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NOWE WOZY BOJOWE 

Druhowie ochotnicy z gminy Jasienica świętowali Dzień Strażaka. 
Z powodu epidemii obchody były jednak dużo skromniejsze niż zazwyczaj. 

NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA WSZYSTKIM 
 DRUHOM STRAŻAKOM Z NASZEJ GMINY. 

I REMIZY PO REMONCIE 



2  maj 2020 

str 3 

RELACJE WÓJTA GMINY JASIENICA 
 
ŻYCZENIA DLA 
STRAŻAKÓW 

Składam najserdecz-

niejsze życzenia wszy-

stkim druhom straża-

kom z naszej gminy z 
okazji ich święta, dnia 

patrona św. Floriana. 

Dziękuję Wam za wy-

kazywanie pełnej goto-
wości do wykonywania zadań chroniących ludzie 

życie, zdrowie i mienie. Gratuluję świetnego wy-

szkolenia i ducha bezinteresownego niesienia 

pomocy. Zawsze możemy liczyć na wasze wspar-
cie i gotowość. 

Szczególnie dziękuję Wam, że w tym okresie 

zagrożenia pandemią, gdy każdy kontakt z drugim 

człowiekiem może się skończyć zarażeniem, ani 
przez chwilę nie wahacie się udzielać pomocy, 

także w zakresie działań technicznych czy ratow-

nictwa drogowego. Za to wszyscy jesteśmy Wam 

winni wdzięczność i szacunek. 
Życzę, aby zawsze wasza służba przebiegała 

bezpiecznie, abyście powracali szczęśliwie z każ-
dego wyjazdu, zdrowia i wszelkiej pomyślności. 

Niech święty Florian ma Was zawsze w swojej 
opiece. 

DOKOŃCZENIE MODERNIZACJI STRAŻNICY 
W WIESZCZĘTACH 

Rozstrzygnęliśmy przetarg na ostatni etap prac 

związanych z modernizacją strażnicy OSP 

Wieszczęta, chodzi o kompleksową modernizację 
instalacji elektrycznej w całym budynku. Wartość 
robót wynosi 223,6 tys. zł, zostanie wymieniona 

instalacja, łącznie z gniazdkami, zainstalowany 

będzie monitoring, a całość wewnątrz odnowiona 

po montażu. 
Przypomnę, że w tamtym roku przeprowadzili-

śmy projekt gruntownej termomodernizacji sze-

ściu obiektów użyteczności publicznej w naszej 

gminie, wśród nich była strażnica w Wieszczę-
tach. Zakres prac w wielu wypadkach został 

znacznie poszerzony o dodatkowe roboty budow-

lane tak, aby obiekty dostosować do współcze-

snych potrzeb użytkowników i norm, podnieść ich 
estetykę, a zwłaszcza stan techniczny budowli. To 

kosztowne wydatki, ale dzięki nim te budynki bę-
dą służyły mieszkańcom naszej gminy przez ko-

lejne długie dekady bez konieczności poważnych 
remontów. 

To dotyczy także obiektu w Wieszczętach, z 

którego korzystają nie tylko strażacy, ale cała 

społeczność sołectwa, bowiem mieści się tu duża 
sala, jedyna tego rodzaju w tej miejscowości. Od-

bywają się w niej spotkania, mają miejsce wyda-

rzenia integrujące mieszkańców. Kompleksowa 

modernizacja instalacji elektrycznej zakończy 
prace remontowe. 

SAMOCHODY DLA STRAŻAKÓW 

Obecnie nasza Gmina aplikuje o dofinansowa-

nie dwóch wozów bojowych, jednego ciężkiego 
dla OSP Mazańcowice, drugiego średniego dla 

OSP Międzyrzecze Dolne. W tym drugim przy-

padku udało się już uzyskać promesę na dofinan-

sowanie. I tak z 760 tys. zł, jakie ma kosztować 
auto, 280 tys. zł pochodzić będzie z budżetu 

Gminy, 20 tys. zł z samej jednostki OSP, zaś resz-

tę pokryje dofinansowanie z funduszy Minister-

stwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej. Na zakup ciężkiego wozu 

dla Mazańcowic zarezerwowaliśmy z kolei 490 

tys. zł, czyli około 50 proc. wartości docelowej 
planowanego zakupu, obecnie trwa procedura 

związana z przyjęciem wniosku o dofinansowa-

nie. 

Chcę przypomnieć, że dwa nowe wozy ratow-
niczo-gaśnicze zakupiliśmy w ostatnim okresie 

przy dużym pozyskanym dofinansowaniu. Z po-

wodu pandemii w dość ograniczonych warunkach 

i przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności 
oddaliśmy je na podział bojowy. Jeden utereno-

wiony wóz marki Renault D16 został przekazany 

strażakom z Świętoszówki, już rozpoczęli eksplo-

atację tego samochodu. Z kolei dla OSP Rudzica 
został zakupiony samochód marki Scania P320. 

Chcę podziękować wszystkim instytucjom, które 

wsparły nasze starania o dofinansowanie:  

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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Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej, 

Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administra-

cji, Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowi-

ska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiemu Fun-
duszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-

nej, a także samym jednostkom OSP, które w 

różnych formach uzbierały pieniądze na dofinan-

sowanie zakupu. 
Chcę jeszcze raz podkreślić, że te nowoczesne 

samochody nie są zabawkami dla strażaków, ale 

sprzętem do ratowania życia i mienia naszych 

mieszkańców. Dlatego właśnie je kupujemy, pła-
cąc naszymi gminnymi pieniędzmi i zabiegając o 

dofinansowanie. To inwestycja w bezpieczeństwo 

nas wszystkich. Nowy dobrze wyposażony samo-

chód bojowy to lepsza i szybsza pomoc potrzebu-
jącym. Ale sam sprzęt nie wyjedzie z pomocą, po-

trzeba do tego dobrze przeszkolonych strażaków. 

Dlatego wraz z zakupem sprzętu i poprawą wa-

runków ich służby finansujemy również podno-
szenie kwalifikacji ratowniczych i gaśniczych 

druhów z naszych gminnych jednostek OSP. 

REMONTY I NAPRAWY DRÓG 

Mimo pandemii prace drogowe ruszyły zgod-
nie z harmonogramem. Dwie firmy rozpoczęły 

remonty i przebudowy dróg gminnych w sołec-

twach naszej gminy. Również rozstrzygnęliśmy 

przetarg na przeprowadzenie tzw. remontów 
cząstkowych, aby jak najszybciej usunąć szkody, 

które pojawiły się w okresie zimowym. Zależy 

nam na doprowadzeniu dróg do takiego stanu, aby 

można było bezpiecznie z nich korzystać, toteż 
harmonogram prac obejmuje jednocześnie 

wszystkie części naszej gminy. Zakres prac został 

tak przygotowany, aby po przebudowie drogi w 

kolejnych latach nie wymagały już remontów. 
Będziemy też zabiegać o pozyskanie dofinanso-

wania na te prace. 

Stopniowo wchodzimy w sezon inwestycyjny, 

przygotowujemy kolejne przetargi. 

WSPARCIE DLA PRACOWNIKÓW  
TRANSGRANICZNYCH 

Na granicy polsko-czeskiej w pasie przygra-

nicznym pojawił się problem, który dotknął wielu 

osób, pracujących po drugiej stronie Olzy. Obo-

wiązkowa 14-dniowa kwarantanna po każdym 
powrocie w oczywisty sposób uniemożliwiła co-

dzienne kontynuowanie pracy wszystkim pra-

cownikom transgranicznym. Jako przewodniczą-
cy Euroregionu Śląsk Cieszyński – Těšínské Slez-
sko wraz z kolegami po stronie czeskiej i polskiej 

staraliśmy się, aby ten problem na pograniczu 

polsko-czeskim został zauważony przez władze 

naszego kraju. 

Cieszy nas to, że po naszych interwencjach 4 
maja udało się odwołać konieczność kwarantanny 

i na nowo przywrócono bieżące przekraczanie 

granicy przez pracowników transgranicznych. 

Dziękuję za to wszystkim, którzy w tym procesie 
uczestniczyli i przyczynili się do zniesienia ob-

ostrzeń w tym zakresie. Dla gmin na naszym tere-

nie i mieszkańców z pogranicza Polski i Czech 

możliwość przekraczania granic odgrywa bardzo 
ważną rolę w codziennym życiu i pracy, a tym 

samym zdobywaniu środków do życia. 

POMOC PRZY WALCE Z PANDEMIĄ 

Chcę bardzo serdecznie podziękować pracow-
nikom biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Ry-

backa „Bielska Kraina” za pomoc w zwalczaniu 

pandemii. Podjęli oni inicjatywę uszycia mase-

czek na potrzeby ochrony osobistej, są one dwu-
stronne z kieszonką na filtr. Przygotowali je dla 

każdej z pięciu gmin wchodzących w skład Sto-

warzyszenia, oprócz Jasienicy także Bestwiny, 

Wilamowic, Czechowic-Dziedzic i Jaworza. Ma-
seczki trafiły do najbardziej potrzebujących i na-

rażonych na kontakt z wirusem, w naszym przy-

padku w pierwszej kolejności do jednostek straży 

pożarnej. 

KONCEPCJA UDROŻNIENIA KOMUNIKACJI 

Właśnie otrzymaliśmy gotowe opracowanie 

koncepcji nowego układu drogowego koło Urzę-
du Gminy, a więc na węźle S52 w Jasienicy. Cie-
szę się, że pomysł, jak rozwiązać ten złożony 

problem natężonego ruchu i korków w rejonie 

Urzędu i biblioteki po drugiej stronie ekspresów-

ki, znalazł uznanie i przełożenie w specjalistycz-
nym opracowaniu. Zakłada ono powstanie trzech 

rond, jednego przy bibliotece, drugiego koło 

Urzędu na skrzyżowaniu z ul. Międzyrzecką, 
trzeciego w rejonie szkoły na ul. Strumieńskiej. 
Powstałby też zupełnie nowy odcinek drogi po-

między ul. Międzyrzecką a Strumieńską łączący 

oba ronda, co znaczenie poprawiłoby przejezd-

ność w tym rejonie. 
Obecnie koncepcja posłuży nam do dalszych 

prac przy wdrażaniu rozwiązania tego problemu. 

Prowadzimy rozmowy na ten temat zarówno z 

panem starostą bielskim, odpowiedzialnym za 
drogi dojazdowe i przejazd pod drogą ekspreso-

wą, jak i Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych  
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i Autostrad, która z kolei odpowiada za S52 i 

zjazdy z niej. Chcemy doprowadzić jak najszyb-
ciej do zlecenia opracowania projektu wyko-

nawczego, a następnie do przebudowy układu 

komunikacyjnego w tej części gminy Jasienica. 

PIENIĄDZE NA PRZEBUDOWĘ DROGI 
Ze spraw związanych z drogownictwem warto 

poinformować również o pozyskaniu dofinanso-

wania z funduszu centralnego na przebudowę 
ważnej dla naszej gminy drogi powiatowej Mię-
dzyrzecze Dolne – Mazańcowice. Wszystko jest 

przygotowane, aby Starostwo Powiatowe w Biel-

sku-Białej podpisało umowę w tej sprawie, ma to 

nastąpić w najbliższym czasie. 
Chcę przypomnieć, że także jako Gmina Jasie-

nica zadeklarowaliśmy pomoc w realizacji tej in-

westycji w wysokości 2,926 mln zł. Zadanie bę-
dzie realizowane w cyklu dwuletnim, tak też zo-
staną przekazane pieniądze z naszego budżetu na 

wsparcie przebudowy, w tym roku będzie to 

1,463 mln zł, w przyszłym – kolejna transza. 

Droga ułatwi przejazd przez tę część naszej gmi-
ny, jednocześnie będzie stanowiła dogodny do-

jazd dla mieszkańców. 

Warto dodać, że Gmina Jasienica prowadzi 

kompletowanie dokumentacji, a także przygoto-
wuje aplikację o dofinansowanie przybudowy 

drogi Rudzica – Międzyrzecze Górne. Zleciliśmy 

również przygotowanie inwestycji budowy drogi 

gminnej do Jasienickiej Niskoemisyjnej Strefy 
Ekonomicznej od strony Rudzicy. Będzie to cał-

kowicie nowa droga, połączy Strefę ze szlakami 

komunikacyjnymi od strony zachodniej, znacznie 

podnosząc atrakcyjność i możliwości terenów in-
westycyjnych w Strefie. Dwa zjazdy na tak rozle-

gły teren to również bezpieczeństwo funkcjono-

wania.  

RUSZA INWESTYCJA W STREFIE 
Firma Rawibox z koncernu Rossmann otrzy-

mała dofinansowanie z funduszy ministerstwa na 

budowę zakładu na gruntach, które zakupiła w Ja-

sienickiej Niskoemisyjnej Strefie Ekonomicznej. 

Przypomnijmy, to łącznie 8,2 hektara. Od właści-
cieli pozyskaliśmy informację, że w tym roku ru-

szy budowa tego zakładu, inwestycja ma koszto-

wać 300 mln zł. Będzie to fabryka ekologicznych 

opakowań z tektury, łączonej specjalnym przyja-
znym dla środowiska klejem. 

To dobra informacja dla naszej gminy, bowiem 

z powodu pandemii cała gospodarka zwolniła, z 

całą pewnością wzrośnie bezrobocie. Nowy za-
kład pracy oferujący miejsca pracy pozwoli wielu 

mieszkańcom gminy Jasienica i naszego regionu 

znaleźć tutaj zatrudnienie. 

PODZIĘKOWANIE ZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ 
W tych trudnych dla całego świata czasach 

chciałem bardzo serdecznie podziękować miesz-
kańcom gminy Jasienica za ich odpowiedzialne 
podejście do wszystkich obostrzeń, nakazów i za-
kazów, jakie pomagają nam walczyć z samą pan-
demią, jak i jej skutkami. 

Dziękuję, że stosują się Państwo do rygorów 
epidemicznych, nie stwarzając tym samym moż-
liwości do rozprzestrzeniania się koronawirusa i 
wzrostu zachorowań. Taka odpowiedzialna po-
stawa powoduje, że na naszym terenie nie mamy 
ognisk epidemii, cały czas pozostajemy w stanie 
gotowości. Dzieje się tak pomimo, że jesteśmy 
częścią województwa śląskiego, w którym epi-
demia w Polsce daje o sobie najbardziej znać. A 
trzeba przypomnieć, że także w naszej gminie 
mieszkają pracownicy kopalń, gdzie takie ogniska 
wystąpiły najsilniej. 

Dziękuję też wszystkim służbom, strażakom, 
policjantom, pracownikom naszych przychodni 
lekarskich i mieszkańcom pracującym w służbie 
zdrowia, pracownikom Gminnego Ośrodka Po-
mocy Społecznej, sprzedawcom, pracownikom 
Urzędu Gminy i podległych jednostek oraz 
wszystkim innym, którzy na co dzień narażeni są 
na kontakt z wirusem podczas wykonywania swo-
ich obowiązków służbowych. Wytrwamy i razem 
pokonamy tą niewidzialną siłę niszczącą naszą 
populację. 

 Rozmawiał Mirosław Łukaszuk 

URZĄD GMINY JASIENICA INFORMUJE 
Od dnia 4 maja przywrócone zostało funkcjonowanie kasy.  

Kasa czynna będzie w następujących godzinach:  
• poniedziałki, środy i czwartki - 7.30 - 14.20,  
• wtorki - 7.30 - 15.20,  
• piątki - 7.30 - 14.00.  

Wpłaty będzie można dokonywać w Urzędzie tuż przy wejściu na 
dzienniku podawczym. Ze względu na ograniczenia związane z 
trwającą epidemią, drzwi wejściowe do Urzędu Gminy Jasienica 
będą nadal otwierane na dzwonek umieszczony obok drzwi.  

W trosce o zdrowie mieszkańców apelujemy, by do Urzędu 
wchodzić pojedynczo. W pozostałych sprawach pracownicy Urzę-
du będą przyjmować na sali GOK-u, obok urzędu.  

Ponadto przypominamy, że zgodnie z rozporządzeniem Rady 
Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia okre-
ślonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem 
stanu epidemii, podczas wizyt w Urzędzie wszyscy zobowiązani są 
do zakrywania ust i nosa.  
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WĘZEŁ DLA JASIENICY 
Jest już gotowa koncepcja nowego układu 

drogowego przy węźle na S52 w Jasienicy, któ-
ry pozwoli rozwiązać problemy komunikacyj-
ne w tym ruchliwym rejonie.  

  Wójt Janusz Pierzyna zlecił, opracowanie 
koncepcji, aby rozwiązać problem z zakorkowa-
nym skrzyżowaniem po obu stronach ekspresówki 
– przy bibliotece oraz Urzędzie Gminy. Budowa 
trzech rond oraz dodatkowej nowej drogi, omija-
jącej skrzyżowanie zjazdu z drogi S52, pozwoli 
rozładować ruch. Jedno rondo powstanie na 
skrzyżowaniu koło biblioteki, kolejne po przeje-
chaniu pod S52 na skrzyżowaniu z ul. Między-
rzecką w sąsiedztwie Urzędu Gminy. Stąd główny 
strumień ruchu samochodów skierowany będzie 
nie bezpośrednio na ul. Strumieńską, ale w prawo, 
na ul. Międzyrzecką. Kilkadziesiąt metrów dalej 
nastąpi zjazd z ul. Międzyrzeckiej w lewo w zu-
pełnie nową drogę, która połączy to skrzyżowanie 
z ul. Strumieńską na wysokości szkoły. W tym 
miejscu powstanie trzecie rondo.  

  – Układ jest złożony, ale pozwoli przy każdym 
skrzyżowaniu redukować część strumienia samo-
chodów, tym samym rozładować obecne korki. 
Zależy nam na wprowadzeniu skutecznego roz-
wiązania problemów komunikacyjnych na na-
stępne dziesięciolecia. Trzeba bowiem pamiętać, 

że samochodów i ruchu na drogach w tym rejonie 
raczej będzie przybywać – mówi wójt.  

Każde rondo będzie miało po 35 m średnicy 
zewnętrznej, drogi przejazdowe przynajmniej 7 m 
szerokości, powstaną chodniki i odwodnienia. Na 
skrzyżowaniu z nową drogą powstaną dodatkowe 
pasy do skrętu. Przy okazji zostanie także zmo-
dernizowany odcinek ul. Strumieńskiej od biblio-
teki do krzyżówki w Jasienicy z szerokim na 3,5 
m  chodnikiem po stronie zachodniej.  
Całość może kosztować ok. 8 mln zł. Wójt zazna-
cza, że przeprowadzenie inwestycji nie będzie 
jednak prostym zadaniem, bowiem cały rejon w 
sąsiedztwie drogi i skrzyżowania podlega Gene-
ralnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, a 
także Starostwu Powiatowemu, nie zaś gminnemu 
samorządowi. – Przygotowana koncepcja pozwoli 
na przygotowanie projektu wykonawczego i za-
biegi o realizację inwestycji. W tej sprawie pro-
wadzone są już rozmowy zarówno ze Starostą 
Bielskim, jak i Generalną Dyrekcją Dróg Krajo-
wych i Autostrad – dodaje Janusz Pierzyna. 

www.jasienica.pl 

Plany – rysunki są dostępne na www.jasienica.pl

 HOŁD OFIAROM MORDU KATYŃSKIEGO 
I KATASTROFY SMOLEŃSKIEJ

Wójt Janusz Pierzyna oraz prze-
wodniczący Rady Gminy Jasienica 
Czesław Machalica złożyli wieniec 
pod Pomnikiem obok Urzędu Gminy.  

 Przypomnijmy, Krzyż upamiętnia 
ofiary mordu katyńskiego, dokonanego 
w 1940 r. przez NKWD, jak również 
katastrofę lotniczą pod Smoleńskiem z 
udziałem Prezydenta RP Lecha Ka-
czyńskiego. Stanął w centrum Jasieni-
cy 30 kwietnia 2010 r., gdzie uroczy-
ście został poświęcony 3 maja 2010 r. 
Na pierwszej tablicy widnieje napis 
„W hołdzie ofiarom zamordowanym w 
Katyniu w 1940 r.”, zaś na drugiej 
„Pamięci ofiar katastrofy lotniczej pod 
Smoleńskiem w 2010 roku, w której 
zginęli Prezydent RP Lech Kaczyński 

z żoną Marią i 94 osoby, przedstawiciele najwyższych sfer 
życia politycznego, wojskowego i duchownego naszego pań-
stwa.”  

www.jasienica.pl

Patriotyzm nie polega na przekrzykiwaniu się kto Polskę bardziej kocha.  
Rzecz w tym, aby po cichu, z zaciętymi zębami, nieco pochylonym karkiem,  

ale z podniesioną głową żyć w niej i nie uciekać. 
Aleksander Kamiński. Kamienie na szaniec 
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NIEZWYKŁY PORANEK ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO 
 Świt. Przejmująca cisza, wschód słońca, po-

ranny śpiew ptaków. Przyroda budzi się do życia i 

daje znać, że już czas... już Ta pora. Jeszcze 

chłód, ale poranna rosa srebrzy się i migoce zwia-

stując ten czas, czas Zmartwychwstania Pańskie-

go. Pośród ciszy poranka, nieśmiało rozlegają się 
pierwsze dźwięki ,,Alleluja Pan Zmartwychwstał 

radujmy się wszyscy”. Te ciche, ale później coraz 

intensywniejsze i śmielsze dźwięki wydobywają 
się z instrumentów muzyków z całej gminy i 

gmin ościennych. Słychać je ze Świętoszówki, Ja-

sienicy, Grodźca, Iłownicy, Międzyrzecza, Ma-

zańcowic. Wszyscy, aż po Chybie. Każdy ze swo-

jego okna lub balkonu przekazuje mieszkańcom 

przesłanie,  jakże ważne w obecnej sytuacji 

,,będzie dobrze”. Potem dołączają się śpiewy lu-

dzi. Postacie w oknach, na balkonach, ogrodach. 

Pomimo wszystko, pomimo, że jesteśmy oderwa-

ni od swoich bliskich, myślami i sercem jedno-

czyliśmy się w tym pięknym i radosnym dniu z 

nadzieją, troską i podziwem dla tych, którzy wal-

czą bezpośrednio z wrogiem niewidocznym. My-

śli nasze skierowane były na Tego, który daje 

Nam nadzieję na Odrodzenie się w lepszym 

i piękniejszym świecie. Trzeba żyć, tworzyć, wy-

pełniać to, co jest nam dane. Cieszyć się, każdym 

dniem, bliskimi, szanować i pielęgnować trady-

cje, dostrzegać piękno przyrody i widzieć dobro 

w drugim człowieku. 
Grażyna Gaszek 

DZIEŃ EUROREGIONU ŚLĄSK CIESZYŃSKI 
22 kwietnia przypadał Dzień Euroregionu 

Śląsk Cieszyński. Euroregionu skupiającego 

przedstawicieli samorządów, organizacji i spo-

łeczności lokalnych, dla których ważna jest pie-

lęgnacja idei polsko-czeskiej współpracy.  

– W tym roku jest to szczególny Dzień, nie 

tylko święto naszego Euroregionu, ale i okazja do 

kolejnej, ważnej manifestacji, że nas w Eurore-

gionie Śląsk Cieszyński już się granicą rozdzielić 
nie da – mówi Bogdan Kasperek, dyrektor biura 

Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regional-

nej „Olza”.  

– W normalnych czasach byłaby to okazja do 

świętowania współpracy, która bardzo dobrze się 
układa pomiędzy naszymi krajami. Także ja w 

swojej gminie, którą kieruję, Gminie Jasienica 

bardzo cenię sobie współpracę z partnerami 

zwłaszcza z Petrvaldem, z którym łączy nas wie-

loletnia przyjaźń. Musimy przetrwać te ciężkie 

czasy, żeby dalej kontynuować współpracę. War-

to zaznaczyć, że czas pandemii nie wstrzymuje 

większości naszych wspólnych działań, które już 
kiedyś zostały podjęte i rozpoczęte – dodaje Wójt 

Janusz Pierzyna, który pełni funkcje przewodni-

czącego Euroregionu Śląsk Cieszyński – Těšínské 

Slezsko, a zarazem członka Zarządu Federacji Eu-

roregionów RP w Warszawie i reprezentuje 6 eu-

roregionów pogranicza polsko-czeskiego. 
www.jasienica.pl

PRACOWNICY TRANSGRANICZNI BEZ KWARANTANNY 
Po interwencji samorządów i organizacji re-

gionalnych z terenów przygranicznych, rząd 

umożliwił przekraczanie granicy polskim pra-

cownikom transgranicznym bez konieczności od-

bywania 14-dniowej kwarantanny. W imieniu 

samorządów Śląska Cieszyńskiego w tej sprawie 

napisał prezes Stowarzyszenia „Olza” Janusz Pie-

rzyna.  

Do poniedziałku 4 maja obowiązywały ograni-

czenia w przekraczaniu granicy, obejmujące rów-

nież ruch transgraniczny. M.in. Polacy pracujący 

na terenach przygranicznych Czech czy Niemiec 

za każdym razem po powrocie z pracy do Polski 

musieli przechodzić 14-dniową kwarantannę. To 

oczywiście uniemożliwiało im w tym okresie re-

gularną pracę. Obecnie mogą na powrót podjąć 
pracę w pasie transgranicznym.  

Wcześniej w sprawie zniesienia tego obowiąz-

ku interweniowały samorządy terenów przygra-

nicznych oraz regionalne stowarzyszenia. Janusz 

Pierzyna, prezes Stowarzyszenia Rozwoju i 

Współpracy Regionalnej „Olza”, a zarazem prze-

wodniczący Rady Euroregionu Śląsk Cieszyński i 

wójt gminy Jasienica, wystosował do premiera 

Mateusza Morawieckiego pismo, którego treść 
jest dostępna na www.jasienica.pl. 
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Z  G Ó R K I … 
Niby normalna niedziela 

05.04.2020 r. godz. 12.08.  Niedziela Palmo-

wa. Palma, tradycyjnie, zrobiona własnoręcznie 

wg przekazywanego z pokolenia na pokolenie, 

przepisu: z gałązek leszczyny, modrzewia, wierz-
by, „czterograniastego” drzewa, bazi, „kokoczu”, 

a „głowa” z drzewa oliwnego i jałowca… Ale nie 

będzie dalszej części tradycji – procesji z palma-

mi dookoła kościoła… A pogoda taka piękna, 

słoneczko świeci na błękicie nieba… Przyroda 

budzi się do życia, ptaki śpiewają i wiją gniazda i 

tylko jeden, nieuważny kos samczyk (bo z żółtym 
dziobkiem) miał nieszczęśliwy wypadek – ude-

rzył w szybę, w której odbijało się niebo i już nie 

dokończy gniazda… Kotka śpi na ławce, piesek 

drzemie na trawie, wiewiórka przeskakuje po ga-
łązkach orzecha…  

I niby normalnie, ale przed chwilą przywołała 

mnie do rzeczywistości informacja: zarażonych 

koronawirusem 3834 osoby, 84 zmarły… 
Ale mnie jest dobrze, a nawet lepiej, niż gdyby 

było normalnie. Bo gdyby było normalnie, to 

miałbym w marcu dwa spotkania autorskie, trzy 

występy kabaretu, kilka prób i koniecznych kil-
kunaście wyjazdów, a tak siedzę sobie w domu i 

piszę, a gdy ogarnia mnie znużenie, to spaceruję 
po moim 24-arowym raju, rąbię drzewo, wdy-

cham wiosenne powietrze… Słowem sielanka….  
Tylko niepokój, bo córka koleżanki z klasy, 

Marty, z mężem i dziećmi zarażona w szpitalu… 

Tylko tak pusto i cicho – nawet samochody skuli-

ły się w sobie, sąsiadki się nie spotykają na plo-
ty… Musiałem iść do lekarza, ale mnie nie przy-

jął, tylko pielęgniarka w maseczce i rękawicz-

kach, po kilkuminutowym pukaniu, otworzyła 

drzwi i obiecała, że załatwi z lekarzem co trze-
ba… Załatwiła, ale nie tak, bo lekarz, zaocznie się 
pomylił, więc będę musiał znowu kołatać do za-

mkniętych drzwi, bo muszę!  
Byłbym się pewnie czuł lepiej i spokojniej, ale 

jasna krew mnie zalewa, jak słyszę na własne 

uszy i widzę na własne oczy poczynania naszych 

wybrańców! Nie chcę mieszać się w politykę, ani 

w polityków. Bo jest na tym świecie, i poza tym 
światem, tyle rzeczy ważniejszych i piękniej-

szych… Ale jak słyszę, na własne uszy, w misyj-

nej telewizji, jak najważniejsza postać w tym kra-

ju mówi, że wybory MUSZĄ się odbyć i że będą 
BEZPIECZNE, to jasny szlag mnie trafia! Bo nie 

mogą być bezpieczne! I nie zmieni tego faktu na-

wet fanatyczna wiara w 

nieomylność z żądzą wła-

dzy przysłaniająca zdrowe 

zmysły i odpowiedzialność! 
I nie mam zamiaru tego 

nawet uzasadniać, bo to tak 

oczywiste… Bo choćby 

tylko była jedna ofiara, korespondencyjnych czy 
diabli wiedzą jakich wyborów, to tych wyborów 

nie powinno być 10 maja! I wierzę, że nie będzie! 

Że przejrzą na oczy ci przytakujący ślepo, bo są 
rzeczy ważniejsze niż totalna władza, czy totalna 
opozycja! Taką rzeczą jest życie ludzkie! Waż-
niejsze niż stanowiska i profity płynące z tych 

stanowisk! 

Nie możemy się spotykać. I słusznie! Nie mo-
żemy spacerować. I słusznie! Musimy uważać w 

każdym miejscu, by uchronić życie. I słusznie! A 

mamy brać udział w wyborach???!!! By narażać 
tysiące ludzi? Listonoszy czy nawet wojska (bo i 
takie pomysły się lęgną w szalonych głowach), 

tysiące w komisjach wyborczych… Jak trzeba 

być oderwanym od życia i otumanionym władzą, 
by coś takiego proponować? To się w głowie nie 
mieści! Ale w normalnej głowie, bo te, w których 

się rodzą takie pomysły, są nienormalne, niemo-

ralne i nieludzkie… 

No i po co ja się denerwuję? I tak należę już do 
grupy podwyższonego ryzyka… A to ryzyko i ci-

śnienie, i arytmię serca, i nerwicę, i… jeszcze 

podwyższam! Przejechał mi teraz pod oknami 

pierwszy dzisiaj samochód, a jest 11.56. Dzieci 
nie przyjadą na wspólny, niedzielny obiad. Syn 

wziął ślub i… kredyt na budowę domu… I się 
martwi, bo już nie pracuje… Siedzi w wynajętym 

mieszkaniu… Ściany nowego domu, z widokiem 
na Szyndzielnię, już stoją… Ale świat leży – na 

łopatkach…  

Ulicą idzie sąsiadka, w białej kurtce, sama… 

Gdzie ją niesie o takiej porze? I  z kim pogada, bo 
taka zawsze ugadana?  

Boli mnie głowa…. Chyba się upiję… Jeszcze 

przed obiadem… 

P.S. Jest 17.50 W telewizji widzę, że  już 4102 osoby 
zarażone (dzisiaj najwięcej – 475) zmarły 94… 

 P.S. 2. 20.04.2020 r. Wczoraj rekordowa ilość zara-

żonych 545, łącznie 9453; 362 nie żyje…  Ilości prze-
rażonych nie podano…                                                                

 Juliusz Wątroba



8  maj 2020 

NASZA ZIYMIA ROZTOMIŁO 
Witóm piyknie. 

Witóm Was piyknie w tym radosnym, wiosynnym 
czasie, jakim je okres Świąt Wielkanocnych, czasie 

radości, nadzieji, miłości. Słóneczko swojimi prómiy-
niami łogrzywo naszom roztomiłą ziymeczke, kiero 

się łobudziła z tego snu zimowego, coby zaś nas cie-
szyć niepowtarzalnym urokym, coby wydać w swojim 
czasie bogaty plón. Ale żeby ziymeczka wydała plón, 

trzeja ją łopatrować, trzeja ją miłować. Dzisiejszy 
człowiek tego robić nie umiy. Człowiek dzisiejszy mi-
łość do ziymi zatracił, ni miyjcie mi tego za złe, ale to 

je prowda. 

,,Chleba naszego, powszedniego daj nam dzisiaj” –
tak rzyko cały świat chrześcijański, do kierego i my 
należymy. Ale matkę, kiero rodzi nóm tyn chlyb, nisz-
czymy na kożdym kroku. Tak cofnijmy się kapkę do 

zadku, jak to było za naszych starzyków z tą miłością 
do ziymi. Żodnemu z nich do głowy nie przyszło, żeby 
chałpy postawić na piyknym, urodzajnym kónsku po-

la. Dyć by im sumiyni nie zezwoliło, byłby to grzych 
tak niszczyć ziemie. Chałpy stawiało się wedle drógi, 
nad rzykami, wedla stawu, w łęgu, pod kympami, tam 

kaj było pole jałowe i nieurodzajne. Pierwszo też była 
robota na polu, kiero musiała być na czas zrobióna, a 
jak stykło czasu, abo był deszcz, to sie wtedy robiło 

cosi w chałpie. 
Dzisio się to wszystko zwyrtło, inaczyj świat żyje. 

Ziymia żywicielka mo coroz miyni szacunku, chyba 

że je możliwość podziałkowanio i spiniężynio. Żodyn 
się tam nie dziwo, czy ta ziymia je urodzajna czy ni. I 

tak tam żodyn nie bydzie sadził. Dyć dzisio wszystko 
idzie kupić w Biedrónce, kaj ty jarzyny piyknie wy-
glądają, że aż łoczy się śmieją, a z grzóndki to taki 

zamazane – prawiła mi kiesi młodo paniczka.  

Podziwejcie się, jak to łod móndrych ludzi idzie 
się dowiedzieć móndrych rzeczy, ale na szczyńści je 

jeszcze kupe takich, co to wolą ze swoji grzóndki tyn 
zmazany gryncojk. A łopatrowani tego kónszczka 

ziymi sprawio im wielkóm ra-

dość. Łóni się przy tej robocie 
nie męczą, jakby się to ponikie-
rym zdało, bo ta ziymia, łobda-

rowuje ich plónami.  
Kie to piszym, czorne 

chmury zawisły nad światym - 

,,koronawirus”. Kiery jyno 
wiela ma sił żynie do sklepu, 

coby se kupić nejpotrzebniejsze rzeczy. Sklepowe 
półki zaczyły pustoszeć, czakają na nową dostawę. A 
jo pamiyntom z mojigo żywobycio, że taki roztomajte 

epidymie a kryzysy, jak to prawią, też bywały. Ludzie 
lecieli do sklepu, coby kupić najpotrzebniejsze  wiecy. 
Do takich należała sól i siarki, to były piyrsze potrze-

by, a ło resztę sie tam nie starali. Dyć w kożdej chałpie 
w piwnicy stoła beczka z kapustą, w corku były ziym-
nioki, wedla na kupce celer, pietruszka, buroczki, 

marchewka. Na dwiyrzach winiec czosnku, wedle 
skrzynka cebuli, a na ścianie na półkach pełno słojów 
z kómpotami i łogórkami. Na górze zaś wisioł miech 

fazoli, a w drugim były pieczki. Zaś w szpyrczoku 
kyns wyndzonej szpyrki. A u biydnego kumornika w 
chlywku stoła koza, a na grzyndzie chociaż ze dwie 

kury. Ludzie wiedzieli, że tyn ciynżki czas jakosikej 
przeżyją dzięki tej roztomiłej ziymeczce, jak to godali, 

kiero ich żywiła i łodpłacała miłością za miłość. Lu-
dzie downi żyli w zgodzie z naturą, a kiej słóneczko 
zachodziło niejedna starka abo starzyk siedzieli przed 

chałpą na wysiodku i rzykali: ,,Chleba naszego, po-
wszedniego daj nam dzisiaj”. Łóni w tej chwili wie-
dzieli, z kim godajóm i ło co pytajóm. 

Jeśli to piszym to nie po to, żeby tyn downy świat 
wrócił, ale po to, żeby se starzy przypómnieli a młodzi 
sie dowiedzieli, jak to downi na naszych dziedzinach 

bywało. 
J.N. Josiyniczanin 

ZASADY PRZYJMOWANIA ODPADÓW  
PRZEZ ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ S.A. 

Od 1 czerwca 2020 r. Zakład Gospo-
darski Komunalnej S.A. zaprzestaje 
przyjmowania odpadów pod kodem 17 
09 04 – mieszanych odpadów z budowy, 
remontów i demontażu. Od dostawców 
będą przyjmowane wyłącznie odpady po-
segregowane i jednorodne, tj.: 
• odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów, 
• gruz ceglany, 
• drewno, 
• tworzywa sztuczne, 
• opakowania... zgodnie z kodem kata-

logu odpadów. 

Ustawa o odpadach nakazuje planowanie wszelkiego rodzaju 
działalności w taki sposób, aby nie wytwarzać opadów, minimali-
zować ilości odpadów powstałych oraz zbierać je w sposób selek-
tywny celem umożliwienia ich recyklingu/odzysku lub innych spe-
cyficznych sposobów przetwarzania. Mając powyższe na uwadze, 
powinien rokrocznie następować spadek ilości dostarczonych od-
padów. 

 Uzyskanie frakcji nadających się do recyklingu/odzysku jest 
możliwe jedynie u źródła ich wytwarzania, tj. na etapie prowadze-
nia prac remontowo-budowlanych, zanim dojdzie do ich zanie-
czyszczenia. 

Co wynika dla nas? Możemy zawieź te odpady odpowiednio 
posegregowane do PSZOK-u lub zamówić odpłatnie kontener w 
firmie, która zajmuje się odbiorem i zagospodarowaniem odpadów 
poremontowych.



maj 2020  9 

OTWARCIE SZKOLNEJ INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ 
Od poniedziałku 4 maja zostały udostępnione 

(dla maksymalnie sześciu osób korzystających na 
danym obiekcie) boiska szkolne i wielofunkcyjne 
(w tym Orliki).  

Boiska szkolne w Gminie Jasienica są otwarte w 
godzinach od 8:00 do 20:00. Szczegółowe informa-
cje dot. korzystania z boisk szkolnych zostały 
przedstawione w regulaminach opublikowanych na 
stronach internetowych poszczególnych szkół oraz 
umieszczonych przed wejściem do obiektu sporto-
wego.  

Każde boisko jest monitorowane przez pracow-
nika szkoły, który odpowiadać za kontrolowanie 
dopuszczalnej liczby osób (6 osób) przebywających 
na terenie obiektu sportowego. Wejścia odbywają 
się o każdej pełnej godzinie. W przypadku braku 
kolejnych osób chętnych do korzystania z boiska 
szkolnego można przebywać na nim dłużej niż 1 
godzinę.  

Na terenie obiektów sportowych o charakterze 
otwartym obowiązują następujące zasady bezpie-
czeństwa:  
• zachowanie dystansu społecznego,  
• obowiązek zasłaniania twarzy (w momencie do-

tarcia na dany obiekt sportowy, natomiast przeby-
wając na np. boisku nie ma obowiązku zakrywania 
twarzy),  

• ograniczona liczba osób,  
• weryfikacja uczestników (zgłoszenie do pracow-

nika szkoły znajdującego się przy wejściu do 
obiektu),  

• brak możliwości korzystania z szatni i węzła sani-
tarnego (poza WC),  

• dezynfekcja urządzeń po każdym użyciu i każdej 
grupie,  

• obowiązkowa dezynfekcja rąk dla wchodzących i 
opuszczających obiekt,  

• korzystanie z osobistego sprzętu treningowego lub 
dezynfekcja po każdym użyciu. 

www.jasienica.pl

MASECZKI DLA STRAŻAKÓW Z GMINY JASIENICA 
Na ręce wójta gminy Jasienicy Janusza Pie-

rzyny Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka 
„Bielska Kraina” przekazało strażakom z terenu 
gminy Jasienica maseczki ochronne.  

Stowarzyszenie sto pierwszych maseczek prze-
kazało strażakom w piątek 24 kwietnia.  

Pracownicy stowarzyszenia sami uszyli masecz-
ki, są one dwustronne z kieszonką na filtr. W ten 
sposób LGR postanowił wesprzeć służby, które nie-
zależnie od epidemii niosą pomoc w wypadku poża-
rów, usuwania skutków miejscowych zagrożeń, ale 
także w przypadkach związanych z pandemią. Ma-
seczki będą zabezpieczać strażaków w czasie akcji.  

– To pozytywna inicjatywa pracowników Stowa-
rzyszenia, aby pomagać w walce z koronawirusem 
w gminach członkowskich. Będzie kontynuowana – 
podkreśla wójt. Przypomnijmy, że Janusz Pierzyna 
od października 2019 roku pełni funkcję prezesa 
stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Bielska 

Kraina”, zrzeszającego okoliczne samorządy i go-
spodarstwa rybackie. Od początku powstania był 
wiceprezesem LGR.  

www.jasienica.pl

ROZBUDOWA SZKOŁY W ŚWIĘTOSZÓWCE 
Rozpoczyna się rozbudowa szkoły w Święto-

szówce. Oprócz sal lekcyjnych przybędzie rów-
nież stołówka.  

– Rozbudowa była konieczna, bowiem z powodu 
reformy oświaty w szkołach podstawowych przyby-
ły dwa dodatkowe roczniki. Nowy obiekt umożliwi 
stworzenie dobrych warunków do nauki także w ko-
lejnych latach wszystkim uczniom. W tym rejonie 
nasza gmina intensywnie się rozwija, z roku na rok 
przybywa tam mieszkańców – wyjaśnia wójt Janusz 
Pierzyna.  

Obecna szkoła zostanie rozbudowana o nowe 
skrzydło oraz o stołówkę szkolną. Nowe skrzydło 
powstanie na wolnej przestrzeni pomiędzy istnieją-

cym budynkiem szkoły a kościołem. Stołówka wraz 
z kuchnią zostanie wybudowana w luce pomiędzy 
istniejącym budynkiem szkolnym a salą gimna-
styczną, to właśnie od strony wejścia do sali będzie 
można wejść również do stołówki. Jak wyjaśnia 
wójt Janusz Pierzyna, całość inwestycji o wartości 
ponad 4,7 mln zł zostanie pokryta z budżetu Gminy 
Jasienica, gdyż brak jest programów zewnętrznych, 
z których można by dofinansować takie zadania 
gminy. Budowa części dydaktycznej zakończy się 
do połowy przyszłego roku, stołówki potrwa rok 
dłużej.  

www.jasienica.pl
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POMOC WOJSK OBRONY TERYTORIALNEJ 
W ROZWIEZIENIU ŻYWNOŚCI 

Ponad tonę ważyły paczki, jakie Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Jasienicy wraz z 
żołnierzami Wojsk Obrony Terytorialnej przed 

świętami dostarczył do potrzebujących w naszej 

gminie.  
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jasieni-

cy realizuje pomoc żywnościową dla osób najbar-
dziej potrzebujących z gminy Jasienicy w ramach 
Programu Operacyjnego „Pomoc Żywnościowa 
2014-2020”, współfinansowanego ze środków Eu-
ropejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrze-
bującym. Żywność jest przywożona z Bielska-Białej 
z magazynu Caritasu Diecezji Bielsko-Żywieckiej 
dzięki wsparciu prezesa Rolniczej Spółdzielni Pro-
dukcyjnej z Jasienicy Jerzego Czudka. Następnie 
osoby i rodziny, które są zakwalifikowane do po-
wyższego Programu regularnie odbierają żywność z 
magazynu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Jasienicy.  

W obecnej sytuacji stanu epidemii, aby nie nara-
żać zdrowia i życia osób korzystających z pomocy, 
pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
przygotowali dla każdej osoby i rodziny paczki 
żywnościowe. Wojsko Obrony Terytorialnej z 133. 
Batalionu Lekkiej Piechoty z Cieszyna wraz z pra-
cownikami socjalnymi w dniach od 6 do 8 kwietnia 

rozwiozło paczki do 106 rodzin na terenie całej 
gminy Jasienica. Całkowita waga rozwiezionych 
produktów wyniosła 1 tonę i 72 kg.  

Jak zaznacza Agnieszka Bednarz, kierownik 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jasieni-
cy, skierowała podziękowania za pomoc do 133. 
Batalionu Lekkiej Piechoty z Cieszyna z Wojsk 
Obrony Terytorialnej, bez którego nie byłoby moż-
liwości dostarczenia tak dużej ilości żywności 
wszystkim rodzinom w okresie przedświątecznym.  

www.jasienica.pl

ŚWIĘTOSZÓWKA: NOWY WÓZ BOJOWY 
Rozbudowano garaże w OSP Świętoszówka z 

myślą o nowym wozie ratowniczo-gaśniczym 
marki Renault D16, który trafił już do jednostki. 

Na przełomie roku został kupiony dzięki dofi-
nansowaniu, jakie wójt Janusz Pierzyna pozyskał ze 
źródeł zewnętrznych. Fabrycznie nowy, utereno-
wiony samochód, z sześcioosobową kabiną, wypo-
sażony został w moduł zarówno gaśniczy, jak i ra-
townictwa drogowego. Ma zbiornik na wodę o po-
jemności 3,5 tys. litrów i osobny na środek piano-
twórczy o pojemności 350 l. Również posiada dwu-
zakresową autopompę marki Godiva P2A2010 o 
wysokiej wydajności i działko dachowe. 

Samochód kosztował ponad 821 tys. zł, z czego z 
budżetu Gminy Jasienica pochodzi przeszło 361 tys. 

zł, z MSWiA – 70 tys. zł, z funduszu Komendy 
Głównej PSP – 100 tys. zł, z Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Katowicach – 50 tys. zł, zaś Narodowego – 240 tys. 
zł. 

Warto przypomnieć, że na przełomie roku do 
jednostki z OSP w Rudzicy trafił także fabrycznie 
nowy wóz strażacki marki Scania P320, również z 
dofinansowaniem zewnętrznym. Łącznie pojazd 
kosztował 930 tys. zł. Z kolei OSP Jasienica otrzy-
mała wóz wsparcia technicznego marki Mercedes z 
Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w 
Bielsku-Białej.  

www.jasienica.pl

Wszystkim, którzy w tak bolesnych dla nas chwilach dzielili z nami smutek i żal, 

okazali wiele serca i życzliwości po odejściu naszego kochanego  
Ojca, Dziadka, Pradziadka 

       Ś.P. Edwarda KOBIELI 
Rodzinie, Sąsiadom, Znajomym, Pracownikom Gazowni w Bielsku-Białej 

za okazaną pamięć, wyrazy współczucia, złożone ofiary i kwiaty. 

Serdeczne podziękowania składają       
                                                 Córka i Syn z Rodziną 
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TRWA BUDOWA SALI 
Budowa sali gimnastycznej przy szkole w 

Międzyrzeczu Górnym osiągnęła tzw. stan suro-
wy otwarty. Zakończenie całej inwestycji zapla-
nowano na maj przyszłego roku.  

Budowa nowego obiektu osiągnęła stan surowy 
otwarty, właśnie rozpoczął się montaż okien. Jak 
wyjaśnia wójt gminy Jasienica Janusz Pierzyna, pra-
ce trwają zgodnie z harmonogramem, zakończenie 
budowy i oddanie sali do użytku planowane jest na 
maj 2021 r. – Nowa sala gimnastyczna umożliwi 
prowadzenie zajęć wychowania fizycznego dla 
wszystkich uczniów całej powiększonej po reformie 
szkoły – wyjaśnia wójt Janusz Pierzyna.  

Przypomnijmy, od września ub. roku Zespół 
Szkolno-Przedszkolny w Międzyrzeczu Górnym 
dysponuje nowym segmentem dydaktycznym z czte-
rema dodatkowymi klasami. Budowa kosztowała 
budżet Gminy ponad 2,1 mln zł, ale była konieczna, 
aby prowadzić lekcje w dogodnych warunkach. Po 
likwidacji gimnazjów bowiem nauka w szkołach 
podstawowych została wydłużona o dwa lata. To 

oznaczało, że każda szkoła tego typu musiała po-
mieścić dwa dodatkowe roczniki: 7- i 8-klasistów.  

Nowy obiekt sportowy ma wymiary 39 na 19,5 
m, sama sala mierzyć będzie 27,5 na 16,5 m. To po-
zwoli na rozgrywanie meczów większości halowych 
dyscyplin drużynowych, a jednocześnie w codzien-
nym użytkowaniu podzielić salę na części, aby pro-
wadzić równolegle kilka zajęć wychowania fizycz-
nego.  

Wewnątrz obok sali będzie zaplecze szatniowo-
sanitarne z szatniami, toaletami, natryskami, wenty-
latorownią i pomieszczeniami magazynowymi. 
Łącznie budynek będzie dysponować 733,83 mkw. 
powierzchni użytkowej. Sala docelowo zostanie po-
łączona przewiązką z głównym budynkiem szkoły, 
co pozwoli uczniom dostać się ze szkoły do sali bez 
konieczności wychodzenia na zewnątrz. Dodatkowo 
na piętrze zaplecza powstają dwie sale dydaktyczne.  

Cała inwestycja będzie kosztować blisko 4,6 mln 
zł, z tego 1,52 mln zł wójt pozyskał na ten cel 
wsparcie funduszy zewnętrznych.  

www.jasienica.pl

WYGRANA W KONKURSIE KRUS 
Karolina Drozdek, uczennica szkoły w Ru-

dzicy, została laureatką konkursu o tematyce 

bezpieczeństwa pracy na terenach wiejskich.  

Konkurs „Krzyżówka z KRUS” polegał na 

rozwiązaniu 10 krzyżówek z ukrytymi hasłami. 

Tematyka wszystkich haseł w krzyżówkach wią-
zała się z zasadami bezpieczeństwa i higieny pra-

cy na wsi. Organizator, czyli Oddział Regionalny 

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w 

Częstochowie, przygotował go z myślą o 

uczniach szkół podstawowych z terenów wiej-

skich województwa śląskiego.  

Jak wyjaśniają w KRUS, rozwiązanie wszyst-

kich krzyżówek wymagało wykazaniem się wie-

dzą na temat zagrożeń i zasad bezpiecznej pracy 

w gospodarstwie rolnym, co z kolei wystawia 

bardzo dobre świadectwo kadrze pedagogicznej 

szkół, do których uczęszczają laureaci. Jak bardzo 

ta wiedza jest istotna, podkreślają statystyki. W 

ciągu ostatnich trzech dekad liczba wypadków w 

rolnictwie na terenie województwa śląskiego 

zmalała aż o jedną trzecią.  
Organizatorzy dla uczestników konkursu przy-

gotowali broszury z krzyżówkami, w odpowiedzi 

łącznie nadesłano 425 kuponów, spośród których 

287 wypełniono prawidłowo. Wśród tej liczy wy-

losowano 15 nagród, jedna z nich trafi do Karoli-

ny z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Jana 

Pawła II w Rudzicy. Gratulujemy.  
www.jasienica.pl 

KARTKA DLA MEDYKA 
Uczniowie z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 

w Mazańcowicach przyłączyli się do ogólnopol-
skiej akcji „Kartka dla medyka”.  

Dzieci i młodzież wykonały mnóstwo pięk-
nych kartek, które sfotografowały i przesłały do 
szkoły. Teraz szkoła prezentuje je wszystkie na 
swojej stronie, ale po zakończeniu izolacji i po-
wrocie do szkoły kartki zostaną przekazane służ-
bom medycznym i ratowniczym. Akcja ma za cel 
wyrażenie swojego wsparcia i podziękowania 
służbom medycznym. Zainicjowały je autorki 
bloga edukacyjnego www.specjalni.pl. Zyta Cze-
chowska i Jolanta Majkowska z Zespołu Szkół 

Specjalnych w Kowanówku. – Wykorzystajmy 
ten czas na rozmowy, debaty, wypowiedzi, rysun-
ki, a nawet wypracowania na temat pracy lekarzy, 
pielęgniarek, ratowników medycznych i wszyst-
kich pracowników służby zdrowia – zachęcają au-
torki bloga. – Kartka dla Medyka ma być formą 
podziękowania dla personelu medycznego za 
walkę z koronawirusem – dodają. Akcja spotkała 
się z szerokim odzewem w środowisku oświato-
wym, przysłano tysiące prac. Autorki zachęcają, 
aby każda uczestnicząca w akcji szkoła umieściła 
kartki na swojej stronie.  

www.jasienica.pl 
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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
30

 

sobota     8
00 

- 13
30

 

 

 

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 

 




