieszkańców Rudzicy. Po naszym apelu, 
i tu miłe zaskoczenie, w krótkim czasie znalazły się 
osoby fizyczne, w tym głównie emeryci naszego koła 
(a jest ich ponad 150) z Rudzicy i okolic oraz ich ro-
dziny,  którzy zmobilizowali się i przekazali w postaci 
darowizn niezbędny sprzęt do uruchomienia klubu. 
Dzięki ich ofiarności i wsparciu finansowemu Urzędu 
Gminy w Jasienicy oraz bezpłatnemu użyczeniu po-
mieszczeń na Klub na okres 3 lat możliwe było w dniu 
24 października 2019 r otwarcie naszego Klubu. 

Do uroczystego przecięcia wstęgi poproszono za-
proszonych gości w osobach wójta Gminy Jasienica 
Janusza Pierzynę, przewodniczącego Rady Gminy Ja-
sienicy Czesława Machalicę oraz przewodniczącego 
Oddziału PZERiI w Bielsku-Białej Mariana Mędrza-
ka. Otwarcie Klubu połączono z obchodami Między-
narodowego Dnia Seniora, który przygotowano w 
GOK-u w Rudzicy. Piękny program artystyczny dla 
swoich dziadków przygotowały dzieci z naszej szkoły 
pod kierownictwem Pauliny Majewskiej-Świgoń. Spo-
tkanie uwieńczył uroczysty obiad przygotowany przez 
nasze niezastąpione Seniorki. 

Zarząd PZERiI, koło nr 19 w Rudzicy, dziękuje 
wszystkim osobom, firmom i instytucjom za zaanga-
żowanie w realizację tego projektu. Klub Zdrowia 
„Emeryt” zaprasza wszystkich emerytów, rencistów i 
inwalidów z Rudzicy i najbliższych okolic na pyszne 
herbatki ziołowe, połączone z zabiegami relaksujący-
mi w każdy wtorek i czwartek od godziny 9 do 12, za-
pisy pod tel 530 604 668 Zapraszamy. Klub jest dla 
WAS. 

Zarząd Koła 19 w Rudzicy 
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BOŻE NARODZENIE 
 

Bądźmy dobrzy jak ludzie  

kiedy Jezus się rodzi,  

gdy nad głowami grudzień  

i z Gwiazdą wschodzi podziw, 

 

bo dobroć będzie pierwsza  

i miłość będzie wszędzie 

- już czujemy ją w sercach, 

słychać w polskiej kolędzie, 

 

która echem się niesie 

po wsiach, miastach i siołach,  

rozbrzmiewa szumem w lesie 

i w organach kościoła… 

 

W zachwytach świat oniemiał,  

w chleb zmienione kamienie,  

i taka ludzka ziemia  

w to Boże Narodzenie 
 

Juliusz Wątroba 
 

KONKURSU NA PLAKAT POD HASŁEM„NIE HEJTUJĘ – REAGUJĘ!” 

Adriana Glombitza, Joanna Smela i Ju-
lia Tymon – szóstoklasistki z Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Wieszczętach 
zajęły III miejsce w kategorii klas IV-VI 
w Ogólnopolskim Konkursie „Nie hejtuję 
- reaguję!”.  

Jego celem było zwiększenie świado-
mości dotyczącej problematyki hejtu, cy-
berprzemocy oraz mowy nienawiści, ze 
szczególnym uwzględnieniem roli 
świadka w tych procesach.  

Dziewczęta pod wnikliwym okiem 
opiekuna Katarzyny Karatnik stworzyły 
nietuzinkowy plakat, w którym w symbo-
liczny sposób zwróciły uwagę na 
problematykę ujętą w założeniach zmagań 
konkursowych. 

W niezwykle ciekawy sposób przedsta-
wiły temat, stąd takie wyróżnienie dla    
uczestniczek i całej placówki szkolnej. 

Serdecznie gratulujemy! 
Katarzyna Karatnik 

Dyrektor, Rada Pedagogiczna,  

Rada Rodziców 

oraz uczniowie ZSP w Jasienicy  
serdecznie zapraszają wszystkich 

 mieszkańców Gminy Jasienica na 

XXVIII Finał 

WIELKIEJ ORKIESTRY 
 ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 

który odbędzie się 12 stycznia 2020roku 

w godzinach od 1500 do 1900
 

w hali sportowej w Jasienicy. 

Celem  kolejnego, już XXVIII Finału jest 
pozyskanie środków „dla wyrównania 

szans w leczeniu noworodków” 

W programie: 
występy dzieci i młodzieży naszej szkoły,  

koncert BIG–BANDU,występy absolwentów 

gimnazjum, sprzedaż cegiełek na WOŚP  oraz 

inne liczne atrakcje  

GORĄCO WSZYSTKICH ZAPRASZAMY! 
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BIBLIOTEKA TO COŚ WIĘCEJ  
NIŻ PÓŁKI Z KSIĄŻKAMI! 

Biblioteka to niezwykłe i magiczne miejsce, w którym 
wszystko może się wydarzyć, a rozmowy o lekturach wcale nie 
muszą być nudne, wręcz przeciwnie, mogą przerodzić się w do-
brą zabawę.  W minionych tygodniach przekonali się o tym 
uczniowie z Jasienicy i Grodźca, którzy wzięli udział w burzli-
wym czytelniczym quizie pt. „Awantura o lekturę” oraz zabawie 
detektywistycznej pt. „Misja Julki”. Uczestnicy wcielili się w ro-
lę bardzo skutecznych, dociekliwych i kreatywnych detektywów, 
którzy pomogli naszym bibliotekarzom odnaleźć zaginioną 
książkę. A dzięki niczym nieograniczonej wyobraźni potrafili 
nawet ustalić, co takiego wydarzyło się w noc poprzedzającą na-
sze spotkanie.  

 Mury naszych bibliotek bardzo często i chętnie odwiedzają 
też przedszkolaki, którym niestraszna pogoda i daleka droga. W 
każdy pierwszy czwartek miesiąca na ulicach Jasienicy możemy 
zobaczyć i spotkać małych Czytelników, którzy chociaż jeszcze 
nie potrafią czytać, to dzielnie wędrują na spotkanie z „Przyja-
ciółmi z Biblioteki”. Na półkach bibliotecznych czekają na nich 
dobrze im znane baśnie i bajki, ale też mnóstwo nowych, współ-
czesnych i bardzo kolorowych opowiadań i historii w wersji pisa-
nej i mówionej. Cieszy nas bardzo fakt, że rodzice, dziadkowie i 
nauczyciele zachęcają dzieci do wejścia na ścieżkę „wspaniałej i 
niezwykłej czytelniczej przygody”. 

Przypominam, że od września w naszych bibliotekach trwa i 
nadal trwać będzie akcja „Mała książka – wielki człowiek”, jest 
ona skierowana do dzieci w wieku od 3 do 6 lat.  Bardzo ser-
decznie zapraszamy rodziców z dziećmi po wyprawki czytelni-
cze dla swoich pociech. Już pierwsi nasi mali Czytelnicy, którzy 
wypożyczyli i odwiedzili dziesięciokrotnie bibliotekę, otrzymali 
dyplomy i tytuł wielkiego Czytelnika. Serdecznie gratulujemy! 

W placówkach Gminnej Biblioteki Publicznej na co dzień od-
bywa się wiele zajęć i spotkań czytelniczych, literacko-
plastycznych i artystycznych skierowanych do młodych Czytel-
ników.  
W Jasienicy i w Rudzicy realizujemy cykl  pt. „Przyjaciele z bi-
blioteki”, w Międzyrzeczu „Z bajeczką i kredeczką”, zaś w Ma-
zańcowicach odbywają się „Bajkowe spotkania”.  Powodzeniem 
cieszą się też spotkania autorskie, organizowane dla dzieci. oraz 
cykl spotkań pt. „Z książeczką i niteczką”. Szczegółowe infor-
macje dotyczące organizowanych zajęć można znaleźć w na-
szych Bibliotekach oraz na stronie internetowej www.gbpjasienica.pl. 

 Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci.  
 

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia 

życzymy radosnego, spokojnego i pełnego wiary świętowania 

w gronie rodziny i przyjaciół. 

A Nowy 2020 Rok niech obfituje w chwile wypełnione  

dobrocią, ludzką życzliwością i dobrą książką. 

Pracownicy i Dyrektor GBP w Jasienicy 
Magdalena Waliczek 

 

Ninka  - „Mała książka - wielki 
człowiek” 

Majeczka  - „Mała książka - wielki 
człowiek” 
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MIKOŁAJKI W KLUBIE SPORTOWYM RUDZICA 
W czwartek 5 grudnia Mikołaj kolejny raz odwie-

dził młodych zawodników Klubu Sportowego Ru-
dzica.  
Święty Mikołaj przywitał się z dziećmi, po czym 

nadeszła upragniona chwila – rozdanie prezen-
tów. Każde z dzieci zapewniało Mikołaja, że było 
grzeczne i zasługuje na podarunek z jego rąk. 
Wszystkie dzieci były szczęśliwe, że odwiedził je 
Święty Mikołaj i z uśmiechem zapraszały Św. Miko-
łaja za rok.  

Wśród zaproszonych gości był wójt Gminy Jasie-
nica Janusza Pierzyna, przewodniczący Rady Gminy 
Czesław Machalica, radni, księża, wikarzy tutejszej 
parafii, a także księża emeryci oraz dyrektor i wice-
dyrektorzy rudzickiej szkoły. 

Po tej części wieczoru uczestnicy zostali zapro-
szeni na poczęstunek przygotowany przez miejscowe 
KGW. 

Zarząd i trenerzy zadbali również o niespodzianki 
dla zawodników. Biorąc udział w losowaniu, dzieci 
mogły zostać szczęśliwymi posiadaczami sprzętu i 
akcesoriów sportowych.  
Uśmiechnięte twarze dzieci i wspólne spotkanie w 
przedświątecznej atmosferze całej naszej sportowej 
rodziny to kolejne z wielu pozytywnych wydarzeń w 
działalności Klubu Sportowego Rudzica. (ZP) 

Foto: Damian Świńczyk 

SREBRO I BRĄZ KAROLINY 
Kolejne dwa medale dołączyła do swojej kolekcji Karolina Klajmon, 
pływaczka z Jasienicy, startująca w barwach bielskiego klubu.  
W sobotę 9 listopada Karolina wzięła udział w zawodach pływackich 
Night & Light Swim – Puchar Sprintu rozegranych w Gliwicach. Po 
pełnych emocji wyścigach finałowych wywalczyła medal brązowy na 
dystansie 50 m stylem grzbietowym i medal srebrny na dystansie 50 
m stylem klasycznym. Tak dobre rezultaty pozwoliły jej na zajęcie 3. 
miejsca w klasyfikacji generalnej dziewczyn 9-letnich.  
Night & Light Swim – Puchar Sprintu to pierwsza tego typu impreza 
pływacka na Śląsku i jedna z pierwszych w Polsce. Popularyzuje 
pływanie wśród dzieci i młodzieży, tworząc widowisko pod hasłem 
„Gdy zgasną światła pływanie stanie się widowiskiem". I właśnie 
wyścigi finałowe zostały rozegrane po południu przy zgaszonym 
świetle, w specjalnej widowiskowej oprawie dźwiękowej i świetlnej. 

www.jasienica.pl 
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TURNIEJ WIEDZY O RUCHU DROGOWYM 
„JESTEM BEZPIECZNY NA DRODZE” GRODZIEC 2019  

Dzieci z klas 2 i 3 z kilku szkół w regionie wzię-
ły udział w Turnieju Wiedzy o Ruchu Drogowym 
„Jestem bezpieczny na drodze”, jaki został po raz 
kolejny zorganizowany w szkole w Grodźcu.  

Turniej Wiedzy o Ruchu Drogowym odbył się 
pod patronatem Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu 
Drogowego w Bielsku-Białej. Zgłosiły się do niego 
drugo- i trzecioklasiści ze szkół w Rudzicy, Jasie-
nicy, Wieszczętach, Mazańcowicach, Świętoszów-
ce i Grodźcu, a spoza gminy Jasienica z placówki w 
Pogórzu i Górkach Wielkich.  

Uczestnicy wykazali się ogromną wiedzą, a pod 
czujnym okiem policjanta dzieci pokonywały także 
tor rowerowy, na którym ustawiono różne znaki 
drogowe. Na zakończenie każda drużyna wykonała 
plakat o bezpieczeństwie w ruchu drogowym. Każ-
de dziecko za udział w Turnieju otrzymało dyplom 
i nagrodę.  

Wśród gości turnieju był Rafał Sadowski, dyrek-
tor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w 
Bielsku-Białej, komisarz Krzysztof Stankiewicz, 
naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy 
Miejskiej Policji w Bielsku-Białej, aspirant Ilona 

Michalczyk i młodszy aspirant Agnieszka Kwiatek z 
Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji 
w Bielsku-Białej, a także Stanisław Cebulak, radny Rady 
Gminy Jasienica. (J. Orzełek-Krawczyk)  
Ogólna klasyfikacja turnieju:  
I miejsce – ZSP z Mazańcowic, SP z Górek Wielkich  
II miejsce – ZSP z Wieszcząt  
III miejsce – SP ze Świętoszówki  

SPRAWDZIAN DLA TRZECIOKLASISTÓW 
W czwartek 21 listopada w Ze-

spole Szkolno-Przedszkolnym w 
Wieszczętach odbyła się XVII edycja 
Międzyszkolnego Konkursu Trze-
cioklasistów „Mały Omnibus”.  

W tym roku wzięło w nim udział 
14 trzecioklasistów z wszystkich szkół 
gminy Jasienica – Iłownicy, Grodźca, 
Jasienicy, Mazańcowic, Międzyrzecza, 
Rudzicy, Świętoszówki i Wieszcząt. 
Uczestników i ich opiekunów powitała 
dyrektor Ilona Walach, życząc wszyst-
kim wspaniałej zabawy intelektualnej.  

Uczestnicy rozwiązywali pisemny 
test, który składał się z dwóch części: 
polonistycznej i matematyczno-
przyrodniczej. W części polonistycznej 
podstawą był tekst „Sekrety mrówek”, 
zaś w części matematyczno-
przyrodniczej uczniowie musieli wy-
kazać się sprawnością rachunkową i 
wiedzą przyrodniczą. Po umysłowych 
zmaganiach wyłoniono i nagrodzono 
zwycięzców.  
Konkurs zorganizowały: Danuta Ma-

cura, Ewa Myszogląd, Celina Więcek.  
Wyniki konkursu:  
I miejsce i tytuł „Małego Omnibusa” 2019 zdobyła  
Hanna Gamrot – Szkoła Podstawowa w Świętoszówce    
II miejsce  
Zuzanna Sojka – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rudzicy    
III miejsca  
Julia Berek oraz Tomasz Ostrowski – Zespół Szkolno-Przedszkolny w 
Jasienicy  

www.jasienica.pl 

GMINNA RADA KOBIET 

składa wszystkim członkiniom Kół Gospodyń Wiejskich oraz mieszkańcom 
 Gminy Jasienica życzenia zdrowych, radosnych i spokojnych Świąt Bożego Na-

rodzenia oraz Szczęśliwego Nowego Roku 2020 
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STOP PRZEMOCY W RODZINIE  
– ZAREAGUJ!!! 

Co to jest przemoc w rodzinie? 
W świetle przepisu art. 2 ust. 2  Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie  

(tj. Dz. U. z 2015r. poz. 1390) jako przemoc w rodzinie należy rozumieć: „jednorazowe albo powtarzające 

się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, w 

szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich god-
ność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym 

lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą”. 

PRZEMOC W RODZINIE CHARAKTERYZUJE SIĘ TYM, ŻE: 
1. JEST INTENCJONALNA Przemoc jest zamierzonym działaniem człowieka i ma na celu kontro-

lowanie i podporządkowanie ofiary. 

2. SIŁY SĄ NIERÓWNOMIERNE W relacji jedna ze stron ma przewagę nad drugą. Ofiara jest 

słabsza a sprawca silniejszy. 

3. NARUSZA PRAWA I DOBRA OSOBISTE Sprawca wykorzystuje przewagę siły narusza pod-
stawowe prawa ofiary (np. prawo do nietykalności fizycznej, godności, szacunku itd.). 

4. POWODUJE CIERPIENIE I BÓL Sprawca naraża zdrowie i życie ofiary na poważne szkody. 

Doświadczanie bólu i cierpienia sprawia, że ofiara ma mniejszą zdolność do samoobrony. 

PAMIĘTAJ!!! 
Prawo zabrania stosowania przemocy i krzywdzenia swoich bliskich. Jeżeli Ty lub ktoś  

z Twoich bliskich jest ofiarą przemocy ze strony osoby najbliższej, nie wstydź się prosić o pomoc. 
Prawo stoi po Twojej stronie! Pamiętaj, PRZEMOC TO PRZESTĘPSTWO. 
Możesz zadzwonić pod numery telefonów: 

• Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Jasienicy, Jasienica 845, 43-385 Jasienica,        
tel. 338152992 

• Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jasienicy, Jasienica 845, 43-385 Jasienica,  
tel. 338152992 

• Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, tel. 800 12 00 02  
• Komisariat Policji w Jasienicy, Jasienica 1401, 43-385 Jasienica, tel. 338250510 
• Punkt Konsultacyjny w Jasienicy, Jasienica 894, 43-385 Jasienica, tel. 722 004 005 
• Podbeskidzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej, ul. Piękna 2, 43-300 Bielsko -Biała, 

tel. 338146221 – całodobowo 3319288 
• Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku-Białej, ul. Piastowska 40, 43-300 Bielsko- 

Biała, tel. 338136930          (GOPS) 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU  
W październiku Przedszkole Publiczne w Świętoszówce 

zorganizowało konkurs plastyczny pod hasłem „Warzywno-owocowe 
stworki”, do którego zostały zaproszone wszystkie dzieci z przedszkola 
wraz z rodzicami. 

Celem konkursu było rozwijanie inwencji twórczej przedszkolaków, 
ich zdolności manualnych, wzbogacanie wiedzy dziecka o zdrowiu 
własnym i innych, tworzenie warunków do promowania zdrowego stylu 
życia, nabywanie umiejętności dbania o zdrowie, a także aktywne 
spędzanie czasu wolnego dzieci z rodzicami. Do konkursu zgłoszono 75 
prac zrobionych z owoców i warzyw, co nie ułatwiło pracy jury.  

Każda praca przedstawiała niesamowicie kreatywne i niepowtarzalne 
stworki, dzieci i ich rodzice wykazali się pomysłowością i dużą fantazją. 
Komisja miała duży problem z przyznaniem nagród. Po długich naradach 
udało się wyłonić pierwsze, drugie oraz dwa trzecie miejsca, przyznano 
również cztery wyróżnienia. Laureaci oraz osoby wyróżnione otrzymały 
dyplomy i nagrody rzeczowe, pozostali uczestnicy dyplomy za udział. 

Wszystkim dzieciom i ich rodzicom bardzo dziękujemy za zaangażowanie, ogromną twórczość, pomysłowość i poświęcony czas oraz 
tak liczny udział w konkursie. 

Nauczycielki z Przedszkola Publicznego w Świętoszówce 
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EDUKACJA PRZYRODNICZA DZIECI 

W dniu 24 października 2019 r. w Publicznym 
Przedszkolu w Świętoszówce odbyło się spotka-
nie edukacyjne z zakresu ochrony przyrody z my-
śliwym, przedstawicielem Zarządu Głównego 
Polskiego Związku Łowieckiego w Bielsku-Białej 
Wojciechem Kuczyńskim, leśniczym Nadleśnic-
twa Grodziec Grzegorzem Mruczkiem oraz ze-
społem sygnalistów myśliwskich Koła Łowiec-
kiego ,,Ślepowron” w Rudzicy w składzie: Gra-
żyna Gaszek, Stanisław Rajba, Grzegorz Mru-
czek,  którzy przywitali zebranych sygnałami my-
śliwskimi: ,,Zbiórka” oraz ,,Powitanie”. 
W zajęciach uczestniczyły dzieci z grup młod-
szych i starszych wraz z nauczycielami.  

W nawiązaniu do tematu zajęć, czyli proeko-
logicznych zachowań ludzi w lesie i jesiennych 
przygotowań zwierząt do zimy, Wojciech Ku-
czyński omówił rolę myśliwych i leśników w go-
spodarce łowieckiej i leśnej. Przedstawił dzieciom 
oczekiwane dla dobra przyrody zachowania ludzi 
w środowisku leśnym.  Poświecił dużo uwagi tro-
sce i dbaniu  o środowisko naturalne, w których 
mogą uczestniczyć dzieci wraz z nauczycielami, 
rodzicami i myśliwymi. Są to różnego rodzaju 
wspólne inicjatywy, takie jak: dokarmianie zwie-
rząt w okresie zimy, sadzenie drzewek, robienie 
karmików dla ptaków, budek lęgowych itp. Nie-
mniej ważna w tych działaniach jest edukacja 
ekologiczna. W chwili obecnej myśliwi wzięli na 
swoje barki ochronę nie tylko zwierząt, ale rów-
nież śródpolnych zagajników, cieków wodnych 
oraz tworzenie bezpiecznych miejsc lęgowych 
ptaków i innej zwierzyny. 

 W dalszej części spotkania omówiono gatunki 
zwierząt, jakie występują w polskich lasach.  
Przedstawił ich potrzeby związane z prawidło-
wym rozwojem i życiem w środowisku natural-

nym w kontekście powinności osób będących 
strażnikami przyrody, czyli w szczególności my-
śliwych i leśników, ale również każdego miesz-
kańca naszej ziemi, któremu dobro przyrody nie 
jest obojętne. Sygnaliści prezentowali sygnały 
myśliwskie, czyli krótkie utwory muzyczne 
z bogatego dorobku muzyki myśliwskiej, pisanej 
przez wielu znakomitych kompozytorów. Każdy 
prezentowany utwór był poprzedzony stosownym  
omówieniem.  

Trzeba podkreślić, że myśliwi jak również le-
śnicy prowadzą od lat zajęcia edukacyjne dla 
dzieci ze szkół podstawowych i przedszkoli w na-
szej gminie z zakresu gospodarki łowieckiej, 
ochrony przyrody oraz znaczenia lasów dla funk-
cjonowania środowiska naturalnego. Dzięki takim 
spotkaniom można przybliżyć dzieciom i mło-
dzieży rolę myśliwego i leśnika w ochronie przy-
rody i zarządzaniem populacjami zwierząt. 

Ewelina Drożdż – nauczycielka 
Przedszkola w Świętoszówce 
Grażyna Gaszek 

POWIATOWA LIGA BADMINTONA 
Zawodnicy ze szkoły w Mazańcowicach drużynowo najlepiej wypadli w drugim turnieju Po-

wiatowej Ligi Badmintona o Puchar Starosty Bielskiego.  
Doroczny turniej został rozegrany w poniedziałek 2 grudnia. Na starcie stanęło 36 uczniów z 6 szkół 

podstawowych. Najlepszą szkołą jak przed rokiem okazał się Zespół Szkolno-Przedszkolny z Mazań-
cowic, którego zawodnicy stawali na podium w wielu turniejowych kategoriach. Indywidualnie najle-
piej spisał się Maksymilian Piekarczyk w kategorii klas 6-8, zdobywając złoty medal. Warto odnoto-
wać także występ dwóch zawodników ze szkoły w Grodźcu, Michała i Mateusza Matlaków, którzy 
również zdobyli medalowe miejsca.  

Na zwycięzców czekały okazałe puchary Starosty Bielskiego wręczane w różnych kategoriach. 
 (M. Pietryja)  

Wyniki  
Klasy 4-5 dziewczynki:  
1. Alicja Dubiel (SP3 Czechowice-Dziedzice)  
2. Klaudia Drożdż (ZSP Mazańcowice)  
3. Emilia Danel (ZSP Mazańcowice)  
Klasy 4-5 chłopcy:  
1. Karol Dubiel (SP 3 Czechowice-Dziedzice)  
2. Michał Szozda (ZSP Mazańcowice)  
3. Szymon Szozda (ZSP Mazańcowice)  
Klasy 6-8 dziewczynki:  
1. Dominik Handzlik (SP Bujaków)  

2. Joanna Kosma (ZSP Mazańcowice)  
3. Zuzanna Duźniak (SP Bujaków)  
Klasy 6-8 chłopcy:  
1. Maksymilian Piekarczyk (ZSP Mazańcowice)  
2. Michał Matlak (ZSP Grodziec)  
3. Mateusz Matlak (ZSP Grodziec)  
Klasyfikacja szkół:  
1. ZSP Mazańcowice 816 pkt.  
2. SP Bujaków 792 pkt.  
3. SP 2 Porąbka 382 pkt.  
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REKLAMA    REKLAMA    REKLAMA 

Jeśli straciłeś bliską osobę  

w wypadku i masz problem  

z uzyskaniem odszkodowania, 

 zadzwoń 508391335 

BIURO PODRÓŻY „LIDIA” zaprasza : 

• 25 stycznia 2020 r. (sobota) godz.1100 
 – „Jasełka Tradycyjne” w Teatrze w Cieszy-
nie. Widowisko muzyczne dla całej rodziny. 

Koszt całkowity : 52 zł/os  

• 22 lutego 2020 r. Teatr Rozrywki w Cho-

rzowie – 24 Gala Sylwestrowa pt. „Rozryw-

ka kocha kino”. Jest to muzyczna podróż 
przez ekrany kin całego świata. 

Koszt całkowity: 130-140 zł/os    

• W terminie od 27 czerwca do 03 lipca 2020r. 
 (7 dni) będzie organizowany pobyt rehabili-

tacyjno-wypoczynkowy w Niechorzu.  

Zapisy przyjmuje Lidia Sztwiorok  tel. 692 405 825 

XVIII KONKURS MODELI REDUKCYJNYCH 

W dniach 08-10.11.2019 w Łambinowicach odbył się kolejny, XVIII Konkurs Modeli Redukcyjnych. 
Modelarze z Czech i Polski zaprezentowali 346 modeli. Wśród nagrodzonych prac znalazły się modele z KM 
Ikar z Mazańcowic. Statuetki konkursu zdobyli: 

Za pierwsze miejsce – Dariusz Furtak za ciągnik półgąsienicowy SdKfz. 9, Michał Wojnar za samolot Ha-

rier, Tadeusz Duda za figurkę Husarza. Drugie miejsce – Tadeusz Duda za działko przeciwlotnicze Pak-40 

oraz Kościół Mariacki w Krakowie. 
Trzecie miejsce zdobyli: Michał Wojnar za samochód Kubelwagen i samolot Kate oraz Witold Szendzie-

larz za samochód Ford Gran Torino. Wyróżnieniami uhonorowano rodzeństwo Małgorzatę i Filipa Paszek.  
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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 



 


