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RELACJE WÓJTA GMINY JASIENICA 
NOWA KARETKA  
W JASIENICY 

Na początku grudnia 
do podstacji Bielskiego 
Pogotowia Ratunkowe-
go przy naszym ośrodku 
zdrowia w Jasienicy tra-
fiła nowoczesna karetka. 
Ambulans ma bogate 
wyposażenie, również 

pod kątem przewożenia i ratowania chorych na 
Covid-19. Serdecznie dziękuję ministrom Stani-
sławowi Szwedowi i Grzegorzowi Pudzie za to, 
że przyczynili się do pozyskania sprzętu tak waż-
nego dla bezpieczeństwa zdrowotnego naszych 
mieszkańców, a także panu staroście Andrzejowi 
Płonce, Wojciechowi Waligórze, dyrektorowi 
Bielskiego Pogotowia Ratunkowego. 

Karetka kosztowała 730 tys. zł, z czego Mini-
sterstwo Zdrowia przekazało 600 tys. zł, zaś Biel-
skie Pogotowie Ratunkowe 130 tys. zł. Ambulans 
ma na wyposażeniu wysokiej klasy respirator do 
ratowania pacjentów chorych na Covid-19 z cięż-
ką niewydolnością oddechową, w tym także ma-
łych dzieci. Wśród sprzętu znalazły się również 
defibrylatory, urządzenia do kompresji klatki 
piersiowej czy nosze bariatryczne, a więc przysto-
sowane do transportu cięższych chorych. Koszt 
tylko tych ostatnich wyniósł ok. 150 tys. zł. 

PRZYBYŁ DO NAS ŚW. MIKOŁAJ 
W niedzielę 6 grudnia do gminy Jasienica 

przybył św. Mikołaj. Pojawił się przy Urzędzie 
Gminy, gdzie dokonał uroczystego włączenia 
lampek na świątecznej choince oraz okoliczno-
ściowych dekoracjach, a więc aniele, a także reni-
ferach i saniach z prezentami. Już rok temu zor-
ganizowaliśmy podobne wydarzenie, które zgro-
madziło wiele dzieci, teraz jednak musieliśmy je 
ograniczyć ze względu na pandemię i obostrzenia 
sanitarne. 

Jednak i tym razem zachowując rygory dystan-
su społecznego Mikołaj wręczał prezenty prze-
chodzącym dzieciom, zawitał ze słodyczami do 
ośrodka zdrowia i pracowników ambulatorium 
opieki medycznej oraz zespołu stacjonującej w 
tym miejscu karetki pogotowia, a także policjan-
tów z komisariatu. 

Mam nadzieję, że już za rok będziemy mogli 
spotkać się ze św. Mikołajem w normalnych wa-
runkach i dużym gronie. 

W KONKURSIE NA ODWIERT 

Dotarła do nas dobra wiadomość, że nasz 
wniosek o sfinansowanie odwiertu badawczego w 
Grodźcu pozytywnie przeszedł ocenę formalną i 
został dopuszczony do finału konkursu na udo-
stępnianie wód termalnych. Przypomnę, że w 
koncepcji utworzenia Jasienickiego Kurortu 
Zamkowego znalazły się zapisy o gospodarczym 
pozyskaniu ciepłych źródeł, jakie z dużym praw-
dopodobieństwem znajdują się pod Grodźcem. 
Pozyskanie takich wód o właściwościach leczni-
czych będzie można wykorzystać w sieci base-
nów i rehabilitacji, a energię cieplną także w 
ogrzewaniu mieszkań. 

Barierą pozostają bardzo wysokie koszty, w 
tym przypadku sięgające 15 mln zł, jakich potrze-
ba na wykonanie odwiertu na głębokość 1800 m i 
jego zbadanie. Dlatego staramy się o dofinanso-
wanie z programu „Racjonalne gospodarowanie 
odpadami i ochrona powierzchni ziemi. Udostęp-
nianie wód termalnych w Polsce (2020)”. Co war-
to podkreślić, dofinansowanie wynosi 100 proc. 
całości prac, a więc w pełni pokryje koszty reali-
zacji projektu. 

To zaledwie pierwszy krok w uzyskaniu dofi-
nansowania, ale cieszymy się, bo nasz wniosek 
zaliczył bardzo ważny etap na tej drodze. 

BLIŻEJ ODTWORZENIA LINII KOLEJOWEJ 

Kolejną dobrą wiadomością jest zakwalifiko-
wanie projektu Aglomeracji Beskidzkiej odtwo-
rzenia linii kolejowej nr 190 na odcinku między 
Bielskiem a Skoczowem do II etapu programu 
Kolej Plus. Wniosek dotyczy dofinansowania w 
wysokości 85 proc. całości kosztów, które bez 
mała wynoszą 190 mln zł, właśnie przeszedł po-
zytywnie ocenę formalną. Należało nieco zmody-
fikować samą propozycję projektu, tzn. wpisać go 
w szerszą koncepcję komunikacyjną. Tytuł pro-
jektu brzmi teraz „Rewitalizacja linii kolejowej nr 
190 na odcinku Skoczów - Bielsko-Biała jako 
niezbędny element połączenia Śląska Cieszyń-
skiego z Krakowem (Cieszyn - Skoczów - Biel-
sko-Biała - Wadowice - Kraków)”. 

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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RELACJE WÓJTA GMINY JASIENICA 
Obecnie należy opracować wstępne studium 

planistyczno-prognostyczne, na jego opłacenie 
samorządy południowej części województwa ślą-
skiego zaplanowały wydatki w swoich przyszło-
rocznych budżetach: Bielsko-Biała 226 tys. zł, 
powiat bielski 100 tys. zł i cieszyński 100 tys. zł, 
miasto Skoczów i gmina Jasienica po 84 tys. zł, 
miasto Cieszyn 68 tys. zł, gmina Goleszów 26 tys. 
zł, miasto Wisła 22 tys. zł, a miasto Ustroń i gmi-
na Brenna po 20 tys. zł. Razem 750 tys. zł, drugie 
tyle dołoży z budżetu Województwa Śląskiego 
Marszałek. 

Przypomnę, że do realizacji projektu na mój 
wniosek dołączył marszałek Jakub Chełstowski, 
który zobowiązał się pokrywać w projekcie poło-
wę tzw. wkładu własnego samorządów, a więc 
tych 15 proc., tj. do studium 750 tys. zł. To 
znacznie przyspieszyło prace nad realizacją pro-
jektu. Cieszę się też, że odtworzenie fragmentu li-
nii kolejowej przechodzącej przez naszą gminę, 
spotkało się z takim zrozumieniem wśród więk-
szości samorządów naszego regionu, które uzna-
ły, że to nie tylko problem samej Jasienicy, Biel-
ska czy Skoczowa. Przywrócenie połączenia 
ożywi bowiem ruch turystyczny w całym regio-
nie. 

GRATULACJE ZA SUKCESY 

Cieszę się, że mimo ograniczeń nasi sportow-
cy, zwłaszcza dzieci i młodzież, nie rezygnują ze 
startów w turniejach sportowych i przywożą z 
zawodów medale. Serdecznie gratuluję badminto-
nistom BKB Set Mazańcowice, którzy zajęli wy-
sokie miejsca w dwóch turniejach Grand Prix Pol-
ski w Imielinie i Bieruniu. Srebrny medal zdobyła 
Justyna Biernot w grze podwójnej dziewcząt. Z 
kolei Julia Piwowar w grze podwójnej dziewcząt 
wywalczyła złoty medal, a dodatkowo także 
srebrny medal w grze pojedynczej. Brązowe me-
dale zdobyli Michał Szczypka i Jacob Toczek w 
grze podwójnej chłopców, a także Piotr Babicz w 
grze mieszanej. 

Podobnie dobrze wypadli na dwóch turniejach 
Pucharu Polski. Julia Piwowar przywiozła kolejny 
złoty medal w grze podwójnej, a srebrne Michał 
Szczypka i Jacob Toczek w parze w grze podwój-
nej, Antonina Marszałek również w grze podwój-
nej. 

Gratuluję również Tomaszowi i Zuzannie Pa-
jąkom, którzy bardzo dobrze rozpoczęli sezon 
wyścigów psich zaprzęgów na kolejnych turnie-
jach. Tata w Lubieszowskim Crossie oraz na 
Szczekowyjach w Buku 2020 zajął za każdym ra-
zem 3. miejsce, a Zuzanna zwyciężała w swojej 

klasie. Jasieniczanka wygrała również zawody 1st 
Friends Musher Race, a Tomasz Pająk zdobył 
srebrny medal. 

Z kolei Karolina Klajmon podczas turnieju So-
bota Pływacka – Ogólnopolskie Zawody Wy-
trzymałości i Wszechstronności w silnej obsadzie 
zajęła czwarte miejsce w wyścigu na 100 metrów 
stylem zmiennym, poprawiając swój rekord ży-
ciowy. Jej również gratuluję wyniku. 

PODWYŻKA BILETÓW MZK 
Wydział Komunikacji Urzędu Miejskiego w 

Bielsku-Białej poinformował o podwyżce cen bi-
letów autobusowych od 1 stycznia. Dotyczy to 
także mieszkańców gminy Jasienica, którzy z 
Międzyrzecza oraz Mazańcowic dojeżdżają auto-
busami bielskiej komunikacji. 

Przypomnę przy tej okazji, że także jako Gmi-
na Jasienica z budżetu dopłacamy do tych trzech 
linii i ostatnio również nas poinformowano o 
podwyżce do 6,38 zł za tzw. wozokilometr. Bio-
rąc pod uwagę, że w Komunikacji Beskidzkiej – 
na którą mamy bezpośredni wpływ – dopłacamy 
tylko 3 zł, zamierzamy zastąpić połączenia na 
tych trzech liniach MZK autobusami Komunikacji 
Beskidzkiej. Trwa opracowanie koncepcji takich 
nowych połączeń, wkrótce poinformujemy o 
szczegółach przyjętych rozwiązań. 

GŁOSUJMY NA BIAŁO-CZERWONĄ 

Zapraszam wszystkie osoby, które tego jeszcze 
nie zrobiły, do oddania głosu w ogólnopolskiej 
akcji „Pod biało-czerwoną” mającej na celu ufun-
dowanie dla gmin masztów z biało-czerwoną fla-
gą. Głosować można przez Internet, wypełniając 
na stronie bialoczerwona.www.gov.pl dosłownie 
sześć rubryk, co zajmuje tylko minutę. Każdy 
może to zrobić, również młodzież, ważne, aby 
oddać głos na gminę Jasienica.  

O udziale danej gminy w projekcie zadecyduje 
zaangażowanie mieszkańców. Aby przystąpić do 
projektu, gmina Jasienica musi do końca roku 
uzyskać minimum 500 głosów, a więc jeszcze 
około setki. 

Jeszcze raz podkreślam, że nie chodzi o samo 
pozyskanie masztu i flagi, bowiem nasza gmina 
już kilka lat temu o to zadbała. Jednak to zaszczyt 
przyłączyć się do projektu, mającego jednoczyć 
wszystkich Polaków bez względu na ich pocho-
dzenie i poglądy. 

ZMODERNIZOWANE DWIE DROGI 

W tym roku z pozyskanego przez nas dofinan-

sowania z funduszu Województwa Śląskiego na 

budowy i modernizacje dróg dojazdowych do 
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gruntów rolnych przebudowujemy dwie kolejne 
drogi. Zmodernizowana została ul. Graniczna w 
Roztropicach, a także ul. Piłsudskiego w Iłowni-
cy. Obie drogi są ogólnodostępne, jednak często 
wykorzystują je także rolnicy z naszej gminy jako 
dojazdy do gruntów ornych. 

Drogi zostały zmodernizowane, przede 
wszystkim zostały wzmocnione, dzięki czemu 
przez wiele kolejnych lat służyć będą zarówno ja-
ko dojazd do prac polowych, jak i przejazd dla 
mieszkańców. W ramach prac zostały wykonane 
również pobocza, co zwiększa bezpieczeństwo 
pieszych. 

Koszt przebudowy ul. Granicznej w Roztropi-
cach wyniósł ponad 228 tys. zł, z czego blisko 
102 tys. zł stanowiło pozyskane dofinansowanie, 
z kolei ul. Piłsudskiego w Iłownicy – ponad 176 
tys. zł, z tego dofinansowanie 86,25 tys. zł. 

 

GOTOWY PARKING PRZYCHODNI 
W ostatnich dniach został odebrany parking 

przy ośrodku zdrowia w Rudzicy, co pacjentom 
znacznie ułatwi dostęp do lekarzy. Była to kolejna 
inwestycja, która poprawia warunki przyjmowa-
nia pacjentów. Przypomnę, że niedawno w bu-
dynku została wybudowa winda, która osobom z 
niepełnosprawnościami czy mającym kłopoty z 
poruszaniem się pozwala uniknąć chodzenia po 
schodach. Obecnie zbudowaliśmy również chod-
nik od miejsc postojowych, który również ułatwi 
dojście. 

Na nowym parkingu zostało wyznaczonych 26 
miejsc postojowych, w tym dwa dla osób z nie-
pełnosprawnościami. Jest też chodnik i ławeczki. 
Zakres prac objął również odwodnienie i nie-
zbędne roboty dodatkowe. 

Notował Mirosław Łukaszuk 

KALENDARZE W REŻIMIE SANITARNYM 
Mimo pandemii corocznej tradycji roznoszenia kalendarzy strażac-

kich stanie się zadość. Druhowie zastosują się do zaleceń, ograniczają-
cych ewentualne przenoszenie się koronawirusa. 

Wdrożenie odpowiednich środków zapobiegawczych pozwala za-
pewnić pełnię bezpieczeństwa, podobnie jak ma to miejsce w przypadku 
listonoszy i kurierów, którzy przez cały okres pandemii dostarczali prze-
syłki. Zastosowanie się do zaleceń pozwolązorganizować jednostkom w 
pełni komfortową i bezpieczną zbiórkę. 

Wszyscy strażacy z jednostek OSP w gminie Jasienica, m.in. z Ja-
sienicy, Rudzicy, Wieszcząt, Grodźca, Świętoszówki, Roztropic, Mazań-
cowic, Landeka biorący udział w akcji rozprowadzania kalendarzy, za-
chowają wszelkich wytyczne sanitarne obowiązujące przy tego rodzaju 
spotkaniach. Nie będą wchodzić do domów, tylko zostawiać kalendarze 
w pobliżu drzwi wejściowych domu lub w skrzynkach pocztowych z in-
formacją, jak wesprzeć jednostkę. Będą ubrani w umundurowanie kosza-
rowe, z zasłoniętymi ustami i nosem, będą wyposażeni w rękawiczki 
jednorazowe oraz żel do dezynfekcji. Strażacy z jednostek zachęcają 
również do wsparcia poprzez wpłatę na konta swoich jednostek z tytułem 
wpłaty: „Wpłata na działalność statutową – kalendarz”. 

Dodatkowo strażacy 
w Iłownicy zachęcają, aby 
wpłaty dokonywać na nu-
mer konta OSP lub bezpo-
średnio w sklepie „Odido” 
koło remizy.  
Strażacy z Łazów przy 

okazji roznoszenia kalen-
darzy będą zaopatrywali 

mieszkańców sołectwa w 

elementy odblaskowe, a 

najmłodszych mieszkań-
ców sołectwa także w ka-

mizelki odblaskowe. Jak 

co roku będą mieli też pi-

semne informacje o moż-
liwości przekazania 1 

proc. podatku na miesz-

kańca sołectwa Piotra 

Stańka, którego w ten spo-
sób strażacy wspierają już 
trzeci rok. 

Numery kont jednostek OSP Gminy Jasienica: 
1. OSP Grodziec - 55 8117 0003 0008 9887 2000 0010 
2. OSP Iłownica - 698117 0003 0000 0202 2000 0010 
3. OSP Jasienica - 82 8117 0003 0000 0156 2000 0010 
4. OSP Landek -11 8117 0003 0000 0198 2000 0020 
5. OSP Łazy - 74 8117 0003 0000 0244 2000 0010 
6. OSP Mazańcowice - 58 8117 0003 0000 0808 2000 0010 
7. OSP Międzyrzecze Dolne - 02 8117 0003 0000 0260 2000 0010 
8. OSP Międzyrzecze Górne - 89 8117 0003 0000 0273 2000 0010  
9. OSP Roztropice - 60 8117 0003 0003 9198 2000 0010 
10. OSP Rudzica - 97 8117 0003 0000 0185 2000 0010 
11. OSP Świętoszówka - 84 8117 0003 0000 0231 2000 0010 
12. OSP Wieszczęta - 53 8117 0003 0003  6559 2000 0010  
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ŻEGNAMY ŚP. JERZEGO CZUDKA 
W niedzielę 29 listopada w wieku 65 lat odszedł Jerzy 

Czudek, były wieloletni przewodniczący Rady Gminy Jasie-

nica oraz prezes Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej „Zwy-

cięstwo” w Jasienicy. 

Jerzy Czudek był radnym w latach 1994-2014, z czego prze-

wodniczącym Rady Gminy Jasienica nieprzerwanie w kolejnych 

kadencjach: 1998-2002, 2002-2006, 2006-2010, 2010-2014. 

Pracował w samorządzie gminnym z pasją i zaangażowaniem, 

zawsze pełen woli działania, troski i optymizmu. 

Drugą jego pasją było rolnictwo, z którym związał całe swoje 

życie zawodowe. Przede wszystkim z Rolniczą Spółdzielnią Produkcyjną „Zwycięstwo” 

w Jasienicy, w której pracował nieprzerwanie od 1977 r. W 2001 r. objął stanowisko 

prezesa i przez 19 lat pełnił tę funkcję. Jednocześnie zajmował się również hodowlą ryb 

oraz produkcją roślinną. Przez cały okres kierowania spółdzielnią dbał o wizerunek fir-

my, modernizował obiekty, wyposażał w nowoczesny sprzęt rolniczy. Był inicjatorem 

budowy stacji paliw i myjni samochodowej. Rozpoczął procedurę przekształcenia spół-

dzielni w spółkę, której nie dane było mu zakończyć. 
Angażował się również w działalność instytucji i organizacji związanych z rolnic-

twem. Zasiadał w organach Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Rolni-

czej w Katowicach. Od początku powstania Lokalnej Grupy Rybackiej był jej członkiem 

i pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Przez wiele lat był człon-

kiem Śląskiej Izby Rolniczej reprezentując rolników naszej gminy. Sam jako rolnik w 

2009 r. w Rudzicy pełnił wraz z małżonką rolę Gazdów Dożynek Diecezjalno-

Powiatowo-Gminnych. 

Szczególnie bliska jego sercu była Rudzica. Dbał o jej rozwój i działał na rzecz po-

prawy życia mieszkańców, angażując się w działalność organizacji społecznych. Był 

członkiem miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej, współzałożycielem Klubu Sporto-

wego „Rudzica” oraz inicjatorem budowy boisk przy szkole, wspierał rudzicki oddział 

PKPS. Aktywnie włączył się w telefonizację sołectwa, pracując w komitecie społecz-

nym. Był również członkiem Koła Łowieckiego „Ślepowron” w Rudzicy. Wiele tutej-

szych przedsięwzięć powstało dzięki inicjatywie i zaangażowaniu Jerzego. 

Pożegnaliśmy wielkiego społecznika i lokalnego patriotę. Cześć jego pamięci! 

Jak trudno żegnać kogoś, kto jeszcze mógł być z Nami..." 
 

Wyrazy głębokiego żalu i współczucia z powodu śmierci 

Ś.P. Jerzego Czudka 

składają żonie, dzieciom i całej Rodzinie 

Wójt Gminy Jasienica 
Przewodniczący i Radni Rady Gminy Jasienica 
Pracownicy Urzędu Gminy Jasienica 
Zespół redakcyjny miesięcznika Jasienica  
oraz pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury 
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Życie to taki dziwny teatr, 
gdzie tragedia miesza się  
z farsą, scenariusz piszą 
sami aktorzy, suflerem 

jest sumienie i nigdy nie 
wiadomo kiedy otworzy 

się zapadnia 
Andrzej Majewski 

 

 

Serdeczne podziękowania za wyrazy współczucia, zamówione Msze św., 

złożone wieńce i kwiaty oraz udział w uroczystości pogrzebowej 
naszego Kochanego Męża, Ojca, Dziadka 

Ś.P. Jerzego Czudka 
wszystkim krewnym, znajomym, sąsiadom, Wójtowi Januszowi Pierzynie, 

Przewodniczącemu Rady Gminy Czesławowi Machalicy, Przewodniczącemu Rady Powiatu 

Janowi Borowskiemu i Staroście Andrzejowi Płonce; pocztom sztandarowym z OSP 

Rudzica i Koła Łowieckiego „Ślepowron”, a także delegacjom: Rady Gminy Jasienica, 

Urzędu Gminy Jasienica, Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej, Rady Sołeckiej, 
Zarządu Lokalnej Grupy Rybackiej „Bielska Kraina”, Zarządu OSP gminy oraz jednostki w 

Rudzicy, Izby Rolniczej, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jasienicy, Koła 

Emerytów i Rencistów w Rudzicy, Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej „Zwycięstwo” w 

Jasienicy, Zarządu Koła Łowieckiego „Ślepowron”, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w 
Rudzicy. 

składają 
żona, córki, syn i wnuczka 

Karolowi Baszczyńskiemu 
Wyrazy głębokiego, szczerego 

 współczucia 

z powodu śmierci 

ŻONY 
składają 

członkowie Koła 

Macierzy Ziemi Cieszyńskiej 
w Grodźcu 

Serdeczne podziękowania za okazane wyrazy współczucia, modlitwę, złożone 

ofiary, wieńce i kwiaty oraz udział w uroczystości pogrzebowej 

 naszej drogiej zmarłej 

Śp. Małgorzaty Duźniak 

Dyrekcji, Nauczycielom, Pracownikom i Emerytom z Zespołu Szkolno – 

Przedszkolnego w Iłownicy, delegacji Ochotniczej Straży Pożarnej w Iłownicy, 
Dyrekcji i Pracownikom z Gminnej Biblioteki Publicznej, Radzie Sołeckiej z 

Iłownicy, byłym uczniom ze Szkoły Podstawowej z Iłownicy, rodzinie, 

przyjaciołom, znajomym i sąsiadom 

składa 

pogrążona w smutku Rodzina 
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MIKOŁAJ ZAPALIŁ LAMPKI NA CHOINCE 
Przy Urzędzie Gminy w Jasienicy roz-

błysły lampki na świątecznej choince. Włą-

czył je osobiście św. Mikołaj.  

Wraz z iluminacją choinki św. Mikołaj do-

konał rozświetlenia pozostałych dekoracji. Na 
skwerze przy Urzędzie Gminy zabłysły anioł i 

dwa renifery, w tym jeden ciągnący sanie. Sanie 

nie służą tylko do dekoracji, kto ma chęć może 

sobie w nich usiąść, odpocząć i przy okazji zro-

bić zdjęcie.  

Przypomnijmy, że rok temu wizycie świę-
tego Mikołaja i uruchomieniu świątecznych 

iluminacji towarzyszyło rozdawanie prezentów 

licznie zgromadzonym dzieciom z terenu gminy 

Jasienica.  

W tym roku z powody pandemii szczodrość 
Mikołaja musiała mieć wymiar symboliczny. 

Święty wręczał słodkie prezenty przechodzą-
cym dzieciom, odwiedził też ze słodyczami 

pracowników ambulatorium opieki medycznej, 

zespół stacjonującej w tym miejscu karetki po-

gotowia oraz policjantów z komisariatu. Z pre-

zentów skorzystali też kierowcy i pasażerowie 

samochodów, przejeżdżających w tym miejscu 

przez skrzyżowanie. 
www.jasienica.pl

 

ODDAJ GŁOS NA BIAŁO-
CZERWONĄ 

Gmina Jasienica bierze udział w akcji „Pod 
biało-czerwoną”, a wójt Janusz Pierzyna został re-
gionalnym liderem projektu.  

Organizatorami akcji są Kancelaria Prezesa Rady 
Ministrów oraz Ministerstwo Cyfryzacji. Projekt 
„Pod biało-czerwoną” zakłada sfinansowanie przez 
rząd zakupu masztów wraz z flagami oraz ich instala-
cję w reprezentacyjnych miejscach gmin. O udziale 
danej gminy w projekcie zadecyduje zaangażowanie 
mieszkańców. Aby przystąpić do projektu, nasza 
gmina zgodnie z regulaminem musi uzyskać mini-
mum 500 głosów.  

– Już kilka lat temu zadbaliśmy, aby nasza naro-
dowa flaga godnie reprezentowała Polskę przed 
Urzędem Gminy, która przecież jest częścią naszego 
Państwa. Ale to zaszczyt wziąć udział w ogólnopol-
skiej akcji, przyłączając się do projektu, który jedno-
czy wszystkich Polaków bez względu na ich pocho-
dzenie i poglądy – mówi wójt Janusz Pierzyna, który 

został wyznaczony na regionalnego lidera, pro-
mującego cały projekt.  

Toteż wójt zachęca wszystkich mieszkańców 
do oddawania głosów na Gminę Jasienica w tej 
akcji. Głosować można do 31 grudnia 2020 r. do 
godziny 23:59 poprzez wypełnienie ankiety do-
stępnej na stronie:  https://bialoczerwona.www.gov.pl/ .   
Szczegółowe informacje dotyczące projektu oraz 
Regulamin znajdują się na stronie internetowej:  

https://www.gov.pl/web/bialoczerwona/opis-i-cel-
projektu/.  

Patriotyzm nie polega na przekrzykiwaniu się kto Polskę bardziej kocha. 

Rzecz w tym, aby po cichu, z zaciętymi zębami, nieco pochylonym karkiem, 
ale z podniesioną głową żyć w niej i nie uciekać. 

Aleksander Kamiński, Kamienie na szaniec  
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V RUDZICKIE WENDELINARIA – TYM RAZEM ONLINE 
Piąta już edycja rudzickich spotkań organizo-

wanych pod hasłem „Wendelinaria” była niezwy-

kła pod wieloma względami. Planując w ubie-

głym roku wydarzenie nikt się nie spodziewał, że 

z powodu ograniczeń związanych z pandemią nie 
będzie się ono mogło odbyć w tradycyjnie przy-

chylnej i gościnnej siedzibie GOK-u w Rudzicy. 

Towarzystwo Miłośników Rudzicy postanowiło 

jednak nie rezygnować z organizacji i zdecydo-
wano o przeprowadzeniu wydarzenia w formule 

online. A program w tym roku był naprawdę bo-

gaty – po raz pierwszy „Wendelinaria” trwały aż 
dwa dni (4-5 grudnia 2020 r.). 

Pierwszym punktem było tradycyjne semina-

rium naukowe, tym razem odbywające się pod 

hasłem „Fizyczny dystans, społeczna bliskość? 

Przestrzeń: znaczenia, funkcje i przeobrażenia”, 
nawiązującym do konsekwencji pandemii. Pod-

czas obrad zastanawiano się nad tym, na ile moż-
liwe jest zastępowanie przez wirtualne narzędzia 

tradycyjnych form relacji towarzyskich, pracy, 
edukacji czy życia religijnego. Reprezentujący 

różne ośrodki naukowe badacze (Uniwersytet 

Jagielloński, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, 

Uniwersytet Adama Mickiewicza) prezentowali 
wyniki swoich badań, poświęconych tej proble-

matyce. Wykłady Mistrzowskie wygłosiło dwóch 

wybitnych naukowców – filozof prof. Jacek 

Hołówka (Uniwersytet Warszawski) oraz socjo-
log prof. Krzysztof Łęcki (Uniwersytet Śląski). 

Po skończonych obradach zorganizowano „Wir-

tualny spacer po Rudzicy”, którego przewodni-
kiem był historyk Piotr Kropka, autor monografii 

„Rudzica. Dzieje wioski i parafii od założenia do 

czasów współczesnych”. Dzieląc się swoją 
wiedzą i archiwalnymi zdjęciami, przytaczał 
wiele pasjonujących ciekawostek z życia wioski. 

Cały „wirtualny spacer” został nagrany i można 

go w każdej chwili obejrzeć na portalu YouTube. 

Drugi dzień wydarzenia zainaugurowały 
świetnie przyjęte warsztaty filmowe dla rodzin z 

dziećmi prowadzone przez dr Małgorzatę Cekie-

rę, która moderowała także wieczorną odsłonę 
filmowej części „Wendelinarii”. Nawiązując do 
40. rocznicy premiery filmu Krzysztofa 

Kieślowskiego „Gadające głowy”, w którym 

reżyser pytał „Kim jesteś?" i „Czego byś 
chciał/chciała?”, wraz z dr Agnieszką Skorupą, 
psycholożką pracującą w Uniwersytecie Śląskim i 

biorącymi udział w dyskusji widzami zastana-

wiano się, jak dziś mogłyby brzmieć odpowiedzi 

na te pytania. 
Konieczność organizacji „Wendelinarii” w 

wersji online odebrała możliwość fizycznego spo-

tkania się w Rudzicy, lecz pomogła też wziąć 
udział w wydarzeniu szerokiej grupie osób. Or-
ganizator – Towarzystwo Miłośników Rudzicy – 

dziękuje Starostwu Powiatowemu w Bielsku-

Białej za wsparcie finansowe wydarzenia i 

Urzędowi Gminy w Jasienicy za pomoc w jego 
organizacji. Do zobaczenia za rok. 

Towarzystwo Miłośników Rudzicy

STANĄŁ DRUGI POJEMNIK NA NAKRĘTKI 
Drugi czerwony pojemnik w kształcie serca stanął w gminie Jasienica.  

Wielkie serce na nakrętki pod hasłem „Nakrętki 

prosto w serce” stanęło przy remizie strażackiej w 

Iłownicy. Ten specjalny metalowy kosz służy do 

wrzucana plastikowych nakrętek, przeznaczonych do 
recyklingu. Plastik zostanie sprzedany, a dochód ze 

sprzedaży przekazany na pomoc niespełnadwulet-

niemu Szymusiowi, małemu mieszkańcowi Iłownicy 

w gminie Jasienica. Chłopak boryka się z problema-
mi zdrowotnymi.  

Czerwony, metalowy kosz ma 1,3 metra wysoko-

ści i zmieszczą się w nim cztery worki, tj. ok. 100 l, 

przeciętnych nakrętek.  
Inicjatorzy akcji – organizacje działające w sołec-

twie Iłownica, zachęcają mieszkańców do zaangażo-

wania w akcję charytatywną.  
Więcej o pomocy dla Szymona na  
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profilu społecznościowym  

NOWA KARETKA DLA JASIENICY 
Ambulans z nowoczesnym wyposaże-

niem, również do przewożenia i ratowa-

nia chorych na Covid-19, trafił do pod-

stacji Bielskiego Pogotowia Ratunkowe-

go przy ośrodku zdrowia w Jasienicy. 
– Dziękujemy za zakup karetki dla ze-

społu stacjonującego przy ośrodku zdro-

wia w Jasienicy. Ambulans znacznie po-

prawi zdrowotne bezpieczeństwo naszych 

mieszkańców, zwłaszcza w nagłych przy-
padkach – wyjaśnia wójt gminy Jasienica 

Janusz Pierzyna. 

Bielskie Pogotowie Ratunkowe kupiło 

warty 730 tys. zł ambulans dzięki dotacji z 

Ministerstwa Zdrowia w wysokości 600 

tys. zł, 130 tys. zł pogotowie dołożyło z 

własnych funduszy. Karetka została wy-

posażona w bardzo nowoczesny sprzęt, 
skompletowany także pod kątem walki z 

pandemią. 
Na wyposażeniu znalazł się m.in. respi-

rator wysokiej klasy, który ułatwi ratow-

nikom pracę z pacjentami chorymi na 

Covid-19 z ciężką niewydolnością oddechową, także 

małych dzieci. Są tu też defibrylatory, urządzenia do 

kompresji klatki piersiowej, a także nosze bariatrycz-

ne, przystosowane do transportu cięższych chorych, 

kosztujące ok. 150 tys. zł. 

Przypomnijmy, że od kilku lat przy ośrodku zdro-

wia w Jasienicy stacjonuje zespół wyjazdowy Biel-

skiego Pogotowia Ratunkowego, działa także ambu-
latorium nocnej i świątecznej pomocy medycz-

ne; (Zdjęcia: Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej) 

  

WYRÓŻNIENIA ZA PIERWSZĄ POMOC 
Ekipa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w 

Grodźcu zdobyła wyróżnienie w IX Powiatowym 

Konkursie Udzielania Pierwszej Pomocy. 

W siedzibie bielskiego Starostwa Powiato-

wego w środę 9 grudnia rozstrzygnięto IX Powia-

towy Konkurs Udzielania Pierwszej Pomocy. Ma-

ja Homa, uczennica klasy V Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego w Grodźcu otrzymała wyróżnie-

nie, a szkoła w Grodźcu zdobyła wyróżnienie 

specjalne za najliczniejszy udział uczniów w te-

gorocznej edycji Konkursu. 

Do konkursu przystąpiło 14 szkół podstawo-

wych z powiatu bielskiego. Tym razem etap po-

wiatowy odbywał się  w sposób zdalny, za po-

średnictwem platformy Zoom. Logowanie uczest-

ników odbywało się na terenie szkoły, a nad pra-

widłowym przebiegiem czuwała komisja konkur-

sowa. Uczestnicy musieli wykazać się szeroką 
wiedzą z zakresu udzielania pierwszej pomocy 

przedmedycznej, a także zapobiegania pandemii 

COVID-19.  
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KSIĄŻKA O KULCIE ŚW. WENDELINA 
W RUDZICY 

Do znajdującej się w Rudzicy kaplicy św. Wendelina przybywa-
ją coraz liczniejsze z każdym rokiem grupy turystów i 
pielgrzymów. W urzekającej przyrodniczo okolicy odkrywają oni 
tajemniczego świętego, który od niemal dwóch wieków czczony 
jest w tym miejscu. W zacisznej leśnej dolinie wielu mieszkańców 
Rudzicy, gminy Jasienica (a i dalszych okolic) prosi o pomoc, dzie-

li się swoimi zmartwieniami i dziękuje za opiekę. Innych w to 
miejsce z kolei przyciąga jego unikatowa atmosfera – szukają w 
okolicy kaplicy ciszy, relaksu, odpoczynku. Dla wielu jest to także 
ważny punkt związany z lokalnym dziedzictwem kulturowym        
– czy innymi słowy: pamięcią o przodkach, którzy o to miejsce 
dbali, dla których było ono ważne, które odwiedzali, 
przyprowadzając swoje dzieci czy wnuki.  

Wielu mieszkańców Rudzicy twierdzi, że to prawdziwe 
szczęście urodzić się i dorastać w dyskretnej obecności w pob-
liskim lesie enigmatycznego świętego, którego postać staje się 
międzypokoleniowym łącznikiem. To również dzięki nieprzerwa-
nej dbałości kolejnych pokoleń o kult św. Wendelina obecnie  

Rudzica jest przystankiem wielu turystycznych wojaży, staje się 
atrakcyjnym punktem wycieczek czy indywidualnych pielgrzymek. 
Nakładem Towarzystwa Miłośników Rudzicy ukazała się w listo-
padzie poświęcona temu fenomenowi książka: „Opiekun i przyja-
ciel. Przewodnik wokół kultu św. Wendelina w Rudzicy”. 

Skąd w Rudzicy wziął się kult św. Wendelina? Jak to się stało, 
że w rudzickim lesie zbudowano w 1876 roku kaplicę, poświęconą 
pochodzącemu z Wysp Brytyjskich świętemu? W jakich innych 
miejscach na świecie żywy jest jego kult? Gdzie się warzy wy-
śmienite piwo św. Wendelina? O co proszą odwiedzający rudzicką 
kaplicę w zapisywanych w księgach tekstach? W jaki sposób 
mieszkańcy Rudzicy i okolic pielęgnują związane ze św. Wendeli-

nem zwyczaje? Odpowiedzi na te pytania – i wiele wiele innych 
ciekawostek – znaleźć można w tej liczącej aż 225 stron publikacji. 
Zrelacjonowana w niej została także biografia tego żyjącego na 
przełomie VI i VII wieku świętego, któremu przypisuje się jakże 
aktualne obszary „szczególnej troski” (obrońca podczas epidemii, 
opiekun zwierząt i środowiska naturalnego, patron rolników i pas-
terzy, ale także uchodźców, imigrantów i pielgrzymów). 

Książka jest ilustrowana licznymi zdjęciami – również archi-
walnymi. Znajdują się w niej także modlitwy do świętego, świetnie 
przetłumaczone z języka niemieckiego przez proboszcza parafii 
św. Jerzego w Jasienicy ks. dr. hab. Leszka Łysienia (dziękujemy 
za wielką pomoc!). Osoby wierzące we wstawiennictwo św. Wen-

delina mogą je wykorzystać w 
swoich codziennych modlitwach, 
wszyscy zaś – docenić zawartą w 
nich ludową mądrość i potraktować 
je jako intrygujące przejawy kul-
tury. Całość publikacji dowodzi 
imponującej troski kolejnych 
pokoleń mieszkańców Rudzicy i 
okolic o przekazane przez po-
przednie generacje dziedzictwo kul-
turowe. 

Ze względu na panujące obo-

strzenia planowane spotkanie pro-
mocyjne książki musiało zostać 
przełożone na inny termin. Już teraz 
jednak można książkę zamówić, 
kontaktując się (telefonicznie lub na 
profilu facebookowym) z Towa-
rzystwem Miłośników Rudzicy.  

Druk książki był możliwy dzięki 
wsparciu finansowemu Urzędu 
Gminy w Jasienicy, za które TMR 
składa serdeczne podziękowania. 
Życzymy wszystkim przyjemnej 

lektury!  
Towarzystwo Miłosników Rudzicy

Wielu radosnych chwil  
na Święta Bożego Narodzenia, 

serdecznych spotkań rodzinnych 
 i Szczęśliwego Nowego Roku   

Wszystkim Mieszkańcom Gminy  
życzą 

pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury w Jasienicy 

i Zespół Redakcyjny miesięcznika  „Jasienica” 
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Z  G Ó R K I … 
Na osiołku  

Dziwne to Boże Narodzenie. Tyle już zdziwień 
spotkało nas w życiu, ale takiego jeszcze nie było. 
I te rodzinne Święta, zawsze kojarzone z Dobrem, 
które spływa z nieba na ziemię, w tym roku (oby 
tylko w tym) będą wspominane jako błogosła-
wiony czas, ale z niepewnością, z lękami, z bez-
radnością, z którą musi się mierzyć i świat, i każ-
da rodzina. Święta to zawsze też czas refleksji. W 
tym roku jest to refleksja zwielokrotniona, w 
przepisowym kręgu tylko pięciu przedstawicieli 
rodziny. Stąd i „Bóg się rodzi”, i „Chwała na wy-
sokości” będą cichsze i smutniejsze… A na wigi-
lijnych stołach, przy których zasiądą wybrańcy, 
nie będzie już chyba tradycyjnego wolnego na-
krycia dla „strudzonego wędrowca”, bo byłby 
szóstym, nadliczbowym, a poza tym mógłby być 
zarażony i infekować… 
 Spadek obrotów w marketach czy produkcji w 
firmach, czy śmierć całych branż – od turystyki 
po gastronomię – i tysiące ofiar, to najczarniejszy 
sen, o którym się nikomu nie śniło, a jednak na 
naszych oczach się dzieje. Jak jakaś monstrualna 
plaga egipska, która – roznoszona tak szybko jak  
wiadomości z najodleglejszych zakątków – zale-
wa i porywa wszystkich, bez wyjątku. Cała na-
dzieja w szczepionce, o której tak niewiele wie-
my, a już, zaocznie, jest rozdysponowywana. A 
może zaraza sama się wypali, jak płonący step, na 
którym wyrośnie nowe życie? Może mądrzejsze, 
rozumniejsze, z wyobraźnią chroniącą życie na 
ziemi, a więc i ludzi na ziemi, w tym kamienowa-
nym przez decydentów świecie, z wycinanymi 
puszczami, z naruszaniem ekosystemu, z produ-
kowaniem na niespotykaną skalę ilości śmieci… 
 Może? Któż to wie… Rozmyślam idąc ulicą, 
potykając się o własne nogi, bo próbuję rozpo-
znać, kto kryje się za czarną maseczką. Tak, to 
sąsiadka, która mnie rozpoznała po parametrach i 
boleje nad tym, że nie możemy się zbliżyć i nawet 
dotknąć! Prawdopodobne się uśmiecha, ale już 
nie podskakuje beztrosko, jak nastolatka, choć 

siódmy krzyżyk dźwiga na 
plecach, bo postarzała się w 
zamyśleniach, skuliła w 
niepewności, bo jeden są-
siad zachorował, druga są-
siadka kontaktowała się z 
już chorą…  A do sklepu 
trzeba iść. Msze obejrzy się 
w telewizorze, kolędy (czyli odwiedzin duszpa-
sterskich) nie będzie do czasu, kiedy będzie mo-
gła być… 
 „Podnieś rękę Boże Dziecię” niesie się z przy-
ciszonego radia i z pamięci, w której Święta pełne 
spotkań, prezentów, śniegu, zabaw dzieci… 
„Podnieś rękę..” I nas podnieś ze zwątpienia, z 
obaw o zdrowie, o bezpieczeństwo, o nienormal-
ność, która zawładnęła światem, krajem, mała oj-
czyzną… Może po to, by się opamiętać i zacząć 
od nowa budować świat od dobrego słowa i 
prawdy – czystej i nieprzekupnej, jak kryształ ta-
trzańskiego potoku…  
 Ale ludzkość przetrwała już tyle zaraz, katakli-
zmów, wojen, więc i tę globalną też przetrwa. Ja-
koś przetrwa, choć nie wszyscy z nas przetrwa-
ją… I stąd smutek  tych  najradośniejszych Świąt, 
bo zamiast kierować oczy ku niebu spoglądamy 
trwożnie dookoła, a maseczkach, z duszyczkami 
na ramionach, podejrzliwie, skąd nadejdzie, kto 
zarazi, kto przeżyje, na kogo padnie. I to już nie w 
Chinach czy Francji, ale u nas – u sąsiada, w naj-
bliższej rodzinie. 
 Niech nas uspokoją w tych niespokojnych cza-
sach kojące dźwięki wzruszającej kolędy „Lulajże 
Jezuniu…” 

Cóż nam jeszcze pozostało w te nienormalne 
Święta Bożego Narodzenia? Chyba tylko na 
osiołku wyobraźni uciekać z Nowonarodzonym 
na pustynię, gdzie bezpieczniej, by nas nie dogo-
nił Herod, któremu na imię Koronawirus. 

Juliusz Wątroba  

Pełnych miłości i spokoju Świąt Bożego Narodzenia, 

odpoczynku w rodzinnym gronie w miłej świątecznej  

atmosferze, a także realizacji planów oraz spełnienia najskryt-

szych marzeń w nadchodzącym Nowym Roku 

wszystkim członkiniom Kół Gospodyń Wiejskich oraz 

mieszkańcom Gminy Jasienica  
życzy 

Gminna Rada Kobiet 
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GODNI ŚWIYNTA W SAMOTNOŚCI 
Witóm piyknie! 

Moji roztomili ludeczkowie, kie to piszym 
mómy kóniec listopada, łoszkliwe, chacharski 
choróbsko dali wojuje po tym naszym piyknym 
świycie. Powoduje w nas strach i niepewność, co 
to bydzie z nami deli, jak dłógo jeszcze bydymy 
pozamykani, kie to sie wszystko skóńczy. Kie 
schynymy ty maski, coby sie jedyn do drugigo 
mógł łuśmiychnóńć, coby się ludziska mogli spo-
tkać i porzóndzić. Czakómy aż łotworzóm sie 
dwiyrzy do dochtorów, kierzy by nas pobadali, 
doradzili jak kiery lyk łużywać, a nie jyny pogo-
dali z nami w czasie teleporady. Nie mogymy sie 
doczekać, kie zaś pójdymy do gminy, zapłacić 
podatek sołtysowi, załatwić  niejednóm ważnóm 
sprawe, a nie jyno liczyć na te poczte elektrónicz-
nóm, z kieróm pogodać nielza. Młodym ludzióm 
to tam je jedno, ale stary człowiek był inaczyj na-
łuczony. I tak szłoby sie pytać ło niejednóm rzecz 
kie, kie , kie… Ale łodpowiedzi jak na dzisio ni 
ma, jyny małe światełko w tunelu, że to co złe 
kiesi sie kóńczy, a przidzie lepsze. Bo nigdy prze-
ca nie było tak, żeby nie było jak. Tyn łańcuch 
gróni, kiery łoplato naszóm Cieszyńskóm Ziymie 
to świadek miniónych pokolyń, kiere też przeżyły 
roztomajte nieszczyńśscia, choroby, wojny, ale 
żyli w nadzieji, że bydzie lepi, że kiesi to co złe 
przeminie, a zaś zaświeci słóńce. Bo tak dycki by-
ło, że po burzy przyszła radość, spokój i nadzieja.  

Przychodzóm Godni Świynta, niejedyn samot-
ny pyto się, jaki bydóm w tej samotności, bez bli-
skich. I tu przypómniało mi się, jak żech pisoł w 
jednym felietónie przed rokami ło starej wdowie 
Kawuloczce, co to sama została w swoji chałpie, 
bo za nic w świycie nie chciała pojechać na Wilije 
do cery do miasta. Prawiła mi, że przeżyła wtedy 
jednóm z nejpiykniejszych Wiliji w swoim życiu. 
Łod rana zaczyła sie gibko zwyrtać po chałpie, 
tak jak kożdo gaździnka przy Wiliji. Złożyła ło-
giyń pod blachóm, postawiła na piecu gornek z 
fazolami, pieczkami i kapustóm, żeby wszystko 
było tak, jak za downych roków. Zarobiła ciasto, 
dyć trzeja łupiyc jakisikej kołocz. Gibko szła ji ta 
robota. Kie piyrszo gwiazdka zaświeciła na nie-
bie, u Kawuloczki stół był przykryty biołym ser-
wetym, na kierym znaszło sie wigilijne jodło. 
Kawuloczka piyknie porzykała, zanuciła kieróm-
sikej kolynde i zaczyła jeść. Ale jodło ji jakosikej 
nie szmakowało. Wziyła stare pudło z fotografia-
mi, zaczyła łoglóndać i przeniósła sie w tyn dow-
ny minióny świat. Tu spotkała swoji dzieciństwo, 
łojców, starzyków, tu spómniały sie jij ich món-
dre rady, kiere pamiynto do dzisio.  

A to kiery tu je? – ni 
mógła rozpoznać sie Kawu-
loczka kie na fotografii łuko-
zała sie piykno dziołcha w 
szumnym cie-szyńskim ło-
blyczu, z grubym warko-
czym i wpleciónóm do wło-
sów splatkóm. To też nie 
dziwota – westchnyła, że niejedyn chłapiec sie za 
mnóm łoglóndoł, kaj sie straciła ta łuroda i ty ro-
ki. A tu już rodzina, chłop z kierym przeżylimy 
tela piyknych roków, dziecka, kiere kie jyny do-
rosły jedyn po drugim, jak ty ptoki, zaczyły wyla-
tować z rodzinnego gniozdka. A tu zaś przociele, 
znómi kierych łodkludzała Kawuloczka na kier-
chów. A dzisio stanyli jak żywi przed jejimi ło-
czami – tela spómniyń. Gorścióm łobetrzyła ze 
wzrószynio płaczki, kiere zaczyły kulać jij po li-
cach. Ani sie nie nazdała, kie stary zygor na ścia-
nie wybił dwanost godzin. Podziwała sie przez 
łokno do pola, kaj na niebie świyciło sie tysiące 
gwiazd. To mie dzisio Pónbóczek łobdarzył tym 
bogactwym, tymi wspómniyniami, kiere skludziły 
na mie telkóm radość. Przeca żech ni ma sama, 
móm wspómniynio ło tych, kierzy byli dlo mnie 
tak bliscy. I w tej chwili wyrwała sie ji z piersi 
jedna z nejpiykniejszych kolynd świata „Bóg się 
rodzi”…. 

„Podnieś rękę Boże dziecię 
Pobłogosław Ojczyznę miłą 
W dobrych radach, w dobrym bycie 
Wspieraj jej siłę swą siłą 
Dom nasz i majętność całą  
I wszystkie wioski z miastami  
A słowo ciałem się stało  
I mieszkało między nami.” 

A kie Godni Świynta to i jo starym, downym 
zwyczajym chcym wóm moji Czytocze złożyć jak 
najserdeczniejsze życzynia. Niech w tym godo-
wym czasie, kie dokoła nas cały świat huczy jak 
wzburzóne morze, w naszych chałpach panuje 
pokój, niech Pónbóczek obdarzy nas zdrowiym i 
siłóm. Pytóm Was też, nie góńmy jak zwariowani 
po sklepach, żeby łobdarzyć naszych bliskich pre-
zyntami, a raczyj stóńmy na chwile, zatrzymejmy 
sie, niech przed naszymi łoczami stanóm potrzeby 
tych, kierych chcymy łobdarzyć. Łóni nie potrze-
bujóm czasym drogich, wyszukanych prezyntów, 
a potrzebujóm naszego serca, dobroci, miłości, 
zrozumiynio, a czasym też wycióngniyntej rynki 
do zgody – wybocz. Wejźmy ty prezyenty do na-
szych rodzin, łone nic nie kosztujóm, niech za-
mieszkajóm pod naszymi dachami. Tego Wóm i 
sobie życzym. 
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TRWA WYMIANA KOPCIUCHÓW 
W ciągu ostatnich czterech lat Gmina Jasie-

nica udzieliła dofinansowania do wymiany bli-
sko 340 kotłów centralnego ogrzewania. 

– Z budżetu Gminy co roku przeznaczamy 
ćwierć miliona złotych na dofinansowanie wy-
miany starych węglowych pieców C.O. na nowo-
czesne urządzenia, które nie emitują do atmosfery 
szkodliwych substancji. Wielu mieszkańców przy 
tej okazji korzysta również z innych źródeł dofi-
nansowania, ułatwiających kompleksowe rozwią-
zanie oszczędzania energii w gospodarstwie do-
mowym – mówi wójt Janusz Pierzyna. 

Gmina Jasienica udziela dofinansowania swo-
im mieszkańcom przede wszystkim, aby jak naj-
szybciej wycofać z gospodarstw domowych kop-
ciuchy, a więc nieefektywne i pozaklasowe kotły 
na węgiel. To bowiem one w głównej mierze od-
powiadają za niską emisję i tym samym fatalny 
stan powietrza. Palenie w starych węglowych pie-
cach, nawet w przypadku dozwolonych do stoso-
wania rodzajami węgla i przy bezwietrznej pogo-
dzie, powoduje powstawanie smogu, tj. mieszani-
ny szkodliwych substancji.  

Według zasad przyjętych w gminie Jasienica 
dofinansowanie otrzyma właściciel budynku, któ-
ry stary piec wymieni na kocioł na paliwo stałe 5 
klasy wydajności, przy czym urządzenie musi być 
koniecznie wyposażone w podajnik, lub na kocioł 
gazowy kondensacyjny. W pierwszym przypadku 
otrzyma 2 tys. zł dofinansowania, w drugim – 2,5 
tys. zł. W ciągu 4 lat obowiązywania programu 
dofinansowania do wymiany starych pieców kop-
ciuchy zostały wymienione na: w 2017 r. 13 ko-
tłów węglowych i 29 gazowych (łącznie dofinan-
sowanie wyniosło 84,5 tys. zł), w 2018 r. – 24 
węglowych i 72 gazowych (209 tys. zł), a w 2019 
r. – 36 węglowych i 77 gazowych (241,5 tys. zł). 

W tym roku program wymiany pieców cały czas 
trwa, do połowy listopada było to 9 kotłów wę-
glowych i 66 gazowych, na co jak na razie z bu-
dżetu Gminy Jasienica wydano 195 tys. zł, ale 
ciągle rozpatrywane są kolejne wnioski. Jak pod-
kreśla wójt Janusz Pierzyna, wyraźnie widać, że 
zdecydowana większość właścicieli domów de-
cyduje się na nowoczesne ogrzewania gazowe, 
znacznie korzystniejsze dla atmosfery. Łącznie 
jak na razie kwota dofinansowania z budżetu 
Gminy Jasienica wyniosła 730 tys. zł. 

Gmina przypomina, że oprócz dofinansowania 
z jej programu własnego dodatkowe dopłaty do 
wymiany kotłów można uzyskać także w ramach 
rządowego programu „Czyste powietrze”. Możli-
we jest łączenie dofinansowania z obu źródeł. 
Obsługę programu „Czyste powietrze” prowadzi 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Katowicach, a wszystkie nie-
zbędne informacje dostępne są na stronie interne-
towej www.wfosigw.katowice.pl.  

Wójt Janusz Pierzyna zachęca jednocześnie 
właścicieli budynków palących węglem do sto-
sowania Sorbentu R1, który podwyższa tempera-
turę spalania, a zarazem eliminuje emisję szko-
dliwych substancji do atmosfery. Na terenie gmi-
ny Jasienica sorbent można kupić w trzech miej-
scach: Ogrodnictwo Kruczek Jasienica, Polszlif 
Rudzica oraz Ekobau Mazańcowice. Osoby, które 
stosują Sorbent R1, wskazują, że czarny dym z 
komina po zastosowaniu tego preparatu zamienia 
się na lekko biały lub niewidoczny – to dostrze-
galna różnica przy wykorzystaniu preparatu. 
Koszt 20 kg Sorbentu R 1 na tonę węgla wynosi 
100 zł brutto. 

www.jasienica.pl

ZAWODY PŁYWACKIE 

Czwarte miejsce zdobyła Karolina Klajmon w zawodach 

pływackich w Oświęcimiu. 

Karolina, mieszkanka Jasienicy, w sobotę 21 listopada wystar-

towała w zawodach 'Sobota Pływacka - Ogólnopolskie Zawody 

Wytrzymałości i Wszechstronności'. 

Mimo mocnej obsady, zawodniczka NKP Bielsko-Biała spisa-
ła się bardzo dobrze zajmując czwarte miejsce w wyścigu na 100 

metrów stylem zmiennym z czasem 1:27.76 równocześnie po-

prawiając swój rekord życiowy o 4 sekundy. 

Dodatkowo w debiucie na dystansie 200 metrów stylem do-

wolnym zajęła szóste miejsce czasem 2:59.81. 
www.jasienica.pl 
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WYMIANA PIECA I INNE DZIAŁANIA DŁUGOFALOWE 
Ponad połowa zanieczyszczeń powietrza w wo-

jewództwie śląskim pochodzi z gospodarstw do-
mowych. Uchwała antysmogowa dla naszego wo-
jewództwa ma doprowadzić do znacznego obniże-
nia tych statystyk. Aby odniosła sukces, potrzebne 
jest zaangażowanie każdego z nas. 

TWOJE DZIAŁANIE MA ZNACZENIE. ZO-
BACZ, CO MOŻESZ ZROBIĆ, ŻEBY ZATRZYMAĆ 
SMOG W ŚLĄSKIM. 

Wymień swój piec na urządzenie spełniające 
obowiązujące normy (piec klasa 5).  

W zależności od daty produkcji twojego obecne-
go pieca powinieneś to zrobić do końca wyznaczo-
nego roku (dotyczy kotłów, których rozpoczęcie 
eksploatacji nastąpiło przed 1 września 2017 r.): 
• kotły powyżej 10 lat od daty produkcji – do koń-

ca 2021 r. 
• kotły od 5 do 10 lat od daty ich produkcji – do 

końca 2023 r. 
• kotły poniżej 5 lat od daty ich produkcji – do 

końca 2025 r. 
• kotły klasy 3 lub 4 – do końca 2027 r. 

 Używaj tylko opału dobrej jakości.  
Uchwała zakazuje używania paliw, których stoso-

wanie powoduje wysoką emisję trujących sub-
stancji do atmosfery. 
Zamiast nich wybierz: 
• ekogroszek 
• pellet 
• węgiel kamienny gruboziarnisty 
• suche drewno – dąb, grab, jesion, buk 
Zamień piec węglowy na bardziej ekologiczne 
źródło ogrzewania: 
• system ciepłowniczy 
• ogrzewanie gazowe 
• ogrzewanie elektryczne 
• odnawialne źródła energii 

źródło: 
https://powietrze.slaskie.pl/content/wymiana-pieca 

ODWIEDZIŁ NAS MIKOŁAJ. 
W sobotę 5 XII do kościoła św. Jerzego w Ja-

sienicy przyjechał Mikołaj, miał samochód za-
miast sań, bo śniegu ani trochę, a tu trzeba było się 
śpieszyć. Przecież dzieci z jasienickiej parafii już 
na niego czekały. Po drodze zabrał jeszcze ze sobą 
pomocnika – Aniołka i  co najważniejsze worek 
pełny prezentów. Aniołek poprosił najmłodszych, 
aby podeszli i najpierw sprawdził czy dzieci były 
grzecznie, czy wiedzą, co to w ogóle znaczy być 
grzecznym. Gdy sprawdzian wyszedł pomyślnie, 
zadowolony zagrał im na flecie kolędę i rozdał 
światełka, aby wskazały drogę Mikołajowi. Coś 
zadzwoniło, zatupało i jest, pięknie ubrany Miko-
łaj przyszedł!!! Od razu uznał, że ks. Rafał ze 
względu na posturę jest mu bardzo bliski. Mikołaj 
zaśpiewał, zatańczył i rozweselił maluchy, a po-
tem z pomocą Anioła rozdał wszystkim prezenty. 
Niektórzy podchodzili śmiało, witali się i zapew-
niali, że od teraz będą już prawdziwymi aniołkami, 
inni tylko z mamą i ledwo co Mikołaja pogłaskali 
po futerku na rękawie. To nic, drogi Mikołaju, na 
pewno za rok już będą odważniejsi. Nie zapomnij  
znów do nas przyjechać i oczywiście pamiętaj, że 
w Jasienicy są same grzeczne dzieci, co rodziców 
słuchają, rodzeństwu wcale psikusów nie robią, 
zwierzętami się opiekują i na roraty chodzą… 
Tylko czemu Mikołaj, jakoś tak nie do końca temu 
wierzył, chyba mu coś ten Aniołek za dużo powie-
dział!!!   

    M. Hawełek 
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KOLEJNY DOBRY TURNIEJ BADMINTONA 
Zawodnicy Beskidzkiego Klubu Badminto-

na Set Mazańcowice wrócili z turniejów Pu-
charu Polski w Badmintonie w Bieru-

niu/Józefosławiu z medalami, zdobytymi w 

grach pojedynczych i podwójnych.  
Zawody Pucharu Polski w Badmintonie w 

grach pojedynczych rozgrywane były od 3 do 6 

listopada. Na tych zawodach złoty medal zdobyła 

Julia Piwowar.  

Z kolei turniej w grach podwójnych przepro-
wadzono tydzień później, od 11 do 13 listopada. 

W tym wypadku Julia także zdobyła złoty medal, 

startując w parze z Anną Czuchrą z UKS Unia 

Bieruń. Z kolei srebrne medale wywalczyła para 
Michał Szczypka i Jacob Toczek, a także Antoni-

na Marszałek z Aleksandrą Wrońską z UKS Ples-

bad Pszczyna.  

Wszystkim zawodnikom serdecznie gratuluje-
my! 

 

 

 GRAND PRIX POLSKI W BADMINTONIE 
Kolejny bardzo dobry występ zanotowali 

zawodnicy BKB Set Mazańcowice na turnie-

jach Grand Prix Polski w Imielinie i Bieruniu, 
przeprowadzonych od 4 do 6 grudnia. 

W kategorii U19 srebrny medal zdobyła Justyna 

Biernot w parze z Aleksandrą Wrońską (UKS 

Plesbad Pszczyna) w grze podwójnej kobiet.  
W kategorii U17 złoty medal wywalczyła Julia 

Piwowar w parze z Anną Czuchrą (UKS Unia Bie-

ruń) w grze podwójnej dziewcząt, Julia dodatkowo 

także srebrny medal w grze pojedynczej. Nato-
miast brązowy medal zdobyli Michał Szczypka i 

Jacob Toczek w grze podwójnej chłopców. 

Z kolei w kategorii U13 brązowy medal wywal-

czył Piotr Babicz w parze z Julią Piaskowską 
(UKS Sokół Ropczyce) w grze mieszanej. 

– Cieszą ogromnie te wyniki, widać efekty pra-

cy, jaką zawodnicy wkładają w treningi – komen-

tuje trener Bartosz Pietryja. 
Przed zawodnikami mazańcowickiego klubu 

jeszcze kilka wyjazdów w tym roku, m.in. na Klu-

bowe Mistrzostwa Polski, gdzie będą startować po 

raz pierwszy i z takim samym składem. 
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JASIENICZANIE W RYWALIZACJI PSICH ZAPRZĘGÓW 
Rodzina Pająków z Jasienicy z sukcesami 

wkroczyła w sezon zawodów psich zaprzęgów 
zdobywając medale na kolejnych turniejach. 

Sezon jesiennych zawodów dla teamu Tomasz 

Pająk (ojciec) i Zuzanna Pająk (córka) rozpoczął 
się w weekend 3-4 października od XIX Lubie-
szowskiego Crossu. Do pokonania psiaki miały dy-

stans 2 x 3,2 km w przypadku Tomasza oraz dwa 

etapy, jeden 2,7 km, drugi 3,2 km dla Zuzi (z po-

wodu złych warunków pogodowych). W pierwszy 
dzień mimo upału pieski świetnie sobie poradziły 

wykręcając średnią 32 km na godz. (Zuzia) oraz 29 

km na godz. (Tomasz). W drugi dzień pogoda po-

stanowiła spłatać figla i zaczął padać deszcz. Mo-
krzy, ale zadowoleni zawodnicy dotarli na metę, 
kończąc zawody na podium: 

• Zuzanna Pająk zajęła 1. miejsce w klasie DS2 

wraz z psami Zoom i Ziggi, 
• Tomasz Pająk zajął 3. miejsce w klasie DR8 

wraz z Shirą, Paulą, Arie, Nitro, Micro, Rally, 

Timem i Leonem. 

Po trzech tygodniach treningów Pająkowie 
wzięli udział w drugich w tym sezonie zawodach, 

jakimi były Szczekowyje w Buku 2020. Trasa li-

czyła 5 km, była różnorodna i ciekawa. Po dwóch 

dniach startów bez przygód, zajęli: 
• 3. miejsce Tomasz Pająk wraz z Paula, Shirą, 

Arie, Nitro, Rally, Micrem, Leonem i Timem, 

• 1. miejsce Zuzanna Pająk razem z Zoomą i Zig-

gim pokonując trasę ze średnią prędkością 31 

km na godz. 
Trzecimi zawodami w tym sezonie były z kolei 

kameralne za-

wody 1st 

Friends Musher 
Race odbywa-

jące się 7 i 8 listopada. Trasa zarówno dla psiaków, jak i zawodni-

ków była mordercza z błotnistymi zakrętami, pionowymi zjazdami 

itp. Trudność trasy udowadniają średnie: 2 x 5 km ze średnią 26,5 
km na godz. w przypadku Zuzi oraz średnia 23,5 km na godz. w 

przypadku Tomasza. Zawody ukończyli na następujących miej-

scach: 

• Zuzanna Pająk 1. miejsce w klasie DS2 oraz rekord trasy, w te-
amie z Zoomą i Ziggim, 

• Tomasz Pająk 2. miejsce w klasie DR6 wraz z Shirą, Paulą, Arie, 

Rally, Leonem i Timem. 

Niestety dla teamu z Jasienicy to były ostatnie zawody w tym 
sezonie, pozostałe imprezy zostały odwołane z powodu sytuacji pa-

nującej na świecie, a same zawody odbywały się bez obecności pu-

bliczności. Teraz zawodnicy z psami przygotowują się do sezonu 
zimowego. 
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 Od najmłodszych lat należy kształtować w dzieciach posta-

wy patriotyczne i obywatelskie, a także uczyć poszanowania dla 

symboli narodowych naszego kraju. Dlatego właśnie dzieci z 

Przedszkola Publicznego w Świętoszówce uczciły rocznicę od-
zyskania przez Polskę Niepodległości. Przygotowały kokardy 

narodowe, którymi ozdobiły swój odświętny strój podczas od-

śpiewania hymnu Polski. 10 listopada 2020 r. wzięły udział w 

ogólnopolskiej akcji „Szkoła do 
hymnu”, a o godzinie 11:11 w ca-

łym przedszkolu rozbrzmiał 

„Marsz Dąbrowskiego”. Ponadto 

dzieci wykonały różnorodne pra-
ce plastyczne nawiązujące do 

symboli narodowych Polski. Na 

zajęciach nauczycielki przybliża-

ły dzieciom legendę o powstaniu 
Państwa Polskiego, a także poka-

zywały różnorodność krajobrazu 

polskiego.  

*** 
We wtorek o symbolicznej godz. 

11:11 odświętnie ubrane dzieci z przedszkola w Rudzicy wspólnie zaśpiewały hymn narodowy. Tym 

samym przyłączyły się do patriotycznej akcji „Szkoła do hymnu”. 

 

 REKLAMA     REKLAMA     REKLAMA 
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Reklama 

w miesięczniku 

„Jasienica” 

tylko  0,60 zł  za 1 cm2 

Ogłoszenia drobne – 1 zł 

  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 




