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m i e s i ę c z n i k   s a m o r z ą d o w y  g m i n y

Jest taki wyjątkowy wieczór w roku, gdy wszyscy obecni 
gromadzą się przy wspólnym stole. Jest taki wieczór, 

gdy gasną spory,znika nienawiść. Wieczór, gdy łamiemy 
opłatek, składamy życzenia. To noc wyjątkowa, jedyna, 

niepowtarzalna noc Bożego Narodzenia. 
Życzymy, by te święta, a także cały nadchodzący rok, 

upływał Wam w harmonii i zadumie, by nigdy  
nie zabrakło Wam ciepła drugiej osoby,  

a każdy dzień był pełen niezapomnianych chwil.  
Wszystkim Mieszkańcom Gminy Jasienica,  

Partnerom i Sympatykom 
życzą 

 

Przewodniczący Rady Gminy  
Czesław Machalica 

Wójt Gminy Jasienica 
Janusz Pierzyna 
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RELACJE WÓJTA GMINY JASIENICA 
NOWA STRAŻNICA  
I ROZBUDOWANY 
URZĄD GMINY 

W poniedziałek 5 
grudnia doszło do hi-
storycznego dla gminy 
Jasienica wydarzenia: 
po 50 latach możemy 
cieszyć się nowym 
gminnym budynkiem, 
który będzie spełniał 

ważne społeczne funkcje. Pierwszą z nich jest 
strażnica Ochotniczej Straży Pożarnej w Jasieni-
cy, a drugą – sala sesji Rady Gminy Jasienica i 
reprezentacyjna sal ślubów, wszystko dostosowa-
ne do korzystania przez osoby niepełnosprawne. 

Uroczystości rozpoczęliśmy od oddania do 
użytku nowej strażnicy OSP Jasienica i przekaza-
nia jej druhom strażakom. Do tej pory korzystali z 
ciasnych i przede wszystkim zalewanych podczas 
każdych większych opadów pomieszczeń. Dziś 
mają nowoczesną strażnicę z garażami i wygod-
nym zapleczem. Uroczystościom towarzyszyło 
również oficjalne przekazanie dwóch nowych 
wozów bojowych dla OSP Jasienica oraz OSP 
Grodziec. 

Uroczystość otwarcia gmachu objęła nie tylko 
strażnicę OSP, ale również reprezentacyjną i 
funkcjonalną część rozbudowanego Urzędu Gmi-
ny. Zwracam uwagę zwłaszcza na nowoczesną sa-
lę sesji Rady Gminy. Do tej pory korzystaliśmy z 
sali w starym budynku, utworzonej przez wybu-
rzenie ściany z dwóch biur. Na sesje, które sta-
nowią najważniejszą część samorządowego życia 
każdej gminy, z braku przestrzeni trudno było za-
prosić gości i mieszkańców. Dziś jest nowoczesna 
i przestronna sala z dobrym nagłośnieniem i miej-
scem dla gości oraz mieszkańców, którzy chcą 
włączyć się w sprawy gminy. Co nie mniej waż-
ne, powstała także reprezentacyjna sala ślubów, w 
której ten ważny moment w życiu każdego czło-
wieka, zostanie odprawiony w godnym i pięknym 
otoczeniu. 

Ten obiekt uroczyście otworzyliśmy w 
przededniu 50-lecia powstania gminy Jasienica, 
jest on pierwszym od tamtej pory budynkiem, 
który będzie służył całej społeczności właśnie do 

tego rodzaju integracyjnych i społecznych celów, 
a więc spotkań, dyskusji i podejmowania decyzji 
o najważniejszych sprawach naszej gminy. 

Przypomnę, że 1 stycznia 1973 r. zaczęła 
funkcjonować Gmina Jasienica, utworzona z 6 
wcześniejszych gromad. Te pół wieku to spory 
okres. Każda epoka dokłada swoją cegiełkę, toteż 
również my staramy się dołożyć swoją cząstkę, 
aby ci, którzy przyjdą po nas, mieli lżej. 

Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim go-
ściom, którzy tego dnia odwiedzili naszą gminę i 
dzielili z nami radość z nowego obiektu. Przede 
wszystkim jednak chciałem podziękować twór-
com i osobom, które przyczyniły się do powstania 
gmachu, poczynając od etapu decyzji, radnym, 
projektantom, poprzez wykonawców, po firmy 
zajmujące się urządzaniem wnętrz. 

ŚW. MIKOŁAJ NA NOWYM PLACU 
Roboty związane z budową nowego gminnego 

obiektu objęły także zagospodarowanie terenu, tj. 
przebudowę wjazdu, budowę miejsc postojowych 
dla samochodów osobowych, nasadzenie zieleni, 
oświetlenie terenu. Chcę też zwrócić uwagę na 
pylon i dzwon, jak również umieszczoną na pylo-
nie rzeźbę św. Jerzego z herbu gminy Jasienica. 
To nasz symbol i marka naszej gminy, którą bu-
dujemy każdego dnia. Dziękuję wykonawcom za 
realizację tego dzieła, a także sponsorowi, który 
sfinansował rzeźbę. Bardzo się cieszymy, że ten 
historyczny dzień został zwieńczony taką piękną 
rzeźbą. 

I bardzo szybko okazało się, jak taka prze-
strzeń jest potrzebna. Strażnicę i rozbudowany 
Urząd otworzyliśmy w poniedziałek 5 grudnia, a 
następnego dnia na nowo powstałym placu przed 
gmachem pojawił się św. Mikołaj, który miał tam 
wystarczająco dużo przestrzeni, aby spotkać się z 
ponad pięciuset dziećmi. Było dużo miejsca, aby 
bezpiecznie przeprowadzić taką imprezę, a do tej 
pory brakowało w samym centrum gminy właśnie 
takiej wolnej przestrzeni. 

Dzieci Mikołajowi pomogły rozświetlić choin-

kę, było dużo zabawy, ale przede wszystkim cze-
kały na prezenty. Święty rozdał je z pomocą to-

warzyszących mu aniołów, na saniach ciągniętych 

przez renifery czy w ogromnej choinko-  
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wej bańce całymi rodzinami robiono sobie z Mi-
kołajem zdjęcia. 

Cieszę się, że te nasze gminne mikołajki, ja-
kie zapoczątkowaliśmy kilka lat temu, tak dobrze 
się przyjęły i biorą w nich udział nie tylko dzieci, 
ale i dorośli mieszkańcy naszej gminy. 

PARKING DLA CAŁEJ GMINY 
Wraz z budową nowej strażnicy OSP oraz roz-

budową gmachu Urzędu Gminy, powstał również 
duży parking w sąsiedztwie szkoły. Inwestycja 
była wyczekiwana od lat, brakowało w centrum 
administracyjnym naszej gminy wygodnego miej-
sca postojowego dla pojazdów. Przypomnę, że 
właśnie w tym rejonie Jasienicy oprócz Urzędu 
Gminy i OSP, jest również Komisariat Policji, 
ośrodek zdrowia, GOPS, szkoła, Zakład Komu-
nalny, są sklepy, apteka. To wszystko instytucje, 
w których pracują osoby często dojeżdżające wie-
le kilometrów. A przecież instytucje mają służyć 
przede wszystkim mieszkańcom, którzy też naj-
częściej dojeżdżają samochodami. Toteż nowy 
parking przeznaczamy przede wszystkim dla pra-
cowników, zaś te małe, kilkustanowiskowe par-
kingi przy samych instytucjach powinny służyć 
tylko osobom, które przyjeżdżają załatwić swoje 
sprawy i zaraz odjeżdżają, zwalniając miejsce dla 
kolejnych petentów. 

Liczę, że również w dni wolne od pracy, 
przede wszystkim w soboty, plac będzie miejscem 
spotkań mieszkańców, np. w trakcie robienia za-
kupów w ustawionych tu stoiskach z ekologiczną 
żywnością czy wyrobami naszego miejscowego 
rękodzieła. 

Przypomnę, że budowa parkingu wraz z bu-
dynkiem sanitariatów w Jasienicy i rozbudową 
przyległej drogi kosztowała 4,7 mln zł, z tego 1,4 
mln zł pozyskaliśmy z Rządowego Funduszu In-
westycji Lokalnych. Ponadto, wcześniej otrzyma-
liśmy nieodpłatnie 2,44 hektarową działkę w Ja-
sienicy, którą sprzedaliśmy za 3,6 mln zł. Zatem 
pozostało jeszcze na ułożenie ażurów koło rzeki 
na końcu parkingu. 

 Łącznie na parkingu jest 230 miejsc dla samo-
chodów, w tym 10 dla pojazdów osób niepełno-
sprawnych, a oprócz tego miejsce na postój auto-
karów. Plac został wybrukowany i oświetlony. 

ZAKŁAD KOMUNALNY 
Został rozstrzygnięty przetarg na budowę no-

wego Zakładu Komunalnego w Jasienicy wraz z 
zapleczem. Podpisaliśmy umowę z wykonawcą i 
przystępujemy do realizacji inwestycji. Zakład 
wraz z nowym zapleczem znacząco ułatwi Gmi-
nie wypełnianie zadań z zakresu ochrony środo-
wiska, w tym przypadku dotyczy to przede 
wszystkim odbioru ścieków. Świadczymy bo-

wiem usługi wywozu nieczystości z posesji 
mieszkańców, mamy do tego celu 4 „beczki”. 

To zadanie, jakie należy wykonywać przez ca-
ły rok, również w zimie, gdy warunki atmosfe-
ryczne są trudne. Urządzenia wymagają parkowa-
nia ich w pomieszczeniach z dodatnimi tempera-
turami. Jak dotąd Gmina wynajmowała odpo-
wiednie pomieszczenia w Spółdzielni Rolniczej, 
która jednak od dwóch lat nam sygnalizuje, że ma 
własne plany co do ich wykorzystania. Dlatego 
nie chcieliśmy dłużej zwlekać i postanowiliśmy 
wybudować własne zaplecze dla Zakładu Komu-
nalnego. 

Całość będzie kosztować ponad 11,1 mln zł, na 
co z programu Polski Ład pozyskaliśmy 5 mln zł. 
Oprócz garażów, w tym przestrzeni garażowej 
właśnie dla samochodów z „beczką” do wywozu 
nieczystości, będą również magazyny oraz nowa 
piętrowa siedziba Zakładu Komunalnego z recep-
cją do przyjmowania mieszkańców oraz zaple-
czem dla pracowników. Budynek powstanie w są-
siedztwie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych. 

SPRZEDANA KOLEJNA DZIAŁKA 
Pod koniec listopada podpisaliśmy akt nota-

rialny sprzedaży działki o powierzchni ponad 1 
hektara firmie z Czechowic-Dziedzic. To trzeci 
podmiot w tym roku, który kupił grunty w Jasie-
nickiej Niskoemisyjnej Strefie Ekonomicznej, za 
działkę zapłacił 2 526 838,20 zł brutto. Warto 
podsumować, że od połowy 2015 r., gdy urucho-
miliśmy naszą strefę przemysłową, działki kupiło 
już 20 podmiotów. Grunty obejmują łączną po-
wierzchnię 35,5713 hektarów, a więc dokładnie 
połowę całego areału naszej Strefy. 

Co najważniejsze, dzięki sprzedaży do naszego 
budżetu wpłynęło do tej pory łącznie 60 783 
274,08 zł. Chcę to podkreślić, bowiem właśnie 
dzięki temu, że kiedyś zdecydowaliśmy się na 
wieloletni trud utworzenia Strefy od zera – od 
trudnych zabiegów o zakup gruntów rolniczych, 
poprzez zmianę planów zagospodarowania, pozy-
skanie środków zewnętrznych w wysokości ponad 
20 mln zł, po uzbrojenie terenu – mamy dzisiaj 
środki na potrzebne inwestycje służące rozwojowi 
gminy. 

PRZEPUST NA MYŚLIWSKIEJ 
Na ul. Myśliwskiej w Jasienicy został przebudo-

wany przepust na potoku. Dotychczasowa kon-
strukcja miała tzw. przekrój okularowy, który 

poważnie ograniczał przepustowość wody pod 

drogą w okresach intensywnych opadów i wez-

brania rzek. Dlatego w tym miejscu  
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często dochodziło do zalania drogi i podtopień te-
go rejonu. 

Starą konstrukcję zastąpił przepust skrzynko-
wy o przekroju ramowym, znacznie powiększają-
cy światło przepływu, mam więc nadzieję, że 
problemy z podtopieniami się skończą. Przy oka-
zji przebudowy została oczywiście odtworzona 
nawierzchnia drogi, zaś wzdłuż jezdni na przepu-
ście zostały zamontowane dla bezpieczeństwa ba-
rierki energochłonne. Całość prac kosztowała 204 
572,33 zł brutto. 

PODZIĘKOWANIA DLA POLICJANTKI 
Podczas listopadowej sesji Rady Gminy Jasie-

nica podziękowałem w imieniu naszej społeczno-
ści aspirant Agacie Haluch-Willmann z Komisa-
riatu Policji w Jasienicy, a także pozostałym ra-
townikom, za przeprowadzenie udanej akcji. W 
trakcie wymagającego szybkiej reakcji zadania z 
narażeniem własnego zdrowia i życia uratowano 
chłopca, który wpadł do studzienki kanalizacyj-
nej. Przełożonym ratowników biorących udział w 
akcji z kolei pogratulowałem tak profesjonalnych 
i odważnych podwładnych. 

Warto podkreślić, że na miejscu akcji pierwsi 
pojawili się strażacy z OSP Wieszczęta, zabezpie-
czając miejsce. To kolejny dowód, jak bardzo 
wsparcie dla Ochotniczych Straży Pożarnych po-
prawia nasze bezpieczeństwo. 

JUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIE 
Serdecznie gratuluję małżeństwom, które w 

tym roku obchodziły złote gody. W środę 7 grud-
nia w sali Drzewiarza miałem przyjemność spo-
tkać się z 48 parami małżeńskimi, choć warto do-
dać, że cztery z nich obchodziły w tym roku jubi-
leusze 60-lecia i więcej pożycia małżeńskiego. 
Wraz z przewodniczącym Rady Gminy Jasienica 
panem Czesławem Machalicą wręczyłem Medale 
za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przyznane 
przez Prezydenta RP, a dla jubilatów przygotowa-
liśmy poczęstunek. 

Te coroczne spotkania są bardzo wzruszające i 
budujące. Wiele z tych osób poznałem osobiście, 
bo angażują się w życie społeczne, kulturalne, go-
spodarcze naszej gminy, za co im serdecznie po-
dziękowałem. Ale przede wszystkim małżeństwa 
stanowią wzór do naśladowania, że można wy-
trwać, służąc swojej ojczyźnie, w zgodzie budując 
wspólną przyszłość. Podziękowałem jubilatom 
również za ich ogromny wkład w wychowanie 
młodego pokolenia, do czego ciągle – już poma-
gając przy opiece nad wnukami – się przyczynia-
ją. 
SPOTKANIE Z PRZEDSIĘBIORCAMI 

W świątecznej atmosferze zorganizowaliśmy 
również coroczne spotkanie z przedsiębiorcami z 

naszej gminy. Skromne upominki były wyrazem 
podziękowania naszej gminnej społeczności dla 
tych, którzy prowadzą na naszym terenie działal-
ność gospodarczą. W dzisiejszej rzeczywistości 
podejmowanie się tego zadania wymaga wiele 
wysiłku, samozaparcia i zaradności. Podziękowa-
łem więc wszystkim przedsiębiorcom, których 
zakłady funkcjonują na terenie naszej gminy, za 
ich pracę, za gotowość podejmowania ryzyka, ja-
kie wiąże się z prowadzeniem biznesu. Za wykła-
danie własnych środków na kolejne inwestycje, 
na rozwój własnego przedsiębiorstwa, często nie 
wiedząc, co przyniesie następny dzień, jaką zmia-
nę przepisów, jakie zmiany w podatkach. Dlatego 
tym bardziej należy się szacunek ludziom, którzy 
w takich warunkach płacą podatki i dzielą się 
swoimi osiągnięciami, dają też zatrudnienie na-
szym mieszkańcom, umożliwiając im utrzymanie 
swoich rodzin. 

PLATYNOWY LAUR 
Bardzo dziękuję za wyróżnienie mojej osoby 

przez kapitułę Regionalnej Izby Gospodarczej w 
Katowicach nagrodą Platynowego Lauru Umie-
jętności i Kompetencji. To wielki zaszczyt, bo-
wiem odebrałem ją jako jedyny wójt w woje-
wództwie śląskim. Kapituła katowickiej RIG 
przyznanie wyróżnienia uzasadniła uznaniem 
wieloletnich zasług, za rzetelność, konsekwencje 
w podejmowaniu decyzji, wspieranie rozwoju go-
spodarczego gminy, a także harmonijne i skutecz-
ne zaangażowanie w pozyskiwanie efektywnych 
źródeł unijnych oraz ich wykorzystywanie. 

Przyjmuję to jako wyróżnienie dla całej gminy 
Jasienica. Cieszę się, że możemy wspólnie prze-
żywać takie chwile, budując i rozwijając gminę 
Jasienica. Laur został wręczony podczas uroczy-
stej gali, jaka towarzyszyła 12. Europejskiemu 
Kongresowi Małych i Średnich Przedsiębiorstw w 
Katowicach. W 2015 r. katowicka RIG uhonoro-
wała mnie Złotym Laurem Umiejętności i Kom-
petencji, przede wszystkim za inicjatywę budowy 
Jasienickiej Niskoemisyjnej Strefy Ekonomicznej, 
a także za wkład w rozwój przedsiębiorczości na 
obszarach wiejskich oraz za nawiązywanie poro-
zumienia z samorządem gospodarczym. Od tam-
tej pory otrzymałem wraz z Gminą Jasienica pięć 
tytułów honorowych za wspieranie Małych i 
Średnich Przedsiębiorstw. 

REMONT NA CISOWEJ 
Chciałem serdecznie podziękować panu staro-

ście Andrzejowi Płonce i Radzie Powiatu Biels-
kiego z jej przewodniczącym panem Janem Bo-
rowskim na czele za przychylenie się do naszej 
prośby i przystąpienie do naprawy zniszczonej 
drogi powiatowej, 
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ul. Cisowej w Jasienicy. Ulica ma zniszczoną na-
wierzchnię, a stanowi ważne połączenie komuni-
kacyjne w tej części naszej gminy, toteż remont 
nawierzchni znacząco poprawi przejazd. 
 
PODATKI NIE GONIĄ INFLACJI 

Podczas sesji w listopadzie Rada Gminy zade-
cydowała o podwyżce przyszłorocznych podat-
ków lokalnych o 10 proc. Wspólnie z radnymi 
Rady Gminy dyskutowaliśmy na temat stawek 
podatków lokalnych, ile powinna wynosić pod-
wyżka. Pojawiały się różne głosy – z jednej stro-
ny, aby nie podwyższać w ogóle, inne głosy mó-
wiły, że podatki powinny wzrosnąć o pełny za-
kres inflacji, która sięga poziomu 20 proc. Osta-
tecznie zdecydowaliśmy się na połowę tej stawki, 
a więc 10 proc. 

PRZETARG NA ODWIERT 
Przystępujemy do przetargu na wykonanie od-

wiertu geotermalnego w Grodźcu. Na realizację 
tego zadania w ub. roku pozyskaliśmy dofinan-

sowanie w wysokości blisko 15 mln zł. Geotermia 
to jeden z elementów stworzenia na terenie 

Grodźca kompleksu o charakterze turystycznym, 

rekreacyjnym i rehabilitacyjnym w ramach nasze-

go projektu Jasienicki Kurort Zamkowy. Ciepłe 
źródła pozwolą bowiem na stworzenie basenów z 

ciepłą i leczniczą wodą, będą także mogły zostać 
wykorzystane do ogrzewania domów. Od wielu 

lat przymierzaliśmy się do tego zadania, bez wąt-
pienia podnoszącego na wyższy poziom warunki 

rozwoju gminy Jasienica. 

ZNÓW WIĘCEJ NA OŚWIATĘ 
Kolejny raz dołożyliśmy do funkcjonowania 

oświaty, w ostatnich miesiącach to już prawie 3,5 
mln zł. Pieniądze z naszych gminnych dochodów 
przeznaczamy przede wszystkim na podwyżki. 
Nie mam pretensji do nauczycieli, ale dla nas to 
przykra sprawa, bowiem te wydatki musimy po-
krywać z własnych dochodów Gminy. Według 
przepisów to nie jest nasze zadanie, powinniśmy 
na ten cel otrzymywać regularnie środki z budżetu 
Państwa. Trudno się pogodzić z takim stawianiem 
sprawy. 

SUKCESY 
Ostatnie tygodnie ponownie przyniosły nam 

dobre wiadomości z wielu aren sportowych, ale 
nie tylko, również z różnorodnej innej rywaliza-
cji, w której objawiła się pasja i talenty naszych 
mieszkańców, przede wszystkim najmłodszych. 
To sprawia nam radość, warto o tym przypomi-
nać. 

Wielkie gratulacje należą się Agnieszce Fer-
feckiej ze szkoły w Rudzicy, która wygrała XI 
edycję powiatowego konkursu udzielania pierw-
szej pomocy. Tym bardziej ten sukces cieszy, bo 
musiała się wykazać bardzo trudnymi umiejętno-
ściami z zakresu ratowania drugiego człowieka. 
Warto zachęcać – i to nie tylko najmłodszych 
mieszkańców naszej gminy, ale wszystkich – do 
nauki i podnoszenia kwalifikacji w zakresie 
udzielania pierwszej pomocy. Dzięki temu zwięk-
sza się poczucie bezpieczeństwa nas wszystkich. 
Gratuluję Agnieszce, że rozwija swoją pasję w 
tym zakresie, ważnym dla całej naszej społeczno-
ści. 

Chciałbym pogratulować również Mikołajowi 
Żbelowi, Oliwierowi Szymale oraz Igorowi Ma-
curze ze szkoły w Wieszczętach, którzy jako ze-
spół zdobyli 3 miejsce w Powiatowym Konkursie 
Wiedzy Olimpijskiej, a 3 miejsce w klasyfikacji 
indywidualnej wywalczył również Igor Macura. 
Zawodnicy musieli wykazać się sporą wiedzą, co 
szczególnie cieszy, także na temat sportu w na-
szym regionie, skąd pochodzi wielu olimpijczy-
ków. 

Gratuluję pierwszej poważnej wystawy Hannie 
Losce, uczennicy ze szkoły w Międzyrzeczu Gór-
nym, która wykazuje się talentem malarskim. Jej 
prace zostały dostrzeżone, dostała zaproszenie do 
udziału w plenerze malarskim dla uzdolnionej 
młodzieży, której owocem była wystawa w bi-
bliotece w Czechowicach-Dziedzicach. Z kolei 
Lena Ogrodzka ze szkoły w Grodźcu została uho-
norowana tytułem Najbardziej Inspirującej Osoby 
ogólnopolskiego konkursu 10Xchallenge Fundacji 
Młodzieżowej Przedsiębiorczości. To również za-
gadnienia, które warto rozwijać, bo właśnie dzięki 
przedsiębiorcom wprowadzającym innowacyjne 
rozwiązania powstają nowe miejsca pracy i do-
brobyt całego narodu. Gratuluję osiągnięć w tej 
dziedzinie. 

W dziedzinie sportu warto wyróżnić Martę 
Grysztar, która wywalczyła brązowy medal 
Otwartych Mistrzostw Hiszpanii w Taekwon-do. 
Marta jest stypendystką sportową naszej Gminy, 
trenuje w bielskim klubie Taekwon-do Cobra 
Grysztar Team i co najważniejsze, jej wyniki 
sportowe pozwoliły na powołanie do kadry naro-
dowej, z którą właśnie wystąpiła w Hiszpanii. 
Serdeczne gratuluję. Ponownie nie zawodzi Jakub 
Kurowski, który wraz z drużyną GKS Czarni By-
tom wywalczył złoty medal i tytuł drużynowego 
mistrza Polski podczas turnieju juniorów i junio-
rów młodszych w Warszawie.  
Gratuluję sukcesu. 
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RELACJE WÓJTA GMINY JASIENICA 
Julia Piwowar, inna zawodniczka z naszej 

gminy, o której również często wspominamy przy 
okazji kolejnych sukcesów, także w ostatnim cza-
sie świetnie się spisała. Reprezentując BKB Set 
Mazańcowice zdobyła dwa medale – srebrny i 
brązowy – zagranicznego turnieju badmintona 
Slovak Junior 2022. Serdecznie gratuluję. 

Gratuluję również kolejnych sukcesów młodej 
pływaczce z naszej gminy Karolinie Klajmon. W 
Cieszynie podczas międzynarodowego mityngu 
pływackiego wywalczyła aż cztery medale, w tym 
trzykrotnie stawała na najwyższym stopniu po-
dium. Podobnym wynikiem – trzy złota i jedno 
srebro – zakończyła Pływackie Andrzejki w Gmi-
nie Kozy, w których zdobyła dodatkowy tytuł naj-
lepszej pływaczki zawodów w swojej kategorii 
wiekowej. I jeszcze jeden poważny sukces – tytuł 
Mistrzyni Śląska 12-latków za wygranie 200 m 
stylem zmiennym. Do tego należy dołożyć rów-
nież dwa tytuły wicemistrzowskie na 100 i 200 m 
stylem grzbietowym. Co również cieszy, z każ-
dym startem Karolina poprawia swoje „życiów-
ki”, a więc z turnieju na turniej jest szybsza. Toteż 
trzymamy za nią kciuki i czekamy na kolejne star-
ty i medale. 

Uznanie należy się również zawodnikom na-
szego mazańcowickiego KlubuKarate Kyokushin, 
który treningi prowadzi także w Rudzicy. Podczas 
Ogólnopolskiego Turnieju Karate Kyokushin w 
Nowym Targu zdobyli aż 11 medali, w tym Wik-
toria Piszczek, Aleksandra Zajas i Maja Klemens 
wywalczyły złote krążki w konkurencji kumite. 
Zarówno im, jak i koleżankom i koledze z druży-
ny za świetne występy składam serdeczne gratu-
lacje. 

Duży sukces odniosła również Monika Janos, 
mieszkanka naszej gminy i reprezentantka biel-
skiego klubu Academia Gorila, która na Mistrzo-
stwach Polski w Brazylijskim Jiu-Jitsu wywalczy-
ła brązowy medal. Pani Monika, z zawodu poli-
cjantka, wraca do sportów walki po kontuzji i za-
powiada walkę o najwyższe trofea. Gratuluję i 
trzymam kciuki za dalsze sukcesy. 

Składam też gratulacje drużynie piłkarskiej 
KS Spójnia Landek, która pod kierunkiem trenera 
Dariusza Kłusa już po raz trzeci w historii zwy-
ciężyła w Pucharze Polski Podokręgu Bielsko-
Biała. W finale na boisku Drzewiarza w Jasienicy 
piłkarze z Landeka pokonali drużynę rezerw 
GLKS Wikowice 3:0. 

Rozmawiał Mirosław Łukaszuk
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POTRÓJNE ŚWIĘTOWANIE 
Nowa strażnica, nowa sala sesyjna, nowa sala 

ślubów i rozbudowany Urząd Gminy. 
Uroczyście dokonano otwarcia nowego obiektu 

gminnego w Jasienicy – nowej strażnicy OSP, a 
także rozbudowanego Urzędu Gminy. 

W poniedziałek 5 grudnia otwarciu nowego 
gmachu gminnego towarzyszyła uroczystość prze-
kazania nowej strażnicy druhom z jednostki OSP 
Jasienica, a także przekazania dwóch nowych wo-
zów strażackich: marki Renault D16 dla OSP Gro-
dziec oraz Scania P450 dla OSP Jasienica. Wójt Ja-
nusz Pierzyna przywitał licznych gości, m.in. par-
lamentarzystów, w tym wiceministra rodziny i poli-
tyki społecznej Stanisława Szweda, senator 
Agnieszkę Gorgoń-Komor oraz posłów Małgorzatę 
Pępek i Mirosława Suchonia, księży – proboszcza 
rzymskokatolickiej parafii w Jasienicy ks. Leszka 
Łysienia, a także ks. Władysława Wantuloka i ks. 
Andrzeja Krzykowskiego z parafii ewangelickiej w 
Jaworzu, a także radną wojewódzką Ewę Żak. Straż 
pożarną reprezentowali Śląski Komendant Woje-
wódzki Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach 
nadbryg. Jacek Kleszczewski, Komendant Miejski 
PSP w Bielsku-Białej st. bryg. Zbigniew Mizera 
oraz jego zastępca mł. bryg. Roman Marekwica, 
prezes Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP w 
Katowicach Henryk Kiepura, wiceprezes Zarządu 
Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Katowicach 
Rafał Glajcar, prezes Powiatowego Związku OSP w 
Bielsku-Białej Stanisław Nycz, Florian Feruga, ho-
norowy prezes OSP  Jasienica oraz prezes jednostki 
Sławomir Duźniak. Policję reprezentował Komen-
dant Miejski Policji Krzysztof Herzyk oraz Komen-
dant Komisariatu Policji w Jasienicy Jarosław Czy-
lok. Obecny był również wiceprezes Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Warszawie Dominik Bąk i prezes Wojewódz-
kiego WFOŚiGW w Katowicach Tomasz Bednarek, 
a także honorowy prezes regionalnej Izby Gospo-
darczej w Katowicach Tadeusz Donocik. Wójt 
przywitał także liczne grono samorządowców, wój-
tów i burmistrzów z powiatów bielskiego, cieszyń-
skiego i nyskiego, a także starostę bielskiego An-
drzeja Płonkę. Wśród zaproszonych gości byli także 
obecni Jan Batelt, naczelnik gminy Jasienica w la-
tach 70. i 80. XX w., a także poprzedni wójt Stani-
sław Rajba. 

Wójt wraz z grupą gości uroczyście przeciął 
wstęgę dokonując otwarcia strażnicy, a następnie 
przekazał dwa nowe samochody strażackie. Scania 
dla OSP Jasienica kosztowała 1 199 988 zł, z tego 
699 988 zł wyłożyła Gmina Jasienica, zaś 400 000 
pozyskał wójt z dofinansowania KSRG, a 100 000 
zł z WFOŚiGW. Renault dla OSP Grodziec koszto-
wał 899 868 zł, z tego 499 868,00 zł to udział Gmi-
ny Jasienica, zaś pozyskane przez wójta dofinanso-
wanie wyniosło 250 000,00 zł z Województwa Ślą-
skiego, 100 000 zł z WFOŚiGW, a 50 000 zł z 
NFOŚiGW. 

Następnie goście mieli okazję obejrzeć nowe 
wnętrza gmachu. Inwestycja rozpoczęła się w 2019 
r., zakładała budowę budynku na potrzeby Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Jasienicy i rozbudowę Urzę-
du Gminy. Zakres prac objął nowy budynek z prze-
szklonym holem z klatką schodową, gdzie została 
zbudowana winda. 

– Nowy budynek powstał w rozwijającym się 
centrum naszej gminy. Będzie spełniać wiele funk-
cji użyteczności publicznej dla całej społeczności. 
Parter służy jako nowoczesna strażnica OSP Jasie-
nica. Z kolei na piętrze w obiekcie jest miejsce na 
działalność publiczną naszej Gminy, na obrady sesji 
Rady Gminy i komisji Rady – wyjaśnia wójt Janusz 
Pierzyna. Powstała nowa przestrzeń dla spotkań 
Rady Gminy, działalności Urzędu Stanu Cywilnego. 
Całość została dostosowana do potrzeb osób niepeł-
nosprawnych. 

Wójt podkreśla, że nowy obiekt radykalnie po-
prawił warunki dla druhów z jednostki OSP Jasieni-
ca na przygotowania do działań bojowych, prze-
chowywanie swojego sprzętu czy prowadzenie 
szkoleń. Na parterze nowego budynku przewidziano 
siedzibę jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, a 
więc m.in. garaż dla czterech samochodów bojo-
wych, pomieszczenie dyżurki, magazyn sprzętu i 
warsztat podręczny, szatnie dla strażaków, po-
mieszczenie biurowe i dwie sale wielofunkcyjne. 
Oprócz tego salę dla młodzieżowej drużyny OSP, 
salę konferencyjną i węzeł sanitarny. 

Na piętrze powstała wielofunkcyjna sala sesyjna 
Rady Gminy, gdzie istnieje możliwość przedziele-
nia na potrzeby mniejszych sal konferencyjnych. 
Jest również sala ślubów Urzędu Stanu Cywilnego z 
towarzyszącymi pomieszczeniami i przestrzenią 
biurową, powstały biura na potrzeby Urzędu Gmi-
ny. 

Roboty objęły także zagospodarowanie terenu, tj. 
przebudowę wjazdu, budowę miejsc postojowych 
dla samochodów osobowych, nasadzenie zieleni, 
oświetlenie terenu. 

Inwestycję wykonało konsorcjum firm Instal 
Cymorek sp. J. z Pierśca oraz Zowada Group a.s., 
Navsi z Czech. 

Na inwestycję przeznaczono kwotę 14 663 
000,00 zł, z czego 964 903,14 zł dofinansowania 
pozyskał wójt z Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych. 
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PODZIĘKOWANIA ZA OFIARNOŚĆ 
Podziękowania i gratulacje podczas sesji 

Rady Gminy wójt Janusz Pierzyna złożył ra-
townikom – przede wszystkim aspirant Agacie 
Haluch-Willmann – którzy uratowali życie ma-
łego chłopca w Wieszczętach. 

Podczas sesji w czwartek 24 listopada wójt 
złożył podziękowania aspirant Agacie Haluch-
Willmann, służącej na co dzień w Komisariacie 
Policji w Jasienicy. Funkcjonariuszka 2 listopada 
na terenie szkoły w Wieszczętach w trudnych 
okolicznościach akcji ratowniczej z narażeniem 
własnego zdrowia i życia doprowadziła do urato-
wania chłopca, który wpadł do studzienki kanali-
zacyjnej. Wykazała się przy tym odwagą, ogrom-
ną empatią i opanowaniem, które wraz z jej wy-
sokim poziomem przygotowania zawodowego 
pozwoliły szybko i sprawnie udzielić dziecku 
pomocy. 

Wójt gratulacje złożył również jej przełożo-
nemu, komendantowi Komisariatu Policji w Ja-
sienicy podinsp. Jarosławowi Czylokowi oraz 
szefom jednostek straży pożarnej, których straża-
cy wzięli udział w akcji ratowniczej: Komendan-
towi Miejskiemu Państwowej Straży Pożarnej w 
Bielsku-Białej bryg. Zbigniewowi Mizerze, pre-
zesowi OSP w Wieszczętach Andrzejowi Musze 
oraz naczelnikowi OSP w Wieszczętach Dawi-
dowi Farudze. Gratulacje i podziękowania złożył 
również dowódcy Jednostki Ratowniczo-
Gaśniczej PSP w Bielsku-Białej mł.bryg. Piotrowi 
Midorowi, który kierował akcją w Wieszczętach. 

Janusz Pierzyna poinformował radnych o dzia-
łalności w ostatnich tygodniach. Wydał m.in. de-
cyzję środowiskową dotyczącą „wieloetapowej 
budowy zakładu przetwarzania papieru, produkcji 
tektury falistej i opakowań z tektury” firmy Ra-
wibox, podległej znanej marce Rossmann. – Bu-
dowa na Jasienickiej Niskoemisyjnej Strefie Eko-
nomicznej się rozpoczęła, a organizacja pracy i 
wykorzystywany sprzęt robi wrażenie. Otwarcie 
zakładu zaplanowano w przyszłym roku, będzie 
to jedno z najnowocześniejszych przedsiębiorstw 
w regionie – mówi wójt Janusz Pierzyna. – Co 
cieszy, trwa budowa także innego przedsiębior-
stwa, firmy koreańskiej. Dla gminy Jasienica 
oznacza to wpływy z podatków od nieruchomo-
ści, nowe miejsca pracy, a także promocję naszej 

Strefy, co ułatwi nam znalezienie kupców na ko-
lejne grunty – dodaje. 

Poinformował również o zakończonej trzymie-
sięcznej kontroli inspektorów Najwyższej Izby 
Kontroli, którzy badali wykorzystanie dotacji rzą-
dowych na zwalczanie skutków pandemii, a także 
budowę nowego obiektu obok Urzędu Gminy. – 
Bardzo dziękuję pracownikom Urzędu Gminy, 
którzy w okresie tych trzech miesięcy kontroli 
musieli wykonywać bieżące obowiązki oraz od-
powiadać na liczne pytania inspektorów – mówił 
wójt. 

Janusz Pierzyna zdał również relację z obecnej 
sytuacji związanej z dystrybucją węgla. – Zostali-
śmy postawieni w trudnej sytuacji. Musieliśmy 
przygotować się do rozwiązania problemu, do 
czego jako samorząd początkowo nie mieliśmy 
żadnych narzędzi. A gdy już wszystko zorgani-
zowaliśmy, to dostajemy zaledwie połowę tej ilo-
ści węgla, ile potrzebują nasi mieszkańcy – mówił 
wójt Janusz Pierzyna. Jak na razie mieszkańcom 
gminy Jasienica przydzielono 300 ton, gdy po-
trzeba co najmniej dwa razy tyle. – Jak mamy 
wybierać, komu węgiel sprzedać, a komu odmó-
wić? To nie wina Gminy, że węgla brakuje – py-
tał Janusz Pierzyna. 

Przekazał również dobre wiadomości. M.in. 
poinformował o przystąpieniu do remontu znisz-
czonej nawierzchni na ul. Cisowej w Jasienicy. – 
Bardzo serdecznie dziękuję panu staroście An-
drzejowi Płonce i Radzie Powiatu Bielskiego z jej 
przewodniczącym na czele panem Janem Borow-
skim, że przychylili się do naszych próśb, aby 
wyremontować drogę, podlegającą Powiatowi 
Bielskiemu – mówił Janusz Pierzyna. 

Inną miłą wiadomością było przyznanie wój-
towi Platynowego Lauru Umiejętności i Kompe-
tencji przez kapitułę Regionalnej Izby Gospodar-
czej w Katowicach. – Dziękuję mieszkańcom za-
angażowanym w rozwój naszej gminy. To nagro-
da dla nas wszystkich za to, że konsekwentnie 
budujemy markę, jaką jest Gmina Jasienica – 
mówił Janusz Pierzyna. Platynowy Laur, przy-
znany jedynemu wójtowi w województwie ślą-
skim, oznacza nie tylko prestiż. To również doce-
nienie zaradności i dobrego zarządzania Gminą 
Jasienica jako miejscem, gdzie warto mieszkać i 
inwestować. 

Rada Gminy zadecydowała, aby w przyszłym 
roku podwyższyć stawki podatków lokalnych o 
10 proc. – To nie jest maksymalna stawka, jaką 
samorządy mogą wyznaczyć dla swoich miesz-
kańców – wyjaśniał przewodniczący Rady Gminy 
Jasienica Czesław Machalica. Jak poinformował 
wójt, sprawę podatków dyskutował wraz z rad-
nymi podczas spotkań Komisji Rady. Pojawiły się 
głosy zarówno za tym, aby nie podwyższać ob-
ciążeń dla mieszkańców, ale także takie, żeby po-
datki przynajmniej zrekompensowały  
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wysokość realnej inflacji na poziomie 20 proc. Za 
kompromisowe rozwiązanie uznano więc 10 
proc., co będzie oznaczać ok. 1,5 mln zł dodat-
kowo do budżetu Gminy. Jak wyjaśnia Janusz 
Pierzyna, to już kwota, za którą będzie można 
myśleć o wykonaniu ważnej dla rozwoju gminy 
inwestycji. 

Radni zwiększyli także o kolejny milion wy-
datki na oświatę, m.in. na rozbudowę szkoły w 
Iłownicy i podwyżki dla nauczycieli. – Nie mam 
pretensji do nauczycieli, ale to już kolejne środki 
w ostatnim czasie, jakie musimy wydać na oświa-

tę. A to przecież zadanie zlecone, powinniśmy 
otrzymywać 100 proc. na utrzymanie szkół – 
mówił wójt. Przypomniał, że subwencja oświato-
wa z budżetu Państwa wynosi ok. 30 mln zł, gdy 
tymczasem koszt utrzymania szkół to 55 mln zł. 
Oznacza to, że 25 mln zł musi dopłacać Gmina 
Jasienica, co jest sprzeczne z prawem. – Nasza 
zaradność sprawia, że pozyskujemy z różnych 
źródeł pieniądze na inwestycje służące rozwojo-
wi. Tymczasem jesteśmy zmuszeni z naszych 
nadwyżek finansować wydatki, które nie do nas 
należą. Nie mogę się z tym pogodzić – mówił. 

NOWE OŚWIETLENIE ULICZNE 
Blisko 40 nowych ledowych 

lamp ulicznych zostanie za-
montowanych przy drogach 
na terenie sołectw gminy Ja-
sienica. 

– W miarę możliwości i 
zgodnie z potrzebami instaluje-
my kolejne lampy oświetlenia 
ulicznego, które poprawiają 
bezpieczeństwo ruchu lokalne-
go, zwłaszcza pieszych. Jak co 

roku, miejsca, gdzie należy za-
montować nowe lampy, wska-
zali sami mieszkańcy sołectw 
poprzez sołtysów i rady sołeckie 
– wyjaśnia wójt gminy Jasienica 
Janusz Pierzyna. 

Łącznie 38 nowych lamp ty-
pu LED zostanie zamontowa-
nych do końca roku przy sze-
ściu ulicach: Topolowej w 
Grodźcu, Słonecznej w Jasieni-

cy, Okrężnej i Spacerowej w 
Międzyrzeczu Górnym oraz 
Studzieniec i Leśnej w Łazach. 
Na energooszczędne oświetlenie 
z budżetu Gminy Jasienica zo-
stanie w sumie przeznaczonych 
241 307,12 zł. Obecnie przy 
drogach gminnych zamontowa-
nych jest 2 240 sztuk oświetle-
nia ulicznego, w tym 460 to 
lampy ledowe. 

KOLEJNE, TRADYCYJNE MIKOŁAJKI 
W swoje imieniny Święty 

Mikołaj przybył do Jasienicy.  
Zgodnie z przewidywania-

mi dzieci, które na niego nie-
cierpliwie czekały, w worku 
niesionym na plecach przy-
niósł im prezenty. To już we-
szło do tradycji, że 6 grudnia 
Święty Mikołaj przyjeżdża do 
centrum Jasienicy, aby spotkać 
się z dziećmi.  

Oczekiwanie umilały ani-
macje przygotowane przez 
Gminny Ośrodek Kultury w 
Jasienicy w sali widowisko-
wej. Najmłodsi mieszkańcy 
wykonywali zawieszki na cho-
inkę.  

Dla tych, którzy woleli oczekiwać na zewnątrz, w wielkim garze 

przygotowano korzennego grzańca, oczywiście, w wersji rozgrzewającej, 
ale bezalkoholowej.  

Do tego wokół rozbrzmiewała muzyka kolęd.  

Pełnych miłości i spokoju Świąt Bożego Narodzenia, 

odpoczynku w rodzinnym gronie w miłej świątecznej atmosferze,  

a także realizacji planów oraz spełnienia najskrytszych marzeń  
w nadchodzącym Nowym Roku 

wszystkim członkiniom Kół Gospodyń Wiejskich 

 oraz mieszkańcom Gminy Jasienica  
życzy 

Gminna Rada Kobiet 
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LAUR DLA WÓJTA 
Platynowy Laur Umiejętności i Kompe-

tencji odebrał w niedzielę 20 listopada wójt 
Janusz Pierzyna podczas uroczystej gali, to-
warzyszącej 12. Europejskiemu Kongresowi 
Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Kato-
wicach. 

Janusz Pierzyna Laur odebrał w sali Naro-
dowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia 
w Katowicach z rąk Tomasza Zjawionego, pre-
zesa Regionalnej Izby Gospodarczej w Kato-
wicach oraz Tadeusza Donocika, Honorowego 
Prezesa Katowickiej RIG, która była organiza-
torem Kongresu. To Kapituła katowickiej RIG 
przyznała wyróżnienie w uznaniu wieloletnich 
zasług Janusza Pierzyny za rzetelność, konse-
kwencje w podejmowaniu decyzji, wspieranie  
rozwoju gospodarczego gminy, a także harmo-
nijne i skuteczne zaangażowanie w pozyskiwa-
nie efektywnych źródeł unijnych oraz ich wy-
korzystywanie jako jedynemu wójtowi z woje-
wództwa śląskiego. 

Gośćmi gali byli m.in. prof. Jerzy Buzek, 
przewodniczący Komitetu Honorowgo, Janusz 
Steinhoff, przewodniczący rady, Regionalna 
Izba Gospodarcza w Katowicach, wicepremier 
w latach 2000-2001, minister gospodarki w la-
tach 1997-2001, dr Janusz Michałek, prezes 
Zarządu Katowickiej Specjalnej Strefy Eko-
nomiznej S.A., Tomasz Bednarek, prezes Za-
rządu WFOŚiGW, Małgorzata Mańka-Szulik, 
prezydent Miasta Zabrze, Zdzisława Dacko-
Pikiewicz, rektor Akademii WSB w Dąbrowie 
Górniczej. 

To już kolejne wyróżnienie dla Janusza Pie-
rzyny, przyznane przez Regionalną Izbę Go-
spodarczą w Katowicach. W 2015 r. uhonoro-
wany został Złotym Laurem Umiejętności i 
Kompetencji, przede wszystkim za inicjację 
budowy Jasienickiej Niskoemisyjnej Strefy 
Ekonomicznej, a także za starania w rozwoju 
przedsiębiorczości na obszarach wiejskich oraz 
za nawiązywanie porozumienia z samorządem 
gospodarczym. 

Pięciokrotnie zdobył tytuł „Lidera, który 
wspiera MŚP”, zaś Gmina Jasienica – „Samo-
rządu, który wspiera MŚP”. Regionalna Izba 
Gospodarcza w Katowicach w 2018 r. przyzna-

ła mu również honorowe członkostwo w uznaniu je-
go zasług we wsparciu działalności i rozwoju kato-
wickiej Izby, a także za zaangażowanie we współ-
pracę oraz promocję idei samorządu gospodarczego. 

Organizowany przez katowicką Regionalną Izbę 
Gospodarczą Kongres to największe wydarzenie w 
Europie, skierowane do sektora Małych i Średnich 
Przedsiębiorstw, odbywający się pod Patronatem 
Parlamentu Europejskiego w Międzynarodowym 
Centrum Kongresowym w Katowicach. W tym roku 
odbywał się pod hasłem „Face the Challenge. Biznes 
w obliczu wielkich wyzwań”. 

Od ponad 20 lat tak nasz wójt buduje markę 
Gminy Jasienica. 

Wielu radosnych chwil na Święta Bożego Narodzenia, 
serdecznych spotkań rodzinnych 

 i Szczęśliwego Nowego Roku 2023  
wszystkim Mieszkańcom Gminy  

życzą 
pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury w Jasienicy 

i Zespół Redakcyjny miesięcznika  „Jasienica” 
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G Ó R K I …   
Mija rok… 

 Koniec starego, a początek nowego roku, to wy-
jątkowy czas. Niby taki sam, ale jednak nie, bo lu-
dzie umówili się, że ten okres będzie wyjątkowy. 
Zmuszający do refleksji i zadumy; beztroski i 
szampańskich zabaw; nastrojowych kolęd i discopo-
lowego bełkotu. Do wyboru, do koloru – zależnie 
od zawartości główek, wybierających jak spędzić 
ten wyjątkowy czas, gdy Stary Rok, wyobrażeniem 
którego jest stary, zmęczony czy złośliwy dziad, 
spotyka się z Nowym Roczkiem, rumianym i roze-
śmianym chłopczykiem, który krzyczy na steranego 
365 dniami poprzednika: – Twój czas już miną! Al-
bo już mniej wykwintniej cytatem wypowiedzi 
pewnego polityka do menela: – Spieprzaj dziadu! 
 Jakie by jednak nie było pożegnanie starego, a 
przywitanie nowego roku, trudno uciec od refleksji 
nad tym, jaki był czas, który za nami, i trwożne my-
ślenie o tym, co nas czeka. Możemy to rozpatrywać 
z pozycji jednostek i zbiorowości, analizując indy-
widualne losy, a kończąc na globalnych wydarze-
niach, mających jednak mniejszy czy większy 
wpływ na postrzeganie tego, co było i prorokowanie 
tego, co się może wydarzyć. 
 Może po kolei. Indywidualnie, jak to w życiu, 
było różnie. Jedni mieli szczęście: zakochali się, za-
łożyli rodziny (byle tylko ich nie rozłożyć, bo liczba 
rozwodów dramatycznie rośnie!), a nawet się roz-
mnożyli (chwała im za to!); byli zdrowi, zadowole-
ni, kreatywni, cieszący się z każdego dnia (i nocy 
też!) itd. Drudzy mieli mniej szczęścia. Los rzucał 
im kłody pod nogi, chichotał złośliwie, zsyłał cho-
roby, niepokoje wynikające z sytuacji ekonomicz-
nej, troski o rodzinę itd. 
 W niewielkich społecznościach było różnie. Pa-
trząc na naszą gminę z lotu ptaka (pokojowo nasta-
wionego gołąbka) zobaczymy szereg nowych obiek-
tów, których nawet nie będę wyliczał, by nie pomi-
nąć mimochodem jakiegoś sołectwa. Powiedzmy 
więc krótko, treściwie, ale i prawdziwie: nasza gmi-
na pięknie się rozwijała! A ja się ucieszyłem ego-
istycznie z tężni solankowej, która wyrosła w Ru-
dzicy, bo mogę na stare lata spacerować z równie 

leciwym kundelkiem wdycha-
jąc morskie powietrze z wido-
kiem na góry. 
 O sytuacji w kraju się nie 
będę wypowiadał, by nie po-
głębiać podziałów, antagoni-
zować sąsiadów i rodzinnych 
stadeł, co tak skutecznie czy-
nią powołani do czynienia ogólnego dobra, a nie 
zamętu. 
 Z jakiej perspektywy by jednak patrzeć na mija-
jący rok, to będzie ona przesłonięta dramatem mi-
lionów ludzi za wschodnią granicą, spowodowanym 
nieludzką ideologią, chorą wizją świata przez psy-
chopatyczne jednostki, uzależniających od swoich 
urojonych wizji całe narody, gdy budowany mozol-
nie przez dziesięciolecia spokój burzony jest bom-
bami, a nieszczęść spowodowanych przez nieludz-
kich ludzi nie sposób zrozumieć, ogarnąć i wyli-
czyć… 
 Dlatego trudno z optymizmem oczekiwać tego, 
co przyniesie Nowy Rok. Jeśli dodamy jeszcze, że 
będzie to w naszym podzielonym kraju rok wybo-
rów, czyli z jeszcze większym natężeniem perma-
nentnej kampanii wyborczej pełnej fauli, jak to w 
polityce, to wypada tylko liczyć na cud. Ale cuda 
przecież się zdarzają, szczególnie wśród ludzi wie-
rzących. Więc wierzmy, że będzie to cudowny rok – 
od  rodzin poczynając, na szerokim świecie koń-
cząc.  
 Zakończę te staro-nowo-roczne zamyślenia frag-
mentem pieśni z rodzinnego kancyonału z 1857 ro-
ku, wydanego w Cieszynie drukiem Karola Procha-
ski: 

„Boże! Bądź i w tym roku nowym 
Nam na ratunek gotowym. 
Błogosław, Ojcze Łaskawy, 
Nasze prace i zabawy…” 

 Więc pracujmy i bawmy się, żyjąc najpiękniej, 
jak się tylko da…  

Juliusz Wątroba 
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JAK DOWNI WILIJE ŁOBCHODZILI 
 „Pódź do nas Jezusku; gościu taki zocny. 
Napolymy w piecu, cobyś se łodpocznył. 
Co byś fórt był z nami, kieś już tukej  prziszeł,  
bo bez Ciebie sami ni mogymy dyszeć.”  

Juliusz Wątroba 

Witóm piyknie! 
Witóm Was piyknie moji Czytocze. Dzisio se pospómi-

nómy, jak to downi po naszych dziedzinach ludzie rychtowali 
sie ku tym Godnim Świętóm, bo dzisio to ganc inaczy wy-
glóndo. Prawióm, że to trzeja tak nowocześnie, a ta nowo-
czesność je tako.  

Ludzie ledwo zlezóm z cmyntorzy, kaj spóminali bliskich, 
kierzy łodeszli, a już w supermarketach pojowio się Mikołoj 
w wielkich sónkach. Ciągnóm je renifery, dzwoni wielkim 
dzwónkym, a reklamuje, co to ludzie se majóm kupić na ty 
Świynta. Jaki jodło, czym stół łobstroić, co kupić bliskim pod 
strómek, jaki ty wody winiące sóm najlepsze. Abo maści 
łodżywcze do gymbulki. Jaki graczki do dziecek bydóm do-
brym prezyntym, żeby sie też na Mikołaja nie łobrazili, że źle 
trefił. Potym jeszcze reklamuje, kaj świąteczne jodło zamó-
wić, kiere przywiezóm po połedniu we Wilije. A ło pinióndze 
też sie starać ludzie nie muszóm, dyć telefón każdy mo w 
kapsie, zadzwóni kaj trzeja i grejcary za pore chwil sóm w 
gorści, a potym gón po sklepach, bo pinióndze trzeja udać. 
Toteż wcale ni ma dziwoty, że po takim gónie w Świynta lu-
dziska sóm okropnie łutropiyni, żodyn z chałpy nie wylazuje. 
Jyno po brzuchu sie głosko i siedzi przed telewizorym. Dyć 
to wszystko musi zjeść co mu we Wilije przywiyźli. Tóż 
przeważnie ponikierzy bieróm celtke na trowiyni. Winszujóm 
se przez telefón abo SMS-em, siedzóm i czakajóm, kiedy 
sie te Świynta skóńczóm. I to sóm wedle nich ty nowocze-
sne Godni Świynta. Ale jo bych to godni wykryślił! – bo prze-
ca godnie ich nie łobchodzóm. 

Ale na szczyńści mómy moc ludzi, kierzy wiedzom, że 
kożdy región mo swoji tradycje, zwyczaje świąteczne, swoji 
jodło i tyn piękny zwyk zachowują. I je to dobre! Tóż chcym 
dzisio przypomnieć, jak to downi ludzie rychtowali sie ku tym 
Godnim Świyntóm. Kie przyszeł adwynt po naszych dziedzi-
nach robiło się cicho, nie słyszało się głośnego śpiywanio, 
głośnej muzyki i błoznowanio. Nie było wiesiel ani też żod-
nych gościn. Chłopi jeździli do lasu po drzewo, ale jyny do 
Świentego Tóma, bo po Świentym Tómie – godali – siedź w 
dóma – i do lasu za drzewym sie już nie jeździło. Dyć kole 
chałpy było moc roboty. Jak była jeszcze jako tako pogoda, 
to baby brały dzichty i po roztomajtych dziurach grabiły ło-
statni liści, a nosiły ku chałpie na ściyl do swojich gowiedni-
ków. (Żodnymu wtedy do głowy nie przyszło, co majóm z li-
ściami a ze sieczonym trowom robić – dyć łóni wysoce 
szkolyni nie byli, a wiedzieli, jak to zagospodarzyć). Wybiy-
rało sie też z piwniczki łostatni drobnioczki i warziło w wiel-
kim gorku razym z kwakami, coby też kormik mioł szpyrke 
na pięć palców. Dyć się czakało na to cały rok. Po sklepach 
tam ludzie nie gónili, bo to, co na polu łurosło, to sie jadło. A 
to, co rynkami swojimi robili, to z tego siecieszyli. A jak już 

przyszła Wilija tóż łod rana do wie-
czora było moc roboty. Kożdy wie-
dzioł, co mo robić… chłopi porobiali kole chałpy i w chlywie, 
nanosili siana, słómy, coby w ty Świynta nie było trzeja wiela 
robić. Nanosili też drzewa ku blasze. Zaprawili strómek, kie-
ry potym dziecka stroiły. Baby zaś w kuchyni rychtowały 
wieczerze. We Wilije sie też pościło. Żodyn nic nie jod. Chy-
ba, żeby kiery mioł wielki głód móg se wziąć kónsek chleba. 
Dziecka w tyn dziyń były posłószne, bo wiedziały, że jakby 
im łojcowie wyrzezali, to bydzie tak przez cały rok. Do Wilije 
trzeja było łoddać wszystki dłógi i nic nie pojczować. Dźwiy-
rzy zaś do gazdów były szyroko łotwarte, dyć jedyn drugimu 
podowoł klamke. Bo był to przeca szczodry dziyń, gaździno 
miała do każdego biydoka łotwarte serce i ręce. Żodyn z 
biydnych ludzi nie wyszeł, coby łod gazdów cosi nie dostoł. 
A to kónsek szpyrki, bańke mlyka, kyns kołocza. Żodyn też 
tam na piyrszóm gwiazdke nie czakoł. Jak było wszystko po-
robióne, to sie kożdy piyknie umył, łoblyk i siadało się ku sto-
le. Na stół musiało być wszystko przyniesione, coby łod sto-
łu żodyn nie łodchodził, bo byłby to zły znak. Jedyn z nej-
starszych, a był to starzyk abo starka, porzykali, zapolili 
świyczki i zaczynała sie Wilija. Jedli piyrsze zupe rybiom, 
czasym też grzybule, a potym też rybe z chlebym abo z ziy-
miokami i ziymioki z kapustom łomaszczónóm masłym. Ry-
ba była łobzolano w brezlach i pieczóno na łoliwie. Mieli też 
nawarzónóm kapuste, ale nie kwaśnym jyno słodkóm, takim 
zaprawiónóm śmietónkom. Kiesi downi też rychtowali na Wi-
lije groch z pieczkami, ale starka prawili, że to nima dobre 
na brzuch. Raczyj jodali fazole z pieczkami. Trzeja było 
wszystkiego sprógować. Warzyło się też cosi na mlyku: gry-
zek, ryż i to sie jadło z masłym i cukrym. Jak mioł jeszcze 
kiery szmak, to se broł kołocz ze syrym, z makym, jabkami 
abo śliwkami.  

Na koniec wieczerzy dzielili sie łopłatkym, kiery moczali 
w miodzie. Miało to znaczyć, coby ty Świynta i cały nowy rok 
był taki słodki jak tyn miód. Pod kóniec jeszcze się porzykało 
i spiywało się kolyndy. Starzy ludzie tych pobożnych pieśni-
czek kupe łumieli. A potym se już ty Godni Świenta łobcho-
dzili, jak kiery chcioł. Ale wiedzieli, że najważniejsze, żeby 
łobchodzić ich godnie, przeca to sóm łurodziny Pana Jezusa 
i nad tym kiesikej ludzie rozmyślali. Tak i mie przyszło do 
głowy, co powiedzioł największy nasz wieszcz, Adam Mic-
kiewicz „Jezus urodził się w żłobie, biada jak nie w tobie”. 
Tóż winszujmy Wóm na ty Świynta, żeby ta miłość naszego 
Pónbóczka narodziła się w naszych sercach, a bydzie do-
brze. Tego Wóm i sobie życzym! 

J.N.Josiyniczanin 
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SPOTKANIE OPŁATKOWE W IŁOWNICY 
Zbliżają się święta Bożego Narodzenia jedne z 

najpiękniejszych i rodzinnych świąt w roku. To czas 
refleksji i spotkań przy wigilijnym stole. 

3 grudnia w remizie OSP w Iłownicy odbyło się 
wyjątkowe spotkanie, bowiem na tradycyjnym opłat-
ku zebrali się: samorząd sołectwa, członkowie 
wszystkich organizacji oraz miejscowi przedsiębiorcy 

i ogrodnicy. 
Spotkanie zaszczycili również: wójt Janusz Pierzy-

na, przewodniczący Rady Powiatu Jan Borowski, 
przewodniczący Rady Gminy Czesław Machalica z 
małżonką.  

Organizatorzy dziękują: sponsorom Franciszkowi 
Mencnarowskiemu i Dariuszowi Kawikowi,  paniom, 
które zadbały o kulinarną stronę spotkania, oraz ze-
społowi muzycznemu z Roztropic, który zadbał o wy-
jątkowość tego wieczoru. 

Za wspólne świętowanie dziękują 
OSP, KGW, radna, sołtys, 

rada sołecka, koło ERiI 
 

KUBA MISTRZEM POLSKI 
Kuba Kurowski, mieszkaniec gminy 

Jasienica i reprezentant bielskiego klubu 
karate PTS Janosik, przyzwyczaił nas do 
sukcesów. Nie zawiódł również podczas 
Drużynowych Mistrzostwach Pol-
ski Juniorów i Juniorów Młodszych w 
Warszawie, z których przywiózł złoty 
medal. 

Podczas warszawskich zawodów w 
weekend 18-20 listopada Jakub Kurowski 
występował wraz z drużyną GKS Czarni 
Bytom i właśnie z nią zdobył kolejne już 
Mistrzostwo Polski. 

POWIATOWY KONKURS 
WIEDZY O RATOWNICTWIE  

MEDYCZNYM 
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Grodźcu otrzy- 

mał nagrodę specjalną podczas XI edycji Powia-
towego Konkursu Wiedzy o Ratownictwie Me-
dycznym!  

Reprezentant szkoły Marek Zawada znalazł się 
w pierwszej piątce finalistów.  

Jako nagrodę szkoła otrzymała pamiątkowy 
dyplom oraz fantom ćwiczeniowy i defibrylator, 
które odebrała dyrektor Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego w Grodźcu Jolanta Tomik. 

Te cenne nagrody z pewnością przyczynią się 
w szkole do jeszcze lepszej edukacji młodych lu-
dzi w zakresie udzielania pierwszej pomocy. 
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WIESZCZĘTA W OLIMPIJSKIM KONKURSIE 
Uczniowie z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 

w Wieszczętach zdobyli 3 miejsce w Powiato-
wym Konkursie Wiedzy Olimpijskiej. 

Konkurs, zorganizowany w piątek 25 listopada 
dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodsta-
wowych miasta Bielska-Białej i powiatu bielskie-
go, zaszczycili swą obecnością beskidzcy utytuło-
wani sportowcy, w tym m.in. brązowa medalistka 
igrzysk olimpijskich z Tokio kajakarka Justyna 
Iskrzycka oraz mistrz olimpijski w boksie Marian 
Kasprzyk. Szkołę z Wieszcząt reprezentowali: Mi-
kołaj Żbel, Oliwier Szymala oraz Igor Macura. 
Konkurs organizowany przez Beskidzką Radę 
Olimpijską składał się z dwóch części. Pierwsza 
obejmowała znajomość tematyki olimpijskiej z 
uwzględnieniem udziału olimpijczyków Podbeski-
dzia w Igrzyskach. Druga część miała sportowy 
charakter i zawierała rzut do kosza, skok z miejsca, 
bieg na 20 m. 

W klasyfikacji generalnej szkoła zdobyła 3 
miejsce, z kolei w klasyfikacji indywidualnej 3 
miejsce zajął Igor Macura.  Justyna Wykręt 

UCZENNICA Z RUDZICY NAJLEPSZA  
W UDZIELANIU POMOCY 

Agnieszka Ferfecka, uczennica klasy 6b Zespołu Szkol-
no-Przedszkolnego w Rudzicy, wygrała XI edycję powiato-
wego konkursu udzielania pierwszej pomocy. 

Finał konkursu został zorganizowany w środę 30 listopada 
w Bielsku, wzięło w nim udział łącznie 190 uczestników – 
uczniów z klas 5 i 6, laureatów etapów szkolnych, z których do 
II etapu awansowało 20 osób. Konkurs składał się z 3 rund. 
Pierwsza polegała na rozwiązaniu krzyżówki tematycznej oraz 
wykonaniu zadania praktycznego – RKO osoby dorosłej. W 
kolejnych etapach zadania, z którymi musieli sobie poradzić 
młodzi ratownicy, polegały na udzieleniu pomocy osobie nie-
przytomnej: próbie nawiązania kontaktu, ocenie oddechu i uło-
żeniu poszkodowanego w pozycji bocznej bezpiecznej. Po tej 
konkurencji tylko 5 osób przeszło do ścisłego finału. Tutaj 
Agnieszka doskonale poradziła sobie ze wszystkimi medycz-
nymi wyzwaniami, zajmując tym samym 1 miejsce. 

Paulina Majewska-Świgoń 

NAJBARDZIEJ INSPIRUJĄCA W POLSCE 
Lena Ogrodzka ze szkoły w Grodźcu zdobyła tytuł 

Najbardziej Inspirującej Osoby tegorocznego Ogól-
nopolskiego Konkursu 10Xchallenge. 

To już kolejny rok, gdy uczniowie Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Grodźcu wzięli udział w Ogólnopol-
skim Konkursie 10Xchallenge, organizowanym przez 
Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości oraz Partner 
M&G. Program przygotowuje młodzież do wejścia na 
rynek pracy, uczy przedsiębiorczości i poruszania się w 
świecie finansów. 

W tym roku w projekcie udział wzięło aż 646 uczniów 
i uczennic z 25 szkół podstawowych z całej Polski. 

Uczniowie przez trzy tygodnie prowadzili 
na terenie szkoły miniprzesiębiorstwa, 
oferując swoje produkty, a tym samym 
rywalizując z innymi zespołami z całej 
Polski łącznie w pięciu konkursach. Juro-
rzy podczas oceny zwracali uwagę na in-
nowacyjność, kreatywność i sposób roz-
wiązywania problemów we wszystkich ka-
tegoriach wyznaczonych zadań, a także na 
pracę zespołową i rozwój osobisty. 

Barbara Kabat  

Opiekun projektu 

Drużyna z Wieszcząt z olimpijką Justyną Iskrzycką 
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NAJLEPSZA PŁYWACZKA 
 I MISTRZYNI ŚLĄSKA 

Cztery medale i tytuł najlepszej pływaczki rocznika 
2010 wywalczyła Karolina Klajmon podczas turnieju w 
Kozach. Tydzień później została mistrzynią Śląska. 

XIV Pływackie Andrzejki w Gminie Kozy – Śladami 
Wojciecha Wojdaka zostały rozegrane w niedzielę 27 li-
stopada na pływalni w Kozach. Karolina Klajmon, młoda 
mieszkanka Jasienicy i zarazem sportowa stypendystka 
Gminy, wywalczyła w nim 3 złote medale – na 100 m sty-
lem dowolnym, 100 m stylem zmiennym oraz 100 m sty-
lem grzbietowym. Do kolekcji dorzuciła srebro zdobyte z 
koleżankami z sztafety 4x50 m stylem zmiennym. Suma 
zdobytych punktów sklasyfikowała Karolinę na 1 miejscu 
zestawienia najlepszych zawodniczek rocznika 2010, toteż 
wraz z medalami wywiozła z Kóz również upamiętniającą 
ten sukces statuetkę. 

Z kolei 2 i 3 grudnia w Dąbrowie Górniczej rozgrywa-
ne były Mistrzostwa Śląska 12-latków. W konkurencji 200 
m stylem zmiennym w swojej kategorii wiekowej wywal-
czyła złoto, zostając tym samym mistrzynią Śląska 12-
latków. To nie koniec, bo dorzuciła jeszcze tytuły wicemi-
strzowskie zdobyty na dystansie 100 m oraz 200 m stylem  

grzbietowym. W konkurencji 100 m sty-
lem motylkowym zajęła 5. lokatę.  

Do zawodów w Dąbrowie Górniczej z 
rocznika 2010 zgłoszonych zostało 256 
zawodników z 30 klubów śląskich. 

BRĄZ W BRAZYLIJSKIM JIU-JITSU 
Monika Janos zdobyła brązowy 

medal XVIII Mistrzostw Polski w 
Brazylijskim Jiu-Jitsu. 

Monika Janos jest mieszkanką gmi-
ny Jasienica i reprezentuje klub Acade-
mia Gorila Bielsko-Biała. Od 11 do 13 
listopada w Gnieźnie rozegrano XVIII 
Mistrzostwa Polski w Brazylijskim Jiu-

Jitsu – największe w Polsce i jedne z największych w Eu-
ropie zawody w tej dyscyplinie. To sztuka walki wywo-
dząca się z judo i zapasów, wzbogacona o techniki, które 
umożliwiają obalenie przeciwnika na ziemię i uzyskanie 
nad nim całkowitej kontroli poprzez zablokowanie jego ru-
chów. W tym celu stosuje się dźwignie, duszenia i chwyty 
unieruchamiające. 

W turnieju wzięło udział ponad 2300 najlepszych za-
wodników w kraju. Monika Janos zmierzyła się z innymi 
miłośniczkami tej dyscypliny w kategorii purpurowych i 
brązowych pasów. Zajęła wysokie trzecie miejsce. 

To niepierwszy sukces zawodniczki, poza sportem 
mieszkanki Jasienicy, policjantki, żony i mamy dwóch na-
stoletnich bliźniaczek. Swoją sportową karierę Monika Ja-
nos jeszcze jako nastolatka rozpoczynała w klubie Gwardia 
Bielsko-Biała w judo, dochodząc do najwyższego, czarne-
go pasa w tej sztuce walki. Poza licznymi krajowymi tur-
niejami, z których przywiozła wiele złotych medali, odno-
siła też znaczące sukcesy na arenie międzynarodowej. Była 
też zawodniczką kadry narodowej, m.in. reprezentowała 
Polskę na Mistrzostwach Świata i Europy, osiągając wiele 
sukcesów, w tym zdobywając 3 medale mistrzostw Europy 
i 2 mistrzostw świata. Sportową karierę przerwała kontu-
zja, ale teraz wraca na matę mierząc w najwyższe miejsca 
podium. 

 

MEDALE TURNIEJU BADMINTONA 
Na ogólnopolskim turnieju w Józefosławiu Ju-

lia Piwowar wywalczyła złoto, a jej kolega z BKB 
Set Mazańcowice Michał Szczypka brązowy me-
dal. 

Podczas turnieju Super Grand Prix Juniorów i 
Młodzików Józefosław w weekend od 12 do 14 li-
stopada Julia Piwowar wraz ze swoją partnerką z 

Białegostoku Julią Stankiewicz zdobyły 1 miejsce w 
grze podwójnej w kategorii U19. Dziewczęta wy-
grały wszystkie swoje pojedynki z dużą przewagą, 
w rywalizacji nie straciły nawet jednego seta. Julia 
startowała również w grze mieszanej w parze z Mi-
kołajem Kraftem. Po dobrej i wyrównanej grze zdo-
byli miejsce za podium.  
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MEDALE TURNIEJU BADMINTONA 
Z kolei Michał Szczypka po wyleczeniu kontuzji 

i długim okresie przygotowań wystąpił w grze poje-
dynczej. Rywalizował z najlepszymi zawodnikami 
w swojej kategorii w Polsce i zdobył 3 miejsce. W 
grze podwójnej w parze z Franciszkiem Kamińskim 
z Warszawy zajął miejsce za podium. 

Trener BKB Set Mazańcowice podkreśla świetną 
postawę, świadomość gry, determinację, systema-
tyczność, samokontrolę, solidną i ciężką pracę na 
każdym z treningów, wyróżniającą Julkę i Michała, 
którzy cały czas dążą do wyznaczonych celów spor-
towych. 

Oprócz nich na turnieju w kategorii U15 rywali-
zowali również Tymoteusz Stefaniuk, Tymoteusz 
Wiercigroch i Karol Dubiel. 

*** 
Dwa medale przywiozła Julia Piwowar z mię-

dzynarodowego turnieju badmintona Slovak Ju-
nior 2022. 

Zawody odbyły się w Trenczynie na Słowacji od 
25 do 27 listopada. Julia, reprezentantka BKB Set 
Mazańcowice, wystąpiła w grze podwójnej 

 dziewcząt w parze z Martyną Kowalczyk z Siano-
wa, z kolei w grze mieszanej z Bartłomiejem But-
kusem z Gdańska. W tej pierwszej kategorii zdobyła 
srebrny medal turnieju, zaś w drugiej – brązowy.  

SUKCES MŁODEJ ARTYSTKI Z MIĘDZYRZECZA 
Uczennica szkoły w Międzyrzeczu Górnym Hanna Loska uczestniczyła w 

plenerze malarskim dla uzdolnionej młodzieży. 
Hania jest uczennica klasy szóstej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mię-

dzyrzeczu Górnym. Dzięki swoim pracom plastycznym została zakwalifikowana 
do udziału w plenerze malarskim dla uzdolnionych plastycznie uczniów szkół 
podstawowych z miasta Bielska-Białej i powiatu bielskiego. 

Trzydniowy plener został zorganizowany na malowniczych terenach Jury 
Krakowsko-Częstochowskiej, a inspiracją dla uczestników były tamtejsze uro-
kliwe zamki. Zwieńczeniem pleneru była wystawa prac młodych artystów 10 li-
stopada w gmachu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach-
Dziedzicach. 

Wydarzenie odbywało się pod patronatem Urzędu Marszałkowskiego Woje-
wództwa Śląskiego i było finansowane ze środków Marszałkowskiego Budżetu 
Obywatelskiego Województwa Śląskiego. 
 

ZNAKOMITY TURNIEJ KARATE 
Zawodnicy mazańcowickiego klubu karate kyokushin z Ogól-

nopolskiego Turnieju Karate Kyokushin w Nowym Targu przy-
wieźli 11 medali. 

Ogólnopolski Turniej Karate Kyokushin o Puchar Starosty pod pa-
tronatem Burmistrza Miasta Nowego Targu został zorganizowany 20 
listopada przez Stowarzyszenie Sportowe Karate Yokozuna w Nowym 
Targu pod przewodnictwem sensei Ewy Pawlikowskiej 4 dan. Zawod-

nicy rywalizowali w konkurencji kata z podziałam na 
kategorie wiekowe oraz konkurencji kumite z po-
działem na kategorie wiekowe i wagowe. 

Medale zdobyli – w konkurencji kata: 
• Wiktoria Piszczek – 2 miejsce 
• Dominika Kocoń – 3 miejsce 

w kumite: 
• Wiktoria Piszczek –1 miejsce 
• Aleksandra Zajas – 1 miejsce 
• Maja Klemens – 1 miejsce 
• Amelia Danel – 2 miejsce  
• Hanna Szafron – 2 miejsce 
• Urszula Długosz – 3 miejsce 
• Aniela Stocka – 3 miejsce 
• Michał Danel – 3 miejsce 
• Dominika Kocoń – 3 miejsce 

W rywalizacji wzięło udział łącznie 302 zawod-
ników z 22 klubów z całej Polski. Zawodników z 
mazańcowickiego klubu karate kyokushin przygo-
tował do zawodów sensei Sławomir Jurczak.

.
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WIELKI SUKCES ZAWODNICZKI TAEKWON-DO 
Marta Grysztar, mieszkanka gminy Jasie-

nica, wywalczyła brązowy medal Otwartych 
Mistrzostw Hiszpanii Taekwon-do. 

Marta wraz z Kadrą Narodową Polskiej Fede-
racji Taekwon-do 12 listopada wzięła udział w 
międzynarodowych zawodach Spanish FITE 
Open 2022 Madrid. Wystąpiła w walkach w for-
mule ciągłej i w tej właśnie konkurencji zdobyła 
brązowy medal. Łącznie reprezentanci Polskiej 
Federacji Taekwon-do zdobyli 32 medale, w tym 
6 złotych, 10 srebrnych i 16 brązowych. W za-
wodach wzięło udział 657 zawodników z takich 
krajów, jak Hiszpania, Portugalia, Włochy, Cypr, 
Niemcy, Austria, Belgia, Wielka Brytania, Ar-
gentyna, Dominikana, Urugwaj, Panama, Peru, 
Paragwaj. Do rywalizacji przystąpili też zawod-
nicy z wielu krajów Ameryki Południowej zrze-
szeni w Południowo-Amerykańskiej Federacji 
Taekwon-Do. 

Sukces Marty poprzedziły wielomiesięczne so-
lidne treningi. Marta Grysztar jest stypendystką 
sportową Gminy Jasienica i reprezentantką biel-

skiego klubu Taekwon-do Cobra Grysztar Team. 
Bierze udział w zgrupowaniach Kadry Narodowej 
Polskiej Federacji Taekwon-do, jeździ na obozy 
sportowe organizowane przez klub oraz bierze 
udział we wszystkich zawodach z cyklu Pucharu 
Polski organizowanych przez PFT. Obecnie przy-
gotowuje się do najważniejszego turnieju w całym 
sportowym roku taekwon-do, a więc do grudnio-
wych Mistrzostw Polski 2022. Wyniki osiągane 
przez zawodników na tych zawodach są podstawą 
do wyłonienia Kadry Narodowej Polskiej Federa-
cji Taekwon-do na kolejny rok. 

JG

 

PIEROGI mrożone 

 Domowe Pierogi Agaty 
 z Międzyrzecza Górnego, 

 produkowane ręcznie, systemem rzemieślni-

czym, bez konserwantów  

i wzmacniaczy smaku. 
 W OFERCIE: 

• PIEROGI:  ruskie,  z mięsem, szpinakiem, 
                     brokułem, serem,  pieczarką, 

                         meksykańskie, owocowe i inne. 
                      Z mąki pszennej i orkiszowej. 

• KROKIETY, USZKA, 

DARMOWA DOSTAWA na terenie gmin: Jasienica, 

Jaworze, Chybie, Bielsko-Biała, 

  Dostarczymy darmową próbkę do degustacji. 

  Jak kupić nasze wyroby? 

   Wystarczy zadzwonić: 727 929 646, 

        od poniedziałku do soboty  8:00 – 20:00 

FB: Pierogi Agaty 
e-mail: pierogiagaty@gmail.com 



18  grudzień 2022 

 

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
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EKSPRESOWA 

NAPRAWA 

I WYKONANIE 

PROTEZ 
BIERY, ul. Ogrodowa 263 

TEL.:    504 131 134 
 

 

 

 

Jasienica ul. Kościelna 1210 

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

tańsze kompleksowe usługi pogrzebowe. Dysponujemy własnymi chłodniami, kaplicami pożegnalnymi 

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

Całodobowo na życzenie klienta zabieramy ciało do chłodni. 

Istnieje możliwość bezprocentowego kredytowania usług  

 

Reklama 

w miesięczniku „Jasienica” 

tylko 0,60 zł   

za 1 cm2 

Ogłoszenia drobne – 1 zł  

za słowo 
 

UŚMIECHNIJ SIĘ 

Biznesmen przed świętami Bożego Narodzenia mówi do żony:  
- Kochanie, co mam ci kupić na gwiazdkę?  
- Może być jakiś drobiazg. Najlepiej jakieś małe BMW do jazdy 
po mieście! 

*** 
Jasio mówi do mamy: - Mamusiu, chciałbym ci coś ofiarować 
pod choinkę. - Nie trzeba, syneczku. Jeśli chcesz mi sprawić 
przyjemność, to popraw swoją jedynkę z matematyki. - Za 
późno, mamusiu. Kupiłem ci już perfumy. 



 


