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RELACJE WÓJTA GMINY JASIENICA 
PARKING  
W CENTRUM GMINY 

Rozpoczęliśmy bu-
dowę dużego parkingu 
obok boiska szkolnego 
w Jasienicy. Zgodnie z 
planami powstanie tu 
230 miejsc postojo-
wych, będą wyznaczo-
ne miejsca parkingowe 
dla osób niepełno-

sprawnych i autobusów, przewidziano również 
ogólnodostępną toaletę. 

Parking w tym miejscu planowaliśmy zbudo-
wać już od jakiegoś czasu. W tym rejonie naszej 
gminy funkcjonuje wiele instytucji, służących 
mieszkańcom ze wszystkich sołectw. Gdy więc 
przyjeżdżają do naszego gminnego centrum ad-
ministracyjnego, powinni mieć możliwość bez-
problemowego zaparkowania. Parking zdecydo-
wanie poprawi więc sytuację z pozostawieniem 
samochodu w tym rejonie. Dodatkowo, sam plac 
łatwo będzie można przekształcić w miejsce 
sprzedaży produktów ekologicznych, wytwarza-
nych przez naszych miejscowych producentów. 

Chcę podkreślić, że wybudowanie parkingu 
odbędzie się całkowicie bez konieczności anga-
żowania środków własnych Gminy. Inwestycja 
pochłonie ponad 4,7 mln zł, z tego ponad 1,4 mln 
zł pochodzi z pozyskanego dofinansowania środ-
ków rządowych. Pozostała część zostanie z kolei 
pokryta z pieniędzy, jakie uzyskaliśmy ze sprze-
daży działki w 2020 r. za wartość blisko 4,4 mln 
zł. A przypomnę, że działkę tę kilka lat wcześniej 
pozyskaliśmy bezpłatnie. 

PIENIĄDZE NA RONDO 
Ze środków na inwestycje, na które pozyskali-

śmy dofinansowanie w ostatnich tygodniach, na-
leży wymienić także 10 mln zł na przebudowę 
skrzyżowania koło Urzędu Gminy. Chodzi o ron-
do na ul. Międzyrzeckiej i zupełnie nowy łącznik 
od Międzyrzeckiej aż do skrzyżowania z ul. 
Strumieńską koło szkoły. Jak pamiętamy, to 
fragment przebudowy całego jasienickiego węzła 
na drodze ekspresowej S52, która ma doprowa-
dzić do zmniejszenia korków, powstających w 
tym miejscu. Wraz z drugim rondem obok biblio-
teki i kolejnym obok szkoły cały nowy układ po-

zwoli na stopniowe rozdzielanie strumienia samo-
chodów i tym samym rozładowanie ruchu pojaz-
dów. 

Pieniądze pozyskaliśmy z Polskiego Ładu na 
ten środkowy odcinek. Starostwo, które wystąpiło 
o pieniądze na rondo koło szkoły, nie otrzymało 
dofinansowania, także na rondo koło biblioteki 
nie otrzymaliśmy dofinansowania - niezrozumia-
łe, ale będziemy prosić dalej. 

JUBILEUSZ SAMORZĄDU ROLNICZEGO 
Wziąłem udział w uroczystościach jubileuszu 

25-lecia Samorządu Rolniczego Województwa 
Śląskiego w Powiecie Bielskim. Warto przypo-
mnieć, że Izby Rolnicze tworzą rolnicy, także z 
naszej gminy. Odgrywają one ważną rolę, będąc 
wyrazicielami opinii całego środowiska rolnicze-
go i szerzej także wiejskiego. Podziękowałem za 
tę działalność, gdyż w ten sposób wspierają samo-
rządy gmin naszego regionu w zabiegach o doce-
nienie roli obszarów poza wielkimi aglomeracja-
mi. 

Z okazji jubileuszu nagrodzono moją działal-
ność na rzecz środowiska rolniczego, przyznano 
mi odznakę honorową „Zasłużony dla Rolnic-
twa”. Chciałem za to bardzo serdecznie podzię-
kować. 
PLAN DLA MIĘDZYRZECZA DOLNEGO 

Międzyrzecze Dolne to kolejne sołectwo na-
szej gminy, które ma nowy plan zagospodarowa-
nia przestrzennego. Podobnie, jak w większości 
przypadków, również przy tej okazji nie obyło się 
bez długotrwałych zabiegów i wielokrotnego 
przekonywania instytucji opiniujących o koniecz-
ności wprowadzenia zmian. W tym wypadku do-
tyczyło to licznych wątpliwości Regionalnej Dy-
rekcji Ochrony Środowiska, które należało cier-
pliwie wyjaśniać. 

To jest dziewiąte już sołectwo z miejscowym 
planem zagospodarowania przestrzennego, do tej 
pory udało się uchwalić plany dla Łazów, Bielo-
wicka, Wieszcząt, Roztropic, Rudzicy, Iłownicy, 
Landeka i Bierów. W przypadku nowego planu 
dla Międzyrzecza Dolnego chcę dodać, że pozwo-
li on na poszerzenie naszej Jasienickiej Niskoemi-
syjnej Strefy Ekonomicznej o następne 70 hekta-
rów przemysłowo-usługowego terenu. Obecnie na 
Strefie bowiem już dwadzieścia sześć firm zaku-
piło tereny, a kolejna inwestycja jest tam w trak-
cie realizacji.   
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RELACJE WÓJTA GMINY JASIENICA 
Trwa również budowa drugiej drogi do Strefy, 

która znacznie ułatwi komunikację w tym rejonie. 
Cieszy takie duże zainteresowanie i działania 
prywatnych przedsiębiorstw w tym obszarze, bo 
walnie przyczyniają się do rozwoju całej naszej 
gminy. 

UMOWA Z INŻYNIEREM KONTRAKTU 
W poniedziałek 23 maja wraz z prezesem fir-

my Wiertconsulting Sp. z o.o. z Poznania panem 
Arturem Bilińskim podpisałem umowę na Inży-
niera Kontraktu podczas realizacji odwiertu geo-
termalnego w Grodźcu.  

To efekt naszych długoterminowych działań. 
Jeszcze w 1999 r. zleciłem opracowanie analizy 
dotyczącej możliwości występowania ciepłych 
źródeł na terenie naszej gminy. Wynikało z niego, 
że właśnie w Grodźcu mogą występować bogate 
złożą geotermalne, dlatego w 2004 r. zakupiliśmy 
odpowiednią działkę w tym sołectwie i rozpoczę-
liśmy zabiegi o pozyskanie pieniędzy na tak kosz-
towne przedsięwzięcie. W ub. roku pozyskaliśmy 
ostatecznie prawie 15 mln zł, a więc kwotę, która 
w całości pokryje koszty dwukilometrowego od-
wiertu. 
Źródła geotermalne staną się podstawą infra-

struktury Jasienickiego Kurortu Zamkowego, za-
równo rekreacyjnych basenów, jak i ogrzewania 
tej części naszej gminy, co znacząco przyczyni się 
do jej rozwoju. Jeśli będzie ciepła woda, to należy 
powołać organ, który będzie realizował na grun-
cie gminnym inwestycja, a te z kolei będą zasilać 
budżet gminy.  

BIEG FLORIAŃSKI 
W sobotę 21 maja druhowie z OSP Święto-

szówka już po raz 20. zorganizowali Bieg Flo-
riański, doroczną imprezę biegową dla osób prak-
tycznie w każdym wieku. Gratuluję organizato-
rom, bowiem cała impreza wypadła świetnie. Do-
pisała też pogoda, a przede wszystkim zarówno 
uczestnicy, jak i towarzyszące im osoby bardzo 
dobrze się bawili. Po pandemicznym okresie 
ograniczeń wszystkim nam potrzebne są tego typu 
imprezy i spotkania, toteż cieszę się, że Bieg Flo-
riański się udał. 

Bieg był współfinansowany ze środków gminy 
powiatu i związku OSP. 

ZAWODY STRAŻAKÓW 
Bardzo udana była również inna impreza stra-

żacka, tzn. przeprowadzone w Rudzicy doroczne 
Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze. Mieliśmy 
okazję obserwować druhów i druhny – również 
drużyny młodzieżowe – ze wszystkich naszych 
gminnych jednostek OSP, a także z zaprzyjaźnio-
nej jednostki w Jaworzu. Gratuluję zwycięzcom 

oraz uczestnikom wysokiej sprawności. Szcze-
gólnie cieszy zainteresowanie udziałem w ćwi-
czeniach i pracach jednostek OSP wśród młodych 
osób, które obecnie działają w młodzieżowych 
drużynach pożarniczych. Życzyłem im, aby nie 
zabrakło im w przyszłości zapału w służbie dru-
giemu człowiekowi. 

NAJLEPSZY W KONKURSIE WIEDZY  
POŻARNICZEJ 

Mówiąc o młodych strażakach chciałbym bar-
dzo serdecznie pogratulować Samuelowi Wąsi-
kowi, uczniowi Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Międzyrzeczu i członkowi Młodzieżowej Dru-
żyny Pożarniczej OSP Międzyrzecze Górne. Sa-
muel wygrał bowiem wojewódzki etap Turnieju 
Wiedzy Pożarniczej, jaki się odbył w Opatowie. 
Wcześniej oczywiście wygrał konkurs na pozio-
mie szkoły, następnie gminy i powiatu bielskiego. 
Bardzo cieszymy się z tego sukcesu, bo choć 
zwycięstwo to osobista zasługa Samuela, to prze-
cież w naszej gminie działa bardzo prężnie śro-
dowisko strażackie oddziałujące także na mło-
dych ludzi. Oby w takiej atmosferze nigdy nie 
brakowało w naszych jednostkach ochotników do 
służby w OSP. 

GRATULACJE DLA MATEK 
Z okazji dnia matki nasze panie z Gminnej Ra-

dy Kobiet zaprosiły zasłużone matki, udzielające 
się społecznie i pracujące na roli. Siedmiu paniom 
przyznano medale Order Serca Matkom Wsi. 
Miałem przyjemność uczestniczyć w spotkaniu i 
złożyć serdeczne podziękowania wszystkim mat-
kom, zarówno obecnym na uroczystości, jak i po-
zostałym mieszkankom naszej gminy, za trud wy-
chowania dzieci. Przypomniałem, jak wielkim da-
rem od losu dla każdego człowieka jest dobra, ko-
chająca matka. Toteż nie tylko z okazji jej święta, 
ale na co dzień, warto o niej pamiętać i pielęgno-
wać wzajemne relacje. Nawet wtedy, gdy się jest 
już dorosłym i samodzielnym człowiekiem. Jesz-
cze raz dziękuję wszystkim matkom. 

DZIEŃ DZIECKA DLA PIŁKARZY 
Na boisku w Landeku z okazji Dnia Dziecka 

został zorganizowany Turniej Piłki Nożnej 
Trampkarzy o Puchar Wójta Gminy Jasienica. 
Młodzi zawodnicy z Landeka, Jasienicy i Między-
rzecza rywalizowali ze sobą. Gratuluję zwycię-
skiej drużynie z Międzyrzecza, wszystkim za-
wodnikom wręczyłem medale. 

Można się cieszyć z tej kolejnej sportowej ini-
cjatywy w naszej gminie. Mam nadzieję, że w na-
stępnych edycjach będzie jeszcze większy udział 
młodych piłkarzy. Dziękuję organizatorom za 
przygotowanie tego sportowego wydarzenia. 
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RELACJE WÓJTA GMINY JASIENICA 
GRATULACJE ZA SUKCESY 

W ostatnich tygodniach na arenach sportowych 
w całej Polsce odbyło się bardzo wiele wydarzeń 
z udziałem sportowców – najczęściej młodych – 
mieszkańców naszej gminy. To bardzo cieszy, bo 
ich sukcesy przynoszą nam dużo emocji i radości. 
Wielu wśród nich jest stypendystów naszej Gmi-
ny, toteż tym bardziej jesteśmy dumni widząc fla-
gi z herbem Jasienicy trzymane przez zwycięz-
ców i zdobywców punktowanych miejsc. Bardzo 
serdecznie wszystkim gratuluję. Także tym, któ-
rzy dopiero zaczynają i mają za sobą pierwsze 
zawody i występy przed szeroką publicznością. 
Życzę, aby nie zabrakło im cierpliwości i wzoro-
wali się na swoich utytułowanych już kolegach, 
którzy swoje sukcesy osiągnęli ciężką, wytrwałą 
pracą i oczywiście talentem. 

Chciałem bardzo serdecznie pogratulować dru-
żynie dziewcząt ze szkoły w Jasienicy. W elimi-
nacjach do mistrzostw Polski w lekkoatletycznym 
czwórboju wygrały etap wojewódzki, tym samym 
zostając Mistrzyniami Śląska. Będziemy im kibi-
cować podczas kolejnych startów. 

Gratulacje składam również lekkoatletom z 
UKS Olimp Mazańcowice, którzy specjalizują się 
w trudnej dyscyplinie, skoku o tyczce. Gratuluję 
zwłaszcza Dawidowi Buckiemu, który podczas 
Międzynarodowego Meczu Śląsk-Morawy wy-
walczył złoty medal. Serdecznie gratuluję rów-
nież Hannie Strońskiej zajęcia pierwszego, a 
Amelii Maślance trzeciego miejsca w swojej gru-
pie wiekowej w tabeli Polskiego Związku Lekkiej 
Atletyki. Stało się to po bardzo dobrym występie 
na mitingu z okazji 100-lecia Śląskiego Związku 
Lekkiej Atletyki. Na tych samych zawodach Ad-
rian Kupczak zajął pierwsze miejsce, za co rów-
nież składam gratulacje. Gdy mówimy już o lek-
kiej atletyce, to nie zawiódł także biegacz Piotr 
Talik, średniodystansowiec z Mazańcowic. Gratu-
luję mu zajęcia 3. miejsca podczas biegu w trak-
cie Drużynowych Mistrzostw Śląska Młodzików. 

Składam również serdeczne gratulacje mazań-
cowickim badmintonistom, Michałowi Szczypce i 
Julii Piwowar, którzy zdobyli brązowe medale 
XXVIII Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży. 
Gratuluję również ich młodszym kolegom z klubu 

Set Mazańcowice, którzy zdobyli aż pięć medali 
na międzynarodowym turnieju w Częstochowie. 

Cały czas dobrą passą wykazuje się młoda 
pływaczka, mieszkanka naszej gminy, Karolina 
Klajmon, która w kilku kolejnych zawodach, w 
tym o międzynarodowej randze, zdobyła medale: 
złoty, srebrny i trzy brązowe. Co niemniej ważne, 
cały czas na różnych dystansach i różnym stylem 
poprawia swoje wyniki czasowe. Serdecznie gra-
tuluję. 

Gratulacje składam także młodym zawodni-
kom UKS Karate Kasai, którzy z turnieju pod 
Krakowem przywieźli jeden medal złoty, dwa 
srebrne i trzy brązowe. Marta Grysztar, również 
karateka mieszkająca w naszej gminie, zdobyła z 
kolei srebrnym medal Mistrzostw Opolszczyzny. 
Jej także składam gratulacje. Podobnie jak Julii 
Gałuszce, która podsumowała swoje występy w 
sezonie zimowym, zdobywając pierwsze miejsce 
w cyklu zawodów narciarskich dla dzieci „Be-
skidzkie Nadzieje” – Liga Śląska rocznik 
2010/2011. 

Ale gratulacje za wytrwałe pielęgnowanie 
swoich pasji i odniesione sukcesy należą się nie 
tylko sportowcom, lecz również pozostałym 
mieszkańcom naszej gminy, przede wszystkim 
najmłodszym, którzy zdobywając nagrody w róż-
nych innych dziedzinach. Gratuluję wszystkim 
olimpijczykom przedmiotowym ze szkół naszej 
gminy, którzy odnieśli sukcesy na poziomie wo-
jewódzkim i krajowym. Warto też wyróżnić ze-
społy uczniowskie z Międzyrzecza Górnego i 
Grodźca, które wzięły udział w nietypowej rywa-
lizacji – konkursie dla młodych przedsiębiorców, 
zwyciężając w poszczególnych kategoriach, a je-
den z uczniów, Filip Komendera, wygrał w kate-
gorii Najbardziej Inspirującej Osoby. Wielkie gra-
tulacje dla uczestników konkursu oraz ich opie-
kunów. W innym konkursie – kulinarnym – za 
przygotowanie deseru uczennice klasy ósmej Ze-
społu Szkolno-Przedszkolnego w Międzyrzeczu-
Varvara Hrama i Zofia Pastucha-Smok zdobyły I 
miejsce, z kolei Oliwia Stokłosa zdobyła wyróż-
nienie. Również składam serdeczne gratulacje. 

Rozmawiał Mirosław Łukaszuk 

DEKLARACJE W SPRAWIE ŹRÓDEŁ CIEPŁA 
Przypominamy o procesie składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, 

który ma na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budyn-
kach mieszkalnych i niemieszkalnych. Każdy budynek, który posiada źródło ciepła lub spalania paliw 
do 1 MW, należy zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację. 

Termin składania deklaracji upływa 30 czerwca br. dla źródeł zainstalowanych przed 1 lipca 2021 r. 
Deklarację można złożyć w prosty sposób przez Internet – www.zone.gunb.gov.pl – nie wychodząc z 

domu. Wystarczy, że posiada się Profil zaufany/bankowość elektroniczną/e-dowód. Jeżeli ktoś nie ma do-
stępu do Internetu, deklarację może złożyć osobiście w urzędzie albo wysłać do urzędu listem poleconym. 
W przypadku źródeł ciepła lub spalania paliw uruchomionych po 1 lipca 2021 r. będzie to 14 dni od instala-
cji źródła ciepła lub spalania paliw.                                                  www.jasienica.pl 
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DZIEŃ STRACHA POLNEGO 
W sobotę 4 czerwca w Rudzicy pochmurne 

popołudnie rozjaśniła kolorowa parada kilku-
dziesięciu strachów. Po pandemicznej przerwie 
znów obchodzono Święto Stracha Polnego. 

Korowód prowadził wybitny artysta i pomy-
słodawca tego wydarzenia Florian Kohut, który 
obchodzi potrójny jubileusz – 55-lecia pracy 
twórczej, 35-lecia istnienia Galerii „Pod Strachem 
Polnym” oraz 70 urodziny. Marszowi towarzy-
szyła muzyka zespołu Blach Kapela. 

Gości przywitał wójt gminy Jasienica Janusz 
Pierzyna. Przypomniał, że w 1992 r. po raz pierw-
szy zorganizowano korowód ze strachami polny-
mi. Z roku na roku Święto Stracha Polnego zy-
skiwało na renomie, a uczestników korowodu i 
wydarzeń towarzyszących imprezie przybywało. 
To nie tylko radosna rozrywka, bo przy okazji 
święta organizowane były warsztaty artystyczne i 
plenery, więc wydarzenie za każdym razem 
wzbogacało się również o plastyczną twórczość 
pozostawioną na płótnach obrazów. – Dziś wi-
dzimy się po raz pierwszy po trudnym okresie, 
gdy nie organizowaliśmy takich zgromadzeń ze 
względu na pandemię. Dlatego nasza radość jest 
podwójna, bo w końcu możemy się spotkać, po-

patrzeć sobie w oczy i wyrazić swoją wdzięcz-
ność – mówił wójt Janusz Pierzyna. 

Wśród gości były radna Sejmiku Wojewódz-
twa Śląskiego Ewa Żak oraz Magdalena Więzik, 
naczelnik Wydziału Promocji Powiatu, Kultury, 
Sportu i Turystyki. Dołączył także Jan Borowski, 
przewodniczący Rady Powiatu Bielskiego, który 
dojechał prosto z festiwalu „Złota Trąbka”. Na 
scenie wystąpiły m.in. dzieci z jasienickiego 
GOK-u, Grupa Perkusyjna „Walimy w kocioł”, 
Dawid Broszczakowski i Eugeniusz Kubat oraz 
gwiazda wieczoru zespół „Akurat!” Dla uczestni-
ków panie z KGW w Rudzicy i Landeku przygo-
towały pyszne dania, a na dzieci czekały liczne 
atrakcje, m.in.: bezpłatne dmuchańce i animacje. 

GMINNY PIKNIK RODZINNY MOJFEST 
W niedzielę 5 czerwca zorganizowano 

Gminny Piknik Rodzinny „MojFest”. 
Festyn rozpoczął wójt Janusz Pierzyna, który 

przywitał artystów i uczestników. – Oby ten trud-
ny czas nie wrócił, obyśmy mogli się cieszyć każ-
dym dniem i podziwiać tych, którzy mają mu-
zyczny talent, i dzieląc się nim przynoszą nam ra-
dość. Chylę przed wami czoła za trud, jaki wkła-
dacie w to, aby brzmienie całej orkiestry było od-
powiednie – gratulował zespołom występującym 
na Drzewiarzu. 

Na boisku zaprezentowały się w szyku mar-
szowym Orkiestra Dęta OSP Polanka Wielka wraz 
z mażoretkami Queen Step, Orkiestra Miasta 
Oświęcim, Orkiestra Dęta przy OSP Męcina, Or-
kiestra Dęta Strzebiń i Parafialna Kamiliańska Or-
kiestra Dęta. 

Koncerty orkiestr dętych odbył się w ramach 
Międzynarodowego Festiwalu Orkiestr Dętych 
„Złota Trąbka” 2022. Poza konkursem dla widzów 
wystąpiła również Kapela Góralska „Straconka”, a 
dla dzieci w muzycznym przedstawieniu zaprezen-
towały się Tulinki Band Show. Dla najmłodszych zresztą przygotowano więcej atrakcji, m.in. zjeż-
dżalnie, zabawy i animacje. – Warto podkreślić, że był to festyn bez napojów alkoholowych. Może 
warto raz do roku właśnie w takiej formie się spotkać – dodaje wójt. 
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ZAWODY SPRAWNOŚCI STRAŻACKIEJ 
Dwanaście jednostek OSP w gminie Jasie-

nica i jedna z zaprzyjaźnionego Jaworza w so-
botę 4 czerwca w Rudzicy wzięło udział w do-
rocznych Gminnych Zawodach Sportowo-
Pożarniczych. 

Gości przywitał wójt gminy Jasienica Janusz 
Pierzyna. Przywitał też uczestników, dużo uwagi 
poświęcił członkom młodzieżowych drużyn po-
żarniczych. – Cieszę się, że już w tak młodym 
wieku czujecie powołanie do tego, aby pomagać 
drugiemu człowiekowi, poświęcacie swój czas, 
energię, zdolności, aby zdobywać wiedzę i kwali-
fikacje do służby w jednostkach OSP. Bezpie-
czeństwo to nie jest taka oczywista sprawa. 
Wszyscy, cała nasza społeczność – nie tylko sami 
strażacy, ich rodziny czy Gmina – musi dbać o to, 
aby w naszych jednostkach nigdy nie brakowało 
chętnych do niesienia pomocy – mówił wójt, 
dziękując uczestnikom za ich codzienne zaanga-
żowanie w działalność straży pożarnych i życząc 
udanych występów. 

W strażackie szranki na boisku sportowym w 
Rudzicy wystartowało łącznie: 

• trzynaście drużyn seniorów – po jednej z każ-
dej Ochotniczej Straży Pożarnej w sołectwach 
gminy Jasienica oraz jedna z sąsiedniego Ja-
worza, 

• cztery zespoły kobiet, ze Świętoszówki, 
Grodźca, Międzyrzecza Górnego oraz Łazów, 

• osiem Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych – 
po jednej z Grodźca, Iłownicy, Międzyrzecza 
Górnego, Roztropic, Rudzicy, Wieszcząt, Ja-
sienicy oraz Jaworza. 
Jak zwykle zawodnicy zmierzyli się w dwóch 

konkurencjach – sztafecie pożarniczej oraz ćwi-
czeniach bojowych. Druhowie zaprezentowali 
również wysoki poziom wyszkolenia, prezentując 
się podczas musztry. 

Puchary, dyplomy i pamiątkowe medale wrę-
czał Janusz Pierzyna, Z-ca Komendanta Miej-
skiego PSP Roman Marekwica, Komendant 
Gminny Artur Duława, a także wiceprezes jed-
nostki zarządu gminnego OSP Krzysztof Kuś. 

Gośćmi konkursu był przewodniczący Rady 
Gminy Jasienica Czesław Machalica, zastępca 
wójta gminy Jasienica Krzysztof Wieczerzak oraz 
radni gminy. Organizatorem zawodów był Zarząd 
Gminny Ochotniczych Straży Pożarnych w Jasie-
nicy. 
Wyniki Zawodów 
Klasyfikacja generalna zawodów dla grupy C 
seniorów – Kobiety: 
1 miejsce – OSP Łazy 
2 miejsce – OSP Świętoszówka 
3 miejsce – OSP Grodziec 
4 miejsce – OSP Międzyrzecze Górne 
Klasyfikacja generalna zawodów dla grupy A 
seniorów – Mężczyźni: 
1 miejsce – OSP Świętoszówka 
2 miejsce – OSP Międzyrzecze Górne 
3 miejsce – OSP Jasienica 
4 miejsce – OSP Rudzica 
5 miejsce – OSP Międzyrzecze Dolne 
6 miejsce – OSP Landek 
7 miejsce – OSP Wieszczęta 
8 miejsce – OSP Łazy 
9 miejsce – OSP Mazańcowice 
10 miejsce – OSP Roztropice 
11 miejsce – OSP Iłownica 
12 miejsce – OSP Grodziec 
 W grupie młodzieżowych drużyn pożarni-
czych: 
1. miejsce – Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza 

OSP Grodziec 
2. miejsce – Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza 

OSP Międzyrzecze Górne 
3. miejsce – Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza 

OSP Roztropice 
4. miejsce – Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza 

OSP Rudzica 
5. miejsce – Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza 

OSP Wieszczęta 
6. miejsce – Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza 

OSP Iłownica 
7. miejsce – Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza 

OSP Jasienica. 

KOLEJNE PIĘĆ MILIONÓW 
Blisko 5,22 mln zł wpłynie do budżetu Gminy Jasienica ze sprzedaży działki dla firmy 

Teo Logis. To pierwsze grunty sprzedane w tym roku, ale już 19. działka od początku ist-
nienia Jasienickiej Niskoemisyjnej Strefy Ekonomicznej. 

Został rozstrzygnięty przetarg na sprzedaż działki o powierzchni 2,1 hektara. Uzyskano cenę 
4 243 820,00 zł netto, a więc 5 219 898,60 brutto. – Cieszy, że zainteresowanie gruntami prze-
mysłowymi na naszym terenie nie słabnie – mówi wójt Janusz Pierzyna. – Zapewnia nam to 
dodatkowe wielomilionowe wpływy, które możemy przeznaczać na inwestycje służące rozwo-
jowi naszej gminy. Dlatego w najbliższym czasie będziemy tworzyć kolejne tereny inwestycyj-
ne z myślą o inwestorach – dodaje wójt. 
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PARKING DLA CAŁEJ GMINY 
Parking z miejscami dla 230 samochodów i au-

tobusów powstaje obok szkoły w centrum gminy 
Jasienica. 

Przypomnijmy, że duży parking powstanie na 
działce wzdłuż ulicy przylegającej do ogrodzenia 
boiska szkoły w Jasienicy. – Nasza gmina inten-
sywnie się rozwija, w tym rejonie działa wiele in-
stytucji, z których korzystają wszyscy mieszkań-
cy. Duży plac, służący jako parking, zlikwiduje 
problemy z pozostawieniem samochodu w cen-
trum – wyjaśnia wójt Janusz Pierzyna. 

Budowę parkingu planowano od kilku lat. Jak 
mówi wójt, przybywa samochodów, a tym samym 
potrzeb związanych z parkowaniem. Toteż już w 
2015 roku zlecił zakup niezagospodarowanej 
działki o powierzchni blisko hektara za nieco po-
nad 1,1 mln zł. W pobliżu oprócz Urzędu Gminy i 
szkoły działają również ośrodek zdrowia, Zakład 
Komunalny, Gminny Ośrodek Pomocy Społecz-
nej, Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli, 
Ochotnicza Straż Pożarna, Komisariat Policji, jest 
też poczta, apteka i bank. 

Wprawdzie większość z tych instytucji ma 
własne parkingi, ale są one niewielkie. Toteż we-
dług zamysłu wójta, na centralnym parkingu swo-
je samochody pozostawialiby pracownicy oko-
licznych instytucji, miejsce postojowe przy ich 

siedzibach pozostawiając dla petentów. Dodatko-
wo parking będzie mógł być wykorzystywany ja-
ko miejsce sprzedaży ekologicznej żywności. 

Miejsca postojowe zaplanowano w czterech 
rzędach z dogodnym do nich dojazdem. Łącznie 
ma być ich 230, w tym 10 miejsc dla pojazdów 
osób niepełnosprawnych. Oprócz tego będzie też 
miejsce do parkowania autokarów. Plac zostanie 
wybrukowany, zbudowana będzie kanalizacja 
deszczowa i oświetlenie. Po zachodniej stronie 
powstanie również ogólnodostępny szalet. Wraz z 
budową parkingu do szerokości 5,5 m zostanie 
przebudowany odcinek ul. Szkolnej. 

Prace już się rozpoczęły, będą kosztować 
4 713 754,02 zł, z tego 1,4 mln zł wójt pozyskał z 
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 
Reszta zostanie pokryta ze sprzedaży w 2020 r. za 
wartość 4 348 050,00 zł brutto działki o po-
wierzchni 2,44 ha. Przypomnijmy, że działkę tę, 
leżącą w pobliżu torów kolejowych, pozyskał 
wcześniej wójt Janusz Pierzyna nieodpłatnie. – 
Toteż zarówno dotacja, jak i sprzedaż działki, po-
zyskanej wcześniej nieodpłatnie, w pełni pokryją 
inwestycję bez konieczności angażowania środ-
ków własnych gminy – wyjaśnia wójt. 

Plac ma być gotowy w listopadzie. 

SĄ PIENIĄDZE NA RONDO 
Równe 10 mln zł pozyskał wójt Janusz Pierzy-

na na przebudowę skrzyżowania koło Urzędu 
Gminy. 

Wójt Janusz Pierzyna odebrał promesę pod-
czas uroczystości w bielskiej delegaturze Urzędu 
Wojewódzkiego z rąk wiceministra Stanisława 
Szweda i posła Przemysława Drabka. Razem z 
nim promesy odebrali inni samorządowcy z połu-
dniowych powiatów województwa śląskiego To 
pieniądze z drugiej edycji programu Polski Ład na 
złożone projekty w Programie Inwestycji Strate-
gicznych. Łącznie do naszego regionu trafiło po-
nad 440 mln zł. 

Jak mówi Janusz Pierzyna, pozyskane pienią-
dze pozwolą na przebudowę jednej z części węzła 
drogi ekspresowej S52 – skrzyżowania obok 
Urzędu Gminy, gdzie powstanie rondo oraz nowa 
droga – łącznik od ronda do skrzyżowania z ul. 
Strumieńską w rejonie szkoły. Ten fragment we-
dług koncepcji pozwoli na rozdzielenie strumienia 
samochodów z dwupasmówki od strony Bielska i 
tym samym likwidację korków, jakie tworzą się 
na S52 w tym miejscu. 

Przypomnijmy, że koncepcja nowego rozwią-
zania komunikacyjnego na jasienickim węźle S52 
ma właśnie umożliwić stopniowe redukowanie 

części strumienia samochodów, a tym samym roz-
ładować obecne korki. Zakłada budowę trzech 
rond oraz dodatkowej nowej drogi, omijającej 
skrzyżowanie zjazdu z ekspresówki. Jedno rondo 
mia powstać na skrzyżowaniu koło biblioteki, ko-
lejne po przejechaniu pod S52 na skrzyżowaniu z 
ul. Międzyrzecką w sąsiedztwie Urzędu Gminy. 
Stąd główny strumień ruchu samochodów skie-
rowany zostanie nie bezpośrednio na ul. Stru-
mieńską, ale w prawo, na ul. Międzyrzecką. Kil-
kadziesiąt metrów dalej nastąpi zjazd z ul. Mię-
dzyrzeckiej w lewo w zupełnie nową drogę, która 
połączy to skrzyżowanie z ul. Strumieńską na wy-
sokości szkoły. W tym miejscu ma powstać trze-
cie rondo. 

Właśnie na ten środkowy odcinek wójt Janusz 
Pierzyna pozyskał pieniądze z Polskiego Ładu. 
Zdobycie środków na pozostałe części zaoferowa-
ło bielskie Starostwo Powiatowe, które admini-
struje drogami dojazdowymi do dwupasmówki. – 
Otrzymaliśmy tylko środki finansowe na jedno 
rondo i fragment obwodnicy. Starostwo na rondo 
koło szkoły nie otrzymało dofinansowania, także 
na rondo koło biblioteki nie otrzymaliśmy dofi-
nansowania – dodaje wójt. 
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GRATULACJE I MEDALE DLA MAM 
Gratulacje i wiele ciepłych życzeń złożył matkom wójt Janusz Pierzy-

na podczas spotkania Gminnej Rady Kobiet. 
– Po dwóch latach ograniczeń nareszcie mamy okazję się spotkać. To 

był trudny czas, ale służył też refleksji i docenieniu roli ludzi w naszym 
życiu: znajomych, przyjaciół, członków rodziny. Czy w codziennej go-
rączce zajęć nie warto czasami coś odpuścić, przesunąć na inny termin i 
iść na wielokrotnie przekładane spotkanie? Właśnie po to, aby się zoba-

czyć i porozmawiać – mówił wójt. – To często dotyczy też dorosłych 
dzieci. Aby później nie żałować, że nie wykorzystaliśmy dobrze czasu, 
nie poświęciliśmy go na wizytę u mamy, gdy jej już zabraknie – doda-
wał. 

Janusz Pierzyna podkreślił rolę, jaką odgrywają matki we właściwym 
kształtowaniu systemu wartości – rodzinnych, przywiązania do tradycji, 
poszanowania dokonań poprzednich pokoleń, dziadków i pradziadków. 
W takich rodzinach tworzą się silne więzy, szanuje się swoich rodziców.  

– Dziękuję paniom, że przekazujecie tę naszą tradycję swoim dzie-
ciom – mówił do pań na spotkaniu. 

Jak wyjaśnia Genowefa Kopeć, przewodnicząca Gminnej Rady Ko-
biet w Jasienicy, na spotkanie zaproszono zaangażowane członkinie Kół 

Gospodyń Wiejskich z wszystkich sołectw gminy Jasienica, które jedno-
cześnie są matkami. Siedmiu paniom, które pracowały na roli, udzielały  

się społecznie, a jednocześnie 
wychowały przynajmniej trój-
kę dzieci, wręczono medale 
Order Serca Matkom Wsi: He-
lenie Siąkale, Irenie Wyrobek i 
Rozalii Szkorupie z Rudzicy, 
Urszuli Krymskiej, Elżbiecie 

Kałek i Bogusławie Czarnek z 
Mazańcowic oraz Urszuli Pu-
dełko z Bielowicka. 

W spotkaniu z mamami 
zrzeszonymi w jasienickich 
Kołach Gospodyń Wiejskich 
uczestniczyły również Danuta 
Kożusznik, prezes Rejonowe-
go Związku Rolników Kółek i 
Organizacji Rolniczych w 
Bielsku-Białej wraz ze swoją 
zastępczynią Jadwigą Gębalą, 
a także Magdalena Więzik, na-
czelnik Wydziału Promocji 
Powiatu, Kultury, Sportu i Tu-
rystyki, oraz zaprzyjaźnione 
panie z KGW w Wapienicy. 
Wójt Janusz Pierzyna i prze-
wodniczący Rady Gminy Cze-
sław Machalica reprezentowali 
samorząd, a zarazem męską 
część naszej społeczności, wy-
rażającej paniom wdzięczność 
za trudy macierzyństwa. Dla 

pań grał zespół Dudoski, a po-
częstunek przygotowały panie 
z jasienickiego Koła Gospodyń 
Wiejskich.

ZASŁUŻONY DLA ROLNICTWA 
Odznakę honorową „Zasłużony dla Rolnic-

twa” otrzymał wójt Janusz Pierzyna przy okazji 
uroczystości jubileuszu 25-lecia Samorządu Rol-
niczego Województwa Śląskiego w Powiecie Biel-
skim. 

Odznakę przyznał jeszcze w ub.roku Minister 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, obecnie podczas uroczy-
stości jubileuszowych samorządu rolniczego nastą-
piło udekorowanie wójta Janusza Pierzyny. Wójt 
brał udział w spotkaniu na zaproszenie Stefana 
Haczka, przewodniczącego Rady Powiatowej Ślą-
skiej Izby Rolniczej Powiatu Bielskiego. 

W piśmie gratulacyjnym do członków Izby Ja-
nusz Pierzyna podkreślił skuteczne działania branży 
producentów żywności naszego regionu. „Bycie 
rolnikiem tak dawniej, jak i teraz oznacza dumę z 
codziennego trudu zapewnienia pożywienia dla ca-
łej społeczności Regionu. Dziś jednak produkcja 

żywności wymaga ogromnej wiedzy, również de-
terminacji i konsekwencji. I tacy są nasi polscy rol-
nicy – oddani swojej pracy i podnoszący swoje 
kwalifikacje oraz stan techniczny swoich gospo-
darstw” – napisał Janusz Pierzyna. 

„Bardzo dziękuję, że właśnie Rolniczy Samorząd 
naszego Regionu tak mocno angażuje się w kształ-
towanie odpowiednich regulacji i rozwiązań dla ca-
łej branży. Szczególnie mocno chcę podkreślić, że 
Państwa Organizacja dźwiga na sobie ciężar repre-
zentowania interesów nie tylko rolników, ale całego 
środowiska wiejskiego. Wyrażam wdzięczność za 
Wasze wsparcie, jakiego nieustannie udzielacie sa-
morządom terytorialnym gmin naszego Regionu. 
Dzięki temu zarówno we wszelkiego rodzaju wła-
dzach, instytucjach, jak i w opinii publicznej utrwa-
la się ważna rola terenów wiejskich i rolniczych” – 
dodawał wójt gminy Jasienica 
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ODWIERT W GMINIE JASIENICA 
Firma z Poznania Wiertconsulting Sp. z o.o. 

będzie tzw. Inżynierem Kontraktu podczas reali-
zacji odwiertu geotermalnego w Grodźcu. W po-
niedziałek 23 maja wójt Janusz Pierzyna podpi-
sał z prezesem firmy Arturem Bilińskim umowę 
w tej sprawie. 

W 2021 r. Janusz Pierzyna pozyskał blisko 15 
mln zł na przeprowadzenie odwiertu w poszukiwa-
niu ciepłych źródeł na terenie Grodźca. Nie jest to 
zwykła inwestycja, wymaga bardzo specjalistycznej 
wiedzy z zakresu geologii i metod poszukiwaw-
czych. Toteż inwestora – a więc Gminę Jasienica – 
będzie wspierał tzw. Inżynier Kontraktu, w tym 
wypadku specjalistyczna firma z Poznania, wybrana 
w drodze przetargu. 

– Starania o pozyskanie źródeł geotermalnych 
rozpocząłem w 1999 r., gdy zleciłem prof. Juliano-
wi Sokołowskiemu przeprowadzenie analiz na te-
mat wykorzystania ciepłych źródeł na terenie gminy 
Jasienica. Z opracowania wynikało, że z dużym 
prawdopodobieństwem na terenie Grodźca może 
znajdować się złoże wód geotermalnych o najwięk-
szym potencjale wykorzystania gospodarczego – 
mówi Janusz Pierzyna. – Dlatego w 2004 r. zakupi-
liśmy działkę w tym rejonie o powierzchni 5,5 hek-
tara, a w ub.roku wystąpiliśmy o dofinansowanie – 
dodaje. 

Projekt „Wykonanie otworu poszukiwawczo-
rozpoznawczego wód termalnych Jasienica GT-1 w 
miejscowości Grodziec” uzyskał dofinansowanie na 
całość prac w wysokości 14 866 786 zł z rządowego 
programu priorytetowego „Udostępnianie wód ter-
malnych w Polsce” jako jeden z 15 wniosków z ca-
łej Polski. Obecnie po wyborze Inżyniera Kontraktu 
zostanie przygotowany przetarg na same wiercenia, 
które mają ruszyć w początkach przyszłego roku. 
Prace zostaną zakończone w 2024 r. 

Przyznane dofinansowanie umożliwi wykona-
nie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód 
termalnych do głębokości prawie 2 km. Przewierce-

nie zostanie dokonane metodą obrotową z zastoso-
waniem urządzenia wiertniczego i płuczki wiertni-
czej odpowiedniej do rodzaju skał. Projekt obejmuje 
również wykonanie po odwiercie dokumentacji hy-
drogeologicznej, zawierającej wyniki badań polo-
wych i laboratoryjnych. Dokumentacja będzie za-
wierać także opis budowy geologicznej oraz analizy 
warunków hydrogeologicznych. Ten komplet dopie-
ro będzie stanowić podstawę do zatwierdzenia za-
sobów wód termalnych oraz do wystąpienia o kon-
cesję na ewentualną eksploatację. 

Geotermia to jeden z elementów stworzenia na 
terenie Grodźca kompleksu o charakterze turystycz-
nym, rekreacyjnym i rehabilitacyjnym. Projekt „Ja-
sienicki Kurort Zamkowy” powstał w 2017 r. i zo-
stał wpisany do rządowego przedsięwzięcia Naro-
dowej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwo-
ju jako program Beskidzkiego Centrum Narciar-
stwa. Ciepłe źródła na terenie Grodźca pozwolą na 
stworzenie basenów z ciepłą i leczniczą wodą, będą 
także mogły zostać wykorzystane do ogrzewania 
domów w całym rejonie. 

– Mieliśmy marzenie, aby wykorzystać ciepłe 
źródła. Zobaczymy czy się spełni, ale dzisiaj jeste-
śmy bliżej tego. Czynne źródła geotermalne w ra-
mach Jasienickiego Kurortu Zamkowego staną się 
podstawą infrastruktury, zarówno rekreacyjnych ba-
senów, jak i ogrzewania tej części naszej gminy. 
Dzięki temu charakter naszych miejscowości zosta-
nie rozszerzony o turystykę i rekreację – wyjaśnia 
Janusz Pierzyna. 

Jak wyjaśnia prezes Wiertconsulting Artur Bi-
liński, Polska znajduje się w korzystnym rejonie, w 
którym występowanie gorących źródeł jest bardzo 
prawdopodobne. – Liczą się trzy parametry: skład 
wody, jej temperatura i wydajność źródła. Już 
wkrótce przekonamy się, czy tak jest w Grodźcu –– 
mówi.  

 (UGJ)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Polski Związek  
Emerytów Rencistów i In-

walidów koło nr 19  
w Rudzicy 

zaprasza Seniorów 
na bezpłatne masaże 
do Ośrodka Zdrowia  

w Rudzicy 
 ,,Klub Seniora” 

 w  każdy czwartek  
w godzinach 

 od 10
00

 do12
00

.  
Zarząd Koła 

Z okazji 60 urodzin  

naszego sołtysa Tadeusza Kocurka 
składamy  

z serca płynące gorące życzenia. 

Życzymy dużo zdrowia, 
szczęścia, radości, powodze-

nia w życiu zawodowym i 
osobistym oraz dalszych 

sukcesów w pracy samorzą-
dowej  

Życzenia składają:  
Radny, KGW, Rada Sołecka 

 i mieszkańcy  
Łazów 
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PODSUMOWANIE XX BIEGU FLORIAŃSKIEGO 
W sobotę 21 maja 2022 r. w Świętoszówce odbyła 

się kolejna 20 edycja Biegu Floriańskiego organizo-
wana przez miejscowych druhów. Impreza wypadła 
świetnie, a pogoda dopisała. Zawody odbywały się w 
4 kategoriach wiekowych: 8-10, 11-13, 14-17 i od 18 
lat na dystansie 900, 1300, 2500 i 5000 metrów. Pod-
czas zawodów wystartowały zarówno maluchy w swo-
im przedbiegu na dystansie 20 metrów, jak i młodzież 
i osoby dorosłe. Nie brakowało emocji i zdrowej ry-
walizacji, najważniejsza była jednak tego dnia dobra 
zabawa. Każdy uczestnik otrzymał na mecie pamiąt-
kowy medal oraz regeneracyjny słodki batonik. Nato-
miast ci, co zajęli miejsca na mecie od 1-3, puchary, 
dyplomy oraz dzięki życzliwości i hojności sponsorów 
atrakcyjne nagrody rzeczowe. Zadanie było współfi-
nansowane ze środków Urzędu Gminy Jasienica.  

Zawody zaszczycili swoją obecnością: Janusz Pie-
rzyna - członek prezydium Zarządu Wojewódzkiego 
ZOSP RP w Katowicach, Szymon Kastelik - członek 
prezydium Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Biel-
sku-Białej, Grzegorz Gawęda - wiceprezes Zarządu 
Gminnego ZOSP RP w Bestwinie oraz radny Gminy 
Bestwina, Jarosław Jasionka - przedstawiciel Staro-
stwa Powiatowego w Bielsku-Białej, Grażyna Gaszek 
– sołtys oraz radna Gminy Jasienica, ks. Andrzej 
Szczepaniak - proboszcz parafii Grodziec. 
Wyniki końcowe biegu w kategorii 8–10 lat dziewczę-
ta – 900 m: 
1. miejsce Gogółka Kamila, czas 3.14, OSP Koza-

kowice 
2. miejsce Szarzec Magdalena, czas 3.37, Rudzica  
3. miejsce Gill Wiktoria, czas 3.44, Rudzica 

Chłopcy: 
1. miejsce Pszczółka Mikołaj, czas 2.58, Skoczów 
2. miejsce Gamrot Piotr, czas 3.11, Jasienica 
3. miejsce Zawada Jan, czas 3.15, Łazy 

Wyniki końcowe biegu w kategorii 11–13 lat dziew-
częta – 1300 m 

1. miejsce Wojtyła Aleksandra, czas 4.15, LKS Po-
górze  

2. miejsce Strok Paulina, czas 4.19, OSP Jasienica 
3. miejsce Gamrot Hanna, czas 4.20, Jasienica  

Chłopcy: 
1. miejsce Zawada Mateusz, czas 3.58, Grodziec 
2. miejsce Mucha Krystian, czas 4.02, Cieszyn  
3. miejsce Frycz Kamil, czas 4.06, Jaworze 

Wyniki końcowe biegu w kategorii 14–17 lat dziew-
częta – 2500 m: 

1. miejsce Madzia Zuzanna, czas 10.12, MKS Cen-
trum Dzięgielów  

2. miejsce Marczewska Magdalena, czas 12.09, 
OSP Bujaków  

3. miejsce Sztwiertnia Wiktoria, czas 12.34, OSP 
Kozakowice 

Chłopcy:  
1. miejsce Bartosz Grzegorz, czas 8.49, OSP Koza-

kowice  
2. miejsce Rapciak Emil, czas 8.53, Pogórze 
3. miejsce Kowala Michał, czas 9.01, Świętoszówka 

Wyniki końcowe biegu w kategorii od 18 lat panie – 
5000 m: 

1. miejsce Gwizdoń Liliana, czas 25.06, Święto-
szówka 

2. miejsce Pająk Joanna, czas 29.24, Bielsko-Biała  
3. miejsce Gamrot Sabina, czas 32.39, Jasienica 

Panowie: 
1. miejsce Wróbel, czas 17.01, Dzięgielów  
2. miejsce Wowry Grzegorz, czas 17.13, Cieszyn  
3. miejsce Początko Łukasz, czas 17.28, OSP Ko-

biernice 

Najmłodszym uczestnikiem biegu był Tadeusz Gam-
rot z Jasienicy, a najstarszym Zbigniew Ptak z Bielska 
- Białej (70 lat). Osoby, które służyły pomocą podczas 
biegu: druhowie z OSP Grodziec, druhowie z PSP 
Bielsko-Biała z namiotem medycznym, Izabela Szy-
mala – przygotowanie posiłku dla uczestników biegu, 
Bernard Stroka – umożliwienie poprowadzenia biegu 
po terenie prywatnym, Gminny Ośrodek Kultury w Ja-
sienicy.  
Nagrody na XX Bieg Floriański: 
Kat. 8–10 lat 
I miejsce – rower górski,  
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PODSUMOWANIE XX BIEGU FLORIAŃSKIEGO 
II miejsce – 5 wejściówek na pływalnię do Skoczowa 
+ torba sportowa  
III miejsce – 5 kuponów na produkty w Mc Donalds 
B–B + piłka nożna (w przypadku dziewczyn piłka 
siatkowa) + zestaw do badmintona. 
Kat. 11–13 lat  
I miejsce – rower górski 
II miejsce – wejściówka na tor kartingowy w B-B +  
torba sportowa 
III miejsce – 3 kupony na produkty w Mc Donalds Ja-
sienica + pamięć USB + piłka do nogi (w przypadku 
dziewczyn zestaw termiczny na posiłki). 
Kat. 14–17 lat 
I miejsce – 2 wejściówki do parku Energylandii w Za-
torze + poduszka wełniana  
II miejsce – słuchawki bezprzewodowe + poduszka 
wełniana 
III miejsce – przenośne urządzenie do ładowania 
,,Powerbank” + poduszka wełniana 
Kat. od 18 lat 
I miejsce – inteligentny zegarek dla aktywnych 
,,Smartwatch” + płyta DVD. 
II miejsce – bon do wykorzystania w Centrum Ogrod-
nicze Kruczek w Jasienicy (w przypadku pań voucher 

na usługi fryzjerskie u Pani Katarzyny Pasterny w Ja-
worzu  + płyta DVD. 
III miejsce – bon do wykorzystania w sklepie sporto-
wym ,,Decathlon” + płyta DVD. 
Najmłodszy uczestnik – sesja fotograficzna dziecięco-
rodzinna Anna Kubica Manufaktura Fotografii Świę-
toszówka + 3 kupony do wykorzystania w Mc Do-
nalds Jasienica + koc wełniany. 
Najstarszy uczestnik – bon podarunkowy do wykorzy-
stania w sklepie ,,Master-Sport” w Jasienicy + suszar-
ka do owoców.  

Nad sprawnym przebiegiem zawodów czuwała 
komisja w składzie: Barbara Talik – sędzia główny 
zawodów, Piotr Kozak– elektroniczny pomiar czasu, 
druhowie Andrzej Rojczyki Paweł Rojczyk – człon-
kowie komisji. 

 Zarząd OSP Świętoszówka składa serdeczne po-
dziękowania wszystkim druhom i druhnom za wkład 
pracy włożony w przygotowanie i organizację XX 
Biegu Floriańskiego. Już teraz zapraszamy na kolejną 
21 edycję tej bardzo ciekawej imprezy sportowej skie-
rowanej do dzieci, młodzieży i osób dorosłych naszej 
gminy i powiatu. 

 Opracował : Andrzej Rojczyk 
sekretarz OSP Świętoszówka 

NASZYMI SPONSORAMI BYLI: 
1. Urząd Gminy Jasienica 
2. Starostwo Powiatowe Bielsko-Biała  
3. Bank Spółdzielczy w Jasienicy 
4. Merkury Jaworze 
5. Pestanpol Stanisław Dunat i Paweł Piecuch, Biery 
6. Kółko Rolnicze Biery-Świętoszówka 
7. Usługi Pogrzebowe – Aleksander Szymala, Święto-

szówka  
8. Prymstol s.c. Tomasz i Mariusz Prymula, Biery 
9. Asplaneta.pl Spółka z o.o., Jaworze  
10. Ludwig Czekolada sp. z o.o., Skoczów  
11. Alu-Spaw Adam Pośpiech, Jasienica 
12. Seweryn Drożdż – Świętoszówka 
13. Kwiaciarnia w Świętoszówce – Ewa i Arkadiusz Wa-

szek, Biery  
14. Kantor Wymiany Walut Tomasz Gaszek, Świętoszów-

ka 
15. Polszlif Spółka Jawna Rudolf, Rafał, Renata Budny, 

Rudzica 
16. Auto Centrum – Mirosław Łaciok, Jasienica 
17. Centrum Ubezpieczeniowo-Finansowe – Leszek Obra-

caj, Świętoszówka 
18. Mototechnika –Józef Zborowski, Jasienica. 
19. Art-Meb Artur Ryrych, Świętoszówka 
20. PPU,, Jan- Bet” Jan Kieczka, Biery 
21. Exito Bartosz Obracaj, Świętoszówka 
22. Hurtownia Ogrodnicza Mateusz Kruczek, Jasienica 
23. PMU Maria Duława, Biery 
24. Zakład Mechaniki Pojazdowej Marek Sojka, Biery 
25. Firma Ogólnobudowlana Tomasz Jurecki, Świętoszów-

ka 

26. Centrum Usług Edukacyjnych Emilia Jurecka, Święto-
szówka 

27. Cargo-Serwis – Wiesław Kowol, Jasienica 
28. Szycie i Sprzedaż Kołder – Genowefa Galińska, Świę-

toszówka 
29. Vipcar10 – Przemysław Ott, Łazy 
30. Firma Remontowo-Budowlana Krzysztof Michniok, 

Międzyrzecze G.  
31. Infinity Beauty Group Katarzyna Pasterny, Jaworze  
32. Instalatorstwo Elektryczne Adam Szczugiel, Święto-

szówka 
33. Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Skoczów  
34. Drew-Okno – Ireneusz Szoblik, Biery 
35. Gospodarstwo Rolne Marcin Jarzyna, Biery  
36. Szkółka Drzew i Krzewów Owocowych  – Wiesława i 

Marek Gańczarczyk, Jasienica  
37. Firma „Dziedzic” Mariusz Dziedzic, Mc Donald’s. Biel-

sko-B 
38. P P.H.U – Klaudia Dłubisz – Pszczyna  McDonald’s. 

Jasienica  
39. „Zygzak Karting” Apena – Remont Sp.zo.o., Bielsko-

Biała 
40. Geodezja Ap-Geo s.c. Anita Pomykacz, Świętoszówka 
41. Sklep Papierniczy 101 Drobiazgów Julia Suchy, Jasie-

nica 
42. Łukasz Farana – Świętoszówka 
43. Misja CSM Adam Kosewski, Biery  
44. P.P.H.U. Elbram – Tadeusz Sobol, Świętoszówka 
45. Argol sp.z o.o., Jasienica   
46. Manufaktura Fotografii Anna Kubica, Świetoszówka 
47. Ntn-Okna Andrzej i Joanna Gańczarczyk, Biery 
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Z  G Ó R K I … 

Dzień Dziecka 

Piszę ten felieton pierwszego czerwca, czyli w 
Międzynarodowy Dzień Dziecka, ustanowiony przez 
Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoc-
zonych w 1954 roku, a to akurat rok moich urodzin, 
więc nie dziw, że zachowuję się (i co gorsza jeszcze 
piszę!) tak dziecinnie i niepoważnie. Jednak dziecko 
to bardzo poważna sprawa. Dziecku, któremu chyba 
najbezpieczniej i najprzytulniej w „Domu Dziecka”, 
którym jest Matka. Szkoda tylko, że maleńki lokator 
tego domu ma dziewięciomiesięczny okres wypo-
wiedzenia, po którym „przychodzi na świat”, jak 
ogłaszają uroczyście dorośli – kłamiąc perfidnie w 
biały dzień! Bo jeśli jesteśmy prawdomówni, o co tak 
trudno w tym zakłamanym świecie, to dziecko wcale 
nie „przychodzi na świat”, a jest brutalnie wypychane, 
albo udaje mu się wyśliznąć, ewentualnie wyczołgać! 
 Później, przez kilka lat, w szoku poporodowym, nie 
może samo decydować o sobie, tylko zdane jest na 
opiekę rodziców. A z tym już nie zawsze bywa kolo-
rowo i wesoło, bo dzieciątko, które pojawiło się na 
tym świecie, wcale o ten radosny (dla wielu) i 
kłopotliwy (dla coraz liczniejszych) fakt się nie 
prosiło. Tym to smutniejsze i dramatyczniejsze, że 
żyjemy w czasach, gdzie współczesne ogłupianie 
niezbyt rozumnego elektoratu, zatacza coraz szersze 
kręgi. I to głównie promowane przez media, w 
których idiotyczne seriale ogłupiają i tak już niezbyt 
rozgarniętych szarych ludzików, którzy mają 
pomnażać zyski możnych tego świata. Dlatego zale-
wani są mnogością zbędnych i debilnych informacji – 
od najnowszych trendów w modzie (zmieniać swoją 
kieckę co dzień!), po seriale serwowane na okrągło i 
kanciasto, których tematyka krótka: seks, morderstwa 
oraz wódka!  I erotyka, erotyka, czyli chwyty poniżej 
pasa, dla zaspokojenia chuci, zapomnienia 
niepowodzeń, by być w modzie i na topie – głupia ba-
bo, głupi chłopie! Stąd zabawa, baraszkowanie, zgod-
nie z wzorcami serialowymi, gdzie rotacja w łożach 
tak wielka, że doliczyć się trudno seksualnych part-
nerów, jeśli nie ukończyło się  wyższych studiów ma-
tematycznych. A potem poczęcia, ewentualne urodzi-
ny, ale już wychowanie to nie za bardzo. Bo to kłopot, 
ograniczenie wolności, gdy żyć się chce i hedonis-
tycznie zapełniać czas, który pędzi na złamanie karku, 

a dziecko zawadza, absor-
buje czas, ogranicza, a tu 
nowe, atrakcyjniejsze zwią-
zki partnerskie czekają… 
Przecież wszystko tylko na 
chwilę, na niby, na zach-
ciankę... 
 Ilość rozwodów rośnie w zastraszającym 
tempie i dobrze, gdy rozwodzą się bezdzietnie 
małżeństwa, albo stare capy i purchawki, które 
już mają dorosłe dzieci! Jednak najczęściej owo-
cami chwilowych – zgodnych z duchem czasu i 
modnym trendem – nieodpowiedzialnych za-
chowań rodziców są niewinne istoty, z którymi 
nie wiadomo, co zrobić. Więc są kartami prze-
targowymi w procesach rozwodowych, albo 
popychadłami od babci do rodziny zastępczej 
czy domu dziecka, albo do nowego taty czy ma-
my, w nowych, prowizorycznych stadłach, gdzie 
wtyka im się w rączki tablety, nawet gdy jeszcze 
nie umieją mówić, by migającymi obrazkami 
zapełnić czas, aby „opiekunowie” mieli święty 
spokój! 
 Oczywiście, że większość dzieci rodzi się 
(jeszcze) w normalnych rodzinach, gdzie radość i 
szczęście, dlatego tym bardziej bolą dramaty, co-
raz liczniejsze, dzieci nieszczęśliwych u nas, i 
daleko stąd, w patologicznych rodzinach, czy w 
nieludzkich systemach, gdzie nawet dzieci są 
najtańszą siłą roboczą. 

 A przecież mamy się rodzić z miłości i dla 
miłości. Do zachwytu nad pięknem istnienia, 
rozjaśnianym pogodnym dzieciństwem, które 
rozjaśnia wspomnieniami już dojrzałe życie. W 
nagrodę, a nie za karę za nie popełnione winy... 
 Na świecie tak wiele nieszczęśliwych dzieci.  
Także tych zza wschodniej granicy z prze-
rażeniem w oczach, przytulających przerażone 
psy czy koty... 
 Czy ludzie wywołujący wojny nie byli nigdy 
dziećmi? Tylko od razu rodzili się diabłami 
wcielonymi? 

Juliusz Wątroba

„Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie – naucz. Jeśli nie wie – wytłumacz. 

Jeśli nie może – pomóż”.  
Janusz Korczak 
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WITÓM PIYKNIE!  

Jeszcze do dzisio starzy ludzie na tej naszej Cieszyń-
skij Ziymi radzi spóminają, jak to downi bywało po 
naszych dziedzinach. A je co spóminać. Dyć było 
biydnie, ale jakosikej wiesieli, jedyn ku drugimu był 
łotwarty, życzliwy, wspiyroł jedyn drugigo. Nie pytoł 
za wiela. Cieszyniocy byli z tego znani daleko, dzier-
żeli w swoich rękach to co dobre. Dzisio widzymy, 
jak się tyn świat zmiynio. Dzieje sie to wszystko na 
naszych łoczach, tak gibko, że nieroz za tym nie na-
dążómy. Ale nie bydymy narzykać, dyć to nóm nic 
nie pumoże. Nie pumoże sie lutować. Żeby jyno 
zdrowi było, nogi nas niósły, to cóż nóm wiyncyj 
trzeja. Mieć jyny dobrych kamratów, przocieli i wnu-
ki, coby nas łodwiedzały. Żeby se jyno nie spómniały 
ło starzykach, jak majóm urodziny, bo nóm ło tym nie 
trzeja przypóminać. My dycki na nich czakómy i ło-
gromnie im przajymy.  

Stary Ferfecki tak prawił: „idzie jednak ku lep-
szymu, bo ci chłapcy, Pankracy, Serwacy i Bonifacy, 
co to kożdego roku tak hóncwócili w moju, spo-
rzóndnieli”. Latoś nie mrozili, nó i Ferfecki spokojnie 
społ. Nie boł sie, że mu łogórki, pomidory i flancki 
zmarznóm, nie musioł ich na noc przykrywać. Zofija, 
w kierej zawsze nadzieje pokłodómy, też sie zmiyniła. 
Latoś sie nie pojscała, a szkoda, bo ciepły deszcz ma-
jowy to złoto na dobre urody. W miesióncu moju też 
po naszych dziedzinach było kupe zwyczajów, ło kie-
rych dzisio sie zapómino. Spómnieć jednak muszym, 
że w moju niejedno serce budzi sie ku miłości, toteż 
nie dziwota, że zakochany chłapiec stawioł szumnego 
moja swoji wybrance. Łod tego czasu zaczyli ze so-
bóm chodzić, co kóńczyło sie zwykle wiesielym na 
jesiyń.  

Pod kóniec moja, aż do Jóna, widziało sie na po-
lach baby skrzywióne aż ku ziymi, kiere łokopowały 
ziymnioki i buroki. Co chwila łociyrały pot, kiery 
ciurkym loł sie po całym ciele. Kożdy, kto przecho-
dził koło nich z daleka ich pozdrowioł „Boże pumóż”. 
Baby wyprostowywały sie na chwile i łodpowiadały 

„Boże usłysz”. Śpiychały sie z 
tóm robotóm, bo do świyntego 
Jóna wszystko musiało być ło-
kopane. Downi ludzie tego prze-
strzegali. Porzóndek porzónd-
kym musioł być. Kopaczki po 
świyntym Jónie wiyszało się do 
szopy, bo już czakała inszo ro-
bota, sieczyni i suszyni siana. W 
tym czasie żodyn nie siedzioł dóma. Wszyscy byli w 
polu, bo sie godało „błogosławione ręce jak ich je 
więcej”. Siykli, grabili, przewracali, stawiali do łor-
stwi, żeby jyny za pogody skludzić do stodoły. 

Muszym też spómnieć, że na świyntego Jóna, 24 
czerwca, wczas rano niósła sie muzyka po naszych 
dziedzinach. To muzykanci spotykali sie do kupy, szli 
łod chałpy do chałpy, wygrywali Jónkóm na miano i  
winszowali im wszystkigo co nejlepsze. Za to dosto-
wali poczęstnóm. Taki był piykny zwyczaj na tej na-
szej Cieszyńskij Ziymi. Wygrywali nie jyny Jónkóm, 
ale też czasym Helóm, Hankóm, Zośkóm i Pawłóm. 
Tak, by jeszcze szło kupe godać ło tych naszych sta-
rych zwyczajach, ale muszym kończyć, bo do dźwiy-
rzy klupióm moji kamraci, z kierymi my się społym 
na dzisio umówili. Siednymy se przy gorczku kawy, 
kęsie kołocza i bydymy wyrzóndzać, czasym ło weso-
łych rzeczach, co to serce radujóm, a czasym ło tych 
lutych, co aż płaczki kulajóm się po lichach. Zawsze 
wtedy godómy po naszymu, bo „nasza mowa stanowi 
podstawowy symbol naszej kultury, mo łogrómne 
znaczyni do łutrzymania więzi rodzinnych, więzi lo-
kalnych, łopatrując gwarę cieszyńską kludzymy do 
scalenia społeczności Śląska Cieszyńskiego i podkre-
ślómy regiónalną odrębność. Ważne byśmy przeko-
zywali jóm z pokolynia na pokolynie”. Tak godajóm 
miłośnicy naszej piyknej mowy, czego i Wóm życze, 
moi Drodzy Czytocze!  

J.N.Josiyniczanin

PIŁKARSKI DZIEŃ DZIECKA 

Zespół z Międzyrzecza wygrał Turniej Piłki 
Nożnej Trampkarzy (rocznik 2007 i młodsi) o Pu-
char Wójta Gminy Jasienica. 

Zawody zostały rozegrane w niedzielę 5 czerwca 
na boisku w Landeku, a zawodnicy KS Spójnia Lan-
dek wystąpili w roli gospodarzy. W rywalizacji jako 

trzecia wzięła udział również drużyna młodych piłka-

rzy z LKS Drzewiarz Jasienica. Warto dodać, że 
wszystkie zespoły mają okazję ze sobą rywalizować 
w trakcie sezonu, występują bowiem w IV lidze 
trampkarzy. 

Rozgrywki o Puchar Wójta Gminy Jasienica Janu-
sza Pierzyny zostały przeprowadzone w systemie 
„każdy z każdym”. I tak, Landek wygrał z Między-

rzeczem 0:3, Międzyrzecze zremisowało z Jasienicą 
2:2, a Jasienica z Landekiem 0:0. Ostatecznie więc 
KS Międzyrzecze stanęło na najwyższym stopniu po-

dium, za nim LKS Drzewiarz Jasienica, a jako trzeci 

KS Spójnia Landek. Każda drużyna została nagro-
dzona pamiątkowym pucharem oraz piłkami, zaś każ-
dy zawodnik otrzymał okolicznościowy medal. Na-
grody wręczał fundator i honorowy patron imprezy 

wójt Janusz Pierzyna. 
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SUKCESY NAUKOWE UCZNIÓW SZKOŁY W MIĘDZYRZECZU 

Uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkol-

nego w Międzyrzeczu Górnym w bieżącym 

roku szkolnym odnieśli wiele znaczących 

sukcesów w konkursach i olimpiadach 

przedmiotowych. 

Szczególnie liczną grupę stanowią ucznio-

wie, którzy uzyskali wysokie lokaty w Woje-

wódzkich Konkursach Przedmiotowych organi-

zowanych przez Śląskiego Kuratora Oświaty. 

Maciej Kosiec zdobył tytuł laureata Woje-

wódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Ma-

tematyki oraz tytuł finalisty Wojewódzkiego 

Konkursu Przedmiotowego z Fizyki. Finalista-

mi wojewódzkich konkursów przedmiotowych 

zostali także następujący uczniowie: Zuzanna 

Tomiczek (konkurs z języka polskiego), Filip 

Komendera (konkurs z historii) oraz Paweł Sy-

gut (konkurs z biologii). Nagrodzeni uczniowie 

mogą liczyć na szczególne przywileje – finali-

ści otrzymają dodatkowe punkty przy rekrutacji 

do szkół ponadpodstawowych. Maciej Kosiec 

jako laureat jest zwolniony z egzaminu ósmo-

klasisty z matematyki, co jest równoznaczne z 

otrzymaniem z tego egzaminu najwyższego 

wyniku. 

Uczniowie z Międzyrzecza z sukcesami za-

kończyli również udział w XXIII edycji Kon-

kursu Matematycznego o Puchar Dyrektora V 

LO w Bielsku-Białej dla uczniów szkół pod-

stawowych zainteresowanych matematyką. Ma-

ciej Kosiec w klasyfikacji indywidualnej uzy-

skał tytuł laureata i zdobył brązowy medal. Re-

prezentacja drużynowa szkoły w składzie: Nikola Nachyła, 

Mikołaj Filapek i Maciej Kosiec zajęła natomiast piąte miej-

sce w klasyfikacji szkół.  

Mikołaj Filapek znalazł się także w gronie siedmiu za-

wodników z województwa śląskiego, którzy zakwalifikowali 

się do trzeciego etapu Ogólnopolskiej Olimpiady Informa-

tycznej Juniorów pod patronatem Ministra Edukacji i Nauki.  

(AB) 

LEKKOATLETKI NA MISTRZOSTWACH POLSKI! 

Jak burza pokonują kolejne etapy rywa-
lizacji lekkoatletki ze szkoły w Jasienicy. 
Właśnie wygrały Mistrzostwa Śląska. 

Przypomnijmy, że drużyna dziewcząt z Ze-
społu Szkolno-Przedszkolnego w Jasienicy 
wygrała zawody w czwórboju lekkoatletycz-
nym na etapie gminnym, a następnie powia-
towym i regionalnym. Czwórbój składa się z 4 
konkurencji: biegu na 60 m, skoku w dal lub 
wzwyż, rzutu piłeczką palantową i biegu na 
600 m dla dziewczyn. 

We wtorek 7 czerwca w Rudzie Śląskiej 
reprezentacja szkoły w Jasienicy w składzie: 
Paulina Strok, Martyna Porębska, Julia Szym-
czyk, Klaudia Śliwka, Alicja Śliwka, Anna 
Bielska i Amelia Rzeszowska, po zaciętej 
walce wygrała zawody, pokonując wszystkie 
pozostałe 15 drużyn z całego województwa 
śląskiego. Drużyna osiągnęła fenomenalny 
wynik zdobywając 1361 punktów. 

Jak podkreślają trener drużyny Leszek Ob-
racaj i opiekun Marek Strok, to historyczny 

moment w dziejach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. 
Tadeusza Kościuszki w Jasienicy. Po raz pierwszy bo-
wiem sportowa reprezentacja szkoły dotarła do finału mi-
strzostw Polski i będzie reprezentować województwo ślą-
skie i gminę Jasienica. Zawody zostały rozegrane od śro-
dy 8 do piątku 10 czerwca w Głuchołazach. 
Dziewczęta zdobyły na nich 11. miejsce. 
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MAJOWY TYDZIEŃ PEŁEN WRAŻEŃ! 
Raz w roku, początkiem maja obchodzony jest 

Ogólnopolski Tydzień Bibliotek. Jest to wielkie święto 
bibliotek, które tradycyjnie rozpoczyna się 8 maja w 
Dzień Bibliotekarza. W tym roku ten niezwykły ty-
dzień obchodzony był pod hasłem „Świat w jednym 
miejscu”. 

W jasienickiej bibliotece XIX Tydzień Bibliotek 
obfitował w szereg wydarzeń – spotkań i warsztatów 
przygotowanych dla naszych czytelników. 

Został on zainaugurowany uroczystością pasowa-
nia uczniów klas I Szkoły Podstawowej w Jasienicy na 
Czytelników. Taka uroczystość odbyła się po raz 
pierwszy w naszej Bibliotece i jesteśmy pełni nadziei, 
że w tym dniu dla tych dzieci rozpoczęła się wielka 
czytelnicza przygoda. Zanim nastąpiła ta podniosła 
chwila, uczniowie musieli się wykazać znajomością 
bajek i baśni rozwiązując szereg zagadek i quizów, 
poznali także naszą bibliotekę i zasady korzystania z 
niej. Na koniec złożyli uroczyste przyrzeczenie, że bę-
dą szanować książki, korzystać z ich mądrości i su-
miennie wypełniać obowiązki czytelnika. Na pamiątkę 
tego wydarzenia dzieci otrzymały przypinki i dyplomy 
oraz zostały zaproszone do częstego korzystania z bi-
blioteki. Pasowanie przebiegło w miłej, radosnej at-
mosferze, więc wierzymy, że dzieci będą kojarzyć 
Gminną Bibliotekę Publiczną w Jasienicy jako miejsce 
przyjazne i bezpieczne, gdzie każdy jest mile widzia-
ny! 

Centralnym dniem obchodów Tygodnia Biblio-
tek, nie tylko w naszej Bibliotece, była środa 11 maja 
2022 roku.  

W tym dniu w GBP w Jasienicy gościliśmy Ro-
berta Gondka – człowieka wielu pasji – podróżnika, 
fotografa, autora książki pt. „W drodze na najwyższe 
szczyty Afryki”, specjalistę od kontynentu afrykań-
skiego, organizatora wypraw podróżniczych oraz pro-
fesjonalnych pokazów multimedialnych. Na spotkanie 
z panem Robertem w słoneczne środowe przed połu-
dnie zaprosiliśmy dzieci, które „wyruszyły” wraz z 
naszym gościem na spotkanie z afrykańską przyrodą. 
Natomiast wieczorem odbył się klimatyczny pokaz 
zdjęć pt. „Safari moich marzeń – Tanzania i Kenia” 
czyli Afryka o jakiej możemy marzyć. Wraz z autorem 
byliśmy m.in. na Kilimandżaro, Mount Meru, Mount 
Kenya, podziwialiśmy wspaniałe krajobrazy w Tanza-
nii i Kenii, piękne plaże Zanzibaru i sawannę pełną 
zwierząt.  

 11 maja to również dzień, kiedy biblioteki i bi-
bliotekarze z powiatu bielskiego świętowali Tydzień 
Bibliotek i Dzień Bibliotekarza w powiatowej rodzinie 
podczas uroczystego podsumowania XXII edycji kon-
kursu na Najlepszą bibliotekę publiczną powiatu biel-
skiego. Gminna Biblioteka Publiczna w Jasienicy zo-
stała wyróżniona za szeroką działalność propagującą 
regionalizm.   

Po raz pierwszy przyznano tytuł bibliotekarza ro-
ku powiatu bielskiego. W tej kategorii komisja kon-
kursowa przyznała również dwa wyróżnienia, w tym 
bibliotekarzowi GBP w Jasienicy Magdalenie Wacła-
wik, która od ponad 4 lat podejmuje działania na rzecz 
rozwoju i promocji Filii w Rudzicy, użytkowników 
biblioteki oraz współpracuje aktywnie z lokalnym śro-
dowiskiem. Serdecznie gratulujemy! 

Ponadto w GBP w Jasienicy odbyły się: warsztaty 
decoupage, w czasie których powstały cudne książko-
we pudełka, bajkowe warsztaty pt. „Z książeczką i ni-
teczką” podczas których nasi najmłodsi czytelnicy 
uszyli pluszowe kociaki, natomiast warsztaty kaligrafii 
zwieńczyły obchody Tygodnia Bibliotek w 2022 roku 
w naszych placówkach.  

 
W dniu 29 czerwca 2022 roku o godz. 18:00 

zapraszamy na spotkanie z cyklu „Podróże z 
GBP”, tym razem wyruszymy do Norwegii i wysłu-
chamy opowieści o podróżach w poszukiwaniu 
rzemiosła. Norwegia - Craft Tour  

Paulina Adamska z cieszyńskiego Stowarzysze-
nia Serfenta opowie o Norwegii, którą uważa za jedno 
z najwspanialszych miejsc na świecie. I do tego tak 
blisko nas!  

Gość na spotkaniu podzieli się z nami swoimi 
przygodami m.in. jak w roku 2021 wyciągała z fiordu 
drewno, które moczyło się w morskiej wodzie 3 mie-
siące, i co z niego można wypleść. Dowiemy się jak 
szuka się korzeni brzozy w norweskim bagnie i czym 
jest słynne norweskie „hygge”. Ale też – jak w Nor-
wegii chodzić w góry, jak się przemieszczać między 
wyspami i co to za ser, który ma sto lat! Serdecznie 
zapraszamy.  

Magdalena Waliczek 
Dyrektor GBP w Jasienicy 
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TRZECIE MIEJSCE PIOTRA 

W niedzielę 22 maja w Bielsku Białej od-
były się Drużynowe Mistrzostwa Śląska Mło-
dzików, w których udział wziął mieszkaniec 
Mazańcowic Piotr Talik.  

W mistrzostwach brało udział ok. 400 za-

wodników ze śląskich klubów. W biegu na dy-

stansie 1000 m Piotr zajął 3 miejsce z wynikiem 

2:59.74. Przegrał jedynie z zawodnikami rok 

starszymi. Bardzo dobry wynik Piotra, jak i po-

zostałych zawodników z drużyny KS Sprint, 

sprawił, że bielski klub zajął drugie miejsce w 

klasyfikacji generalnej i tym awansował do ści-

słego finału, który odbędzie się jesienią w Czę-
stochowie. (Dariusz Krymski) 

SUKCES W KONKURSIE WIEDZY 
POŻARNICZEJ 

Samuel Wąsik, uczeń Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Międzyrzeczu i członek Młodzieżowej Drużyny Pożarni-
czej OSP Międzyrzecze Górne, wygrał Wojewódzki Tur-
niej Wiedzy Pożarniczej w Opatowie. 

Przypomnijmy, Samuel wcze-
śniej wygrał konkurs na poziomie 
szkoły, następnie gminy i powiatu 
bielskiego. Właśnie jako reprezen-
tant naszego regionu pojechał do 
Opatowa w powiecie kłobuckim na 
etap wojewódzki Turnieju Wiedzy 
Pożarniczej. Po zwycięstwie kole-
dzy z OSP w Międzyrzeczu Gór-
nym serdecznie powitali młodego 
druha. Samuela czeka teraz etap 
ogólnopolski turnieju. 
 

KAROLINA ZNOWU NA PODIUM 

Karolina Klajmon zdobyła dwa złote medale w stylu 
grzbietowym. 

Młoda pływaczka i sportowa stypendystka Gminy Jasie-
nica reprezentując UKS Nowy Klub Pływacki Bielsko me-
dale wywalczyła podczas Mistrzostw Śląska 12-latków w 
pływaniu, które przeprowadzono w piątek i sobotę 2 i 3 
czerwca w Radlinie. W swoim ulubionym stylu grzbieto-
wym złoto wywalczyła na dystansie 100 m (z czasem 
1:12.77) oraz na dystansie 200 m (z czasem 2:34.92), tym 
samym zostając podwójną mistrzynią Śląska. Oba czasy są 
również nowymi rekordami życiowymi Karoliny. 

Dobrze zaprezentowała się również w startach na 400 m 
stylem dowolnym oraz w debiutanckim starcie na dystansie 
800 m stylem dowolnym zajmując dwukrotnie 5. miejsce. 

O medale i tytuły Mistrzów Śląska walczyło ponad 260 
zawodniczek i zawodników z 32 Śląskich klubów. 

*** 
Srebro i brąz na zawodach pływackich w Oświęcimiu 

oraz złoto i brąz w Knurowie.  
Podczas rozegranej 21 maja na basenie 50-metrowym w 

Oświęcimiu Małopolskiej Ligi Młodzików mieszkanka 
gminy Jasienica Karolina Klajmon dwukrotnie stawała na 

podium. Srebrny medal Karolina wywalczyła w konkurencji 
100 m stylem grzbietowym, natomiast brąz zdobyła na dy-
stansie 50 m stylem motylkowym. Dobrymi startami po-
prawiła swoje rekordy życiowe w rywalizacji na 50-
metrowym basenie. 

Dwukrotnie na podium Karolina stawała również w Knu-
rowie. Podczas rozegranego 29 maja „Mitingu Pływackiego 
z Okazji Dnia Dziecka” reprezentantka UKS Nowy Klub 
Pływacki Bielsko-Biała wywalczyła złoto w konkurencji 50 
m stylem grzbietowym, natomiast brąz na dystansie 50 m 
stylem motylkowym. 

KULINARNE TALENTY 

Pierwsze miejsce i wyróżnienie zdobyły 
desery uczennic Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Międzyrzeczu w konkur-
sie „Kulinarne Pasje”. 

Konkurs zorganizował Zespół Szkół Eko-

nomiczno-Gastronomicznych w Cieszynie. 

Varvara Hrama i Zofia Pastucha-Smok, uczen-

nice klasy ósmej Zespołu Szkolno-Przed-

szkolnego w Międzyrzeczu, zdobyły I miejsce 

za wykonanie fantazyjnego deseru „Witami-

nowa słodycz”. Z kolei uczennica klasy siód-

mej Oliwia Stokłosa zdobyła wyróżnienie za 

przygotowanie „Babeczek z owocami”. 
Jury konkursowe wydało werdykt, ocenia-

jąc wygląd deseru, dobór składników, jego 

aranżację, a także pomysłowość i kreatywność. 
Nagrodzone w konkursie uczennice udowodni-

ły, że deser może być nie tylko smaczny, ale 

także zdrowy. Konkurs był skierowany do 

uczniów klas siódmych i ósmych, którzy lubią 
eksperymentować w kuchni. W tym roku cie-

szył się on ogromnym zainteresowaniem wśród 

uczniów szkół podstawowych.  
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ROSNĄ MŁODZI PRZEDSIĘBIORCY 

Zespoły uczniowskie z Międzyrzecza Górnego i Grodźca 
zwyciężyły w konkursach dla młodych przedsiębiorców. 

Uczniowie Zespołów Szkolno-Przedszkolnych w Między-
rzeczu Górnym oraz w Grodźcu odnieśli wielki sukces w 
ogólnopolskim projekcie „10xchallenge” organizowanym 
przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości. Przez ponad 
miesiąc prowadzili swoje miniprzedsiębiorstwa, rywalizując z 
innymi zespołami w kraju w pięciu konkursach ogólnopol-

skich. 
Najbardziej Rentownym Przedsiębiorstwem okazała się 

firma Cool Druk z Międzyrzecza, a jej prezes Filip Komendera 
wygrał w kategorii Najbardziej Inspirująca Osoba. Z kolei fir-
ma Art &Eco z Grodźca zwyciężyła w kategorii Lider Zrów-
noważonego Rozwoju. W ogólnopolskim konkursie wyróżnio-
na została również firma: Puffiaści. W minikonkursie na naj-
lepsze logo wygrała również firma z Międzyrzecza Rzulte pu-
dełko. Opiekunką projektu była Ksenia Sobańska. 

W projekcie wzięło udział łącznie 38 uczniów z Międzyrze-
cza Górnego oraz z Grodźca, którzy oferowali swoim klientom 
szeroką gamę produktów wysokiej jakości, takich jak: zabawki 

marzeń z drukarki 3d, milutkie podusie, pachnące mydełka, 
urocze naklejki i magnesy, wspaniałe wyroby z drewna, ma-
giczne pudełka, zapachowe świeczki, piękną biżuterię, odstre-
sowujące gniotki, a także piękne wyroby ekologiczne. Prowa-
dzenie firmy wiązało się z koniecznością przezwyciężania 

licznych trudności na rynku pracy. Naj-
poważniejszym zagrożeniem dla mło-
dych przedsiębiorców był bez wątpienia 
lockdown z powodu epidemii Covid-19. 
Wszystkie zwycięskie firmy otrzymały 

nagrody pieniężne. (AB) 

KARATECY Z MEDALAMI 

Wszystkie barwy medali zdobyli za-
wodnicy UKS Karate Kasai z Mazańco-
wic podczas Pucharu Śląska Dzieci Mło-
dzieży w Rudzie Śląskiej. 

W kategorii kumite Zofia Kowalczyk 

zdobyła złoto, Wiktoria Piszczek i Filip 
Szendzielarz po srebrnym medalu, zaś Ma-
ja Klemens, Aleksandra Zajas i Piotr Sza-
fron medale brązowe. Zawody rozegrano w 
sobotę 4 czerwca w hali sportowej w Ru-
dzie Śląskiej. Łącznie wystartowało 345 
zawodników reprezentujących 27 polskich 
klubów i jedną drużyną z Czech. (KJ) 

*** 
Medale we wszystkich kolorach 

przywieźli zawodnicy z UKS Karate Ka-
sai podczas turnieju o Puchar Wiślanego 

Smoka. 
W Liszkach pod Krakowem rozegrana 

została II edycja Turnieju o Puchar Wiśla-
nego Smoka. Zawody przeznaczone były 
dla dzieci i młodzieży od rocznika 2013 do 
2007. 

Zawodnicy UKS Karate Kasai wywal-
czyli w konkurencji kata: 
- srebrny medal – Antoni Kozik 
- brązowy medal – Kacper Janusik 

W konkurencji kumite: 
- złoty medal – Wiktoria Piszczek 
- srebrny medal – Hanna Szafron 
- brązowy medal – Michał Danel 
- brązowy medal – Filip Szendzielarz 

Drużynowo klub zajął 5 miejsce. 
Organizatorem wydarzenia był Lisiecki Klub Karate Ky-

okushin kierowany przez Ireneusza Maśnicę. Gościem hono-
rowym był shihan Andrzej Drewniak, posiadacz 9 dana, wi-
ceprezes Polskiego Związku Karate oraz sekretarz Światowej 
Federacji Karate. W zawodach startowało 114 zawodników. 

 (SJ) 
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INTENSYWNE STARTY TYCZKARZY 

Sobota i niedziela 21 i 22 maja były bardzo in-

tensywne dla zawodników UKS Olimp Mazań-
cowice. Z świetnym skutkiem. 

W sobotę 21 maja w Raciborzu na Międzynaro-
dowym Meczu Śląsk-Morawy świetnie zaprezento-

wał się Dawid Bucki. Pokonując poprzeczkę na wy-
sokości 4,20 m ustanowił swój rekord sezonu i wy-

walczył złoty medal. 

Z kolei w niedzielę 22 maja na stadionie Sprint 
w Bielsku-Białej odbyły się Drużynowe Mistrzo-

stwa Śląska w Lekkiej Atletyce, w których wzięło 
udział 16 zawodniczek i zawodników UKS Olimp 

Mazańcowice. Świetnie ze swoim debiutem na 
otwartym stadionie poradziły sobie 10- i 11-letnie 

tyczkarki. Najlepszy wynik wywalczyła Julia Kwa-
śny, która pokonała poprzeczkę zawieszoną na wy-

sokości 190 cm. Ten wynik daje jej w tabelach PZ-
LA w grupie wiekowej do 12 lat III miejsce. Tylko 

10 cm niżej skoczyły Hanna Maciej i Emilia Skóra. 

Natomiast Julia Nowak, Julia Rzepus i Gloria Go-
licz przeskoczyły 150 cm. 

Gdy poprzeczka powędrowała wyżej, do zawo-
dów przystąpili starsi zawodnicy i zawodniczki. 

Najwyżej skoczyła Amelia Maślanka pokonując 

wysokość 2m 70 cm, Jagoda Tracz i Karina Kubiak 
zaliczyły wysokość 2m 40 cm, Justyna Tomiczek 

2m 20 cm, Kupisz Wiktoria skoczyła 2 m, a Wikto-
ria Ortyl 1m 90 cm. 

Artur Miliczek z wynikiem 2m 40 cm ustanowił 
rekord życiowy. (AK) 

DWA BRĄZY NA OLIMPIADZIE MŁODZIEŻY 

Badmintoniści z Mazańcowic Michał Szczyp-
ka w grze pojedynczej oraz Julia Piwowar w grze 
podwójnej zdobyli brązowe medale XXVIII 
Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży. 

XXVIII Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży ro-
zegrana została od 13 do 15 maja w Białymstoku i 
była zaliczana jako Mistrzostwa Polski U17. Julia 
brąz zdobyła w parze z Julią Stankiewicz. Oboje 
grali również w grze mieszanej, Michał wystąpił z 
Emilią Skrzek (Straszęcin), zaś Julia z Janem Frań-
czakiem (Białystok), odpadli jednak w ćwierćfina-
łach. 

– Jesteśmy bardzo dumni, zachwyceni ich po-
stawą, profesjonalizmem oraz determinacją w dąże-
niu do postawionych przez siebie celów. Widać, że 
ciężka praca nie idzie na marne – mówi trener za-
wodników Bartosz Pietryja. Dodaje, że najbliższy 
cel to Mistrzostwa Polski Elity, gdzie zawodnicy 
BKB Set Mazańcowice zmierzą się ze starszymi i 
bardziej doświadczonymi zawodnikami. 

*** 

Gratulacje dla młodych 
badmintonistów z klubu w Ma-
zańcowicach, którzy na mię-
dzynarodowym turnieju w Czę-
stochowie zdobyli pięć medali. 

Międzynarodowy turniej Bio-
farm Youth Polish Open został 
rozegrany od 27 do 29 maja.  

Młodzi badmintoniści z Mazań-
cowic przywieźli 5 medali:  
W kategorii U11 
• Złoty medal Alicja Dubiel  
• Srebrny medal Alicja Dubiel/ 

Gabriela Turska (Suchedniów) 
• Brązowy medal Maks Pawlik/ 

Kristoph Paczuła (Kędzierzyn) 
 

W kategorii U13 
• Złoty medal Karol Dubiel / Da-

niel Cada (Czechy) 
• Brązowy medal w grze poje-

dynczej Karol Dubiel  
W turnieju brali również udział i 
nabierali doświadczenia Maja Pa-
szek, Tymek Stefaniuk i Tymek 
Wiercigroch.  
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XVIII PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI PRZEDSZKOLNEJ 
- OGŁOSZENIE WYNIKÓW 

19 maja 2022 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Jasieni-
cy odbył się XVIII Przegląd Twórczości Przedszkolnej. 

Jury Przeglądu w składzie: Katarzyna Pohl, Maria Su-
prun, Ziemowit Ptaszkowski, po wysłuchaniu i obejrzeniu 
prezentacji konkursowych postanowiło jednomyślnie przy-
znać: 
GRAND PRIX dla Publicznego Przedszkola Samorządowego 
Nr 2 w Jaworzu – za stworzenie jednorodnego przedstawienia 
(spójność scenografii, muzyki oraz gry aktorskiej) 
 I miejsce dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Międzyrze-
czu Górnym – za estetykę wykonania, ciekawy wyraz pla-
styczny oraz radosne wykonanie tańca i piosenki 

II miejsce dla Przedszkola Publicznego w Świętoszówce – za 
spójną prezentację i funkcjonalną scenografię 
III miejsce dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wieszczę-
tach – za kreatywność, pomysłową scenografię i jednorodność 
formy 

Jury nagrodziło również prace plastyczne. Wyróżnienia 

otrzymały: 
• „Wiosenna łaka” Martyna Niemczyk, 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ma-
zańcowicach, 

• „Afrykańska wioska” Zofia Kwaterska, 
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Grodź-
cu, 

• „ Murzynek Bambo” Miłosz Mojeścik, 
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ma-
zańcowicach, 

• „Łąki kwiatowe” Lena Glos, Zespół 
Szkolno-Przedszkolny w Wieszczętach, 

• „Wiosenne wiatraki” Emilia Knyps, Ze-
spół Szkolno-Przedszkolny w Wiesz-
czętach, 

• „Pomimo deszczu Świat jest wspaniały” 
Maria Kubaczka, Zespół Szkolno-
Przedszkolny w Jasienicy, 

• „Kocia kraina” Wiktoria Feruga, Zes-
pół Szkolno-Przedszkolny w Między-
rzeczu,  

• „Murzynek Bambo” Amelia Gabryś, 
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Grodź-
cu, 

• „Wyklejanka” Zofia Ochodek, Przed-
szkole Publiczne w Świętoszówce.  

Jury i organizatorzy dziękują wszystkim 
uczestnikom za udział w XVIII Przeglądzie 
Twórczości Przedszkolnej, a opiekunom 
grup za przygotowanie pięknych prezenta-
cji. 
Przegląd odbył się pod patronatem Wójta 
Gminy Jasienica. 

„BESKIDZKIE NADZIEJE” – LIGA ŚLĄSKA 
Narciarka i mieszkanka Jasienicy Julia Gałuszka podsumowuje sezon zi-

mowy. Zawodniczka Klubu Sportowego Beskidy w Bielsku-Białej wywalczyła 

pierwsze miejsce po pięciu edycjach cyklu zawodów Narciarskich dla Dzieci 

„Beskidzkie Nadzieje” – Liga Śląska rocznik 2010/2011 – w kategorii Junior 
D. W klasyfikacji generalnej z sumą punktów 290 zdobyła pierwsze miejsce, z 

przewagą 17 punktów nad koleżanką z klubu. Klub Sportowy Beskidy wywal-

czył pierwsze miejsce. 

Julia ma już za sobą kilka wcześniejszych sukcesów. Od zerówki trenuje w 
Klubie Sportowym Beskidy, początkowo była to nauka na nartach, która prze-

rodziła się w jej pasję. 
Foto: archiwum rodzinne. 

 

Jeśli możesz coś zdziałać lub marzysz o tym, przystąp do dzieła. W odwadze jest geniusz, magia i siła”. 
 W. H. Murray 
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Wypożyczalnia Rowerów Elektrycznych 
Międzyrzecze Górne 

tel.: 608 052 468 
mail: evebike@tlen.pl 

www.evebike.pl 
 

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

 

Reklama w miesięczniku „Jasienica” 

tylko 0,60 zł  za 1 cm2 

Ogłoszenia drobne – 1 zł za słowo 

 

Reklama 

w miesięczniku „Jasienica” 

tylko 0,60 zł   

za 1 cm2 

Ogłoszenia drobne – 1 zł za 

słowo 
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EKSPRESOWA 

NAPRAWA 

I WYKONANIE 

PROTEZ 
BIERY, ul. Ogrodowa 263 

TEL.:    504 131 134 
 

 

 

 

HUMOR STRAŻACKI 
Z płonącego budynku strażak wynosi na ramionach 
piękna, nagą dziewczynę.  
- Dziękuję panu, to był prawdziwy wyczyn!  
- Rzeczywiście, nieźle musiałem się namęczyć, że-
by nie dopuścić do pani żadnego z moich kolegów! 

*** 
Strażak na podziale do drugiego strażaka: 
- Wiesz wczoraj po tej długiej akcji wróciłem 
strasznie zmęczony do domu. 
Na to drugi strażak: 
- Ja też. 
- Tak, ale przeze mnie moja żona całą noc nie spała 

 - Dlaczego?  
- Bo zapomniałem zgasić światło w łazience i żona 

całą noc stała i czekała, bo myślała, że zajęte. 
*** 

Do OSP zgłasza się kandydat na strażaka.  
- Pracowałeś kiedyś w straży?  
- Nie.  
- Odbyłeś jakieś szkolenie?  
- Nie.  
- Więc jakie masz kwalifikacje?  
- Jestem różdżkarzem, umiem szukać wody. 

 

 

 

 

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  




