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Tężnia stanęła w parku przy kompleksie sporto-
wym klubu Drzewiarz. Ma kształt sześcioboku z ko-
lumną tarniny pośrodku. Jej wysokość to ponad 6,5 
m a szerokość - 8 m. Inwestycja kosztowała niespeł-
na 200 tys. zł. Większość tej kwoty pochodzi z fun-
duszy unijnych. Jasienica pozyskała na ten cel 30 
tys. euro z UE w ramach Funduszu Mikroprojektów 
Euroregionu Śląsk Cieszyński. Ok. 20 tys. zł kosz-
towało zagospodarowanie otoczenia. 

W tężni używana jest solanka z pobliskiego Za-
błocia. Posiada ona jedną z największych na świecie 
zawartości jodu, która dochodzi do 140 mg na litr. 
Solankę Jasienica wykorzystuje już w fontannie z 
obiegiem zamkniętym, jaka powstała na skwerze 
przy urzędzie gminy. 

Solanka z Zabłocia wspomaga leczenie m.in. cho-
rób dróg oddechowych, w tym astmy oskrzelowej, 
przewlekłego, chronicznego zapalenia oskrzeli i 
płuc, uporczywego kaszlu oraz alergii. 

OD 1 LIPCA TĘŻNIA SOLANKOWA  

W JASIENICY OTWARTA  
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RELACJE WÓJTA GMINY JASIENICA 
OSTROŻNIE Z WY-
DATKAMI 

Analizując realizację 
budżetu w 2020 r. budzi 

trochę nasze zaniepoko-

jenie efekt pandemii, 
przede wszystkim jej 

wpływ na gospodarkę. 
To, co się dzieje, z całą 

pewnością przełoży się na zmniejszenie wpływów 

do budżetu Gminy Jasienica. Już to widzimy. W 
kwietniu tego roku z podatku od osób fizycznych 

i prawnych zostało nam przekazane o ponad 1,25 
mln zł mniej, niż w kwietniu ub. roku, tj. o 41,43 

proc. Już w marcu było to odczuwalne, bo analo-

gicznie otrzymaliśmy o 237,5 tys. zł mniej, a więc 
blisko 17 proc. A trzeba powiedzieć, że dwa 

pierwsze miesiące były lepsze w porównaniu do 
2019 r. 

Biorąc to pod uwagę może się więc okazać, że 

niedobór środków pomiędzy tym, co zostało 
uchwalone w budżecie  w oparciu o decyzję  Mi-

nisterstwa Finansów, a faktycznym wpływem 
pieniędzy, będzie oscylować pomiędzy 10 a 20 

mln zł niedoboru. To bardzo dużo i musimy się 
do tego odpowiedzialnie odnieść. Zakładamy 
więc, że inwestycje, zaplanowane do przeprowa-

dzenia w tym roku od etapu przetargu, trzeba bę-
dzie przełożyć. 

Chcę to podkreślić: one nie „wypadają”, ale z 

ich rozpoczęciem trzeba będzie poczekać. 
Wstrzymujemy więc postępowania przetargowe, 

bo nie wiemy czy będziemy mieli na nie finanso-
we pokrycie. Musimy poczekać, może miesiąc, 

może dwa, wtedy sytuacja gospodarcza związana 

z pandemią będzie już jaśniejsze, będziemy wie-
dzieli, jak kształtuje się wysokość dochodów z 

podatków od osób fizycznych i prawnych, wtedy 
też będziemy mogli rozsądnie planować kolejne 

wydatki. 

INWESTYCJE BEZ OPÓŹNIEŃ 
Równie mocno chcę też podkreślić, że wszyst-

kie inwestycje, które trwają czy też chociaż zosta-

ły rozstrzygnięte w postępowaniu przetargowym, 

nie zostaną wstrzymane. To bowiem mogłoby się 
skończyć karami finansowymi związanymi z nie-

dotrzymaniem z naszej strony umów. Dotyczy to 
również tych inwestycji, na które otrzymaliśmy 

dofinansowanie z konkretną datą realizacji.  

Dlatego pilnujemy przyjętego harmonogramu 
budowy. Co ważne, obostrzenia, związane ze sta-

nem zagrożenia epidemicznego, nie wpłynęły w 
żaden sposób na czas realizacji. Tak się dzieje w 

przypadku budowy sali gimnastycznej przy Ze-

spole Szkolno-Przedszkolnym w Międzyrzeczu 
Górnym. Inwestycja o wartości ponad 4,6 mln zł 

przebiega bez przeszkód, jej zakończenie przewi-
dziano na maj przyszłego roku. Przypomnę, że 

powstaje tam budynek o wymiarach 39 na 19,5 m, 

w którym mieścić się będzie sala gimnastyczna o 
wymiarach 27,5 na 16,5 m, a także zaplecze szat-

niowo-sanitarne z szatniami, toaletami, natryska-
mi, wentylatorownią i pomieszczeniami magazy-

nowymi, a na piętrze zaplecza dodatkowo dwie 

sale dydaktyczne. 
Podobnie postępują prace związane z inną 

ważną inwestycją oświatową, a więc rozbudową 
Szkoły Podstawowej w Świętoszówce na wartość 
ponad 4,8 mln zł. Będzie to nowe skrzydło dydak-

tyczne z 6 klasami lekcyjnymi, a na II piętrze ko-
lejnymi 3 pomieszczeniami do zagospodarowania 

według potrzeb szkoły. Powstanie też nowa sto-
łówka. 

W trakcie budowy jest również strażnica OSP 

Jasienica, związana z rozbudową wejścia do 
Urzędu Gminy, całość warta 13 mln zł. Będzie 

tam dziennik podawczy, windy, umożliwiające 
dostęp osobom niepełnosprawnym do całości bu-

dynku, jak również sala ślubów, sala sesyjna, któ-

ra umożliwi mieszkańcom uczestniczenie w od-
powiednich warunkach w sesjach Rady Gminy. 

Trwa też rozbudowa Gminnego Ośrodka Kul-
tury o dodatkowy segment, wartości ponad 1,6 

mln zł. Centrum wystawienniczo-informacyjne 

„Ogród Tradycji” mieścić będzie siedzibę infor-
macji turystycznej oraz sale wystawiennicze, pre-

zentujące dziedzictwo przemysłowe Śląska Cie-
szyńskiego i pomieszczenia na zajęcia promujące 

region.

Wydawca miesięcznika samorządowego „Jasienica”:  Gmina  Jasienica. 
Realizacja wydawnicza: Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy, 43-385 Jasienica 1360, tel.: 33 821 20 56; e-mail: gaze-
ta@gokjasienica.pl, Redaktor naczelny: Mirosław Łukaszuk, e-mail: mirek.lukaszuk@gmail.com;  Red. techniczny, 
skład: Zofia Polok, e-mail: polzo@vp.pl;  
Druk:   Ośrodek Wydawniczy „Augustana”  Sp z o.o., Bielsko-Biała, Plac ks. Marcina Lutra 3.  
Redakcja nie zwraca nadesłanych tekstów oraz zastrzega sobie prawo ich skracania bez uprzedniego powiadomienia au-
tora, zmiany tytułów i opracowania redakcyjnego. Za treść reklam i ogłoszeń redakcja nie ponosi odpowiedzialności. 
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RELACJE WÓJTA GMINY JASIENICA 
Ta inwestycja będzie dofinansowana ze środ-

ków trans granicznych do 90%. 

Rozstrzygnęliśmy przetargi na budowę dróg i 
na remonty cząstkowe w każdym sołectwie. Te 

zadania również nie zostaną wstrzymane. Przy-

pomnę, że wybór zadań został dokonany w każ-
dym sołectwie podczas spotkań z mieszkańcami. 

Środki rozdysponowane na odwodnienie, kosze-
nie poboczy i bieżące utrzymanie pasów drogo-

wych w każdym sołectwie również nie zostały 

wstrzymane, prace są w trakcie realizacji. 

PODZIĘKOWANIA DLA KOMENDANTA KO-
MISARIATU 

W piątek 15 maja podinsp. Mariusz Mrożek, 

komendant Komisariatu Policji w Jasienicy, po 

ponad trzech latach zakończył służbę na tym sta-
nowisku. W imieniu całej naszej gminnej spo-

łeczności złożyłem mu serdeczne podziękowania 
za jego służbę, za zaangażowanie w poprawę 
bezpieczeństwa na naszym terenie, działalność na 

rzecz mieszkańców. Osobiście mogłem pogratu-
lować panu komendantowi, podkreśliłem, że wy-

soko oceniam czas współpracy z nim i jego stałą 
gotowość do niesienia pomocy na każde wezwa-

nie. Wyraziłem wdzięczność za jego codzienne 

zaangażowanie w tworzenie profesjonalnego ze-
społu Komisariatu i dbałość o wyposażenie w naj-

lepszy sprzęt. Życzyłem też wielu sukcesów na 
kolejnych etapach jego służby w Policji. 

Serdecznie też powitaliśmy jego następcę, ko-

misarza Jacka Szczypkę, który od początku 
czerwca pełni służbę na stanowisku komendanta 

Komisariatu Policji w Jasienicy. Życzyłem, aby 
służba w naszej gminie w dziedzinie zapewnienia 

bezpieczeństwa przynosiła mu wiele satysfakcji. 

Ze swej strony zadeklarowałem pomoc, jaką mo-
gą udzielać samorządy. 

PRZYŁBICE I MASKI DLA EMERYTÓW 
W dalszym ciągu obserwujemy, że pandemia 

się nie skończyła i ciągle jesteśmy narażeni na za-
rażenie się koronawirusem. Dlatego zachowujemy 

ostrożność i jednocześnie cały czas dbamy, aby 
środki zabezpieczające były do naszej dyspozycji. 

Chciałem bardzo serdecznie podziękować firmie 

Valeo z Czechowic-Dziedzic, która przekazała 
sześćset kompletów przyłbic ochronnych. Firma 

działa w branży automotive, na co dzień produku-
je części i podzespoły dla przemysłu motoryza-

cyjnego, ale w czasie pandemii koronawirusa 

wdrożyła też produkcję przyłbic ochronnych i po-

dzieliła się z nami. Te środki ochronne trafiły do 
naszych placówek oświatowych. 

Z kolei sześćset sztuk maseczek ochronnych z 
puli, jaką zakupiliśmy, przekazaliśmy emerytom z 

naszej gminy. Przypomnę, że ciągle obowiązuje 

nas noszenie maseczek w zamkniętych miejscach 
publicznych, co ma ograniczyć rozprzestrzenianie 

się wirusa. Maseczki w specjalnych opakowa-
niach przekazaliśmy do pięciu kół Polskiego 

Związku Emerytów i Rencistów, w Jasienicy, 

Rudzicy, Bierach, Mazańcowicach i Międzyrze-
czu Górnym, zgodnie z ilością członków. 

JESTEŚMY ODPOWIEDZIALNI 
Po raz kolejny w okresie pandemii chciałbym 

podziękować wszystkim, którzy z oddaniem i od-
powiedzialnością przeciwdziałają rozprzestrze-

nianiu się wirusa i przyczyniają się do walki ze 
skutkami zarazy. Dziękuję druhom z jednostek 

OSP naszej gminy, na których zawsze można li-
czyć. W tym trudnym okresie nie zważając, że to 

właśnie oni są wystawieni na zarażenie, jak w 

każdym innym czasie niosą pomoc potrzebują-
cym. 

Dziękuję wszystkim pracownikom Gminy i 
podległych jednostek za ich pracę, pracownikom 

ośrodków zdrowia, szkół, ośrodka pomocy spo-

łecznej, Zakładu Komunalnego, bibliotek i tym, 
którzy na co dzień są zaangażowani w obsługę 
naszych mieszkańców, a tym samym szczególnie 
narażeni na kontakt z osobami potencjalnie prze-

noszącymi koronawirusa. 

STOPNIOWY POWRÓT DO NORMALNOŚCI 
Odpowiedzialna postawa nas wszystkim spra-

wiła, że na naszym terenie nie ma ognisk epide-

mii, ale cały czas pozostajemy w stanie gotowo-

ści. Ten okres wymaga od nas szczególnych dzia-
łań, ostrożności, jednak przy zachowaniu zabez-

pieczeń możemy skutecznie powstrzymać roz-
przestrzenianie się wirusa i zachować zdrowie, a 

jednocześnie sprawić, że nasze życie będzie prze-

biegać w miarę normalnie, nie stanie się zanadto 
uciążliwe. 

I mimo zagrożenia stopniowo coraz szerzej 
wracamy jako gminna społeczności do takiej for-

my funkcjonowania, jaką znaliśmy przed pande-

mią. W przychodni zdrowia ruszyła specjalistyka, 
pracownia rentgenowska i laboratorium anali-

tyczne. Powoli otwieramy placówki oświatowe, 
na razie przede wszystkim z myślą o wsparciu dla 

pracujących rodziców,  
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organizowane są też zajęcia rewalidacyjne oraz 
wczesnego wspomagania rozwoju. Rozpoczynają 
działalność również filie Gminnego Ośrodka Kul-
tury, przy pewnych ograniczeniach działają bi-

blioteki. Można już korzystać – oczywiście, rów-

nież z zachowaniem ostrożności – z otwartych 
obiektów sportowych i widząc tam młodych ludzi 

cieszę się, że mamy odpowiednią infrastrukturę, 
która po tygodniach przebywania w domu, po-

zwala naszym dzieciom i młodzieży wyżyć się na 

świeżym powietrzu. 

KOMPUTERY DLA UCZNIÓW 
Udało się nam pozyskać w dwóch transzach 

laptopy do zdalnej nauki dla potrzebujących tego 

uczniów. Łącznie do wszystkich szkół w naszej 
gminie, a za ich pośrednictwem do uczniów, trafi-

ło 85 komputerów. Laptopy są dobrze wyposażo-
ne, teraz posłużą do zdalnego nauczania, ale po-

tem szkoły skorzystają z nich także w codzien-
nym nauczaniu. Na razie otrzymaliśmy decyzje o 

sfinansowaniu ich nabycie z puli środków rządo-

wych, ale pieniądze na ich zakup musieliśmy wy-
łożyć z budżetu Gminy Jasienica. Liczymy, że 

wyłożone środki szybko zostaną nam przekazane. 
Mówimy o łącznej wartości 184 tys. zł. 

ZMIANY W KOMUNIKACJI BESKIDZKIEJ 
Odbyło się walne zgromadzenie członków Be-

skidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego, któ-
remu podlega Komunikacja Beskidzka. Należy do 

niego gmina Jasienica wraz ze starostwem i pozo-
stałymi gminami powiatu bielskiego, poza Cze-

chowicami-Dziedzicami, które dysponują wła-

snym transportem zbiorowym. Zadecydowaliśmy 
o poszerzeniu działalności Komunikacji Beskidz-

kiej na teren również Kęt, Andrychowa i Osieka. 
Podjęliśmy też decyzję o zmianie siedziby na-

szego związku z Czechowic na gminę Jasienica. 

Zaproponowałem to walnemu zgromadzeniu. 
Dzięki temu jako Beskidzki Związek Powiatowo-

Gminny całość podatku, jaki płacimy za posiada-
ne autobusy, trafiać będzie w innej formie do 

stowarzyszenia, bo jako Wójt Gminy Jasienica 
zadeklarowałem, że właśnie w ten sposób bę-
dziemy przekazywać ten podatek. Chcę zazna-

czyć, że to całkiem niemała kwota, bo rzędu 120 
tys. zł rocznie. 

Rozmawiał Mirosław Łukaszuk

KOMPUTERY DO ZDALNEGO NAUCZANIA 
Łącznie 85 komputerów przekazał wójt Janusz Pie-

rzyna szkołom z gminy Jasienica do zdalnego naucza-

nia uczniów.  
Komputery pochodzą z dofinansowania, jakie pozy-

skała Gmina z rządowych programów Zdalna Szkoła i 

Zdalna Szkoła Plus – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci 
Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego. Łącznie 

to 85 komputerów (36 z pierwszego programu i 49 z 
drugiego) o wartości 184 tys. zł (odpowiednio 80 tys. zł 

i 104 tys. zł). 
 – Na razie pieniądze założyliśmy z własnego bu-

dżetu, aby można było szybciej dokonać zakupu i bez 
zwłoki przekazać sprzęt szkołom i uczniom. Teraz cze-

kamy na przelanie wydatkowanych kwot z budżetu 
Państwa – wyjaśnia Janusz Pierzyna.  

Komputery zostały przekazane ośmiu placówkom z 

terenu gminy Jasienica: zespołom szkolno-
przedszkolnym w Grodźcu, Iłownicy, Jasienicy, Ma-

zańcowicach, Międzyrzeczu Górnym, Rudzicy i 

Wieszczętach oraz Szkole Podstawowej w Świę-
toszówce. Jak podkreśla wójt, laptopy są dobrze 
wyposażone, będą służyć do zdalnego nauczania 

nie tylko teraz, w czasie pandemii, szkoły sko-
rzystają z nich także później w codziennym na-

uczaniu.  
www.jasienica.pl 
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POMPOWALI DLA WOJTUSIA, POMPUJĄ DLA SANDRY 
Strażacy z jednostek gminy Jasienica nieustannie pompują, choć – mimo dość kapryśnej pogody – 

nie chodzi o wodę w piwnicach, lecz o zbiórkę pieniędzy na cel charytatywny.  
Strażacy – także druhny i młodzież z MDP – z Grodźca, Mazańcowic, Międzyrzecza Dolnego, Mię-

dzyrzecza Górnego, Jasienicy, Łazów, Rudzicy, Świętoszówki i Wieszcząt zadanie już wypełnili. Wy-
konali po 10 pompek wpłacając przy okazji pieniądze na charytatywny cel.  

Strażacy podjęli wyzwanie #GaszynChallenge „Pompujemy dla Wojtusia”. Chłopiec ma 18 miesię-
cy, cierpi na rdzeniowy zanik mięśni. Przy wsparciu strażaków z całej Polski udało się zebrać całą 
kwotę 9 mln zł. Wojtusiowi pomogła rzesza ludzi, teraz wspierają Sandrę.  

Druhowie z Iłownicy, Landeka i Roztropic podjęli wyzwanie #Sandrachallenge „Pompujemy dla 
Sandry”. Dziewczynka ma 6 miesięcy, także cierpi na rdzeniowy zanik mięśni. Na operację potrzeba 

ponad 10 mln zł, ale w ramach wyzwania wyznaczono skromniejszy cel – 600 tys. zł.  
Akcja trwa nadal i zatacza szersze kręgi. Dalsze nominacje uzyskali: Jasienica po godzinach (Urząd 

Gminy), ZSP Iłownica, ZSP Mazańcowice, ZSP Rudzica, Komisariat Policji w Jasienicy. Na dzień 12 

czerwca zadanie wykonali: Urząd Gminy i ZSP 
Iłownica.  

PODZIĘKOWANIE  

ZA SŁUŻBĘ 
Wójt Janusz Pierzyna 

podziękował podinsp. Ma-
riuszowi Mrożkowi, który 
kończy swoją służbę ko-
mendanta Komisariatu Po-
licji w Jasienicy.  

Pożegnanie nastąpiło w piątek 15 maja. Ko-

mendant kończy służbę na tym stanowisku po po-

nad trzyletnim kierowaniu Komisariatem Policji w 
Jasienicy.  

„…służył Pan naszej lokalnej społeczności, 
wykazując się wielkim profesjonalizmem i wysoką 
kulturą osobistą. Dziękuję za wzorową współpracę 
z samorządem w podejmowaniu wielu inicjatyw i 
zapewnieniu bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy 
Jasienica” – podziękował w specjalnym liście gra-
tulacyjnym wójt Janusz Pierzyna podinsp. Mariu-
szowi Mrożkowi. „Bardzo cenię sobie ten czas 
współpracy i stałą gotowość do niesienia pomocy 
na każde wezwanie. Z wdzięcznością patrzę na 
Pana zaangażowanie w tworzenie profesjonalnego 
zespołu i dbanie o wyposażenie naszego Komisa-
riatu w najlepszy sprzęt” – dodawał wójt. Komen-
dant również podziękował wójtowi za wzorcową 
współpracę wręczając szklaną pamiątkę. 

NOWY 
KOMENDANT 
W JASIENICY 

Komisarz Jacek Szczypka 

od początku czerwca pełni 
służbę na stanowisku ko-

mendanta Komisariatu Po-

licji w Jasienicy.  
Komisarz Jacek Szczypka służbę w Policji 

pełni od 2005 roku. Rozpoczął ją w Komen-
dzie Miejskiej Policji w Bielsku-Białej w 

ogniwie patrolowym wydziału prewencji. Na-

stępnie służył w Komisariacie II Policji w 
Bielsku-Białej, najpierw również w ogniwie 

patrolowym, a następnie w wydziale krymi-
nalnym, gdzie został detektywem.  

Awansował na stanowisko dyżurnego dru-

giego komisariatu w Bielsku-Białej. W 2017 
roku objął stanowisko zastępcy komendanta 

Komisariatu w Kobiernicach, a następnie na-
czelnika Wydziału Kryminalnego Komisaria-

tu III Policji w Bielsku-Białej. Od 1 czerwca 

pełni służbę na stanowisku komendanta Ko-
misariatu Policji w Jasienicy.  

www.jasienica.pl 
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ZMARŁA ANTONINA GÓRNA 
Zmarła Antonina Górna 

– znana, bardzo aktywna i 
ceniona działaczka Kół 
Gospodyń Wiejskich i Kó-
łek Rolniczych. 

Antonina Górna (z do-
mu Matlak) urodziła się 
blisko 91 lat temu w Bucz-
kowicach, jednak więk-
szość swojego życia spę-
dziła w Mesznej w gminie 
Wilkowice. 

Była znaną, bardzo ak-
tywną i cenioną działaczką 

Kół Gospodyń Wiejskich i Kółek Rolniczych. Od 
1967 do 2015 r. pełniła funkcję przewodniczącej 
KGW Meszna, była też prezeską tamtejszego Kółka 
Rolniczego oraz przez 37 lat przewodniczącą Gminnej 
Rady KGW w Wilkowicach, a także członkinią Rady 
Nadzorczej Spółdzielni Kółek Rolniczych w Wilkowi-
cach. Od 1975 r. wzorcowo i nieprzerwanie pełniła 
funkcję Przewodniczącej Wojewódzkiej, a po zmianie 
województw Rejonowej Rady KGW w Bielsku-Białej. 
W 2018 r. została Honorową Przewodniczącą tej Ra-
dy. Reprezentowała również aktywnie nasz Region na 
szczeblu krajowym – w Krajowej Radzie KGW. Była 
nieocenioną organizatorką szkoleń z zakresu zakłada-
nia i zasad funkcjonowania Kółek Rolniczych i Kół 
Gospodyń Wiejskich, prowadzenia ich dokumentacji, 
zasad prowadzenia gospodarstwa domowego, urzą-
dzania ogródków przydomowych, produkcji zdrowej 
żywności. Przez 30 lat prowadziła zespół regionalny 
przy KGW w Mesznej, kultywując rodzimy folklor, 
tradycje, stroje, tańce i śpiew. Swoim zaangażowa-
niem i poświęceniem zdobyła sobie powszechny sza-
cunek i zaufanie, zaś entuzjazmem, perfekcjonizmem 
organizatorskim oraz skrupulatnością, bez trudu potra-
fiła zmobilizować kilkaset osób do wspólnych, słusz-
nych działań. Organizowała w ten sposób np. Dni 
Mesznej, sołeckie, gminne czy powiatowe święta plo-
nów, gminne i powiatowe konkursy „Nasze Kulinarne 
Dziedzictwo”, a ponadto szkolenia, jasełka, mikołajki, 
rajdy, przeglądy i konkursy dla społeczności lokalnej 
oraz okolicznych powiatów i województw. Od 2007  r. 
była głównym inicjatorem Rejonowych i Wojewódz-
kich Przeglądów Zespołów Regionalnych KGW – 
m.in. w Brennej, Jaworzu, Wiśle, Chorzowie, Mako-

wie Podhalańskim, w których każdorazowo uczestni-
czyło ponad 50 zespołów z całego Podbeskidzia i in-
nych regionów Polski. Od 2008 r. zainicjowała Regio-
nalne Konkursy Wieńców Dożynkowych KGW, które 
m.in. odbyły się w Wilkowicach, Kozach, Ślemieniu 
czy Wiśle. Później pojawiły się nowe inicjatywy – 
Przeglądy Kolędnicze, Spartakiady dla Kół Gospodyń, 
Pielgrzymki dla KGW i Kółek Rolniczych w Ry-
chwałdzie i ciągle wiele innych bieżących działań. 
Aktywnie promowała swoje sołectwo, gminę, powiat i 
cały region, również jako członkini Stowarzyszenia 
Rozwoju Wsi Meszna. Często wraz ze swoim Kołem 
reprezentowała Gminę we współpracy międzynaro-
dowej, a także z ogromnym sukcesem – w Programie 
Odnowy Wsi Woj. Śląskiego. 

Antonina Górna była nieoceniona w szerzeniu i 
promowaniu kultury, folkloru i tradycji regionalnej, 
a także znana z postawy aktywnego, bezinteresownego 
społecznika. Zawsze gotowa była na pomoc potrzebu-
jącym poprzez szeroką działalność charytatywną. Nie-
raz służyła mądrą radą w podejmowaniu trudnych de-
cyzji. Była otwarta na nowe wyzwania, potrafiła pozy-
skiwać przychylność i pomoc władz oraz wielu orga-
nizacji, sponsorów i innych osób. Potrafiła otwarcie 
wyrażać swoje opinie, bronić ich i przekonywać do 
nich. 

Za swoją działalność i dokonania została odzna-
czona najwyższymi państwowymi odznaczeniami, 
w tym: Krzyżem Oficerskim, Krzyżem Kawalerskim, 
Srebrnym Krzyżem Zasług, a ponadto: Złotą Odznaką 
„Za zasługi dla Województwa Śląskiego”, „Zasłużony 
dla Spółdzielni Samopomoc Chłopska”, „Zasłużony 
Działacz Ruchu Spółdzielczego”, „Zasłużony Działacz 
Kultury”, „Za Zasługi dla woj. bielskiego”, „Zasłużo-
ny w Rozwoju woj. katowickiego”, a w 2008 r. jako 
osoba szczególnie zasłużona dla kultury w powiecie 
bielskim  była nominowana do nagrody im. Ks. Lon-
dzina. 

Jej choroba w ostatnich kilku latach uniemożliwiła 

jej dalszą pracę, a jej odejście do Pana jest ogromną 
stratą dla całej społeczności naszego Regionu. Jednak 

zawsze pozostanie w naszej pamięci jako uśmiechnię-
ta, odważna i gotowa do nowych wyzwań bardzo ak-

tywna działaczka społeczno-kulturalna. 

Cześć Jej pamięci! 

Źródło: www. powiat.bielsko.pl 

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci 

ŚP. ANTONINY GÓRNEJ 
naszej wieloletniej Koleżanki, Opiekunki, Mentorki. 

którą wspominać będziemy jako pogodną i zawsze uśmiechniętą. 
Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie i Bliskim 

składają 
Wójt Gminy Jasienica Janusz Pierzyna 

Gminna Rada Kobiet i członkinie KGW 
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Z  G Ó R K I … 
Opamiętajcie się!!! 

  Właśnie obchodziliśmy setną rocznicę urodzin 
Karola Wojtyły – św. Jana Pawła II. Papieża z 
Polski. 
 Przyszło nam żyć, na tym najpiękniejszym(?) 
ze światów w wyjątkowych czasach. Jedną z tych 
niezwykłości była obecność wśród nas Karola 
Wojtyły – postaci, którą opisywano na wszystkie 
możliwe sposoby, przez autorytety naukowe i dy-
letantów, przez ślepo (bo nie dostrzegających te-
go, co w Nim najważniejszego) w Niego zapa-
trzonych i krytykantów. Każdy też ma własne po-
dejście do tej niezwykłej postaci, która wypełniła 
i zmieniła nasz czas. I to w wymiarach indywidu-
alnych i zbiorowych. 
 Pamiętam dzień, gdy wybrano papieża. Byłem 
na dworcu autobusowym jak pijaczki chlały wó-
dę, przerywając kolejne kielichy toastami: No to 
jeszcze jeden pod Karolka! 
 Pamiętam też wyjątkowo dzień, gdy w 1995 
roku odprawiał Mszę na Kaplicówce w Skoczo-
wie, podczas której śpiewano pieśń, do której na-
pisałem słowa, a później staliśmy na poboczu 
dwupasmówki w Jasienicy, którą papieska ko-
lumna udawała się do Bielska… 
 O naszym Papieżu pokazano już wszystko, co 
można pokazać, co udało się odnaleźć w zaka-
markach wspomnień, w czeluściach szuflad, na 
dokumentujących ten niezwykły życiorys filmach, 
w próbach podsumowania Jego wszechstronnej 
działalności, Jego niezwykłej Osobowości, bez 
której nasz świat, nasz czas byłby uboższy… 

 Ale mnie, przekornie i 
przewrotnie, zastanawia 
coś innego: co powiedział-
by nam dzisiaj nasz, i całe-
go świata, Święty? Gdyby 
pojawił się w Polsce, jak 
wtedy podczas pierwszej 
pielgrzymi do Ojczyzny, z  
wielkością autorytetu moralnego, z energią i nie-
zachwianą wiarą w słowa, które przekazywał tak 
przekonywająco, tuż po wyborze: Nie lękajcie się! 
 Co by dzisiaj powiedział politykom różnych 
sortów, którym świeci tylko jedno zaćmione słoń-
ce – władza!? Co by dzisiaj powiedział klerowi 
tak zaplątanemu w doczesność? Co by dzisiaj 
powiedział artystom miotających się ze swoją 
wrażliwością z poczuciem odrzucenia? Co by dzi-
siaj powiedział skołowanemu elektoratowi? 
 Pytania się mnożą. Pytania bez odpowiedzi, ale 
i odpowiedzi bez pytań… A wszystko to owiane 
tajemnicami  istnienia, życia, wiary, Boga, sensu 
w bezsensach… 
 Co by nam dzisiaj, w podzielonej Polsce, po-
wiedział nasz, acz przecie i całego świata, Papież? 
Im dłużej nad tym myślę, to coś (albo Ktoś) mi 
podpowiada, że nasz Karol Wojtyła, nasz Święty, 
powiedziałby wyraźnie, z nienaganną dykcją, z 
pauzą na zamyślenie i tak dobitnie, by dotarło do 
wszystkich i każdego z osobna: OPAMIĘTAJCIE 
SIĘ!!!  

Juliusz Wątroba 
 

CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM 
Do akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom” włą-

czył się nasz ceniony i lubiany gawędziarz i felie-
tonista J.N.Josiyniczanin. Pan Józef Niesyt – bo o 

Nim mowa – przeczytał dzieciom opowiadanie o 
Śwince Peppie w gwarze cieszyńskiej przybliża-

jąc dzieciom piękną mowę naszego regionu. 
Posłuchajcie jak brzmi bajka o Śwince Peppie 

po naszymu: 
Jednego dnia przy śniadaniu Peppa spytała: 

– Co bydymy dzisio robić tatulku? 
– Na pujdymy do sklepu – odpowiedzioł tata i 
pogłoskoł się po brzuchu, a wańtuch mioł przeło-

grómny. 
– Muszymy cosik kupić na łobiod. 

– Hura – wesoło zawołali Peppa i Jurek. Łoba 
mieli radzi robiyni zakupów. 

Po śniodaniu wszyscy wsiedli do auta, są my na 
miejscu uradowała sie Peppa, kiedy podjechali 

pod supermarket. Jak wysiedli z auta Peppa i Ju-
rek zaczyli skokać z radości.  
– Muszymy kupić wody – powiedziała Peppa. 

Tata świnka wsadził Jurka do wózka. 
Chrum Chrum – zawołoł uradowany Jurek 

–Tatulku, czy jo też mogym wlyź do wózka – spytała 
Peppa. 

– Ha, ha, ha – roześmioł się tata Świnka – jeżeś już za 
wielko, ale możesz mi pomóc w tych zakupach. 

– Łoo Wiela tu maszkietów i wleciała do sklepu. 
– Czy mogym wzionś każdego po kapce – spytała 
Peppa…
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ZAWODY WĘDKARSKIE 
Po raz drugi w niedziele 14 czerwca odbyły się zawody 

wędkarskie o Puchar Wójta. 

Zawody odbyły się na łowisku Koła PZW Jasienica w 

miejscowości Biery. 

W zawodach brali udział członkowie koła PZW Jasienica, 
PZW Skoczów, PZW Karaś Bielsko-Biała, oraz zaproszeni 

goście. Łącznie w rywalizacji wzięło udział  28 zawodników. 

– To wspaniałe miejsce, które umie pogodzić potrzeby 

wędkarzy nie naruszając praw natury. Sędziowie po zważe-
niu ryby wypuszczają je z powrotem do wody. Wędkarze 

mają tu spokój, odprężenie i relaks, 
a na zawodach prawdziwe emocje 

w postaci złowionych ryb, mówił 

wójt Janusz Pierzyna. 
W klasyfikacji końcowej najlep-

si zawodnicy otrzymali Puchar 

Wójta: Wiesław Jedynak reprezen-

tujący Koło PZW Skoczów za zdo-
bycie pierwszego miejsca, Krzysz-

tof Szczotka – drugiego, Jan Ma-

ciejowski – trzeciego, obaj z Koła 

PZW Jasienica. 
Zawody odbyły się w przyjaznej 

atmosferze. 

Organizatorem było Koło PZW 

Jasienica pod patronatem Wójta 
Gminy Jasienica Janusza Pierzyny. 

www.jasienica.pl 

POMOC WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ 
Wojska Obrony Terytorialnej z 133 Batalio-

nu Lekkiej Piechoty z Cieszyna po raz kolejny 

pomogły w dostarczeniu żywności dla potrze-
bujących z gminy Jasienica.  

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ja-

sienicy zwrócił się do cieszyńskiej jednostki 
WOT z prośbą o pomoc w przywiezieniu i roz-

ładowaniu żywności. Ośrodek otrzymał żyw-

ność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc 

Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego 
ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy 

Najbardziej Potrzebującym. Paczki należało 

odebrać z bielskiego magazynu Caritasu Diece-

zji Bielsko-Żywieckiej i dostarczyć dla potrze-

bujących rodzin na terenie gminy Jasienica.  

W niedzielę i poniedziałek 24 i 25 maja żoł-
nierze przetransportowali łącznie ponad 6 ton 

żywności. – Żołnierze mimo trudnych warun-

ków atmosferycznych pracowali z zaangażowa-
niem i poświęceniem. Wśród żołnierzy były 

również kobiety, a także osoba duchowna. Po-

moc Wojska Obrony Terytorialnej w obecnej 

sytuacji była niezastąpiona, za co serdecznie im 
dziękujemy – mówi Agnieszka Bednarz, kie-

rownik GOPS w Jasienicy. 
www.jasienica.pl 
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KORONAWIRUS i co dalej? Czy wracamy do normalności? 
Przypomnijmy 6 marca – pierwszy przypadek koronawirusa w Polsce. Już od 11 marca w naszej gminie 

(ale również w kraju) obowiązywało wiele restrykcji: zamknięte szkoły i przedszkola, ośrodki zdrowia  

udzielają teleporad, biblioteki i ośrodki kultury zawieszają działalność… 

Po ponad dwóch miesiącach następuje powolne odmrażanie i zmniejszanie restrykcji obowiązujących 

w związku z pandemią.  

 maja uruchomione zostały przedszkola i oddziały przedszkolne w publicznych placówkach oświa-
towych Gminy Jasienica.  

Przyjęcia dzieci w nowym reżimie sanitarnym były możliwe dzięki sfinansowaniu przez gminę zakupu środ-

ków ochrony indywidualnej, w tym maseczek, rękawiczek, fartuchów, przyłbic, termometrów oraz płynów de-

zynfekcyjnych i innych środków czystości. 

 maja 2020 r. zostały zwiększone limity osób korzystających z infrastruktury o charakterze otwar-
tym.  

Na boiskach otwartych i półotwartych (szkolne, wielofunkcyjne, typu Orlik) może jednocześnie przebywać 
maksymalnie 14 osób + 2 trenerów.  
Przebywając na obiektach o charakterze otwartym, należy pamiętać o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa: 

zachowaniu dystansu społecznego, obowiązku zasłaniania twarzy (w momencie dotarcia na dany obiekt sporto-

wy, natomiast przebywając na np. boisku nie ma obowiązku zakrywania twarzy), weryfikacji uczestników (zgło-

szenie do pracownika szkoły znajdującego się przy wejściu do obiektu), dezynfekcji urządzeń po każdym użyciu 

i każdej grupie, obowiązkowej dezynfekcji rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt czy korzystaniu z oso-

bistego sprzętu treningowego lub dezynfekcji po każdym użyciu. Zarazem nadal nie będzie możliwości korzy-

stania z szatni i węzła sanitarnego (poza WC).  

 maja do wszystkich szkół podstawowych gminy Jasienica wrócili uczniowie klas I-III (nie wszyscy 

– zgodnie ze zgłoszeniami rodziców). Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z elementami zajęć dydak-

tycznych były prowadzone z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego, zgodnie z wytycznymi MEN. 

Ponadto uczniowie klas VIII mogli skorzystać z konsultacji na terenie szkoły ze wszystkich przedmiotów, a w 

szczególności z przedmiotów objętych egzaminem ośmioklasisty, który w tym przeprowadzono w dniach 16-18 

czerwca.  
 czerwca zostało ponownie uruchomione Laboratorium Analityczne oraz Pracownia RTG. SG ZOZ 

przypomina o konieczności uprzedniej rejestracji telefonicznej.  

W okresie pandemii podstawową formą realizacji usług przez lekarzy, pielęgniarki i położne pracujące w Samo-

dzielnym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Jasienicy są teleporady. Teleporada wymaga telefonicznej 

rejestracji, stąd apel do Państwa, aby w wyznaczonym terminie oczekiwać na połączenie telefoniczne.  
Tylko w sytuacjach nagłych bądź ocenionych przez pracowników medycznych jako tego wymagające, reali-

zowane są bezpośrednie wizyty. Wizyty w Ośrodkach Zdrowia każdorazowo muszą być poprzedzone rejestracją 
telefoniczną, w trakcie której podana zostanie data i godzina wizyty. Uprzejmie prosimy o punktualne przybycie, 

gdyż tylko wtedy będzie możliwość skorzystania z porady bez konieczności oczekiwania na wejście do Ośrodka 

Zdrowia. Celem zminimalizowania niebezpieczeństwa wzajemnego zarażania się przez pacjentów ilość osób 

mogących jednocześnie przebywać w Ośrodku ograniczona jest do dwóch osób na jednego lekarza.  

Na tych samych zasadach jak wyżej od 1 czerwca 2020 r. przywracamy funkcjonowanie Laboratorium Anali-

tycznego oraz Pracowni RTG. Materiał do badań laboratoryjnych pobierany będzie w Ośrodku Zdrowia w Jasie-

nicy w godzinach od 7
00

 do 9
00

 po uprzedniej rejestracji telefonicznej. Prosimy o punktualne przybywanie do 

punktu poboru materiału, gdyż podobnie jak w przypadku wizyt lekarskich jednocześnie w Ośrodku mogą prze-

bywać tylko dwie osoby. Pracownia RTG czynna będzie w środy w godzinach od 10
00

 do 14
00

 oraz w czwartki w 

godzinach od 14
00

 do 18
00.  

Kierownik SGZOZ  Jan Matuszek 

 czerwca 2020 r., po otrzymaniu niezbędnych uzgodnień w porozumieniu z Powiatową Stacją Sanitarno-

Epidemiologiczną, po kilkumiesięcznej przerwie wznawia stacjonarną  działalność w GOK w Jasieni-
cy oraz  filiach GOK w: Bierach, Rudzicy, Mazańcowicach i Międzyrzeczu Górnym... 

Do końca czerwca będziemy realizować zajęcia stałe, natomiast w okresie wakacyjnym planujemy akcję „Arty-

styczne Lato z GOK” – szczegóły i informacje podamy w najbliższym czasie na stronie www.gokjasienica.pl i 

profilu FB. 

W związku ze stanem epidemii zajęcia i próby zespołów będą prowadzone zgodnie z wytycznymi i procedurami, 

które dostępne są na stronie www.gokjasienica.pl w zakładce „Wytyczne i procedury” - 

http://www.gokjasienica.pl/index.php/content,1026/ 

W przypadku pytań jesteśmy dyspozycji tel. 33 821 20 56, e-mail: gok@gokjasienica.pl 
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STOP PRZEMOCY W RODZINIE– ZAREAGUJ!!! 
Co to jest przemoc w rodzinie?  
W świetle przepisu art. 2 ust. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w ro-
dzinie (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 218) jako przemoc w rodzinie należy rozumieć:  
„jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra 
osobiste członków rodziny, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, 
zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szko-
dy na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u 
osób dotkniętych przemocą”.  
PRZEMOC W RODZINIE CHARAKTERYZUJE SIĘ TYM, ŻE:  
1. JEST INTENCJONALNA Przemoc jest zamierzonym działaniem człowieka i ma na celu kontro-
lowanie i podporządkowanie ofiary.  
2. SIŁY SĄ NIERÓWNOMIERNE W relacji jedna ze stron ma przewagę nad drugą. Ofiara jest słab-
sza a sprawca silniejszy.  
3. NARUSZA PRAWA I DOBRA OSOBISTE Sprawca wykorzystuje przewagę siły narusza pod-
stawowe prawa ofiary (np. prawo do nietykalności fizycznej, godności, szacunku itd.).  
4. POWODUJE CIERPIENIE I BÓL Sprawca naraża zdrowie i życie ofiary na poważne szkody. 
Doświadczanie bólu i cierpienia sprawia, że ofiara ma mniejszą zdolność do samoobrony.  
Przemoc w rodzinie jest procesem i przebiega według cyklu:  
• Faza pierwsza to faza narastania napięcia. Charakteryzuje się wyczuwalnym wzrostem napięcia, nara-
stającymi sytuacjami konfliktowymi. Przemoc ma tu formę werbalną, stosunkowo łagodną.  
• Druga faza to faza ostrej przemocy. W tej fazie napięcie wzrasta, aż następuje wybuch agresji, do-
chodzi do ataku.  
• Ostatnia faza to faza „miesiąca miodowego”. Po napaści sprawca wyraża skruchę i przeprasza, na 
nowo okazuje miłość, obiecuje poprawę. Jednak po pewnym czasie, niezależnie od postępowania part-
nera, sprawca nie wytrzymuje i cały cykl zaczyna się od nowa.  

PAMIĘTAJ!!!  
Prawo zabrania stosowania przemocy i krzywdzenia swoich bliskich. Jeżeli Ty lub ktoś z Twoich 
bliskich jest ofiarą przemocy ze strony osoby najbliższej, nie wstydź się prosić o pomoc. Prawo 

stoi po Twojej stronie! Pamiętaj, PRZEMOC TO PRZESTĘPSTWO.  
Gdzie szukać pomocy?  
• Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Jasienicy, Jasienica 845, 43-385 Jasienica, tel: 338152992 

• Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jasienicy, Jasienica 845, 43-385 Jasienica, tel: 338152992 

• Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, tel: 800 12 00 02  

• Komisariat Policji w Jasienicy Jasienica 1401, 43-385 Jasienica tel: 338250510; 

• Punkt Konsultacyjny w Jasienicy, Jasienica 894, 43-385 Jasienica, tel: 338216091; 

• Podbeskidzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej ul. Piękna 2, 43-300 Bielsko-Biała, tel: 338146221, 3319288; 

• Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku-Białej ul. Piastowska 40, 43-300 Bielsko -Biała, tel: 338136930 

• Diecezjalny Ośrodek Wspierania Rodziny, ul. Bystrzańska 55c, 43-300 Bielsko Biała, 33/810-12-55,  
• Miejski Ośrodek Terapii Uzależnień, ul. Mostowa 1, 43-300 Bielsko-Biała 33/822-79-83, motubb@bk-europe.pl,  
• Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, ul. Bystrzańska 51a, 43-300 Bielsko-Biała, 33/822-46-90, 

pokrzywdzeni@bk-europe.pl,  
• Prokuratura Rejonowa Bielsko-Biała Północ, ul. Sobieskiego 9, 43-300 Bielsko-Biała, 33/475-82-00, prb-

bpd@poczta.internetdsl.pl,  
• Przychodnia Profilaktyki i Leczenia Uzależnień, ul. Mostowa 1, 43-300 Bielsko-Biała 33/812-30-42, poradniauzale-

znien@wp.pl,  
• Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogicznych, ul. Traugutta 11, 43-502 Czechowice- Dziedzice, 32/215 22 20, 

poradnia.pp@wp.pl,  
• Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Piastowska 44, 43-300 Bielsko-Biała, 33/811-82-047,  
• Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, ul. Mickiewicza 22, 43-300 Bielsko-Biała 33/499-78-00, informacja@bielsko-

biala.sr.gov.pl,  
• Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej, ul. Cieszyńska 10, 43-300 Bielsko-Biała 33/499-04-99, informacja@bielsko-

biala.so.gov.pl,  
• Wydział Duszpasterstwa Rodzin, ul. Żeromskiego 7, 43-300 Bielsko-Biała, 48 734-176-645, duszpaster-

stwo.rodzin@kuria.pl,  
• Bielski Telefon „Niebieska Linia”, czynny codziennie (16.00-22.00), 33/811-99-00.  
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WEŹ PIENIĄDZE NA POSADZENIE LASU 
Rolnicy, którzy mają w swoim gospodar-

stwie grunty słabszej jakości i chcą posadzić na 
nich las, mogą uzyskać na ten cel wsparcie z 
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rol-
nictwa w ramach PROW 2014-2020. Wnioski o 
taką pomoc można składać w biurach powia-
towych ARiMR do 31 lipca 2020 r.  

„Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów 
zalesionych” skierowane jest do rolników (osób 

fizycznych lub prawnych, jak i grup takich osób), 

którzy są właścicielami lub współwłaścicielami 
gruntów przeznaczonych do zalesienia lub grunty 

te stanowią własność małżonka. O pomoc może 
wnioskować rolnik, któremu został nadany numer 

identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym 

systemie ewidencji producentów, ewidencji go-
spodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o 

przyznanie płatności. Beneficjentem mogą być 
również jednostki samorządu terytorialnego i 
jednostki organizacyjne gmin, powiatów oraz 
województw.  

Działka, na której ma być posadzony las, musi 
mieć co najmniej 0,1 ha i minimum 20 m sze-
rokości, chyba że graniczy ona z lasem – wtedy 

nie ma znaczenia szerokość gruntu. Do zalesienia 

nie można przeznaczyć więcej niż 20 ha. W przy-
padku gruntów z sukcesją naturalną średni wiek 

drzew lub krzewów wyrosłych w wyniku zaprze-
stania użytkowania rolniczego nie może przekro-

czyć 20 lat. Aby takie grunty można było zalesić, 
wymóg posadzenia lasu musi wynikać z planu za-
lesienia sporządzonego przez Nadleśniczego La-

sów Państwowych. To dokument, który należy 
dołączyć do wniosku o dotację.  

Wsparcie na zalesienie to jednorazowa, zry-
czałtowana płatność, która ma zrekompensować 
koszty wykonania zalesienia oraz jego ochronę. 
Jej wysokość wynosi od 8307 zł/ha do 12 707 
zł/ha w zależności od grupy gatunków drzew uży-

tych do zalesienia (iglaste i liściaste), gruntu, na-
chylenia terenu, wyboru sposobu zabezpieczenia 

uprawy leśnej. Rolnik może uzyskać pieniądze 
również za ogrodzenie zalesionego terenu w wy-

sokości 8,82 zł/mb lub za zabezpieczenie drzewek 

3 palikami w wysokości 1132 zł/ha. Ponadto do 
zalesionych gruntów rolnik może otrzymać pre-
mię pielęgnacyjną. Wypłacana jest ona przez 5 
lat od zalesienia w wysokości od 794 zł/ha do 

1628 zł/ha. A także premię zalesieniową, która 

stanowi zryczałtowaną płatność z tytułu pokrycia 
kosztów utraconych dochodów z działalności rol-

niczej. Wypłacana jest ona w wysokości 1215 
zł/ha, corocznie przez 12 lat od zalesienia. Do 

otrzymania premii pielęgnacyjnej i zalesieniowej 

nie są uprawnione jednostki samorządu terytorial-
nego i jednostki organizacyjne gmin, powiatów 

oraz województw.  
Wnioski przyjmują biura powiatowe ARiMR 

właściwe ze względu na miejsce zamieszkania al-

bo siedzibę wnioskodawcy. Można je przekazy-
wać za pośrednictwem platformy ePUAP, prze-

słać na elektroniczną skrzynkę podawczą lub wy-
słać rejestrowaną przesyłką pocztową. Dokumen-

ty można także dostarczyć do specjalnych wrzut-

ni, które ustawione są w placówkach terenowych 
Agencji lub osobiście.  

www.jasienica.pl

  

By w każdej życia chwili w dobrym zdrowiu  

i w chorobie, bliscy zawsze z Tobą byli.  

Miej oparcie w swej rodzinie, bo to bardzo ważna rzecz.  

Wspólne życie łatwiej płynie, samotności powiedz - precz!  

Z okazji 97 urodzin 

Moniki Uchyła 

serdeczne życzenia zdrowia, szczęścia, 

 Błogosławieństwa Bożego 

życzą dzieci, wnuki i prawnuki 
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Instalację elektryczną w budynku strażnicy 
OSP Wieszczęta poddano kompleksowej mo-
dernizacji.  

Jak wyjaśnia wójt gminy Jasienica Janusz Pie-

rzyna, dotychczasowa instalacja pamięta czasy 
powstania budynku, nie była tworzona na tak in-

tensywne użytkowanie, jak ma to miejsce obec-

nie. Trzeba bowiem pamiętać, że znajduje się tu 
również sala wielofunkcyjna, z której korzysta ca-

ła społeczność Wieszcząt podczas spotkań, uro-
czystości czy innych wydarzeń integrujących 

mieszkańców sołectwa.  

Zakres prac obejmuje więc kompleksową mo-
dernizację instalacji elektrycznej w całym budyn-

ku, a więc w części bojowej OSP, na zapleczu, sa-
li wielofunkcyjnej, lokalach użytkowych, oczywi-

ście również na korytarzach i ciągach komunika-

cyjnych. Ekipa techniczna wymieni całe okablo-
wanie, oświetlenie, wstawi nowe tablice rozdziel-

cze oraz gniazdka. Zostanie także zamontowana 
instalacja monitoringu obiektu wraz z kamerami. 

Po montażu instalacji wnętrze budynku zostanie 

odnowione, ściany zostaną pomalowane. Roboty 

będą kosztować 223,6 tys. zł.  

Nowa instalacja elektryczna to ostatni etap 
modernizacji budynku strażnicy w Wieszczętach. 

– Cały budynek poddaliśmy kompleksowemu re-
montowi i termomodernizacji, znacznie podno-

sząc jego stan techniczny. Jak przy podobnych 

inwestycjach w budynkach użyteczności publicz-
nej w innych częściach naszej gminy, tak i w tym 

wypadku zależało nam na gruntownym odnowie-
niu obiektu. Z jednej strony przystosowaliśmy go 

do współczesnych norm budowlanych i potrzeb 

użytkowników naszych sołeckich społeczności, z 
drugiej uzyskaliśmy trwały efekt i strażnica bę-
dzie bez kolejnych nakładów służyła przez na-
stępne dziesięciolecia – mówi wójt Janusz Pie-

rzyna. Ubiegłoroczny remont i termomoderniza-

cja pochłonęła blisko 711 tys. zł. Gmina złożyła 
wniosek o dofinansowanie inwestycji, który czeka 

na rozpatrzenie.  
www.jasienica.pl

 

OCENA BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU ZA 2019 R. 
 

 

Dokonując analizy stanu bezpieczeństwa i porządku pu-

blicznego na terenie działania KP w Jasienicy, należy 

stwierdzić, iż pomimo niewielkiego wzrostu przestępczości, 

wykrywalność ogólna oraz przestępczości o charakterze 

kryminalnym jest na bardzo wysokim poziomie. 
Z przykrością należy podkreślić, że odnotowano znaczny 

wzrost nietrzeźwych uczestników ruchu  
Na podstawie sprawozdania KP w Jasienicy 

PRĄD DLA STRAŻNICY 

Ilość zaistniałych przestępstw stwierdzonych na 

terenie działania Komisariatu Policji w Jasienicy 

 

Zdarzenie drogowe w poszczególnych sołectwach 

Przestępstwa popełniane przez nietrzeźwych 
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 „Zapał, nie mędrkowanie odnosi zwycięstwo, a jedynymi osobami, 
z którymi powinniśmy wyrównywać rachunki są Ci, którzy nam pomogli” 

Podziękowania za uszycie maseczek ochronnych paniom: Ali-

cji Szkorupa, Anecie Łaciok, Małgorzacie Budny, Jadwidze Wie-
czorek, Weronice Pszyk, Beacie Lach, Annie Więcek, Dorocie 

Suchy, Wioletcie Dudek  
oraz sponsorom: radnej Urszuli Krywult, KGW Landek, Gabrieli 

Kubica, OSP Landek, Radzie Sołeckiej. 

Maseczki zostały przekazane mieszkańcom wsi Landek, pa-
cjentom Ośrodka Zdrowia w Rudzicy oraz klientom sklepów 

„Emi” i „Kojot” w Landeku. 

∼ „Pamięć serca nazywa się wdzięcznością” ∼ 
Sołtys Kazimierz Majcher 

Radna Urszula Krywult 

PRZYŁBICE OCHRONNE DLA URZĘDU GMINY JASIENICA 
Sześćset kompletów przyłbic ochronnych 

przekazała firma Valeo dla Urzędu Gminy w 
Jasienicy.  

Przyłbice pochodzą z czechowickiej firmy Va-

leo, na co dzień zajmującą się produkującą części 

i podzespołów dla przemysłu motoryzacyjnego. 

W czasie pandemii koronawirusa firma wdrożyła 

produkcję przyłbic ochronnych. 600 sztuk prze-

kazała Gminie Jasienica.  

– Sprzęt będzie służył do zabezpieczenia przed 

koronawirusem, trafi do gminnych placówek 

oświatowych. Dziękuję za udzielone wsparcie – 

mówi wójt gminy Jasienica Janusz Pierzyna.  

Przyłbice do samodzielnego montażu, spakowane 

zostały w koperty po 10 sztuk. Na każdej kopercie 

znajduje się kod QR odsyłający do krótkiego fil-

mu zawierającego instrukcję montażu przyłbicy.  
www.jasienica.pl 

MASKI DLA EMERYTÓW 
Sześćset sztuk maseczek ochronnych przekazał 

wójt Janusz Pierzyna emerytom z gminy Jasienica.  
Maseczki pochodzą z zakupu środków ochrony, ja-

kiego wójt dokonał na rzecz całej gminy Jasienica. – 
Pozwolą naszym seniorom na korzystanie z przestrze-
ni publicznej w trakcie niezbędnych kontaktów. Przy-
pomnę, że według obowiązujących przepisów w miej-
scach publicznych należy używać maseczek, które 

ograniczają rozprzestrzenianie się wirusa – wyjaśnia 
Janusz Pierzyna.  

Maseczki zostały zapakowane do specjalnych jed-
nostkowych opakowań i w tej postaci trafiają do pię-
ciu kół Polskiego Związku Emerytów i Rencistów, w 
Jasienicy, Rudzicy, Bierach, Mazańcowicach i Mię-
dzyrzeczu Górnym, zgodnie z ilością członków. Tu 
zostaną rozdysponowane pomiędzy seniorów. 

www.jasienica.pl

W imieniu wszystkich pracowników Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w 
Jasienicy dziękujemy Paniom: Alinie Czader, Łucji Gawlas, Ewie Ochodek oraz Marii Maćkiewicz 
za pomoc w szyciu fartuchów ochronnych.  

Doceniamy wspaniały gest, dzięki któremu w okresie kłopotów z zaopatrzeniem placówek me-
dycznych w sprzęt ochrony osobistej udało się zabezpieczyć niezbędne fartuchy dla naszych pra-
cowników. 

Dziękujemy!!! 
Kierownik Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy 

Jan Matuszek 
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Reklama 

w miesięczniku 

„Jasienica” 

tylko  0,60 zł  za 1 cm2 

Ogłoszenia drobne – 1 zł 

Remont i wyrób nagrobków 
Nagrobki granitowe  już od 2600zł 

Grzegorz Mojeścik 

Łazy tel. 509 559 351 

www.kamieniarsto-kamar.pl 

KAMIENIARSTWO  

K A M A R 

K A M A R

 UŚMIECHNIJ SIĘ  
Nie można wierzyć we wszystko ,co podaje Mi-

nisterstwo Zdrowia, mówią ,że jak się wychodzi 

z domu to wystarczy założyć rękawiczki i ma-

seczkę. 

Ja tak wyszedłem, a inni mieli założone jeszcze 

spodnie, buty i kurtki... 
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  Z A K Ł A D  P O G R Z E B O W Y    
SZYMALA ALEKSANDER 

Świętoszówka, ul. Szkolna 138 

Tel.: 33 815 39 60 lub 33 815 33 45,  kom. 502 596 627;  fax: 33 815 20 20 

Pozostając z wyrazami szczerych kondolencji w chwilach żalu po stracie osoby bliskiej oferujemy 
najtańszy kompleksowy zakres usług: 

 autokarawan  wieńce i wiązanki  przewóz zwłok na terenie całego kraju  
sprzedaż  i  dostarczanie trumien  zabieranie zwłok na życzenie klienta do chłodni  

 możliwość kremacji zwłok  
I S T N I E J E  M O Ż L I W O Ś Ć  B E Z P R O C E N T O W E G O  K R E D Y T O W A N I A  U S Ł U G  

 

„ M E T A L - M A X ”  

Rudzica  Centrum 
ul. Jana Chrzciciela 547,   tel.: 33  815 45 84 

Poleca: 
 artykuły metalowe 
 artykuły spawalnicze 
 artykuły elektryczne 
 chemia motoryzacyjna 
 farby 
 hydraulika 
 narzędzia ogrodnicze 

Zapraszamy 

Od poniedziałku do piątku    8
00 

– 16
00

 

sobota     8
00 

– 13
00

 

 

 

EKSPRESOWA NAPRAWA 

I WYKONANIE PROTEZ 

BIERY, ul. Ogrodowa 263 

TEL.:    504 131 134 
 

  

 

 

   

 

 

PROFESJONALNE CZYSZCZENIE 

dywanów  

i wykładzin 

tapicerki meblowej  

tel. 694 168 920 

www.topclean.pl 

NA HASŁO  „Gazeta Jasienica” 

-RABAT 10% 

ZAPRASZAMY 

 



WĘZEŁ DLA JASIENICY 

Jest już gotowa koncepcja nowego układu drogowego przy węźle na S52 

 w Jasienicy, który pozwoli rozwiązać problemy komunikacyjne w tym 

ruchliwym rejonie.   
Przygotowanie koncepcji zlecił wójt Janusz Pierzyna, a obecnie trwają prace przygotowawcze do 

zlecenia wykonania projektu przebudowy. W tej sprawie prowadzone są również rozmowy zarówno 

ze Starostą Bielskim, jak i Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad.  
  

Rondo na ul. Strumieńskiej przy szkole 
Zaplanowany odcinek nowej drogi, który połączy 

ul. Międzyrzecką ze Strumieńską. 
 

Rondo przy bibliotece. Rondo na ul. Międzyrzeckiej. 


