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RELACJE WÓJTA GMINY JASIENICA 
OŚRODEK ZDROWIA 
W MIĘDZYRZECZU 
GÓRNYM 

Ośrodek zdrowia w 

Międzyrzeczu Górnym 

jest ostatnim z naszej 

gminnej sieci przychod-
ni, w którym należy po-

prawić warunki tech-

niczne. Dyskutowaliśmy o tym w ostatnich latach, 

zrodził się pomysł, aby wykorzystać grunty przy 
parafii rzymskokatolickiej, zwróciłem się w tej 

sprawie do księdza biskupa Romana Pindla. 

Wskazałem, że Gmina Jasienica w ostatnich la-

tach zainwestowała w teren wokół kościoła, m.in. 
wybudowała trzy parkingi. 

Nam zależy na nieodpłatnym przekazaniu 12 

arów na potrzeby budowy nowej przychodni. Ta-

ką działką Parafia dysponuje w miejscu przyszłe-
go pasa okalającego planowany cmentarz. We-

dług przepisów w takim miejscu ogranicza się 
budownictwo, ale obiekty, np. ośrodki zdrowia, są 
dozwolone. 

To dobre miejsce z punktu widzenia dostępno-

ści, to centrum miejscowości, obok kościoła, w 

pobliżu jest szkoła, są gotowe parkingi. Przystę-
pujemy do tego procesu, zabiegamy również o 
pozyskanie dofinansowania z zewnętrznych fun-

duszy na tę inwestycję. Trzeba oczywiście podjąć 
jeszcze wiele działań, m.in. przygotować projekt, 
chcemy jednak, aby przychodnia była gotowa 

najpóźniej w 2023 r. 

SPRAWNA SŁUŻBA ZDROWIA 

Warto powiedzieć o całej podstawowej opiece 

zdrowotnej na naszym terenie. Publiczna służba 
zdrowia w gminie Jasienica działa od wielu lat. 

Przed kilkunastu laty była taka chwila, że przy-

mierzaliśmy się do prywatyzacji i przekazania 

medykom tych pięciu obiektów służby zdrowia, 
jakie istnieją na naszym terenie. W ostatniej chwi-

li się z tego wycofaliśmy. Z dzisiejszej perspek-

tywy widać bardzo wyraźnie, że była to dobra de-

cyzja, a zachowanie gminnej służby zdrowia 
przyczyniło się do zapewnienia naszym miesz-

kańcom podstawowej opieki zdrowotnej na bar-

dzo wysokim poziomie. 
Cieszy to, że wszystkie pięć ośrodków zdrowia 

w dalszym ciągu funkcjonuje, pracuje tam świet-

na kadra, nastawiona na niesienie pomocy dru-

giemu człowiekowi. Co więcej, rozwinęliśmy 
specjalizacje, mamy teraz 13 różnych gabinetów 

specjalistycznych, także certyfikowane laborato-

rium. Mamy bardzo nowoczesny rentgen – już 
trzeci, bo wymienialiśmy aparaty w trakcie jak 
dotychczasowe się starzały. Obecny kosztował 

550 tys. zł, to rentgen wysokiej klasy, który po-

zwala na dużo bardziej dokładną diagnostykę. Ale 

to niejedyne urządzenie, bo mamy również apara-
ty usg i pozostały niezbędny sprzęt. Zawsze z tro-

ską podchodziliśmy do naszej służby zdrowia, 

przeznaczaliśmy duże sumy, aby leczenie prze-

biegało na wysokim poziomie i we właściwych 
warunkach, także lokalowych. Nasi mieszkańcy 

niezależnie od swojej zamożności mają dzięki 

temu bezpośredni i szybki dostęp do lekarza. 

To był główny cel, który przyświecał nam, 
kiedy dwie dekady temu podejmowaliśmy trudną 
wtedy decyzję utrzymania gminnej służby zdro-

wia. Dzisiaj sytuacja w tej dziedzinie jest bardzo 

dobra. Większość ośrodków zdrowia przeszła ge-
neralne remonty, tak jak ostatnio w Rudzicy, z 

dobudowaniem windy i parkingiem, wcześniej w 

Jasienicy z całą kompleksową termomodernizacją 
obiektu. Został wyremontowany ośrodek w 
Grodźcu, a przed dwoma laty powstał zupełnie 

nowy ośrodek w Mazańcowicach. Po wybudowa-

niu międzyrzeckiego ośrodka przez długi czas nie 

będzie potrzeby inwestowania w obiekty służby 
zdrowia w naszej gminie. 

PRACE NAD PLANEM ZAGOSPODAROWANIA 

Proces o wyłączeniu gruntów z produkcji rol-

nej i leśnej, który przez długi czas był zatrzymany 
na poziomie Ministerstwa Rolnictwa, udaje się 
ostatnio pozytywnie rozstrzygać. W tej sprawie 

spotkałem się z ministrem Grzegorzem Pudą, któ-

ry obiecał przyspieszenie rozpatrywania doku-
mentacji, niezbędnej do zatwierdzenia planów 

przestrzennego zagospodarowania  
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RELACJE WÓJTA GMINY JASIENICA 
poszczególnych sołectw. Chciałbym mu za to ser-
decznie podziękować, bo te istotne dla naszych 
mieszkańców decyzje, dotyczące poszczególnych 
sołectw, rzeczywiście uległy przyspieszeniu. 
Otrzymaliśmy z Ministerstwa Rolnictwa już de-
cyzje dla 13 sołectw. Jako ostatnia została tylko 
Jasienica, ale w tej sprawie musi wcześniej się 
wypowiedzieć Urząd Marszałkowski. 

Ja przypomnę, że o możliwość wyłożenia pla-
nu i ostatecznego zatwierdzenia go staramy się od 
wielu lat. Gdy wszystko było gotowe weszły no-
we przepisy, które w wielu pozycjach wymagały, 
aby ponownie zwrócić się o uzgodnienia do około 
40 instytucji. A teraz okazało się, że Regionalna 
Dyrekcja Ochrony Środowiska zwleka z zatwier-
dzeniem naszych projektów, twierdząc, że nie 
zawierają wystarczającego opisu wpływu na przy-
rodę terenów, na których ma się pojawić budow-
nictwo. Zdaniem urzędników nie powinniśmy 
tych terenów przekwalifikowywać na budowlane, 
one powinny zostać w dalszym ciągu niezagospo-
darowane, dzikie, najlepiej je zalesić. 

I właśnie z takimi sprawami się zmagamy, 
przekonujemy, że potrzeba nam nowych terenów 
budowlanych, czekają na to nasi mieszkańcy. To 
znowu opóźnia nasze zamierzenia dotyczące pla-
nów zagospodarowania. Liczyliśmy, że w stycz-
niu, lutym uda się plany wyłożyć do publicznego 
wglądu – przypominam, że to etap niezbędny 
przed ich ostatecznym uchwaleniem – przynajm-
niej dla naszych mniejszych miejscowości, ale 
firma urbanistyczna, która przygotowuje zmianę 
planu, musi jeszcze dokładniej opisać, że te prze-
kwalifikowania nie będą miały negatywnego 
wpływu na przyrodę. Może więc w marcu uda 
nam się wyłożyć do wglądu plany pierwszych so-
łectw i sukcesywnie do końca roku zamknąć ten 
cały proces dla naszej gminy.  
PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI 

Na mój wniosek Rada Gminy Jasienica przyję-
ła nowy „Program Ograniczenia Niskiej Emisji 
dla Gminy Jasienica na lata 2021-2023”. Znowe-
lizowane przepisy pozwolą nam skuteczniej za-
biegać w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach o 
dofinansowanie przedsięwzięć ekologicznych 
związanych z ochroną powietrza. Dotyczy to 
m.in. umorzenia części pożyczek ekologicznych, 
udzielonych nam wcześniej na różne inwestycje. 
W tym wypadku zamiast zwracać te pieniądze, 
będziemy mogli je przeznaczyć na dofinansowa-
nie wymiany starych pieców, bo chcę przypo-
mnieć, że do tej pory wykorzystywaliśmy w tym 
celu środki z własnego budżetu. Przy czym roz-

szerzyliśmy grono podmiotów, które mogą starać 
się o dofinansowanie wymiany, np. w budynkach 
wielorodzinnych. 

Pieniądze z Funduszu pozwolą nam także na 
instalację systemów fotowoltaicznych na kolej-
nych budynkach użyteczności publicznej. W 2019 
r. na szeroką skalę ruszyliśmy z takimi instala-
cjami na strażnicach OSP, szkołach, ośrodkach 
kultury, Urzędzie. Nasze dotychczasowe do-
świadczenia z użytkowania fotowoltaiki są bardzo 
zachęcające, dlatego zależy nam, aby kolejne 
obiekty zostały wyposażone w takie instalacje. 

Szacujemy, że kwota umorzonych ekologicz-
nych pożyczek, które zastąpią środki budżetu 
Gminy Jasienica, to ok. 672 tys. zł. Planujemy je 
wykorzystać w ciągu dwóch kolejnych lat. 

DRUGA DROGA DO STREFY 

Jeszcze pod koniec ubiegłego roku pozyskali-
śmy 4,2 mln zł z Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych na budowę drugiej drogi do Jasienic-
kiej Strefy Ekonomicznej. Droga będzie prowa-
dzić od południowego sięgacza na Strefie do dro-
gi Międzyrzecze – Rudzica, całość ma kosztować 
ok. 5 mln zł, budowa zakończy się w przyszłym 
roku. Obecnie oczekujemy na pozwolenie na bu-
dowę, jesteśmy na ostatnim etapie przygotowań 
do rozpoczęcia procesu budowy. 

Cieszę się, że udało się nam pozyskać pienią-
dze z zewnątrz. Planowaliśmy wybudować tę 
drugą drogę, wykorzystując pieniądze z własnego 
gminnego budżetu, w tym celu odkładając kwotę 
ze sprzedaży gruntów na Strefie, a teraz możemy 
przeznaczyć je na inne zadania inwestycyjne. 
Droga ułatwi dojazd do Strefy, co jest tym bar-
dziej ważne, że planujemy powiększyć areał na-
szych terenów inwestycyjnych o kolejne 70 hek-
tarów. Dodatkowy dojazd będzie więc niezbędny. 

Bardzo dziękuję Ministrowi Stanisławowi 
Szwedowi za wsparcie. 

TRWA PRZEBUDOWA DROGI 
Warto wspomnieć o rozpoczętej już przebu-

dowie drogi Mazańcowice – Międzyrzecze Dolne. 
To droga powiatowa, Starostwo pozyskało dofi-
nansowanie do jej modernizacji, my jako Gmina 
Jasienica dokładamy się do inwestycji kwotą 2,3 
mln zł. Droga stanowić będzie ważne połączenie 
pomiędzy sołectwami w tym rejonie gminy, także 
dojazd do Jasienickiej Strefy Ekonomicznej. 

Dla nas liczy się to, że po modernizacji zdecy-
dowanie poprawi się jakość przejazdu. A trzeba 
pamiętać, że jest to rejon, który intensywnie się 
zaludnia, powstają kolejne budynki,  
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wprowadzają się nowi mieszkańcy. Pamiętając o 

tym zwróciłem się do panów starosty Andrzeja 

Płonki i przewodniczącego Rady Powiatu Biel-

skiego Jana Borowskiego z sugestią, aby w rejo-

nie ulic Na Węgry i Widok powstały bezpieczne 

zatoki autobusowe. Dzięki temu będzie można w 

najbliższej przyszłości wyznaczyć po tej drodze 

linię komunikacji autobusowej, która zostanie po-

łączona ze Strefą.  

GRATULACJE ZA WYNIKI 

Bardzo się cieszę, że pojawiła się kolejna mło-

da osoba z naszej gminy, która zaczęła osiągać 
bardzo dobre wyniki sportowe. Lena Kliś z Ła-

zów ma 16 lat, uczy się w Szkole Mistrzostwa 

Sportowego w Szczyrku, gdzie też trenuje biegi 

narciarskie. W styczniu w parze zdobyła brązowy 

medal mistrzostw Polski Seniorów w konkurencji 

team sprint, wcześniej również w wielu zawodach 

w biegach narciarskich osiągała bardzo dobre 

wyniki. Serdecznie gratuluję Lenie i życzę jej co-

raz lepszych wyników. 

Gratuluję również kolejnych sukcesów, w tym 

medali, badmintonistom BKB Set Mazańcowice. 

W Otwartym Grand Prix Juniorów Młodszych i 

Młodzików Młodszych w Żyrakowie po brąz się-
gnął Maksymilian Piekarczyk w grze podwójnej 

w parze z Mikołajem Krystkiem (UKS Orbitek 

Straszęcin), w grze mieszanej Julia Piwowar z 

Piotrem Liszką (UKS Unia Bieruń) oraz Małgo-

rzata Muszyńska z Tomaszem Buzą (UKS Mil-

lennium Warszawa). Miejmy nadzieję, że w tym 

roku zawodnikom nie zabraknie możliwości roz-

grywania turniejów, a nam powodów do radości z 

ich dobrych wyników. 

ŚWIEĆ PRZYKŁADEM 

Serdecznie dziękuję wszystkim osobom i in-

stytucjom, które zaangażowały się w akcję eduka-

cyjną „Świeć przykładem – bądź widoczny” na 

terenie sołectw naszej gminy. Braliśmy w niej 

swój udział obok policjantów z Wydziału Ruchu 

Drogowego i reporterów Radia Bielsko, ale zaan-

gażowali się również druhowie z miejscowych 

jednostek OSP, sołtysi, radni, rady sołeckie. 

Na miejscu stawiło się wiele osób, co szcze-

gólnie cieszy przede wszystkim dzieci i młodzież. 
Mieliśmy więc okazję wręczyć im elementy od-

blaskowe, które sprawią, że będą lepiej widoczni 

po zmroku jako piesi na drodze. Akcję zorgani-

zowano w Bierach, Bielowicku, Grodźcu, Jasieni-

cy, Świętoszówce, Wieszczętach i Łazach, gdzie 

była szczególnie duże frekwencja. Liczę, że 

wkrótce dotrze również do pozostałych sołectw. 

NAGRODA ZA SPIS ROLNY 

W imieniu naszej gminy odebrałem nagrody, 

przyznane nam za wzorowy udział w Powszech-

nym Spisie Rolnym, przeprowadzonym w ubie-

głym roku. Odebrałem je w środę 27 stycznia z 

rąk dyrektor Urzędu Statystycznego w Katowi-

cach pani Aurelii Hetmańskiej. 

Nagrody przygotował Główny Urząd Staty-

styczny za dużą liczbę rolników, którzy dokonali 

tzw. samospisu. Dokładnie jesteśmy pod tym 

względem drugą gminą w województwie śląskim, 

po Ślemieniu na Żywiecczyźnie, w której rolnicy 

tak licznie sami się spisali. Polegało to na tym, że 

zamiast czekać na rachmistrzów spisowych, rol-

nicy odpowiedzieli na wszystkie pytania spisu za 

pośrednictwem specjalnej ankiety na internetowej 

stronie. 

Serdecznie dziękuję rolnikom z gminy Jasieni-

ca za ich wkład w przeprowadzenie spisu. 

WIĘKSZA SZKOŁA W ŚWIĘTOSZÓWCE 

Trwają prace przy budowie nowego skrzydła 

Szkoły Podstawowej w Świętoszówce. Przed na-

staniem niesprzyjającej aury udało się segment 

doprowadzić do stanu surowego zamkniętego, 

dzięki czemu teraz można wykonywać prace wy-

kończeniowe i instalacyjne wewnątrz obiektu. 

W budynku będzie sześć nowych klas lekcyj-

nych, co ułatwi organizację zajęć. Przypomnę, że 

szkoła w Świętoszówce jest drugą po Międzyrze-

czu Górnym, która musiała zostać rozbudowana 

w wyniku reformy oświaty. Likwidując gimnazja 

jednocześnie nauka w szkołach podstawowych 

została wydłużona o dwa lata i tym samym w 

wielu szkołach w całej Polsce – bo nie jest to tyl-

ko problem gminy Jasienica – zabrakło klas, aby 

pomieścić dwa dodatkowe roczniki. Obie inwe-

stycje przeprowadziliśmy tylko za środki z nasze-

go gminnego budżetu. 

Segment w Świętoszówce będzie gotowy we 

wrześniu na nowy rok szkolny, obecnie myślimy 

o powiększeniu również dwóch kolejnych szkół: 

w Iłownicy i Wieszczętach. 

Rozmawiał Mirosław Łukaszuk 
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OD 1 KWIETNIA DO 30 CZERWCA 2021 R. 
GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY PRZEPRO-

WADZA NARODOWY SPIS POWSZECHNY 
LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2021. 

Udział w spisie jest obowiązkowy. 
Spisem objęci są: 
• mieszkańcy Polski – zarówno Polacy, jak i cu-

dzoziemcy, 

• stali mieszkańcy Polski przebywający w czasie 
spisu za granicą. 

Obowiązkową metodą jest samospis interneto-
wy. Wejdź na stronę GUS spis.gov.pl i wypełnij 
formularz spisowy. Jeżeli nie możesz tego zrobić 
we własnym zakresie, odwiedź najbliższy urząd 
gminy. Na czas trwania spisu urzędy gmin przygo-
towały  specjalne miejsca, gdzie wykonasz 
samospis. 

Nie możesz wykonać samospisu internetowego? 
Zadzwoń na infolinię: 22 279 99 99 i spisz się 
przez telefon. 

Jeśli nie spiszesz się przez internet, ani przez 
telefon, skontaktuje się z Tobą rachmistrz 
telefonicznie lub bezpośrednio, aby przeprowadzić 
spis. Zgodnie z ustawą o narodowym spisie 
powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. nie 
możesz odmówić mu przekazania danych. 

Pamietaj, że udział w spisie jest obowiązkowy – 
tak stanowi ustawa spisowa. Odmowa udziału w 
spisie powszechnym grozi karą grzywny na 
podstawie art. 57 ustawy o statystyce publicznej. 

Nie obawiaj się o swoje dane. Są u nas 
bezpieczne, ponieważ chroni je tajemnica 
statystyczna. Dane jednostkowe zbierane i 
gromadzone w badaniach przeprowadzonych w 
ramach statystyki publicznej są poufne i podlegają 
szczególnej ochronie. Pracownicy statystyki 
publicznej są zobowiązani do przestrzegania 
tajemnicy statystycznej. 

Chcesz sprawdzić, o co zapytamy w spisie? 
Zapoznać się z ustawą spisową? Zweryfikować 
rachmistrza? Wejdź na spis.gov.pl i bądż na 
bieżąco! 

 

MOGĘ! ZATRZYMAĆ SMOG – PRZEDSZKOLAKU ZŁAP ODDECH 
Przedszkole Publiczne w Świętoszówce za 

zgodą Gminy Jasienica bierze udział w drugiej 
edycji kampanii „Mogę! Zatrzymać SMOG – 
Przedszkolaku złap oddech", której organizatorem 
jest Województwo Śląskie, którego zadania reali-
zuje Departament Projektów Regionalnych 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Śląskiego. Celem kampanii jest podniesienie 
świadomości ekologicznej dzieci w wieku 
przedszkolnym, ich rodziców i opiekunów, w za-
kresie wpływu zanieczyszczonego powietrza na 

zdrowie. Kampania składa się z 3 etapów: etap 1: 
Przeprowadzenie zajęć edukacyjno-informa-
cyjnych we wszystkich grupach przedszkolnych, 
etap 2: Przeprowadzenie akcji edukacyjno-
informacyjnej dla rodziców, opiekunów dzieci, 
etap 3: Złożenie sprawozdania z realizacji kam-
panii. Dzięki udziałowi w kampanii nasze 
przedszkole otrzymało 2 oczyszczacze powietrza. 

Nauczycielki z Przedszkola Publicznego 

w Świętoszówce
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PRZYSTANKI NA WIDOKU 
Pierwsze prace przy gruntownej modernizacji 

drogi Mazańcowice – Międzyrzecze Dolne już za 
nami. Po przebudowie droga zyska na znaczeniu. 

Przypomnijmy, jesienią ruszyły prace przy 
przebudowie drogi powiatowej Mazańcowice – 
Międzyrzecze Dolne. Jak wyjaśnia wójt Janusz 
Pierzyna, to ważne połączenie pomiędzy sołec-
twami w naszej gminie, a także droga dojazdowa 
do Jasienickiej Strefy Ekonomicznej. Poprawa 
stanu technicznego tego odcinka o długości ok. 
2,7 km odgrywa więc duże znaczenie w układzie 
komunikacyjnym gminy Jasienica. – Toteż w jed-
nej czwartej finansujemy tę inwestycję z naszego 
budżetu, pomimo że to nie my jesteśmy admini-
stratorem drogi – wyjaśnia wójt. Całość ma kosz-
tować 8,2 mln zł, ale Powiat Bielski pozyskał 3,5 
mln zł dofinansowania z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego, Gmina 
Jasienica dołoży 2,3 mln zł. 

Modernizacja obejmie m.in. poszerzenie jezdni 
na całym jej odcinku do 6, a miejscami 7 metrów. 
Oprócz tego powstaną pobocza szerokości 2 me-
trów, które znacznie poprawią bezpieczeństwo 
pieszych. Na całej długości będzie też nowy rów 
odwadniający. W ramach prac wstępnych w rejo-
nie ronda w Mazańcowicach na skrzyżowaniu 
ulic Starobielskiej i Komorowickiej powstał już 
kanał deszczowy odprowadzający wody z prze-
budowywanej drogi do pobliskiego potoku. 

Zmodernizowana droga ma być gotowa w 
przyszłym roku. Jak wyjaśnia wójt zyska ona na 
znaczeniu, prowadzić będzie po niej nowe połą-

czenie komunikacji autobusowej. Ostatnio Janusz 
Pierzyna spotkał się ze starostą bielskim Andrze-
jem Płonką oraz przewodniczącym Rady Powiatu 
Janem Borowskim i wspólnie ustalono, że w rejo-
nie ulic Na Węgry i Widok należy zaplanować 
wybudowanie zatok autobusowych. – Z przyczyn 
formalnych będą to osobne inwestycje, tym nie-
mniej umożliwią bezpieczny dojazd autobusów na 
przystanek i zabranie pasażerów – wyjaśnia wójt. 
Jak dodaje, ten rejon gminy coraz bardziej się za-
ludnia, powstają kolejne domy i wprowadzają się 
nowi mieszkańcy. – Przystanki i przyszła linia au-
tobusowa znacznie ułatwi im dojazd do innych 
miejscowości – mówi Janusz Pierzyna. 

Na tym samym spotkaniu ustalono także, że 
Powiat Bielski wesprze Gminę Jasienica przy 
przebudowie ulicy Bronowskiej w Mazańcowi-
cach. Droga wprawdzie ma status gminnej, ale 
stanowi ważne połączenie z innymi miejscowo-
ściami powiatu bielskiego. Wkrótce zostanie 
ogłoszony przetarg na wykonanie modernizacji, 
Powiat Bielski i Gmina Jasienica po połowie sfi-
nansują przedsięwzięcie. 

Przy tej okazji rozmawiano również o plano-
wej modernizacji drogi powiatowej Międzyrzecze 
Dolne – Rudzica o kosztorysowej wartości 16 mln 
zł. Wniosek Powiatu Bielskiego o dofinansowanie 
w wysokości połowy kosztów jest w trakcie roz-
patrywania, Gmina Jasienica zobowiązała się do 
finansowego udziału w 25 proc. 

www.jasienica.pl

NOWA DROGA DO STREFY 
Południowy sięgacz na terenie Jasienickiej 

Strefy Ekonomicznej zostanie połączony z drogą 
Rudzica-Międzyrzecze. Dzięki temu Strefa zyska 
drugą drogę dojazdową. 

Jak wyjaśnia wójt Janusz Pierzyna, Gmina Ja-
sienica liczyła się, że będzie musiała wybudować 
drogę z własnego budżetu, ale jednocześnie wójt 
czynił starania, aby uzyskać dofinansowanie do 
inwestycji, szacowanej na 5,0 mln zł. Pod koniec 
ub. roku okazało się, że pieniądze na drogę wpi-
sano na listę Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych i przekazano 4,2 mln zł na to zadanie 
w formie dofinansowania. 

Obecnie trwają przygotowania do ogłoszenia 
przetargu, jeszcze w tym roku ruszą prace. Obej-
mą one budowę odcinka o długości 620 metrów i 
szerokości 7 m. Po jednej stronie na całej długości 

zostanie wybudowany chodnik, powstanie też 
utwardzone pobocze. Nad potokiem i pozostałymi 
ciekami wodnymi powstaną przepusty, a wzdłuż 
drogi częściowo umocnione rowy odwodnienia. 
Droga będzie miała kanalizację deszczową o 
łącznej długości 518,6 m, powstanie kanał tech-
nologiczny na długości ok. 630 m, a także oświe-
tlenie uliczne. 

Droga zostanie dokończona w przyszłym roku. 
– Zdecydowanie ułatwi dojazd na Strefę. To waż-
ne, bo w najbliższym czasie planujemy przezna-
czyć kolejne 70 hektarów w sąsiedztwie na posze-
rzenie Strefy, więc dodatkowe połączenia Strefy 
drogami dojazdowymi stają się niezbędne – mówi 
wójt. 

www.jasienica.pl

Pamiętaj, że marzenia są dla wszystkich, ale spełniają je tylko odważni! 
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ZIMOWE PRACE W NOWYM SEGMENCIE 
Postępują prace przy budowie nowego seg-

mentu dydaktycznego Szkoły Podstawowej w 
Świętoszówce. 

Przypomnijmy, że w ub. roku, mimo pande-
mii, Gmina Jasienica postanowiła wybudować 
nowy segment dydaktyczny przy szkole w Świę-
toszówce. – Brakuje miejsca, aby bez utrudnień w 
funkcjonowaniu mogły uczyć się dwa dodatkowe 
roczniki, jakie przybyły w szkołach podstawo-
wych wraz z reformą oświaty. Dlatego mimo nie-
pewności związanej z epidemią postanowiliśmy 
powiększyć szkołę – wyjaśnia wójt Janusz Pie-
rzyna. 

Nowe skrzydło liczy 30 m długości i 11,5 m 
szerokości, ma bezpośrednie wejście z zewnątrz, 
ale na poziomie parteru i I piętra do głównego 
budynku można przejść dobudowanym łączni-
kiem. Na parterze i I piętrze będą po 3 klasy lek-
cyjne, zaś na II piętrze zostaną przygotowane ko-
lejne 3 dodatkowe pomieszczenia, do zagospoda-
rowania zgodnie z potrzebami szkoły. 

Obecnie budowa osiągnęła stan surowy za-
mknięty, co umożliwiło zimowe prace wewnątrz 
segmentu. Prowadzone są prace instalacyjne, kła-
dzione wylewki, tynki, montowane płyty gipso-
we, rozpoczynają się również roboty wykończe-
niowe. Całość ma być gotowa przed pierwszym 
dzwonkiem we wrześniu. Jednocześnie rozpoczę-
ły się prace przy budowie kuchni i stołówki przy 
szkole. Ta część będzie gotowa w przyszłym ro-

ku. Całość inwestycji pochłonie ponad 4,7 mln zł, 
w całości zostanie pokryta z budżetu Gminy Ja-
sienica. 

– To druga rozbudowa naszej placówki, 
związana z reformą oświaty i powiększeniem 
podstawówek o dwa dodatkowe roczniki. Szkoły 
po prostu okazały się za małe na przyjęcie dodat-
kowych kilkudziesięciu uczniów. Z tego względu 
wcześniej rozbudowaliśmy szkołę w Międzyrze-
czu Górnym, a przed nami konieczność powięk-
szenia kolejnych szkół. W najbliższym czasie za-
mierzamy rozbudować szkoły w Iłownicy i 
Wieszczętach – wyjaśnia wójt. 

www.jasienica.pl

ŚWIEĆ PRZYKŁADEM – BĄDŹ WIDOCZNY W JASIENICY 
Pod takim hasłem w poniedziałek 1 lutego 

przebiegła akcja informacyjno-edukacyjna 
„Świeć przykładem – bądź widoczny”. Dzieci i 
osoby dorosłe w siedmiu sołectwach otrzymały 
elementy odblaskowe. 

W profilaktycznej akcji z mieszkańcami Bier, 
Bielowicka, Grodźca, Jasienicy, Łazów, Święto-
szówki i Wieszcząt wziął udział wójt Janusz Pie-
rzyna, strażacy z OSP Grodziec, Świętoszówka, 
Łazy, Wieszczęta oraz Jasienica, a także policjan-
ci Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Bielsku-
Białej. Akcję wsparło również Radio Bielsko i 
Bielskie Drogi. 

Rozdawano elementy odblaskowe wszystkim 
pieszym, po to, aby na drogach byli widoczni i 
bezpieczni. – Używanie na co dzień elementów 
odblaskowych sprawia, że piesi są lepiej widoczni 
na drodze. Nasze główne zadanie dla poprawy 

bezpieczeństwa pieszych to jednak inwestycje w 
infrastrukturę drogową. Z roku na rok poprawia 
się bezpieczeństwo pieszych w naszej gminie. 
Przede wszystkim dzięki temu, że stawiamy ko-
lejne punkty oświetlenia ulicznego, budujemy 
nowe chodniki, a tam, gdzie nie jest to możliwe, 
utwardzamy i poszerzamy pobocza – wyjaśnia 
wójt Janusz Pierzyna. W ciągu ostatnich 5 lat na 
terenie gminy powstało blisko 5 km nowych 
chodników. 

Przy okazji pieszym, wśród których domino-
wali najmłodsi mieszkańcy sołectw, strażacy za-
prezentowali sprzęt, częstowali również gorącą 
herbatą i słodyczami. 

Jeszcze w lutym podobna akcja planowana jest 
w pozostałych sołectwach w gminie Jasienica. 

www.jasienica.pl

 
 

 

O tym, kim jesteśmy ,nie świadczy wykształcenie, majątek, wygląd czy  

talent, ale to, jak traktujemy drugiego człowieka. 
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POMOCNA DŁOŃ DLA ANI 
– POMÓŻMY JEJ ODZYSKAĆ 

SPRAWNOŚĆ 
11 grudnia 2020 roku mój świat na chwilę się za-

trzymał... W wyniku wypadku samochodowego straci-
łam lewą rękę. Została tak zmiażdżona, że nie udało jej 
się uratować... Teraz czeka mnie długa rehabilitacja i 
zakup protezy. Niestety – wszystko to generuje wydatki 
ponad budżet przeciętnego człowieka. A ja tak bardzo 
chciałabym, aby moje życie znów wróciło na dawne tory. 

Mówi się, że życie zaczyna się po 40? Tak! Mam 

wspaniałą rodzinę: męża i trójkę dzieci. Dwoje najstarszych 

kończy studia w Krakowie, najmłodszy rozpoczął naukę w 
szkole średniej. Mam wymarzoną pracę, do której chciała-

bym wrócić; ogródek, który chciałabym nadal pielęgnować; 
dom, o który chciałabym dbać; psa jamnika, z którym chciałabym móc wyjść na spacer – co tu dużo 

mówić, po prostu tęsknię za zwykłą codziennością. 
11 grudnia jechałam do pracy. Było rano, dzień wcześniej spadł pierwszy śnieg... Zauważyłam kie-

rowcę jadącego niebezpiecznie z naprzeciwka i, aby uniknąć zderzenia czołowego, wykonałam ma-

newr, w wyniku którego wpadłam w poślizg i uderzyłam w drzewo. Niestety ręka została tak poważnie 

zmiażdżona, że nie było mowy o jej uratowaniu... 

Przede mną długa droga po odzyskanie sprawności. Czasu już nie cofnę i jedyne, co mogę te-
raz zrobić, to walczyć. By móc wrócić do dawnego życia, potrzebuję protezy ręki, która niestety 
kosztuje bardzo dużo pieniędzy. Obecnie czekam na kosztorys... 

Rodzina i Przyjaciele dają mi ogromne wsparcie, nadzieję i wiarę, że jeszcze może być nor-
malnie. Koszty, które musimy ponieść, są jednak ogromne, dlatego proszę Was o wsparcie! 

Anna z Rudzicy 

  

 

Wesprzyj 
Strona zbiórki:  www.siepomaga.pl/anna-koziar 
Przelew tradycyjny 
Odbiorca: Fundacja Siepomaga 
Nr konta: 89 2490 0005 0000 4530 6240 7892 
Tytułem: 26429 Anna Koziar darowizna 
 

Rozlicz  Twój PIT i przekaż  
Numer KRS 0000396361  
Cel szczegółowy 1% 0105858 Anna  
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WIĘCEJ NA WYMIANĘ KOPCIUCHÓW 
W tym roku właściciele i współwłaściciele do-

mów otrzymają większe wsparcie na wymianę 
kotłów. 

– Co roku z budżetu Gminy Jasienica przezna-
czamy ćwierć miliona złotych jako dopłatę dla 
mieszkańców na wymianę starych kopciuchów na 
nowoczesne i ekologiczne ogrzewanie. Teraz zasa-
dy będą jeszcze korzystniejsze – wyjaśnia wójt Ja-

nusz Pierzyna. 
Zmieniono właśnie zapisy w regulaminie przy-

znawania dotacji celowej na wymianę źródła 
ogrzewania budynków mieszkalnych i lokali miesz-
kalnych. Korzystnie zmieniają się również kwoty 
dofinansowania. Właściciel domu, który pozbywa 
się starego kotła na paliwo stałe, na kocioł gazowy 
kondensacyjny dostanie dopłatę w wysokości 4 tys. 
zł. 

Z kolei po 2,5 tys. zł dofinansowania dostaną 
właściciele mieszkań w budynku dotychczas 
ogrzewanym wspólną instalacją ze starego kotła. W 

tym wypadku dopłata musi zostać wykorzystana na 
zainstalowanie w każdym z lokali kotła gazowego 
kondensacyjnego. Dopłata w wysokości po 2 tys. zł 
na mieszkanie jest przeznaczona dla takich samych 
budynków, w których zostanie zlikwidowany stary 
kocioł wspólnego centralnego ogrzewania i zastą-
piony kotłem bądź gazowym kondensacyjnym, bądź 
na paliwo stałe, spełniającym wymagania ecodesi-
gnu-ekoprojektu. 

W ciągu ostatnich czterech lat Gmina Jasienica 
udzieliła dofinansowania do wymiany blisko 340 
kotłów centralnego ogrzewania. W ciągu 4 lat obo-

wiązywania programu dofinansowania do wymiany 
starych pieców kopciuchów zostały wymienione na 
nowe: w 2017 r. 13 kotłów węglowych i 29 gazo-
wych (łącznie dofinansowanie 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 2020 roku wymieniono 21 kotłów 
węglowych i 63 gazowych, na co z budżetu Gminy 
Jasienica wydano 195 tys. zł. Jak podkreśla wójt Ja-
nusz Pierzyna, wyraźnie widać, że zdecydowana 
większość właścicieli domów decyduje się na no-
woczesne ogrzewania gazowe, znacznie korzyst-
niejsze dla atmosfery. Łącznie jak na razie kwota 

dofinansowania z budżetu Gminy Jasienica wynio-
sła 730 tys. zł. 

Przypominamy, że w województwie śląskim 
obowiązuje uchwała antysmogowa, która zobowią-
zuje do likwidacji starych pieców. Zgodnie z jej za-
pisami należy dokonać wymiany pieca w określo-
nym terminie: 

- kotły powyżej 10 lat od daty produkcji – do 
końca 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. 
Wójt Janusz Pierzyna zachęca też właścicieli bu-

dynków opalanych węglem do stosowania Sorbentu 
R1. Preparat podwyższa temperaturę spalania, jed-
nocześnie eliminuje emisję szkodliwych substancji 
do atmosfery. Na terenie gminy Jasienica sorbent 
można kupić w trzech miejscach: 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 nie-

widoczny – to dostrzegalna różnica przy wykorzy-
staniu preparatu. Koszt 20 kg Sorbentu R1 na tonę 
węgla wynosi 100 zł brutto – mówi wójt. 

www.jasienica.pl

WÓJT ODEBRAŁ NAGRODY 
Gmina Jasienica otrzymała nagrody za za-

angażowanie rolników z Jasienicy w Powszech-
nym Spisie Rolnym 2020. 

W środę 27 stycznia na ręce wójta nagrody 
przekazała dyrektor Urzędu Statystycznego w Ka-
towicach Aurelia Hetmańska. W skali całego woje-
wództwa śląskiego Gmina Jasienica była drugą pod 
względem odsetka rolników, którzy sami wykonali 
zadania spisu. – Dziękujemy właścicielom gospo-
darstw rolnych za tak dobry wynik – powiedział 
wójt odbierając nagrody. 

Powszechny Spis Rolny 2020 trwał przez cały 
wrzesień i październik, zorganizował go Główny 
Urząd Statystyczny. Tradycyjnie zadanie spisu było 
powierzone przeszkolonym rachmistrzom, sami rol-
nicy mogli jednak poprzez specjalną stronę interne-

tową dokonać samospisu, dzięki czemu wizyta 
rachmistrzów spisowych w gospodarstwie była już 
niepotrzebna. Samospis Urząd Statystyczny zorga-
nizował w formie konkursu dla gmin o najwyższym 
wskaźniku na terenie każdego województwa. Pod 
tym względem rolnicy z gminy Jasienica wykazali 
się dużym zaangażowaniem, lepiej wypadli tylko 
rolnicy z gminy Ślemień na Żywiecczyźnie. 

Zgodnie z Komunikatem nr 2 Jury Konkurso-
wego nagrodę stanowi sprzęt elektroniczny: 3 kom-
putery stacjonarne, 3 monitory, 4 tablety, 1 bez-
przewodowa myszka, 2 głośniki bluetooth JBL 
GO2, 2 pendrive’y 128 GB, 8 powerbanków. 

www.jasienica.pl
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SERCE PRZEPEŁNIONE  

200 kg nakrętek zebrał Zakład Karny w 

Cieszynie, by wspomóc w zbiórce charytatyw-

nej na rzecz ciężko chorego Kubusia – miesz-

kańca naszej gminy. 
https://www.fundacjasercadlamaluszka.pl/.../jakub-
kidon.html 

Tym samym rzucił nam wyzwanie, by po-

bić ten rekord. Zapraszamy więc wszystkich 

do wzięcia udziału w akcji i przypominamy 

lokalizację wszystkich serc w naszej gminie: 
1. Jasienica (przy sklepie Roll) 

2. Jasienica (obok Urzędu Gminy Jasienica)  

3. Wieszczęta (obok OSP) 

4. Landek (obok przystanku na skrzyżowaniu 
z Iłownicą) 
5. Iłownica (obok OSP) 

6. Rudzica (obok Parafii) 

Zbiórka w Landeku prowadzona jest dla Szy-
monka. 

Szczegóły dostępne:  
https://www.facebook.com/Stawiarskiego/ 

W podobny sposób prowadzona jest zbiórka w 
sołectwach Iłownica i Wieszczęta, a tu dochód ze 

sprzedaży plastikowych nakrętek zostanie przekaza-

ny na pomoc niespełna dwuletniemu Szymusiowi! 

Więcej o pomocy dla Szymona: 

https://www.fundacjasercadlamaluszka.pl/.../szymon. 
 www.jasienica.pl

29 FINAŁ WIELKIEJ 
ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ 

POMOCY ZA NAMI 
Dwie jednostki OSP z terenu Gminy Jasienica, tj. 

Roztropice i Wieszczęta zagrały w 29 finale WOŚP.   
Grupa „Strażacy” zebrała 13 660,73 zł.  
Druhowie z OSP Roztropice dziękują Sztabowi 

WOŚP Grupa Ratownictwa PCK Bielsko-Biała, za 
to, że kolejny raz mogli zagrać wspólnie.   
Dziękują również:  
• druhom z OSP Wieszczęta za połączone siły i 

wspólną akcję;  
• kierownictwu Centrum Handlowego Auchan w 

Bielsku-Białej za możliwość kwestowania w ga-
lerii oraz wykonanie plakatów; 

• ks. Piotrowi Janikowi z parafii Ewangelickiej w 
Wieszczętach za zaproszenie wolontariuszy i 
możliwość kwestowania; 

• wszystkim tym, którzy sprawili, że nasze puszki 
były coraz pełniejsze; 

• wolontariuszom za wasze zaangażowanie;  
• Grzegorzowi Dziadkowi za pomoc przy montażu 

fotościanki, za transport i materiały; 
• Firmie Upominek za wykonanie koszulek spe-

cjalnie na ten finał; 
• Rider112 za wykonanie zdjęć. 

I dziękujemy wszystkim tym, którzy sprawili, że 
ten dzień zapamiętamy na lata.  
Za rok kolejny finał i my będziemy grali na pewno.  

Siema 
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Z  G Ó R K I … 
Wreszcie prawdziwa! 

Już dosyć! Wystarczy! Tym razem nie będzie 
ani słowa o koronawirusie, o aferach, o podsłu-
chach, o odwołaniach i awansach, o naszych wła-
snych brudach i tych zza oceanu. Wystarczy… Bo 
jest piękny temat, czysty i nieskalany, wyczeki-
wany tęsknie przez cale lata. Oto właśnie się zi-
ścił. Cierpliwość jest wielką cnotą, więc watro by-
ło czekać… 
 To zima! Prawdziwa zima, a nie zima nieczu-
łych serc. Prawdziwa biel, a nie tylko ta niechcia-
na białych włosów. Prawdziwy śnieg, dużo śniegu 
i prawdziwe bałwany, a nie tylko te ze złośliwego 
porównania osobników, którzy jak najbardziej za-
sługują na takie miano. Prawdziwy mróz, wielki 
mróz, nie tylko z zamrażalników rozmrożonych 
lodówek, ale ten odwieczny, czerwieniejący się 
gilami i …twarzami owiewanymi przenikliwym 
wiatrem. Poza tym prawdziwa radość dzieci, rzu-
cających w siebie prawdziwymi śnieżkami… Ta 
zima prawdziwa, ten śnieg i mróz, jakby nie z tej 
epoki, nie z tego świata, więc nie dziw, że wspo-
mnienia sypią się z pamięci, jak płatki śniegu z 
jasnego nieba: 

– pierwsze narty zrobił mi Ojciec w Fabryce 
Mebli Giętych (Mundus) w Jasienicy, gdy miałem 
cztery czy pięć lat. Kolejne, już prawdziwe, nie-
bieskie, przyniósł (przed ponad pięćdziesięciu la-
ty) Aniołek pod choinkę. Dzisiaj stoją  w mojej 
„izdebce regionalnej”, obok wiekowych krzyży i 
żaren… Ileż ja się na nich najeździłem, naskaka-
łem po okolicznych pagórkach… 

– pierwsze łyżwy (też je mam!), mocowane do 
butów z „dziurką” wydłubaną w skórzanej pode-
szwie, równie stare jak narty. Jeździłem na nich 
jak wariat na zamarzniętym stawie obok kościoła 
w Rudzicy. Po stawie nie ma śladu, bo dzisiaj jest 

tam parking, a ja widzę cią-
gle tamten staw okolony 
kamiennym parkanem i 
wierzbami, z taflą grubego 
lodu, w której (jak owady w 
bursztynie) zastygły rybki… 
– pierwsze sanki, na których 
zjeżdżałem w rudzickiej „Dębinie”. Tamtych sa-
nek już dawno nie ma, ale jest „Dębina” i ostało 
się jeszcze kilka wiekowych dębów. Mam wiarę i 
nadzieję, że chociaż te dęby przetrwają…  
– pierwszy kulig za „srómbkym” (to „po naszy-
mu” sanie) ciągniętym przez kare konie, ale już 
drugi za czerwonym motocyklem marki WSK do-
siadanym przez sąsiada, Józefa Kohuta, który jeź-
dził takim zygzakiem – choć był trzeźwy – że co 
chwilę lądowaliśmy z sanek, po same uszy, w 
wielkich zaspach… 
– pierwsze lodowisko przy szkole w Rudzicy, do 
którego robiliśmy bandy z panem Urbańcem, a 
błyskawicznie zamarzającą wodę lali strażacy z 
OSP. Jeździliśmy jak opętani, wykorzystując na-
wet długą przerwę, więc zderzenia i upadki, któ-
rych widomym świadectwem były wielkie guzy 
na czołach. Zdarzały się często… 
 Ech, łza się w oku kręci… Mógłbym tak przy-
woływać bez końca zimowe obrazki sprzed lat, a 
pretekstem jest właśnie ta zima, która teraz, wy-
jątkowo(?) przypomina tamtą sprzed lat. Taka 
piękna, taka czysta, taka nieskalana… Z ostrym 
mrozem i z białym śniegiem, okrywającym lito-
ściwie białą kołderką brudy tego świata; a może 
śnieżnym bandażem rany ziemi, zadane przez sza-
lonego człowieka… 

Juliusz Wątroba 

 

„MALUCHY BEZ GRANIC”! 
Dzieci z Przedszkola w Świętoszówce wzięły 

udział w mikroprojekcie pt. „Maluchy bez granic” 

organizowanym przez Stowarzyszenie Lokalnej 

Grupy Rybackiej z Bielska-Białej. Udział w pro-
jekcie polegał na zaprezentowaniu dzieciom z 

grup starszych edukacyjnego filmu przyrodnicze-

go, który miał za zadanie ukazanie piękna przyro-

dy, fauny i flory, która na co dzień nas otacza, a 
także przeprowadzenie lekcji przyrody, w której 

dzieci bardzo aktywnie wzięły udział. Przedszko-

laki otrzymały również gry planszowe, puzzle, 

książeczki oraz kolorowanki, które poprzez 

zabawę uczą dzieci szacunku do otaczającej nas 

przyrody. Dziękujemy Stowarzyszeniu Lokalnej 
Grupie Rybackiej za możliwość wzięcia udziału 

w projekcie i mamy nadzieję na kontynuację ko-

lejnych wspólnych działań na rzecz rozwoju dzie-

ci. 
Nauczycielki z Przedszkola Publicznego 

w Świętoszówce 

 

Ludzi należy kochać, a rzeczy używać. Nigdy odwrotnie! 
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DOWNI STARZYCY, A DZISIEJSI DZIADKOWIE  
Witóm piyknie. 

 Ludeczkowie złoci, tóż mieli my tyn Dziyń 
Dziadków, kierego za moich młodych roków my 

nie świyntowali, ale kożde spotkani ze starkóm 

abo starzykym było dlo nas świyntym. To łóni by-

li dlo nas móndrościóm i kopalnióm wiedzy. Nie-
downo spytoł mie młody karlus, jako je różnica 

miyndzy starzykami z waszego pokolynio, a dzi-

siejszymi dziadkami. 

Karlusku – łodpowiedziołech mu, to je łogrómnie 
wielko różnica, piyńść do łoka jeszcze sie przypa-

suje, ale downi starzycy do dzisiejszych dziadków 

ni. A to tymu, że downiejsi starzycy różnili sie 

łokropnie łod dzisiejszych, inaczyj sie łoblykali, 
myśleli i godali. Starka przez dziedzine piechty 

gnała, jak jakóm sprawe w gminie abo do kamrat-

ki miała, a po dródze co nowego na dziedzinie też 
sie dowiedziała. Jak starzyka kolana bolały to sia-
no gibko skludzoł, bo bydzie padało, a jak starce 

zaś sie czkało, to na mur betón kierysi jóm 

spóminoł i bydzie miała gości. Starzyk dycki ku-

rzył fajke, takóm porcelanke, z łogrómnym cybu-
chym. Cygarety do gymby by nie wziył – prawił, 

żeby mu wardżyska popuchły, jak nie przymierza-

jónc krasuli, kie sie łosetu nażrała. Fajke se ku-

rzyć to jakosikej po chłopsku było. Roz w tydniu 
czytał wiadómości w gazecie, słowo po słowie, 

czasym ze dwa razy, żeby mógł to dokładnie po-

rozprowiać sómsiadowi.  

Jak żech prawił różnili sie też strzycy łobly-
czym. Starzyk mieli bruclik, biołóm koszule, cie-

płóm gunie na zime, flanelowe gacie i wysoki bó-

ty taki z cholewami. A starka chodziła w letniku, 

w czepcu biołym na głowie a wyżurkowano zaw-
sze była piykno, zawsze do podziwu. Na chłód-

niejsze dni łodziywaczke na ramiónia chynyła, a 

jak marzło w zimie to wełnianóm hacke. Zaś w 

jesiynne i zimowe wieczory w chałpie ze starzy-
kym siedzieli i se razym ty stare, piykne cieszyń-

ski pieśniczki śpiywali.  

Dzisiejsi dziadkowie ina-

czy wyglóndajóm: babcia już 
pieszo po dziedzinie nie góni, 

siado do auta i jedzie kaj 

trzeja, a jak na rowerze to ta-

kim z przerzutkami. Kole 
chałpy na grzóndkach już nie 

gazduje, wszystki jarzynki 

czyściutki w supermarkecie kupuje. Pogody po 

przyrodzie też nie przepowiado, bo w telewizorze 
przeca łogłóndnie jako bydzie pogoda na dwa 

tydni naprzód. Fajki dziadek nie kurzy jyno cy-

gartle, wiadomości w gazecie też nie szuko bo mo 

to zaroz na poczekaniu w internecie. Tu sie dowiy 
co nowego na dalekim świycie i łu nas w kraju. A 

jak se razym dziadek z babcióm siednóm, tak łoto 

przy niedzieli, to już nie śpiywajóm, bo w radiu 

gro piykno muzyka. Łoblycze też dzisiejsi dziad-
kowie majóm inaksze. Dziadek nosi szumny an-

cug, a babka zaś sukiynke abo zgrabny kostiumik, 

trzewiki na wysokim krómfleku, a na głowie kło-

buk. I tak sie świat zmiyni, starzycy łodeszli –  
nastali dziadkowie.  

Tóż w dniu Waszego świynta życzym wszyst-

kim Dziadkóm i Babcióm, by wnuki Wóm pszoli, 

by dumóm Waszóm byli i wsparciym na dłógi, 
dłógi roki.  

Ale jo se bydym spóminoł tych moich starzy-

ków, móm przeca do tego osobiste prawo i prze-

czytejcie se wiersz Jana Chmiela, w kierym pisze, 
jak łón to widzioł: 

„(…) Starzik był to człowiek wielce szanowany 

przez przocieli, znómych, rodzine i wnuki. 

Był stateczny, móndry, dobrze łoczytany, 
Dziadek by móg pobiyrać łod niego nałuki. 

 

Choć starka miywali doś godne roboty,  

zowdy jim  dlo wnuczónt czasu kapke stykało. 
Babcia sie łoblecze w nowomodni szróty 

i loto po dziedzinie, jak jaki fifidło.” 

J.N. Josiyniczanin

MEDALOWY POCZĄTEK ROKU 
Dobry początek roku z trzema medalami zaliczyli badmintoniści BKB Set Mazańcowice. 

W Żyrakowie od piątku 22 do niedzieli 24 stycznia rozgrywany był turniej Otwarte Grand Prix Junio-

rów Młodszych i Młodzików Młodszych. Podczas zawodów brązowy medal wywalczył Maksymilian 

Piekarczyk w grze podwójnej z Mikołajem Krystkiem (UKS Orbitek Straszęcin). W grze mieszanej Ju-
lia Piwowar i Piotr Liszka (UKS Unia Bieruń) oraz Małgorzata Muszyńska i Tomasz Buza (UKS Mil-

lennium Warszawa) także uplasowali się razem na najniższym stopniu podium. 

W turnieju brali udział także: Maciej Babicz, Piotr Babicz, Karol Dubiel, Patryk Kramarczyk i Ty-

moteusz Stefaniuk.    Zdjęcia (ostatnia strona): Stowarzyszenie Beskidzki Klub Badmintona SET 
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SPALARNIA W REGIONIE 
Do powstania spalarni w Wapienicy jeszcze 

daleka droga. Musimy jednak jasno powiedzieć, 
że jako Gmina Jasienica na decyzję w tej sprawie 
mamy niewielki wpływ. 

Jak podkreśla wójt gminy Jasienica Janusz Pie-
rzyna, problem spalarni śmieci w Bielsku-Białej 
należy do spraw drażliwych. – Z jednej strony 
powstanie takiego obiektu w sąsiedztwie przy-
nieść może korzyści ekonomiczne w postaci niż-
szych stawek za śmieci. Z drugiej jednak spalar-
nia zawsze stanowić będzie potencjalne zagroże-
nie dla środowiska – mówi Janusz Pierzyna. 

Wójt był jedynym przedstawicielem gmin 
Aglomeracji Beskidzkiej, który odmówił podpi-
sania się pod uchwałą tego stowarzyszenia o ko-
nieczności szybkiego wybudowania spalarni w 
Wapienicy. Aglomeracja Beskidzka to stowarzy-
szenie zrzeszające samorządy południa woje-
wództwa śląskiego. Należącemu do organizacji 
Miastu Bielsko-Biała zależało na takiej uchwale 
popierającej wybudowanie spalarni. Budowie In-
stalacji Termicznego Przerobu Odpadów (ITPO) 
– jak fachowo się nazywają tego typu obiekty – 
zlokalizowanej w Bielsku głośno sprzeciwiają się 
sami mieszkańcy miasta. Przede wszystkim za-
chodnich dzielnic, głównie Wapienicy i osiedla 
Wojska Polskiego, bowiem władze miasta wła-
śnie Wapienicę, dokładnie jej część przylegającą 
do drogi ekspresowej S52, wskazały jako najlep-
sze miejsce na postawienie obiektu. 

Władze miasta próbują przekonać do pomysłu 
nie tylko samych mieszkańców Bielska, ale i ca-
łego regionu, powołały Radę Interesariuszy, do 
której zaprosili m.in. przedstawiciela Jasienicy. 
Wójt wyznaczył do niej Krzysztofa Wieczerzaka, 
wicewójta gminy. Jak na razie Rada spotkała się 3 

razy, reprezentanci Bielska-Białej przekazali in-
formacje o postępach w przygotowaniu inwesty-
cji. Spalarnia ma należeć do średnich obiektów 
tego typu, obliczona na przerób 100 tys. ton od-
padów rocznie, tj. ok. 12,5 tony na godzinę, zbu-
dowana w technologii rusztowej, a więc takiej, 
jakiej używa 90 proc. spalarni na świecie. Ciepło 
ze spalonych śmieci zostanie wykorzystane do 
ogrzewania, co jeszcze bardziej może obniżyć ra-
chunki za odpady w gminach regionu. 

Branych pod uwagę jest pięć lokalizacji, Wa-
pienica wydaje się najlepszą. Przed rokiem Rada 
Miejska Bielska-Białej podjęła uchwałę o wybu-
dowaniu ITPO, 5 marca Janusz Pierzyna skiero-
wał do prezydenta Jarosława Klimaszewskiego 
pismo, że lokalizacja w Wapienicy budzi niepokój 
mieszkańców naszej gminy. – Jesteśmy najbliż-
szymi sąsiadami, więc jak najbardziej sprawa nas 
dotyczy. Ale musimy sobie powiedzieć jasno, że 
jako Gmina Jasienica zapewne nie będziemy mieć 
większego wpływu na lokalizację i decyzje o bu-
dowie spalarni na terenie Miasta Bielska-Białej – 
wyjaśnia wójt Janusz Pierzyna. 

Jednocześnie jednak uspokaja. – Możemy eg-
zekwować rzetelne zastosowanie odpowiednio 
bezpiecznych technologii i przestrzegania wła-
ściwych zasad eksploatacji i wykorzystania fil-
trów. To zdecydowanie zminimalizuje możliwość 
zanieczyszczenia środowiska przez wapienicką 
spalarnię – wyjaśnia. – Trzeba mieć też świado-
mość, że nie tylko my mamy obawy w związku z 
docelową budową spalarni w rejonie Wapienicy. 
Dużo większy opór budzi ona w samym Bielsku. 
Toteż zanim powstanie jest jeszcze parę rzeczy do 
rozstrzygnięcia – dodaje wójt. 

www.jasienica.pl

NABÓR WNIOSKÓW 500+ 
Gminny Ośrodek Pomocy w Jasienicy in-

formuje, iż w związku z rozpoczynającym się 
od 1 czerwca 2021 r. nowym okresem świad-
czeniowym 2021/2022 ruszy kolejny nabór  
wniosków 
o ustalenie prawa do świadczenia wycho-
wawczego na nowy okres. 

Aby uzyskać prawo do świadczenia wycho-
wawczego od 1 czerwca 2021 r., wnioski będzie 
można składać już od 1 lutego 2021 r. drogą elek-
troniczną czyli przez Internet za pośrednictwem 
portalu Ministerstwa Rodziny empa-
tia.mrpips.gov.pl, przez bankowość elektroniczną 
lub przez portal PUE ZUS, a od 1 kwietnia 2021 
r. także drogą tradycyjną (papierową), czyli oso-

biście w GOPS Jasienica lub za pośrednictwem 
poczty. 

Ważne! 
• Aby zachować ciągłość wypłaty świadczenia 

wychowawczego i otrzymać świadczenie, w 
miesiącu czerwcu 2021 r. wniosek należy zło-
żyć w terminie do 30 kwietnia 2021 r. 

• Złożenie wniosku do końca czerwca 2021 r. 
będzie gwarantowało, że świadczenie wycho-
wawcze zostanie wypłacone z wyrównaniem 
od 1 czerwca 2021 r. 

• Natomiast, jeśli osoba ubiegająca się o świad-
czenie złoży wniosek na nowy okres po 30 
czerwca 2021 r.świadczenie wychowawcze 
będzie przysługiwało od miesiąca złożenia 
wniosku.  
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. STOP PRZEMOCY W RODZINIE – ZAREAGUJ!!! 
Co to jest przemoc w rodzinie? 

W świetle przepisu art. 2 ust. 2  Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tj. Dz. U. z 
2020r. poz. 218) jako przemoc w rodzinie należy rozumieć: „jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub 
zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, w szczególności narażające te osoby na niebezpie-
czeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące 
szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych 
przemocą”. 
PRZEMOC W RODZINIE CHARAKTERYZUJE SIĘ 
TYM, ŻE: 
1. JEST INTENCJONALNA Przemoc jest zamierzonym 

działaniem człowieka i ma na celu kontrolowanie  
i podporządkowanie ofiary. 

2. SIŁY SĄ NIERÓWNOMIERNE W relacji jedna ze 
stron ma przewagę nad drugą. Ofiara jest słabsza a 
sprawca silniejszy. 

3. NARUSZA PRAWA I DOBRA OSOBISTE Sprawca 
wykorzystuje przewagę siły narusza podstawowe prawa 
ofiary (np. prawo do nietykalności fizycznej, godności, 
szacunku itd.). 

4. POWODUJE CIERPIENIE I BÓL Sprawca naraża 
zdrowie i życie ofiary na poważne szkody. Doświadcza-
nie bólu i cierpienia sprawia, że ofiara ma mniejszą 
zdolność do samoobrony. 

PRZEMOC W RODZINIE JEST PROCESEM I PRZE-
BIEGA WEDŁUG CYKLU: 
• Faza pierwsza to faza narastania napięcia. Charaktery-

zuje się wyczuwalnym wzrostem napięcia, narastający-
mi sytuacjami konfliktowymi. Przemoc ma tu formę 
werbalną, stosunkowo łagodną. 

• Druga faza to faza ostrej przemocy. W tej fazie napię-
cie wzrasta, aż następuje wybuch agresji, dochodzi do 
ataku. 

• Ostatnia faza to faza „miesiąca miodowego”. Po napa-
ści sprawca wyraża skruchę i przeprasza, na nowo oka-
zuje miłość, obiecuje poprawę. Jednak po pewnym cza-
sie, niezależnie od postępowania partnera, sprawca nie 
wytrzymuje i cały cykl zaczyna się od nowa. 

SPECJALIŚCI WYRÓŻNIAJĄ PIĘĆ PODSTAWO-
WYCH FORM PRZEMOCY W RODZINIE, GDZIE 
POSZCZEGÓLNE FORMY NAJCZĘŚCIEJ WYSTĘPU-
JĄ W POŁĄCZENIU Z INNYMI: 
1. fizyczna – najbardziej widoczna i najtrudniejsza do 

ukrycia, od szturchania, popychania, ciągnięcia za wło-
sy, uszy, aż po zachowania powodujące ostre urazy fi-
zyczne wymagające hospitalizacji. To właśnie jej dra-
styczne przykłady są pokazywane przez media. 

2. psychiczna – najtrudniejsza do udowodnienia, często 
zaczyna się niepostrzeżenie, od ignorowania czyichś po-
trzeb, krytykowania poglądów, zazdrości, ograniczania 
kontaktów z bliskimi, po oskarżanie, poniżanie, wy-
śmiewanie, upokarzanie, szantażowanie i groźby; 

3. ekonomiczna/materialna – uniemożliwianie podjęcie 
pracy, dostępu do wspólnych środków finansowych  i 
dóbr materialnych, odbieranie zarobionych pieniędzy, 
niszczenie własności, niełożenie na utrzymanie rodziny; 

4. seksualna – przedmiotowe traktowanie drugiej osoby w 
celu zaspakajania własnych potrzeb seksualnych, zmu-
szanie do nieakceptowanych przez partnera praktyk i za-
chowań seksualnych (od sytuacji zmuszania do ogląda-
nia pornografii po gwałt); 

5. zaniedbanie – najczęściej stosowane wobec dzieci, a 
objawiające się niezaspokajaniem ich podstawowych 
potrzeb emocjonalnych i fizycznych. 

O zaniedbaniu mówimy w przypadku odrzucenia emocjo-
nalnego dziecka, braku zainteresowania się jego rozwojem, 
problemami, a także zdrowiem i higieną. 

PAMIĘTAJ!!! 
Prawo zabrania stosowania przemocy i krzyw-

dzenia swoich bliskich. Jeżeli Ty lub ktoś z Twoich 
bliskich jest ofiarą przemocy ze strony osoby naj-
bliższej, nie wstydź się prosić o pomoc. Prawo stoi 
po Twojej stronie! Pamiętaj, PRZEMOC TO 
PRZESTĘPSTWO. 
Gdzie szukać pomocy? 
• Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Jasienicy, Jasienica 

845, 43-385 Jasienica, tel. 33/8152992, 
• Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jasienicy, Jasieni-

ca 845, 43-385 Jasienica, tel. 33/8152992, 
• Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie 

„Niebieska Linia”, tel. 800 12 00 02, 
• SOS Linia Pomocy Pokrzywdzonym, tel. 222 309 900 
• Komisariat Policji w Jasienicy, Jasienica 1401, 43-385 Ja-

sienica, tel. 33/8250510; 
• Punkt Konsultacyjny w Jasienicy, Jasienica 894, 43-385 

Jasienica, 33/8216091; 
• Podbeskidzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej ul. Piękna 2, 

43-300 Bielsko-Biała, tel. 33/8146221, 3319288, poikbiel-
sko@interia.pl, 

• Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku - Białej 
ul. Piastowska 40, 43-300 Bielsko – Biała, tel. 33/8136930, 

• Diecezjalny Ośrodek Wspierania Rodziny, ul. Bystrzańska 
55c, 43-300 Bielsko Biała, tel. 33/810-12-55, 

• Miejski Ośrodek Terapii Uzależnień, ul. Mostowa 1, 43-300 
Bielsko-Biała, tel.33/822-79-83, motubb@bk-europe.pl, 

• Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestęp-
stwem, ul. Wyspiańskiego 33, 43-300 Bielsko-Biała,  
tel.33/822-46-90, pokrzywdzenibielsko@caritas.bielsko.pl 

• Prokuratura Rejonowa Bielsko-Biała Północ, ul. Sobieskie-
go 9, 43-300 Bielsko-Biała, tel. 33/475-82-00, 
prbbpd@poczta.internetdsl.pl, 

• Przychodnia Profilaktyki 1 Leczenia Uzależnień, ul. Mosto-
wa 1, 43-300 Bielsko-Biała, tel. 33/812-30-42,  
poradniauzaleznien@wp.pl, 

• Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogicznych, ul. 
Traugutta 11, 43-502 Czechowice-Dziedzice, tel. 32/215- 22 -
20, poradnia.pp@wp.pl, 

• Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. 
Piastowska 44, 43-300 Bielsko-Biała, tel. 33/811-82-047,  

• Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, ul. Mickiewicza 22, 43-300 
Bielsko-Biała, tel.33/499-78-00,  
informacja@bielsko-biala.sr.gov.pl, 

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

• Wydziała Duszpasterstwa Rodzin, ul. Żeromskiego 7, 
•  43-300 Bielsko-Biała, tel. 48 734-176-645,  

duszpasterstwo.rodzin@kuria.pl 
• Bielski Telefon „Niebieska Linia”, czynny codziennie  

(16.00-22.00), tel. 33/811-99-00. 
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DROGI MIESZKAŃCU! MASZ KONTO W BANKU LUB SKOK-U? 
ZOBACZ, CO POWINIENEŚ WIEDZIEĆ! 

Blisko 70% Polaków nie wie, że w Polsce istnieje in-
stytucja, która gwarantuje bezpieczeństwo ich ra-
chunków w bankach i SKOK-ach. Jest nią Bankowy 
Fundusz Gwarancyjny. Jeżeli upada bank lub kasa, 
BFG wypłaca pieniądze osobom, które miały w nich 
rachunki. Wiedząc, na jakich zasadach działa – można 
uchronić się przed utratą dorobku życia. Dowiedz się, 
komu przysługują gwarancje BFG i jak sprawdzić, 
czy Twoje środki są bezpieczne. 

Od 25 lat Bankowy Fundusz Gwarancyjny gwarantuje 

bezpieczeństwo środków trzymanych na rachunkach w 

bankach, a od 7 lat również w SKOK-ach. To instytucja, 

której głównym zadaniem jest dbanie o to, żebyśmy w ra-
zie upadku banku lub SKOK-u odzyskali wpłacone tam 

pieniądze. Dlatego tak ważne jest, żeby swoje oszczędno-

ści trzymać w banku lub kasie – dzięki gwarancjom BFG  

są tam bezpieczne. Ale uwaga! Te gwarancje dotyczą tyl-
ko części produktów i obowiązują do określonej kwoty. 

Jakiej? 

BFG GWARANTUJE ŚRODKI DO 100 TYS. 
EURO W ZŁOTYCH 

Nasze środki na rachunkach w bankach i SKOK-ach są 
chronione do równowartości 100 000 euro w złotych. 

Gdyby zdarzyło się, że nasz bank lub SKOK popadnie w 
tarapaty finansowe i upadnie – BFG wypłaci nam pienią-
dze, które tam trzymaliśmy. Jeśli nasze oszczędności nie 

przekraczają kwoty ok. 440 000 złotych (przy obecnym 

kursie euro), otrzymamy pełen zwrot środków.  

GWARANCJE NA WSZYSTKICH KONTACH 
OSOBISTYCH 

Warto pamiętać, że nie wszystkie produkty dostępne w 

bankach i SKOK-ach mają gwarancje BFG. Do produk-
tów, które objęte są gwarancjami, należą rachunki bieżą-
ce, pomocnicze i oszczędnościowe (czyli nasze typowe 

konta osobiste), a także rachunki powiernicze i lokaty 

terminowe. Jeśli korzystamy z tego typu rozwiązań, mo-
żemy być spokojni o swoje pieniądze.  

Gwarancje BFG nie obejmują natomiast produktów 

oferowanych przez inne podmioty niż bank lub SKOK, 

nawet, jeśli kupimy je podczas wizyty w banku lub 
SKOK-u. Takim produktem może być np. kupiona w 

banku polisa ubezpieczeniowa, której stroną tak naprawdę 
nie jest bank, ale współpracujące z nim towarzystwo 

ubezpieczeniowe. Bankowy Fundusz Gwarancyjny nie 
zabezpiecza też tych środków, które – nawet za pośred-

nictwem banku – przeznaczamy na inwestowanie, np. w 

fundusze inwestycyjne. Dla pewności zawsze warto zapy-

tać pracowników banku lub SKOK-u, czy 

nasze pieniądze będą miały gwarancje 

BFG. 

PROWADZĘ FIRMĘ. CZY JA TEŻ 
JESTEM CHRONIONY? 

Na wypłatę zgromadzonych na ra-
chunkach w banku lub SKOK-u środków 

mogą liczyć nie tylko klienci indywidual-

ni, ale też m.in. przedsiębiorstwa. Jeżeli 

trzymamy firmowe pieniądze w zaufanej 
instytucji, możemy być o nie spokojni. 

Warto jednak pamiętać, że wiele zależy 

od tego, jaką firmę prowadzimy. Rachun-

ki firmowe osób, które mają jednoosobo-
wą działalność gospodarczą, są traktowa-

ne tak samo jak ich rachunki osobiste – 

jeśli są prowadzone w jednym banku, do-

tyczy ich jeden limit gwarancji do 100 
tys. euro w złotych. Jeśli natomiast pro-

wadzimy spółkę, która ma osobowość 
prawną, jest ona traktowana jako osobny 

„klient” i przysługuje jej odrębny limit. 

GDZIE DOWIEM SIĘ WIĘCEJ? 
To naprawdę ważne, żebyśmy dbali o 

bezpieczeństwo naszych oszczędności, a 

im więcej na ten temat wiemy, tym bar-

dziej działa to na naszą korzyść. Warto 
zatem zaczerpnąć szczegółowych infor-

macji na temat zasad gwarantowania 

środków w bankach i SKOK-ach na: 

www.gwarancjebfg.pl.  
BFG prowadzi też infolinię pod bez-

płatnym numerem  0 800 569 341.  
Wydział Komunikacji i Edukacji BFG 
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PODSUMOWANIE 2020 ROKU 
W 2020 roku jednostki 

ochrony przeciwpożarowej w 
województwie śląskim bra-
ły udział w 72.095 interwen-
cjach, to o ponad 2.700 więcej 

zarejestrowanych zdarzeń niż w 2019 roku. Stra-
żacy w 2020 roku gasili mniej pożarów (14.012), 
ale zwiększyła się liczba wyjazdów do miejsco-
wych zagrożeń (52.350). Odnotowano także 
5.733 alarmy fałszywe.    

We wszystkich zdarzeniach śmierć poniosło 
905 osób, a 5.897 zostało poszkodowanych, w 
pożarach zginęło 49 osób, a 429 było rannych. 

 Spośród pożarów, 3.678 to pożary w budyn-
kach mieszkalnych. Główną ich przyczyną była 
nieostrożność, nieprawidłowe użytkowanie urzą-
dzeń grzewczych lub brak drożności przewodów 
kominowych. 

Miejscowe zagrożenia to przede wszystkim 
działania prowadzone przy wypadkach w komu-
nikacji drogowej czy usuwaniu skutków wichur i 
intensywnych opadów deszczu. 

Rok 2020 to również działania związane ze 
zwalczaniem zagrożenia koronawirusem Covid-

19. Od początku pandemii Państwowa Straż Po-

żarna wspiera w tym zakresie inne służby i insty-
tucje.  

Strażacy z terenu województwa śląskiego po-

magali przy tworzeniu przyszpitalnych polowych 

izb przyjęć a także mobilnych punktów pobrań, 
udostępniając namioty i zapewniając ich obsługę 
techniczną. Ponadto strażacy, którzy posiadają 
kwalifikacje ratownika medycznego, pełnili służ-
bę w szpitalach, wspierając personel medyczny w 
leczeniu chorych na covid-19. 

Kolejną sferą, w której działała Państwowa 

Straż Pożarna były punkty kontroli sanitarnej, 

uruchomione na głównych przejściach granicz-
nych. Obecni na nich strażacy wykonywali po-

miary temperatury osób podróżujących.  

W działania zaangażowani byli również stra-

żacy z Ochotniczych Straży Pożarnych, którzy 
pomagali osobom starszym lub objętym kwaran-

tanną w dostarczaniu produktów pierwszej po-

trzeby, takich jak żywność czy lekarstwa.  

opracowanie: KW PSP w Katowicach 

  

 
 

STATYSTYKA WYJAZDÓW OSP W GMINIE JASIENICA 
W województwie śląskim znajduje się 881 jednostek OSP. W tabeli dane  uporządkowane są wg kryte-
rium ilości wyjazdów: od największej liczby do najmniejszej. Dane są ewidencjonowane i archiwizo-

wane w centralnym systemie ewidencji zdarzeń PSP, należy je traktować jako poglądowe i zaprezento-
wane liczby mogą różnić się nieznacznie od faktycznych wyjazdów 

Miejsce 

w woj. 
Jednostka KSRG pożary 

miejscowe 
zagrożenia 

alarmy 
fałszywe 

suma 

79 OSP JASIENICA tak 25 75 0 100 

181 OSP MAZAŃCOWICE tak 14 47 3 64 

219 OSP ŚWIĘTOSZÓWKA nie 12 44 1 57 

238 OSP MIĘDZYRZECZE GÓRNE nie 15 35 4 54 

246 OSP RUDZICA tak 10 42 0 52 

298 OSP GRODZIEC ŚLĄSKI nie 2 41 1 44 

386 OSP MIĘDZYRZECZE  DOLNE nie 11 23 0 34 

568 OSP IŁOWNICA nie 4 15 0 19 

583 OSP ŁAZY nie 2 16 0 18 

584 OSP ROZTROPICE nie 5 13 0 18 

635 OSP WIESZCZĘTA nie 0 14 1 15 

680 OSP LANDEK nie 2 9 0 11 
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LUX MED jeden z największych od lat realiza-
torów Programu Profilaktyki Raka Piersi w ślad za 
ogólnopolską kampanią promocyjną Ministerstwa 
Zdrowia pn. Planuję Długie Życie zaprasza na bez-
płatne badania mammograficzne.  

W mammografii finansowanej przez NFZ w ra-
mach Programu Profilaktyki Raka Piersi można 
wziąć udział niezależnie od miejsca zamieszkania i 
bez skierowania lekarskiego. 

Do badania uprawnione są Panie w wieku 50-69 
lat, które są ubezpieczone, nie były leczone z powo-
du raka piersi a także: 

• nie miały wykonanej mammografii w ramach 
Programu w ciągu ostatnich 24 miesięcy  

• lub są w grupie ryzyka i w roku poprzedzającym 
otrzymały pisemne wskazanie do wykonania po-
nownej mammografii po upływie 12 miesięcy. 

Mobilna pracownia mammograficzna LUX MED 
będzie do dyspozycji Pań w miejscowości: 
Kozy – 2 marca 2021 w godzinach od 8.00 do 11.00 
na placu targowym, ul. Szkolna 
Wilkowice – 17 marca 2021 w godzinach od 8.00 
do 12.30 przy Urzędzie Gminy, ul. Wyzwolenia 25 
Buczkowice – 17 marca 2021 w godzinach od 13.30 
do 18.00 przy OSP, ul. Wyzwolenia 756 
Porąbka – 23 marca 2021 w godzinach od 8.30 do 
12.00 przy Urzędzie Gminy, ul. Krakowska 3 
Jasienica – 23 marca 2021 w godzinach od 13.30 
do 16.00 przy Ośrodku Zdrowia, Jasienica 845 
Jaworze – 24 marca 2021 w godzinach od 9.00 do 
15.00 przy Ochotniczej Straży Pożarnej, ul. Zdro-
jowa 186 

W 2021 roku po raz pierwszy z badania w 
ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi mo-
gą skorzystać Panie z rocznika 1971. Zachęcamy, 
aby nie zwlekały z decyzją o realizacji badań. Sys-
tematyczność w przestrzeganiu terminów kolejnych 
badań mammograficznych pozwala na wykrycie po-
tencjalnego zagrożenia na bardzo wczesnym etapie 
rozwoju choroby, pozwalając rozpocząć natychmia-
stowe i skuteczne leczenie, które daje niemal 100 % 
gwarancji powrotu do zdrowia. 
Uprzejmie prosimy o wcześniejszą rejestrację 
pod nr tel. 58 666 24 44 lub na 
http://www.mammo.pl/formularz.  

W celu weryfikacji uprawnień do badania przed 
połączeniem telefonicznym prosimy przygotować 
dowód osobisty. Na badanie prosimy zabrać ze sobą 
zdjęcia z poprzednich mammografii. 
Informujemy, że w trosce o zdrowie i bezpieczeń-
stwo Pań oraz personelu medycznego badania są 
wykonywane z zachowaniem wszelkich przewi-
dzianych prawem i wewnętrznymi procedurami 
LUX MED środków ostrożności w zakresie zarów-
no wyposażenia techników w niezbędne środki 
ochrony osobistej, jak i procedur dezynfekcji pra-
cowni i aparatury diagnostycznej oraz obsługi pa-
cjenta.  

W pracowni mogą jednocześnie przebywać tylko 
trzy Panie,  co zapewnia możliwość utrzymania nie-
zbędnego dystansu.  Przed badaniem pracownicy 
medyczni mierzą Paniom temperaturę i proszą o 
wypełnienie ankiety. Do dyspozycji Pań są także 
środki do dezynfekcji rąk. Prosimy o wyrozumia-
łość i zrozumienie dla podjętych środków ochrony 
oraz o stawienie się na badanie w maseczce ochron-
nej lub przyłbicy, a także w czasie wyznaczonym 
podczas rejestracji. 

KOLEJNA SPORTOWA NADZIEJA 
Szesnastolatka z Łazów bardzo dobrze wy-

padła na Mistrzostwach Polski Seniorów w 
Zakopanem, zdobywając brązowy medal. To 
nie jeest pierwszy wynik, świadczący o dużym 
talencie w biegach narciarskich. 

Lana Kliś z Łazów uczy się w prestiżowej i 
przeznaczonej dla młodych sportowców Szkole 

Mistrzostwa Sportowego Szczyrk, gdzie trenuje 

biegi narciarskie. Na zawodach startuje jako re-

prezentantka klubu Sokół Szczyrk. W piątek 22 
stycznia wzięła udział w Mistrzostwach Polski 

Seniorów w Zakopanem, gdzie w konkurencji te-

am sprint razem z Aleksandrą Mikołajczyk upla-

sowała się na 3. miejscu z czasem 26:18,4. Tym 
samym dziewczyny zdobyły brązowy medal Mi-

strzostw Polski. 

To pierwszy tak poważny sukces Leny, ale już 
wcześniejsze wyniki świadczą o talencie szesna-
stolatki z Łazów. Lena zdobyła do tej pory 6. 

miejsce w biegu Piastów na 7 km w klasyfikacji 

generalnej, wygrała bieg Bielice na 13 km, zdoby-
ła 2. miejsce w biegu Istebniański Bruclik, a w 

ubiegłorocznych Mistrzostwach Polski Biegów 

Młodzików zajęła 6. miejsce. W tym roku na ty-

dzień przez Mistrzostwami Polski w biegu na 5 
km na trasach Istebna Kubalonka zajęła z kolei 2. 

miejsce. 

W sobotę 29 stycznia miała okazję kolejny raz 

się wykazać. Wzięła udział w Mistrzostwach Pol-
ski Młodzików w Klikuszowej. Zawodniczki i 

zawodnicy w swoich kategoriach wiekowych ry-

walizowali o mistrzowskie tytuły w biegach dy-

stansowych stylem klasycznym i dowolnym oraz 
w czteroosobowych sztafetach Mix (dwie pierw-

sze zmiany klasykiem, dwie kolejne stylem do-

wolnym). Zdjęcie (ostatnia strona): CMS Szczyrk 

www.jasienica.pl
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Reklama 

w miesięczniku 

„Jasienica” 

tylko  0,60 zł  za 1 cm2 

Ogłoszenia drobne – 1 zł 

 

Uśmiechnij się  
W walentynki sprzedawczyni w kwiaciarni 
mówi do zakochanego młodzieńca: 
- Najlepszy dla narzeczonej będzie bukiet z 
róż. Niech kwiaty same powiedzą o uczuciu. 
- Poproszę jedną. Nie jestem gadułą. 

*** 
Rozmawiają dwaj kumple: 
- Czy ta dziewczyna, z którą przyszedłeś, to 
naprawdę kuzynka Bacha? 
- Jak najbardziej. 
- A czy mógłbyś mnie z nią zapoznać?. 
- Pewnie!.Bacha, pozwól do nas na chwilecz-
kę! 

*** 
Przyjaciółki rozmawiają o miłości. Jedna z 
nich, rozmarzona, pyta drugą: - Powiedz mi, 
spotkałaś już mężczyznę, który jednym do-
tknięciem poruszył w tobie każdy nerw? Na to 
druga odpowiada: -Tak, to był dentysta. 

*** 
Małżeństwo przy herbatce. Żona czyta gazetę i 
wzdycha: 
– No, popatrz. Piszą tutaj, że woda podrożała. 
– No, nareszcie! – ucieszył się mąż. – Najwyż-
szy czas, żeby i abstynentom dobrali się do 
kieszeni! 
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  Z A K Ł A D  P O G R Z E B O W Y    
SZYMALA ALEKSANDER 

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

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

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

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

 

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

ul. Jana Chrzciciela 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 
 

   

 

 




