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RELACJE WÓJTA GMINY JASIENICA 
DOBRY ROK DLA 
GMINY 

Podczas grudnio-
wej sesji mieliśmy 
okazję podsumować 
wstępnie rok 2021 r. 
To był ciężki okres 
dla nas wszystkich, 
ale jednocześnie uda-
ny, jeśli uwzględnimy 
inwestycje, jakie re-

alizowaliśmy z myślą o rozwoju gminy. Można tu 
wymienić przede wszystkim oddanie do użytku 
dużej sali gimnastycznej przy szkole w Między-
rzeczu Górnym, segment Szkoły Podstawowej w 
Świętoszówce, który zostanie oddany do użytku 
już w lutym. Również kontynuację budowy straż-
nicy OSP Jasienica i rozbudowy Urzędu Gminy. 
Gotowa jest też przebudowana droga Mazańcowi-
ce-Międzyrzecze Dolne, do której z budżetu 
Gmina Jasienica dołożyła 2,5 mln zł. Do tego na-
leży doliczyć liczne remonty i modernizacje dróg 
gminnych. 

Szczegółowe podsumowanie przygotujemy w 
najbliższym czasie. Warto jednak pamiętać, że 
oprócz tych największych inwestycji prowadzili-
śmy też dużo mniejszych, choć też w szerokiej 
skali. Mam na myśli budowę chodników przy 
drogach gminnych i powiatowych w naszych so-
łectwach, oświetlenie uliczne, kolejne odcinki 
sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z przyłącza-
mi, remonty i modernizacje naszych obiektów 
użyteczności publicznej, np. szkół, strażnic, 
wsparcie dla bezpieczeństwa z zakupem nowych 
wozów bojowych dla kolejnych jednostek OSP, 
miejsca rekreacji i wypoczynku. 

Tak wiele inwestycji mogliśmy przeprowadzić 
dzięki kilku czynnikom, przede wszystkim sprze-
daży działek w Strefie, choć sporo udało nam się 
również pozyskać jako różnego rodzaju dofinan-
sowania ze źródeł zewnętrznych do naszych pro-
jektów. Co do gruntów w Strefie to warto przy-
pomnieć, że w 2021 r. sprzedaliśmy działki o 
łącznej powierzchni 9 hektarów o wartości 17 mln 
zł. 

Był to więc trudny, ale dobry rok dla naszej 
gminy. Dlatego chciałem serdecznie podziękować 
wszystkim mieszkańcom, że wytrwaliśmy dając z 

siebie wszystko, aby się nie złamać pandemii i 
jeszcze pomóc tym, którzy tego potrzebowali. 
Bardzo dziękuję radnym, sołtysom i radom sołec-
kim za to, że mogliśmy tak zgodnie współpraco-
wać, mimo że każde sołectwo ma przecież swoje 
własne potrzeby. Dziękuję również pracownikom 
Urzędu Gminy i podległym jednostkom, za to, że 
mogliśmy bez przeszkód realizować zadania dla 
naszych mieszkańców. 

Składam serdeczne podziękowania służbom i 
pracownikom dbającym o bezpieczeństwo miesz-
kańców gminy Jasienica, służbom medycznym z 
gminnych ośrodków zdrowia oraz z całego regio-
nu, zwłaszcza tym, którzy walczyli z pandemią, 
ratownikom, druhom z OSP, policjantom z Komi-
sariatu Policji. Dziękuję za waszą ciężką pracę. 
Także pracownikom Zakładu Komunalnego, po-
mocy społecznej oraz nauczycielom i pracowni-
kom oświaty. Dla was to również był ciężki 
okres, w codziennej pracy mieliście kontakt z 
wieloma ludźmi, dlatego szczególnie byliście na-
rażeni na chorobę. 

Chcę podziękować za 2021 r. także pracowni-
kom biblioteki i ośrodka kultury, klubom sporto-
wym, działającym na naszym terenie, członkom 
zespołów regionalnych, a także wszystkim arty-
stom, stowarzyszeniom, duchownym katolickim, 
ewangelickim i innych wyznań za wsparcie udzie-
lane wiernym mieszkańcom gminy i za dbałość o 
cmentarze. 

INWESTYCJE DROGOWE 
Jeszcze w grudniu, po zakończeniu ubiegło-

rocznych robót, podsumowaliśmy efekty remon-
tów dróg gminnych. Porównując grudzień z po-
czątkiem tamtego roku i pierwotnymi planami w 
tym zakresie, wyraźnie widać, że udało nam się 
poprawić stan nawierzchni wielu dróg w znacznie 
większym zakresie od tego zaplanowanego. 

Poprawa stanu dróg zdecydowanie ułatwia na-
szym mieszkańcom dojazd do domów i pracy 
oraz poruszanie się po gminie. Toteż już na po-
czątku 2021 r., widząc dobrą sytuację naszych 
gminnych finansów, zdecydowaliśmy się zwięk-
szyć pulę środków na remonty dróg gminnych z 
1,7 na 2,7 mln zł. 

Po pierwszym etapie prac okazało się, że udało 
nam się trochę zaoszczędzić, toteż ruszy- 
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liśmy z remontami kolejnych ulic. Dodatkowo 
pozyskaliśmy też dofinansowanie na przebudowy 
kolejnych dróg, z których oczywiście również 
skorzystaliśmy, m.in. z programu Urzędu Mar-
szałkowskiego na poprawę dojazdu do gruntów 
rolnych. Łącznie w tym roku na drogi wydaliśmy 
3,524 mln zł i wyremontowaliśmy w sumie ponad 
9,7 km dróg gminnych. 

GMINA DO ŻYCIA 
W ub. roku ukazał się pierwszy tego typu ran-

king „Gmina dobra do życia”. Cieszę się, że 
Gmina Jasienica zajęła bardzo dobre miejsce na 
tle całego kraju i naszego regionu. Spośród pra-
wie 2,5 tys. gmin w całej Polsce Jasienica znala-
zła się na 348. miejscu, a w województwie ślą-
skim na 167 gmin na 26. miejscu, a zarazem na 
10. wśród gmin podmiejskich bez uwzględniania 
dużych miast. 

Ranking różni się od innych zestawień tego ty-
pu, bierze bowiem pod uwagę czynniki do tej po-
ry pomijane, a ważne dla oceny tego, jak żyje się 
w danej miejscowości. Są wśród nich takie czyn-
niki, jak dostęp do opieki zdrowotnej, infrastruk-
tury wodociągowej, rekreacyjnej, sportowej, kul-
turalnej, edukacji, warunki i możliwości działal-
ności organizacji społecznych. 

Ranking w dużej mierze potwierdza to, co daje 
się zauważyć, choćby po tym, jak chętnie osiedla-
ją się na naszym terenie mieszkańcy spoza gminy. 
Mam nadzieję, że w kolejnych rankingach bę-
dziemy jako gmina zajmować coraz wyższe po-
zycje. 

NAGRODY DLA LUDZI KULTURY 
Uhonorowaliśmy w grudniu twórców kultury, 

którzy mieszkają i działają na terenie naszej gmi-
ny. Nagrodę otrzymał pan Stanisław Urban, mu-
zyk, założyciel przed 20 laty i kierownik zespołu 
Big Band Jasienica, od 33 lat nauczyciel muzyki 
kolejnych pokoleń uczniów jasienickiej szkoły 
podstawowej. Bardzo mocno się zaznaczył w ży-
ciu kulturalnym naszej gminy, rozwijał muzyczny 
talent kolejnych pokoleń, dając nam wielką ra-
dość. Przypomnę, że w tamtym roku został nomi-
nowany i znalazł się wśród finalistów Nagrody 
Starosty Bielskiego im. Księdza Józefa Londzina. 
Nagrodziliśmy również malarza Floriana Kohuta, 
za 55 lat pracy twórczej oraz poetę Juliusza Wą-
trobę w uznaniu 50-letniej działalności artystycz-
nej. 

SKATEPARK 
Na miejscu starego obiektu na terenach rekre-

acyjnych Drzewiarza zakończyliśmy budowę no-
wego, trwałego skateparku. Koszt tej inwestycji 

wyniósł blisko 350 tys. zł. Stary skatepark był już 
wysłużony, zbudowaliśmy go kilka lat temu. Cie-
szył się takim zainteresowaniem, że tamte urzą-
dzenia nie wytrzymały próby czasu, uległy zuży-
ciu. Ale widząc pasję, z jaką młodzi mieszkańcy 
naszej gminy wykorzystują skatepark, zdecydo-
waliśmy się na budowę nowego, z bardzo trwa-
łych materiałów, m.in. ze wzmocnionego betonu. 
Mam nadzieję, że miejsce będzie długo służyć 
dzieciom i młodzieży. 

PLANY INWESTYCYJNE 
Na mój wniosek Rada Gminy Jasienicy przyję-

ła w przeddzień sylwestra budżet na 2022 r. Dziś 
po stronie wydatków wynosi on 141 331 758,86 
zł. Z całą pewnością w najbliższym czasie dopi-
szemy w nim kolejne pozycje, ponieważ nie o 
wszystkim jeszcze wiemy. Ale już teraz widać, że 
czeka nas kolejny rok wytężonej pracy przy roz-
woju naszej gminy, nie zabraknie bowiem służą-
cych temu inwestycji. 

Zaplanowaliśmy wiele remontów dróg gmin-
nych we wszystkich sołectwach, budowę chodni-
ków i oświetlenia ulicznego, nowych odcinków 
sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, remontów i 
modernizacji obiektów użyteczności publicznej, 
w tym szkół czy strażnic jednostek OSP. Warto 
wymienić jednak także te największe inwestycje, 
które w istotny sposób przyczyniają się do po-
prawy życia i funkcjonowania lokalnych społecz-
ności naszych sołectw. 

Zaplanowaliśmy, co widać przeglądając nasz 
budżet, budowę pompowni przeciwpożarowej z 
odcinkiem sieci wodociągowej na terenie Strefy. 
Przeznaczymy ponad 3,2 mln zł na rozbudowę 
dwóch dróg powiatowych, przede wszystkim roz-
poczynającą się modernizację drogi Rudzica – 
Międzyrzecze. Na drogi gminne w budżecie 
przewidziano 9,14 mln zł, z czego aż 5,79 mln zł 
na inwestycje, w tym budowę drugiej drogi do 
Strefy czy rozbudowę parkingu przy OSP Święto-
szówka. 

Na liście naszych tegorocznych wydatków 
umieściliśmy budowę instalacji fotowoltaicznych 
na gminnych budynkach użyteczności publicznej, 
budowę wielofunkcyjnego budynku OSP w Ła-
zach, rozbudowę siedziby OSP w Landeku, do-
kończenie budowy strażnicy OSP w Jasienicy z 
rozbudową Urzędu Gminy, a także zakup działki 
w rejonie Urzędu Gminy czy też rozpoczęcie prac 
przy odwiercie geotermalnym w Grodźcu. 

Wesprzemy finansowo Policję, tzn. dofinansu-
jemy nasz Komisariat w zakupie radiowozu, a 
także Wydział Kryminalny Komendy Miejskiej  
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Policji w Bielsku-Białej w zakupie samochodu. 
Na działalność 12 jednostek Ochotniczych Straży 
Pożarnych przeznaczamy blisko 760 tys. zł, a na 
gminną ochronę zdrowia ponad 1 mln zł, z tego 
500 tys. zł pochłonie rozpoczęcie budowy nowe-
go ośrodka zdrowia w Międzyrzeczu Górnym. 

Będzie to kolejny rok, w którym jako Gmina 
dopłacamy do zadań zleconych, mam na myśli 
oświatę. Wydamy na to ponad 50,65 mln zł, w 
tym na inwestycje, m.in. formalne dokończenie 
rozbudowy Szkoły Podstawowej w Świętoszów-
ce, rozpoczęcie rozbudowy szkół w Wieszczętach 
i Iłownicy, a także przygotowanie projektu rozbu-
dowy szkoły w Grodźcu. 

Przeznaczamy również środki na pomoc 
mieszkańcom przy wymianie starych pieców na 
ogrzewanie ekologiczne. Rozpocznie się też bu-
dowa Zakładu Komunalnego oraz modernizacja 
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunal-
nych. W dziale kultura i ochrona dziedzictwa na-
rodowego zaplanowaliśmy na inwestycje wydatki 
rzędu 550 tys. zł, w tym na budowę straganów na 
terenach rekreacyjnych Drzewiarza, zadaszenia 
przy filii GOK w Rudzicy oraz Centrum Informa-
cji Turystycznej przy GOK w Jasienicy. Z kolei 
na inwestycje w dziale kultura fizyczna przezna-
czamy blisko 560 tys. zł, m.in. budowę zaplecza 
sali gimnastycznej przy szkole w Międzyrzeczu 
Górnym, zaplecza przy boisku do piłki nożnej w 
Mazańcowicach oraz wykonanie trybuny z miej-
scami siedzącymi przy boisku do piłki nożnej w 
Rudzicy. 

MOŻLIWOŚCI FINANSOWE 
Decydując się na tak szeroki front prac inwe-

stycyjnych na terenie wszystkich sołectw i we 
wszystkich dziedzinach naszego samorządowego 
życia, wzięliśmy pod uwagę bardzo dobrą sytu-
ację naszych gminnych finansów. Ale trzeba so-
bie jasno powiedzieć, że obowiązujące od nowego 
roku różnego rodzaju uregulowania sprawiają, że 
w wielu polskich samorządach ta sytuacja nie jest 
najlepsza, gminy stają w trudnej sytuacji. Np. du-
żo trudniej im teraz zaciągać kredyty. 

Dlatego, mimo że nasza sytuacja jest odmien-
na, to jednak zabezpieczamy się na wszelki wy-
padek, bo w tym trudnym okresie, gdy cały czas 
trwa pandemia, notujemy też różnego rodzaju na-
pięcia w Europie i na świecie, musimy podcho-
dzić do budżetu ostrożnie i z rozsądkiem. Na takie 
trudne sytuacje możemy wyemitować obligacje 
do kwoty 8,5 mln zł. Co jednak ważne, wynego-
cjowaliśmy bardzo dobre warunki, zrobiliśmy to 
bowiem w okresie, gdy oprocentowanie było ni-

skie. Nie musimy ich emitować, ale mamy zabez-
pieczenie. 

Główny jednak wkład do naszego budżetu, 
powodujący, że możemy z dużym spokojem my-
śleć o nadchodzących miesiącach, a nawet latach, 
to środki pozyskane ze sprzedaży działek w Jasie-
nickiej Niskoemisyjnej Strefie Ekonomicznej. 
Przypomnę, od czasu jej powstania w czerwcu 
2015 r. do naszego budżetu wpłynęło 53 036 
537,28 zł. Korzystamy z nich z rozsądkiem, nie 
na bieżącą działalność, ale właśnie na realizację 
pomysłów służących rozwojowi i przyszłości 
gminy. 

Drugim poważnym źródłem naszych dodatko-
wych dochodów są przeróżnego rodzaju dofinan-
sowania z programów europejskich i rządowych, 
jakie co roku pozyskujemy w kwocie co najmniej 
kilkunastu milionów. Warto tu jednak dodać, że 
pieniądze z tych źródeł nie są oczywiste, samo-
rządy pozyskują je w konkursach, w których mu-
szą wykazać, że to ich pomysł jest najlepszy. I 
właśnie w tym kontekście chcę podkreślić, że 
oprócz tego, iż zawsze mamy środki na tzw. 
wkład własny na realizację takich projektów, to 
przede wszystkim jesteśmy jako Gmina dobrze 
przygotowani do konkursów, stale pozyskując do-
finansowania. Dzięki takim działaniom jako 
Gmina Jasienica na koniec roku mieliśmy sporą 
nadwyżkę. 
ROZBUDOWA SZKÓŁ 

Wśród zaplanowanych na ten rok inwestycji 
znalazły się rozbudowy dwóch szkół – w Iłowni-
cy i Wieszczętach. Jeszcze w ub. roku zleciliśmy 
przygotowanie projektów. 

Obie szkoły są w bardzo dobrym stanie tech-
nicznym, bowiem przez lata, jak całą naszą bazę 
oświatową i gminną, remontowaliśmy i moderni-
zowaliśmy. Placówki okazały się jednak zbyt ma-
łe po wprowadzeniu reformy oświatowej i posze-
rzeniu nauki w szkołach podstawowych o dwa 
dodatkowe roczniki. Aby zapewnić dzieciom od-
powiedni komfort nauki zdecydowaliśmy się je 
powiększyć, w każdym przypadku o dodatkowy 
segment. 

Nowe części będą architektonicznie dopaso-
wane do istniejących budynków. Przybędzie kilka 
nowych pomieszczeń lekcyjnych, będzie dodat-
kowa klatka i brak barier architektonicznych. To 
pozwoli na organizację nauki bez przedłużania 
planów lekcji na godziny późnopopołudniowe. 

WILIJA W PLENERZE 
Chciałem podziękować wszystkim osobom, 

które jeszcze w okresie przedświątecznym zaan-
gażowały się w pierwszą naszą Josiynic-  
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ką Wiliję zorganizowaną na świeżym powietrzu, jak 
tradycyjne kiermasze. Była to nasza już  
siódma taka impreza, do tej pory jednak urządzali-
śmy ją w sali widowiskowej Drzewiarza. W ubie-
głym roku zrezygnowaliśmy z niej z powodu pan-
demii, w tym roku obowiązujące przepisy sanitarne 
skłoniły nas, aby zorganizować Wiliję właśnie jako 
kiermasz na zewnątrz obiektu. Z tego, co widzia-
łem, mimo chłodu, deszczu i wiatru wszyscy dobrze 
się bawili. Można więc pomyśleć, czy w kolejnych 
latach takiej plenerowej części nie wprowadzić na 
stałe do Josiynickiej Wiliji. 

Dziękuję paniom z Kół Gospodyń Wiejskich, 
wytwórcom ozdób świątecznych, wystawcom, rze-
mieślnikom, muzykom i członkom występujących 
zespołom. Dziękuję także pracownikom Gminnego 
Ośrodka Kultury za organizację i Urzędu Gminy za 
pomoc przy jej przeprowadzeniu. 

ZJAZD POWIATOWY OCHOTNIKÓW 
Bardzo dziękuję delegatom na powiatowy zjazd 

Związku OSP RP za wybór na kolejną kadencję na 
stanowisko wiceprezesa. Dziękuję również za po-
wierzenie mi roli reprezentowania powiatu bielskie-
go w zarządzie wojewódzkim ZOSP RP w Katowi-
cach 

Zjazd powiatowy odbył się w sali widowiskowej 
naszego Drzewiarza w sobotę 15 stycznia. Podczas 
obrad mieliśmy okazję podsumować minioną ka-
dencję pracy Związku Ochotniczych Straży Pożar-
nych RP i nakreślić plany na kolejne lata. 

GRATULACJE ZA SUKCESY 
Na przełomie roku tradycyjnie organizuje się 

mniej zawodów i turniejów, tym bardziej więc cie-
szy, że mimo tego nie zabrakło medali i odniesio-
nych sukcesów przez zawodników z naszej gminy. 
Serdecznie gratuluję Tomaszowi i jego córce Zu-

zannie Pająk ponownego zdobycia tytułów Mi-
strzów Polski w psich zaprzęgach w swoich katego-
riach. Złotego medalu nieoficjalnych Mistrzostw 
Polski w Pływaniu gratuluję również Karolinie 
Klajmon, naszej młodej pływaczce. Wyróżnienie 
zdobyła na pływalni w Oświęcimiu na dystansie 
200 m stylem grzbietowym. W tych mocno obsa-
dzonych zawodach Karolina zdobyła również 3. 
miejsce na dystansie 100 m stylem grzbietowym. 

Także inna nasza zawodniczka, Julia Piwowar z 
mazańcowickiego Stowarzyszenia Beskidzki Klub 
Badmintona Set zakończyła 2021 rok zdobyciem 
złota w grze podwójnej dziewcząt w parze z kole-
żanką z Białegostoku. Serdecznie jej gratuluję tego 
kolejnego sukcesu. Składam także gratulacje Kubie 
Kurowskiemu za zdobycie złota na turnieju judo w 
Bielsku-Białej. Mieszkaniec naszej gminy i jedno-
cześnie zawodnik klubu PTS Janosik wszystkie pięć 
walk, które doprowadziły go do złota, wygrał przez 
ippon. 

Z wydarzeń pozasportowych warto odnotować 
wyróżnienie dla naszych dwóch szkół, w Mazańco-
wicach i Jasienicy, w 10. Powiatowym Konkursie 
Udzielania Pierwszej Pomocy. Z okazji jubileuszu 
przyznano nagrody dla trzech najbardziej aktyw-
nych placówek w tym konkursie. Cieszę się, że wła-
śnie dwie trafiły do naszych szkół. Wielokrotnie 
podkreślałem, zwłaszcza przy okazji działalności 
naszych straży pożarnych, jak ważna jest umiejęt-
ność szybkiego działania i niesienia pierwszej po-
mocy drugiemu człowiekowi, który znalazł się w 
potrzebie. Mam nadzieję, że nasi młodzi zawodnicy 
ze szkół w dalszym ciągu będą pogłębiać te umie-
jętności, może nawet w szeregach naszych jedno-
stek OSP. Serdecznie gratuluję zdobycia nagrody. 

Rozmawiał Mirosław Łukaszuk 

WŚRÓD GMIN DOBRYCH DO ŻYCIA 
Na 2477 gmin w Polsce w prestiżowym rankingu 

Serwisu Samorządowego PAP Jasienica znalazła 
się na 348. miejscu. 

W województwie śląskim gmina Jasienica zajęła 
26. miejsce na 167, a 10. wśród gmin podmiejskich 
(bez uwzględniania dużych miast). W powiecie biel-
skim lepiej zostały ocenione tylko Kozy. – Cieszy nas 
wysoka pozycja naszej gminy w tym rankingu. Ocenia 
on bowiem tak naprawdę najważniejszą rolę samorzą-
du, a więc stworzenie dla mieszkańców odpowiedniej 
przestrzeni, aby mogli mieszkać, pracować, zakładać 
rodziny, wychowywać dzieci – wyjaśnia wójt Janusz 
Pierzyna. Jak mówi, od wielu lat, wbrew tendencjom 
ogólnopolskim, na terenie gminy Jasienica przybywa 
mieszkańców. Wśród nich jest wiele rodzin, które się 
tutaj sprowadzają z zewnątrz i osiedlają chcąc związać 
swoje życie właśnie z tym miejscem. 

Ranking został wykonany na zlecenie redakcji spe-
cjalistycznego Serwisu Samorządowego Polskiej 

Agencji Prasowej przez prof. Przemysława Śleszyń-
skiego z Polskiej Akademii Nauk. Autor podkreśla, że 
wśród wielu rankingów dotyczących samorządów bra-
kowało właśnie wykazu podsumowującego większość 
najważniejszych czynników mających wpływ na życie 
mieszkańców. 

Toteż w tym rankingu wzięto pod uwagę 50 róż-
nych czynników, wśród nich wiele, na który wpływ 
ma samorząd gminny. Do jego zadań bowiem należy 
zaspokajanie zbiorowych potrzeb lokalnych społecz-
ności, m.in. dostęp do opieki zdrowotnej, tworzenie 
infrastruktury, np. wodociągowej, rekreacyjnej, spor-
towej, kulturalnej, jakość edukacji, ułatwienia admini-
stracyjne, warunki i możliwości działalności organiza-
cji społecznych. 
– Ranking został stworzony po raz pierwszy, toteż za-
danie dla nas jest takie, aby w kolejnych edycjach 
zajmować coraz lepsze pozycje – mówi Janusz Pie-
rzyna. 

Wyniki na stronie Wyniki | Serwis Samorządowy PAP 
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VII JOSIYNICKA WILIJA W PLENERZE 
VII Josiynicka Wilija w plenerze doskonale 

wprowadziła w świąteczny nastrój przybyłych 
gości.  

W niedzielne popołudnie amfiteatr w Jasienicy 
tętnił świąteczną muzyką, śpiewem i tańcem. 
Mimo mżawki, miłośników rękodzieła, smakoszy 
potraw regionalnych i wyjątkowych dekoracji nie 
zabrakło. Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy 
na tegoroczną, VII Josiynicką Wiliję w plenerze 
przygotował mnóstwo atrakcji.  

Imprezie towarzyszył jarmark bożonarodze-
niowy. Wystawcy, rzemieślnicy i wytwórcy świą-
tecznych artykułów dekoracyjnych, propozycji 
prezentowych zaskoczyli różnorodnością i wyjąt-
kowością sprzedawanych przez siebie rzeczy. 
Stroiki świąteczne, kosze wiklinowe, drewniane 
choinki, anioły, bombki to tylko niektóre z pomy-
słów na prezent. Wspaniałą pracę wykonały panie 
z czternastu kół gospodyń wiejskich funkcjonują-
cych na terenie gminy Jasienica. Zadbały o nie-
zwykłą, świąteczną oprawę oraz przygotowały 
bezpłatną degustację potraw i kiermasz świątecz-
nych specjałów. W trakcie imprezy częstowano 
także grochówką i grzańcem.  

Wyjątkowości całemu wydarzeniu nadawały 
śląskocieszyńskie, góralskie, jak i tradycyjne pol-
skie kolędy, o co zadbały liczne zespoły m.in.: 
„Dudoski”, „Jasieniczanka”, Silesian Tyrol Band 
oraz Zespół Grupa Furmana.  

Podczas wydarzenia zbierano również na dal-
sze leczenie chorej Marzenki Haratyk z terenu 
gminy Jasienica samotnie wychowującą troje ma-
łych dzieci. 

MIKOŁAJKI W ŁAZACH 
5 grudnia 2021 r. był dla dzieci sołectwa 

Łazy dniem radosnym i długo oczekiwanym, 

bowiem spotkały się ze Świętym Mikołajem. 
Czas oczekiwania wypełnił im udział w róż-
nych zabawach, quizach i piosenkach tema-
tycznie związanych z Mikołajem, które przy-
gotowała i poprowadziła Ligia Korzeniowski-
Młynarska, nauczycielka ze Szkoły Podsta-
wowej w Świętoszówce.  

Dziękujemy radnemu Karolowi Bierskie-
mu, Radzie Sołeckiej, KGW i OSP Łazy oraz 
wszystkim, którzy przygotowali to spotkanie i 
upominki dla dzieci. 

Uśmiech i radość naszych maluchów jest 
dla nas motywacją do dalszego działania 

Organizatorzy 

 
 
 
 
 
 

Tradycje, obyczaje i wartości dziedziczone po poprzednich pokoleniach  

określają naszą tożsamość – kulturową, narodową, lokalną czy wyznaniową. 
*** 

Miłość do regionu to doskonała droga do nauczania 

miłości Ojczyzny. (...) Za to kształcenie pozostajemy 

odpowiedzialni przed Bogiem i historią.                         (autor nieznany) 
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WIGILIJNE SPOTKANIE Z PRZEDSIĘBIORCAMI 
Po roku przerwy wójt Janusz Pierzyna tra-

dycyjnie zaprosił przedsiębiorców z gminy Ja-
sienica na wigilijne spotkanie. 

Wójt z przedsiębiorcami spotkał się w sali wi-
dowiskowej „Drzewiarza” w piątek 10 grudnia. 
Weszły one już do tradycji gminy Jasienica. Jak 
wyjaśnia Janusz Pierzyna, zaproszenie kieruje do 
przedsiębiorców, działających w naszej gminie. 
Przypomina, że nie tylko wypracowują oni podat-
ki, których część powiększa budżet Gminy Jasie-
nica, ale również tworzą miejsca pracy dla miesz-
kańców gminy. Co więcej, spore grono wspiera 
również lokalne organizacje i stowarzyszenia, 
przyczyniając się do ubogacenia życia społeczne-
go miejscowości regionu. – Okres przedświątecz-
ny jest dobrym momentem, aby podziękować im 
za serce, które okazują. Wielu z nich w swojej 
biznesowej branży realizuje swoje pasje, ale też 
niejednokrotnie wspiera działalność społeczną. 
Przedsiębiorcy sponsorują ważne wydarzenia i 
inicjatywy na rzecz ludzi z bliższego i dalszego 
otoczenia – wyjaśnia Janusz Pierzyna. 

Wójt podziękował przedsiębiorcom za to, że in-
westują swój kapitał, pracę, pomysłowość i dają 
zatrudnienie mieszkańcom naszej gminy, tym sa-
mym walnie przyczyniając się do jej rozwoju. 
Przypomniał o ich wielkim wkładzie we wzrost 
PKB Polski i gminy Jasienica. Przy tej okazji zło-
żył życzenia również tym osobom, którzy kreują 
nową wartość, tak w działalności gospodarczej, 
jak i w lokalnym życiu społecznym, twórczo za-
rządzają własnym i pozyskanym dobrem. Podzię-
kowania skierował również do wszystkich twór-
czych i pracowitych osób, które wnoszą swój wy-
siłek i trud, niezależnie od tego, na jakim stano-
wisku działają. Wśród nich wymienił Floriana 
Kohuta, malarza, Juliusza Wątrobę, poetę, a także 
Stanisława Urbana, muzyka, założyciela Big 
Band Jasienica, nominowanego w tym roku do 
Nagrody Księdza Londzina. 

Wśród zaproszonych gości wójt przywitał 
mieszkańca gminy, wiceministra z Ministerstwa 
Rodziny i Polityki Społecznej Stanisława Szweda, 
Andrzeja Grabosia, prezesa firmy Polmotors, pre-
zesa Ustronianki Michała Bożka i Tomasza Kacza 
przedstawiciela Rawiboksu, który zainwestował 
w budowę fabryki na Jasienickiej Niskoemisyjnej 
Strefie Ekonomicznej. Przypomniał, że wiele z 
przedsiębiorstw w gminie to firmy rodzinne, dzia-
łające od lat już w kolejnych pokoleniach, jak 
m.in. Gelp, lakiernia państwa Czakon-Szczypka, 
młyn państwa Kopeć, Atis państwa Mędrek, spe-
cjalizujących się w projektowaniu i produk-
cji zabawek i atrakcji wodnych. Przywitał rodzinę 
Cymorków, budowlańców, stawiających ważne 
dla gminy inwestycje, państwa Staszków, Do-
bruckich, działających w gospodarce odpadami. 

Przywitał również przedstawicieli organizacji 
społecznych, pań z Kół Gospodyń Wiejskich, 
strażaków z jednostek OSP, reprezentantów licz-
nych klubów sportowych i zespołów artystycz-
nych w gminie Jasienica. Powitani zostali również 
ks. pastor Piotr Janik oraz współgospodarze wy-
darzenia radni Rady Gminy Jasienica z przewod-
niczącym Czesławem Machalicą na czele. 

Dziękując przedsiębiorcom, wójt podsumował 
minione dwa lata życia całej gminy, ofiarność w 
obliczu pandemii, m.in. firmy Toorank (obecnie 
Mundivie), która za 1 złotówkę przekazała tysiąc 
litrów spirytusu, jaki posłużył do dezynfekcji, a 
także firmy państwa Rosińskich, która podarowa-
ła buteleczki, aby środek dezynfekcyjny mógł zo-
stać skonfekcjonowany i dostarczony do wszyst-
kich miejsc w gminie. 

Przypomniał również o związanych z pandemią 
początkowych obawach dla rozwoju gminy i za-
planowanych inwestycji. Dziś widać, że pomimo 
trudności, gmina bardzo się rozwinęła. Janusz 
Pierzyna przewiduje, że na koniec roku nadwyżka 
budżetu może sięgnie nawet 50 mln zł, na co 
składają się m.in. 38 mln zł z własnych działań 
Gminy, dodatkowe 10 mln zł ze sprzedaży dzia-
łek w Jasienickiej Niskoemisyjnej Strefie Ekono-
micznej, 17 mln zł pozyskane z innych źródeł, w 
tym rządowych, 5 mln zł z Polskiego Ładu. Po-
dziękował wiceministrowi Stanisławowi Szwe-
dowi. 

Zapowiedział również, że w najbliższym czasie 
Gmina Jasienica rozpocznie działania związane z 
poszerzeniem Strefy o kolejne 70 hektarów. W 
tym roku zbyto sześć kolejnych działek o łącznej 
powierzchni blisko 9 hektarów, pozyskując do 
gminnego budżetu prawie 17 mln zł. To cieszy, 
ale też oznacza, że trzy piąte obecnej Strefy już 
została zajęta. Aby dalej Gmina Jasienica mogła 
inwestować w przyszłość, musi rozwinąć Strefę. 

Na zakończenie wystąpienia złożył życzenia bo-
żonarodzeniowe i noworoczne. Janusz Pierzyna 
przypomniał, że siadając do wigilijnego stołu 
dziękujemy za to, co otrzymaliśmy, z żalem że-
gnamy tych, którzy w tym roku odeszli, ale cie-
szymy się też z tych, którzy się narodzili. Z troską 
patrzymy również w przyszłość. – Chciałbym ży-
czyć, aby wszystkie te troski były ulotne, nie zaj-
mowały naszych umysłów. Abyśmy byli silni tak-
że tym dobrem, jakie otrzymujemy od drugiego 
człowieka. Niech się nam szczęści i darzy! – ży-
czył wójt. 

Spotkaniu towarzyszyła muzyka zespołu „Du-
doski”, a na scenie także grający standardy jaz-
zowe Jerry Brass Band. Panie z Koła Gospodyń 
Wiejskich w Jasienicy już tradycyjnie przygoto-
wały smażonego karpia z sałatką. 
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UHONOROWANIE LUDZI KULTURY 
Muzyk Stanisław Urban, malarz Florian 

Kohut oraz poeta Juliusz Wątroba zostali 

uhonorowani dyplomami za działalność ar-
tystyczną podczas ostatniej w 2021 roku se-

sji Rady Gminy Jasienica.  
Jak wyjaśnił wójt Janusz Pierzyna, utarła 

się tradycja, że na początku ostatniej sesji w 
roku wręczane są nagrody mieszkańcom gmi-
ny w dziedzinie kultury. W tym roku trafiła 
ona do Stanisława Urbana, nominowanego do 
Nagrody Starosty Bielskiego im. Księdza Jó-
zefa Londzina. Nagrodzono go za wieloletnią 
działalność artystyczną, założenie przed 20 lat 
i prowadzenie Big Bandu, promocję gminy, a 
także 33 lata pracy z młodzieżą w szkole. 

– Pan Stanisław bardzo mocno się zazna-
czył w tej części życia kulturalnego w naszej 
gminie. Każdego roku muzyczne umiejętności 
zdobywają kolejne roczniki, to już przez te 
ponad 30 lat kilkaset osób miało możliwość 
bliskiego zetknięcia się z muzyką. Uczył te 
pokolenia grać, rozwijał ich muzyczny talent, 
ku uciesze rodziców, dziadków. Niektórzy 
publicznie dalej grają, niektórzy tylko dla sie-
bie czy w gronie rodzinnym, ale ta muzyczna 
kultura została wśród nas, dając nam wielką 
radość – mówił wójt Janusz Pierzyna. Podkre-
ślił też, że Stanisław Urban cały czas działa 
społecznie. 

Nagrodzony dziękując zaprosił na trady-
cyjny koncert noworoczny Big Bandu, który 
odbędzie się pod koniec lutego. 

 Dyplomem uhonorowano również mala-
rza, ale i byłego radnego Floriana Kohuta. 
Wójt podkreślił, że w minionym roku artysta 
obchodził 55 lat pracy twórczej i 30 lat 
otwarcia Galerii Pod Strachem Polnym. – To 
wiele lat przelewania swojego uczucia na 
płótno. Swoim talentem potrafił przykuć 
uwagę wielu ludzi, nie tylko w naszej gminie, 
ale i na całym świecie, skąd płyną do niego 
zaproszenia na wystawy i plenery. Cieszymy 
się, że umiłował tę naszą ziemię i ciągle ją 
prezentuje na swoich obrazach – mówił wójt. 
– Zawsze podkreślałem, że jestem ze Śląska 
Cieszyńskiego, dumny z tego, skąd pochodzę 
– dziękował Florian Kohut. Składając życze-
nia wszystkim radnym zaprosił do bielskiego 
muzeum 23 kwietnia przyszłego roku na wy-
stawę z okazji 70. rocznicy urodzin. 

Również za 50 lat pracy twórczej uhonorowa-
no Juliusza Wątrobę, który wydał już ponad 50 
tomików poezji, oprócz tego pisał sztuki teatralne 
i satyry. Mieszkańcom znany jest jako stały felie-
tonista miesięcznika „Jasienica”. – Dziękujemy za 
tę jego pasję i talent poetycki, dają nam wielki 
materiał do przemyśleń. Jego słowa zostaną dla 
nas, ale także dla przyszłych pokoleń jako głos 
naszych czasów. Dziękujemy też za jego przy-
wiązanie do Śląska Cieszyńskiego – mówił Ja-
nusz Pierzyna. 



styczeń 2022  9 

OKNO URZĘDOWE! 
W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo miesz-

kańców naszej gminy Urząd zachęca do korzy-
stania z możliwości pozostawienia pism w 
oknie urzędowym. 

Przypominamy, że obok głównego wejścia do 
Urzędu, zostało uruchomione okno urzędowe, 
czynne w godzinach pracy Urzędu. Interesanci 
mogą do niego wrzucać dokumenty i wnioski 
przyniesione do Urzędu. Prosimy, aby pamiętać, 
że okno przeznaczone jest wyłącznie na pisma 
skierowane do Urzędu Gminy Jasienica. 

Wyjątkiem są wnioski dotyczące wydawania 
aktów zgonów, dowodów osobistych, a także 
meldunków. W tej sytuacji należy udać się na 
dziennik podawczy. 

Pracownicy Urzędu zwracają się z prośbą, by 
w trosce o zdrowie wchodzić do Urzędu pojedyn-
czo. 

Prosimy o dostosowanie się do wyżej wymie-
nionych zaleceń. 

Urząd Gminy Jasienica

PROJEKT NA ROZBUDOWĘ 
Trwają prace projektowe obejmujące roz-

budowę dwóch szkół – w Iłownicy i Wieszczę-
tach. 

Jak wyjaśnia wójt Janusz Pierzyna, to z jednej 
strony pokłosie reformy edukacji, wydłużającej o 
dwa lata naukę w szkołach podstawowych, z dru-
giej – rozwój sołectw gminy Jasienica. – Inwesty-
cje te poprawią obecne warunki nauczania, które 
przyczynią się do osiągania przez uczniów szkoły 
coraz lepszych wyników. Z kolei dodatkowe sa-
le wpłyną pozytywnie na warunki pracy kadry 
pedagogicznej. – mówi Janusz Pierzyna.  

Ostatnio zostały opracowane wstępne koncep-
cje rozbudowy obu placówek o nowe segmenty, 
obecnie Gmina zleciła przygotowanie dokładnych 
projektów. I tak w Iłownicy nowy segment do 
gmachu głównego zostanie dobudowany w części 
południowo-wschodniej, tam gdzie obecnie mie-
ści się szkolny parking. Będzie miał osobne wej-
ście, klatkę schodową i korytarze łączące z gma-
chem głównym na każdej z dwóch kondygnacji. 

Na parterze przewidziano trzy pomieszczenia 
przedszkolne z dwoma dostosowanymi dla malu-
chów toaletami, szatnię, zmywalnię i pomiesz-
czenie socjalne. Z kolei na piętrze będą trzy sale 
lekcyjne, w tym dwie z zapleczem, pomieszczenie 
medyczne i węzeł sanitarny. 

Dodatkowy segment dydaktyczny przewidzia-
no do postawienia również w Wieszczętach. 
Zgodnie z przyjętą koncepcją zostanie dobudo-
wany do gmachu głównego szkoły w miejscu 
obecnego boiska asfaltowego. Nowa część będzie 
miała dwie kondygnacje, obie połączone koryta-
rzami z głównym gmachem, własne wejście, bę-
dzie również winda i klatka schodowa. Zarówno 
na parterze, jak i piętrze zmieści się pokój peda-
goga, dwie sale dydaktyczne, węzeł sanitarny, 
również z toaletami dla osób z niepełnosprawno-
ściami, i pomieszczenia pomocnicze. Będzie jesz-
cze niewielka piwnica, w której zaplanowano 
pomieszczenie gospodarcze. 

 

ROK 2021 W LICZBACH 
Znane są już niektóre statystyki dotyczące roku 2021 w gminie Jasieni-

ca. 
Na koniec 2021 roku gmina Jasienica liczyła 24 352 mieszkańców, w tym 11 

972 mężczyzn i 12 380 kobiety. To o 63 osób więcej niż przed rokiem. W ub. 
roku w Gminie Jasienica urodziło się 245 dzieci, w tym 126 chłopców i 119 
dziewczynki. 

Najpopularniejsze imiona dla chłopców to Antoni, Mikołaj, Oliwier zaś dla 
dziewczynek – Zuzanna, Zofia, Hanna. 

W tym samym okresie zmarły 292 osoby, w tym 150 mężczyzn i 142 kobiet. 
Z kolei związek małżeński zawarło 217 mieszkańców. 
Warto dodać, że w Urzędzie Stanu Cywilnego Jasienica w 2021 roku wrę-

czono 51 medali dla par małżeńskich obchodzących jubileusze długoletniego 
pożycia małżeńskiego. Rok wcześniej podobnych par małżeńskich było 43. 
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ZJAZD POWIATOWY OSP RP W JASIENICY 
Janusz Pierzyna, wójt i prezes 

Związku Gminnego OSP RP w 
Jasienicy został ponownie wy-
brany wiceprezesem Powiatowe-
go Związku OSP RP w Bielsku-
Białej.  

W sobotę 15 stycznia delegaci 
V Zjazdu Oddziału Powiatowego 
Związku OSP RP w Bielsku-Białej 
zebrali się w sali widowiskowej 
Gminnego Ośrodka Kultury w Ja-
sienicy na Drzewiarzu. Podczas 
obrad podsumowali minioną ka-
dencję, wytyczyli też kierunki 
działania na nową pięcioletnią ka-
dencję organizacji powiatowej 
OSP.  

W spotkaniu uczestniczyli 
m.in.: wicewojewoda śląski Jan 
Chrząszcz, Komendant Miejski 
Państwowej Straży Pożarnej w 
Bielsku-Białej st. bryg. Zbigniew 
Mizera, prezes Oddziału Powiato-
wego Związku OSP RP w Bielsku-
Białej Stanisław Nycz, naczelnik 
wydziału zarządzania kryzysowego 
powiatu bielskiego Marek Rączka, 
przewodniczący Sądu Honorowego 
Marian Indeka, starosta bielski 
Andrzej Płonka, burmistrz Miasta 
Czechowice-Dziedzice Marian 
Błachut, zastępca wójta gminy Ja-
worze Anna Skotnicka-Nędzka, 
wójt gminy Bestwina Artur Be-
niowski, zastępca wójta gminy Po-
rąbka Bogusław Wawak oraz czło-
nek Zarządu Powiatu Bielskiego 
Barbara Adamska. 

Zebrani, przed przystąpieniem 
do obrad, uczcili chwilą ciszy pa-
mięć druhów OSP z terenu całego 
powiatu bielskiego, którzy zmarli 
w okresie 5 lat kadencji (2016 – 
2021). 

Przedstawiciel Prezydium Za-
rządu Wojewódzkiego Janusz Pie-
rzyna w asyście Mariana Indeki i 
Stanisława Nycza odznaczył „Zło-
tym Znakiem Związku”, najwyż-

szym odznaczeniem strażackim, 
druha Kazimierza Stanię z OSP 
Stara Wieś i Komendanta PSP st. 
bryg. Zbigniewa Mizerę medalem 
Honorowym im. Bolesława Cho-
micza. Wyróżnienia te zostały na-
dane decyzją Zarządu Głównego 
ZOSP RP w Warszawie. 

Wójt Janusz Pierzyna w imieniu 
Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP 
w Katowicach podziękował za 
współpracę zarządowi kończącemu 
kadencję. – Dziękuję za współpra-
cę całemu zarządowi oraz straża-
kom ochotnikom za zaangażowa-
nie oraz ofiarną pomoc w akcjach 
ratowniczych. Dziękuję również 
włodarzom samorządów gminnych 
i powiatowego za wsparcie finan-
sowe dla KM PSP w Bielsku-
Białej oraz dla jednostek Ochotni-
czych Straży Pożarnych. Co więcej 
dziękuję za codzienną współpracę 
w zakresie pomocy w utrzymaniu 
bezpieczeństwa na terenie powiatu 
bielskiego - dodawał wójt. 

W dalszej części spotkania jed-
nogłośnie udzielono absolutorium 
ustępującemu zarządowi, jednogło-
śnie też wybrano nowe władze.  

Prezesem Zarządu został Stani-
sław Nycz. Ponownie wicepreze-
sem Zarządu Oddziału Powiatowe-
go OSP RP wybrano wójta gminy 
Jasienica i zarazem prezesa Gmin-
nego Związku OSP RP w Jasienicy 
Janusza Pierzynę. Został on wy-
brany również jako jeden z dwóch 
przedstawicieli do Zarządu Woje-
wódzkiego ZOSP RP w Katowi-
cach. 

Podczas zjazdu hymn zagrała 
Orkiestra Dęta OSP Mazańcowice 
pod kierunkiem Mieczysława Or-
lickiego. 

Zarząd Oddziału Powiatowe-
go ZOSP RP w Bielsku-Białej 
Prezes: Stanisław Nycz 
Wiceprezes: Janusz Pierzyna 

Wiceprezes: Krzysztof Ryłko 
Wiceprezes: Zygmunt Łukoś 
Wiceprezes: Grzegorz Gabor 
Sekretarz: Roman Jędrzejko 
Skarbnik: Krzysztof Kuś 
Członek Prezydium: Szymon Ka-
stelik 
Członek Prezydium: Mariusz Mę-
drzak 
Członek Prezydium: bryg. Zbi-
gniew Mizera - Komendant Miej-
ski PSP w Bielsku-Białej 

Członkowie Zarządu Oddzia-
łu Powiatowego ZOSP RP w 
Bielsku-Białej: 
Artur Beniowski - Bestwina 
Mirosław Szemla - Buczkowice 
Marian Błachut - Czechowice-
Dziedzice 
Marcin Dziki - Czechowice-
Dziedzice 
Florian Feruga - Jasienica 
Stanisław Cebulak - Jasienica 
Artur Duława - Jasienica 
Roman Marekwica - Jasienica 
Czesław Malchar - Jaworze 
Jan Samerlik - Kozy 
Damian Czernik - Porąbka 
Marek Sporek - Porąbka  
Tomasz Przybyła - Szczyrk 
Tadeusz Łaś - Wilamowice 
Katarzyna Lalik - Wilkowice 
Jan Chrząszcz - Wicewojewoda 
Śląski 
Zbigniew Mizera - Komendant 
Miejski Państwowej Straży Pożar-
nej w Bielsku-Białej  

Przedstawiciele do Zarządu 
Oddziału Wojewódzkiego ZOSP 
RP w Katowicach: 
Stanisław Nycz  
Janusz Pierzyna  

Komisja Rewizyjna oddziału 
powiatowego: 
Przewodniczący: Tomasz Donocik  
Zastępca Przewodniczącego: Ta-
deusz Szkucik 
Sekretarz: Wojciech Kąkol 
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Z  G Ó R K I … 

W Nowym Roku 

 Gdy (na saniach?) dotrze do Państwa ten tek-
ścik, zapomnimy już o przesyłanych i przyjmo-
wanych hurtowo życzeniach, z których i tak nic 
nie wynika, ale gdy to piszę jest sylwester, ostatni 
dzień Starego Roku. Jutro pierwszy dzień Nowe-
go, który już się skrada, by wygryźć  i zająć miej-
sce Starego Dziada. Choć może nie wypada być 
tak nachalnym? Może nie wypada w domu, w 
miejscu pracy, w polityce, ale tam, gdzie rządzi 
niepodzielnie i nieprzekupnie upływający czas, 
wypada, a nawet trzeba, bo nic się nie da zrobić i 
należy akceptować to, co nieuchronne. Kalendarz 
nie kłamie. Choć Święta Bożego Narodzenia za 
nami, choinki dalej mrugają zalotnie ledowymi 
światełkami, natura po raz kolejny z nas najnor-
malniej i bezczelnie kpi. Zamiast śniegu szaro, 
buro i ponuro. Zamiast strzelającego mrozu 
(strzelają już tylko petardy, straszące domowe 
czworonogi), plus 12 stopni Celsjusza. Wpraw-
dzie w pierwszy dzień Godnych Świąt był śnieg, a 
nawet mróz, ale teraz wszystko wróciło do anor-
malnej normy. Stopniały bałwany (szkoda, że tyl-
ko śniegowe), błotko pod nogami i ciepło, ciepeł-
ko, z którego mogą się cieszyć chyba tylko po-
sprowadzane na siłę do naszego kraju o umiarko-
wanym klimacie egzotyczne zwierzątka i rośli-
ny… A ciśnienie spada, depresja się wkrada… 
 Nie tylko importowane fauna i flora powinny 
się cieszyć z ciepełka, gdy zostaliśmy zmrożeni (a 
jednak!) nie spadkiem temperatury, ale… gigan-
tycznym wzrostem cen! A już te za gaz są drama-
tyczne! Jak zwykle, nie ma winnych, a jeśli już 
są, to zależnie od wskazującego, stanowią ich 
kompletnie różne złe moce, tak że trudno dociec, 
jaka jest prawda.  

Prawda leży pośrodku, jak twierdzą od wieków 
filozofowie, a my leżymy i kwiczymy z wizją ra-

chunków, które niebawem 
przyfruną na skrzydłach 
Poczty Polskiej! Nie ma in-
nej rady, jedynie się upić, kto 
jeszcze może (ja nie mogę po 
ataku podagry), bo Sylwester 
rozgrzeszy i na kilka godzin zapomni się o tym, 
co nas jeszcze czeka. 
 Szukam, na trzeźwo, czegoś pozytywnego… 
Jest! Przecież żyjemy! Przeżyliśmy! Koronawiru-
sa i inne choróbska. Po trzeciej dawce szczepion-
ki czuję się pewniej, choć niepewność nam przy-
pisana, więc przyszłości nie da się przewidzieć. 
To chyba jest najpiękniejsze, bo Nowy Roczek, 
który jeszcze malusieńki i głupiutki, być może 
nabierze rozumu i będzie mądrzejszy od poprzed-
nika!? Może wybierze Dobro, którym nas obda-
rzy, a zło wyrzuci za najdalsze galaktyki, do któ-
rych nie dotrze nawet wścibskie oko najnowszego 
teleskopu, właśnie wystrzelonego w kosmos? 
Może obdarzy nas Pięknem, które wprawdzie w 
zasięgu wzroku, ale w zabieganiu niewidoczne, a 
brzydotę przykryje czapką - niewidką, która 
wprawdzie z baśni, ale to by było dopiero piękne, 
gdyby baśniowe marzenia się ziszczały! Może 
podpowie dyskretnie i skutecznie decydentom, 
nie jak segregować śmieci, ale co robić, by ich nie 
produkować! 
 Propozycji dla Nowego Roku mam wiele, ale 
nawet nie będę mu ich przedstawiał, bo i tak zrobi 
po swojemu. Może na złość i na przekór, ale już 
naprawdę (nie na fałsz), życzę mrugających do 
nas gwiazdek pomyślności, które tę pomyślność 
ześlą z nieba (to wersja dla wierzących), czy ko-
smosu (dla niedowiarków i agnostyków), by żyło 
nam się piękniej, bo po to przecież żyjemy… 

Juliusz Wątroba 

WYMIANA STARYCH KOPCIUCHÓW 

Przypominamy o konieczności wymiany kotłów, tzw. „kopciuchów” w związku z zapisami  Uchwały 
Nr V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017r. „uchwała antysmogowa”. 

Terminy wymiany kotłów: (zgodnie z uchwałą antysmogową przyjętą przez Sejmik Woj. Śląskiego) 
• do końca 2023 roku - kotły od 5 do 10 lat od daty ich produkcji (instalacje z 2007 r. do 2012 r.) 
• do końca 2025 roku - kotły poniżej 5 lat od daty ich produkcji (instalacje z 2013 r. do 31.08.2017 r.) 
• do końca 2027 roku - kotły klasy 3 lub 4 (według normy PN-EN 303-5:2012) 

Wiek instalacji należy liczyć na dzień 1.09.2017r.  
Pierwsze wymiany kotłów, których należało dokonać do końca 2021 roku dotyczyły instalacji z 2006 r.        

i starszych oraz nie posiadających tabliczki znamionowej. 
 



12  styczeń 2022 

„ŚPIESZMY SIĘ KOCHAĆ LUDZI” 
Witóm piyknie!  

Tego człowieka nie było trzeja sie śpiychać 
kochać, dyć bymy go i tak nie dognali. W rozdo-
waniu miłości drugimu był na piyrszym miejscu. 
To łón z daleka swojóm postawóm, rozprómiy-
niónóm gymbulkom pełnóm miłości, łobdarzoł 
nas swoją życiowym mądrością, kiero niejedny-
mu sie przydała. To był przeca nasz kamrat, kiery 
nóm przoł, a my przoli jymu. 

29 listopada dostali my smutnóm wiadómość, 
że pielgrzymka ziemsko naszego kolegi Franka 
Stuska sie zakóńczyła. Łódź jego żywota dobiła 
do brzegu. A z moji piersi w tym mómyncie wy-
rwały sie słowa: „Pónbóczku, Pónbóczku! Czyś 
sie nie pomylił? Żeś Franka nóm zebroł, a nas ło-
siyrocił? – Isto tam w niebie Franka Ci trzeja, my 
się z tym zgodzómy, Twoja Bożo wola. Ty nóm 
łzy łobetrzysz, serce uspokoisz, a to kim był Fra-
nek dlo nas tu na ziymi bydymy spóminać na nie-
jednym spotkaniu. Dyć był krzewicielym i miło-
śnikiem pięknej Cieszyńskij Ziymi, jej tradycji i 
łobrzyndu. Miłowoł i pielyngnowoł spuścizne na-
szych łojców. Nie gańbił się rzóndzić po naszy-
mu, bo przeca wiedzioł, że ta nasza mowa jest 
słószno, wolno, łopaterno, jak pisała nasza poetka 
Emilia Michalsko: „A przerosto siłom, co koże 
miłować te ziymie roztomiłom”. 

Przyjaciel nasz miłował te ziymie z całego ser-
ca, był też wielkim miłośnikym ludzi, przyrody i 

zwiyrząt. Do kożdego miał 
łotwarte serce, wyciągniyn 
tóm dłoń i dobre słowa. Nie-
downo, kie poczuł się źle, a 
roki gnały do przodku, przy-
szeł do Zespołu Regiónalne-
go Josiyniczanka, kierego 
był przez kupe roków człon-
kym, coby się pożegnać i łoddać strój. To piękne 
łoblycze cieszyński powiesił do szranku z myślą, 
że nie bydzie tam dłógo wisieć bezużytecznie, bo 
przydzie jakisi Paweł, Adam abo Jónek. Łoblecze 
zaś Tyn piykny strój i bydzie śpiywoł a tańcowoł, 
tyn dostojny, hyrny taniec „szarocz”, tak jak nasz 
Franek. Czy się to spełni?! 

Nasz drogi Przyjacielu, za ty wszystki roki 
spyndzone razym, dzisio Ci dziynkujemy. Odsze-
dłeś po dobrym gospodarowaniu talyntami, jakimi 
Cie Bóg łobdarzył. Ta Ziymia Cieszyńsko, kie-
róm tak umiłowałeś, przyjyła Cie jak matka do 
swojego łóna. „Do widzenia w onym lepszym 
kraju, do widzenia”. 

Łobiecujemy Ci nasz drogi Przyjacielu, że jak 
kiedy na grób Twój proch naleci, abo go zakryje 
jesień szaróm mgliczkóm, przidymy, łoczysz-
czymy go piyknie, ale nigdy łzami, lecz naszóm 
cieszyńskim pieśniczkóm. 

J.N.Josiyniczanin 

SERCE NA NAKRĘTKI – W MAZAŃCOWICACH ZBIERAMY NA SZCZYTNY CEL 
W wielu miejscowościach   do specjalnych po-

jemników zbierane są plastikowe nakrętki.  21 
grudnia taki pojemnik, w kształcie serca stanął w 
Mazańcowicach. 

Dochód ze zbiórki będzie przeznaczony  na lecze-
nie i rehabilitację Cyprianka. Chłopiec zmaga się z 
Trisomią 21, padaczką lekooporną, zespołem Westa, 
niedosłuchem,  niedoczynnością tarczycy. Wraz ze 
swoimi rodzicami mieszka w Mazańcowicach. 

 Zachęcam wszystkich do wrzucania nakrętek.  
Serce znajduje się w pobliżu sklepu Emi.  

Bardzo dziękuję tym, którzy wsparli inicjatywę 
powstania serca. Dziękuję Pani Jolancie, Panom 
Grzegorzowi, Markowi, Mirosławowi i zarządowi 
Stowarzyszenia Przyjaciół Mazańcowic. 

Mam nadzieję, że serduszko będzie się szybko na-
pełniać, cieszyć Cyprianka i wszystkich nas, miesz-
kańców Mazańcowic.  

Dariusz Krymski 

„Miarą twojego człowieczeństwa jest wielkość twojej troski 

o drugiego człowieka”          (Ks. Mieczysław Maliński). 
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WYNALAZCA Z BIER
Józef Bożek (ur. 28 lutego 1782 – zm. 21 października 

1835) – wynalazca, mechanik, konstruktor wielu modeli, 
m.in. maszyny parowej, którą zastosował do wozu i łodzi. 
Przez Gustawa Morcinka zwany młynarczykiem, przez Zofię 
Kossak czarodziejem. A kim był w rzeczywistości? Na pew-
no człowiekiem z pasją i wiedzą. Miał talent, ale nie miał 
szczęścia. 

Urodził się w Bierach, niedaleko Grodźca; był synem 
młynarza, ale mąki mielić nie chciał, co jego ojciec miał mu 
za złe i w przypływach gniewu niszczył jego modele i dzie-
cięce konstrukcje. Gdyby Bożek zajął się rodzinnym mły-
nem, może nie musiano by go sprzedać za kopę główek ka-
pusty. Jednak to mechanika była tym, co go pasjonowało. 
Powędrował, jak na uczonego przystało, do gimnazjum w 
Cieszynie. Zawsze w biedzie i zawsze pod górę. Z powo-
dzeniem jednak upodobał sobie uprzykrzyć życie zegarmi-
strzom tego miasta, mechanizmu zegarka bowiem tak jak 
on, nie znał nikt. Dobrze więc, że i wyniósł się z Cieszyna w 
porę, bo niejeden zegarmistrz nie miałby tu czego szukać. A 
później były studia i fascynacja maszyną parową, którą to 
zaszczepił mu jeden obieżyświat, wracający z Londynu, snu-
jący w nieskończoność wizję „powozu bez koni”. Toż i Bożek 
wziął sprawę w swoje ręce. 17 września 1815 roku zorgani-
zował w Pradze publiczny pokaz swojego „kunsztownego 
wozu parowego”. I choć wynalazek się spodobał, a machina 
parowała działała, pozostało to bez echa. W dwa lata póź-
niej Bożek podjął następną próbę pokazową.  

* * * * 
– Mamo, mamo! – do kuchni wbiegł zdyszany, może 9-letni 
chłopiec. Trzymał w ręku afisz zerwany ze słupa. 
 – Zobacz! Będzie u nas pokaz łodzi, takiej, co to para ją w 
ruch wprawia. Ach, jak chciałbym nią popłynąć. To pan Bo-
żek znowu będzie pokazował nam cuda. Powiedz, że tam 
dzisiaj pójdziemy?! I zaczął szarpać niewysoką kobiecinę za 
rękaw. 
– Jeśli tak bardzo chcesz. W końcu może i dobrze choć w 
niedzielę na staruszkę Wełtawę popatrzeć – odrzekła powoli 
kobieta. Chłopiec szalejąc z radości, rzucił się w jej objęcia, 
plącząc w długą spódnicę, po czym ponownie wybiegł z do-
mu, zapomniawszy zamknąć za sobą drzwi. 
 – Jak zawsze – pomyślała kobieta i wzdychając, podniosła 
z ziemi afisz, który zdążył sfrunąć na podłogę. 

* * * * 
Tłum gęstniał i w parku robiło się coraz gwarniej. Panie z 

parasolkami w dłoniach były znakiem, iż prawdziwe lato 

nadchodzi wielkimi krokami, toż i trzeba osłonić się przed 
promieniami słońca, jakoż i dokładnie chronić przed nim 
twarze i ręce. Panowie żywo dyskutowali, zbijając się w ma-
łe grupki niczym ptactwo. Czasem podnosili głosy, gdy te-
mat był o ekonomii, czasem znów milknęli, gdy który z nich 
mówił o polityce. Co i raz wybuchały śmiechy, ale i płacz 
dziecka gdzieś ukrytego w tłumie. Entuzjazm wyczekiwania 
rósł z każdą minutą, tym bardziej, że i pojawił się sam Bo-
żek, na widok którego zaczęto szeptać i pokazywać go so-
bie palcami. 

Pan mechanikus ustawił się na podium, rozejrzał zado-
wolony i zaczął przemawiać do kolorowego tłumu, który go 
otaczał. 
 – Mam zaszczyt zaprezentować publiczności tu przybyłej – 
mówił – wszystkie moje eksperymenta, którem czynił z zami-
łowania i ku rozwojowi nauki naszej, bo i wóz parowy, czół-
no parowe... Mówca nie dokończył, bo z nagła silny poryw 
wiatru strącił mu z głowy kapelusz. W mgnieniu oka zrobiło 
się ciemno, a z nieba zaczęły spadać ogromne krople desz-
czu. Tłum zaczął szybko rozchodzić się, a chwilę później już 
biegł, szukając schronienia w najbliższych zabudowaniach 
za parkiem. Strugi deszczu lały się z nieba, a ludzie szukali 
drogi ucieczki. Z nagła wybuchły też nawoływania, a potem 
krzyki, które niknęły jednak szybko w fali spadających kro-
pel. 
– Złodziej, złooodziej! – niosło się po parku, powtarzane 
echem wielu głosów. Bożek pochłonięty swoimi myślami nie 
słyszał ich. Dopiero później powiedziano mu, że prascy 
opryszkowie ukradli kasę, w której znajdował się cały utarg z 
pokazu. Bożek jeszcze nie wiedział, że jest bankrutem, ale 
przeczuwał, że pokaz, który przygotowywał dwa lata, jest 
stracony i jego szansa też. Siedział więc przemoczony, pró-
bując odpowiedzieć sobie na odwieczne pytanie ludzkości. 
Dlaczego? Dlaczego właśnie teraz? Zapatrzony w kałużę 
przypominał czaplę, która wypatruje w wodzie posiłku. 

Powoli zaczęło się przejaśniać, ale ludzie już dawno się 
porozchodzili. Tylko ci najbardziej wytrwali przeczekali ule-
wę i wrócili, ale doprawdy było ich niewielu. Wśród nich za-
ledwie jedno dziecko. 
– Mamo, mamo, zobaczymy łódź. Ona jest wspaniała! I koła 
ma na zewnątrz, i ta para! 

Wtem pojawiła się nad chłopcem wysoka postać Bożka. 
 – Na pewno chcesz nią popłynąć? – ni to zapytał, ni zwrócił 
się do chłopca. 
 – Tak – odkrzyknął chłopiec i począł wdrapywać się po 
schodkach w kierunku łodzi. 

Bożek i pozostała garstka publiczności poszła za nim. 
Wszak była na afiszu obiecana atrakcja płynięcia łodzią, 
więc i nie zamierzano z niej rezygnować. 
– Jestem zrujnowany – szeptał Bożek – zupełnie zrujnowa-
ny.  

Kiedy jednak podniósł oczy i spojrzał na uśmiech chłop-
ca, który stał w zachwycie przy rufie i wpatrywał się w We-
łtawę, z nagła napłynęła mu myśl, że może dla tego dziecka 
to najpiękniejszy dzień życia... 

Beata Kania z Bielska-Białej 
[prawa autorskie]

Za wysokim pozwoleniem 

w niedzielę dnia 1 czerwca 1817  

(jeżeli pogoda dopisze) 

będzie miał niżej podpisany zaszczyt przedstawić 

szanownej publiczności  

swoją łódź parową 

7 sążni długą i 9 stóp szeroką 

Mechanikus – Józef Bożek 
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SŁOWA MAJĄ OGROMNĄ MOC. TO SŁOWA STWORZYŁY AUSCHWITZ…
 Podróż autokarem była przyjemna, dobrze 
być razem. Nie zdawałam sobie sprawy, co bę-
dzie za godzinę. W końcu wysiadamy z autobu-
su, przechodzimy przez bramki kontrolne, dosta-
jemy odbiorniki i słuchawki. Krótko rozmawia-
my z panią przewodnik. Zaczynamy zwiedza-
nie… 
 Na samym początku widzę napis „Arbeit 
macht frei”. Bardzo ironiczny napis, gdy mój 
wzrok po raz pierwszy na niego padł, poczułam, 
że mięśnie mi tężeją. Powietrze staje się bardzo 
gęste, nie mogę oddychać. Ludzie znikają, je-
stem tylko ja i brama, przez którą przeszły setki 
tysięcy zwyczajnych osób, takich jak ja. Ale ja 
tylko zwiedzam, a oni jeszcze nie wiedzą, że 
czeka ich piekło. Idę z nimi, czuję ich i swój 
niepokój. Czuję strach.  
 Pierwszy barak. Zdjęcia. Ludzie ogoleni do 
zera. Widzę imiona i nazwiska, wydają mi się 
znajome. Mój oddech jest coraz cięższy. Pasiaki 
– znaki rozpoznawcze obozu śmierci – wiszą bez 
życia w gablocie. Zimne, szare dziecięce ubra-
nia, które kiedyś znajdowały się na radosnych, 
roześmianych małych ciałkach. Ciałka te wyko-
rzystywał m.in. doktor Mengele. Morderca, anioł 
śmierci, który sam dożył później starości, innym 
nie dał takiej szansy. Wychodzimy z baraku. 
 Racje żywnościowe ludzi przebywających w 
obozie są żałośnie marne. Słyszę to od pani 
przewodnik. Widzę ludzi. Mężczyzn przewraca-
jących beczkę z jakąś mętną zupą i innych, wy-
rywających sobie miski, jakieś naczynia. 
Upodlonych, zlizujących resztki z ziemi. Widzę 
wychudzone dzieci, które nie mają już siły, aby 
wstać i wziąć miskę. 
 Następny barak. Rzeczy, puste walizki, pod-
pisane, lecz bez właścicieli. Buty znoszone, ob-
darte. Miski. Do tej pory mam przed oczami jed-
ną z nich – czerwono-biała, z granatowym 
kwiatkiem w środku. 
 Następny barak. Patrzę na ścianę skazań, 
gdzie wykonywano egzekucje. Zerkam, nie 
umiem patrzeć wprost. Widzę tak zwane „łaź-
nie”, widzę nagie kobiety, które nie mają poję-
cia, że za moment będą martwe. Szubienica. 
Przyciąga wzrok. „Łaźnia” mężczyzn. Tam już 
nie ma nikogo, nie słychać oddechów, są strace-
ni. Wyjście z baraku. Staję ze ścianą skazań twa-
rzą w twarz. Widzę stosy martwych ludzi. Bez 
namysłu kładę kwiaty, zapalam znicz. Nie za-
pomnę. Żegnam się. Opuszczam barak. Słucham 
historii ks. Maksymiliana Kolbego – bohatera. 
 Następny barak. Życie Żydów przed wojną i 
obozami. Oglądam film. Widzę dzieci, śmieją 
się do mnie. Dorośli jedzą, rozmawiają. Następ-
ne, co pamiętam, to modlitwa. Słyszę chór kilku-
set głosów. Księga, ogromna Księga Imion. Set-
ki tysięcy imion i nazwisk zapisanych na białych 
stronach. Ci ludzie już nigdy nie wrócą… 

 Koniec baraków. Komora gazowa, krematorium. 
Wchodzę. Ciemny korytarz, dostrzegam komorę. Idę 
dalej, a nadzy, wychudzeni ludzie patrzą milcząco na 
mnie. Dzieci, kobiety, mężczyźni. Ci sami, którzy wid-
nieli na zdjęciach. Te same twarze. Idę przez środek, 
obserwują mnie. Widzę jak upadają, jeden po drugim. 
Krematorium. Członkowie Sonderkommando wkładają 
ich ciała do pieca. Twarze tych zapracowanych są rów-
nie martwe, oni są martwi za życia. 
 Birkenau. Brama śmierci. Deszcz spływa po każdym 
z nas. Peron. Pociągi. Wysiadają ludzie. Cisza. Jeden 
człowiek decyduje o życiu setek tysięcy osób. Na pra-
wo – żyjesz, na lewo – jesteś martwy, choć jeszcze o 
tym nie wiesz. A może już wiesz?.. Przechodzimy 
przez kolejne baraki, widzę wychudzonych ludzi leżą-
cych jeden na drugim. Upodlonych. Bez nadziei w 
oczach. Ludzi zmieszanych z błotem, leżących na go-
łych deskach. Tych, którzy nie mają już siły wstać, ży-
jących w brudzie i smrodzie, tych, którzy nie mogą za-
łatwić potrzeb fizjologicznych. Ludzi przemoczonych, 
niemających jak się zagrzać, osuszyć. Widzę ludzi 
umierających, martwych… 

 Koniec zwiedzania. Powrót. Idę aleją. Deszcz pada 
mi na twarz. Przed barakami widzę ludzi. Brudnych, 
nagich, sinych, przemarzniętych, proszących mnie o 
pomoc. Nie mogę im pomóc. Mogę tylko pamiętać… 

Uczennica klasy 8 ZSP w Jasienicy 
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NIEZBĘDNA PIERWSZA POMOC 
Dwie szkoły z gminy Jasienica zostały doce-

nione podczas 10. Powiatowego Konkursu 
Udzielania Pierwszej Pomocy. 

Udział w tej edycji konkursu wzięło ok. 300 
uczniów z siódmych i ósmych klas z 30 szkół 
podstawowych z powiatu bielskiego. Z okazji ju-
bileuszu starosta bielski przyznał dodatkowe na-
grody dla 3 placówek, które były najaktywniejsze, 
najczęściej brały udział i miały najwięcej laure-
atów: SP nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach, Ze-
społu Szkolno-Przedszkolnego w Mazańcowicach 
oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Tade-
usza Kościuszki w Jasienicy. 

W finale 10. Powiatowego Konkursu Udziela-
nia Pierwszej Pomocy młodzież zmierzyła się z 
zadaniami praktycznymi, m.in. najpierw uciska-
niem serca, potem pomocy osobie, która przewró-
ciła się w piwnicy i uszkodziła sobie bark, a wsta-
jąc przebiła gwoździem dłoń. – Nawet, jeśli nie 
zostaniecie w przyszłości ratownikami medycz-
nymi, to najważniejsze, że będziecie wiedzieli, 
jak pomóc – gratulował uczniom starosta bielski 
Andrzej Płonka. Do etapu powiatowego zapro-
szono najlepszych uczniów z 15 szkół regionu. 
Część teoretyczna odbyła się zdalnie, uczniowie 
odgadywali hasło w wykreślance. Część prak-
tyczną przeprowadzili pracownicy Bielskiego Po-
gotowia Ratunkowego, współorganizatora kon-
kursu w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego. 

– Zauważamy, jak wiele zdziałała edukacja. 
Obecnie młodzi ludzie nie boją podejść się do 
osoby poszkodowanej. Nie mają żadnych oporów, 
po prostu podchodzą i udzielają pomocy – mówi 

Bożena Korzeniewicz, pielęgniarka systemu z 
bielskiego pogotowia. Potwierdza to Renata 
Wrzoł, nauczycielka edukacji dla bezpieczeństwa. 
– Nie trzeba ich namawiać do zajęć. I tak jest już 
w najmłodszych klasach, chętnie biorą udział w 
lekcjach – mówi nauczycielka. 

– Trzeba udzielić pomocy drugiemu człowie-
kowi, bo taki jest wymóg prawny – mówi Małgo-
sia Tittor, która wygrała jubileuszową edycję 
zmagań. Ratowania życia oprócz lekcji w szkole 
uczyła się oglądając filmiki na serwisie interne-
towym YouTube. Warto dodać, że pierwsze trzy 
miejsca w konkursie zajęły dziewczęta.  

Pierwsze miejsce zajęłą Małgorzata Tittor ze 
Szkoły Podstawowej nr 2 w Ligocie-Miliardo-
wicach, za nią miejsce na podium zajęła Nikola 
Filapek z SP nr 1 w Bystrej, a po niej także Pauli-
na Golec z Niepublicznej SP w Kozach. (MF) 

POMAGAMY BEZDOMNYM ZWIERZĘTOM ZE SCHRONISKA 
 „REKSIO” W BIELSKU-BIAŁEJ 

To, że największe serca mają dzieci, udowodniły 
przedszkolaki z Przedszkola Publicznego w Święto-
szówce. Po raz kolejny dzieci i ich rodzice 
zaangażowali się w pomoc  dla bezdomnych zwierząt 
ze schroniska w Bielsku-Białej. 

Na terenie przedszkola została zorganizowana ak-
cja charytatywna, w ramach której przeprowadzono  
zbiórkę karmy, koców i niezbędnych akcesoriów dla 
psów i kotów. 

Wszystkie te rzeczy zostały przekazane do schro-
niska dla zwierząt dnia 2 grudnia przez koordyna-
torów akcji. 

Poprzez takie akcje staramy się kształtować w 
dzieciach wrażliwość na losy bezdomnych zwierząt.  

W imieniu własnym oraz pracowników schroniska 
„Reksio” pragniemy bardzo serdecznie podziękować 
wszystkim darczyńcom za wrażliwość i wielkie serca! 

Nauczycielki z Przedszkola Publicznego w Świętoszówce 
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ROK 2021 POŚWIĘCONY CYPRIANOWI KAMILOWI NORWIDOWI 
W uznaniu zasług Cypriana Kamila Norwida 

dla polskiej sztuki i kultury, w 200-lecie jego 
urodzin, Sejm Rzeczypospolitej podjął uchwałę 
ustanawiającą rok 2021 rokiem Cypriana Kamila 
Norwida. 

W związku z tym w czwartek 16 grudnia 2021 
roku w Szkole Podstawowej w Wieszczętach od-
był się uroczysty apel dla klas VI - VIII. Ucznio-
wie klasy VII a i VII b zaprezentowali montaż 
słowno-muzyczny, w którym przybliżyli postać 
poety oraz jego twórczość. 

Z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną 
występy uczniów przebiegały w dwóch turach. 

Brawurowa recytacja wierszy poety z chwyta-
jącą za serce muzyką Chopina stworzyły niepo-
wtarzalny i podniosły nastrój. Dziękuję wszyst-
kim, którzy się do tego przyczynili. 

Za pomoc w przygotowaniu akademii dziękują 
Roma Tajduś i Katarzyna Bednarz. 

Katarzyna Bednarz 
 

ZŁOTO NA TURNIEJU JUDO 
Kuba Kurowski, mieszkaniec gminy Ja-

sienica i reprezentant bielskiego klubu 
PTS Janosik, wygrał X Międzynarodowy 

Turniej Judo „Pokonujemy granice”. 
Zawody przeprowadzono w sobotę 8 

stycznia na hali BKS Stal Bielsko-
Biała. Turniej stał na wysokim poziomie, 
wzięło w nim udział łącznie ponad 600 
uczestników z Polski, Czech, Słowacji, Ło-
twy i Holandii. 

Kuba Kurowski stoczył pięć walk, 
wszystkie wygrał przez ippon. W walce fina-
łowej pokonał przeciwnika z Czech. 

 

Serdeczne podziękowania za udział 
w uroczystości pogrzebowej 

Śp. Mariana Stacha, 

zamówione Msze Św., złożone wieńce i kwiaty. 
 Dziękujemy wszystkim uczestnikom pogrzebu, krewnym, 

 znajomym, sąsiadom i kolegom. 
składa 

żona z rodziną 
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DWUKROTNE  

PODIUM KAROLINY 

W sobotę 18 grudnia Karolina Klajmon na nie-
oficjalnych Mistrzostwach Polski w Oświęcimiu 
dwukrotnie stawała na podium. 

Młoda mieszkanka Jasienicy wzięła udział w zawo-
dach pływackich „Bijemy Rekordy pod patronatem 
Pawła Korzeniowskiego z okazji 75-lecia UKP Unia 
Oświęcim” na krytej pływalni MOSiR w Oświęcimiu. 
Ze względu na mocną obsadę, ilość startów oraz liczbę 
uczestników, tj. 103 kluby pływackie i 650 uczestni-
ków z całej Polski, a także z Czech, można powiedzieć, 
że były to Nieoficjalne Mistrzostwa Polski. Karolina w 
sześciu startach, dwukrotnie stawała na podium.  

Najwyższy stopień podium Karolina wywalczyła w 
starcie na 200 m stylem grzbietowym z czasem 
2:41.40, co jest piątym czasem w Polsce w kategorii 
wiekowej dziewcząt 11-letnich, w poprzednim sezonie. 
Wynik tym bardziej cieszy, że był to debiut na tym dy-
stansie. 

Natomiast w starcie na 100 m stylem grzbietowym 
Karolina uplasowała się na 3. miejscu z czasem 
1:15.60, poprawiając swój rekord życiowy o przeszło 
sekundę. Z kolei w starcie na 50 m stylem grzbieto-
wym uplasowała się zaraz za podium, zajmując 4. 
miejsce z czasem 35,62 s. Również w pozostałych star-
tach (200 m stylem dowolnym oraz 200 m stylem 
zmiennym, 50 m stylem motylkowym) Karolina była 
w czołówce poprawiając swoje rekordy życiowe. 

W ostatnich tegorocznych zawodach, które jedno-
cześnie były ostatnimi startami w kategorii 11 lat, Ka-

rolina potwierdziła, że 
jest w ogólnopolskiej 
czołówce zawodniczek 
w swojej grupie wieko-
wej.  

Podsumowując mi-
niony rok, Karolina 
łącznie na podium sta-
wała 36 razy, w tym 31 
razy indywidualnie. 
Dwukrotnie wywalczyła 
indywidualnie tytuł Mi-
strzyni Śląska oraz dwu-

krotnie tytuł Wicemi-
strzyni Śląska 11-
latków, a także 4-
krotnie Mistrzostwo 
Śląska w sztafecie. 

Czekamy na kolejne 
sukcesy w nowym roku. 

 

Reklama 

w miesięczniku „Jasienica” 

tylko 0,60 zł   

za 1 cm2 

Ogłoszenia drobne – 1 zł za słowo 
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„ M E T A L - M A X ”  
Rudzica  Centrum 

ul. Jana Chrzciciela 541,   tel.: 883 452 422 

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 
 

 
 

 

 

 

 

 

Jasienica ul. Kościelna 1210 

tel. całodobowy: 502 596 627  tel/fax: 33 815 20 20 
Pozostając z wyrazami szczerych kondolencji w chwilach żalu po stracie osoby bliskiej, oferujemy naj-

tańsze kompleksowe usługi pogrzebowe. Dysponujemy własnymi chłodniami, kaplicami pożegnalnymi 

oraz własnym krematorium. Oferujemy również szeroki wybór urn i trumien.  

Całodobowo na życzenie klienta zabieramy ciało do chłodni. 

Istnieje możliwość bezprocentowego kredytowania usług  
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