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RELACJE WÓJTA GMINY JASIENICA 
PODSUMOWANIE 
2022 ROKU 

Rok 2022 był ko-
lejnym, w którym nie 
brakowało zagrożeń 
dla gminnych finansów 
i związanych z nimi 
niepewności. W po-
przednich latach było 
to spowodowane epi-
demią Covid-19, z ko-

lei w minionym roku wojną na Ukrainie. Przynio-
sła ona wysoką inflację i drastyczny wzrost cen 
materiałów i usług, jakie nasza społeczność 
gminna potrzebuje do realizacji prorozwojowych 
inwestycji. Należało więc przeanalizować nasze 
możliwości, aby dostosować je do zaplanowanych 
i pojawiających się nowych potrzeb. 

Nasze finanse dostosowaliśmy do warunków, 
przez cały 2022 r. sytuacja finansowa Gminy była 
więc stabilna. Jak w poprzednich latach pozyski-
waliśmy sporo środków ze źródeł zewnętrznych, 
przede wszystkim programów unijnych i rządo-
wych. Dużą rolę odegrały też środki, jakie rezer-
wujemy na inwestycje służące rozwojowi, pozy-
skiwane ze sprzedaży gruntów w Jasienickiej Ni-
skoemisyjnej Strefie Ekonomicznej. W minionym 
roku sprzedaliśmy grunty trzem podmiotom za 18 
332 922,45 zł. Warto dodać, że łącznie od chwili 
uruchomienia Strefy 1 czerwca 2015 r. sprzedali-
śmy grunty za 60,8 mln zł o łącznej powierzchni 
35,5 hektara, co stanowi połowę całego areału 
Strefy. 

W 2022 r. budżet Gminy Jasienica wyniósł 
po stronie wydatków blisko 182 mln zł, z czego 
na inwestycje przeznaczyliśmy prawie 40 mln zł. 
Wykonano kolejne odcinki sieci wodociągowej: 
blisko 1,5 km w Grodźcu przy ul. Topolowej (248 
tys. zł), ponad 970 m w Międzyrzeczu Górnym w 
rejonie ul. Łowieckiej i Sarniej (170 tys. zł), a 
także ponad 1 km w Rudzicy w rejonie ul. Zakole 
i Bronowskiej (207 tys. zł). Przygotowano rów-
nież dokumentację techniczną dla nowych odcin-
ków sieci kanalizacyjnej, jakie będą budowane w 
nadchodzących latach: 400 m w Bierach przy ul. 
Słonecznej (wartość 500 tys. zł) oraz 6,5 km Ja-
sienica-Biery od ul. Cieszyńskiej w Jasienicy do 

ul. Bocznej w Bierach (8,8 mln zł). 
W minionym roku nie zabrakło również in-

westycji drogowych. Mam na myśli zarówno 
przebudowę istniejącej, jak i tworzenie nowej in-
frastruktury drogowej. Znacząco poprawia ona 
poruszanie się po naszej gminie – nie tylko same 
drogi, ale i chodniki, parkingi czy oświetlenie 
uliczne. Dotyczy to również przygotowania kon-
cepcji rozwoju dróg i wdrażania ich w życie. W 
tej sprawie m.in. pozyskałem z Programu Inwe-
stycji Strategicznych 10 mln zł na przebudowę 
skrzyżowania w rejonie Urzędu Gminy i budowę 
fragmentu zupełnie nowej drogi pomiędzy ul. 
Międzyrzecką a Strumieńską w sąsiedztwie szko-
ły. Inwestycja, którą planujemy rozpocząć w tym 
roku, pozwoli rozładować strumień samochodów 
na węźle S52 w Jasienicy koło stacji benzynowej. 

Z ważnych zrealizowanych w 2022 r. inwe-
stycji drogowych należy wymienić wybudowanie 
drugiej drogi do Jasienickiej Niskoemisyjnej Stre-
fy Ekonomicznej. Na to zadanie również pozyska-
łem 4,2 mln zł dofinansowania z Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych. Droga jest już 
gotowa, znacznie ułatwi dojazd do Strefy inwe-
storom, którzy już wybudowali czy są w trakcie 
budowy i wkrótce uruchomią tam swoje zakłady. 
Dzięki temu Strefa będzie mogła się rozwijać, co 
Gminie Jasienica przyniesie wymierne efekty fi-
nansowe w postaci podatków i wpływów ze 
sprzedaży gruntów. 

Dofinansowanie w wysokości 180 tys. zł po-
zyskałem również z funduszu dróg rolniczych 
Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na mo-
dernizację ul. Willowej w Międzyrzeczu Górnym. 
Prace przeprowadziliśmy jesienią ub. roku, ich 
łączny koszt wyniósł ponad 865 tys. zł. 

Warto przy tej okazji również wspomnieć o 
trwającej gruntownej przebudowie drogi powia-
towej Rudzica – Międzyrzecze. Mimo że to inwe-
stycja powiatowa jako Gmina Jasienica dołożyli-
śmy się do jej przebudowy kwotą 4,26 mln zł 
(2,84 mln zł w 2022 r.), przy całości kosztów w 
wysokości 14,2 mln zł. Uznaliśmy bowiem, że to 
ważna droga dla mieszkańców naszej gminy, 
przejeżdżających w tamtym rejonie. Po przebu-
dowie jezdnia została poszerzona do szerokości 
6,5 m, dzięki czemu nareszcie samochody  
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będą się mogły mijać bez przeszkód. Co ważne, 
wzdłuż jezdni powstają również chodniki, a poza 
terenem zabudowanym wygodne pobocze, co 
zdecydowanie poprawi bezpieczeństwo pieszych. 

Zadbaliśmy także o poprawę istniejących 
dróg, a na remonty w 2022 r. wydaliśmy blisko 
3,3 mln zł. Remonty objęły przebudowę drogi 
Nad Potokiem w Wieszczętach, św. Jana Sarkan-
dra w Iłownicy, ul. Radosną w Międzyrzeczu 
Dolnym, Leśną, Krótką, Przemysłową, Kościelną 
i Rudawkę w Międzyrzeczu Górnym, Leśną w 
Roztropicach, Do Dziedziny w Bielowicku, Boż-
ka w Bierach, Topolową w Grodźcu, Kwiatową, 
Brzozową, Spółdzielczą i Opłotkową w Jasienicy, 
Kolonię w Landeku, Kamieniec w Łazach, Sło-
neczną w Świętoszówce, Hodowców, Pod Dębiną 
i Klonową w Mazańcowicach oraz Świerkową i 
Gajową w Rudzicy. Dodatkowo przeprowadzili-
śmy tzw. remonty cząstkowe, a więc łatania na-
wierzchni w miejscach uszkodzeń, co kosztowało 
ponad 520 tys. zł. 

Do inwestycji, ułatwiających życie zmotory-
zowanym mieszkańcom naszej gminy, należy za-
liczyć również place i parkingi. Pod koniec roku 
obok szkoły w centrum Jasienicy powstał duży 
parking z miejscami dla 230 samochodów. Całość 
kosztowała 4,7 mln zł, z tego 1,4 mln zł dofinan-
sowania pozyskałem z Rządowego Funduszu In-
westycji Lokalnych. Z kolei resztę kosztów po-
kryliśmy ze sprzedaży działki w pobliżu torów 
kolejowych w Jasienicy, którą wcześniej bezpłat-
nie pozyskaliśmy na rzecz Gminy Jasienica. To 
ważna inwestycja, ułatwia dojazd do centrum ad-
ministracyjnego naszej rozwijającej się gminy. 

Zakończyliśmy również rozbudowę parkingu 
w Świętoszówce przy strażnicy OSP (336 tys. zł), 
wybrukowany został plac obok budynku strażnicy 
OSP i GOK w Mazańcowicach (240 tys. zł), a 
także przeprowadziliśmy utwardzenie terenu 
przed sceną obok filii Gminnego Ośrodka Kultury 
w Rudzicy (386 tys. zł) oraz przy GOK w Mię-
dzyrzeczu Górnym (160 tys. zł). 

Wykonano remont mostu na granicy Bielo-
wicka i Łazów (117 tys. zł) oraz przebudowano 
przepust na ul. Myśliwskiej w Jasienicy (204,6 
tys. zł). Przeprowadzono także konserwację ok. 
30 odcinków rowów i systemów odwodnień w 
Bielowicku, Bierach, Grodźcu, Iłownicy, Lande-
ku, Mazańcowicach, Międzyrzeczu Górnym, Ja-
sienicy, Roztropicach, Rudzicy i Świętoszówce 
(191 tys. zł). Na postawienie 38 nowych energo-
oszczędnych lamp ulicznych typu LED wydali-
śmy 241 tys. zł. Obecnie przy drogach gminnych 
zamontowanych jest ok. 2,3 tys. sztuk oświetlenia 

ulicznego, z tego ok. 500 stanowią już lampy le-
dowe. 

W 2023 r. będziemy kontynuować stawianie 
oświetlenia ulicznego, zaplanowano postawienie 
łącznie blisko 60 kolejnych lamp. Z myślą o mo-
dernizacji dróg w 2023 i następnych latach zleci-
liśmy również przygotowanie dokumentacji roz-
budowy dróg, Pierścieckiej w Roztropicach, Stra-
żackiej w Międzyrzeczu Górnym, Astrów w Ja-
sienicy i drogi publicznej w Łazach. 

Wiele środków zainwestowaliśmy w dziedzi-
nie bezpieczeństwa. Zakupiliśmy m.in. dwa nowe 
wozy bojowe dla naszych jednostek OSP. W 
Grodźcu samochód pożarniczy marki Renault 
D16 typu GBA kosztował 900 tys. zł, z czego 500 
tys. zł pochodzi z dotacji z budżetu Gminy, a 400 
tys. zł pozyskałem jako dofinansowanie z kilku 
innych źródeł. Bojowa scania dla OSP Jasienica 
kosztowała 1,2 mln zł, z czego 700 tys. zł wyło-
żyliśmy z budżetu, zaś pozostałe 500 tys. zł rów-
nież pozyskałem z różnych źródeł jako dofinan-
sowania. Warto dodać, że od 2017 r. zakupiliśmy 
dla jednostek OSP w gminie Jasienica w sumie 8 
nowych wozów bojowych o wartości łącznej 7,3 
mln zł. W 2022 r. samochód ratowniczo-gaśniczy 
zakupiła również jednostka OSP Międzyrzecze 
Górne. Wóz marki Opel Vivaro kosztował 54,9 
tys. zł, z czego 30 tys. zł było dotacją z budżetu 
Gminy. Na zachowanie gotowości bojowej na-
szych straży wydaliśmy 527 tys. zł. 

Mówiąc o bezpieczeństwie należy dodać na-
sze wsparcie dla Policji. Łącznie dofinansowali-
śmy kwotą ponad 131 tys. zł m.in. zakup ozna-
kowanego radiowozu dla naszego Komisariatu, a 
także pojazdu dla wydziału kryminalnego i in-
nych wozów dla Komendy Miejskiej Policji w 
Bielsku. 

W 2022 r. zakończyliśmy budowę nowej 
strażnicy dla jednostki OSP Jasienica. Jednocze-
śnie w gmachu powstała nowa sala sesji Rady 
Gminy oraz sala Urzędu Stanu Cywilnego. Nowy 
budynek będzie spełniać wiele funkcji użyteczno-
ści publicznej służąc całej społeczności. Jest tu 
nareszcie miejsce na działalność publiczną naszej 
Gminy, na obrady sesji i komisji Rady Gminy. 
Całość kosztowała 14,7  mln zł, z czego blisko 1 
mln zł dofinansowania pozyskałem z Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych. 

Przy tej okazji warto dodać, że w tym roku 
zakończy się budowa strażnicy OSP w Łazach. 
Obiekt o wartości ponad 6 mln zł i w tym wypad-
ku będzie nie tylko służył druhom z jednostki 
OSP, ale również całej lokalnej społeczności, bo-
wiem na piętrze budynku powstaje duża  
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sala spotkań z odpowiednim zapleczem kuchen-
nym. 

Zakończyliśmy również rozbudowę Szkoły 
Podstawowej w Świętoszówce o nowy, osobny, 
ale połączony z głównym budynkiem, segment 
dydaktyczny. Inwestycja, której koszt wyniósł 5,2 
mln zł, poprawiła sytuację z miejscem dla 
uczniów w klasach placówki w tej intensywnie 
rozwijającej się części naszej gminy. Z tego sa-
mego powodu rozpoczynamy rozbudowę szkoły 
w Iłownicy. Podobnie, jak wcześniej miało to 
miejsce w Świętoszówce i Międzyrzeczu Gór-
nym, będzie to dodatkowy segment dydaktyczny, 
którego koszt wyniesie 6 mln zł, z czego 2 mln zł 
pozyskałem jako dofinansowanie z Programu In-
westycji Strategicznych. 

Pod koniec 2022 r. rozpoczęliśmy budowę 
zaplecza gospodarczego Punktu Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych. Posłuży ono do 
przechowywania i serwisowania sprzętu użytko-
wanego w gospodarce komunalnej, m.in. „be-
czek” do wywozu nieczystości Zakładu Komu-
nalnego. Chcemy też podnieść komfort mieszkań-
ców podczas oddawania odpadów. Na to zadanie 
w 2021 r. pozyskałem dofinansowanie z rządo-
wego Programu Inwestycji Strategicznych w wy-
sokości blisko 5 mln zł, całość ma kosztować 11,5 
mln zł. 

Inwestycją, na która liczymy, że znacząco 
przysłuży się w kolejnych latach do rozwoju na-
szej gminy, będzie dostęp do źródeł geotermal-
nych w Grodźcu. Dwa lata temu pozyskałem bli-
sko 15 mln zł dofinansowania do wykonania od-
wiertu, w 2022 r. wybraliśmy Inżyniera Kontraktu 
i ogłosiliśmy przetarg na wykonanie odwiertu, 
prace mają zakończyć się w 2024 r. To długoter-
minowa inwestycja, planowaliśmy ją od 1999 r., 
gdy zleciłem badania, które wykazały duże praw-
dopodobieństwo występowania takich źródeł, go-
rących i o właściwościach leczniczych, właśnie na 
terenie Grodźca. Z tą myślą w 2004 r. zakupili-
śmy 5,5 ha działkę za 175 tys. zł, teraz na niej bę-
dzie wykonany odwiert. Ciepłe źródła pozwolą 
gminie Jasienica otworzyć się na branżę tury-
styczną i rekreacyjną. 

Należy też wspomnieć, że kosztem 62,5 tys. 
zł przeprowadziliśmy konserwację zabytkowego 
krzyża Męki Pańskiej w Iłownicy, a 170 tys. zł 
wyniosła budowa nowego boiska do piłki plażo-
wej w kompleksie Drzewiarza. 

Z ważnych spraw, jakie przyniósł 2022 r. 
warto też odnotować, że straż OSP Świętoszówka 
jako czwarta jednostka z naszej gminy weszła w 
skład Krajowego Systemu Ratowniczo-

Gaśniczego. Udało się również doprowadzić do 
uchwalenia kolejnych planów przestrzennego za-
gospodarowania naszych sołectw. Obecnie 
wszystkie poza Jasienicą mają już nowe plany, a z 
uchwaleniem planu dla Jasienicy zamierzamy 
uporać się do połowy tego roku. 

CO ZAMIERZAMY  
ZREALIZOWAĆ W 2023 ROKU 

Mimo przewidywanych mniejszych wpływów 
niż w latach ubiegłych, w tegorocznym budżecie 
Gminy Jasienica nie brakuje inwestycji, służących 
rozwojowi we wszystkich dziedzinach gminnego 
życia. W 2022 r. budżet wynosił ponad 181 mln 
zł, z kolei na ten rok zaplanowano go na poziomie 
niespełna 160 mln zł. Skąd taka różnica? Przede 
wszystkim drastycznie zmniejszyły się dochody, 
jakie z tytułu udziału we wpływach z podatku do-
chodowego od osób fizycznych przekazuje gmi-
nom budżet państwa – z 33 mln zł w 2022 r. do 
niespełna 28 mln zł. Z jednej strony ogranicza się 
nasze dochody, a z drugiej z każdym rokiem do-
rzuca coraz więcej zadań. Tymczasem na takie 
dziedziny, jak oświata, od lat otrzymujemy z bu-
dżetu państwa za mało pieniędzy, aby szkoły mo-
gły normalnie funkcjonować. A to oznacza, że 
każdego roku musimy do szkolnictwa dokładać 
ok. 20 mln zł z własnych dochodów. 

Mimo tak poważnych ograniczeń w docho-
dach, udało się przygotować budżet, który pozwo-
li na realizację kolejnych inwestycji służących 
rozwojowi naszej gminy. Z jednej bowiem strony 
na inwestycje prorozwojowe przeznaczamy środ-
ki, jakie każdego roku wpływają ze sprzedaży 
gruntów w Jasienickiej Niskoemisyjnej Strefie 
Ekonomicznej, z drugiej – pozyskiwane z różnego 
rodzaju źródeł zewnętrznych, przede wszystkim 
dotacji unijnych i rządowych. Z tego pierwszego 
źródła w ciągu ostatnich siedmiu lat wpłynęło bli-
sko 61 mln zł, a tylko w 2022 r. – 18 332 922,4 zł. 
Z kolei w latach 2020-2022 z programów unij-
nych i rządowych na inwestycje pozyskałem bli-
sko 30 mln zł. 

Łącznie po stronie dochodów budżet na 2023 r. 
będzie wynosił 150 275 568,98 zł, w tym docho-
dy bieżące – 112 670 147,98 zł. Po stronie wydat-
ków – 159 462 053,43 zł, z czego wydatki bieżące 
wyniosą 111 338 562,25 zł. Z kolei na tegoroczne 
inwestycje zaplanowano 48 123 491,18 zł. 

Ważne inwestycje: 
- Dokończenie budowy strażnicy OSP Łazy. 
Przypomnijmy, obiekt na parterze będzie mieścił 
część strażacką, z kolei na piętrze mieścić się bę-
dzie część społeczna z salą widowiskową, zaple-
czem kuchennym i sanitarnym.  
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Całość kosztów to 6,28 mln zł, w tym tegoroczne 
dokończenie – 3,2 mln zł. 
- Przebudowa pomieszczeń w starej części Urzę-
du Gminy w celu stworzenia dla mieszkańców 
komfortowych warunków do załatwiania urzędo-
wych spraw z windą i nowoczesną Salą Obsługi 
Interesanta wraz z Dziennikiem Podawczym (1 
mln zł). 
- Wykonanie otworu poszukiwawczo-
rozpoznawczego wód termalnych w Grodźcu – 15 
mln zł z pozyskanego dofinansowania z Narodo-
wego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej w Warszawie. 
- Dokończenie wykonania straganów poprawiają-
cych warunki przeprowadzania spotkań plenero-
wych na Drzewiarzu – 630 tys. zł (łączny koszt – 
730 tys. zł). 
- Wykonanie zadaszenia-wiaty na terenie przy 
wejściu do filii Gminnego Ośrodka Kultury w 
Rudzicy – 200 tys. zł. 
- Zaplecze socjalno-sportowe przy boisku w Ma-
zańcowicach – 300 tys. zł 
- Budowa zadaszenia trybun przy boisku w Mię-
dzyrzeczu Dolnym – 70 tys. zł 
- Rozbudowa zaplecza w kompleksie rekreacyjno-
sportowym w Międzyrzeczu Dolnym – 740 tys. 
zł. 
- Rozpoczęcie rozbudowy szkoły w Iłownicy – 6 
mln zł, z tego 2 mln zł z pozyskanych funduszy 
rządowych. W tym roku koszt prac wyniesienie 
2,6 mln zł, inwestycja zakończy się w 2024 r. 
- Rozpoczęcie budowy pompowni przeciwpoża-
rowej z odcinkiem sieci wodociągowej na Jasie-
nickiej Niskoemisyjnej Strefie Ekonomicznej w 
Międzyrzeczu Dolnym – 200 tys. zł w tym roku, 
łącznie 2,2 mln zł. 
- Rozpoczęcie budowy kanalizacji sanitarnej Ja-
sienica-Biery – 100 tys. zł, łącznie 4,9 mln zł do 
2025 r. 
- Budowa odcinka kanalizacji przy ul. Słonecznej 
w Jasienicy – 100 tys. zł 
- Rozpoczęcie budowy zaplecza gospodarczego 
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunal-
nych, które posłuży do przechowywania i serwi-
sowania sprzętu użytkowego w gospodarce ko-
munalnej – koszt 11,5 mln zł, w tym 5 mln zł do-
finansowania pozyskanego z rządowego Progra-
mu Inwestycji Strategicznych, w tym roku na pra-
ce zostanie wydanych 2,4 mln zł. 

Ważne prace drogowe: 
- Przebudowa drogi Rudzica – Międzyrzecze 
Dolne-Międzyrzecze Górne. Inwestycja Starostwa 
Powiatowego kosztuje 14,2 mln zł, z czego 6 mln 
zł zostało pozyskane z Rządowego Funduszu 
Rozwoju Dróg, a 4,26 mln zł dokładamy z budże-
tu Gminy (1 mln zł w tym roku). 
- Rozbudowa drogi Biery-Świętoszówka – 5 mln 
zł pozyskane z Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych. 

- Rondo w rejonie Urzędu Gminy i fragment dro-
gowego łącznika w ramach projektu „Rozbudowa 
układu drogowego w sąsiedztwie węzła drogi 
ekspresowej S52 w Jasienicy”, z którego pozyska-
łem na inwestycję 10 mln zł. 
- Poprawa bezpieczeństwa ruchu na ul. Kościelnej 
w Jasienicy – rozbudowa (250 tys. zł), a także za-
bezpieczenie skarpy (50 tys. zł). 
- Utworzenie parkingu i poprawienie dróg dojaz-
dowych przy ul. Strumieńskiej w Jasienicy w re-
jonie szkoły – 1,54 mln zł, z tego 770 tys. zł to te-
goroczny koszt. Właśnie ukończyliśmy to zada-
nie, uzupełni ono przestrzeń postojową, na którą 
składa się przede wszystkim zbudowany pod ko-
niec 2022 r. duży parking przy ul. Szkolnej. 
- Nowe oświetlenie uliczne w sołectwach gminy 
Jasienica – 460 tys. zł. 

PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRAWIE W 
KOMPLECIE 

Na sesji w grudniu Rada Gminy Jasienica 
uchwaliła nowy miejscowy plan zagospodarowa-
nia przestrzennego dla sołectwa Grodziec. To już 
przedostatnie z 14 sołectw naszej gminy, które ma 
nowy plan, uchwalony w ostatnich dwóch latach. 
Pozostał do uchwalenia już tylko plan dla sołec-
twa Jasienica. Liczę, że w lutym lub marcu uda 
się plan wyłożyć do publicznego wglądu – co jest 
niezbędnym elementem procedury uchwalania 
planu – a następnie, jeszcze w pierwszej połowie 
roku ostatecznie go uchwalić. 
GOTOWA DRUGA DROGA DO STREFY 

Jest już gotowa druga droga do Jasienickiej 
Niskoemisyjnej Strefy Ekonomicznej. Zbudowa-
liśmy ją, aby ułatwić komunikację w tym rejonie i 
dojazd do Strefy. Trzeba bowiem pamiętać, że po-
łowa areału gruntów jest już wykupiona, działa 
już jeden zakład, kolejne są budowane i będą uru-
chamiane w najbliższym czasie, toteż ruch w tym 
rejonie będzie coraz większy. 

Droga powstała na wysokości południowego 
sięgacza i łączy Strefę z drogą powiatową Rudzi-
ca-Międzyrzecze, która obecnie jest przebudo-
wywana. Na sfinansowanie inwestycji pozyska-
łem 4,2 mln zł dofinansowania z Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych.  

NOWA STAWKA ZA ODPADY 
Podczas sesji Rady Gminy w grudniu ustalono 

stawkę odbioru śmieci na 36 zł od osoby. W 
przypadku, gdy gospodarstwo domowe dysponuje 
własnym kompostownikiem i nie oddaje frakcji 
zielonych opłata maleje o 4 zł. W przypadku zaś, 
gdy gospodarstwo nie prowadzi segregacji śmieci, 
opłata ta wzrasta do 72 zł. Jest to wzrost o 20%, 
czyli o stopień inflacji. 
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RELACJE WÓJTA GMINY JASIENICA 
UHONOROWANIE ZASŁUŻONYCH 

Jak co roku ostatnia sesja była okazją, aby po-
dziękować osobom, które zasłużyły się gminie Ja-
sienica. W tym roku nagrodziliśmy dyrektor 
Gminnego Ośrodka Kultury w Jasienicy Agniesz-
kę Bronowską, która dała się poznać jako osoba 
niezwykle merytoryczna, pełna pasji, kolejnych 
pomysłów i energii. Pani Bronowska była w 2022 
r. nominowana do Nagrody Starosty Bielskiego 
im. Księdza Józefa Londzina w uznaniu zasług, 
m.in. przygotowania bardzo szerokiej oferty zajęć 
artystycznych, od warsztatów różnego rodzaju 
technik plastycznych, przez muzyczne, taneczne, 
aktorskie itp. nie tylko dla dzieci i młodzieży, ale 
i dla osób dorosłych. 

W dziedzinie kultury nagrodziliśmy również 
panią Monikę Zawadzką-Adamiak z Międzyrze-
cza Górnego, która zawodowo zajmuje się edu-
kowaniem dzieci i młodzieży w zakresie sztuk 
plastycznych. Jej działania artystyczne skupiają 
się wokół malarstwa, szczególnie w technice 
akwareli, rysunku, fotografii oraz oryginalnych 
połączeń sztuk wizualnych. Od wielu lat edukuje 
dzieci, młodzież i dorosłych w zakresie sztuki, fo-
tografii oraz wiedzy o kulturze, współpracując z 
instytucjami kultury, stowarzyszeniami i organi-
zacjami społecznymi. 

Przy tej okazji wraz z przewodniczącym Rady 
Gminy Czesławem Machalicą podziękowaliśmy 
także Wacławowi Wieczorkowi za 35 lat pracy na 
rzecz piłkarskiego LKS Mazańcowice. Jest bar-
dzo oddany klubowi, był przez te lata nie tylko 
prezesem, ale gdy trzeba było, to i gospodarzem 
boiska, trenerem, kosił trawę i malował linie na 
boisku, zawoził młodych zawodników na mecze i 
treningi. Wacław Wieczorek został też udekoro-
wany odznaczeniem Zasłużony Działacz Ludo-
wych Zespołów Sportowych. 

GRATULACJE ZA SUKCESY 
Chciałem pogratulować uczennicom szkoły w 

Międzyrzeczu Górnym: Karolinie Kłodzie, Wero-
nice Nycz, Wiktorii Brzezińskiej, Katarzynie 
Nowak, Karolinie Zemanek, Zofii Biegun, Marii 
Olmie, Natalii Nachyle, Marcie Sporysz, a także 
ich opiekunce Ksenii Sobańskiej, nauczycielce 
podstaw przedsiębiorczości. W trzech zespołach 
dziewczęta zwyciężyły w swoich kategoriach w 
jesiennej edycji ogólnopolskiego konkursu 10x 
challenge, uczącego przedsiębiorczości. 

Z kolei w szkole w Grodźcu objawiły się dwie 
młode szachistki, Alicja Czech i Dominika Kwa-
terska. Zdobyły one 2 i 3 miejsce w Powiatowej 
Lidze Szachowej w kategorii klas I-III. Co szcze-
gólnie cieszy, organizatorzy zawodów podkreślili, 
że w szkole w Grodźcu jest więcej szachowych 
talentów. Gratuluję sukcesów i mam nadzieję, że 
w tej trudnej dyscyplinie zawodniczki i zawodni-
cy z naszej gminy odnosić będą kolejne zwycię-
stwa. 

Serdeczne gratulacje składam również Zuzan-
nie i Tomaszowi Pająkom, którzy zdobyli tytuły 
Mistrzów Polski w swoich kategoriach podczas 
zawodów psich zaprzęgów w Owińskach koło 
Poznania, broniąc tym samym swoich tytułów z 
poprzedniego sezonu. 

Bardzo cieszy sukces zawodników mieszkają-
cych w naszej gminie i uprawiających badminton 
w BKB Set Mazańcowice, którzy jako reprezen-
tanci swoich szkół – różnych, nie tylko w naszej 
gminie – startowali w Powiatowej Lidze Badmin-
tona o Puchar Starosty Bielskiego i świetnie wy-
padli w turnieju. Zespół reprezentantów ze szkoły 
w Mazańcowicach wygrał cały turniej. Wielkie 
gratulacje dla wszystkich zawodników. 

Gratulacje składam również Karolinie Klajmon 
za ostatnie zawody pływackie w minionym roku i 
doskonałe podsumowanie 2022 r. Podczas ogól-
nopolskiego turnieju w Oświęcimiu z udziałem 
zawodników również z Ukrainy i Czech, wywal-
czyła srebro i dwa brązowe medale. Podsumowu-
jąc rok: sportowa stypendystka Gminy Jasienica i 
zawodniczka UKS Nowy Klub Pływacki Bielsko-
Biała zdobyła 51 medali, w tym 23 złote. Trzy-
krotnie wywalczyła indywidualnie tytuł Mistrzyni 
Śląska oraz dwukrotnie tytuł Wicemistrzyni Ślą-
ska 12-latków. 

Dobrze zakończył się również 2022 r. dla ro-
dzeństwa Wojciecha i Marty Grysztarów. Ci 
mieszkańcy gminy Jasienica wystartowali w 
Grodkowie podczas Mistrzostw Polski Taekwon-
do, najważniejszych w całym sezonie zawodach 
dla tej dyscypliny. Wojciech wywalczył jeden ty-
tuł Mistrza Polski Seniorów i drugi Wicemistrza 
Polski, zaś Marta została Wicemistrzynią Polski. 
Gratuluję tego wspaniałego sukcesu i życzę 
wszystkim zawodnikom kolejnych zwycięstw w 
rozpoczynającym się roku. 

Rozmawiał Mirosław Łukaszuk

Nigdy nie ma wystarczającej ilości czasu, by zrobić wszystko, 

ale zawsze jest wystarczająca ilość, by zrobić to, co najważniejsze. 
 Brian Tracy 
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STO LAT JUBILATOM 
– Życzę państwu, aby kolejne dni waszego 

życia były tak radosne, jak dzisiejszy – mówił 
wójt Janusz Pierzyna do par małżeńskich ob-
chodzących jubileusz 50-lecia pożycia. 

Jak co roku w grudniu spotkały się małżeń-
stwa, które obchodzą złote gody. Z tej okazji na 
Drzewiarzu w środę 7 grudnia wójt Janusz Pie-
rzyna wręczył jubilatom medale „Za długoletnie 
pożycie małżeńskie”, nadane przez Prezydenta 
RP. Zasłużone pary przy kawie, herbacie i słod-
kim poczęstunku miały okazję porozmawiać ze 
sobą. Dla jubilatów przygrywała kapela Brynioki 
z sąsiednich Górek. 

Wójt pogratulował małżeństwom, podzięko-
wał również za ich wysiłek wkładany przez całe 
życie w rozwój gminy. Wspomniał, że niedawno 
uroczyście otwarto nową strażnicę OSP Jasienica 
i jednocześnie rozbudowany Urząd Gminy. W 
nowym gmachu po raz pierwszy od czasu utwo-
rzenia gminy przed pół wiekiem zbudowano no-
woczesną salę sesyjną, gdzie spotykać się będą 
mieszkańcy ze wszystkich sołectw gminy Jasieni-
ca, aby rozmawiać o ważnych dla wszystkich 
sprawach. Jest tam również reprezentacyjna sala 

ślubów, w której można zorganizować odnowie-
nie przysięgi małżeńskiej, do czego wójt zachęcał 
jubilatów. 

– To jedna z wielu inwestycji, która powstała 
w tym okresie dzięki pracy, determinacji i zarad-
ności kolejnych pokoleń mieszkańców gminy Ja-
sienica. Dziękuję państwu za te 50 lat, bo wiem, 
że wielu z was włączało się w działalność spo-
łeczną, brało np. udział w gazyfikacji i połączeniu 
innych sieci w swoich miejscowościach, aby w 
swoim sołectwie pozostawić coś trwałego – mó-
wił wójt. 

– Ale przede wszystkim dziękuję za wasze 
rodziny. Gdyby nie wasze przywiązanie do kultu-
ry i tradycji Śląska Cieszyńskiego, nie mieliby-
śmy co przekazać młodemu pokoleniu. Dziękuję 
za własny przykład, za poświęcenie i trud, jakie 
włożyliście w wychowanie dzieci, a dzisiaj kon-
tynuujecie pomagając w wychowaniu wnuków – 
mówił wójt. 

Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie w 
2022 roku otrzymały 44 pary małżeńskie z pół-
wiecznym stażem oraz 4 pary świętujące 60-lecie 
pożycia małżeńskiego i więcej. 

ZAKŁAD DO BUDOWY 
Rozpoczęła się budowa nowego Zakładu 

Komunalnego i Punktu PSZOK. 
– Zakład wraz z nowym zapleczem znacząco 

ułatwi Gminie wypełnianie zadań z zakresu 
ochrony środowiska, w tym przypadku dotyczy to 
przede wszystkim odbioru ścieków. Świadczymy 
bowiem usługi wywozu nieczystości z posesji 
mieszkańców, mamy do tego celu 4 „beczki”. To 
zadanie, jakie należy wykonywać przez cały rok, 
również w zimie, gdy warunki atmosferyczne są 
trudne. Urządzenia wymagają parkowania w po-
mieszczeniach z dodatnimi temperaturami – wy-
jaśnia wójt Janusz Pierzyna. Do tej pory Zakład 
wynajmował pomieszczenia od jasienickiej spół-
dzielni rolniczej, jednak kierownictwo spółdzielni 
zamierza swoje garaże wykorzystać w innym ce-
lu. – Dodatkowo przybywa nam jako Gminie in-
nych zadań, m.in. oczyszczanie czy odśnieżanie. 
Zależy nam, aby nasz sprzęt był właściwie chro-
niony i serwisowany. Nowy Zakład Komunalny 
wraz z odpowiednim zapleczem ułatwi to zadanie 
– dodaje Janusz Pierzyna. 

Z myślą o odpowiednim zapleczu w 2004 r. 
wnioskował, aby zakupić działkę o powierzchni 
ponad 1,3 hektara obok obecnego Punktu Selek-
tywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Z kolei 
w ub. roku wójt jako dofinansowanie do tego za-
dania z rządowego programu Polski Ład pozyskał 
blisko 5 mln zł, całość ma kosztować 11,1 mln zł. 
Przypomnijmy, piętrowy budynek na parterze 
oprócz części do obsługi mieszkańców z recepcją 
będzie miał także część przeznaczoną na szatnię i 
pomieszczenia socjalne dla pracowników aseni-

zacji, szatnie dla pracowników terenowych, a tak-
że pomieszczenia techniczne i magazynowe. Z 
kolei na I piętrze zaplanowano pomieszczenia 
biurowe dla pracowników Zakładu Komunalnego 
oraz pomieszczenia socjalne i archiwum. Łącznie 
kubatura budynku wynosić będzie 3 449 m sześc., 
zaś powierzchnia użytkowa – 699,8 mkw. 

Co ważne, zaplanowano również sporo prze-
strzeni na powierzchnie garażowe i magazynowe, 
na wspomniane już pojazdy Zakładu Komunalne-
go oraz drobny sprzęt, m.in. do odśnieżania dróg i 
chodników przy gminnych drogach. W hali gara-
żowej wydzielono pomieszczenie dla samocho-
dów osobowych i sprzętu. Będzie tam również 
osobna powierzchnia garażowa dla samochodów 
z beczką do wywozu nieczystości (4 stanowiska), 
a także wydzielone dwa pomieszczenia z kanałem 
serwisowym. Kubatura hali wynosi 6 301,3 m 
sześc., zaś powierzchnia użytkowa 895,1 mkw. 
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NOWY DUŻY PARKING 
Kierowcy dojeżdżający do centrum Jasienicy 

nie muszą się już martwić o to, gdzie pozostawić 
samochód. W sąsiedztwie szkoły powstał duży 
parking. 

– Przybywa mieszkańców w naszej gminie, co 
sprawia, że coraz więcej osób przyjeżdża do cen-
trum administracyjnego w swoich sprawach. Duży 
parking rozwiąże dotychczasowe problemy z par-
kowaniem w tym miejscu – wyjaśnia wójt Janusz 
Pierzyna. Parking ma 220 standardowych miejsc dla 
samochodów, do tego należy doliczyć kolejne 10 
większych miejsc, przeznaczonych dla osób niepeł-
nosprawnych. Ma szerokie drogi manewrowe, jest 
wybrukowany, ma również kanalizację deszczową i 
oświetlenie. Wraz z placem powstały też toalety. 
Plac parkingowy powstał wzdłuż ulicy Szkolnej, po 
drugiej stronie ogrodzenia szkoły w Jasienicy, na 
działce, którą wójt polecił zakupić w 2015 r. wła-
śnie z myślą o przyszłym parkingu dla centrum. 

Według zamysłu, parking będzie przeznaczony 
w głównej mierze dla pracowników pobliskich in-
stytucji, nie tylko szkoły i Urzędu Gminy, ale i 
ośrodka zdrowia, Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej, Zakładu Komunalnego, Komisariatu Poli-
cji, strażnicy OSP, także sklepów, banku, poczty i 
apteki. – Przy każdej z tych instytucji jest kilka 
miejsc parkingowych, które powinny służyć miesz-
kańcom na czas, w którym załatwiają w nich swoje 
sprawy, a następnie zwalniają miejsca dla kolejnych 
przyjeżdżających tutaj petentów – mówi Janusz Pie-
rzyna. 

Zdaniem wójta parking będzie mógł służyć 
mieszkańcom nie tylko w dni robocze, ale również 
soboty czy nawet niedziele, gdy na płycie placu sta-
ną stoiska z produktami ekologicznymi czy wyro-
bami rękodzieła. – W ten sposób w naszej gminie 
powstało kolejne miejsce, gdzie mieszkańcy będą 
się mogli ze sobą spotykać i integrować – dodaje 
wójt. 

Obecnie trwają prace wykończeniowe budynku 
sanitariatów. Całość kosztować będzie około 4,7 
mln zł, z tego 1,4 mln zł dofinansowania wójt pozy-
skał z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 
Resztę kosztów stanowią środki, jakie 2 lata temu 
Gmina uzyskała ze sprzedaży za ogółem 4,35 mln zł 
działki w pobliżu torów kolejowych w Jasienicy. 
Przypomnijmy, wcześniej działkę tę o powierzchni 
2,44 hektara wójt pozyskał bezpłatnie na rzecz 
Gminy Jasienica. – Tak więc sama dotacja wraz z 
pieniędzmi za sprzedaż działki, którą wcześniej 
bezpłatnie pozyskaliśmy, pokryły koszt inwestycji – 
wyjaśnia wójt. 

MYŚLIWSKA ODEBRANA 

Zakończyły się prace przy przebudowie prze-
pustu na ul. Myśliwskiej w Jasienicy. Popularna 
wśród mieszkańców droga ponownie jest prze-
jezdna. 

To skrót między Jasienicą a Świętoszówką i Ła-
zami, z którego najczęściej korzystają okoliczni 
mieszkańcy. – Droga odciąża główną trasę na tym 
kierunku, prowadzącą ul. Strumieńską pod drogą 
ekspresową S52. Należało zadbać o to, aby droga 

była w pełni przejezdna, co nie zawsze było możli-
we podczas większych opadów deszczu – wyjaśnia 
wójt Janusz Pierzyna. 

Chodzi o przepust na ul. Myśliwskiej, który był 
zbyt mały, aby w czasie wzmożonych opadów 
umożliwić przepływ całości wezbranych wód poto-
ku. Dotychczasowa konstrukcja miała bowiem tzw. 
przekrój okularowy. Dlatego w tym miejscu często 
dochodziło do zalania drogi i podtopień tego rejonu. 

Po przebudowie starą konstrukcję zastąpił prze-
pust skrzynkowy o przekroju ramowym, znacząco 
powiększającym światło przepływu. – Dlatego li-
czę, że skończą się problemy z podtopieniami w 
tym miejscu – dodaje Janusz Pierzyna. 

Przy okazji przebudowy na przepuście dla bez-
pieczeństwa zostały zamontowane bariery energo-
chłonne, odtworzono również nawierzchnię drogi. 
Całość prac kosztowała 204 572,33 zł brutto. 
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SPOTKANIE Z PRZEDSIĘBIORCAMI 
Wójt z przedsiębiorcami spotkał się w sali 

widowiskowej „Drzewiarza” w piątek 16 grud-
nia. Spotkania weszły na stałe do tradycji gmi-
ny Jasienica. 

– Przedsiębiorcy nie tylko wypracowują po-
datki, które zasilają budżet Gminy Jasienica, ale 
również dają zatrudnienie mieszkańcom. Co 
szczególnie cieszy, wielu spośród naszych przed-
siębiorców nie ogranicza się do prowadzenia biz-
nesu, ale również szczodrze wspiera różnego ro-
dzaju działalność społeczną. Dziękuję za tą pły-
nącą z serca dobroczynność – mówi wójt Janusz 
Pierzyna. 

Wśród gości byli m.in. honorowy prezes Re-
gionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach Ta-
deusz Donocik, Krzysztof Kadys reprezentujący 
firmę Rawibox, która buduje swój zakład na Ja-
sienickiej Niskoemisyjnej Strefie Ekonomicznej, 
Michał Bożek, prezes Ustronianki, właściciel 
zamku w Grodźcu, Józef Zborowski z firmy Mo-
totechnika Sp. j., Marek Szczypka z firmy 
Okmar-Plastik i wielu, wielu innych przedsiębior-
ców. Byli też ks. Andrzej Krzykowski, proboszcz 
parafii ewangelicko-augsburskiej, a także Cze-
sław Machalica, przewodniczący Rady Gminy Ja-
sienica, oraz radni. Zaproszenie przyjęli również 
sportowcy z klubów całej gminy, członkowie kół 
łowieckich, strażacy z 12 jednostek OSP, sołtysi, 
ludzie kultury. 

Podsumowując rok wójt przypomniał, że 
Gmina trzem firmom sprzedała kolejne działki na 
Jasienickiej Niskoemisyjnej Strefie Ekonomicz-
nej. Łącznie zostało do tej pory zbytych już 35 
hektarów, a więc połowa areału Strefy, 8 firm już 
tam inwestuje. – Tym bardziej dziękuję przedsię-
biorcom, że działacie mimo barier, niepewności w 
prowadzeniu biznesu, ryzykując własny kapitał 
podejmujecie się działalności gospodarczej – 
mówił wójt. 

Wymieniając inwestycje przywołał ostatnio 
wybudowaną i oddaną do użytku strażnicę OSP 
Jasienica. Długo na nią strażacy oczekiwali, dys-
kutowano na ten temat w gminie przeszło 10 lat. 
Wójt przypomniał, że w ostatnich latach więk-
szość z 12 strażnic została albo gruntownie wy-
remontowana albo powstały całkowicie nowe od 
podstaw, zdecydowanie poprawiając warunki 
przygotowań i prowadzenia akcji bojowych. Naj-
gorsze warunki mieli do tej pory druhowie z Ja-
sienicy, przede wszystkim dlatego, że przy każdej 
ulewie remizę zalewała woda, co znacznie utrud-
niało służbę. 

W ostatnich latach udało się pozyskać teren 
w rejonie strażnicy i Urzędu Gminy, dzięki czemu 
można było postawić nową straż. Jednocześnie w 
tym samym gmachu postawić tak bardzo potrzeb-
ną całej społeczności gminnej salę sesyjną – 
pierwszą, nową i nowoczesną, w której będzie 
można się spotykać w szerokim gronie w najważ-
niejszych dla gminy sprawach, a także bez wstydu 

i skrępowania zapraszać gości. Obok powstała 
również reprezentacyjna sala ślubów. – W ten 
sposób wszyscy budujemy markę gminy Jasieni-
ca, co w efekcie stwarza wokół naszej gminy 
przyjazną atmosferę, zachęcającą do osiedlania 
się tutaj, wychowywania dzieci, prowadzenia 
działalności – mówił wójt. 

Poinformował również o ogłoszeniu przetar-
gu na wykonanie odwiertu w Grodźcu, aby pozy-
skać wody geotermalne. – Ciepłe źródła odmienią 
naszą gminę. Mamy strefę przemysłową, którą te-
raz poszerzamy, a z drugiej strony gminy będzie-
my mieli część rekreacyjną, turystyczną, wypo-
czynkową, którą przyciągniemy gości i przedsię-
biorców z tej branży – mówił Janusz Pierzyna. 

Podsumowując miniony rok wójt pogratulo-
wał również Romanowi Marekwicy, jeszcze nie-
dawno komendantowi gminnemu OSP, a obecnie 
wicekomendantowi miejskiemu Państwowej Stra-
ży Pożarnej w Bielsku-Białej. 

Przechodząc do życzeń wyraził radość, że tak 
wiele udało się mieszkańcom gminy osiągnąć – 
tak w życiu osobistym, jak i zawodowym. – 
Niech udany okres będzie dobrym punktem wyj-
ścia do osiągania sukcesów i satysfakcji w kolej-
nym roku, abyście pomnażali swój dorobek. A 
tym, którzy mijający rok nie będą dobrze wspo-
minać, życzę, aby w następnym udało się osiągać 
zamierzone cele i spotykali na swojej drodze jak 
najwięcej dobrych ludzi, którzy będę wyciągać do 
państwa pomocną dłoń – mówił wójt. Wszystkim 
życzył wiele błogosławieństwa Bożego, zdrowia i 
ludzkiej serdeczności. – Życzę również wiele ra-
dości dla waszych rodzin, abyście zawsze byli dla 
siebie wzajemnie wsparciem i siłą kierującą w 
lepszą przyszłość. A życiowe pasje, które pielę-
gnujecie, dawały wam jeszcze więcej satysfakcji 
– dodawał. – Niech się wam szczęści i darzy w 
nadchodzącym 2023 roku – zakończył wójt Ja-
nusz Pierzyna. 

Jak co roku gości poczęstowano smażonym 
karpiem, przygotowanym przez panie z Koła Go-
spodyń Wiejskich z Jasienicy. Dla uczestników 
uroczystego spotkania grała orkiestra pod kierun-
kiem Józefa Mamicy, a także Trio Jazz Band pod 
kierunkiem Eugeniusza Kubata. 
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RUDZICKIE WENDELINARIA 
Na początku grudnia 2022 roku w filii Gmin-

nego Ośrodka Kultury w Rudzicy po raz siódmy 
odbyły się Wendelinaria – cykl spotkań o charak-
terze kulturalnym oraz naukowym. 

Wydarzenie rozpoczął obfitujący w liczne 
atrakcje wieczór góralski „Skarby prowincji”, 
drugiego zaś dnia odbyła się konferencja nauko-
wa „Nietrwałość jako wyzwanie. Strategie i prak-
tyki działania w niepewnej rzeczywistości”. Pod-
czas wieczoru kulturalnego w czwartek 1 grudnia 
gościliśmy górali z Trójwsi, którzy nie tylko 
przybliżyli góralską kulturę, ale także przedstawi-
li spektakl teatralny na motywach twórczości 
Czesława Miłosza zatytułowany „Miłosz w Ru-
dzicy”. Następnie o „Logosie i etosie Góralszczy-
zny” opowiedział w swym wykładzie Andrzej 
Suszka, góral spod Ochodzitej w Koniakowie, 
znawca i popularyzator kultury góralskiej. Całość 
zaś uświetnił swoim muzyczno-gawędziarskim 
występem Jan Szostak, mieszkający w Rudzicy 
ludowy muzykant. Wydarzeniu towarzyszyła też 
wystawa koniakowskich koronek – znanych, 
m.in. z pokazów na Expo2020 w Dubaju, ale tak-
że z programu „Mam Talent”. 

Drugiego dnia liczni badacze, reprezentujący 
rozmaite ośrodki akademickie, zebrali się na spo-
tkaniu naukowym. Hasło obecnej edycji Wende-
linariów miało na celu przyjrzenie się kategoriom 
tymczasowości, przemian tudzież kruchości, od-
noszącym się do obszarów życia społecznego, czy 
szerzej, kulturowej rzeczywistości. Tradycyjnie 
konferencja miała charakter interdyscyplinarny i 
nie tylko zawierała wystąpienia przedstawicieli 
rozmaitych dziedzin wiedzy, ale też adresowana 
była do każdego zainteresowanego tematyką. 

Spotkanie otworzył wykład mistrzowski prof. 
dr. hab. Wojciecha Świątkiewicza, wybitnego so-
cjologa z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 
który w wystąpieniu „Tożsamość losu i wyboru. 
O kruchości pamięci i więzach wdzięczności” na-
kreślił szeroką perspektywę, w której myśleć mo-
żemy o pamięci jako narzędziu kształtującym toż-
samość nie tylko osobową, ale i społeczną. 

Po wykładzie mistrzowskim głos zabrała go-
ścini specjalna Wendelinariów Grażyna Stani-
szewska – była posłanka, europosłanka i senator, 
obecnie Przewodnicząca Towarzystwa Przyjaciół 
Bielska-Białej i Podbeskidzia, zaangażowana ak-
tywnie jako inicjatorka, inspiratorka i koordyna-
torka w różnorakie działania pomocowe na rzecz 
ofiar wojny w Ukrainie. Dzieląc się doświadcze-
niami w tym zakresie, w wystąpieniu „Ukraińcy i 
Polacy w sytuacji wojny – co robimy, co zrobić 
możemy” opisywała różnorakie podejmowane 
przez siebie działania, zachęcając przy tym do ak-
tywnego włączenia się w niezmiennie wciąż po-
trzebną pomoc Ukraińcom. Prócz uczestników 
seminarium obu wystąpień wysłuchała też przy-
była na poranną sesję młodzież ze szkoły podsta-
wowej w Rudzicy. 

W drugiej części obrad mieliśmy możliwość 
wysłuchania wystąpień zgłoszonych prelegentów. 
Swoje referaty wygłosili dr Stanisław Ciupka z 
Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-
Białej, dr Joanna Wróblewska-Jachna, reprezentu-
jąca Akademię Techniczno-Humanistyczną w 
Bielsku-Białej, dr Adam Pisarek z Uniwersytetu 
Śląskiego w Katowicach, mgr Jakub Dziewit z 
Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego w 
Częstochowie oraz przedstawicielki Uniwersytetu 
Śląskiego w Katowicach mgr Agnieszka Karpiel i 
mgr Jessica Kufa. 

Wszystkim wystąpieniom towarzyszyły dys-
kusje i debaty, w których głos zabierali licznie 
zgromadzeni uczestnicy. Zgodnie z tradycją se-
minarium zwieńczył uroczysty obiad. Wendelina-
ria organizowane są co roku przez Towarzystwo 
Miłośników Rudzicy oraz Gminny Ośrodek Kul-
tury Rudzica przy wsparciu Starostwa Powiato-
wego w Bielsku-Białej. W skład Komitetu Orga-
nizacyjnego wchodzą dr Marcin Biernat, dr Rafał 
Cekiera, dr Kamil Cekiera i mgr Damian Świń-
czyk, zaś konferencji patronuje Katowicki Od-
dział Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. 

Kamil Cekiera 
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Nasza fundacja przyjęła jako cel swojego działania pomoc ro-

dzinom i osobom w trudnej sytuacji materialnej. Szczególnie 
chcemy wspierać wysiłek tych, którzy sami robią wszystko, by 
wyjść z ubóstwa.  

Od chwili założenia udaje się nam pomagać 30 rodzinom do-
starczając im co miesiąc pomoc żywnościową. Wspomagamy też 
dożywianie dzieci w szkołach. Pomagamy przy zakupie sprzętu 
medycznego dla osób trwale chorych. Wszystko to jest możliwe 
dzięki naszym ofiarodawcom oraz dobrej woli grona wolontariu-

szy. 
Potrzeby ciągle jednak przewyższają nasze możliwości, dlatego 

zwracamy się z prośbą do każdego, kto chce i może pomagać na-

szym siostrom i braciom zmagającym się z ciężkim krzyżem ubó-
stwa. Każda złotówka jest ważna i żadnej nie zmarnujemy.  

Zarząd Fundacji  

w w w . fu n da c ja b i er y . p l  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROK 2022 W LICZBACH 
Znane są już niektóre statystyki dotyczące roku 2022 w gmi-

nie Jasienica. 
Na koniec 2022 roku gmina Jasienica liczyła 24 496 mieszkań-

ców, w tym 12 049 mężczyzn i 12 447 kobiety. To o 144 osób wię-
cej niż przed rokiem. 

W ub. roku w Gminie Jasienica urodziło się 241 dzieci, w 
tym 122 chłopców i 119 dziewczynek. 

Najpopularniejsze imiona dla chłopców to Aleksander, Maksy-
milian, zaś dla dziewczynek – Zuzanna, Hanna. 

W tym samym okresie zmarły 210 osoby, w tym 117 męż-
czyzn i 93 kobiet. 

Z kolei związek małżeński zawarło 205 mieszkańców. 
Warto dodać, że w Urzędzie Stanu Cywilnego Jasienica w 2022 roku wręczono 44 medali dla par 

małżeńskich obchodzących jubileusze długoletniego pożycia małżeńskiego. Rok wcześniej podobnych 
par małżeńskich było 51. 
 

Fundacja jest Organizacją Pożytku Publicznego uprawnioną do 

otrzymywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.  

Możesz  nam pomóc przekazując przy rocznym zeznaniu podatko-
wym (PIT-36, PIT-37, PIT-28). Wystarczy, że w odpowiedniej rubry-

ce wpiszesz nazwę naszej Fundacji i numer KRS. Urząd Skarbowy 

przekaże Twój dar na nasze konto w terminie do 3 miesięcy.  

Możesz również pomóc ubogim przekazując darowiznę na konto 
fundacji.  

Dane fundacji:  
Fundacja Charytatywna przy Parafii Rzymskokatolickiej Najświętszego Serca Pana Jezusa 

 „Pomóżmy Ubogim” w Bierach 

Biery 202, 43-386 Świętoszówka 

Konto bankowe: ING Bank Śląski  08 1050 1070  1000 0023 2663 2656 
NIP 9372555130 

KRS: 0000298573 
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JASIENICZANKA W 2022 ROKU 
 Aż trudno uwierzyć, że znowu minął następny rok. 
Zdaje się, że to było tak niedawno, kiedy składaliśmy 
sobie w grudniu 2021 na spotkaniu wigilijnym 
życzenia na nowy 2022 r. a tu mamy już cały rok za 
sobą. Rok wypełniony bardzo interesującymi 
występami w różnych częściach naszego kraju, 
wycieczkami i spotkaniami, o których w małym 
skrócie poniżej chcę przypomnieć.  
 Tradycyjnie każdy rok zaczynamy i kończymy 
kolędowaniem w różnych miejscach i tak: 
• 6 I 2022 – rozpoczęliśmy kolędowaniem w 

kościele św. Jerzego w Jasienicy. 
• 15 I 2022 – śpiewaliśmy na XXI Festiwalu Kolęd i 

Pastorałek „Spotkanie z Kolędą” im. Piotra 
Jakóbca w Bystrej Krakowskiej. Bardzo ciekawe 
było potem wspólne kolędowanie z innymi 
występującymi zespołami i śpiewanie kolęd wg 
kolejności alfabetycznej. 

 Początkiem lutego wyjechaliśmy na warsztaty do 
znanego nam już dobrze miejsca, do siedziby Zespołu 
Pieśni i Tańca „Śląsk” do Koszęcina, które były 
nagrodą dla naszego zespołu za zajęcie II miejsca na 
Regionalnym Przeglądzie Pieśni „Śląskie śpiewanie” 
im. prof. Adolfa Dygacza. Oprócz wspaniałego, 
pałacowego zakwaterowania i wyżywienia mieliśmy 
super zajęcia z dykcji i interpretacji, również z ruchu 
scenicznego. Był również ciekawie spędzony czas na 
warsztatach etnograficznych, na których malowaliśmy 
własnoręcznie przepaski do strojów metodą „jak to się 
downi robiło”. Mieliśmy również warsztaty z emisji 
głosu i wokalne z Karoliną Banach, był również czas 
na naukę tańca regionalnego. Trzeba przyznać, że 
byliśmy przez te parę dni pod naprawdę profesjonalną 
opieką. Staramy się z tego mocno korzystać. 
 Tradycją stały się już nasze koncerty dla kurac-
juszy w Uzdrowisku Goczałkowice, gdzie chętnie nas 
zapraszają. Nasze występy są dla kuracjuszy swoistą 
odskocznią od codziennych zabiegów, jak również 
cieszą się wielkim zainteresowaniem z uwagi na 
inność gwary i tańców, które niejednokrotnie słyszą i 
oglądają po raz pierwszy, zważywszy, że osoby 
przebywające tam na leczeniu pochodzą nieraz z 
bardzo odległych miejsc naszego kraju. W 2022 roku 
gościliśmy u nich dwa razy: 
• 1 IV i 6 X. Bardzo jesteśmy wdzięczni naszemu 

GOK-owi za możliwość korzystania z autokaru na 
te wyjazdy. 

• 1 V 2022 roku pojechaliśmy na występ do 
Zebrzydowic na XXVIII Przegląd Zespołów 
Regionalnych Złoty Kłos Euro-Folklor 2022. 
Zajęliśmy II miejsce. Prosto z Zebrzydowic 
pojechaliśmy na kameralny występ pod Zamek w 
Kończycach Wielkich, na zaproszenie nowych 
właścicieli tegoż zamku, gdzie zrobiliśmy sobie 
grilla (właściwie to nam zrobiono) i poczęstowano 
nas tam pysznymi plackami ziemniaczanymi prosto 
z blachy, z wyrzoskami, krupniokami i boczkiem. 

• 28 V 2022 r. wyjechaliśmy z naszym występem 
gościnnie do Czech, miejscowość Niebory na 
Zaolziu. To był maj, ale dzień bardzo zimny i 
wietrzny, dlatego gorąca herbatka i kwaśnica po 
występie smakowały doskonale.  

• 7 i 8 VII 2022 roku nasza szefowa Marysia Szubert 
zorganizowała dla członków naszego zespołu 
wycieczkę na Śląsk i do woj. opolskiego.  
W pierwszym dniu zobaczyliśmy Górę Św. Anny, 

Sanktuarium, Dom Pielgrzyma mieszczący się w 
Klasztorze Franciszkanów. Później przema- 
szerowaliśmy krętymi spadzistymi uliczkami pod 
Pomnik Czynu Powstańczego – Powstańców Śląskich 
i schodząc jeszcze dalej w dół obejrzeliśmy jeden z 
największych  amfiteatrów skalnych w Europie – na 
ok. 300 tys. osób siedzących i stojących, wybudowany 
przez Niemców w 1938 r. Informacje medialne 
mówią, że budowę tego amfiteatru miał osobiście 
odebrać sam Adolf Hitler, który wskutek złej pogody i 
informacji o możliwym zamachu na jego osobę 
zrezygnował w ostatniej chwili z tej uroczystości 
wysyłając swojego zastępcę. Ciekawostką jest też to, 
że w skarpie pod pomnikiem, a także pod amfiteatrem 
znajduje się cały zespół podziemnych korytarzy, 
niestety są one niezabezpieczone i dlatego nie są 
przeznaczone do zwiedzania.  
 Tego samego dnia pojechaliśmy do Opola na 
obiad, później zwiedziliśmy Muzeum Wsi Opolskiej, a 
następnie pojechaliśmy do miejscowości Olszowa, 
gdzie znajduje się park miniatur, ciekawych, 
oryginalnych budowli, takich jak Katedra i Krzywa 
Wieża w Pizie czy Katedra Notre Dame w Paryżu albo 
Katedra św. Piotra i NMP w Kolonii w Niemczech i 
wiele innych. Wieczorem dojechaliśmy do Zimnej 
Wódki, miejsca naszego noclegu, a było to 
Gospodarstwo Agroturystyczne Państwa Muszkiet w 
gminie Ujazd. Wszystkich rozbawiła ciekawa nazwa 
tej miejscowości położonej u podnóża uśpionego 
wulkanu – Góry Św. Anny. Od właścicielki 
dowiedzieliśmy się, że Zimna Wódka leży na szlaku 
zabytkowych, drewnianych kościołów, których 
niestety z braku czasu nie zobaczyliśmy – może 
jeszcze kiedyś tam dotrzemy. Po pieczonej kiełbasce 
pod specjalnym zadaszeniem do późnej nocy 
tańczyliśmy i śpiewaliśmy nasze pieśniczki, oczy-
wiście przy muzyce naszej wspaniałej kapeli.  
 Na drugi dzień mieliśmy zaplanowany rejs po 
Kanale Gliwickim. Ciekawym  doświadczeniem była 
przeprawa przez śluzę (podobnie, jak na Mazurach rok 
wcześniej), tyle że różnica w wysokości na Kanale 
Gliwickim wynosiła aż 4m.  
Tego samego dnia zwiedziliśmy jeszcze Sztolnię 
Królowej Luizy w Zabrzu, płynąc łodziami, ciem-
nymi, zimnymi korytarzami.  

Ogólnie była to wspaniała wycieczka z możli-
wością dłuższego przebywania ze sobą, wspólnych 
śpiewów i nowymi doświadczeniami w nowo pozna-
nych miejscach. 

W lipcu po dwuletniej przerwie spowodowanej 
pandemią mieliśmy występ na XXVI Lecie w 
Jasienicy. 
  Druga część roku to przede wszystkim udział 
zespołu w uroczystościach dożynkowych naszej 
gminy i tak:  
• 21 VIII 2022 r. śpiewaliśmy na nabożeństwie 

dożynkowym w kościele św. Jerzego w Jasienicy, 
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• 28 VIII na Dożynkach Gminnych w Międzyrzeczu 
Górnym, 

• 11 IX na Dożynkach Sołeckich w Mazańcowicach. 
 28 XI 2022 r. zmarła nagle nasza długoletnia 
koleżanka Trudzia Pagórska z Jasienicy, miała 78 lat. 
Uwielbiała śpiewać i tańczyć, jeździła z nami na wiele 
wycieczek, była towarzyska i życzliwa innym. W 
czasie pandemii, mając na uwadze swoje zdrowie 
zakończyła swoją działalność. 1 XII w kościele 
ewang. w Jasienicy odbył się jej pogrzeb, gdzie w 
trakcie nabożeństwa żałobnego i na cmentarzu zespół 
zaśpiewał parę pieśni. 
 Grudzień to oczywiście, tak jak sam początek roku 
–  kolędowanie. 11 XII na VIII Josiynickiej Wiliji, a 
25 XII w I Św. Bożego Narodzenia, tak jak co roku w 
kościele ewang. w Jasienicy. 
 Rok 2022 jest już za nami. Parę osób odeszło z 
zespołu z uwagi na stan swojego zdrowia, inni z uwagi 
na rozpoczęte studia poza Bielskiem. Natomiast wielki 
szacunek należy się tym, którzy pomimo, że pracują 

zawodowo lub uczą się jeszcze znajdują czas, aby 
zdążyć na cotygodniowe próby i częste występy. 
Uważam, że jeżeli ktoś kocha muzykę, taniec i śpiew 
to zrobi absolutnie wszystko, aby to pogodzić i włożyć 
w to wiele serca.  
 Zachęcamy również wszystkich chętnych, szcze-
gólnie mocne, męskie głosy do zajrzenia na salę GOK 
przy Urzędzie Gminy w każdy czwartek o godz. 
17:30. Wstąp, zobacz i posłuchaj, bo tak jak w tej 
piosence: 

...Popatrz, jak prędko mija czas 
Życie twe też przeminie wraz, 
Życie to jedno, które Bóg ci dał… 

 Chciejmy go przeżyć każdy po swojemu - ale 
dobrze. 
 Wszystkim zaś mieszkańcom naszej gminy i 
czytelnikom miesięcznika Jasienica życzymy na cały 
ten Nowy 2023 Rok dobrego zdrowia, wszelkiej 
pomyślności, radości, szacunku i wzajemnej życzli-
wości.  
Do zobaczenia gdzieś na scenach.  

Paulina Podstawna 

GRODZIEC DAJE MATA 
Alicja Czech i Dominika Kwaterska, młode szachistki ze szkoły w 

Grodźcu, zdobyły 2 i 3 miejsce w Powiatowej Lidze Szachowej. 

Liga, obejmująca cztery turnieje szachowe, została zorganizowana pod 

patronatem Starosty Bielskiego od 5 listopada do 3 grudnia w Rybarzowicach, 

Kozach i Porąbce. Z kolei na ostatnią rozgrywkę szachistów zaproszono do 

siedziby Starostwa. Łącznie przed szachownicami zasiadło 65 zawodników z 

najmłodszych klas szkół podstawowych powiatu bielskiego, a nad przebiegiem 

turnieju czuwał sędzia szachowy kategorii międzynarodowej Michał Paździora. 

Uczniowie szkoły z Grodźca rywalizowali w kategorii klas I-III. W grupie 

dziewcząt najlepsze okazały się Alicja Czech, zdobywając 2 miejsce, oraz 

Dominika Kwaterska, która uplasowała się na 3 miejscu. Reprezentacja 

szachistek jest w grodzieckiej szkole bardzo silna, co zauważyli nawet 

organizatorzy zawodów, podsumowując wyniki słowami „Grodziec opanował tę 

kategorię”. 

Grupa chłopców również dzielnie walczyła, a o podium otarł się Gabriel 

Macura, który zajął 4 miejsce. 

Agnieszka Kukioła 
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VIII JOSIYNICKO WILIJA 
W niedzielę 11 grudnia w sali widowiskowej 

Gminnego Ośrodka Kultury w Jasienicy odbyła się 
już VIII edycja imprezy „Josiynicko Wilija”.  

Wydarzenie jak zawsze przyciągnęło tłumy gości. 
W świąteczny nastrój wprowadził wszystkich 
zgromadzonych program kolędowy „Hej kolęda, 
kolęda”. Na scenie zobaczyliśmy Zespoły Regionalny 
„Bierowianie”, Zespół Regionalny „Dudoski”, Zespół 
Regionalny „Jasieniczanka” oraz kapelę Folk Time i 
formację Christmas Band. Tradycyjnym punktem 
programu wydarzenia jest przegląd kulinarny „Stoły 
świąteczne na Śląsku Cieszyńskim”. W przeglądzie 
wzięło udział 14 Kół Gospodyń Wiejskich z terenu 
gminy Jasienica. Jury przeglądu w składzie: 
Mirosława Hawełek, Irena Kołek (Koło PZKO Sibica 
w Czechach), Renata Szkucik (Koło PZKO Leszna 
Dolna w Czechach), Janusz Pierzyna, Robert Garstka 
przyznało wyróżnienia za tradycyjne potrawy 
świąteczne:  

• KGW Bielowicko za szarlotkę z łososia,  
• KGW Biery za polędwiczki w sosie morelowym, 
• KGW Grodziec za Moczkę, 
• KGW Iłownica za wędzonkę w kapuście,  
• KGW Jasienica za roladki drobiowe w sosie cy-

trynowym, 
• KGW Landek za zupę grzybową, 
• KGW Łazy za roladki z udek, 
• KGW Mazańcowice za sakiewki z wkładką oraz 

nalewkę świerkową, 
• KGW Międzyrzecze Dolne za roladę z kurczaka 

oraz sałatkę warstwową, 
• KGW Międzyrzecze Górne za gołąbki, 
• KGW Roztropice za łopatkę z porem, 
• KGW Rudzica za śledzie po cygańsku, 
• KGW Świętoszówka za kapustę z grzybami, 
• KGW Wieszczęta za rureczki z nadzieniem ad-

wokatowym. 
Jedną z atrakcji imprezy była Fabryka Ozdób 

Choinkowych, czyli warsztaty artystyczne dla małych 
i dużych, podczas których każdy mógł samodzielnie 
stworzyć niepowtarzalną kartkę świąteczną, 
maskotkę, stroik.  

Wydarzeniu towarzyszył jarmark bożonaro-
dzeniowy z bogatą ofertą pięknych, ręcznie 
wykonanych świątecznych prezentów i pysznych 
smakołyków. 

Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy bardzo 
dziękuje wszystkim za liczny udział w imprezie  

„VIII Josiynicko Wilija” i serdecznie zaprasza za rok! 
Spotkanie odbyło się pod patronatem Wójta Gminy 
Jasienica Janusza Pierzyny. 

www.facebook.com/gminnyosrodekkultury.jasienica 
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  Z  G Ó R K I …  
Walka ze smokiem

 Święty Jerzy to postać historyczna. Urodzony 
w III wieku w Kapadocji, dzisiejszej Turcji, skąd 
pochodził jego ojciec. Matką była żydówka z 
Izraela. Poszedł w ślady ojca, był dobrym żołnie-
rzem w armii rzymskiej, należał nawet do osobi-
stej ochrony cezara Dioklecjana, który w 303 ro-
ku wydał edykt zezwalający na prześladowania 
chrześcijan, religii Jerzego, krytykującego decy-
zję  władcy. Rozwścieczony cezar świętego około 
304 roku nakazał torturować i ściąć mieczem 
przyszłego.  
 Wprawdzie nie do końca wiadomo, jak to było 
z tym smokiem, ale średniowieczna legenda głosi, 
że święty pokonał bestię, która zrobiła sobie 
gniazdo na źródle, z którego wodę czerpała spra-
gniona ludność. Mieszkańcy za dostęp do źródła 
musieli poczwarze ofiarować każdorazowo owcę, 
a gdy owiec zabrakło, to dziewczynę wybraną lo-
sowo. Gdy padło na księżniczkę, to – ku radości 
zrozpaczonego ojca – szczęśliwie pojawił się 
święty Jerzy na koniu, obronił się znakiem krzy-
ża, po czym pokonał bestię i uratował księżnicz-
kę. Wdzięczne miasto porzuciło pogaństwo i 
przeszło na chrześcijaństwo.  
 Dlaczego ja tak o  świętym Jerzym?  

Otóż, po wiekach św. Jerzy stał się patronem 
jasienickiego kościoła rzymskokatolickiego, któ-
rego proboszczem jest ks. dr hab. filozofii Leszek 
Łysień (od 2014 r. w Jasienicy) – autor niezwy-
kłych książek i wyjątkowa Osobowość. Wizeru-
nek św. Jerzego widnieje także w herbie Jasieni-
cy. 
 Przed miesiącem uroczyście otwarto nową 
strażnicę OSP, a także rozbudowany Urząd Gmi-
ny, o czym pisano obszernie w poprzednim nume-
rze naszego miesięcznika. W relacji z tego waż-
nego dla naszego społeczeństwa wydarzenia po-

minięto także istotne wyda-
rzenie, bo tuż obok nowo od-
danych budynków pojawił się 
w przestrzeni publicznej wy-
jątkowy obiekt – rzeźba w 
brązie autorstwa znakomitej 
artystki Lidii Sztwiertni. To 
dzieło sztuki, trójwymiarowy 
święty Jerzy na koniu, prze-
bijający włócznią potwora, spogląda na nas z wy-
sokiego postumentu, na którym są herby wszyst-
kich sołectw. Ta wyjątkowa rzeźba wido-czna jest 
z daleka w dzień i po zmroku, bo pięknie pod-
świetlana. Dzięki łaskawości hojnego spon-sora, 
mamy w gminie obiekt wyjątkowy, jedyny tak 
oryginalny w okolicy, jakby wizytówkę gminy, 
łączącą historię ze współczesnością.  

Dlaczego z teraźniejszością? 
 Dzielny święty Jerzy, nim zginął męczeńską 
śmiercią przed wiekami, pokonał strasznego smo-
ka. Lecz nie jest to jedynie historyczny święty, 
wspominany serdecznie przez pokolenia wierzą-
cych. Bo (jak mi się zdaje) w  dzisiejszych cza-
sach czekają go jeszcze trudniejsze zadania, gdyż 
do pokonania ma nie jednego, a wiele współcze-
snych bestii zagrażających ludziom i światu: pro-
wadzących okrutne wojny, niszczących środowi-
sko naturalne, otumanionych żądzą władzy, plują-
cych jadem zawiści, zniewalających i ogłupiają-
cych… Dlatego to tak aktualny święty, tak nam 
potrzebny. 

A mimo tego, że święty Jerzy, zabijający smo-
ka, występuje w herbach wielu państw i miejsco-
wości, przedstawiają go liczne rzeźby, obrazy, 
sztandary, to ten nasz, jasienicki, spoglądający z 
wysoka,  jest najpiękniejszy…  

Juliusz Wątroba 

DZIECI SENIOROM 
W czwartek 8 grudnia przedszkolaki z Rudzicy wystąpiły przed członkami Koła Emerytów i 

Rencistów z Rudzicy. 
Przedszkolaki z grupy „Sówek” i „Drużyny Franklina” w 

towarzystwie swoich starszych kolegów ze szkoły z klas 3a, 
3b, 3c, 4a oraz 8a przedstawiły seniorom z Koła Emerytów i 
Rencistów z Rudzicy program artystyczny z okazji 
zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. 
Święta to czas magiczny i radosny i taki właśnie nastrój 

zapanował również w Sali GOK w Rudzicy, gdzie dzieci 
młodzież z placówki w Rudzicy wystąpiły dla seniorów. 
Przybyli goście zostali zaproszeni do wysłuchania i 
obejrzenia świątecznego programu słowno-muzycznego. 
Uczniowie i przedszkolaki z Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego w Rudzicy zaprezentowali kolędy, pastorałki, 
recytowali wiersze oraz ilustrowali ruchem utwory mu-
zyczne charakterystyczne dla okresu bożonarodzeniowego. 
Całość programu uwieńczył „Krakowiak” w wykonaniu 
klasy 8a. 
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Z NOWYM ROKYM 
Witóm piyknie!  

Witóm Was piyknie moji roztopili 
ludeczkowie! Stary Roczek minuta po minucie, 
dziyń za dniym, tydziyń za tydniym, a miesiónc 
za miesióncym dobił do mety. Niejedyn człowiek 
siednie se w kóncie i zacznie rozmyślać, jaki też 
tyn minióny rok dlo niego był? Prziniós mu 
radość czy też starość.  

Ludeczkowie moji złoci, jo na chwile cofnym 
sie do tego Starego Roku. Przyndym się po tych 
naszych chałpach na dziedzinie, coby się podzi-
wać, jaki był tyn roczek do naszych mieszkań-
ców, czy był dobry, czy zły. I powiym Wóm, że 
tej radości, kiero kiesikej była po tych naszych 
chałpach, je coroz miyni. Ludzie stali sie jacysikej 
łoziymbli, wystraszóni, małomówni. Sómsiod do 
sómsiada, jak to downi bywało, nie zaglóndo. 
Rodziny sie nie spotykajóm, chyba że na 
pogrzebach, ale i to nie bardzo. Ty czasy minyły, 
kiej cało wieś szła na cmyntorz łodkludzić 
swojego sómsiada. Przociele spotykajóm się jyno 
na jakichsikej jubilełuszach, ale nie w chałpie 
jyno w gospodzie. Młodzi sie z chałpy 
powykludzali, nie chcóm z łojcami mieszkać i 
szukajóm szczyńścio i dobrobytu w dalekim 
świycie. Próg ojcowskiego dómu je dlo nikierych 
za niski i biydny. Tóż niejedyn stary, samotny 
człowiek siednie w swoji izbie, dziwo sie do 
łokna i na dźwiyrzy i mo nadzieje, że ty ptoki, 
kiere wyleciały, spadki pod tóm strzeche wrócóm 
i bydzie jak downi.  Siednóm se za stół do kupy, 
coby posłuchać strzykowego łopowiadanio i 
móndrych rad starki. Zaś wnuk bydzie łopowiadoł 
starzykowi ło dzisiejszym dalekim świycie. A na 
koniec powiy: „starziku, wszyndzi na świecie je 
dobrze i piyknie, ale pod naszym rodzinnym 
strzechom je nejlepi”. Ale tak ni ma, młodych nie 
widać, a starzik daremnie dziwo sie do pola, kaj 
jyno wiater hulo, a do dźwiyrzy żodyn nie klupie. 

Dobrze, że chociaż tyn stary 
zygor na ścianie wybijo 
godzine za godzinóm. Jo se 
jednak myślym, że ty wszyst-
ki ptoki, co to wyleciały z 
rodzinnego gniazda kiesi 
przylecóm. Zatynsknióm za 
naszym mowóm, tradycjóm i 
tym łogrómnym bogactwym, jako je rodzina i 
dóm rodzinny. I móm nadzieje, że sie tak stanie. 
Tóż dość tego narzykanio – mómy Nowy Rok 
Dwa Tysiónce Dwacaty Trzeci! Jaki łon tam 
bydzie, to jo nie wiym. Powiym wóm tak: miyni 
wiym, lepi spiym, a zaś mój kamrat dycki tak 
godo, że już tak je w żywocie, roz staroś, roz 
radość, roz łobiecki, a na koniec cztyry deski.  

Powiym wóm, że muszymy żyć w nadzieji, 
że nie bydzie tak źle, jyny też to łod nas kupe 
zoleży, jak sie na tyn świat dziwómy. Muszymy 
się nałuczyć do tego świata łuśmiychać, choćby 
nas łodcisk w bótku gniót, to na gambie mómy 
mieć łuśmiych. Choćby nóm autobus łuciyk, to 
sie świat nie zawali - na dyć pojedzie drugi. Tóż 
nie przezywejmy i sie nie gniywejmy, bo to i tak 
nóm nic nie pumoże. A uczy nas to, że trzeja z 
chałpy rychli wyjść, bo kto bryndzy wyndzie, dali 
zóndzie. Nauczmy się też żodnymu niczego nie 
zowiścić, a być życzliwym do drugigo człowieka, 
bo jak ty bydziesz komu dobrze życzył, to i tobie 
bydzie życzóne. Kie bydymy sie do tego stoso-
wać, poczujymy się szczynśliwsi, bo łuśmiych i 
życzliwość „to samo zdrowie, każdy ci to powie”. 
Tóż używejmy tego lyku, a poczujymy sie 
zdrowsi, bo ludzie łuśmiechniyńci żyjóm dłóży a 
dudroki krócyj. Tóż życzym wóm tego 
wszystkigo na tyn Nowy Rok Dwa Tysiónce 
Dwacaty Trzeci! 

J.N.Josiyniczanin 

  

KOLĘDOWANIE W RUDZICY  
 Nie zważając na siarczysty mróz, grupa 

kolędnicza złożona z przedszkolaków z 

przedszkola w Rudzicy i swoich wycho-

wawczyń,  odwiedziła lokalne instytucje.  

Nawiązując do tradycji „chodzenia po 

kolędzie” śpiewali kolędy i pastorałki, życzyli 

zdrowia, szczęścia oraz pomyślności w 

Nowym 2023 Roku. Barwny korowód to 

żywy dowód na to, że tradycja kolędowania 

nie zniknęła z krajobrazu Rudzicy. 
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MIĘDZYRZECKIE BIZNESWOMAN 

Uczennice klasy piątej ZSP w Międzyrzeczu Górnym odniosły ogromny sukces w jesiennej 

edycji ogólnopolskiego projektu 10xchallenge organizowanego przez Fundację Młodzieżowej 

Przedsiębiorczości. Był on skierowany do uczniów szkół podstawowych w wieku 11-14 lat, 

którzy mieli za zadanie założyć i prowadzić własne mini przedsiębiorstwo. Nasze dzielne 

dziewczyny zwyciężyły aż w trzech spośród pięciu kategorii konkursu. 

Firma My Jewerly w składzie: Karolina Kłoda, Weronika Nycz i Wiktoria Brzezińska 

zwyciężyła w kategorii „Lider Dobroczynności”, miniprzedsiębiorstwo Magic Candle w składzie: 

Katarzyna Nowak, Karolina Zemanek oraz Zofia Biegun zostało uznane za „Najlepszy Zespół”. 

Trzecia firma Dream Wood w składzie: Maria Olma, Natalia Nachyła oraz Marta Sporysz 

uzyskała tytuł „Lidera Zrównoważonego Rozwoju”. Oprócz cennych doświadczeń i uznania 

zwycięskie bizneswoman otrzymały bony o wartości 400 złotych do zrealizowania w salonach 

Empik. 

W ostatniej edycji konkursu w ZSP Międzyrzeczu przez miesiąc swoją działalność 

prowadziło aż czternaście firm, zarządzanych przez trzydziestu pięciu uczniów z klas 5-8. 

Młodzi przedsiębiorcy poznawali tajniki prowadzenia biznesu, wytwarzali swoje produkty, a 

następnie dbali o marketing i sprzedaż swoich wyrobów. Wszyscy uczniowie brali udział 

w minikonkursach oraz w Ogólnopolskim Konkursie podsumowującym projekt. W minikonkursie 

na najlepszy film promocyjny zwyciężyła również firma My Jewerly, wzbogacając się o 

dodatkowe 200 zł. Koordynatorem projektu 10xchallange w naszej szkole była Ksenia 

Sobańska, nauczyciel podstaw przedsiębiorczości. 

Bardzo nas cieszy, że po raz kolejny jury z 

Warszawy najwyżej oceniło nasze zespoły, a należy 

dodać, że konkurs cieszy się coraz większą 

popularnością wśród uczniów z całej Polski. W każdej 

kolejnej edycji poziom uczestników konkursu jest 

coraz wyższy. W jesiennej edycji projektu udział 

wzięło aż 646 uczniów z 25 szkół. Kolejnym 

powodem do radości było dla nas żywe 

zainteresowanie naszymi produktami ze strony 

pracowników firmy Pru, sponsora konkursu. Aż 

siedem szkolnych firm z ZSP w Międzyrzeczu 

przygotowało dla nich bogatą ofertę swoich wyrobów. 

Pracownicy firmy Pru złożyli już zamówienia, obecnie czekamy na sfinalizowanie transakcji. 

Wyroby młodych przedsiębiorców z Międzyrzecza znane są już w stolicy, a w kolejnej, 

wiosennej edycji projektu zaproponujemy zakup naszych wyrobów społeczności gminy 

Jasienica. Serdecznie zapraszamy na wiosenne zakupy. 
 

CO WYDARZYŁO SIĘ  
W BIBLIOTECE? 

 Ostatnie miesiące 2022 roku w GBP w Jasienicy 
były wypełnione rozmaitymi i licznymi imprezami dla 
dzieci, młodzieży i dorosłych. Tradycyjnie, we 
wrześniu, zaprosiliśmy naszych Czytelników do 
wspólnego czytania w ramach Ogólnopolskiej Akcji 
„Narodowe Czytanie” pod patronatem Pary Prezy-
denckiej. W poetycko-muzycznym klimacie mieliśmy 
okazję wysłuchać „Ballad i Romansów” Adama 
Mickiewicza w wykonaniu uczniów i nauczycieli ZSP 
w Jasienicy oraz minikameralnego koncertu znako-
mitych muzyków: Pawła Miklera i Jacka 
Dzwonowskiego.  
 Od września do grudnia w godzinach dopołud-
niowych w ramach cyklu „Przyjaciele z Biblioteki” 
regularnie odwiedzały nas grupy przedszkolaków. 
Mali czytelnicy dowiadywali się o pracy bibliotekarza 
i poznawali swoich ulubionych bohaterów książek. 
Podczas odwiedzin dzieci chętnie wsłuchiwały się w 
czytane opowieści i włączały w różne zabawy, zaś 

najmłodszą grupę z zaprzyjaźnionego Przedszkola 
odwiedzała bibliotekarka. 
 Starsze dzieci mogły korzystać z warsztatów 
szycia, organizowanych w ramach cyklu „Z 
książeczką i niteczką”. Dzieci szyły maskotki swoich 
ulubionych bohaterów książek. 
 W październiku można było obejrzeć w naszej 
bibliotece wystawę fotografii, których autorami byli 
uczestnicy wiosennej edycji Warsztatów Fotogra-
ficznych.  Piękne pejzaże do dziś można zobaczyć w 
czytelni jasienickiej biblioteki.    
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 CO WYDARZYŁO SIĘ W BIBLIOTECE?
Od lat niezmiennie największą frekwencją cieszą 

się spotkania podróżnicze z cyklu „Podróże z 
Biblioteką”. Tak było również na kolejnym spotkaniu 
z Arturem Beniowskim. We wrześniu nasz gość raczył 
nas opowieścią i pięknymi fotografiami ze swojej 
kolejnej podróży, tym razem do Kamerunu, gdzie 
wziął udział w ekspedycji  przez dżunglę rzeką Nkam. 
 Inspirującymi wydarzeniami w GBP w Jasienicy 
były też spotkania autorskie. Pierwsze z Panem 
Zbigniewem Kołbą – autorem książki „Znajdź mnie i 
kiedyś odwiedź” oraz „Krioterapia”. Na spotkaniach 
autor rozmawiał z dziećmi o znaczeniu czytania, a z 
dorosłymi o zdrowiu i wychodzeniu z bezsenności. 
Dzieci z klasy 2 ZSP w Jasienicy miały okazję poznać 
pełną pasji, młodą pisarkę i autorkę książki „Kurka 
Bajdurka” Zuzannę Wiśniowską. Niemałym zaintere-
sowaniem cieszyło się też spotkanie z naszymi 
jasienickimi erudytami – filozofem, autorem wielu 
książek i proboszczem ks. Leszkiem Łysieniem oraz z 
radiowcem, autorem strony „Stacja Niebo” i miłoś-
nikiem Ziemi Świętej ks. Jackiem Pędziwiatrem. 
Księża znani są w naszym środowisku z kazań dialo-
gowanych, a podczas spotkania prezentowali swoją 
książkę na bazie tychże „Prowokacje ewangeliczne”. 
Uczniowie starszych klas ZSP w Jasienicy spotkali się 
z naszym rodzimym poetą Juliuszem Wątrobą, który 
uwrażliwiał ich na piękno słowa i naszej lokalnej 
kultury. 
 W okresie przedświątecznym Biblioteka zaprosiła 
dzieci na spektakl Teatru Maska z Krakowa „Za 
pasem święta, ktoś majstruje przy prezentach”. W 
wydarzeniu wzięło udział ponad 80 dzieci z terenu 
naszej gminy. 
 Dorośli miłośnicy literatury od kilku lat co miesiąc 
spotykają się w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki. 
Czekamy na nowych klubowiczów! Zapraszamy w 
każdy drugi wtorek miesiąca na dobrą kawę i ciekawe 
dyskusje o książce. 
 „Zainspiruj się w Bibliotece” to cykl spotkań 
warsztatowych organizowanych dla czytelników 
naszej biblioteki. W jesienne popołudnia mogliśmy 
szkolić swoje umiejętności zdobienia techniką 
decoupage oraz kaligrafii, czyli pięknego pisania. 
 Pod koniec roku rozpoczęły się warsztaty „Cyfrowi 
eksperci”, podczas których młodzież szkolna zdobywa 
szlify dziennikarskiego warsztatu pod okiem dzien-
nikarza. Uczniowie mieli również okazję poznać 
kulisy zawodu reżysera. 
 Przypominamy, że trwa ogólnopolska akcja 
Instytutu Książki „Mała książka – wielki człowiek”. 
Zapraszamy do zapisywania do naszych bibliotek 
dzieci w wieku od 3 do 6 lat. W prezencie dzieci 
otrzymują Wyprawkę Czytelniczą: książkę i Kartę 
Małego Czytelnika. Po każdej kolejnej wizycie w 
bibliotece i wypożyczeniu minimum jednej książki 
mały czytelnik otrzymuje naklejkę. Zebranie 
dziesięciu naklejek zostaje uhonorowane Dyplomem 
Małego Czytelnika.  

 W GBP w Jasienicy uczniowie i studenci mogą na 
co dzień korzystać z darmowego dostępu do 
wypożyczalni Academica, umożliwiającej korzystanie 
ze zbiorów cyfrowych Biblioteki Narodowej. Dzięki 
Academice, jest możliwość dostępu do ponad 3 
milionów publikacji z zakresu literatury naukowej i 
popularnonaukowej (książek i artykułów z czasopism) 
potrzebnej w procesie kształcenia oraz przygotowy-
waniu prac licencjackich i magisterskich.  
 Coraz większą popularnością wśród naszych 
czytelników cieszy się również bezpłatny dostęp do 
ebooków na serwisach: IBUK Libra oraz Legimi. Na 
platformie Legimi znajduje się bogaty wybór 
beletrystyki, a oferta uzupełniana jest na bieżąco 
nowościami wydawniczymi. Dostęp do serwisu jest 
możliwy poprzez aplikację mobilną, w tym na wybra-
nych czytnikach (nie jest dostępna na Kindle). IBUK 
libra to serwis, który umożliwia czytelnikom darmowy 
dostęp do ponad 5259 ebooków. Wśród e-książek 
znajdują się publikacje naukowe oraz z zakresu 
literatury pięknej, literatury faktu, literatury dla dzieci 
i młodzieży, a także poradniki i słowniki. Wystarczy 
przyjść do Biblioteki, zostać jej czytelnikiem, pobrać 
kod i cieszyć się czytaniem w każdym miejscu i o 
każdej porze. Szczegółowe informacje na ten temat, 
jak i wszelkie bieżące aktualności znajdą Państwo na 
naszej odnowionej stronie internetowej 
www.gbpjasienica.pl. 

W 2022 roku zakupiliśmy i oddaliśmy do rąk 
czytelników ponad 3000 nowych książek. Cieszymy 
się, że możemy być na bieżąco z nowościami 
wydawniczymi i tym samym sprawiać, że Wy, drodzy 
Czytelnicy chętnie do nas wracacie. Dzieje się to 
dzięki dofinansowaniu z dotacji samorządowej oraz z 
funduszy Ministra Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego. W 2022r. GBP w Jasienicy otrzymała 26 
923,00 złotych ze środków finansowych Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację 
zadania: „Dofinansowanie dla bibliotek publicznych 
na zakup nowości wydawniczych oraz usług zdalnego 
dostępu do książek w formatach e-booków i/lub 
audiobooków i/lub synchrobooków – Priorytet 1, 
Kierunek Interwencji 1.1. w ramach Narodowego 
Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0”. Dzięki temu 
mogą Państwo korzystać z udoskonalonej i posze-
rzonej oferty obejmującej zarówno aktualizowane w 
trybie ciągłym i systematycznie uzupełniane o no-
wości wydawnicze księgozbiory bibliotek, jak i formy 
zdalnego dostępu, umożliwiające dostęp do książek w 
formatach e-booków i/lub audiobooków także poza 
godzinami otwarcia naszych placówek, przez 24 
godziny na dobę i 7 dni w tygodniu. 

Drodzy Czytelnicy! Bardzo dziękujemy za 
wspólny 2022 rok. Zapraszamy do korzystania z 
naszych bibliotek i ich zasobów, oraz do udziału w 
wydarzeniach czytelniczo-kulturalnych w Nowym 
Roku 2023. 

Anna Kurpik 

Aneta Okupska-Pońc 
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MISTRZ POLSKI TAEKWON-DO DLA JASIENICY 

Rodzeństwo Wojciech i Marta Grysz-
tarowie, mieszkańcy gminy Jasienica, 
wywalczyło jeden tytuł mistrzowski i dwa 
wicemistrzowskie. 

Zawody rozegrano 3 i 4 grudnia w Grodkowie, 
wzięło w nich udział ponad 900 zawodników z 
całej Polski. Mistrzostwa Polski Taekwon-do to 
najważniejsze zawody organizowane przez Polską 
Federację Taekwon-do w ciągu całego roku, m.in. 
wyniki osiągane przez zawodników na tych 
zawodach są podstawą do wyłonienia Kadry 
Narodowej Polskiej Federacji Taekwon-do na 
kolejny rok. 

Wojciech zdobył złoty medal i tytuł Mistrza 
Polski Seniorów w technikach specjalnych oraz 
srebrny medal i tytuł Wicemistrza Polski 
Seniorów w układach formalnych TUL. Z kolei 
Marta zdobyła srebrny medal i tytuł 
Wicemistrzyni Polski Juniorek w walkach light 
contact. Dodatkowo w trakcie Mistrzostw Polski 
wręczone zostały licencje Sędziego Narodowego 
Polskiej Federacji Taekwon-do, które otrzymała 
cała trójka Grysztarów zaangażowana w 
Taekwon-do – mama Joanna Grysztar, a także 
Marta oraz Wojciech. Marta, stypendystka    

sportowa Gminy Jasienica, odebrała też certyfikat 
potwierdzający udział w Otwartych Mistrzos-
twach Hiszpanii 2022, na których, przypomnijmy, 
zdobyła brązowy medal w swojej kategorii. 

Wojtek to starszy brat Marty. Na co dzień jest 
uczniem II Liceum Ogólnokształcącego im. 
Adama Asnyka w Bielsku-Białej. Obecnie 
przygotowuje się do egzaminu maturalnego. 
Taekwondo trenuje od dwunastu lat, to on zaraził 
pasją swoją siostrę Martę, ale i mamę Joannę. 
Wojtek posiada obecnie stopień mistrzowski III 
dan. Jest wielokrotnym medalistą Mistrzostw 
Polski i zawodów międzynarodowych, był 
członkiem Kadry Narodowej Polskiej Federacji 
Taekwon-do w sezonie 2017/2018 oraz 
2018/2019. Obecnie jest asystentem trener Joanny 
Grysztar w klubie Taekwon-do Cobra Team w 
sekcji w Bielsku-Białej. Do rywalizacji na macie 
wrócił po kontuzji kolana, której nabawił się 
uprawiając jeszcze inną dyscyplinę sportową – 
piłkę nożną. 

Przed zawodnikami z Jasienicy kolejne zawo-
dy już w marcu – Mistrzostwa Kujaw i w kwiet-
niu – Mistrzostwa Mazowsza. 

WYRÓŻNIENIE OD PREZYDENTA  

Piotr Talik, mieszkaniec gminy Jasienica 
i lekkoatleta, otrzymał wyróżnienie od 
prezydenta Bielsko-Biała Jarosława Klima-
szewskiego wraz z podziękowaniami za 
osiągnięte sukcesy sportowe w 2022 roku.  

Biegacz uhonorowany został w piątek 25 

listopada podczas obchodów 35-lecia KS 

Sprint połączonych z zakończeniem sezonu 

lekkoatletycznego w 2022 r.  
 



20  styczeń 2023 

MISTRZOWIE POLSKI W PSICH ZAPRZĘGACH 
Zuzanna i Tomasz Pają-

kowie zdobyli tytuły 
Mistrzów Polski w swoich 
kategoriach podczas zawo-
dów psich zaprzęgów w 
Owińskach koło Poznania. 

Zawody rangi Mistrzostw 
Polski w psich zaprzęgach 
Dryland – Międzynarodowe 
Wyścigi Psich Zaprzęgów, a 

jednocześnie Ogólnopolskie 
Zawody Psich Zaprzęgów o 
Złotą Pyrę przeprowadzono 3 i 
4 grudnia. Zuzanna i jej tata 
Tomasz obronili tytuły 
Mistrzów Polski w swoich 
kategoriach – Zuzanna już po 
raz czwarty.  

Trasa miała długość 6,2 km, 
była bardzo wymagająca z 

licznymi podjazdami, ostrymi 
zakrętami. Również pogoda 
wprowadziła sporo zamieszania – 
w sobotę był śnieg i mróz, a w 
niedzielę już błoto i ślizgawica. 
Każdy z jasienickich zawodników 
pokonał trasę szybko i bezbłędnie, 
co w efekcie przyniosło zawod-
nikom podwójne zwycięstwo. 

MUZEMU ZAMKOWE W GRODŹCU ŚLĄSKIM 
JUŻ OTWARTE DLA ZWIEDZAJĄCYCH

To niezwykłe miejsce będzie 
otwarte od 18 stycznia 2023 r. 
• Poniedziałek: Zapisy wyłącznie dla 

grup szkolnych 
• Wtorek: 12:00, 14:00, 16:00, 18:00 
• Środa: 12:00, 14:00, 16:00, 18:00 
• Czwartek: 12:00, 14:00, 16:00, 18:00 
• Piątek: 8:00, 10:00, 12:00, 14:00 
• Sobota: 8:00, 10:00, 12:00, 14:00 
• Niedziela: 8:00, 10:00, 12:00, 14:00 

Cena biletów: 
• Normalny: 20 złotych, 
• Ulgowy: 10 złotych 
Zwiedzanie Kompleksu Zamko-
wego możliwe tylko z przewod-
nikiem. 
Grupa zwiedzających może liczyć 
maksymalnie 20 osób. 
Rezerwacje pod numerem: 

691 230 708 



styczeń 2023  21 

POWIATOWA LIGA BADMINTONA 
We wtorek 13 grudnia w hali Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego w Mazańcowicach rozegrano trzeci 
turniej w ramach Powiatowej Ligi Badmintona o Puchar 
Starosty Bielskiego. Zawodnicy z gminy Jasienica, przede 
wszystkim z BKB Set Mazańcowice, choć reprezentujący 
różne szkoły, świetnie wypadli w turnieju. 

Na starcie stanęło 56 uczniów ze szkół powiatu 
bielskiego. Po zaciętej walce najlepszymi ponownie okazali 
się w kategorii klas 4-5 Alicja Dubiel z SP3 Czechowice-
Dziedzice oraz Maksymilian Pawlik z SP Zabrzeg, a w 
kategorii klas 6-8 Maja Paszek z ZSP Mazańcowice oraz 
Karol Dubiel z SP3 Czechowice-Dziedzice. 

W klasyfikacji generalnej zwyciężyli: 
• klasy 4-5 
1. Alicja Dubiel, SP3 Cz-Dz 
2. Natalia Filapek, ZSP Mazańcowice 
3. Nadia Piech, ZSP Mazańcowice 

1. Maksymilian Pawlik, SP Zabrzeg 
2. Wojciech Sadlik, SP Kobiernice 

3. Filip Sobek, ZSP Mazańcowice 
• klasy 6-8 
1. Maja Paszek, ZSP Mazańcowice 
2. Nadia Maciantowicz, ZSP Mazańcowice 
3. Paulina Piech, ZSP Mazańcowice 

1. Karol Dubiel, SP3 Cz-Dz 
2. Michał Szozda, ZSP Mazańcowice 
3. Ignacy Filapek, SP 2 Porąbka 

• Szkoły: 
1. ZSP Mazańcowice 
2. SP 2 Porąbka 
3. SP Kobiernice 
4. SP Bujaków 
5. SP Zabrzeg 
6. SP 3 Cz-Dz 
7. SP 2 TS B-B 
Współorganizatorem imprezy było Starostwa 

Powiatowe w Bielsku-Białej. 

 

KAROLINA ZNÓW NA PODIUM 

W sobotę 17 grudnia Karolina Klajmon podczas zawodów pływackich „Bijemy Rekordy pod 
patronatem Pawła Korzeniowskiego” trzykrotnie stawała na podium. 

Zawody na krytej pływalni MOSiR w Oświęcimiu zgromadziły 
przeszło 700 zawodników z 85 klubów z Polski oraz z Ukrainy i 
Czech. W mocno obsadzonych konkurencjach, po zaciętej walce 
pływaczka z Jasienicy wywalczyła 2 miejsce na dystansie 100 m 
stylem grzbietowym, natomiast w startach na dystansie 200 m stylem 
grzbietowym oraz na 200 m stylem zmiennym uplasowała się na 3 
miejscach. 

W ostatnich tegorocznych zawodach, które jednocześnie były 
ostatnimi startami w kategorii 12 lat, Karolina, potwierdziła, że jest 
w czołówce zawodniczek w Polsce, w swojej grupie wiekowej. 
Sportowa stypendystka Gminy Jasienica oraz reprezentantka UKS 
Nowy Klub Pływacki Bielsko-Biała łącznie w 2022 r. na podium 
stawała 51 razy, w tym 46 razy za starty indywidualne. Na 
najwyższym stopniu podium stawała 23 razy. Dodatkowo trzykrotnie 
wywalczyła indywidualnie tytuł Mistrzyni Śląska oraz dwukrotnie 
tytuł Wicemistrzyni Śląska 12-latków. 

Czekamy na kolejne dobre starty w nadchodzącym 2023 roku. 
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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

 

PIEROGI mrożone 

Domowe Pierogi Agaty 

z Międzyrzecza Górnego, 

Produkowane ręcznie, systemem 

rzemieślniczym,  bez konserwantów i 

wzmacniaczy smaku. 
  W ofercie: PIEROGI:  ruskie,  z mięsem,  

szpinakiem, brokułem, 

                                serem,  pieczarką, meksy- 

                                kańskie, 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? 

   Wstarczy zadzwonić: 727 929 646, 

Od poniedziałku do soboty  8:00 – 20:00 

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

najtańsze 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  

  

 

 

EKSPRESOWA 

NAPRAWA 

I WYKONANIE 

PROTEZ 
BIERY, ul. Ogrodowa 263 

TEL.:    504 131 134 

 

Reklama 

w miesięczniku „Jasienica” 

tylko 0,60 zł   
za 1 cm2 

Ogłoszenia drobne – 1 zł  
za słowo 

 

Życie to długi karnawał, podczas którego 
zwykle nosi się maskę.  Kiedyś karnawał się 
skończy, a maski opadną. 

*** 
Po karnawale – czas na gorzkie żale  

*** 
Jakie ostatki, taka Wielkanoc. 

*** 
Jako zapusty pogodne bywają, 
Świąt wielkanocnych tak się spodziewają. 

 




