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RELACJE WÓJTA GMINY JASIENICA 
WIZYTA  
MINISTRÓW 

Mieliśmy okazję 
gościć w naszej gminie 
Ministra Infrastruktury 
Andrzeja Adamczyka, 
Ministra Funduszy i 
Polityki Regionalnej 
Grzegorza Pudę oraz 
wiceministra w Mini-
sterstwie Rodziny i Po-

lityki Społecznej Stanisława Szweda. Od trzech 
lat zabiegałem o to spotkanie, bo zależało mi na 
szczegółowym przedstawieniu problemów komu-
nikacyjnych takiemu gremium, które odpowiada 
za krajowy system drogowy. Od wielu bowiem lat 
borykamy się z utrudnieniami w ruchu na węźle 
drogi ekspresowej S52 w Jasienicy. Przygotowa-
łem koncepcję przebudowy układu komunikacyj-
nego i, choć to nie jest gminna droga, zakupiliśmy 
nawet odpowiednie grunty, aby można było inwe-
stycję przeprowadzić, budując trzy ronda i frag-
ment łącznika, które stopniowo umożliwiłyby 
rozładowanie korków, jakie codziennie tworzą się 
w tym rejonie. Przypomnę, że z tego skrzyżowa-
nia korzystają nie tylko mieszkańcy naszej gminy, 
ale i sąsiednich miejscowości – Jaworza, Chybia, 
Strumienia, a także Górek Wielkich i Pogórza. 
Problem sięga więc daleko poza nasze granice. 

Pozyskaliśmy już dużą część dofinansowania 
do wykonania modernizacji węzła. Ale nie całość 
i na to zwróciliśmy uwagę panu ministrowi 
Adamczykowi. Co więcej, wskazaliśmy mu – 
łącznie z inspekcją w terenie – że duży udział w 
korkach na węźle w Jasienicy mają kierowcy, któ-
rzy już tutaj skręcają, aby dojechać do Święto-
szówki, Grodźca, Górek, Pogórza, bowiem braku-
je zjazdu na wysokości Grodźca w stronę Sko-
czowa. Po drugiej stronie istnieje taki zjazd i 
wjazd na ekspresówkę i tam ruch odbywa się 
płynnie. Pan minister zlecił podległym sobie służ-
bom, a to katowickiemu oddziałowi Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, przygoto-
wanie tzw. Programów Inwestycyjnych dla obu 
tych zadań. To oznacza, że jest zielone światło dla 
tych projektów. 

Chciałem bardzo serdecznie podziękować 

panom ministrom Andrzejowi Adamczykowi, jak 
również Grzegorzowi Pudzie i Stanisławowi 
Szwedowi za wizytę w gminie Jasienica i pochy-
lenie się nad tymi uciążliwymi problemami, 
obejmującymi przecież ruch nie tylko w obrębie 
naszej gminy, ale całego dużego obszaru w połu-
dniowej części województwa śląskiego i dwóch 
powiatów. Po spotkaniu jestem dobrej myśli i 
mam nadzieję, że wkrótce będzie można zreali-
zować te inwestycje drogowe w newralgicznych 
miejscach naszej gminy. 

INTENSYWNE PRACE NA RUDZICKIEJ 
Trwają intensywne roboty przy modernizacji 

ul. Rudzickiej pomiędzy Rudzicą i Międzyrze-
czem Dolnym i Międzyrzeczem Górnym. Rozpo-
częło się nakładanie warstw bitumicznych. Cieszy 
nas to, że prace przebiegają zgodnie z harmono-
gramem i sukcesywnie zbliżają się do końca. Ale 
z przykrością trzeba przypomnieć, że inwestycja 
kosztuje nas o 1 milion złotych więcej, niż pier-
wotnie na to planowaliśmy wydać. Wykonawca 
zwrócił się bowiem do inwestora, a więc do Po-
wiatu Bielskiego, czyli właściciela tej drogi po-
wiatowej, o dołożenie 2 milionów złotych do ce-
ny ustalonej na początku. 

Starosta bielski pan Andrzej Płonka poprosił 
o wspólne dołożenie się do tej kwoty, aby wyko-
nawca mógł dalej prowadzić prace. Wykonawca 
wskazuje na sytuację rynkową i drastyczny 
wzrost cen, przekonuje, że w przeciwnym razie 
będzie musiał zrezygnować z dokończenia budo-
wy. Zależy nam, aby droga jak najszybciej była 
gotowa, toteż przystaliśmy na takie rozwiązanie. 
Ma to swoje konsekwencje, bowiem ten milion 
złotych musimy zaoszczędzić na innych zada-
niach inwestycyjnych, których realizację będzie-
my musieli z tego powodu przesunąć w czasie. 

Przeżywamy jako cała Polska trudny okres, 
musimy więc reagować na bieżąco, uważnie ob-
serwując nie tylko to, co dzieje się w naszym kra-
ju czy nawet Europie, ale i na całym świecie. W 
tym wypadku szybkie oddanie do użytku ważnej 
drogi leży w naszym interesie. To ważne połącze-
nie, korzysta z niego wielu naszych mieszkańców 
w drodze do pracy i powrocie do domu. 
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RELACJE WÓJTA GMINY JASIENICA 
Ulica będzie szeroka i bezpieczna, znacznie po-
prawi przejazd, bo, przypomnę, we wcześniej-
szych latach zostały przebudowane odcinki przez 
Mazańcowice i z Mazańcowic do Międzyrzecza 
Dolnego z jednej strony i z Jasienicy do Rudzicy 
z drugiej. Obecnie modernizowany odcinek sta-
nowi więc ostatni fragment tego układu komuni-
kacyjnego, który poprawia przejazd przez naszą 
gminę w jej północnej części. 

Łącznie do przebudowy drogi z budżetu 
Gminy Jasienica dołożymy 4,3 miliona złotych. 

DYSTRYBUCJA WĘGLA 
Rząd zwrócił się do samorządów o pomoc w 

dystrybucji węgla dla mieszkańców. Pojawiło się 
przy tej okazji sporo kontrowersji i nieporozu-
mień. My Jako samorząd gminy Jasienica nie od-
żegnujemy się od wsparcia dystrybucji węgla 
wśród naszych mieszkańców, bo przecież jeste-
śmy po by udzielać pomocy naszej lokalnej spo-
łeczności. A już nie rozumiem dzielenia, że w ta-
kich sytuacjach działa strona rządowa czy samo-
rządowa według mnie nie jest właściwe i zawsze 
przy różnego rodzaju okazjach podkreślałem, że 
należy wspólnie działać – Rząd i Samorząd. 

Ale przyznaję, że jestem rozczarowany ob-
winianiem akurat samorządów za tę sytuację cha-
osu. Pojawia się bowiem wiele kwestii, których 
rozwiązanie leży poza naszymi możliwościami. 
Zadanie powinno zostać już szczegółowo przygo-
towane w marcu, gdy stało się jasne, że węgla na 
kolejny sezon grzewczy będzie w Polsce brako-
wać. Dziś mamy październik, a samorządy nie 
mają odpowiednich przepisów do dystrybucji wę-
gla. 

A na dodatek, fizycznie nie dysponujemy od-
powiednim placem, aby przeprowadzić sprzedaż 
węgla, utwardzonym, ogrodzonym, pilnowanym, 
z separatorami pozwalającymi chronić glebę. Nie 
mamy choćby wagi przemysłowej, której zakup 
musi poprzedzić cała procedura zamówienia pu-
blicznego. A to jest czasochłonne, więc według 
wszelkich zasad będziemy taką wagą dysponować 
gdzieś w grudniu, a więc w połowie sezonu. 

Nie mamy również podlegającej pod Gminę 
jednostki, spółki będącej podmiotem prawa han-
dlowego, która węgiel może zakupić. Ale też – 
nie na swoje potrzeby, bo nasze gminne obiekty 
są w 100% zmodernizowane i dla siebie nie po-
trzebujemy węgla. Nie przespaliśmy ostatnich 30 
lat, mamy nowoczesne ogrzewanie w naszych 
obiektach, o niskiej emisji, wiele jest zasilanych 
ze źródeł energii odnawialnej. Co więc zrobimy z 
węglem, gdy zostanie niesprzedany? 

Oczywiście, można to rozwiązać poprzez od-
powiednie przepisy, ale to leży poza nami, na 
szczeblu centralnym, rządu i sejmu. Ze swej stro-
ny deklaruję wszelką pomoc w ten sposób na 
przykład, że będziemy mogli wyznaczyć podmiot, 
który już jest uprawniony i przygotowany do dys-
trybucji węgla. I to on będzie prowadził taką dys-
trybucję z kwotami gwarantowanymi dla naszych 
mieszkańców w imieniu Gminy Jasienica. 

Liczę więc, że szybko pojawią się odpowied-
nie przepisy, które pozwolą dostarczyć węgiel na-
szym mieszkańcom. I że samego węgla dla 
wszystkich wystarczy. 

ROZBUDOWA KANALIZACJI 
Na mój wniosek Rada Gminy Jasienica prze-

znaczyła 137 760 zł na modernizację przepom-
powni ścieków Zakładu Komunalnego w Jasieni-
cy. Musimy bowiem modernizować naszą sieć 
kanalizacyjną, musimy również modernizować 
pompownie, które leżą na trasie sieci. To dlatego, 
że radykalnie zmieniły się warunki funkcjonowa-
nia. Kanalizacja została zbudowana blisko 10 lat 
temu, wtedy była przewidziana na 570 przyłączy, 
a dziś jest ich już tysiąc, a więc sto procent wię-
cej. Obecne urządzenia przestają być wydolne, to-
też trzeba poprawić warunki działania przepom-
powni, aby sprawnie działała. 

DROGA I KOLEJ 
Dziękuję radnej wojewódzkiej pani Ewie Żak 

za jej interpelację na sesji Sejmiku Wojewódzkie-
go w sprawie przeznaczenia środków na przebu-
dowę drogi Starej Cieszyńskiej w Świętoszówce i 
Grodźcu. W ostatnim czasie ta ważna dla całego 
subregionu południowego sprawa nabrała przy-
spieszenia. Przypomnę, że chociaż ciężki trans-
port pomiędzy Bielskiem a Cieszynem odbywa 
się dwupasmową drogą ekspresową S52, to jed-
nak ze starej trasy ciągle korzysta bardzo wielu 
kierowców. Toteż droga cały czas stwarza zagro-
żenie, zwłaszcza dla pieszych, m.in. latem w 
Świętoszówce auto śmiertelnie potrąciło pieszą. 

Po interpelacji pojawiła się odpowiedź, że 
Marszałek Województwa Śląskiego wpisał drogę 
na tegoroczną listę rezerwową. Liczymy więc, że 
w przyszłym roku zostanie zlecony projekt prze-
budowy, a następnie trasa zostanie zmodernizo-
wana. M.in. powstanie specjalna ścieżka, prze-
znaczona dla pieszych i rowerzystów, co nie tylko 
poprawi przejazd i bezpieczeństwo na tym odcin-
ku, ale sprawi, że trasa stanie się atrakcyjna pod 
względem turystycznym i rekreacyjnym. Tym 
samym wpłynie na rozwój tych branż w całym re-
jonie. 



4  październik 2022 

str 5 

RELACJE WÓJTA GMINY JASIENICA 
Przy tej okazji warto dodać, że temu samemu 

celowi ma służyć rewitalizacja linii kolejowej nr 
190 z Bielska do Skoczowa. Przypomnę, że jest to 
projekt samorządów wojewódzkiego i gmin oraz 
powiatów południowej części województwa ślą-
skiego. Zadanie polega na przywróceniu do życia 
trasy kolejowej. Projekt znalazł się na 3. miejscu 
listy rezerwowej dofinansowań ogólnopolskich 
inwestycji kolejowych. Mamy jednak sygnały, że 
są projekty, które uzyskały dofinansowanie, ale 
jednak nie zostaną zrealizowane. Tym samym 
środki na ich realizację nie zostaną wykorzystane, 
jest więc szansa, że nasz projekt na tym skorzysta. 

PODZIĘKOWANIA DLA NAUCZYCIELI 
Składam serdeczne podziękowania wszyst-

kim nauczycielom, wychowawcom i pracowni-
kom oświaty z okazji Święta Edukacji Narodo-
wej. Dziękuję za trud nauczania najmłodszego 
pokolenia mieszkańców naszej gminy. Edukacja 
odgrywa bardzo ważną rolę w życiu całej spo-
łeczności narodowej i lokalnej, gminnej. To jedna 
z podstawowych kwestii rozwoju społeczeństwa. 
I wyraźnie to widzimy na każdym kroku – każda 
inwestycja, każda innowacja, każde zmiana, jakiej 
dokonujemy w przestrzeni publicznej naszej gmi-
ny, musi być poprzedzona myślą, ideą czy projek-
tem opracowanym przez dobrze wykształconych 
fachowców. Potrzebna jest więc edukacja i dobrze 
przygotowani do zawodu nauczyciele, którzy 
każdego dnia będą kształcić następne pokolenia, 
abyśmy się mogli jako społeczeństwo stale rozwi-
jać, wypracowując nasz wspólny dobrobyt. 

Z okazji święta spotkałem się z najlepszymi 
nauczycielami naszej gminy, aby im podzięko-
wać, a jednocześnie pogratulować osiągnięć, ja-
kimi zawsze dla pedagogów będą sukcesy ich 
wychowanków. A tych w poprzednim roku szkol-
nym nie brakowało, łącznie z najlepszym wyni-
kiem z egzaminów ósmoklasistów dla szkół w 
Wieszczętach i Grodźcu i bardzo wysoką średnią 
pozostałych szkół. Dziękowałem za poświęcenie, 
nieodłącznie towarzyszące zawodowi nauczycie-
la. 

Jako Gmina od lat dbamy o stworzenie od-
powiednich warunków do nauki – rozbudowuje-
my szkoły, budujemy nowe sale gimnastyczne i 
boiska, znacząco poprawiliśmy stan techniczny 
starszych budynków. Nie mamy powodów się 
wstydzić, choć ciągle dostrzegamy potrzeby. Na-
sza gmina bardzo intensywnie się rozwija, osie-
dlają się nowi mieszkańcy, którzy przy wyborze 
obok uroku samego miejsca i dojazdu kierowali 
się także stanem gminnej oświaty. To dobrze 
świadczy o naszych szkołach, ale też powoduje, 

że stale musimy stwarzać odpowiednie warunki 
dla kolejnych roczników uczniów. Cieszę się, że 
w tym procesie rozwoju gminy Jasienica nasza 
oświata odgrywa znaczącą rolę kształcąc młode 
pokolenie i jeszcze raz dziękuję nauczycielom za 
zaangażowanie w ten rozwój. 

NAGRODY DLA NAJLEPSZYCH 
Przy okazji Święta Edukacji Narodowej spo-

tkałem się z absolwentami naszych szkół podsta-
wowych, którzy z egzaminu ósmoklasisty zdobyli 
najlepsze wyniki. Cieszę się, że było ich tak wie-
lu. W spotkaniu uczestniczyli także ich młodsi 
koledzy, którzy w różnych dziedzinach reprezen-
tując swoje szkoły odnieśli sukcesy. Wszystkim 
pogratulowałem. Podkreśliłem rolę ich zaanga-
żowania, ale także wsparcia otoczenia, przede 
wszystkim rodziców. Każdy, kto chce zdobywać 
wiedzę i ma do tego chęci, a zarazem rodziców, 
którzy przywiązują do tego dużą wagę i stwarzają 
odpowiednie warunki swoim dzieciom do podej-
mowania nauki, ma okazję to zrealizować w na-
szych placówkach oświatowych. 

Nie zawsze młodzi ludzie zdają sobie sprawę 
z poświęcenia rodziców. Czasem odbywa się to 
kosztem zdrowia, wyrzeczeń, bardzo często cza-
su, przeznaczanego na pomoc dzieciom w nauce 
czy w dowozie na zajęcia. Również poprzez cią-
głe motywowanie do zdobywania wiedzy, do 
cierpliwości i systematyczności. Dlatego wszyst-
kim młodym ludziom korzystającym z tej szansy i 
warunków, jakie im organizujemy w placówkach 
oświatowych, a także ich wspierającym rodzicom, 
należy się wielki szacunek. 

Mówiłem o wielkim skarbie, jakim jest ro-
dzina. Musimy jako społeczeństwo zdawać sobie 
sprawę z zagrożeń, które na nas czyhają za dwie, 
trzy dekady. Starzejemy się, a jednocześnie rodzi 
się coraz mniej dzieci. Jeszcze niedawno na jed-
nego emeryta pracowały trzy osoby w wieku za-
wodowym, za 30, 50 lat przewiduje się, że ten 
stosunek będzie wynosił już jeden do jeden. 

To bardzo smutny scenariusz. I przeciwsta-
wić się tym tendencjom możemy przecież nie po-
przez nakazy, ale poprzez zdrowe podejście do 
podstawowych spraw, powrót do tradycyjnych 
wartości, takich jak rodzina. Ceńmy sobie, że ży-
jemy w rodzinie, dbajmy codziennie o zdrowe re-
lacje wśród nas, pomiędzy dorosłymi, pomiędzy 
rodzicami i dziećmi, pomiędzy rodzeństwem, 
resztą członków rodziny. Abyśmy mieli te rodzi-
ny, aby ten tradycyjny model rodziny, opierający 
się na wychowaniu następnego pokolenia, był 
wartością powszechnie docenianą, a nie wyszy-
dzaną. 
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RELACJE WÓJTA GMINY JASIENICA 
MANEWRY MŁODYCH DRUHÓW 

Serdecznie dziękuję wszystkim organizato-
rom i uczestnikom z Młodzieżowych Drużyn Po-
żarniczych z terenu gmin Jasienica i Jaworze 
przeprowadzenia I Manewrów Ratowniczo-
Pożarniczych. To bardzo cenna inicjatywa, ważne 
wydarzenie w kontekście poprawy bezpieczeń-
stwa na naszym terenie. Zawody dla młodych 
strażaków na terenie Starej Prochowni w Między-
rzeczu Górnym, połączone z pokazami i prezenta-
cją działań doświadczonych druhów, były okazją 
zarówno do poznania kolegów z innych jednostek 
naszego regionu, jak i zaczerpnięcia z wiedzy i 
umiejętności starszych strażaków. Cieszy, że jest 
tak wielu młodych ludzi w naszej gminie, którzy 
zamierzają zasilić szeregi OSP, podnosić swoje 
kwalifikacje i nieść pomoc potrzebującym. 

Organizatorem ćwiczeń był Zarząd Gminny 
OSP w Jasienicy, odbyły się pod moim patrona-
tem. 

NOWY ZARZĄD KS RUDZICA 
Serdecznie gratuluję wyboru członkom no-

wego zarządu Klubu Sportowego Rudzica i jed-
nocześnie dziękuję ustępującemu zarządowi. Mia-
łem okazję uczestniczyć w obradach zgromadze-
nia i szczególne wyrazy wdzięczności przekaza-
łem dotychczasowemu prezesowi Rudolfowi 
Budnemu, który swoją funkcję pełnił przez dwie 
kadencje. 

To wyjątkowa postać, jest przedsiębiorcą, ale 
również wielkim filantropem, który na miarę swo-
ich możliwości wspiera potrzebujących. W imie-
niu całej naszej gminnej społeczności podzięko-
wałem mu za jego wielkie serce, które objawia od 
wielu, wielu lat, nie tylko w czasie pełnienia 
funkcji prezesa klubu sportowego. Życząc mu du-
żo zdrowia, wyraziłem też nadzieję, że w dalszym 
ciągu będzie z nami dzielił swoją społecznikow-
ską pasję i będziemy mogli liczyć na jego do-
świadczenie. 

POŻEGNANIE KIEROWNIKA 
Podczas ostatniej sesji Rady Gminy podzię-

kowałem za pracę przechodzącemu na emeryturę 
Janowi Matuszkowi, dotychczasowemu kierow-
nikowi Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Jasienicy. Obejmował on nasz 
gminny ZOZ w 2015 r. i musiał pokonać wiele 
przeciwności, jakie w tym okresie pojawiały się w 
polskiej służbie zdrowia, umiejętnie doprowadza-
jąc ZOZ do bardzo dobrego stanu finansowego. 
Duża jego zasługa w tym, że nasi mieszkańcy ma-
ją ułatwiony bezpośredni kontakt z lecznictwem i 

cały wachlarz usług medycznych na miejscu bez 
konieczności udawania się do dużych ośrodków. 

Jako Gmina pomogliśmy w doposażeniu w 
nowoczesny sprzęt, dofinansowaliśmy również 
remonty i modernizacje ośrodków zdrowia. 
Szczególnie podkreśliłem jego zaangażowanie w 
ostatnim okresie – najpierw pandemii, a następnie 
wybuchu wojny na Ukrainie, gdy do zwykłych 
zadań pomocy medycznej dla naszych mieszkań-
ców, doszły obowiązki opieki nad uchodźcami, 
którzy znaleźli schronienie na naszym terenie. 

ROLNICTWO NAJWYŻSZYCH STANDARDÓW 
Serdecznie gratuluję państwu Ilonie i Bernar-

dowi Strokom z Świętoszówki udziału w finale 
XIX Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpieczne 
Gospodarstwo Rolne” i otrzymanych nagród. 
Państwo Strokowie prowadzą 15-hektarowe go-
spodarstwo, uprawiają zboża i, jak mieliśmy się 
okazję przekonać przy okazji konkursu, ich go-
spodarstwo należy uznać za wzorcowe. 

Konkurs organizowany przez wiele ogólno-
polskich i centralnych organizacji, przede wszyst-
kim Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społeczne-
go, ma bardzo prestiżowy charakter. Każdego ro-
ku staje do niego około tysiąca rolników, którzy 
prezentują swoje gospodarstwa, to, jak są zarzą-
dzane, prowadzone, jak organizowana jest w nich 
praca. Liczy się bezpieczeństwo, nowoczesność i 
serce w nie włożone przez właścicieli. 

Państwo Strokowie znaleźli się wśród 16 naj-
lepszych gospodarstw w kraju, co ważne, wcze-
śniej pokonując gospodarzy z naszego regionu, a 
następnie z całego województwa śląskiego, które-
go przecież północna część słynie ze swego rol-
nictwa. Bardzo się cieszę z tego sukcesu naszych 
rolników, bo potwierdza to, co widzimy podczas 
każdych gminnych dożynek – że produkcja żyw-
ności na Śląsku Cieszyńskim stoi na wysokim po-
ziomie. 

GRATULACJE ZA SUKCESY 
Składam gratulacje wszystkim mieszkańcom 

naszej gminy, którzy w ostatnim okresie odnieśli 
sukcesy w uprawianych przez siebie dziedzinach, 
zarówno spełniając swoje pasje, jak i w sporcie. 
Gratuluję członkom mazańcowickiego klubu Ikar, 
działającego przy naszej filii Gminnego Ośrodka 
Kultury, których modele odniosły sukces w VI 
Regionalnym Konkursie Modeli Kartonowych w 
Rudzie Śląskiej. Wielkie brawa dla Mirosława 
Krulika i Tadeusza Dudy. Każdy z nich zdobył 
pierwsze miejsce w dwóch kategoriach, z kolei 
Michał Wojnar przygotował trzy modele, które 
zajęły czołowe miejsca w swoich 
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kategoriach. Wszystkim modelarzom serdecznie 
gratuluję. 

Składam serdeczne gratulacje również spor-
towcom, szczególnie tym najmłodszym, którzy 
reprezentowali naszą gminę w różnych dyscypli-
nach. Gratuluję młodym badmintonistom z ma-
zańcowickiego BKB Set, którzy na Ogólnopol-
skim Turnieju w Częstochowie w kategoriach 
wiekowych U15 i U13 oraz U11 zdobyli łącznie 4 
medale– Tymoteuszowi Stefaniukowi, Tymote-
uszowi Wiercigrochowi, Mai Paszek i Maksymi-
lianowi Pawlikowi. Z kolei inny klub z Mazań-
cowic, tyczkarski UKS Olimp, przywiózł z Mi-
strzostw Śląska w Lekkiej Atletyce pięć medali. 
Serdecznie gratuluję Lenie Kwiędacz wywalcze-
nia złota i zdobycie tytułu Mistrzyni Śląska, gra-
tulacje też składam za zdobycie czołowych miejsc 
Emilii Skórze, Julii Rzepus, Amelii Maślance i 
Hannie Strońskiej, a także pozostałym zawod-
niczkom. 

Rozpoczął się również sezon zawodów pły-
wackich i już na początku na Cieszyńskim Mitin-
gu Pływackim Karolina Klajmon zdobyła w róż-

nych konkurencjach 2. i 3. miejsce. Serdecznie 
gratuluję. Z kolei na VIII Ogólnopolskim Turnie-
ju Karate Kyokushin Sari Cup 2022 w Żorachzło-
ty medal wywalczyła mieszkanka naszej gminy i 
reprezentantka bielskiego klubu Malwina Korzus, 
a także Filip Szendzielarz z Uczniowskiego Klu-
bu Sportowego Karate Kasai w Rudzicy i Mazań-
cowicach. Inni zawodnicy, Wiktoria Piszczek, 
Aniela Stocka, Urszula Długosz, Amelia Danel, 
Hanna Szafron, Michał Danel i Piotr Szafron, 
również stanęli na podium tych zawodów. Im 
wszystkim składam gratulacje. 

Gratuluję również pierwszych w tym sezonie 
sukcesów rodzinie Pająków, maszerom z Jasieni-
cy, a więc sportowcom startującym w wyścigach 
psich zaprzęgów. Podczas XXI Lubieszowskiego 
Crossu Tomasz Pająk i jego córka Zuzanna zajęli 
drugie miejsca w swoich kategoriach. Warto od-
notować, że debiutowała także młodsza z sióstr, 
Ania, która wygrała towarzyszące turniejowi za-
wody dla młodszych zawodników. 

Rozmawiał Mirosław Łukaszuk 

WKRÓTCE GOTOWA DRUGA DROGA 
 Prace przy budowie drugiej drogi do Jasie-

nickiej Niskoemisyjnej Strefy Ekonomicznej 
dobiegają końca. Całość będzie gotowa w dru-
giej połowie października. 

Przypomnijmy, że wójt Janusz Pierzyna na bu-
dowę drugiej drogi do Strefy pozyskał 4,2 mln zł 
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. To 
w całości wystarczy na pokrycie kosztów inwe-
stycji. 

Jak wyjaśnia wójt drugi dojazd do jasienickich 
terenów przemysłowych znacząco poprawi ko-
munikację w całym rejonie. – Mimo kłopotów w 
gospodarce, związanych z wojną na Ukrainie i 
wysoką inflacją, zainteresowanie gruntami w na-
szej Strefie przemysłowej nie słabnie. Niedawno 
sprzedaliśmy kolejną działkę, a na tych wcześniej 
kupionych trwają inwestycje i niektóre z nowych 
przedsiębiorstw już działają – wyjaśnia Janusz 
Pierzyna. 

Droga ma długość 620 metrów i łączy tzw. po-
łudniowy sięgacz Strefy z przebudowywaną 
obecnie drogą powiatową Rudzica-Międzyrzecze 
Górne. Jezdnia na całej długości ma szerokość 7 
metrów, został tu zbudowany również chodnik i 
utwardzone pobocze. Aby przekroczyć głęboki jar 
z płynącym strumieniem, wybudowano przepust 
ramowy, zaś wzdłuż drogi również odwodnienie, 
kanalizację deszczową oraz oświetlenie. W naj-
bliższym czasie rozpocznie się układanie warstw 
bitumicznych na jezdni. 

Drugi dojazd do Strefy połączony będzie z 
przebudowywaną właśnie drogą powiatową Ru-
dzica – Międzyrzecze Dolne. Jak zaznacza wójt 
Janusz Pierzyna, także na tym odcinku prace po-
stępują, choć pojawił się poważny problem. Inwe-
stycję za 18 mln zł prowadzi właściciel drogi, a 
więc Powiat Bielski, choć Gmina Jasienica party-
cypuje w kosztach. Wyłoniony w ub.roku wyko-
nawca ostatnio zwrócił się do Powiatu o dodat-
kowe ponad 2 mln zł, a podniesienie ceny tłuma-
czy wysoką inflacją i związanymi z nią podwyż-
kami kosztów, m.in. materiałów. 

– Choć to nie my jesteśmy właścicielem tej 
drogi, ale jednak masowo korzystają z niej nasi 
mieszkańcy, to ważne połączenie. Dlatego na 
prośbę starosty dołożymy się z naszego gminnego 
budżetu sumą 1 mln zł – wyjaśnia wójt. 

Janusz Pierzyna dodaje, że liczy na Powiat 
Bielski przy realizacji innego ważnego fragmentu 
układu komunikacyjnego w gminie Jasienica – 
przebudowy ciągu skrzyżowań z trzema rondami 
przy zjazdach i wjazdach na drogę ekspresową 
S52. Przypomnijmy, wójt Janusz Pierzyna pozy-
skał z funduszy rządowych 10 mln zł na większą 
część przebudowy tego układu, brakuje jednak 
pieniędzy na budowę ronda koło szkoły, o które 
ma wystąpić właśnie Powiat Bielski. – To zna-
cząco przybliży nas do rozpoczęcia tej ważnej 
inwestycji – mówi wójt. 
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JASIENICA DO PROGRAMÓW INWESTYCYJNYCH 
Modernizacja węzła w Jasienicy na S52, 

a także budowa wjazdu i zjazdu w Grodźcu 

zostaną wpisane do Programów Inwestycyj-

nych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i 

Autostrad – zapowiedział Minister Infra-

struktury Andrzej Adamczyk na spotkaniu z 

wójtem Januszem Pierzyną. 
Na zaproszenie wójta gminy Jasienica Ja-

nusza Pierzyny gościli: Minister Infrastruktury 

Andrzej Adamczyk, Minister Funduszy i Poli-

tyki Regionalnej Grzegorz Puda oraz wicemini-

ster w Ministerstwie Rodziny i Polityki Spo-

łecznej Stanisław Szwed. Rozmawiano o mo-

dernizacji węzła w Jasienicy na drodze ekspre-

sowej S52, a także budowie wjazdu i zjazdu w 

okolicy Grodźca na pasie w kierunku Skoczowa 

(wjazd i zjazd po drugiej stronie, w kierunku 

Bielska jest już w Świętoszówce). – Oba skrzy-

żowania pozwolą na rozładowanie korków, ja-

kie codziennie w godzinach szczytu tworzą się 
na węźle w Jasienicy. To duże utrudnienie dla 

mieszkańców i przedsiębiorców nie tylko z na-

szej gminy, ale także sąsiednich miejscowości, 

którzy muszą korzystać z tego dojazdu, m.in. 

Jaworza, Chybia i Strumienia, a także Górek 

Wielkich w gminie Brenna czy Pogórza w gmi-

nie Skoczów – mówi wójt Janusz Pierzyna. 

Wójt przypomina, że podjął już wstępne 

działania, m.in. zlecając opracowanie koncepcji 

komunikacyjnej przebudowy węzła w Jasienicy. 

Zakłada ona budowę 3 rond oraz łącznika na 

gruncie zakupionym w tym celu przez Gminę 
Jasienica. Ronda – przy szkole na ul. Strumień-
skiej, koło Urzędu na ul. Międzyrzeckiej oraz 

obok biblioteki – będą stopniowo rozładowy-

wać strumień pojazdów zarówno z dwupa-

smówki, jak i ul. Strumieńskiej. Modernizacja 

jest kosztowna, ale część pieniędzy – 10 mln zł 

na jedno rondo i łącznik – pozyskał już Janusz 

Pierzyna, a kolejne 5 mln zł na drugie rondo 

obiecał pozyskać Starosta Bielski. Brakuje więc 

jeszcze ok. 5 mln zł na budowę ostatniego z 

rond koło biblioteki. 

Ministrowi Andrzejowi Adamczykowi 

wójt zaprezentował również problem ze zjaz-

dem w rejonie Świętoszówka-Grodziec. W 

Świętoszówce na nitce w kierunku Bielska ist-

nieje wjazd i zjazd, brakuje go za to po drugiej 

stronie, w kierunku Skoczowa. W rzeczywisto-

ści oznacza to, że mieszkańcy tych rejonów 

gminy Jasienica, a także sąsiednich miejscowo-

ści, jak Górki czy Pogórze, wracając po połu-

dniu od strony Bielska zjeżdżają już na węźle w 

Jasienicy, przyczyniając się do zwiększenia na-

tężenia ruchu w tym miejscu. – Pełny węzeł w 

Grodźcu jest tym bardziej potrzebny, że ten re-

jon Śląska Cieszyńskiego intensywnie się roz-

wija, ruch samochodów będzie się więc zwięk-

szał – wyjaśniał wójt Janusz Pierzyna. W tym 

wypadku koszt wybudowania zjazdu i wjazdu 

może sięgnąć ok. 15 mln zł. 

Andrzej Adamczyk zapowiedział zlecenie 

podległej sobie Generalnej Dyrekcji Dróg Kra-

jowych i Autostrad przygotowanie tzw. Pro-

gramów Inwestycyjnych na oba projekty. Ozna-

cza to, że Dyrekcja rozpocznie procedurę reali-

zacji obu zadań. Po weryfikacji możliwości 

technicznych wykonania modernizacji węzła w 

Jasienicy i budowy wjazdu w Grodźcu zapadnie 

decyzja co do realizacji inwestycji. 

W sprawie budowy pełnego węzła w rejo-

nie Świętoszówka/Grodziec wójt Janusz Pie-

rzyna podjął już działania w 2017 r. Zapropo-

nował wtedy Radzie Gminy Jasienica rozpoczę-
cie procedury zmiany studium zagospodarowa-

nia przestrzennego tego obszaru tak, aby do-

puszczał budowę wiaduktu i niezbędnych kon-

strukcji drogowych. Procedura obecnie jest już 
na ostatnim etapie uzgodnień, plan został wyło-

żony do wglądu i trwają konsultacje społeczne, 

toteż prawdopodobnie do końca roku studium 

zostanie uchwalone. Nowe rozstrzygnięcia stu-

dium zagospodarowania w połączeniu z decyzją 
ministra Andrzeja Adamczyka o przygotowaniu 

Programu Inwestycyjnego zdecydowanie przy-

spieszą działania związane z wybudowaniem 

zjazdu na S52. 

– Zabiegaliśmy o to spotkanie od 3 lat, bo 

zależało nam na szczegółowym przedstawieniu 

problemu komunikacyjnemu takiemu gremium, 

które odpowiada za krajowy system drogowy. 

Po spotkaniu jestem dobrej myśli i mam nadzie-

ję, że wkrótce będzie można zrealizować te in-

westycje drogowe w dwóch newralgicznych 

miejscach naszej gminy – wyjaśnia wójt Janusz 

Pierzyna. 
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PIENIĄDZE NA PRZEPOMPOWNIĘ 
O staraniach o pozyskanie fundu-

szy na modernizację drogi Starej Cie-
szyńskiej oraz szansach na rewitaliza-
cję linii kolejowej Bielsko-Cieszyn 
mówił wójt Janusz Pierzyna na nad-
zwyczajnej sesji Rady Gminy Jasienica 
w piątek 30 września. 

Zebrani minutą ciszy uczcili pamięć 
zmarłego w ostatnim czasie 59-letniego 
Janusza Krywulta, mieszkańca gminy Ja-
sienica, z zawodu fotografa. Na początku 
roku po wybuchu wojny na Ukrainie i 
napływie fali uchodźców śp. Janusz 
Krywult bezinteresownie wykonał kilka-
set fotografii potrzebnych Ukraińcom do 
rejestracji w systemie PESEL. – Chcieli-
śmy mu podziękować za jego wielką po-
moc w tym trudnym czasie. Wyrażamy 
głęboki żal i składamy szczere kondolen-
cje pogrążonej w żalu rodzinie – mówił 
wójt Janusz Pierzyna. 

Sesja była również okazją do po-
dziękowania za pracę Janowi Matuszko-
wi, dotychczasowemu kierownikowi Sa-
modzielnego Gminnego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Jasienicy, który odchodzi 
na emeryturę. Jak wyjaśniał Janusz Pie-
rzyna, gdy Jan Matuszek obejmował 
gminny ZOZ w 2015 r. musiał pokonać 
wiele przeciwności, które pojawiały się w 
polskiej służbie zdrowia, doprowadzając 
ZOZ do bardzo dobrego stanu finanso-
wego. – Co szczególnie interesuje miesz-
kańców, to bezpośredni kontakt ze służbą 
zdrowia i kompleksowe usługi na miej-
scu. Wiele jako Gmina pomogliśmy w 
doposażeniu nowoczesnym sprzętem i 
dofinansowaniem niezbędnych remontów 
i modernizacji ośrodków zdrowia. Dzię-
kujemy panu, że tak dobrze wykorzystał 
nasze wsparcie dla dobra pacjentów – 
mówił wójt. 

Wraz z kwiatami Jan Matuszek 
otrzymał okolicznościową tabliczkę z 
podziękowaniami za pracę w gminie Ja-
sienica. „Pana wysiłek odcisnął trwały 
ślad na prawidłowym funkcjonowaniu 
gminnej służby zdrowia i opiece me-
dycznej dla całej naszej lokalnej społecz-
ności” – napisał w podziękowaniu wójt 
Janusz Pierzyna. „Szczególnie chcę pod-
kreślić Pana zaangażowanie w ostatnim 
okresie pracy, w ciężkich dla całej służby 

zdrowia miesiącach pandemii, a także później, po wybu-
chu wojny na Ukrainie, gdy do zwykłych zadań pomocy 
medycznej dla naszych mieszkańców doszły obowiązki 
opieki nad uchodźcami, jacy znaleźli schronienie w miej-
scowościach gminy Jasienica” – dodawał wójt. 

Na wniosek wójta Rada Gminy przeznaczyła dodat-
kowe ponad 1,2 mln zł na wynagrodzenia nauczycieli i po-
trzeby szkół w gminie Jasienica. – Łącznie potrzeby w 
tym zakresie zostały zgłoszone na 4 mln zł. I tak się dzieje 
co roku: wzrastają wynagrodzenia i inne obowiązkowe 
wydatki w oświacie, ale środków na pokrycie tych kosz-
tów nikt już gminom nie zapewnia – mówił wójt. – Chcę 
podkreślić, że tak działa nie tylko obecny rząd, bo od 20 
lat ciągnie się niepełne finansowanie przez budżet państwa 
zadań oświatowych w samorządach – dodawał wójt. 

Z przeznaczeniem dla mieszkańców gminy Jasienica 
wpłynęło do budżetu Gminy Jasienica 10,71 mln zł dodat-
ku węglowego. – Tylko jednego dnia pracownicy Urzędu 
Gminy przyjęli 850 deklaracji. To kolejne zadanie z dnia 
na dzień zrzucone na barki samorządów – mówił Janusz 
Pierzyna. – Dziękuję pracownikom, że tak dobrze poradzi-
li sobie z tym zadaniem przy tak wielu złych emocjach, 
jakie się w związku z dodatkiem węglowym pojawiły – 
dodawał. 

Przeznaczono również dodatkowe sumy na wykona-
nie placów postojowych. Okazało się bowiem, że zapla-
nowane na początku roku szacunki kosztów obecnie oka-
zały się zbyt małe w związku z wysoką inflacją. I tak do 
200 tys. zł, zaplanowanych na modernizację utwardzonego 
placu w pobliżu szkoły w Jasienicy i służącego jako postój 
dla samochodów, dołożono 350 tys. zł. Z kolei do 200 tys. 
zł na przebudowę terenu wokół Gminnego Ośrodka Kultu-
ry w Rudzicy dołożono 217,6 tys. zł. 

Na modernizację przepompowni ścieków Zakładu 
Komunalnego w Jasienicy przeznaczono 137 760 zł. – 
Gdy uruchamialiśmy przepompownię, obsługiwała ona 
570 przyłączy. Dziś jest ich już tysiąc, więc trzeba zwięk-
szyć moc obiektu, aby sprawnie działał – wyjaśniał Janusz 
Pierzyna. 

Wójt podziękował również radnej wojewódzkiej Ewie 
Żak za jej interpelację na sesji Sejmiku Wojewódzkiego w 
sprawie przeznaczenia środków na przebudowę drogi Sta-
rej Cieszyńskiej w Świętoszówce i Grodźcu. 
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PIENIĄDZE NA PRZEPOMPOWNIĘ 
Mimo, że ciężki transport pomiędzy Biel-

skiem a Cieszynem odbywa się już dwupasmową 
drogą ekspresową S52, to jednak stara trasa ciągle 
stwarza zagrożenie, zwłaszcza dla pieszych, m.in. 
latem w Świętoszówce auto śmiertelnie potrąciło 
tutaj pieszą. – Mamy odpowiedź, że Marszałek 
Województwa Śląskiego wpisał drogą na tego-
roczną listę rezerwową. Liczymy, że w przyszłym 
roku zostanie zlecony projekt przebudowy, a na-
stępnie trasa zostanie zmodernizowana, m.in. po-
wstanie specjalna ścieżka, przeznaczona dla pie-
szych i rowerzystów – mówił Janusz Pierzyna. 

Wójt dodawał, że ścieżka stałaby się czynni-
kiem wpływającym na rozwój rekreacji i turystyki 

w tej części gminy, podobnie, jak rewitalizacja li-
nii kolejowej nr 190. Przypomnijmy, to projekt 
samorządów wojewódzkiego i gmin oraz powia-
tów południowej części województwa śląskiego, 
który ma przywrócić do życia trasę kolejową po-
między Bielskiem a Skoczowem. Projekt znalazł 
się na 3. miejscu listy rezerwowej dofinansowań 
ogólnopolskich inwestycji kolejowych. – Mamy 
sygnały, że są projekty, które uzyskały dofinan-
sowanie, ale jednak nie zostaną zrealizowane. Jest 
więc szansa, że nasz projekt na tym skorzysta – 
dodawał Janusz Pierzyna. 

PODZIĘKOWANIA DLA PREZESA 
Wiele gratulacji i przede wszystkim serdecz-

nych podziękowań odebrał Rudolf Budny, który 
przez dwie kadencje kierował Klubem Sporto-
wym Rudzica. 

We wtorek 27 września obyło się zebranie KS 
Rudzica połączone z wyborami Zarządu Klubu. W 
spotkaniu wziął udział wójt Janusz Pierzyna, który 
serdecznie dziękował odchodzącemu prezesowi Ru-
dolfowi Budnemu, przedsiębiorcy i filantropowi, 
który od wielu lat wspiera finansowo i organizacyj-
nie sportową młodzież. 

„Przez te lata, śledząc działalność KS Rudzica i 
Pana stojącego na jego czele, mieliśmy pewność, że 
zawodnicy w pełni mogą wypełniać najszczytniejsze 

wartości sportu – doskonalenia siebie, cierpli-
wego przezwyciężania trudności, kształtowania 
tak kondycji fizycznej, jak i własnego charak-
teru” – napisał w liście gratulacyjnym wójt Ja-
nusz Pierzyna. 

I dalej: „Wyrazy głębokiego szacunku na-
leżą się przede wszystkim za Pana troskę o 
każdego zawodnika. Dziękujemy za Pana spo-
łeczną pasję i ogromny wkład w dzieło wy-
chowania młodych mieszkańców na prawych 
obywateli. Godne najwyższego podziwu są 
także Pana działania, aby żadne dziecko – nie-
zależnie od jego możliwości fizycznych i statu-
su materialnego rodziny – nie zostało odrzuco-
ne i mogło wyrażać się poprzez sport. Znana 
jest powszechnie Pana skromność, tym bardziej 
pozostajemy pod wrażeniem tej wielkiej osobi-
stej pomocy udzielanej przez Pana potrzebują-
cym sportowcom, o której co jakiś czas dowia-
duje się opinia publiczna. W tym miejscu nie 
można nie wspomnieć o Pana działalności po-
zasportowej, charytatywnej i społecznej, 
przede wszystkim na rzecz dzieci – nie tylko 
członków KS Rudzica, ale wszystkich potrze-
bujących. To wielki dar potrafić dzielić się z 
innymi swoim dorobkiem.” 

Nowy Zarząd KS Rudzica: 
Prezes Stanisław Adamczyk 
Wiceprezes Dariusz Pietras 
Sekretarz Paweł Balcy 
Skarbnik Sławomir Duława 
Jan Borowski 
Tomasz Łaciok 

Komisja Rewizyjna 
Przewodniczący Józef Glos 
Piotr Chaba 
Tadeusz Szczyrbowski 
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ROLNICTWO NAJWYŻSZYCH STANDARDÓW 
Gospodarstwo państwa Ilony i Bernar-

da Stroków z gminy Jasienica otrzymało 
dwie nagrody w finale XIX Ogólnokrajo-
wego Konkursu „Bezpieczne Gospodar-
stwo Rolne”. 

W Narodowym Instytucie Kultury i Dzie-
dzictwa Wsi w Warszawie 29 września odby-
ła się uroczysta gala finałowa XIX Ogólno-
krajowego Konkursu Bezpieczne Gospodar-
stwo Rolne, podczas której poznaliśmy zwy-
cięzców tegorocznej edycji. Główna nagroda, 
a więc ciągnik rolniczy, ufundowany przez 
Prezesa KRUS, i tytuł Najbezpieczniejszego 
Gospodarstwa Rolnego w Polsce w 2022 r. 
przypadły państwu Grażynie i Pawłowi Leń-
skim z województwa wielkopolskiego. 

Z kolei gospodarstwo państwa Stroków z 
Świętoszówki otrzymało wyróżnienie Prezesa 
KRUS za udział w finale konkursu i stoso-
wanie w praktyce zasad ochrony zdrowia i 
życia w gospodarstwie rolnym, a także Na-
grodę Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi za 
wysokie standardy funkcjonalne i estetyczne 
gospodarstwa. W wydarzeniu uczestniczył 
wicepremier i Minister Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi Henryk Kowalczyk oraz Minister Rodzi-
ny i Polityki Społecznej Marlena Maląg, a 
także prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego Aleksandra Hadzik. 

Przypomnijmy, państwo Ilona i Bernard Strokowie 
z Świętoszówki prowadzą 15-hektarowe gospodar-
stwo, uprawiają zboża. Wygrało ono najpierw etap re-
gionalny, a następnie wojewódzki i właśnie jako re-
prezentant województwa śląskiego wystartowało w fi-
nale konkursu.  

Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodar-
stwo Rolne został zainicjowany przez Kasę Rolnicze-
go Ubezpieczenia Społecznego jako zadanie mające 
poprawić bezpieczeństwo i higienę pracy w polskich 
gospodarstwach rolnych. Współorganizatorami Kon-
kursu są Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Pań-
stwowa Inspekcja Pracy, Krajowy Ośrodek Wsparcia 
Rolnictwa oraz Agencja Restrukturyzacji i Moderni-
zacji Rolnictwa. Od 2003 r. w konkursie wzięło udział 
łącznie ponad 22 tys. gospodarstw indywidualnych, w 
tym 994 w jego tegorocznej edycji. 

CHÓR ODEBRAŁ NAGRODĘ PREZYDENTA MIASTA KATOWICE  
Chór „Hejnał Mazańcowice” pod dyrekcją 

Krzysztofa Przemyka w niedzielę 25 września 

2022 r. w Katowicach odebrał Międzynarodową 
Nagrodę Prezydenta Miasta Katowice im. Stani-

sława Moniuszki za wybitne zasługi dla społecz-

nego ruchu muzycznego i dokonania w budowa-

niu trwałych wartości etycznych, których źró-

dłem jest piękno pieśni i tradycji muzykowania 

na Śląsku. 

Zespół serdecznie dziękuje wszystkim, którzy 

przyczynili się do tej nagrody i sukcesów Chóru, 

a w szczególności: 

• Wójtowi Gminy Jasienica Januszowi Pierzy-

nie 

• Radzie Gminy Jasienica 

• Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Jasienicy 

• Firmie HydroInstal z Mazańcowic 

• Bankowi Spółdzielczemu w Jasienicy 
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Z  G Ó R K I … 

Koncert Szczęścia 

W tych zwariowanych, znerwicowanych i nie-
pewnych czasach, gdy zalewają nas mrożące krew 
w żyłach informacje z zagranicy, a i z krajowego 
podwórka, rozkojarzeni i wytrąceni z równowagi 
ludzie szukają uspokojenia, wyciszenia, powrotu 
do normalności. Radykalną i skuteczną metodą 
byłoby zaprzestanie oglądania telewizji, słuchania 
radia, czytania prasy, z których się sączą hiobowe 
wieści, rozsiewając niepokój i burzące poczucie 
bezpieczeństwa. Wtedy podsycane nieustannie 
ogniska lęków i strachów w naszych głowach by 
zgasły, a ich miejsce zajęły optymistyczne myśli 
wiodące do harmonii, wynikającej z fenomenu 
istnienia na tej, jeszcze nie do końca, zdewasto-
wanej Ziemi. 

Tego jednak nie da się zrobić, bo zostaliśmy 
tak uzależnieni od ingerencji w nasze myślenie 
mass mediów, jak alkoholik od wódy czy narko-
man od prochów, i wyrwać się ze szponów 
środków masowego przekazu jest prawie 
niemożliwe. Stąd ilość nerwic, stanów depresyj-
nych i załamań rośnie, a gabinety psychologów i 
psychiatrów pękają w szwach. Bo ludzie tęsknią 
za spokojem i  normalnością. Próbują  się ratować 
wszelkimi możliwymi sposobami: od jogi po tab-
letki psychotropowe.  

Wychodząc naprzeciw „zapotrzebowaniu spo-
łecznemu”  nasz GOK zaprosił wrażliwe istoty na 
„Koncert Szczęścia”. Urodziwe artystki robiły, co 
tylko mogły (a mogły wiele), by uspokoić, wpro-
wadzić kojącą relaksacyjną muzyką, odgłosami 
natury, dzwoneczkami, kijem deszczowym czy 

zmieniającymi się światłami  
uczestników w stan, w 
którym króluje zapomnienie 
wrednej rzeczywistości, byś-
my uwierzyli, że skołatane 
serca zaczną bić spokojem, a 
miłość i radość wynikająca z  
medytacji przeniknie i wyciszy… Właściwie był 
to grupowy trening autogenny Schultza, który 
autosugestią ma doprowadzić do zbawiennych 
efektów – opisany wielokrotnie w internecie czy 
publikacjach o technikach relaksacyjnych. Jednak 
tak podany, w postaci koncertu, z wirtuozerską 
grą na skrzypcach i niezwykłą wokalizą Dominiki 
Skowrońskiej, był przeżyciem łączącym muzyko-
terapię i medytację z doznaniami artystycznymi  
wyższego rzędu. 

Dla dwóch artystek mam konkretną propozy-
cję: by takie „Koncerty Szczęścia” wykonywały 
dla naszych parlamentarzystów przed każdym po-
siedzeniem Sejmu i Senatu. Może wtedy uspoko-
jeni i zrelaksowani politycy nie skakaliby sobie 
do gardeł, nie obrażali się wzajemnie, nie rozsie-
wali nienawiści na oczach skołowanego elektora-
tu, a „różnili się pięknie” (to cytat z C. K. Norwi-
da) i dochodzili wspólnie do jednej, ale za to 
prawdziwej prawdy, zamiast do wielu półprawd 
czy nawet kłamstw. Wiem, wiem, że to marzenie 
ściętej głowy, ale pomarzyć czasem dobrze, bo – 
niestety – tylko marzenia nam pozostały… 

Juliusz Wątroba 

Serdeczne podziękowania za okazane wyrazy współczucia, modlitwę, 

złożone ofiary na kościół, zamówione msze święte, wieńce, kwiaty  

oraz udział w uroczystości pogrzebowej  

naszego kochanego Męża, Ojca, Dziadka. 

ŚP. Janusza Krywulta 

Ks. Proboszczowi W. Wantulokowi, Wójtowi Gminy Jasienica, Zastępcy Wójta, Prze-

wodniczącemu Rady Gminy, Radnym, pracownikom Urzędu Gminy, pracownikom 

GOK, zespołowi redakcyjnemu miesięcznika Jasienica, 

KGW Landek, Sołtysowi i Radzie Sołeckiej z Landeku, OSP w Landeku, KS Spójni 

Landek, wszystkim delegacjom, dyrekcji, nauczycielom, pracownikom Zespołu 

Szkolno-Przedszkolnego w Iłownicy, dyrekcji, nauczycielom, pracownikom Zespołu 

Szkolno-Przedszkolnego w Rudzicy, rodzinie, znajomym, sąsiadom 

składa pogrążona w żałobie 
 żona z rodziną 
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W JESIYNI  ŻYCIO NIMA TAK ŹLE!  
Witóm piyknie! 

Tóż witóm Was moji drodzy przociele! Lato się 
nóm skończyło i ani my sie nie łobezdrzyli, a już się 
przysmaczyła jesiyń. Deszcz dzwóni po łoknach, 

ziómb ciśnie sie do chałpy. Dni coroz krótsze, a wie-

czory delsze. Niejedyn prawi, że w taki czas mo chan-

dre. Moji złoci ludeczkowie! Jo se tak myślym, na cóż 
też mo pora roku do nas. Dyć my mómy być zawsze 

życzliwi, łuśmiychnięci, nie jyno jak słóńce świyci, 

ale też jak przidóm ty czorne chmury. „Bo nasze życi 

je piykne, piykny je cały świat, jak się kocho inszych, 

a człowiek drugimu brat.”  

Kie to tak bydymy widzieć i stosować to dowóm 

wóm gwarancje, że żodyn wiater ani czorne chmury 

nie przykryjóm łuśmiychu i radości życio. Bo my cza-

sym sami narobimy se roztomaitych starości niepo-

trzebnie. Ni ma na nich żodnej rady, a łony z czasym 

same się rozwiążóm. Tóż prawiym wóm, po co sie sta-

rać, jak nic nie poradzymy, a narzykać, jacy to my 

biydni, chorzy, a łopuszczóni, nie pumoże. Dyć sie jy-

no podziwejcie dokoła, wiela to je ludzi w gorszej sy-

tuacji niż nasza. Czako niejedyn w swoim łutropiyniu, 

coby mu kto podoł ręke, łodwiedził go... Tóż nie stój, 

wzuj buty, łoblycz mantel, idź! Idź do kolegi, kierego 

zmógła choroba, abo do sómsiada i spytej się, czy mu 

czego nie potrzeja. Idź do znómego, co cie czynsto 

łodwiedzoł, a dzisio przez łokno zaglóndo. Z chałpy 

już nie wychodzi, bo mo chore nogi i ledwo się smy-

ko. W jesieni życio nima tak źle, jak jeszcze możesz 

sie poruszać, jak łuszczynśliwiosz drugich na świycie. 

Wtedy też sóm poczujesz sie 

szczynśliwy. Jo tak to robiym. 

Fórt kajsik gnóm. Ziymia Cie-

szyńsko to je mój dóm, znóm tu 

kożdóm dziure, każdym dzie-

dzine i cieszynioków znóm ca-

łom kupe. Często z kamratym 

ich łodwiedzómy. Kamrat mo 

talynt, kierego nie schowoł, na harmoniji piyknie wy-

grywo. Hneda się zgruchnóm nasi znajómi i już śpiy-

wómy i już rzóndzymy. Wtedy ni mómy żodnej staro-

ści, żodnego też z nas nie bolóm kości. Kożdy się czu-

je, jakby był młody, bo w tych pieśniczkach je tako si-

ła, że starość w młodość hnet sie przemiynio. A jak se 

jeszcze też porzóndzymy, a młode roki pospóminómy, 

to do nas wlezie łogromno siła, że moglibymy dymby 

wyrywać. Młodzi sie z boku na nas dziwajóm, czasym 

też nucóm i nóm klaskajóm. Nó i nadziwić sie ni mo-

góm, skónd starzy ludzie siłe fórt bieróm.  

A jo wóm powiym: z pieśniczkóm wesoło żyje 

się nóm! Bo tyn co śpiywo łotwarte serce i wyciągnię-
te ręce mo, w nim nigdy nie bydzie szerzyło sie zło. 

Dzisio tak mało ludzie śpiywajóm, a przeca kierysikej 

móndrzejszy łody mnie prawił, że jak kto śpiywo, to 

tak jakby dwa razy rzykoł. Tóż pytóm was dzisio moji 

czytocze: śpiywejcie!!! Bo je to lyk na kożdóm nimoc. 

Lyki przeca moc dzisio kosztujom, a pieśniczka je za 

darmo, a też kuruje. Tóż śpiywej, radzym ci, jak 

chcesz szczynśliwym w życiu być! 
J.N.Josiyniczanin 

SUKCESY BADMINTONISTÓW 
Świetny występ zanotowali zawodnicy BKB Set Mazań-

cowice na Ogólnopolskim Turnieju w Częstochowie U15 i 
U13 oraz U11 zdobywając łącznie 4 medale. 

Najlepiej zaprezentował się Tymoteusz Stefaniuk, który 
według słów trenera udowodnił, że systematyczność w treningu 
nie idzie na marne. Tymek wygrał swój pierwszy turniej w tym 
sezonie w grze pojedynczej w kategorii U15. Z kolei w kategorii 
U13 w parze mieszanej Maja Paszek i Maksymilian Pawlik 
zdobyli srebro, a Maja Paszek w singlu brązowy medal. Brązo-
wy medal wywalczyli również w parze Tymoteusz Wiercigroch i 
Tymoteusz Stefaniuk. 

Dobrą grą zaprezentowała się również Marlena Pudło, któ-
ra jednak odpadła z turnieju w fazie pucharowej w kategorii 
U11. 

UDANE ROZPOCZĘCIE SEZONU 
PŁYWACKIEGO 

Karolina Klajmon 
udanie rozpoczęła nowy 
sezon pływacki 2022/2023.  

Podczas zawodów 
pływackich „Cieszyński Mi-
ting Pływacki” Runda II 
Karolina wywalczyła srebro 
na dystansie 50 m stylem 
grzbietowym. Zawody od-
były się w sobotę 1 paź-
dziernika na krytej pływalni 
Uniwersytetu Śląskiego w 
Cieszynie, mieszkanka 
gminy Jasienica rywalizo-
wała ze starszymi zawod-

niczkami w grupie dziewczyn rocznika 2009-2010. 
Dodatkowo razem z koleżankami wywalczyła 3 miej-
sce w sztafecie 4 x 50 m stylem dowolnym. 

Dobre starty w obydwu rundach pozwoliły Karo-
linie na zajęcie 2 miejsca w klasyfikacji generalnej 
dziewcząt rocznika 2009-2010. 
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NAGRODY DLA NAJLEPSZYCH UCZNIÓW 
Świetne wyniki na egzaminie ósmoklasisty, 

ale również inne nieprzeciętne osiągnięcia na-

ukowe, społeczne czy sportowe sprawiły, że pod-

czas tegorocznego spotkania z najlepszymi 

uczniami wójt Janusz Pierzyna nagrodził bardzo 

liczne grono młodych mieszkańców gminy Jasie-

nica. 

Egzaminy ósmoklasisty kończą naukę w 

szkołach podstawowych, ale ich wyniki poznaje-

my dopiero podczas wakacji. To dlatego spotka-

nie z najlepszymi uczniami odbywa się już w no-

wym roku szkolnym przy okazji Święta Edukacji 

Narodowej. W tym roku uroczystość wręczania 

Nagród Wójta Gminy Jasienica Janusza Pierzyny 

dla najlepszych uczniów odbyła się w środę 12 

października na sali widowiskowej Drzewia-

rza.Uczestniczyli w niej nagradzani uczniowie z 

rodzicami, nauczyciele i dyrektorzy szkół. 

– Przywiązujemy dużą wagę do edukacji, dla-

tego jako Gmina zawsze dbaliśmy o to, aby wa-

runki prowadzenia zajęć były odpowiednie. Każ-
dyma możliwości, aby wykorzystać czas nauki w 

szkole, zdobywając wiedzę i mądrość, potrzebne 

na kolejnych etapach życia i wchodzenia w doro-

słość – mówił wójt Janusz Pierzyna. 

Wójt podziękował rodzicom uczniów, którzy 

przywiązują dużą wagę do wykształcenia swoich 

dzieci i stwarzają im odpowiednie warunki. Czę-
sto odbywa się to kosztem zdrowia, wyrzeczeń, 

bardzo często czasu, przeznaczanego na pomoc 

dzieciom w nauce czy w dowozie na zajęcia. Tak-

że poprzez wyrzeczenia i motywowanie do zdo-

bywania wiedzy, ucząc cierpliwości i systema-

tyczności. – Dlatego wszystkim młodym ludziom 

korzystającym z tej szansy i warunków, jakie im 

organizujemy w placówkach oświatowych, a tak-

że wspierającym ich rodzicom, należy się wielki 

szacunek. Przygotowujecie młode pokolenie, któ-

re już za kilka lat będzie odpowiadać za zarzą-
dzanie naszą gminą, dbać o jej rozwój i wycho-

wanie następne generacje mieszkańców – mówił 

Janusz Pierzyna. 

– Dzisiaj patrząc po tej sali zapełnionej mło-

dymi ludźmi, którzy już mają na swoim koncie 

wyjątkowe osiągnięcia, można mieć nadzieję, że 

przyszłość naszej gminy złożymy w dobre ręce, w 

ręce młodego, dobrze wykształconego i energicz-

nego pokolenia. Ale też musicie wiedzieć, że ten 

dzisiejszy etap to dopiero początek wchodzenia w 

dorosłe, odpowiedzialne życie. Życzę wam satys-

fakcji z życia, czerpania z niego radości, abyście 

umieli dobrze wykorzystać ten czas dorastania – 

mówił wójt. 

Dyrektor Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i 

Przedszkoli Urszula Bujok podkreśliła bardzo do-

bry stan gminnej oświaty. Gmina Jasienica rozbu-

dowuje placówki, aby stworzyć miejsce dla kolej-

nych roczników, doprowadziła też do moderniza-

cji istniejących budynków, znacznie poprawiając 

ich stan techniczny. Każda szkoła dysponuje rów-

nież salą gimnastyczną, niektóre nawet dwoma, 

uczniowie i przedszkolaki mają do dyspozycji bo-

iska i place zabaw. – Warunki są bardzo dobre, 

można to wykorzystać i zdobywać wiedzę – mó-

wiła dyrektor. 

Dodała ona, że tegoroczne egzaminy ósmo-

klasisty w placówkach gminy Jasienica wypadły 

bardzo dobrze. Najlepszą szkołą w powiecie biel-

skim pod tym względem okazał się Zespół Szkol-

no-Przedszkolny w Iłownicy, a na drugim miejscu 

szkoła w Grodźcu, zaś pozostałe również osiągnę-
ły wysokie wyniki. I tak, z języka polskiego śred-

nia krajowa wyniosła 60 proc., wojewódzka – 61, 

powiatowa – 62 proc., zaś gminna – 67 proc. (w 

Iłownicy – 75 proc.). Z matematyki odpowiednio 

– 57, 56, 60 i 65 proc. (74), a z języka angielskie-

go – 67, 68, 70 i 71 (78). 

Oprócz absolwentów gminnych podstawó-

wek z najlepszymi świadectwami i zdanym eg-

zaminem ósmoklasisty wójt nagrodził również 
tych uczniów, którzy w inny sposób osiągnęli 
sukcesy. Wśród wyróżnionych znalazła się m.in. 

drużyna lekkoatletek ze szkoły w Jasienicy, która 

w czwórboju przebojowo przedarła się przez eli-

minacje powiatowe, regionalne i wojewódzkie 

pokonując często reprezentacje szkół sportowych. 

Nagrodzono również ekipę dziewcząt ze szkoły w 

Wieszczętach, które na konkurs Instytutu Pamięci 

Narodowej „NiezyciężONE. Bohaterki Niepodle-

głej” przygotowały film o Bronisławie Dłuskiej, 

lekarce, wielkiej społeczniczce, a prywatnie sio-

strze Marii Skłodowskiej-Curie. 

„Nie oczekujcie od dnia tego, co mogą dać jedynie lata. Ale nie zapominajcie, 

że lata składają się z wielu dni, dlatego postanówcie, że nie zmarnujecie 
ani jednego dnia.”        Johan Michael Sailer 
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PODZIĘKOWANIA DLA NAUCZYCIELI 
Święto Edukacji Narodowej było okazją do 

spotkania wójta Janusza Pierzyny z nauczycielami 
placówek oświatowych w gminie Jasienica. 

– Dziękuję za trud nauczania najmłodszego 
pokolenia mieszkańców naszej gminy – mówił 
wójt Janusz Pierzyna do nauczycieli podczas spo-
tkania w środę 12 października w sali widowi-
skowej Drzewiarza. Uroczystość zgromadziła dy-
rektorów 9 placówek oświatowych z terenu gmi-
ny, a także nauczycieli, wyróżnionych w tym roku 
Nagrodą Wójta Gminy Jasienica. Uczestniczył w 
niej również przewodniczący Rady Gminy Cze-
sław Machalica oraz radne Mirosława Hawełek, 
Grażyna Gaszek i Irena Sojka. w pierwszej części 
wystąpił zespół muzyczny ze szkoły w Jasienicy 
pod kierunkiem Stanisława Urbana. 

Wójt zaznaczył, że analizując wyniki egza-
minów uczniowskich widać, że poziom nauczania 
stale rośnie. Wskazał przede wszystkim na tego-
roczny egzamin ósmoklasisty w Zespole Szkolno-
Przedszkolnym w Iłownicy, który okazał się naj-
lepiej zdanym w całym powiecie bielskim. Warto 
dodać, że drugie miejsce w tym zestawieniu zaję-
ła również szkoła z gminy Jasienica – Zespół 
Szkolno-Przedszkolny w Grodźcu, a w pozosta-
łych szkołach także uczniowie osiągnęli wysokie 
wyniki egzaminów. 

– To cieszy, bo jak ważna jest edukacja w 
życiu całej społeczności narodowej i lokalnej aku-
rat państwa nie muszę przekonywać. Widzimy to 
wyraźnie na każdym kroku w działaniach naszej 
gminy. Każda inwestycja, każda innowacja, każde 
zmiana, jaką dokonujemy w przestrzeni publicz-
nej, musi być poprzedzona myślą, ideą czy pro-

jektem opracowanym przez dobrze wykształco-
nych fachowców. Potrzebna jest więc edukacja i 
dobrze przygotowani do zawodu nauczyciele, któ-
rzy każdego dnia będą kształcić następne pokole-
nia, abyśmy się mogli jako społeczeństwo stale 
rozwijać, wypracowując nasz wspólny dobrobyt – 
mówił Janusz Pierzyna. 

Dziękował za poświęcenie, nieodłącznie to-
warzyszące zawodowi nauczyciela. W placów-
kach oświatowych gminy Jasienica przybywa klas 
i uczniów, z roku na rok poprawiają się również 
warunki nauczania, bo Gmina rozbudowuje szko-
ły i dba o ich odpowiednie wyposażenie. 

Gmina Jasienica intensywnie się rozwija, co 
napawa dużym optymizmem na tle wyludniającej 
się Polski i Europy. To w dużej mierze dlatego, że 
osiedlają się młode rodziny. Przy wyborze miej-
sca zamieszkania kierują się one walorami okoli-
cy, możliwością dojazdu, ale także poziomem 
edukacji w miejscowych szkołach, właśnie z my-
ślą o przyszłości swoich dzieci. – Dziękuję pań-
stwu, bo to właśnie z wami te osoby mają pierw-
szy kontakt z naszą gminą i to wy tworzycie 
pierwszy pozytywny obraz. Potem te rodziny 
zżywają się z sąsiadami, sołectwem, włączają się 
w życie naszej gminnej społeczności – dodawał 
Janusz Pierzyna. Wójt nauczycielom życzył rów-
nież wiele satysfakcji z wykonywanej pracy. 

Uroczystość stała się także okazją do podzię-
kowania za wieloletnie kierowanie placówkami 
oświatowymi: Bożenie Gruszce, dyrektor Przed-
szkola Publicznego w Świętoszówce, oraz Ewie 
Anzorge-Janeczko, dyrektor Szkoły Podstawowej 
w Świętoszówce. 

MISTRZOSTWA ŚLĄSKA Z MEDALAMI 
Pięć medali przywiozły najmłodsze tyczkarki 

UKS Olimp Mazańcowice z Mistrzostw Śląska w 
Lekkiej Atletyce. 

W minioną sobotę 1 października w Rudzie Śląskiej 
odbyły się Mistrzostwa Śląska w Lekkiej Atletyce w 
dwóch najmłodszych kategoriach wiekowych U-12 i U-
14. Uczniowski Klub Sportowy Olimp Mazańcowice 
reprezentowało 13 zawodniczek na co dzień trenują-
cych skok o tyczce. Zawodniczki z zawodów przywio-
zły 5 medali. Na najwyższym stopniu podium stanęła 
Lena Kwiędacz, która pokonując poprzeczkę na wyso-
kości 2 m ustanowiła swój rekord życiowy i tytuł Mi-
strzyni Śląska. Emilia Skóra i Julia Rzepus ex aequo za-
jęły drugie miejsce i tytuł Wicemistrzyń Śląska. 4. 
miejsce wywalczyła Julia Kwaśny, 5. Hanna Maciej, 8. 
Gloria Golicz, 9. Julia Nowak, a 10. Martyna Taranow-
ska. 

Z kolei w kategorii starszej U-14 na podium stanęły: Amelia Maślanka na 2. miejscu z wynikiem 2,70 m i 
Hanna Strońska na 3. z wynikiem 2,60 m. Po 4. miejsce i rekord życiowy sięgnęła Wiktoria Kupisz z wynikiem 

2,50 m, 5. Jagoda Tracz, a 6. Wiktoria Ortyl.        Agata Krupińska 
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PODZIĘKOWANIA DLA GOSPODYŃ 
Za wielką rolę, jaką panie z Koła Gospodyń Wiej-

skich w Jasienicy odgrywają w integracji mieszkań-
ców sołectwa i gminy, dziękował wójt Janusz Pierzy-
na podczas uroczystości 60-lecia organizacji. 

Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Jasienicy w 
sobotę 15 października podczas uroczystości z okazji 
jubileuszu przyjmowały liczne gratulacje, życzenia i 
upominki. – Takie spotkania zawsze napawają opty-
mizmem i radują serce. Przez 60 lat wy i wasze po-
przedniczki z oddaniem pracowałyście na rzecz swo-
jego sołectwa, na rzecz ludzi. I za to bardzo serdecznie 
wam dziękuję. Bo jest to praca społeczna, płynąca z 
serca, w bardzo szerokim zakresie i w różnych miej-
scach. Bo czy przygotowujecie potrawy, czy idziecie 
na wycieczkę to tworzycie społeczność naszej gminy – 
dziękował wójt Janusz Pierzyna. 

Podkreślił, że dzisiaj, po okresie pandemii, rola in-
tegrująca, jaką wypełnia Koło w Jasienicy, ma szcze-
gólną wartość. – Przeżyliśmy trudny czas, mieliśmy 
ograniczone możliwości, aby się wspólnie spotykać, 
nikt nie myślał, że człowiek może zostać zamknięty w 
domu i będzie się komunikować tylko elektronicznie. 
Dziękuję, że jesteście tą siłą, która szczególnie sprzyja 
integracji różnych grup naszej gminy – mówił Janusz 
Pierzyna. 

– Bo przez te wszystkie lata właśnie panie z Koła 
Gospodyń Wiejskich przez swoją działalność, energię, 
zaangażowanie szczególnie aktywnie jednoczyły 
mieszkańców na różnego rodzaju wydarzeniach, tak 
organizowanych przez KGW, jak i wspierając inne or-
ganizacje urządzające spotkania w naszej gminie. 
Trudno sobie wyobrazić jakąkolwiek uroczystość bez 
udziału KGW. Nie zawsze widoczne, pracujące na za-
pleczu i w kuchni, często w trudnych warunkach. Gdy 
inni się bawili, wy służyłyście nieraz setkom uczestni-
ków swoimi kulinarnymi umiejętnościami. W stresie, 
w upale potrafiłyście zawsze wspaniale się zorgani-
zować i dać radość swoją posługą. I tu chyba najbar-
dziej przejawiało się wasze serce, które ofiarowywały-
ście drugiemu człowiekowi. I właśnie za to szczegól-
nie wam dziękuję. Nigdy nie zawodzicie, nasi goście, 
ugoszczeni i nakarmieni, zawsze byli pełni podziwu 

dla naszej kuchni, zawsze podkreślali, jak bardzo im 
przygotowane przez was potrawy smakowały – dzię-
kował dalej wójt. 

– Chylę przed wami czoła, bo uczyniłyście z KGW 
Jasienica liczną i prężną organizację, złożoną z pań, 
którym się chce pracować, wspólnie dokładając do te-
go naszego dziedzictwa kulturowego Śląska Cieszyń-
skiego swoją cząstkę. To, że mając liczne obowiązki, 
poświęcacie się dla całej sołeckiej i gminnej społecz-
ności, budzi mój szacunek i bardzo wam za to dzięku-
ję. Życzę wam, aby ta atmosfera i szacunek ludzi, ja-
kie potrafiłyście stworzyć wokół Koła, był coraz 
większy, aby nigdy wam nie brakowało energii do 
okazywania serca drugiemu człowiekowi – życzył 
wójt Janusz Pierzyna. 

Uroczystość przebiegała w radosnej, biesiadnej at-
mosferze, w gronie przyjaciół. Organizatorki zadbały, 
aby uroczystość w każdym wymiarze była wyjątkowa. 
Jubileusz otworzyła przewodnicząca KGW w Jasieni-
cy Jolanta Babiarczyk, witając zaproszonych gości, 
m.in. wójta Janusza Pierzynę z małżonką, naczelnika 
Wydziału Promocji Powiatu, Kultury, Sportu i Tury-
styki Magdalenę Więzik, prezesa Rejonowego Związ-
ku Kółek i Organizacji Rolniczych Danutę Kożusznik, 
członkinię Krajowej Rady KGW Gertrudę Proksę, 
prezesa OSP Jasienica Sławomira Duźniaka, sołtysa 
sołectwa Jasienica Bronisława Szalbota, przewodni-
czącego Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów w 
Jasienicy Józefa Niesyta, prezesa Kółka Rolniczego 
Grzegorza Gruszkę, dyrektora GOK w Jasienicy 
Agnieszkę Bronowską, a także delegacje z pozosta-
łych 13 kół KGW z terenu Gminy Jasienica. 

Uczestnicy mieli okazję zapoznać się z historią 
działalności KGW w Jasienicy na przestrzeni kilku-
dziesięciu lat. Po części oficjalnej uroczystości wystą-
piły Zespół Wokalny „Lento” z Filii GOK Biery oraz 
Kapela Torka. Nie zabrakło także odśpiewania trady-
cyjnego „Sto lat”. 
Życzenia od Gminnej Rady Kobiet przygotowane przez 

przewodniczącą Genowefa Kopeć zopublikujemy w następ-

nym numerze. 

Z.P. 

ZWYCIĘSKI KORONAWIRUS 
Mirosław Krulik z mazańcowickiego klubu 

Ikar zdobył 1. miejsce w VI Regionalnym Kon-
kursie Modeli Kartonowych. Do rywalizacji wy-
stawił własnoręcznie wykonany model koronawi-
rusa. 

Klub modelarski Ikar, działający przy filii 
Gminnego Ośrodka Kultury w Mazańcowice wy-
stawił reprezentację, której modele zdobyły uzna-
nie konkursowego jury. I tak Mirosław Krulik 
oprócz 1. miejsca za koronawirusa zajął też 1. 
miejsce za model śmigłowca cobra. Z kolei Tade-
usz Duda zwyciężył w dwóch kategoriach: mode-
lem kombajnu bizon, a także szybowca is3 abc. 
Michał Wojnar zajął 3. miejsce za szybowiec fo-
ka, 2. za wiatrakowiec kayba i 3. za model samo-

chodu marki Jelcz Holownik 315. Z kolei młodzicy z klu-
bu Ikar Małgorzata Paszek oraz Stanisław Chrobak zdoby-
li wyróżniania. 

Zawody odbyły się w Rudzie Śląskiej w sobotę i nie-
dzielę 8 i 9 października. Łącznie w imprezie udział wzię-
ło 84 modelarzy prezentując 251 modeli. 
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DZIEWCZĘTA Z WIESZCZĄT UCZĄ SIĘ FILMOWAĆ 
Trzy uczennice szkoły w Wieszczętach wzięły 

udział w warsztatach filmowych, które były nagro-
dą za ich zwycięstwo w konkursie „NiezyciężONE. 
Bohaterki Niepodległej”. 

Przypomnijmy, Adriana Globitza, Paulina Świerkot 
i Julia Tymon, uczennice szkoły w Wieszczętach pod 
opieką Dagmary Skowron, wygrały konkurs Instytutu 
Pamięci Narodowej „NiezyciężONE. Bohaterki Nie-
podległej”. Jako swoją pracę nagrały film o Bronisła-
wie Dłuskiej, prywatnie starszej siostrze Marii Skło-
dowskiej-Curie, ale znanej przede wszystkim z dzia-
łalności i służbie dla niepodległej Rzeczpospolitej. 
Bronisława studiowała na Sorbonie, obroniła jako jed-
na z pierwszych Polek doktorat z medycyny. Została 
uhonorowana odznaczeniem niepodległości. Właśnie 
te osiągnięcia doceniły w swoim dziele dziewczęta z 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wieszczętach i 
zaprezentowały w filmie, który wygrał konkurs. 

Ada, Paulina i Julia – uczennice ZSP Wieszczęta 
za zajęcie I miejsca w konkursie „NiezyciężONE. Bo-
haterki Niepodległej” wyruszyły na trzy dni do War-
szawy, aby wziąć udział w warsztatach filmowych i 
gali finałowej. Udział w warsztatach to część nagrody 
za opowieść o Bronisławie Dłuskiej – siostrze Marii 
Skłodowskiej-Curie, ale przede wszystkim walecznej 
kobiecie, która wbrew wszelkim przeciwnościom losu 
została lekarką. 

Dwudniowe warsztaty filmowe dla 6 najlepszych 
drużyn z Polski poprowadzili edukatorzy filmowi ze 
Stowarzyszenia Filmowego „Dziki Bez”. Uczniowie 
oraz opiekunowie grup wymieniali się doświadcze-
niami z pracy nad filmami o swoich bohaterkach, na 
warsztatach stworzyli model kamery obscury i pier-
wowzoru aparatu fotograficznego oraz wspólnie pra-
cowali nad koncepcją spotu reklamowego kolejnej 
edycji konkursu „Niezwyciężeni”. Wspólna praca nad 
scenariuszem i materiałem filmowym była dla laure-
atów możliwością poznania tajników sztuki filmowej 

oraz okazją do bliższego poznania laureatów, którzy 
zjechali się z różnych zakątków Polski. 

Zwieńczeniem kilkudniowego pobytu w Warsza-
wie była uroczysta gala, którą poprowadził dyrektor 
Biura Edukacji Narodowej Adam Hlebowicz. Brali w 
niej udział m.in. zastępca prezesa IPN Mateusz 
Szpytma, dyrektor Muzeum Piłsudskiego Robert An-
drzejczyk, koordynatorka konkursu Marta Gosk. W 
sali Ignacego Paderewskiego wszyscy zgromadzeni 
mogli zobaczyć fragmenty nagrodzonych realizacji 
filmowych oraz stojących za nimi młodych twórców i 
sympatyków historii. Organizatorzy zapowiedzieli 
również oficjalnie kolejną odsłonę konkursu, którego 
motywem przewodnim będzie powstanie styczniowe 
w związku z przypadającą w przyszłym roku 160 
rocznicą wybuchu narodowo-wyzwoleńczego zrywu. 
Finałem gali był porywający koncert zespołu Pinki 
Loops. 

W trzecim dniu pobytu uczennice miały okazję 
zwiedzić dworek Milusin, czyli rodzinny dom Piłsud-
skich, który był darem dla Józefa Piłsudskiego od jego 
żołnierzy, oraz stałą wystawę „Dla Rzeczpospolitej. 
Józef Piłsudski 1867-1935”. Jest ona efektem staran-
nego namysłu kuratorów, architektów, projektantów, 
grafików. Naszpikowana nowoczesnymi technologia-
mi przenosi nas w inny wymiar. Zasłużenie została 
doceniona w międzynarodowym konkursie MUSE 
Design Awards. 

Pobyt uczennic w Warszawie i Muzeum Józefa Pił-
sudskiego w Sulejówku to trzy dni pełne wrażeń i po-
zytywnych emocji, pracy nad spotem reklamującym 
kolejną edycję konkursu oraz spotkań i rozmów z cie-
kawymi ludźmi. Nie brakowało wyzwań i wzruszeń. 
Pracownicy IPN i Muzeum Piłsudskiego stworzyli 
kreatywną i przyjazną przestrzeń, w której czuliśmy 
się jak jedna zwycięska rodzina. Wspomnienia zostaną 
z nami na długo. 

Dagmara Skowron, opiekun projektu 
 

SEZON DLA MASZERÓW 

Tomasz i Zuzanna Pająkowie z Jasienicy rozpo-
częli tegoroczny sezon startów od zawodów psich 
zaprzęgów w XXI Lubieszowskim Crossie. 

Tomasz Pająk ze swoim zaprzęgiem z ośmioma 
psami miał do pokonania 4,2 km po szybkiej i krę-
tej trasie. Z kolei jego córka Zuzanna z dwoma 
psami na hulajnodze pokonała trasę z trudnymi 
ostrymi zakrętami o długości 3,5 km.  

Po dwóch dniach oboje uplasowali się na dru-
gich pozycjach. Natomiast debiutująca młodsza z 
sióstr Ania zdobyła 1 miejsce w towarzyszącym 
zawodom Pucharze Samoyeda, czyli dziecięcym 
biegom z psem. 

Wyrazy głębokiego żalu i współczucia z powodu śmierci  

Śp. Janusza Krywulta  

składają żonie Urszuli, Córce, Synom, Wnukom i całej Rodzinie 

Sołtys i Rada Sołecka Sołectwa Landek 
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RAZEM, MŁODZI DRUHOWIE! 
Członkowie Młodzieżowych Drużyn Pożarni-

czych z terenu gmin Jasienica i Jaworze wspólnie 
ćwiczyli podczas I Manewrów Ratowniczo-
Pożarniczych MDP. 

Manewry zorganizowano w sobotę 24 września 
na terenie Starej Prochowni w Międzyrzeczu Gór-
nym.  

Jak podkreślają organizatorzy, manewry miały za 
zadanie budowanie trwałych relacji pomiędzy mło-
dymi drużynami różnych, często sąsiadujących ze 
sobą jednostek OSP. Dzięki wspólnym ćwiczeniom 
podczas podejmowanych w przyszłości działań ra-
towniczo-gaśniczych grupy będą się lepiej rozumieć 
uzyskując większą skuteczność.  

Łącznie wzięło udział 75 członków Młodzieżo-
wych Drużyn Pożarniczych z terenu gminy Jasieni-
ca oraz gminy Jaworze. Każda z drużyn miała za 
zadanie przygotować jedną stację prezentację. I tak 
MDP Mazańcowice zademonstrowało wyposażenie 
techniczne samochodu pożarniczego, Jasienica rys 
historii – sikawka konna, Rudzica poziomy oraz 
elementy zabezpieczenia strażaka w działaniach ra-
towniczo-gaśniczych, Międzyrzecze Górne łączność 

w straży pożarnej, Grodziec elementy pierwszej 
pomocy, Iłownica podręczny sprzęt gaśniczy, Roz-
tropice ratownictwo medyczne, Wieszczęta strażac-
ką sztafetę, zaś Jaworze stację „Wyostrz Zmysły – 
Cisza, Spokój i Współpraca celem zbudowania linii 
gaśniczej w ekstremalnych warunkach”. 

Młodzież miała możliwość wysłuchać ciekawej 
prezentacji o samochodzie rozpoznania chemiczne-
go z bielskiej Państwowej Straży Pożarnej. Wysłu-
chała również prelekcji nt. ratownictwa chemiczne-
go, a także z bliska przyjrzeć się laboratorium che-
mika-strażaka, jakie zamontowano w tym pojeździe. 
Manewry zostało zwieńczone pokazem „Pożar bu-
dynku jednorodzinnego z omówieniem przebiegu 
akcji”, przeprowadzonym przez jednostki OSP 
Międzyrzecze Górne, Jasienica oraz Grodziec. 

Organizatorem ćwiczeń był Zarząd Gminny OSP 
w Jasienicy. Patronat objął Wójt Gminy Jasienica 
Janusz Pierzyna, a zarazem Wiceprezes Zarządu 
Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnej Rzeczypospolitej Polskiej. 

  

MALWINA ZE ZŁOTEM 

Stypendystka sportowa Gminy Jasieni-
ca Malwina Korzus wygrała w swojej ka-
tegorii VIII Ogólnopolski Turnieju Karate 
Kyokushin Sari Cup 2022 w Żorach. 

Pisaliśmy już o licznych medalach, jakie 
w sobotę 24 września na tym turnieju zdoby-
li zawodnicy trenujący w Mazańcowicach i 
Rudzicy z UKS Karate Kasai. W zawodach 
wystartowała również inna mieszkanka gmi-
ny Jasienica, Malwina Korzus, reprezentują-
ca barwy bielskiego klubu karate. Wypadła 
znakomicie i po trzech wygranych walkach 
zajęła I miejsce w kategorii kadetki ponad 45 
kg. 

Łącznie w zawodach wystąpiło 250 za-
wodników z 28 klubów z Polski i Czech. 

DZIEWIĘĆ MEDALI KARATEKÓW 
Uczniowski Klub Sportowy Karate Kasai z sobotnich zawo-

dów Sari Cup 2022 wrócił z medalami w każdym kolorze.  
UKS Karate Kasai prowadzi treningi dla dzieci i młodzieży w 

dwóch szkołach gminy Jasienica – w Rudzicy i Mazańcowicach. W 
sobotę 24 września w Żorach wystartowało 250 zawodników karate 
kyokushin z 28 ośrodków z całej Polski, w tym 10-osobowa grupa za-
wodników z naszego klubu pod opieką sensei Sławomira Jurczaka.  

Był to pierwszy start zawodników rudzicko-mazańcowickiego klu-
bu w nowym sezonie treningowym. Zawodnicy z UKS Karate Kasai 
zdobyli łącznie 9 medali: 
w konkurencji kata 
• medal srebrny – Wiktoria Piszczek, 
w kumite 
• medal złoty – Filip Szendzielarz, 
• medal srebrny – Wiktoria Piszczek i Aniela Stocka, 
• medal brązowy – Urszula Długosz, Amelia Danel, Hanna Szafron, 

Michał Danel, Piotr Szafron. 
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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

 

Zarząd Polski Związek Emerytów Renci-

stów i Inwalidów koło nr 19 w Rudzicy 

zaprasza 

Seniorów z Gminy Jasienica 

na bezpłatne masaże 
do Ośrodka Zdrowia w Rudzicy ,, Klub 

Seniora,, w  każdy czwartek w godzi-

nach od 9 do12.  Zapraszamy.  

Rejestracja telefoniczna  

pod nr tel. 727 436 716. 
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EKSPRESOWA 

NAPRAWA 

I WYKONANIE 

PROTEZ 
BIERY, ul. Ogrodowa 263 

TEL.:    504 131 134 

BETONIARNIA OLBET 
                     JASIENICKA STREFA EKONOMICZNA 

 

        TEL. 505 759 333 
 
Betoniarnia Olbet znajdująca się w Międzyrzeczu Dolnym 
OFERUJE: 

 BETON TOWAROWY Z DOSTAWĄ I ROZŁADUNKIEM 
 BETONY POSADZKOWE 
 BETONY PÓŁSUCHE, ZAPRAWY, PODSYPKI CEMENTOWO PIASKOWE 

DOSTARCZAMY BETON BETONOMIESZARKAMI I POMPOGRUSZKAMI 
DOSTARCZAMY BETONY PÓŁSUCHE WYWROTKĄ 

międzyrzecze@olbet.plwww.olbet.pl    TEL. 507 118 560 
 

 

 

 

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  

 




