
 

 

Na zbliżające się Święta Bożego Narodzenia 

życzymy Wszystkim Mieszkańcom Gminy Jasienica, 

aby radość, szczęście i dostatek zagościły w Waszych domach. 

Niech ten piękny, rodzinny czas, w blasku świec i przy dźwiękach 

staropolskich kolęd, po całym roku ciężkiej pracy, będzie dla Was czasem 

wytchnienia i dobrych refleksji. 

Życzymy Państwu przede wszytkim dużo zdrowia  

i wszelkiej pomyślności w nadchodzącym 2022 roku. 

Oby Nowy Rok spełnił pokładane 

w nim nadzieje i przyniósł sukcesy w realizacji osobistych planów. 

Dużo wiary w pogodne jutro, wszystkiego co najlepszego! 
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RELACJE WÓJTA GMINY JASIENICA 
SPOTKANIE  
Z PRZEDSIĘBIOR-
CAMI 

Cieszę się, że po 
rocznej przerwie – 
spowodowanej oczy-
wiście pandemią – 
dane nam było spo-
tkać się z przedsię-
biorcami, a więc oso-
bami, które inwestują 

swój kapitał, pracę, pomysłowość i dają zatrud-
nienie mieszkańcom naszej gminy, tym samym 
walnie przyczyniając się do jej rozwoju. Od wielu 
lat pod koniec roku zapraszam ich na spotkanie, 
aby podziękować za to, że wnoszą swój wkład do 
wzrostu PKB Polski, a tym samym także naszej 
gminy. 

To zawsze jest dobry moment, aby podzięko-
wać również za serce, które okazują, dzieląc się z 
różnego rodzaju organizacjami i stowarzyszenia-
mi. Wielu z nich w swojej biznesowej branży re-
alizuje osobiste pasje, ale też niejednokrotnie 
wspiera działalność społeczną, przedsiębiorcy 
sponsorują ważne wydarzenia i inicjatywy na 
rzecz ludzi z bliższego i dalszego otoczenia. 

Przy tej okazji składam życzenia również tym 
ludziom, którzy kreują nową wartość, tak w dzia-
łalności gospodarczej, jak i w naszym lokalnym 
życiu społecznym, twórczo zarządzają własnym i 
pozyskanym dobrem. Stanowią przykład do na-
śladowania, należy się im za to szacunek. 

Składam życzenia wszystkim twórczym i pra-
cowitym osobom, wszystkim, którzy wnoszą swój 
wysiłek i trud, niezależnie od tego, na jakim sta-
nowisku działają. Święta Bożego Narodzenia to 
taki szczególny okres, w którym wykształcenie, 
przynależność do organizacji, wszelkie nasze róż-
ne poglądy polityczne przestają mieć znaczenie, 
bo Chrystus rodzi się w sercu każdego z nas. 
Dzieje się tak każdego roku, kolejny raz, to po-
winno nas wszystkich łączyć. Gdy zasiądziemy 
przy wigilijnym stole pamiętajmy, że to spotkanie 
w gronie najbliższych, daje nam siłę do przeżycia 
następnych dni, które nas czekają. 
DZIAŁKI DLA ROZWOJU GMINY 

W ostatnim okresie rozstrzygnęliśmy postępo-

wanie przetargowe na zbycie działki w Jasienic-
kiej Niskoemisyjnej Strefie Ekonomicznej o po-
wierzchni ponad 1,9 hektara za wartość 3 664 
735,80 zł brutto. Kolejne postępowanie przetar-
gowe dla trzech działek o łącznej powierzchni 
prawie 5,5 hektara również przyniosło pozytywne 
rozstrzygnięcie, w tym wypadku na wartość 10 
586 185,65 zł brutto. 

Przypomnę, że trochę wcześniej rozstrzygnęli-
śmy już przetarg na zbycie działki o powierzchni 
1 hektara za 1 925 565 zł brutto, a w połowie roku 
sprzedaliśmy działkę o powierzchni pół hektara 
za kwotę 999 990 zł brutto. Łącznie więc w tym 
roku w czterech postępowaniach pozyskaliśmy 
17 176 476,45 zł brutto, a licząc od początku ist-
nienia Strefy – 53 036 537,28 zł brutto. Należy 
przypomnieć, że zakupiliśmy 70 ha za 1 300 000 
zł. 

To cieszy, ciągle notujemy zainteresowanie 
naszymi gruntami w strefie przemysłowej. Dzięki 
tym dodatkowym środkom możemy sobie pozwo-
lić na realizację wielu ważnych inwestycji służą-
cych rozwojowi całej naszej gminy i jej przyszło-
ści. 

WIZYTA ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA 
Święty Mikołaj na saniach zaprzęgniętych w re-

nifery oraz w asyście aniołów przybył do naszej 
gminy i spotkał się z dziećmi, a także z ich rodzi-
cami. To wyjątkowe wydarzenie – wyjątkowe, ale 
już tradycyjne, bo doszło do niego po raz trzeci – 
miało miejsce na skwerze przy Urzędzie Gminy. 
Wspólnie z dziećmi Święty najpierw sprawił, że 
duża, pięknie przystrojona choinka rozbłysła w 
mroku grudniowego wieczoru. Razem z nią za-
płonęły inne liczne iluminacje, jakie przygotowa-
liśmy z myślą o wprowadzeniu naszej lokalnej 
społeczności w atmosferę świąt Bożego Narodze-
nia. 

Dla dzieci były przygotowane słodkie prezenty, 
dla wszystkich bezalkoholowy grzaniec. A jak 
ktoś zmarzł, bo trzymał lekki mróz, to mógł się 
też zagrzać w sali widowiskowej w naszym Urzę-
dzie Gminy. Oczywiście nie zabrakło zdjęć ze 
świętym Mikołajem w saniach z reniferami. Było 
radośnie i rzeczywiście odczuwało się tę świą-
teczną atmosferę wspólnego spotkania, nieco-
dzienną, za którą podczas pandemii wszyscy  
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tęskniliśmy. Przyznam, że lubię te spotkania z 
dziećmi, ich radość i niekłamany zachwyt całą 
niecodzienną sytuacją nam dorosłym dodaje sił. 
Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do 
zorganizowania tego spotkania, pomocnikom 
świętego Mikołaja, w których wcielili się pra-
cownicy Urzędu, pracownikom Gminnego 
Ośrodka Kultury, którzy przygotowali dla dzieci 
gry i zabawy, strażakom z OSP Jasienica, a także 
Blach Kapeli, która towarzyszyła nam ze swoją 
muzyką. 

NASTĘPNE PLANY ZAGOSPODAROWANIA 
Iłownica, Landek, Roztropice i Rudzica to 

cztery kolejne sołectwa z uchwalonymi nowymi 
planami zagospodarowania przestrzennego. Przy-
pomnę, że nieco wcześniej w tym roku uchwalone 
zostały aktualne plany zagospodarowania prze-
strzennego dla Bielowicka, Wieszcząt i Łazów. 
Warto dodać, że kolejne sołectwa czekają na 
uchwalenie swoich planów zagospodarowania. 
Przystępujemy do kolejnych procedur uchwalenia 
planu dla Bier i Międzyrzecza Dolnego. 

Nowe aktualne plany zagospodarowania są 
ważne zwłaszcza dla mieszkańców tych sołectw. 
Przykładem niech będą Łazy, gdzie niedawne 
uchwalenie planu zagospodarowania pozwoliło 
nam szybko rozpocząć procedurę budowy strażni-
cy z dużą salą spotkań. Uchwalając plan mieliśmy 
już gotowy projekt, więc szybko uzyskaliśmy po-
zwolenie na budowę i rozpoczęliśmy procedurę 
wyłonienia wykonawcy obiektu. 

Trzeba jednak podkreślić, że nie zawsze pod-
czas całej złożonej i czasochłonnej procedury 
udaje nam się uzyskać zamierzone efekty zgodne 
z wolą mieszkańców i Gminy. Ministerstwo Rol-
nictwa nie zgodziło się na przykład przekwalifi-
kować wiele gruntów rolniczych III klasy, a w 
Iłownicy spółka Wody Polskie odrzuciła kilkana-
ście wniosków o przekwalifikowanie gruntów na 
budowlane w miejscu, gdzie teren uznała za za-
lewowy, zagrożony powodzią. Mimo dodatko-
wych prób, musieliśmy ostatecznie ustąpić, aby 
nie przedłużać procedury o kolejne kwartały, a 
nawet lata. 

Przypomnę, że procedurę uchwalania planów 
rozpoczęliśmy ponad dekadę temu od przystąpie-
nia do zmiany Studium uwarunkowań. Gdy więk-
szość formalności była już załatwiona, w 2015 r. 
zmieniły się przepisy i wydawało się, że całość 
będzie należało zaczynać od nowa. Ostatecznie 
udało się nam obronić Studium, ale kosztowało 
nas to wiele dodatkowych ekspertyz, pracy i pie-
niędzy. Walczyliśmy o każdą działkę, którą 
mieszkańcy zgłosili do przekwalifikowania na 
grunty budowalne. 

PODZIĘKOWANIE ZA 11 LISTOPADA 
Jak co roku świętowaliśmy w gminnym gronie 

11 listopada, a więc dzień odzyskania przez Pol-
skę niepodległości. To święto z jednej strony 
podniosłe, przypominające nam o bohaterach, po-
koleniach Polaków, którzy za ojczystą mowę i 
dziedzictwo swoich przodków oddali życie. Nale-
ży się im cześć, dlatego oddaliśmy im hołd pod-
czas mszy i pod pomnikami ku ich pamięci, jakie 
stanęły w naszej gminie, w Jasienicy i Rudzicy. 

Ale to także okazja do świętowania, pokazania 
swojej radości, że możemy żyć w niepodległym 
kraju i od nas zależy, jaka będzie jego przyszłość. 
Temu służył występ, koncert w sali Gminnego 
Ośrodka Kultury w Rudzicy, gdzie wystąpiła 
Chybska Orkiestra Rozrywkowa. 

Chciałem serdecznie podziękować wszystkim, 
którzy włączyli się w przygotowanie uroczysto-
ści, poczynając od księży tak pięknie koncelebru-
jących mszę świętą za Ojczyznę w kościele św. 
Jana Chrzciciela. Dziękuję proboszczowi z Ru-
dzicy ks. Jackowi Wójcikowi,  naszemu senioro-
wi księdzu kanonikowi Janowi Gustynowi, dzie-
kanowi i proboszczowi parafii św. Marii Magda-
leny w Mazańcowicach ks. Piotrowi Grochowiec-
kiemu, wicedziekanowi i proboszczowi parafii 
św. Bartłomieja w Grodźcu ks. Andrzejowi 
Szczepaniakowi, wikaremu ks. Mateuszowi 
Steczkowi i diakonowi Józefowi Skurzokowi. 
Dziękuję również organizatorom i uczestnikom 
święta, orkiestrze dętej, pocztom sztandarowym, 
organizatorom okolicznościowego koncertu w 
GOK. Wzięliśmy udział w uroczystości, aby wy-
razić szacunek dla Polski, ale też dla nas jako 
obywateli wolnego i niepodległego kraju. 

PODATKI Z SESJI 
Na sesji na początku grudnia Rada Gminy 

przyjęła stawki podatkowe, jakie będą obowiązy-
wały w 2022 roku. Chodzi o stawki podatków od 
nieruchomości i środków transportu. Braliśmy 
pod uwagę stopień inflacji, dlatego nastąpił 
wzrost o około 10 procent. 

GOTOWA ULICA WIESZCZĘCKA 
Jeszcze zanim spadł śnieg, ekipom drogowym 

udało się naprawić odcinek ul. Wieszczęckiej w 
Rudzicy o długości około półtora kilometra. To 
droga powiatowa, remont nadzorował Zarząd 
Dróg Powiatowych. Jednak ulica stanowi ważne 
połączenie także dla naszych mieszkańców, toteż 
jako Gmina wyłożyliśmy połowę kosztów wyno-
szących ponad 512 tys. zł. Bardzo dziękuję panu 
staroście Andrzejowi Płonce za remont kolejnej 
drogi  powiatowej na terenie gminy  
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Jasienica. 
Chcę dodać, że w ostatnim okresie zakończy-

liśmy też prace remontowe na dwóch drogach 
gminnych, ul. Granicznej w Mazańcowicach oraz 
Św. Jana Chrzciciela w Rudzicy. A wcześniej 
Polnej w Bielowicku, Bożka w Bierach, Św. Jana 
Sarkandra w Iłownicy, Kwiatowej, bocznej od 
Łaziańskiej i bocznej od Ogrodowej, Stawowej i 
Cyprysowej w Mazańcowicach, Borek w Lande-
ku, Kamieniec w Łazach, Leśnej w Roztropicach, 
Słonecznej w Świętoszówce, Olchowej w 
Wieszczętach oraz ulicach w Jasienicy. Na ukoń-
czeniu są też roboty na ul. Zagóra w Grodźcu, 
Św. Jana Sarkandra w Iłownicy i Św. Floriana w 
Międzyrzeczu Dolnym. Łącznie w tym roku wy-
remontowaliśmy już blisko 8 km dróg za kwotę 
ponad 2,6 mln zł. 

DOCENIAMY NASZE PANIE 
Miałem zaszczyt wziąć udział w spotkaniu 

Gminnej Rady Kobiet. Podziękowałem im za ich 
wkład w rozwój naszych miejscowości, bo ich ro-
la w dziele utrwalania i przekazywania tradycji 
jest nie do przecenienia. Ale to również zaanga-
żowanie na równi z mężczyznami w bieżące 
funkcjonowanie naszej gminy i działalność na 
rzecz jej rozwoju. W naszej śląskocieszyńskiej 
kulturze żony i matki zawsze odgrywały ważną 
rolę i cieszę się, że nasza gmina te tradycje ciągle 
kultywuje. 

Wracając do spotkania Rady Kobiet, była to 
okazja do podziękowania za pracę tym paniom, 
które ostatnio przekazały odpowiedzialność za 
swoje stowarzyszenia młodszym koleżankom. 
Skorzystam z okazji i jeszcze raz podziękuję pani 
Annie Tomik z Iłownicy, która przez 53 lata kie-
rowała miejscowym Kołem Gospodyń Wiejskich, 
dziękuję również pani Władysławie Sacher za 
sześcioletnią pracę w funkcji przewodniczącej 
KGW w Mazańcowicach. Koła Gospodyń Wiej-
skich – a mamy ich w gminie 14, działają bowiem 
w każdym sołectwie – to autentyczny przykład 
żywej tradycji. Trudno sobie wyobrazić bez ich 
udziału jakiekolwiek ważne wydarzenie na terenie 
naszej gminy, nie tylko pod kątem kulinarnym, 
ale organizacyjnym. 

Gratuluję nowym przewodniczącym, pani Ire-
nie Sojce z Iłownicy i pani Wiesławie Dziergas z 
Mazańcowic, objęcia funkcji i życzę dużo zapału 
i sukcesów w kierowaniu stowarzyszeniami dla 
dobra całej naszej gminnej społeczności. 

GRATULACJE DLA SPORTOWCÓW 
Wielką radość w ostatnich tygodniach spra-

wili nam nasi sportowcy, zwłaszcza młodzi. Po 

pandemicznej posusze powrócono do organizacji 
zawodów, także zaległych i szczęśliwie dla naszej 
społeczności okazało się, że zawodnicy z naszego 
regionu wykorzystali czas izolacji na poprawienie 
swoich umiejętności. I właśnie zawody są tego 
doskonałym przykładem. 

Gratuluję Kubie Kurowskiemu, mieszkańco-
wi naszej gminy i reprezentantowi bielskiego klu-
bu, zdobycia trzeciego miejsca w Mistrzostwach 
Polski w Judo w kategorii wiekowej do 16 lat i 
wadze 55 kg. To jedna z najświeższych wiadomo-
ści, zawody w Pile w silnej obsadzie rozegrane 
zostały w sobotę 27 listopada. 

Warto odnotować sukces naszych zawodni-
ków w zawodach bocci. Zawodnicy z Rudzicy, 
Damian Iskrzycki i Dariusz Borowski przy 
wsparciu Edyty i Krystyny Owczarz zdobyli 
srebrne medale na zawodach w Sewilli, zostając 
wicemistrzami Europy w swoich kategoriach. To 
nie wszystko, obaj walczyli w finale Mistrzostw 
Polski, zdobywając tytuł Mistrza i Wicemistrza 
Polski. 

W tych rozgrywkach bardzo dobrze spisała 
się cała nasza drużyna bocci z Rudzicy, bo Domi-
nik Walczyk zdobył złoto, z kolei Łukasz Bojda 
brązowy medal. Co szczególnie cieszy, cała sek-
cja bocci wygrała klasyfikację medalową Polskiej 
Ligi Bocci, stając się tym samym najlepszą dru-
żyną w Polsce. Serdecznie gratuluję wszystkim 
zawodnikom i życzę im kolejnych sukcesów na 
zbliżających się zawodach w Polsce i za granicą, 
jakie zostały zaplanowane na najbliższe miesiące. 

Duże sukcesy odnosi Karolina Klajmon. 
Młoda pływaczka z Jasienicy trzykrotnie stawała 
na podium podczas zawodów „Cieszyński Miting 
Pływacki” w Rybniku, zdobywając 2 srebrne me-
dale i jeden brązowy. Podobnie trzy medale zdo-
była na XIII Pływackich Andrzejkach w Gminie 
Kozy, tym razem złoty i dwa brązowe. Serdecznie 
gratuluję i życzę kolejnych udanych startów. 

Jeszcze zanim spadł śnieg, rozpoczęła się ry-
walizacja w zawodach psich zaprzęgów, w któ-
rych występuje dwójka maszerów z Jasienicy, 
Zuzanna i jej tata Tomasz Pająk. Sezon zaczął się 
doskonale, bo z pięciu zawodów przywieźli aż 
sześć złotych medali. Mam nadzieję, że dalej będą 
odnosić sukcesy, bowiem przed nimi następne  
zawody. Gratuluję maszerom i ich psom tak do-
brych wyników, z niecierpliwością czekamy na 
kolejne dobre występy. 

Również Julia Piwowar, młoda badmintonistka 

z BKB Set Mazańcowice, nie zawiodła i z Mię-
dzynarodowych Mistrzostw Czech    
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Juniorów U19 wróciła z brązowym medalem. 
Trzecie miejsce wywalczyła w grze podwójnej 
dziewcząt, startując w parze z Julią Stankiewicz z 
Białegostoku. Gratuluję tak dobrego startu w bar-
dzo mocno obsadzonym turnieju. 

Z dużymi nadziejami obserwujemy kolejne 
starty innego zawodnika z Mazańcowic, średnio-
dystansowca Piotra Talika, który z każdych za-
wodów przywozi medale. Na Mistrzostwach Ślą-
ska w biegach górskich w Wiśle na dystansie 800 
m w swojej kategorii wiekowej U14 zdobył 
srebrny medal wraz z tytułem Wicemistrza Ślą-
ska. Srebro przywiózł również z Bielska z X 
Młodzieżowego Biegu Niepodległości, tam rów-
nież startował na dystansie 800 metrów. Także w 
charytatywnych zawodach biegowych „Super pa-
ka dla dzieciaka” w Bielsku-Białej stanął na dru-
gim stopniu podium. Serdecznie gratuluję stałej 
dobrej formy i zdobytych medali. 

W kolejnej dyscyplinie sportów walki, tym 
razem w taekwon-do, mamy również radosne 
wieści. Trzynastoletnia mieszkanka Jasienicy 
Marta Grysztar została zakwalifikowana do kadry 
narodowej w taekwon-do. Zasłużyła sobie na to 
gromadząc kolejne medale i punkty na turniejach 
Pucharu Polski, zdobywając w poszczególnych 
konkurencjach I i III miejsce w kategorii kadet, a 
na Mistrzostwach w tej samej kategorii II i III 
miejsce. Cieszę się, że kolejny młody człowiek z 
naszej gminy odkrywa w sobie sportową pasję i 
poświęca dla niej swój czas i trud. Serdecznie gra-
tuluję. 

SUKCESY W KULTURZE 
Nie tylko w sporcie ostatnie tygodnie przyniosły 
dobre wieści. Nasz znakomity gawędziarz z Ja-
sienicy Józef Niesyt otrzymał wyróżnienie w 
Konkursie na Najaktywniejszego Seniora Woje-
wództwa Śląskiego. Serdecznie gratuluję tego ko-
lejnego wyróżnienia, jakie otrzymuje za swoje 
gwarowe opowieści. Bardzo się cieszę, że mowę 
Śląska Cieszyńskiego możemy co miesiąc po-
znawać dzięki jego stałym felietonom publikowa-
nym na łamach naszego miesięcznika „Jasienica”. 
Jest również związany z Zespołem Regionalnym 
„Jasieniczanka”. 

Doceniony został również artysta malarz z 
Rudzicy Florian Kohut, którego za wieloletnią 
twórczą aktywność i propagowanie kultury wy-
różniono nagrodą Robinson podczas wernisażu 
wystawy Muzeum Zamek Opalińskich w Siera-
kowie oraz Wielkopolskiego Związku Artystów 
Plastyków. Serdecznie gratuluję tego wyróżnie-
nia, kolejny raz potwierdzającego artystyczne 
zdolności Floriana Kohuta. 

Kolejną nagrodę zdobyła również Karolina 
Słonka, młoda aktorka, działająca pod patronatem 
naszego Gminnego Ośrodka Kultury. Grand Prix 
– Nagrodę Prezydenta Miasta Suwałk za mono-
dram „Odważyłam się zdjąć buty” przyznało jej 
jury XVII Międzynarodowych Spotkań z Mono-
dramem „O Złotą Podkowę Pegaza”. Bardzo ser-
decznie gratuluję sukcesu. 

Rozmawiał Mirosław Łukaszuk 

Wielu radosnych chwil na Święta Bożego Narodzenia, 
serdecznych spotkań rodzinnych i Szczęśliwego Nowego Roku 2022  

wszystkim Mieszkańcom Gminy  
życzą 

pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury w Jasienicy 
i Zespół Redakcyjny miesięcznika  „Jasienica” 

Pełnych miłości i spokoju Świąt Bożego Narodzenia, 

odpoczynku w rodzinnym gronie w miłej świątecznej  

atmosferze, a także realizacji planów oraz spełnienia  

najskrytszych marzeń w nadchodzącym Nowym Roku 

wszystkim członkiniom Kół Gospodyń Wiejskich oraz 

mieszkańcom Gminy Jasienica  

życzy 

Gminna Rada Kobiet 
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NOWY ŁAD, NOWY ZAKŁAD 
Gmina Jasienica otrzymała z 

rządowej puli programu Polski Ład 
5 mln zł. Kwota przeznaczona zo-
stanie na budowę nowej siedziby 
Zakładu Komunalnego i moderni-
zację PSZOK-a. 

– W naszej gminie przybywa 
zadań obsługi mieszkańców. Doty-
czy to nie tylko wywozu nieczysto-
ści z posesji i czyszczenia kanaliza-
cji, ale także odśnieżania dróg, ich 
czyszczenia i tym podobnych prac. 
Do tego potrzeba więcej miejsca, 
niż dzisiaj ma do dyspozycji Za-
kład Komunalny. Dlatego zamie-
rzamy zbudować nową siedzibę z 
odpowiednim zapleczem – wyja-
śnia wójt Janusz Pierzyna. 

Na budowę nowej siedziby Za-
kładu i jednocześnie modernizację 
Punktu Selektywnego Zbierania 
Odpadów Komunalnych wójt po-
zyskał z rządowego programu Pol-
ski Ład 5 mln zł. Zakład stanie w 
sąsiedztwie PSZOK-a na działce 
zakupionej przez Gminę w 2004 r. 
właśnie z myślą o usługach komu-
nalnych. Na powierzchni nieco po-
nad 1 hektara stanie piętrowy bu-
dynek. Na parterze oprócz części 
do obsługi mieszkańców z recepcją 
i kasą będzie druga część, przezna-
czona na pomieszczenia szatni i so-
cjalne dla pracowników asenizacji, 
szatnie dla pracowników tereno-
wych, a także pomieszczenia tech-
niczne i magazynowe. Z kolei na I 
piętrze zaplanowano pomieszczenia 
biurowe dla pracowników Zakładu 
Komunalnego oraz pomieszczenia 
socjalne i archiwum. Łącznie kuba-
tura budynku wynosić będzie 3449 

m sześc., zaś powierzchnia użytkowa – 699,8 mkw. 
Co jednak istotne, w nowej lokalizacji przewidziano sporo 

miejsca na powierzchnie garażowe i magazynowe. Jak wyjaśnia 
wójt Janusz Pierzyna, oprócz pojazdów Zakładu Komunalnego 
będzie tu miejsce do przechowywania drobnego sprzętu, m.in. 
do odśnieżania dróg i chodników na gminnych drogach. Może 
także nowy, dodatkowy sprzęt, służący tego rodzaju usługom 
komunalnym. – Zadań nam pod tym względem przybywa. 
Oprócz nowego sprzętu warto pomyśleć również o stworzeniu 
brygady technicznej, która będzie wykonywała prace w budyn-
kach, na placach i ulicach podlegających Gminie Jasienica – do-
daje wójt. 

Hala garażowa przylegać będzie bezpośrednio do ściany bu-
dynku, wydzielono w niej pomieszczenie garażowe dla samo-
chodów osobowych i sprzętu. Będzie tam również osobna po-
wierzchnia garażowa dla samochodów z beczką do wywozu 
nieczystości (4 stanowiska). W hali wydzielono też dwa po-
mieszczenia z kanałem serwisowym – jedno dla samochodów 
osobowych i jedno dla samochodów z beczką do wywozu nie-
czystości. Projektowana kubatura hali wynosi 6301,3 m sześc., 
zaś powierzchnia użytkowa 895,1m kw. 

Projekt inwestycji został już przygotowany, obecnie Gmina 
wystąpiła o wydanie pozwolenia na budowę. Prawdopodobnie 
więc w przyszłym roku ruszą prace budowlane. 
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MIKOŁAJ ZAPALIŁ LAMPKI NA CHOINCE 
Święty Mikołaj odwiedził Jasienicę wpro-

wadzając nas w magiczną atmosferę świąt 
Bożego Narodzenia. 

Choć do Wigilii pozostały jeszcze trzy tygo-
dnie, to mieszkańcom gminy Jasienica zaczął 
udzielać się świąteczny nastrój. Walnie przyczy-
nił się do tego św. Mikołaj, który w otoczeniu 

dwóch aniołków i całej gromady pomocników w 
czerwonych czapeczkach dotarł w poniedziałek 

6 grudnia na skwer przy Urzędzie Gminy. Wraz 
z przyjściem Świętego rozświetliły się świątecz-

ne iluminacje, choinka i pozostałe dekoracje bu-
dynku, anioł i renifery. 

– Cieszę się, że w tym roku udało nam się 
spotkać w większym gronie. Mam nadzieję, że 
wspólnie odczujemy magię nadchodzących 

świąt, razem wkroczymy w następny okres z 
optymizmem – mówił św. Mikołaj głosem wójta 

Janusza Pierzyny. 
To właśnie w takim otoczeniu Święty wręczał 

słodkie prezenty zgromadzonym dzieciom. 
Świątecznej atmosferze sprzyjały dobre humory 

uczestników, nie tylko obdarowanych prezenta-

mi, ale i napojonych gorącym, zimowym 
„grzańcem”. 

Dla tych dzieci, które trochę zmarzły na 
skwerze, pracownicy Gminnego Ośrodka Kultu-

ry przygotowali zajęcia wewnątrz budynku, na 
sali widowiskowej. 

– Ten rok jest szczególny. Miejmy nadzieję, 
że w tym najbliższym, najwęższym rodzinnym 

gronie będą to święta spędzone szczęśliwie i 
zdrowo, a przede wszystkim razem. To jest naj-

ważniejsze. Mam nadzieję, że widok rozświetlonego 

drzewka będzie cieszył oczy wielu przechodniów – 
mówił wójt Janusz Pierzyna. 

Spotkaniu towarzyszyła muzyka Blach Kapeli. Bez-
pieczeństwo wszystkich przybyłych gości zapewnili 

druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Jasienicy. 

WIESZCZĘCKA JUŻ GOTOWA 
Szybko uwinęli się drogowcy z naprawą półtora-

kilometrowego odcinka ul. Wieszczęckiej w Rudzi-
cy. 

Ul. Wieszczęcka w Rudzicy jest drogą powiato-
wą, dlatego też remont przeprowadził Zarząd Dróg 

Powiatowych. – To ważne połączenie, wielu miesz-
kańców naszej gminy dojeżdża tą drogą do domu i 
do pracy. Dlatego dołożyliśmy się do remontu – 
mówi wójt Janusz Pierzyna. Całość prac kosztowała 
ponad 512 tys. zł, z tego 50 procent pochodzi z bu-
dżetu Gminy Jasienica. 

Remontowany odcinek prowadzi od skrzyżowa-
nia z ul. Strumieńską w kierunku Wieszcząt. Ekipy 
drogowe czekały z rozpoczęciem prac na zakończe-
nie przebudowy nowego przepustu na ul. Strumień-
skiej, aby nie utrudniać i tak skomplikowanych ob-
jazdów wywołanych przez tamte prace. Przypo-

mnijmy, że remont przepustu na ul. Strumieńskiej 

kosztował ponad 600 tys. zł, w całości został pokry-
ty z budżetu Powiatu Bielskiego. 

Toteż, gdy tylko z końcem listopada Strumieńska 
znów stała się przejezdna, ruszyły prace na 
Wieszczęckiej. Objęły one sfrezowanie starej na-

wierzchni i nałożenie nowej nakładki asfaltowej, a 
także wybudowanie poboczy, które znacząco pod-
noszą bezpieczeństwo pieszych użytkowników tej 
ruchliwej trasy. 

W ostatnich dniach zakończono też prace remon-
towe na dwóch drogach gminnych, tj. ul. Granicznej 
w Mazańcowicach (koszt 80,4 tys. zł) oraz Św. Jana 
Chrzciciela w Rudzicy (ponad 75 tys. zł), na ukoń-
czeniu są też roboty na ul. Zagóra w Grodźcu, Św. 
Jana Sarkandra w Iłownicy i Św. Floriana w Mię-
dzyrzeczu Dolnym. Łącznie w tym roku tylko na 
remonty dróg gminnych z budżetu Jasienicy zostało 

wydanych 2,7 mln zł. 
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CO TO BYŁ ZA ROK? – JASIENICZANKA W 2021 ROKU 
Po bardzo trudnym roku 2020, nowy rok 

2021 rozpoczęliśmy z nieco większą nadzieją na 
możliwość spotykania się w trochę większej 
grupie. 

Ale, no właśnie, znowu to ale…. Z każdej 
strony nadal słyszeliśmy o wielu ogranicze-
niach, zdalnym nauczaniu, obowiązkowym no-
szeniu maseczek prawie w każdym miejscu pu-
blicznym. Wszystko z powodu Covid-19. Do-
tknęło to częściowo również nasz zespół. Z 
uwagi na swój wiek, chorobę, jak również brak 
planowanych występów 6 osób zrezygnowało z 
uczestnictwa w naszej dalszej działalności. 
Chcemy w tym miejscu bardzo serdecznie im 
podziękować za te wszystkie lata spędzone ra-
zem w zespole, za ich taniec i śpiew, za miłe 
towarzystwo, za wspólne występy i coroczne 
wspólne wycieczki. Życzymy Wam kochani du-
żo zdrowia, sił i chęci na słuchanie i oglądanie 
nas na różnych plenerowych występach. Jeste-
ście zawsze mile widziani, choćby tylko na wi-
downi. 

Ale rotacja w zespole trwa. Przyszli do nas 
ludzie młodzi, ze szkoły podstawowej, średniej, 
jest nawet studentka. Mamy więc nadzieję, że 
Jasieniczanka nie zaginie. 

Pomimo tych wszystkich ograniczeń starali-
śmy się i nadal staramy działać.  

I tak 11 II 2021 r. zorganizowaliśmy sobie 
taki wewnętrzny „tłusty czwartek”, czyli były 
superpączki i takie tam sałatkowo-majonezowe 
różności. Te przygotowywane wspólnie kanap-
ki, to super okazja do różnych wspomnień i to-
warzyskich rozmów przy kuchni. Również snu-
cia planów na przyszłość.  

Byliśmy bardzo szczęśliwi, kiedy okazało 
się, że nasz długo planowany wyjazd na Mazury 
będzie możliwy. Wyjechaliśmy więc wczesnym 
rankiem 24 VI 2021 r. na piękną, tygodniową 
wycieczkę, połączoną z intensywnymi wystę-
pami na ziemię mazurską do Pisza i okolic. 
Szczegóły tego wyjazdu zostały opisane przez 
naszą szefową Marysię Szubert i opublikowane 
w miesięczniku „Jasienica” w lipcu.  
− 22 VIII 2021 r. – Mając na uwadze, że rok 

2021 powolutku się kończy zorganizowaliśmy 
sobie ognisko przy kompleksie sportowym na 
Drzewiarzu. Wspólny zakup kiełbasek, 
smaczne ciasta upieczone przez nasze 
koleżanki i kolegów, tak; panów też, do tego 
dobre humory nas wszystkich, to była 
gwarantowana, superatmosfera ogniskowa. To, 
że tańczyliśmy nasze tańce na bruku, przy 
ognisku świadczyło o tym, że bardzo lubimy 
tańczyć, do tego mobilizacja naszej szefowej z 
akordeonem w ramionach dopełniła wszy-
stkiego. Troszkę utrudniał (uprzykrzał) nam 
brak najzwyklejszych toalet blisko miejsca 
przeznaczonego na ognisko. Problem, jakby 
nie było – jest. 

− 8 X 2021 r. – Nasze wcześniejsze pomysły 
wdrożyliśmy w życie. Z myślą o osobach 
starszych i po przebytych chorobach 

zorganizowaliśmy się i pojechali z naszymi pieśniami i 
tańcami do kuracjuszy sanatorium w Goczałkowicach 
Zdroju, aby umilić im tych kilka tygodni spędzonych na 
męczących zabiegach zdrowotnych. Ponieważ koncert w 
sanatorium skończyliśmy ok. godz. 18, czyli dla niektórych 
z nas po całym dniu pracy od 6 rana, albo i nauki w szkole, 
postanowiliśmy pójść wspólnie na obiad. Smakował 
wspaniale, ale też i trochę nas kosztował… 

− 16 X 2021 r. – O godz. 13 w kościele ewangelickim w 
Jasienicy odbył się pogrzeb współzałożycielki naszego 
zespołu pani Heleny Kobieli (93 lat). W kościele i na 
cmentarzu zaśpiewaliśmy kilka pieśni, wdzięczni w sercu 
za to, co zrobiła dla istniejącego do teraz zespołu, przed 
ponad 33 laty. 

− 19 XI 2021 r. – Ponownie zawitaliśmy u kuracjuszy 
sanatorium z naszymi tańcami i pieśniami. 16:30 to późna 
pora dnia, zważywszy, że to już jesień i szybko jest ciemno 
do tego jeszcze są wśród nas osoby pracujące i uczące się 
dlatego uważam, że należy się im wszystkim wielki szacu-
nek za chęci, za serce i włożony w to wszystko wysiłek. 
Oczywiście bardzo się cieszymy z tego, że nadal możemy 
rozsławiać naszym śpiewem i tańcami naszą gminę i naszą 
małą ojczyznę zwaną Jasienica w sąsiednich miejscowoś-
ciach. Jesteśmy również bardzo wdzięczni za wszelkie 
wsparcie nas w tych wszystkich działaniach szefostwu 
GOK w Jasienicy. 

− 26 XI 2021 r. – Zorganizowaliśmy sobie Andrzejki 
połączone z cotygodniową próbą zespołu. Jak dobrze, że 
mamy wśród siebie dobrego kucharza i osoby lubiące 
upiec dobre ciasta… Mając cały czas na uwadze obecną 
sytuację pandemiczną, zdając sobie sprawę z możliwego 
zagrożenia chorobą, jak również wiedząc o osobach 
chorych i przebywających na kwarantannie staraliśmy się 
zachowywać  odpowiedzialnie, z dystansem i częstą 
dezynfekcją rąk. 

Co przyniesie nam grudzień i przyszły 2022 rok, nie wiemy. 
Ale na zbliżające się Święta Bożego Narodzenia i Nowy 
Rok chcemy życzyć wszystkim mieszkańcom i czytelnikom 
„Jasienicy” dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności, chęci słu-
chania i oglądania nas w następnych latach, a także wzajem-
nej ludzkiej życzliwości i takiego normalnego podania sobie 
ręki bez strachu i obaw o siebie wzajemnie i swoich bliskich. 
      

Paulina Podstawna 
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RZECZ O WŁADYSŁAWIE NEHREBECKIM 
OJCU BOLKA I LOLKA… I NIE TYLKO 

Październikowa prelekcja Stanisława Noworyty 
przeniosła nas na krótką chwilę nie tylko w krainę 
dzieciństwa i młodości, ale pozwoliła lepiej 
zrozumieć trudną rzeczywistość międzywojnia, 
wojny i okresu powojennego. Ta rzeczywistość była 
tłem do opowieści o życiu wybitnego artysty 
Władysława Nehrebeckiego, o którym mówiono, iż 
jest polskim Waltem Disneyem.  

Długoletnia przyjaźń Stanisława Noworyty z sy-
nami Władysława Nehrebeckiego Janem i Roma-
nem zaowocowała powieścią: „Ty masz nazwi-
sko…”, Zawarł w niej biografię artysty wzbogaconą 
wątkami fantazyjnymi, w której prawda przeplata 
się z literacką fikcją. 

Za zgodą autora, zacytuję resumé powieści: 
„Tłem historyczno-geograficznym opowieści jest 

Podole w XX-leciu międzywojennym, ze szkicem 
mieszanki narodowościowej, polskiego Klondike, 
czy Galicyjskiego Piekła. Los przyszłego artysty, 
jednego z twórców polskiej animacji – Władysława 
Nehrebeckiego, prowadzony jest niezwykłym splo-
tem przypadków, od odkrycia brylantowo czystego 
talentu i jego autoszlifowanie, po osiągnięcie przez 
borysławskiego półsierotę wyżyn artyzmu i 
popularności, po radości i klęski, amplitudę 
szczęścia po zenit i, zgodnie z kabałą liczby 23,  
dramatu po nadir. Szlak ów wiedzie przez czasy 
konfliktów pogranicza polsko-ukraińskiego, rebelii 
rusińskiej, wkroczenia Wehrmachtu na Podole, 
radziecką okupację, wywózkę na roboty, rozterki 
powrotu, tworzenie komiksów i natrafienie na 
Zdzisława Lachura, także pasjonata animacji, z 
którym tworzą studio eksperymentalne, zalążek 
późniejszego Studia Filmów Rysunkowych w Biels-
ku-Białej.  

 Od wczesnego dzieciństwa spotyka na swojej 
drodze rusińskiego prześladowcę (Dziki, Piskun, 
Sopranista, Poharatany), wykorzystującego każdą 
nadającą się okazję do skrzywdzenia Bila, jak na-
zywał małego Władusia. Miewa z nim do czynienia 
niemal w każdej sekwencji swego życia. Gdy na to 
nałożą się wydarzenia rodzinne, sercowe, osiągnię-

cia zawodowe, 
nękające docho-
dzenia UB i SB, 
śmierć żony, nie-
unikniony kon-
flikt rodzinny i przygnębiający proces o prawa au-
torskie do „Bolka i Lolka". A przecież niemal do 
końca swojego krótkiego życia odkrywał coraz to 
bardziej zaskakujące fragmenty swojego pochodze-
nia, o czym, z wrodzonej ostrożności i obawy o 
rodzinę, z nikim się nimi nie dzielił.   

W ostatniej scenie, w błękitach nocnej scenerii 
szpitalnego pokoju, przy łóżku konającego 
Władysława spotykają się dwaj antagoniści Dzik 
(Demko) i Bil (Władysław, Włado). Wszystkie wątki 
powieści zbiegają się w metaforycznym finale, 
odsłaniając motyw intryg, poszukiwań i kodu: - Ty 
znasz Demko, imiona moich głównych bohaterów? 
- Jasne, to Bolek i Lolek 
- Tak, przeczytaj same ich inicjały 
- Bil. O kurde! Aleś to wymyślił! 
- Bo to jest mój prawdziwy podpis pod dziełem mo-
jego życia. 
- Tak teraz chodźmy wraz, na łąki nad Schodnicą, 
jak dawniej Hawryły z Bilami chadzali.  

Odrzucił wszelkie stenty, przewody, kroplówki, 
które były już zbędne. Objęli się ramionami i wyszli 
na wieczny spacer.  

Członkowie Koła Macierzy Ziemi Cieszyńskiej 
w Grodźcu, uczestniczący w tym spotkaniu, nie tyl-
ko zdobyli sporą garść wiedzy o niezapomnianym 
twórcy filmów rysunkowych, którymi Bielsko- 
Biała słynie, ale poznali zawiłe losy naszych ro-
daków w okresie wojennej zawieruchy. Osobisty 
urok, kultura, wiedza i elokwencja prelegenta były 
kolejnymi atutami wieczoru.  

Dziękujemy Agnieszce Bronowskiej, dyrektorce 
Gminnego Ośrodka Kultury w Jasienicy oraz Stani-
sławowi Cebulakowi, prezesowi OSP w Grodźcu za 
pomoc w zorganizowaniu imprezy.  

 Irena Skrzyżala   

Najbliższym: dzieciom, mężowi, mamie 

oraz wszystkim, których nagła śmierć 

ś.p. Ani Konderli - Zając 
pozostawiła w  smutku, nieutulonym żalu i samotności. 

Dzielimy Wasz ból, w myślach i w sercu jesteśmy z Wami. 

Ania pozostanie na zawsze w naszej wdzięcznej pamięci. 

Zarząd i członkowie 

 Koła Macierzy Ziemi Cieszyńskiej w Grodźcu 
. 
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NIE UMIERA TEN, KTO TRWA W PAMIĘCI 
 Śp. Henryk Stroka (1934 – 2021) odszedł 4 listopada 2021 r. w wieku 87 lat. 
Całe jego życie było związane z Ziemią Cieszyńską, gdzie żył i pracował. Urodził się 
we wsi Kowale w parafii Św. Mikołaja w Pierśćcu. Pochodził z rodziny, w której 
miłość oraz przywiązanie do ziemi było czymś oczywistym i pielęgnowanym od lat. 
Kultywowanie tych tradycji i wartości potrafił zaszczepić w swojej rodzinie. Do dzisiaj 
strój cieszyński jest chlubą tego domu w promowaniu przez dzieci i wnuków tradycji 
beskidzkiego folkloru. 
 Śp. Henryk był najstarszym z siedmiorga rodzeństwa, synem Heleny i Floriana 
Stroków. Dzieciństwo i młodość przypadło na trudny okres okupacji, hitlerowskiego 
nazizmu i stalinowskiego komunizmu. Były to wyniszczające nasz naród systemy, 
szczególnie ciężkie dla gospodarstw indywidualnych, gdzie przy braku maszyn, na-
kładano obowiązkowe dostawy płodów rolnych, wysokie podatki, przymusową pracę 
w kopalniach, wojsku, utrudniano kształcenie dzieci „kułaków”. 
 Wszystkie te etapy dotknęły śp. Henryka. Ciężko pracował w Bieszczadach przy 
budowie dróg, odśnieżaniu torów kolejowych, budowie mostu w Komańczy. Gdy 
miał 20 lat powołano go do wojska, gdzie po przysiędze przydzielono do pracy w 
kopalni „Wujek”.  
 W 1957 r. zawarł związek małżeński z Genowefą z domu Suchy, wspólnie w 
Świętoszówce prowadzili gospodarstwo rolne. Był oddanym mężem i kochającym 
ojcem trójki synów, dziadkiem i pradziadkiem, przyjacielem oraz życzliwym 
sąsiadem. To człowiek o wielkim sercu, nie przeszedł obojętnie obok 
potrzebującego, zawsze można było na niego liczyć. Był niepowtarzalny, odpowied-
zialny i wytrwały w dążeniu do celu. Stanowczość jego charakteru pozwoliła mu 
pokonać wiele trudności, a nawet upokorzeń, jakich doznawał w życiu. Motywowała 
go głęboka wiara w Boga, honor, miłość i przywiązanie do małej ojczyzny. 
 Dał się poznać w naszym środowisku jako wielki społecznik. Świadczą o tym do-
konania w licznych przedsięwzięciach, w których się udzielał, między innymi: 
• był radnym w Gromadzkiej Radzie Narodowej w Grodźcu  
• przez 49 lat był prezesem Kółka Rolniczego „Biery – Świętoszówka”, które 

powstało w 1958 r. w Bierach. Tam stworzył odpowiednią bazę z zapleczem 
gospodarczym. Za jego kadencji zakupiono działkę i wybudowano „Dom 
Działacza Kółek Rolniczych”, który obecnie pełni rolę wielofunkcyjnego obiektu 
Gminnego Ośrodka Kultury  w Bierach.  

Z wygospodarowanych środków finansowych Kółka Rolniczego dotowano or-
ganizacje społeczne, między innymi Koła Gospodyń Wiejskich, szkoły, 
przedszkole, OSP, Koło Emerytów, itp. Ostatnio środki te wspólnie z Urzędem 
Gminy Jasienica przeznaczono na parking przy kościele ewangelickim w 
Świętoszówce  

• pomagał przy budowie Domu Nauczyciela w Świętoszówce  
• przy budowie remizy OSP w Świętoszówce, gdzie od samego początku był dru-

hem  
• prowadził gospodarstwo rolne specjalizujące się w produkcji trzody chlewnej 

oraz uprawie zbóż na paszę. 
W okresie tym zdobył szereg prestiżowych nagród na szczeblu wojewódzkim i 

krajowym. W 2005 r. otrzymał nagrodę Starosty Bielskiego im. Księdza Prałata 
Józefa Londzina, Był nominowany przez samorząd Urzędu Gminy w Jasienicy za 
wieloletni wkład w działalność społeczną. W 1975 r. za całokształt pracy śp. Henryk 
otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski 

8 grudnia 1987 r. Powołano Komitet Społeczny Budowy Kościoła w 
Świętoszówce, którego został przewodniczącym. Tu wówczas najbardziej 
uwydatniła się jego działalność i talent służenia społeczeństwu. Był nie tylko 
przewodniczącym, także zaopatrzeniowcem z własnym transportem i odpowiednim 
sprzętem, kasjerem, robotnikiem oraz hojnym ofiarodawcą.  
 Zapał, energia i entuzjazm z jakim podjął się budowy tego kościoła udzielił się 
również mieszkańcom. Należy podkreślić, że był to ogromny wysiłek. Budowano w 
sposób tradycyjny. 
 Kościół pw. Ducha Świętego jako filia kościoła parafialnego pw. Św. Bartłomieja 
w Grodźcu został wybudowany w ciągu 4 lat, tj. W latach 1990-1994 r. 
Zaangażowani byli wszyscy mieszkańcy Świętoszówki, organizacje społeczne, 
KGW, Kółko Rolnicze „Biery-Świętoszówka”, młodzież szkolna, OSP Świętoszówka 
przy wsparciu Urzędu Gminy Jasienica. Pomoc uzyskano również z innych parafii 
ze Śląska, gdzie dotarli członkowie Komitetu Budowy Kościoła. Z własnych środków 

na rzecz kościoła przekazał grunt 
pod drogę objazdową, a później po-
łowę powierzchni parkingu, II dzwon, 
piaskowiec na chór kościoła, granit 
na schody, niektóre materiały bu-
dowlane i szereg innych nieodnoto-
wanych świadczeń.  
 Patrząc na tę świątynię z pers-
pektywy minionych lat trudno 
uwierzyć, że tak piękny kościół 
wzniesiono w najmniejszym bo 14 
sołectwie Gminy Jasienica, liczącym 
zaledwie niecałe 600 mieszkańców.  
  Nie zawsze było łatwo. 
Borykając się z trudnościami w cza-
sie budowy, zawierzał je Bogu. W 
„Księdze Pamiątkowej” zapisał: „Pa-
nie Boże, jak ty Nam nie pomożesz 
to my tego kościoła nie wybuduje-
my”. 
 Nawet w czasie choroby, kiedy 
nie mógł czynnie pracować, żywo 
interesował się wszystkim, co 
dotyczyło kościoła w Świętoszówce. 
Kiedyś powiedział: „Kościół ten 
będzie dziełem mojego życia” i był 
temu wierny aż do końca. 
 Drogi śp. Henryku, należą Ci się 
ogromne słowa podziękowania i uz-
nania za trud i pracę, którą podjąłeś 
jako przewodniczący Komitetu Bu-
dowy Kościoła i dzieło to 
doprowadziłeś do końca. 
  Przyjmij nasze wspólne podzię-
kowania od wszystkich mieszkań-
ców Świętoszówki i tych, którzy 
chętnie modlą się w tym kościele 
pełnym radości i promieni Ducha 
Świętego.  
 Przykład jaki dałeś nam i na-
stępnym pokoleniom – jako praw-
dziwy chrześcijanin i społecznik, 
świadczy o Twoim niezłomnym he-
roizmie godnym do naśladowania.  

Spoczywaj w Bożym Pokoju 

Opracował: Benedykt Samol  
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SREBRNE MEDALE I WICEMISTRZOSTWO EUROPY W BOCCI 
Damian Iskrzycki i Dariusz Borowski z Ru-

dzicy zdobyli srebrne medale Mistrzostw Europy 
i tym samym kwalifikacje na Mistrzostwa Świata 
w Rio de Janeiro w 2022 r. 

Mistrzostwa Europy w Bocci odbyły się na prze-
łomie listopada i grudnia w hiszpańskiej Sewilli, 
gdzie zawodnicy z całej Europy rywalizowali indy-
widualnie, w parach oraz teamach. Dobrze wypadła 
reprezentacja Polski, która zdobyła aż trzy medale, 
jeden złoty i dwa srebrne. Te ostatnie przypadły 
zawodnikom z Rudzicy Damianowi Iskrzyckiemu i 
Dariuszowi Borowskiemu w kat. BC3. W parach 
wraz z Edytą i Krystyną Owczarz wywalczyli II 
miejsce i tytuł wicemistrzów Europy. 

To była ich pierwsza rywalizacja w międzynaro-
dowym turnieju mistrzowskiej rangi po prawie pół-
torarocznej przerwie spowodowanej pandemią. 
Sukces jest o tyle ważny, że zawodnicy walczyli nie 
tylko o medale Mistrzostw Europy, lecz także o 
kwalifikacje na Mistrzostwa Świata w Brazylii, któ-
re odbędą się w Rio de Janeiro w grudniu 2022 r. 

Kalendarz przyszłorocznych startów rok zapo-
wiada się bardzo intensywnie, bo World Boccia 
BISFed zaplanował poza Brazylią start w ramach 
pucharu świata również w Kanadzie, Portugalii i 
Taipei oraz zawody rangi World Boccia Challenger 
w Polsce, Chorwacji i we Włoszech. Jeszcze nie są 
znane dokładne terminy poszczególnych zawodów, 
ale na pewno w kilku z nich zawodnicy w Rudzicy 
wystartują. 

Warto dodać, że sezon polskiej ligi bocci rów-
nież zakończył się dla nich bardzo pozytywnie. Z 
uwagi na sytuację epidemiczną i przesunięcie roz-
grywek z 2020 r. na 2021 r. odbyły się dwa finały 
Mistrzostw Polski, w których Iskrzycki i Borowski 
zdobyli tytuł Mistrza i Wicemistrza Polski. Pozosta-
li zawodnicy sekcji w Rudzicy także przywieźli 
medale Mistrzostw Polski. I tak Dominik Walczyk 
w kat. BC4 zdobył złoto, a Łukasz Bojda brąz. Sek-
cja bocci w naszej gminie jest obecnie najsilniejszą 
w Polsce, o czym świadczy wygrana w klasyfikacji 
medalowej Polskiej Ligi Bocci. 

PODZIĘKOWANIE ZA PRACĘ W KOŁACH GOSPODYŃ 
Wójt Janusz Pierzyna podziękował za pracę w 

sołeckich kołach gospodyń wiejskich paniom, 

które przekazały kierowanie stowarzyszeniem 
młodszym koleżankom. 

W sali Gminnego Ośrodka Kultury przy Urzę-
dzie Gminy w Jasienicy spotkały się panie z Gmin-
nej Rady Kobiet. Przy tej okazji Anna Tomik z 
Iłownicy i Władysława Sacher z Mazańcowic zre-
zygnowały z przewodniczenia kołom w swoich so-
łectwach i przekazały obowiązki młodszym kole-
żankom. Anna Tomik kierowała kołem przez 53 la-
ta, pielęgnując polską kulturę, wywierając silny 
wpływ na rozwój sołectwa poprzez kultywowanie 
tradycyjnej sztuki kulinarnej, rękodzieła ludowego 
oraz współtworząc wiele społecznych inicjatyw. 
Władysława Sacher kierowała kołem w Mazańco-
wicach przez sześć lat. 

Wójt Janusz Pierzyna podziękował ustępującym 
przewodniczącym za ich zaangażowanie, wręczając 
okolicznościowe tabliczki. – Chcieliśmy uhonoro-
wać te panie, które poświęciły wiele lat pracy w na-
szych kołach gospodyń. To dzięki nim, ich zaanga-
żowaniu, pomysłowości, pracy i wytrwałości tak 
wiele te stowarzyszenia wniosły do życia społecz-
nego i kulturalnego naszej gminy. Zawsze dbały o 

podtrzymywanie tradycji, zwyczajów i historii na-
szego regionu oraz promocję dziedzictwa kulturo-
wego. Zawsze włączały się w przygotowanie różno-
rodnych przedsięwzięć, które promowały naszą 
gminę – mówił wójt. 

Nowymi przewodniczącymi zostały Irena Sojka 
w Iłownicy i Wiesława Dziergas w Mazańcowicach. 
Wójt Janusz Pierzyna w imieniu całej społeczności 
gminy Jasienica pogratulował wyboru, a także zło-
żył życzenia owocnej pracy. 

W gminie Jasienica działa 14 kół gospodyń wiej-
skich. 
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XVI MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL CHÓRÓW „GAUDE CANTEM” 
W ramach koncertów towarzyszących 

XVI Międzynarodowego Festiwalu Chó-

rów „Gaude Cantem” im. Kazimierza Fo-

bera 23 października w Filii GOK w Ma-

zańcowicach można było usłyszeć trzy 

zespoły: Chór Mieszany „Lutnia” z Ligo-

ty – dyrygent: Krzysztof Przemyk, Chór 

Mieszany „Hejnał Mazańcowice” z Ma-

zańcowic – dyrygent: Krzysztof Przemyk 

i Zespół Pieśni i Tańca „Ziemia Kroczyc-

ka”z Kroczyc – choreograf: Katarzyna 

Miklas, chórmistrz: Barbara Czajkowska, 

opiekun zespołu: Małgorzata Sochacka. 

Wspaniała atmosfera koncertu, piękna 

muzyka, tańce i kolorowe stroje na długo 

zostały w pamięci zarówno słuchaczy jak 

i wykonawców. 

Koncert odbył się pod honorowym pa-

tronatem Wójta Gminy Jasienia Janusza 

Pierzyny. 

Organizatorami Festiwalu byli: Polski 

Związek Chórów i Orkiestr Oddział Biel-

sko-Biała, Regionalny Ośrodek Kultury w 

Bielsku-Białej i Gminny Ośrodek Kultury 

w Jasienicy. 

Impreza mogła się odbyć dzięki wspar-

ciu: 
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Z  G Ó R K I … 

Powiew wielkiego świata 

 Zjechali się z wielkiego świata. Z tytułami na-
ukowymi w zanadrzu – doktorzy i profesorzy, 
nawet z samej Warszawy! Przywieźli mądrość w 
książkach i w głowach, którą dzielili się szczo-
drze, choć niedosyt pozostał, bo tylko przez dwa 
dni. A było warto posłuchać! I będzie trzeba się 
zastanawiać, już w zaciszu domowych pieleszy, 
nad tym, co powiedzieli, wygłosili, siejąc ziarno 
niepokoju, zakłócając błogi spokój uśpionych 
zamyśleń. Patrzyli na „Człowieka w ruchu”, 
przemieszczającego się, poszukującego (złudne-
go?) szczęścia na tej Ziemi. Mamy mały mętlik w 
głowie, bo podczas tych dwóch dni aż dwanaście 
konferencji. Niby na ten sam temat, ale różnorod-
nych – od prezentacji pracy magisterskiej o kulcie 
św. Wendelina, przez rozprawę o tym, o czym nie 
mieliśmy pojęcia: jak pojęcia zmieniają świat, a 
świat zmienia pojęcia, po dręczące profesorskie 
pytania: Gdzie znajdę azyl? Kto mi da gościnę?  

Będzie o czym myśleć przy śpiewnej, słodkiej 
kolędzie czy podczas wpatrywania się w dodat-
kowe nakrycie dla strudzonego wędrowca przy 
wigilijnym stole. 
 Niekwestionowaną gwiazdą tej intelektualnej 
przygody był prof. Tadeusz Sławek, wybitny 
uczony, poeta, eseista, były rektor Uniwersytetu 
Śląskiego – oryginalny zarówno w swoich na-
ukowych, filozoficznych zapatrywaniach, jak i 
w… wyglądzie! Nic dziwnego, że na jego mi-
strzowskim wykładzie pojawiła się (na balkonie) 
pod opieką pedagogów nawet młodzież szkolna, 
której pełno, a jakoby jej nie było, bo w takim 
skupieniu i ciszy (którą słyszałem bodaj pierwszy 
raz w „wykonaniu” dziatwy, jakby się niegdyś 
powiedziało) wsłuchiwała się w mądre słowa au-
torytetu naukowego, będącego jednocześnie auto-
rytetem moralnym. Ten wielowymiarowy i barw-
ny prelegent z równą swobodą hasa po filozoficz-

nych łąkach, jak i, już do-
słownie, w maratońskich 
biegach, z rozwianym dłu-
gim, siwym włosem i rozwi-
chrzonymi myślami, które, 
już uporządkowane, zapre-
zentował zabranym. Szkoda 
tylko, że przeznaczył na wy-
kład zaledwie 40 minut, jakby to był sprint na 
setkę, choć chciało się przebiec z profesorskimi 
przemyśleniami co najmniej 42 kilometry! 
 W pierwszym dniu ogłoszono wyniki i wrę-
czono nagrody w konkursie plastyczno-
fotograficznym dla uczniów szkół podstawowych, 
których prace zaprezentowano na towarzyszącej 
głównej imprezie wystawie. 
 Imprezę zakończył z dosłownym przytupem 
interesujący zespół, o może niezbyt pozytywnej i 
budującej nazwie RUINA BAR, ale za to z samej 
Warszawy(!), mnie kojarzący się już nie tylko ze 
stolicą, a jak najbardziej lokalnie z naszym swoj-
skim „Barem pod Zamkiem”. Bar ten zwany jest 
od zarania przez jeszcze trzeźwych i już zalanych, 
adekwatnie do sytuacji, które miały tam miejsce 
barem „Pod Pałą”, albo pieszczotliwiej „Pod Pał-
ką”. 

Na koniec, jako wisienkę na torcie, zostawiłem 
najistotniejszą informację, którą dobrze ułożeni 
piszący ogłaszają zwykle na początku: w Gmin-
nym Ośrodku Kultury w filii w Rudzicy odbyły 
się, już po raz szósty, WENDELINARIA, zorga-
nizowane profesjonalnie przez Towarzystwo Mi-
łośników Rudzicy i Polskie Towarzystwo Socjo-
logiczne – Oddział Katowicki przy współudziale 
GOK-u.  

Juliusz Wątroba 
Juliusz W

Serdeczne podziękowania za wyrazy współczucia, zamówione Msze św., 

złożone wieńce i kwiaty oraz liczny udział w uroczystości pogrzebowej naszego kocha-

nego ojca, dziadka i pradziadka 

ŚP. HENRYKA STROKI 
ks. proboszczowi Andrzejowi Szczepaniakowi, ks. Ignacemu Czadrowi, ojcu Gedeonowi 

Kuklińskiemu, Wójtowi Gminy Jasienica, druhom OSP z Świętoszówki i Grodźca, 

 pocztom sztandarowym, delegacjom lokalnych organizacji: Kółka Rolniczego „Biery – 
Świętoszówka”, Radzie Parafialnej i Ekonomicznej parafii Grodziec,  

Radzie Sołeckiej z Świętoszówki, KGW z Świętoszówki i Bier. 

Dziękujemy panu Benedyktowi Samolowi i druhowi Andrzejowi Rojczykowi za słowa 

podziękowania. Dziękujemy wszystkim uczestnikom pogrzebu, krewnym, znajomym, są-
siadom, okolicznym mieszkańcom. 

         Składa Rodzina  
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DOWNI TAK NIE BYŁO 
Witóm piyknie! 

Witóm Was piyknie ludeczkowie złoci, 
dyć my się ani nie łobezdrzyli jak tyn rok 
nóm zlecioł. Nie zlyźli my bardzo z kiercho-
wa, kaj spóminali my tych, co łodeszli, a już 
słyszymy w galeriach, supermarketach „Czas 
radości, wesołości nastoł światu temu”. Ale 
pomału, pomału. piyrsze je jeszcze adwynt – 
czas zadumy i łoczekiwanio na narodzyni Je-
zusa. Ale świat biznesu ło tym zapómnioł, 
dlo nich czas radości to pełno kapsa. Kiesi 
downi tak nie było.  

Kie przyszeł adwynt to po chałpach było 
cicho, nie słyszało sie głośnej muzyki, bło-
znowanio, żodyn też w tym czasie sie nie 
wadził, ludzie stowali sie jakby lepsi. Śpiy-
wało sie po chałpach pobożne pieśniczki. 
Dziecka w dłógi wieczory rychtowały rozto-
majte cacka na gojiczek, łuczyły sie też na 
pamiyńć kolynd, bo przeca pójdóm jako pa-
stuszkowie łod chałpy do chałpy zwiastować 
gotowóm wieść ło narodzóym Zbawicielu. 
Zaś starsi chłapcy rychtowali berła, koróny a 
szumne łoblycze, dyć jako trzej królowie mu-
szym wyglóndać bogato. Łuczyli się też koż-
dy swoji roli, coby jejich wystómpiyni było 
piykne i podobało sie tym, kierzy bydóm ich 
łoglóndać. Rychtowali sie na tyn czas rado-
ści, wesołości, czas Godnych Świónt, kiery 
poprzedzoł Wigilijny dziyń – inszy łod zwy-
kłych dni. We Wilije trzeja było pościć do 
wieczora, chyba żeby kiery niewydzierżoł tóż 
mógł se wzióńć kónsek chleba i czornej ka-
wy. Kożdy sie też staroł łoddać kaj jaki dług i 
nic w tym dniu nie pojczować. Dziecka zaś 
starały się, coby im nie wyrzazać, bo by były 
bite przez cały rok. Tóż starały sie być po-
słószne. Gaździnki w kuchyni rychtowały 
wieczerze, piekły kołocze ze syrym, z ma-
kym, ze śliwkami i jabkami, woniało po całej 
chałpie. Starały się, coby na stole było to, co 
na polu łurosło. Nie zapómniały też, żeby na 
postrzodku stołu leżoł chlyb. Chłopi tego 
dnia z dzieckami robili kole chałpy porzónd-
ki, odbywali gowiydź, strojili gojiczek. Jak 

już było wszystko porobione, 
kożdy się piyknie łumył, łoblyk 
do czystego łoblyczo i siadało sie 
ku stołu. Przed wieczerzóm trzeja 
było porzykać, rożnóć świyczki i 
zaczynało sie jeść. Naprzód sie 
jadło zupe rybióm abo grzybule, 
potym rybe łobzolanóm w brez-
lach z ziymniokami abo z chlebym, kiery jak tam 
chcioł. Jadło sie też kapuste, fazole z pieczkami, poni-
kierzy warzyli też groch, ale to tam ni ma dobre na 
brzuch. Było też cosi na mlyku – ryż, gryzek z ma-
słym i cukrym. Wszystkigo trzeja było sprógować. 
Kiery jeszcze mioł mało a szmak, tóż se wziął koło-
cza. Łopłatkym dzieliło sie pod kóniec wieczerzy – 
moczało sie go w miodzie, co znaczyło, żeby cały rok 
był słodki jak tyn miód. Po Wiliji jeszcze się porzyga-
ło, a potym śpiywało pobożne pieśniczki. Kolynd się 
downi w Wilije nie śpiewało, dziepro na drugi dziyń, 
jak sie przyszło z kościoła z pastyrki abo jutrzni. Dzi-
sio sie już śpiywo ty piękne kolyndy we Wilije i my-
ślym, że Pónbóczek nie bydzie miołnóm tego za złe. 
A kie już Nowy Roczek za progym stoi, piyknie po-
winszować przeca mi sie godzi: 
 

Żeby było zdrowo, nic nóm nie chybiało 
A wszystko dobrze nóm się łukłodało. 
By to choróbsko co się przykludziło 
W sakry se poszło i sie zatraciło. 
By sie straciła pycha, co tak fest łurosła 
By kożdy w bliźnim widzioł brata, siostrę. 
By se my żyli w tej nasze słoneczej Gminie  
Jak Adam z Jewkóm w raju kiery nie przeminie. 
Byś był szczyńśliwy nie potrzeja wiela 
Łodwiedź kolege, sómsiada i swego przociela. 
Pamiyntej też ło tym, kierego zmógła choroba 
I spytej się piyknie, czy mu czego nie potrzeba. 
Krocz łodważnie po tej naszej ziymi 
Łoczy miej łotwarte, bydź zawżdy z biydnymi. 
Spozdrzyj kogo by pocieszyć, kogo zaś przytulić 
Komu łzy łobetrzyć dzisio, dobre słowo szepnóć. 
Nie stój! Idź, pumo gej zrób tyn mały kroczek 
A bydziesz szczyńśliwy, bogaty przez calutki roczek. 

J. N Josyniczanin 

 

 

 

 

 

Wyrazy głębokiego żalu i współczucia z powodu śmierci 

Ś.P. Franciszka Stuska 

wieloletniego członka Zespołu Regionalnego „Jasieniczanka” 
składają rodzinie i bliskim 

członkowie Zespołu Regionalnego „Jasieniczanka” 
Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy 
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SZTUKA Z KAPELUSZA 
„Sztuka z kapelusza” to tytuł wystawy przygo-

towanej przez Muzeum Zamek Opalińskich w 
Sierakowie oraz Wielkopolski Związek Artystów 

Plastyków .  

W piątkowe popołudnie 19 listopada odbył się 
uroczysty wernisaż wystawy, gdzie zaprezento-

wano unikatowe prace członków stowarzyszenia 
oraz uhonorowano Floriana Kohuta nagrodą Ro-

binson'2021 za wieloletnią twórczą aktywność i 

niestrudzoną pracę na rzecz propagowania kultury 

i sztuki.  
 

JOSIYNICZANIN WYRÓŻNIONY 
Józef Niesyt, gawędziarz z Jasienicy, w 

poniedziałek 22 listopada otrzymał wyróż-
nienie w Konkursie na Najaktywniejszego 

Seniora województwa śląskiego. 

Józef Niesyt ma 75 lat, jest mieszkańcem 

Jasienicy. W swojej bogatej działalności spo-

łecznej pełni m.in. funkcję przewodniczącego 

miejscowego Koła Emerytów, Rencistów i In-

walidów, organizuje liczne spotkania integra-

cyjno-rozrywkowe oraz wycieczki krajoznaw-

cze dla seniorów. Przede wszystkim jednak 

znany jest z promowania gwary Śląska Cie-

szyńskiego zarówno „na żywo”, jak i w piśmie. 

M.in. na łamach lokalnego czasopisma „Jasie-

nica” co miesiąc publikuje pisany gwarą felie-

ton, poruszający najczęściej wątki rodzimej 

tradycji zderzonej ze współczesną codzienno-

ścią życia w Jasienicy. 

Zaangażowany we współpracę z Zespołem 

Regionalnym „Jasieniczanka” tworzy scenki 

rodzajowe, związane z obrzędowością Śląska 

Cieszyńskiego. Jest znakomitym gawędzia-

rzem, a jego zabawne gwarowe opowieści 

przyniosły mu wiele prestiżowych nagród i wy-

różnień, m.in. w Konkursie Gwary Cieszyń-

skiej, Konkursie „Po naszymu, czyli po Ślą-
sku”, organizowanym przez Polskie Radio Ka-

towice, na Posiadach Gwarowych, organizowanych 

przez Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-

Białej, czy w końcu na Festiwalu Folkloru Polskiego 

„Sabałowe Bajanie” w Bukowinie Tatrzańskiej. 

Kandydaturę Józefa Niesyta do Konkursu na Na-

jaktywniejszego Seniora i Najaktywniejszą Seniorkę 
Województwa Śląskiego zgłosił wójt Janusz Pierzy-

na, razem z kandydaturą Marii Dziadek, społecz-

niczką, która przez wiele dekad działała w lokalnych 

organizacjach społecznych. Józef Niesyt był jednym 

z 97 zgłoszonych do konkursu, następnie jury wy-

brało go do 12-osobowej grupy nominowanych do 

nagrody. Wyróżnienie odebrał z rąk wicewojewody 

śląskiego Jana Chrząszcza.  

fot. /ŚUW/ 
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NAGRODY DLA MISTRZÓW TEATRU JEDNEGO AKTORA 
Spektakl „Odważyłam się zdjąć buty” 

Karoliny Słonki pod patronatem Gminnego 
Ośrodka w Jasienicy podbił serca jurorów 
XVII Międzynarodowych Spotkań z Mono-
dramem „O Złotą Podkowę Pegaza” zdo-
bywając Grand Prix – Nagrodę Prezydenta 
Miasta Suwałk. Obok nagrody głównej ju-
rorzy przyznali jedną Złotą Podkowę, 
otrzymała ją Karolina Sadowska za spek-
takl „Lot” pokazywany w kategorii aktorzy 
zawodowi oraz aż pięć nagród specjalnych i 
jedno honorowe wyróżnienie. Do kogo trafi-
ły? 

Trzynaścioro utalentowanych monogrami-
stów, aktorów amatorów i zawodowców z Pol-
ski i Słowacji podzieliło się swoją wrażliwo-
ścią i pokazało na scenach Suwalskiego 
Ośrodka Kultury cząstkę siebie. Jak podkreśla 
Grażyna Filipowicz-Karp, dyrektor artystycz-
ny festiwalu, teatr jednego aktora to jedna z 
najtrudniejszych sztuk teatralnych, a tegorocz-
ni uczestnicy Pegaza to ludzie nie tylko zdolni 
i w pewien sposób wybrani. To twórcy, który 
budują w swoich odbiorcach poczucie we-
wnętrznej wolności, trenują ich wyobraźnię i 
docierają do najgłębszych zakamarków na-
szych dusz. 

Ich spektakle oceniali eksperci w teatralnej 
materii: Agnieszka Przepiórska, aktorka fil-
mowa i teatralna, monodramistka, wykonaw-
czyni wielu znakomitych, wielokrotnie nagra-
dzanych monodramów, Joanna Łupinowicz, 
aktorka i reżyserka i Mirosława Krymska, pe-
dagożka, instruktorka i reżyserka teatralna. 

Serca jurorów tegorocznych XVII Między-
narodowych Spotkań z Monodramem „O Złotą 
Podkowę Pegaza” podbiła historia Poli Nireń-
skiej – Grand Prix festiwalu oraz nagrodę w 
wysokości 2000 zł ufundowane przez Czesła-
wa Renkiewicza, prezydenta Suwałk zdobyła 

Karolina Słonka z Jasienicy za spektakl „Odważyłam 
się zdjąć buty” w reżyserii Anny Maśki. 

Złotą Podkowę w kategorii aktorzy zawodowi 
oraz nagrodę w wysokości 1000 zł otrzymała Karoli-
na Sadowska z Olsztyna za inspirowany życiorysem 
Janiny Lewandowskiej, jedynej kobiety zamordowa-
nej w Katyniu, spektakl „Lot” w reżyserii Agaty 
Błaszczak. 

Laureatami równorzędnych nagród w wysokości 
700 zł każda, zostali: Ewa Kalinowska z Puńska za 
prawdę przekazu i zmierzenie się z trudnym tematem 
w spektaklu „Samotny los ludzki” w reżyserii wła-
snej, Jerzy Kałduś z Lublina za osobowość sceniczną 
i radość bycia na scenie w wyreżyserowanym przez 
siebie spektaklu „Czyścibut dziadek”, Aleksandra Ja-
rosz z Bielska-Białej za wyrazistość sceniczną i siłę 
poetyckiego przekazu w spektaklu „Qurage” w reży-
serii Anny Maśki, Julia Ślęzak z Piotrkowa Trybu-
nalskiego za organiczność i pełnie obecności sce-
nicznej w spektaklu „Podnieś dupę” w reżyserii Mał-
gorzaty Kowalczyk, Elżbieta Ołubek z Tomaszowa 
Mazowieckiego za wzruszenie, podjęcie ważnego 
tematu i czułość wobec bohaterki w spektaklu „Wa-
lerka” w reżyserii Elżbiety Jakóbczyk. 

Honorowe wyróżnienie za subtelność i wrażli-
wość, które być może uratują nasz świat, otrzymała

Honorowe wyróżnienie za subtelnośći 
wrażliwość, które może uratują świat, otrzy-

mała Aleksandra Ulkowska, wykonawczyni spekta-
klu “Kici, kici” w reżyserii Julii Kotarskiej. 

Monodram „Odważyłam się zdjąć buty" opowiada historię Poli Nireńskiej, urodzonej w Warszawie 
żydowskiej artystki, która tańczyła w czasach totalitaryzmu w Niemczech, Austrii i Włoszech. Kobiecie, 
która w przedwojennej Polsce doświadczyła antysemityzmu, straciła w Zagładzie niemal całą rodzinę, a 
po wojnie poślubiła Jana Karskiego, Sprawiedliwego wśród Narodów Świata. O upartym pokonywaniu 
kolejnych barier na drodze do wolności i niezależności. O miłościach i przyjaźniach z artystami światowej 
sławy. Wreszcie o zagadce tragicznej śmierci w 1992 r. i o tym, dlaczego po wojnie odmawiała mówienia 
po polsku. Spektakl zadaje pytanie: czy w dzisiejszych czasach istnieje ryzyko powtórzenia historii w sto-
sunku do tych, którzy są „inni”? W Polsce znowu tworzy się „strefy wolne od”. 100 lat temu byli to Żydzi, 
dzisiaj są to osoby o innym światopoglądzie, innej religii, innego pochodzenia, innej orientacji seksualnej, 
po prostu „inni”. Jest to spektakl ku przestrodze, ale i pełen nadziei – że historia się nie powtórzy.  

Opracowano na podstawie soksuwalki.eu/pegaz-2021 
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KAŻDY Z WAS MŁODZI PRZYJACIELE ZNAJDUJE 
TEŻ W ŻYCIU JAKIEŚ SWOJE WESTERPLATTE 

25 listopada w Rudzicy uroczyście obchodzono 
dzień Patrona szkoły. Iż święty Jan Paweł II jest pa-
tronem najgodniejszym nikogo przekonywać nie trze-
ba, niemniej w roku kiedy wspominamy zarówno 40 
rocznicę zamachu na Placu Św. Piotra na jego życie 
jak i wprowadzenia stanu wojennego w Polsce, jego 
patriotyzm, niezłomna postawa i nieprzeceniony 
wkład w obalenie komunizmu i odrodzenie wolnej Oj-
czyzny nadawał świętu wymiar szczególny.  

Cały dzień był pełen wrażeń i emocji a rozpoczął 
się od nietypowych lekcji. Na pierwszej z nich 
uczniowie  przypomnieli sobie najważniejsze wyda-
rzenia z XX-wiecznej historii Polski (konspekt Bożena 
Małachowska). Ich przewodnikiem była jednak osoba 
niezwykła, świadek tych zdarzeń, wielki Polak, patron 
naszej szkoły. Od dzieciństwa przypadającego na 
pierwsze lata odrodzonej Polski, poprzez dramat II 
wojny światowej, czasy komunizmu i walki Polaków 
o wolność i demokracje. Drugą z przygotowanych 
lekcji była matematyka (konspekt Magdalena Balcy), 
tu uczniowie musieli wznieść się na wyżyny swoich 
umiejętności i rozwiązać ciekawe i bardzo różnorodne 
zadania tematycznie związane z Janem Pawłem II, 
który wszak wielokrotnie mawiał, że: Nauka jest ściśle 
powiązana z poszukiwaniem prawdy! Na lekcji trze-
ciej uczniowie zwiedzili z patronem nie tylko Polskę 
ale niemal cały świat (konspekt Joanna Świńczyk). 
Dotarli na wszystkie kontynenty oraz przypomnieli 
sobie, że jeśli ktoś nie może do nas przyjść, to my bę-
dąc podróżnikami z miłości - jak On, powinniśmy 
przyjść niego! 

Jednym z najważniejszych punktów uroczystości 
było spotkanie młodzieży z zaproszonym Gościem. W 
tym roku swoją obecnością zaszczycił nas  ksiądz dok-
tor Mirosław Szewieczek. Ks. Mirek, znawca historii 
Kościoła, zawsze uśmiechnięty, pełen życiowej ener-
gii i ducha, jest prezesem i założycielem Fundacji 
Drachma. Obecnie, jako proboszcz Parafii Najświęt-
szego Serca Pana Jezusa w Soli, uruchamia Centrum 
Animacji Działań Twórczych, w którym młodzież z 

całej Polski będzie mogła rozwijać swoje talenty, jak 
również wspierać lokalną społeczność tej miejscowo-
ści. 

 Ksiądz Mirosław najpierw spotkał się z uczniami 
klas IV - VIII. Całość swojego przekazu oparł na 
kanwie słów Jana Pawła II, wypowiedzianych do mło-
dzieży w 1987 roku na Westerplatte: „Każdy z was 
młodzi przyjaciele znajduje też w życiu jakieś swoje 
Westerplatte. Jakiś wymiar zadań, które musi podjąć i 
wypełnić. Jakąś słuszną sprawę, o którą nie może nie 
walczyć. Jakiś obowiązek, powinność, od której nie 
może się uchylać. Nie może zdezerterować. Wreszcie 
jakiś porządek prawd i wartości, które trzeba utrzymać 
i obronić...!” Nasz Gość dał świadectwo, jak wielki 
wpływ miały na jego życie słowa Ojca Świętego zacy-
towane powyżej.  Opowiedział o seminarium - czasie, 
kiedy przygotowywał się do kapłaństwa, o niezdanych 
egzaminach, o walce, którą postanowił podjąć, naj-
pierw o smutku a później o radości, które dotykały je-
go serce. Zachęcał młodych do podejmowania wysił-
ku, do nieustannego zmagania się ze sobą, do odkry-
wania prawdy, podążania za nią i obrony wartości, dla 
których chcą żyć. 

Następnie naszego Gościa przywitali najmłodsi 
(zerówka i klasy 1-3). Dzieci, które w tym dniu także 
zgłębiały wiedzę o Patronie szkoły (konspekt Kata-
rzyna Łagowska), miały możliwość porozmawiania z 
księdzem Mirosławem, który odpowiadał na wszystkie 
pytania, a tych nie brakowało.  

Jednym z elementów świętowania był także kon-
kurs na najładniej udekorowaną salę lekcyjną a także 
przeprowadzony na sali gimnastycznej dla klas IV, V i 
VI konkurs „Czytania Słowa Bożego” (Agnieszka Ry-
cak-Zuber) 

Ten wyjątkowy, dzień pełen refleksji i wzruszeń, 
zakończył się uroczystą Mszą Święta w rudzickim ko-
ściele i na pewno na długo zapisze się w pamięci i ser-
cach całej społeczności szkolnej. 

Bożena Małachowska 
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KAROLINA MISTRZYNIĄ ŚLĄSKA 11-LATKÓW 
Dwa tytuły i łącznie pięć medali, w tym 3 złote, przywiozła Karolina Klajmon, 

mieszkanka Jasienicy z rozegranych 24.11.2021 r. w Gliwicach Mistrzostw Śląska 

11-latków w pływaniu.  
W startach indywidualnych Karolina wywalczyła złoto na dystansie 50 m stylem 

grzbietowym i została Mistrzynią Śląska na tym dystansie.  

Natomiast na 100 m stylem grzbietowym wywalczyła medal srebrny i tytuł Wi-
cemistrzyni Śląska. 

Dobrze zaprezentowała się również w kolejnych startach, gdzie wywalczyła me-

dal brązowy w konkurencji 100 m stylem motylkowym oraz zajęła wysoką 4 lokatę 
na dystansie 200 m stylem dowolnym. 

Jednocześnie sztafeta dziewczyn, z udziałem Karoliny wywalczyła dwukrotnie 
Mistrzostwo Śląska w konkurencji 4x50 m stylem dowolnym oraz 4x50 m stylem 
zmiennym. 

Mistrzostwa Śląska Karolina może zaliczyć do udanych.  

*** 
Dobrze zaprezentowa-

ła się Karolina podczas 
rozegranych zawodów 
pływackich „Cieszyński 

Miting Pływacki” w Rybniku. 
Zawody odbyły się 21 listopada. Była to I Runda 

cyklu zawodów w sezonie 2021/2022.  
Karolina rywalizując ze starszymi zawodniczkami, 

w grupie dziewczyn 11-12 letnich, stawała 3-krotnie 
na podium zdobywając 2 medale srebrne oraz medal 
brązowy. Medal srebrny Karolina wywalczyła na dy-
stansie 100 m stylem grzbietowym oraz na dystansie 
100 m stylem zmiennym natomiast medal brązowy 
wywalczyła na dystansie 100 m stylem dowolnym. 

*** 

Do kolekcji Karoliny Klajmon, młodej pływaczki 

trafiają kolejne 3 medale.  

Tym razem 1 złoty i 2 srebrne wywalczone pod-

czas rozegranych 28 listopada br. w Kozach zawodów 

„XIII Pływackie Andrzejki w Gminie Kozy – śladami 

Wojciecha Wojdaka”.  

Medal złoty Karolina wywalczyła na dystansie 100 

m stylem zmiennym natomiast medale srebrne w kon-

kurencji 50 m stylem dowolnym (32,99 s) i 50 m sty-

lem grzbietowym (35,67). Dobre starty pozwoliły Ka-

rolinie zająć 2. miejsce w grupie najlepszych zawod-

niczek 11-letnich i młodszych. 

BRĄZ BADMINTONISTKI 
Julia Piwowar z BKB Set Mazańcowice z brązowym meda-

lem Międzynarodowych Mistrzostw Czech Juniorów U19. 
Zawody rozgrywane były od 19 do 21 listopada w czeskiej 

Orlovie. Zawodniczka Beskidzkiego Klubu Badmintona Set Ju-
lia Piwowar wywalczyła brązowy medal w grze podwójnej 
dziewcząt (razem z partnerką deblową Julią Stankiewicz UKS 
Hubal Białystok). Dopiero w półfinale, po zaciętym pojedynku 
i bardzo dobrej grze, uległy reprezentantkom Anglii 18:21, 
16:21. 

Julia grała również w grze mieszanej z Janem Frańczakiem 
(także UKS Hubal Białystok), gdzie w drugiej rundzie mini-
malnie przegrali z późniejszymi finalistami, reprezentantami 
Węgier. – Po Mistrzostwach Europy U17 widać, że Julia cały 
czas ciężko pracuje, stawia sobie nowe cele i stara się do nich 
dążyć. Mam wielką nadzieję, że uda się je zrealizować – ko-
mentuje trener Bartosz Pietryja. 

Zawody były bardzo mocno obsadzone, prawie 200 zawod-
ników z 18 państw, w tym m.in reprezentacje Malezji, Indii, 
Indonezji. 

*** 
Bardzo dobry występ odnotowała  Julia Piwowar również  

na Ogólnopolskim Grand Prix Młodzieżowców,w terminie 24-
26.11.2021 r., Suchedniowie.  
Kategoria U23:  
I miejsce Julii w grze podwójnej dziewcząt z Julią Stankie-
wicz (Białystok) 

II miejsce w grze mieszanej z Janem 
Frańczakiem (Białystok) 
Kategoria U13:  
Karol Dubiel w singlu miejsce 5-8 
Patryk Kramarczyk nie awansował z fazy 
grupowej.
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JASIENICZANKA W KADRZE NARODOWEJ 
Marta Grysztar, 13-letnia mieszkanka Jasie-

nicy, została zakwalifikowana do kadry narodo-
wej w taekwon-do. 

W czerwcu i w październiku tego roku odbyły 
się turnieje kwalifikacyjne do Kadry Polski Ta-
ekwon-do na sezon 2021/2022. Był to Puchar Pol-
ski, który odbył się 13 czerwca w Ostrowie oraz 
Mistrzostwa Polski 2021 rozegrane w dniach 23 i 24 
października w Grodkowie na Opolszczyźnie. Są to 
prestiżowe imprezy sportowe, na których oprócz 
medali zawodnicy zdobywają punkty, które później 
są podstawą wyłonienia kadry na kolejny sezon. W 
każdej z tych imprez wzięło udział blisko sześciuset 
zawodników i zawodniczek z całego kraju. Organi-
zatorem zawodów była Fundacja DO-WORLD, 
działająca przy Polskiej Federacji Taekwond-do.  

Rywalizacja przebiegała z podziałem na katego-
rie wiekowe, począwszy od Młodzików Młodszych, 
poprzez Młodzików, Kadetów, Juniorów Młod-
szych, Juniorów, Seniorów i Super Seniorów. Mło-
dzież i dorośli mogli startować w walkach ciągłych, 
punkt-stop, układach formalnych i dwóch techni-
kach specjalnych. Natomiast Młodzicy i Młodzicy 
Młodsi w walkach Bong Matsogi i testach szybko-
ści. Dodatkowo Młodzicy walczyli o trofea 
w układach formalnych, a ostatni rocznik Młodzi-
ków w walkach punkt-stop. 

 

W Pucharze Polski Marta zdobyła: 
• I miejsce w technikach specjalnych w kategorii 

Kadet 
• III miejsce w walkach Semi Contact w kategorii 

Kadet – 60 kg 
Na Mistrzostwach Polski zdobyła: 
• II miejsce w technikach specjalnych w kategorii 

Kadet 
• III miejsce w walkach Semi Contact w kategorii 

Kadet – 60 kg 
Bardzo dobre wyniki zaowocowały powołaniem 

Marty do Kadry Polski na sezon 2021/2022. 
Do Kadry zakwalifikowały się jeszcze dwie za-

wodniczki z sekcji, w której trenuje Marta. 
 Fot. Polska Federacja Taekwon-do 

 

TRZECIE MIEJSCE KUBY 
Kuba Kurowski, mieszkaniec gminy Ja-

sienica i reprezentant bielskiego klubu PTS 
Janosik, zdobył trzecie miejsce w Mistrzo-
stwach Polski w judo. 

Zawody odbyły się w sobotę 27 listopada 
w Pile. Jakub Kurowski wystartował w katego-
rii MU16 55 kg.  

Zawody stały na wysokim poziomie, Kuba 
startował w siedmiu walkach, z czego sześć 
wygrał przez ippon, a jedną walkę przegrał 
przez wazari. 

W walce medalowej o brąz pokonał prze-
ciwnika Białorusi z brązowym pasem. Tym 
samym zajmując trzecie miejsce. 

SENSOPLASTYKA DLA PRZEDSZKOLAKA 
W roku szkolnym 2021/2022 w przedszkolu w 

Rudzicy prowadzony jest autorski program 
„Sensoplastyka dla przedszkolaka”. Celem programu 
jest stymulowanie zmysłów dzieci przez zabawę 
różnorodnymi masami plastycznymi. Na pierwszych 
zajęciach za pomocą mąki, soli, wody i barwnika 
dzieci wyczarowały rosnące farby. Widoczne było 
zaangażowanie dzieci podczas przygotowania i 
malowania farbami. Efektem pracy młodszych 
przedszkolaków były pomarańczowe dynie, natomiast 
średniaki wykonały jesienne, kolorowe liście. 
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ZŁOTE MEDALE W PSICH ZAPRZĘGACH 
Bardzo dobrze rozpoczął się sezon psich za-

przęgów dla dwójki maszerów z Jasienicy, Zu-
zanny Pająk i jej taty Tomasza. Wzięli udział w 
pięciu zawodach przywożąc aż sześć złotych me-
dali.  

Pierwsze wyścigi odbyły się 2 i 3 października w 
Lubieszowie w województwie opolskim. Konku-
rencja na XX Lubieszowskim Crossie była bardzo 
liczna, jednak Zuzanna Pająk wraz ze swoim te-
amem, czyli dwoma psami Ziggim i Ducatem, wy-
walczyli 7. miejsce na 20. możliwych w kategorii 
DS2 scooter z dwoma psami.  

Tydzień później Zuzanna wzięła udział w kame-
ralnych zawodach w Łużnej w Beskidzie Niskim. 
Trasa 2 Friends Musher Race prowadziła przez 
błotniste ścieżki i górzyste łąki. Na tej trasie Zuzan-
na wystartowała w dwóch kategoriach: DS2 oraz 
debiutancko w DR6 (zaprzęg z 6. psami). Udało jej 
się zdobyć podium w obydwu kategoriach, tzn. 1. 

miejsce w DR6 oraz 2. w DS2. W kolejny weekend 
16 i 17 października reprezentanci gminy Jasienica 
wyjechali na Słowację. Zuzanna zdobyła tam pierw-
szy złoty medal w kat. DS1 w tym sezonie. Trasa 
dla juniorów była krótka, lecz wymagająca, jednak 
wspólna praca z Ziggim przyniosła sukces i najwyż-
szy stopień podium. Po dwóch tygodniach przerwy 
zawodnicy z Jasienicy wystąpili na Szczekowyjach 
w Kuźni. Były to ważne zawody, po raz pierwszy 
po długiej przerwie wystartował Tomasz Pająk. 
Wraz ze swoim teamem siedmiu psów wybiegał 1. 
miejsce w kat. DR8. Z tych zawodów złoto przy-
wiozła również Zuzanna.  

Sytuacja wyglądała podobnie tydzień później, 
gdy kolejne dwa złote medale Zuzanna i Tomasz 
zdobyli na wyścigach w Szamotułach, niedaleko 
Poznania. 

Foto Z.T. Pająk 

DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA 

25 listopada 2021 r. dzieci z przedszkola w Rudzi-
cy obchodziły Światowy Dzień Pluszowego Misia!  

Mimo coraz nowocześniejszych i coraz atrakcyj-
niejszych zabawek, moda na misie nie przemija.  

Tego dnia dzieci poznały historię Święta Misia, 
bawiły się przy piosenkach, a także uczestniczyły w 
zabawach ruchowych, konkursach, zgadywankach, 
wykonywały prace plastyczne.  

Odwiedziliśmy też bibliotekę, gdzie mieliśmy oka-
zję posłuchać ciekawych bajek. 

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ 
POSTACI Z BAJEK 

W piątek, 5 listopada dzieci z młodszej grupy

wiekowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ja-

sienicy, obchodziły Międzynarodowy Dzień Posta-

ci z Bajek. 

Przebierały się za różne bajkowe postaci, a kory-

tarz ozdobiły kolorowymi plakatami. 

Bardzo dziękujemy Iwonie Nycz, która zorgani-

zowała dla nas ten piękny dzień. 
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PIOTR WICEMISTRZEM ŚLĄSKA 
Piotr Talik mistrzowsko kończy sezon lekko-

atletyczny 2021 trzykrotnie stając na podium. 

13 listopada 2021 r. w Wiśle odbyły się Mistrzo-

stwa Śląska w biegach górskich. Startując w biegu 

na dystansie 800 m w kategorii U14 Piotr, zawodnik 

klubu KS Sprint Bielsko-Biała wywalczył srebrny 

medal zdobywając tym samym tytuł Wicemistrza 

Śląska. 

Drugi srebrny medal zdobył w X Młodzieżowym 

Biegu Niepodległości na dystansie 800 m. Zawody 

odbyły się 11 listopada 2021r. na stadionie BBOSiR 

w Bielsku-Białej. 

W niedzielę 5 grudnia zajął 2 miejsce w charyta-

tywnych zawodach biegowych „Super paka dla 

dzieciaka”, które zostały przeprowadzone w Biel-

sku-Białej. W zawodach wystartowało 133 uczest-

ników. Piotr stanął na drugim miejscu podium prze-

grywając jedynie z  2 lata starszym rywalem. Zawo-

dy przeprowadził organizator biegów ogólnopol-

skich Imperium Sportu we współpracy z miastem Biel-

sko-Biała. 

W zawodach rozegranych w Bielsku-Białej Piotr re-

prezentował miejscowość Mazańcowice i gminę Jasieni-

ca. 

 REKLAMA     REKLAMA     REKLAMA 

Reklama 

w miesięczniku 

„Jasienica” 

tylko 0,60 zł   

za 1 cm2 

Ogłoszenia drobne 

– 1 zł za słowo 
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ANDRZEJKI W ZSP JASIENICA 

Uczniowie klas 3a i 3b zaprosili swoich młodszych 
kolegów z klas pierwszych i drugich na magiczne ob-
chody Andrzejek. 
Dzieci miały okazję wziąć udział w zabawach i wróż-
bach, poznały również tradycje związane z Katarzyn-
kami oraz Andrzejkami. 

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 541,   tel.: 883 452 422 

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

Zapraszamy 

Od poniedziałku do piątku    8
00 

– 16
00

 

sobota     8
00 

– 13
00

 

 

 

EKSPRESOWA NAPRAWA 

I WYKONANIE PROTEZ 

BIERY, ul. Ogrodowa 263 

TEL.:    504 131 134 
 

   

 

 



W JASIENICY JUŻ CZUĆ ŚWIĘTA! 

CHARYTATYWNY KONCERT ANDRZEJKOWY 
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W niedzielę 28 listopada GOK w Jasienicy i  

Blach-Kapela Jasienica zaprosili nas do Mazańcowic 
na Charytatywny Koncert Andrzejkowy. Podczas 

koncertu wystąpili: Blach-Kapela Jasienica, Orkie-

stra Reprezentacyjna Gminy Jasienica i Kapela Ma-

liniorze z Brennej. Wspaniały koncert. Niepowta-
rzalne przeżycie artystyczne, ale również charyta-

tywne. W czasie koncertu zbierano datki na leczenie 

chorej Marzenki Haratyk, która pochodzi z terenu 

gminy Jasienica i samotnie wychowuje troje małych 
dzieci.  

Wpłaty można również dokonywać poprzez po-

magam.pl: https://pomagam.pl/marzenabyhyk7 

 

Damian Iskrzycki i Dariusz Borowski z Ru-
dzicy zdobyli srebrne medale Mistrzostw 
Europy i tym samym kwalifikacje na Mi-

strzostwa Świata w Rio de Janeiro w 2022 r. 
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Foto: Władysław Kocurek 


