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RELACJE WÓJTA GMINY JASIENICA 
ZAPROSZENIE  
NA DOŻYNKI 

Serdecznie zapra-
szam wszystkich 
mieszkańców – a także 
gości, którym bliska 
jest gmina Jasienica – 
na nasze Dożynki 
Gminne. W tym roku 
uroczystości i towarzy-

szącą im następnie zabawę organizujemy w Mię-
dzyrzeczu Górnym w niedzielę 28 sierpnia. W 
czasie pandemii nie mieliśmy możliwości do 
hucznego i radosnego świętowania, dziś, gdy 
wiemy, że żniwa się udały, będzie okazja do tego, 
aby zapoznać się z tradycyjnymi sposobami pracy 
na roli, jak i z nowoczesnymi rozwiązaniami, któ-
re pracę rolników ułatwiają. A przede wszystkim 
do wspólnego uczczenia darów ziemi, podzięko-
wania za nie oraz za tych, którzy przyczyniają się 
do ich produkcji. 

Uroczystości poprowadzą gazdowie, państwo 
Magdalena i Wojciech Janikowie, rolnicy z Mię-
dzyrzecza Górnego, u których w niedzielę o godz. 
11.30 dożynki rozpoczniemy tradycyjnym obrzę-
dem przywitania u gazdów. Następnie odprawio-
na zostanie msza święta dziękczynna, a po niej w 
korowodzie przejedziemy na plac przy OSP w 
Międzyrzeczu Górnym, gdzie odbędą się kolejne 
ceremonie dożynkowe, a po nich zabawa przy 
dźwiękach zarówno muzyki regionalnej, jak i po-
pularnej. 

Szczegółowy program dożynek znajdą pań-
stwo w naszej gazecie, jak i na plakatach czy w 
Internecie na stronach Urzędu Gminy i Gminnego 
Ośrodka Kultury w Jasienicy. 

Jeszcze raz serdecznie zapraszam. 

ROLNICZY FINAŁ 
Pozostańmy przy tematyce rolniczej. Mówili-

śmy już o gospodarstwie państwa Ilony i Bernar-
da Stroków z Świętoszówki, które wygrało w te-
gorocznym wojewódzkim konkursie „Bezpieczne 
gospodarstwo rolne”. Tym samym nasi gospoda-
rze dostali się jako reprezentanci całego woje-
wództwa śląskiego do finału XIX Ogólnokrajo-
wego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rol-
ne”. Z tego powodu ich gospodarstwo zostało wi-

zytowane przez jury konkursowe, złożone z 
przedstawicieli instytucji państwowych, odpo-
wiedzialnych za rolnictwo i bezpieczeństwo. Go-
ście mieli okazję poznać wzorcową wieś i gospo-
darstwo niezwykle starannie utrzymane. Państwo 
Strokowie, którzy uprawiają zboża na 15 hekta-
rach, mogli z dumą zaprezentować, w jak nowo-
czesny sposób odbywa się u nich praca rolnika. 

Gratulujemy im i trzymamy kciuki za powo-
dzenie w finale. Wyniki konkursu mają być znane 
za kilka tygodni. 

WAKACYJNE REMONTY W SZKOŁACH 

Jak co roku wakacyjną przerwę od nauki wy-
korzystujemy na przeprowadzenie remontów w 
placówkach oświatowych, podlegających Gminie 
Jasienica. W zdecydowanej większości są to prace 
remontowe, naprawa uszkodzeń, jakie powstają 
podczas bieżącego użytkowania budynków, czy 
odnowienie klas i korytarzy. 

Zakres prac jest stosunkowo niewielki dlatego, 
że przez wiele ostatnich lat dbaliśmy o stałą po-
prawę stanu technicznego budynków szkolnych, 
przeprowadzając gruntowne remonty. Obejmowa-
ły one zarówno termomodernizację, jak i wymia-
nę instalacji, dostosowując wszystko zarówno do 
pojawiających się potrzeb, jak i do obowiązują-
cych przepisów i norm. W każdym przypadku 
przystępując do generalnego remontu – który 
przecież zawsze wiąże się ze znacznymi nakła-
dami – zakładaliśmy, że roboty zostaną wykonane 
solidnie i z użyciem najlepszych materiałów, aby 
przez kolejne długie lata nie było już potrzeby 
ponoszenia wydatków na przebudowy. Warto też 
zwrócić uwagę, że oprócz budynków szkolnych w 
różnym wieku, jakie mamy w swoich zasobach, 
powstały w ostatnim czasie nowe obiekty, jak 
segmenty w Świętoszówce i Międzyrzeczu Gór-
nym, stanowiące w rzeczywistości odrębne bu-
dynki. 

Wszystko to służy stworzeniu jak najlepszych 
warunków do zdobywania wiedzy przez najmłod-
szych mieszkańców naszej gminy. To całą naszą 
społeczność naprawdę wiele kosztuje, bo chociaż 
otrzymujemy częściowe dofinansowania do tych 
zadań, to i tak większość środków wygospodaro-
wujemy z naszych własnych wpływów.  
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Można się tylko cieszyć, że jako Gmina Jasie-
nica cały czas mamy takie wpływy, które jeste-
śmy w stanie przeznaczać na rozwój naszych so-
łectw. 

PRZETARG NA NOWĄ CZĘŚĆ SZKOŁY 

Kolejnym przykładem takiego gospodarskiego 
podejścia do problemów lokalowych oświaty bę-
dzie rozbudowa szkoły w Iłownicy. Również w 
tej części naszej gminy notujemy rozwój budow-

nictwa mieszkaniowego, osiedlają się nowi 
mieszkańcy, potrzeba więc więcej miejsca zarów-
no w przedszkolu, jak i w szkole w Iłownicy. Do-
datkowo sytuację lokalową utrudniła reforma 
szkolna, która – przypomnę – wydłużyła naukę w 
szkołach podstawowych o dwa dodatkowe lata. A 
więc pojawiała się konieczność znalezienia miej-
sca dla co najmniej dwóch dodatkowych klas – po 

jednej w każdym z roczników. 
Również w przypadku Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego w Iłownicy powstanie nowy 
segment, a więc osobny budynek, skrzydło, połą-
czony z istniejącym gmachem głównym. Na to 
zadanie udało się pozyskać dwa miliony złotych 
dofinansowania z rządowego programu dla gmin 
popegeerowskich, ale pozostałą kwotę będziemy 

musieli dołożyć ze środków własnych. Przystępu-
jemy do przetargu, po jego rozstrzygnięciu bę-
dziemy wiedzieli, jak duża to suma. 

TRWAJĄ REMONTY DRÓG 

Trwa sezon budowlany, co każdego roku w na-
szej gminie związane jest z prowadzeniem w tym 
okresie remontów dróg. Jeszcze w ubiegłym roku, 
planując budżet na 2022 rok, przewidywaliśmy 
wydatki na ten cel na poziomie jednego miliona 
złotych. Ale szybko zweryfikowaliśmy te plany – 
obecnie zakładamy wydatki na ponad 3,1 miliona 
złotych, co pozwoli na remont odcinków o łącznej 

długości około pięciu kilometrów. 
Na sesji 31 marca 2022 r. złożyłem wniosek o 

podwyższenie kwoty o 1 mln, bowiem z jednej 
strony potrzeby remontowe na drogach okazały 
się duże, a z drugiej przez inflację znacznie wzro-
sły koszty. Dobry stan techniczny naszej gminnej 
infrastruktury zawsze traktujemy priorytetowo, bo 
oznacza lepsze możliwości działań naszych 

mieszkańców, a tym samym szybszy rozwój. W 
tym przypadku, oczywiście, łatwiejszy dojazd, ale 
także poprawę bezpieczeństwa pieszych i pojaz-
dów. Jak to praktykujemy od wielu lat, drogi 
przeznaczone do remontu wskazali sami miesz-
kańcy sołectw przy udziale radnych, sołtysów i 

członków rad sołeckich, zaś stroną wykonawczą i 
formalnościami zajmuje się Urząd Gminy, dzięki 
czemu cały proces odbywa się sprawnie. 

Warto też dodać, że osobnym zadaniem – rów-
nież realizowanym obecnie – są tzw. remonty 

cząstkowe, a więc prace związane z miejscowym 
łataniem uszkodzeń w nawierzchni. Na ten cel 
przeznaczyliśmy 417 tysięcy złotych. 

KONSERWACJA ROWÓW 

Także osobnym zadaniem jest prowadzona 
obecnie konserwacja rowów wzdłuż dróg gmin-
nych oraz odwodnień. Każdego roku odtwarzamy 
kolejne odcinki, przywracając je do właściwego 
stanu technicznego. W tym sezonie budowlanym 
prace zaplanowaliśmy na ok. 20 odcinkach w 
różnych częściach gminy. Najczęściej zakres ro-
bót obejmuje czyszczenie, profilowanie i odtwo-

rzenie rowów i odwodnień, także umocnienie 
brzegów, wymianę uszkodzonych elementów 
przelotowych oraz roboty towarzyszące. Prze-
prowadzono już konserwację rowów i odwodnień 
w Bielowicku, Bierach, Grodźcu, Iłownicy, Lan-
deku, Roztropicach, Rudzicy i Świętoszówce. 
Obecnie trwają prace w Mazańcowicach, a na-
stępnie zostaną przeprowadzone w Międzyrzeczu 

Górnym i Jasienicy. Potrwają do początku wrze-
śnia. 

Warto też dodać, że zakończyliśmy remont 
mostu na granicy Bielowicka i Łazów na Potoku 
Łańskim. Pilnego zabezpieczenia wymagała 
podmyta lewa podpora konstrukcji, należało rów-
nież wykonać prawidłowe umocnienie koryta, aby 
zapewnić swobodny przepływ wód. Zakres prac 

obejmował rozbiórkę elementów istniejącego 
umocnienia skarpy koryta potoku, wykonanie 
nowego umocnienia skarpy na lewym brzegu po-
wyżej mostu w postaci opaski z narzutu kamien-
nego. Wykonano również płaszcz żelbetowy na 
lewobrzeżnym przyczółku mostu oraz umocniono 
opaską z narzutu kamiennego skarpę lewego 
brzegu poniżej mostu na długości wyrwy brzego-

wej. Dodatkowo w sąsiedztwie obiektu wykonano 
murek w postaci dwóch warstw gabionów. Przy 
okazji uzupełniono ubytki na brzegach, wyplan-
towano skarpy, a także wykonano narzut kamien-
ny w dnie koryta.Przeprowadzone prace pozwolą 
na bezpieczne korzystanie z mostu. Ich koszt wy-
niósł ponad 117 tysięcy złotych. 

PLAC W MAZAŃCOWICACH GOTOWY 

Zakończyły się prace związane z budową wy-
brukowanego placu obok budynku straż- 



4  sierpień 2022 

str 5 

RELACJE WÓJTA GMINY JASIENICA 

nicy OSP i GOK w Mazańcowicach. Bardzo po-
prawi sytuację z postojem samochodów w tym re-
jonie Mazańcowic. Będzie służył zarówno straża-
kom w czasie ćwiczeń i przygotowań do akcji bo-
jowych, jak i pozostałym użytkownikom obiektu, 
czyli uczestnikom zajęć w ośrodku kultury. Miej-
sce stało się obecnie głównym punktem imprez w 
sołectwie, toteż plac znacznie ułatwi ich organi-
zację w plenerze. 

Do inwestycji przymierzaliśmy się od kilku lat. 
W 2018 roku zakupiliśmy z tą myślą działkę, a w 
tym zleciliśmy wykonanie prac. Koszt to 237 ty-
sięcy złotych. 

ŚWIĘTO WSPÓLNOTY EWANGELICKIEJ 
Nasza wspólnota luterańska uroczyście świętu-

je jubileusz 240-lecia powstania Parafii w Jawo-
rzu. Przypomnę, że obejmuje ona także wiernych 
w Jasienicy, którzy w naszym Kościele Zmar-
twychwstania Pańskiego uczestniczą w nabożeń-
stwach. Z tej okazji złożyłem w imieniu całej na-
szej gminnej społeczności serdeczne gratulacje i 
podziękowania za wkład, jaki wspólnota ewange-
licka wnosi do naszego samorządowego życia. 

W całej historii obecności luteran na Śląsku 
Cieszyńskim jest wiele cierpienia, związanego z 
prześladowaniami religijnymi i utrudnieniem, 
wręcz zakazem sprawowania kultu. Ale jednocze-
śnie to doświadczenie jest dla współczesnych 
wielkim przykładem wytrwałości mieszkańców 
naszej ziemi w przywiązaniu do wyznawanych 
wartości. 

Ze strony całej społeczności regionu, niezależ-
nie od wyznania, należy się pamięć o tych wiel-
kich ludziach, bowiem to właśnie ewangelicy na 
Śląsku Cieszyńskim całe dekady walczyli z zale-

wem austriackiej niemczyzny, aby zachować ję-
zyk ojców – śląskocieszyńską gwarę. Trwali w 
kulturze języka polskiego – często prześladowani 
z tego powodu – w codziennych modlitwach i 
pieśniach, kazaniach swoich duszpasterzy, studiu-
jąc Pismo Święte w narodowym języku. Byli 
strażnikami dziedzictwa Śląska Cieszyńskiego. 

W 1782 roku władze austriackie zniosły nie-
które ograniczenia, dzięki czemu wspólnota lute-
rańska w Jaworzu założyła parafię i przystąpiła do 
budowy świątyni, ukończonej cztery lata później 
– jeszcze bez zakazanej wówczas dzwonnicy. 
Energiczni i pracowici mieszkańcy naszego re-
gionu wyznania ewangelicko-augsburskiego 
szybko wpisali się w oficjalny nurt życia społecz-
nego. 

Warto dodać, że przed 110 laty powstał przy 
parafii Ewangelicki Chóru Kościelny w Jaworzu. 
Jego członkom również z okazji jubileuszu złoży-
łem gratulacje i podziękowania za piękne konty-
nuowanie tradycji śpiewaczych naszego regionu. 

GRATULACJE ZA BRĄZOWY MEDAL 
Składam serdeczne gratulacje młodemu miesz-

kańcowi naszej gminy Bartoszowi Wiznerowi za 
zdobycie brązowego medalu Mistrzostw Polski 
Juniorów w Kajakarstwie Klasycznym. Zawody 
były zarazem 21. Mistrzostwami Polski Młodzi-
ków w tej dyscyplinie. Bartosz mieszka w Ma-
zańcowicach, kajakarstwo uprawia w klubie w 
Czechowicach-Dziedzicach. Startuje na pojedyn-
czej kanadyjce. 
To kolejny jego medal, tym razem zdobyty na to-
rze w Poznaniu w kategorii C1 na dystansie 5 000 
metrów. 

 Rozmawiał Mirosław Łukaszuk 

PRZYGOTOWANIA DO FINAŁU 
Gospodarstwo państwa Ilony i Bernar-

da Stroków z gminy Jasienica przygotowu-
je się do finału XIX Ogólnokrajowego 
Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rol-
ne”. 
Przypomnijmy, że gospodarstwo rolników z 

Świętoszówki wygrało etap wojewódzki kon-
kursu, a państwo Strokowie nagrodę odebrali 

w Sali Marmurowej Śląskiego Urzędu Woje-

wódzkiego. Tym samym weszli do finału 

ogólnopolskiego, gdzie rywalizują ze zwycię-
skimi gospodarstwami z pozostałych 15 wo-

jewództw. Państwo Ilona i Bernard Strokowie 

z Świętoszówki prowadzą 15-hektarowe go-

spodarstwo, uprawiają zboża. 
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PRZYGOTOWANIA DO FINAŁU 
Przed rozstrzygnięciem finału komisja kon-

kursowa, złożona z przedstawicieli organizatorów, 
a więc Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i 
Państwowej Inspekcji Pracy, odwiedziła gospodar-
stwo. – Gospodarstwo urządzone jest wzorcowo, 
sprawia imponujące wrażenie. Mam nadzieję, że 
komisja też to dostrzegła – mówi wicewójt Krzysz-
tof Wieczerzak, który wraz z radną i sołtys Święto-
szówki Grażyną Gaszek towarzyszył komisji kon-
kursowej. 

Ostateczne wyniki poznamy jesienią, zwy-
cięzcy jako główną nagrodę otrzymają ciągnik rol-
niczy. 

 

PRZEGLĄD PARADNYCH ORKIESTR DĘTYCH
Finałowe akordy XII Ogólnopolskiego Przeglądu Paradnych 

Orkiestr Dętych odbyły się w promieniach zachodzącego słońca, 
z udziałem setek, świetnie reagujących widzów. Miejscem wyda-
rzenia była muszla koncertowa w Rowach. Impreza w drugim 
dniu wystartowała od próby generalnej, aby poprzez wspólny 
koncert i ogłoszenie wyników, dojść do występu zwycięzcy 
przeglądu. W tym roku okazała się nim Blach Kapela, czyli Or-
kiestra Reprezentacyjna Gminy Jasienica (nieopodal Bielska-
Białej). Laureat, do niemałej (8 tys. złotych) zdobyczy finanso-
wej, dopisał też triumf w kategorii indywidualnej, bowiem naj-
młodszy muzyk orkiestry, a był nim Daniel Żebrok, okazał się w 
zgodnej ocenie jury osobowością sceniczną. Dodatkowo, nie-
zwykle sympatyczni muzycy z Blach Kapeli, przygotowali nie-
spodziankę. Swój koncert wzmocnili o wokalne popisy Anny 
Gwizdoń i Marka Badury, a w repertuarze pojawiły się też pieśni 
w języku czeskim. W efekcie końcowym w pokonanym polu 
muzycy z Gminy Jasienica zostawili orkiestry z Uniejowa i Kra-
socina, które zajęły ex quo drugie miejsca. Trzecie stało się 
udziałem Szkolno-Gminnej Orkiestry Dętej z Morawicy. Bohate-
rem dnia pierwszego przeglądu okazała się Młodzieżowa Orkie-
stra Dęta OSP z Krasocina. Była najlepsza zarówno w musztrze 
paradnej jak i utworze obowiązkowym. Do zobaczenia w przy-
szłym roku. 

 

 

Centrum Kultury Gminy Ustka
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TRWAJĄ REMONTY DRÓG 
Ponad 3,1 mln zł przeznaczyła Gmina Jasie-

nica na tegoroczne remonty dróg. 
Jak wyjaśnia wójt Janusz Pierzyna, prace re-

montowe przy kolejnych odcinkach dróg trwają 
zgodnie z harmonogramem. Zakończono już 
przebudowę drogi Nad Potokiem w Wieszczętach 
oraz św. Jana Sarkandra w Iłownicy. Obecnie 

prowadzone są remonty ul. Radosnej w Między-

rzeczu Dolnym, Leśnej, Krótkiej, Przemysłowej, 

Kościelnej i Rudawka w Międzyrzeczu Górnym 
oraz Leśnej w Roztropicach. 

W kolejnych tygodniach ekipy remontowe 

przystąpią do prac w pozostałych sołectwach. Ro-

boty obejmą ulice Do Dziedziny w Bielowicku, 
Bożka w Bierach, Topolową w Grodźcu, Kwia-

tową, Brzozową, Spółdzielczą i Opłotkową w Ja-

sienicy, Kolonię w Landeku, Kamieniec w Ła-

zach, Słoneczną w Świętoszówce, Hodowców, 
Pod Dębiną i Klonową w Mazańcowicach oraz 

Świerkową i Gajową w Rudzicy. 

Prace potrwają do września. – Drogi do re-

montu wytypowali sami mieszkańcy sołectw przy 
udziale sołtysów i rad sołeckich. Okazało się wte-

dy, że zakres koniecznych prac jest znacznie 

większy do sfinansowania niż początkowo prze-

widzieliśmy. Dlatego też znacząco podwyższyli-
śmy wydatki na te prace – mówi wójt Janusz Pie-

rzyna. 

Początkowo na prace drogowe przeznaczono 
1,48 mln zł, następnie na wniosek wójta Rada 
Gminy podwyższyła finansowanie do ponad 3,1 
mln zł. Jak zawsze w tego rodzajach prac, ekipy 
remontowe frezują starą nawierzchnię, wzmacnia-
ją i stabilizują podłoże, a następnie nakładają no-
wą nawierzchnię asfaltową oraz wykonują pobo-
cza. W miejscach, gdzie jest to konieczne, popra-
wiają system odwodnień. 

W tym roku remonty dróg zostaną przepro-
wadzone na odcinkach o łącznej długości ponad 
4,9 km. 

Wójt dodaje, że jednocześnie na drogach 
gminy Jasienica trwają również tzw. remonty 
cząstkowe, a więc łatania nawierzchni w miej-
scach uszkodzeń. Na ten cel przeznaczono jak na 
razie 417 tys. zł. 

PLAC PRZY STRAŻNICY 
Wybrukowany plac powstał obok budynku 

strażnicy OSP i GOK w Mazańcowicach. 
– Plac będzie służył zarówno ochotniczej 

straży pożarnej, jak i innym uczestnikom zajęć i 

imprez organizowanych w tym miejscu – wyja-
śnia Janusz Pierzyna, wójt gminy Jasienica. Do tej 

pory przy rozbudowanej strażnicy w Mazańcowi-

cach był tylko niewielki plac manewrowy i sto-

sunkowo nieduży parking. Goście wydarzeń, jakie 
organizowano w tym miejscu przez OSP czy 

GOK, często więc z braku miejsca parkowali 

obok przychodni zdrowia. Gdy jednak impreza 

miała charakter plenerowy i jej zasadnicza część 
urządzana była na parkingu (m.in. dożynki gmin-

ne w 2019 r.), brakowało miejsc postojowych dla 

wszystkich samochodów gości. 

Dlatego już od kilku lat wójt Janusz Pierzy-

na zabiegał o utworzenie przy strażnicy utwar-
dzonego placu, służącego wszystkim użytkowni-

kom odnowionego i rozbudowanego obiektu. Już 
w 2018 r. za 106 680 zł zakupiono grunt dokład-
nie na wprost wejścia do budynku. Działka o po-

wierzchni 889 mkw. została przekształcona w 

utwardzony plac. Zbudowano odwodnienie i po-

łączono z siecią kanalizacji deszczowej, a na 
przestrzeni 603 mkw. ułożono kostkę brukową. 
Plac będzie miał wiele zastosowań – jako miejsce 

ćwiczeń strażaków, pozostawienia samochodu, 

rozstawienia stoisk gastronomicznych czy zabawy 
podczas plenerowych imprez. Utwardzenie placu 

kosztowało 240 tys. zł. 

 

 
 

 
„Urodziłeś się, by być prawdziwym, a nie perfekcyjnym”.  anonim 

„Czerp z innych, ale nie kopiuj ich. Bądź sobą”.   Michel Quoist 
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PRZETARG NA SZKOŁĘ 
Trwają przygotowania do ogłosze-

nia przetargu na rozbudowę szkoły w 
Iłownicy. 

Przypomnijmy, że z IV edycji Rzą-
dowego Funduszu „Polski Ład” Progra-
mu Inwestycji Strategicznych, przezna-
czonych dla samorządów, wójt Janusz 
Pierzyna pozyskał 2 mln zł dofinansowa-
nia. – Pieniądze przeznaczamy na rozbu-
dowę kolejnej szkoły. Cieszy nas, że 
gmina się rozwija, sprowadzają się młode 
pary, wiążą swoją przyszłość z naszą 
społecznością. Dlatego, aby stworzyć od-
powiednie warunki do życia rodzin, mu-
simy m.in. rozbudowywać szkoły – wy-
jaśnia wójt Janusz Pierzyna. – Teraz 
przystępujemy do postępowania przetar-
gowego na rozbudowę szkoły w Iłownicy 
– dodaje. 

Jeszcze w ubiegłym roku przy-
gotowany został projekt rozbudowy szko-
ły. Będzie to osobny segment, który po-
wstanie przy głównym gmachu szkoły od 
strony południowo-wschodniej, tam 

gdzie dzisiaj znajduje się jeden ze szkolnych parkingów. 
Nowa część architektonicznie jest dopasowana do głów-
nego budynku. Będzie dysponować osobnym wejściem i 
własną klatką schodową, ale korytarze będą połączone ze 
szkołą na każdej z obu kondygnacji. Na parterze zaprojek-
towano trzy pomieszczenia przedszkolne z dwiema toale-
tami dostosowanymi dla maluchów oraz szatnię, zmywal-
nię i pomieszczenie socjalne. Z kolei piętro będzie prze-
znaczone dla szkoły. Zaprojektowano na nim trzy sale 
lekcyjne, w tym dwie z zapleczem, a także pomieszczenie 
medyczne i węzeł sanitarny. 

PIKNIK STRAŻACKI
W sobotę 23lipca odbył się festyn strażacki 

zorganizowany przy remizie OSP Mazańcowi-
ce. Cała impreza rozpoczęła się od pokazu zor-
ganizowanego przez Młodzieżową Drużynę Po-
żarniczą w Mazańcowicach. Przez cały czas 
trwania festynu nasi goście mieli okazję zapo-
znać się ze sprzętem naszej jednostki, dodatko-
wo odwiedziły nas wozy strażackie z OSP Li-
gota oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Jasieni-
cy. Imprezę urozmaicała również krążąca po 
naszym sołectwie Ciuchcia Beskidzka. W mię-
dzyczasie zorganizowane zostały również po-
kazy związane z gaszeniem oleju na patelni. 
Nasi najmłodsi goście mieli okazję skorzystać 
również z rozstawionych dmuchańców. W trak-
cie festynu można było również zasmakować 
przygotowanych przez naszych strażaków po-
traw z grilla. 

Wszystkim naszym gościom, których nie od-

straszyły warunki pogodowe, serdecznie dziękuje-
my za wspólną zabawę.  

Foto: dh Mateusz, dh Jakub 
www.facebook.com/mazancowice/ 
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TYDZIEŃ PEŁEN PASJI 
Czas wakacji to nie tylko leniuchowanie, ale 

również czas, aby dobrze się bawić, odkrywając 
nowe pasje, zdolności i umiejętności, czas który 
może być wykorzystany bardzo twórczo i kre-
atywnie. Przekonali się o tym uczestnicy waka-
cyjnej akcji pt. „Pełen pasji tydzień z Biblioteką” 
Nasz tydzień rozpoczęliśmy spotkaniem z pisarką 
Moniką Sawicką, autorką wielu książek zarówno 
dla dzieci, jak i dorosłych. Pani Monika zaprosiła 
dzieciaki w fascynującą podróż pt. „Od ognia do 
Internetu” opowiadając o najważniejszych wyna-
lazkach i wynalazcach świata. Usłyszeliśmy także 
historię popularnej bajki o Pszczółce Mai i legen-
dę o powstaniu pszczelego żądła. Zajęciom edu-
kacyjno-czytelniczym towarzyszyły liczne zaba-
wy i gry edukacyjne.  

Drugi dzień upłynął pod hasłem „Piracka 
przygoda”. Uczestnicy z książek dostępnych w 
Bibliotece zapoznali się z historią i legendami o 
życiu piratów na morzu. Wykonali własnoręcznie 
pirackie nakrycia głowy, a następnie dali się por-
wać w wir zabaw animacyjnych prowadzonych 
przez aktorów teatru Maska z Krakowa. Zaś w 
trzecim dniu wakacyjnych zajęć dzieciaki wzięły 
udział w warsztatach plecionkarskich przygoto-
wanych i prowadzonych przez Paulinę i Olę ze 
Stowarzyszenia Serfenta. W czasie zajęć uczest-
nicy nie tylko poznali historię plecionkarstwa na 
naszym terenie, ale również mieli okazję nauczyć 
się sztuki wyplatania. W środowe popołudnie czy-
telnia biblioteczna zamieniła się w pracownię, 
wiklinowe patyczki były wszędzie, zaś w atmos-
ferze relaksu powstały piękne wiklinowe tace 
oraz rybki. Czwartkowe przedpołudnie upłynęło 
uczestnikom wakacyjnych zajęć na ozdabianiu 
segregatorów metodą decoupage. Poszły w ruch 
farby, kolorowe papiery i serwetki oraz suszarki. 
Pomysłowość uczestników nie znała granic, a 
efektem były pięknie ozdobione segregatory.  

Cały tydzień w bibliotece zwieńczyła Nocna 
Wyprawa do Krainy Bajek. By dostać się do tej 
bajecznej krainy, dzieci musiały stworzyć sobie 
pluszowe konie, na których grzbietach mogły 
później podróżować. W tym trudnym, ale i nie-
samowicie ekscytującym zadaniu, pomogła im 
pani Asia. Każdy uczestnik stworzył własną plu-
szankę od podstaw – wypychał, szył i ozdabiał – 
tworząc wyjątkową maskotkę. Po zajęciach z szy-
cia wszyscy posilili się pyszną pizzą, która dodała 
sił do kolejnych wyzwań, a było ich wiele, bo 
okazało się, że Krainie Bajek zagraża ogromne 
niebezpieczeństwo – zła wróżka Przynudzajka, 
nie znosząca spełniających się marzeń i rado-
snych dzieci, chciała pozbawić naszą krainę fan-

tazji i wyobraźni, zmieniając to wspaniałe miejsce 
w zwykłe, nudne, szaro-bure miasto. Na szczęście 
nasze odważne dzieci postanowiły wyruszyć w 
pełną przygód podróż, by odnaleźć ochronne za-
klęcie zdolne uratować Krainę Bajek. 

Rozwiązując zagadki, łamiąc szyfry, rozwiązu-
jąc logiczne zadania i przedzierając się przez gó-
ry, doliny, a nawet wielką wodę nasi zdolni 
uczestnicy zdobyli zaklęcie, a brzmiało ono tak: 
By fantazji moc ocalić, każdy z nas dziś obiecuje, 
że czytania nie porzuci; bo przecież to właśnie 
czytanie sprawia, że nasza wyobraźnia się rozwi-
ja! Jako że dzieci zdołały ocalić Krainę Bajek, 
mogły wspólnie przenieść się na południowoame-
rykański step, zamieszkiwany  przez Mustanga z 
Dzikiej Doliny. Obejrzały historię jego drogi do 
wolności i rodzącej się przyjaźni z dzielnym In-
dianinem i jego piękną klaczą. Wreszcie zmęczeni 
wrażeniami, zasnęli śniąc zapewne o jeszcze 
wspanialszych przygodach. 

Już dziś bardzo serdecznie zapraszam do ko-
rzystania z zajęć czytelniczo-edukacyjnych i kul-
turalnych organizowanych przez GBP w Jasienicy 
dla dzieci, młodzieży i dorosłych.  
W dniu 9 września (piątek) 2022 r. o godz. 
18:00 zapraszamy na wieczór poetycko-
muzyczny organizowany ramach ogólnopol-
skiej akcji „Narodowe Czytanie”. 

Zachęcamy do wysłuchania „Ballad i roman-
sów” Adama Mickiewicza oraz kameralnego kon-
certu w wykonaniu znakomitych muzyków: Paw-
ła Miklera – śpiew, gitara akustyczna, oraz Jacka 
Dzwonowskiego – skrzypce. 
Bezpłatne zaproszenia na spotkanie można będzie 
otrzymać w Gminnej Bibliotece Publicznej w Jasieni-
cy. Zapraszamy! 

Ponadto informuję, że od 1 lipca 2022 roku nasi 
Czytelnicy mogą nadal korzystać z darmowego 
dostępu do serwisu LEGIMI, który oferuje boga-
ty wybór ebooków oraz audiobooków.  
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TYDZIEŃ PEŁEN PASJI 
Dostęp do serwisu jest możliwy poprzez apli-

kację na urządzeniach mobilnych, w tym na czyt-
nikach Kindle, PocketBook, InkBook, Onyx. 
Aby otrzymać dostęp do Legimi należy wykonać 
następujące kroki: 
– pobrać kod w GBP w Jasienicy (trzeba być za-
rejestrowanym czytelnikiem) 
– wejść na stronę www.legimi.pl/bs_katowice/ 
– wprowadzić otrzymany kod 
– założyć konto lub zalogować się na swoje konto 

– czytać bez ograniczeń przez 30 dni od momentu 
aktywacji kodu! 

Uwaga! Kod należy aktywować najpóźniej do 
20 dnia miesiąca, w którym został pobrany. Po 
wygaśnięciu dostępu można będzie pobrać na-
stępny miesięczny kod. W każdym miesiącu ka-
lendarzowym wydawana będzie kolejna, ograni-
czona liczba kodów.  

Magdalena Waliczek  
Dyrektor GBP w Jasienicy 

LETNIE POPRAWIANIE SZKÓŁ 
Placówki oświatowe gminy Jasienica wyko-

rzystują wakacyjną przerwę na przeprowadzenie 

bieżących remontów. 

Jak wyjaśnia wójt Janusz Pierzyna, w ostat-

nich latach większość budynków szkół i przed-
szkoli przeszło gruntowne remonty, powstały 

również nowe segmenty czy sale gimnastyczne. – 

Po wykonaniu modernizacji placówek oświato-

wych znacznie poprawiliśmy ich stan techniczny. 
Toteż w większości z nich obecnie wystarczy 

przeprowadzić niewielki bieżący remont czy od-

nowić pomieszczenia przed nowym rokiem 

szkolnym – wyjaśnia Janusz Pierzyna. 
W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mię-

dzyrzeczu Górnym trwa wymiana podłóg w 

trzech salach przedszkolnych na kwotę 29462,19 

zł, malowana jest także lamperia w trzech salach 
przedszkolnych na kwotę 15 000 zł. Z kolei w 

Iłownicy w okresie wakacyjnym ocieplono ściany 

zaplecza sali gimnastycznej, wymieniono dwa 
okna w szatni przy sali gimnastycznej. Wymalo-

wano także drzwi w klasach i odgrzybiono ściany 

w sali przedszkolnej, świetlicy i sali lekcyjnej w 

przyziemiu. Łączny koszt prac przewidziano na 
54 000 zł. 

W Wieszczętach również malowane są sale 

lekcyjne i inne pomieszczenia tego wymagające. 

Co warte odnotowania, prace przeprowadzane są 
we własnym zakresie szkoły. Malowania i prze-

róbki objęły całą część przedszkolną, sale, pokój 

nauczyciela i intendentki, korytarz, szatnię, klatkę 
schodową do przedszkola, zaś w części szkolnej 
malowanie sal lekcyjnych i innych pomieszczeń, 

w tym toaletę chłopców na dolnym korytarzu. 

Uzupełniono także ubytki w lamperiach na kory-

tarzach i w salach lekcyjnych. Koszt zakupu farb i 
taśm maskujących wyniósł 1 180,82 zł. Do wrze-

śnia przerobiony będzie jeszcze chodnik pomię-
dzy szkołą i przedszkolem, nastąpi odświeżenie 

stopni ostrzegawczych na schodach, malowanie 

cokołów na górnym i dolnym korytarzu, a także 
wymiana dalszej części siatki ogrodzeniowej od 

strony drogi i wymiana paneli w sali nr 4. Prze-

widziany koszt materiałów to ok. 3-4 tys. zł. 

W Grodźcu przeprowadzony został generalny 
remont pomieszczenia sali przedszkolnej: wymia-

na stolarki okiennej i parapetów, wymiana insta-

lacji elektrycznej, założenie nowych lamp, gipso-

wanie i malowanie sufitu i ścian. Razem koszt 
remontu wyniósł 32 500 zł. 

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ma-

zańcowicach kosztem blisko 108 tys. zł przepro-

wadzono remont posadzki w sześciu pomieszcze-
niach, a także prace malarskie i naprawcze, obej-

mujące m.in. naprawę pęknięć i uzupełnienie 

ubytków. Dodatkowo trwa remont 10 kominów, 

co oznacza m.in. rozbiórkę połaci dachu wokół 
kominów, odbudowę brakujących elementów, 

oczyszczenie powierzchni, tynkowanie całej po-

wierzchni ponad połacią dachu, zbrojenie tynku 
specjalną siatką z włókna szklanego, odbudowę 
oraz okucie czapki komina, a także powtórne uło-

żenie dachówki. W tym wypadku koszt robót wy-

niesie 73 800 zł, prace potrwają do października. 
W Rudzicy zakończono już malowanie 

dwóch sal lekcyjnych i korytarza wartości 31 

600,00 zł. Na sierpień z kolei zaplanowano ma-

lowanie korytarza i remont kuchni na terenie 
przedszkola (łączny koszt to ok. 24 tys. zł), re-

mont przejścia łączącego I piętro z salą gimna-

styczną (5 200,00 zł), remont podłóg w czterech 

salach lekcyjnych na terenie przedszkola oraz cy-
klinowanie i lakierowanie podłogi w bibliotece 

(4000,00 zł). 

Remonty w Zespole Szkolno-Przedszkolnym 

w Jasienicy objęły z kolei malowanie kuchni, sal 
lekcyjnych i przedszkolnych, kosztujące ok. 20 

000,00 zł. Planowany jest tutaj jeszcze remont 

schodów zewnętrznych do szkoły, co pochłonie 

ok. 12 tys. zł. 
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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 2020 r. poz. 218) jako przemoc w rodzinie należy rozumieć:  

„jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub do-
bra osobiste członków rodziny, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, 
zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szko-
dy 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 kontrolowanie 

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 podstawowe 

prawa ofiary (np. prawo do nietykalności fizycznej, godności, szacunku itd.).  
4. POWODUJE CIERPIENIE I BÓL Sprawca naraża zdrowie i życie ofiary na poważne szkody: doświad-

czanie bólu i cierpienia.  

Przemoc w rodzinie jest procesem i przebiega według cyklu:  
• Faza pierwsza to faza narastania napięcia. Charakteryzuje się wyczuwalnym wzrostem napięcia, na-

rastającymi sytuacjami konfliktowymi. Przemoc ma tu formę werbalną, stosunkowo łagodną.  
• Druga faza to faza ostrej przemocy. W tej fazie napięcie wzrasta, aż następuje wybuch agresji, do-

chodzi do ataku.  
• Ostatnia faza to faza „miesiąca miodowego”. Po napaści sprawca wyraża skruchę i przeprasza, na 

nowo okazuje miłość, obiecuje poprawę. Jednak po pewnym czasie, niezależnie od postępowania 
partnera, sprawca nie wytrzymuje i cały cykl zaczyna się od nowa.  

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.  

Gdzie szukać pomocy?  
• Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Jasienicy, Jasienica 845, 43-385 Jasienica, tel: 33/815 29 92; 
• Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jasienicy, Jasienica 845, 43-385 Jasienica, tel: 33/815 29 92;  
• Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, tel: 800 12 00 02;  
• Komisariat Policji w Jasienicy, Jasienica 1401, 43-385 Jasienica, tel: 33/825 05 10; 
• Punkt Konsultacyjny w Jasienicy, Jasienica 894, 43-385 Jasienica, tel: 33/821 60 91; 
• Podbeskidzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej ul. Piękna 2, 43-300 Bielsko-Biała, tel: 33/814 62 21, 3319288; 
• Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku-Białej ul. Piastowska 40, 43-300 Bielsko -Biała, tel: 33/813 69 30; 
• Diecezjalny Ośrodek Wspierania Rodziny, ul. Bystrzańska 55c, 43-300 Bielsko Biała, tel: 33/810 12 55;  
• Miejski Ośrodek Terapii Uzależnień, ul. Mostowa 1, 43-300 Bielsko-Biała, tel: 33/822 79 83, motubb@bk-europe.pl;  
• Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, ul. Bystrzańska 51a, 43-300 Bielsko-Biała, tel: 33/822 46 

90, pokrzywdzeni@bk-europe.pl; 
• Prokuratura Rejonowa Bielsko-Biała Północ, ul. Sobieskiego 9, 43-300 Bielsko-Biała, tel: 33/475 82 00, prb-

bpd@poczta.internetdsl.pl;  
• Przychodnia Profilaktyki i Leczenia Uzależnień, ul. Mostowa 1, 43-300 Bielsko-Biała tel: 33/812 30 42, poradniauzale-

znien@wp.pl; 
• Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Traugutta 11, 43-502 Czechowice-Dziedzice, tel: 32/215 22 20, 

poradnia.pp@wp.pl; 
• Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Piastowska 44, 43-300 Bielsko-Biała, tel: 33/811 82 047;  
• Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, ul. Mickiewicza 22, 43-300 Bielsko-Biała, tel: 33/499 78 00, informacja@bielsko-

biala.sr.gov.pl;  
• Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej, ul. Cieszyńska 10, 43-300 Bielsko-Biała, tel: 33/499 04 99, informacja@bielsko-

biala.so.gov.pl; 
• Wydział Duszpasterstwa Rodzin, ul. Żeromskiego 7, 43-300 Bielsko-Biała, tel: 48 734 176 645, duszpaster-

stwo.rodzin@kuria.pl;  
• Bielski Telefon „Niebieska Linia”, czynny codziennie (16.00-22.00), tel: 33/811 99 00.  

Jolanta Pytlarz, pracownik GOPS 
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Z  G Ó R K I … 
Cieszmy się z małych rzeczy 

Tytuł felietoniku jest fragmentem tekstu pio-  
senki Sylwii Grzeszczak – niekwestionowanej 

gwiazdy XXVI Lata w Jasienicy, które po dwu-

letniej przerwie, spowodowanej pandemią, tryum-

falnie powróciło! Wprawdzie przywołana woka-
listka sugeruje, by cieszyć się z małych rzeczy, 

ale to Lato było wielką rzeczą – trwającą trzy dni 

imprezą, gdzie odbywały się występy i pokazy, od 

sprawności bojowej żaków OSP, do sprawności 
wokalnych i tanecznych leciwych artystów z 

zespołów regionalnych. Każdy mógł więc znaleźć 
coś dla siebie: kto lubi walenie w kocioł – miał 

walenie (na najwyższym poziomie perkusistów z 
Kóz!); kto lubi disco polo – miał disco polo w 

kilku odsłonach, bo „disco polo tłumy wolą” - 

śpiewając wspólnie na tysiące gardeł z wykonaw-

cami na najwyższym krajowym poziomie, am-
bitne teksty beztroskich piosneczek. Kto chciał 

podziwiać urocze tancerki w stubarwnych stro-

jach, odsłaniających to i owo, mógł to zrobić na 

miejscu (a nie tułać się do Paryża) i nawet 
wspólnie próbować zatańczyć kankana, choć 
szpagatu nikt nie zaryzykował (by uniknąć 
rozdarć). A komu rytmicznych śpiewów i ognis-

tych tańców było mało, to mógł podziwiać, już 
dosłownie, to co można zrobić z żywym ogniem, 

w wykonaniu teatru ognia… A jeśli i tego było 

mało, to można było się zabawiać tanecznie (i 

bezpiecznie!) na wspaniałym, nowym parkiecie 
przed sceną, aż do drugiej w nocy w sobotę, 
czy… tylko do 24 w niedzielę. 
 Jednak kilka osobnych słów trzeba poświęcić 
Sylwii Grzeszczak! Na wieść o jej występie w 
naszym Lecie do amfiteatru Drzewiarza zaczęły 

przybywać nieprzebrane tłumy miłośników jej ta-

lentu, tak, że droga z Bielska-B. do Jasienicy 

została zablokowana, a występ artystki celowo 
opóźniono, by wszyscy chętni mogli się, gdzie się 
tylko dało, zaparkować i zająć miejsca wszędzie - 

nawet na całej płycie boiska, na której zwykle 

grają piłkarze, którą została udostępniona wi-
dzom, łącznie z telebimem, by lepiej widzieć, jak 

wygląda i zachowuje się wokalistka, czy to z mi-

krofonem w ręce, czy z pal-
cami na klawiaturze pianina, 

czy nasłuchująca jak wielo-

tysięczny tłum śpiewa jej 

przeboje. Fenomen tej, wy-
kształconej starannie mu-

zycznie i wokalnie piosen-

karki, polega na tym, że w dobie tandetnych pios-

neczek (lansowanych z uporem przez misyjne i 
prywatne stacje radiowe i telewizyjne) jej nieba-

nalne, choć przystępne propozycje, trafiają w gus-

ty szerokich rzeszy, głównie młodzieżowych słu-

chaczy, i na listy przebojów. A o jej popularności 
mogliśmy się przekonać naocznie i „nausznie”, bo 

takich tłumów nigdy jeszcze w Jasienicy nie było 

– przynajmniej za mojego grzesznego żywota! 

Stąd uznanie dla Organizatorów, że udało się 
zaprosić autentyczną Gwiazdę Polskiej Piosenki, 

która sama też była pozytywnie zaskoczona tym, 

jak została u nas przyjęta, ale i wtedy, gdy wójt 

Janusz Pierzyna wręczał jej kwiaty i upominek 
dziękując za wspaniały występ. 

 Wiele działo się też obok sceny. Ze stoisk Kół 

Gospodyń Wiejskich znikały pyszne kołocze, 

ciasteczka, placki ziemniaczane, grilowane pysz-
ności czy inne smakowite ciepłe dania, a z płyty 

boiska nawet... 7 leżaków skradzionych przez 

bezczelnych złodziei! Na pamiątkę?!? Kradzież 
dwóch kolejnych udaremniła, odpowiedzialna za 
dobro wspólne, dzielna kobieta. 

 Podsumowując: impreza potrzebna i… utęs-

kniona, po dwuletnim „poście”, o czym świad-

czyła niezbicie frekwencja przez wszystkie trzy 
dni. Bo to nie tylko oglądanie i podziwianie wy-

konawców, ale i mobilizacja członków różno-

rakich zespołów, by doskonalić umiejętności i 

pomnażać talenty dzieląc się nimi z widzami 
oklaskującymi artystyczne, choć nie tylko, popi-

sy. Ale już starożytni wiedzieli i głosili, że lud-

ziom trzeba chleba i igrzysk, by mogli piękniej 

żyć i się rozwijać. Więc żyjmy pięknie i rozwi-
jajmy się… 

 Juliusz Wątroba 

 

 
 

 

 

 

Weź życie we własne ręce. I co się wtedy stanie? Coś strasznego: Nie będzie kogo obwiniać.  
Erica Jong  

Nigdy nie rezygnuj z celu tylko dlatego, że osiągnięcie go wymaga czasu. Czas i tak upłynie. 
H. Jackson Brown 

Cierpliwość, wytrwałość i pot tworzą niepokonaną kombinację sukcesu. 
Napoleon Bonaparte 
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COROZ MIYNI 
Witóm piyknie! 

Ludeczkowie złoci, moji drodzy Czytocze! 
Łogrómnie żech je rod, że zaś mogym sie z Wa-

mi spotkać chocioż na tych kartkach gazety, kaj 
mogym wyloć z siebie to, co mie boli, a też podzie-

lić sie tym, co je do mnie łogrómnóm radościóm. A 
boli mie to, że już tak mało słyszy sie naszej 
piyknej, starej mowy. Przez szejset roków na Cie-
szyńskij Ziymi, jak żech kiesi spóminoł, urzyndo-
wym językym był nimiecki abo czeski. A po chału-
pach rzóndziło sie po naszymu, tóm staróm mowóm 
rejowskóm. Toteż nie dziwota, że kie niejedyn wy-
soko wysztudyrowoł i wylecioł z tej dziedziny w 
daleki świat, to tyn akcynt naszej mowy był z nim 
do końca żywota. Co sie to porobiło na tych na-
szych dziedzinach? Myślym se czasym, czy jo je na 
tej Ziymi Cieszyńskij, czy kaj indzi w świycie? Co-

roz miyni tej starej naszej mowy, coroz miyni zwy-
czajów, coroz miyni miłości do tej ziymeczki ko-
chanej. Ludeczkowie złoci, czynsto spotykom sie z 
mojimi kamratami z Górnego Śląska, a i w naszej 
gminie je ich kupe. Tu se kupili bauplace, jak to łóni 
godajóm, wystawili se piykne chałpy, tu zapuścili 
swoji korzyni. I chocioż zmiynili miejsce zamiysz-
kanio, to dali zachowali swoji zwyczaje, nucą swoji 
pieśniczki i nie gańbióm sie godać swojóm śląską 
mową, kierą wyniyśli z rodzinnego dómu. „My się 
nie dali przełónaczyć, to nóm pasuje, a jak komu nie 
pasuje to nie musi słuchać” – godajóm, ale isto kupe 

Ślązokóm to pasuje, bo ich szlagiery, filmy, kabare-
ty radzi łoglóndómy, kaj idzie ze śmiychu nieroz 
boki zrywać. Ale jak żech doł pozór, to u nas je ina-
czy. Przepowiedzioł to już Jan Kubisz, że ludzie na 
tej naszej ziymi zmiynią sie łogrómnie, tak, że wnuk 
mowy starzyków nie bydzie rozumioł. Jak mo ro-
zumieć, kie mama bróni dzisiejszym starzykom 
rzóndzić z wnukami po naszymu? „To taka prostac-
ka mowa, nie pasuje do naszej nowoczesnej rodzi-
ny, do naszego nowoczesnego domu o nowocze-

snym standardzie. Co by są-
siedzi powiedzieli? Drogimi 
autami jeździmy na zagranicz-
ne wczasy, a tu taki obciach, to 
przecież nie pasuje!” – tak go-
dajóm niejedni młodzi ludzie. 
Moji ludeczkowie złoci, to 

łóni są łobciachym na tej na-
szej Cieszyńskij Ziymi. Ślązok z Górnego nie doł 
się przełónaczyć, a ci młodzi ludzie – nasi cieszy-
niocy, zamiast cyckać życiodajne soki z naszej ziy-
mi, dajóm się przekabocić. Chcóm sie zaprzyć tej 
piyknej łojcowskij mowy. Ale na szczyńści tych 
nowobogackich szpanerów nima moc. Łóni nie zna-
jóm tej gwary, bo im isto łojcowie nie powiedzieli, 
że pycha idzie przed łupadkym.  

Spómniało mi sie, jak przed rokami pisoł 
żech, na stulecie naszej szkoły w Josiynicy ło nieja-
kim Jónkowi, kierego to zawierucha II wojny świa-

towej chynyła za wielkóm wode. Tam założył ro-
dzine, ale łogromno tęsknica za ziymią, kaj się łuro-
dził, była wielko. Po 50 rokach przyjechoł do swoji 
ukochanej Josiynicy. Stanył przed szkołą jak wro-
śnięty w ziymie, coby pospóminać swojich dow-
nych kolegów. Potym łobrócił się w strone kier-
chowa, poszeł na groby swojich byłych rechtorów. 
Nabroł też do woreczka ziymi, coby tam w dalekim 
świycie mógł łopowiedzieć swoji rodzinie ło ziymi, 
na kierej sie łurodził, kiero nieroz była zdeptano, 
zloto krwią, ale wonio łuczciwością i pracowitością 
tego ludu. Tóż pytom Was dzisio, drodzy Czytocze. 

Łopatrujmy te naszóm ziymeczke, łopatrujmy nasze 
zwyczaje, tradycje, bo to nasze bogactwo, drogo-
cynne perły naszej kultury. Dbejmy, żeby ta ziymia 
nie wywietrzała a wóniała, bo zaś może przyjechać 
jaki Jónek z dalekigo światu, kiery bydzie chcioł ji 
nabrać i połopowiadać w swoich rodzinach, że ta 
Cieszyńsko Ziymia je niezwykło, bo łona powstała 
z łuśmiechu Bożego. 

J.N.Josiyniczanin

Serdeczne podziękowania za zamówione Msze Święte, 
złożone wieńce i kwiaty oraz liczny udział w uroczystości pogrzebowej  

naszego Kochanego Męża, Ojca, Dziadka, Pradziadka 

ŚP. Leopolda Janika 
Wszystkim krewnym, znajomym, sąsiadom, księżom, orkiestrze, Wójtowi Januszowi 

Pierzynie, Przewodniczącemu i Radnym Rady Gminy Jasienica,  
Radzie Sołeckiej Landeka, delegacji Zarządu Gminnego OSP RP w Jasienicy,  

strażakom z OSP Landek, wszystkim obecnym jednostkom OSP z sołectw gminy Ja-
sienica i pozostałym delegacjom składają 

      żona z rodziną 
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PIEROGI mrożone 

 Domowe Pierogi Agaty 
 z Międzyrzecza Górnego, 

 Produkowane ręcznie, systemem rzemieśl-

niczym, bez konserwantów  

i wzmacniaczy smaku. 
 W OFERCIE: 

• PIEROGI:  ruskie,  z mięsem, szpinakiem, 
                     brokułem, serem,  pieczarką, 

                         meksykańskie, owocowe i inne. 

                      Z mąki pszennej i orkiszowej. 

• KROKIETY, USZKA, 

DARMOWA DOSTAWA na terenie gmin: Jasie-
nica, Jaworze, Chybie, Bielsko-Biała, 

  Dostarczymy darmową próbkę do degustacji. 
  Jak kupić nasze wyroby? 

   Wystarczy zadzwonić: 727 929 646, 

        od poniedziałku do soboty  8:00 – 20:00 

FB: Pierogi Agaty 
e-mail: pierogiagaty@gmail.com 

 

KOLEJNY MEDAL KANADYJKARZA 

Bartosz Wizner, mieszkaniec Mazańcowic i reprezentant MKS Czechowice-Dziedzice, brązowy 

medal zdobył w kategorii C1 (pojedyncza kanadyjka) na dystansie 5 000 m.  

Regaty Mistrzostw Polski Juniorów w Kajakarstwie Klasycznym, a zarazem 21. Mistrzostwa 

Polski Młodzików rozegrano na torze regatowym Malta w Poznaniu w dniach 28-31 lipca. W Mi-

strzostwach Polski Juniorów w kajakarstwie klasycznym udział wzięło łącznie 148 zawodników z 

45 klubów, z kolei w Mistrzostwach Polski Młodzików rywalizowało 343 zawodników z 54 klu-

bów. 
Organizatorami było Ministerstwo Sportu i Turystyki, Małopolski Związek Stowarzyszeń Kultu-

ry Fizycznej i Polski Związek Kajakowy w Warszawie. 

REKLAMA    REKLAMA   REKLAMA 
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M E T A L - M A X ”  

Rudzica  Centrum 

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

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

Zapraszamy 
Od poniedziałku do piątku    8

00 
– 16

00
 

sobota     8
00 

– 13
00

 

Reklama 

w miesięczniku „Jasienica” 

tylko 0,60 zł   

za 1 cm2 

Ogłoszenia drobne – 1 zł za 

słowo 
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EKSPRESOWA 

NAPRAWA 

I WYKONANIE 

PROTEZ 
BIERY, ul. Ogrodowa 263 

TEL.:    504 131 134 
 

BETONIARNIA OLBET 
                     JASIENICKA STREFA EKONOMICZNA 

 

        TEL. 505 759 333 
 
Betoniarnia Olbet znajdująca się w Międzyrzeczu Dolnym 
OFERUJE: 

 BETON TOWAROWY Z DOSTAWĄ I ROZŁADUNKIEM 
 BETONY POSADZKOWE 
 BETONY PÓŁSUCHE, ZAPRAWY, PODSYPKI CEMENTOWO PIASKOWE 

DOSTARCZAMY BETON BETONOMIESZARKAMI I POMPOGRUSZKAMI 
DOSTARCZAMY BETONY PÓŁSUCHE WYWROTKĄ 

międzyrzecze@olbet.plwww.olbet.pl    TEL. 507 118 560 
 

 

 

 

Jasienica ul. Kościelna 1210 

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

tańsze kompleksowe usługi pogrzebowe. Dysponujemy własnymi chłodniami, kaplicami pożegnalnymi 
oraz własnym krematorium. Oferujemy również szeroki wybór urn i trumien.  

Całodobowo na życzenie klienta zabieramy ciało do chłodni. 

Istnieje możliwość bezprocentowego kredytowania usług  

 

HUMOR  

Wokół samicy pływa wieloryb i narzeka: 
- Dziesiątki organizacji ekologicznych, setki aktywistów, tysiące polityków i naukowców, dziesiątki 
tysięcy ludzi na manifestacjach, rządy w tylu krajach robią wszystko, aby zachować nasz gatunek, a 
Ciebie boli głowa... 

- Jasiu, dlaczego masz w dyktandzie te same błędy co twój kolega z ławki? 
- Bo mamy tego samego nauczyciela od języka polskiego... 




