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RELACJE WÓJTA GMINY JASIENICA 
ŚWIĘTOSZÓWKA W 
KRAJOWYM  
SYSTEMIE 

Nasza jednostka 
OSP ze Świętoszówki 
została włączona do 
Krajowego System Ra-

towniczo-Gaśniczego. 
Chciałem serdecznie 
podziękować panom 
nadbryg. Jackowi 

Kleszczewskiemu, Komendantowi Wojewódz-
kiemu Państwowej Straży Pożarnej w Katowi-
cach, oraz st. bryg. Zbigniewowi Mizerze, Ko-
mendantowi Miejskiemu PSP w Bielsku-Białej, 
za pomoc w wypełnieniu procedury, niezbędnej 
do włączenia jednostki do Systemu, a także za 
podjęte w tej sprawie decyzje. 

Działanie w KSRG oznacza z jednej strony 
prestiż dla jednostki, ale równocześnie odpowie-
dzialność co do gotowości szybkiego niesienia 
pomocy. Jednak druhowie ze Świętoszówki są 
przygotowani do tych zadań zarówno od strony 
technicznej, jak i kwalifikacji. W 2021 r. zakoń-
czyliśmy kilkuletnią inwestycję wartą łącznie pół-
tora miliona złotych związaną z przebudową i 
modernizacją – łącznie z termomodernizacją – 
obiektu strażnicy w Świętoszówce. Do tego nale-
ży doliczyć kupienie w ostatnim czasie za 900 tys. 
zł drugiego samochodu bojowego, na który w 
części pozyskaliśmy dofinansowanie. Sami dru-
howie stale podnoszą swoje kwalifikacje i warto 
dodać, że już do tej pory, będąc jeszcze poza sys-
temem, często jako pierwsi byli na miejscu zda-
rzenia i nieśli pomoc. Mam na myśli przede 
wszystkim wypadki na drodze ekspresowej S52. 

Warto podkreślić, że to czwarta jednostka OSP 
z naszej gminy, po Jasienicy, Mazańcowicach i 
Rudzicy, która weszła w skład Krajowego System 
Ratowniczo-Gaśniczego. 

DOFINANSOWANIE DLA MŁODYCH  
DRUHÓW 

Mówiąc o naszych strażach pożarnych warto 
wspomnieć, że ostatnio pozyskaliśmy blisko 40 
tys. zł dofinansowania do zakupu sprzętu dla 
Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych przy jed-

nostkach OSP w naszej gminie. Za pieniądze z 
dotacji drużyny zostaną wyposażone w sprzęt 
niezbędny do ćwiczeń, komunikacyjny i telein-
formatyczny, wykorzystywany podczas ćwiczeń, 
a także wyposażenie osobiste ratowników. 

Straże pożarne w naszej gminie działają bardzo 
dobrze, jako Gmina dbamy o nie, bowiem zapew-
niają nam bezpieczeństwo. Należy się cieszyć, że 
nie brakuje ochotników, którzy poświęcają swój 
wolny czas, aby służyć nam wszystkim. Z naszej 
strony zachęcamy również kolejne pokolenia 
młodych mieszkańców, aby wstępowały w szere-
gi OSP w swoich rodzinnych miejscowościach, 
aby również w przyszłości jednostki oprócz no-
woczesnego wyposażenia i funkcjonalnych obiek-
tów miały kadry niezbędne do udziału w akcjach 
ratowniczo-gaśniczych. 

JESIENNE INWESTYCJE 
Długo utrzymująca się ładna pogoda pozwoliła 

na zrealizowanie kilku zaplanowanych inwestycji. 
Trwają ostatnie prace przy modernizacji ul. Wil-
lowej w Międzyrzeczu Górnym, na co pozyskali-
śmy dofinansowanie z funduszu dróg rolniczych 
Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Droga do 
gruntów rolnych, ale również do zabudowań i te-
renów budowlanych w tym rejonie naszej gminy, 
ma już nową nawierzchnię asfaltową. 

Do końca roku nasza sieć oświetlenia uliczne-
go wzbogaci się także o blisko 40 nowych lamp 
ledowych. Instalujemy kolejne lampy oświetlenia 
ulicznego, aby poprawić bezpieczeństwo ruchu 
lokalnego, zwłaszcza pieszych. Miejsca, gdzie na-
leżało zamontować nowe lampy, wskazali sami 
mieszkańcy sołectw poprzez sołtysów i rady so-
łeckie. 

Oświetlenie jest budowane przy sześciu uli-
cach: Topolowej w Grodźcu, Słonecznej w Jasie-
nicy, Okrężnej i Spacerowej w Międzyrzeczu 
Górnym oraz Studzieniec i Leśnej w Łazach. Na 
to energooszczędne oświetlenie z budżetu Gminy 
Jasienica wydamy 241 307,12 zł. Obecnie przy 
drogach gminnych zamontowanych jest 2 240 
sztuk oświetlenia ulicznego, w tym 460 to lampy 
ledowe. 

Z kolei w Rudzicy na terenie przyległym do 
tamtejszej filii Gminnego Ośrodka Kultury w Ja-
sienicy zostanie wykonane utwardzenie  
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placu przed zadaszoną estradą z myślą o uczestni-
kach wydarzeń. Przypomnę, że to miejsce często 
służy do organizacji różnego rodzaju imprez ple-
nerowych. Specjalna kostka pozwoli wyrównać 
cały teren przed sceną, co znacząco poprawi kom-
fort widzów podczas masowych imprez. 

Z myślą o kolejnych inwestycjach na nasze 
zlecenie powstał też projekt przebudowy w Ła-
zach skrzyżowania drogi gminnej z drogą powia-
tową na wysokości kościoła. Przypomnę, w po-
bliżu budujemy nową strażnicę OSP, a zarazem 
salę spotkań dla całej społeczności Łazów, spo-
dziewamy się więc, że w tym miejscu ruch się 
zwiększy. Dla poprawy bezpieczeństwa skrzyżo-
wanie zostanie w przyszłym roku przebudowane, 
będzie więcej miejsca dla pieszych i lepsza wi-
doczność całego obszaru. 

MSZA MYŚLIWYCH 
Jak co roku w dzień patrona myśliwych św. 

Huberta koła łowieckie z naszego regionu spotka-
ły się na wspólnej modlitwie. W kaplicy św. 
Wendelina w Rudzicy w asyście pocztów sztan-
darowych, a także z oprawą w postaci sygnali-
stów myśliwskich dziękowaliśmy za dary lasu. 
Oprócz myśliwych w uroczystościach wzięli 
udział również parafianie z Rudzicy. 

PLAN DLA SOŁECTWA MIĘDZYRZECZE 
GÓRNE 

Podczas październikowej sesji Rady Gminy 
Jasienica na mój wniosek radni podjęli uchwałę 
przyjmującą miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego dla sołectwa Międzyrzecze Górne. 
To już 12 sołectwo, które ma aktualny plan zago-
spodarowania, przyjęty w ostatnich miesiącach. 

Przypomnę, że procedura uchwalenia jest dłu-
gotrwała i bardzo pracochłonna, wymagająca 
uzyskania opinii około 40 instytucji. W przypad-
ku Międzyrzecza Górnego wiele naszych wnio-
sków o przekwalifikowanie gruntów rolnych na 
budowlane zostało zakwestionowanych, nie zaw-
sze udało się przekonać Ministerstwo Rolnictwa 
do zmiany decyzji. 

Plan ustala, co w danym terenie można budo-
wać, jakie przepisy w tym zakresie należy stoso-
wać, toteż jest ważnym dokumentem umożliwia-
jącym rozwój miejscowości i swobodny obrót 
ziemi przez ich właścicieli. 

PAMIĘĆ O BOHATERACH 
W przededniu Wszystkich Świętych na cmen-

tarzu w Mazańcowicach nastąpiło złożenie wień-
ców na grobie Edwarda Biesoka „Edka” oraz in-
nych Żołnierzy Wyklętych, a także przy tablicy 
pochodzącego z tej miejscowości Roberta Buch-

cika, nauczyciela i podporucznika rezerwy za-
mordowanego w Katyniu. 

Wyrazem naszej pamięci o bohaterskich czy-
nach poprzednich pokoleń Polaków walczących o 
wolność były również uroczystości 11 listopada, a 
więc Święto Niepodległości. Po mszy świętej w 
kościele św. Jerzego przeszliśmy pod Pomnik Po-
ległych za Ojczyznę w centrum Jasienicy i złoży-
liśmy hołd dawnym mieszkańcom naszej gminy. 
Uroczystości Święta Niepodległości kontynuowa-
liśmy w sali GOK, gdzie mogliśmy przypomnieć 
wkład Polaków ze Śląska Cieszyńskiego w odzy-
skanie, a następnie utrwalenie Niepodległości. 

JUBILEUSZE GOSPODYŃ 
W ostatnich tygodniach panie z Kół Gospodyń 

Wiejskich w Rudzicy i Jasienicy uroczyście ob-
chodziły jubileusze 60-lecia powstania swoich or-
ganizacji. Z tych okazji przygotowano okoliczno-
ściowe spotkania, na których można było zapo-
znać się z historią działalności Kół w naszej gmi-
nie. Miałem przyjemność uczestniczyć w tych 
wydarzeniach, serdecznie dziękując paniom – 
także ich poprzedniczkom – za ich udział w życiu 
społecznym gminy Jasienica. Naprawdę trudno 
sobie wyobrazić jakiekolwiek wydarzenie, wspól-
ne spotkanie, imprezę, na których panie z Kół 
Gospodyń Wiejskich byłyby nieobecne. Często 
niezauważone, gdzieś w kuchni na zapleczu, dba-
ją o uczestników, aby spotkanie miało dobrą at-
mosferę i nikt nie był głodny. 

Ale nie tylko za ich obecne zaangażowanie w 
życie gminy dziękowałem. Doceniam wielką rolę, 
jaką Koła odgrywają w utrwalaniu tradycji Śląska 
Cieszyńskiego, zachowaniu dziedzictwa i przeka-
zaniu go następnym pokoleniom. Właśnie w tych 
małych i zwykłych czynnościach upamiętniamy 
naszych przodków i wartości dnia codziennego, 
jakie wyznawali. Za to świadectwo bardzo ser-
decznie dziękuję paniom z Kół Gospodyń Wiej-
skich. 

SPARTAKIADA GOSPODYŃ 
Warto przy tej okazji wspomnieć o zaangażo-

waniu naszych pań z Kół Gospodyń Wiejskich z 
gminy Jasienica w działania w całym regionie. 
Koła z Jasienicy, Bielowicka, Grodźca i Mazań-
cowic wzięły udział w jubileuszowej X Sparta-
kiadzie Kół Gospodyń Wiejskich „Zabawy na-
szych przodków”, jaka odbyła się w Brzeszczach. 
Liczne konkurencje miały przypominać zabawy, 
jakie urządzali nasi przodkowie w okresie jesien-
nym i zimowym, gdy pracy w polu było mniej, 
np. bieg z jajkiem na łyżeczce czy rzut kapelu-
szem albo ziemniakiem. Jak widać, tradycje  
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naszej rodzimej ziemi można kultywować rów-
nież z humorem. 

Gratuluję wszystkim uczestniczkom, szczegól-
nie gospodyniom z Jasienicy, które w tych konku-
rencjach zajęły miejsce tuż za podium. 

PROGRAMY POLSKO-SŁOWACKIE 

Na Zamku Sułkowskich w Bielsku w środę 19 
października miała miejsce uroczystość inauguru-
jąca polsko-słowacki program transgraniczny. 
Bardzo dziękuję panu Ministrowi Funduszy i Po-
lityki Regionalnej Grzegorzowi Pudzie za zapro-
szenie na to spotkanie, które miało na celu zapo-
znać nas z założeniami programu współpracy 
transgranicznej Interreg Polska-Słowacja 2021-
2027. Głównym gościem była Veronika Remiš-
ová, Wicepremier i Minister ds. Inwestycji i 
Rozwoju Regionalnego Republiki Słowackiej. 
Zaprezentowano m.in. aktualne priorytety współ-
pracy na terenach przygranicznych, jakie można 
realizować z partnerami słowackimi. 

Nasz Euroregion Śląsk Cieszyński – Těšínské 
Slezsko, do którego należy gmina Jasienica, a któ-
remu ja współprzewodniczę, stwarza nam możli-
wości udziału w programie i pozyskiwaniu dofi-
nansowania na różnego rodzaju projekty. Działa-
nia podejmuje się wspólnie, my współpracujemy 
ze słowacką miejscowością Jasienica Orawska, 
będziemy wspólnie przygotowywać projekty do 
realizacji i występować z wnioskami o dofinan-
sowanie. 

DYREKTOR GOK NOMINOWANA  
DO NAGRODY LONDZINA 

Serdecznie gratuluję pani Agnieszce Bronow-
skiej, dyrektor naszego Gminnego Ośrodka Kul-
tury, nominacji i miejsca w gronie laureatów te-
gorocznej Nagrody Starosty Bielskiego im. Księ-
dza Józefa Londzina. Pani dyrektor pracuje w 
GOK od wielu lat, zaczynała w filii w Rudzicy, 
gdzie rozwinęła cykl zajęć dla najmłodszych 
mieszkańców gminy. 

Obecnie pod jej kierownictwem Ośrodek dzia-
ła niezwykle sprawnie, mając bardzo szeroką 
ofertę zajęć już nie tylko dla dzieci i młodzieży, 
ale również dorosłych mieszkańców. Widać 
ogromne zainteresowanie propozycjami GOK, a 
zajęcia odbywają się do późnych godzin wieczor-
nych. 

To cieszy, bo w tym miejscu spotykają się 
mieszkańcy naszej gminy z różnych jej części, ci, 
mieszkający tutaj od pokoleń, i ci, którzy osiedlili 
się w naszej gminie całkiem niedawno. Dzięki 
temu dochodzi do integracji naszego środowiska. 

Gratuluję pani dyrektor tych osiągnięć w dziedzi-
nie zbliżania naszej społeczności. 

W KONKURSIE NA OSOBOWOŚĆ 
Bardzo serdecznie gratuluję panu Józefowi 

Niesytowi nominacji do nagrody Osobowość 
Ziem Górskich. Kapituła Koalicji Marek Ziem 
Górskich wybrała go do finału konkursu jako jed-
ną z trzech osób. Każdemu, kto czyta miesięcznik 
„Jasienica”, pan Józef jest bardzo dobrze znany, 
bowiem w każdym numerze publikuje swój felie-
ton pisany gwarą Śląska Cieszyńskiego pod zna-
czącym pseudonimem „Josiyniczanin”. Związany 
jest od wielu lat z Zespołem Regionalnym „Jasie-
niczanka”, ze swoimi gawędami występuje rów-
nież indywidualnie zdobywając liczne nagrody. 
Jako prezes koła w Jasienicy Związku Emerytów i 
Rencistów angażuje się także w działalność spo-
łeczną. 
PSZCZELE RANCZO ROKU 

Wielkie gratulacje składam również państwu 
Gruszkom, prowadzącym w Międzyrzeczu Gór-
nym Pszczele Ranczo, za zwycięstwo w bardzo 
prestiżowym ogólnopolskim Konkursie na 
Pszczelarza Roku. Ranczo zwyciężyło w kategorii 
pszczelarstwo hobbystyczne. Gospodarstwo pa-
sieczne od 4 lat prowadzi pan Krzysztof Gruszka, 
rodzina go wspiera w pracy z pszczołami. 

Bardzo się cieszę, że także w tej dziedzinie 
rolnicy z naszej gminy odnoszą sukcesy w skali 
ogólnopolskiej. To dowód na zaradność naszych 
mieszkańców, wielkie umiejętności dostosowania 
się do wymogów współczesności, a jednocześnie 
przywiązanie do kultywowania rolniczych i wiej-
skich tradycji Śląska Cieszyńskiego. 

GRATULACJE ZA SUKCESY 
W ostatnich tygodniach sportowcy z naszej 

gminy – przede wszystkim ci najmłodsi – odnieśli 
liczne sukcesy w rozgrywkach i turniejach w 
uprawianych przez siebie dyscyplinach. Warto 
śledzić ich osiągnięcia, ich sportowe pasje rów-
nież świadczą o bogactwie naszej gminy, przyno-
sząc nam pozytywne emocje. 

Serdecznie chciałbym pogratulować Piotrowi 
Talikowi z Mazańcowic, zawodnikowi KS Sprint 
Bielsko-Biała, który w sobotę 12 listopada w Wi-
śle wywalczył tytuł Mistrza Śląska w biegach 
górskich, wieńcząc tym samym swój znakomity 
sezon biegaczy. Warto też odnotować, że dzień 
wcześniej reprezentując gminę Jasienica i sołec-
two Mazańcowice wywalczył srebro na dystansie 
800 m podczas bielskiego XI Młodzieżowego 
Biegu Niepodległości. 
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Złote medale zdobyli również nasi zawodnicy 

w wyścigach psich zaprzęgów, rodzina Pająków. 
Zuzanna wygrała dwa kolejne zawody, Polerex 
Cup Kucoby i turniej w Szamotułach Koźlu. W 
tym pierwszym turnieju najmłodsza Anna wygra-
ła z kolei w swojej klasie Puchar Samoyeda, zaś 
w tych drugich wygrał również ich tata Tomasz w 
zaprzęgu z 8 psami. Gratuluję całej rodzinie ma-
szerów tych niezwykłych osiągnięć, kolejnych już 
w tym sezonie. 

Nie zawiedli także młodzi karatecy z mazań-
cowicko-rudzickiego klubu UKS Karate Kasai. 
Gratuluję złotych medali Aleksandrze Zajas, Do-
minice Kocoń, Mai Klemens i Urszuli Długosz, a 
także srebrnego medalu Dominice Goc i brązu 
Amelii Danel, Wiktorii Piszczek, Mai Pisarek. 
Dziewczęta wywalczyły je podczas międzynaro-
dowego turnieju w Jastrzębiu-Zdroju. Urszula 
Długosz i Dominika Kocoń zdobyły również złote 
medale podczas Otwartych Mistrzostw Powiatu 
Rybnickiego w Czerwionce-Leszczynach, a ich 
koleżanki Aleksandra Zajas i Maja Klemens zaję-
ły drugie miejsca, zaś Hanna Szafron i Filip Frą-
czek trzecie. Gratuluję także Wiktorii Piszczek 
dobrego występu na Mistrzostwach Europy w 
Dębicy. 

Nie zawiódł również Jakub Kurowski, repre-
zentujący bielski klub PTS Janosik. Na Mistrzo-
stwach Polski Młodzików w Judo w Kielcach 
wygrał turniej nie ponosząc ani jednej porażki. 
Wielkie gratulacje. 

Nasza rudzicka drużyna bocci ostatnio także 
miała okazję wystąpić odnosząc indywidualne 
sukcesy. Podczas ogólnopolskich zawodów bocci 
w Głogowie Damian Iskrzycki z operatorem ram-
py Dariuszem Borowskim zdobył złoty medal, 
Dominik Walczyk srebrny, a Łukasz Bojda brą-
zowy. Gratuluję zawodnikom. 

Do odnoszonych zwycięstw przyzwyczaiła nas 
młoda pływaczka z Jasienicy Karolina Klajmon, 
zawodniczka bielskiego UKS Nowego Klubu 
Pływackiego. Gratuluję zdobycia złotego medalu 
i dwóch srebrnych podczas zawodów pływackich 
Otylia Swim Cup w Opolu, dodatkowo trzech zło-
tych medali IX Zawodów Pływackich o Ciupagę 
Ondraszka, złotego i srebrnego medalu Otwartych 
Mistrzostw Katowic w Pływaniu Dzieci i Mło-
dzieży, dwóch brązowych zdobytych podczas Li-
gi Szkół i Klubów Śląskich rocznika 2010 w Ra-
dlinie, a także srebrnego medalu podczas sporto-
wego show – Pucharu Sprintu Gliwice Ni-
ght&Lights Swim 2022. 

Z sukcesami na salach całej Polski występują 
również badmintoniści z BKB Set Mazańcowice. 
Dobrze się spisali utytułowani zawodnicy. Pod-
czas międzynarodowego turnieju Mazovia Junior 
Cup w Zielonce Julia Piwowar występując w pa-
rze zdobyła srebrny medal, z kolei Michał 
Szczypka wywalczył brąz, który ten sukces w 
singlu powtórzył podczas kolejnego turnieju Su-
per Grand Prix Juniorów i Młodzików Józefo-
sław, na którym z kolei Julia w parze w grze po-
dwójnej zdobyła złoty medal. Serdecznie gratulu-
ję zdobytych medali i trzymam kciuki za kolejne 
występy. 

Cieszymy się również z dobrych występów ko-
lejnego pokolenia najmłodszych zawodników 
BKB Set Mazańcowice. Na II Międzynarodowym 
Festiwalu Badmintona w Pszczynie Franciszek 
Kamiński, Alicja Dubiel i Bartosz Zemczak zdo-
byli złote medale, Marlena Pudło srebrny, z kolei 
Maja Paszek i Paulina Piech brązowy. Składam 
gratulacje i życzę następnych zwycięstw. 

Rozmawiał Mirosław Łukaszuk 

 

JESIENNE ROBOTY NA DROGACH 
Ulica Willowa w Międzyrzeczu Górnym zyskała lepszą 

nawierzchnię. 
Pracami został objęty odcinek o długości 720 m ul. Wil-

lowej w Międzyrzeczu Górnym. Wójt Janusz Pierzyna po-
zyskał 180 tys. zł dofinansowania do modernizacji z fundu-
szu dróg rolniczych Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. 
– Droga prowadzi do gruntów rolnych, toteż będą z niej ko-
rzystali nasi rolnicy dojeżdżając do wykonania prac polo-
wych. Ale nie tylko oni, bo w tym rejonie sołectwa jest spo-
ro domów jednorodzinnych, a także działek, które w paź-
dzierniku w nowym planie zagospodarowania przestrzenne-
go zostały przemianowane pod budownictwo mieszkaniowe 
– wyjaśnia wójt. 

Chodzi o odcinek od ul. Widok do wyasfaltowanego już 
fragmentu ul. Willowej. Obecną nawierzchnię z tłucznia po 

dokonaniu stabilizacji i wzmocnieniu podbudo-
wy zastąpiły warstwy asfaltowe. Przy okazji 
przydrożne rowy i przepusty zostaną oczysz-
czone. Prace, łącznie będą kosztować blisko 850 
tys. zł. 
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PRZEBUDOWA PLACU W RUDZICY 
Na początku grudnia zakończy się utwardzenie 

terenu obok filii w Rudzicy Gminnego Ośrodka 
Kultury w Jasienicy. 

Przebudowa dotyczy terenu przed sceną. W 
okresie letnim to miejsce częstych imprez plene-
rowych. Obecnie plac jest jedynie utwardzony.– 
Zarówno nowa kostka, jak i elementy odwodnie-
nia pozwolą na szybkie odprowadzenie wody z 
placu, co znacznie ułatwi organizację imprez w 
tym miejscu – mówi wójt Janusz Pierzyna. 

Rozpoczęte prace obejmą teren przed istnieją-
cą sceną o powierzchni ponad 620 mkw. Przed 

ułożeniem nawierzchni cały plac zostanie wyrów-
nany i utwardzony. Ekipa budowlana ułoży też 
elementy odwodnienia, które umożliwią szybkie 
odprowadzenie wód opadowych i roztopowych. 
Na wierzchu położona będzie specjalna kostka 
tzw. bezfazowa. Każdy element ma równą po-
wierzchnię i zostanie połączony z sąsiednimi 
kostkami w taki sposób, że cały plac pokryje 
równa, praktycznie bezszczelinowa płyta. 

Łącznie koszt prac wyceniono na 408 tys. zł. 
www.jasienica,pl

 

NOMINACJA DLA OSOBOWOŚCI 
Józef Niesyt, znany często pod pseudonimem Josiy-

niczanin, folklorysta, a przede wszystkim piewca i pro-
pagator mowy Śląska Cieszyńskiego, został nominowany 
do nagrody Osobowość Ziem Górskich. Warto oddać na 
niego głos. 

Mało kto z mieszkańców gminy Jasienica nie zetknął 
się z pisaną i żywą twórczością Józefa Niesyta. Tę pisaną 
znamy przede wszystkim z łamów Miesięcznika Samorzą-
dowego „Jasienica”, gdzie w każdym numerze publikuje 
swoje przemyślenia na temat życia w naszej gminie – oczy-
wiście, obowiązkowo w gwarze śląskocieszyńskiej. 

Z kolei na żywo można go posłuchać przy okazji róż-
nego rodzaju festynów i spotkań z kulturą ludową. Od wielu 
lat bowiem związany jest z Zespołem Regionalnym „Jasie-
niczanka”, dla którego przygotowuje często pogwarki i 
scenki rodzajowe, samemu nie odmawiając występów w roli 
mówcy. Jego monologi wielokrotnie nagradzane były w 
różnego rodzaju konkursach gwary, sam zresztą również 
często zasiada w jury konkursów gwary Śląska Cieszyń-
skiego. Jest także społecznikiem, m.in. prezesem jasienic-
kiego Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów. 

Do organizowanego przez Koalicję Marek 
Ziem Górskich konkursu „Osobowość Ziem 
Górskich” w głównej kategorii zgłosiła go 
kapituła, wraz z dwojgiem innych osób – 
Antonim Piechniczkiem, selekcjonerem 
polskiej kadry, która w 1982 r. wywalczyła 
brązowy medal Mistrzostw Świata w piłce 
nożnej, oraz Jadwigą Czarny, dyrektorką 
skansenu w Sidzinie. 

KRZYŻ JAK NOWY 
Przydrożny krzyż 

Męki Pańskiej w Iłowni-
cy przeszedł gruntowną 
renowację, łącznie z od-
tworzeniem fragmentów 
figur z piaskowca. Kon-
serwację zleciła Gmina 
Jasienica. 

Zabytkowy krzyż 
stoi przy ul. Skoczowskiej 
nieopodal szkoły w Iłow-
nicy. Powstał w 1825 r., 
ale nie wiadomo, kto go 
ufundował, ani wykonał. 
– Od dawna zabiegaliśmy 
o renowację krzyża. To 
wyjątkowy zabytek, 
świadczący zarówno o 
głębokiej wierze po-

przednich pokoleń Śląska 
Cieszyńskiego, jak i ich 
zamiłowaniu do piękna. 
Dlatego cieszę się, że do-
prowadziliśmy do jego 
odnowienia – wyjaśnia 
wójt Janusz Pierzyna. 

Krzyż przez history-
ków sztuki określany jest 
jako pomnik, trzyosiowa 
kamienna kapliczka słu-
powa z rozbudowanym 
przedstawieniem na osi 
środkowej. Wykonany 
został z piaskowca w 
technice kamieniarskiej. 
Główną część stanowi 
wysoki cokół z rozbudo-
waną rzeźbą Chrystusa 

ukrzyżowanego, zaś po 
obu stronach umieszczone 
są samodzielne figury 
modlących się Matki Bo-
żej i św. Jana Ewangeli-
sty. Wokół pomnika stoją 
cztery kamienne słupy 
ogrodzenia, do których 
był przytwierdzony drew-
niany płotek. Przez kolej-
ne dekady piaskowiec, z 
którego wykonano po-
mnik, uległ zwietrzeniu, 
zaatakowały go też paso-
żyty. Najbardziej ucier-
piały szczegóły rzeźby, 
przede wszystkim twarze 
figur. Krzyż jako obiekt 
zabytkowy podlegał nad-

zorowi konserwatorskie-
mu, co oznaczało, że re-
nowacji nie można było 
przeprowadzić samo 
dzielnie, lecz musiała zo-
stać wykonana przez 
kwalifikowanego kon-
serwatora dzieł sztuki i 
pod nadzorem  



listopad 2022  7 

„Ojczyzna, to nie kraj, w którym mieszkasz, ale kraj, 

 którego potrzebujesz i który potrzebuje ciebie”. 
Stefan Pacek 

KRZYŻ JAK NOWY 
służb  ochrony zabytków. – Dlatego wspólnie uzna-
liśmy, że z budżetu Gminy podejmiemy się reno-
wacji i rozpoczęliśmy proces wydzielenia działki, 
na której stoi krzyż. W efekcie dotychczasowa 
właścicielka nieodpłatnie przekazała całość dział-
ki na rzecz Gminy Jasienica, a my bez zwłoki zle-
ciliśmy prace restauratorskie – mówi Janusz Pie-
rzyna. 

Prace renowacyjne rozpoczęły się w lipcu, 
podjęła się ich pod nadzorem służb konserwator-

skich specjalistyczna firma. M.in. oczyszczono 
powierzchnię rzeźb, a następnie je odkażono, 
wzmocniono osłabione fragmenty kamienia, uzu-
pełniono ubytki i dokonano rekonstrukcji rzeź-
biarskiej. Na koniec zabezpieczono preparatami 
chroniącymi przed zwietrzeniem i obecnością 
szkodliwych mikroorganizmów. Całkowicie wy-
mieniono również drewniane ogrodzenie. Całość 
prac kosztowała 62,5 tys. zł. 

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI 
W tym roku gminne obchody Święta Nie-

podległości zorganizowano w Jasienicy. 
Gminna społeczność Jasienicy w piątek 11 li-

stopada obchody rozpoczęła od mszy św. w ko-
ściele św. Jerzego w Jasienicy, którą koncelebro-
wali proboszcz ks. Leszek Łysień, ks. Jacek Pę-
dziwiatr, wikary ks. Krzysztof Pochopień, ks. 
Czesław Bloch. Następnie uczestnicy przeszli pod 
Pomnik Poległych za Ojczyznę w centrum Jasie-
nicy, gdzie delegacje na czele z wójtem Januszem 
Pierzyną i przewodniczącym Rady Gminy Cze-
sławem Machalicą złożyły wieńce i kwiaty. 

W sali Gminnego Ośrodka Kultury, gdzie spo-
tkali się uczestnicy gminnego Święta Niepodle-
głości, wójt Janusz Pierzyna przywołał słowa 
Winstona Churchilla, premiera Wielkiej Brytanii 
w okresie wojny z Niemcami: „Nigdy nie rezy-
gnuj z czegoś, o czym nie możesz przestać myśleć 
nawet na jeden dzień”. 

W ten sposób wójt nawiązał do wysiłku poko-
leń Polaków o odzyskanie niepodległości przed 
laty, a także ich dzisiejszej pracy na rzecz rozwo-
ju ojczyzny. – Każdy z nas ma swoje własne pla-
ny, marzenia, również swoje troski, aby upiększać 
i zmieniać na lepsze to, co wokół nas. To wszyst-
ko składa się na dorobek naszego życia. Kiedy go 
łączymy z tym, co robią nasi sąsiedzi, mieszkańcy 
tego samego miejsca, naszej ulicy, Śląska Cie-
szyńskiego, Polski i Europy, otrzymujemy wspól-
ny zbiór wysiłku naszej społeczności – mówił Ja-
nusz Pierzyna. – Patrząc na to, co nas otacza, 
każdy z nas chciałby, aby to było jeszcze lepsze. 
To właśnie nasza ojczyzna – codzienna praca mi-
lionów ludzi, ażeby ją rozwijać – dodawał. 

Wójt podziękował uczestnikom uroczystości, 
księżom za odprawienie mszy i dialogowane ka-
zanie, pocztom sztandarowym, jednostkom OSP, 
Honorowym Dawcom Krwi, szkołom,  

radnym, radom sołeckim, miejscowym organi-
zacjom społecznym. Podziękował również orkie-
strze strażackiej z Mazańcowic pod batutą Mie-
czysława Orlickiego, która uświetniła  obchody 
Dnia Niepodległości. 

W części artystycznej podczas spotkania w sali 
GOK przy kawie i herbacie dla uczestników 
przygotowano występ „Nasza Niepodległa”, w 
którym wystąpili: Marek Kamiński – słowo, Do-
minika Skowrońska – skrzypce, Jan Stachura – 
gitara. 
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NA SPRZĘT DLA MŁODYCH STRAŻAKÓW 
Blisko 40 tys. zł pozyskał wójt Janusz Pierzyna 

na zakup sprzętu dla Młodzieżowych Drużyn Po-
żarniczych gminnych OSP. 

Promesę w wysokości 39 800 zł odebrał w sobotę 5 
listopada w czasie uroczystości w strażnicy Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Bystrej. – W naszej gminie 
wielu młodych ludzi wzorem starszych druhów, przy-
gotowuje się do służby drugiemu człowiekowi w sze-
regach straży pożarnej. Jako samorząd wyposażamy 
ich w niezbędny sprzęt, który umożliwia podnoszenie 
umiejętności ratowniczo-gaśniczych. Tę dotację rów-
nież przeznaczymy na wsparcie dla młodych druhów – 
wyjaśnia Janusz Pierzyna, wójt gminy, a zarazem pre-
zes Gminnego Związku OSP RP w Jasienicy i wice-
prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP RP w 
Katowicach. 

Pieniądze pozwolą na zakup sprzętu dla Młodzie-
żowych Drużyn Pożarniczych, tzn. sprzęt do przepro-
wadzania zawodów sportowo-pożarniczych, umundu-
rowanie i wyposażenie osobiste dla członków MDP 
oraz sprzęt teleinformatyczny wykorzystywany w pro-
cesie szkolenia. Środki zostały przyznane przez Mini-
stra Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach 
dotacji na zadanie publiczne pod nazwą „Przygotowa-
nie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych do dzia-
łań ratowniczo-gaśniczych”. W całym kraju przyznano 
dotacje na ogólną kwotę 25 mln zł. 

Uroczystość zgromadziła gości z powiatu bielskie-
go i miasta Bielsko-Biała, bowiem to do tych młodzie-
żowych jednostek trafią promesy. W wydarzeniu 

udział wzięli m.in. posłowie Przemysław Drabek i 
Grzegorz Gaża, zastępca Śląskiego Komendanta Wo-
jewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Ra-
fał Świerczek, Komendant Miejski PSP w Bielsku-
Białej st. bryg. Zbigniew Mizera, prezes Powiatowego 
Związku OSP RP w Bielsku-Białej druh Stanisław 
Nycz, a także przedstawiciele władz samorządowych. 

W gminie Jasienica pieniądze z dotacji otrzymały 
jednostki: 
• OSP Jasienica: kwota na wydatki bieżące w wyso-

kości 3 300 zł, 
• OSP Mazańcowice: kwota na wydatki bieżące w 

wysokości 4 000 zł, 
• OSP Rudzica: kwota na wydatki bieżące w wyso-

kości 4 300 zł, 
• OSP Iłownica: kwota na wydatki bieżące w wyso-

kości 4 000 zł, 
• OSP Grodziec: kwota na wydatki bieżące w wyso-

kości 4 300 zł, 
• OSP Międzyrzecze Dolne: kwota na wydatki bie-
żące w wysokości 2 500 zł, 

• OSP Międzyrzecze Górne: kwota na wydatki bie-
żące w wysokości 5 000 zł, 

• OSP Roztropice: kwota na wydatki bieżące w wy-
sokości 3 300 zł, 

• OSP Świętoszówka: kwota na wydatki bieżące w 
wysokości 2 800 zł, 

• OSP Wieszczęta: kwota na  wydatki bieżące w wy-
sokości 5 800 zł.

NAGRODA DLA PSZCZELEGO RANCZA 
Krzysztof Gruszka, prowadzący z rodziną 

Pszczele Ranczo w Międzyrzeczu Górnym, wygrał 
Konkurs na Pszczelarza Roku w kategorii pszcze-
larstwo hobbystyczne. 

Nagrodę Krzysztof Gruszka odebrał w czwartek 
20 października podczas uroczystej gali konkursu, 
zorganizowanej w sali Szkoły Głównej Gospodar-
stwa Wiejskiego w Warszawie. 

Rodzina Gruszków pod kierunkiem Krzysztofa 
prowadzi pasiekę od 4 lat, jednak rodzinne doświad-
czenia w hodowli pszczół sięgają lat 50 ub. wieku. 
To właśnie wtedy, dziadek Krzysztofa przywiózł ule 
z Zarzecza koło Chybia do Międzyrzecza i opieko-
wał się rodzinami pszczelimi. Właśnie do tych trady-
cji Krzysztof Gruszka nawiązał po 60 latach, gdy 
wraz z rodziną postanowił poprowadzić pasiekę. W 
2019 r. po zapoznaniu się ze specjalistyczną literatu-
rą i przebyciu szkoleń – przede wszystkim Krzysztof 
przy wsparciu syna Łukasza – przygotowali dwa ule i 
zasiedlili je pszczelimi rodzinami. W ciągu tych czte-
rech lat ich pasieka urosła do 70 uli, jak szacują, za-
mieszkuje je ponad 4 miliony tych sympatycznych i 
pożytecznych owadów. 

Do konkursu Pszczele Ranczo zgłosił Beskidzki 
Związek Pszczelarzy „Bartnik”. Już w ubiegłym roku 
pasieka z Międzyrzecza Górnego dostała się do fina-
łu, w tym roku wygrała konkurencję, w której wy-
startowała. Wraz z przystąpieniem do rywalizacji na-
leżało wypełnić wielostronicową ankietę.  

Następnie kapituła konkursu wizytowała 
pasiekę, oceniając jej prowadzenie, samego 
pszczelarza i jego rolę w lokalnej społeczności 
na rzecz środowiska i promocji pszczelarstwa 
w Polsce. Z kolei miód trafił do laboratorium, 
gdzie poddany został szczegółowej kontroli. 
Te czynniki zadecydowały o zwycięstwie pa-
sieki państwa Gruszków w jednej z kategorii 
konkursu. 

VIII edycję Konkursu na Pszczelarza Ro-
ku zorganizowała Fundacja Akademia Pszcze-
larstwa i Zrównoważonego Rozwoju przy 
udziale Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnic-
twa. 
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OSP ŚWIĘTOSZÓWKA W KRAJOWYM SYSTEMIE RATOWNICZO-GAŚNICZYM 
Jednostka OSP Świętoszówka weszła w skład Kra-

jowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. To czwarta 
straż z gminy Jasienica w tym systemie. 

Wpisanie do KSRG oznacza, że jednostka OSP 
Świętoszówka jest przewidziana w Planie ratowni-
czym dla powiatu bielskiego i miasta Bielsko-Biała do 
działań ratowniczo-gaśniczych. Oprócz niej w syste-
mie jest również straż w Jasienicy, Mazańcowicach i 
Rudzicy. – Od wielu lat bardzo mocno wspieramy na-
sze jednostki straży pożarnej finansując i pozyskując 
dofinansowanie do zakupu nowoczesnego sprzętu, w 
tym samochodów ratowniczo-gaśniczych. Dbamy 
również o obiekty straży, aby stanowiły dobre miejsce 
do przygotowań i wyjazdu do akcji. Trzeba jednak 
podkreślić, że nasze starania nie zdałyby się na wiele, 
gdyby nie zaangażowanie samych druhów w podno-
szenie swoich kwalifikacji i organizację służby w jed-
nostkach. Dzięki tym wspólnym działaniom, Gminy i 
jednostek OSP, stale podnosi się bezpieczeństwo 
mieszkańców wszystkich naszych sołectw – wyjaśnia 
wójt Janusz Pierzyna. 

System ratowniczo-gaśniczy ma na celu ujednoli-
cenie wszystkich działań podejmowanych w sytu-
acjach zagrożeń życia, zdrowia, mienia lub środowi-
ska w regionie. Główne zagrożenia w bezpośrednim 
sąsiedztwie jednostki z Świętoszówki występują w 
trzech strefach przemysłowych: jasienickiej, bielskiej i 
czechowickiej, gdzie znajduje się bardzo duża ilość 
zakładów przemysłowych oraz hal produkcyjno-
magazynowych. W gminie Jasienica w ostatnich la-
tach mocno wzrosła również gęstość zabudowy jedno-
rodzinnej, co także zwiększa ryzyko różnego rodzaju 
zdarzeń. 

Najważniejszą jednak przyczyną włączenia jed-
nostki OSP Świętoszówka do systemu jest przebiega-
jąca obok droga ekspresowa S52, na której często do-
chodzi do wypadków i kolizji. Droga ta ma charakter 
trasy tranzytowej z krajami Europy Południowej przez 
przejście graniczne w Cieszynie. Obecnie rozpoczęła 
się budowa drogi ekspresowej S1 na północ Polski z 
Bielska-Białej do Mysłowic. Wraz z jej otwarciem 
wzrośnie ruch pojazdów, a także zwiększy się ruch 
ciężkich samochodów jadących tranzytem przez teren 
gminy Jasienica. Nowo otwarte odcinki drogi ekspre-
sowej niosą ze sobą dodatkowe wyzwania ratownicze, 
również dla współdziałających z JRG PSP jednostek 
OSP. Warto więc podkreślić, że strażacy z Święto-
szówki obok innych specjalności dużą wagę przywią-
zują do umiejętności z zakresu ratownictwa drogowe-
goi medycznego i już teraz często jako pierwsi są na 
miejscu wypadków drogowych, niosąc niezbędną po-
moc. 

Jednostka w ostatnim roku interweniowała 44 razy, 
a w 2020 r. 51 razy. Na wyposażeniu jednostki są dwa 
średnie pojazdy pożarnicze oznaczone jako GBA 
3,5/28/4 i GBA 2/17/2,5. Strażacy dysponują też środ-
kami, takimi jak armatura wodno-pianowa, sprzęt 
ochrony dróg oddechowych, agregat prądotwórczy i 
oddymiający, kamera termowizyjna. Sprzęt umożliwia 
szeroki zakres działań ratowniczych, w tym walkę z 
pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejsco-
wymi zagrożeniami. OSP Świętoszówka została także 
wyposażona w nowoczesny system powiadamiania 
DSP. W jednostce służy 28 wyszkolonych i przygoto-
wanych do działań druhów, w tym 3 strażaków PSP. 

 (UGJ) 

PAMIĘCI BOHATERÓW 
Na cmentarzu w Mazańcowicach w piątek 28 paź-

dziernika uczczono pamięć bohaterskich żołnierzy, 
mieszkańców naszego regionu. 

Jak co roku na cmentarzu w Mazańcowicach w przed-
dzień Wszystkim Świętych przedstawiciele władz państwo-
wych i samorządowych regionu złożyli wieńce na grobie plu-
tonowego Edwarda Andrzeja Biesoka „Edka” i jego żołnierzy 
z oddziału Narodowych Sił Zbrojnych. W tym roku złożono 
wieńce również przy odsłoniętej na wiosnę tablicy upamięt-
niającej Roberta Buchcika, żołnierza zamordowanego w Ka-
tyniu, podobnie jak Biesok także mieszkańca Mazańcowic. 

Gminę Jasienica reprezentował wicewójt Krzysztof Wie-
czerzak, obecni byli również poseł Przemysław Drabek i I 
wicewojewoda śląski Jan Chrząszcz, członek Zarządu sa-
morządowego Województwa Śląskiego Beata Białowąs, wi-
cestarosta bielski Andrzej Kamiński i członek Zarządu Po-
wiatu Bielskiego Barbara Adamska. W uroczystościach 
wzięli udział także Komendant Miejski Państwowej Straży 
Pożarnej w Bielsku-Białej st. bryg. Zbigniew Mizera, zastęp-
ca Komendanta Miejskiego Policji w Bielsku-Białej mł. insp. 
Grzegorz Jakubiec, Komendant Wojskowej Komendy Uzu-
pełnień w Bielsku-Białej ppłk Tomasz Maj, strażacy z OSP 
Mazańcowice, uczniowie miejscowej szkoły.  

Modlitwę w intencji bohaterów poprowadził proboszcz 
mazańcowickiej parafii św. Marii Magdaleny ks. Piotr Gro-
chowiecki. 

Przypomnijmy, że plutonowy Edward Biesok „Edek” był 
mieszkańcem Mazańcowic i żołnierzem Narodowych Sił 
Zbrojnych. Zorganizował własny ośmioosobowy oddział, któ-
ry podlegał dowództwu legendarnego porucznika Henryka 
Flame „Bartka”. Jego grupa bojowa przeprowadziła szereg 
akcji, głównie upominawczych, wobec gorliwych działaczy 
nowego ustroju. Zginął 13 maja 1946 r. podczas potyczki z 
oddziałami MO i KBW na stokach Błatniej. Tam też w tajem-
nicy został pochowany. Dopiero w 2013 r. jego szczątki wraz 
z nieznanymi najczęściej z nazwiska żołnierzami Narodo-
wych Sił Zbrojnych z jego oddziału złożono na cmentarzu w 
Mazańcowicach. Warto dodać, że w czasie wojny rodzina 
Biesoka odmówiła podpisania Volkslisty, młody Edek został 
wywieziony na roboty do Niemiec, skąd szybko uciekł i 
ukrywał się w Mazańcowicach. 

Równie przejmująca jest historia Roberta Buchcika. Tak-
że pochodził z Mazańcowic, urodzony w 1909 r. był starszy 
od Edwarda Biesoka o 18 lat. Swoje życie związał z zawo-
dem nauczyciela, jednocześnie jednak podnosił kwalifikacje 
żołnierskie, dochodząc do stopnia podporucznika rezerwy. 
W tej randze wziął udział w wojnie obronnej we wrześniu 
1939 r., broniąc m.in. przeprawy na Olzie. Po 17 września 
próbując się przebić przez niemieckie linie Robert Buchcik 
dostał się do sowieckiej niewoli. Osadzono go w obozie w 
Kozielsku, a wiosną 1940 r. został zamordowany przez 
funkcjonariuszy NKWD i pochowany w katyńskim lesie.



10  listopad 2022 

PLAN DLA MIĘDZYRZECZA GÓRNEGO 
Na wniosek wójta Janusza Pierzyny Rada 

Gminy przyjęła miejscowy plan zagospodarowa-
nia przestrzennego dla sołectwa Międzyrzecze 
Górne. Wójt mówił również o planach przebu-
dowy węzłów na S52.  

Wójt Janusz Pierzyna poinformował radnych o 
wizycie 3 ministrów na terenie gminy: Ministra In-
frastruktury Andrzeja Adamczyka, Ministra Fundu-
szy i Polityki Regionalnej Grzegorza Pudy oraz Wi-
ceministra w Ministerstwie Rodziny i Polityki Spo-
łecznej Stanisława Szweda. – Od dawna chciałem z 
nimi poruszyć temat przebudowy układu komunika-
cyjnego, tzn. węzłów na drodze ekspresowej S52 w 
Jasienicy i Grodźcu. Minister Adamczyk na miejscu 
zobaczył sytuację, ocenił problem, z którym się bo-
rykamy. Spotkanie można zaliczyć do pozytyw-
nych, gdyż wydał decyzję o przygotowaniu Pro-
gramu Inwestycyjnego dla budowy ronda przy bi-
bliotece – mówił Janusz Pierzyna. Przypomnijmy, 
że na pozostałą część projektu przebudowy układu 
komunikacyjnego w obrębie węzła Jasienica na 
S52, a więc na drugie rondo i łącznik do kolejnego 
ronda na ul. Strumieńskiej w sąsiedztwie szkoły, 
wójt pozyskał z programu rządowego Polski Ład 10 
mln zł. Z kolei Starosta Bielski Andrzej Płonka 
wziął na siebie pozyskanie pieniędzy na przebudo-
wę ronda koło szkoły. Toteż zlecenie przez ministra 
Adamczyka budowy ronda obok biblioteki rozwiąże 
sprawę ze sfinansowaniem całości przebudowy 
układu komunikacyjnego w tym miejscu gminy. 

Również poruszona została sprawa zjazdu i 
wjazdu za Świętoszówką na nitce S52 z Bielska do 
Skoczowa. Także w tym przypadku minister Adam-
czyk podjął decyzję o przygotowaniu Programu In-
westycyjnego. Teraz nastąpi faza przygotowania 
przez katowicką Dyrekcję Dróg Krajowych i Auto-
strad badań i projektów z tym związanych, m.in. 
oceny, czy węzeł w Jasienicy jest niedrożny dla ru-
chu przez wiele godzin dziennie. Następnie inwe-
stycje zastaną skierowane do realizacji. – Bardzo 
dziękuję panom ministrom za pochylenie się nad 
naszym problemem. Wydaje się, że przekonaliśmy 
ministra Adamczyka, co oznacza, że w jakimś wy-
miernym czasie układ komunikacyjny w centrum 
Jasienicy uda się przebudować – mówił Janusz Pie-
rzyna. 

Główną częścią sesji 25 października było 
uchwalenie planu zagospodarowania przestrzennego 
dla sołectwa Międzyrzecze Górne. To dokument, w 
którym m.in. zmieniono przeznaczenie wielu tere-
nów rolnych i dokonano przekształcenia ich w grun-
ty na cele budownictwa mieszkaniowego czy usłu-
gowo-przemysłowego, co umożliwia właścicielom 
swobodne dysponowanie i inwestowanie. – Proces 
przygotowania do dzisiejszej uchwały trwał bardzo 
długo, bo swoje pozytywne opinie musi wyrazić 
około 40 instytucji. Było to związane przede 
wszystkim z decyzją Ministra Rolnictwa, który za-
blokował wyłączenie wielu gruntów z produkcji 

rolniczej i leśnej, mimo że ziemia często ma III kla-
sę rolniczą. Nie wszyscy więc będą zadowoleni, 
choć jako Gmina Jasienica zrobiliśmy bardzo wiele, 
aby przekonać opiniujące instytucje, że należy te 
grunty przekwalifikować – mówił wójt. 

Przypomnijmy, to już dwunaste sołectwo z no-
wym planem przestrzennego zagospodarowania. 
Sołtys Międzyrzecza Górnego Maria Głuc-Mrzyk 
podziękowała za jego uchwalenie. W ostatnich mie-
siącach zostały uchwalone plany dla Bielowicka, 
Bierów, Iłownicy, Landeka, Łazów, Mazańcowic, 
Międzyrzecza Dolnego, Roztropic, Rudzicy, Świę-
toszówki i Wieszcząt. Pozostają więc do uchwalenia 
plany dla Jasienicy i Grodźca. 

Na wniosek wójta radni dokonali też zmian w te-
gorocznym budżecie Gminy Jasienica. Dochody 
zwiększyły się o ponad 5,14 mln zł, z czego 4 mln 
zł stanowią dodatkowe wpływy z podatku docho-
dowego od osób fizycznych. Wynoszą teraz 
153 720 598,21 zł, z kolei wydatki - 185 361 832,94 
zł. Na remont ul. Sportowej w Bierach przeznaczo-
no 90 tys. zł. Jak wyjaśnił Janusz Pierzyna, obecnie 
to droga gruntowa, z której jednak korzysta wiele 
osób, nie tylko okolicznych mieszkańców. Ulica 
prowadzi bowiem do terenów rekreacyjnych, placu 
zabaw i stanicy harcerskiej, często po przejeździe 
samochodu wzbija się pył. Radna Maria Bury, jed-
nocześnie sołtys Bierów, podziękowała za sfinan-
sowania tego zadania oczekiwanego przez miejsco-
wą społeczność. 

Dołożono również 400 tys. zł na utwardzenie 
powierzchni placu połączonego z przebudową 
fragmentu ul. Szkolnej i skrzyżowania z drogą po-
wiatową, ul. Strumieńską w Jasienicy. Plac znajduje 
się w rejonie szkoły, przylega do ul. Strumieńskiej i 
od kilku lat służy jako miejsce postoju samocho-
dów. Po wybudowaniu dużego parkingu zaraz obok, 
ten plac postojowy, obecnie wysypany grysem, bę-
dzie wyraźnie odstawał od otoczenia. – To centralne 
miejsce gminy, uzyskamy więcej przestrzeni do 
parkowania samochodów użytkowników i pracow-
ników wszystkich instytucji w tym rejonie – wyja-
śnia wójt. Pierwotnie na jego przebudowę zaplano-
wano 370 tys. zł, ale w związku z podwyżkami cen 
materiałów, koszt inwestycji należało urealnić. 

Z kolei na działalność Gminnego Ośrodka Kultu-
ry dołożono 485 tys. zł. Kwota pozwoli zorganizo-
wać kolejne zajęcia zarówno w Jasienicy, we 
wszystkich filiach na terenie gminy, jak też w tych 
sołectwach, gdzie nie ma filii, bowiem w takich 
wypadkach GOK często organizuje zajęcia w straż-
nicach OSP. – Zainteresowanie naszymi zajęciami 
jest bardzo duże i ciągle rośnie. Nawet, gdyby GOK 
zwiększył ich liczbę dwukrotnie, to nie zabrakłoby 
chętnych do udziału w nich – mówił wójt. 

Wójt zaapelował również o zachowanie bezpie-
czeństwa w rejonie cmentarzy podczas Wszystkich 
Świętych. 
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XXI EDYCJA NAGRODY STAROSTY BIELSKIEGO 
IM. KS. PRAŁATA JÓZEFA LONDZINA 

W tym roku nominacje samorzą-
dów gminnych do nagrody otrzyma-
li:  
Roman Sasz gminy Bestwina  
Alicja Paluch  z gminy Buczkowice  

Bernarda Gola z gminy Czechowice-
Dziedzice 

Agnieszka Bronowska z gminy Jasienica  
Anna Klinik  z gminy Jaworze  

Krzysztof Sporysz z gminy Kozy 
Kazimiera Gąsiorek z gminy Porąbka 
Zespół Forteca – Walka Trwa z gminy Szczyrk 
Antoni Barciak z gminy Wilamowice 
Klub Sportowy Klimczok - Bystra z gminy Wilkowice  

Klub LKS Klimczok Bystra otrzymał tegoroczną Nagro-
dę Starosty Bielskiego im. ks. Józefa Londzina. Wśród laure-
atów znalazła się nominowana przez Gminę Jasienica 
Agnieszka Bronowska, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury 
w Jasienicy. 

Grupowy zwycięzca nagrody został doceniony nie tylko za 
wychowanie wielu mistrzów sportu, w tym olimpijczyków, 
skoczków narciarskich, ale także za zgromadzenie wokół klubu 

lokalnego środowiska sportowego i stwo-
rzenie centrum życia społecznego całej gmi-
ny. 

Z kolei Agnieszka Bronowska została 
nominowana przez Gminę Jasienica w uzna-
niu zasług dla bardzo szerokiego rozwoju 
oferty zajęć pozaszkolnych – od warsztatów 
różnego rodzaju technik plastycznych, przez 
muzyczne, taneczne, aktorskie itp. – Wspie-
ramy zainteresowania naszych mieszkań-
ców, bowiem ich pasje wzbogacają codzien-
ne życie miejscowości gminy Jasienica i 
mocno przyczyniają się do integracji lokal-
nej społeczności sołectw – gratulował wójt 
Janusz Pierzyna podczas uroczystej gali w 
piątek 4 listopada w Bielskim Centrum Kul-
tury. 

Gali towarzyszyły występy muzyczne. 
Otworzył ją koncert chóru bielskiej Akade-
mii Techniczno-Humanistycznej pod kie-
runkiem Jana Borowskiego, z kolei na za-
kończenie wystąpił Zespołu Pieśni i Tańca 
„Śląsk” im. Stanisława Hadyny. 

NOMINOWANA PRZEZ SAMORZĄD GMINY JASIENICA
Agnieszka Bronowska, dyrektor Gminnego 

Ośrodka Kultury w Jasienicy, została nominowana 
do tegorocznej Nagrody Starosty Bielskiego im. 
Księdza Józefa Londzina. 

Agnieszka Bronowska jest Absolwentką Akademii 
Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej na wy-
dziale Zarządzanie i Informatyka, kierunek Zarządza-
nie i Marketing w zakresie zarządzanie logistyką i ja-
kością. Posiada kompetencje poparte licznymi kursami 
w zakresie arteterapii, instruktora zajęć teatralnych i 
rękodzieła. 

Pracę w Gminnym Ośrodku Kultury w Jasienicy 
rozpoczęła 1 stycznia 2003 r. od objęcia filii GOK w 
Rudzicy. W działającej w tym miejscu świetlicy śro-
dowiskowej oddała się pracy przy organizowaniu za-
jęć artystycznych i opiekuńczych. Podopieczni po-
czątkowo podlegali opiece organizacyjnej Gminnej 
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 
następnie opiekę dla nich w pełni zapewniła rudzicka 
filia GOK. Agnieszka Bronowska organizowała dzie-
ciom czas wolny: zajęcia kulturalne, odrabianie zadań 
domowych, pomoc w nauce, zabawy i gry, wycieczki 
wakacyjne, zajęcia integracyjne. Poświęcała na to 
również część swojego wolnego czasu. 

Stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury 
w Jasienicy objęła na początku 2009 r. Pod jej kie-
rownictwem ośrodek rozwinął swoją działalność. W 
tym okresie filia w Rudzicy zaczęła pracować w peł-
nym wymiarze, podobnie jak ośrodek w Bierach, 
gdzie liczba zajęć wzrosła czterokrotnie. Z czasem – 
także w pełnym wymiarze godzin – działalność rozpo-
częły filie w Międzyrzeczu Górnym w Chacie Mię-
dzyrzecze oraz w Mazańcowicach. 

Przy wsparciu Gminy Jasienica w każdym z ośrod-
ków rozwinięto szeroką działalność kulturalną i arty-
styczną. Instruktorzy i pracownicy merytoryczni pro-

wadzili – zwłaszcza z 
dziećmi i młodzieżą – 
warsztaty i zajęcia z ca-
łego zakresu sztuk pla-
stycznych, teatralnych, 
a także muzycznych. 
Również przy wydat-
nym udziale Gminy Ja-
sienica Gminny Ośro-
dek Kultury w Jasienicy 
zagospodarował na cele 
swojej działalności wy-
budowane bądź zmo-
dernizowane obiekty: 
gmach Drzewiarza na główną siedzibę GOK, Chatę 
Międzyrzecze, salę widowiskową z rozbu-dowanym 
zapleczem na potrzeby prowadzenia zajęć artystycz-
nych w nowym budynku strażnicy w Mazańcowicach, 
przebudowane siedziby GOK w Rudzicy i Bierach. 

W znaczącym stopniu pod kierownictwem 
Agnieszki Bronowskiej Gminny Ośrodek Kultury w 
Jasienicy rozwinął ofertę zajęć dla dzieci i dorosłych, 
również we współpracy z uznanymi prowadzącymi. W 
okresie ferii i wakacji we wszystkich filiach organi-
zowane są półkolonie lub kolonie. Pod kierownictwem 
Agnieszki Bronowskiej Gminny Ośrodek Kultury w 
pełni przejął opiekę nad 13 muzycznymi zespołami ar-
tystycznymi, działającymi w różnych sołectwach gmi-
ny Jasienica, stwarzając im dogodne warunki do ćwi-
czeń oraz koncertów. Zespoły, w większości regional-
ne, kultywujące muzyczne, śpiewacze i taneczne tra-
dycje Śląska Cieszyńskiego i Beskidów, wykorzystały 
stworzoną im szansę i rozwinęły swoją działalność ar-
tystyczną, czego wyrazem są przyznawane im liczne 
nagrody krajowe i zagraniczne. Należy także podkre-
ślić ciągle i stale rozwijaną współpracę organizacyjną 
jasienickiego Ośrodka ze stowarzyszeniami 
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NOMINOWANA PRZEZ SAMORZĄD GMINY JASIENICA 
z terenu gminy, przede wszystkim 14 sołeckimi Ko-
łami Gospodyń Wiejskich oraz 12 jednostkami Ochot-
niczej Straży Pożarnej. Wsparcie ze strony GOK pole-
ga m.in. na udzielaniu pomocy i porad w organizacji 
imprez, zakupie wyposażenia, wydawaniu folderów, 
oprawie artystycznej uroczystości itp. 

Pod kierownictwem Agnieszki Bronowskiej Gmin-
ny Ośrodek Kultury w Jasienicy na stałe wprowadził 
do corocznej działalności organizację kulturalnych 
imprez, m.in. „Josiynickiej Wiliji”. Jest też współor-
ganizatorem tak popularnych wydarzeń, jak „Josiynic-
ki Żniwowani” czy „MojFest” – orkiestry dęte, kon-
certy pieśni paschalnych w kościołach na terenie gmi-
ny (wspólnie z bielskim oddziałem Polskiego Związku 
Chórów i Orkiestr oraz Komisją Muzyki Kościelnej 
Diecezji Bielsko-Żywieckiej), coroczny karnawałowy 
koncert Big-Bandu, a w ramach projektu unijnego 
przegląd zespołów regionalnych z udziałem zespołów 
z zagranicy – Czech, Słowacji, Francji. 

Pod kierownictwem Agnieszki Bronowskiej Gmin-
ny Ośrodek Kultury w Jasienicy mocno rozwinął for-
mat imprez: „Lato w Jasienicy – Dni Gminy Jasieni-
ca” oraz „Dożynki Gminne”. 

Jest autorką 14 zrealizowanych projektów rozsze-
rzającą działalność Ośrodka, na które zostało pozy-
skane dofinansowanie z funduszy unijnych, rządo-
wych i zagranicznych. Wiele z nich obejmowało 
współpracę zagraniczną, zarówno z czeskimi samo-
rządami z pogranicza, jak i Polakami z Zaolzia w Re-
publice Czeskiej. Zainicjowała współpracę jasienic-
kiego Ośrodka z Kołem Polskiego Związku Kultural-
no-Oświatowego w Gutach (w 2009 r.), a następnie 
(od 2011 r.) z Kołami PZKO w Sibicy i Lesznej Dol-
nej. Współpraca objęła tematykę społeczną, wymianę 
kulturalną oraz realizację wspólnych projektów inte-
gracji i edukacji kulturalnej społeczności po obu stro-
nach granicy. Ważną jej częścią było doposażenie 
obiektów, w których prowadzono działalność społecz-
no-kulturalną, a także powstanie nowych placówek i 
ich wyposażenie. W 2012 r. nawiązała współpracę z 
Galerią „Mlejn” w Ostrawie, mającą na celu promocję 
sztuki i artystów z Polski i Czech, tj. organizację wy-
staw, plenerów, edukacji poprzez sztukę. 

Jest inicjatorką i organizatorem dorocznego Kon-
kursu Kolęd i Pastorałek oraz Przeglądu Jasełek i Ob-
rzędów Kolędniczych, a także koncertu laureatów. 
Impreza nabrała renomy, do tej pory odbyło się 16 
edycji, a zasięg początkowo regionalny, następnie ob-
jął Polskę południową, a od 3 edycji gości również ze-
społy z Czech. 

Kierując Filią GOK w Rudzicy pracowała w zespo-
le projektowym realizując polsko-czeską współpracę 
kulturalną, tj. „Wendelin – sztuka i natura. Spotkanie z 
tradycją i legendą” Phare CBC Polska-Czechy 2001, 
„Europejskie Lato w Jasienicy – historyczny korowód 
700-lecia” Phare CBC Polska-Czechy 2003, „Wende-
lin – sztuka i natura (II edycja), „Pozawerbalne środki 
porozumienia – sztuka ulicy”, Phare CBC Polska-
Czechy 2002, „Gotowanie bez granic. Tradycje kuli-
narne zjednoczonej Europy” Interreg IIIA Czechy-
Polska 2004-2006. 

Zrealizowane projekty polsko-czeskie w ramach 
Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński, do-

finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego w latach 2009-2022: 
- „Bogaci tradycją. Obrzędowość na pograniczu pol-
sko-czeskim,” 
- „Bogaci tradycją. Obrzędowość na pograniczu pol-
sko-czeskim (II edycja),” 
- „Na pograniczu kultur. Polsko-czeskie spotkania ar-
tystyczne Leszna Dolna – Jasienica – Sibica”, 
- „Bogaci tradycją. Doroczna obrzędowość na pogra-
niczu polsko-czeskim”. 

Zrealizowane projekty w ramach Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich w latach 2009-2022: 
- „XVI Lato w Jasienicy. Jarmark – nowa stara trady-
cja – organizacja imprezy kulturalnej”, 
- „Stroje regionalne częścią tradycji i obrzędowości 
Gminy Jasienica” – stroje dla ZR „Jasieniczanka”, 
- „Aktywni kulturalnie – warsztaty artystyczne szansą 
na aktywizację mieszkańców i promocję obszaru LGD 
Ziemia Bielska”, 
- „Tradycyjny strój regionalny elementem tożsamości 
kulturowej obszaru LGD Ziemia Bielska” – stroje dla 
ZR „Międzyrzeczanie”, 
- „Ogrody Kultury – działania artystyczne sposobem 
na integrację mieszkańców i promocję obszaru LGD 
Ziemia Bielska”, 
- „Bogaci tradycją – obrzędowość i sztuka ludowa w 
Gminie Jasienica”, 
- „Akcja artystyczna – pozawerbalne środki porozu-
mienia”, 
- „Bogaci tradycją – doroczna obrzędowość w Gminie 
Jasienica” 
- „Tygiel kulturowy – zachowanie dziedzictwa kultu-
rowego Ziemi Bielskiej" – stroje dla orkiestry Blach 
Kapela. 

Zrealizowane projekty w ramach Programu Opera-
cyjnego „Rybactwo i Morze” w latach 2009-2022: 
- „Rozbudowa istniejącej zadaszonej sceny wraz z za-
pleczem socjalnym z instalacją elektryczną i sanitar-
ną” przy Gminnym Ośrodku Kultury w Jasienicy, 
- „Josiynicki Żniwowani” – turniej żniwowania meto-
dami tradycyjnymi. 

Wyróżnienia: 
− 2013 r. Złota Odznaka Honorowa przyznana przez 

Zarząd Główny Polskiego Związku Emerytów Ren-
cistów i Inwalidów w uznaniu wybitnych zasług dla 
Związku, 

− 2013 r. „Order Sympatii” Stowarzyszenia Przyjaciół 
Szkoły i Promocji Gminy za wielkie serce okazane 
drugiemu człowiekowi, 

− 2014 r. Wyróżnienie Lokalnej Grupy Działania 
„Ziemia Bielska” dla Gminnego Ośrodka Kultury w 
Jasienicy za „Najaktywniejszy Ośrodek Kultury” w 
zakresie liczby zrealizowanych projektów w ramach 
PROW 2007-2013, 

− 2015 r. Wyróżnienie „Euro-NAJki” Euroregionu 
Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński dla Gminnego 
Ośrodka Kultury w Jasienicy za projekt „Bogaci tra-
dycją. Obrzędowość na pograniczu polsko-czeskim” 
jako najlepszy mikroprojekt o charakterze kultural-
nym oraz folklorystycznym i rzemieślniczym, 

− 2016 r. Brązowy Medal „Za zasługi dla pożarnictwa” 
przyznany przez Prezydium Zarządu Oddziału Wo-
jewódzkiego Województwa Śląskiego. 
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Z  G Ó R K I …  

Wszystkich Świętych 
Dzień Wszystkich Świętych w tym roku był 

wyjątkowo piękny. Złotą polską jesień można 
było podziwiać w kolorach liści (jeśli jeszcze 
drzew bezmyślnie nie wycięto!), w słońcu odpor-
nemu na działania ludzi, a także w ciepełku, z 
którego nie wiadomo czy się cieszyć (zaoszczędzi 
się na horrendalnie drogim opale!), czy martwić 
(efekt cieplarniany zagrażający Ziemi!). Na 
cmentarzach spotkali się jeszcze żywi, by odwie-
dzić tych, którzy już są w lepszym wymiarze. To 
także znakomita okazja do zobaczenia się ze zna-
jomymi, niewidzianymi przez cały rok, co też 
pochylają się nad grobami bliskich, by powspo-
minać, zamyślić się, zapalić znicze – światełka 
niegasnącej pamięci… 

Tak jest co roku, dokąd pamięć sięga. Wraz z 
mijającym nieubłaganie czasem, zmieniał się 
także wygląd cmentarzy. Niegdyś większość to 
mogiły z samej ziemi, bo tylko majętnych było 
stać na pomniki. Z czasem pomników przyby-
wało, a kształt pomnika i materiał, z którego był 
wykonany, świadczył o zamożności rodziny 
mieszkańca opuszczającego ziemię, a zmierza-
jącego ku niebu. Kiedyś dekoracje jakże skromne: 
jedna biała chryzantema w glinianej doniczce, 
otoczona kilkoma białymi świecami, gasnącymi 
na wietrze, ale sprawiających, że nad cmentarza-
mi były widoczne z daleka jasne łuny. Nieco 
później nieśmiało zaczynały się pojawiać kwiaty 
z bibułek, a obok tradycyjnych świec pierwsze, 
prymitywne i kopcące znicze. A dzisiejsze cmen-
tarze? Tonące w kolorowych, głównie plastiko-
wych ozdobach, prościutko z Chin, mające 
spowodować „kolorowy zawrót głowy” nawie-
dzających te wyjątkowe miejsca. Po tradycyjnych 
świecach ani śladu, bo ich miejsce zajęły znicze, 
których rozmiary, kolorystyka, elementy dekora-
cyjne mają sprawić, że doznania estetyczne będą 
wyższego, a przynajmniej droższego rzędu. 
Przeraża też ilość zniczy stawianych na grobach, 

jakby od mnogości koloro-
wych światełek zależeć miał 
żywot wieczny tych, którzy 
pod owymi ognikami się 
znajdują. Nawet inflacja i 
szalejąca drożyzna nie spo-
wodowała ograniczeń w tej 
dziedzinie. Najsmutniejsze, 
mimo cmentarnego smutku, jest to, że kilku-
dniowe szaleństwo skutkuje tonami plastikowych 
i szklanych śmieci, zaśmiecających jeszcze bard-
ziej naszą, umierającą z wolna planetę. A przecież  
jeden płomień ma taką samą moc pamięci ser-
decznej o bliskich, co dziesiątki zniczów! 
Umarłym nie pomogą, ale za to mogą żywym 
poprawić nastrój. Wydaje mi się też, że czasem 
próbujemy ilości i kosztownością świątecznych 
grobów, zrekompensować wszystkie niego-
dziwości uczynione tym, których już wśród nas 
nie ma. W naszym pięknym kraju tyle rzeczy robi 
się na pokaz, dla efektu, dla szpanu, więc i ta mo-
da narodowa nie ominęła nawet tego 
wyjątkowego dnia...   

Wszyscy święci byli zwykle grzeszni, nim zos-
tali świętymi, a czasami trzeba było wiele 
nagrzeszyć, żeby się w końcu poprawić i  zostać 
świętym. Przecież świętymi nie zostawały tylko 
cnotliwe dziewice, ale i jawne jawnogrzesznice, 
że przywołamy choćby Marię Magdalenę. Święci 
też nie lepsi od niewiast, bo np. Szaweł, zanim 
został św. Pawłem, nagrzeszył co niemiara! To 
jednak dla nas, wierzących grzeszników, optymis-
tyczne przesłanie, z nadzieją, że spotkamy się, 
może nawet szybciej niż nam się wydaje, w tak 
pięknym miejscu, które „ani oko nie widziało, ani 
ucho nie słyszało”. Dzień Wszystkich Świętych o 
tym przypomina i zmusza do refleksji wszystkich 
– nawet tych, którzy w ferworze aktualnych 
wydarzeń zapominają, że też są śmiertelni… 

Juliusz Wątroba 

„Naszym celem jest uczynić świat piękniejszym niż był w chwili, kiedy nań przyszliśmy” 
  

Z okazji 70 rocznicy urodzin 

Pani Danuty Gil 

pragniemy założyć najserdeczniejsze życzenia: 

zdrowia, pomyślności, błogosławieństwa Bożego 

oraz pogody ducha na dalsze lata. 

 Koleżanki z KGW Wieszczęta 
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DOWNI PEŁNO PIWNICA, SZOPKA I GÓRA… A DZISIO? 

Witóm piyknie moji złoci Ludeczkowie! 
Po dobrym łobiedzie siednył żech se do mojigo 

fotela i kapke żech sie zdrzymnył. I tak wloz żech 
zaś w tyn świat mojich dzieciyncych roków. Wi-
dzym staróm chałpe, w kierej żech sie łurodził i 
tych ludzi, kierych już downo ni ma. Zlazujym po 
wąskich schodach do piwnicy, a tam pod 
łokiynkym wielko beczka z kapustom, do kierej 
mamulka dowali płónki, coby nas w zimie mieli 
czym czynstować. A był to rarytas, kierego szmak 
pamiyntom do dzisio. Zaś w wielkich skrzynkach 
szykownie zbitych z łokorków widzym pie-
truszke, marchewke, seler, buroczki, a wszystko 
przesute pioskym, coby łutrzymało sie do wiosny 
a nie zwiyndło. W wielkim corku mómy ziy-
mioki, a nad corkym na półkach równiutko połu-
kłodane słoje z kiszónymi łogórkami i zawarzeli-
nami, kómpotami z jabłek, ze śliwek, i trześni. Na 
niższych półkach leżóm jabka zimówki, a w rogu 
zaś tatulek schowoł dwa dymióny wina, coby 
mieć czym poczynstować masorza, jak bydzie za-
bijaczka abo też kamratów, jak przidóm do niego. 
Bo przeca jak sie masno zjy, to i na trowiyni cosik 
trzeja. W wielkim koszu mómy cebule, a na 
dźwiyrzach przybite dwa wiyńce czosku. W nosie 
zaś czujym wóń, a w sercu tynknice za tym dow-
nym światym. 

Drzymiym se dali i pomalutku wylazujym z 
piwnicy, a dropiym sie na góre, coby sie też po-
dziwać, co tam je przyrychtowane na zime. W 
wielkim fachu widzym pszynice tryjerowanóm, 
kiero bydzie mleto na żarnach. W miyszkach pod 
kalynicóm wiszóm pieczki z jabłek, ze śliwek i 
gruszek. W starym korycie wysute łorzechy, a w 
starej trówle fazole. Wedla kumina stoi szpyr-
czok… muszym tam zozdrzić – a tu kity 
wyndzóne jyno sie świycóm, wiszóm połcie 
szpyrki i boczku, a na dole we wiadrach natopió-
ny szmalec. W wielkim zaś bóncloku sadło, z kie-
rego bydóm starka smażyć krepliki na łostatki.  

Zlazujym z góry, bo przeca muszym se też za-
glóndnóć do szopki. A tu drzewa w szajtach cało 
hołda, zaś to porómbane je w kątku piyknie 
połukłodane. Wóngiel świyci sie w corku –  to 
nasze polski złoto, tak my go kieski nazywali. Że 
smerdzi i truje, to my nie wiedzieli.  

Tak bych jeszcze tu i tam zaglóndnył i podzi-
wioł porzóndek i zaradność tych downych ludzi.  
Żodyn sie tam z nich nie śpiychoł, co rynkami 
zrobił, to z tego sie cieszył. Tóż chciołbych deli 
jeszcze w tym starym świycie przebywać i łod 
tych downych ludzi móndrości nabywać.  

Cóż, kieżech się łobudził. Łoczy przeciyróm i 
tyn świat dzisiejszy jak na dłóni widzym. Wla-
zujym do piwnicy po wąskich schodach, idym 

łopaternie, dziwóm sie, a tu 
ganc już inszo moda. Piwnica 
piyknie wybiylóno, kafelka-
mi wyłożóno, ale corka z 
ziymiokami nika tu nie wi-
dzym. Dziwóm sie za becz-
kom z kiszonóm kapustom, 
co tu downi stoła, ale ji tu ni 
ma. Ni ma też marchewki, pietruszki, buroczków 
w szkrzynkach ułożonych. Jyny biyda piszczy z 
kożdego kónteczka. Tóż pójdym na góre 
podziwać sie, czy je tak jak było. Czy w szpyr-
czoku wyndzónka tak jak downi wónio? Czy w 
starym korycie łorzechy się suszóm? Czy w 
trówle je mocka fazoli, a w fachu pszynica. 
Dziwóm się dokoła, czy żech dobrze trefił. Dyć to 
ni ma góra a hala sportowo. Norychta do ćwiczyń 
młodzi przykludzili, je stół ping-pongowy, rower 
wyczynowy i insze wercojgi, co po siłowniach 
bywajóm. Jak tu downi było, młodzi nie pamiyn-
tajóm.  

Tóż idym z tej górki do szopki się dziwać. A i 
tu wielko zmiana, w szopce wiater dmucho. Ni 
ma drzewa na zime w szajtach przyrychtowanego, 
wónglo też tu ni ma. Wielki, wielki zmiany. 
Niezaradność, niegospodarność z tej chałpy mi 
bije! Jak starzycy żyli inaczyj tu było. O! słyszym 
auto na plac przijechało. Młodo gaździnka z niego 
wylazuje i z bagażnika towor wyciągo. Dite z fa-
zolami, koszyczek z jabkami, reklamówka mar-
chewki, cebuli, pietruszki. Chipsów też 
przywiózła ze sztyry bojtliki, nó i frytków przeca 
też cosik kupiła. I dwie zgrzywki wody, tej gazo-
wanej.  

Witóm was gaździnko! – piykniech jóm 
przywitoł. – Cóż tu u was słyszeć? „A fórt ta ro-
bota, ledwo, ledwo dyszym! Godziny mie 
góniom, łobiod by trza warzyć! A poślym po 
pizze, nie bydym sie tropić, bo dzisio sie 
śpiychom, na prelekcje idym. Bydom o żywności 
zdrowej tam wykłodać. A jo chcym mojóm rod-
zine zdrowo futrować.” I gibko uciykła. Tela żech 
jóm widzioł. Dziwóm się dokoła po zogrodzie, 
pod staróm jabłónkom szumne leżóm jabka. Ni 
mo kto pozbiyrać. Pod łorzechym – łorzechów je 
tam kupa w trowie zaszmatłanych. Za chałpóm 
zogónek leży se łodłogym, przez młodych gospo-
dorzy ganc już zaniedbany.  Kiesi starzykowie go 
łopatrowali. A na jesiyń łodpłacoł sie im bogaty-
mi plónami, kiere skludzali na góre i do piwnice. 
Żodyn na szkolyni ło zdrowej żywności nie lecioł, 
ani też nie musioł sie ło ni dowiadować, bo 
zdrowóm żywność mioł przeca przy płocie. 

 J.N.Josiyniczanin  
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60 LAT KGW W RUDZICY 
Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Rudzicy w 

sobotę 5 listopada br. świętowały jubileusz 60-lecia 
powstania Koła. 

– Wasza działalność utrwala najlepsze tradycje Ślą-
ska Cieszyńskiego. Podjęłyście dziedzictwo poprzednich 
pokoleń naszej ziemi i przekazujecie je młodym. Dzię-
kuję za wasze zaangażowanie w życie Rudzicy, gminy 
Jasienica i całego regionu. Takie zwykłe, codzienne, gdy 
spotykacie się w Kole na cyklicznych zajęciach, oraz to 
odświętne, gdy włączacie się w organizację gminnych 
imprez, mocno przyczyniając się do integracji naszej 
społeczności – mówił wójt Janusz Pierzyna podczas uro-
czystości w rudzickiej filii GOK, składając życzenia na 
ręce przewodniczącej Zofii Polok. 

Swoje życzenia przekazali również inni goście, m.in. 
starosta Powiatu Bielskiego Andrzej Płonka, przewodni-
czący Rady Gminy Jasienica Czesław Machalica, dusz-
pasterze: ks. proboszcz Jacek Wójcik, ks. proboszcz se-
nior Jan Gustyn i ks. prałat Rudolf Wojnar, prezes 
Związku Kół i Organizacji Rolniczych w Bielsku-Białej 
Danuta Kożusznik, członkini Krajowej Rady KGW Ger-
truda Proksa, przewodnicząca Gminnej Rady Kobiet w 
Jasienicy Genowefa Kopeć, prezes Towarzystwa Miło-
śników Rudzicy Jolanta Zienkiewicz, prezes OSP w Ru-
dzicy Roman Nowak, prezes Koła Emerytów, Rencistów 
i Inwalidów w Rudzicy Bogdan Małek, a także delegacje 
pań z pozostałych 13 kół gospodyń wiejskich z terenu 
gminy Jasienica. 

Przed uczestnikami jubileuszu wystąpiła młodzież 
miejscowej szkoły pod kierunkiem nauczycielek 
Agnieszki Rycak-Żuber i Anny Malchar. W krótkim 
przedstawieniu pokazano życie zwykłej rudzickiej ro-
dziny z dużą dozą humoru i w pięknej gwarze śląskocie-
szyńskiej. Każda scenka nagradzana była gromkimi 
brawami. Spotkaniu towarzyszył Zespół Regionalny 
„Dudoski”. 

HISTORIA KGW RUDZICA  
Koło powstało z inicjatywy Mieczysława Holisza i 

Niny Pytrus 8 listopada 1962 r., liczyło wtedy 26 człon-
kiń. Do dzisiaj w pracach Koła uczestniczą panie, które 
są od początku istnienia – Elżbieta Mżyk, Helena Toma-
lik, a także Maria Iskrzycka i Anna Więzik. Pierwszą 
przewodniczącą przez cztery lata była Elżbieta Wątroba, 
obecnie Mżyk, w latach 1966-1968 Alojza Czylok, zaś 
kolejne 5 lat ponownie Elżbieta Mżyk. Od 1974 do 1979 
r. funkcję przewodniczącej sprawowała Emilia Wołoch, 
zaś od grudnia 1979 r. do stycznia 2013 r. kolejny raz 
Elżbieta Mżyk – łącznie kierowała ona KGW Rudzica 
przez 42 lata. Przez ostatnie dziesięć lat, od stycznia 
2013 r., przewodniczącą jest Zofia Polok. 

Przeglądając kronikę Koła, można zauważyć ogrom-
ną ewolucję działań tej organizacji. Przez wszystkie lata, 
z wyłączeniem okresu pandemii, członkinie spotykały 
się na imprezach integrujących, organizowanych przez 
Koło: dniach kobiet, dniach matki, spotkaniach wigilij-
nych itp. Koło od początku włączało się również w or-
ganizację dożynek parafialnych, później gminnych czy 
diecezjalnych i powiatowych. 

Od 30 lat panie podczas Święta Stracha Polnego, 
które co roku przyciąga do Rudzicy setki osób, ser-
wowały placki ziemniaczane. Dawniej, gdy człon-
kinie miały małe dzieci, przygotowywały również 
dzień dziecka, mikołajki i zabawy karnawałowe – 
dla dzieci, ale i dla dorosłych. 

W okresie prac polowych organizowano także 
dzieciniec dla dzieci rolników. Przez dwa tygodnie 
żniw członkinie opiekowały się dziećmi rolników, 
gdy ich rodzice ciężko pracowali w polu. 

Panie wyjeżdżały na wycieczki, by poznawać 
kraj, zwiedzać miejsca kultu religijnego, utrwalać 
historię. Organizowano różne kursy: robót ręcznych, 
warsztaty wyplatania wieńców, szycia, pieczenia 
ciast, warsztaty quillingu.  

Koło włączało się także w różne konkursy: wy-
chowu cieliczek, warzywniczy, konkurs „Więcej 
warzyw i kwiatów”, „Więcej mleka lepszej jakości”, 
a później w regionalny konkurs „Nasze kulinarne 
dziedzictwo”. Przez kilka lat ogłaszany był konkurs 
na najładniejszy ogródek – efekty tego konkursu są 
nadal widoczne, nasza wioska jest przez to piękniej-
sza, sam konkurs stał się inspiracją dla gospodyń  
niezrzeszonych. 

Koło współpracuje także z organizacjami i insty-
tucjami działającymi na terenie sołectwa. 

Jest drugą organizacją w Rudzicy, jeśli chodzi o 
czas działania. Dłuższą historię ma tylko OSP. Bar-
dzo dobrze układa się współpraca z miejscową 
szkołą – młodzież włącza się w przygotowanie róż-
nych uroczystości. Wspomaga organizację „Dnia 
Rodziny” czy „Rudzicy na sportowo”, a także 
warsztatów kulinarnych organizowanych podczas 
ferii. Współpracuje z klubem sportowym KS Rudzi-
ca, wspólnie organizują mikołajki dla dzieci trenu-
jących w klubie. 

Koło również włączało się w działalność chary-
tatywną: 

• Pola nadziei, 
• Razem dla dzieci, 
• piknik rodzinny zorganizowany przez Chór 

ATH na leczenie Ani Starosielskiej, 
• po wybuchu wojny na Ukrainie członkinie 

włączyły się w sprzątanie, pranie pościeli, fi-
ran w domu rekolekcyjnym, by przygotować 
go na przyjęcie matek z dziećmi z Ukrainy. 

Szanowni Państwo, podsumuje te nasze działania 
krótka rymowanka: 

Nie chcemy się chwalić, 
Naszą pracowitość osądzicie sami. 
Kiedy ktoś w potrzebie, nieszczęściem dotknięty, 
Zawsze może liczyć na nasze kobiety. 
Trzeba coś urządzić czy zorganizować, 
To na naszym Kole możecie polegać. 
Gdzie diabeł nie może, wtedy babę pośle, 
Wtedy każda sprawa idzie jak po maśle. 
Bo kobiety widzą, jak czemu zaradzić, 
Pracować dla jutra, a nie tylko na dziś. 
Zofia Polok, przewodnicząca KGW w Rudzicy
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JUBILEUSZ 40-LECIA KOŁA NR 19 PZERiI W RUDZICY 
Członkowie Koła nr 19 Polskiego Związku 

Emerytów Rencistów i Inwalidów z Rudzicy w dniu 
27.pażdziernika świętowali Dzień Seniora, Jubile-
usz 40-lecia działalności i uroczyste wręczenie 
Sztandaru Związkowego. W tym miejscu trzeba za-
znaczyć, że w Oddziale Okręgowym PZERiI Biel-
sko-Biała, który zrzesza 11 tys. seniorów z obszaru 
6 powiatów tj. 70 kół, sztandar posiadają tylko 2 ko-
ła. sztandar koła nr 19 w Rudzicy jest trzeci.  

Na uroczystej mszy świętej zgromadzili się 
licznie seniorzy, przedstawiciele Oddziału Okręgo-
wego z Bielska-Białej: przewodniczący Janusz Gę-
bala, wiceprzewodniczący Oddziału Franciszek Gą-
siorek, wiceprzewodniczący Oddziału Marian Mę-
drzak, przewodniczący Oddziału Rejonowego An-
drzej Kobiela, przedstawiciele Zarządu PZERiI z 
Chybia, Ślemienia, Świętoszówki, Mazańcowic 
oraz Jasienicy. Uroczystości zaszczycili również 
wójt gminy Jasienica Janusz Pierzyna, przewodni-
czący Rady Powiatu Jan Borowski i radny Andrzej 
Sowa, przewodniczący Rady Gminy Czesław Ma-
chalica oraz radni: Zofia Polok i Marek Szimke, dy-
rektor szkoły Alicja Radgowska i oczywiście człon-
kowie Koła nr 19 z Rudzicy. 

Podczas mszy świętej nastąpiło poświęcenie 
sztandaru ufundowanego przez: członków koła, Za-
rząd główny w Warszawie, Zarząd Okręgowy Biel-
sko-Biała, Krystynę i Tadeusza Gańczarczyk, Doro-
tę i Czesława Gawlas, Rodzinę Szramków z Lande-
ka, Halinę i Floriana Kohutów, Renatę i Bogdana 
Małków, Bank Spółdzielczy z Jasienicy oraz Sanit-
Trans Spółka z o.o. 

Po mszy świętej wszyscy zebrani przeszli do 
sali GOK Rudzica, gdzie nastąpiła dalsza część uro-
czystości. 

Przy dźwiękach trąbki wprowadzono sztandary 
i nastąpiło uroczyste przekazanie nowego sztandaru 

przez przedstawiciela Zarządu Głównego Janusza 
Gębalę przewodniczącemu koła Bogdanowi Mał-
kowi oraz odczytanie aktu nadania sztandaru. Na-
stępnie został odczytany list przewodniczącej Za-
rządu Głównego Elżbiety Ostrowskiej z życzeniami 
na tą okoliczność.  

Przewodniczący Bogdan Małek przedstawił 
sprawozdanie z czterdziestoletniej działalności koła 

nr 19 w Rudzicy i jego osiągnięć, a następnie wrę-
czono odznaczenia dla działaczy koła: 
− Złote Duże Odznaki Honorowe za szczególne 

zasługi dla Związku otrzymali: Bogdan Małek, 
Maria Grzywna i Rozalia Szkorupa.  

− Złote Odznaki Małe otrzymali: Franciszek Ho-
lisz, Józef Czech, Maria Sroka i Bronisława No-
wak. 

− Dyplomy uznania Zarządu Głównego w War-
szawie otrzymali: Jadwiga Kohut, Maria Gawlas, 
Zygmunt Gawlas, Emil Kuś, Stanisława Pilich, 
Alojzy Stusek i Marian Żuk. 

− Dyplomy Jubileuszowe 40-lecia koła otrzymali: 
Janusz Pierzyna, Czesław Machalica, Rudolf 
Budny, Krystyna i Tadeusz Gańczarczykowie, 
Dorota i Czesław Gawlasowie, Halina i Florian 
Kohutowie, Renata i Bogdan Małkowie oraz Ro-
dzina Szramków z Landeka. 
Kuchnia przygotowała uroczysty obiady wraz 

deserem i kawą dla niemal 200 osób. Po obiedzie 
nastąpiły dalsze wręczanie dyplomów 40-lecia koła 
dla przybyłych gości. 

Uroczystość uświetniły występy solistów Zespo-
łu Regionalnego „Jasieniczanka” oraz koncert Ze-
społu „Echo Bielowicka”. 

Bogdan Małek, przewodniczący 
 koła PZERiI w Rudzicy 

 

„Starość wieńczy życie i jest czasem żniw tego, czego się nauczyliśmy, co przeżyliśmy, 
co zdziałaliśmy i osiągnęliśmy, a także tego, co wycierpieliśmy i wytrzymaliśmy. Jak w 

końcowej partii wielkiej symfonii, te wielkie tematy współbrzmią potężnie." 
 Jan Paweł II 
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SPARTAKIADA GOSPODYŃ 
Po dwuletniej przerwie spowodo-

wanej pandemią na jubileuszowej X 
Spartakiadzie Kół Gospodyń Wiej-
skich „Zabawy naszych przodków” 
spotkały się drużyny pań, stęsknione 
dobrej zabawy i odrobiny szaleństwa. 

Spartakiada rozegrana została 22 
października w Hali Sportowej w 
Brzeszczach. Już dawno w jednym miej-
scu nie było tak wielkiej dawki dobrej 
energii, zapału, zagorzałej rywalizacji i 
wyśmienitego humoru. Zjechało się 15 
drużyn KGW z czterech powiatów Pod-
beskidzia oraz mnóstwo kibiców. Łącz-
nie o Puchar Burmistrza Brzeszcz wal-
czyło 90 zawodniczek, wśród nich były 
reprezentacje gospodyń z gminy Jasieni-
ca: KGW Bielowicko, KGW Grodziec, 
KGW Jasienica i KGW Mazańcowice. 

Panie z ogromnym entuzjazmem i 
zaangażowaniem brały udział w konku-
rencjach, które przypominały o dawnych 
wiejskich zabawach podwórkowych, 
m.in. biegu z jajkiem na łyżce, strzałach 
na malutką bramkę z dużej odległości, 
rzutach ziemniakami do celu, zabawnym 
torze przeszkód z prowadzeniem piłki 
miotłą, wieszaniu i ściąganiu prania, 
rzucie kapeluszem na odległość czy na-
wlekaniu koralików. Ogromnych emocji 
i nie lada sprawności wymagało przepla-
tanie obręczy hula-hoop przez trzymają-
ce się za ręce zawodniczki. 

Drużyny startowały w 6-osobowych 
składach, złożonych z pań, które są 
członkiniami KGW oraz ukończyły 35 
lat. Dzięki spartakiadzie wiele Kół od-
młodziło swoje szeregi. Panie wykazały 
się niezwykłą pomysłowością w przygo-
towaniu strojów, pamiętając, że podlega 
to ocenie jury w pierwszej konkurencji 
zawodów, jaką było zaprezentowanie 
drużyny w zabawny sposób. Gospodynie 
wykazały się wielką pomysłowością, 
prezentując się jako eleganckie damy na 
wakacjach, żabki, myszki, niemowlaki, 
przedszkolaki i w wiele innych kre-
acjach. 

Do walki o zwycięstwo zagrzewała 
wspaniała publiczność. 

W spartakiadzie nie ma przegra-
nych, toteż wszystkie drużyny otrzymały 
wspaniałe podziękowania, medale i pa-
miątkowe upominki. Symbolicznie na-
tomiast ustawiono podium i wręczono 5 

pucharów. I tak: największy Puchar Burmistrza Brzeszcz 
za 1 miejsce wywalczył zespół KGW Zaborze gm. Chybie. 
Na drugiej pozycji podium uplasowało się KGW Pruchna, 
zaś trzecie miejsce zdobyła reprezentacja z KGW Zbytków 
– oba koła z gm. Strumień. Puchar za IV miejsce zdobyło 
KGW Jasienica pow. bielski, a za V drużyna Super Star 
Brzeszcze złożona z członkiń KGW z gminy Brzeszcze. 
Ponadto uczestniczyły drużyny z KGW: Bielowicko, Bą-
ków, Bystra, Cieszyn-Mnisztwo, Grodziec, Koniaków, Ku-
rów, Mazańcowice, Pławy i Zabłocie. Panie z KGW 
Brzeszcze, Brzeszcze-Bór, Jawiszowice, Wilczkowice, 
Dzięgielów, Ustroń-Lipowiec, przygotowały stoiska z 
pięknym rękodziełem, a także zadbały o podniebienia 
uczestników i gości, serwując pyszne potrawy i przetwory. 

Spartakiada miała na celu głównie prezentację, za-
chowanie oraz ochronę tradycji i dziedzictwa oraz innego 
dorobku kulturowego wsi, poprzez zaprezentowanie trady-
cyjnych zabaw i konkurencji sportowych. Organizatorzy 
chcieli pokazać, że bez względu na wiek i bez drogiego, 
specjalistycznego sprzętu można fantastycznie nie tylko 
promować aktywny i zdrowy styl życia, ale również za-
pewnić uczestnikom oraz licznym gościom oraz kibicom 
wspaniałą zabawę i integrację środowiska. 

Organizatorami imprezy byli: Ośrodek Kultury w 
Brzeszczach, Koła Gospodyń z Gminy Brzeszcze oraz Re-
jonowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolni-
czych w Bielsku-Białej (RZRKiOR). Oficjalnego otwarcia 
Spartakiady dokonali: zastępca burmistrza Brzeszcz Łu-
kasz Kobielusz, Waldemar Pieczara, przewodniczący Rady 
RZRKiOR, i Danuta Kożusznik, prezes Zarządu RZR-
KiOR. O konieczności dbałości o zdrowie pań przypomi-
nało bardzo aktywne w Brzeszczach Koło Amazonek, zaś 
nad bezpieczeństwem medycznym uczestników spartakia-
dy czuwali przedstawiciele Zintegrowanej Służby Ratow-
niczej – Partnera Spartakiady. 

Danuta Kożusznik, 
prezes Rejonowego Związku Rolników, Kółek  

i Organizacji Rolniczych w Bielsku-Białej 
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MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ BADMINTONA 
Bardzo dobry występ zanotowali zawodnicy Be-

skidzkiego Klubu Badmintona Set z Mazańcowic 
podczas międzynarodowego turnieju Mazovia Ju-
nior Cup w podwarszawskiej Zielonce.  

Bardzo dobry występ zanotowali zawodnicy Be-
skidzkiego Klubu Badmintona Set z Mazańcowic. W 
starszej kategorii U23 drugie miejsce wywalczyła Ju-
lia Piwowar w grze mieszanej z Janem Frańczakiem 
(UKS Hubal Białystok), natomiast Michał Szczypka 
uplasował się na trzecim miejscu podium w grze poje-
dynczej. 

Oboje grali także gry podwójne, gdzie niestety w 
fazie grupowej musieli uznać wyższość przeciwników. 

Przed Julią i Michałem kolejne turnieje międzyna-
rodowe, gdzie będą mogli sprawdzić postępy i umie-
jętności z zawodnikami z innych krajów. 

W turnieju uczestniczyli również młodsi zawodni-
cy. Maksymilian Pawlik, Alicja Dubiel i Maja Paszek 
nabierali doświadczenia na turnieju wysokiej rangi. 
Niestety nie udało się stanąć na podium, ale wiemy 
nad czym pracować – podsumowuje trener Bartosz 
Pietryja. 

*** 
Najmłodsi zawodnicy BKB Set Mazańcowice 

udanie wypadli na turnieju w Pszczynie. Ich nieco 
starsi klubowi koledzy wystąpili z kolei w Warsza-
wie. 

Na II Międzynarodowym Festiwalu Badmintona w 

Pszczynie w sobotę 29 października BKB Set Mazań-
cowice wystawił sporą, liczącą aż 20 osób grupę naj-
młodszych zawodników. Cześć z nich uplasowała się 
w strefie medalowej, zaś pozostali zaprezentowali się 
bardzo dobrze, szczególnie, że dla niektórych był to 
pierwszy wyjazdowy turniej. Na pewno zaowocuje to 
doświadczenie do dalszego rozwoju. 

I tak w kategorii: 
U9 Franciszek Kamiński zajął 1. miejsce 
U11 Marlena Pudło zdobyła srebrny medal 
U13 Alicja Dubiel złoty, zaś Maja Paszek brązowy 
U15 Bartosz Zemczak złoty, a Paulina Piech brązowy 

W turnieju brali również udział: Sofiia Kopychyn-
ska, Natalia Filapek, Nadia Piech, Bernard Szczyrba, 
Filip Wieczorek, Filip Sobek, Tymoteusz Laszczak, 
Jan Tatka, Wincent Szczyrba, Nadia Maciantowicz, 
Maks Pawlik, Piotr Wojtyła, Zofia Wrzoł, Paweł Mar-
ciniec. 

Z kolei trzej starsi zawodnicy BKB Set Mazańco-
wice: Karol Dubiel, Tymoteusz Wiercigroch i Tymo-
teusz Stefaniuk, wystąpili na Otwartym Warszawskim 
Festiwalu Badmintona. Na turniej, przeprowadzony w 
ostatni weekend października od 29 do 31, zjechali 
najlepsi zawodnicy w kategorii Młodzika z całej Pol-
ski. Zawodnicy z Mazańcowic uplasowali się osta-
tecznie poza podium, jednak sprawdzili swoje umie-
jętności na bardzo wysokim poziomie. 

 

PIOTR MISTRZEM ŚLĄSKA 
Piotr Talik mistrzowsko kończy sezon lekkoatletyczny 2022 

dwukrotnie stając na podium. 
12 listopada w Wiśle odbyły się Mistrzostwa Śląska w biegach 

górskich. Startując w biegu na dystansie 2000 m w kategorii U-16 
Piotr, zawodnik klubu KS Sprint Bielsko-Biała wywalczył złoty 
medal zdobywając tym samym tytuł Mistrza Śląska. 

Drugi medal – srebrny zdobył w XI Młodzieżowym Biegu 
Niepodległości, który odbył się 11 listopada  na stadionie BBO-
SiR w Bielsku-Białej. W biegu na dystansie 800 m, reprezentując 
gminę Jasienica i miejscowość Mazańcowice zajął 2 miejsce.  
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TRÓJBARWNE PODIUM RUDZICY 
Zawodnicy z Rudzicy zdobyli trzy medale – po 

jednym każdego koloru – podczas ogólnopolskich 
zawodów bocci w Głogowie. 

W weekend od 27 do 30 października w Głogo-
wie został rozegrany finał Polskiej Ligi Bocci 2022, 
jednocześnie stanowiący Mistrzostwa Polski Bocci. 
Bardzo dobrze wypadli w nich zawodnicy na co 
dzień trenujący tę dyscyplinę w sali w Rudzicy. I tak 
Damian Iskrzycki z operatorem rampy Dariuszem 
Borowskim wygrali w kat. BC3, z kolei Dominik 
Walczyk zdobył srebrny medal w kat. BC4, zaś Łu-
kasz Bojda w tej samej kategorii wywalczył 3 miej-
sce. 

To koniec zmagań sportowych w ramach Polskiej 
Ligi Bocci w tym roku. Cały listopad zawodnicy 
przygotowują się do Mistrzostw Świata, które odbę-
dą się początkiem grudnia  w Brazylii w Rio de Ja-
neiro. 

ZŁOTE MEDALE W WYŚCIGU PSICH ZAPRZĘGÓW
Zuzanna Pająk sięgnęła po 

złoto w dwóch kolejnych zawo-
dach, z jednych z nich ze złotem 
wrócił również jej tata Tomasz. 

Mimo letnich wręcz warunków 
29 i 30 października przeprowa-
dzono zawody Polarex Cup Kuco-
by, w których wystąpiła rodzina 
Pająków, mieszkańców Jasienicy i 
zawodników w wyścigach psich 
zaprzęgów. 

Po dwóch dniach ścigania Zu-
zanna wraz z psami Cirilla i Dukat 
zdobyła złoty medal w swojej ka-
tegorii. Trasa była bardzo przy-
jemna z ciekawymi i bardzo 
ostrymi zakrętami. Długość trasy w 
pierwszym dniu wynosiła 4,1 km, 
w drugim dniu została jednak skró-
cona do 2 km ze względu na zbyt 
wysokie temperatury, sięgające po-
nad 20 st. C. 

Tomasz Pająk na tych samych 
zawodach zajął 4. lokatę, z kolei 

najmłodsza Ania wygrała w swojej 
klasie Puchar Samoyeda. 

Na kolejnych psich zawodach 
zaprzęgów, tym razem w Szamotu-
łach Koźlu, Zuzanna ponownie 
zdobyła złoty medal. Wygrała w 
swojej kategorii wyścig na 4-
kilometrowej trasie. Był to zarazem 

najszybszy przejazd trasy ze 
wszystkich 90 startów na tych za-
wodach. 

Tomasz również sięgnął po zło-
ty krążek. Miał do pokonania trasę 
o długości 6 km, płaską, ale krętą. 
Jego zaprzęg z 8 psami pokonał ją 
bezbłędnie. 

 

JAKUB KUROWSKI MISTRZEM POLSKI 2022 
Kuba Kurowski, mieszkaniec gminy Jasienica i re-

prezentant bielskiego klubu PTS Janosik, zajął pierw-
sze miejsce na Mistrzostwach Polski Młodzików w Ju-
do. 

Tegoroczna edycja mistrzostw rozegrana została w so-
botę i niedzielę 29 i 30 października w Kielcach. Łącznie 
w zawodach wystartowało 549 zawodników i zawodni-
czek, reprezentujących 147 klubów z całej Polski. 

Jakub Kurowski startował w kategorii MU-60 kg, do 
której przystąpiło łącznie 60 zawodników. W turnieju sto-
czył sześć walk, wszystkie wygrał, tym samym zdobywa-
jąc złoty medal i tytuł Mistrza Polski. 

(M. Kurowski) 
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MEDALOWA KAROLINA 
Aż 7 medali, w tym 4 złote, wywalczyła Karolina 

Klajmon podczas zawodów pływackich rozegra-
nych w przedostatni weekend października. 

Karolina zmagania rozpoczęła od startów w Radli-
nie podczas Ligi Szkół i Klubów Śląskich rocznika 
2010. W startach na 100 m stylem zmiennym oraz na 
200 m stylem dowolnym wywalczyła po brązowym 
medalu. 

Z kolei w sobotę 22 października podczas IX Za-
wodów Pływackich o Ciupagę Ondraszka Karolina 
trzykrotnie stawała na najwyższym stopniu podium. 
Złoto Karolina wywalczyła w konkurencji 100 m sty-
lem grzbietowym, 100 m stylem motylkowym oraz na 
100 m stylem dowolnym. Na zakończenie weekendu 
w niedzielę 23 października w Katowicach młoda 
pływaczka z Jasienicy wzięła udział w Otwartych Mi-
strzostwach Katowic w Pływaniu Dzieci i Młodzieży. 
W zmaganiach w kategorii wiekowej 12-13 lat w star-
cie na 50 m stylem grzbietowym wywalczyła złoty 
medal, natomiast na 100 m stylem zmiennym srebrny. 

Co równie ważne, każdy jej start na zawodach 
przynosi kolejny nowy rekord życiowy. 

Karolina Klajmon, jest mieszkanką gminy Jasieni-
ca i sportową stypendystką, startuje w barwach UKS 
Nowy Klub Pływacki Bielsko. 

*** 

Trzy medale przywiozła Karolina Klajmon z 

zawodów pływackich Otylia Swim Cup. 
Zawody pod patronatem Otylii Jędrzejczak, mi-

strzyni olimpijskiej, dwukrotnej mistrzyni świata, a 
także wielokrotnej medalistki mistrzostw Europy, ro-
zegrane zostały w ostatnią niedzielę października na 
50-metrowym basenie „Wodna Nuta” w Opolu. Ko-
lejny raz dobrze w rywalizacji z zawodniczkami z ca-
łej Polski zaprezentowała się Karolina Klajmon. Mło-
da jasieniczanka wywalczyła komplet medali – w każ-
dym kolorze. W starcie na 50 m stylem grzbietowym 
wywalczyła srebro, na 100 m stylem grzbietowym 
wywalczyła złoto, natomiast w konkurencji 200 m sty-
lem zmiennym wywalczyła medal brązowy. 

Dużym przeżyciem dla zawodników było to, że 
dekoracji za pierwsze miejsca dokonywała sama Oty-
lia Jędrzejczak. 

*** 

Aż w czterech finałach wystąpiła pływaczka z 
Jasienicy Karolina Klajmon podczas sportowego 
show – Pucharu Sprintu Gliwice Night&Lights 
Swim 2022. 

Zawody pływackie w Gliwicach mają nietypową 
oprawę. W fazie eliminacji do finałów przystępuje po 
10 najlepszych zawodników z poszczególnych katego-
rii (wiek, styl, dystans). Ta część turnieju rozgrywana 
jest już w niezwykłych warunkach. Zgodnie z mottem 
imprezy „Gdy zgasną światła, pływanie stanie się wi-
dowiskiem”, zawodnicy w mroku, w rytm muzyki i 
pośród kolorowych świateł przystępują do rywalizacji. 
Walka o medale nabiera dodatkowego wymiaru i wy-
zwala niesamowite sportowe emocje. 

W fazie dopołudniowych eliminacji mieszkanka 
gminy Jasienica i jej sportowa stypendystka, a zara-
zem zawodniczka UKS Nowy Klub Pływacki Bielsko, 
wywalczyła miejsca w czterech finałach: na dystansie 
50 m stylem motylkowym, 50 m stylem grzbietowym, 
50 m stylem dowolnym oraz na 100 m stylem dowol-
nym. Po ciężkich zmaganiach w finałach, gdzie starty 
odbywały się praktycznie jeden za drugim, Karolina 
wywalczyła drugie miejsce w swojej koronnej konku-
rencji – na dystansie 50 m stylem grzbietowym. 

W zawodach łącznie wzięło udział 600 zawodni-
ków z 53 klubów z Polski oraz z zagranicy.          (SK) 

 

KONKURSU GRY NA UNIKATOWYCH INSTRUMENTACH LUDOWYCH 
I ŚPIEWU TRADYCYJNEGO 

33. edycja konkursu gry na unikatowych instrumen-
tach ludowych i śpiewu tradycyjnego odbyła się 5 i 6 li-
stopada w Jeleśni. Przegląd cieszył się dużym zaintere-
sowaniem, uczestniczyło w nim 107 wykonawców, któ-
rzy twórczość ludową, ludowe muzykowanie i biały 
śpiew mają w sercu.  

Miło nam poinformować, że mieszkaniec naszej gmi-
ny,  rudziczanin Jan Szostak, również tam był, wystąpił i 
zdobył w kategorii dorośli soliści instrumentaliści wy-
różnienie oraz nagrodę pieniężną. 

Gratulujemy!
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DUŻO ZŁOTA UKS KARATE KASAI 
Podczas międzynarodowego turnieju w Jastrzę-

biu-Zdroju zawodnicy mazańcowicko-rudzickiego 
UKS Karate Kasai zdobyli 4 złote medale. Do tego 
dorzucili jeszcze jedno srebro, trzy medale brązowe 
i wysokie miejsce dla całego klubu. 

W sobotę 29 października w Jastrzębiu-Zdroju ro-
zegrano XIV Międzynarodowy Turniej Karate Ky-
okushin „Carbon Cup”, zorganizowany przez Ja-
strzębski Klub Kyokushin Karate Kumite kierowany 
przez Janusza Piórkowskiego. W zawodach rywalizo-
wało łącznie 250 zawodników z 27 klubów karate ky-
okushin, wśród nich także karatecy z Mazańcowic i 
Rudzicy. 

I tak złote medale wywalczyły dziewczęta: Alek-
sandra Zajas, Dominika Kocoń, Maja Klemens, Urszu-
la Długosz. 

Srebro zdobył Dominik Goc. 
Z kolei medale brązowe: Amelia Danel, Wiktoria 

Piszczek, Maja Pisarek. 
Występy wszystkich zawodników z UKS Karate 

Kasai i zdobyte przez nich punkty pozwoliły drużynie 
zająć 3 miejsce w klasyfikacji końcowej. 

Instruktorem i prezesem UKS Karate Kasai jest 
sensei Sławomir Jurczak. Klub prowadzi zajęcia w 
szkołach podstawowych w Mazańcowicach i Rudzicy. 

*** 
Sobotę 12 listopada młodzi zawodnicy z mazań-

cowicko-rudzickiego UKS Karate Kasai spędzili 
bardzo pracowicie. 

Sensei Sławomir Jurczak pojechał z reprezentantką 

Polski i klubu w kategorii kata na Mistrzostwa Europy 
do Dębicy. Podczas turnieju Wiktoria Piszczek zajęła 
9 miejsce na 18 startujących zawodników z 17 państw 
z całej Europy. 

Natomiast siedmiu zawodników wystartowało w 
Otwartych Mistrzostwach Powiatu Rybnickiego w 
Czerwionce-Leszczynach. W zawodach wzięło udział 
łącznie 240 zawodników. To były udane zawody dla 
zawodników klubu z gminy Jasienica, zdobyli bowiem 
6 medali i kolejne doświadczenia na zawodach, które 
na pewno będą procentowały w kolejnych startach. 
Na podium stanęli: 

− Urszula Długosz – złoty medal w kumite 
− Dominika Kocoń – złoty medal w kumite 
− Aleksandra Zajas – srebrny medal w kumite 
− Maja Klemens – srebrny medal w kumite 
− Hanna Szafron – brązowy medal w kumite 
− Filip Frączek – brązowy medal w kumie. 

PIEROGI mrożone 

 Domowe Pierogi Agaty 
 z Międzyrzecza Górnego, 

 produkowane ręcznie, systemem rzemieślni-

czym, 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: Jasienica, 

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 
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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 

 

 

 

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  

 

UŚMIECHNIJ SIĘ 
- Mamo, z mego listu do św. Mikołaja wykreśl kolejkę elektryczną, 
a wpisz łyżwy.  
- A co, nie chcesz już pociągu?  
- Chcę, ale jeden już znalazłem w waszej szafie. 

*** 
Dzieci wybierają zawody aktorek, piosenkarzy, strażaków, poli-
cjantów itp. Tylko Jaś mówi, że chciałby zostać Świętym Mikoła-
jem. 
- Czy dlatego Jasiu, że roznosi prezenty? – pyta nauczycielka. 
- Nie. Dlatego, że pracuje raz w roku. 

*** 
Kłóci się mąż z żoną. Kłótnia w stadium zaawansowanym. Żona 
ma pretensje o wszystko, krzyczy... W pewnym momencie 

 

 mąż jej przerywa i mówi spokojnym głosem: 
- Ty to powinnaś być żoną Świętego Mikołaja. 
- Jak to? 
- Może by częściej z prezentami w świat wyjeżdżał. 

*** 
Przedszkolak pyta kolegę: 
- Co dostałeś na gwiazdkę? 
- Trąbkę. 
- Mówiłeś, że dostaniesz lepsze prezenty! 
- To super prezent! Dzięki niej zarabiam codziennie 10 złotych! 
- W jaki sposób? 
- Tata mi daje, żebym przestał trąbić! 
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