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RELACJE WÓJTA GMINY JASIENICA 
POPRAWA ROWÓW 
 I ODWODNIEŃ 

Rozpoczęły się prace 
remontowe na drogach 
we wszystkich sołec-
twach gminy Jasienica. 
Wśród nich są również 
roboty związane z kon-
serwacją odwodnień 
dróg i remontami ro-

wów. Od wielu lat mamy taką zasadę, że miejsca, 
które wymagają konserwacji, wskazują sami 
mieszkańcy i za pośrednictwem sołtysów nam 
zgłaszają. 

W przypadku odwodnień najczęściej są to 
miejsca, gdzie tworzą się rozlewiska przy okazji 
większych opadów deszczu. Często w takich sy-
tuacjach dochodzi tam do zniszczeń umocnień 
drogi, także podtopień okolicznych domów. Nale-
ży usuwać takie miejsca potencjalnego zagroże-
nia, aby uniknąć wielkich strat, bo katastrofalne 
deszcze niszczące drogi i podtapiające domy zda-
rzają się w ostatnich latach dosyć często. 

W tym roku na konserwacje odwodnień i ro-
wów przeznaczyliśmy 200 tys. zł. Prace zakończą 
się przed nadejściem jesieni. 

ZMARŁ FRANCISZEK HANDZEL 

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o 
śmierci śp. Franciszka Handzla, wiceprzewodni-
czącego Rady Gminy Jasienica i wieloletniego 
radnego, który od początku utworzenia samorzą-
dów w Polsce w 1990 r. był wybierany radnym. 
Już samo to świadczy o tym, jakim pan Franci-
szek był człowiekiem, jak bardzo angażował się 
w życie społeczne Mazańcowic i całej naszej 
gminy i jak był szanowany. 

Przez ponad dwadzieścia lat dane mi było bli-
sko z nim współpracować, jego prawość, rozsą-
dek i trzeźwość umysłu pomagała rozwiązywać 
najtrudniejsze problemy, z jakimi w naszym sa-
morządzie się stykaliśmy. 

Najbliższym zmarłego składamy wyrazy głę-
bokiego współczucia. 

POWSTANIE KLUB SENIOR+ 
W poniedziałek 31 maja miałem przyjemność 

gościć pana Stanisława Szweda, posła, a jedno-
cześnie wiceministra w Ministerstwie Rodziny i 

Polityki Społecznej. Chciałem mu bardzo ser-
decznie podziękować za wsparcie finansowe, któ-
rego udzielił naszej gminie na utworzenie Klubu 
„Senior+”, jaki przygotujemy w budynku dawnej 
przychodni zdrowia w Mazańcowicach. Pan mini-
ster przekazał nam promesę na dofinansowanie 
kwotą 200 tys. zł. Do pokrycia wszystkich kosz-
tów adaptacji obiektu dołożymy z budżetu Gminy 
Jasienica jeszcze 50 tys. zł. 

Za stworzenie Klubu Seniora odpowiada 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, który naj-
pełniej zna potrzeby środowiska emerytów i ren-
cistów, tak naprawdę osób w różnym wieku, 60, 
70, 80-letnich i starszych. Zależy nam, aby wła-
śnie takie osoby zaangażować w życie społeczne 
naszej gminy. W klubie będą miały okazję do 
spotkań z osobami o podobnych doświadczeniach 
i zainteresowaniach. Liczę, że będą się nim dzie-
lić nie tylko między sobą, ale i z młodszymi po-
koleniami. Szczególnie mi zależy na przekazaniu 
tych doświadczeń, które są związane z kulturą i 
dziedzictwem naszego regionu. 

Obiekt ośrodka zdrowia na potrzeby klubu se-
niora zostanie adaptowany w tym roku, klub roz-
pocznie działalność w 2022 r. 

APEL O UDZIAŁ W SPISIE 

W całym kraju trwa Narodowy Spis Po-

wszechny Ludności i Mieszkań 2021, zakończy 
się ostatniego dnia września. Chciałbym się zwró-

cić do Państwa, aby nie odkładać wypełnienia an-

kiety spisowej na ostatnią chwilę, tylko jak naj-

szybciej odpowiedzieć na pytania spisu. Zajmuje 
to dosłownie kilkanaście minut, jedna osoba w 

danym gospodarstwie może to zrobić za jednym 

zamachem za wszystkich domowników. 

Przypomnę, że udział w spisie jest obowiąz-
kowy, a główną metodą jest dokonanie tzw. sa-

mospisu. A więc wchodząc do Internetu na stronę 
spis.gov.pl Głównego Urzędu Statystycznego 
znajdziemy ankietę z pytaniami, na które należy 

odpowiedzieć. 
Otrzymaliśmy pierwsze dane o frekwencji w 

spisie, do początku czerwca z naszej gminy spisa-
ło się 22,17 proc. wszystkich zobowiązanych do 

tego obywateli. Nie jest to najgorszy wynik, ale  
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też w kilku sąsiednich gminach odsetek osób, któ-

re się spisały, jest większy. 
Wszystkie niezbędne informacje na ten temat 

można znaleźć na stronie naszego Urzędu w za-

kładce „Narodowy Spis Powszechny” oraz 

wspomnianej wcześniej stronie GUS. 

PODSUMOWANIE KADENCJI STRAŻY 
POŻARNYCH 

W poniedziałek 31 maja jako prezes Gminnego 

Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Ja-

sienicy spotkałem się z przedstawicielami 

wszystkich 12 jednostek OSP w naszej gminie. 
Spotkanie podsumowywało pięcioletnią kadencję 
naszego związku. Podziękowałem druhom za ich 

oddanie sprawie zapewnienia bezpieczeństwa w 

naszej gminie. Wielokrotnie o tym mówiłem, że 
bardzo wysoko oceniam wyszkolenie i profesjo-

nalizm naszych strażaków ochotników, a zarazem 

ich zaangażowanie w służbę drugiemu człowie-

kowi. 
Z naszej strony jako społeczności gminnej nie 

pozostawiamy strażaków samym sobie, inwestu-

jemy w ich szkolenia, wyposażenie,- warunki 

pracy, właśnie traktując to jako inwestycję w na-
sze wspólne bezpieczeństwo. Łącznie na remonty, 

modernizacje, przebudowy i inwestycje strażnic 

obiektów użyteczności publicznej w latach 2016-

2021 wydaliśmy ponad 11,6 mln zł, sfinansowali-
śmy też zakup nowych wozów bojowych, także 

dzięki dofinansowaniu, jakie pozyskaliśmy z róż-
nych zewnętrznych źródeł. 

W kolejnych latach w dalszym ciągu zamie-
rzamy zwiększać stan posiadania jednostek OSP, 

zadbać o przebudowę i remonty kolejnych straż-
nic i zakup nowych wozów. 

PLANY STRAŻNICY W ŁAZACH 
Mówiąc o planach rozwoju Ochotniczych 

Straży Pożarnych na terenie gminy Jasienica, chcę 
wspomnieć o najbliższej inwestycji w tym zakre-

sie. Jeszcze w tym roku zamierzamy rozpocząć 
budowę nowej strażnicy w Łazach. Sam projekt 

jest już gotowy, jak w wielu innych sołectwach 

strażnica będzie pełnić również rolę miejsca spo-

tkań miejscowej społeczności, organizacji spo-
łecznych, zebrań wiejskich, a więc obiektu, wokół 

którego koncentruje się życie w miejscowości. 

Będzie to możliwe dzięki m.in. dużej sali konfe-

rencyjnej o powierzchni 190 mkw. 
Obecnie trwają ostatnie czynności związane z 

procedurą zatwierdzenia planu zagospodarowania 

przestrzennego, za kilka tygodni zostanie on za-

twierdzony, wtedy wystąpimy o niezbędne ze-
zwolenia i rozpoczniemy budowę. Strażnica po-

winna być gotowa w 2023 r. 

Warto w tym miejscu również dodać, że w ko-

lejnym kroku przymierzamy się również do prze-
budowy strażnicy w Landeku, gdzie stworzymy 

prawdopodobnie zaplecze sportowe dla znajdują-
cego się w sąsiedztwie boiska. 

FUNDUSZE NA WÓZ DLA IŁOWNICY 
I kolejny przykład naszego wsparcia dla 

Ochotniczych Straży Pożarnych. Z funduszy ze-

wnętrznych udało nam się pozyskać finansową 
pomoc do zakupu kolejnego nowego wozu na po-
dział bojowy dla OSP Iłownica. Na mój wniosek 

podczas ostatniej sesji radni przeznaczyli 350 tys. 

zł na ten cel, kolejne 200 tys. zł otrzymamy jako 

dofinansowanie Urzędu Marszałkowskiego Wo-
jewództwa Śląskiego, a 250 tys. zł z Wojewódz-

kiego i Narodowego Funduszy Ochrony Środowi-

ska i Gospodarki Wodnej. 

Dzięki temu w ciągu pięciu lat uda się nam 
wymienić stare wozy bojowe na nowe w 7 jed-

nostkach OSP. Pozostaną do wymiany jeszcze au-

ta w Grodźcu, Łazach, Landeku, Wieszczętach i 

Roztropicach, co w najbliższych latach zamie-
rzamy uczynić. Dzięki temu przez długie lata na-

sze straże dysponować będą nowoczesnymi po-

jazdami, co będzie miało swoje przełożenie na 

większe bezpieczeństwo w naszej gminie. 
Warto też dodać, że dołożymy 20 tys. zł do za-

kupu wozu z drabiną dla Komendy Miejskiej Pań-

stwowej Straży Pożarnej. Auto z drabiną, sięgają-
cą 42 metrów i łamanym ramieniem umożliwiają-
cym dostęp do budynków nad drzewami, ma 

kosztować co najmniej 3,5 mln zł. Strażacy po-

prosili samorządy regionu bielskiego o wsparcie, 

a my zadeklarowaliśmy finansową pomoc. 

DZIEŃ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 

W 1990 r. 27 maja odbyły się pierwsze w Pol-

sce wybory do samorządu terytorialnego. Po raz 

pierwszy w naszej historii w sposób demokra-
tyczny i wolny wybraliśmy rady gmin i miast. To 

historyczne wydarzenie umożliwiło tworzenie 

samorządów lokalnych, które są odpowiedzialne 

za większość spraw dotyczących obywatela, po-
czynając od dróg, pomocy społecznej, szkoły, 

ewidencję ludności po kulturę. 
Na pamiątkę 27 maja każdego roku obchodzi-

my Dzień Samorządu Terytorialnego. 
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 Z powodu pandemii nie było w tym roku oka-

zji do większego świętowania. Podziękowałem jed-
nak wszystkim, którzy w naszej gminie biorą udział 
w pracy samorządowej na rzecz obywateli, a więc 
radnym, sołtysom, członkom rad sołeckich, także 
pracownikom samorządowym podległych Gminie 
jednostek. Wolna Polska przez ostatnie 30 lat bar-
dzo się zmieniła, w zdecydowanej mierze to zasługa 
naszych samorządów. 

SPRZEDANA NASTĘPNA DZIAŁKA 
Blisko milion złotych uzyskaliśmy ze sprzedaży 

kolejnej, już 13. działki w Jasienickiej Niskoemi-
syjnej Strefie Ekonomicznej. Tym razem sprzedali-
śmy działkę o powierzchni ponad pół hektara firmie 
z Bielska. Podobnie jak wpływy z pozostałych dzia-
łek, tak i teraz pieniądze zasilą nasz budżet i zostaną 
przeznaczone na inwestycje. Właśnie z tą myślą 
właściwie od początku lat dwutysięcznych przygo-
towywaliśmy Jasienicką Niskoemisyjną Strefę Eko-
nomiczną i uruchomiliśmy ją w 2015 r. – aby pozy-
skiwać fundusze na niezbędne dla rozwoju naszej 
gminy inwestycje. Cieszy ciągłe zainteresowanie 
naszą strefą, dzięki temu nawet w tak trudnych cza-
sach pandemii sytuacja finansowa naszego budżetu 
jest bardzo dobra. 

SPORTOWE NAGRODY STAROSTY 
Miło mi poinformować, że pan Andrzej Płonka, 

starosta bielski, nagrodził naszych sportowców w 
corocznym podsumowaniu działalności sportowej 
powiatu bielskiego za 2020 rok. Tym razem nagro-
dy starosty bielskiego trafiły do tyczkarzy Adriana 
Kupczaka i Filipa Kempskiego z UKS „Olimp” 
Mazańcowice, a także do badmintonistów – Julii 
Piwowar, Michała Szczypki i Jacoba Toczka z Be-
skidzkiego Klubu Badmintona „Set” Mazańcowice. 
Bardzo serdecznie gratuluję tych wyróżnień, to do-
strzeżenie sukcesów naszych sportowców w cało-
kształcie działalności sportowej całego regionu. 

GRATULACJE ZA SUKCESY 
Chciałbym złożyć gratulacje również za ostatnie 

osiągnięcia sportowe, bo wraz z wychodzeniem z 
pandemii sportowcy z naszej gminy coraz częściej 
biorą udział w różnego rodzaju wydarzeniach. 

Serdecznie gratuluję kolejnych medali naszej 
czołowej badmintonistce Julii Piwowar z BKB Set 
Mazańcowice. Na międzynarodowych zawodach w 
Markach pod Warszawą w grze podwójnej z za-
wodniczką z Bierunia zdobyła srebrny medal, zaś w 
grze mieszanej z zawodnikiem z Białegostoku – 
brązowy. 

Wielkie gratulacje należą się Karolinie Klajmon, 
młodej pływaczce, mieszkance naszej gminy, która 
z każdych zawodów przywozi kolejne medale. Pod 
koniec maja startowała w Gliwicach w Lidze Szkół 
i Klubów Śląskich, z której przywiozła trzy srebrne 
medale. Co więcej zakończyła cały cykl Ligi 
2020/2021 na 5. miejscu klasyfikacji generalnej 
spośród 100 zawodników rocznika 2010. Już na 
czerwcowych zawodach „Mały Wielki Pływak” w 
Radlinie Karolina wywalczyła z kolei złoty medal 
na dystansie 100 m stylem grzbietowym, do czego 
dorzuciła brąz za wyścig stylem dowolnym. Ser-
decznie gratuluję. 

Gratuluję również Kubie Kurowskiemu, także 
mieszkańcowi naszej gminy, który pod koniec maja 
na zawodach Pucharu Polski w Gdyni wywalczył 
trzecie miejsce w judo w kategorii MU-16 w wadze 
55 kg. 

Wielkie brawa również dla Piotra Talika z Ma-
zańcowic za kolejny złoty medal w zawodach bie-
gowych. Tym razem Piotr w biegu na 1000 m w ka-
tegorii U-14 wygrał w Suchej Beskidzkiej w Mało-
polskim Mityngu Lekkoatletycznym im. Edwarda 
Szklarczyka. Serdecznie gratuluję. 

Rozmawiał Mirosław Łukaszuk 

PARKING DLA CENTRUM 
Jeszcze w tym roku ma ruszyć budowa dużego 

parkingu w centrum Jasienicy. Wójt na ten cel po-
zyskał 1,4 mln zł dofinansowania. 

Parking powstanie na działce wzdłuż ul. Szkolnej 
naprzeciw terenów sportowych przy szkole w Jasieni-
cy. Już kilka lat temu z myślą o gminnych inwesty-
cjach wójt Janusz Pierzyna doprowadził do zakupu 
gruntów w tym miejscu. – Ten rejon stanowi admini-
stracyjne centrum całej naszej gminy. Musimy więc 
zadbać o odpowiednie miejsce dla wszystkich przy-
jeżdżających tutaj mieszkańców i gości – wyjaśnia 
wójt. 

W okolicy znajduje się Urząd Gminy, Zakład Ko-
munalny, siedziba Gminnego Samodzielnego ZOZ z 
ośrodkiem zdrowia, Gminny Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej, Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli, 
Komisariat Policji, a dodatkowo jednostka Ochotni-
czej Straży Pożarnej, apteka, szkoła, poczta, bank i 

wiele sklepów. – W założeniu na parkingu będą samo-
chody zostawiać także pracownicy tych wszystkich in-
stytucji tak, aby miejsca postojowe przy samych 
obiektach pozostawić wolne dla dojeżdżających peten-
tów – dodaje Janusz Pierzyna. 

Duży plac parkingowy wraz z drogami dojazdo-
wymi będzie miał również wydzielone miejsca do po-
stoju autokarów, a także dla osób niepełnosprawnych. 
Na skraju staną również ogólnodostępne sanitariaty. 
Teren zyska odwodnienie i ledowe oświetlenie, będą 
także ławeczki i elementy małej architektury. Przy 
okazji inwestycji zostanie przebudowana również dro-
ga dojazdowa. 

Całość ma kosztować ok. 1,8 mln zł, z tego 1,4 mln 
zł wójt pozyskał z Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych. Prace ruszą jeszcze w tym roku, w 2022 r. 
parking będzie gotowy. 
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RADNY RADY GMINY JASIENICA 

We wtorek 18 maja 2021 r., zmarł Pan Franciszek 
Handzel Radny Rady Gminy Jasienica, który nieprzerwa-
nie od 1990 roku piastował mandat radnego. Odszedł w 
wieku 69 lat. 

Śp. Franciszek Handzel był Radnym Rady Gminy Jasieni-

ca przez VIII kolejnych kadencji od 1990 roku, a więc od po-

czątku funkcjonowania samorządów w Polsce. W tym okresie 

pełnił wiele odpowiedzialnych funkcji, m.in. Przewodniczące-

go Komisji Rewizyjnej, Przewodniczącego Komisji Budow-

nictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, Wi-

ceprzewodniczącego Komisji Budżetowej. W aktualnej ka-

dencji pełnił funkcje Zastępcy Przewodniczącego Rady Gminy 

Jasienica, Przewodniczącego  Komisji Budownictwa, Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Komunalnej, Przewodniczącego 

Komisji Budżetowej. 

Śp. Franciszek Handzel w swojej działalności samorządowej dał się poznać jako osoba du-

żego zaufania społecznego, której w pracy samorządowca przyświecał główny cel, dobro 

wspólnoty samorządowej. Śp. Franciszek był inicjatorem wielu przedsięwzięć społecznych, 

m.in. budowy szkoły w Mazańcowicach, rozbudowy obiektu z przeznaczeniem na filię Gmin-

nego Ośrodka Kultury w Mazańcowicach, modernizacji i budowy szeregu dróg gminnych, bu-

dowy na terenie Gminy trzech „Orlików”. 

Mimo czynnego wykonywania pracy zawodowej zawsze znajdował czas na udział w wyda-

rzeniach lokalnych. Był osobą, którą cechowało dążenie do konsensusu w rozwiązywaniu 

wszelkich spraw, w tym bardzo trudnych, podejmowanych przez samorząd, gdzie niejedno-

krotnie niezbędne było pogodzenie różnic interesów lokalnych. Pana Franciszka Handzla ce-

chowała duża wrażliwość na sprawy innych i wysoka kultura osobista. W swoich działaniach 

widział przede wszystkim człowieka, któremu służył radą i doświadczeniem wyniesionym z 

pełnionej służby samorządowca. 

Należy wspomnieć, że rok 1990 to rok odrodzenia samorządu terytorialnego w Polsce, ale 

też powstania setek gazet lokalnych. Pan Franciszek był współzałożycielem naszego miesięcz-

nika „Jasienica”, którego pierwszy numer ukazał się w czerwcu 1992 r., i ponad dwa lata pra-

cował w zespole redakcyjnym.  
 

Można odejść na zawsze, by stale być blisko..." 
Ks. J. Twardowski 

 

Wyrazy głębokiego żalu i współczucia z powodu śmierci 

Ś.P. Franciszka Handzla 
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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SPORTOWE NAGRODY STAROSTY 
Tyczkarze i badmintoniści z Mazańcowic zo-

stali wyróżnieni dorocznymi nagrodami Starosty 
Bielskiego. 

– Gratuluję wszystkim nagrodzonym przez pa-

na starostę. To potwierdzenie, że mieszkańcy na-

szej gminy mają duży potencjał i cieszę się, że 
potrafią go wykorzystać. Cieszy też to, że jako 

Gmina Jasienica, dbając o całą infrastrukturę do 

uprawiania sportu, budując boiska, sale gimna-

styczne, miejsca ćwiczeń siłowych czy także pla-
ce zabaw, przyczyniamy się do rozwoju kultury 

fizycznej, a przede wszystkim możliwości zadba-

nia o zdrowie przez naszych mieszkańców – mó-

wi wójt Janusz Pierzyna. 
Sportowe podsumowanie w powiecie bielskim 

przeprowadzane jest od dwóch dekad zaraz po 

zakończeniu podsumowywanego roku. Teraz z 

powodu pandemii zostało to przesunięte na okres, 
gdy możliwe są już spotkania w większym gronie. 

A i tak z powodu ograniczeń na spotkanie przyby-

li tylko przedstawiciele klubów sportowych, m.in. 

Agata Krupińska z UKS „Olimp” Mazańcowice i 

Bartosz Pietryja z Beskidzkiego Klubu Badmin-

tona „Set” Mazańcowice. Obecny był również 
przewodniczący Rady Powiatu Jan Borowski. 

Podczas spotkania starosta zauważył, że mimo 

trudnych warunków, w jakich przyszło funkcjo-

nować zawodnikom, trenerom czy organizatorom 
sportu, nie był to czas stracony. Pandemia 

wprawdzie spowodowała, że zamknięto obiekty 

sportowe i odwołano wiele zawodów, tym samym 

dla sportu wyczynowego, amatorskiego czy 
szkolnego nastał trudny okres. Jednak w okrojo-

nej formie zawodnicy cały czas trenowali, z ob-

ostrzeniami zaczęto również organizować zawody 

sportowe. 
Za wybitne osiągnięcia sportowe w 2020 roku 

zostali nagrodzeni m.in. w dziedzinie lekkiej atle-

tyce Adrian Kupczak i Filip Kempski z UKS 

„Olimp” Mazańcowice, w badmintonie zaś Julia 
Piwowar, Michał Szczypka oraz Jacob Toczek z 

Beskidzkiego Klubu Badmintona „Set” Mazań-

cowice. 

JESTEŚMY W TRAKCIE SPISU 
Do początku czerwca spisało się 22,17 proc. 

mieszkańców gminy Jasienica – informuje Główny 
Urząd Statystyczny. 

– W Powszechnym Spisie Rolnym w ub. roku 
gmina Jasienica wypadła znakomicie. Warto także 

teraz szybko dokonać samospisu, nie zostawiając 
tego obowiązku na ostatnią chwilę. Tym bardziej, 

że wypełnienie ankiety nie zajmuje dużo czasu – 
mówi wójt gminy Jasienica Janusz Pierzyna. 

Przypomnijmy, 1 kwietnia w całej Polsce ruszył 
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 

2021. Spis jest obowiązkowy, do końca września 
powinien go dokonać każdy dorosły mieszkaniec 

Polski. Mimo upływu już dwóch miesięcy, jeszcze 
daleko do wpisania się nawet połowy wszystkich 

osób, na których ciąży obowiązek spisowy. W gmi-
nie Jasienica samospisu dokonało 22,17 proc. 

mieszkańców, gdy średnia dla całego województwa 
śląskiego wynosi 27,08 proc. Ale są gminy, gdzie 

odsetek wynosi 12,19 (Janów), 14,62 (Milówka) 
czy 14,90 (Miedźno). Z gmin w powiecie bielskim 

gorsze wyniki mają Szczyrk (16,11 proc.), Buczko-
wice (19,23 proc.) i Porąbka (20,94 proc.), zaś w 

najbliższym sąsiedztwie także Brenna (19,62 proc.), 
Goleszów (21,67 proc.), Chybie (21,72 proc.). 

Najwięcej osób w województwie śląskim spisało 
się w gminie Bojszowy (36,87 proc.), Ornontowice 

(36,45 proc.), Imielin (33,37 proc.) oraz Katowicach 

(33,08 proc.), zaś wśród gmin powiatu bielskiego 

Czechowice-Dziedzice (28,89 proc.), Bestwina 
(27,82 proc.), Wilkowice (25,57 proc.), Jaworze 

(24,35 proc.), Wilamowice (24,30 proc.) i Kozy 
(23,65 proc.). Dobrze wśród sąsiadów radzą sobie 

gminy Dębowiec (32,51 proc.), Goczałkowice-
Zdrój (30,27 proc.), Strumień (29,26 proc.) czy 

Bielsko-Biała (27,59 proc.). 
Obowiązkową formą jest tzw. samospis, a więc 

samodzielne wypełnienie formularza przez Internet 
na stronie spis.gov.pl. Jeżeli nie można tego zrobić 
z domu, warto skorzystać z komputera w Urzędzie 
Gminy. W tym wypadku należy wcześniej zadzwo-

nić (tel. 33 472 62 01) i wyznaczyć termin. Jeżeli 
także w ten sposób nie będzie możliwe dokonanie 

samospisu, wtedy należy albo zadzwonić na infoli-
nię spisową (tel. 22 828 88 88 lub 22 279 99 99) i 

przez telefon podać dane konieczne do wypełnienia 
ankiety, albo cierpliwie czekać na telefon od rach-

mistrza. 
Spis obowiązuje wszystkich pełnoletnich obywa-

teli. Jednak jeżeli w tym samym gospodarstwie do-
mowym jeden z domowników już wypełnił interne-

tową ankietę, uzupełniając przy tym dane wszyst-
kich zamieszkałych tam osób, to pozostali już nie 

muszą dokonywać wpisu. Wypełnienie ankiety trwa 
ok. 15 minut. 
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POPRAWA INFRASTRUKTURY ODWODNIENIOWEJ 
W najbliższych dniach w gminie Jasienica rozpoczną 

się prace przy konserwacji odwodnień przy drogach. 
Roboty obejmą odcinki rowów i systemu odwodnień 

przy drogach gminnych we wszystkich sołectwach gmi-
ny Jasienica. – Najczęściej są to takie miejsca wymaga-
jące poprawy, które wskazywali sami mieszkańcy, zgła-
szając je sołtysom. W ostatnich latach często mamy do 
czynienia z katastrofalnymi opadami deszczu, a tego ro-
dzaju prace, usprawniające cały system odprowadzania 
wody z dróg, w dużej mierze pozwalają ograniczać stra-
ty  – wyjaśnia wójt gminy Jasienica Janusz Pierzyna. 

Wśród odcinków zaplanowanych do remontu znala-
zły się odwodnienia m.in. w Łazach przy ul. Granicznej, 
Świętoszówce przy ul. Lipowej, Mazańcowicach przy ul. 
Kopiec, Buczyna, Pustki i Halentówki, Wieszczętach 
przy ul. Słonecznej, Bielowicku przy ul. Grabowej, Bie-
rach przy ul. Bożka, Grodźcu przy ul. Siedlaczej, Iłow-
nicy przy ul. Sadzonka, Jasienicy przy ul. Storczyków i 
bocznej Wiejskiej, Roztropicach przy ul. Lipowej i Pier-
ścieckiej, Międzyrzeczu Górnym przy ul. Spacerowej i 
Sarniej, Rudzicy przy ul. Granicznej, Dębowej i Zdro-
jowej. 

Zakres prac przewiduje odtworzenie i konserwację 
rowów oraz odwodnień przy drogach gminnych na tere-
nie gminy Jasienica, a więc czyszczenie, profilowanie i 
odtworzenie umocnienia rowów. Zostanie przepro-
wadzona także bieżąca konserwacja odwodnień, obej-

mująca czyszczenie, wymianę uszkodzo-
nych elementów przelotowych i murków 
czołowych, a także roboty towarzyszące. 
Łącznie na prace zaplanowano blisko 200 
tys. zł, mają się zakończyć przed nadej-
ściem jesiennej słoty. 

Serdeczne podziękowania za okazane wyrazy współczucia, 
 modlitwy, złożone Msze święte, wieńce i kwiaty  
oraz udział w uroczystości pogrzebowej naszego 

 Drogiego i Kochanego Męża, Ojca, Dziadka 

Ś.P. Franciszka Handzla 
rodzinie bliższej i dalszej, księżom z Parafii w Mazańcowicach,  

znajomym, sąsiadom, przyjaciołom ze szkoły, z pracy, 
Wójtowi Gminy Jasienica Januszowi Pierzynie, przedstawicielom Rady Gmi-
ny Jasienica z Przewodniczącym Czesławem Machalicą, Radnym kadencji  z 

lat 1990-2023, Zastępcy Wójta, Pracownikom Urzędu Gminy Jasienica, 
wszystkim przedstawicielom Jednostek Organizacyjnych Gminy Jasienica, 

Przedstawicielom Rady Powiatu, biur poselskich, sołtysom, pocztom sztanda-
rowym jednostek OSP z terenu Gminy Jasienica, druhom strażakom, chórowi 
„Hejnał” Mazańcowice, orkiestrze dętej z OSP Mazańcowice, braciom wyzna-

nia ewangelickiego-augsburskiego 
 oraz wszystkim biorącym udział w uroczystości żałobnej. 

składa 
pogrążona w smutku  Rodzina 
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TO JUŻ TRZYNASTA DZIAŁKA 
Bielska firma „My Asia A&K Beauty Krzysz-

tof Chwesiuk” kupiła za prawie milion złotych 
działkę w Jasienickiej Niskoemisyjnej Strefie 
Ekonomicznej. 

– Cieszymy się, że w dalszym ciągu jest duże 
zainteresowanie naszą Strefą – mówi wójt Janusz 
Pierzyna. Działka ma ponad pół hektara po-
wierzchni, została sprzedana za 813 tys. zł netto, a 
więc 999,99 tys. zł brutto. 

To już trzynasta sprzedana działka w Strefie. 
Przypomnijmy, że po okresie budowy w czerwcu 
2015 r. uruchomiono Jasienicką Niskoemisyjną 
Strefę Ekonomiczną. Już pierwszego dnia została 
sprzedana pierwsza działka. Od tamtej pory zbyto 
łącznie 13 działek o łącznej powierzchni 24,0433 
ha za całkowitą kwotę 35 860 060,83 zł brutto. 

Przypomnijmy, Strefa obejmuje łącznie 71 ha 
położonych w Międzyrzeczu Dolnym w gminie 
Jasienica w sąsiedztwie dwóch kluczowych arterii 
komunikacyjnych: drogi ekspresowej S52 Biel-
sko-Cieszyn oraz drogi krajowej S1 Bielsko-
Katowice. Na jej stworzenie Gmina Jasienica za-
kupiła 71 ha gruntów, a następnie na uzbrojenie 
pozyskała 20 mln zł z Regionalnego Programu    

 

Operacyjnego dla Województwa Śląskiego 2007-
2013. Teren został w pełni uzbrojony. 

Jak wyjaśnia wójt, sprzedaż gruntów ma na ce-
lu uzyskanie stabilnego funduszu inwestycyjnego 
Gminy. Dodatkowo umożliwia Gminie nie pod-
wyższać podatków. 

Do działań zwiększających atrakcyjność Strefy 
wśród inwestorów zewnętrznych należy zaliczyć 
podpisanie umowy z Katowicką Specjalną Strefą 
Ekonomiczną. Dla inwestorów obecność w Ka-
towickiej SSE oznacza zwolnienia z części podat-
ków, jednak nie tych, które są przeznaczone dla 
gmin. 

SZANSA NA MODERNIZACJĘ DROGI 
Istnieją duże szanse, że w najbliż-

szych latach zostanie zmodernizowana 
kolejna droga powiatowa, od ronda w 
Rudzicy do cmentarza ewangelickiego 
w Międzyrzeczu Dolnym. 

– To duża inwestycja, jej koszt szacu-
jemy na blisko 18 mln zł, nawet z naszą 
pomocą z budżetu Gminy Jasienica wła-
dze Powiatu Bielskiego nie byłyby w sta-
nie szybko wygospodarować potrzebnych 
na przebudowę środków – wyjaśnia wójt 
gminy Jasienica Janusz Pierzyna. Dlatego 
starostwo powiatowe złożyło wniosek o 
dofinansowanie 50 proc. kosztów inwe-
stycji ze środków Funduszu Dróg Samo-
rządowych, a Gmina Jasienica zobowią-
zała się do pokrycia połowy reszty wy-
datków, a więc jednej czwartej kosztów. 

Wniosek pozytywnie przeszedł wery-
fikację, na razie nie otrzymał jednak dofi-
nansowania, ale znalazł się na pierwszym 
miejscu listy rezerwowej. To oznacza, że 
jako pierwszy otrzyma wsparcie, gdy tyl-
ko w puli Funduszu Dróg Samorządo-
wych pojawią się pieniądze, np. niewyko-
rzystane w inwestycjach, które już otrzy-
mały dofinansowanie. 

– Droga jest bardzo ważna dla komunikacji w naszej 
rozległej gminie, łączy dwie jej części. Dlatego wesprze-
my ją finansowo – mówi wójt Janusz Pierzyna. Projekt 
zakłada przebudowę połączenia na odcinku blisko 3,5 km 
z poszerzeniem w wąskich miejscach, odwodnieniem, 
chodnikiem i poboczami. Gmina Jasienica przeznaczy na 
inwestycję blisko 4,3 mln zł w cyklu trzyletnim, w tym 
roku zaplanowano dofinansowanie na poziomie 1,885 
mln zł, 2 mln zł w 2022 r. i 400 tys. zł w 2023 r. 

. 
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STRAŻNICA I SALA 
Jeszcze w tym roku rozpocznie się budowa 

nowej strażnicy OSP Łazy. Budynek jednocześnie 
będzie służył także innym organizacjom społecz-

nym i mieszkańcom sołectwa. 

– Zależy nam, aby naszym jednostkom stra-

żackim stwarzać odpowiednie warunki do służby, 
przygotowań do działań bojowych i odbywania 

spotkań. Strażnica w Łazach to jedna z ostatnich 

w naszej gminie, która wymaga poprawienia sta-

nu technicznego – mówi wójt Janusz Pierzyna. 
Budynek starej remizy w Łazach Gmina prze-

jęła w listopadzie 2018 roku, aby wesprzeć stra-

żaków w dostosowaniu obiektu do właściwych 

warunków. – Obecny budynek w stosunku do po-
trzeb wymagałby znacznych nakładów bez osią-
gnięcia odpowiednich efektów. Zależy nam bo-

wiem, aby wraz ze strażnicą – podobnie, jak ma 

to miejsce w wielu innych sołectwach – powstała 
duża sala do zebrań wiejskich, a także pomiesz-

czenia do działalności lokalnych organizacji spo-

łecznych – wyjaśnia Janusz Pierzyna. Z tych po-

wodów zdecydowano się na postawienie nowego 
budynku. 

   Strażnica i wielofunkcyjny budynek zajmie 

działkę tuż obok szkoły, wjazd do niego usytu-

owany zostanie jednak z drugiej strony. Na parte-
rze zaplanowano dwa duże garaże na wozy bojo-

we oraz pomieszczenia dla strażaków do przygo-

towań i spotkań, szatnie, sanitariaty, a także salę 
na potrzeby Koła Gospodyń Wiejskich i sołtysa. 
Na górze będzie z kolei duża sala konferencyjna o 

powierzchni 190 mkw., która służyć będzie do 

przeprowadzania zebrań wiejskich i innego rodza-

ju spotkań. Obok znajdzie się miejsce na zaplecze 
kuchenne i sanitariaty. Podobnie jak we wszyst-

kich nowych budynkach, które stawia Gmina, bu-

dynek będzie pozbawiony barier architektonicz-

nych, co oznacza m.in. zbudowanie windy. 
Jak wyjaśnia Janusz Pierzyna, w najbliższych 

tygodniach zostanie uchwalony nowy plan zago-

spodarowania przestrzennego dla sołectwa Łazy, 

wtedy Gmina Jasienica będzie mogła załatwić 
wszystkie formalności związane z pozwoleniem 

na budowę i rozpocząć cały proces przetargu. – 

Koszt szacujemy na 5 mln zł, sama budowa po-

winna rozpocząć się jesienią, a w 2023 r. budynek 
oddamy do dyspozycji strażaków i społeczności 

Łazów – mówi wójt. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

  

Koncepcja budynku OSP Łazy 

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 
Ze względu na sytuację epidemiczną nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie 

udzielane jest wyłącznie telefonicznie w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej, tj. 
• poniedziałek, wtorek, środa 7.30 - 15.30 
• czwartek 7.30 - 17.00 
• piątek 7.30 - 14.00 

Rejestracji można dokonywać pod numerem telefonu 33 813 69 22 (więcej www.jasienica.pl/komunikaty) 
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KLUB SENIORA W MAZAŃCOWICACH 
W przyszłym roku w byłym ośrodku 

zdrowia w Mazańcowicach rozpocznie działal-
ność Klub „Senior+”. Dofinansowanie na jego 
utworzenie pozyskał wójt Janusz Pierzyna z 
funduszy Ministerstwa Rodziny i Polityki Spo-
łecznej. 

W poniedziałek 31 maja wójt Janusz Pierzy-
na gościł wiceministra rodziny i polityki społecz-
nej Stanisława Szweda. Minister przekazał pro-
mesę na 200 tys. zł na utworzenie Klubu „Se-
nior+”.  

– Dziękujemy za to wsparcie. W naszej gmi-
nie mieszka sporo osób starszych, już na emerytu-
rze, które cały czas zachowują witalność i życio-
wą energię. Ich własny klub będzie miejscem, 
gdzie spotkają osoby z podobnymi zainteresowa-
niami, gdzie będą mogli oddawać się hobby i re-
alizować swoje pasje. Liczę, że spotkania staną 
się też okazją do dzielenia się wiedzą i doświad-
czeniem na temat historii i dziedzictwa naszego 
regionu – mówi wójt Janusz Pierzyna. 

Dofinansowanie do utworzenia Klubu po-
chodzi z rządowego programu „Senior+” na lata 
2021-2025. Tworzone kluby seniora umożliwiają 
osobom w wieku emerytalnym korzystanie z ofer-
ty na rzecz społecznej aktywności, a także obej-
mują usługi w zakresie aktywności ruchowej, 
oferty edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i 
opiekuńczej. – To najważniejszy program Mini-
sterstwa Rodziny i Polityki Społecznej, jaki kieru-
jemy do osób starszych, aby zwiększyć aktywne 
uczestnictwo w życiu społecznym tej grupy oby-
wateli. Cieszy rosnące zainteresowanie i zaanga-
żowanie samorządów terytorialnych w realizacji 
lokalnych form wsparcia dla osób starszych – 
mówi wiceminister Stanisław Szwed. 

Pozyskane dofinansowanie umożliwi wyre-
montowanie i wyposażenie budynku byłej przy-
chodni zdrowia w Mazańcowicach. Obiekt zosta-
nie pozbawiony barier architektonicznych i będzie 
dostępny dla osób niepełnosprawnych. Wewnątrz 
zaplanowano ogólnodostępną salę spotkań, po-
mieszczenie kuchenne, łazienkę wyposażoną w 
dwie toalety i umywalkę, łazienkę z prysznicem 
oraz toaletą dostosowaną do potrzeb osób niepeł-
nosprawnych, szatnię, pomieszczenie do zajęć re-
habilitacyjno-ruchowych wyposażone w przezna-
czony do tego sprzęt. Wydzielone zostanie rów-
nież miejsce klubowe wyposażone w sprzęt RTV, 
komputer z dostępem do Internetu, kanapy i fote-
le. 

Adaptacja budynku do potrzeb Klubu „Se-
nior+” potrwa do końca roku, tak aby działalność 
rozpocząć w przyszłym roku. Na utworzenie klu-
bu wójt Janusz Pierzyna pozyskał 200 tys. zł do-
finansowania, kolejne 50 tys. zł pochodzić będzie 
z budżetu Gminy. 

Program będzie realizowany przez Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Jasienicy. 

 

Z okazji 98 urodzin 
Moniki Uchyły z Iłownicy 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

Urodziny – dzień  radosny,  
Pełen kwiatów zapach wiosn y. 
Dziś chcę złożyć Ci życzen ia,  
Szczęśc ia, zdrowia, powodzenia. 
Niech Ci słońce jasno świeci,  
I w radości dzień  przeleci.  
Niech odejdą smutki, t roski,  
By nastąpił  dzień  radości.  
Te życzenia, choć z daleka, 
Płyną niby wielka rzeka.  
I choć skromn ie ułożone, 
Są dla Ciebie przeznaczone. 

życzą 
dzieci, wnuki, prawnuki 

 oraz praprawnuki 

PUCHAR POLSKI - BRĄZ 
KUBY KUROWSKIEGO 

W ostatni weekend maja, w Gdyni 

odbył się  Puchar Polski JUDO BAL-
TIC CUP 2021 r. 

Jakub Kurowski  mieszkaniec gminy 

Jasienica,  wygrał  pięć walk i zajął  
trzecie miejsce. Startował w kategorii 

Młodzików MU-16 w wadze 55 kg.  

Reprezentował  klubu PTS JANOSIK 

Bielsko-Biała. 
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Z  G Ó R K I … 
Wracamy do siebie 

Po dzisiejszej konferencji prasowej Ministra 

Zdrowia nawet słońce na błękicie nieba zaświeci-

ło mniej pandemicznie, bo kolejne obostrzenia, 

restrykcje, nakazy i zakazy zostały złagodzone. 
Najbardziej w oczy rzuciło mi się to, że na wese-

liskach będzie mogło szaleć jednorazowo, na 

trzeźwo albo pod wpływem, aż 150 rozochoco-

nych i wyposzczonych gości, plus dodatkowo ci, 
którzy już zaszczepieni i uodpornieni (także na 

głupotę antyszczepionkowców, pojawiających się 
nawet w grupach wykształciuchów i inteligencji, 

lekarzy oraz artystów!) na tego gada plugawego, 
smoka ziejącego ogniem zarazy, co przywędrował 

z Państwa Środka i próbował się zadomowić, roz-

gościć, terroryzować wszystkich i wszystko. 

Fala zakażeń i zgonów maleje. Na nasze 
szczęście. Na nieszczęście, pojawiają się mutacje 

zwariowanego wirusa i kolejne choróbska koro-

nopodobne. Na szczęście, przyroda nic sobie nie 

robi z problemów oszalałych ludzi: zielono jak 
przed pandemią, ptaki śpiewają tak samo jak wte-

dy, gdy nikomu się nie śniło o azjatyckiej zarazie; 

bociany łażą po łąkach w poszukiwaniu skrzeczą-
cych smakołyków, choć na pobliskim gnieździe 
nie pojawili się klekoczący przyjaciele. Nie wiem, 

czy zamordowali ich afrykańscy barbarzyńcy, czy 

zginęły w bardziej prozaiczny sposób. „Po szero-

kim stawie pływają łabędzie, kto pary nie znaj-
dzie, ten fujarą będzie!” (jak w piosence z dzie-

cięcej zabawy sprzed lat) już nawet z łabędziąt-
kami; kos samczyk (bo z żółtym dziobkiem) wy-

dziobał sobie bez zezwolenia budowlanego 
gniazdo w styropianowym ociepleniu naszego 

domu, gwiżdżąc na wszystko (a więc na pande-

mię też), a to ze szczytu wy-

bujałej jodły, a to z prze-

wodu elektrycznego, trzepo-

cząc przy tym zabawnie 
skrzydełkami… 

 Mówiąc krótko a obra-

zowo, wszystko wraca do 

normalnej normy, choć wiosna niezbyt normalna, 
bo kwiecień i maj tak zimne, że nawet kasztanom 

coś się poprzestawiało w rozszumianych łebkach i 

zapomniały zakwitnąć na matury, a przecież ma-

tury nierozłącznie kojarzą się z białymi girlanda-
mi kasztanowej kwiecistości. 

Wracamy do normy, czyli nawet piłkarze na 

zielone murawy, a rozwrzeszczani, stęsknieni me-

czów kibice, łącznie z kibolami i stadionowymi 
bandytami, którzy ze sportem nie mają nic wspól-

nego, na stadiony. Gdy ten numer „Jasienicy” do-

trze do Państwa, już będziemy wiedzieli, jak nasi 

sobie radzą z kopaniem (piłki) na Mistrzostwach 
Europy. Nasi, pod przywództwem nie naszego, bo 

zagranicznego trenera. Jakbyśmy nie mieli wła-

snych, polskich! A przecież takie piękne tradycje 

Kazimierza Górskiego i Antoniego Piechniczka! 
Ale gdy w piłce nożnej najważniejsze stały się 
pieniądze, nawet niemożliwe stało się możliwe!  

E tam – znowu zaczynam wybrzydzać, gdy 

trzeba nam się cieszyć, jak dzieci (wczoraj był 
Dzień Dziecka), że niebo jaśniejsze, słońce goręt-
sze, serca zaczynające bić nadzieją (nie trwogą), 
bo fala wirusa opada, a fala wilczego apetytu na 

życie wzbiera!  
Juliusz Wątroba 

  

KOLEJNE MEDALE DLA BIEGACZA Z MAZAŃCOWIC 
Do swej kolekcji medalowej Piotr Talik, miesz-

kaniec Mazańcowic, dołączył złoty i brązowy krą-
żek.  

Na odbytym 16 maja Małopolskim Mityngu Lek-
koatletycznym im. Edwarda Szklarczyka w Suchej 
Beskidzkiej Piotr zdobył złoty medal w biegu na 1000 
m w kategorii U-14. Uzyskał wynik 3:09.36, ustana-
wiając swój nowy rekord życiowy. 

Natomiast po brąz sięgnął 5 czerwca na jubile-
uszowym XX Międzynarodowym Mityngu Lekko-
atletycznym „Beskidianathletic” w Bielsku-Białej. 
Tym razem Piotr wystartował na debiutanckim dla siebie dystansie 600 m, uzyskując czas 1:46.18. 

W obu zawodach Piotr reprezentował klub sportowy KS Sprint Bielsko-Biała. 
To kolejne jego sukcesy po brązowym medalu zdobytym w marcu podczas Halowych Mistrzostw 

Śląska w Lekkiej Atletyce. 
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ALE LUDZIE W SWOIM ŻYCIU ZMIYNILI SIE BARDZO 
Witóm piyknie. 

Ludeczkowie złoci, idzie lato! Kiery, jak nie ty 
ciepłe promyczki słóneczka, rozgrzeje nasze zbo-

lałe, zatroskane serca. Rozgrzeje nasze zwóntpiy-

nia i do nadzieje na lepsze dni. Zdo mi sie, że tyn 

czas strachu, a roztomajtych łutropiyń i tej łosz-
kliwej choroby, kiero skludziła sie na nasz świat, 

pomału łodchodzi.  

Ludzie godajóm, że teraz, po wojnie z tóm 

chorobom, świat sie ganc zmiyni, nie bydzie taki 
sóm. A jo słyszym jednóm z nejpiykniejszych 

pieśniczek naszej ziymi, kieróm przed rokami na-

pisoł Jan Kubisz „płyniesz Olzo po dolinie, pły-

niesz jak przed laty, takie same na twym brzegu 
kwitnom wiosną kwiaty. Ale ludzie w swojim ży-

ciu zmienili się bardzo.” 

I tu sie zgodzóm, bo tyn świat sie nie zmiynio, 

jak było tak je deli. Mómy wiosne, lato, jesiyń, 
zime, rano słónce wschodzi a wieczór zachodzi. 

Jedni sie rodzóm, a drudzy łodchodzóm. Tak  by-

ło, je i bydzie, ale ludzie, to Ty i jo, zmiynili sie 

bardzo i jak pisze poeta: „wierzyniami, wiaróm 
przodków ledwie, że nie gardzóm”. A jo bych 

dzisio wyciepoł słowa „ledwie że nie gardzóm”, a 

wraził „gardzóm”. Bo dzisiejszy człowiek, a je 

jich coroz wiyncyj miyndzy nami, gardzi mowóm 
swojich starzyków i zwyczajami, a ło tym, żeby 

znoł nasze piykne pieśniczki, a je nucił, trzeja za-

pómnieć. Tóż jo z tym pogodzić sie ni mogym, 

fórt mie cosi dynczy. Łobwinióm sie, że to my, 
stare pokolyni, ponoszymy za to łodpowiedzial-

ność, łokradli my nasze dziecka i wnuki z bogac-

twa, jakim je nasza kultura cieszyńsko. To my nie 

przekozali tego bogatego gruntu naszej kultury 
młodymu pokolyniu. Nie zaszczepili my im  

przywiónzanio do tego kónska ziymi, ziymi, ło 

kierej sie godo, że powstała z łuśmiychu Bożego. 

Nie łobwiyniejmy ich, że tego daru miłości do 
tradycji, naszych piyknych pieśniczek, tańców, 

dumy ze swojigo regiónu ni majóm, bo tego w 

herbowiźnie przeca łod nas 
nie dostali. Nie nałuczyli my 

ich cyckać z tej ziymi życio-

dajnych soków. Ale wycie, jo 

se tak myślym, że tyn świat, 
kiery tak łogrómnie gno do 

przodku, kiesi sie zatrzymie 

na chwile, zatynskni za tym, co stracił, „bo kto 

chce mierzyć dróge przyszłóm, musi wiedzieć 
skónd się wyszło”. Powróci do swojich korzyni, 

zatynskni za łojcowskim domym i zaś zacznie na 

świynta kościelne i państowe łoblykać się w tyn 

piykny cieszyński strój, a mowe swojich pra-
dziadów bydzie mioł w wielkij zocy. Zaś piyk-

nóm pieśniczke cieszyńskóm bydzie sie słyszało 

po dziedzinach, w szkołach, w dómach kultury, 

ludzie bydóm jóm nucić przy kożdej robocie, tak 
jak to downi bywało. A przy pieśniczce choćby 

robota była najciyższo, zdo sie lekciejszo, bo w 

naszych cieszyńskich pieśniczkach je siła. 

Już Gustaw Morcinek pisoł:  „Ziemia cieszyń-
sko jest chyba najbogatszo w pieśni ludowe ze 

wszystkich polskich regionów”.  

Jak już pisołech, ludzie godajóm, że teraz tyn 

świat ganc sie zmiyni, a jo fórt wierzym, że nie 
świat, ale ludzie zmiynióm sie bardzo. Zatynsk-

nióm za normalnościóm, a normalność to widzieć 
w swojim kamracie przyjaciela, nie szkodzić, ale 

pumogać, mieć wycióngniyntóm rynke ku słab-
szym, niyś pumoc, łumieć dzielić chlyb, a i płacz, 

kiedy tego kto potrzebuje, i żeby kożdy z nas 

mógł powiedzieć: „tak mi przypod do serca tyn 

kónszczyczek ziymi, tu mi dobrze, tuch je dóma, 
tu miyndzy swoimi”. 

Tóż moi roztomili, życzym Wóm wszystkigo 

dobrego, dużo słóneczka, miłości i zdrowio.  

Do zaś.  
J. N. Josiyniczanin  

 

BRĄZOWY MEDAL W BADMINTONIE 
Maksymilian Piekarczyk zdobył brązowy 

medal podczas Indywidualnych Mistrzostw 
Polski Młodzików Młodszych w Badmintonie. 

Maksymilian Piekarczyk z Beskidzkiego Klu-
bu Badmintona Set w Mazańcowicach medal 
wywalczył podczas Mistrzostw rozegranych w 
Suchedniowie od 21 do 23 maja, występując w 
grze podwójnej chłopców w parze z Mikołajem 
Krystkiem z UKS Orbitek Straszęcin. – Dla Mak-

sa jest to pierwszy medal Mistrzostw Polski i 
podsumowanie kilku lat ciężkiej pracy, poświęce-
nia i systematyczności w dążeniu do celu – ko-
mentuje trener Bartosz Pietryja. 

W turnieju udział wzięli także inni zawodnicy 
BKB Set Mazańcowice: Alicja Dubiel, Maja Pa-
szek, Piotr Babicz, Karol Dubiel, Patryk Kramar-
czyk, Tymoteusz Stefaniuk, Tymoteusz Wierci-
groch. 
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MALUCHY BEZ GRANIC Z ZSP W GRODŹCU 
Przedszkole w Zespole Szkolno-Przed-

szkolnym w Grodźcu wzięło udział w realizacji 
projektu „Maluchy bez granic”. 

Celem projektu było podniesienie świadomości 
ekologicznej wśród dzieci. Odbyły się zajęcia 
przyrodnicze, dzieci otrzymały książeczki eduka-
cyjne, kolorowanki, puzzle i przyrodnicze gry 
planszowe. Ponadto, przedszkolaki wzięły udział 
w konkursie plastycznym „Moja mała Ojczyzna”, 
w którym przedstawiły swoją miejscowość, zwra-
cając uwagę na uwarunkowania przyrodnicze na-

szego obszaru. Konkurs zorganizowany był przez 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Bielska 
Kraina” i skierowany był do placówek przed-
szkolnych w Polsce i w Czechach. 

Projekt „Maluchy bez granic” był współfinan-
sowany ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu IN-
TERREG V-A Republika Czeska-Polska 2014-
2020 i z budżetu państwa za pośrednictwem Euro-
regionu Beskidy. 

A. Zubek 

 

KOLEJNE MEDALE KAROLINY 
TRZY RAZY SREBRO 

Trzy srebrne medale przywiozła Karolina 

Klajmon z zawodów pływackich, jakie odbyły 

się w Gliwicach.  
W dniu 21.05.2021 na pływalni „Olimpijczyk” 

odbyła się II i III runda pływackiej Ligi Szkół i 

Klubów Śląskich rocznika 2010. 

Kolejny raz dobrze zaprezentowała się Karoli-
na Klajmon, która 3-krotnie stawała na podium. 

Tym razem Karolina wywalczyła 2 razy srebro 

w startach indywidualnych stylem grzbietowym 

na dystansie 50 m i 100 m oraz srebro w sztafecie 
4x100 m stylem dowolnym dziewcząt. 

Dodatkowo Karolina zajęła wysokie 5 miejsce 

w klasyfikacji generalnej całego cyklu Ligi 

2020/21, w którym udział wzięło ponad 100 za-
wodniczek. 

ZŁOTO I BRĄZ 
Podczas rozegranych 2 czerwca w Radlinie 

zawodów pływackich „Mały Wielki Pływak” 

Karolina Klajmon dwukrotnie stawała na po-

dium. Tym razem był to najwyższy i najniższy 
stopień.  

Karolina wywalczyła złoty medal na dystansie 

100m stylem grzbietowym oraz medal brązowy 
na dystansie 100 m stylem dowolnym, poprawia-
jąc jednocześnie swój rekord życiowy.  
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UCZNIOWIE ZSP W MIĘDZYRZECZU POKAZALI  
SWOJE KULINARNE TALENTY 

Uczniowie klas siódmych i ósmej Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Międzyrzeczu wzięli udział w dwóch konkursach 
kulinarnych, zorganizowanych przez Zespół Szkół Ekonomiczno-
Gastronomicznych w Cieszynie: „Moje zdrowe śniadanie” oraz „Kuli-
narne Pasje”. 

Celem konkursów było rozbudzenie w uczniach kreatywności, 
pomysłowości oraz własnej inicjatywy przy sporządzaniu słodkich de-
serów oraz propozycji zdrowych śniadań. Prace oceniano pod kątem: 
wyglądu, doboru składników, sposobu aranżacji, a także pomysłowości 
i kreatywności. 

Jury konkursu, złożone z nauczycieli Komisji  Przedmiotów Ga-
stronomicznych,  zadecydowało o przyznaniu II miejsca w konkursie 
„Kulinarne Pasje”, Karolowi Puchałce za przygotowanie deseru o na-
zwie „Fondant czekoladowy z owocami”. Wyróżnienia otrzymali na-
stępujący uczniowie: Julia Mizera za deser „Leśny mech z lodami wa-
niliowymi”, Nadia Mrzyk za deser „Mini sernik w szklance” oraz Ka-
mil Lis za deser  „Truskawkowa fantazja”. 

Karol Puchałka zajął również II miejsce w konkursie „Moje zdro-
we śniadanie” za przygotowanie omletu wiosennego. 

Uczniowie naszej szkoły wykazali się dużym zaangażowaniem i 
twórczością. Wszystkim  zwycięzcom serdecznie gratulujemy! 

K. Sobańska 

 

SREBRO BADMINTONISTKI 
W dniach 28-30 maja 

Markach k. Warszawy od-
bywał się międzynarodowy 
turniej badmintona Polish 
U17 Open.  

W gronie medalistów zna-
lazła się zawodniczka Be-

skidzkiego Klubu Badminto-
na SET Julia Piwowar. W 

grze podwójnej (z Anną 

Czuchrą z UKS Unia Bieruń) 
wywalczyła srebrny medal, 

w finale przegrywając z re-
prezentantkami Ukrainy. Po-

nadto w grze mieszanej (z 
Janem Frańczakiem z UKS 
Hubal Białystok) zdobyła 

medal brązowy. 
– Widać ciągły progres u 

Julii, co cieszy ogromnie - 

komentuje trener Bartosz 
Pietryja.  

W turnieju brali udział 
także Michał Szczypka i Ja-

cob Toczek, którzy w walce 
o medal musieli uznać wyż-
szość przeciwników z Ukra-

iny.  
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AKTYWNY DZIEŃ DZIECKA W JASIENICY 
Czy jest dziecko, które nie tęskni za impre-

zami zorganizowanymi? Chyba nie, o czym 

świadczyły tłumy dzieci, które wraz z opieku-

nami zgromadziły się 1 czerwca na boisku tre-

ningowym gminnego kompleksu sportowego 

„Drzewiarz” w Jasienicy. 

Mimo trwających obostrzeń związanych z 

pandemią, Gminny Ośrodek Kultury w  Jasieni-

cy zorganizował milusińskim ich święto w for-

mie, na jaką pozwalały przepisy. Przygotowano 
bezpłatne atrakcje: dmuchany zamek i zjeżdżal-

nie, pokazy ratowniczo-gaśnicze jednostek OSP 

w Jasienicy i  OSP Świętoszówka, akcjaę arty-

styczną, zumba kids ze Strefą Tańca Natalia 

Cypcer oraz watę cukrową i słodkości. 

Organizatorzy na www.gokjasienica.pl  tak pod-

sumowali ten dzień:  

„Dziękujemy, że po długiej przerwie znowu 

mogliśmy spotkać się z Wami.  

Dziękujemy za Waszą obecność, uśmiechy i 

świetną zabawę.  
Bardziej wspaniałego Dnia Dziecka nie mogli-

śmy sobie wymarzyć!” 

 

.

 .  
. 
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ZADBAJ O BEZPIECZEŃSTWO 

REKLAMA     REKLAMA     REKLAMA 
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Reklama 

w miesięczniku „Jasienica” 

tylko 0,60 zł  za 1 cm2 

Ogłoszenia drobne – 1 zł 

 

ROK 2021. WYPOCZYNEK 

NAD MORZEM BAŁTYCKIM. 
Zapraszamy. 

• Karwia - 03.07-09.07.2021 r. (7 dni) -

pobyt wypoczynkowy.  

• Niechorze - 17.09-23.09.2021 r. (7 dni) 
- pobyt rehabilitacyjno-wypoczynko-
wy. 

Zapisy przyjmuje i udziela bliższych 
informacji  Lidia Sztwiorok 

tel. 692405825 

PRZYJMĘ UCZNIA 

DO NAUKI  

ZAWODU STOLARZ  
   

Stolarstwo 

  Janusz Cholewik 

  Jasienica 96 

  tel. 601 460 880 
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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 
 

   

 

 




