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Marszałek Województwa Śląskiego Jakub 

Chełstowski powołał Janusza Pierzynę w skład 
Śląskiej Rady Turystyki jako prezesa Stowarzy-

szenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Ol-
za”. To docenienie dorobku „Olzy” w obszarze 
turystyki na polsko-czeskim pograniczu. 

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Święto-

szówce przebiega zgodnie z planem. Przy istnieją-
cym budynku szkolnym w Świętoszówce powstaje 

nowe skrzydło oraz stołówka. – Mimo pandemii 

roboty przy rozbudowie szkoły w Świętoszówce 
przebiegają bez zakłóceń – mówi wójt gminy Ja-

sienica Janusz Pierzyna.  
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OBRADOWAŁO 
STOWARZYSZENIE 
OLZA 
W piątek 26 czerwca 
odbyło się Walne Zgro-

madzenie Członków 
Stowarzyszenia Rozwo-

ju i Współpracy Regio-

nalnej „Olza”. Nasze 
zebranie przeprowadziliśmy na sali widowisko-

wej jasienickiego Drzewiarza, ze względu na 
pandemię część delegatów uczestniczyła w nim 

zdalnie. Chciałem podziękować Zgromadzeniu za 

udzielenie Zarządowi absolutorium za poprzedni 
rok pracy. Przypomnę, że Stowarzyszenie działa 

na pograniczu polsko-czeskim, ułatwia współpra-
cę gmin Śląska Cieszyńskiego z partnerami po 

drugiej stronie Olzy. 

Na spotkaniu podjęliśmy również uchwały o 
nowych projektach oraz ważne rozstrzygnięcia 

dotyczące gospodarki finansowej Stowarzyszenia. 
Umożliwią nam one dalszą efektywną pracę na 

rzecz rozwoju samorządów lokalnych, Śląska 

Cieszyńskiego i całego obszaru Euroregionu. 
Warto wspomnieć, że w ostatnim okresie sku-

tecznie zabiegaliśmy m.in. o umożliwienie pra-
cownikom transgranicznym, a więc mieszkającym 

w jednym kraju, a pracującym w sąsiednim, co-

dziennego przekraczania granicy bez konieczno-
ści poddawania się dwutygodniowej kwarantan-

nie. Do stałej naszej działalności należy zaś 
współpraca służąca rozwojowi całego tego obsza-

ru. 

Chcę podkreślić, że projekty, których realiza-
cją zarządzamy, mają na celu przede wszystkim 

służyć mieszkańcom regionu, jednocześnie utrwa-
lać więzy, jakie pomiędzy granicami łączą gminy, 

organizacje i ludzi tu mieszkających. Stowarzy-

szenia „Olza” odpowiada m.in. za realizację pro-
jektów z różnych dziedzin na pograniczu polsko-

czeskim o łącznej wartości 12 mln euro, a także 
projektów własnych o wartości blisko 15 mln eu-

ro. W ostatnim okresie Gmina Jasienica zrealizo-

wała ponad 60 projektów transgranicznych. 

W ŚLĄSKIEJ RADZIE TURYSTYKI 
Marszałek Województwa Śląskiego Jakub 

Chełstowski powołał mnie jako prezesa Stowa-
rzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej 
„Olza”, a zarazem przewodniczącego Euroregio-
nu Śląsk Cieszyński – Tesinske Slezsko, w skład 
Śląskiej Rady Turystyki. Chciałem podziękować 
za to zaszczytne wyróżnienie. Oznacza ono, że 
zostało docenienie to, co robimy dla regionu, 
zwłaszcza w sprawach turystyki na pograniczu 
polsko-czeskim. Wyróżnienie jest dla mnie tym 
bardziej cenne, że Śląska Rada Turystyki zrzesza 
wybitnych ekspertów i doświadczonych prakty-
ków, którzy swoją opinią wspierają działania na 
rzecz rozwoju tej branży w całym naszym regio-
nie. 

Chcę przypomnieć, że dorobek „Olzy” w ob-
szarze turystyki na polsko-czeskim pograniczu 
obejmuje realizację wspólnych projektów, promu-
jących cały region, wiele z nich dotyczy właśnie 
turystyki. Euroregion Śląsk Cieszyński – Tesinske 
Slezsko reprezentuje z kolei dziedzictwo pograni-
cza polsko-czeskiego tego obszaru i skupia 46 
gmin po stronie czeskiej i 17 gmin po stronie pol-
skiej. 

PODZIĘKOWANIA DLA STRAŻAKÓW 
Chciałem bardzo serdecznie podziękować stra-

żakom z naszych gminnych jednostek OSP za ich 

poświęcenie i pracę na rzecz bezpieczeństwa 

mieszkańców. W ostatnich tygodniach, przede 
wszystkim w czerwcu, wielokrotnie interwenio-

wali, niosąc pomoc przy podtopieniach i zala-
niach, które wystąpiły przy okazji ulewnych desz-

czy. Straty, jakie ponieślibyśmy bez tej pomocy, 

byłyby ogromne. 

WOZY DLA STRAŻAKÓW 
Właśnie ze względu na nasze bezpieczeństwo, 

ale i postawę naszych druhów ochotników, wspie-

ramy mocno straże pożarne. Na druhów zawsze 
można liczyć, ale do skutecznej działalności po-

trzebują dobrego sprzętu. Dlatego w miarę na-
szych możliwości kupujemy nowoczesne urzą-
dzenia i wozy bojowe. Podkreślam to jeszcze raz, 

że nie są to zabawki dla strażaków, lecz  

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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inwestycja w nasze bezpieczeństwo. Z tych 
względów w ostatnich tygodniach pozyskaliśmy 

dofinansowanie do zakupu dwóch kolejnych wo-
zów strażackich, wkrótce trafią one na wyposaże-

nie jednostek gminnych OSP. Średni samochód 

otrzyma OSP Międzyrzecze Dolne, jego koszt 
szacowany jest na 760 tys. zł, z czego 280 tys. zł 

stanowi wkład budżetu Gminy Jasienica, 20 tys. 
zł samej OSP, zaś 480 tys. zł dofinansowanie z 

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administra-

cji oraz Komendy Głównej Państwowej Straży 
Pożarnej. 

Do OSP Mazańcowice ma trafić z kolei wóz 
ciężki, jego wartość to blisko 1 mln zł. W tym 

przypadku Gmina z budżetu dołoży 480 tys. zł, 10 

tys. OSP, a 510 tys. zł pochodzić będzie z dofi-
nansowania z tych samych źródeł zewnętrznych. 

ABSOLUTORIUM I WOTUM ZAUFANIA 

Bardzo serdecznie dziękuję radnym, którzy na 
sesji w czwartek 25 czerwca jednogłośnie udzieli-
li mi wotum zaufania i udzieli absolutorium za 
2019 r. W uzasadnieniu przytoczono, że ubiegło-
roczne dochody zostały zrealizowane na poziomie 
99,99 proc. planu, a więc ponad 117,7 mln zł, zaś 
wydatki – 96,07 proc., czyli ponad 126,4 mln zł. 

Bardzo serdecznie chciałbym podziękować 
wszystkim, dzięki którym realizacja budżetu i 
funkcjonowanie naszej Gminy było możliwe. 
Dziękuję radnym za ich pracę zarówno podczas 
sesji Rady Gminy, jak i w trakcie posiedzeń ko-
misji. Dziękuję, że choć nieraz mamy odmienne 
spojrzenia na najpilniejsze sprawy dotyczące 
gminy i jej sołectw, to zawsze potrafimy dojść do 
porozumienia i w zgodzie działać na rzecz naszej 
całej społeczności. 

Dziękuję również sołtysom, którzy w miej-
scowościach naszej gminy mają kontakt z miesz-
kańcami i działają na ich rzecz, także radom so-
łeckim. Chciałem podziękować także członkom 
stowarzyszeń i organizacji, które angażują się w 
rozwój naszej lokalnej społeczności, pracowni-
kom pomocy społecznej, szkół, Urzędu Gminy, 
instytucji kultury, GOK i biblioteki, Zakładu Ko-
munalnego i służby zdrowia za ich wkład w naszą 
wspólną przyszłość. 
RAPORT O STANIE GMINY 

W tym roku wzorem poprzedniego na sesji 

przedstawiłem radnym i mieszkańcom Raport o 
stanie gminy za 2019 rok. Takie sesje służą pod-

sumowaniu całej naszej ubiegłorocznej pracy i są 
okazją do zastanowienia się, w którym kierunku 

zmierzamy, co należy zrobić, aby nasz rozwój był 
zrównoważony i intensywny. Podkreśliłem, że 

ubiegłoroczny budżet był nadwyżkowy, co rzadko 
się zdarza samorządom. Zwróciłem również uwa-

gę, że 2019 r. należy zaliczyć do wyjątkowo obfi-

tego w inwestycje. 
Dotyczy to zarówno inwestycji kończonych, 

rozpoczętych, jak i całkowicie zrealizowanych w 
2019 r. Warto przypomnieć, że w 2019 r. realizo-

waliśmy m.in. program termomodernizacji i prze-

budowy sześciu obiektów użyteczności publicz-
nej, a więc trzech strażnic OSP: w Rudzicy, Świę-
toszówce, Wieszczętach, dwóch filii GOK: w 
Bierach i Rudzicy, oraz szkoły w Wieszczętach. 

Wybudowaliśmy również nowe strażnice w Ma-

zańcowicach i Grodźcu – są to obiekty wielo-
funkcyjne, z dużymi salami widowiskowymi, 

umożliwiającymi spotkania całych wspólnot so-
łeckich. Dużą  inwestycją była budowa 4 kolej-

nych sal lekcyjnych w Międzyrzeczu Górnym. 

Do rozpoczętych w 2019 r. kilkuletnich inwe-
stycji należy zaliczyć budowę OSP i rozbudowę 
Urzędu Gminy w Jasienicy, rozbudowę szkoły w 
Świętoszówce i budowę sali gimnastycznej w 

Międzyrzeczu Górnym. Co ważne, udało się nie 

tylko zrealizować wiele inwestycji, ale także inne, 
nieinwestycyjne projekty, dzięki temu, że pozy-

skaliśmy fundusze ze źródeł zewnętrznych. 

INWESTYCJE W TYM ROKU 
Chcę przypomnieć, że mimo pandemii i ogra-

niczeń w dochodach związanych ze spowolnioną 
gospodarką, cały czas jako Gmina Jasienica inwe-
stujemy, myśląc o rozwoju i przyszłości. Z nie-
którymi planami musimy jednak na razie się 
wstrzymać. Musimy bowiem być przygotowani 
na niekorzystne dla nas wpływy do budżetu. 

Już teraz wiemy, że w tym roku nasze dochody 
od stycznia do maja były niższe o 1 mln 183 tys. 
zł niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, 
dużo niższe niż przewidywane na ten okres plany. 
Toteż na razie się wstrzymujemy z kolejnymi roz-
strzygnięciami przetargowymi i inwestycjami, 
chcemy zobaczyć, czy ten stan się utrzyma. 

Myślę, że pod koniec sierpnia będziemy już 
mogli dość dokładnie określić, czy decydujemy 
się w tym roku na przeprowadzenie zaplanowa-
nych inwestycji, czy też odłożymy je o kilka mie-
sięcy. 

GOTOWE DROGI 
Podkreślam raz jeszcze, że nie rezygnujemy w 

ogóle z inwestowania. Tak ma się sprawa na 
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przykład z remontami i przebudowami dróg 
gminnych, które rozpoczęliśmy w maju, zaraz po 

przeprowadzeniu procedur przetargowych. Prace 
postępują zgodnie z harmonogramem, teraz ode-

braliśmy po przeprowadzonych remontach kilka 

dróg w naszych sołectwach. 
Pierwsza została zakończona ul. Pod Górkę w 

Grodźcu na odcinku 227 metrów. Ustabilizowano 
podbudowę, poszerzono jezdnię, położono też 
nową nawierzchnię. Ta droga została uszkodzona 

podczas powodzi w 2013 r., ale cały koszt robót o 
wartości ok. 125 tys. zł pokryty został z budżetu 

Gminy Jasienica. Gotowa jest również ul. Hiacyn-
tów w Jasienicy, gdzie przebudowano odcinek o 

długości 138 m. Tu roboty objęły wzmocnienie 

podbudowy, a także ułożenie nowej nawierzchni, 
koszt wyniósł 77,1 tys. zł. 

Remont przeszła też ul. Miodowa w Jasienica 
na odcinku 278 m. Została ona poszerzona, poło-

żono na niej nową nawierzchnię. Koszt wyniósł 

ok. 89 tys. zł. W Świętoszówce z kolei poszerzo-
na została jezdnia ul. Lipowej na odcinku 152 m, 

usunięto też starą nawierzchnię i położono nową. 
Remont kosztował 51,5 tys. zł. 

W najbliższych tygodniach zakończą się re-

monty i przebudowy kolejnych dróg gminnych. 
W pięciu sołectwach gotowe już drogi są w trak-

cie odbiorów technicznych. 

WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY 
AQUA SA 

Gmina Jasienica jest udziałowcem spółki wo-
dociągowej Aqua SA, w imieniu Gminy brałem 

udział w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. 
Na spotkaniu poruszyłem kwestię, aby firma 

Aqua poważnie rozpoczęła realizację inwestycji 

kanalizacyjnych na podległym jej terenie, tj. w 
naszej gminie. Wskazałem Farzynę w sołectwie 

Jasienica oraz Mazańcowice w rejonie Halentów-
ki. 

GRATULACJE ZA SUKCESY 
W gminie Jasienica stopniowo powracamy do 

normalnej działalności, jednak przy zachowaniu 
wymaganych rygorów sanitarnych. Odbyła się już 
pierwsza impreza plenerowa. W niedzielę 14 

czerwca z zachowaniem dystansu społecznego na 
łowisku Koła PZW Jasienica w miejscowości 

Biery odbyły się zawody wędkarskie o Puchar 
Wójta Gminy Jasienica. W zawodach wzięli 
udział członkowie koła PZW Jasienica, PZW 

Skoczów, PZW Karaś Bielsko-Biała oraz zapro-

szeni goście, łącznie uczestniczyło 28 zawodni-
ków. 

Serdecznie gratuluję najlepszym zawodnikom, 
którzy otrzymali Puchar Wójta oraz liczne nagro-

dy. Wiesław Jedynak, reprezentant Koła PZW 

Skoczów zdobył pierwsze miejsce, gratuluję rów-
nież Krzysztofowi Szczotce za zajęcie drugiego, a 

Janowi Maciejowskiemu trzeciego miejsca, obaj 
są reprezentantami naszego Koła PZW Jasienica. 

Składam również serdeczne gratulacje nasze-

mu młodemu tyczkarzowi z UKS Olimp Mazań-
cowice Adrianowi Kupczakowi. Po wielu tygo-

dniach przymusowego odpoczynku od właści-
wych treningów i rywalizacji, dobrze wypadł na 

dwóch kolejnych zawodach. W Warszawie w 

czwartek 25 czerwca wystartował w II Mitingu 
cyklu Lekkoatletyczne Czwartki Orlen TVP Sport 

Cup, do którego został zaproszony jako najlepszy 
w Polsce tyczkarz młodego pokolenia. Adrian 

Kupczak rywalizował z prawdziwymi sławami 

skoku o tyczce, m.in. Piotrem Liskiem, który wy-
grał te zawody osiągając wysokość 5,60 m. Ad-

rian skończył rywalizację na bardzo dobrej wyso-
kości 4,60 m, a dwa dni później w Bielsku Białej 

na kolejnych zawodach poprawił swój wynik, po-

konując poprzeczkę na wysokości 4,70 m. 

WALKA O POGOTOWIE I ŚMIGŁOWIEC 
Jako gmina Jasienica przyłączyliśmy się do 

stanowiska samorządów naszego regionu sprze-
ciwiającego się planom likwidacji w Bielsku-

Białej dyspozytorni pogotowia ratunkowego. 

Obecna dyspozytornia, nowoczesna i ze świetnie 
wyszkoloną kadrą, funkcjonuje w ramach Biel-

skiego Pogotowia Ratunkowego w Bielsku-Białej, 
obsługuje całą południową część województwa 

śląskiego. Tymczasem na terenie całego woje-

wództwa planowane jest utworzenie dwóch jedy-
nie dyspozytorni – w aglomeracji górnośląskiej, 

przy jednoczesnej likwidacji placówki w Bielsku. 
Sprzeciwiamy się temu, bowiem bielska jed-

nostka świetnie zna specyfikę trudnego terenu, z 

małymi przysiółkami podgórskimi, wieloma o tej 
samej nazwie, często z drogami nieprzejezdnymi 

w pewnych okresach roku. Szybkie dotarcie ka-
retki do chorego wymaga doświadczenia i wie-

dzy, której w takiej sytuacji nie zapewnią dyspo-

zytornie na Śląsku. Chcemy utrzymania bielskiej 
placówki. 

Również chcemy, aby na stałe została utwo-
rzona stacja Lotniczego Pogotowia Ratunkowego 

na lotnisku w Kaniowie. W ostatnich  
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miesiącach właśnie tutaj śmigłowiec stacjonował, 
co przy wielu akcjach ratowniczych w górach 

okazało się bardzo dobrym rozwiązaniem. Z Ka-
niowa bowiem śmigłowiec dociera w odległe za-

kątki Beskidów w 6 minut, a to przy poważnych 

wypadkach przesądza nieraz o przeżyciu poszko-
dowanego. Przeniesienie śmigłowca do Katowic 

bardzo obniży bezpieczeństwo zdrowotne nie tyl-
ko naszych mieszkańców, ale i przybywających 

do naszego regionu licznych turystów. W tym 
wypadku również przyłączyliśmy się do stanowi-

ska samorządów naszego regionu. 

Rozmawiał Mirosław Łukaszuk

CHCESZ POZYSKAĆ DOTACJĘ? LGD ZIEMIA BIELSKA  
PLANUJE NABORY W NAJBLIŻSZYCH MIESIĄCACH! 

Jeśli masz pomysł, chcesz działać i interesuje Cię to, co dzieje się w Twojej najbliższej okolicy, ale 

potrzebujesz wsparcia w postaci doradztwa i dotacji z funduszy przeznaczonych na rozwój obszarów 

wiejskich, to szansa na ich otrzymanie pojawi się już w wkrótce! 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska planuje ogłoszenie naborów wniosków w 

ramach realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023. 

Tym razem o pomoc będzie można ubiegać się w zakresie: 

1. podejmowania działalności gospodarczej –  turystyka i usługi czasu wolnego, 

2. podejmowania działalności w ramach – usługi dla społeczności, 

3. rozwijania działalności gospodarczej – usługi dla społeczności, 

4. zachowania materialnego dziedzictwa lokalnego, 

5. zachowania niematerialnego dziedzictwa lokalnego. 

 

      Formą wsparcia dla podejmowania działalności gospodarczej jest premia w wysokości 50 000 zł, 

wypłacana w dwóch transzach (40 000 i 10 000 zł), natomiast dla rozwijania działalności gospodarczej 

i zachowania dziedzictwa lokalnego – refundacja poniesionych kosztów kwalifikowalnych do kwoty 

300 000 zł (limit nie dotyczy jednostek samorządu terytorialnego). Poziom dofinansowania zależy od 

rodzaju Wnioskodawcy: dla przedsiębiorców do 65%, dla osób fizycznych i podmiotów nieprowadzą-
cych działalności gospodarczej – aż 95%, natomiast dla gmin i jednostek im podległych – do 63,63%. 

Z udziału w konkursach mogą skorzystać mieszkańcy naszego regionu (Bestwiny, Buczkowic, so-

łectw Czechowic-Dziedzic: Bronowa, Ligoty, Zabrzega; Jasienicy, Jaworza, Kóz, Porąbki, Wilamowic 

i Wilkowic), jednostki samorządu terytorialnego i jednostki im podległe oraz organizacje pozarządowe 

i przedsiębiorcy – pod warunkiem, że ich siedziba lub miejsce wykonywania działalności gospodarczej 

znajdują się na naszym obszarze. 

Termin planowanych naborów wniosków z powodu zagrożenia epidemiologicznego w naszym kraju 

może ulec zmianie. Wszelkie informacje będą zamieszczane na stronie internetowej Stowarzyszenia 

(www.ziemiabielska.pl), profilu w serwisie Facebook (LGD Ziemia Bielska), udzielane telefonicznie 

pod numerem 33 818 34 11, lub po wcześniejszym umówieniu spotkania w siedzibie Stowarzyszenia 

przy ulicy Tadeusza Regera 81 w Bielsku-Białej. 

 

 

 
 

 

 

 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary 

wiejskie” 
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Kandydat 
 

Liczba 
głosów 

Procent 
głosów 

Biedroń Robert 208 1,59 % 

Bosak Krzysztof 949 7,26 % 

Duda Andrzej 5689 43,55 % 

Hołownia Szymon 2298 17,59 % 

Jakubiak Marek 24 0,18% 

Kosiniak-Kamysz Władysław 223 1,71 % 

Piotrowski Mirosław 10 0.08 % 

Tanajno Paweł 22 0,17 % 

Trzaskowski Rafał 3605 28,59 % 

Witkowski Waldemar 15 0,11 % 

Żółtek Stanisław 21 0,16 % 

 

Wyniki głosowania z obwodowych Komisji Wyborczych: 

Źródło: wybory.gov.pl/prezydent20200628/pl/wyniki/1/gm/240205 
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ZSP Wieszczęta 11 51 260 132 1 6 3 0 131 0 0 66,63 

GOK Biery 9 67 344 129 1 13 0 3 219 0 1 75,12 

ZSP Grodziec 10 57 222 119 0 9 0 1 282 0 0 71,52 

ZSP Iłownica 2 62 269 92 0 12 0 4 91 0 0 67,17 

ZSP Jasienica 30 84 367 229 1 29 0 4 442 2 3 69,24 

Urząd Gminy Jasienica 26 76 403 253 3 20 0 0 460 0 4 71,13 

GOK Jasienica 11 23 153 96 2 6 0 2 207 1 2 70,85 

OSP Landek 4 29 191 47 1 5 0 0 40 0 1 67,44 

GOK Rudzica 12 69 647 139 1 17 0 0 155 2 2 72,84 

ZSP Rudzica 7 55 334 116 1 5 1 0 123 0 1 69,85 

SP Świętoszówka - Łazy 8 42 277 66 4 13 0 0 84 2 0 69,18 

GOK Mazańcowice 11 43 357 148 1 24 1 0 227 3 3 74,90 

ZSP Mazańcowice 6 58 251 126 1 10 1 0 189 3 0 74,48 

OSP Mazańcowice 16 37 283 142 1 14 2 3 221 0 2 75,97 

ZSP Międzyrzecze 12 48 241 99 0 10 1 2 194 2 0 69,48 

GOK  Międzyrzecze 8 66 420 129 3 10 0 1 177 0 0 69,45 

Budynek Kulturalno-Sportowy  
w Międzyrzeczu Dolnym 

8 45 310 117 2 8 0 1 179 0 1 70,34 

OSP Roztropice 4 19 213 59 1 9 1 0 98 0 0 70,91 

OSP Świętoszówka 13 18 147 90 0 3 0 1 87 0 1 70,73 

 
W GMINIE JASIENICA 

Pierwsze głosowanie odbyło się 28 czerwca 

2020 r. między godziną 700 
a 21

00
. Frekwencja wyno-

siła 70,85 %. 

Prawo do kandydowania w ponownym głosowa-
niu w dniu 12 lipca uzyskali: Andrzej Duda i Rafał 

Trzaskowski.  
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Drugie głosowanie odbyło się  12 lipca 

2020 r.  

W wyborach prezydenta RP Andrzej 

Duda uzyskał 51,03 proc. głosów, Rafał 

Trzaskowski - 48,97 proc. - poinformował 

w poniedziałek przewodniczący PKW 

Sylwester Marciniak. Frekwencja wybor-

cza w II turze głosowania wyniosła 68,18 

proc. 

 

KONKURS „WAKACYJNA PRZYGODA W POWIECIE BIELSKIM” 
Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej organizuje 

Konkurs „WAKACYJNA PRZYGODA W PO-
WIECIE BIELSKIM” w ramach którego uczestnicy 
mają za zadanie wykonać oryginalne utwory literackie 
oraz pocztówki z wakacji w powiecie bielskim. 

Celem konkursu jest przede wszystkim zaintereso-
wanie dzieci i młodzieży dziedzictwem kulturowym 
oraz atrakcjami turystyczno-przyrodniczymi powiatu 
bielskiego oraz inspirowanie do twórczości plastycznej 
i literackiej. 

Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży w 
wieku od 6 - 18 lat uczęszczających do przedszkoli 
(klasy „0”), szkół podstawowych i ponadpodstawo-
wych lub placówek wychowania pozaszkolnego zloka-
lizowanych na terenie powiatu bielskiego. 

Konkurs ma charakter otwarty i odbywa się w 
dwóch kategoriach: 

• literacka - utwór poetycki (wiersz rymowany lub 
biały, fraszka, oda) do 2 stron formatu A4 

(czcionka Times New Roman, rozmiar 12 pkt) 
opowiadający o ciekawych przygodach, zabaw-
nych wspomnieniach lub emocjonujących mo-
mentach przeżytych podczas wędrówek po be-
skidzkich szlakach lub zwiedzania atrakcji tury-
styczno-kulturowych powiatu bielskiego. 

• plastyczna - „pocztówka z wakacji w powiecie 
bielskim” wykonana jedną z technik plastycznych 
tj.: rysunek, obraz malowany lub wyklejany, lino-
ryt, wydrapanki, wydzieranki lub kolaż. Praca 
musi być wykonana w formacie 10 x 15 cm oraz 
naklejona na sztywny karton do formatu A4. 

Termin nadsyłania prac bezpośrednio przez uczestni-
ków konkursu wyznaczono do dnia 31 sierpnia 
2020 r. 

Zapraszamy do udziału w konkursie! 
 
regulamin: www.powiat.bielsko.pl  

Wyniki głosowania z obwodowych Komi-

sji Wyborczych w gminie: 

Kandydat 
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ZSP Wieszczęta 319 53,79 274 46,21 67,61 

GOK Biery 344 53,79 219 46,21 78,76 

ZSP Grodziec 264 36,77 454 63,23 73,40 

ZSP Iłownica 356 64,96 192 35,04 70,58 

ZSP Jasienica 450 37.63 746 62.37 70,69 
Urząd Gminy Jasieni-
ca 491 39,69 746 60,31 71,77 

GOK Jasienica 183 36,51 320 63,49 73,63 

OSP Landek 227 68,58 104 31,42 75,90 

GOK Rudzica 748 70,37 315 29,63 75,90 

ZSP Rudzica 384 60,57 250 39,43 71,24 
SP Świętoszówka - 
Łazy 340 63,68 194 36,33 75,38 

GOK Mazańcowice 424 50,18 421 49,82 79,26 

ZSP Mazańcowice 299 47,76 327 52,24 73,95 

OSP Mazańcowice 324 46,42 374 53,58 76,39 

ZSP Międzyrzecze 303 50,25 300 49,75 70,51 

GOK  Międzyrzecze 492 59,78 331 40,22 72,45 
Budynek Kulturalno-
Sportowy w Między-
rzeczu Dolnym 

361 53,17 318 46,83 72,81 

OSP Roztropice 233 56,69 178 43,31 70,91 

OSP Świętoszówka 170 49,56 173 50,44 70,73 

DRUGA TURA 

WYNIKI  W SKALI KRAJU 
 Liczba głosów Procent głosów 

Duda Andrzej 10 440 648 51,03 
Trzaskowski Rafał 10 018 263 48,97 
   

WYNIKI W SKALI WOJEWÓDZTWA 
Duda Andrzej 1 110 233 48,99 
Trzaskowski Rafał 1 155 894 51,01 
   

WYNIKI W SKALI POWIATU 
Duda Andrzej 46 897 51,32 
Trzaskowski Rafał 44 492 48,68 
 

WYNIKI W SKALI GMINY 
Duda Andrzej 6790 51,43 
Trzaskowski Rafał 6412 48,57 
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SZKOŁA ROŚNIE 
Przy istniejącym budynku szkolnym w 

Świętoszówce powstaje nowe skrzydło oraz 

stołówka. – Mimo pandemii roboty przy roz-

budowie szkoły w Świętoszówce przebiegają 

bez zakłóceń – mówi wójt gminy Jasienica 
Janusz Pierzyna.  

Nowe skrzydło zajmuje wolną przestrzeń 

pomiędzy budynkiem szkoły a kościołem, bu-

dowla liczy 30 m długości i 11,5 m szerokości. 
Po oddaniu do użytku segment będzie miał bez-

pośrednie wejście z zewnątrz. Na dwóch niż-
szych kondygnacjach zostaną utworzone po 3 

klasy lekcyjne, a na II piętrze kolejne 3 po-
mieszczenia do zagospodarowania według po-

trzeb szkoły. Do gmachu głównego szkoły na 

poziomie parteru i I piętra będzie można przejść 
specjalnym łącznikiem. Jednocześnie powstanie 
stołówka wraz z kuchnią. Jednokondygnacyjny 

obiekt przeznaczony zostanie do obsługi ok. 

150 uczniów, jednorazowo korzystać będzie 

mogło z jadalni ok. 50 osób.  

– Z powodu reformy oświaty szkoły podsta-
wowe muszą pomieścić dwa dodatkowe roczni-

ki. W tym rejonie naszej gminy z roku na rok 

przybywa mieszkańców, toteż przewidujemy, 

że uczniów również będzie coraz więcej. Nowy 
obiekt umożliwi więc stworzenie dobrych wa-

runków do nauki także kolejnym rocznikom – 

wyjaśnia Janusz Pierzyna. Całość inwestycji o 

wartości ponad 4,7 mln zł zostanie pokryta z 
budżetu Gminy Jasienica, część dydaktyczna 

będzie gotowa za rok.  

To już druga inwestycja oświatowa w gminie 

Jasienica po wprowadzeniu reformy oświaty. W 
ub.roku szkoła w Międzyrzeczu Górnym została 

rozbudowana o dodatkowy segment z czterema 

klasami. Obecnie trwa tam budowa nowej sali 

gimnastycznej.  
Koszty rozbudowy placówek oświaty po 

wprowadzeniu reformy zostały na garnuszku 

samorządów. Dla Gminy przez te 3 lata to koszt 

już ponad 10 mln zł.  
www.jasienica.pl

PANIE ŚWIĘTUJĄ DZIEŃ MATKI 
W środę 17 czerwca przedstawicielki Kół 

Gospodyń Wiejskich z terenu naszej gminy, 
gościły na spotkaniu z okazji Dnia Matki, zor-
ganizowanym przez Gminną Radę KGW.  

Nie ma to jak znowu zasiąść w gronie kole-
żanek, przyjaciółek, z władzami samorządo-
wymi przy wspólnym stole. Sytuacja na świecie 
zaskoczyła nas i nagle, z dnia na dzień, po pro-
stu musieliśmy zostać w domu i dlatego z 
opóźnieniem świętowaliśmy Dzień Matki w na-
szej gminie.  

Przybyłych gości oraz członkinie 14 kół z te-
renu naszej gminy i zaprzyjaźnionego koła z Wa-
pienicy, przywitała przewodnicząca Gminnej Ra-
dy KGW Genowefa Kopeć. Spotkanie zaszczyci-
li: wójt gminy Janusz Pierzyna z małżonką, prze-
wodniczący Rady Gminy Czesław Machalica, za-
stępca wójta Krzysztof Wieczerzak, prezes Rejo-
nowego Związku Rolników Kółek i Organizacji 
Rolniczych w Bielsku-Białej Danuta Kożusznik i 
wiceprezes Jadwiga Gębala, dyrektor GOK 
Agnieszka Bronowska.  

Zaproszone panie usłyszały pod swoim adre-
sem wiele ciepłych życzeń, a spotkanie stało się 
okazją do wręczenia odznaczeń – medali Orderu 
Serca – Matkom Wsi, jako symbolu uznania za 
matczyny trud włożony w wychowanie młodego 
pokolenia Polaków, za kształtowanie w rodzin-
nym domu i środowisku postaw moralnych, za 

aktywność społeczno-zawodową w środowisku 
wiejskim i umiłowanie Ojczyzny.  

Wójt Janusz Pierzyna podkreślił znaczenie 
święta Dnia Matki, które jest szczególne, a wyni-
ka ze specjalnej roli polskich kobiet w utrzymaniu 
polskości, tradycji i rodziny. To naszym mamom 
zawdzięczamy nasz system wartości, naszą po-
stawę, nasze zasady i kulturę.  

– Tym bardziej wam dziękuję, że mimo tak 
licznych obowiązków w domu i pracy, macie 
jeszcze siły i wytrwałość, aby udzielać się spo-
łecznie – mówił Janusz Pierzyna do członkiń 
gminnych kół gospodyń wiejskich.  

Aktu dekoracji dokonali: wójt Gminy Jasieni-
ca, prezes Rejonowego Związku Rolników Kółek 
i Organizacji Rolniczych, członek Zarządu Rady 
Kobiet i przewodniczący Rady Gminy.  

Medale otrzymały: Cecylia Folek, Joanna 
Wojnicka i Maria Światłoch z Międzyrzecza Gór-
nego, Krystyna Hawełek, Dorota Pękala i Janina 
Kajzer z Jasienicy, Barbara Paszek z Mazańco-
wic, Bernadeta Gańczarczyk, Anna Wieja i Kry-
styna Łosik z Łazów.  

Spotkanie udowodniło, że człowiek jest istotą 
społeczną, która funkcjonuje właściwie, gdy 
wchodzi w różne role społeczne. To właśnie m.in. 
życie społeczne pozwala nam się samorealizować, 
osiągać sukcesy, otrzymywać wsparcie. 

 Z.P. 
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Z  G Ó R K I … 
Oswajanie zagrożeń 

 Deszczowa niedziela. A jak deszczowa to się 
dłuży. Aby skrócić czas oczekiwania na słońce i 
zobaczyć „co w deszczu piszczy”, wybrałem się 
do lasu. Do „mojego” lasu. Z przerażeniem spo-
strzegłem, że ten las już nie taki mój! Choć niby 
ten sam, a jednak nie taki sam. Jakże się zmienił 
przez kilka lat. Dróżki i ścieżki wydeptane przez 
rudzickich grzybiarzy pozarastane samosiejkami, 
albo pokrzywami. Tam gdzie był mech – chasz-
cze, gdzie krzaczki borówek – chaotyczna pląta-
nina karłowatych drzewek. Nie ma już śladu 
kładki nad potokiem, który też zaszalał i podmył 
skarpę tworząc gliniane osuwisko. Powalony wi-
chrem wiekowy buk tarasuje przejście, towarzy-
szy mu w nieszczęściu brzoza. Dziwny ten „mój”, 
już nie mój las. Bo są dwa lasy – ten w mojej pa-
mięci, i ten realny. Choć ten aktualny smutniej-
szy, bo jest zdziczałym „moim” lasem sprzed 
lat… 
 „Nie tylko lasy są dwa. Nie tylko mój las zdzi-
czał” – rozmyślam. Ale i mój kraj zdziczał – niby 
jeden, a dwóch rzeczywistości. Uświadomiła mi 
to także owa nieszczęsna pandemia, do której się 
przyzwyczajamy, którą oswajamy, by wydawała 
się mniej groźna niż jest naprawdę, bo żyć trzeba,  
pracować trzeba, chodzić do kościoła trzeba, na 
koncerty i do teatru, a nawet na mecze… Trzeba, 
ale już inaczej, niż przed feralnym czwartym 
marcem, gdy zapukała i do nas, niechciana, a jed-
nak zapowiadana i oczekiwana zaraza. I przeraże-
nie budziła każda informacja o pojedynczych za-
każeniach; i obostrzenia, i zakazy, i mandaty, i 
zastraszania…  

Dzisiaj sytuacja się ustabilizowała. Ilość 
dziennych zakażeń utrzymuje się na stałym po-
ziomie. Ale oswajamy się z istniejącym nie-
zmiennie realnym zagrożeniem. Przyzwyczaili-
śmy się do kilkuset zarażeń dziennie, i kilkunastu, 
czy kilkudziesięciu zgonów. I dalej obowiązują 

nakazy i zakazy. Egze-
kwowane jednak wybiórczo 
– zależnie, no właśnie: od 
czego? Bo z jednej strony 
„dystans społeczny”, czyli 
te dwa metry bezpie-
czeństwa, za złamanie któ-
rego grozi kara 10 tys. zło-
tych – o czym przekonały się np. dwie kobiety, 
czyli „zgromadzenie”; czy  kilka osób, które 
wprawdzie miały zalecany odstęp, ale… trzymały 
się plakatu, który tak się nie spodobał sanepidowi, 
że uczestnikom, za pośrednictwem dzielnej poli-
cji, wręczył najwyższe kary! A z drugiej strony 
wielotysięczne spotkania z kandydatami na pre-
zydenta: głowa przy głowie, oddech w oddech, 
łapka w łapkę – bez maseczek, bez rękawiczek, 
już nawet bez instynktu samozachowawczego, 
gdy z trybuny padają zapewnienia o świetlanej 
przyszłości, a z tłumu okrzyki poparcia… I jesz-
cze tylko uścisk dłoni kandydata, i fotka… I nikt 
z tłumu, ani tym bardziej z kandydatów nie dosta-
je od sanepidu najwyższego mandatu! Takich pa-
radoksów jest wiele… 
 Więc w jakich rzeczywistościach my żyjemy? 
I która jest prawdziwa? I w którą się wpisać? A 
może te światy przenikają się wzajemnie, zależnie 
od potrzeb? Nie wiem… Ale wiem, że nie jest to 
ani normalne, ani moralne, ani logiczne… Bo 
priorytetem jest, jak logika i poczynania ważnych 
osób podpowiadają, nie zdrowie narodu, a zupeł-
nie inne cele, które są ważniejsze, przy których 
nawet koronawirus blednie i chowa się za partyj-
nymi sztandarami… 
 Tak rozmyślam, gdy spaceruję w deszczową 
niedzielę w moich dwóch lasach, w moim pięk-
nym kraju dwóch rzeczywistości… 

Juliusz Wątroba 

WAMPIR W BIAŁYCH RĘKAWICZKACH 
 Taki tytuł nosi najnowsza – już pięćdziesiąta pierwsza książka Juliu-

sza Wątroby. Tym razem to nie poezja, czy satyra, ale współczesna po-

wieść, przestawiająca w groteskowy sposób fikcyjną firmę, próbującą 
istnieć we wściekłym kapitalizmie. Kierowaną w dodatku przez despotę i 
alkoholika. Ten smutny, choć występujący czasem realnie, obraz współ-

czesności podany jest niemal w satyryczny sposób – pełny błyskotliwych 

dialogów i opisów tragikomicznych sytuacji, z  przymrużeniem oka i du-

żą dawką humoru. Prezentacja książki w związku z pandemią odbędzie 

się w późniejszym terminie, ale tę wyjątkową pozycję już można nabyć 
np. w Księgarni Klimczok w Bielsku-Białej, czy u autora. 

       (Red.)   
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JAKOSI SIE ŻYJE! 
Witóm piyknie! 

Ludeczkowie złoci, kie to piszym, to już sie ta 
dziwoko wiosna pomału kóńczy. W maju mo być 
ciepło i mokro, żeby wszystko piyknie rosło, a tu 
było tak mokro i zima, że  z niejednej chałpy sie z 
kumina kurzyło. Mieli my nadzieje w Zośce, że 
sie cosi poprawi, ale kaj też tam, fórt zima i 
deszcz. Siedzym w chałpie, tak jak moi kamraci, 
znómi, przociele i rozmyślóm, jak to tak dali by-
dzie, jak długo bydymy sie kryć przed wrogym, 
kierego nie widzymy, a kiery zawojował cały 
świat i to w tak pryndkim czasie. Na poczóntku 
roku słyszało sie, że w Chinach wybuchła łosz-
kliwo choroba, kierej dali miano koronawirus. 
Zdało mi sie, że Chiny daleko, ale zapómnieli my, 
że za naszego żywobycio świat sie skurczył. To, 
co kiesi było łogrómnie daleko, dzisio je blisko i z 
Chin przylazło to dziadostwo do Europy i wlazło 
też do naszego kraju. Ło tym, jak sie zaczył po-
płoch pisołech w łostatnim moim felietonie, ale 
wiycie ludeczkowie złoci, do wszystkigo idzie 
przywyknóć. Do dobrego i do złego. Nóm, co to 
my sóm pryndzyj łurodzyni ni ma to dziwota, dyć 
nas żywot nie głoskoł, roz było źle a roz dobrze. 
Wiymy, że po czornej nocy przydzie piękny, 
słóneczny dziyń. Ale jak na razie muszymy sie 
podporzóndkować, tak jak to dycki w czasach 
wojny bywało. Myślymy jednak, że ni ma tak źle. 
Muszym tu przynać, że ty nowoczesne wercajgi, 
na kiere my starzy przezywómy, że z młodymi nie 
lza sie dogadać, bo fórt cykajóm na tych tele-
fónach, abo sie zaś dziwajóm do tego Internetu. 
Ale w dzisiejszych czasach ta nowoczesność ze-
zwoliła nóm na kóntakt ze światym. Tak szkol-
niocy mogóm łuczyć sie przez to szkiełko, doch-
tory w lekszych przypadkach lyczóm przez tele-
fon, zaś sprawy łurzyndowe załatwiómy pocztóm 
elektrónicznóm. A kiej na wieży kościelnej 
dzwóny dzwónióm, idzie łoglóndnóć nabożyń-
stwo w Internecie abo w telewizorze. Jyny po-
wiym Wóm, że człowiek tynskni za drugim czło-
wiekym. Dyć już to Pónbóczek w raju widział i 

łuznoł, że źle je samymu 
człowiekowi i doł mu Jew-
ke. Ja, ja to je prowda, czło-
wiek potrzebuje drugigo 
człowieka, coby se porzón-
dzić, w niejednej starości 
polutować, a radościom sie 
podzielić. I tak se myślym, 
że przeca kiesi to wszystko minie i zaś przydóm 
słoneczne, piykne dni. Wtedy wszystki dwiyrze, 
kiere sóm teraz zawrzyte, sie łotworzóm i wyj-
dymy na tyn świat bez żodnej przeszkody i stra-
chu, że nas wróg niewidzialny zaatakuje. Maski a 
rynkawice chynymy do wymowo, a niejedyn dzi-
siejszy starzyk i starka przypomni se te pieśnicz-
ke, kieróm śpiywali jako małe gizdy, kie sie 
skóńczyła ta łoszkliwo II wojna światowo „Poleć 
gołąbku, poleć wysoko, leć ponad słóńce, w niebo 
sie wzbij, powiedz, by dzieci już nie płakały, bo 
pokój wojne zwyciężył już”. Wiela to bydzie ra-
dości a wzruszynio, kie przydóm ty spokojnie dni. 
Myślym, że wszyscy chcemy, coby sie to stało jak 
nejprydzyj, coby ty doświadczynia, kiere my 
przeżyli w samotności, w pozamykanych chał-
pach, niejednymu dały wiela do myślynio. Dobrze 
by było coby, my sie stali móndrzejsi, bo „gupota 
przynosi wiela nieszczyńścio na tyn świat”, jak 
pisze nasza nobliska Olga Tokarczuk. A świat to 
Ty i jo. To nasza rodzina, nasi sómsiedzi, przocie-
le, znómi, to miejsce, w kierym przyszło nóm żyć, 
to nasza gmina, nasz powiat, województwo, nasza 
łojczyzna. Godajóm, że po tej wojnie, kiero tela 
zniszczyń porobiła, bydzie znaczy, czego dej 
Pónbóczku. Niech człowiek człowiekowi nie by-
dzie wilkiym, a przocielem, niech taki cechy, jak 
zowiść, pycha, przeciwność, złość sie stracóm, a 
miłość i przyjaźń zagoszczóm się w kożdej chał-
pie, bo do szczyńścio człowiekowi nie trzeba ku-
pe, „serce do kochanio, rozum do myślynio i dwie 
zdrowe rynce”. Tego Wóm i sobie życzym. 

J. N.Josiyniczanin 
 

HOT16CHALLENGE2 Z MAZAŃCOWIC 
Uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mazańcowicach przyłączyli się 

do akcji Hot16Challenge2.  
Jedną z form okazania solidarności w czasie pandemii jest projekt Hot16challenge2. Akcja po-

lega na nagraniu rapowanego utworu, w którym opisuje się rzeczywistość i wdzięczność służbom 
medycznym i ratowniczym. Osoby dorosłe mogły również dołączyć się do zbiórki charytatywnej.  

Utwory nauczycielki oraz ucznia ze szkoły w Mazańcowicach, którzy podjęli się wyzwania, 

można posłuchać Internecie 
Katarzyna Jakubiec-Broda  

 



lipiec 2020  11 

KS. IGNACY PAWLUS – NASZ AMBASADOR W ROSJI 
W niedzielę 21 czerwca w kościele 

pod wezwaniem św. Jerzego w Jasienicy 

ks. Ignacy Pawlus świętował swój jubile-
usz 50-lecia posługi kapłańskiej. Ksiądz 

Ignacy urodził się w Jasienicy, tu spędził 

swoje najmłodsze lata, w domu przy ul. 
Międzyrzeckiej. Od 1971 roku  jest człon-

kiem międzynarodowej wspólnoty zakon-
nej Zgromadzenia Zakonnego Księży Sal-

watorianów. Księża Salwatorianie wyjeż-
dżają na misje, głoszą rekolekcje parafial-
ne, organizują rekolekcje zamknięte w cen-

trach formacji duchowej, publikują książki, 
pomagają potrzebującym terapii psycholo-

gicznej, są kustoszami sanktuariów, pro-

wadzą pielgrzymki, posługują w szpitalach 
i hospicjach. Tę właśnie misję salwatoria-

nów realizuje w swoim życiu nasz rodak. 
Ksiądz Ignacy to pierwszy kapłan, który po 

rozpadzie Związku Radzieckiego rozpoczął 
służbę Bogu i ludziom na dalekiej Syberii. 
W 1991 roku przyjął nominację na pro-

boszcza parafii Wniebowzięcia NMP w Ir-
kucku. Był jej założycielem i proboszczem, 

od Irkucka po Sachalin oraz wieloletnim 

dziekanem dekanatu irkuckiego. Najważ-
niejsze zadanie ks. Pawlusa polegało na 

organizowaniu wspólnot i duszpasterstwa 
na terenach Rosji. Z tym wiązały się stara-

nia o zwrot świątyń i budynków kościel-

nych, prawna rejestracja zakładanych 
wspólnot, zdobywanie środków na życie, 

działalność i remonty.  
Nasz rodak zawsze pamiętał o swojej 

rodzinnej miejscowości, przyjaźnił się ser-

decznie z ks. proboszczem jasienickiej pa-
rafii Alojzym Oleksikiem. Wielokrotnie 

odwiedzał naszą wspólnotę, opowiadał o 
ciężkiej pracy na rozległych  obszarach 

Syberii. Dzięki staraniom ks. Ignacego, w Listwiance 

nad Bajkałem stanął dom rekolekcyjny im. Jana Pawła 
II. „Bajkał otwiera serce do modlitwy” – pisał do jasie-

niczan ks. Ignacy, a podczas kolejnych spotkań w ro-
dzinnej miejscowości informował, jak rozwija się życie 

religijne jego syberyjskich parafian, dziękował też za 

przesłaną pomoc. Na Syberii duszpasterzował od 1991 r. 
do 2006 r, a następnie przeniósł się do Kaliningradu. Od 

1 maja 2010 roku jako polski salwatorianin pracował 
wśród katolików Nesterowa, najdalej na wschód wysu-

niętego miasta Obwodu Kaliningradzkiego. Obecnie, 

gdy już zdrowie nie pozwala na dalsze wędrowanie i za-
graniczną posługę kapłańską przebywa w Polsce, służy 

pomocą duszpasterską w parafii Matki Bożej Królowej 
Polski w Ponicach, niedaleko Rabki Zdroju. 

Dumni jesteśmy, że w naszej miejscowości urodził 

się tak wyjątkowy człowiek, służący Bogu i ludziom w 
dalekich obszarach Rosji. Życzymy mu z okazji jego ju-

bileuszu 50 - lat posługi kapłańskiej dużo zdrowia, siły i 
wszelkich łask potrzebnych w dalszej pracy duszpaster-

skiej.  

M. Hawełek 

KONKURS O ŻOŁNIERZACH NIEZŁOMNYCH 
Zwycięzcy konkursu „Żołnierze wyklęci, bohaterowie niezłomni”, zorganizowanego w Zespole 

Szkolno-Przedszkolnym w Rudzicy, zostali wyłonieni.  

Przedmiotem konkursu było wykonanie pracy plastycznej (plakat), plastyczno-literackiej (komiks) 

lub pracy pisemnej (wiersz, opowiadanie) poruszającej problem Żołnierzy Wyklętych. Z zadaniem tym 

uczestnicy poradzili sobie znakomicie, wykazali się pomysłowością i niezwykłym talentem.  

Jury niezmiernie trudno było wybrać zwycięskie utwory, ostatecznie jednak postanowiło wyróżnić 
prace Kingi Malchar, Malwiny Banasiewicz, Lilianny Banasiewicz i Agaty Sojki. Trzecie miejsce ex 

aequo przyznano Kornelii Sojce i Andżelice Staroń. Na drugim miejscu podium stanął Jeremiasz Gaw-

las, natomiast równorzędne pierwsze miejsce jury przyznało Emilii Pilorz i Marcie Sojce.  
B. Małachowska  
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TYCZKARZ Z MAZAŃCOWIC ZNÓW STARTUJE 
Adrian Kupczak, młody tyczkarz UKS 

Olimp Mazańcowice, po przerwie spowodowa-
nej pandemią wystartował w dwóch zawodach.  

W czwartek 25 czerwca w Warszawie przed 
gmachem Telewizji Polskiej odbył się II Miting 
cyklu Lekkoatletyczne Czwartki Orlen TVP Sport 
Cup. Tym razem do rywalizacji przystąpili tyczka-
rze. Do startu zaproszono również Adriana Kup-
czaka z klubu UKS Olimp Mazańcowice jako naj-
lepszego w Polsce tyczkarza młodego pokolenia. 
Adrian rywalizował z takimi sławami, jak Piotr Li-
sek, Sebastian Chmara czy wieloboista Paweł Wie-
siołek. Lekkoatleta z Mazańcowic konkurs zakoń-
czył z bardzo dobrym wynikiem 4,60 m, wygrał 
Piotr Lisek, pokonując poprzeczkę na wysokości 
5,60 cm. Adrian dwa dni później w Bielsku-Białej 
na kolejnych zawodach poprawił swój wynik pokonując poprzeczkę na wysokości 4,70 m.  

Zawodnicy cieszyli się, że po tak długiej przerwie związanej z ograniczeniami, mogli wrócić do ry-
walizacji i emocji związanych ze startem w zawodach.  

Agata Krupińska  

INFORMACJA W SPRAWIE ZMIANY MIEJSCOWEGO 
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

W związku z prowadzoną procedurą zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego Gmina Jasienica podaje do wiadomo-
ści kolejną Decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwo-
ju Wsi w zakresie wyrażenia zgody na zmianę 
przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolni-
cze, dotyczącą sołectwa Rudzica. Do tej pory 
uzyskaliśmy Decyzje Ministra Rolnictwa i Roz-
woju Wsi dla sołectw: Bielowicko, Grodziec, 
Iłownica, Landek, Łazy, Roztropice, Wieszczęta 
oraz Rudzica. 

Zgodnie z art. 7 ust.2 pkt. 1 Ustawy z dnia 3 
lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i le-
śnych (Dz. U. z 2017r. poz. 1161): „Przeznacze-
nie na cele nierolnicze i nieleśne 1) gruntów rol-
nych stanowiących użytki rolne klas I-III wymaga 
zgody ministra właściwego do spraw rozwoju 
wsi…”. Decyzja Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi w zakresie wyrażania zgody na zmianę prze-
znaczenia gruntów rolnych stanowiących użytki 
rolne klasy I-III na cele nierolnicze jest wiążąca 
przy uchwalaniu przez Radę Gminy miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego. 

Po uzyskaniu Decyzji Ministra Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi (w obrębie sołectw Bielowicko, 
Grodziec, Iłownica, Landek, Łazy, Roztropice, 
Wieszczęta, Rudzica) trwają prace związane z 
dopracowaniem projektów uchwał zmiany miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzenne-

go, w celu przystąpienia do realizacji dalszej pro-
cedury planistycznej, w której Wójt Gminy wy-
stępuje o opinie oraz uzgodnienia planu, zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r., o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1945). 

Po uzyskaniu wszystkich pozytywnych uzgod-
nień wyznaczony zostanie termin wyłożenia do 
publicznego wglądu projektu planu (tekst oraz ry-
sunek planu) – ogłoszony/obwieszczony między 
innymi w prasie i na stronie internetowej 
www.bip.jasienica.pl (zakładka „ogłoszenia”), 
gdzie publikowane są wszystkie najważniejsze in-
formacje dotyczące poszczególnych etapów prac. 

www.jasienica.pl

 

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 



lipiec 2020  7 

KONKURS „NAJCIEKAWSZE STRACHY POLNE" 
- OGŁOSZENIE WYNIKÓW 

Jury  konkursu w składzie: 
• Florian Kohut, artysta plastyk 

• Lucjan Pawłowski, artysta fotograf 

• Agnieszka Bronowska, dyrektor GOK w Jasieni-
cy 

w dniu 24.06.2020r. dokonała oceny prac zgodnie z 
regulaminem konkursu „Najbardziej fotogeniczny 

Strach Polny”.  

Jury po obradach postanowiło jednomyślnie przy-
znać: 
I miejsce: dla Agnieszki Modrzejewskiej za pracę pt.  
„Szum…Północ” 

II miejsce (ex aequo): dla Leszka Lubosa za pracę pt. 

„Kołtun polny” 
II miejsce (ex aequo): dla Małgorzaty Koniorczyk za 

pracę pt. „Straszka Polna” 
III miejsce (ex aequo): dla Patrycji Bułki za pracę pt. 

„Szelest” 

III miejsce (ex aequo): dla Anny Chęć za pracę pt. 
„Państwo Straszni”  

 Nagrodę Specjalną ufundowaną przez Galerię 
Autorską Floriana Kohuta „Pod Strachem Po-

lnym” otrzymuje Szymon Broda za pracę pt. „Spacer 

ze słońcem”. 
 Jury przyznało również wyróżnienia: 

Wyróżnienie I: dla Małgorzaty Bierzyńskiej za pracę 
pt. „Rudzicki (po) strach” 

Wyróżnienie II: dla MOW w Jaworzu 
(opiekun grup Daria Kułak) za całokształt 

nadesłanych prac. 

 Jury podkreśla bardzo wysoki poziom 
nadesłanych prac, obejmujący zarówno 

kreatywne konstrukcje strachów, jak i 
twórcze przedstawienie strachów na prze-

słanych fotografiach. Jury podkreśla rów-

nież fakt, że uczestnikom konkursu udało 
się w przedstawionych pracach uchwycić 
ducha, energię, a przede wszystkim 
„straszną”, praktyczną funkcję stracha 

polnego. Jury zwróciło uwagę na dużą 
kreatywność uczestników konkursu i bar-
dzo twórcze podejście do tematu – strachy 

na zdjęciach pozowały od świtu do 
zmierzchu, w polach, ogrodach i mieszka-

niach. Pojawiły się zarówno na południu, 

jak i na północy kraju, a w tle było wręcz 
„słychać” śpiew ptaków, szum morza i 

wiatr tarmoszący włosy strachów. 
  Jury i organizatorzy dziękują wszyst-

kim uczestnikom za udział w konkursie 

„Najbardziej fotogeniczny Strach Polny”. 
 

 www.gokjasienica.pl

MODELARZE Z MEDALAMI 
Modelarze z „Ikara”, działającego przy ma-

zańcowickiej filii Gminnego Ośrodka Kultury 

w Jasienicy wrócili z medalami z ogólnopol-

skiego konkursu.  

W tym roku koronawirus spowodował odwo-

łanie większości konkursów modelarskich, bądź 
zostały przełożone na późniejsze terminy. Na 

szczęście kilka konkursów rozegrano w pierwot-

nych terminach, ale w nowej formule – online. 

Jednym z nich był XXIII Ogólnopolski Konkurs 

Modeli Kartonowych w Radomiu, przeprowadzo-

ny przez internet w dniach od 4 do 9 czerwca. W 

imprezie wzięło udział 64 uczestników, którzy 

zaprezentowali 135 modeli.  

Wśród nagrodzonych znalazły się prace mode-

larzy z KM Ikar z GOK Mazańcowice.  

I miejsca zajęli Dariusz Furtak za wywrotkę ko-

matsu oraz Tadeusz Duda za samolot lublin 

RVIII,  

II miejsca zajęli Mirosław Krulik za śmigłowiec 

tzefa oraz Tadeusz Duda za figurkę husarza,  

III miejsca zajęli Filip Paszek za czołg pantera 

oraz Tadeusz Duda za kombajn bizon super.  
Modelarze z Mazańcowic  
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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

NFZ REALIZACJA RECEPT OKULAROWYCH 
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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 

 



KONKURS „NAJCIEKAWSZE STRACHY POLNE" 

 II miejsce (ex aequo) L.Lubos „Kołtun polny” 

III miejsce (ex aequo)  

P. Bułka „Szelest" 

III miejsce (ex aequo) 

 A.Chęć „Państwo Straszni” 

Nagroda Specjalna Sz.Broda „Spacer ze słońcem” 

I miejsce A.Modrzejewska „Szum...Północ” 

I wyróżnienie M.  Bierzyńska  

„Rudzicki (po) strach” 

II miejsce (ex aequo) 

M.Koniorczyk „Straszka 
Polna” 


