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RELACJE WÓJTA GMINY JASIENICA 
PANDEMIA CIĄGLE 
GROŹNA 

Ostatnie tygodnie w 
całym kraju przyniosły 
nasilenie pandemii, z 
konieczności więc jako 
Gmina musieliśmy do-
stosować do tego naszą 
działalność. Dlatego 
tam, gdzie to konieczne, 
ograniczyliśmy kontak-

ty, w szkołach obowiązuje nauczanie zdalne. Nie-
przerwanie jednak, chociaż z ograniczeniami, 
pracuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, na-
sza przychodnia lekarska oraz Urząd Gminy. Za-
chęcamy naszych mieszkańców, jeśli nie jest to 
konieczne, do załatwiania spraw telefonicznie czy 
drogą elektroniczną.   

Jeszcze raz apeluję – starajmy się prowadzić 
normalne życie zawodowe i społeczne, ale jednak 
pamiętajmy o zagrożeniu, jakie stwarzamy dla in-
nych, a oni dla nas. Dlatego bezpośredni kontakt 
zastąpmy w tym czasie wideoczatem czy telefo-
nem, a kiedy nie możemy uniknąć spotkania z 
ludźmi, stosujmy maseczki, dezynfekujmy ręce i 
trzymajmy dystans. 

Bieżące informacje o zasadach obowiązują-
cych w pandemii umieściliśmy na naszej gminnej 
stronie internetowej www.jasienica.pl, zachęcam 
do ich śledzenia. Można tam znaleźć szczegóły, 
jak załatwić sprawę urzędową poprzez profil za-
ufany, platformę ePUAP, zostawiając list czy tra-
dycyjne pismo w oknie Urzędu, czy w końcu ko-
rzystając z telefonu. Pracownicy Urzędu Gminy 
cały czas są do państwa dyspozycji. Rekomendu-
jemy, aby kontakt zacząć od telefonu do Urzędu, 
wtedy zostaną ustalone kolejne kroki w danej 
sprawie. I nie chodzi tu o bezpieczeństwo urzęd-
ników, lecz tych mieszkańców, którzy przyjdą do 
urzędu zdrowi, a 10 minut wcześniej był ktoś za-
rażony i zostawił następnym  taki „prezent” - cza-
sem będąc nawet nieświadomym.  

Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim miesz-
kańcom, którzy pracują zawodowo we wszystkich 
zawodach i w tym trudnym okresie służą nam 
każdego dnia. 

Dziękuję lekarzom, pielęgniarkom, całej służ-
bie zdrowia, pomocy społecznej, ratownikom, po-
licjantom, strażakom, nauczycielom, działaczom 
kultury, pracownikom urzędu i jednostek podle-
głych gminie – jesteśmy po to aby służyć –  lecz 

każdy ma też swoje rodziny, osoby starsze i cho-
re, a mimo to jesteście na posterunku, a nie na L-
4. Bardzo wam za to dziękuję.  

KONFERENCJE TRANSGRANICZNE 

Aby zachować wszystkie wymogi związane z 
pandemią zorganizowaliśmy metodą hybrydową 
spotkanie wszystkich uczestników kilku projek-
tów transgranicznych, w których jako Gmina Ja-
sienica również bierzemy udział. Konferencja 
częściowo zdalna, częściowo z zachowaniem od-
powiednio dużych odstępów, miała miejsce na sa-
li widowiskowej Drzewiarza, gdzie są odpowied-
nie warunki, zarówno duża przestrzeń, jak i do-
stęp do urządzeń technicznych, pozwalających na 
połączenia. 

Spotkania dotyczyły ważnych i dość pilnych 
do załatwienia tematów, poświęconych transgra-
nicznej współpracy z naszym wieloletnim partne-
rem, tj. czeskim miastem Pietwałd. Jednym z go-
towych projektów jest „Szlakiem św. Melchiora 
Grodzieckiego”. Obejmuje on szlak tematycznego 
i pakiet informacyjno-promocyjny poświęcony 
związanej z naszym regionem postaci św. Mel-
chiora Grodzieckiego oraz rozwinięciem wspólnej 
oferty turystycznej. 

W ramach realizacji tego projektu przygotowa-
liśmy 3 tys. egzemplarzy gry planszowej z serii 
Wszędobyl o życiu św. Melchiora, która posłuży 
do turystycznej promocji regionu. Także wysta-
wę, aplikację mobilną i przewodnik książkowy, 
które wyznaczają szlak sakralny na pograniczu 
polsko-czeskim, związany właśnie z postacią 
świętego. 

Drugim z realizowanych projektów była „Tu-
rystyczna kooperacja – etap II”, który ma na celu 
wzbogacenie i uruchomienie pakietu lojalnościo-
wego „Podróże z JaPkiem”. W tym wypadku zre-
alizowano m.in. inwestycje tężni solankowej w 
Jasienicy oraz ogród zabaw w Pietwałdzie, które 
stanowią elementy szlaku turystycznego, obejmu-
jącego polsko-czeskie pogranicze. W gminie Ja-
sienica elementami tego szlaku są również ścież-
ka edukacyjna, chata regionalna w Międzyrzeczu, 
zamek w Grodźcu, Dolina św. Wendelina, Galeria 
„Pod Strachem Polnym”, zabytkowy kościół 
drewniany w Bielowicku, a także zaplanowane 
wystawy i imprezy. 

Wydawca miesięcznika samorządowego „Jasienica”:  Gmina  Jasienica. 
Realizacja wydawnicza: Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy, 43-385 Jasienica 1360, tel.: 33 821 20 56; e-mail: gaze-
ta@gokjasienica.pl, Redaktor naczelny: Mirosław Łukaszuk, e-mail: mirek.lukaszuk@gmail.com;  Red. techniczny, 
skład: Zofia Polok, e-mail: polzo@vp.pl;  
Druk:   Ośrodek Wydawniczy „Augustana”  Sp z o.o., Bielsko-Biała, Plac ks. Marcina Lutra 3.  
Redakcja nie zwraca nadesłanych tekstów oraz zastrzega sobie prawo ich skracania bez uprzedniego powiadomienia au-
tora, zmiany tytułów i opracowania redakcyjnego. Za treść reklam i ogłoszeń redakcja nie ponosi odpowiedzialności. 
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Oba projekty wzbogacają naszą miejscową 

ofertę turystyczną. 

GOTOWY BUDYNEK CENTRUM EDUKACJI 

Również z funduszy transgranicznych powstał 
budynek Centrum „Ogród Tradycji”. Właśnie za-
kończyły się prace budowlane przy jego posta-
wieniu, miesiące zimowe będą przeznaczone na 
wykonanie prac wykończeniowych wewnątrz 
obiektu. 

Przypomnę, że Centrum wystawienniczo-
informacyjne „Ogród Tradycji” powstało przy 
budynku Drzewiarza w Jasienicy. Pozwoli ono na 
prezentację historii naszego regionu, a także tra-
dycji, nie tylko ludowych, ale także gospodar-
czych i przemysłowych, ukazujących pracowitość 
naszych przodków. Część ekspozycji poświęcona 
będzie historii fabryki mebli giętych, zakładu po-
wstałego w 1888 r., który sprawił, że Jasienica 
nabrała charakteru przemysłowego. W innej czę-
ści eksponować będziemy postać wynalazcy Józe-
fa Bożka, związanego działalnością z czeską Pra-
gą, ale pochodzącego z pobliskich Bierów. 

W jednej z części wymurowany zostanie piec 
szamotowy, który posłuży do prowadzenia warsz-
tatów z ceramiki. Piec nawiązuje do popularnej w 
XIX w. konstrukcji, które wtedy masowo po-
wstawały w domach mieszkańców Śląska Cie-
szyńskiego. 

Warto podkreślić, że będzie to ważny obiekt, 
służący działalności edukacyjnej, miejsce organi-
zacji nie tylko wystaw, ale i różnego rodzaju spo-
tkań, ciekawych warsztatów, służących rozwija-
niu talentów twórczych mieszkańców naszej gmi-
ny. Sale w pawilonie będą wykorzystywane na 
różnego rodzaju spotkania. Co istotne budynek 
jest parterowy, zaprojektowany bez barier archi-
tektonicznych, toteż w pełni dostępny dla osób z 
niepełnosprawnościami. 

Budynek Ogrodu Tradycji to tylko część całe-
go projektu transgranicznego, wchodzącego w 
skład szlaku turystycznego łączącego Jasienicę i 
Goleszów po polskiej stronie oraz Nydek i Wę-
drynię w Republice Czeskiej, a więc miejscowo-
ści, które również uczestniczą w projekcie. Całość 
kosztować będzie blisko 900 tys. euro, w tym 
część wydzielona na jasienicki Ogród Tradycji to 
niemal 314 tys. euro. Projekt otrzyma dofinanso-
wanie w wysokości 85 proc. z programów trans-
granicznych, ma powstać do końca 2021 r. 

GRATULACJE ZA OSIĄGNIĘCIA 
Bardzo się cieszę, że w ostatnich tygodniach 

wielu mieszkańców naszej gminy i osób z nią 
związanych po raz kolejny osiągnęło sukcesy w 

wielu dziedzinach. To bardzo budujące. Serdecz-
nie gratuluję Karolinie Klajmon, która mimo 
młodego wieku osiąga już wspaniałe wyniki w 
pływaniu. Została mistrzynią Śląska na 100 m 
stylem grzbietowym z wynikiem 1:27.04, tytuł 
wywalczyła na Mistrzostwach Śląska w Pływaniu 
10-latków w Gliwicach. Warto dodać, że na tych 
samych zawodach zdobyła jednocześnie dwa tytu-
ły wicemistrzowskie: na 50 m stylem grzbieto-
wym oraz w sztafecie dziewczyn 4x50 m stylem 
dowolnym. Na innym turnieju, w Wieliczce, zdo-
była brązowy medal i poprawiła kilka życiowych 
rekordów. Dobre wyniki w całym cyklu turniejów 
pozwoliły jej sięgnąć po 5. miejsce w klasyfikacji 
generalnej. 

Gratuluję również zwycięstwa Maćkowi Za-
niewskiemu, uczniowi naszej szkoły w Mazań-
cowicach, a zarazem zawodnikowi UKS Karate 
Kasai. Na ogólnopolskim Turnieju Karate Ky-
okushin „Saru Cup” w Żorach zdobył pierwsze 
miejsce w konkurencji kumite w kategorii kade-
tów w wieku 10-11 lat w wadze poniżej 40 kg. 
Gratulacje należą się również Jakubowi Kurow-
skiemu, który z turnieju Jiu Jitsu Silesian Cup III 
w Katowicach przywiózł aż trzy złote medale i 
jeden srebrny. Co istotne, startował w czterech 
konkurencjach w kategorii U14 – 46 kg. Stoczył 
łącznie dziesięć walk, z czego dziewięć wygrał. 

Składam gratulacje również dwóm paniom, 
które odniosły duży sukces w dziedzinie teatral-
nej. Karolina Słonka jako aktorka i Anna Maśka 
jako reżyserka zdobyły I miejsce w Turnieju Te-
atrów Jednego Aktora „Sam na Scenie” 65. Ogól-
nopolskiego Konkursu Recytatorskiego w Słup-
sku. Nagrodzony spektakl nosi tytuł „Odważyłam 
się zdjąć buty”. Oprócz tego Karolina zdobyła 
nagrodę publiczności, nagrodę specjalną, a także 
zaproszenie na 19. Dni Kultury Żydowskiej. Z ko-
lei Annę Maśkę uhonorowano nagrodą specjalną 
Słupskiego Towarzystwa Kultury Teatralnej. Obie 
panie reprezentują mazańcowicką filię Gminnego 
Ośrodka Kultury w Jasienicy. 

Bardzo dziękuję wszystkim nagrodzonym, że 
w tak trudnym okresie dostarczacie nam powody 
do radości, umacniając nas na duchu. 

HUBERTOWSKA MSZA ŚWIĘTA 
We wtorek 3 listopada jak co roku w dzień pa-

trona myśliwych św. Huberta środowisko łowiec-
kie z naszego regionu wzięło udział w mszy świę-
tej odprawionej w kaplicy św. Wendelina w Ru-
dzicy. 

Liturgię rozpoczął sygnał nadany przez sygna-
listów, a przed kaplicą zebrały się poczty sztanda-
rowe kół łowieckich, myśliwi z  
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rodzinami oraz parafianie. W tym roku zebrali się 
członkowie kół łowieckich „Ślepowron” z Rudzi-
cy oraz „Knieja” z Zabrzega. Hubertowskiej mszy 
świętej z tej okazji przewodniczył ks. kanonik Ja-
cek Wójcik, proboszcz parafii w Rudzicy. 

UCZCILIŚMY ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI 

Skromniej, niż w poprzednich latach, obcho-
dziliśmy tegoroczne Święto Niepodległości. Z 
powodu pandemii uroczystości ograniczyliśmy do 
złożenia wieńca przed pomnikiem w Jasienicy, 
oddając hołd wszystkim mieszkańcom naszej 
gminy, którzy w minionych wiekach polegli wal-
cząc o odzyskanie i zachowanie niepodległości 
Polski. 

Zrezygnowaliśmy jednak z licznych imprez i 
spotkań, które co roku organizujemy tego dnia, 
świętując w ten sposób naszą niepodległość. Za-
miast tego na mój apel wielu mieszkańców gminy 
Jasienica wywiesiło biało-czerwone flagi. To 
znak, że chociaż w odosobnieniu łączymy się 
wszyscy jako naród, obywatele Rzeczpospolitej 
Polskiej, pamiętając o naszej wolności, ciesząc się 
z pełni praw w naszej wspólnocie narodowej. 
Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy ten 
dzień tak szczególnie uczcili i udekorowali swoje 
domy w nasze narodowe barwy. 

Warto dodać, że tradycyjnie w przeddzień uro-
czystości Wszystkich Świętych złożyliśmy rów-
nież wieniec na grobie Żołnierzy Wyklętych w 
Mazańcowicach. Leży tam pochowany pochodzą-
cy z tej miejscowości Edward Biesok „Edek” oraz 
żołnierze Narodowych Sił Zbrojnych z jego od-
działu, którzy polegli w 1946 r. w walce z siłami 
bezpieczeństwa. 

MARSZAŁEK DOKŁADA DO KOLEI 

U pana marszałka śląskiego Jakuba Chełstow-
skiego odbyło się kolejne spotkanie zespołu robo-
czego ds. rewitalizacji linii kolejowych w naszym 
regionie. Przypomnę, że do zespołu, na którego 
czele stanął sam marszałek, zostali powołani Da-
riusz Starzycki, wicemarszałek, Jarosław Klima-
szewski, prezydent Bielska-Białej, Jan Kawulok, 
przewodniczący Sejmiku Śląskiego, radni Sejmi-
ku Stanisław Baczyński, Agnieszka Biegun i Ewa 
Żak, starosta żywiecki Andrzej Kalata, moja oso-
ba, a także przedstawiciele departamentu trans-
portu Urzędu Marszałkowskiego. 

Jako przedstawicielom południowej części wo-
jewództwa śląskiego oraz Aglomeracji Beskidz-
kiej zależy nam na rewitalizacji linii nr 190 relacji 
Bielsko-Skoczów. Zamierzamy złożyć wniosek o 
dofinansowanie tego projektu, które w tym przy-
padku sięgać będzie 85 proc. całości kosztów. 

Resztę, a więc 15 proc. jako tzw. wkład własny, 
muszą pokryć samorządy, których projekt doty-
czy. Chodzi o niemałą kwotę, ponad 28 mln zł. 
Dlatego na spotkaniu Aglomeracji Beskidzkiej 
zaproponowałem, aby zwrócić się do marszałka z 
prośbą o partycypację w tej kwocie. I następnie na 
spotkaniu zespołu ds. kolei pan marszałek wyraził 
na to zgodę, co oznacza, że Województwo Śląskie 
dołoży te ponad 14 mln zł. 

To bardzo radosna dla nas informacja, bo 
znacznie nas przybliża do realizacji projektu rewi-
talizacji linii kolejowej przechodzącej przez gmi-
nę Jasienica. 
NOWY WÓZ BOJOWY 

Jednostka OSP w Międzyrzeczu Dolnym 
otrzymała do podziału bojowego fabrycznie nowy 
wóz. Auto na podwoziu renault d 16 z napędem 
4x4, silnikiem o mocy 210 kW o pojemności 
7698 cm sześc. uznawane jest jako średni wóz ra-
towniczo-gaśniczych. Zabiera sześcioosobową za-
łogę, wyposażony został w zbiornik na wodę o 
pojemności 3000 litrów, dysponuje także zbiorni-
kiem na środek pianotwórczy o pojemności 300 
litrów. 

Auto kosztowało 809 955 zł, z czego 329 955 
zł pochodzi z budżetu Gminy. Z funduszu 
MSWiA pozyskaliśmy 231 000 zł, a z Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Katowicach 229 000,00 zł, 
wkład własny jednostki wyniósł 20 000 zł. Z po-
wodu pandemii przyjmowaliśmy je w macierzy-
stej jednostce w dość ograniczonym gronie, ale 
cieszę się, że OSP w Międzyrzeczu Dolnym ma 
tak nowoczesny pojazd. 

Chcę przypomnieć, że to trzeci w tym roku 
wóz bojowy, w jaki wzbogaciły się jednostki OSP 
z naszej gminy. Na przestrzeni kilkunastu ostat-
nich miesięcy fabrycznie nowe samochody ra-
towniczo-gaśnicze trafiły również do jednostek w 
Rudzicy i Świętoszówce. Z kolei do jednostki 
OSP w Jasienicy trafił wóz wsparcia technicznego 
marki Mercedes z wyposażeniem specjalistycz-
nym wraz HDS-em i wyposażeniem do ratownic-
twa drogowego, który pozyskaliśmy z Komendy 
Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-
Białej. 

To inwestycje w bezpieczeństwo całej spo-
łeczności naszej gminy. Czym lepszym sprzętem 
dysponują nasi strażacy, tym bardziej profesjo-
nalnie będą mogli nieść pomoc. 

TRWA UDROŻNIANIE ROWÓW 

Kończą się tegoroczne prace związane z po-
prawą infrastruktury odwodnieniowej na terenie 
całej naszej gminy. Zdecydowana  
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większość zadań została już wykonana, ale roboty 
związane z udrożnianiem rowów i naprawą od-
wodnień planujemy prowadzić do końca roku. Od 
kilku lat bowiem z budżetu Gminy Jasienica prze-
znaczamy pieniądze na poprawę systemu odwod-
nień w naszych sołectwach. Dzięki temu nie tylko 
przeciwdziałamy podtapianiu dróg i posesji w 
czasie ulewnych deszczy, ale także zapobiegamy 
wypłukiwaniu ziemi spod jezdni, podmywaniu i 
niszczeniu dróg. Systematyczne utrzymanie ro-
wów oraz ich naprawa pozwala nam na ograni-
czanie strat, jakie powodują pojawiające się coraz 
częściej katastrofalne deszcze. 

Prace na odcinkach rowów i systemu odwod-
nień przy drogach gminnych rozpoczęły się na 

początku lipca. Zakres robót objął odtworzenie i 
konserwację rowów uwzględniające czyszczenie, 
profilowanie i odtworzenie umocnienia rowów. 
Przeprowadzono również bieżącą konserwację 
odwodnień, a więc czyszczenie, wymianę uszko-
dzonych elementów przelotowych oraz murków 
czołowych wraz z robotami towarzyszącymi. 

Najczęściej miejsca wymagające poprawy 
wskazali sami mieszkańcy za pośrednictwem soł-
tysów, łącznie do tej pory prace przeprowadzono 
na 31 odcinkach, a koszt dotychczasowych prac 
wyniósł 194 tys. zł. Do końca roku prace odwod-
nieniowe zostaną wykonane na jeszcze jednej 
drodze w Grodźcu. 

Notował Mirosław Łukaszuk 

JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ W URZĘDZIE GMINY JASIENICA? 
W związku ze stale rosnącą ilością zarażeń koronawirusem i ograniczeniem przez to dostępu do urzę-

dów w kraju, wychodzimy Państwu naprzeciw i wskazujemy, jak załatwiać najpotrzebniejsze sprawy w 
Urzędzie Gminy Jasienica.  

• PLATFORMA EPUAP / PROFIL ZAUFANY  
Platforma ePuap pozwala na załatwienie różnych 

spraw w DOWOLNYM urzędzie. A co najważniejsze 
można to zrobić szybko, o każdej porze i bez koniecz-
ności wychodzenia z domu! Do założenia bezpłatnego 
konta na stronie, niezbędne jest posiadanie PROFILU 
ZAUFANEGO , który można uzyskać między innymi 
dzięki bankowości elektronicznej.  

Szczegółową instrukcje znajdą Państwo tutaj:  
https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-
zaufany;#scenariusz-przez-internet  
• LISTOWNIE / OKNO URZĘDOWE  

Już w marcu tego roku uruchomiliśmy Okno Urzę-
dowe, do którego interesanci mogą wrzucać dokumen-
ty niewymagające osobistego stawiennictwa. Należy 
jednak pamiętać, że okno otwarte jest w godzinach 
urzędowania oraz przeznaczone jest tylko na pisma 
kierowane do Urzędu Gminy Jasienica.  

O jego lokalizacji mogą Państwo przeczytać na na-
szej stronie: 
http://www.jasienica.pl/page/aktualnosci/details/2040  

Zamieszczamy również link do Biuletynu Informa-
cji Publicznej w Jasienicy, gdzie mogą Państwo wy-
brać referat i pobrać interesujący Państwa wniosek: 
http://www.bip.jasienica.pl/5382  
• TELEFONICZNIE  

Celem uzyskania informacji lub umówienia termi-
nu bezpośredniego spotkania, prosimy o kontakt tele-
foniczny z pracownikami urzędu.  
Numery wewnętrzne do poszczególnych biur znajdą 
Państwo w Biuletynie Informacji Publicznej: 
http://www.bip.jasienica.pl/5376/strona/1  
Centrala/dziennik podawczy – 33 472 62 00  
Email: sekretariat@jasienica.pl  

www.jasienica.pl 

ŚWIĘTOWANIE NIEPODLEGŁOŚCI 
Jak co roku wójt gminy Jasienica Janusz Pierzyna oraz przewodniczący Rady Gminy Czesław 

Machalica w środę 11 listopada złożyli wieniec przed pomnikiem poległych w Jasienicy.  
Stało się tradycją, że w Święto Niepodległości 11 listopada samo-

rząd Gminy Jasienica składa wieniec przed pomnikiem obok Urzędu 
Gminy. – Mimo ograniczeń wynikających z pandemii także tego ro-
ku chcieliśmy oddać hołd tym wszystkim mieszkańcom naszej gmi-
ny, którzy w minionych wiekach krwią przyłączyli się do dzieła od-
zyskania i zachowania niepodległości Rzeczypospolitej – mówi wójt 
Janusz Pierzyna.  

Zazwyczaj w gminie Jasienica organizowanych jest więcej im-
prez i spotkań, które przypominają o święcie odzyskania niepodle-
głości. W tym roku z uwagi na trwającą pandemię tego typu wyda-
rzenia nie mogły się odbyć. – Zaapelowałem jednak wcześniej do 
mieszkańców, aby w tym roku dzień niepodległości uczcić wywie-
szając narodową flagę i w gronie rodzinnym symbolicznie połączyć 
się z wszystkimi rodakami świętującymi wolną Polskę – dodaje Ja-
nusz Pierzyna.      www.jasienica.pl 
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GOTOWY BUDYNEK CENTRUM EDUKACJI 
Zakończyły się prace budowlane przy 

stawianiu budynku Centrum „Ogród 
Tradycji”. W sezonie zimowym będą 

prowadzone prace wykończeniowe we-

wnątrz budynku.  
Centrum wystawienniczo-informacyjne 

„Ogród Tradycji”, jakie powstaje przy bu-

dynku Drzewiarza w Jasienicy, stanowi 

najważniejszą część projektu „Życie i praca 

na Śląsku Cieszyńskim w dobie rewolucji 
przemysłowej”. – Zakończone prace budow-

lane przy stawianiu pawilonu Ogrodu Tra-

dycji umożliwią teraz urządzanie wnętrza. 

Chcemy tu prezentować historię naszego re-
gionu, a także tradycje, nie tylko ludowe, ale 

i gospodarcze czy przemysłowe ukazujące 

pracowitość naszych przodków – wyjaśnia 

wójt Janusz Pierzyna.  
Przypomnijmy, w nowym pawilonie bę-

dzie miała swoją siedzibę lokalna informa-

cja turystyczna oraz centrum wystawienni-

cze „Ogród Tradycji” jako miejsce prezen-
tacji tradycji przemysłowych Śląska Cie-

szyńskiego. Część ekspozycji zostanie prze-

znaczona na przedstawienie historii fabryki 

mebli giętych – powstałego w 1888 r. zakła-
du, który sprawił, że miejscowość nabrała 

charakteru przemysłowego. W innej części 

wystawa będzie poświęcona wynalazcy Jó-

zefowi Bożkowi, związanego działalnością 
z czeską Pragą, ale pochodzącego z pobli-

skich Bierów.  

Kolejna część z zamontowanym w niej 

piecem szamotowym służyć będzie jako 

pomieszczenie warsztatowe, np. do prowadzenia zajęć 
z ceramiki. Piec nawiązuje do konstrukcji z XIX w., 
które wtedy masowo powstawały w domach mieszkań-

ców Śląska Cieszyńskiego, stając się sprzętem po-

wszechnego użytku. Sale w pawilonie będą wykorzy-

stywane na różnego rodzaju spotkania, co istotne budy-
nek jest parterowy, zaprojektowany bez barier architek-

tonicznych, bez większych trudności będą więc mogły 

z niego korzystać również osoby z niepełnosprawno-

ściami.  
Jak wyjaśnia Janusz Pierzyna, Ogród Tradycji to 

tylko część całego projektu. Należy do niego zaliczyć 
również wytyczenie szlaku turystycznego łączącego Ja-

sienicę i Goleszów po polskiej stronie oraz Nydek i 
Wędrynię w Republice Czeskiej, a więc miejscowości, 

które również uczestniczą w projekcie.  

Całość kosztować będzie blisko 900 tys. euro, w tym 

część wydzielona na jasienicki Ogród tradycji niemal 
314 tys. euro. Projekt otrzyma dofinansowanie w wy-

sokości 85 proc. z programów transgranicznych. Ma 

powstać do końca 2021 r.  

www.jasienica.pl 
 

PLASTIKOWE ZAKRĘTKI MILE WIDZIANE 
Pod hasłem „Odkręć się na miłość!” w cen-

trum Landeka stanął czerwony pojemnik w 

kształcie serca przeznaczony do zbierania plasti-

kowych nakrętek.  
Duży kosz postawiono przy skrzyżowaniu ul. 

Strumieńskiej z ul. Skoczowską w kierunku Iłow-

nicy. Mieszkańcy mogą wrzucać do serca zebrane 

plastikowe nakrętki. Trafią one do recyklingu, a 
uzyskany z tego dochód zostanie przeznaczony na 

leczenie i rehabilitację Szymonka. Chłopiec wy-

maga intensywnej wieloprocesowej rehabilitacji 

oraz zaopatrzenia w sprzęty, dzięki którym może 
normalnie funkcjonować.  

Do czerwonego serca można wrzucać wszelkie 

plastikowe nakrętki, bez względu na kształt czy 

kolor, a więc po napojach, kawie, mleku, jogur-

tach. W pojemniku zostawić możemy również za-
krętki po chemii gospodarczej, po płynach do 

zmywania, szamponach i płynach do płukania. 

Ważne, by nie dorzucać do nakrętek innych 

przedmiotów, bo obniża to wartość całej kolekcji 
przeznaczonej do recyklingu.  Szczegóły dostępne 

są na:  https://www.facebook.com/Stawiarskiego/  

Inicjatorem akcji jest Rada Sołecka Landeka. 
www.jasienica.pl 

 
„Nie stworzysz nic wartościowego bez cierpliwej, konsekwentnej pracy.” 
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POSIEDZENIE KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI 
W środę 21 października odbyło się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady 

Gminy Jasienica, podczas którego, w odpowiedzi na głosy mieszkańców Gminy, omówiono temat 
związany z procedurą zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.     

Wójt Gminy Jasienica, Janusz Pierzyna szczegó-
łowo nakreślił sytuację w zakresie realizacji proce-
dury zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego oraz przedstawił, dlaczego procedu-
ra przekształceń działek nie zakończyła się do dnia 
dzisiejszego. 

Ponadto Wójt Gminy Jasienica przypomniał 
mieszkańcom przybyłym na posiedzenie komisji, 
jakie konsekwencje niosła za sobą zmiana przepi-
sów dotycząca zmiany MPZP i jak Gmina stanęła 
na wysokości zadania przeprowadzając szereg ana-

liz, które umożliwiły przeprowadzenie procedury 
zmiany Studium, a w finale jego uchwalenie w roku 
2016.   

Dodatkowo Wójt przybliżył bardzo szczegółowo 
dane związane między innymi z etapem uzyskania 
przez Gminę decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi w zakresie wyrażenia zgody na zmianę prze-
znaczenia gruntów rolnych stanowiących użytki 
rolne klasy I-III na cele nierolnicze, która to decyzja 
jest elementem niezbędnym w procedurze zmiany 
MPZP oraz jest wiążąca przy uchwalaniu przez Ra-
dę Gminy miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego. Z przedstawionych danych wynika, 
że na decyzję Ministra czekaliśmy średnio około 
półtora roku, a dla trzech miejscowości do dnia dzi-
siejszego decyzji nie uzyskaliśmy. W związku z tym 
procedura zmiany MPZP przedłużyła się i w dal-
szym ciągu jest realizowana.     

Ponadto przedstawione zostały kolejne etapy 
działań niezbędne do realizacji procedury plani-
stycznej, wyznaczone w Ustawie o planowaniu i za-

gospodarowaniu przestrzennym.  
Dla sołectw Bielowicko, Grodziec, Iłownica, 

Landek, Łazy, Roztropice, Rudzica, Wieszczęta, 
które otrzymały ww. zgodę Ministra, a dla których 
otrzymamy wszystkie pozytywne uzgodnienia insty-
tucji opiniujących/uzgadniających (zgodnie z usta-
wą o Planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym), przeprowadzone zostanie wyłożenie MPZP 

do publicznego wglądu, którego termin zostanie 
ogłoszony/obwieszczony między innymi w prasie 
oraz na stronie www.bip.jasienica.pl (zakładka 
„ogłoszenia”). Wójt nakreślił, że chciałby, aby wy-
łożenie MPZP do publicznego wglądu w zakresie 
sołectw: Bielowicko, Grodziec, Iłownica, Landek, 
Łazy, Roztropice, Rudzica, Wieszczęta, odbyło się 
w listopadzie 2020 r. Dodał, aby w czasie pandemii 
mieć na uwadze, że również ta sytuacja musi po-
zwolić na przeprowadzenie wyłożenia, biorąc pod 
uwagę duże zainteresowanie mieszkańców zmianą 
planów.  

Dla sołectw Biery, Świętoszówka oraz Między-
rzecze Dolne, które również otrzymały ww. decyzję 
Ministra, prowadzone są prace związane z dopra-
cowaniem projektów miejscowych planów. Kolejno 
zostaną przedstawione do zaopiniowania Powiato-
wej Komisji Urbanistycznej. Ten etap chcielibyśmy 
zrealizować do końca bieżącego roku.  

W przypadku Jasienicy, Międzyrzecza Górnego 
oraz Mazańcowic do dnia dzisiejszego nie uzyskali-
śmy decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Dla 
Międzyrzecza Górnego otrzymaliśmy koresponden-

cję wydłużającą termin rozpatrzenia wniosku do 
końca grudnia 2020 r. Mieszkańcy zapytali również 
o Jasienicę oraz Mazańcowice. Wójt wyjaśnił, że 
dla tych sołectw wniosek jest złożony w Minister-
stwie, lecz brak jest jakiejkolwiek odpowiedzi. W 
związku z tym mieszkańcy zadeklarowali wystoso-
wanie pisma/petycji do Ministra Rolnictwa z prośbą 
o przyspieszenie biegu sprawy.   

Co istotne w dniu 21.10.2020 r., w czasie posie-
dzenia Komisji Skarg wpłynęła do Urzędu kore-
spondencja Ministerstwa wydłużająca termin dla 
Mazańcowic do końca grudnia 2020r.; podczas po-

siedzenia Komisji Wójt nie posiadał jeszcze tej wie-
dzy; skan korespondencji w najbliższych dniach zo-
stanie przedłożony mieszkańcom do wiadomości na 
stronie internetowej Urzędu.  

www.jasienica.pl 

JIU JITSU SILESIAN CUP 3 
W sobotę 18 października w Katowicach od-

była się kolejna edycja turnieju JIU JITSU SI-
LESIAN CUP III.  

Jakub Kurowski, mieszkaniec gminy Jasienica, 
wystartował w kategorii U14 - 46 kg w czterech ka-
tegoriach. Stoczył dziesięć walk, z czego dziewięć 
wygrał.  

Finalnie w trzech kategoriach stanął na najwyż-
szym stopniu podium, oraz w jednej kategorii na 
drugim miejscu.  

FIGHTING – złoty medal  
FIGHTING bez pierwsze fazy – złoty medal  
NO GI (bez kimon) – złoty medal  
Ne Waza srebrny – srebrny medal.  
Serdecznie gratulujemy Jakubowi.  
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WIENIEC NA GROBIE EDKA 
W piątek 30 października uczczono pa-

mięć Edwarda Biesoka „Edka” i żołnierzy 
Narodowych Sił Zbrojnych z jego oddziału.  

Wieniec w imieniu samorządu Gminy Jasie-
nica na grobie żołnierza na cmentarzu w Ma-
zańcowicach złożył zastępca wójta Krzysztof 
Wieczerzak. Stało się tradycją uczczenie pa-
mięci Żołnierzy Wyklętych z naszego regionu 
właśnie w przededniu Wszystkich Świętych.  

Przypomnijmy, że „Edek”, a więc Edward 
Andrzej Biesok, urodził się w 1927 r. w Mazań-
cowicach, mieszkał tutaj do końca swojego 
krótkiego życia. Już na początku okupacji pod-
padł niemieckim władzom. Jego rodzice odmó-
wili podpisania Volkslisty, on sam został usu-
nięty ze szkoły za ostentacyjnie niechętny sto-
sunek do okupantów. Toteż mając 13 lat trafił 
na roboty do Rzeszy. Wkrótce jednak stamtąd 
uciekł, powrócił do rodzinnego domu i tutaj się 
ukrywał.  

Po powstaniu Polski Ludowej jesienią 1945 
r. okazując swoją niezgodę wobec nowej ko-
munistycznej władzy dołączył do oddziału Na-
rodowych Sił Zbrojnych dowodzonych przez 
por. Henryka Flame „Bartka”. Z jego rozkazu 
Edward Biesok na początku 1946 r. powołał 
ośmioosobową grupę bojową. Żołnierze pod 
dowództwem Edka przeprowadzili kilkanaście 
akcji, przede wszystkim upominawczych w sto-

sunku do aktywnych działaczy komu-
nistycznych. Odpowiedzialni byli również za 
aprowizację oddziału.  

Edward Biesok zginął na Błatniej podczas 
zwycięskiej dla partyzantów potyczki z pluto-
nem operacyjnym MO z Katowic 13 maja 1946 
r. W 2013 r. jego szczątki zostały ekshumowane 
z mogiły żołnierskiej na Błatniej i złożone w 
grobie w Mazańcowicach. Grób Edwarda Bie-
soka jest jednocześnie symboliczną mogiłą pię-
ciu poległych żołnierzy jego oddziału.  

www.jasienica.pl 

 

RUSZYŁA BUDOWA PARKINGU W RUDZICY 
Do końca roku potrwa budowa parkingu 

przy ośrodku zdrowia w Rudzicy.  

Jak wyjaśnia wójt Janusz Pierzyna, wygodny 

parking to kolejna inwestycja poprawiająca do-

stęp do ośrodka zdrowia w Rudzicy, należącego 

do Samodzielnego Gminnego ZOZ w Jasienicy. 

– Niedawno zbudowaliśmy w budynku windę, 
aby każdy, także osoby niepełnosprawne czy 

starsze, mógł dotrzeć bez przeszkód do lekarza 

w tej popularnej wśród naszych mieszkańców 

przychodni. Równy parking umożliwi nie tylko 

pozostawienie samochodu obok budynku, ale 

także bezpieczne i łatwe dojście do niego – wy-

jaśnia Janusz Pierzyna.  

Parking powstanie na terenie obecnego 

utwardzonego placu postojowego przy ośrodku 

zdrowia, granica działki pozwala, aby był nieco 

większy od obecnego, tzn. pomieścił więcej aut 

– 26. W pobliżu wejścia do windy wyznaczone 

będą dwa miejsca postojowe dla osób z niepeł-

nosprawnościami. Przy okazji inwestycji nastą-
pi rozbudowa odwodnienia o dodatkowe przy-

kanaliki i wpusty deszczowe. Będzie też chod-

nik, którym bezpiecznie każdy pacjent dotrze 

do przychodni.  

Całość będzie miała powierzchnię 990 mkw. 

(9,9 ara), wydatki w wysokości 307 tys. zł po-

kryje budżet Gminy Jasienica.  
www.jasienica.pl 

 

 

 

„O zdrowie trzeba dbać nie dlatego, że jest ważne, 

lecz dlatego, że bez zdrowia wszystko jest nieważne…” 
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Z  G Ó R K I … 
Połączeni

W tym podzielonym kraju coś nas jednak łą-
czy, bo ten wyjątkowy dzień jednoczy wszystkich 

– niezależnie od poglądów, stanu kont czy świa-

domości, przynależności, przekonań, wiary czy 
niewiary… Tak, to Dzień Wszystkich Świętych, a 

po nim Zaduszki. Choć za żywych trzeba by się 
także modlić, by przejrzeli i zmądrzeli; by dotarła 

do nich ta odwieczna prawda, jedyna i nieprze-
kupna, dla mędrca i głupka, władcy i zdeptanego, 

bogacza i nędzarza, prezesa i sprzątaczki… że i 

tak spotkamy się na równych prawach na cmenta-

rzu, pogodzeni śmiercią i tacy dobrzy, jak nigdy 
za życia. 

 Ale w pogoni za urzędami, stanowiskami, 

awansami czy prozaicznymi środkami na utrzy-

manie rodziny, ta prawda, jasna jak słońce i 
ciemna jak mrok, blednie, oddala się, niknie przy-

sypana doraźnymi, koniecznymi, ale i zbędnymi 

potrzebami. Potrzebami, które uruchamiają 
wszystkie możliwe i niemożliwe, cne i niecne, 
cnotliwe i grzeszne, pochwalane i potępiane po-

czynania, byle tylko wyjść na swoje, choćby i po 

plecach bliźniego czy nawet po trupach… Gdy 

nie czas na sentymenty, porywy serca, altruizm – 
w myśl zasady, że „jeśli nie ja ich, to oni mnie!”, 

czy „gdy masz miękkie serce, to pupę twardą!” 

 A ten jeden listopadowy Dzień, czy się chce, 

czy też nie, wytrąca nas z wyścigu za wszystkim i 
niczym; każe wyhamować i zatrzymać się nad 

grobami bliskich, którzy już mogą przemówić do 

nas tylko milczeniem, ale wymowniejszym niż 
puste czy pełne nienawiści słowa rzucane prosto 
w twarz, ale i na wiatr, który je rozniesie, jak na-

siona mniszka lekarskiego dmuchawiec, by siać 
niezgodę i mącić, i skłócać w imię urojonych wi-

zji czy jedynie świętych racji… 

 Ten wyjątkowy i jedyny 

Dzień był w tym roku inny 

niż zwykle, bo do ostatniej 

chwili nie było wiadomo, 
czy będą otwarte cmenta-

rze. By to Święto, w któ-

rym myśli się i mówi o 

śmierci, nie stało się przyczyną przedwczesnych 
odejść, z powodu pożerającej nas pandemii. Zwy-

kle był to też, prócz modlitwy i zadumy, „prze-

gląd mody”, pogaduszki ze znajomymi, spotka-

nia, których by nie było… A w tym roku wszyst-
ko inaczej, została brutalnie naruszona odwieczna 

tradycja, tylko drzewa w pobliskim lesie jedna-

kowo piękne, bo to przecież złota polska jesień, 

odporna na wirusy i polityczne wstrząsy. I chiń-
skie, plastikowe kwiaty sprawiają, że cmentarze 

bardziej kolorowe, choć i bardziej zaśmiecone. 

 Więc jeśli jesteś na cmentarzu, to jakbyś stał 

nad własnym grobem, w którym prędzej czy póź-
niej się znajdziesz. To tylko kwestia czasu. Ale 

też najwyższy czas, by spojrzeć inaczej na siebie i 

bliźnich? Bez nienawiści i zawiści, a pogodnie, 

jak to zachodzące wcześniej słońce.  
 O niezwykłości tych dni dobitniej przypomi-

nają dzisiejsze (29.10.2020 r.), przerażające licz-

by, kolejne rekordy: wczoraj 20156 zarażonych, 

301 zgonów… Liczby uczestników masowych 
demonstracji w całym kraju nie podano… Ale 

niech nas, w ten czas podziałów, połączy nie tyl-

ko pełny pamięci i refleksji dzień Wszystkich 

Świętych”, ale i ewangeliczna mądrość, że 
„Prawda was wyzwoli”. Jeśli tylko uda się do niej 

dotrzeć… 

Juliusz Wątroba 

 

Serdeczne podziękowania za okazane wyrazy współczucia, modlitwę, 
 złożone ofiary, wieńce i kwiaty oraz liczny udział w uroczystości pogrzebowej  

naszego drogiego zmarłego  

Ś.P. Jana Mrzyka 
Księdzu, rodzinie, przyjaciołom, znajomym, sąsiadom. Wójtowi Gminy i Radzie Gminy 

Jasienica, Zarządowi PCK Katowice i Bielsko, klubom Honorowych Dawców Krwi, Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej, OSP Międzyrzecze Dolne i Górne,  

Radzie Sołeckiej i Stowarzyszeniu Przyjaciół Międzyrzecza  

składa 

pogrążona w żałobie rodzina   
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SPÓMINKI ŁO TYCH, KIERZY ŁODESZLI  
Witóm piyknie! 

Zaczekaj na brzegu 
Nasz rejs niedaleki 
Potem popłyniemy 
Razem – już na wieki 
Do cichej przystani 
Gdzie w rajskim ogrodzie 
Ludzie żyją razem 
W przyjaźni i zgodzie 
Gdzie nie ma już bólu 
Ani żadnej troski 
Gdzie wieczne jest szczęście 
I pokój jest Boski 

/W. Miler/  

Ludeczkowie złoci, przyszeł nóm listopad, kie 

przed naszymi łoczami stowajóm Ci, kierzy nie-
downo jeszcze byli z nami. Widzymy ich na 

chodnikach, kie szłapióm po naszej dziedzinie, 

widzymy ich łu dochtora, w kościele, widzymy 

ich łuśmiychniyntych na roztomaitych imprezach, 
wycieczkach. Niejednego widzymy przy rodzin-

nym stole, a dzisio ich już ni ma miyndzy nami – 

łodeszli. 

 I tak to już je na tym świycie, jedni sie rodzóm, a 
drudzy łodchodzóm. A my, co to jeszcze nogi nas 

niesóm, a serce bije stowómy nad jejimi grobami i 

spóminomy ich żywot. Kie to piszym je kóniec 

października, ale już za progiym listopad, dni kie-
re kożóm nóm iść na cmyntorze. Chcymy w tym 

szczególnym czasie stanóńć nad grobami naszych 

starzyków, łojców, znómych, przocieli i w zadu-

mie, z zawrzytymi łoczami przesiyś sie jeszcze 
roz w tyn downy świat, kie byli z nami. Wlyź do 

chałpy starzyków, kaj starka czynstuje nas świyżo 

łupieczónóm buchtom, a starzyk łopowiado ło 

downych czasach. Przypómieć se dobre rady łoj-
ców, łuwidzieć sómsiada, kiery z łotwartym ser-

cym i pumocnymi rynkami niesie niejednym 

wsparcie. Jeszcze roz łuwidzieć starego nauczy-

ciela, do kierego ludzie idóm 

po rade. Farorza, kierego tak 

radzi mieli, bo był dycko z 
nimi, a nigdy nad nimi. Znoł 

swoji łowce, a łóne go znały, 

a kie było trzeja to niejedne-

go łoprzezywoł, ale mu tego 
za złe żodyn ni mioł, dyć to służyło ku dobrymu. I 

tak idzie iś łod grobu do grobu, spóminać, spómi-

nać, spóminać. Chcielibymy jeszcze niejednego ło 

cosi spytać. Niejednego pytać, coby nóm wybo-
czył, jesi my mu co złego wyrzóndzili. Ale cisza, 

cisza… Tóż podziynkujmy Pónbóczkowi za nich, 

że doł nóm ty chwile, kie my mógli być razym, a 

dzisio mogymy spóminać ich żywot. I tak se my-
ślym, że kie po tych spómniyniach z minionych 

roków łodewrzymy łoczy, wyndymy z cmyntorza, 

a podziwómy się na tyn nasz dzisiejszy świat, co-

by my łuwidzieli, tych kierzy wycióngajóm do 
nas rynce i pytajóm, w tym ciynżkim czasie 

łokropnygo choróbska, kiere biere żniwo, ło pu-

moc. To ludzie samotni, schorowani, zamkniynci 

w swoich chałpach ze swoimi myślami. Łóni cze-
kajóm na nasz telefon i dobre słowo. Spytejmy sie 

ich, czy im nie trzeja czego ze sklepu, z aptyki, 

czy nie trzeja im co załatwić  łu dochtora, w łu-

rzyndzie, abo pumóc w niejednym łutropiyniu. 
Łokożmy im serce, żeby nie musieli my stanóńć 
kiesi nad ich grobami i pytać ło wyboczyni, bo 

łoczy mieli my zawrzyte, kie potrzebowali pumo-

cy. Niech to światło miłości w tych ciynżkich 
dniach nie świyci sie jyno na grobach, ale też w 

naszych sercach, kiere by niósły pumoc bliźnim, 

żeby żodnych z nich nie powiedzioł, że zostoł 

sóm.  
J. N. Josiyniczanin 

 

GMINA JASIENICA POMAGA STRAŻAKOWI 
Mieszkańcy gminy Jasienica przyłączają się 

do akcji „Pomoc dla Grzegorza”.  
Chodzi o rodzinę mł. ogn. Grzegorza Pająka, 

która w wybuchu gazu w domku jednorodzinnym 

w Kobiernicach, straciła dorobek całego życia. W 
zdarzeniu, do którego doszło w piątek 16 paź-
dziernika, zginęła też jedna osoba, przygnieciona 

zawalonym budynkiem.  

Gmina Jasienica przyłącza się do akcji Funda-
cji „Solidarni” współpracującej z Krajową Sekcją 
Pożarnictwa NSZZ Solidarność oraz Krajową 

Sekcją Służby Więziennej NSZZ Solidarność. 
Zbierane są pieniądze na leczenie i odbudowę 
domu strażaka Grzegorza Pająka.  

Akcję objął patronatem Komendant Główny 

Państwowej Straży Pożarnej. Akcja potrwa do 
30 grudnia. Pieniądze należy wpłacać na subkon-

to Fundacji „Solidarni”: 06 1940 1076 3111 2893 

0005 0000 z dopiskiem „Pomoc dla Grzego-

rza”.  
www.jasienica.pl 
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WIĘCEJ MIEJSC INHALACJI 
W Międzyrzeczu Dolnym i Rudzicy po-

wstaną dwie kolejne tężnie z leczniczą solan-
ką.  

Na ich sfinansowanie wójt Janusz Pierzyna po-
zyskał dofinansowanie z funduszy Lokalnej Gru-
py Działania „Ziemia Bielska” na wzmocnienie 
potencjału turystyczno-rekreacyjnego regionu. – 
Spacery inhalacyjne wokół tężni z leczniczą so-
lanką stają się coraz bardziej popularne zwłaszcza 
wśród starszego pokolenia. Dlatego chcemy je 
zbudować w różnych częściach naszej gminy, uła-
twiając tym samym dostęp do nich – mówi wójt 
Janusz Pierzyna.  

Przypomnijmy, że latem została uruchomiona 
pierwsza tężnia w gminie Jasienica, w kompleksie 
rekreacyjnym Drzewiarza. Kolumna z faszyny 
tarniny ma kształt sześcioboku, po niej spływa so-
lanka, która parując wytwarza specyficzny mi-
kroklimat. Solanka pochodzi z Zabłocia w pobli-
skiej gminie Strumień, ma wyjątkowo duże stęże-
nie jodu, dochodzące do 140 mg na litr, posiada-

jącego lecznicze i profilaktyczne właściwości.  
Razem z samą tężnią powstał wygodny chod-

nik, ustawiono też ławeczki. Choć z powodu pan-
demii korzystanie ze spacerów inhalacyjnych zo-
stało ograniczone, to jednak od początku docho-
dzą sygnały, że pomysł się spodobał. Dlatego też 
powstaną kolejne budowle w dwóch innych loka-
lizacjach: obok ośrodka zdrowia w Rudzicy oraz 
na terenach rekreacyjnych w Międzyrzeczu Dol-
nym. – W tych miejscach przy różnych okazjach 
pojawia się wiele osób, spacer w mikroklimacie 
wytworzonym przez leczniczą solankę stanowić 
będzie dodatkową atrakcję – wyjaśnia Janusz Pie-
rzyna.  

W tym roku na zaprojektowanie budowli prze-
znaczono 10,5 tys. zł, na przełomie roku zostanie 
rozstrzygnięty przetarg, a wiosną przyszłego roku 
po podpisaniu umowy na dofinansowanie w 
Urzędzie Marszałkowskim obie tężnie zostaną 
wybudowane.  

www.jasienica.pl 

 

 

KAROLINA MISTRZEM ŚLĄSKA 
Karolina Klajmon, młoda pływaczka i 

mieszkanka gminy Jasienica, została mistrzy-
nią Śląska na 100 m stylem grzbietowym.  

Tytuł z wynikiem 1:27.04 zdobyła podczas 
zawodów Mistrzostw Śląska w Pływaniu 10-
latków na basenie Olimpijczyk w Gliwicach, któ-
re zostały przeprowadzone we wtorek 27 paź-
dziernika.  

Oprócz mistrzostwa Karolina wywalczyła so-
bie również dwa wicemistrzostwa Śląska – w 
konkurencji 50 m stylem grzbietowym oraz w 

sztafecie dziewczyn 4x50 m stylem dowolnym. 
Mimo licznej i mocnej obsady liczącej ponad 90 
dziewcząt, Karolina dodatkowo wywalczyła 4. 
miejsce w starcie na 100 m stylem zmiennym 
(1:31.77) oraz 7. miejsce na dystansie 50 m sty-
lem dowolnym (35.16). Z kolei sztafeta z udzia-
łem Karoliny zajęła 4. miejsce w starcie 4x50 m 
stylem zmiennym.  

Ostatecznie dobre starty pozwoliły Karoli-
nie zająć 3. miejsce w klasyfikacji generalnej 
mistrzostw.                                   www.jasienica.pl 

CZWÓRKA Z MAZAŃCOWIC  
W KADRACH NARODOWYCH 

Czworo zawodników mazańcowickiego 
klubu badmintona BKB Set zostało za-
kwalifikowanych do kadry narodowej w 
swoich kategoriach wiekowych.  

Polski Związek Badmintona opublikował 
składy Kadry Narodowej Elity, Juniorów, 
Juniorów Młodszych i Młodzików na II pół-
rocze 2020. W gronie kadrowiczów znaleźli 
się reprezentanci Beskidzkiego Klubu Bad-
mintona Set Mazańcowice.  

W kategorii juniorów młodszych do kadry 
zostali zakwalifikowani Julia Piwowar, Ja-
cob Toczek i Michał Szczypka, z kolei w ka-
tegorii juniorów – Antonina Marszałek  

(Zdjęcia na okładce: Stowarzyszenie Be-
skidzki Klub Badmintona SET)  

UDANE STARTY 
MŁODEJ PŁYWACZKI 

Brązowy medal i kilka życiowych rekordów

przywiozła Karolina Klajmon z Finału X Jubile-

uszowego Pucharu Solnego Miasta w Wieliczce.  
Turniej przeprowadzono w sobotę 24 październi-

ka. Młoda zawodniczka z Jasienicy na dystansie 50 m 

stylem grzbietowym wywalczyła brązowy medal. Z 

kolei w starcie na 100 m stylem dowolnym zajęła 4. 
miejsce z czasem 1:21.31, poprawiając tym samym 

swój rekord życiowy o przeszło 4 sekundy. Dobre 

starty pozwoliły jej na zajęcie 5. miejsca w klasyfika-

cji generalnej całego cyklu, składającego się z 3 edy-
cji, z sumą punktów 1163 za 5 startów. Pomimo tego, 

że uczestniczyła tylko w dwóch z trzech edycji Pu-

charu awansowała w klasyfikacji generalnej z 14. po-

zycji na 5.                                      www.jasienica.pl 
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NAGRODA DLA MŁODEJ AKTORKI  
Karolina Słonka, aktorka i Anna Maśka, reżyserka, reprezentu-

jąc mazańcowicką filię Gminnego Ośrodka Kultury w Jasienicy, 
zdobyły I miejsce w Turnieju Teatrów Jednego Aktora „Sam na 
Scenie” 65. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego.  

Nagrodzony spektakl nosi tytuł „Odważyłam się zdjąć buty”. Dodat-
kowo Karolina Słonka otrzymała „NAGRODĘ PUBLICZNOŚCI 
PRZYZNANĄ PRZEZ 25% OBECNYCH” i nagrodę specjalną „Pasz-
port GERAS”, a także zaproszenie na 19. Dni Kultury Żydowskiej. Z 
kolei Anna Maśka została uhonorowana nagrodą specjalną Słupskiego 
Towarzystwa Kultury Teatralnej - Teatr Rondo za reżyserię spektaklu 
„Odważyłam się zdjąć buty”.  

Turniej Teatrów Jednego Aktora „Sam na Scenie” 65. Ogólnopolski 
Konkurs Recytatorski odbył się w dniach od 15 do 17  października w 
Słupsku.                www.gokjasienica.pl

 

ZŁOTY MEDAL PO ROCZNEJ PRZERWIE 
Młody zawodnik karate Maciej Zaniewski zwyciężył w turnieju 

w Żorach.  
Maciej Zaniewski jest uczniem szkoły podstawowej w Mazańcowi-

cach i zawodnikiem UKS Karate Kasai. Wystąpił na ogólnopolskim 
Turnieju Karate Kyokushin „Saru Cup” 24 października w Żorach. W 
konkurencji kumite zdobył złoty medal, wygrywając rywalizację w ka-
tegorii kadetów w wieku 10-11 lat w wadze poniżej 40 kg.  

Wygrana jest dla Maćka tym bardziej cenna, gdyż był to jego pierw-
szy start w zawodach po blisko rocznej przerwie, spowodowanej pan-
demią.                                                www.jasienica.pl  

REKLAMA    REKLAMA    REKLAMA  
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Reklama 

w miesięczniku 

„Jasienica” 

tylko  0,60 zł  za 1 cm2 

Ogłoszenia drobne – 1 zł 

ZADBAJ O BEZPIECZEŃSTWO 
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  Z A K Ł A D  P O G R Z E B O W Y    
SZYMALA ALEKSANDER 

Świętoszówka, ul. Szkolna 138 
Tel.: 33 815 39 60 lub 33 815 33 45,  kom. 502 596 627;  fax: 33 815 20 20 

Pozostając z wyrazami szczerych kondolencji w chwilach żalu po stracie osoby bliskiej oferuje-
my najtańszy kompleksowy zakres usług: 

 autokarawan  wieńce i wiązanki  przewóz zwłok na terenie całego kraju  
sprzedaż  i  dostarczanie trumien  zabieranie zwłok na życzenie klienta do chłodni  

 możliwość kremacji zwłok  
I S T N I E J E  M O Ż L I W O Ś Ć  B E Z P R O C E N T O W E G O  K R E D Y T O W A N I A  U S Ł U G  

 

„ M E T A L - M A X ”  
Rudzica  Centrum 

ul. Jana Chrzciciela 547,   tel.: 33  815 45 84 

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

Zapraszamy 

Od poniedziałku do piątku    8
00 

– 16
00

 

sobota     8
00 

– 13
00

 

 

 

EKSPRESOWA NAPRAWA 

I WYKONANIE PROTEZ 

BIERY, ul. Ogrodowa 263 

TEL.:    504 131 134 
 

   

 

 

 

SZYCIE KOŁDER I WYROBÓW  
 Z WEŁNY, PUCHU, PIERZA 

Usługi:  
wszystkie przeróbki  gręplowanie 

 wełny czyszczenie pierza 

Sprzedaż wyrobów gotowych:  
kołdry antyalergiczne  z puchu  z pierza 
 do filcowania 

Promocja! Do każdej kołdry „jasieczek” 

43-386 Świętoszówka, ul Ogrodowa 59 
Tel.: 33 815 29 87; 601 326 664 

www.galinska.com.pl 
e-mail: biuro@galinska.com.pl 




