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RELACJE WÓJTA GMINY JASIENICA 
PRACE W NOWEJ SA-
LI GIMNASTYCZNEJ 

Jesteśmy na koń-
cowym etapie budowy 
nowej sali gimnastycz-
nej przy Zespole Szkol-
no-Przedszkolnym w 
Międzyrzeczu Górnym. 
Na inwestycję o warto-

ści 4,6 mln zł pozyskaliśmy z Ministerstwa Spor-
tu 1,52 mln zł dofinansowania. Sala gimnastycz-
na będzie mieć charakter wielofunkcyjny, będzie 
można w niej uprawiać bardzo różnorodne dys-
cypliny, rozgrywać mecze, jak i prowadzić zaję-
cia wychowania fizycznego dla kilku grup. 

Obecnie po rozstrzygnięciu przetargu trwa 
wyposażanie sali. Sprzęt jest bardzo nowoczesny, 
przeznaczony do uprawiania siatkówki, koszy-
kówki, piłki ręcznej, tenisa, badmintona, także 
różnorodnych ćwiczeń ogólnorozwojowych. Bę-
dzie też kotara rozdzielająca salę na osobne prze-
strzenie, aby bez utrudnień mogły trenować róż-
ne grupy. Warto podkreślić, że wszystkie urzą-
dzenia mają wymagane atesty bezpieczeństwa i 
są dostosowane zwłaszcza do potrzeb dzieci i 
młodzieży. 

Cieszę się, że to jeszcze jedna inwestycja, 
jaką zrealizujemy w naszej gminie, która przy-
czyni się do wszechstronnego rozwoju młodego 
pokolenia. Liczymy, że w najbliższych latach bę-
dziemy mogli obserwować wysyp kolejnych ta-
lentów sportowych, które odnosząc sukcesy w 
różnych dyscyplinach, nam wszystkim będą 
sprawiać radość. 

ZESTAWY RATUNKOWE DLA OSP 
Chciałem serdecznie podziękować wicemini-

strowi rodziny i polityki społecznej panu Stani-
sławowi Szwedowi za wręczenie zestawów me-
dycznych jednostkom OSP w Rudzicy i Mazań-
cowicach. Ostatnie lata – nie tylko okres pande-
mii, ale w tym wypadku staje się to szczególnie 
widoczne – uzmysławiają nam wszystkim, jak 
bardzo potrzeba ludzi wykształconych medycz-
nie. Coraz częściej jesteśmy świadkami koniecz-

ności udzielenia szybkiej pomocy. Aby to robić 
skutecznie, często nie wystarczy samo przeszko-
lenie, ale potrzebny jest nowoczesny sprzęt. W 
odpowiednich rękach, jak w tym przypadku dru-
hów z jednostek OSP, umożliwi niesienie pomo-
cy i ratowanie życia. 

Do jednostek w Rudzicy i Mazańcowicach – a 
więc obok Jasienicy należących do Krajowego 
Systemu Ratowniczo-Gaśniczego – trafiły torby 
medyczne wyposażone według standardu PSP-
R1, czyli zestawy ratownictwa przedlekarskiego, 
wykorzystywane podczas akcji ratunkowych. Ich 
zakup sfinansowały Kasa Rolniczego Ubezpie-
czenia Społecznego oraz Prezes Zarządu Głów-
nego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 
Rzeczypospolitej Polskiej. 

ZMIANY NA LINIACH AUTOBUSOWYCH 
Od 1 kwietnia na terenie sołectwa Mazańco-

wice, Międzyrzecze Górne i Międzyrzecze Dolne 
w miejsce bielskiego MZK będą kursować auto-
busy Komunikacji Beskidzkiej S.A.: linia 127 – 
Bielsko-Biała Dworzec – Międzyrzecze Dolne 
przez Międzyrzecze Górne, 128 – Bielsko-Biała 
Dworzec – Mazańcowice Ośrodek Zdrowia przez 
Mazańcowice Osiedle oraz 129 – Bielsko-Biała 
Dworzec – Mazańcowice Ośrodek Zdrowia przez 
Mazańcowice Spółdzielnia, a więc dotychczaso-
we linie: 52, 51 i 25. 

Zmiany podyktowane są bardzo znaczącym 
wzrostem kosztów komunikacji bielskiego MZK. 
Jednocześnie trzeba przypomnieć, że Gmina Ja-
sienica jest jednym z współwłaścicieli Komuni-
kacji Beskidzkiej, a więc byłego PKS-u na tere-
nie powiatu bielskiego. Wspólnie z gminami po-
wiatu i starostwem, a także miastem Kęty, utwo-
rzyliśmy Beskidzki Związek Powiatowo-
Gminny, aby mieć wpływ na komunikację w na-
szym regionie i stopniowo podnosić standard 
komunikacji. Patrząc na sytuację komunikacji au-
tobusowej w całym kraju – ale także u sąsiadów, 
w powiecie cieszyńskim czy żywieckim, gdzie 
połączenia obsługują jedynie prywatni przewoź-
nicy nastawieniu jedynie na zysk – chcieliśmy 
takiej sytuacji uniknąć.  

Wydawca miesięcznika samorządowego „Jasienica”:  Gmina  Jasienica. 
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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 
autora, zmiany tytułów i opracowania redakcyjnego. Za treść reklam i ogłoszeń redakcja nie ponosi odpowiedzialno-
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Duże słowa uznania należą się staroście biel-
skiemu panu Andrzejowi Płonce, który nas prze-
konywał do tego, abyśmy jako gminy uczestni-
czyli w tym procesie. 

Nie ukrywam, że z tego powodu ponosimy 
znaczące koszty. Dopłacamy jako gminy 3 zł do 
każdego tzw. wozokilometra, co rocznie w przy-
padku gminy Jasienica oznacza wydatek prawie 
miliona złotych.Do tego należy dołożyć koszty 
związane z porozumieniem zawartym z miastem 
Bielsko-Biała, jeszcze z panem prezydentem Jac-
kiem Krywultem, o wydłużeniu linii komunikacji 
bielskiej na teren naszych sołectw: Międzyrzecze 
Górne i Mazańcowice. W ostatnich miesiącach 
okazało się jednak, że w tym wypadku cena po-
szybowała do wysokości ponad 6 zł za wozoki-
lometr, a już słyszymy, że ma wzrosnąć jeszcze 
bardziej, do ponad 9 zł. 

Z tego względu organizowanie przejazdów 
komunikacją miejską na terenie naszej gminy sta-
je się trzykrotnie droższe od tej proponowanej 
przez przewoźnika, którego jesteśmy współwła-
ścicielem. To nieracjonalne, a wręcz niegospo-
darne, można taki zarzut przecież sformułować i 
trudno byłoby się z tego wytłumaczyć. Tym bar-
dziej, że dotyczy to trzech sołectw, zaś wysokie 
koszty dopłat ponosiliby mieszkańcy także pozo-
stałych 11 sołectw, którzy dodatkowo ponoszą 
wydatki na dojazdy własnymi samochodami. Nie 
wydaje mi się właściwym zmuszanie zdecydo-
wanej większości mieszkańców gminy do pono-
szenia wysokich kosztów przejazdów dla stosun-
kowo nielicznej grupy. 

Toteż mając możliwość zorganizowania połą-
czeń przez Komunikację Beskidzką, decydujemy 
się właśnie na ten krok. Za pośrednictwem no-
wego przewoźnika chcemy utrzymać dotychcza-
sowy poziom komunikacji i ilość kursów. 

Warto dodać, że miasto Bielsko-Biała zwróci-
ło się do nas o możliwość wykorzystania pętli au-
tobusowych na terenie naszej gminy. Zgodzili-
śmy się, ale pod warunkiem, że na pętli będzie 
możliwość wsiadania i wysiadania, bez ponosze-
nia kosztów przez Gminę Jasienica. Czekamy na 
odpowiedź. 
OGRANICZONY DOSTĘP DO URZĘDU 

Jeszcze przed ogłoszeniem rządowych re-
strykcji na terenie całego kraju, spowodowanych 
wzrostem zakażeń koronawirusem, wprowadzili-
śmy ograniczenia w dostępie do Urzędu Gminy 
Jasienica. Stało się tak na skutek wykrycia zaka-
żenia wśród pracowników Urzędu, podjąłem 
więc decyzję ograniczenia na możliwie najkrót-

szy czas bezpośredniej obsługi interesantów. 
Chcemy bowiem uniknąć sytuacji, w której zała-
twiający swoje sprawy mieszkańcy są narażeni 
na zakażenie. 

W przypadku spraw niecierpiących zwłoki, a 
więc m.in. zgłaszania zgonów, spraw dotyczą-
cych ewidencji ludności i dowodów osobistych, 
prosimy o bezpośredni kontakt telefoniczny pod 
numer 33 472 62 01 lub 33 472 62 02, aby ustalić 
termin wizyty. Kontakt z pracownikami można 
nawiązać także za pomocą poczty elektronicznej. 
Wszystkie dane kontaktowe dostępne są na stro-
nie internetowej www.bip.jasienica.pl po wejściu 
w zakładkę interesującego nas referatu. Istnieje 
także możliwość skorzystania z naszego okna 
urzędowego w budynku Urzędu Gminy oraz 
elektronicznej skrzynki ePUAP. 

Kasa Urzędu pozostaje nieczynna, a wszelkie 
płatności należy dokonywać na rachunek banko-
wy Gminy Jasienica:06 8117 0003 0000 0101 
2000 0110. O wszystkich zmianach dotyczących 
funkcjonowania urzędu będziemy informować na 
bieżąco na naszej stronie internetowej. Przepra-
szam wszystkim za niedogodności, na które są 
wystawieni, ale też nikt z nas nie miał wpływu na 
pojawienie się covidu wśród pracowników na-
szego Urzędu. Dlatego nie chcemy narażać pe-
tentów na możliwość zakażenia.  
ZMARŁ HENRYK FRANCUZ 

Z ogromnym smutkiem pożegnaliśmy Henry-
ka Francuza, społecznika i strażaka, wielce za-
służonego dla całej gminy i powiatu bielskiego, 
przede wszystkim dla Międzyrzecza Dolnego. 
Przez całe swoje życie był bardzo oddany spra-
wom społecznym, nigdy go też nie opuszczało 
poczucie humoru. W każdej sytuacji po kilku 
chwilach stawał się duszą towarzystwa, nawet 
wtedy, gdy już pojawiły się trudności zdrowotne 
miał tę umiejętności przyciągania do siebie róż-
nych ludzi. Zapamiętamy go nie tylko jako wiel-
kiego społecznika, ale również jako osobę nie-
zmiernie lubianą. Rodzinie zmarłego składamy 
wyrazy głębokiego żalu i współczucia, będzie 
nam go brakowało. 
ŻYCZENIA NA DZIEŃ SOŁTYSA 

W przypadający w czwartek 11 marca Dzień 
Sołtysa wraz z przewodniczącym Rady Gminy 
Jasienica panem Czesławem Machalicą złożyłem 
wszystkim sołtysom z naszych sołectw najser-
deczniejsze życzenia. Podziękowałem im rów-
nież za codzienną współpracę i ich wysiłek dla  
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dobra mieszkańców. 

Funkcja sołtysa należy do niezmiernie odpo-
wiedzialnych i ważnych, zwłaszcza w takich 
gminach, jak nasza. Na naszym terenie działa 14 
sołectw, tylu też mamy sołtysów, mających bliski 
kontakt z mieszkańcami, zgłaszają pojawiające 
się potrzeby sołectw, a w miarę możliwości roz-
wiązują je na miejscu. Trudno byłoby sprawnie 
zarządzać gminą bez ich aktywnego udziału, za 
co serdecznie jeszcze raz im dziękuję. 

GRATULACJE ZA SUKCESY 
Mimo niesprzyjającego okresu, spowodowa-

nego pandemią, ostatnie tygodnie przyniosły całą 
serię zwycięstw naszych mieszkańców w różne-
go rodzaju rywalizacji, przede wszystkim na are-
nach sportowych. To ogromnie budujące, niosące 
pociechę nam wszystkim w trudnym czasie, toteż 
zawodnikom tym bardziej należą się z naszej 
strony podziękowania i gratulacje za osiągane 
wyniki i sukcesy. 

Gratuluję srebrnego medalu Maciejowi Za-
niewskiemu, a jego koleżance z drużyny UKS 
Kasai Wiktorii Piszczek brązowego. Wystąpili 
oni w konkurencji kumitena Międzywojewódz-
kich Mistrzostwach Młodzików Karate Kyokus-
hin w Dąbrowie Górniczej. Warto odnotować, że 
choć bez medalu, to na zawodach dobrze wypadli 
Hanna Szafron i Michał Danel. 

Składam gratulacje także innemu młodemu 
zawodnikowi z naszej gminy, Piotrowi Talikowi, 
uczniowi szkoły w Mazańcowicach, który zdobył 
brązowy medal na Halowych Mistrzostwach Ślą-
ska w Lekkiej Atletyce w biegu na 1000 m. Na 
tych samych mistrzostwach świetnie wypadli 
również nasi tyczkarze z mazańcowickiego UKS 
Olimp, przywożąc aż pięć medali. Wyrazy uzna-
nia należą się Viktorii Filuś i Arturowi Milicz-
kowi za zdobycie srebrnych medali. Całe podium 
w swojej kategorii U-14 zajęły dziewczęta z Ma-
zańcowic: Karina Kubiak zdobyła złoto, srebro – 
Hanna Strońska, brąz – Amelia Maślanka, a na 5. 
miejscu uplasowała się Maja Pytlak. 

Serdecznie gratuluję również dwóch dużych 
sukcesów Jakubowi Kurowskiemu, który wygrał 
turniej International Judo League w Jaśle, a także 
Mistrzostwa Śląska Judo 2021 w Bytomiu. Nie 
zawiódł także inny utytułowany zawodnik Da-
mian Iskrzycki z Rudzicy, który po wygraniu za-
ległego turnieju i zsumowaniu rywalizacji z 
ub.roku został mistrzem Polski w bocci za rok 

2020. Ten sam tytuł w swojej kategorii uzyskał 
jego kolega z drużyny bielskiego klubu Start 
Dominik Walczyk. 

Warto odnotować pojawienie się kolejnej 
młodej zawodniczki z naszej gminy, która zaczę-
ła odnosić sukcesy i to w aż dwóch dyscyplinach. 
13-letnia jasieniczanka Marta Grysztar z IV Tur-
nieju Walentynkowego w Gimnastyce Artystycz-
nej w Imielinie przywiozła brąz, zaś wcześniej z 
Mistrzostw Wielkopolski w Taekwon-do aż 3 
medale – złoto zdobyte w walkach w kategorii 
kadet, srebro w technikach specjalnych oraz brąz 
w układach formalnych. Wielkie gratulacje, bę-
dziemy śledzić dalsze sportowe postępy Marty. 

Nie zawiodła również nasza utytułowana mło-
da pływaczka Karolina Klajmon, która w Dą-
browie Górniczej w zawodach „Liga Klubów 
Śląskich rocznika 2010” w starcie na 50 m sty-
lem grzbietowym wywalczyła drugie miejsce. 
Razem ze startami w innych konkurencjach zna-
lazła się w końcowej klasyfikacji zawodów na 3. 
miejscu pośród setki rywalek. Wcześniej w za-
wodach „Puchar Wszechstronności Stylowej” w 
Oświęcimiu w swojej koronnej konkurencji 50 m 
stylem grzbietowym Karolina również zajęła 2. 
miejsce. Jeszcze raz gratuluję, ciesząc się z tak 
dobrych wyników. 

Nie tylko jednak w rywalizacji sportowej na-
sza młodzież odnosiła sukcesy. Chciałem pogra-
tulować uczniom klasy 6a z Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Rudzicy, którzy pod opieką 
Beaty Rybarskiej zajęli 3. miejsce w konkursie 
muzycznym na najpiękniejsze wykonanie „Ody 
do radości” – hymnu Unii Europejskiej w katego-
rii „umuzykalnienie”. Z kolei w XVII Powiato-
wym Konkursie Ekologicznym „Człowiek a Śro-
dowisko” wśród nagrodzony znaleźli się również 
uczniowie tej szkoły.W kategorii prac plastycz-
nych wśród uczniów klas I-III wyróżnienie 
otrzymali Iga Waliczek i Bartosz Feruga, w kate-
gorii prac fotograficznych I miejsce zajęła Zu-
zanna Sojka, a w kategorii prac multimedialnych 
zwyciężyła Amelia Białek. Składam wszystkim 
wyrazy uznania. 

STYPENDIA DLA SPORTOWCÓW 
Przy tej okazji chciałem podkreślić dużą ro-

lę, jaką przywiązujemy do rozwoju naszej mło-
dzieży. Wyrazem tego obok wielu inwestycji w 
obiekty sportowe, jakie przeprowadziliśmy – i 
prowadzimy – w ostatnich latach, są również 
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przyznawane co roku stypendia sportowe. 

Takie roczne stypendia, w wysokości 500 zł 
miesięcznie, przydzielamy sportowcom, tym, któ-
rzy odnoszą sukcesy na arenie ponadwojewódzkiej 
i krajowej. Wsparcie służy jako motywacja. Z całą 
pewnością nasze stypendium nie zastąpi treningów, 
woli walki, codziennego trudu doskonalenia się w 
swoich dyscyplinach, ale mamy nadzieję, że sta-
nowi znaczne ułatwienie w organizacji czy to sa-
mych treningów, czy wyjazdów na zawody i udzia-
łu w nich. Tym samym dokładamy jako gmina 
swoją część do sukcesu naszych mieszkańców. 
O MODERNIZACJĘ STAREJ CIESZYŃSKIEJ 

Przygotowałem projekt wystąpienia przez grupę 
samorządów do marszałka województwa śląskiego 
pana Jakuba Chełstowskiego w sprawie moderniza-
cji drogi wojewódzkiej 944, a więc dawnej drogi 
krajowej nr 1. Pod listem podpisali się wszyscy, 
których dotyczy problem, a więc oprócz mnie, 
również wójtowie Goleszowa i Dębowca, burmi-
strzowie Cieszyna i Skoczowa, a także starostwie 
bielski i cieszyński. W tej sprawie interweniują u 
nas mieszkańcy, którzy zwracają uwagę zarówno 
na zły stan techniczny drogi, ale także na zagroże-
nia, jakie nieprzerwanie stwarza dla mieszkańców 
miejscowości, przez które trasa przebiega. 

Przypomnę, to dawna „krajówka”, którą kiedyś 
prowadził cały ruch z centralnej Polski przez Biel-
sko do granicy w Cieszynie. Po wybudowaniu dro-
gi ekspresowej częściowo ten ruch przeniósł się 
właśnie na nową trasę, jednak wraz z nim nie znik-
nęły problemy. Droga jest jednojezdniowa, obsłu-
guje cały ruch lokalny w tym rejonie, a w bardzo 

wielu przypadkach również dojazd pomiędzy są-
siadującymi miejscowościami, łącznie z komunika-
cją autobusową i to nie tylko międzymiastową, ale i 
międzypowiatową. Dzieje się tak dlatego, że po-
szczególne węzły nowej drogi ekspresowej są od 
siebie znacznie oddalone, toteż, aby dotrzeć do 
miejscowości wzdłuż tej trasy należy z niej za-
wczasu zjechać i dojeżdżać starą Cieszyńską. 

Co więcej, starą drogę często wykorzystują róż-
nego rodzaju służby w trakcie usuwania skutków 
wypadków na S52, wtedy też cały ruch na linii 
Bielsko-Cieszyn odbywa się właśnie po drodze wo-
jewódzkiej. Jednocześnie w ciągu tych dwóch de-
kad poza drobnymi remontami nic tam się nie 
zmieniło, a stan drogi pogarsza się z roku na rok. 
Coraz większej degradacji ulega sama nawierzch-
nia, uszkodzone są pobocza, brak tam chodników, 
odwodnienia, oświetlenia, co powoduje, że użyt-
kowanie drogi staje się mocno uciążliwe i niejed-
nokrotnie niebezpieczne. 

Sprawa ciągnie się od wielu lat, domaga się 
kompleksowego rozwiązania. Toteż zwracamy się 
do pana marszałka z prośbą o rozpoczęcie procedu-
ry opracowania dokumentacji przebudowy drogi 
wojewódzkiej na całym odcinku od Jasienicy do 
Cieszyna. Naszym zdaniem zasadnym byłoby w 
ramach tej inwestycji zaplanować również budowę 
ciągów pieszo-jezdnych, umożliwiających pieszym 
i rowerzystom bezpieczne użytkowanie drogi. 

Prowadzę również rozmowy z Ministrem Stani-
sławem Szwedem na temat budowy zjazdu i wjaz-
du z drogi S1 na wysokości węzła Grodziec – Bie-
lowicko.   

 Rozmawiał Mirosław Łukaszuk 
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ZMARŁ HENRYK FRANCUZ 
W nocy z 23 na 24 lutego w wieku 78 lat zmarł Henryk Francuz, 

wielki społecznik, strażak, samorządowiec, niezwykle zasłużony dla 
Międzyrzecza Dolnego, całej gminy Jasienica i powiatu bielskiego. 

Był wzorem społecznika, oddanego sprawom swojej miejscowości, 
gminy i regionu, pomagał i angażował się w działania ważne dla zwy-
kłych ludzi. Pochodził z Zarzecza, ale od młodości związany był z Mię-
dzyrzeczem Dolnym, przede wszystkim z miejscową strażą pożarną i ru-
chem pożarniczym. Był przez to świadkiem historii, uczestnicząc m.in. 
w akcji gaśniczej wielkiego pożaru w Rafinerii Czechowice w 1971 r. 
czy kościoła w Międzyrzeczu w 1993 r., ale także budowniczym nowego 
kościoła czy wcześniej również strażnicy macierzystej jednostki OSP 

Międzyrzecze Dolne, a następnie szkoły w Mazańcowicach. 
Powszechne uznanie dla jego oddania sprawom zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego swojej lo-

kalnej społeczności sprawiło, że w 1981 r. został wybrany prezesem OSP Międzyrzecze Dolne. Funk-
cję tę nieprzerwanie pełnił do 2016 r. Z jego inicjatywy w 1983 r. międzyrzeczanie ufundowali jedno-
stce sztandar, którego uroczyste przekazanie nastąpiło 10 lipca 1984 r. W tym też okresie rozpoczęto 
wspomnianą wcześniej rozbudowę strażnicy, dzięki czemu siedziba straży powiększyła się o dodatko-
we pomieszczenia. Cała społeczność Międzyrzecza uczestniczyła w uroczystym otwarciu okazałego 
obiektu 20 lipca 1986 r. 

Nowa przestrzeń w strażnicy ułatwiła nie tylko przygotowania i służbę druhom z OSP, ale stała się 
miejscem życia społecznego Międzyrzecza Dolnego. Umożliwiła m.in. założenie 20-osobowej orkie-
stry dętej, a przy tej okazji także zespołu dziecięcego, dziś działającego pod nazwą Zespół Regionalny 
„Międzyrzeczanie”. Zarówno orkiestra, jak i zespół od tamtej pory uświetniają imprezy i wydarzenia 
kulturalne zarówno w sołectwie, gminie, na terenie powiatu bielskiego i województwa, a nawet poza 
granicami kraju. 

Na kierowaniu strażą pożarną sołectwa nie kończyła się społeczna działalność Henryka Francuza. 
Pomagał nie tylko w odbudowie kościoła w Międzyrzeczu, ale również innych świątyń, szkoły w Ma-
zańcowicach, był współzałożycielem Stowarzyszenia Przyjaciół Międzyrzecza. Działał też w komite-
tach społecznych na rzecz gazyfikacji, budowy wodociągów i sieci teletechnicznej. Był sekretarzem za-
rządu Koła Łowieckiego „Ślepowron” w Rudzicy. 

Był również radnym Rady Gminy Jasienica dwóch kadencji: 1990-1994 i 1994-1998. Za swoje za-
sługi w 2008 r. został nominowany i otrzymał Nagrodę im. Ks. Prałata Józefa Londzina, a w 1984 r. 
otrzymał Srebrny Krzyż Zasługi. Wśród innych odznaczeń mu przyznanych można wymieć m.in. od-
znakę „Za zasługi dla województwa bielskiego” (1984 r.), złoty medal „Za zasługi dla pożarnictwa” 
(1988 r.), Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza (2002 r.), Złoty Znak Związku OSP RP (2006 r.). 

 

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

Wyrazy głębokiego żalu i współczucia z powodu śmierci 

Ś.P. Henryka Francuza 
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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OSTATNIE MYŚLIWSKIE POŻEGNANIE 
KOL. HENRYKA FRANCUZA 

 
Dziękujemy Ci za wszelkie dobro, za to, że byłeś  
z nami przez wiele lat i pozostawiasz po sobie wiele 
dobrych wspomnień. 
W zmarłym tracimy serdecznego przyjaciela, wielo-
letniego sekretarza naszego Koła. 
 

W imieniu członków KOŁA ŁOWIECKIEGO „ŚLEPOWRON”RUDZICA  
 składamy wyrazy głębokiego 

współczucia pogrążonej w smutku Rodzinie. 
  

ŻEGNAMY CIĘ DROGI KOLEGO! 
NIECH ŚW. HUBERT  TOWARZYSZY TOBIE W KRAINIE WIECZNYCH ŁOWÓW 

SPOCZYWAJ W SPOKOJU 
Zarząd Koła Łowieckiego „Ślepowron” Rudzica 

 

Serdeczne podziękowania za okazane wyrazy współczucia, 
modlitwę, zamówione Msze Św., wieńce i kwiaty oraz liczny 

udział w uroczystości pogrzebowej  
naszego drogiego zmarłego 

Ś.P. Henryka Francuza 

rodzinie bliższej i dalszej, Wójtowi Gminy Jasienica Januszowi Pierzynie, 
księżom: ks. proboszczowi Janowi Walusiowi, ks. Marcinowi Kulig0wi, ks. 
proboszczowi Witoldowi Grzombie, ks. dziekanowi Ignacemu Czaderowi, 
ks. kapelanowi myśliwych Adamowi Ciapce, Wiceministrowi Stanisławowi 
Szwedowi, Staroście Bielskiemu Andrzejowi Płonce, Przewodniczącemu Ra-
dy Gminy Czesławowi Machalicy, Zastępcy Wójta  Krzysztofowi Wieczerza-
kowi, pracownikom Urzędu Gminy Jasienica,  pocztom sztandarowym, jed-
nostce OSP Międzyrzecze Dolne z prezesem Stanisławem Cypcerem, dru-
hom strażakom, delegacjom kół łowieckich, sygnalistom z Koła Łowieckiego 
„Ślepowron”, orkiestrze dętej z Międzyrzecza Dolnego, braciom wyznania 
ewangelicko-augsburskiego, przyjaciołom, znajomym, sąsiadom. 

składa 

pogrążona w żałobie Żona i Rodzina 
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OGŁOSZENIE 
Wójta Gminy Jasienica o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jasienica dla sołectwa Bielowicko 

 Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późn. zm. oraz uchwały Nr XV/135/11 Rady Gminy 
Jasienica z dnia 29 grudnia 2011 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jasienica dla sołectwa Bielowicko wraz 
z prognozą oddziaływania na środowisko, 

w dniach od1 kwietnia 2021 r. do  30 kwietnia 2021 r. 

Projekt planu wraz z prognozą udostępniony będzie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu 
Gminy Jasienica bip.jasienica.pl w zakładce „plan zagospodarowania przestrzennego”. Szczegółowe 
informacje o rozwiązaniach projektu planu udzielane będą pod numerem telefonu 32 400 42 24, w 
poniedziałek, wtorek, środę, piątek w godzinach od 10.00 do 12.00.  

We wskazanym okresie wyłożenia można także zapoznać się z ww. projektem planu w siedzibie 
Urzędu Gminy Jasienica.  Ze względu na trwający stan epidemii i konieczność zapewnienia 
odpowiedniego dystansu społecznego chęć wglądu do wyłożonych materiałów należy zgłosić telefonicznie 
pod nr telefonu (33) 472 62 17 lub mailowo na adres: wylozenie@jasienica.pl w celu uzgodnienia terminu. 

Przedstawiciel pracowni projektowej opracowującej projekt planu będzie pełnił dyżur w siedzibie 
Urzędu Gminy Jasienica w dniach 08.04.2021r., 15.04.2021r., 22.04.2021r. w godzinach od 1000 do 1500. 
Ze względu na trwający stan epidemii i konieczność zapewnienia odpowiedniego dystansu społecznego, 
chęć spotkania z przedstawicielem pracowni projektowej należy zgłosić telefonicznie pod nr telefonu (33) 
472 62 17 lub mailowo na adres: wylozenie@jasienica.pl w celu uzgodnienia terminu. 

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego odbędzie się w dniu 
27 kwietnia 2021r. w godzinach od 15.00 do 17.00. W związku z trwającą epidemią (stan zagrożenia 
epidemiologicznego i związane z nim ograniczenia w przemieszczaniu się i gromadzeniu) dyskusja 
publiczna zgodnie z art. 8d ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z2020 r., 
poz. 293 z późn. zm.) będzie miała charakter zdalny i odbędzie się za pośrednictwem platformy ZOOM, 
która umożliwi zabieranie głosu, zadawanie pytań i składanie uwag wszystkim zainteresowanym. Dane i 
informacje niezbędne do uczestniczenia w przedmiotowej dyskusji publicznej będą zamieszczone na 
stronie internetowej www.bip.jasienica.pl (zakładka „plan zagospodarowania przestrzennego”).  

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ww. ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie miejscowego 
planu, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać w formie papierowej do Wójta Gminy Jasienica (na 
adres Urzędu Gminy Jasienica, Jasienica 159, 43-385 Jasienica) lub elektronicznej w szczególności za 
pośrednictwem platformy ePUAP oraz poczty elektronicznej na adres: uwagimpzp@jasienica.pl z 
podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, 
której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 14 maja 2021r. 

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w 
Biuletynie Informacji Publicznej zamieszczone są informacje o dokumentach: 
- o projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jasienica dla sołectwa 
Bielowicko 
- o prognozie oddziaływania na środowisko sporządzonej do w/w projektu. 

Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
wyżej wymieniony projekt planu miejscowego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko 
z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa –w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o 
którym mowa wcześniej.  

Uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko –stosownie do 
przepisu art. 54 ust. 3 ww. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku (...), należy składać do Wójta 
Gminy Jasienica na zasadach i w terminie określonym powyżej dla projektu planu. Organem właściwym 
do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Jasienica. 

Wójt Gminy Jasienica 
Janusz Pierzyna 
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PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ STOWARZYSZENIA 
LOKALNA GRUPA RYBACKA BIELSKA KRAINA  

– KAMPANIA INFORMACYJNA „5 LAT LSR” 
WSPÓŁPRACA NA RZECZ ROZWOJU BIELSKIEJ 
KRAINY 

Minęło 5 lat współpracy Stowarzyszenia Lokalna 
Grupa Rybacka Bielska Kraina z rybakami, gmina-
mi, instytucjami kultury, podmiotami i osobami za-
angażowanymi w rozwój regionu w okresie pro-
gramowania 2014-2020. Realizacja LSR pozwala na 
rozwój 5 gmin powiatu bielskiego: Bestwiny, Cze-
chowic-Dziedzic, Jasienicy, Jaworza oraz Wilamo-
wic. Pozyskaliśmy środki dla mieszkańców Biel-
skiej Krainy i całego obszaru w wysokości około 12 
mln złotych, a poprzez realizację ponad 70 przed-
sięwzięć wykonaliśmy większość założeń zapisa-
nych w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego 
przez Społeczność na lata 2014-2020 dla obszaru 
Bielskiej Krainy (LSR) w ramach środków PO RiM 
2014-2020. 

PLANY STAŁY SIĘ RZECZYWISTOŚCIĄ 

Wspólnie zdecydowaliśmy o celach i przedsię-
wzięciach zapisanych w strategii, by następnie za 
pośrednictwem organu decyzyjnego Stowarzysze-
nia, tj. Rady wybrać projekty do realizacji. Pozwoli-
ły one rozwinąć region pod względem gospodar-
czym (powstało bądź utrzymano ponad 50 miejsc 
pracy) oraz zachować lokalne dziedzictwo kulturo-
wo-historyczne i przyrodnicze obszaru. Na naszym 
obszarze powstało 19 obiektów infrastruktury tury-
stycznej i rekreacyjnej, które służą lokalnej spo-
łeczności, m.in. place zabaw, siłownie zewnętrzne, 
park miniatur, motylarnia, zadaszone wiaty grillowe 
itp. miejsca służące mieszkańcom. Wsparliśmy go-
spodarstwa rybackie w zakresie modernizacji i in-
nowacyjności oraz tworzenia punktów sprzedaży 

ryb, w tym funkcjonowania małych przetwórni. Po-
nadto w okresie 5 lat zrealizowaliśmy 4 projekty 
współpracy z innymi Lokalnymi Grupami Rybac-
kimi, które kierowane były do podmiotów branży 
rybackiej i obejmowały udział w branżowych szko-
leniach, wizytach studyjnych, a także działania po-
święcone promocji hodowców i Szlaku Karpia – 
produktu turystycznego, który rozwijamy od 2011 
roku. 

DODATKOWA NASZA DZIAŁALNOŚĆ 

Obok naszej podstawowej działalności z powo-
dzeniem się gamy po środki zewnętrzne, które po-
zwalają nam wesprzeć działania zaplanowane w 
LSR w zakresie aktywizacji lokalnych społeczności. 
Projekty, które aktualnie realizujemy, poświęcone 
są edukacji przyrodniczej najmłodszych mieszkań-
ców Bielskiej Krainy, promocji dań regionalnych, w 
szczególności potraw rybnych, aby gościły one na 
naszych stołach nie tylko od święta, oraz organizacji 
wydarzeń plenerowych, w tym zawodów wędkar-
skich, oraz zawodów jednostek ochotniczych straży 
pożarnych. W ramach projektów wydajemy liczne 
materiały promocyjne: publikacje, książki kuchar-
skie, a także materiały edukacyjne, które trafiają do 
placówek oświatowych z naszego regionu. 

KONTAKT Z NAMI 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z na-
szą działalnością oraz inicjatyw organizowanych 
przez nasze Stowarzyszenie. 

Znajdziecie nas na: www.bielskakraina.pl oraz 
Facebooku: 
https://www.facebook.com/LGR.BielskaKraina. 

SREBRO NA ZAWODACH LIGOWYCH 
Karolina Klajmon dobrze rozpoczęła rywa-

lizację w roku 2021. 
W Dąbrowie Górniczej w czwartek 25 lutego 

rozgrywane były mocno obsadzone zawody pły-
wackie „Liga Klubów Śląskich rocznika 2010”. W 
starcie na 50 m stylem grzbietowym Karolina wy-
walczyła drugie miejsce z czasem 37.94 s. Z kolei 
na dystansie 100 m stylem dowolnym zajęła 5. 
miejsce. Dystans pokonała w 1:17.41 min, tym sa-
mym poprawiła swój rekord życiowy o prawie 4 
sekundy. Dobre starty w końcowej klasyfikacji za-

wodów pozwoliły uplasować się jej na 3. miejscu 
pośród setki rywalek. 

Natomiast w sobotę 20 lutego Karolina wystar-
towała w całodniowych zawodach „Puchar 
Wszechstronności Stylowej” w Oświęcimiu. Rywa-
lizacja przeprowadzona została w 5 konkurencjach: 
na 50 m stylem motylkowym, klasycznym, dowol-
nym i grzbietowym oraz na 100 m stylem zmien-
nym. W konkurencji 50 m stylem grzbietowym Ka-
rolina zajęła 2. miejsce, jednocześnie poprawiła 
swoje rekordy życiowe. 
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CZEŚĆ ŻOŁNIERZOM NIEZŁOMNYM 
W obchodzony 1 marca Narodowy Dzień 

Pamięci Żołnierzy Wyklętych wicewójt 
Krzysztof Wieczerzak złożył wieńce na grobie 

Edwarda Biesoka i pod pomnikiem żołnierzy 
Narodowych Sił Zbrojnych w Łazach. 

Kwiaty wicewójt w towarzystwie radnych i 
sołtysa, a także sympatyków NSZ ze Śląska Cie-
szyńskiego złożył przy pomniku, jaki we wrze-
śniu 2020 r. odsłonieto przed szkołą w Łazach. 
W pobliżu tego miejsca stał budynek, w którym 
zginęli ukrywający się żołnierze Narodowych Sił 
Zbrojnych: dowódca Józef Rauer „Bajan”, Józef 
Kołodziej „Szybki”, Eugenia Rauer „Szarotka”, 
Józef Strządała „Zbieg”, „Żbik”, „Kruk”, a także 
dwaj inni nieznani nawet z pseudonimów żołnie-
rze NSZ. 30 sierpnia 1946 r. zostali otoczeni 
przez 70-osobowy oddział operacyjny KBW-
UBP. Nie złożyli broni, cała ósemka zginęła 
podczas walki. Drużyna wywodziła się z plutonu 
„Śmiertelnych”, wchodzącego w skład Zgrupo-
wania Oddziałów Leśnych, należała do Okręgu 
VII Narodowych Sił Zbrojnych, dowodzonego 

przez legendarnego majora Henryka Flamego 
„Bartka”. Miejsce ich pochówku pozostaje nie-
znane. Również młody mieszkaniec Mazańcowic 
Edward Biesok „Edek” wraz ze stworzoną przez 
siebie grupą bojową należał do oddziału Henryka 
Flamego. Urodzony w 1927 r. plutonowy Edek 
jesienią 1945 r. dołączył do oddziału Narodo-
wych Sił Zbrojnych i na rozkaz Flamego na po-
czątku 1946 r. zorganizował ośmioosobową gru-
pę bojową. Żołnierze przeprowadzili kilkanaście 
akcji, mających przede wszystkim charakter 
upominawczy wobec aktywnych działaczy wła-
dzy komunistycznej. 

Edek zginął na stokach Błatniej 13 maja 1946 
r., gdzie doszło do zwycięskiej dla żołnierzy NSZ 
potyczki z plutonem operacyjnym MO z Kato-
wic. Został pochowany na miejscu i dopiero w 
2013 r. jego szczątki ekshumowano z mogiły 
żołnierskiej na Błatniej i złożono w grobie w ro-
dzinnych Mazańcowicach. Obecnie to także 
symboliczna mogiła pięciu poległych żołnierzy 
jego oddziału. 
 

ZDROWO JEM WIĘCEJ WIEM 
Przedszkolaki z ZSP w Iłownicy w roku 

2020/2021 uczestniczyły w projekcie edukacyjnym 
„Zdrowo jem więcej wiem”, zorganizowanym  przez 
Fundację Banku Ochrony Środowiska pod honoro-
wym patronatem Małżonki Prezydenta RP Agaty 
Kornhauser-Dudy. Celem projektu było wykształce-
nie u dzieci postaw prozdrowotnych, nawyku zdro-
wego odżywiania i zdrowego stylu życia. Podczas re-
alizacji projektu dzieci wykonywały plakaty, prace 
plastyczne oraz zdrowe przekąski. Uczestniczyły 
również w konkursach plastycznych: „Jem owoce i 
warzywa” oraz „Reklama zdrowych przekąsek”.  

Piękne prace dzieci przyozdabiały szkołę, speł-
niając równocześnie swoje zadanie edukacyjne. 
Przedszkolaki przygotowały także ciekawe przedsta-

wienie ,,Zdrowo jem więcej wiem”, które zostało na-
grane i zaprezentowane młodszym kolegom i kole-
żankom w czasie trwania projektu. W projekt zaanga-
żowali się również rodzice naszych przedszkolaków. 
Na stronie internetowej ZSP Iłownica powstało Fo-
rum dla rodziców, na którym zostały zamieszczone 
pomysły na zdrowe przekąski i przysmaki. Rodzice 
również przesyłali zdjęcia zdrowych potraw, które 
wykonywali wraz z dziećmi.  

Cieszymy się, że projekt spotkał się z takim zain-
teresowaniem dzieci i rodziców. Dostarczył nam 
wszystkim wiele radości i pozytywnych wrażeń. 
Najważniejsze jednak, że jego realizacja miała realny 
wpływ na szerzenie i utrwalanie postaw prozdrowot-
nych.     Agnieszka Bronowska 
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„Z  G Ó R K I …  

Komputerowe dzieci 

Co cywilizacja stworzona przez ludzi robi z 
ludźmi? Produkuje kaleki! Nieszczęśliwe osobni-
ki uzależnione od wszystkiego, od czego można 
się uzależnić. Tu mogłaby zostać zamieszczona 
niekończąca się wyliczanka, czy litania rzeczy 
wymyślonych, by służyły człowiekowi i świad-
czyły o jego nieograniczonej kreatywności, ge-
niuszu, niemal boskości; człowiekowi, któremu 
udało się prawie wszystko oprócz okiełznania 
nieśmiertelności i wrednych choróbsk, żądzy do-
minacji nad bliźnimi i… nieszczęśliwych miło-
ści… 

Byłby nasz świat prawie boski, ale to zbyt 
piękne, by mogło stać się prawdziwe. W naszą 
podróbkę boskości wmieszał się, a jakże(!) wred-
ny czart, zwany też diabłem czy złym, który po-
majstrował diabelsko przy wspaniałych wynalaz-
kach. Zamiast nam służyć, stały się kompletnie 
uzależniającymi bożkami. Jakiś przykład? Proszę 
bardzo, pierwszy z brzegu – komputery. Coraz 
nowsze, coraz szybsze, prawie wszystkomogące 
(znowu przymiotnik zarezerwowany jedynie dla 
Boga!).  Prawie we wszystkich mechanizmach i 
machinach; stacjonarnych i przenośnych, wielko-
gabarytowych i kieszonkowych. Niosą wiele do-
brego i złego jednocześnie: ratują życie oraz… 
zabijają czas, czynią zamęt w głowach, szczegól-
nie u dzieci i młodych, dla których bez gier, wir-
tualnych rozmów i tego typu ogłupiania już pra-
wie nie ma życia. Oczywiście – to nie ich wina, 
ale rodziców, którzy cedują wychowanie na per-
fidne urządzenia, uzależniające mocniej niż naj-
mocniejsze narkotyki wespół z alkoholem i papie-
rosami. W wirtualnych grach trup ścieli się gęsto, 
aby błyskawicznie zmartwychwstać, bo kolejne 
wirtualne życia przed graczem. A już prawdziwa 
tragedia jest wtedy, gdy wirtualne światy (kre-

owane przez chore wyobraź-
nie twórców) przenikają do 
świata realnego. Kilkunasto-
letni jedynak o mało nie za-
dźgał nożem mojej dobrej 
znajomej, bo ośmieliła się 
próbować go zdyscyplino-
wać i przegonić do snu o czwartej nad ranem, w 
czasie, gdy właśnie strzelał do kolejnych wrogów 
w idiotycznej grze! Ale gdzie była wcześniej?   

Że narzekam i ględzę jak stary dziad? Też 
prawda, a przecież sam piszę ten felieton na kom-
puterze, gdy porzucona wiekowa maszyna do pi-
sania chlipie w kącie czcionkami pokrytymi ku-
rzem. Za chwilę wyślę swoje chaotyczne myśli 
pocztą mailową, a one w sekundę dolecą tam, 
gdzie trzeba. A mógłbym ładnie je przepisać i 
wysłać w liście na skrzydłach poczty; albo jeszcze 
lepiej, zaprosić Panią Redaktor na kawę, by wrę-
czyć jej osobiście to, co się w mym łebku ulęgło, 
porozmawiać serdecznie, zachowując dystans 
społeczny, obowiązkowo w maseczkach z filtrem 
na buźkach (dopiero po roku okazało się, że tak 
trzeba) nim zaszczepimy się i nabierzemy odpor-
ności na… życie. 

Dajmy jednak spokój marudzeniom i narze-
kaniom. Świata nie zmienimy, choć świat może 
zmienić nas – na gorsze, jeżeli na to pozwolimy. 
Ale że nadzieja umiera ostatnia, wierzę, że wio-
sna, która nie daje się manipulować i jest jak co 
roku piękna, zresetuje zimowe żale i z kompute-
rowych dzieci staniemy się na nowo dziećmi 
Matki Natury, a ta przytuli nas, pozwalając żyć 
pięknie… Od nowa, od Dobrego Słowa… 

Juliusz Wątroba 

TYCZKARZE NA MISTRZOSTWACH ŚLĄSKA 
Bardzo dobrze wypadli zawodnicy mazań-

cowickiego UKS Olimp w skoku o tyczce pod-

czas Halowych Mistrzostw Śląska w Lekkiej 

Atletyce, zdobywając złoto, trzy srebra i brąz. 
Halowe Mistrzostwa Śląska zostały rozegrane 

w sobotę 6 marca w Łodzi. Tyczkarze z Mazań-
cowic rywalizowali wspólnie z zawodnikami z 
Ustronia i Raciborza w dwóch kategoriach wie-
kowych – do lat 14 i do lat 16. Dla niektórych z 
nich były to pierwsze tak ważne zawody rangi 
wojewódzkiej. 

W kategorii U-16 drugie miejsce i srebrny me-
dal wywalczyła Viktoria Filuś. Z kolei w katego-
rii U-14 całe podium zajęły dziewczęta z Mazań-
cowic: 1. miejsce i złoty medal wywalczyła Kari-
na Kubiak, 2. miejsce i srebro – Hanna Strońska, 
3. miejsce i brąz – Amelia Maślanka. Na 5. miej-
scu uplasowała się Maja Pytlak. 

W tej samej kategorii wśród chłopców 2. miej-
sce i srebrny medal wywalczył Artur Miliczek. 
Trenerem prowadzącym zawodników UKS Olimp 
Mazańcowice jest Piotr Krupiński. 
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WIELKANOC 
Witóm piyknie! 

Jak tyn czas gibko gno, ani my sie nie łobez-
drzyli, a już mómy wiosne, kiero kożdego roku 
przynosi nóm radość i nadzieje na lepsze dni. Przy-
roda budzi sie do życio, tóż i my nabywómy no-
wych sił, ale łod łóńskigo roku czorne chmury roz-
topyrczyły sie nad tym naszym światym, a chorób-
sko, kiere atakuje ludzi nie chce skapitulować. 
Człowiek kryje sie przed drugim człowiekym, nie 
śmiy se w publicznym miejscu zakrzypać abo 
kichnóć, bo już je podejrzany, że roznosi zaraze. 
Maski na gymbach, a w łoczach strach, strach, jak 
to bydzie deli. Chcym Wóm jednak powiedzieć 
moji drodzy Czytocze, że dycki po ciymnej nocy 
przychodzi dziyń. Dziyń, kie zaś zaświyci słóńce, 
przyroda zbudzi sie do życio, a my razym z nióm. 
Kamrat z kamratym se pogodajóm, baby powyrzón-
dzajóm, a jak se kiery kichnie, to mu zdrowio by-
dóm życzyć. Jyny jeszcze kapke cierpliwości, bo 
zło też sie kiesi skóńczy.  

Kie to piszym, to Świynta Wielkanocne już sie 
zbliżajóm. Łogrómnie radosne  Świynta do kożdego 
chrześcijanina, bo Chrystus stoł zmartwych. Ale la-
toś bydóm kapke insze, miyni nas bydzie przy stole, 
a niejedyn sóm. Tóż zawiyróm łoczy, bo chcym wi-
dzieć tóm Wielkanoc downiejszóm: 

Z całóm rodzinóm siadómy se do śniodanio 
przy piyknie przykrytym stole. Na postrzodku bara-
nek z biszkoptowego ciasta, z czyrwónóm fanóm. 
Wedle niego pofabrióne i pomalowane wajca, babka 
szumnie polukrowano, murzyn, szynka i łokróngły 

chlebiczek. Dej Pónbóczku, 
żeby go nie chybiało nigdy na 
tym stole. Po takim śnio-
daniu, młodzi i dziecka idóm 
do kościoła, piyknie wyło-
blykani – jak trefi ciepło to 
już po letnimu, dyć to świyn-
ta, idóm pomalutku majóm 
czas. Dzwóny głośno 
dzwónióm, łoznajmujóm wszystkim zmartwych-
wstani Chrystusa. Starzy zaś zostowajóm  dóma, do 
kościoła by już nie zaszli, nogi ich już nosić nie 
chcóm, ale se pośpiywajóm pobożne pieśniczki. 
Niejednego starego myśli kierujóm sie w tym czasie 
na kierchów, bo wiyncyj tam majóm znómych, kie-
rzy łodeszli. Kiesi sie spotkómy, wzdychajóm w 
duchu z nadziejóm, cóż to bydzie za radość.  

Na Wielkanoc wszyscy ludzie sie radujóm, a 
głos dzwonów leci jako nejpiykniejszo muzyka z 
nieba, wierni zaś śpiywajóm radosne pieśniczki. Da-
li se spóminóm i widzym, jak to w Poniedziałek 
Wielkanocny wczas rano idóm trzy dziołuszki piyk-
nie wypyrczóne w strój cieszyński. Idóm łod chałpy 
do chałpy z goiczkym przystrojonym bandliczkami 
pomalowanymi wydmuszkami z wajec. Życzóm 
gazdóm, coby tyn rok był szczyńśliwy, bogaty w 
urodzaj, a gazdowie zdrowi i coby sie im dobrze 
działo na delsze roki. Tego i jo Wóm moji roztomili 
ludeczkowie w tym czasie świóntecznym życzym.  

J. N. Josiyniczanin 

 

HALOWY MISTRZ POLSKI 
Zawodnik klubu UKS Olimp Ma-

zańcowice Filip Kempski zdobył złoty 

medal w skoku o tyczce na Halowych 
Mistrzostwach Polski Juniorów w To-

runiu. 
Filip podczas zawodów, jakie od-

bywały się od 13 do 14 lutego, pokonał 
poprzeczkę na wysokości 4 m 70 cm 
ustanawiając jednocześnie rekord ży-
ciowy. W tych samych zawodach ma-
zańcowicki klub reprezentowało dwóch 
tyczkarzy Adrian Kupczak wywalczył 5. 
miejsce, zaś Dawid Bucki zdobył 11. 
miejsce. 

W finale najlepszych tyczkarzy w 
kraju wystąpiło 12 zawodników, w tym 
cała trójka z mazańcowickiego UKS. 

Zawodników przygotowywał Piotr 
Krupiński. 

ZŁOTO NA MISTRZOSTWACH  

ŚLĄSKA W JUDO 
Jakub Kurowski, mieszkaniec gminy Jasienica wy-

walczył złoty medal w Mistrzostwach Śląska Judo 2021. 
Zawody zostały rozegrane w sobotę 20 lutego w Byto-

miu. Na tym prestiżowym turnieju wystąpił również Kuba 
Kurowski, startujący w barwach Bielskiego Klubu PTS Ja-
nosik. 

Kuba w kategorii wagowej do 50 kg zdobył złoty me-
dal. W rywalizacji judoków wygrał cztery walki, z tego 
wszystkie przez ippon (przed czasem).  

*** 
Kolejne zawody zostały rozegrane w sobotę i niedzielę 6 

i 7 marca w hali Podkarpackiego Centrum Sportów Walki, 
zorganizował je UKS ASW-Judo Jasło. 

Jakub startował w kategorii MU-15 do 50 kg. Wszystkie 
swoje cztery walki wygrał przed czasem przez ippon. Tym 
samym zdobył pierwsze miejsce i wygrał turniej Internatio-
nal Judo League w Jaśle. 
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ZESTAWY RATUNKOWE DLA OSP 
Strażacy z jednostek Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Rudzicy i Mazańcowicach otrzy-
mali  nowe zestawy do ratownictwa przedle-

karskiego. 
Przekazanie torb medycznych wyposażo-

nych według standardu PSP-R1 odbyło się w pią-
tek 12 marca. Zestaw ratownictwa przedlekar-
skiego na ręce wójta gminy Jasienica, prezesów 
Romana Nowaka z Rudzicy i Krzysztofa Kusia z 
Mazańcowic oraz naczelników Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej w Rudzicy Dariusza Borowskiego i 
w Mazańcowicach Marcina Kieczki, a także dru-
hów przekazał Stanisław Szwed, Wiceminister 
Rodziny i Polityki Społecznej. 

– Praca, która cieszy się szczególnym zaufa-
niem społecznym, nie ogranicza się do gaszenia 
pożarów. To także wypadki komunikacyjne i in-
ne zdarzenia. Sprzęt służyć będzie do udzielania 
pomocy ofiarom wypadków, także poszkodowa-
nym w wypadkach rolnikom. Dzięki zestawowi 
pomoc stanie się szybsza i pełniejsza – mówił Ja-
nusz Pierzyna, wójt gminy Jasienica podczas 
uroczystego przekazania torb medycznych. 

Torba medyczna PSP-R1 zawiera niezbędne 
przedmioty ratujące życie, wykorzystywane pod-
czas akcji ratunkowych. Zakupiona została z 
funduszy Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo-
łecznego oraz Prezesa Zarządu Głównego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rze-
czypospolitej Polskiej dotyczącego współpracy 
we wdrażaniu systemu ratownictwa przedlekar-
skiego w rejonach wiejskich. 

Nieprzypadkowo zestawy trafiły właśnie do 
tych jednostek, bowiem OSP w Rudzicy i Ma-
zańcowicach należą do Krajowego Systemu Ra-
towniczo-Gaśniczego. Trzecią jednostką z gminy 
Jasienica należącą do KSRG jest OSP Jasienica. 

 

MŁODZIEŻ O ŚRODOWISKU 
Bielskie Starostwo rozstrzygnęło XVII 

edycję Powiatowego Konkursu Ekologicznego 

„Człowiek a Środowisko”. Wśród nagrodzony 
znaleźli się uczniowie ze szkół gminy Jasienica. 

Konkurs jak co roku został zaadresowany do 
dzieci i młodzieży szkół podstawowych i ponad-
podstawowych z terenu powiatu bielskiego. Jego 
celem jest rozbudzanie świadomości ekologicz-
nej, popularyzacja zasad życia w czystym środo-
wisku naturalnym, kształtowanie emocjonalnego 
stosunku do właściwych zachowań w środowisku 
oraz inspiracja do twórczości plastycznej, literac-
kiej i fotograficznej. 

Ogłoszono go w październiku ub. roku i z 
uwagi na pandemię termin nadsyłania prac prze-
dłużono do 11 grudnia 2020 r. Na konkurs wpły-

nęło około 200 prac, w tym ponad 60 w kategorii 
prac literackich. Pod koniec stycznia komisja 
konkursowa, w której uczestniczą także wszyscy 
członkowie Komisji Ochrony Środowiska i Rol-
nictwa Rady Powiatu Bielskiego, ogłosiła wyni-
ki. 

W kategorii prac plastycznych wśród 
uczniów klas I-III wyróżnienie otrzymali Iga Wa-
liczek i Bartosz Feruga z klasy 1 b Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Rudzicy. W kategorii 
prac fotograficznych I miejsce zajęła Zuzanna 
Sojka z klasy 4 a Zespołu Szkolno-Przedszkol-
nego w Rudzicy, a w kategorii prac multimedial-
nych zwyciężyła Amelia Białek z klasy 7 Zespo-
łu Szkolno-Przedszkolnego w Rudzicy. (AM) 
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MISTRZOSTWA POLSKI W BOCCI ROZSTRZYGNIĘTE 

Zawodnicy z naszego regionu zostali Mi-

strzami Polski w Bocci za rok 2020. 
Damian Iskrzycki z Rudzicy zwyciężył w ka-

tegorii BC3. Reprezentuje on klub Start Bielsko-
Biała i kolega z jego zespołu Dominik Walczyk 
zdobył z kolei złoto w kategorii BC4. Zawody zo-
stały rozegrane w hali Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Wągrowcu 3 marca, kończąc trzydniowe zma-
gania uczestników finałowego turnieju Polskiej 
Ligi Bocci. Ich rezultaty zsumowane z rezultatami 
trzech wcześniej rozegranych turniejów pozwoliły 
na rozdanie medali w ramach Mistrzostw Polski 
w Bocci za rok 2020. Wręczyli je najlepszym za-
wodnikom trener kadry narodowej Mieczysław 
Nowak, burmistrz Wągrowca Jarosław Berendt, a 
także prezes i wiceprezes Polskiego Związku 
Bocci Romuald Schmidt oraz Beata Dobak-
Urbańska. 

Przypomnijmy, boccia to jedna z najprężniej 
rozwijających się dyscyplin paraolimpijskich w 
Polsce. Największą popularność zdobyła wśród 
osób z niepełnosprawnością, angażuje zarówno 
ciało, jak i umysł działając terapeutycznie. Gra 

polega na wrzuceniu na boisko bili białej „jack”, a 
następnie umieszczenie w jej bezpośrednim są-
siedztwie jak największej ilości bil jednego kolo-
ru. Zawodnicy rzucając bile mogą przesuwać 
znajdujące się bile w grze, rozbijać ustawione już 
układy bil, starając się umieścić jak najwięcej bil 
swojego koloru przy jacku. Boccia wymaga tak-
tycznego myślenia, strategicznego planowania 
rozgrywki i umiejętności przewidywania zagrań 
przeciwnika. (Mat. Urzędu Miejskiego w Wą-
growcu) 

W klasie sportowej BC3 zwyciężył: 
• I miejsce – Damian Iskrzycki (Start Bielsko-

Biała), 
• II miejsce – Leszek Lorens (Start Poznań), 
• III miejsce – Edyta Owczarz (IKSON Głogów), 
a w klasie BC4: 
• I miejsce – Dominik Walczyk (Start Bielsko-

Biała) 
• II miejsce – Andrzej Janowski (Start Kielce) 
• III miejsce – Mateusz Adamczyk (AKSON Za-

mość) 

JASNOŚĆ TWOJA WSZYSTKO ZAĆMI…
Fundacja Honor Pomagania Dzieciom z 

siedzibą w Warszawie – powstała w 2015 
roku – skupia wielu ludzi dobrej woli. 
Głównym celem jej założycieli jest niesie-
nie pomocy dzieciom autystycznym, jak 
również realizowanie szeregu  programów  
integracyjnych skierowanych do  dzieci i 
młodzieży szkół podstawowych i ponad-
podstawowych na terenie całego kraju.  

„Odę do radości" Fryderyka Schillera, 
do której muzykę napisał Ludwig van Be-
ethoven, zna chyba każdy. Utwór jest 
obecnie hymnem Unii Europejskiej, wyra-
ża ideę dążenia do wolności i  solidarno-
ści.  Zarówno melodia hymnu, jak i jego 
słowa, mają niezwykle podniosły charak-
ter. Poemat przetłumaczony został na wie-
le języków, tak żeby jego tekst był zrozu-
miały dla wszystkich mieszkańców 
Wspólnoty. 

W styczniu tego roku Fundacja Honor 
Pomagania Dzieciom ogłosiła konkurs 
muzyczny na najpiękniejsze jego wykona-
nie. W przedsięwzięciu miała brać udział 
cała klasa z danej placówki. Zadanie nie 
należało do łatwych, bowiem utwór miał 

być zaśpiewany w całości z pamięci z podkładem mu-
zycznym, a’capella lub akompaniamentem własnym.  

Tego wyzwania postanowili podjąć się uczniowie kla-
sy 6a Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Jana Pawła II 
w Rudzicy. Pod czujnym okiem Beaty Rybarskiej dzieci 
długo przygotowywały swój występ, który oceniany miał 
być w kilku kategoriach, między innymi za pomysłowość 
wykonania i zaangażowanie. Młodzi artyści spisali się na 
medal i ostatecznie spośród 637 nadesłanych nagrań zaję-
li 3 miejsce w kategorii „umuzykalnienie”. Finaliści 
otrzymali nagrodę oraz zaproszenie na Galę Fundacji, 
gdzie odę wspólnie odśpiewają wszystkie wyróżnione 
zespoły. 

Serdecznie gratulujemy! 
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DRZEWA SADZONE WZDŁUŻ DRÓG PEŁNIĄ SZEREG WAŻNYCH FUNKCJI,  
ALE NIE MOGĄ ZAGRAŻAĆ BEZPIECZEŃSTWU 

ZWRÓĆMY UWAGĘ na stan drzew i krzewów, w 
tym potocznie zwanych tujami na swoich posesjach, a 
rosnących od strony drogi publicznej. 

Są miejsca w sołectwach, gdzie gałęzie drzew i 
krzewów rosnących na prywatnych posesjach w pobli-
skiej odległości od pasów drogowych bardzo często 
powodują ograniczenia w komunikacji. Powodem tego 
są gałęzie drzew, pędy krzewów przerastające granice 
nieruchomości i wystając, zwisając nad jezdnię znacz-
nie ograniczają ,,światło przejazdu” w zakresie szero-
kości i wysokości na drodze. Taki stan rzeczy stwarza 
uciążliwość, zagrożenia spowodowane brakiem moż-
liwości minięcia się dwóch pojazdów, a czasami na-
wet samochodu osobowego z rowerzystą, którzy w 
ostatnich czasach są coraz liczniejszą grupą użytkują-
cą drogi publiczne. Ograniczenia szerokości i wysoko-
ści przejezdności na drodze  spowodowane florą przez 
cały rok są szczególnie uciążliwe dla pojazdów wiel-
kogabarytowych – ciężarowych, w tym najczęściej po-
ruszających się w okolicach naszych zabudowań  
,,śmieciarek”, odbierających odpady komunalne, sa-
mochodów z materiałami budowlanymi i betonem 

(tzw. ,,gruszki, stetter”), dowożących materiały na 
plac budowy.  Ograniczenie ,,światła” przejazdu na 
jezdni powoduje,  że kierowcy samochodów ciężaro-
wych chcąc uniknąć zniszczeń, uszkodzeń pojazdu 
(rozbite, urwane zewnętrzne boczne lusterka, 
,,koguty” sygnalizacyjne na górnych obrysach pojaz-
du) zjeżdżają na jedną ze stron drogi  powodując tym 
niszczenie dróg, poboczy, zagniecenie przydrożnych 
rowów. Straty – uszkodzenia pojazdów niejednokrot-
nie ponoszą również kierowcy pojazdów osobowych 
najczęściej w postaci rys na karoserii. 

Okres wegetacji roślin tuż przed nami więc dobrze 
jest obejrzeć swe podwórko w szczególności od strony 
dróg i w przypadku stwierdzenia wyżej opisanej sytu-
acji, podjąć stosowne działania w celu spełnienia wła-
snego obowiązku jako właściciela nieruchomości. 

Przypomina się również o zakazie ustawiania 
wszelkiego rodzaju obiektów ruchomych, np. kamieni 
– głazów, wbijania kołków na poboczu jezdni w celu 
ograniczania ruchu z powodu np. chęci ,,posiadania 
ładnego trawnika przed ogrodzeniem” przy własnej 
posesji. 

BRĄZOWY MEDAL DLA BIEGACZA 
Piotr Talik, uczeń mazańcowickiej szkoły, 

zdobył brązowy medal na Halowych Mi-

strzostwach Śląska w Lekkiej Atletyce w 
biegu na 1000 m. 

Piotr jest mieszkańcem Mazańcowic i 
uczniem szóstej klasy Szkoły Podstawowej w 
Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mazańco-
wicach. Na mistrzostwach rozegranych 6 mar-
ca w Łodzi reprezentował klub lekkoatletyczny 
KS Sprint Bielsko-Biała, w którym od półtora 
roku trenuje biegi długodystansowe. 

Był to debiut Piotra i jak się okazało w pełni 
udany. Wystartował w biegu na dystansie 1000 
m w kategorii U-14, uzyskując wynik 3:15.75 
s. Ustanowił tym samym swój nowy rekord  

życiowy, a wynik zagwarantował mu miejsce na po-
dium i brązowy medal 

KOLEJNA NADZIEJA SPORTOWA 

W SZTUKACH WALKI 
Marta Grysztar, 13-letnia mieszkanka Jasie-

nicy, przywiozła 3 medale z niedawnych Mi-
strzostw Wielkopolski w taekwon-do. 

Na Mistrzostwach Wielkopolski, które odby-
ły się w sobotę 20 lutego, Marta zgarnęła komplet 
medali – złoto w walkach w kategorii kadet, sre-
bro w technikach specjalnych oraz brąz w ukła-
dach formalnych. Obecnie przygotowuje się do 

Mistrzostw Mazowsza i Mistrzostw Polski PFT 
zaplanowanych na kwiecień. 

Taekwon-do to koreańska sztuka walki i sa-
moobrony, w Polsce zawody odbywają się pod 
kuratelą Polskiej Federacji Taekwon-do. Marta 
mieszka w Jasienicy, uczęszcza do VII klasy 
Szkoły Podstawowej nr 37 w Bielsku-Białej, ta-
ekwon-do trenuje od 2017 r. Swoich sił po raz 
pierwszy spróbowała na treningach, 
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na które chodził już jej starszy brat Wojciech 
Grysztar oraz jej mama Joanna Grysztar. Cała 
trójka dalej trenuje wspólnie w klubie Taekwon-
do Cobra Team w sekcji GrysztarTeam w Biel-
sku-Białej. Sekcja powstała w ubiegłym roku i ca-
ły czas się rozrasta, prowadzi ją właśnie instruktor 
sztuk walki taekwon-do Joanna Grysztar wraz z 
asystentem Wojciechem Grysztarem. 

Mimo młodego wieku Marta ma na koncie 
liczne sukcesy. W ubiegłym sezonie 2019/2020 
na Mistrzostwach Opolszczyzny zajęła dwa dru-
gie miejsca – w układach formalnych i w techni-
kach specjalnych. Z kolei na Mistrzostwach Dol-
nego Śląska zdobyła srebro w walkach i srebro w 
układach formalnych. 

Poprzedni sezon został przerwany z powodu 
pandemii, jego oficjalnym zakończeniem były In-
ternetowe Mistrzostwa Polski w układach formal-
nych. Marta wywalczyła w nich pierwsze miejsce 
w swojej kategorii wiekowej i zdobyła tytuł mi-

strzyni Polski. Wcześniejszy sezon – 2018/2019 – 
zakończyła z tytułem wicemistrzyni Polski w 
walkach w kategorii kadet. Łącznie od 2017 roku, 
gdy rozpoczęła starty w zawodach należących do 
cyklu Pucharu Polski Polskiej Federacji Ta-
ekwon-do oraz na Mistrzostwach Polski PFT, 
Marta zdobyła 18 medali: 5 złotych, 12 srebrnych 
i 1 brązowy. 

W GIMNASTYCE ARTYSTYCZNEJ 
Marta Grysztar z Jasienicy osiąga nie tylko 

sukcesy w taekwon-do, lecz również w gimna-

styce artystycznej. 
Trzynastolatka z Jasienicy w IV Turnieju Wa-

lentynkowym w Gimnastyce Artystycznej w 
Imielinie zdobyła 3. miejsce w kategorii C light 
rocznika 2008. Na zawodach reprezentowała biel-
ski klub Stowarzyszenie Gimnastyki Artystycz-
nej. W całym turnieju rywalizowało blisko 300 
zawodniczek z 23 klubów z całej Polski. 

OGŁOSZENIE 

w sprawie obowiązkowego szczepienia psów przeciw 

WŚCIEKLIŹNIE

Na podstawie informacji lekarzy weterynarii 

Miejscowość Data Miejsce szczepienia  Godz. 

Biery 10.05.2021 r. 
obok Kółka Rolniczego 1130 
ul. Ogrodowa 1230 

Bielowicko 8.05.2021 r. 
 centrum 1130 
Lasowisko 1300 

Grodziec 11.05.2021r. 
Zagóra 1130 

ul. Kościelna  1230 

Jasienica 

4.05. 2021 r. 

Lecznica ul. Kwiatowa 800 
obok Urzędu Gminy 1130 
Wygrabowice 1230 

5.05. 2021 r. 

ul. Słoneczna  1130 
obok boiska sportowego „Drzewiarz” 1230 
Łaziańska  1330 

Łazy 8.05.2021 r. Obok strażnicy 1200 

Rudzica 
 

29.04.2021 r.  

Ul. Leśna 1130 
Adrianna Siąkała 1230 
Wanda Białożyt Rudzica  1330 

30.04.2021 r.  

Dominik Feruga, Rudzica  1100 
Czesław Gawłowski, Rudzica  1200 
Krzysztof  Tomalik, Rudzica  1400 

Świętoszówka 6.05. 2021 r. 
ul. Szkolna 1130 
ul. Ogrodowa  1230 

Wieszczęta 7.05. 2021 r. 
obok Pana Bujaka 1130 
obok strażnicy  1300 
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Reklama 

w miesięczniku 

„Jasienica” 

tylko  0,60 zł  za 1 cm2 

Ogłoszenia drobne – 1 zł 
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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 
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