
 

Przy Ośrodku Zdrowia w Rudzicy 

uruchomiono windę. Ułatwi starszym 

osobom oraz niepełnosprawnym dotar-

cie do lekarza i na zabiegi.  
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m i e s i ę c z n i k   s a m o r z ą d o w y  g m i n y

W niedzielę 9 sierpnia parafianie i zaproszeni goście świętowali 90. rocznicę poświęcenia 

świątyni w Mazańcowicach, która służy miejscowej społeczności luterańskiej. 

W Rudzicy na terenach przyszkolnych powstała stacja 
naprawy rowerów wraz ze stacjonarnym zestawem gier.  

Rudzicki punkt naprawy wraz z zestawem gier powstał 
jako część projektu współpracy „Stacja Regeneracja” reali-
zowanego przez lokalne grupy działania „Ziemia Bielska”, 
„Ziemia Pszczyńska” oraz „Żywiecki Raj”. Stacje rowerowe 
stanęły w 34 lokalizacjach wskazanych przez gminy należą-
ce do LGR-ów. Całkowity koszt instalacji wraz z przygoto-
waniem terenu, m.in. ułożeniem kostki brukowej, to 26,8 
tys. zł.  
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RELACJE WÓJTA GMINY JASIENICA 
DUŻO ZDROWIA DLA 
PANI MARII 

Swoje 90. urodziny 
obchodziła bardzo za-
służona dla naszej spo-
łeczności pani Maria 
Dziadek. To niezwykle 
pozytywnie nastawiona 
do świata i ludzi osoba, 
mimo że bardzo wiele 

przeszła w dzieciństwie podczas wojny. Złożyłem 
jej w imieniu wszystkich mieszkańców gminy Ja-
sienica życzenia wielu kolejnych lat w dobrym 
zdrowiu, pani Maria ciągle zachowuje wigor i du-
żo energii. Podziękowałem za wkład, jaki przez 
wiele, wiele dekad włożyła w rozwój naszej gmi-
ny, służąc kolejnym pokoleniom mieszkańców 
Jasienicy. 

Pani Maria pochodzi spod Lwowa, do Jasieni-
cy jako młoda dziewczyna dotarła wraz z ojcem i 
siostrą po II wojnie światowej, szybko wrosła w 
Śląsk Cieszyński. Przez wiele lat prowadziła 
szkolenia rolnicze dla naszych mieszkańców, 
włączyła się w ruch spółdzielczy na wsi, była za-
łożycielką jasienickiego Koła Gospodyń Wiej-
skich, potem zespołu Jasieniczanka, przyczynia-
jąc się do rozpropagowania zwyczajów, obrzę-
dów, gwary, strojów Śląska Cieszyńskiego. W 
1970 r. została kierowniczką Ośrodka Nowocze-
snej Gospodyni Gminnej Spółdzielni Samopomoc 
Chłopska, prowadziła różnego rodzaju usługi, 
m.in. kroju i szycia, krawieckie, fryzjerskie, kuli-
narne. Także po przejściu na emeryturę pozostała 
aktywną, założyła i przez wiele lat przewodniczy-
ła Kołu nr 21 Związku Emerytów, Rencistów i 
Inwalidów w Jasienicy. 

WINDA W OŚRODKU ZDROWIA 
W budynku Ośrodka Zdrowia w Rudzicy zo-

stała uruchomiona winda, która w znaczny sposób 
ułatwi osobom starszym oraz niepełnosprawnym 
dotarcie do gabinetów lekarskich i na zabiegi. O 
inwestycji myśleliśmy już od jakiegoś czasu, bo-
wiem przychodnia zajmuje kilka kondygnacji bu-
dynku. W tego typu obiektach, gdzie często poja-
wiają się osoby z problemami z poruszaniem się, 
budowanie udogodnień powoli staje się standar-
dem. Cieszę się więc, że i w naszej gminie stop-

niowo dochodzimy do takich rozwiązań, które 
pozwalają do niedawna wykluczonym osobom in-
tegrować się z całą społecznością. 

Szyb windy w ośrodku zdrowia w Rudzicy zo-
stał dobudowany do istniejącej klatki schodowej. 
Winda ma udźwig 630 kg, wwozi pasażerów z 
poziomu parkingu na wysoki parter, pierwsze i 
drugie piętro. Koszt całości prac przekroczył pół 
miliona złotych. 

POWSTAŁA STACJA NAPRAWY ROWERÓW 
Również w Rudzicy, na terenach przy szkole, 

powstała stacja naprawy rowerów wraz ze stacjo-
narnym zestawem gier. Stacja przeznaczona jest 
do samodzielnych napraw rowerów, na swoim 
wyposażeniu ma kompleksowy zestaw narzędzi 
na trwałe zamontowanych. Jest tu także wieszak 
na rower oraz pompka. Komplet narzędzi pozwala 
na dokonanie każdej rowerowej naprawy lub re-
gulacji. Obok zamontowano także gry, z jakich 
można skorzystać w przerwie wycieczki czy spa-
ceru. Zestaw składa się ze stołów do szachów, 
piłkarzyków i tenisa stołowego. Przy budowie 
stacji został przygotowany też teren, m.in. ułożo-
no kostkę brukową. 

Miejsce powstało jako część projektu „Stacja 
Regeneracja” trzech lokalnych grup działania w 
regionie: „Ziemi Bielskiej”, „Ziemi Pszczyńskiej” 
oraz „Żywieckiego Raju”. Łączny koszt projektu 
wyniósł 1,210 mln zł, zaś stacji w Rudzicy – 26,8 
tys. zł. – w 100% sfinansowane przez LGD Biel-
sko-Biała. 

KOLEJNE DROGI WYREMONTOWANE 
Tegoroczne remonty dróg gminnych postępują 

zgodnie z przyjętym harmonogramem. W ostat-
nich tygodniach w trzech kolejnych sołectwach 
zostały wyremontowane zniszczone odcinki. I tak 
w Międzyrzeczu Górnym wyremontowano łącz-
nie 226 m dróg za kwotę 97,3 tys. zł. Na ul. Gra-
binka po każdej większej ulewie tworzyły się roz-
lewiska, utrudniające przejście i przejazd, teraz 
ten fragment drogi został przeprofilowany, co 
rozwiązało problem z podtopieniami. Na ulicy 
Stolarskiej zaś wzmocniono podbudowę, nałożo-
no również nakładkę asfaltową, uregulowano też 
pobocza. W Wieszczętach podobnie wyremonto-
wano 64 m ulicy Polnej do granicy z Łazami. 
Koszt remontu w tym wypadku wyniósł 29,1 tys. 
zł.  

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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Z kolei w Bierach remont przeszedł ostatni już 
odcinek ul. Ogrodowej o długości 233 m i warto-
ści 133,6 tys. zł.Wkrótce zostaną oddane do użyt-
ku ulice w kolejnych sołectwach. 

PODSUMOWANIE PRACY LGR 
Chciałem złożyć serdeczne podziękowania dla 

wszystkich członków Stowarzyszenia Lokalna 
Grupa Rybacka „Bielska Kraina”, którzy podczas 
Walnego Zebrania udzielili całemu zarządowi ab-
solutorium za 2019 r. Warto przypomnieć, że w 
pracach Stowarzyszeniu biorę udział od początku 
jego powstania, najpierw jako wiceprezes, a w 
ubiegłym roku zostałem wybrany na stanowisko 
prezesa. Funkcję tę objąłem po śmierci zasłużo-
nego dla naszego regionu i stowarzyszenia Zdzi-
sława Byloka. 

Spotkanie odbyliśmy w sali Drzewiarza przy 
zachowaniu środków ostrożności i dystansu spo-
łecznego wynikającego z pandemii. Dziękuję przy 
tej okazji pracownikom biura naszego Stowarzy-
szenia, którzy przygotowali dla członków Zebra-
nia specjalne maseczki z motywem rybackim. W 
trakcie Walnego Zebrania przegłosowaliśmy 
m.in. aktualizację Lokalnej Strategii Rozwoju, 
zmiany w Regulaminie Rady i Procedurze prze-
prowadzania naborów. Walne Zebranie przyjęło 
sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2019 
rok. 

PROBLEM ZALEWANEJ REMIZY 
Pod koniec lipca gwałtowne opady deszczu po 

raz kolejny doprowadziły do zalania strażnicy 
OSP Jasienica, której pomieszczenia i garaże 
znajdują się poniżej poziomu ulicy. Tak dzieje się 
bardzo często, w tym roku już chyba po raz szósty 
w ciągu kilku godzin deszczu woda wypełniła 
pomieszczenia na wysokość 30-40 cm, dosłownie 
wylewała się ze ścian. To bardzo trudna sytuacja, 
bowiem w tym samym czasie, gdy druhowie są 
wzywani do pomocy przy różnego rodzaju podto-
pieniach w innych częściach naszej gminy, muszą 
też zajmować się usuwaniem skutków zalania we 
własnej remizie. 

Toteż cieszę się, że podjęliśmy decyzję o bu-
dowie nowej strażnicy. Sama inwestycja już trwa, 
druhowie będą pełnić służbę w godnych warun-
kach, na jakie zasługują. Co więcej budowa no-
wego obiektu – tzn. nowej strażnicy OSP Jasieni-
ca oraz rozbudowa Urzędu Gminy – umożliwi 
nam całościowe rozwiązanie tego problemu z za-
lewaniem. 

Nie tylko dlatego, że nowe garaże straży po-
żarnej będą na poziomie ulicy, a nie jak teraz, po-
niżej. Przy okazji inwestycji zostanie wykonane 

również odwodnienie terenu. Wcześniej nie mie-
liśmy takiej praktycznej możliwości. Teraz, po 
zakupie sąsiedniej nieruchomości poprowadzimy 
kolektor właśnie po tym gruncie i będziemy od-
prowadzać wody deszczowe do rzeki Jasieniczan-
ka. To z jednej strony sprawi, że zarówno nowy 
obiekt nie będzie narażony na podtopienia, jak i 
garaże na poziomie piwnicy obecnej siedziby 
straży zostaną uchronione przed kolejnymi zala-
niami. 

Docelowo zamierzamy również rozwiązać 
problem podtapiania podpiwniczenia w nieodle-
głym ośrodku zdrowia, poprzez podłączenie tam-
tego terenu specjalistyczną metodą przewierce-
niową do powstałego kolektora. 

MAMY NOWYCH STRAŻAKÓW 
Serdecznie gratuluję czterdziestu druhnom i 

druhom z różnych jednostek OSP gminy Jasieni-
ca, którzy pomyślnie przeszli szkolenie i egzamin, 
tym samym zostając czynnymi strażakami Ochot-
niczej Straży Pożarnej. Egzamin ze szkolenia 
podstawowego, który pozwala im uczestniczyć w 
akcjach ratowniczo-gaśniczych, został przepro-
wadzony w naszej nowej strażnicy w Mazańco-
wicach, którą oddaliśmy w tamtym roku. 

Był to kurs podstawowy, przygotował druhów 
do bezpiecznego udziału w działaniach ratowni-
czo-gaśniczych. Uczestnicy musieli m.in. po-
myślnie zaliczyć test w komorze dymowej, jaki 
przeprowadzono w siedzibie bielskiej Państwowej 
Straży Pożarnej. To przepustka do dalszego zdo-
bywania wiedzy i umiejętności na kolejnych 
szkoleniach organizowanych dla strażaków 
ochotników. 

Na uwagę zasługuje fakt, że nowi druhowie 
poddali się szkoleniu z zachowaniem rygorów 
związanych z pandemią, co znacznie utrudniało 
im przyswajanie niezbędnej wiedzy i umiejętno-
ści. Bardzo się cieszę, że przybywa nam ochotni-
ków gotowych nieść pomoc mieszkańcom naszej 
gminy i sąsiednich miejscowości. Zawsze podkre-
ślam wielkie zasługi naszych 12 jednostek Ochot-
niczych Straży Pożarnych w zapewnieniu bezpie-
czeństwa, to także jest okazja, aby im podzięko-
wać za ofiarną służbę. 
O ODNOWIENIE LINII KOLEJOWEJ 

Jako samorządy południowej części woje-
wództwa śląskiego prowadzimy bardzo zaawan-
sowane rozmowy na temat odnowienia linii kole-
jowej nr 190 Bielsko-Cieszyn. Odbyło się już kil-
ka spotkań w tym gronie, formułujemy wniosek w 
tej sprawie, aby przekonać pana marszałka woje-
wództwa śląskiego do włączenia się w  
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realizację ożywienia tego odcinka komunikacji 

szynowej, bo to podlegające mu koleje będą ob-
sługiwać tę linię. 

Gminie Jasienica zależy na przywróceniu li-
nii kolejowej przede wszystkim dlatego, żeby w 
przyszłości można było korzystać z dogodnego 
połączenia z turystycznymi i rekreacyjnymi te-

renami Śląska Cieszyńskiego. Myślę tutaj o ro-
werowych wycieczkach – nie tylko mieszkań-
ców naszej gminy, ale i Bielska-Białej – wzdłuż 
wałów rzeki Wisły czy odwiedzanie Wisły, 
Ustronia lub innych podgórskich miejscowości 
naszego regionu. Dziś dojazd rowerem po starej 

ulicy Cieszyńskiej w rejonie Świętoszówki czy 
Grodźca stanowi duże wyzwanie. Dużo łatwiej 
byłoby wpakować rower do pociągu, dojechać 
na miejsce i tam korzystać z przystosowanych 
do tego ścieżek rowerowych. 

Toteż zależy nam na takim połączeniu kole-

jowym, zwłaszcza w okresie weekendów i wa-
kacji. Sprawa jest dosyć pilna, jeszcze w tym 

miesiącu wszystkie samorządy muszą się poro-

zumieć, aby skutecznie aplikować o środki na 
przebudowę tej linii. 

Dla mnie osobiście ważne w tej sprawie jest 
spojrzenie na sprawę przywrócenia linii Biel-
sko-Cieszyn również jako na nasze kulturowe 
dziedzictwo. Nasi przodkowie doprowadzili do 

wybudowania kolei, aby unowocześnić region, 
dać mu nowe możliwości rozwoju, a tym sa-
mym budować przyszłość i bogactwo tej ziemi. 
Przez cały wiek kolej funkcjonowała, a potem 
przez ostatnie dwadzieścia lat z różnych przy-
czyn doszło do zapaści. Dziś mamy okazję 
przywrócić to świadectwo gospodarczej zarad-
ności naszych dziadków, nadać mu nowy wy-
miar, także przecież gospodarczy, umotywowa-
ny nie tylko jednak finansowo, ale i społecznie, 
integrująco cały region. To nasz obowiązek 
wobec przyszłych pokoleń. 

Rozmawiał Mirosław Łukaszuk

JUBILEUSZ SPOŁECZNICZKI 
 Kwiaty i okolicznościową tabliczkę wręczył 

wójt gminy Jasienica obchodzącej 90. urodziny 
Marii Dziadek, społeczniczce, która przez wiele 

dekad działała w organizacjach lokalnych.  
Pani Maria pochodzi spod Lwowa, po II wojnie 

światowej przeprowadziła się na Śląsk Cieszyński i 
szybko w niego wrosła. W latach 50. prowadziła 

służbę instruktorską przysposobienia rolniczego przy 

organizacjach społeczno-gospodarczych i spółdziel-

czych na wsi. Do jej zadań należało doradztwo in-
dywidualne, odczyty, pogadanki, poradnictwo gru-

powe dla zespołów i kół zainteresowań, organizacja 

pokazów, konkursów, wystaw rolniczych. Współ-

tworzyła biblioteki i współpracowała z organizacja-
mi społecznymi. W 1962 r. założyła Koło Gospodyń 
Wiejskich w Jasienicy, organizowała przedstawienia 

i kursy rolnicze, zabawy charytatywne, a także róż-
nego rodzaju uroczystości gminne, przeglądy i kon-
kursy kulinarne, pokazy i okolicznościowe spotkania.  

W 1970 r. została kierowniczką Ośrodka Nowo-

czesnej Gospodyni gminnej Samopomocy Chłop-

skiej, prowadziła różnego rodzaju usługi, m.in.: kra-
wieckie, fryzjerskie, krojenia, gotowanie. W 1988 r. 

przy Gminnym Ośrodku Kultury w Jasienicy założy-

ła Zespół Regionalny „Jasieniczanka”, przyczyniając 

się do rozpropagowania zwyczajów, obrzędów, gwa-
ry, strojów Śląska Cieszyńskiego.  

Została aktywną także później, założyła i 
przewodniczyła Kołu nr 21 Emerytów, Renci-

stów i Inwalidów w Jasienicy. Oprócz organi-

zowania licznych wycieczek i spotkań dla 

członków Koła z inicjatywy jego przewodni-
czącej odwiedzano chorych członków i pamię-
tano o jubilatach.  

Mimo podeszłego wieku pani Maria pozo-

staje w dobrym zdrowiu i nie rezygnuje z ak-
tywności społecznej.   

www.jasienica.pl
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Powszechny Spis Rolny 2020 odbędzie się od 1 września 
do 30 listopada 2020 r., według stanu  
w dniu 1 czerwca 2020 r., na terenie całego kraju. Udział w 
spisie jest obowiązkowy. 
Obowiązek realizacji spisów nakłada na państwa członkow-
skie Unii Europejskiej rozporządzenie Parlamentu Europej-
skiego i Rady, jak również wynika on z rekomendacji FAO, 
zawartych w dokumencie pn. Światowy program spisów rol-
nych rundy 2020 r. W państwach członkowskich ONZ pełne 
badanie realizowane jest raz na 10 lat i obejmuje wszystkie 
gospodarstwa rolne. W Polsce poprzedni Powszechny Spis 
Rolny odbył się w 2010 r. 
Podstawowe cele Powszechnego Spisu Rolnego: 
 zapewnienie bazy informacyjnej o gospodarstwach rol-

nych i związanych z nimi gospodarstwach domowych, 
koniecznej dla realizacji krajowej, regionalnej i lokalnej 
polityki rolnej i społecznej na wsi; 

 dostarczenie informacji niezbędnych do planowania po-
lityki żywnościowej, trendów hodowli zwierząt gospo-
darskich, struktury zasiewów upraw rolnych; 

 analiza zmian, jakie zaszły w rolnictwie na przestrzeni 
ostatnich 10 lat; 

 wykonanie zobowiązań Polski w zakresie dostarczenia 
informacji na potrzeby organizacji międzynarodowych – 
EUROSTAT, FAO, OECD; 

 aktualizacja statystycznego rejestru gospodarstw rol-
nych i przygotowanie operatów do pogłębionych badań 
reprezentacyjnych z zakresu rolnictwa w kolejnych la-
tach. 

Kto podlega spisowi rolnemu? 
Spis rolny zostanie przeprowadzony w gospodarstwach rol-
nych: 
 osób fizycznych (gospodarstwach indywidualnych); 
 osób prawnych; 
 jednostek organizacyjnych niemających osobowości 

prawnej. 
Jakie dane będą zbierane w trakcie spisu? 
Dokładny zakres informacji zbieranych w PSR 2020 dostęp-
ny jest w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o 
powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U. z 2019 r., 
poz. 1728). 
W spisie rolnym będą zbierane dane dotyczące m.in.: 
 użytkowników gospodarstw rolnych; 
 rodzaju użytkowanych gruntów; 
 powierzchni użytkowanych gruntów; 
 zużycia nawozów mineralnych i organicznych; 
 pogłowia zwierząt gospodarskich według grup wiekowo-

użytkowych; 

 rodzaju budynków gospodarskich; 
 liczby maszyn i urządzeń w gospodarstwie rolnym; 
 nakładu pracy w gospodarstwie rolnym użytkownika i 

członków jego gospodarstwa domowego oraz pracow-
ników najemnych. 

Rolnicy będą mogli udzielić informacji o gospodar-
stwach rolnych: 
 poprzez samospis internetowy przeprowadzony za po-

średnictwem interaktywnej aplikacji, dostępnej na stronie 
internetowej https://spisrolny.gov.pl/; 

 telefonicznie – dzwoniąc na infolinię spisową pod numer 
22 279 99 99; 

a jeśli pozwoli na to sytuacja epidemiczna w kraju: 
 bezpośrednio w wywiadzie udzielonym w miejscu do-

godnym dla użytkownika gospodarstwa rolnego; 
 korzystając – w przypadku braku dostępu do Internetu –

ze stanowiska komputerowego w siedzibie gminy w celu 
dokonania samospisu internetowego. 

Bezpieczeństwo danych: 
Spisy, tak jak wszystkie prowadzone przez GUS badania 
statystyczne, realizowane są z zachowaniem wysokich 
standardów bezpieczeństwa, w oparciu o nowoczesne tech-
niki teleinformatyczne. Narzędzia oraz procedury w zakresie 
bezpieczeństwa stosowane przez statystykę publiczną speł-
niają najwyższe standardy i zapewniają pełną ochronę gro-
madzonych informacji. 
Osoby wykonujące prace spisowe są obowiązane do prze-
strzegania tajemnicy statystycznej. Przed przystąpieniem do 
pracy rachmistrzowie są pouczani o istocie tajemnicy staty-
stycznej i sankcjach za jej niedotrzymanie. Następnie na rę-
ce właściwego komisarza spisowego składają pisemne przy-
rzeczenie następującej treści: „Przyrzekam, że będę wyko-
nywać swoje prace na rzecz statystyki publicznej z całą rze-
telnością, zgodnie z etyką zawodową statystyka, a poznane 
w czasie ich wykonywania dane jednostkowe zachowam w 
tajemnicy wobec osób trzecich”. 
Dane pozyskane podczas spisów mogą być wykorzystywa-
ne wyłącznie do opracowań, zestawień i analiz statystycz-
nych oraz do aktualizacji operatów do badań statystycznych 
prowadzonych przez służby statystyki publicznej.  
Udostępnianie lub wykorzystywanie danych uzyskanych w 
spisach dla innych niż podane celów jest zabronione, pod 
rygorem odpowiedzialności karnej.  
 
Bieżące informacje o spisie rolnym dostępne są na stronie 
https://spisrolny.gov.pl/. 
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WARSZTATY WIKLINIARSKIE 
Jak pięknie w rękach wygina się wiklina – tak krótko można podsumować kolejne warsztaty ple-

cionkarskie, które odbyły się w Gminnym Ośrodku Kultury w Jasienicy. Zajęcia wikliniarskie to czas 
na realizowanie swoich pasji, szukanie artystycznych inspiracji, rozwijanie umiejętności manualnych, 

ale także dobry sposób na odstresowanie. Spotkanie prowadził Michał Koczorowski Pramozolan Naj-

większy Sklep Internetowy z Wikliną.  

 

V NOC Z CERAMIKĄ 
W piątkową noc 17 lipca w 

jasienickim GOK-u odbyła się V 
edycja „Nocy z ceramiką” i jak 
zawsze było to niezwykle kre-
atywne wydarzenie. Formuła 
tych warsztatów jest niepowta-
rzalna, a każda edycja porusza 
inną tematykę w zakresie cera-
miki, wzornictwa i rzemiosła. 
Chodzi w nich nie tylko o twór-
czą pracę w glinie czy „zatrzy-
manie się” i zbliżenie do natury. 
Głównym rdzeniem tych spotkań 
jest przede wszystkim relacja 
Człowiek – Tworzywo – Sztuka. 

Podczas tegorocznej edycji 
gościliśmy artystę ceramika 
Bogdana Kosaka, który przed-
stawił nietuzinkowy wykład pt. 
„Urny –  estetyczny manifest w 
twórczości Bogdana Kosaka”. 
Artysta projektuje i wykonuje 
głównie ceramikę użytkową i ar-
tystyczną, ale w swojej pracy 
twórczej nie stroni również od 
tematyki funeralnej. Artysta tak 
wyjaśnia zainteresowanie tą 

dziedziną: „Zaprojektowanie 
urn na prochy wynika z mojej 
potrzeby posprzątania w zakła-
dach pogrzebowych w sensie 
stylistycznym. Sprowadzamy 
urny z zagranicy, najczęściej z 
Chin, które kompletnie nie 
świadczą o naszej kulturze i 
miejscu, z którego się wywo-
dzimy. W moim odczuciu urna 
powinna być czymś godnym, 
łączącym nas z naszymi przod-
kami i ziemią, w której wszyst-
ko ma swój początek”. Po cie-
kawym wykładzie przyszła pora 
na „lekcję mistrzowską”. Tema-
tem praktycznej części zajęć by-
ło „Naczynie na światło” - wy-
lepiane i modelowane ręcznie 
przez warsztatowiczów. 

Kolejne prace, które powstały 
podczas „nocnego ceramikowa-
nia” to już projekty własne 
uczestników – rzeźby, misy, fili-
żanki i biżuteria. W trakcie tej 
artystycznej nocy, nie zabrakło 
również długich rozmów i dys-

kusji na temat rzemiosła oraz 
wytwarzania krajowej ceramiki 
i porcelany. 
Prowadzący warsztaty: artysta ce-
ramik Bogdan Kosak „Modelarnia 
Ceramiczna” Cieszyn  
www.ceramikakosak.pl 
Koordynator warsztatów: 
Agnieszka Loska Loska Art   
www.loska.pl 
Organizator: Gminny Ośrodek 
Kultury w Jasienicy  
www.gokjasienica.pl
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JUBILEUSZ KOŚCIOŁA W MAZAŃCOWICACH 
W niedzielę 9 sierpnia parafianie i zaproszeni goście świętowali 90. rocznicę poświęcenia świątyni 

w Mazańcowicach, która służy miejscowej społeczności luterańskiej. 
W nabożeństwie pod przewodnictwem proboszcza parafii ks. Andrzeja Dyczka wzięli udział m.in. 

ks. dr Adrian Korczago, biskup diecezji cieszyńskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, wójt gmi-

ny Jasienica Janusz Pierzyna, a także wierni i mieszkańcy sołectwa. 

Oprawę muzyczną przygotował chór parafialny pod dyrekcją Agnieszki Brzezickiej oraz Elżbieta 
Kłoda (organy) i Paulina Macura (skrzypce). Wójt w imieniu mieszkańców gminy Jasienica złożył na 

ręce ks. Andrzeja Dyczka gratulacje i podziękowania za udział społeczności ewangelickiej w życiu re-

gionu, wręczył też okolicznościową pamiątkę. 

Zdjęcia: Andrzej Malik  

 

WARSZTATY ZESPOŁU REGIONALNEGO „JASIENICZANKA”  W  2020 R.  
Tegoroczne 3-dniowe warsztaty naszego Zespołu 

odbywały się w dniach 28, 29 i 30 lipca z noclegami w 
Nowej Rudzie w woj. dolnośląskim,  tym razem, nie-
stety, w cieniu zagrożenia wirusem Covid-19, ale za to  
przy przepięknej pogodzie.  
  Nasza trasa wiodła najpierw przez województwo 
opolskie, gdzie wszyscy mogli zrelaksować się rejsem 
po Jeziorze Nyskim. Jezioro to, czyli zaporowy zbior-
nik retencyjny, został zbudowany w 1972 r. na Nysie 
Kłodzkiej. Jego powierzchnia ma ponad 2 tys. hekta-
rów, zapora ma długość ponad 5 km i wysokość 14 m.  
W obecnej chwili jezioro to stanowi funkcje: rekre-
acyjną, retencyjną i przeciwpowodziową. Niestety, rok 
1997 przyniósł tak wielkie opady deszczu, że zapora 
nie była w stanie przyjąć tak wielkiej fali wody i do-
szło do tzw. powodzi tysiąclecia, która nawiedziła całą 
południową i zachodnią Polskę, Czechy, wschodnie 
Niemcy, część Słowacji i Austrii. Zrzut awaryjny wo-
dy doprowadził wtedy do zalania Nysy, Lewina Brze-
skiego i części Wrocławia. Zginęło wtedy ponad 100 
osób. Natomiast dzisiaj na tym jeziorze pływają statki 
wycieczkowe, żyje mnóstwo ryb, takich jak szczupaki, 
okonie i sandacze. Niestety, nam   płynąc rekreacyjnie 
statkiem w piękną słoneczną pogodę, żadnej nie udało 
się dojrzeć. Może następnym razem…. 
 Mając stale na uwadze panującą w kraju pandemię 
wirusa i bezpieczeństwo nas wszystkich staraliśmy się 
unikać miejsc z dużą ilością turystów, więc skierowa-
liśmy się do Kamieńca Ząbkowickiego. Tam zwiedzi-
liśmy Pałac Marianny Orańskiej – królewny nider-

landzkiej, budowlę imponujących rozmiarów. Budowa 
została ukończona w 1872 r. po prawie 33 latach. Cał-
kowity koszt kompleksu pałacowo-parkowego wy-
niósł 971 692 talary, co stanowiło równowartość 
trzech ton złota. Marianna Orańska została zapamięta-
na jako jedna z najbardziej niekonwencjonalnych dam 
XIX wieku, która przerosła swoją epokę. W 1945 ro-
ku potomkowie Marianny, ewakuowali się z terenu 
Kamieńca przed nadciągającą Armią Czerwoną. Z pa-
łacu zostały przez nią wywiezione liczne dobra, wypo-
sażenie pomieszczeń oraz dzieła sztuki. Rok później 
wydarzył się pożar i rezydencja stała się ruiną. Mar-
murowe podłogi oraz kolumny zostały  
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WARSZTATY ZESPOŁU REGIONALNEGO „ JASIENICZANKA” 
wywiezione, aby wspomóc odbudowę 
stolicy zniszczonej po powstaniu. W 
latach pięćdziesiątych postępowała 
dalsza dewastacja pałacu. Od 2012 r. 
posiadłością zarządza Gmina Kamie-
niec Ząbkowicki, która po przepro-
wadzeniu intensywnych działań re-
montowo-odtworzeniowych i zabez-
pieczających udostępniła obiekt do 
zwiedzania dla turystów. 
 Już trochę zmęczeni dojechaliśmy 
do naszego hotelu w Nowej Rudzie w  
woj. dolnośląskim. Jednak szybko 
zregenerowaliśmy siły i zaczęliśmy  
nasze warsztaty. Śpiewom i tańcom 
nie było końca. Akompaniament 
akordeonu, skrzypiec, a w niektórych 
utworach ukuleli, umilał wszystkim 
czas.  
 Drugi dzień 29 lipca był bardzo 
bogaty we wrażenia.  
Po śniadaniu pojechaliśmy w Sudety, 
Góry Sowie do Osówki. Podziemna 
trasa turystyczna w kompleksie 
Osówka to system betonowych koryt-

tarzy, umocnień i hal, które budowano 
na ogromną skalę w 1943 roku, przy 
wykorzystaniu robotników oraz więź-
niów z obozu Gross-Rosen. Wyrobi-
ska są częścią nazistowskiego kom-
pleksu „RIESE” – największej, ostat-
niej kwatery Hitlera, nie tylko na 
Dolnym Śląsku, lecz w całej Rzeszy. 
Kompleks Osówka to najbardziej za-
awansowany w sensie budowlanym 
obiekt tego projektu na terenie Gór 
Sowich. Od roku 1996 jest udostęp-
niony do zwiedzania. Cel prac był 
utrzymywany w tajemnicy. Zdaniem 
jednych miała to być tajna kwatera 
Adolfa Hitlera. Inni twierdzą, że bu-
dowano hale dla podziemnych fabryk 
zbrojeniowych do produkcji tajnej 
broni. Wszystkie dokumenty znisz-

czono i teraz tylko można przy-
puszczać, jaki był prawdziwy cel 
tych prac…  A my znowu musieli-
śmy się zabezpieczyć przed wej-
ściem do podziemi: maseczki, rę-
kawiczki, foliowe jednorazowe 
czepki na głowy i kaski ochronne 
(przydały się…) Zimno, ciemno, 
mokro… i świadomość, że tysiące 
ludzi straciło życie kopiąc te tune-
le i korytarze. Smutne, przerażają-
ce miejsce.  
 Dalej ruszyliśmy w kierunku 
Zamku Grodno w Zagórzu Ślą-
skim. Z parkingu trzeba było 
przejść 15 minut na szczyt góry 
Choina (ok. 450 m n.p.m.), bo tam 
wznosi się jeden z najbardziej ma-
lowniczo położonych zamków na 
Śląsku. Początki średniowiecznej 
warowni sięgają czasów Piastów 
Śląskich, a pod koniec XVI wieku 
zamek został przebudowany na 
renesansową rezydencję. 

Po powrocie do hotelu i 
smacznym obiedzie zaczęliśmy 
szykować się do niezapowiadane-
go występu. Stroje mieliśmy przy-
gotowane, więc wszystko poszło 
sprawnie. Pięknie ubrani o 18. 
wieczorem, niczym korowód na 
TKB ruszyliśmy w kierunku rynku 
Nowej Rudy.  Ryneczek, jak pe-
rełka, odnowione kamienice, 
przepiękny Ratusz. Śpiewane po 
drodze piosenki spontanicznie 
przyciągnęły słuchaczy. Niektórzy 
słuchali z okien i balkonów. To 
był taki występ „na luzie” ale 
zawsze z lekkim stresem. Z rynku 
udaliśmy się w stronę kościoła św. 
Mikołaja. Mieliśmy szczęście, nie 
umawiając się wcześniej spotkali-
śmy księdza proboszcza,  przed-
stawiliśmy się i przed ołtarzem za-
śpiewaliśmy utwory: Ojcowski 
dom,  Za rękę weź mnie Panie, 
Szumi jawor. A z organami (cu-
downe brzmienie) w moim wyko-
naniu i na początku z lekkimi 
obawami miejscowego probosz-
cza, czy aby umiem na tym grać: 
Ojcze z niebios i Przez dobrą moc 
Twą Panie otoczony. Powiem nie-
skromnie –  z opinii słuchaczy –  
zabrzmiało pięknie… 

Kościół św. Mikołaja to pier-
wotnie, późnogotycka świątynia z 
1515 r., zbudowana jako ewange-
licka. Po 1623 r. została przejęta 
przez katolików, a w 1884  znisz-
czona przez pożar. Odbudowa-
na w obecnym neogotyc-
kim kształcie w latach 1885-
1887.Jest to duży, trzynawo-

wy kościół halowy o długości 
około 72 metrów i szerokości 22 
metrów. Kościół posiada bardzo 
bogate detale ceglane w stylu w 
stylu neogotyckim , są to m.in. 
opaski okienne, portale, fryzy, 
przypory itp.  
 Po takim śpiewaniu byliśmy 
zadowoleni, szczęśliwi i pełni 
wrażeń. Dźwięki pieśni jeszcze 
długo brzmiały nam w uszach. 
Taki dobrze spędzony dzień, wy-
korzystana każda chwila. A 
wszystkim i tak było mało. Po 
powrocie do hotelu znowu zebra-
liśmy się na dalszym śpiewaniu. 
Nauczyliśmy się nowej pieśni pt. 
Od buczka do buczka, którą ma-
my nadzieję, że uda nam się kie-
dyś zaśpiewać również w naszej 
gminie. 
 To był drugi wieczór i trzeba 
było przygotować się do wyjazdu 
następnego dnia.  
  Przy śniadaniu kierowca nas 
trochę pospieszył, bo mieliśmy w 
planie Błędne Skały, a tam wy-
jazd do miejsca zwiedzania od-
bywa się o określonych godzi-
nach. Widoki śliczne, drogi miej-
scami niebezpieczne a przejście 
miedzy skałami – niezapomniane, 
nieraz trzeba było wciągać 
brzuch….. Dzięki naszemu kie-
rowcy udało nam się podjechać  
najbliżej, jak to było tylko możli-
we. Super gimnastyka i wrażenia 
(zwłaszcza z taką grupą, jak Ja-
sieniczanka), humory dopisywały 
cały czas. Potem przejechaliśmy 
do Kudowej – spacer po parku 
wokół uzdrowiska, ostatnie pa-
miątki i droga powrotna do domu. 
Oczywiście ze śpiewem i ułożo-
nym programem dla 90 – letniej 
jubilatki – założycielki naszego 
Zespołu Jasieniczanka –  Pani 
Marii Dziadek. Te przygotowane 
pieśni, niezapowiedzianie wy-
śpiewaliśmy Pani Marii dnia 9 
sierpnia w trakcie uroczystości 
rodzinnych. 

To były trzy bogate i bardzo 
urozmaicone dni. Cudne jest to, 
że całą grupę łączy pasja śpiewa-
nia, że udało się połączyć pozna-
wanie mniej znanych zakątków 
Polski z propagowaniem naszego 
cieszyńskiego folkloru. To były 
prawdziwe warsztaty zespołu re-
gionalnego. Dziękujemy bardzo  
naszemu opiekunowi GOK w Ja-
sienicy za pomoc w ich zorgani-
zowaniu.         

Maria Szubert
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WYBORY, WYBORY … 

Witóm piyknie. 
Wybory, wybory i już po wyborach, a wiela to 
było wadzynio, a nadowanio jednych na drugich. 
Nie jyny w telewizorze, ale też w niejednej chał-
pie. Ja, ja, człowiek sie zestarzał, świat sie zmiy-
nił, ale takigo krawalu skyrs wyborów nie pa-
miyntóm. Staro Przeczkula, baba jak herod, co to 
cały żywot musiała swoji mieć na wiyrchu, a jejo 
energia wyładowywała sie na chłopie nieroz jak 
pierón na grómniku. Ale jakosikej żyli. Przeczek 
do świyntej zgody nieroz babie łustympowoł w 
niejednej  sprawie, ale jesi chodzi ło ty wybory 
nie łustómpił babie ani na krok. Łóna tam miała 
swojigo kandydata, a łón swojigo i tu sie zaczyła 
wojna, jakij w tej chałpie jeszcze nie było. Jedne-
go wieczora, kie staro Przeczkula moczała giczale 
w laworze, do kierego wsuła dwie gorści soli 
leczniczej - tak do zdrowotności, zaczyła chłopu 
cukrować, a sie przymilać, czego nigdy przedtym 
nie robiła. Chodziło ło to, coby zagłosowoł na te-
go jejigo kandydata. Ale tu stało sie ganc cosi in-
szego, czego staro Przeczkula sie nie nazdowała. 
Do chłopa wloz isto diabeł,  rzaznył piyńścióm w 
stół aż gorczek z kawóm znaszeł sie na delinach. 
Łóna zaś wyskoczyła z lawora jak dziecko z cy-
gónki.  
– Wedla mojigo sumynio i sprawiedliwości by-
dym głosował na tego, na kierego chcym –  skwi-
towoł Przeczek.  
– Łod sprawiedliwości – zaczyła baba, a czystego 
sumiynio na razie żech je jo i porwała parazol, co 
stoł wedla dwiyrzy i łupła chłopa pore razy po 
plecach. Nie wiym, jak by sie to skończyło, ale na 
to wszystko przyszła cera.  
– Na cóż to za wrzask po chałpie robicie, dyć was 
na całóm dziedzine słyszeć. Gańba by was mogło 
być, czy to nielza sie dogódać jak ludzie, a nie ta-
kóm dziadowine robić, a wrzeszczeć, że aż puc z 
powału leci.  

Ale ta godka cery wiela nie pumógła, łostro 
wymiana zdań trwała fórt. Jednego wieczora 
Przeczkula porwała pierzyne i przekludziła sie do 
drugij izby. 

– Z takim antychrystym nie 
bydym spała w jednym łóż-
ku! 
– A jo – łoświadczył Prze-
czek, idym do adwokata 
domogać sie rozwodu, bo z 
takóm babóm nie bydym żył 
pod jednym dachym. 

 I tak ta wojna trwała. Jednego razu, tak mi sie 
zdało, że Przeczkula miała łoko sine, a łón mioł 
na głowie bułe. Na wybory szli kożdy ekstra, ale 
po wyborach, kie łogłosili wynik, a Przeczkula  
łusłyszła w telewizorze, że muszymy wszyscy 
kludzić ku zgodzie, bo niezgoda rujnuje, a zgoda 
buduje, babie zrobiło sie jakosikej na dołku nie-
dobrze. Podziwała sie przez łokno na tyn piykny 
świat, kaj rosnóm roztomańte drzewa, jedny sóm 
wysoki, drugi niski, jedny szyroki, drugi zaś 
strzeliste, a ta roztomajtość je piykno. Tak se po-
myślała, że ludzie też sóm insi, a kożdy je po-
trzebny. Ni mogymy być wszyscy jednacy i jed-
nako myśleć, bo jako by wyglóndoł tyn świat.  
Kożdy mo prawo myśleć inaczy, a jedyn drugiego 
mo miłować i szanować. Rozumiała to Przeczku-
la, w jednej chwili porwała pierzyne i jak kocur, 
co to zeżroł sadło, a potym było mu miersko, 
przekludziła sie spadki ku chłopu do izby.  

Zeszywajóm tam isto przepaść, co to miyndzy 
nich wlazła, bo zeszłej niedzieli po łobiedzie wi-
dziołech ich jak szli na szpacyr, a kludzili sie za 
rynce. Godo sie, że jak starzy ludzie za rynce się 
dzierżóm, to  isto jedyn z nich je nimocny, abo 
ich też miłość trzymie. Jo myślym, że u Prze-
czków było to drugi, bo skryncili w bok, tam kaj 
piwo do krygli lejóm. Kie zaś słóńce zaczyło za-
chodzić, łóni wiesioło szli ku swoji chałpie, a po-
zdrowiali wszystkich napotkanych życzónc im 
dobrej nocy. Jo sie też dokłodóm to tych życzyń. 
Życzym  Wóm, moi Czytocy, nie jyny dobrej no-
cy, ale też kożdego dobrego, słónecznego dnia.  

J. N. Josiyniczanin 

KOMPLEKSOWA REHABILITACJA 
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepeł-

nosprawnych informuje, że rozpoczął się nabór 
osób do projektu „Model rehabilitacji komplekso-
wej”.  

Głównym celem rehabilitacji kompleksowej jest 
aktywizacja zawodowa i powrót do pracy. Rehabilita-
cja będzie realizowana w Ośrodku Rehabilitacji Kom-
pleksowej, obejmując trzy moduły (zawodowy, psy-
chospołeczny, medyczny). 

Oferta skierowana jest do osób, które z powodu 
choroby lub wypadku utraciły możliwość wykonywa-

nia dotychczasowego zawodu, ale chciałyby podjąć 
inną pracę, adekwatną do ich zainteresowań i stanu 
zdrowia. Pobyt, rehabilitacja i szkolenia w Ośrodku 
Rehabilitacji Kompleksowej są bezpłatne.   

Osoby zainteresowane projektem prosimy o kon-
takt z Oddziałem Śląskim PFRON Katowice p. Teresa 
Saczuk, tel. nr (32) 49-32-120.  

Więcej informacji w  Ulotce informacyjnej "Model 
rehabilitacja kompleksowa"   

www.jasienica.pl
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ROWERZYSTA NA DRODZE – PODSTAWOWE ZASADY 
Rower to najpopularniejszy środek transportu. Jest 

ekonomiczny, ekologiczny, w czasie pandemii bez-
pieczny dla użytkowników. Aby bezpieczeństwo było 
zachowane w każdym aspekcie, należy pamiętać o pod-
stawowych zasadach korzystania z dróg przez rowerzy-
stów, a także wzajemnej życzliwości wszystkich uczest-
ników ruchu drogowego. 

Na bezpieczeństwo rowerzystów ma wpływ wiele czyn-
ników, począwszy od pory dnia i warunków pogodowych. 
Najważniejsze są jednak zachowania samych rowerzystów, 
przede wszystkim respektowanie obowiązujących zasad i 
przepisów ruchu drogowego oraz umiejętność przewidywa-
nia niebezpiecznych sytuacji. Równie istotne są zachowania 
innych uczestników ruchu wobec rowerzystów. 
Obowiązkowe wyposażenie roweru: 
• z przodu – co najmniej jedno światło pozycyjne barwy 

białej lub żółtej selektywnej (może być światło migające), 
• z tyłu – co najmniej jedno światło odblaskowe barwy 

czerwonej o kształcie innym niż trójkąt oraz co najmniej 
jedno światło pozycyjne barwy czerwonej, 

• co najmniej jeden skutecznie działający hamulec, 
• dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy o nieprzeraźli-

wym dźwięku. 
Rowerem po drodze 
Rowerzysta jest obowiązany: 
• korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowe-

rów, jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się 
porusza lub zamierza skręcić, 

• zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca 
pieszym, gdy porusza się po drodze dla rowerów i pie-
szych. 

Jeśli nie ma drogi przeznaczonej specjalnie dla rowerzystów 
lub nie można z niej korzystać np. z powodu robót drogo-
wych, wtedy kierujący rowerem powinien poruszać się po-
boczem, a jeżeli nie nadaje się ono do jazdy – jezdnią (moż-
liwie blisko prawej krawędzi). 
Przepisy zabraniają ruchu rowerów po drogach ekspreso-
wych i autostradach. 
Wyjątek 
Rowerzysta może korzystać z chodnika lub drogi dla pie-
szych, gdy: 
• opiekuje się osobą w wieku do 10 lat kierującą rowerem, 
• szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której ruch pojaz-

dów jest dozwolony z prędkością większą niż 50 km/h, 
wynosi co najmniej 2 metry i brakuje wydzielonej drogi 
dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów, 

• warunki pogodowe zagrażają bezpieczeństwu rowerzy-
sty na jezdni (śnieg, silny wiatr, ulewa, gołoledź czy gę-
sta mgła). 

Kierujący rowerem, korzystając z chodnika lub drogi dla pie-
szych, jest obowiązany jechać powoli, zachować szczególną 
ostrożność i ustępować miejsca pieszym. 
Z dzieckiem na rowerze 
• Dzieci poniżej 10-tego roku życia mogą poruszać się na 

rowerze jedynie pod opieką osoby dorosłej. 
• Dziecko w wieku do 7 lat może być przewożone na ro-

werze, pod warunkiem, że jest ono umieszczone na do-
datkowym siodełku zapewniającym bezpieczną jazdę. 
Dozwolone jest przewożenie dziecka w przyczepie rowe-
rowej. 

• Przewozić dziecko na rowerze lub w przyczepie rowero-
wej może tylko osoba, która ukończyła 17 lat. 

Rowerzysta a przejście dla pieszych 
Zbliżając się do przejścia dla pieszych rowerzysta jest obo-
wiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierw-
szeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu. 
Podobnie jak inni kierujący, rowerzysta ma zakaz: 
• wyprzedzania pojazdu na przejściu dla pieszych i bez-

pośrednio przed nim, z wyjątkiem przejścia, na którym 
ruch jest kierowany, 

• omijania pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, 
lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pie-
szemu, 

• jazdy wzdłuż po przejściu dla pieszych. 
Rowerzysta obowiązany jest przestrzegać następują-
cych zakazów: 
• jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu, (dopusz-

cza się wyjątkowo jazdę po jezdni kierującego rowe-
rem obok innego roweru lub motoroweru, jeżeli nie 
utrudnia to poruszania się innym uczestnikom ruchu albo 
w inny sposób nie zagraża bezpieczeństwu ruchu dro-
gowego), 

• czepiania się pojazdów, 
• jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierowni-

cy oraz nóg na pedałach, 
• kierowania rowerem w stanie nietrzeźwości, w stanie po 

użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do al-
koholu, 

• korzystania podczas jazdy z telefonu wymagającego 
trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku. 

Bezpieczeństwo rowerzystów zależy również od innych 
uczestników ruchu. Przede wszystkim kierowców samo-
chodów, którzy powinni respektować pierwszeństwo prze-
jazdu rowerzystów w miejscach wskazanych przepisami, i 
tak: 
• zbliżając się do przejazdu dla rowerzystów kierujący jest 

obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić 
pierwszeństwa rowerowi znajdującemu się na przejeź-
dzie, 

• jeżeli skręca w drogę poprzeczną, również jest obowią-
zany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierw-
szeństwa rowerzyście jadącemu na wprost po jezdni, 
pasie ruchu dla rowerów, drodze dla rowerów lub innej 
części drogi, którą zamierza opuścić, 

• przejeżdżając przez drogę dla rowerów poza jezdnią, 
kierujący jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa rowe-
rowi, 

• kierującemu pojazdem zabrania się wyprzedzania pojaz-
du na przejeździe dla rowerzystów i bezpośrednio przed 
nim, z wyjątkiem przejazdu, na którym ruch jest kierowa-
ny. 

Ponadto podczas wyprzedzania roweru, kierujący jest obo-
wiązany zachować odstęp nie mniejszy niż 1 m. 
Rowerzysto zadbaj o własne bezpieczeństwo! 
Przepisy dotyczące ruchu rowerów nie nakładają obowiązku 
korzystania z kasków ochronnych i elementów odblasko-
wych. Należy jednak wziąć pod uwagę, że kask chroni gło-
wę – część ciała najbardziej narażoną na urazy. Z kolei ka-
mizelka odblaskowa, szelki odblaskowe, opaski, ułatwiają 
dostrzeżenie rowerzysty przez kierowcę, zwłaszcza 
w trudnych warunkach atmosferycznych.  

 
BRD KGP www.policja.pl
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WYNIKI EGZAMINU ÓSMOKLASISTY. 
JAK WYPADŁA NASZA MŁODZIEŻ? 

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie ogłosiła wstępne informacje o tegorocznych wynikach eg-
zaminu ósmoklasisty. Jest on egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, 
aby ukończyć szkołę. W województwie śląskim egzamin został przeprowadzony w terminie głównym w dniach 
16-18 czerwca. Przystąpiło do niego 36 588 uczniów. Każdy ósmoklasista zdawał egzamin z trzech przedmio-
tów obowiązkowych, to jest z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. 
A jak poszło szkołom z naszej gminy na tle  kraju, województwa, miasta Bielska-Białej, powiatu bielskiego ? 

przedmiot 

średni wynik  

kraj województwo 
śląskie 

miasto  
Bielsko-B 

powiat bielski Gmina 
 Jasienica 

język polski 58 59,29 61,41 61,32 65,23 

matematyka 46 45,67 53,52 48,97 55,07 

język angielski 54 55,24 62,95 56,89 57,87 

Jak  widać, mamy powody do dumy - oświata w naszej gminie ma się dobrze – o czym świadczą również 
wyniki egzaminów. A co więcej, wynik egzaminu z matematyki jest najlepszy w  powiecie bielskim.  

Szczegółowe wyniki tegorocznego egzaminu ósmoklasisty będą dostępne w sprawozdaniu, które zostanie 
opublikowane na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej 30 października. 

Żródło: http://www.oke.jaworzno.pl/wyniki/8klasa/2020_E8 

 

SPROWADZAJĄ SIĘ NA WIEŚ,  
PRZESZKADZAJĄ IM ROLNICY! 

Nawozy, zwierzęta i rośliny śmierdzą, kombajn huczy, su-

szarnia buczy, krowa muczy, kogut pieje, kaczki kwaczą, 
pies szczeka, ciągnik turkocze – koszmar mieszkańców wsi, 

wśród których coraz mniej rolników. Okazuje się, że prace w 

polu są wg. obowiązującego prawa wybrykiem, a rolnik w 

opinii publicznej jest chuliganem... 

Jeśli komuś to nie odpowiada, to niech zostanie w mieście będzie miał smog, 

hałas i tłumy ludzi. Każdy ma wybór. 

Osoby niezwiązane z rolnictwem i osiedlające się na terenach wiejskich powinny być świadome 

specyfiki tych obszarów, tj. występowania uciążliwości zapachowych związanych z produkcją 
zwierzęcą, hałasu wynikającego z pracy maszyn i budowli rolniczych. Rozwój funkcji nierolniczych 

na terenach rolnych nie może stanowić bariery dla funkcjonujących tam gospodarstw rolnych. 

Może po prostu osoby sprowadzające się na wieś powinny zostać poinformowane z jakimi niedo-

godnościami wiąże się życie w pobliżu gospodarstw rolnych. W końcu gdzieś ta żywność musi być 
produkowana. Zna ktoś lepsze miejsce niż wieś na prowadzenie takiej działalności? 

Redakcja 

Z okazji 80-tej rocznicy  urodzin 

Druha Ryszarda Macury 

z serca płynące gorące życzenia Błogosławieństwa Bożego, dni pełnych energii 

i dobrego zdrowia, wszelkiej pomyślności i radości, 
wokół ludzi dobrych i życzliwych 

składają 

Zarząd Gminny OSP oraz Druhowie z OSP Jasienica. 
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Regulamin i formularze do pobrania http://www.jasienica.pl/page/komunikaty/details/1669 
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AKCJA „ZŁAP WODĘ! I PODAJ DALEJ” 
Śląski Związek Gmin i Powiatów utworzył ak-

cję promującą oszczędzenie wody ,,Złap wodę i 
podaj dalej".  

Czy zastanawialiście się,  jaki wpływ na nasze 
życie ma woda, w szerokim tego słowa znaczeniu?  
Wiemy na przykład, że:     
• ¾ masy organizmu człowieka to właśnie ona,  
• zajmuje ok. 70 % powierzchni Ziemi, choć w 

zdecydowanej większości jest to woda słona,  
• każdego dnia powinniśmy ją pić – najlepiej dwa 

litry,  
• bez niej nie możemy wykonać porannej toalety, a 

więc pójść do pracy czy szkoły,  
• nawadnia ściółkę w lesie zapobiegając pożarom 

lasów,  
• jest niezbędna do wzrostu roślin, a więc także do 

tego, aby w warzywniaku kupić ulubione owoce 
i warzywa,  

• schładzamy nią elektrownie, które w ten sposób 
niezawodnie produkują dla nas prąd,  

• ale także… że w nadmiarze może prowadzić do 
podtopień, a nawet powodzi.  
Każdy z nas wie zatem, że woda jest niezbędna 

do życia, na każdym jego etapie. Dlatego powinni-
śmy ją bezwzględnie chronić, by nie brakowało jej 
do codziennego funkcjonowania – a jak jest w prak-
tyce? Niestety w ostatnich latach coraz częściej 
mówimy o  kryzysie wodny, który coraz mocniej 
dotyka także Polskę.   

W dużym skrócie można powiedzieć, że jest 

on rezultatem zmian klimatycznych. W przypadku na-

szej części Europy powodują one występowanie cie-

płych i bezśnieżnych zim oraz wyższych temperatur po-

wietrza w skali całego roku. Z drugiej strony, wraz ze 

zmianami klimatu obserwujemy niedobory opadów cią-
głych, które są zastępowane deszczami nawalnymi, cze-

go przykłady widzieliśmy w ostatnich tygodniach.  

www.jasienica.pl 
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Remont i wyrób nagrobków 
Nagrobki granitowe  już od 2600 zł 

Grzegorz Mojeścik 

Łazy, tel. 509 559 351 

www.kamieniarsto-kamar.pl 

KAMIENIARSTWO  

K A M A R 

K A M A R
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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 

 

SZYCIE KOŁDER I WYROBÓW  
 Z WEŁNY, PUCHU, PIERZA 

Usługi:  
wszystkie przeróbki  gręplowanie 
 wełny czyszczenie pierza 

Sprzedaż wyrobów gotowych:  
kołdry antyalergiczne  z puchu  z pierza 

 do filcowania 

Promocja! Do każdej kołdry „jasieczek” 
43-386 Świętoszówka, ul Ogrodowa 59 

Tel.: 33 815 29 87; 601 326 664 
www.galinska.com.pl 

e-mail: biuro@galinska.com.pl 

Reklama 
w miesięczniku 

„Jasienica” 
tylko  0,60 zł  za 1 cm2 

Ogłoszenia drobne – 1 zł 

Wszyscy się naśmiewali z Kaszpi-
rowskiego,  że leczy przez telewizor.  

Dziś lekarz leczy przez telefon 

 i to jest ok. 



 

V NOC Z CERAMIKĄ 

WARSZTATY ZESPOŁU REGIONALNEGO „ JASIENICZANKA” 7-8 

6 

WAKACYJNE WARSZTATY W PLACÓWKACH 

GMINNEGO OŚRODKA KULTURY. 


