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RELACJE WÓJTA GMINY JASIENICA 
POŻEGNANIE  
ŚP. GRZEGORZA  
SZETYŃSKIEGO 

W czwartek 6 kwiet-
nia pożegnaliśmy wice-
starostę Grzegorza Sze-
tyńskiego. Uroczystości 
pogrzebowe odbyły się 
w kościele Świętych 
Apostołów Szymona i 

Judy Tadeusza w Kozach, ze względu na pande-
mię wstęp na ceremonię był ograniczony, ale 
ostatnie pożegnanie było transmitowane przez In-
ternet. 

Wicestarosta był powszechnie lubiany, zaan-
gażowany w działalność samorządu, zwłaszcza w 
sprawy społeczne. Z głębokim smutkiem przyjęli-
śmy wiadomość o jego śmierci. Jednocząc się w 
bólu i żałobie z rodziną złożyliśmy bliskim zmar-
łego wyrazy głębokiego współczucia. 

DZIEŃ PRACOWNIKA SŁUŻBY ZDROWIA 
Z okazji Dnia Pracownika Służby Zdrowia 

złożyłem życzenia wszystkim osobom, które za-
wodowo zajmują się lecznictwem. Ten trudny 
okres pandemii tym bardziej uzmysłowił nam rolę 
specjalistów z ochrony zdrowia, lekarzy, pielę-
gniarek, rejestratorek, laborantek, salowych, ra-
towników medycznych. I za to codzienne naraża-
nie swojego życia w służbie drugiemu człowie-
kowi serdecznie im dziękuję. Życzę też im sa-
mym dużo zdrowia, niesłabnącego zapału i wy-
trwałości w tej ważnej i odpowiedzialnej pracy. 

ŚW. FLORIANOWI POD OPIEKĘ 
Okazją do złożenia życzeń jest również przy-

padający 4 maja dzień patrona strażaków św. Flo-
riana. Możemy być dumni, że w naszej gminie 
mamy tylu ochotników, którzy poświęcają swoje 
zdrowie i czas, aby nieść pomoc. Trzeba pamię-
tać, że z ich strony poświęcenie to nie tylko nara-
żanie się podczas akcji bojowych, ale również 
przygotowania i szkolenia, ciągłe podnoszenie 
swoich kwalifikacji. Zawsze możemy na nich li-
czyć, a stopień profesjonalizmu stale rośnie. 

Z naszej strony jako gminnej społeczności mo-
żemy ich wesprzeć finansując zakup sprzętu i 
stwarzając odpowiednie warunki do służby. Ale 

nie możemy ich zastąpić. Dlatego z całego serca 
dziękuję za to zaangażowanie i wysiłek. Dziękuję 
także ich rodzinom, że umożliwiają druhom tę za-
szczytną, ale i niebezpieczną służbę. 
PUNKT SZCZEPIEŃ POWSZECHNYCH 

Dotychczas w ramach Narodowego Programu 
Szczepień na terenie naszej gminy uruchomiliśmy 
punkty w dwóch z pięciu, jakimi dysponujemy, 
gminnych ośrodków zdrowia. Trzeba to powie-
dzieć, że pojawiają się długie przestoje, bo te 
punkty dostają po kilkadziesiąt szczepionek na 
tydzień, a zdarza się, że nawet takiej ilości nie do-
stajemy. To musi wzbudzać wiele emocji wśród 
nas, szczególnie tych mieszkańców, którym już 
wyznaczono termin, a potem okazało się na dwa 
dni przed szczepieniem, że go jednak nie będzie, 
bo nie otrzymaliśmy dostawy. 

Ze swej strony prosiłbym, aby nie przelewać 
swojego zdenerwowania na pracowników na-
szych ośrodków zdrowia, bo w żaden sposób oni 
nie mają wpływu na terminowość i wielkość do-
starczanych przesyłek ze szczepionkami. Z naszej 
strony to, co mieliśmy przygotować, to wykonali-
śmy z należytą starannością. Okazuje się też, że 
np. niepubliczne ośrodki otrzymują szczepionki, a 
nasze nie, dostają jedynie ograniczoną w stosunku 
do potrzeb i zamówień ilość. 

Teraz jednak pojawiła się kolejna możliwość, 
aby gminy tworzyły Punkty Szczepień Powszech-
nych i otrzymywały zwiększone ilości szczepion-
ki dla swoich mieszkańców – zresztą nie tylko dla 
swoich, bo będą obsługiwać również mieszkań-
ców sąsiednich gmin. Złożyliśmy wniosek, choć 
warunki nie były łatwe do spełnienia, bo nie ma 
wolnych zespołów przeszkolonego personelu, 
który mógłby przeprowadzić szczepienia. Należy 
je dopiero stworzyć, co też robimy. 

Jest decyzja, że w naszym powiecie Jasienica 
może utworzyć taki punkt szczepień oraz Cze-
chowice-Dziedzice, być może Kozy. Taki punkt 
chcemy uruchomić, byłaby możliwość przepro-
wadzania 200 szczepień dziennie, a więc tysiąca 
na tydzień. Zaczynamy z początkiem maja, prze-
znaczyliśmy na to salę widowiskową Gminnego 
Ośrodka Kultury w Rudzicy. To odpowiednie 
miejsce, dysponuje dwoma wejściami, praktycz-
nie bez barier architektonicznych, z do- 
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godnym parkingiem, na którym można ustawić 
dodatkowe namioty z myślą o osobach oczekują-
cych na swoją kolej w procedurze zaszczepienia. 

ZABIEGI O MODERNIZACJĘ CIESZYŃSKIEJ 
Spotkałem się z panem marszałkiem woje-

wództwa śląskiego Jakubem Chełstowskim w 
sprawie modernizacji drogi wojewódzkiej 944, a 
więc dawnej drogi krajowej nr 1. Wcześniej z mo-
jej inicjatywy wraz z wójtami, burmistrzami i sta-
rostami naszego regionu zwróciliśmy się do pana 
marszałka o całościowe rozwiązanie wieloletnie-
go problemu popadania drogi w ruinę. To jedna z 
najgorszych dróg wojewódzkich w całym regionie 
pod względem stanu technicznego. 

W czasie spotkania zaprezentowałem powody 
naszego wystąpienia i oczekiwania. Droga ma 
jedną jezdnię i obsługuje cały ruch lokalny w tym 
rejonie. Często właśnie po niej odbywa się rów-
nież dojazd pomiędzy sąsiadującymi miejscowo-
ściami, a to ze względu na oddalone od siebie wę-
zły na drodze ekspresowej, które umożliwiłyby 
rozdzielenie ruchu. Przede wszystkim uważamy, 
że należy jak najszybciej przystąpić do projekto-
wania i opracowania dokumentacji technicznej 
modernizacji. 

Pan marszałek wyraził obawy co do możliwo-
ści finansowych. Koszt modernizacji całego od-
cinka Bielsko-Cieszyn to wartość ok. 300 mln zł, 
a więc potężne zadanie. Zaprosiłem go z wizytą, 
aby na miejscu zapoznał się z tematem. Przy tej 
okazji oczywiście zamierzam zaprezentować mu 
naszą gminę, jej atrakcje i możliwości rozwoju, 
bo z całą pewnością mamy więcej wspólnych te-
matów. Co do samej modernizacji Cieszyńskiej to 
liczę, że jednak pojawią się w kolejnych latach 
możliwości rozwiązania problemu z jej stanem 
technicznym i bezpieczeństwem. 

WIĘCEJ NA NAPRAWY 
W tym roku więcej jako gmina przeznaczymy 

na remonty naszych dróg w porównaniu z plana-
mi inwestycyjnymi z początku roku. Doszliśmy 
do takiego przekonania po pozimowej inspekcji 
dróg i analizie zarówno potrzeb, jak i możliwości 
finansowych gminy. Od poszczególnych sołtysów 
i rad sołeckich otrzymaliśmy liczne zgłoszenia, że 
w wielu miejscach stan dróg wymaga poprawy, 
co znacznie przekroczy zaplanowane na ten cel 
wydatki, niejednokrotnie stanowią one zaledwie 
50 proc. rzeczywistych potrzeb. 

Uznaliśmy, że z rezerwy budżetowej uzyskanej 
z ubiegłorocznej nadwyżki przekażemy dodatko-
wy 1 mln zł na te zadania. Stało się to możliwe, 
bo sytuacja naszego budżetu jest dobra, liczymy, 

że będziemy mieli ok. 15 mln zł nadwyżki. W 
tym wypadku ta dodatkowa kwota pozwoli na 
wykonanie dywaników asfaltowych w znacznie 
większym stopniu. Jednocześnie przyniesie ten 
efekt, że w tych miejscach drogi nie będą podle-
gać dalszej degradacji i przez wiele kolejnych lat 
nie będą wymagać naprawy. 

DROGA ŚWIĘTOSZÓWKA-BIERY  
DO PRZEBUDOWY 

Złożyłem wniosek do rządowego programu 
wsparcia dla gmin górskich o dofinansowanie in-
westycji w naszej gminie. Wniosek został pozy-
tywnie rozpatrzony i otrzymaliśmy 5 mln zł. 
Kwotę tę przeznaczymy na modernizację drogi 
Świętoszówka-Biery, która ułatwi przejazd miesz-
kańcom między sołectwami. Do remontu jeste-
śmy przygotowani, mamy gotową dokumentację, 
sam proces projektowania trwał blisko 2 lata. 

Droga będzie miała nowy chodnik, odwodnie-
nie, nowy cały korpus drogi. Warto zaznaczyć, że 
zostanie też poszerzona. To ważne dla mieszkań-
ców obu tych sołectw, bo kiedyś przy drodze 
zbudowaliśmy chodnik, ale odbyło się to kosztem 
zwężenia jezdni. Toteż przejazd wymaga od kie-
rowców szczególnej uwagi przy mijaniu, tym 
bardziej, że samochodów cały czas przybywa. 

To poważne zadanie inwestycyjne, bo gdyby-
śmy mieli wydać taką kwotę z własnego budżetu 
to mógłby pojawić się problem. Dlatego chciałem 
serdecznie podziękować wszystkim, którzy z 
uwagą pochylili się nad potrzebami mieszkańców 
naszej gminy i wsparli starania o dofinansowanie. 

PARKING TEŻ BĘDZIE 
Z kolei z innego źródła, tym razem z funduszu 

inwestycji samorządowych, pozyskaliśmy 1,4 mln 
zł dofinansowania do budowy ogólnodostępnego 
parkingu przylegającego do terenów szkoły w Ja-
sienicy. Przypomnę, że kilka lat temu kupiliśmy 
tutaj grunt właśnie z myślą o tym, że ten rejon Ja-
sienicy będzie się rozwijał. Mieści się tu centrum 
administracyjne całej naszej gminy, nie tylko so-
łectwa, bo oprócz Urzędu Gminy i strażnicy OSP 
jest także przychodnia zdrowia, szkoła, posteru-
nek Policji, GOPS, GZOSiP, apteka, bank czy 
poczta. 

Parking ten będzie więc służył wszystkim inte-
resantom tych instytucji, ale szczególnie ich pra-
cownikom. Zależy nam bowiem, aby miejsca par-
kingowe przylegające bezpośrednio do budynków 
tych placówek pozostawili wolne właśnie dla 
mieszkańców, którzy przyjadą w swoich spra-
wach coś załatwiać. 

Projekt budowy parkingu jest już go- 
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towy, będą tu także ogólnodostępne sanitariaty. 
Wkrótce ruszamy z przetargiem, sama inwestycja 
powstanie w dwa lata. 

PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI  
WĘZŁA S52 

Po konsultacjach z panem starostą Andrzejem 
Płonką doszliśmy do porozumienia, aby wspólnie 
rozpocząć projektowanie przebudowy układu 
drogowego węzła na S52 w Jasienicy. Generalna 
Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zapowie-
działa, że w procesie projektowania nie weźmie 
udziału, uznaliśmy, że mimo tego powinniśmy 
przystąpić do zadania. 

Przypomnę, że chodzi o projekt, do którego 
koncepcję opracowaliśmy w tamtym roku. Zmia-
ny w układzie komunikacyjnym zakładają, że 
ruch odbywałby się częściowo po nowej drodze, 
która zostałaby wybudowana pomiędzy ul. Mię-
dzyrzecką a Strumieńską. Powstałyby też trzy 
ronda – przy szkole, przy bibliotece i przy wjeź-
dzie na nowo wybudowaną drogę. Dzięki temu 
strumień pojazdów zostałby stopniowo rozdziela-
ny, a tym samym zmniejszone jego natężenie w 
newralgicznych miejscach całego węzła. 

Nie chcemy dłużej czekać, bowiem czas ucie-
ka, a problem z natężeniem ruchu w tym rejonie 
naszej gminy cały czas narasta. Nawet w czasie 
pandemii, choć korki są mniejsze, to jednak stale 
istnieje problem z płynnym przejazdem przez to 
skrzyżowanie. Z końcem pandemii intensywny 
ruch pojawi się na nowo, dlatego zależy nam na 
maksymalnym wykorzystaniu czasu, aby rozwią-
zanie problemu skutecznie przybliżyć. A trzeba 
wziąć pod uwagę, że sam proces projektowania 
wraz z uzyskaniem odpowiednich zezwoleń i 
uzgodnień z wieloma instytucjami będzie trwać 
rok, może półtora roku. Dlatego uznaliśmy, że 
koszt ok. 300 tys. zł, jakie pochłonie projekt, po-
kryjemy po 50 proc. z własnych budżetów Gminy 
Jasienica i Powiatu Bielskiego. 

HOŁD DLA OFIAR NARODOWYCH TRAGEDII 

Jak co roku 10 kwietnia wraz z przewodniczą-
cym Rady Gminy Czesławem Machalicą w imie-

niu całej naszej społeczności oddaliśmy hołd ofia-

rom mordu katyńskiego i katastrofy smoleńskiej. 

Złożyliśmy wieniec pod krzyżem smoleńskim. 

Tym 96 osobom, które zginęły w katastrofie sa-

molotu prezydenckiego, należy się nasza pamięć. 
To smutna okazja, ale musimy pamiętać, że oni 

lecieli, aby z kolei oddać hołd naszym przodkom, 

którzy zostali zamordowani w Katyniu. Każdy 
Polak ma obie te tragedie w swoim sercu. 

CO Z MASZTEM TELEFONII KOMÓRKOWEJ? 
Zwróciłem się do Starosty Bielskiego z pi-

smem o wstrzymanie wykonania decyzji pozwo-
lenia na budowę stacji bazowej telefonii komór-
kowej sieci Play-BIE7005_C oraz o wzruszenie 
lub wznowienie postępowania. Jako Gmina byli-
śmy poza procesem decyzyjnym w tej mocno 
bulwersującej sprawie. 

Rada Gminy Jasienica 30 marca na mój wnio-
sek podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia sprze-
ciwu, teraz dodatkowo kierujemy pismo wskazu-
jąc kilka zastrzeżeń. Przede wszystkim obawę 
mieszkańców, że częstotliwość fal nie będzie obo-
jętna dla zdrowia okolicznych mieszkańców. Nie 
przeprowadzono jakichkolwiek konsultacji spo-
łecznych w celu wyjaśnienia wpływu stacji bazo-
wej mimo, że w pobliżu znajduje się szkoła, 
przedszkole, klub sportowy, boisko. Na dodatek 
uważamy, że tak wysoki, liczący 56 metrów 
maszt zaburzy estetykę krajobrazu i piękno pano-
ramy Beskidów. 

Podkreśliłem, że ze względu na słuszny interes 
społeczny należałoby ponownie rozpatrzeć spra-
wę z udziałem społeczeństwa, co pozwoli na 
obiektywny pogląd i wykluczy dalsze kontrower-
sje. 

KOLEJNY WÓZ ASENIZACYJNY 
Nasz gminny Zakład Komunalny zakupił sa-

mochód do wywozu nieczystości z szamb i przy-
domowych oczyszczalni ścieków. To już czwarty 
wóz asenizacyjny w gminie Jasienica, zakup na 
pewno wpłynie na poprawę stanu wód na terenie 
gminy. Trzeba pamiętać, że wszystkie dotychcza-
sowe samochody są intensywnie wykorzystywa-
ne, co wiąże się także z tym, że niekiedy ulegają 
awarii. Czwarty wóz zdecydowanie poprawi re-
alizację harmonogramu odbioru nieczystości z 
gospodarstw naszych mieszkańców, dlatego pod-
jęliśmy decyzję o jego zakupie. 

Chcę przypomnieć, że połowę kosztów wywo-
zu nieczystości z szamb i przydomowych oczysz-
czalni ścieków pokrywamy z budżetu Gminy Ja-
sienica. Dlatego zachęcam wszystkich ich użyt-
kowników, aby korzystali z tej usługi, mając na 
względzie przede wszystkim stan środowiska za-
równo w swoim sąsiedztwie, jak i w sołectwie 
oraz w gminie. 

Trzeba sobie jasno powiedzieć, że jako spo-
łeczność gminy Jasienica jesteśmy w dużej mie-
rze skazani na szamba. Kanalizacja z całą pewno-
ścią byłaby dużo łatwiejszym sposobem ekolo-
gicznego pozbywania się nieczystości. Jednak 
stopień rozproszenia zabudowy na  
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przeważającej powierzchni naszej gminy sprawia, 
że byłby to zarówno olbrzymi wysiłek inwesty-
cyjny, jak i później eksploatacyjny. Przyjmuje się, 
że musi przypadać 120 użytkowników na każdy 1 
km sieci kanalizacyjnej, wtedy można myśleć o 
dofinansowaniu do budowy. My tylko w niektó-
rych częściach osiągamy taką wartość, nie mamy 
więc co liczyć na dodatkowe środki na taką inwe-
stycję. Wybudowaliśmy 41 km sieci, średni koszt 
wypadał wtedy ok. 70 tys. zł na jedno przyłącze. 
Ale dostaliśmy 80 proc. dofinansowania – właśnie 
dlatego, że w tych rejonach gęstość zabudowy 
przekraczała 120 mieszkańców na kilometr sieci. 

W przyszłości ta sytuacja z pewnością będzie 
się zmieniać, bo stopniowo, ale nieprzerwanie 
przybywa budynków, sprowadzają się do naszej 
gminy nowe rodziny. A to jednocześnie oznacza, 
że wzrośnie również gęstość zabudowy i tym sa-
mym możliwości budowy kanalizacji. 

GRATULACJE ZA SUKCESY 
Składam gratulacje tym wszystkim mieszkań-

com naszej gminy, którzy w ostatnim okresie od-
nieśli sukcesy na wielu polach, nie tylko sporto-
wym. Nie zawiedli ci zawodnicy, którzy już przy-
zwyczaili nas do swoich bardzo dobrych osią-
gnięć. Młoda pływaczka z Jasienicy Karolina 
Klajmon na zawodach w Wieliczce zdobyła 
srebrny medal w wyścigu na 100 metrów stylem 
grzbietowym, jednocześnie poprawiając swój ży-
ciowy rekord. 

Gratulacje kieruję również do zawodników 
BKB Set Mazańcowice, którzy medale zdobyli 
podczas dwóch turniejów – srebrny Julia Piwo-
war, która startowała w grze podwójnej dziew-
cząt, a także Maksymilian Piekarczyk, również w 
grze podwójnej. Z kolei Patryk Kramarczyk wy-
walczył brązowy medal w grze mieszanej. 

W ostatnich tygodniach wiele osiągnięć na 
swoim koncie zanotowali uczniowie ze szkoły w 
Międzyrzeczu Górnym. Oprócz tego, że troje 
uczniów zdobyło tytuł laureatów wojewódzkich 

konkursów przedmiotowych, to również drużyna 
kierowana przez Kamila Lisa, w skład której 
wchodził Adrian Greń, Maciej Kosiec i Wojciech 
Loska, zdobyła wysokie miejsc w ogólnopolskim 
konkursie „Szkolna Internetowa Gra Giełdowa”, 
zostawiając za sobą wiele drużyn ze szkół śred-
nich. Serdecznie gratuluję i życzę kolejnych suk-
cesów na niełatwym polu inwestowania na gieł-
dzie. 

Gratuluję także tym wszystkim kilkunastu 
uczniom z naszej gminy, którzy uczestniczyli w 
międzynarodowym konkursie plastycznym 
„Mieszkam w Beskidach”. Wiem o laureatach z 
dwóch naszych szkół, warto wymienić zdobyw-
ców pierwszych miejsc w swoich kategoriach, a 
więc Zuzannę Tomiczek i Blankę Malarz ze szko-
ły w Międzyrzeczu oraz Izabelę Sikorę z Wiesz-
cząt. Z kolei Anna Szkorupa oraz Brajan Michnik 
z Wieszcząt zdobyli II miejsce, z tej samej szkoły 
Nina Rak zdobyła III miejsce, a z placówki w 
Międzyrzeczu Zofia Czarniecka i Sandra Telok. 
Warto dodać, że konkurs jest bardzo popularny, w 
tej edycji wpłynęło ok. 7 tys. prac, toteż tym bar-
dziej gratuluję sukcesu. 

APEL O WYWIESZENIE FLAG 
W niedzielę 2 maja przypada święto flagi 

Rzeczpospolitej Polskiej. Dla wszystkich Pola-
ków to jeden z tych dni w roku, gdy uświada-
miamy sobie wartość wolnej i niepodległej ojczy-
zny. Sięgamy pamięcią do tych czynów naszych 
przodków, którzy własnym życiem zaświadczyli, 
jak droga była im ojczyzna. Mimo ograniczeń 
związanych z pandemią możemy wspólnie uczcić 
ten dzień wywieszając flagi na naszych domach. 

Zwracam się więc z apelem, aby z dumą za-
prezentować swoje przywiązanie do całego dzie-
dzictwa naszego kraju. Wywieśmy godnie biało-
czerwone flagi na znak świadomego udziału w 
naszej narodowej tożsamości. 

Rozmawiał Mirosław Łukaszuk 

 

W związku z rozpoczęciem Narodowego Spisu 
Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 i jego 
wydłużeniem do 30 września br. uprzejmie in-
formujemy, że podstawową metodą realizacji 
obowiązku spisowego jest samospis, który można 
wykonać na stronie: spis.gov.pl. Przypominamy, 
że internetowo można się spisać również w urzę-

dach gmin i wojewódzkich urzędach statystycz-
nych na specjalnie przygotowanych w tym celu 
stanowiskach komputerowych przy zachowaniu 
reżimu sanitarnego. 

Spisać można się również na infolinii spisowej 
obsługiwanej przez pracowników statystyki pu-
blicznej pod numerem – 22 279 99 99. 

Z uwagi na epidemię wywiady bezpośrednie 
nie będą realizowane do odwołania. 

Rachmistrzowie telefoniczni rozpoczną pracę 
od 4 maja br. o czym będziemy szczegółowo in-
formować. 
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ODSZEDŁ WICESTAROSTA 
 GRZEGORZ SZETYŃSKI 

Grzegorz Szetyński – wieloletni wicestarosta bielski – przegrał walkę 
z Covidem. Miał 61 lat. 

Zawsze uśmiechnięty, otwarty i pomocny, nigdy nie odmawiał po-
mocy – mówią najbliżsi współpracownicy wicestarosty śp. Grzegorza 
Szetyńskiego. 

Mieszkaniec Kóz z samorządem powiatu bielskiego był związany od 
15 lat. W 2007 r. pełnił funkcję członka Zarządu Powiatu Bielskiego, a 
od 2010 r. nieprzerwanie wicestarosty. Radni powiatowi powierzali mu 
to stanowisko łącznie w kolejnych trzech kadencjach. – Brakuje słów, 
żeby powiedzieć, jak ogromna to strata. Był dobrym mediatorem, nie-

samowitym specjalistą od spraw trudnych, które brał na siebie. Wnosił ciekawe rozwiązania i bardzo 
potrzebny w takich sytuacjach spokój – wspomina starosta Andrzej Płonka. – Wieczny optymista, który 
łagodził polityczne obyczaje. Bardzo zaangażowany w działalność charytatywną, o czym sam zresztą 
rzadko mówił, to inni go za to chwalili – dodaje Jan Borowski, przewodniczący Rady Powiatu Biel-
skiego. 

Wicestaroście podlegały przez lata wydziały gospodarki mieniem, budownictwa oraz ochrony śro-
dowiska, rolnictwa i leśnictwa. Jego oczkiem w głowie była pomoc społeczna. – Na pierwszym miej-
scu zawsze było u niego dobro każdego człowieka. Robił wszystko, żeby osoby niepełnosprawne czuły 
się poważane, traktowane z należnym szacunkiem. Zawsze miał dla nich czas na rozmowę przy kawie 
– wspomina wicestarostę Katarzyna Olszyna, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. 

Grzegorz Szetyński zabiegał o to, aby jak najwięcej niepełnosprawnych mogło korzystać z różnych 
form wsparcia, takich jak Warsztaty Terapii Zajęciowej czy pomocy Centrum – Środowiskowego Do-
mu Samopomocy. – Robił wszystko, by warsztaty powstawały w różnych częściach powiatu i aby jego 
uczestnicy mieli zapewniony do nich dojazd – dodaje dyrektor Olszyna. Doprowadził do utworzenia 
WTZ w Czechowicach-Dziedzicach i Kozach oraz rozbudowy warsztatów przy Bielskim Centrum 
Psychiatrii – Olszówka. 

Wicestarosta zwracał uwagę na szczegóły, które niejednokrotnie mogły być przeoczone. Podczas 
remontu Domu Pomocy Społecznej w Wilkowicach martwił się, czy podłoga będzie podgrzewana, bo 
przecież starszym schorowanym ludziom zwykle jest zimno... To będzie pierwsza wiosna, kiedy 
mieszkańcy domu będą mieli do dyspozycji swój ogród. – Szef widział, że podopieczni nie mają za 
bardzo miejsca na zewnątrz budynku, więc, gdy tylko pojawiła się okazja, doprowadził do zakupu są-
siedniej działki, a potem pomagał projektować ten teren – relacjonuje dyrektorka PCPR-u. 

Wkrótce placówka zostanie rozbudowana, dzięki czemu przybędzie kilka dodatkowych – bardzo po-
trzebnych –  miejsc, a kuchnia zastąpi catering. Wszystko po to, by mieszkańcy czuli się bardziej do-
mowo. Z kolei w Czechowicach-Dziedzicach trwa adaptacja budynku na potrzeby 14 wychowanków 
domu dziecka. Tę inwestycję także wicestarosta „wychodził”. 

Miał jeszcze wiele innych marzeń, m.in. utworzenie w powiecie Zakładu Aktywności Zawodowej. – 
Śmiałam się z samej siebie, bo czasem trudno mi było za nim nadążyć. Jak usłyszał o problemie, od ra-
zu chwytał za telefon szukając rozwiązania, ale też po prostu szybko chodził – mówi Katarzyna Olszy-
na. 

Grzegorz Szetyński dbał o współpracę z partnerskim powiatem Kicmań na Ukrainie. Zależało mu na 
działaniach na rzecz seniorów, ale też inicjował kooperację przedsiębiorców z obu powiatów. To dzięki 
jego zabiegom na Wschód trafiła niedawno kolejna już czwarta karetka, wycofana ze służby w Biel-
skim Pogotowiu Ratunkowym. 

Grzegorz Szetyński był z wykształcenia ogrodnikiem, absolwentem Akademii Rolniczej w Krako-
wie. Podyplomowo ukończył zarządzanie w administracji publicznej. Nigdy nie zapomniał o bielskim 
„ogrodniku”, do którego uczęszczał. To była obustronna życzliwość. – Można było na niego liczyć, 
nigdy nie mierzył czasu, zawsze znalazł chwilę na rozmowę. Ostatnio oferował pomoc w modernizacji 
szkolnych warsztatów ogrodniczych, tak aby były one piękne i nowoczesne, nawet wspólnie zostały 
podjęte pierwsze kroki... Tego, co się teraz stało, nie było w planie – mówi Krystyna Janik-Chrapusta, 
kierownik warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. St. Szumca w 
Bielsku-Białej. 

Ostatnie Jego pożegnanie odbyło się 6 kwietnia w kościele parafialnym Świętych Apostołów Szy-
mona i Judy Tadeusza przy ul. Parkowej 1 w Kozach. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Pol-
ski został odznaczony pośmiertnie. Wyróżnienie za wybitne zasługi w działalności społecznej i samo-
rządowej w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przekazał na ręce małżonki zmarłego wice-
minister Stanisław Szwed. 

Foto: Mat. Starostwa Powiatowego 
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W HOŁDZIE OFIAROM 
Jak co roku 10 kwietnia wójt Janusz Pie-

rzyna i przewodniczący Rady Gminy Jasienica 
Czesław Machalica oddali hołd ofiarom mordu 

katyńskiego i katastrofy smoleńskiej. 
Wójt Janusz Pierzyna oraz przewodniczący 

Czesław Machalica złożyli wieniec w miejscu 
pamięci obok Urzędu Gminy. Stoi tu krzyż upa-

miętniający ofiary mordu na polskich oficerach w 

Katyniu w 1940 r., jak również ofiary katastrofy 

lotniczej pod Smoleńskiem. Przypomnijmy, że 
doszło do niej 10 kwietnia 2010 r., gdy przedsta-

wiciele polskich władz z Prezydentem RP Le-

chem Kaczyńskim i jego małżonką Marią lecieli 

na uroczystości poświęcone właśnie mordowi ka-

tyńskiemu. 
Krzyż w Jasienicy – jako jeden z pierwszych 

upamiętniający tamtą tragiczną katastrofę – stanął 
w tym miejscu już 30 kwietnia 2010 r. Pod krzy-

żem umieszczone zostały tablice z napisami „W 
hołdzie ofiarom zamordowanym w Katyniu w 

1940 r.” na jednej i „Pamięci ofiar katastrofy lot-

niczej pod Smoleńskiem w 2010 roku, w której 

zginęli Prezydent RP Lech Kaczyński z żoną Ma-
rią i 94 osoby, przedstawiciele najwyższych sfer 

życia politycznego, wojskowego i duchownego 

naszego państwa” na drugiej. 
www.jasienica.pl

KOLEJNY WÓZ NA NIECZYSTOŚCI 
Zakład Komunalny zakupił samochód do 

wywozu nieczystości z szamb i przydomowych 
oczyszczalni ścieków. To już czwarty wóz ase-
nizacyjny w gminie Jasienica. 

– Zapotrzebowanie na tego rodzaju usługi 
szybko rośnie. Toteż zakupiliśmy kolejny wóz 
asenizacyjny, aby usprawnić odbiór nieczystości 
od mieszkańców. Liczę, że teraz terminy oczeki-
wania na opróżnienie szamba uda się znacznie 
skrócić – wyjaśnia wójt Janusz Pierzyna. Nowy 
zakup Zakładu Komunalnego to ciężarówka mar-
ki Man przystosowana do wywozu nieczystości 
ciekłych z szamb oraz wywozu osadu z przydo-
mowych oczyszczalni. Samochód pochodzi z 
2013 r., na samochodzie została zamontowana 
nowa beczka wraz z osprzętem, zakup ten kosz-
tował budżet Gminy Jasienica 221,4 tys. zł. 

To czwarty już samochód asenizacyjny w po-
siadaniu jasienickiego Zakładu Komunalnego, 
wśród nich jest m.in. samochód dwufunkcyjny, 

służący także do czyszczenia i ciśnieniowego 
przepychania rur kanalizacyjnych. 

Obecnie Zakład Komunalny wywozi nieczy-
stości ciekłe z 5800 posesji w Gminie Jasienica, 
posiadających szamba i z 560 posiadających 
oczyszczalnie przydomowe. 

www.jasienica.pl

ZOSTAŃ KRWIODAWCĄ 
Pięć licealistek projektem „Bądźmy spoKREWnieni” 

promuje krwiodawstwo na terenie naszej gminy. 
Ola z Międzyrzecza Górnego, Natalia z Międzyrzecza Dol-

nego, Maja z Jasienicy, Zuzia z Bielska-Białej i Amelia z Kalnej 
są uczennicami II klasy bielskiego Liceum Ogólnokształcącego 
nr 8. Zgłosiły się do ogólnopolskiej olimpiady „Zwolnieni z Teo-
rii”, która zwraca uwagę na różnorodne problemy i potrzeby 
społeczne. Dziewczęta za najbardziej pilący temat uznały 
krwiodawstwo. Wyjaśniają, że media cały czas informują o po-
szukiwaniu chętnych do oddania krwi, tymczasem pandemia 
zwiększyła zapotrzebowanie. Stało się tak, gdyż z powodu epi-
demii COVID-19 w całym kraju dramatycznie spadła liczba 
krwiodawców. 

Sytuacja stanowi realne zagrożenie dla pacjentów. Według 
statystyk średnio 1 z 10 osób przebywających w szpitalu po-

trzebuje transfuzji krwi. Co roku liczba dawców zwiększa się 
wprawdzie o około 3,6 proc., ale w tym samym czasie potrzeby 
rosną o 8,6 proc. W centrach krwiodawstwa najczęściej brakuje 
grup: A Rh-, 0 Rh- i B Rh-. Sytuacja wynika nie tylko z drama-
tycznego spadku liczby dawców, ale także z powodu ograni-
czonej liczby wyjazdów specjalnych ambulansów, w których 
można oddawać krew. Zamknięte zostały również niektóre 
punkty krwiodawstwa w mniejszych miejscowościach, a część 
punktów znajdujących się przy szpitalach została przeniesiona 
w inne miejsce. Ponadto wielu ludzi ma obawy przed oddaniem 
krwi. 

Dziewczyny prowadzą stronę na Facebooku i Instagramie, 
gdzie publikują informacje związanymi z oddawaniem krwi.  

Akcję objął patronatem Wójt Gminy Jasienica i Powiatowa 
Stacja Krwiodawstwa w Bielsku Białej.
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O MODERNIZACJĘ STAREJ CIESZYŃSKIEJ 
Z inicjatywy wójta Janusza Pierzyny grupa 

samorządów przygotowała list do marszałka wo-
jewództwa śląskiego w sprawie modernizacji 
drogi wojewódzkiej 944, a więc dawnej drogi 
krajowej nr 1. 

Pod listem podpisali się wszyscy, których doty-
czy problem, a więc oprócz wójta gminy Jasienica 
Janusza Pierzyny, także wójtowie Goleszowa i Dę-
bowca, burmistrzowie Cieszyna i Skoczowa oraz 
starostwie bielski i cieszyński. – W tej sprawie in-
terweniują u nas mieszkańcy, którzy zwracają uwa-
gę zarówno na zły stan techniczny drogi, ale także 
na zagrożenia, jakie droga nieprzerwanie stwarza 
dla mieszkańców miejscowości, przez które prze-
biega – wyjaśnia Janusz Pierzyna. 

Przypomnijmy, droga ta to dawna „krajówka”, 
którą kiedyś przebiegał cały ruch z centralnej Polski 
przez Bielsko do granicy w Cieszynie. Po wybudo-
waniu drogi ekspresowej częściowo ten ruch prze-
niósł się właśnie na nową trasę, jednak wraz z nim 
nie zniknęły problemy. 

Samorządy podkreślają, że droga jest jednojez-
dniowa, obsługuje cały ruch lokalny w tym rejonie, 
a w bardzo wielu przypadkach również dojazd po-
między sąsiadującymi miejscowościami, łącznie z 
komunikacją autobusową i to nie tylko międzymia-
stową, ale i międzypowiatową. Dzieje się tak dlate-
go, że poszczególne 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 zmie-
niło, a stan drogi pogarsza się z roku na rok – doda-
je wójt gminy Jasienica. Coraz większej degradacji 
ulega sama nawierzchnia, uszkodzone są pobocza, 
brak tam chodników, odwodnienia, oświetlenia, co 
powoduje, że użytkowanie drogi staje się mocno 
uciążliwe i niejednokrotnie niebezpieczne. 

Samorządy podkreślają, że sprawa ciągnie się od 
wielu lat i domaga się kompleksowego rozwiązania. 
Toteż zwracają się do marszałka województwa ślą-
skiego Jakuba Chełstowskiego z prośbą o rozpoczę-
cie procedury opracowania dokumentacji przebu-
dowy drogi wojewódzkiej na całym odcinku od Ja-
sienicy do Cieszyna. „Naszym zdaniem zasadnym 
byłoby w ramach tej inwestycji zaplanować również 
budowę ciągów pieszo-jezdnych, umożliwiających 
pieszym i rowerzystom bezpieczne użytkowanie 
drogi” – piszą wójtowie, burmistrzowie i starosto-
wie. 

 

„MISJA ANTARKTYDA” – POKÓJ ZAGADEK W ZSP W IŁOWNICY 
Uczniowie szkoły w Iłownicy odbyli niecodzienne 

lekcje przetrwania. 
Na przekór trudnym czasom, z którymi przyszło 

nam się obecnie zmierzyć, postanowiliśmy zorgani-
zować w naszej szkole pokój zagadek dla uczniów 
klas I-III. To już kolejny „escape room”, w którym 
uczniowie mogli podjąć wyzwanie rozwiązania różno-
rodnych zagadek, a także rozwijać umiejętność koja-
rzenia faktów i logicznego myślenia. 

Tym razem fabuła naszego pokoju została oparta 
na wydarzeniach z filmu „Przygoda na Antarktydzie”. 
Uczniowie przenieśli się w wyobraźni do krainy skutej 
lodem, gdzie przez bardzo złe warunki atmosferyczne 
zostały uwięzione pieski husky. Celem misji było do-
stanie się na ten mroźny kontynent oraz uratowanie 
małych bohaterów. Aby to zrobić, uczniowie musieli 
wykazać się sprytem i różnorodnymi umiejętnościami, 
a także myśleć twórczo i współpracować ze sobą, 
dzięki czemu rozwijali swoje kompetencje kluczowe. 
Wiedza z matematyki i języka polskiego, a także prak-

tyczne umiejętności, tj. ważenie, mierzenie, odczyty-
wanie godzin z zegara, otwieranie kłódek, były nie-
zbędne, aby dotrzeć do celu. Każda z drużyn pracowa-
ła zupełnie inaczej, ale wszystkim udało się wykonać 
zadanie. Wielkie szczęście i satysfakcja towarzyszyły 
uczniom po otwarciu ostatniej skrzyni, w której ukryte 
były medale z napisem „Misja Antarktyda”. Zaanga-
żowanie, przeżycia widoczne na twarzach uczniów 
oraz ich relacje i opowieści po wyjściu z sali to 
ogromna radość dla organizatorów. 

Pokój zagadek to innowacyjna forma zajęć w edu-
kacji, która przynosi wiele korzyści. Poza wymienio-
nymi powyżej, czas spędzony w „escape roomie” to 
czas rozmów, interakcji, budowania relacji. W myśl 
zasady „bawiąc-uczyć” nasi uczniowie mogli rozwijać 
także swoje kompetencje społeczne, co jest niezwykle 
cenne w czasach pandemii, zdalnego nauczania i izo-
lacji. 

Anna Mleczko 

„Są chwile i ludzie, których się nie zapomina”     ks. J. Twardowski 

Wyrazy głębokiego żalu i współczucia z powodu śmierci 

śp. Henryka Małysza 

żonie, dzieciom oraz najbliższej rodzinie 

składa Sołtys i Rada Sołecka z Łaz 
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Z  G Ó R K I … 
Smutna wiosna 

To miał być taki pogodny, beztroski, wiosen-

ny, pełen słońca tekst. Bo taki dzisiaj dzień – roz-
słoneczniony błękitem nieba, ciepły ciepełkiem, 
jeszcze marcowym, a już dopominającym się o 
swoje, po prawdziwej zimie, ze śniegiem i mro-
zem, czego nie było od kilku ładnych lat. Ptaki 
śpiewają radośnie, mimo iż drzew, na których 
mogłyby wić gniazda, znowu ubyło. Ale moje 
wróble znalazły szczelinę pod dachem i budują z 

traw, z piórek i z czego tylko się da, z wielkim 
samozaparciem i hałasując, lokum dla skrzydlatej 
rodzinki. 
 To miał być prawie świąteczny tekst, tuż przed 
Niedzielą Palmową, z palmą w tle, robioną, jak 
każe nasza tradycja, z kokoczu, siby, czterogra-
niastego drzewa, lyski, brzimu, kucianek, drzewa 
oliwnego i kłującego jałowca; z myślą pełną kolo-

rowych pisanek i pieczonych, względnie cukro-
wych baranków. Z radosnym „Alleluja!”, niosą-
cym się dookoła i głoszącym zwycięstwo Życia 
nad śmiercią. 
 To miał być… Ale nie będzie, bo nie da się 
beztrosko cieszyć ani wychwalać wiosny z 
wszystkimi jej urokami, gdy pandemia szaleje co-
raz bardziej i bardziej. Przed rokiem o tej porze 

było 475 zakażonych, a dziś jest 35143! Przed ro-
kiem nie można było wyjść nawet do lasu, a w 
pogrzebach najbliższych mogło uczestniczyć 
maksymalnie 5 osób! Dzisiaj można wiele więcej. 
Oswoiliśmy się już z rosnącymi coraz bardziej  
dramatycznie liczbami. W co drugim domu cho-
rzy. Umierają sąsiedzi. Dramaty rodzin, miotanie 
się od testów do lekarzy. Lekarzy wyglądem 

przypominających kosmonautów w wirusoodpor-
nych kombinezonach. Karetek jeżdżących od 
szpitala do szpitala w poszukiwaniu wolnych 
miejsc… 

 Na szczęście, są już 
szczepionki i zaszczepione 
pierwsze grupy pacjentów. 
Osiemdziesięcio- i siedem-
dziesięciolatkowie oddycha-
ją swobodniej. Nie mogę się 
już doczekać swojej kolejki, 
z nadzieją, że uda nam się jakoś wytrzymać i 
uciec przed złośliwym wirusem, który nie wybie-

ra, tylko szaleje, szaleje…  
 Tym dziwniejsze podejście niektórych, nawet 
inteligentnych ludzi, którzy w szczepionkach wie-
trzą podstęp, poddając w wątpliwość ich skutecz-
ność, strasząc na lewo i prawo straszliwymi skut-
kami ubocznymi szczepień. Jakby naukowcy, któ-
rzy ogromnym nakładem sił i środków wynaleźli 
szczepionki, robili to tylko po to, by uśmiercać 
naiwnych! Śmieszno i straszno. Jakby owi nawie-
dzeni sceptycy byli ślepcami niedostrzegającymi 
50 tys. ofiar pandemii w kraju. Z wymalowanym 
hasłem na transparencie: Lepiej umrzeć niezasz-

czepionym, niż dać się zaszczepić! 

 Ale tak to już jest, bo żyjemy w świecie bez 
autorytetów, zakłamanym i manipulującym cały-
mi społeczeństwami. Stąd tak trudno o zaufanie, 

nawet w tak ewidentnej sprawie. Media społecz-
nościowe dolewają oliwy do ognia, rozsiewając 
idiotyczne opinie nawiedzonych, domorosłych 
„ekspertów” od wszystkiego, a więc i od zarazy, 
która zaraża nie tylko nasze ciała, ale także nie-
które mózgi, a raczej móżdżki. Oczywiście – mo-
żemy się nie szczepić, przechorować, a nawet 
umrzeć na własne życzenia, ale w tym konkret-

nym przypadku odpowiadamy nie tylko za siebie, 
ale za wszystkich, z którymi się spotykamy! 
 Życzę zdrowia! Do jutra i do zaszczepień! 

Juliusz Wątroba 

 
ZABIEGI O PUNKTY SZCZEPIEŃ POWSZECHNYCH 

Wójt Janusz Pierzyna zabiega o utworzenie 

Punktu Szczepień Powszechnych na terenie gmi-

ny Jasienica. 

– Jesteśmy jedną z większych gmin w regionie, 

dlatego zależy nam, aby szczepienia naszych 

mieszkańców przebiegły jak najszybciej i jak naj-

bardziej sprawnie. Dlatego zgłosiliśmy gotowość 
utworzenia powszechnego punktu szczepień, jed-

nego z trzech na terenie powiatu bielskiego – wy-

jaśnia wójt Janusz Pierzyna. Dodaje, że najodpo-

wiedniejszym miejscem ze względu na możliwo-

ści zaszczepień, jak i dostępność dla mieszkań-

ców, byłaby sala widowiskowa Gminnego Ośrod-

ka Kultury w Rudzicy. 

Gotowość gminy Jasienica do utworzenia 

Punktu Szczepień Powszechnych została przyjęta, 

na razie jednak nie podano szczegółów co do ter-

minów i warunków jego funkcjonowania. – Bę-
dziemy na bieżąco informować o postępach w tej 

sprawie – dodaje wójt Janusz Pierzyna. 
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CHACHARY NIE SPIÓM! 
Witóm piyknie! 

Ludeczkowie złoci, nie jyny my starsi spómi-
nómy, jak to downi było, ale też tyn miniony mie-

siónc luty przypómnioł nóm, jaki to hań downi 

zimy bywały. Kie naprało śniega w listopadzie na 

Morcina, to leżoł aż do marca. Drógi były biołe, 
pełno było zomiyntów, a ludzie kutali sie w śnie-

gu. Auto przejechało roz za kie, ale za to kóniczki 

z łuciechóm cióngły wielki sanie, na kierych sie-

dzieli gazdowie pozłoblykani w kożuchy i w gu-
nie. A dzwónki, kiere kóniczki miały na karkach, 

dzwóniły. Taki łobrozki mómy w naszych 

wspómniyniach, abo na starych fotografijach i tak 

Wóm powiym, że tyn czas nie stoi w miejscu. 
Jedni dzisio wspóminajóm se stare roki jako to 

downi sie żyło, a drudzy kómbinujóm, jak tu za-

robić, żeby też sie nie narobić. Myślóm, jak 

łuczciwych ludzi łocyganić, a najlepsi ku tymu 
sóm emeryci. To łóni nejczyńściy padajóm ofia-

róm tych chacharów. Takich niebieskich ptoków, 

co to prawióm: żywot je krótki, żeby pracować, 
lepij je leżeć i kómbinować, robotóm sie nie zma-
zać, a jyny rozmyślać kierego łokraść. I tak wy-

kómbinowali, że trzeja łodwiedzić naszóm gmine, 

bo tu emeryci niebogaci, tóż jak im cosi łobieca-

jóm, to sie im łopłaci, polecóm na przynynte jak 
muchy do miodu. I zaczyli akcje na naszych dzie-

dzinach. 

 Wiela samotnych, starych, syndziwych ludzi 

ocyganili, tego jo tam nie wiym. Ale jednego dnia 
przed połedniym telefon zaszczyrkoł i moji 

znómej kamratki głos sie w nim łodezwoł:  

- Czy była łu ciebie paniczka ze ZUS-u tako miło 

łuśmiychniynto, w piyknym kapeluszu? Może 
jeszcze piórko w dupie miała – tak żech se pomy-

śloł.  

- Co łod ciebie chciała? - zaroz żech sie spytoł. 

- Dowód osobisty i legitymacyje – bo bydóm  po-
prawiać mi emeryture. 

- Na cóżeś to babo móndrego zrobiła, żeś złodzie-

ja do chałpy puściła? 

Wylecioł żech do pola czy ji nie łuwidzym, 
ale ani śladu po tej bestyji. Jak sie łotrzepołech, 

tak żech pomyślał, że ratunku szukać trzeja, coby 

to babsko nie łocyganiło inszego człowieka. Za-

dzwoniłech zaroz do janiołów stróży, byli w łoka 
mgnieniu, wszystko zapisali i akcje ściganio zaroz 

rozpoczyli.  

Ludeczkowie złoci, dwa dni pryndzyj, jakoch 

sie dowiedzioł, łokradła paniczka w sómsiednij 
dziedzinie mojigo znómego, co też je samotny, 

sóm w chałpie przebywo. 

Kie jyno paniczka do dwiy-
rzy zaklepała, to sie łucie-

szył, że se z kimsi pogodo. 

Baba piyknie sie mu zaroz 

przedstawiła, że jóm ZUS 
wydelegowoł i powiedziała, 

że z tóm biydóm emerytów 

trzeja skończyć i jak jyno wyrazi zgode, bydóm 

mu wypłacać emeryture w euro, a tych złodzieji, 
co łokrodajóm was emerytów, trzeja jak nejpryn-

dzyj wsadzić za kraty. Babsko chłopu tak cukro-

wało, nad jego losym sie litowało. Nie godóm 

ściymy! - dali mówiła, że na tym świycie sóm 
same złodzieje, dwusetek naprodukowali, a zło-

dzieje je sfałszowali. Tak, że co drugo bywo fał-

szywo. Chłop jak ściana zblod i ze szuflody wy-

cióngnył pliczek dwusetek, kiere szporowoł przez 
cały roczek, bo chcioł se dać gazowe łogrzywani, 

ekologiczne, coby luftu smrodym nie zatruwać. 
Skoro baba piyióndze dorwała zaroz numery po-

spisowała. Tak jak żech godała, fałszywe wszyst-
ki muszym wzióńć i powymieniać, a jutro rano 

bydym wczas z gotówkóm. Panoczek nie wie-

dzioł, jak mo dziynkować, na pożegnani chcioł 

jóm całować. Na ZUS nie bydym nigdy narzyka, 
muszym jo lepi za nich porzykać, takóm paniczke 

mi tu posłali, aniół nie baba – myśloł se dali. 

 Dojś, że emeryture bydym mieć w euro, to 

jeszcze gotówke mi łuratowała. Jak jyno sómsia-
dóm ło szczyńściu sie pochwolił, to ło głupocie 

swoji sie dowiedzioł. A z gotówkóm baby, jak mu 

łobiecała, do dzisiejszego dnia ani widać, ani sły-

chać, ślad po ni zaginył. Listonosz dali mu emery-
ture w złotych przynosi, a dwusetek fałszywych 

nigdy nie ma. Tóż piszym ło tym po to, drodzy 

moi mili, byście sie łocyganić złodziejóm nie dali. 

Nie godejcie przez telefon jak kogo nie znocie, 
wiela was je w chałpie, kaj kiery robi, ło kierej z 

roboty do chałpy przychodzi. A jak kiery prawi, 

żeście co wygrali, piyknie podziynkujcie i po-

wiedzcie, że Wóm tego nie trzeja. Dziadostwo 
Wóm nejczyńścij dajóm. Niech sie jyno bieróm, 

bo wiycie na stare roki czynsto tak sie robi, słuch 

już słabnie, wzrok sie traci a chciwość przycho-

dzi. Ale na to je rada, kopnijcie jich w dupe, wy-
ciepcie do pola. A ło pięknych, downych czasach, 

kie sie chałup nie zamykało, powspóminejcie, a 

swojim wnukom zawsze łopowiadejcie.  

J.N. Josiyniczanin 



kwiecień 2021  11 

RUSZYŁ NABÓR WNIOSKÓW DO III EDYCJI MARSZAŁKOWSKIEGO 
BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Rusza III edycja Marszałkowskiego Budżetu 
Obywatelskiego. Mieszkańcy województwa ślą-
skiego, ponownie jak w poprzednich edycjach, 
będą mieli do dyspozycji 10 milionów złotych. 

Środki przeznaczone na realizację zadań w ra-
mach MBO podzielone są na dwie pule: EKO (5 

mln zł) oraz REGIO (5 mln zł).  
W ramach puli EKO mogą być zgłaszane za-

dania spełniające łącznie poniższe warunki: 
1. mają dominujący charakter ekologiczny;  
2. wpływają na poprawę środowiska naturalnego; 
3. służą rozwojowi całego Województwa. 

W ramach puli REGIO bez zmian pozostaje 
podział oraz liczba grup powiatów. Mieszkańcy 
będą mogli zgłaszać zadania o różnym charakte-
rze, mieszczące się w granicach zadań własnych 
województwa. 
Środki dla poszczególnych podregionów zo-

stały, zgodnie z uchwałą Zarządu Województwa 
Śląskiego, podzielone w następujący sposób: 
• Podregion nr 1 – powiaty: bielski, cieszyński, 
żywiecki oraz miasto na prawach powiatu 
Bielsko-Biała: 15% (750 000 zł), 

• Podregion nr 2 – powiaty: bieruńsko-
lędziński, pszczyński oraz miasta na prawach 
powiatu: Katowice, Mysłowice, Tychy: 15% 
(750 000 zł); 

• Podregion nr 3 – powiaty: mikołowski, raci-
borski, rybnicki, wodzisławski oraz miasta na 
prawach powiatu: Jastrzębie Zdrój, Rybnik, 
Żory: 16% (800 000 zł); 

• Podregion nr 4 – powiaty: gliwicki, lubliniec-
ki, tarnogórski oraz miasta na prawach powia-
tu: Bytom, Gliwice: 15% (750 000 zł); 

• Podregion nr 5 – miasta na prawach powiatu: 
Chorzów, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Sie-
mianowice Śląskie, Świętochłowice, Zabrze: 
13% (650 000 zł); 

• Podregion nr 6 – powiaty: częstochowski, 
kłobucki, myszkowski oraz miasto na prawach 
powiatu Częstochowa: 11% (550 000 zł); 

• Podregion nr 7 – powiaty: będziński, zawier-
ciański oraz miasta na prawach powiatu: Dą-
browa Górnicza, Jaworzno, Sosnowiec: 15% 
(750 000 zł). 
Szacunkowa wartość zadań zgłaszanych przez 

mieszkańców województwa w ramach MBO:  
1) w przypadku zadań w puli EKO nie będzie 

mogła być niższa niż 100 000 zł, ale nie wyż-
sza niż 25% dostępnych w puli EKO środków;  

2) w przypadku zadań w puli REGIO nie będzie 
mogła być niższa niż 20 000 zł, ale nie wyższa 
niż 50% dostępnych w puli REGIO środków 
dla danego podregionu. 
Poza powyższymi wprowadzono również inne 

zmiany mające charakter porządkowy dotychcza-
sowych regulacji prawnych. 

Aby zgłosić zadanie należy wypełnić formularz za 
pomocą generatora eBO, który jest dostępny na stronie 
bo.slaskie.pl w zakładce Zgłoś zadanie. Następnie wy-
drukowany i podpisany formularz należy dostarczyć 
(pocztą, osobiście lub za pośrednictwem Elektronicz-
nej Skrzynki Podawczej) do Urzędu Marszałkowskie-
go Województwa Śląskiego (lub jednostek zamiejsco-
wych w Częstochowie i Bielsku-Białej) wraz z listą 
poparcia oraz, w przypadku zadań inwestycyjnych lub 
infrastrukturalnych, oryginałem zgody władającego 
obiektem lub terenem na realizację zadania. 

Nabór wniosków, zgodnie z przyjętym przez Za-
rząd Województwa Śląskiego harmonogramem, trwa 
do 16 maja. 

Zachęcamy do śledzenia strony internetowej 
bo.slaskie.pl, gdzie znajdziecie Państwo wszystkie 
niezbędne informacje dotyczące Marszałkowskiego 
Budżetu Obywatelskiego. 
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FINALIŚCI Z MIĘDZYRZECZA 
GÓRNEGO 

Troje uczniów ze szkoły w Międzyrzeczu 

Górnym zostało finalistami wojewódzkich 

konkursów przedmiotowych. 
W marcu ogłoszono wyniki trzeciego etapu 

wojewódzkich konkursów przedmiotowych dla 

uczniów szkół podstawowych województwa ślą-
skiego organizowanych przez Śląskiego Kuratora 
Oświaty, w których uczniowie Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego w Międzyrzeczu dobrze wypadli. 

I tak, tytuł finalisty Wojewódzkiego Konkursu 

Przedmiotowego z Fizyki uzyskał uczeń klasy 
ósmej Tymoteusz Kozłowski. Z kolei Julia Kaź-
mirek została finalistką Wojewódzkiego Konkur-

su Przedmiotowego z Biologii, zaś Filip Komen-

dera – z historii. Ci ostatni są uczniami klasy szó-
stej, dlatego musieli opanować treści zawarte w 

podstawie programowej dla klas siódmej i ósmej, 

a także wykraczające poza nią. 
Anna Bożek 

POLA NADZIEI 
Po raz kolejny przedszkolaki oraz uczniowie 

z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Iłownicy, 
włączyli się w pomoc osobom terminalnie cho-

rym w ramach akcji „Pola Nadziei” 
Celem było pozyskanie funduszy na rzecz 

wsparcia w opiece osób chorych z Hospicjum im. 
Świętego Jana Pawła II w Bielsku-Białej. W mar-

cu odbyła się sprzedaż broszek „Kwiat Żonkila”. 

Rodzice, pracownicy szkoły oraz dzieci bardzo 

chętnie nabywali broszki wspierając akcję. 
Żonkil to kwiat, który jest symbolem solidar-

ności z chorymi na raka. Przypomina nam o lu-

dziach cierpiących, oczekujących naszej pomocy i 

opieki w trudnym okresie odchodzenia z tego 
świata. Zebrane podczas akcji pieniądze, 800 zł, 

zostały wpłacone na rzecz Hospicjum Świętego 

Jana Pawła II w Bielsku- Białej. 

Dziękujemy wszystkim uczestniczącym w ak-
cji „Pola Nadziei” za okazane serce.  

Nauczyciele ZSP w Iłownicy 

KONKURS MIESZKAM W BESKIDACH 
Uczniowie ze szkoły w Wieszczętach odnieśli artystyczny sukces w międzynarodowym konkur-

sie plastycznym. 
Uczniowie z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wieszczętach po raz kolejny wzięli udział w  

XXVIII Międzynarodowym Konkursie Plastycznym „Mieszkam w Beskidach”. Konkurs organizuje 
Gminny Ośrodek Kultury w Świnnej, w tym roku prace nadesłało ok. 7 tysięcy uczestników z Polski, 
Ukrainy, Czech i Słowacji. 

Wśród docenionych prac jury w sposób szczególnie wyróżniło uczniów Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Wieszczętach. I tak Izabela Sikora zdobyła I miejsce w kategorii 10-12 lat „formy 
przestrzenne”, Anna Szkorupa oraz Brajan Michnik uzyskali II lokatę w kategorii 10-12 lat „wyklejan-
ka”, z kolei Nina Rak zajęła III miejsce w kategorii 10-12 lat „rysunek”. 

Dagmara Skowron 

MIĘDZYRZECZE MIESZKA W BESKIDACH 
W konkursie plastycznym Mieszkam w Beski-

dach zostało wyróżnionych aż ośmioro uczniów 
szkoły w Międzyrzeczu Górnym. 

Jak co roku uczniowie międzyrzeckiej szkoły pod-
stawowej licznie uczestniczyli w Międzynarodowym 
Konkursie Plastycznym „Mieszkam w Beskidach”, 
zorganizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury w 
Świnnej. Celem konkursu jest rozbudzanie i poszerza-
nie wśród dzieci i młodzieży szeroko rozumianych za-
interesowań plastycznych, ze szczególnym ukierun-
kowaniem na poznanie folkloru i sztuki ludowej. Ideą 
konkursu jest również zwrócenie uwagi jego uczestni-
kom na otaczające nas piękno krajobrazu beskidzkiego 
i przemiany, jakie w nim zachodzą. 

Tegoroczna 28. edycja konkursu przebiegała dwu-
etapowo – w fazie pierwszej wzięło udział około 
siedmiu tysięcy uczestników z Polski, Czech, Słowacji 
i Ukrainy. Na drugi etap konkursu wpłynęło około 
pięć i pół tysiąca prac. Jury przyznało tytuły laureata i 

wyróżnienia w różnych kategoriach wiekowych i w 
podziale na techniki wykonania prac aż ośmiorgu 
uczniom placówki w Międzyrzeczu. 

W kategorii „Rysunek”  nagrodzeni zostali nastę-
pujący uczniowie: 
• Jan Orszuł z klasy IV – wyróżnienie  
• Zofia Czarniecka z klasy VII – III miejsce 
• Roksana Bachlaj z klasy VII – wyróżnienie 
W kategorii „Fotografia” uznanie zdobyły prace na-
stępujących uczniów: 
• Zuzanna Tomiczek z klasy VII – I miejsce 
• Blanka Malarz z klasy IV – I miejsce 
• Sandra Telok z klasy VII – III miejsce 

Wyróżnione zostały także prace Wojciecha Loski  
z klasy VII oraz Angeliki Mitoraj z klasy VIII. 

Dla laureatów konkursu organizatorzy przygotowa-
li dyplomy i atrakcyjne nagrody rzeczowe. 

Anna Bożek 
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MIĘDZYRZECKIE REKINY BIZNESU 
Uczniowie klas VII i VIII Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 

w Międzyrzeczu Górnym pod opieką nauczyciela podstaw 
przedsiębiorczości Kseni Sobańskiej przystąpili w grudniu 
2020 r. do ogólnopolskiego konkursu „Szkolna Internetowa 
Gra Giełdowa”. Przez ponad miesiąc inwestowali swoje wirtualne 
środki w wysokości 20 tys. zł w akcje różnych firm. Stosowali od-
powiednie strategie inwestycyjne dostosowane do aktualnej sytu-
acji zespołu. 

Najlepszym szkolnym zespołem okazała się drużyna pod prze-
wodnictwem Kamila Lisa o nazwie KZM, czyli Kawa Z Mlekiem. 
Kamilowi towarzyszyli koledzy z klas siódmych: Adrian Greń, 
Maciej Kosiec i Wojciech Loska. Grupa przez długi czas zajmowa-
ła pierwszą lokatę w województwie śląskim. Pierwszy etap gry ze-
społowi z Międzyrzecza udało się ostatecznie zakończyć na siód-
mym miejscu. 

Na uwagę zasługuje fakt, iż placówka z Międzyrzecza Górnego 
rywalizowała w większości ze szkołami ponadpodstawowymi z ca-
łej Polski i osiągnęła najwyższe miejsce spośród wszystkich zgło-
szonych do konkursu szkół powiatu bielskiego, zostawiając daleko 
za sobą bielskie szkoły ponadpodstawowe. 

W marcu rozpoczął się drugi etap gry, w którym młodzi inwe-
storzy otrzymali 10 tys. zł. Ich zadaniem jest składanie inwestycji 
w kontrakty terminowe, drużyna przez miesiąc powalczy o finał, w 
którym do wygrania są już prawdziwe pieniądze. 

Jak twierdzą sami uczniowie, podczas gry należy być bardzo 
cierpliwym i wytrwałym. Zdobywanie coraz większych sum wirtu-
alnych pieniędzy działa na nich niezwykle motywująco i napędza 
do dalszych działań. Zdarzają im się także trudne momenty, w któ-
rych trzeba przeanalizować dotychczas stosowaną strategię i tak ją 
zmodyfikować, aby udało się wyprzedzić inne zespoły. 

Przewidywanie skutków i kooperacja z 
innymi drużynami sprawia im wielką 
przyjemność. Dzięki uczestnictwu w kon-
kursie mogą przekonać się, czym jest gieł-
da i ryzyko z nią związane. 

Anna Bożek

SPOTKANIE Z KOTEM W BUTACH 
W przedszkolu w Rudzicy odbyło się kolejne 

spotkanie z cyklu: „Bajkowe popołudnie”. 
Tym razem w bajkowej krainie dzieci spotkały się z 

„Kotem z butach” oraz z jego przyjaciółmi – Młynarczy-

kiem i Księżniczką. Przedszkolaki rozwiązywały zagadki, 

razem z bohaterami pokonywały tajemniczą ścieżkę. Ba-

wiąc się i kodując wyczarowały papierowego kota, wzięły 

też udział w zamkowej uczcie z Kotem – samodzielnie 

przygotowały słodki poczęstunek. 

Nagrodą za świetne wykonanie wszystkich zadań była 

wizyta w „bajkowym kinie”. Oczarowane przedszkolaki 

w doskonałych humorach wróciły do swoich domów.  

 

MEDALOWY WEEKEND BADMINTONISTÓW 

Dwa srebrne i jeden brązowy medal przywieź-
li zawodnicy BKB Set Mazańcowice z dwóch 
turniejów badmintona, rozegranych w Bieruniu. 

Podczas międzynarodowego turnieju Polish U17 
International Julia Piwowar w parze z Anną Czu-
chrą (UKS Unia Bieruń) wywalczyła srebrny medal. 
Tym razem medalowe pozycje zawodniczka z Ma-
zańcowic zdobyła w grze podwójnej dziewcząt.  

– Bardzo się cieszę z wyniku Julii, widać u niej 
ciągły progres, jest zmotywowana i dąży do wyzna-
czonych celów –  podkreśla trener Bartosz Pietryja. 

Z kolei młodsi mazańcowiccy badmintoniści ry-
walizowali  w turnieju Silesia Cup. Świetny wynik 

odnotował Maksymilian Piekarczyk, który w grze 
podwójnej z Mikołajem Krystkiem UKS Orbitek 
Straszęcin zdobyli srebrny medal. Natomiast Patryk 
Kramarczyk w grze mieszanej z czeską partnerką 
Lucie Suhajovą wywalczyli brązowy medal w grze 
mieszanej.  

W turnieju brali udział także: Maja Paszek, Ali-
cja Dubiel, Piotr Babicz, Karol Dubiel, Tymoteusz 
Stefaniuk, Tymoteusz Wiercigroch.  

Tegoroczne turnieje, rozgrywane w bieruńskiej 
hali sportowej, z uwagi na liczne obostrzenia zwią-
zane z epidemią odbyły się bez udziału publiczności 
oraz osób postronnych.   
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KWIATY POD POMNIKIEM I NIEZŁOMNICHALLENGE 
W bieżącym roku po raz kolejny uroczyście i ak-

tywnie obchodzono Narodowy Dzień Pamięci Żołnie-
rzy Wyklętych w Szkole Podstawowej im Rudolfa Gi-
la w Świętoszówce.  

Pomimo częściowego zamknięcia szkół udało się 
uczcić pamięć Wyklętych oraz zaangażować dzieci do 
poznawania losów bohaterów powojennej Polski. 
Wszyscy uczniowie obejrzeli na lekcjach z wycho-
wawcami prezentację przystępnie obrazującą kim byli 
i o co walczyli Żołnierze Wyklęci. Dzieci klas młod-
szych wykonały na zajęciach białe i czerwone róże, 
przy czym zaskakiwały wielką aktywnością i docieka-
niami na temat losów żołnierzy, jak i swoich przod-
ków.  

Centralnym punktem obchodów było złożenie 
kwiatów pod pomnikiem Żołnierzy Wyklętych w Ła-
zach, czego dokonali dyrektor szkoły Paweł Sowa, 
wychowawczynie Zofia Rojczyk i Beata Świst, w asy-
ście uczniów klas trzecich, którzy swoje zajęcia mają 
w budynku szkolnym w Łazach. Warto w tym miejscu 
przypomnieć, że uroczyste odsłonięcie pomnika miało 
miejsce 1 września ub. roku, a upamiętnia on pole-
głych w obławie członków oddziału Narodowych Sił 
Zbrojnych (NSZ) pod dowództwem Józefa Rauera ps. 
„Bajan”. 30 sierpnia 1946 r. zginęli w Łazach wraz z 
dowódcą także: jego siostra Eugenia Rauer „Szarot-
ka”, Józef Kołodziej „Szybki”, Józef Strządała 
„Zbieg”, nieznani z nazwiska żołnierze  o pseudoni-
mach „Żbik” i „Kruk”, dwóch nieznanych żołnierzy 
oraz Władysław Sztwiorok. Do dziś nie są znane miej-
sca ich mogił.  

Wreszcie, wielu uczniów starszych klas szkoły 
wzięło udział w akcji #Niezłomni Challenge, zorgani-
zowanej przez nauczyciela historii Tomasza Strzelca. 
Polegała ona na wyszukaniu żołnierza z katalogu na 
stronie www.listawykletych.pl, przeczytanie o losach 
wybranego bohatera, własnoręczne wykonanie pla-

kietki z imieniem, nazwiskiem, pseudonimem i latami 
życia Niezłomnego, a na końcu z ową przypiętą pla-
kietką udanie się na spacer lub bieg w swojej miej-
scowości albo do jakiegoś miejsca pamięci. W akcji 
wzięło udział ponad trzydzieścioro dzieci, zabierając 
ze sobą nieraz całe rodziny. Udawano się do takich 
miejsc pamięci, jak pomniki w Łazach, Kiczycach, na 
Błatniej, czy pod budynek w Czechowicach-
Dziedzicach, gdzie zamordowano Henryka Flamego 
„Bartka”, oraz na cmentarz gdzie spoczywa. Na przy-
piętych do piersi plakietkach upamiętniono łącznie aż 
31 bohaterów walczących w obronie suwerenności 
Polski. W relacjach z tego wydarzenia dzieci i rodzice 
podkreślają zarówno dumę z wzięcia udziału w akcji, 
jak radość z możliwości ciekawego spędzenia czasu 
całymi rodzinami. Cieszy coraz większa świadomość 
tych zmilczanych kart historii, zwłaszcza wobec dzia-
łalności w naszych stronach żołnierzy VII Okręgu 
NSZ pod dowództwem Henryka Flamego „Bartka”. 

  Tomasz Strzelec

KARATECY ZNÓW NA PODIUM 
Zawodnicy klubu UKS Kasai z naszej gminy dobrze 

wypadli na Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików 
Karate Kyokushin w Dąbrowie Górniczej. 

Maciej Zaniewski zdobył srebrny medal, a Wiktoria Pisz-
czek – brązowy. W zawodach w niedzielę 14 marca wzięła 
udział 4-osobowa reprezentacja klubu UKS Kasai pod kierow-
nictwem sensei Sławomira Jurczaka. Mistrzostwa zorganizo-
wane pod patronatem Polskiego Związku Karate zgromadziły 
rekordową liczbę ponad 300 zawodników z 30 ośrodków karate 
kontaktowego z województw śląskiego, opolskiego oraz dolno-
śląskiego. 

Oba medale zawodnicy UKS Kasai wywalczyli w konkuren-
cji kumite. Maciej Zaniewski po 3 ciężkich wygranych walkach 
dotarł do finału, gdzie musiał uznać wyższość starszego za-
wodnika z Opola. Zdobył tym samym srebrny medal i tytuł Wi-
cemistrza Makroregionu Śląskiego. Drugi medal wywalczyła 
Wiktoria Piszczek. Wygrała pewnie dwie walki, w trzeciej półfi-
nałowej uległa zwyciężczyni całej kategorii i zdobyła tym sa-
mym brązowy medal. 

Poza strefą medalową znaleźli się Hanna Szafron i Michał 
Danel, oboje jednak walczyli bardzo dzielnie. Hania wygrała 

pierwszą walkę eliminacyjną, drugą przegrała ze zwyciężczynią 
całej kategorii z Opolskiego Klubu Karate. Natomiast Michał 
przegrał nieznacznie pierwszą walkę z zawodnikiem z wro-
cławskiej sekcji Sypień. 

Należy też dodać, iż start Macieja Zaniewskiego w Mistrzo-
stwach był finansowany ze stypendium sportowego przyznane-
go przez Wójta Gminy Jasienica Janusz Pierzynę. 

Radek Zaniewski 
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W związku ze stwierdzeniem do 14 kwietnia 2021 roku na terenie Polski 103 ognisk wysoce zjadliwej grypy 
ptaków Powiatowy Lekarz Weterynarii w Bielsku-Białej informuje, że obowiązuje całkowity zakaz karmienia i 
pojenia drobiu na zewnątrz pomieszczeń. Drób powinien być bezwzględnie utrzymywany w pomieszczeniach 
zamkniętych lub w wolierach. W przypadku obszarów zagrożonych drób utrzymywany jest wyłącznie w po-
mieszczeniach zamkniętych.  

Za obszar zagrożony grypą ptaków uznano m.in. powiat bielski, w gminie Jasienica sołectwa: Bielowicko, 
Grodziec, Iłownica, Roztropice i Wieszczęta. 

Z-ca Powiatowego Lekarza Weterynarii w Bielsku-Białej 
Katarzyna Dudzińska-Salomon 

OGŁOSZENIE 
w sprawie obowiązkowego szczepienia psów przeciw 

WŚCIEKLIŹNIE (ciąg dalszy) 
Miejscowość Data Miejsce szczepienia  Godz. 

Międzyrzecze 

 
11.05.2021r. 
(wtorek) 

k/Pana Czulaka 17.00– 17.45 
k/RSP „Rolnik” 17.45– 18.15 
k/OSP Międzyrzecze Górne 18.15– 18.45 
obok poczty 18.45– 19.30 

12.05.2021r. 
(środa) 

k/Baru „Sekwana” 17.00– 17.30 
Przychodnia weterynaryjna 
ul. Leśna (Rudawka) 

17.30– 18.30 

13.05.2021r. 
(czwartek) 

k/Sklepu Franciszkowice 16.45 – 17.30 
k/Krzyża u Pana Goli 17.30 – 18.00 
k/OSP Międzyrzecze Dolne 18.00 – 18.30 
Boisko Międzyrzecze D. 18.30– 19.15 

Mazańcowice 

15.05.2021r. 
(sobota) 

k/Apteki 9.30 – 10.15 
k/OSP Mazańcowice 10.15 – 11.00 
pętla autobusowa ul.Halentówka 11.00 – 12.00 

17.05.2021r. 
(poniedziałek) 

k/Apteki 9.30 – 10.15 
k/OSP Mazańcowice 10.15 – 11.00 

Landek 
14.05.2021r. 
( piątek) 

obok baru 17.00 -17.45 
obok Pana Puzonia 17.45 – 18.15 

Iłownica 
18.05.2021r. 
( wtorek ). 

obok szkoły 16.30 – 17.30 
obok OSP Iłownica 17.30 – 18.15 

lek.wet. Marcin Zoń    

SREBRO KAROLINY 
W WIELICZCE 

Srebrny medal przywiozła Karo-

lina Klajmon z zawodów pływac-

kich w Wieliczce. 
Karolina, mieszkanka Jasienicy, w 

sobotę 20 marca wystartowała w XI 

Zawodach Pływackich o Puchar Sol-

nego Miasta. 

Z Wieliczki Karolina przywiozła 
srebro wywalczone na dystansie 100 

m stylem grzbietowym (1:20.38) 

dziewcząt jedenastoletnich, popra-

wiając jednocześnie swój rekord ży-
ciowy o przeszło 2 sekundy. Poprawę 
rekordu życiowego przyniósł również 
start na dystansie 100 m stylem do-

wolnym. 
Zadebiutowała także na dystansie 

200 m stylem zmiennym (3:02.35), 

zajmując 6. miejsce. 
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ZADBAJ O BEZPIECZEŃSTWO 
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Reklama 

w miesięczniku „Jasienica” 

tylko 0,60 zł  za 1 cm2 

Ogłoszenia drobne – 1 zł 

 

WYKAZ PODMIOTÓW ŚWIADCZĄ-
CYCH USŁUGI WYWOZU NIECZY-
STOŚCI CIEKŁYCH NA TERENIE 

GMINY JASIENICA 
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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 
 

   

 

 




