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RELACJE WÓJTA GMINY JASIENICA 
POWSTAŁA SALA 
GIMNASTYCZNA 

We wtorek 7 wrze-
śnia w szkole w Między-
rzeczu Górnym mieli-
śmy okazję uroczyście 
zainaugurować funkcjo-
nowanie nowej sali gim-
nastycznej. To bardzo 
radosna chwila, bowiem 

społeczność tej części naszej gminy – przede 
wszystkim dzieci i młodzież – uzyskała szeroki 
dostęp do nowoczesnego i wielofunkcyjnego 
obiektu sportowego, z którego będzie mogła ko-
rzysta przez cały rok, niezależnie od aury. 

Chciałem bardzo serdecznie podziękować 
wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że mo-
gliśmy przeprowadzić inwestycję. Dziękuję panu 
wiceministrowi Stanisławowi Szwedowi, który 
wspierał nasze zabiegi o pozyskanie ponad 1,5 
mln zł dofinansowania, oraz panu wiceministrowi 
Jackowi Osuchowi, który te nasze starania wsparł 
z płaszczyzny Ministerstwa Sportu i Turystyki. 
Dziękuję również wszystkim radnym naszej Rady 
Gminy, bowiem całość kosztowała przeszło 4,7 
mln zł, co dla naszego budżetu stanowi duży wy-
datek. Rada jednomyślnie kierując się wspólnym 
dobrem całej naszej gminy przed dwoma laty za-
decydowała o przyznaniu tej brakującej kwoty, 
ponad 3,2 mln zł. 

Podczas otwarcia mieliśmy okazję się przeko-
nać o walorach nowego obiektu. Sala jest duża, 
ma odpowiednie zaplecze i bardzo bogate wypo-
sażenie. Po krótkim przygotowaniu można na niej 
wygodnie uprawiać wiele dyscyplin sportowych, 
a także ćwiczeń. Jej wielkość pozwala również na 
równoczesne przeprowadzenie zajęć wychowania 
fizycznego dla dwóch grup uczniów. 

Mamy nadzieję jako społeczność naszej gmi-
ny, że dzieci i uczniowie szkoły w Międzyrzeczu 
wykorzystają szansę, którą stwarza im ta nowo-
czesna sala gimnastyczna i będą z niej intensyw-
nie korzystać i osiągać bardzo dobre wyniki spor-
towe. 

BĘDZIE DRUGIE POŁĄCZENIE 
W ostatnich dniach mieliśmy również inną 

ważną uroczystość, a mianowicie podpisanie 

umowy na budowę drugiej drogi do Jasienickiej 
Niskoemisyjnej Strefy Ekonomicznej. Po prze-
prowadzeniu całej procedury przetargowej wyło-
niliśmy wykonawcę. To firma Eurovia, z której 
przedstawicielami w środę 15 września podpisali-
śmy umowę. Droga kosztować będzie 4 mln zł, 
przypomnę, że na pokrycie wszystkich kosztów 
jej budowy pozyskałem dofinansowanie z Rzą-
dowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 

Mam nadzieję, że prace wkrótce ruszą, zgodnie 
z podpisaną umową droga będzie gotowa pod ko-
niec przyszłego roku. To ważne połączenie, bio-
rąc pod uwagę, że ruch w tym miejscu stale się 
rozwija, i przystosowane do ruchu dużych cięża-
rówek. Na Strefę będzie można dojeżdżać od po-
łudnia, dzięki czemu transport będzie w całym re-
jonie ułatwiony. 

TRWAJĄ PRACE NA DROGACH GMINNYCH 
Warto przy tej okazji wspomnieć również o te-

gorocznych remontach dróg w naszej gminie. 
Prace na zaplanowanych odcinkach są bardzo za-
awansowane, na wielu drogach już się zakończyły 
lub też zakończą się w najbliższym okresie. Cie-
szy, że w stosunku do planów, jakie przyjęliśmy 
na początku roku, udało się zwiększyć zakres 
prac, przede wszystkim o kilka dodatkowych od-
cinków. Przypomnę, że pierwotnie przeznaczyli-
śmy 1,7 mln zł, ale widząc skalę potrzeb, a także 
dobry stan naszych gminnych finansów dołożyli-
śmy na ten cel kolejny 1 mln zł. Pozyskaliśmy też 
dofinansowanie na poprawę jednej z dróg rol-
nych, dzięki temu uda się wyremontować ponad 8 
km dróg. 

Nasze prace na drogach gminnych to ciągle ten 
etap, gdy nadrabiamy zapóźnienia z wielu dekad 
poprzedniego wieku. Poprawiamy więc nie tylko 
stan techniczny większości dróg, ale także podno-
simy ich jakość. Zależy nam, aby służyły kolej-
nych kilkadziesiąt lat bez konieczności przepro-
wadzania poważnych remontów, toteż moderni-
zacje zaplanowaliśmy uwzględniając, że ruch bę-
dzie coraz większy. 

NOWY ROK SZKOLNY 
Z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego 

składam życzenia wszystkim uczniom, nauczycie-
lom i pracownikom placówek oświatowych. Mło-
demu pokoleniu życzę,  
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aby wykorzystało tę szansę, jaką teraz mają, dzię-
ki dobrym warunkom, które stworzyło im pokole-
nie ich rodziców. Życzę im, aby nabierali mądro-
ści i korzystało z wiedzy swoich nauczycieli. Z 
kolei do nauczycieli kieruję życzenia czerpania 
satysfakcji z tego, jaki wpływ wywierają na swo-
ich podopiecznych, a przez to na przyszłość na-
szego kraju. 

W tym roku szkolnym w całej gminie Jasienica 
do klas w szkołach podstawowych uczęszczać 
będzie 2 350 uczniów, zaś w przedszkolach bę-
dzie 1 053 dzieci. Warto wspomnieć, że oprócz 
dużych inwestycji, a więc budowy nowego seg-
mentu dydaktycznego w Szkole Podstawowej w 
Świętoszówce, a także wspomnianej wcześniej 
sali gimnastycznej w Międzyrzeczu Górnym, w 
czasie wakacji w placówkach oświatowych prze-
prowadziliśmy niezbędne remonty i naprawy, po-
prawiające warunki nauki. 

ZAWODY STRAŻACKIE 
Po rocznej przerwie, spowodowanej oczywi-

ście pandemią, wróciliśmy do tradycji organizacji 
w naszej gminie zawodów sportowo-
pożarniczych, które przeprowadziliśmy w nie-
dzielę 12 września w Rudzicy. Jak zwykle towa-
rzyszyli nam druhowie z gminy Jaworze. Ser-
decznie gratuluję zwycięzcom całych zawodów – 
panom z OSP Świętoszówka i paniom z OSP Ła-
zy, a także młodzieżowej drużynie z Międzyrze-
cza Górnego i wygranym poszczególnych konku-
rencji. 

Dziękuję też wszystkim strażakom za udział w 
zawodach, bo one nie tyle są rywalizacją pomię-
dzy poszczególnymi jednostkami, a bardziej po-
kazują stan wyszkolenia i przygotowania do rze-
czywistych działań bojowych. A te oceniam jako 
bardzo wysokie, co cieszy, bowiem od tego zale-
ży bezpieczeństwo nas wszystkich. Przy wielu 
okazjach podkreślam rolę tego szerokiego ruchu 
strażackiego w naszej gminie, że tak wiele osób 
angażuje się w zapewnienie bezpieczeństwa. 
Dziękuję wszystkim druhom za wasze poświęce-
nie. 

NOWE WOZY BOJOWE 
Zawody sportowo-pożarnicze były też okazją 

do zaprezentowania czterech nowych wozów bo-
jowych, jakie weszły na podział w czterech jed-
nostkach OSP naszej gminy. Samochody są fa-
brycznie nowe, przystosowane do warunków 
służby w Świętoszówce, Rudzicy, Mazańcowi-
cach i Międzyrzeczu Dolnym. Dofinansowaliśmy 
ich zakup z budżetu Gminy Jasienica, ale byłby 
on niemożliwy, gdyby nie pozyskane dofinanso-

wanie zewnętrzne, m.in. z funduszy ochrony śro-
dowiska, a także Ministerstwa Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji z puli Krajowego Systemu 
Ratowniczo-Gaśniczego. Chciałem złożyć gorące 
podziękowania Komendantowi Miejskiemu Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej panu 
Zbigniewowi Mizerze, który w bardzo istotny 
sposób wsparł nasze starania o pozyskanie tego 
wysokiego dofinansowania. 

Cztery nowe wozy i następne, które zamierza-
my zakupić dla kolejnych jednostek OSP w naj-
bliższym czasie, to nasz realizacja programu od-
nowienia taboru pojazdów strażackich. Obok wy-
szkolenia druhów, właśnie dobry, nowoczesny 
sprzęt bojowy stanowi o bezpieczeństwie, jakie 
zapewniają nam Ochotnicze Straże Pożarne. 

GAWĘDZIARZ NAGRODZONY 
Składam serdeczne gratulacje panu Józefowi 

Niesytowi, naszemu niezastąpionemu „Josiyni-
czaninowi”, gawędziarzowi, bajarzowi i strażni-
kowi gwary Śląska Cieszyńskiego. Pan Józef wy-
grał Ogólnopolski Konkurs Gawędziarzy na 55. 
„Sabałowych Bajaniach” w Bukowinie Tatrzań-
skiej. Znamy go od dawna, angażuje się w prze-
różne inicjatywy, które służą zachowaniu naszej 
tradycji, jesteśmy mu wdzięczni za to szerzenie 
gwary. Mam nadzieję, że po zelżeniu obostrzeń 
związanych z pandemią i pojawieniu się możli-
wości częstszych spotkań będziemy mieli okazję, 
aby znów posłuchać jego opowieści czy przygo-
towanych przez niego scenek z życia naszego re-
gionu. 

JUBILEUSZ JULIUSZA WĄTROBY 
Również serdeczne gratulacje chcę złożyć jak-

że utalentowanej osobie, mieszkającej i tworzącej 
w naszej gminie, Juliuszowi Wątrobie. Pan Ju-
liusz obchodzi w tym roku imponujący jubileusz 
50-lecia pisarstwa i pracy twórczej. Znany jest ze 
swoich fraszek, ale także poważnych wierszy, w 
których odwołuje się do życia na naszej „dziedzi-
nie”, pokazując nam człowieczy los w wielu 
aspektach. Dziękuję mu za to ciągłe i wielorakie 
odkrywanie naszego człowieczeństwa w swoim 
pisarstwie. 

WALNE ZEBRANIE BIELSKIEJ KRAINY 
Dziękuję członkom Stowarzyszenia Lokalna 

Grupa Rybacka „Bielska Kraina” za ponowne 
powierzenie mi funkcji prezesa. W środę 8 wrze-
śnia w Chacie Regionalnej w Międzyrzeczu Gór-
nymmieliśmy możliwość przeprowadzenia wal-
nego zebrania, podsumowania minionej kadencji 
pracy Bielskiej Krainy i wyboru władz na nową 
kadencję. Przypomnę, że Stowarzysze-  
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nie zrzesza gminy i gospodarstwa rybackie nasze-
go regionu, służy rozwojowi rybactwa i hodowli 
ryb na naszym terenie. 

Właśnie zaczął się nowy okres przygotowaw-
czy i zależy nam, aby Minister Rolnictwa wyraził 
pozytywną opinię na temat funkcjonowania lo-
kalnych grup rybackich na płaszczyźnie całego 
kraju. Ostatnie lata pokazały, że tego typu stowa-
rzyszenia jak nasze są bardzo potrzebne, wzmac-
niają lokalny potencjał hodowli ryb i związanej z 
nim całej kultury w regionie. Widać to w stop-
niowej zmianie diety całego społeczeństwa, 
przede wszystkim częstszej obecności w niej tak 
korzystnych dla naszego zdrowia ryb. 

Z różnych względów połowy ryb morskich są 
ograniczane i w takich sytuacjach właśnie ryby 
hodowlane, słodkowodne powinny jeszcze czę-
ściej być obecne na naszych stołach. To oczywi-
ście przekłada się na opłacalność hodowli, z czym 
bywa różnie. Bez wzmocnienia tego sektora go-
spodarki za 10, 15 lat może się okazać, że bę-
dziemy kupować ryby spoza obszaru Unii Euro-
pejskiej, hodowane w nieznanych warunkach, 
często toksycznych. A przecież przez całe stulecia 
byliśmy potęgą w hodowli ryb i nie można dopu-
ścić do utraty tego dziedzictwa, korzystnego nie 
tylko dla gospodarki, lecz także dla zdrowia całe-
go społeczeństwa. 

GMINNE DOŻYNKI 
Jeszcze w sierpniu, w niedzielę 22, odbyły się 

w Jasienicy na Drzewiarzu Gminne Dożynki po-

łączone z piknikiem. Wcześniej podczas mszy 
świętej w kościele św. Jerzego dziękowaliśmy za 
dar chleba. Dożynki są okazją do podziękowania 
wszystkim rolnikom i ludziom, którzy przyczy-
niają się do tego, że nie brakuje nam jedzenia. 
Wiemy, że nie zawsze tak było, że były czasy, 
kiedy tego chleba na rodzinnym stole brakowało. 
Dziś takie sytuacje należą do rzadkości i powinni-
śmy się cieszyć i dziękować właśnie wszystkim 
rolnikom, że zapewniają nam bezpieczeństwo 
żywnościowe. 

Ale dożynki to także okazja do namysłu, czy 
sobie tę komfortową sytuację – dla wielu naszych 
przodków niedostępną – szanujemy. Czy szanu-
jemy pracę rolników, czy szanujemy żywność i 
czy te tradycje szacunku przekazujemy następne-
mu pokoleniu. 
Życzę nam wszystkim, aby tego kawałka chle-

ba nigdy nie zabrakło, a rolnikom i osobom pra-
cującym na roli sił, zdrowia i ludzkiego szacunku 
za to wszystko, co dla społeczeństwa robią. 
SUKCES SPORTOWY 

Zaczął się wrzesień, nowy rok szkolny, a wraz 
nim rozpoczął się cykl zawodów i rozgrywek, w 
których mieszkańcy naszej gminy, zwłaszcza 
młodzi, odnoszą sportowe sukcesy. Serdecznie 
gratuluję Kubie Kurowskiemu zajęcia drugiego 
miejsca na zawodach Cracow Judo Open, mię-
dzynarodowego turnieju z silną obsadą zawodni-
ków. 

Rozmawiał Mirosław Łukaszuk 

PONOWNIE W ZARZĄDZIE LGR
Janusz Pierzyna ponownie został wybrany na 

Prezesa Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka 

Bielska Kraina, zrzeszającego okoliczne samorzą-
dy i gospodarstwa rybackie.  

Jego wyboru do Zarządu dokonano 8 września 

podczas Walnego Zebrania Członków Stowarzysze-

nia LGR Bielska Kraina zorganizowanego w Chacie 

Regionalnej w Międzyrzeczu Górnym.  

Zebranie poświęcone było wyborom władz Sto-

warzyszenia oraz Komisji Rewizyjnej na kolejną 4-

letnią kadencję, która trwać będzie do 08.09.2025 r.  

W składzie Zarządu obok Janusza Pierzyny za-

siedli: Maciej Kołoczek – Wiceprezes, Artur Beniow-

ski – Skarbnik, Andrzej Płonka, Anna Skotnicka-

Nędzka, Stanisław Gawlik – Członkowie Zarządu. 

Podczas spotkania omówione zostały prace związane 

z przygotowywaniem się Stowarzyszenia do konkur-

su na wybór LGR w nowym okresie programowania 

2021-2027, który przeprowadzony ma zostać w 2022 

roku.  

Przypomnijmy, że w skład Stowarzysze-

nia wchodzą gminy Jasienica, Bestwina, Wi-

lamowice, Czechowice-Dziedzice i Jaworze 

oraz Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej. 

LGR wykorzystuje m.in. fundusze na wzmac-

nianie potencjału hodowli ryb i tworzenie in-

frastruktury towarzyszącej. W I okresie akce-

syjnym w latach 2007-2013 pozyskano na 

rzecz tych pięciu samorządów blisko 23 mln 

zł, z kolei w II okresie w latach 2014-2020 

pozyskano 12 mln zł. 
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Regulowane kosze, bramki, słupki na siatkę 

do tenisa, piłki siatkowej czy badmintona, dra-

binki i liny do podciągania, przede wszystkim 
dużo przestrzeni – w takiej nowej sali rozpoczęli 
zajęcia wychowania fizycznego uczniowie szko-

ły w Międzyrzeczu Górnym. 
– W tym czasie po lockdownie sprawia nam 

radość, że możemy się ze sobą spotkać. Dzisiaj 
mamy jeszcze jeden radosny powód do takiego 

spotkania: piękną salę gimnastyczną, na którą 
długo czekaliśmy. Mam nadzieję, że dobrze wy-
korzystacie ten czas młodości, kiedy chodzicie 

do szkoły, że zdobędziecie wiedzę i mądrość, a 
teraz także sprawność fizyczną, aktywnie upra-

wiając sport – mówił wójt Janusz Pierzyna do 

uczniów obecnych podczas otwarcia. 
Na uroczystości we wtorek 7 września gościł 

m.in. wiceminister Stanisław Szwed, który po-
darował szkole piłki. Wójt mu gorąco podzię-
kował, przypominając wielką rolę, jaką wicemi-

nister odegrał w pozyskaniu 1,52 mln zł na bu-
dowę sali. Całość kosztowała blisko 4,76 mln zł, 

brakującą kwotę 3,24 mln zł wyłożyła Gmina 
Jasienica ze swego budżetu. Tablicę upamiętnia-

jącą otwarcie odsłonił wójt Janusz Pierzyna, wi-

ceminister Stanisław Szwed, przewodniczący 
Rady Gminy Jasienica Czesław Machalica oraz 

wicestarosta bielski Andrzej Kamiński, który 
również podarował piłki dla nowej sali gimna-

stycznej. Wcześniej cała czwórka dokonała uro-

czystego przecięcia wstęgi inaugurując działal-
ność sali. 

Podczas otwarcia wójt podziękował wszyst-
kim zaangażowanym w powstanie sali, m.in. 

nieobecnemu wiceministrowi sportu Jackowi 

Osuchowi, który wsparł starania o pozyskanie 
dofinansowania, a także wszystkim radnym 

gminy Jasienica, którzy dwa lata temu zgodnie 
zagłosowali za budową sali dla Międzyrzecza. – 

Cieszy ta zgoda, dzięki niej mogliśmy w ostat-

nich latach tak wiele osiągnąć w skali całej gmi-
ny, aby się równomiernie rozwijała – mówił 

wójt. Podziękował również wykonawcom. 
Z kolei wójtowi podziękowała dyrektor szko-

ły Katarzyna Jurczyk. Przypomniała, że to ko-
lejna inwestycja w szkole, bo dwa lata temu Ze-

spół Szkolno-Przedszkolny w Międzyrzeczu 

Górnym powiększył się o segment dydaktyczny, 
który zdecydowanie poprawił sytuację lokalową 
placówki. W części artystycznej zaprezentowały 
się m.in. gimnastyczki, nauczycielska para  

taneczna i sportowy kabaret, który przypomniał za-
sady zdrowego żywienia oraz potrzebę regularnych 

ćwiczeń. 
Przypomnijmy, salę rozpoczęto budować jesz-

cze w 2019 r. Obiekt ma wymiary 39 na 19,5 m, 
sama sala mierzy 27,5 na 16,5 m. Wymiary pozwo-

lą na rozgrywanie meczów m.in. piłki ręcznej, siat-

kowej, koszykówki, futsalu, tenisa, badmintona. Są 
też drabinki, liny do podciągania, piłkochwyty. Na 

co dzień specjalna kotara umożliwia podział sali na 
dwie oddzielne przestrzenie, mogą więc jednocze-

śnie ćwiczyć dwie grupy. 
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CZTERY NOWE WOZY BOJOWE 
Jednostkom OSP z gminy Jasienica przybyły 

cztery nowe wozy. Na ich zakup wójt pozyskał 
dofinansowanie z kilku źródeł. 

Wszystkie samochody zostały publicznie za-
prezentowane przy okazji tradycyjnych zawodów 
sportowo-pożarniczych, jakie co roku w Rudzicy 
rozgrywane są dla strażaków z gminy Jasienica i 
Jaworze. – W ubiegłym roku z powodu pandemii 
nie mogliśmy przeprowadzić zawodów, cieszę się 
więc, że teraz wracamy do naszych strażackich 
zmagań. A przy okazji szerzej pokazujemy nowe 
nabytki z ostatnich miesięcy, bo i tego nie mogli-
śmy zrobić z powodu obostrzeń sanitarnych – 
mówił wójt Janusz Pierzyna. 

Wszystkie cztery wozy zostały zakupione z do-
finansowaniem z budżetu Gminy Jasienica, jak i 
funduszy zewnętrznych. Wójt Janusz Pierzyna 
podziękował obecnemu na zawodach st. bryg. 
Zbigniewowi Mizerze, komendantowi miejskie-
mu Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej 
za wsparcie w staraniach o pozyskanie pieniędzy 
z funduszy resortu. 

Przypomnijmy, wozy do jednostek w Rudzicy 
i Świętoszówce trafiły jeszcze przed pandemią, 
zaś pod koniec ubiegłego roku kolejne dwa po-
jazdy do Międzyrzecza Dolnego i Mazańcowic. 
OSP w Rudzicy dostało fabrycznie nowy wóz 
marki Scania P320. Auto należy do średnich wo-
zów ratowniczo-gaśniczych, ma napęd na cztery 
koła, sześcioosobową kabinę, dwuzakresową au-
topompę o wysokiej wydajności, działko dachowe 
i powiększony zbiornik na wodę. Na zakup z bu-
dżetu Gminy Jasienica wyłożonych zostało blisko 
470 tys. zł, po 200 tys. zł pochodzi z Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Naro-
dowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej, kolejne 50 tys. z Wojewódzkiego 
Funduszu, a 10 tys. zł stanowiły środki własne 
strażaków z Rudzicy. Łącznie pojazd kosztował 
930 tys. zł. 

OSP w Świętoszówce ma zaś fabrycznie nowy 
pojazd marki Renault D16, także zaliczany do 
średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych, 
uterenowiony, z sześcioosobową kabiną. Wypo-
sażony został w moduły zarówno gaśniczy, jak i 
do ratownictwa drogowego, zbiornik na wodę o 
pojemności 3,5 tys. litrów i osobny na środek pia-
notwórczy o pojemności 350 litrów. Ma także 
dwuzakresową autopompę o wysokiej wydajności 
i działko dachowe. Samochód kosztował ponad 
821 tys. zł, z czego z budżetu Gminy Jasienica 
pochodzi ponad 361 tys. zł, z MSWiA – 70 tys. 
zł, z funduszu Komendy Głównej PSP 100 tys. zł, 

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Katowicach – 50 tys., zaś 
Narodowego – 240 tys. zł. Warto dodać, że w tym 
samym czasie do OSP Jasienica trafił starszy wóz 
wsparcia technicznego, który Komenda Miejska 
PSP wycofywała ze swojego stanu. 

W ostatnich miesiącach zaś do OSP Mazańco-
wice trafił fabrycznie nowy wóz na podwoziu cię-
żarówki marki Renault K440 o napędzie 6x6. Jest 
to tzw. ciężki wóz bojowy z wszechstronnym na-
pędem i szeroką skalą możliwości ratowniczo-
gaśniczych. Zbiornik główny ma pojemność aż 10 
tys. litrów, oprócz tego auto zostało wyposażone 
w zbiornik ze środkiem pianotwórczym o pojem-
ności tysiąca litrów, do tego pompę o wydajności 
5,6 tys. litrów na minutę. W szoferce mieści się 
trzyosobowa załoga. Auto kosztowało 1,04 mln 
zł, z czego 510 tys. zł wójt pozyskał z Krajowego 
Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, zaś 530 tys. zł 
pochodzi z budżetu Gminy Jasienica. 

Fabrycznie nowy wóz ma także na wyposaże-
niu jednostka OSP w Międzyrzeczu Dolnym. 
Kosztował blisko 810 tys. zł, z czego z budżetu 
Gminy Jasienica pochodzi prawie 330 tys. zł, zaś 
z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Admini-
stracji – 231 tys. zł, Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 159 
tys. zł, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 70 
tys. zł, a środki własne OSP Międzyrzecze Dolne 
wyniosły 20 tys. zł. Auto na podwoziu Renault 
D16 4x4 z silnikiem o pojemności 8 litrów i mocy 
210 kW należy do średnich wozów ratowniczo-
gaśniczych, ma napęd na cztery koła, sześciooso-
bową kabinę, wyposażone zostało w zbiornik na 
wodę o pojemności 3 tys. litrów, ma również 
zbiornik na środek pianotwórczy o pojemności 
300 litrów. 

To nie koniec, bo właśnie trwa przetarg na za-
kup nowego wozu dla OSP Iłownica, na co wójt 
pozyskał 450 tys. zł dofinansowania. Wraz z za-
kupionym w 2018 r. wozem dla OSP Międzyrze-
cze Górne i furgonetką dla Iłownicy udało się od-
nowić tabor gminnych straży aż o siedem pojaz-
dów. – Pozostają do wymiany jeszcze wozy w 
Grodźcu, Łazach, Landeku, Wieszczętach i Roz-
tropicach, ale w najbliższym czasie i tu chcemy 
doprowadzić do odnowienia taboru. Dzięki temu 
ochotnicza straż pożarna na terenie naszej gminy 
dysponować będzie nowoczesnym sprzętem 
znacznie podnoszącym nasze bezpieczeństwo, a 
nowe auta będą służyły przez wiele kolejnych lat 
– mówi wójt Janusz Pierzyna.  (UGJ) 
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DRUGA DROGA W PRZYSZŁYM ROKU 
Uroczyście podpisano umowę 

na budowę drugiej drogi do Jasie-

nickiej Niskoemisyjnej Strefy Eko-

nomicznej. 

– Strefa się rozwija, pojawiają 
się kolejni inwestorzy. Budujemy 

więc drugą drogę, która ułatwi ko-

munikację ze Strefą i transport – 

wyjaśnia wójt Janusz Pierzyna. W 

środę 15 września podpisał umowę 
na wykonanie drogi przez firmę 
Eurovia, która wygrała przetarg. Ze 

strony wykonawcy umowę podpi-

sali Andrzej Gruszka, dyrektor od-

działu Kraków Eurovia, oraz Seba-

stian Stawarz, dyrektor sektora 

Bielsko-Biała. 

Droga o długości 620 metrów 

połączy południowy sięgacz na 

Strefie z drogą powiatową Rudzica-

Międzyrzecze Górne. Jezdni o sze-

rokości 7 metrów na całej długości 

będzie towarzyszył chodnik, a po 

przeciwnej stronie także utwardzo-

ne pobocze. 

Aby droga mogła pokonać jar przebiegającego w dole poto-

ku, trzeba będzie zbudować przepusty, powstaną również czę-
ściowo umocnione rowy odwodnienia. Przy drodze poprowa-

dzona zostanie kanalizacja deszczowa wraz z kanałem technolo-

gicznym oraz oświetlenie uliczne. 

Budowa będzie kosztować 4 mln zł i w całości zostanie po-

kryta z dofinansowania, jakie wójt pozyskał z Rządowego Fun-

duszu Inwestycji Lokalnych. Całość będzie gotowa pod koniec 

przyszłego roku. 

 

PRACE NA DROGACH 
Trwają zaawansowane prace przy remontach dróg gminnych. 

Większość tegorocznych planów remontowych na drogach 

gminnych już została zrealizowana, zaś na kilku innych prace się 
już kończą. Dotyczy to ulic Cyprysowej, bocznych ulic od Ła-

ziańskiej i Ogrodowej w Jasienicy, Kamieniec z Łazach, Leśnej 

w Roztropicach, Słonecznej w Świętoszówce, Olchowej w 

Wieszczętach, Pogodnej wraz z jej odnogą oraz Czechowickiej i 

Leśnej w Mazańcowicach, Zalewowej, Dudówki, Jazowej, Na 

Kopcu w Międzyrzeczu Górnym, a także Cegielnianej, Dawnej, 

Miodowej, Przelotowej i Zdrojowej w Rudzicy. 

Gmina przeznaczyła na te zadania 2,7 mln zł, zaś zakres robót 

objął nałożenie nowych nakładek asfaltowych na jezdniach, a 

także utwardzenie poboczy wraz z wjazdami na posesję i właśnie 

te ostatnie prace pozostały do wykonania na kilku drogach. Na 

wyremontowanie w najbliższych tygodniach czekają ulice Polna 

w Bielowicku, Bożka w Bierach, Jana Sarkandra w Iłownicy, 

Kwiatowa w Jasienicy i Borek w Landeku. 

– Prace przebiegają zgodnie z planem, a w niektórych miej-

scach poszerzyliśmy zakres robót. Co więcej, zorganizowaliśmy 

przetarg na remont kilku dodatkowych odcinków, aby poprawić 
stan jak największej liczby dróg w naszej gminie – mówi wójt 

Janusz Pierzyna. W najbliższym czasie zostaną naprawione od-

cinki ulic Zagóra w Grodźcu, św. Jana Chrzciciela w Rudzicy, 

kolejny fragment ul. św. Jana Sar-

kandra w Iłownicy oraz ul. Gra-

niczna w Mazańcowicach. 

Na Kopcu Międzyrzecze G. 
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PRACE NA DROGACH 

Wójt dodaje, że oprócz tych prac kończą się 
także roboty cząstkowe, polegające na usuwa-
niu ubytków w nawierzchniach jezdni.  

To kolejny dobry rok pod względem popra-
wy stanu technicznego, bowiem łącznie zostaną 
przeprowadzone remonty dróg na odcinkach o 
długości ok. 7 km, a wraz z przebudowaną ulicą 
Bronowską w Międzyrzeczu Dolnym – 8,3 km. 

 
 

WAKACYJNE POPRAWIANIE SZKÓŁ 
Wraz z nadejściem nowego roku szkolnego 

zakończyły się wakacyjne remonty w placów-

kach oświatowych w naszej gminie. 

Jak wyjaśnia wójt Janusz Pierzyna, każdego 

roku prowadzone są remonty w czasie wakacji. 

Po wielu latach inwestowania w oświatę zdecy-

dowanie poprawił się stan techniczny większości 

obiektów, toteż obecnie najczęściej zakres letnich 

prac obejmuje już tylko bieżące naprawy i drobne 

remonty. 

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Iłow-

nicy przeprowadzono remont dachu na budynku 

głównym – wyczyszczono powierzchnię dachową 
i pomalowano ją, wymieniono również okucia na 

kominach. Oczyszczono i pomalowano także pół-

nocną ścianę budynku. Z kolei w Grodźcu w lipcu 

przeprowadzono generalny remont dwóch sal lek-

cyjnych, polonistycznej i matematycznej, obejmu-

jący gipsowanie i malowanie ścian i sufitów, a 

także wymianę podłogi i okien. Jedno okno wy-

mieniono również na korytarzu górnym. Koszt 

wymiany okien wyniósł 31 tys. zł, pozostałego 

remontu – 17 tys. zł. 

W lipcu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym 

im. Jana Pawła II w Rudzicy pomalowane zostały 

dwa korytarze, polakierowano również parkiet w 

ośmiu salach lekcyjnych. W przedszkolu z kolei 

odnowiono klatkę schodową oraz pomalowano 

dwie sale lekcyjne. Szkoła realizuje również wie-

loletni projekt „Posiłek w szkole i w domu”, któ-

rego częścią jest doposażenie i poprawa standardu 

obecnie funkcjonującej kuchni i stołówki szkol-

nej. Całkowity koszt zadania wyniesie 100 tys. zł, 

z czego dofinansowanie pokrywa 80 tys. zł. 

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wiesz-

czętach przeprowadzono remont nawierzchni bo-

iska wielofunkcyjnego, co kosztowało 6 150 zł. 

Prace objęły także uszczelnienie kominów odpo-

wietrzających kanalizację, co z kolei pochłonęło 2 

200 zł. Szkolny konserwator wykonał również in-

ne mniejsze remonty wewnątrz i na zewnątrz 

szkoły, m.in. malowanie ścian toalet w szatniach 

zajęć wychowania fizycznego, częściowo także 

na korytarzach. 

W przedszkolu w Świętoszówce wymalowa-

no szatnie, dwie sale i korytarze, ułożono posadz-

ki z wykładziny PCV na parterze budynku. 

W Szkole Podstawowej w Świętoszówce 

przeprowadzono malowanie sali gimnastycznej, a 

także remont korytarza w związku z pracami 

związanymi z rozbudową szkoły. W przedszkolu 

w filii w Łazach trwa malowanie budynku szkoły.  

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ma-

zańcowicach wyremontowano m.in. dwa po-

mieszczenia, aby przygotować je do prowadzenia 

zajęć lekcyjnych. Zakres prac objął demontaż 
podłóg, naprawę pęknięć na ścianach i sufitach, 

zabudowę rur i pionów kanalizacyjnych, położe-

nie nowej podłogi, malowanie ścian. Z kolei w 

pracowni komputerowej roboty objęły wymianę 
okablowania, gniazdek, tras kablowych, wymianę 
starej instalacji niezgodnej z normami natężenia 

prądu i szafy krosowej. Zaadaptowano także po-

mieszczenie po banku na sale do zająć specjali-

stycznych, co wiązało się z przekuciem otworów 

drzwiowych w szatni i malowaniem pomieszczeń. 
W części przedszkolnej obiektu wyremontowano 

podłogi w sali zajęć wraz z wymianą drzwi. We-

wnątrz budynku przeprowadzono też remont po-

sadzki, wymianę wykładziny i drzwi, a na ze-

wnątrz naprawiono rynny i świetlik na obiekcie 

„Orlika”, a także naprawiono i zmodernizowano 

oświetlenie zewnętrzne. 

Cegielniana w Rudzicy 
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REGIONALNY PLAN TRANSPORTOWY DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 

Szanowni Państwo, 
w imieniu Wicemarszałka województwa śląskiego Wojciecha Kałuży zachęcam do udziału  

w badaniach ankietowych, które posłużą do opracowania  
Regionalnego Planu Transportowego dla Województwa Śląskiego. 

 W czerwcu tego roku rozpoczęły się działania zmierzające do opracowania Regionalnego Planu 
Transportowego dla Województwa Śląskiego. 

Efektem realizacji tego projektu będzie stworzenie wspólnej dla całego województwa wizji rozwoju, 
przede wszystkim w zakresie transportu, infrastruktury drogowej i zrównoważonej mobilności miej-
skiej. Plan Transportowy pozwoli zaplanować nowe i wzmocnić podejmowane już działania w obsza-
rze usprawniania i integracji komunikacji, poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, czy też zmniej-
szania emisji zanieczyszczeń. 

Celem badania, które chce z Państwem przeprowadzić ankieter, jest zebranie informacji na temat 
wszystkich podróży, które odbyli Państwo w ciągu dnia, aby w efekcie poprawić i dopasować system 
transportowy do rzeczywistych potrzeb i oczekiwań.  

Państwa gospodarstwo domowe, wraz z kilkoma tysiącami innych na terenie województwa śląskie-
go, zostało wylosowane do tego badania. Powinny wziąć w nim udział wszystkie osoby zamieszkałe 
pod tym adresem, które ukończyły 7 rok życia. W imieniu osób poniżej 16 roku życia ankieterzy będą 
prosić o wypowiedź rodziców lub opiekunów. 

Badanie prowadzą ankieterzy firmy PBS Sp. z o.o. Każdy ankieter posiada imienny identyfikator 
umieszczony w widocznym miejscu.  

Firma, która realizuje badanie, posiada certyfikat Programu Kontroli Jakości Pracy Ankieterów, któ-
ry gwarantuje, że badanie zostanie wykonane rzetelnie i zgodnie z surowymi normami jakości obowią-
zującymi w badaniach rynku i opinii. Sposób przetwarzania przez agencję danych zebranych podczas 
badań został zweryfikowany przez Zamawiającego (Samorząd Województwa Śląskiego) i gwarantuje 
właściwe i bezpieczne ich przetwarzanie. Wszelkie uwagi dotyczące pracy ankieterów możecie Pań-
stwo zgłaszać pod adres rpt.wsl@pbs.pl. 

Badanie jest całkowicie anonimowe, co oznacza, że żadne informacje zebrane podczas wywiadu nie 
będą wykorzystane w sposób pozwalający na zidentyfikowanie pytanej osoby. Wyniki badania będą 
analizowane jedynie w postaci zbiorczych zestawień statystycznych. 

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.slaskie.pl, w zakładce Plan rozwo-
ju/Transport/Regionalny Plan Transportowy.  

Państwa udział w badaniu jest bardzo ważny. Im dokładniejsze informacje zgromadzimy, tym lepiej 
będziemy mogli dostosować system transportowy województwa do potrzeb mieszkańców.  

 Zapraszam i gorąco zachęcam do udziału w badaniu. 
 

 

 

W JASIENICY PODZIĘKOWANO 
ZA PLONY 

Uroczysta msza dziękczynna w kościele św. Je-
rzego w Jasienicy rozpoczęła w niedzielę 22 sierp-
nia, święto plonów w Gminie Jasienica. W godzi-
nach popołudniowych odbywał się zaś Piknik Do-
żynkowy na terenie kompleksu sportowo-rekre-
acyjnego „Drzewiarz”. 

– Chleb, który mamy z tegorocznych zbiorów to 
jest praca ludzi, którzy oddają swoje serce do tego co 
robią. Dziękujemy rolnikom za cały rok pracy, dar 
chleba, za to, że nam go nie brakuje – mówił wójt 
Janusz Pierzyna otwierając imprezę. 

Każdego roku na terenie gminy Jasienica hucznie 
obchodzono święto pracy rolników. Odbywał się 
m.in. przejazd tradycyjnego barwnego korowodu. 
Dla odpoczywających mieszkańców gminy i ich go-
ści z estrady płynęła ludowa muzyka, odbywały się 
liczne koncerty. Zabawa i tańce trwała do  

późnych godzin wieczornych. W tym roku, ze  
względu na trwający stan epidemii, uroczysto-
ści były skromniejsze, niż dotychczas.  

Uczestnicy święta mieli okazję posłuchać 
muzyki zespołu Big Band z Jasienicy. Następ-
nie wystąpili: Zespół Regionalny „Jasieni-
czanka”, Blach Kapela oraz zespół „Porąbani”. 
” „Porąbani 
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ŻYCIE KAJTUSIA  WYCENIONE NA 5 MILIONÓW ZŁOTYCH 
Jesteśmy rodzicami prawie trzyletniego Kajetanka Ma-

ciejowskiego, mieszkańca gminy Jaworze, chorego na 

śmiertelną, ultrarzadką genetyczną chorobę Canavan. 
Choroba Kajetanka jest dziedziczona w sposób autoso-

malny recesywny, co oznacza, że oboje z mężem jesteśmy 

nosicielami wadliwego genu ASPA a 25% zaważyło na 
tym, że Kajtuś jest chory. Oczywiście nie mieliśmy poję-
cia, że jesteśmy nosicielami wadliwego genu, a już na 
pewno, że mamy identyczną mutacje.  

O chorobie Kajetanka dowiedzieliśmy się z czasem. 

Gdy się urodził otrzymał 10/10 punktów w skali Apgar. 
Jednak jego rozwój przebiegał nieprawidłowo, po długich 

przejściach w diagnozowaniu.  
Gdy Kajetanek miał 15 miesięcy, otrzymaliśmy diagno-

zę, która okazała się wyrokiem...  

Choroba genetyczna Canavan. Usłyszeliśmy słowa, któ-
rych żaden rodzic nie chce usłyszeć... Przed Kajetankiem 3 

do 10 lat życia, w lżejszej postaci może dożyje wieku na-
stoletniego, jednak będzie żył w cierpieniu...  

Świat legł w gruzach, rozpadł się niczym domek z kart 

od tego momentu robiliśmy dobrą minę do złej gry. Nie 
można być przygotowanym na takie słowa, taką niespra-

wiedliwość, ale pozbieraliśmy się. Zaczęliśmy działać i 
szukać ratunku dla Kajcia, determinacja była silniejsza.  

W ten sposób znaleźliśmy i nawiązaliśmy kontakt z bio-

technolożką w Stanach Zjednoczonych dr. Paola Leone, 
która poświęciła całą swoją karierę zawodową nad wynale-

zieniem leku na chorobę Canavan. Dzięki niej i sztabowi 
biotechnologów oraz uporowi rodziny Landsmanów z 

USA, którzy mają dwójkę chorych synów na chorobę Ca-

navan spośród pięciorga dzieci.  
W grudniu ubiegłego roku badanie kliniczne dostało 

aprobatę FDA, Amerykańskiej Agencji Żywności i Leków, 
a tym samym zostało dopuszczone do prób klinicznych na 

dzieciach. W kwietniu tego roku 4,5-letni Benny otrzymał 

terapię jako pierwsze dziecko, wszystko przebiegło po-
myślnie i teraz czekamy na efekty. Początkiem czerwca je-

go młodszy brat Josh jako drugi otrzymał podanie. Dziew-
czynka z Europy, z Włoch jako 3 otrzymała w lipcu tera-

pię, aktualnie chłopczyk z Rosji jest w Dayton Children's 

Hospital. I kolejne dzieci w kolejce, w tym dziewczynka z 
Polski.  

Dzięki temu mamy szansę ratować Kajetanka, który bę-
dzie jako drugi z Polski do podania. Łącznie na ten mo-

ment do badań klinicznych jest 18 dzieci, w tym nasz Kaj-
tuś. Terapia genowa ma za zadanie przede wszystkim za-

trzymać chorobę Canavan. Polega ona na wstrzyknięciu 

bezpośrednio do komórek glejowych mózgu kopi genu 
ASPA. Dzięki temu istota biała i szara mózgu, która zanika 

w tej mutacji, ma szansę na odbudowę a to wszystko może 
nieść same korzyści dla dzieci dotkniętych tą chorobą i 

usprawnić, bardzo w to wierzymy. Medycyna już nieraz 

pokazała, ile w stanie jest zrobić dobrego 
i uratować niejedno życie!  

Terapia genowa polega na wprowa-

dzeniu do komórek glejowych mózgu 
miliardów wektorów naprawionego genu 

ASPA, podczas jednej operacji, co bę-
dzie mieć wpływ na odbudowę i ochronę 
mieliny mózgu. A wraz z tym procesy, 

które zachodzą u każdego zdrowego 
człowieka, u Kajtusia, przesyłane impul-

sy, mogłyby zachodzić poprawnie. 
A to da nadzieję na powrót funkcji 

motorycznych, np. trzymania głowy, 

przewracania się, samodzielnego siedze-
nia, nawet chodzenia i jedzenia. Gen bę-
dzie funkcjonował prawidłowo i pełnił 
swoją rolę w organizmie. Nadzieja jest 

ogromna, a Kajetanek ma jako jeden z 

nielicznych w tej chorobie ogromny po-
tencjał. Kajetanek mimo cierpienia, sil-

nej spastyczność i przykurczy mięśni, 
jest cudownym, pogodnym chłopczy-

kiem. Na ten moment jest całkowicie za-

leżny od nas, nie siedzi, nie chodzi, choć 
uwielbia stać, dla niego świat z tej per-

spektywy jest cudowny. Uwielbia się 
wygłupiać, jego starsza siostra to jego  
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ŻYCIE KAJTUSIA WYCENIONE 5 MILIONÓW ZŁOTYCH 
oczko w głowie!  

Choroba wymusiła na nim opóźnienie psychoruchowe, 

jednak on wiele rozumie, natomiast nie może tego okazać 
w taki sposób, jak zdrowe dziecko. Z czasem choroba od-

bierze mu wszystko.  

O dzieciach z chorobą Canavan mówi się, że są to Anio-
ły zamknięte we własnych ciałach.  

I taki właśnie jest Kajetanek, chce wiele, ale na ten 
moment nie może, potrzebuje leczenia, które oferują tylko 

Stany Zjednoczone, to nasza jedyna nadzieja. My mamy 

szansę go uratować, tylko potrzebujemy milionów cudow-
nych Aniołów, którzy są otwarci, by uwolnić z sideł Ca-

navana naszego cudownego synka.  
Nie wyobrażamy sobie innego zakończenia naszej histo-

rii, z całych sił pragniemy aby Kajetanek otrzymał podanie 

terapii genowej.  
Dlatego błagamy o wsparcie, bo życie naszego synka 

wyceniono na prawie 5 000 000 zł. Kwota nieosiągalna dla 
nas, rodziców. Bardzo chcemy, by żył, by mógł poznać 
świat od tej lepszej, piękniejszej strony, by mógł doświad-

czyć tego, co jego rówieśnicy, a co na ten moment zabrała 
mu choroba, byśmy w przyszłości mogli spojrzeć w lustro i 

powiedzieć „zrobiliśmy wszystko, co w naszej ludzkiej 
mocy synku, by Cię uratować”.  

Mamy bardzo trudny czas na zbiórkę, spowodowany sy-

tuacją pandemii, zbiórka idzie bardzo 
pomału. Jednak wierzymy, że Kajetan 

trafi na swych Aniołów i na pasku zbiór-
ki zobaczymy niebawem zielony pasek.  

Dzięki #5milionówSERCdlaKajetanka  

Kajtuś trzyma gardę i mam nadzieję, 
że nie odpuści, a choroba gwałtownie nie 
zaatakuje. Boję się, czy nam rodzicom 

starczy sił do walki, bo wszystko idzie 

opornie, to bardzo nas przygasza. Choć z 
natury jesteśmy silni jako ludzie, wiemy, 

że stąpamy po cienkim lodzie i oby on 
się nie załamał...  

W końcu „Uśmiech Kajetana to nasz 

napęd do działania!” A media to nasza 
jedyna szansa! Media i ich zasięgi mają 
tu kluczową rolę, lokalne oraz ogólno-
krajowe. A aktualne tempo zbiórki stwa-

rza realne zagrożenie dla Kajetanka.  

Bez Waszej pomocy my nie wygra-
my...  

Dziękujemy! Prosimy! Błagamy! 
 

Rodzice Kajetanka 

Wesprzyj 
Strona zbiórki:  www.siepomaga.pl/kajetan 

Przelew tradycyjny 

Odbiorca: Fundacja Siepomaga 
Nr konta: 89 2490 0005 0000 4530 6240 7892 

Tytułem: 27484 Kajetan Maciejowski  darowizna 
 

 

 
 

Dla przelewów krajowych: 

Fundacja „Serca dla Maluszka” 

ul. Kowalska 89 m.1 

43-300 Bielsko-Biała 

Bank Millennium S.A. 

85 1160 2202 0000 0001 9214 

1142 

Tytułem: 

699 KAJETAN MACIEJOWSKI  

Dla przelewów zagranicznych: 

Fundacja "Serca dla Maluszka" 

PL 85 1160 2202 0000 0001 9214 

1142 

Bank Millennium S.A. 

ul. Stanisława Żaryna 2 A 

02-593 Warszawa, POLAND 

Kod SWIFT banku: BIGBPLPW 

Tytułem: 

699 KAJETAN MACIEJOWSKI  

lub Fanpage na fb 

@Walka Kajetanka, by pokonać Canavana 

Mamy grupę licytacji NOKAUTUJMY śmiertelnego Canavana - licytacje 
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JUBILEUSZ POETY 
Radośnie obchodzono w Jasienicy 50-lecie pracy twór-

czej Juliusz Wątroby, pisarza, poety i satyryka z Rudzi-

cy. 
Poetę uczczono w piątek 10 września podczas prezentacji 

jego książki „Z sercem na pulsie” w pawilonie Ogród Trady-

cji przy Gminnym Ośrodku Kultury w Jasienicy.  
Z tej okazji wójt gminy Jasienica Janusz Pierzyna wręczył 

jubilatowi okolicznościową tabliczkę. Obok wójta poecie z 
Rudzicy gratulowali m.in. przewodniczący Rady Powiatu 

Bielskiego Jan Borowski, radny powiatowy Jacek Czader 

oraz mieszkańcy gminy Jasienica. Spotkaniu towarzyszyła 
wystawa metaloplastyki autorstwa Krzysztofa Czadera i wy-

stęp muzyczny Joanny Korpiel-Jatkowskiej, która zaśpiewa-
ła jubilatowi i publiczności. 

JOSIYNICZANIN NAGRODZONY NA SABAŁOWYCH BAJANIACH 
Józef Niesyt, bajarz i gawędziarz w śląskocie-

szyńskiej gwary, podbił serca publiczności i jury 
Ogólnopolskiego Konkursu Gawędziarzy, In-
strumentalistów, Śpiewaków,, Drużbów i Staro-
stów Weselnych w ramach Festiwalu Folkloru 
Polskiego 55. „Sabałowych Bajań”. 

Konkurs odbył się dniach 5-7 sierpnia w Bukowi-
nie Tatrzańskiej, a Józef Niesyt „Josiyniczanin” – a 
więc niezrównany felietonista znany wszystkim Czy-
telnikom z naszej gminnej gazety „Jasienica” – zajął 
tam ex aequo pierwsze miejsce i zdobył Dużą Spinkę 
Góralską.  

„Sabałowe Bajania” są jednym z największych 
ogólnopolskich konkursów folklorystycznych, na 
którym swój kunszt prezentują śpiewacy, instrumen-
taliści, gawędziarze, drużbowie i starostowie weselni 
z całej Polski. Ich występy są oceniane przez jury 
złożone z wybitnych etnografów, etnomuzykologów 
i znawców folkloru. Pod uwagę biorą nie tylko pre-
cyzję wykonania stroju i jego zgodność z oryginal-
nym, ale także czystość gwary i interpretację wyko-

nawczą. W tym roku na festiwalu wystąpiło 33 
gawędziarzy, 49 instrumentalistów, 45 śpie-
waków solistów, 34 grup śpiewaczych, dwie 
pary pytacy oraz dwaj starostowie weselni, 
oprócz wykonawców z Polski również ze Sło-
wacji.  

Mat. i foto Organizatora konkursu 

PODZIĘKOWANIA 
dla Pani Anny Tomik, 

która przez ostatnie 53 lata pełniła funkcję Przewodniczącej  

Koła Gospodyń Wiejskich w Iłownicy. 

Dziękujemy za długoletnią, pełną oddania i pasji pracę społeczną,  

zaangażowanie i wkład włożony w rozwój koła, sołectwa i gminy. 

Jednocześnie dziękujemy za współpracę, umiejętność budowania  

zespołu, włożone serce w dbałość o wizerunek naszego koła 

 i życzymy wiele sił i zdrowia na kolejne lata życia. 

Zarząd i członkinie 

Koła Gospodyń Wiejskich w Iłownicy 
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Z  G Ó R K I … 

Świnoprzyjście 
 W czasach głębokiego PRL-u krążył po kraju 
taki dowcip: 
- Czemu w Polsce brakuje wieprzowiny? 
- Bo mamy Świnoujście, a nie mamy Świnoprzyj-
ścia! 

Przed kilkoma laty, gdy wieprzowiny było już 
pod dostatkiem, przejeżdżałem przez to wyspiar-
skie miasto, a czekając w kolejce na prom (w 
przyszłym roku będzie już tunel!) obserwowali-
śmy rodziny dzików, ryjące skwerki i wałęsające 
się po pięknym kurorcie, jak po swoim własno-
ściowym lesie. Jedna wielodzikowa rodzina była 
wyjątkowo bezczelna, bo chodziła od samochodu 
do samochodu, chrumkająco żebrząc o coś do 
żarcia! 

W tym roku byłem w Świnoujściu na wcza-
sach. Dzików już nie zauważyłem. Może wystrze-
lali je dzielni myśliwi? Za to dalej przyciągała 
wczasowiczów najszersza w Polsce plaża, z drob-
niutkim piaskiem i sąsiedztwo… plaży nudystów 
– tuż za niemiecką granicą. 

Nie tylko plaża była szeroka, bo także piękna 
promenada – promenada nawet za szeroka, gdyż 
nawet na o połowę węższej zmieściliby się wszy-
scy wczasowicze. Niestety, „betonoza” ogarnęła 
cały kraj – od Rynku w Bielsku-Białej po świno-
ujski deptak. I zieleni coraz mniej dookoła, za to 
pustych głów pod dostatkiem. Ale nie narzekaj-
my, bo narzekaniem faktów dokonanych nie 
zmienimy, a co najwyżej wzrośnie nam ciśnienie i 
mogą popękać żyłki! Poza tym możemy zostać 
pociągnięci do odpowiedzialności karnej za po-
mówienia i obrażania!  

Przywołałem kamienną nadmorską „autostra-
dę” dla wczasowiczów, ponieważ pewnego dnia, 
nagle a niespodziewanie, pojawił się na niej ko-
rowód zespołów ludowych. Jak się okazało, była 

to prezentacja uczestników I 
Zachodniopomorskiego 
Międzynarodowego Festiwa-
lu Świnoujście 2021. Nie by-
łoby w tym może nic nad-
zwyczajnego, bo festiwale 
odbywają się przecież tu i 
ówdzie, ale na czele tego sunącego, barwnego po-
chodu kroczył, śpiewał i zatrzymywał się tańcząc 
zespół ubrany w stroje Śląska Cieszyńskiego, 
śpiewający nasze pieśniczki! Serce zabiło mi 
mocniej i radość spłynęła z roztańczonych barw-
nie Cieszynioków, którymi dowodziła atrakcyjna 
blondynka. Ponieważ nie rozpoznałem żadnego z 
uczestników, zaczepiłem szefową zespołu i zapy-
tałem skąd są. – Ze Szczecina! – odpowiedziała 
śpiewająco. Zamurowało mnie ze zdumienia. 
Okazało się, że ten prestiżowy festiwal otwierał w 
barwnym pochodzie Zespół Pieśni i Tańca 
„Szczecinianie”, który jest „wizytówką polskiej 
kultury w kraju i za granicą”, a w swoim repertu-
arze ma tańce z różnych regionów. Byłem dumny, 
jak polski paw albo amerykański indyk, któremu 
prezydent darował życie, że oto na przeciwległym 
krańcu Polski nie energetyczny folklor zakopiań-
skich baców i juhasów, a nasze stroje, nasza mo-
wa, nasze melodie. 

Warto więc wybrać się nad nasze morze, gdzie 
sztormy, ale za to jod w powietrzu; gdzie zachmu-
rzone niebo i deszcz, ale za to słoneczko zatopio-
ne w bursztynach, których nie uświadczymy za 
żadne pieniądze na śródziemnomorskich patel-
niach plaż. A jeśli jeszcze słychać tych, kierzy nie 
sóm tustela, nale śpiywajóm po naszymu, to już 
pełnia, nie tylko urlopowego, szczęścia… 

Juliusz Wątroba

DEKLARACJE W SPRAWIE ŹRÓDEŁ CIEPŁA 
Przypominamy, że 1 lipca rozpoczął się proces składania deklaracji 

do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, który ma na celu ze-
branie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w 
budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych!  
 Każdy budynek, który posiada źródło ciepła lub spalania paliw do   

1 MW należy zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację. 
 Deklarację można złożyć w prosty sposób przez Internet – 

www.zone.gunb.gov.pl – nie wychodząc z domu.  
 Wystarczy, że posiada się Profil zaufany/bankowość elektro-

niczną/e-dowód. Jeżeli ktoś nie ma dostępu do Internetu deklarację 
może złożyć osobiście w urzędzie albo wysłać do urzędu listem po-
leconym. 

 Na wysłanie deklaracji obywatele mają 12 miesięcy w przypadku 
źródeł ciepła lub spalania paliw kiedykolwiek uruchomionych przed 
1 lipca 2021 r. 

 W przypadku źródeł ciepła lub 
spalania paliw uruchomionych po 
1 lipca 2021 r. będzie to 14 dni od 
instalacji źródła ciepła lub spalania 
paliw. 

13 
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JYSIYNNE ROBOTY 
Witóm piyknie! 

Witóm piyknie moji roztomili Czyto-
cze. Lato się kóńczy, a jesiyń gibkimi 

krokami wlazuje do naszych łogródków, 
lasów i pól. Dni już sóm coroz krótsze, a 

wieczory i poranki chłódne. Zgodnie z 

naszym starym przysłowiym „od Hanki 
zimne wieczory i ranki”.  

W łostatnim miesióncu pisoł żech, jak 
to downi żniwa i dożynki wyglóndały, a 

dzisio pospóminómy ło jesiynnych robo-

tach, kierych też było kupe. Dyć było 
trzeja przyrychtować sie ku zimie, po-

zbiyrać z pola to, co urosło. Po żniwach 
ludzie jeszcze bardzo nie spoczyli, a już 
trzeja sie było brać do kopanio ziymnio-

ków, ryncznie – kopaczkami. Trwało to 
dość dłógo, jedyn drugimu pumogoł, na-

zywało się to „robota z pobaby”. Była to 
bezinteresowno pumoc – dzisio robiymy 

u ciebie, a jutro ty przidziesz do mie. I 

tak chodziło się kopać ty ziymnioki nie-
roz cały miesiónc, aż cało dziedzina mia-

ła wykopane. Był to czas najważniejszej 
roboty na jesiyń – kopani ziymnioków. 

Kaj byś się nie podziwoł, widziało się 
kopoczy pochylónych łod rana do wie-
czora na zogónach. U większych siedlo-

ków widziało się już na polach mecha-
niczne koparki, kiery były cióngnione 

przez kónie, tam robota była już lekciej-

szo. Po tym wycióngało sie z pola mar-
chewke, seler, pietruszke, czyli tak zwa-

ny gryncojg. Łokrowało się też rzepe, 
kwaki, wycinało się kapustę, a w długi 

jysiynne wieczory krążało się jóm i dep-

tało. Przi tej robocie to było kupe ucie-
chy, młodzi i starzy schodzili się po chał-

pach, coby nie jyny pumóc przi tej 
robocie, ale też potańcować, pośpiy-

wać, tóż się słyszało: „kapusta, kapu-
sta, cóż nóm wiyncej trzeja, z kapu-

sty brzuch tłósty. Cóż potrzeja chło-

póm na calutkom zime – kapusty 
beczke, babe i pierzyne.” Baby też 
schodziły się w ty wieczory łuskać fazole, starzycy zaś 
grzoli plecy przi piecu i kroli jabka na pieczki. Wszyscy 

dbali, coby piwnice były pełne zawarzelin, coby pełne by-

ły corki ziymioków, wielko beczka z kapustom. A na gó-
rze w szpyrczoku szpyrka a wyndzóne miynso, miyszek z 

fazolami i pieczkami. Jak to mieli, tóż byli radzi, bo wie-
dzieli, że zima i tyngi mrozy nic im nie zrobióm. Głód im 

nie zagrożoł. 

Zaś kiej jyny czorne chmury pojawiły się na niebie, a 
deszcz jesienny klupoł po łoknach, znoszali kołowrotki z 

góry i przyndli wełne na fusekle, czopki, swetry. Przed 
samymi godami zaczynała się zbijaczka. Tóż masorze 

mieli kupe roboty a ludzie po dziedzinie radości, że zabija-

li szumnego kormika, kiery mioł szpyrke na piyńć palców. 
Dyć dbali ło niego przez cały rok i na ty godni świynta co-

si lepszego mógli zjeść. Piyrzy z gęsi zaś przeważnie za-
czynali szkubać po nowym roku. Przeca szpyrka a miynso 

były w szpyrczoku, tóż zaradno gaździno miała czym 

sztubaczki poczynstować. Nie zapómniała też o dobrym 
kołoczu. A gazda już też tam mioł przyrychtowane cosi na 

rozgrzywke. Po takim poczynstunku palce babom przy 
tym skubaniu ruszały się gibko, a gymby szły jak koło-

wrotek. Tam żeście mógli ludeczkowie łusłyszeć to, co fa-

rorz na kozaniu nie łogłoszoł, w gazecie nie stoło napisa-
ne, a dzisio w Internecie darymnie byście tego szukali. 

Taki szkubaczki do dzisio niejedyn stary człowiek 
wspómino! 

Tóż pozdrowióm Was moji Czytocze, do zaś! Życzym 

zdrowio! 
J. N. Josiyniczanin 

 

SZCZEPIMY SIĘ ! 
Na dzień 13 września wśród mieszkańców 
Gminy Jasienica pełną dawką zaszczepio-
nych zostało 11 958 (48,4% mieszkańców 
gminy). Przynajmniej jedną dawkę szcze-
pionki przyjęło – 12 428 osób. 
Liczba zaszczepionych mieszkańców Gminy 
Jasienica w grupach wiekowych: 

• 12-19 lat – 832 
• 20-39 lat – 3 071 
• 40-59 lat – 4 500 
• 60-69 lat – 2 156 
• 70+ lat – 1 869 

Ministerstwo Zdrowia udostępniło również możliwość śledzenia 
procesu szczepień w poszczególnych gminach na stronie rządo-
wej www.gov.pl 
Dane można filtrować według województw i powiatów, można 
także wyszukać konkretną gminę. 
Zgodnie z rządowymi zapowiedziami gminy, które będą miały 
najwyższy stopień zaszczepienia mieszkańców, mogą liczyć na 
finansowe bonusy. 
Gmina, gdzie będzie najwyższy stopień zaszczepienia w ramach 
49 obszarów, otrzyma 1 mln zł na dowolny cel. Gmina, która 
będzie miała największy wskaźnik zaszczepienia w skali Polski, 
otrzyma 2 mln zł.
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ZAWODY STRAŻACKIE OSP 
Tegoroczne Zawody Spor-

towo-Pożarnicze wygrała mę-
ska drużyna z Świętoszówki, 
zaś wśród pań – OSP Łazy. 
Wśród Młodzieżowych Dru-
żyn najlepszą okazała się dru-
żyna z Międzyrzecza Górnego 

 Zawody sportowo-pożarni-
cze przeprowadzone zostały 
dzięki pozyskanemu przez LGR 
Bielska Kraina dofinansowaniu 
na realizację mikroprojektu pn. 
„Na styku kultur – tradycja 
współzawodnictwa”, w ramach 
Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego, Programu 
Współpracy Transgranicznej 
INTERREG V-A Polska-
Słowacja 2014-2020 oraz z bu-
dżetu państwa za pośrednic-
twem Euroregionu Beskidy. 
Wójt gminy Jasienica pełni 

funkcję prezesa w miejscowej 
Lokalnej Grupy Rybackiej. 

Wśród gości obecni byli Ra-
dosław Ostałkiewicz, Wójt Gmi-
ny Jaworze, Jan Borowski, 
Przewodniczący Rady Powiatu 
Bielskiego, Czesław Machalica 
Przewodniczący Rady Gminy 
Jasienica, radni, sołtysi, przed-
stawiciele organizacji, a także 
mieszkańcy gminy Jasienica. 
Wyniki Zawodów 
Klasyfikacja generalna zawo-
dów dla grupy C seniorów – 
Kobiety: 
1. miejsce OSP Łazy 
2. miejsce OSP Grodziec 
Klasyfikacja generalna zawo-
dów dla grupy A seniorów – 
Mężczyźni: 
1. miejsce OSP Świętoszówka 
2. miejsce OSP Jasienica 

3. miejsce OSP Łazy 
4. miejsce OSP Landek 
5. miejsce OSP Międzyrzecze D. 
6. miejsce OSP Iłownica 
7. miejsce OSP Międzyrzecze G. 
8. miejsce OSP Grodziec 
9. miejsce OSP Wieszczęta 
10. miejsce OSP Mazańcowice 
11. miejsce OSP Roztropice 
12. miejsce OSP Rudzica  
Gmina Jaworze 
Grupa A mężczyźni 
1. miejsce OSP Jaworze 
W grupie młodzieżowych dru-
żyn pożarniczych: 
1. miejsce OSP Międzyrzecze G. 
2. miejsce OSP Grodziec 
3. miejsce OSP Iłownica 
4. miejsce OSP Jasienica 
5. miejsce OSP Roztropice 
6. miejsce OSP Jaworze 
7. miejsce OSP Wieszczęta 

NAGRODA DLA KARCZKU Z ROZTROPIC 
Działalność pań z Kół Gospodyń 

Wiejskich w Jasienicy jak zwykle zo-

stała wysoko oceniona podczas Święta 

Powiatu Bielskiego. 

Przegląd „Kulinarne Dziedzictwo Po-

wiatu Bielskiego”, które pod hasłem 

„Czym chata bogata, tym rada” przepro-

wadzono 12 września podczas uroczysto-

ści dożynkowych w Kozach, był polem 

do zaprezentowania potraw przygotowa-

nych przez panie z Kół Gospodyń Wiej-

skich z 10 gmin powiatu bielskiego.  

Wystąpiła też gmina Jasienica, repre-

zentowana przez Koła Gospodyń Wiej-

skich z Roztropic, Grodźca i Łazów. Na-

sze reprezentantki przygotowały wiele regionalnych po-

traw, które były ocenione w różnych kategoriach przez 

komisję sędziowską. 
Najlepszą potrawą tradycyjną w kategorii produkt zo-

stał „Karczek w słoju” przygotowany przez KGW Roztro-

pice, za który gospodynie zostały uhonorowane pamiąt-
kową statuetką oraz licznymi nagrodami. 

Równolegle podczas Święta Powiatu Bielskiego, Dni 

Kóz i Dożynek Gminnych w Kozach został przeprowa-

dzony XIV Regionalny Konkurs Wieńców Dożynkowych. 

W nim również reprezentacja Jasienicy osiągnęła sukces. 

Pierwsze miejsce w kategorii wieńców dożynkowych pła-

skich zdobył wieniec wykonany przez członkinię KGW 

Roztropice Grażynę Kulas. 
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W piątek 27 sierpnia w Gminnym Ośrodku Kultury w Jasienicy wystąpił Zespół Fac-
tory of Blues. i promował swoją nową płytę pt. „Syreni śpiew”. 

Kuba Kurowski, mieszkaniec gminy Jasienica i re-

prezentant bielskiego klubu PTS Janosik, zdobył dru-
gie miejsce na zawodach Cracow Judo Open. 

W międzynarodowym turnieju na krakowskich ma-

tach, jaki odbył się w sobotę 4 września, wystartowali 
zawodnicy z całej Polski oraz Czech, Słowacji, Niemiec, 

Litwy i Węgier. Jakub Kurowski wystartował w kategorii 
MU-16 do 55 kg. Wygrał cztery walki zajmując 2 miej-

sce. 

DRUGIE MIEJSCE KUBY 
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Serdecznie dziękujemy Państwu, jeżeli zrealizowaliście już 

obowiązek spisowy. 

Tym, którzy jeszcze nie spisali się, przypominamy. 
 

Trwa Narodowy Spis Powszechny  
Ludności i Mieszkań 2021 

Nie czekaj, spełnij swój obowiązek jak najszybciej! 
 

Wejdź na stronę https://spis.gov.pl/ i wypełnij formularz 

spisowy.  

Jeżeli nie masz dostępu do komputera/Internetu zadzwoń 
na infolinię: 22 279 99 99 i spisz się przez telefon lub od-

wiedź najbliższy urząd gminy. 
Tylko w wyjątkowych przypadkach skontaktuje się z Tobą 

rachmistrz telefonicznie dzwoniąc z numeru 22 828 88 88 

lub 22 279 99 99. Rachmistrz może też odwiedzić Cię w 
domu. 

Tożsamość rachmistrza spisowego możesz potwierdzić, 
dzwoniąc na infolinię spisową 22 279 99 99 lub sprawdza-

jąc na stronie: https://rachmistrz.stat.gov.pl/formularz/. 

Pamiętaj, że udział w spisie jest obowiązkowy. 
Spis powszechny trwa tylko do 30 września 2021 r. 

 

 

REKLAMA     REKLAMA     REKLAMA 

UWAGA ROLNICY!  

Przypominamy, że tylko do 30 listopada możemy na pola wywozić obornik, gnojówkę i 

gnojowicę. Po tym terminie będzie obowiązywał trzymiesięczny zakaz stosowania takich 

nawozów. Nawozy naturalne i organiczne, w postaci stałej lub płynnej, stosuje się w okresie 

od 1 marca do 30 listopada, z wyjątkiem nawozów stosowanych pod uprawy pod osłonami 

{zgodnie z rozporządzeniem}. 
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Wypożyczalnia  

Rowerów 

Elektrycznych 

Międzyrzecze Górne 

tel. :608 052 468 

mail: evebike@tlen.pl 

www.evebike.pl 

Poczucie bezpieczeństwa, 

nawet najbardziej usprawie-

dliwione, jest złym doradcą. 

Autor: Joseph Conrad 
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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 
 

   

 

 

 

 

Reklama 

w miesięczniku „Jasienica” 

tylko 0,60 zł  za 1 cm2 

Ogłoszenia drobne – 1 zł 

Wiele rzeczy małych stało się 

wielkimi tylko dzięki  

odpowiedniej reklamie. 

 Mark Twain 
 




