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DROGI JUŻ  

WYREMONTOWANE 
Zakończyliśmy re-

monty i przebudowy 
wszystkich dróg, zapla-
nowane na ten rok. Pra-
ce z wielu względów – 
także z obaw, czy z po-
wodu pandemii wpływy 
do budżetu będą odby-

wały się regularnie w odpowiednio wysokiej 
kwocie – podzieliliśmy na etapy i tak też przebie-
gały prace w ciągu całego sezonu. Niedawno 
odebraliśmy ostatnią już część dróg po remontach 
i przebudowach. Są to ulice Zawiście, Willowa, 
Stroma, boczna od Sportowej, Rodzinna i Leśna 
w Mazańcowicach. W tym sołectwie łącznie pra-
ce objęły odcinki o długości ponad 820 m na 
kwotę blisko 259 tys. zł. Z kolei w Międzyrzeczu 
Dolnym przebudowano ul. św. Floriana na odcin-
ku 462 m za kwotę 143,4 tys. zł, w Łazach ul. 
Kamieniec (odpowiednio – 154 m za 88,3 tys. zł), 
Iłownicy ul. Leśną (255 m, 77 tys. zł), Roztropi-
cach ul. Marii Wardas (200 m wraz z wjazdem na 
drogę powiatową, łączny koszt wyniósł 61,3 tys. 
zł), w Landeku ul. Borek (133 m, 53 tys. zł). W 
Rudzicy na ulicach Szczęśliwej, św. Franciszka i 
Południowej w sumie przebudowano odcinki o 
długości ponad 450 m. Koszt robót wyniósł blisko 
179 tys. zł. We wszystkich przypadkach zostały 
wykonane nowe nawierzchnie bitumiczne oraz 
pobocza. W miejscach, gdzie było to konieczne, 
wzmocniono również podbudowę dróg. 

Jak wspomniałem, wczesną wiosną mieliśmy 
obawy, czy decydować się na kosztowne inwesty-
cje, spodziewaliśmy się bowiem ograniczenia 
wpływów. Ale uznaliśmy, że poprawa stanu tech-
nicznego ulic, ich poszerzenia i budowa poboczy 
zwiększających bezpieczeństwo pieszych polep-
szy także nasze możliwości komunikacyjne jako 
całej lokalnej społeczności, również dojazdu do 
pracy. Łącznie na ok. 4,2 km przebudowanych w 
tym roku dróg wydaliśmy przeszło 1,55 mln zł, a 
trzeba też dodać, że cały czas trwają tzw. remonty 
bieżące, obejmujące fragmenty dróg, na których 
pojawiły się ubytki w jezdni. 

Cieszę się też, że ostatnio udało się pozyskać 

dodatkowe środki na drogi rolnicze, a więc prze-
znaczone jako dojazd do gruntów ornych, terenów 
wykorzystywanych do upraw. Skorzystaliśmy z 
programów, które dają możliwość dofinansowa-
nia 50 proc., wskazaliśmy dwie drogi, ul. Piłsud-
skiego w Iłownicy oraz ul. Graniczną w Roztropi-
cach. Na pierwszą z nich pozyskaliśmy 86,25 tys. 
zł dofinansowania, na drugą 128,75 tys. zł. Jak 
wspomniałem to połowa kwoty, tyle samo dokła-
damy z budżetu Gminy Jasienica. 

Bez tego dofinansowania jeszcze bardzo długo 
byłoby nam trudno się zdecydować na tak kosz-
towne remonty właśnie w tych miejscach. Ale 
nawet uwzględniając trudny czas dla budżetu 
spowodowany pandemią, możemy sobie pozwolić 
na poprawę stanu dróg rolnych, warto było się-
gnąć po możliwości dofinansowania. 

NARADA O DWÓCH WĘZŁACH 
Poprosiłem o spotkanie pana Stanisława 

Szweda, posła z naszego terenu, a zarazem człon-
ka rządu, wiceministra w Ministerstwie Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej o spotkanie w ważnej 
sprawie węzłów na S52. To kwestia ważna nie 
tylko dla mieszkańców gminy Jasienica, ale i kil-
ku sąsiednich w naszym regionie, którzy korzy-
stają z dojazdu drogą ekspresową S52 poprzez 
węzeł w Jasienicy i Świętoszówce, gdzie bardzo 
brakuje zjazdu od strony Bielska i wjazdu w kie-
runki Cieszyna. Zaproszenie przyjął również pan 
Marek Niełacny, dyrektor katowickiego Oddziału 
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad 
i pan starosta Andrzej Płonka. 

Nasze spotkanie dotyczyło możliwości popra-
wy przejezdności w obrębie tych dwóch węzłów, 
tzn. przebudowy dróg w samej Jasienicy, a także 
wybudowania węzła po północnej stronie ekspre-
sówki na wysokości Grodźca. Skład zaproszo-
nych gości nie był przypadkowy, bowiem w tym 
wypadku mamy do czynienia z trzema rodzajami 
dróg: podlegających rządowej GDDKiA, staroście 
oraz naszej gminie. 

Cieszę się, że w tym kompetentnym gronie 
udało nam się ustalić, co należy zrobić w najbliż-
szych miesiącach i latach, aby doprowadzić do 
takiego stanu, aby ruch samochodów w rejonie 
węzła w Jasienicy, przede wszystkim występujące 
tu nagminnie korki, zdecydowanie  
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zmniejszyć. Tym bardziej, że pierwsza opinia, ja-
ką otrzymaliśmy z Generalnej Dyrekcji w związ-
ku z naszymi pracami nad Studium zagospodaro-
wania przestrzennego gminy Jasienica w obrębie 
Grodźca, była negatywna. Ale chcę podkreślić, że 
formalnie stanowi to jedynie opinię, nie zaś decy-
zję, którą staramy się zmienić na pozytywną, co 
pozwoli nam działać w tym kierunku. 

O spotkaniu i postanowieniach z tym związa-
nych piszemy szczegółowo w tym numerze „Ja-
sienicy”. 

POMNIK ŻOŁNIERZY NSZ 
Rozpoczęciu roku szkolnego 1 września w na-

szej placówce w Łazach towarzyszyła niezwykła 
uroczystość odsłonięcia pomnika, upamiętniają-
cego grupę żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, 
którzy w 1946 r. zginęli w obławie zorganizowa-
nej przez oddział komunistycznej bezpieki nie-
opodal tego miejsca. 

Na pomniku, ufundowanym przez Instytut Pa-
mięci Narodowej oraz sympatyków NSZ ze Ślą-
ska Cieszyńskiego, wymienieni zostali polegli 
żołnierze pod dowództwem Józefa Rauera „Baja-
na”, poza dowódcą również Józef Kołodziej 
„Szybki”, Eugenia Rauer „Szarotka”, Józef Strzą-
dała „Zbieg”, „Żbik”, „Kruk”. Napis wspomina 
również o dwóch innych żołnierzach NSZ, nie-
znanych z imienia i nazwiska. Grupa należała do 
oddziału słynnego majora Henryka Flamego 
„Bartka”. 

Aktu odsłonięcia dokonałem wraz z dyrekto-
rem katowickiego IPN dr. Andrzejem Sznajderem 
oraz panią Bogusławą Dragą, siostrzenicą Józefa i 
Eugenii Rauer, a więc poległych dowódcy oddzia-
łu i jego siostry. Uroczystego odsłonięcia dokona-
liśmy w asyście pocztów sztandarowych i hono-
rowej warty wojskowej, przybyli również m.in. 
żyjący weterani, przedstawiciele wojska, córka 
majora Henryka Flamego pani Alicja Flame-
Reinhard, członkowie stowarzyszeń kombatanc-
kich. 

Było to wydarzenie o wielkim znaczeniu. 
Również dla mnie osobiście, bo w moim rodzin-
nym domu żywa była pamięć o ludziach budują-
cych wolną Polskę, których praca została brutal-
nie przerwana najpierw przez totalitaryzm nie-
miecki, potem także komunistyczny. Było dla 
mnie wielkim przeżyciem uczestnictwo w uroczy-
stości i oddanie hołdu tym wszystkim, którzy dali 
ofiarę swojego życia za wolną Polskę. 
NOWY ROK SZKOLNY 

Chciałem bardzo serdecznie podziękować 
wszystkim osobom zaangażowanym w przygoto-

wanie roku szkolnego i w bieżące funkcjonowa-
nie placówek oświatowych, wszystkim nauczycie-
lom, ale i tym osobom, które dbają o stałą dezyn-
fekcję pomieszczeń i przedmiotów oraz ochronę 
dzieci. To bardzo odpowiedzialne zadanie w dzi-
siejszej dobie. 

W ramach możliwości, które posiadamy, sta-
raliśmy się przygotować placówki oświatowe do 
pobytu dzieci, a także dbać, aby sytuacja ta się nie 
zmieniła. Myślę tu o środkach dezynfekcyjnych i 
ochrony osobistej. Aby ograniczyć możliwość 
przynoszenia koronawirusa do szkół i paraliżu jej 
pracy zarządziłem wstrzymanie wynajmu sal 
gimnastycznych instytucjom spoza szkoły, na ra-
zie nie będzie też żadnych zajęć dodatkowych. 

Ale musimy zdawać sobie sprawę z tego, na 
co sami nauczyciele i rodzice zwracają uwagę, że 
zwłaszcza z małymi dziećmi nie da się konse-
kwentnie zachować wszystkich zaleceń, zwłasz-
cza dystansu. Trudno wymagać, aby w tym wieku 
dziecko nie mogło podejść do swojego kolegi czy 
pani wychowawczyni. To wymaga dużej determi-
nacji ze strony personelu. Tym niemniej mija 
pierwszy miesiąc nauki w stosunkowo normal-
nych warunkach, liczymy, że w ten sposób prze-
biegać będą kolejne okresy roku szkolnego. 

Podczas wakacji, nie wiedząc, w jakim trybie 
odbywać się będzie nauka, przygotowaliśmy pla-
cówki szkolne i przedszkolne do normalnego na-
uczania. Wykorzystaliśmy więc sezon letni na 
przeprowadzenie drobnych remontów, naprawy i 
odnowienie pomieszczeń. Cieszy to, że w zdecy-
dowanej większości placówek ich stan techniczny 
przez minione lata został znacząco poprawiony, 
teraz więc pozostały nam do zrealizowania drob-
ne remonty. Oprócz tego trwają duże inwestycje, 
mam na myśli budowę nowego segmentu Szkoły 
Podstawowej w Świętoszówce i sali gimnastycz-
nej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mię-
dzyrzeczu Dolnym. 

NOMINACJA DO NAGRODY  
MARKA – ŚLĄSKIE 

Zostałem jedną z pięciu osób nominowanych 
w tym roku do nagrody konkursu „Marka – Ślą-
skie” w kategorii osobowość roku. To miłe za-
skoczenie, że akurat moja osoba jako jedyna z te-
renu całego dawnego województwa bielskiego 
znalazła się wśród nominowanej piątki. Bardzo 
serdecznie za to dziękuję, doceniam, że moja 
działalność została dostrzeżona na poziomie 
ogólnowojewódzkim. 

W nominacji podkreślono moje zaangażowanie 
we współpracę na terenie pogranicza wojewódz-
twa śląskiego i Czech, wielopłaszczy- 
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znową działalność w różnego rodzaju instytu-
cjach, forach i organizacjach transgranicznych 
Śląska Cieszyńskiego. 

Wskazano także zaangażowanie na rzecz za-
chowania dziedzictwa kulturowego i różnorod-
nych tradycji Śląska Cieszyńskiego, w tym two-
rzenia warunków dla działalności miejscowych 
grup, instytucji i organizacji społecznych, również 
tych wymagających długoplanowych inwestycji 
infrastrukturalnych, jak sale widowiskowe, domy 
kultury, amfiteatry czy galerie. 

Jako cała gmina pod tym względem mamy z 
czego być dumni, bo w ub.roku oprócz ukończe-
nia dwóch nowych strażnic OSP – w których 
zbudowaliśmy jednocześnie duże sale spotkań – 
radykalnie rozbudowaliśmy i zmodernizowaliśmy 
także dwie sołeckie filie Gminnego Domu Kultu-
ry oraz trzy kolejne strażnice OSP, również z 
przebudową dużych sal spotkań. Wszystkie te bu-
dynki stanowią centra życia społecznego sołectw, 
toteż warunki spotkań sołeckich i gminnych spo-
łeczności, organizacji, grup, znacznie się popra-
wiły. Łącznie na te cele wydaliśmy z gminnego 
budżetu blisko 14 mln zł. 

Konkurs promocji Województwa Śląskiego 
„Marka – Śląskie” organizowany jest po raz 11. 
Na celu ma promocję regionu poprzez wskazanie 
na najciekawsze inicjatywy, inwestycje, działania 
oraz najbardziej dynamiczne firmy i mieszkań-
ców, którzy angażują się w rozwój województwa 
śląskiego. Przygotowuje go Marszałek Woje-
wództwa Śląskiego oraz Regionalna Izba Przemy-
słowo-Handlowa w Gliwicach. 
W ŚLĄSKIEJ RADZIE TURYSTYKI 

Bardzo serdecznie dziękuję Marszałkowi Wo-
jewództwa Śląskiego panu Jakubowi Chełstow-
skiemu za powołanie mnie w skład Śląskiej Rady 
Turystyki z płaszczyzny Stowarzyszenia Rozwoju 
i Współpracy Regionalnej „Olza” oraz Euroregio-
nu Śląsk Cieszyński – Tesinske Slezsko, w któ-
rych to transgranicznych organizacjach sprawuję 
społecznie funkcje prezesa i przewodniczącego. 
We wtorek 15 września w Katowicach odbyło się 
inauguracyjne posiedzenie Rady, która ma wspie-
rać i promować nowe pomysły w obszarze tury-
styki, inicjować działania w tym kierunku, a także 
przyczyniać się do rozwoju branży jako działu 
gospodarki całego regionu. 
Z całą pewnością jest to płaszczyzna możliwej 
współpracy Marszałka Województwa Śląskiego z 
euroregionami, oprócz Euroregionu Śląsk Cie-
szyński – Tesinske Slezsko działają tu też Beski-
dy i Silesia. Mamy pod tym względem duże do-
świadczenie, gdyż nadzorując realizację unijnych 
mikroprojektów w zakresie turystyki, możemy 
wnieść sporo swych spostrzeżeń. 

Myślę przede wszystkim o wpływie tego rodzaju 
wsparcia na rynek turystyczny i szerzej, rynek 
pracy w regionie, głównie poprzez projekty reali-
zowane przez samorządy, które dokładają się do 
nich ze swych budżetów. To w szerokim rozu-
mieniu wzbogaca region w dziedzinie turystyki, 
kultury, dziedzictwa, ale i także choćby transpor-
tu. To istotne, zwłaszcza teraz, gdy pandemia 
właśnie na turystyce odbiła się chyba najmocniej i 
z pożytkiem dla całego regionu należy tę branżę 
wspomóc. 

ZA ZASŁUGI DLA KRWIODAWSTWA 
Serdecznie gratuluję panu Janowi Mrzykowi z 

Międzyrzecza Górnego odznaczenia przez Prezy-
denta RP Krzyżem Kawalerskim Orderu Odro-
dzenia Polski za „wybitne zasługi na rzecz hono-
rowego krwiodawstwa, za propagowanie idei 
czerwonokrzyskiej”. Pan Jan przez wiele lat ak-
tywnie propagował idee honorowego krwiodaw-
stwa, sam oddał jej 50 litrów, co już samo w sobie 
robi imponujące wrażenie. 

Bardzo serdecznie dziękuję mu za ten bezcen-
ny dar krwi niosącej wielu osobom zdrowie i ży-
cie, za to serce, które kazało mu się w ten sposób 
z bliźnimi dzielić. To prawdziwa duma mieć 
wśród siebie takiego człowieka, oby w przyszło-
ści było ich coraz więcej. 

WYRÓŻNIENIE DLA BIBLIOTEKI 
Gratuluję Gminnej Bibliotece Publicznej w Ja-

sienicy wyróżnienia w XX edycji dorocznego 
konkursu „Na najlepszą bibliotekę w powiecie 
bielskim”. Nasza placówka, według słów jury, za-
sługuje na wyróżnienie za swoją wielokierunkową 
działalność, a także tworzenie przyjaznej prze-
strzeni dla użytkowników biblioteki. 

Dziękuję wszystkim pracownikom biblioteki 
głównej i jej filii nie tylko za ich pracę przy sys-
tematyzacji zbiorów, gromadzeniu i wydawaniu 
czytelnikom, ale również za aktywne propagowa-
nie czytelnictwa wśród naszych mieszkańców, 
zwłaszcza najmłodszych. Chcę przyłączyć się do 
gratulacji jury konkursowego i również podkre-
ślić, że biblioteka wprowadza wiele nowocze-
snych form dostępu do dziedzictwa kulturowego 
naszej cywilizacji wykorzystując Internet, ale nie 
zaniedbuje również tradycyjnych form edukacji 
kulturalnej, np. spotkań z autorami. 

MEDALE MŁODYCH BADMINTONISTÓW 
Chciałem serdecznie pogratulować trójce za-

wodników Beskidzkiego Klubu Badmintona SET 
z Mazańcowic, którzy w trzech konkurencjach 
podczas Mistrzostw Polski Młodzików w Bad-
mintonie zdobyli cztery złote medale. Dwukrotną 
złotą medalistką zawodów w Bieruniu została Ju-
lia Piwowar, która zwyciężyła w grze  



wrzesień 2020  5 

RELACJE WÓJTA GMINY JASIENICA 
pojedynczej dziewcząt, a także wraz z koleżanką 
z innego klubu w grze podwójnej dziewcząt. Z 
kolei Michał Szczypka i Jacob Toczek wywalczy-
li złoto w grze podwójnej chłopców. To wielki 
sukces zarówno tych młodych ludzi, jak i całego 
klubu, który od lat prowadzi szkolenie sportowe, 
a tym samym – co niezmiernie cieszy – propaguje 
zdrowy styl życia wśród młodzieży. Liczymy na 
kolejne sukcesy klubu. 

STRAŻACY REALIZUJĄ PROJEKTY 
W ostatnim czasie druhowie z dwóch jedno-

stek OSP – z Rudzicy i Grodźca, w ramach pro-
jektów zakupili sprzęt, który będą wykorzystywać 
w czasie akcji ratowniczo-gaśniczych, ale także 
do szkoleń i promowania wśród młodzieży ruchu 
strażackiego. OSP w Rudzicy otrzymała blisko 15 
tys. zł dofinansowania z Lokalnej Grup Działania 
„Ziemia Bielska” na doposażenie w specjalistycz-
ny sprzęt i podniesienie umiejętności ratowni-
czych, a także umundurowanie, odpowiednie do 
pokazów oraz wszelkiego rodzaju szkoleń. Mam 
nadzieję, że będziemy mogli przy najbliższej oka-
zji oglądać pokaz umiejętności strażackich dru-
hów. 

Z kolei OSP w Grodźcu otrzymała 52 tys. zł 
dofinansowania na doposażenie w specjalistyczny 
hydrauliczny sprzęt ratowniczo-gaśniczy, który 
znacząco wzmocni skuteczność działań jednostki, 
niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowa-
nym bezpośrednio na miejscu zagrożenia. Popra-
wi bezpieczeństwo oraz usprawni pracę straża-
ków. 

Sprzęt będzie wykorzystywany w głównej 
mierze przy wypadkach drogowych do uwalniania 
zakleszczonych we wrakach samochodów ludzi. 
Jednak może być wykorzystany również do akcji 
ratunkowych innego typu. Cały zakup sprzętu 
zamknął się w kwocie 52 tys. zł, z czego od Fun-
dacji Orlen jednostka pozyskała 45 tys. zł, zaś 7 
tys. zł jako dotację z Gminy Jasienica. 
Warto też odnotować, że 4 jednostki OSP z gminy 
Jasienica, Międzyrzecze Górne, Międzyrzecze 
Dolne, Mazańcowice i Łazy, otrzymały po 5 tys. 
zł dofinansowania z budżetu Powiatu Bielskiego 
do działalności operacyjnej. Pieniądze te stanowić 
będą dodatkowe wsparcie, które posłuży do po-
prawy bezpieczeństwa wszystkich mieszkańców 
naszej gminy, m.in. na zakup sprzętu bojowego, 
specjalistycznych ubrań lub na remonty garaży 
dla pojazdów. 

MANEWRY NA STAREJ PROCHOWNI 
Chciałem podziękować organizatorom i 

wszystkim uczestnikom przeprowadzonym w so-
botę 5 września na Starej Prochowni manewrom 

historycznym pod nazwą „Szlak Historii Ziemi 
Bielskiej”. Ponad setka rekonstruktorów historii z 
okresu II wojny światowej z całej Polski zapre-
zentowała różne inscenizacje z wykorzystaniem 
efektów pirotechnicznych i broni na amunicję hu-
kową. W pokazach uczestniczyło też dziesięć po-
jazdów z tamtego okresu, co uczyniło wydarzenie 
jeszcze bardziej atrakcyjne. 

Należy docenić tych fascynatów historii, któ-
rzy kultywują tradycje oręża, rekonstruują pojaz-
dy militarne, umundurowanie i uzbrojenie, 
wspólnie odtwarzają starannie wydarzenia i mo-
menty naszej historii, w tym wypadku z okresu II 
wojny światowej. Należy im się szacunek, bo po-
święcają tej swojej pasji bardzo wiele czasu, ale 
również niemałe środki, za które pozyskują re-
kwizyty czy eksponaty militarne, doprowadzają je 
do ich pierwotnej świetności, jednocześnie zdo-
bywają wiedzę na ich temat. 

Ich działalność to jednocześnie przypomnienie 
dla młodego pokolenia o tragicznych wydarze-
niach, w których nasi dziadkowie uczestniczyli. 
Organizatorami manewrów były Grupa Rekon-
strukcji Historycznej „Breda” przy Beskidzkim 
Stowarzyszeniu Maczkowców oraz Grupa Rekon-
strukcji Historycznej „Beskidy”. 

O WSPARCIU DLA PKS 
W środę 9 września wziąłem udział w spotka-

niu Zarządu Beskidzkiego Związku Powiatowo-
Gminnego w Bielsku-Białej, któremu podlega 
Komunikacja Beskidzka, a więc dawny PKS. W 
naszym spotkaniu uczestniczyli wiceministrowie 
Grzegorz Puda z Ministerstwa Funduszy i Polity-
ki Regionalnej oraz Rafał Weber z Ministerstwa 
Infrastruktury. Nasi goście mówili o możliwo-
ściach dopłat do kilometrów w kursach autobu-
sów Komunikacji Beskidzkiej, co pozwoli ogra-
niczyć wydatki, jakie na ten cel muszą przezna-
czać gminy. I mówimy tu o całkiem pokaźnych 
kwotach, bo Gmina Jasienica w tym roku na do-
płaty dla przewoźników przeznacza blisko 2 mln 
zł. 

Należy podkreślić, że jako samorządy powiatu 
bielskiego nie dopuściliśmy do tego, aby w mi-
nionych latach PKS na naszym terenie został zli-
kwidowany. A spotkało to – z przyczyn finanso-
wych – sąsiednie powiaty, a więc cieszyński i 
żywiecki czy oświęcimski. Uznaliśmy bowiem, że 
prywatni przewoźnicy nie zapewnią właściwych 
warunków dojazdu naszych mieszkańców, skon-
centrują się jedynie na zyskownych liniach, rezy-
gnując z tych niedochodowych. 
 

Notował: Mirosław Łukaszuk 
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ZA ZASŁUGI NA RZECZ KRWIODAWSTWA 
Mieszkaniec Międzyrzecza Gór-

nego Jan Mrzyk został odznaczony 
Krzyżem Kawalerskim Orderu Od-
rodzenia Polski. Odznaczono go za 
„wybitne zasługi na rzecz honoro-
wego krwiodawstwa, za propago-
wanie idei czerwonokrzyskiej”.  

Uroczystość wręczenia odbyła się 
w sobotę 29 sierpnia w domu rodzin-
nym Jana Mrzyka. W imieniu Prezy-
denta RP Krzyżem Kawalerskim Or-
deru Odrodzenia Polski działacza 
udekorowała Magdalena Szewczuk-
Szturc, Dyrektor Wydziału Spraw 
Obywatelskich i Cudzoziemców w 
Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w 
Katowicach.  

Gratulacje i życzenia zdrowia wraz 
z kwiatami złożyli Janusz Pierzyna, 
Wójt Gminy Jasienica, Bogdan 
Ogrocki, Dyrektor Śląskiego Oddziału 
Okręgowego PCK, oraz Marek Miel-
nik, Dyrektor Oddziału Rejonowego 
PCK w Bielsku-Białej.  

Jan Mrzyk jest członkiem i aktyw-
nym działaczem Polskiego Czerwo-
nego Krzyża od 1978 r,  a honorowym 
krwiodawcą od 1977 r., oddał ponad 
51 litrów pełnej krwi. W roku 1983 
był inicjatorem powołania Klubu 
HDK PCK przy Zawodowej Straży 
Pożarnej w Bielsku-Białej, gdzie peł-
nił funkcję Prezesa tego klubu do 

1996 r. Po przejściu na emeryturę w 
roku 1997 utworzył Klub HDK PCK 
przy Urzędzie Gminy w Jasienicy, 
gdzie funkcje Prezesa pełnił do 2016 
r., a w chwili obecnej jest Wicepreze-
sem tego klubu. Od lutego 2020 r. jest 
członkiem Rejonowej Komisji Rewi-
zyjnej OR PCK w Bielsku-Białej.  

Był organizatorem wielu akcji i 
imprez dla honorowych krwiodawców 
i ich rodzin, takich jak: akcje krwio-
dawstwa na terenie gminy Jasienica i 
ościennych miejscowości, wycieczki 
na Jasną Górę do Częstochowy, za-
wody strzeleckie i wędkarskie. Dzięki 
jego osobistemu zaangażowaniu zo-
stał nadany sztandar z okazji 10-lecia 
powstania klubu, a także nadano imię 
klubowi – św. Maksymiliana Marii 
Kolbe. Jan Mrzyk osobiście uczestni-
czy w akcjach HDK, zbiórkach żyw-
ności, pieniężnych, w uroczystościach 
państwowych i akademiach czerwo-
nokrzyskich, gdzie jest kapitanem 
pocztu sztandarowego. W roku 2014 
był współautorem publikacji pt. „Ho-
norowe krwiodawstwo oraz pierwsza 
pomoc na terenie Gminy Jasienica w 
latach 1974-2015”. W 2017 r. opra-
cował, a następnie nagrał film o hono-
rowym krwiodawstwie oraz pierwszej 
pomocy, który promuje w szkołach na 
terenie powiatu bielskiego.  

Jan Mrzyk za swoją aktywną 
działalność na rzecz PCK był 
wielokrotnie nagradzany i 
odznaczany, m. in. Złotym 
Krzyżem Zasługi RP, Odzna-
ką „Honorowy Dawca Krwi – 
Zasłużony dla Zdrowia Na-
rodu”, Odznaką Honorową 
PCK I, II i III stopnia, 
Srebrną Odznaką Honorową 
„Za Zasługi dla Wojewódz-
twa Śląskiego” i wieloma in-
nymi. (zdjęcia: OR PCK w 
Bielsku-Białej). 
www.jasienica.pl

MANEWRY NA PROCHOWNI 
Z zachowaniem rygorów obowiązujących w 

okresie pandemii w sobotę 5 września na Starej 
Prochowni w Gminie Jasienica grupy rekon-
strukcyjne przeprowadziły manewry histo-
ryczne pod nazwą „Szlak Historii Ziemi Biel-
skiej”.  

– Cieszę się, że mogliśmy gościć zapaleńców 
historii, którzy wspólnie angażują się w zachowa-
nie pamięci o przeszłości naszego regionu, Polski 
i Europy. Szkoda, że przepisy uniemożliwiły 
szerszej publiczności zapoznanie się z manewra-
mi, ale mam nadzieję, że w nadchodzącym okre-
sie, już po pandemii, będzie okazja, aby znów 
przeprowadzić pokazy rekonstrukcji historycz-
nych – mówi wójt Janusz Pierzyna, który przywi-
tał uczestników manewrów na Starej Prochowni 
w Międzyrzeczu Górnym.  

Organizatorami manewrów „Szlak Historii 
Ziemi Bielskiej” były Grupa Rekonstrukcji Histo-
rycznej „Breda” przy Beskidzkim Stowarzyszeniu 
Maczkowców oraz Grupa Rekonstrukcji Histo-

rycznej „Beskidy”. Wraz z ponad setką rekon-
struktorów historii z okresu II wojny światowej z 
całej Polski zaprezentowano trzy różne insceniza-
cje z wykorzystaniem efektów pirotechnicznych i 
broni na amunicję hukową. W pokazach uczestni-
czyło też dziesięć pojazdów z tamtego okresu, co 
uczyniło wydarzenie jeszcze bardziej atrakcyjne.  

Wszystkie grupy rekonstrukcyjne wzięły  
udział w wycieczce krajoznawczej, podczas której 
poznały historię najbliższej okolicy, m.in. poznali 
historię umocnień schronów bojowych pozycji 
„Bielsko”, miejsce zamordowania kpt. Henryka 
Flame oraz miejsce mordu na Polakach z maja 
1942 r. w Zabrzegu. Rekonstruktorzy obejrzeli 
również Jezioro Goczałkowickie i zapoznali się z 
historią zbiornika.  

Dla uczestników przygotowano poczęstunek 
wojskową grochówką prosto z kuchni polowej. 
Wydarzenie zorganizowano dzięki dofinansowa-
niu Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Bielska”.  

www.jasienica. pl
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SKROMNIEJSZE DOŻYNKI W CZASIE PANDEMII 
Epidemia sprawiła, że zrezygnowano z wielu 

wydarzeń kulturalnych, a przynajmniej z or-
ganizowania ich z takim rozmachem jak do tej 

pory. Podobnie stało się z uroczystościami do-

żynkowymi. W gminie Jasienica dziękowanie 

za plony ograniczono do Mszy świętej w ko-
ściele pw. Narodzenia św. Jana Chrzciciela w 

Rudzicy.  
15 sierpnia, w uroczystość Wniebowzięcia 

Najświętszej Marii Panny (potocznie nazywane 
Świętem Matki Boskiej Zielnej), w rudzickiej pa-

rafii  przeżywaliśmy potrójną uroczystość: dzię-
kowaliśmy Bożej Opatrzności za tegoroczne plo-

ny w ramach obchodów tradycyjnych dożynek 
gminnych, odpust rudzickiej parafii ku czci 

Wniebowziętej i dziękczynienie za sześcioletnią 
posługę księdza Roberta.  

Podczas mszy nie zabrakło  tradycyjnych „da-
rów ołtarza”. Symbol żniw chleb – złożył Wójt 

Gminy Jasienica Janusz Pierzyna, zaś winogrona, 

które od dawna są symbolem obfitości, bogactwa, 

ale także prawdy i mądrości złożył Przewodni-
czący Rady Gminy Czesław Machalica. 

W imieniu Gminnej Rady Kobiet dary –symbol 
zebranych plonów złożyły również członkinie kół 

gospodyń, w pięknych regionalnych strojach oraz 

delegacja Klubu Honorowych Dawców Krwi im. 

Maksymiliana Marii Kolbego, działającego w Ja-
sienicy. Uroczystości sakralne uświetnił również 
udział Orkiestry Dętej z Jasienicy oraz delegacje 

pocztów sztandarowych z organizacji przyko-

ścielnych, OSP oraz górników Parafii Rudzica. 
Całość zakończyliśmy odśpiewaniem Te Deum 

Laudamus w dziękczynieniu Bogu za tegoroczne 

plony. 
(Z.P.)

 Z okazji święta plonów chciałem złożyć serdeczne podziękowania wszystkim mieszkańcom naszej 
gminy, którzy są związani z rolnictwem: hodowcom, uprawiającym rolę, producentom żywności, 

ogrodnikom, sadownikom, osobom pracującym we wsparciu technicznym.  
Ten szczególny rok pandemii i związanych z nim ograniczeń nie pozwolił nam podziękować Wam 

w czasie uroczystości dożynkowej, tak jak na to zasługujecie. Ciężka praca rolnika nie ogranicza się 
przecież do samych żniw, których dożynki są tylko uroczystym zakończeniem. Przez cały rok wykazu-

jecie się pracowitością, rozsądkiem i odpowiedzialnością za powierzoną Wam rolę, zwierzęta hodow-
lane i plony. Wkładanego każdego dnia w pracę w gospodarstwie Waszego wysiłku nie jest w stanie 

zastąpić nawet rozwinięta mechanizacja. Dlatego przyjmijcie moje z serca płynące „Bóg zapłać” za 

Waszą pracę i trud i końcowy efekt – bochen chleba, który symbolicznie daje nam poczucie bezpie-

czeństwa, że nie brakuje nam jedzenia i nikt w naszej społeczności nie jest skazany na głód.  
Dożynki to zawsze w naszej gminie jest czas radości, w którym na wzór naszych przodków świętu-

jemy zakończenie żniw. W tym dniu mamy szczególny powód, aby okazać nasz szacunek do dziedzic-

twa wsi Śląska Cieszyńska, z którego przez minione stulecia powstawał dobrobyt naszych rodzin. W 

ograniczonym stopniu mogliśmy w tym roku nawiązać do tradycji przejawiającej się w strojach, zwy-
czajach dożynkowych, przygotowanych wieńcach czy potrawach. Wiem jednak, że ta tradycja trwa 

wśród Was, jest zawsze bliska. Za to również bardzo serdecznie dziękuję. 
 Pamiętaliśmy o Was w naszych modlitwach, gdy w sobotę 15 sierpnia w Rudzicy, w ograniczonym 

gronie, dziękowaliśmy Bogu za tegoroczne plony. Dziękowaliśmy za Waszą pracę, a jednocześnie pro-
siliśmy o błogosławieństwo dla całego jasienickiego i polskiego rolnictwa. Życzymy Wam na nadcho-

dzące miesiące i lata kolejnych udanych plonów, aby praca na roli przynosiła Wam radość, satysfakcję, 
aby Bóg błogosławił Waszej pracy, bo bez Was nikt na tej ziemi nie czułby się bezpiecznie, a nam 

wszystkim, aby nigdy nie zabrakło chleba na naszych stołach.  
Wójt Gminy Jasienica Janusz Pierzyna 

PODZIĘKOWANIA DLA ROLNIKÓW 
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WÓJT NOMINOWANY DO NAGRODY  
Janusz Pierzyna, wójt gmi-

ny Jasienica, został jedną z pię-
ciu osób nominowanych w tym 
roku do nagrody konkursu 
„Marka – Śląskie” w kategorii 
osobowość roku.  

Janusz Pierzyna otrzymał no-
minację za ogromne zaangażo-
wanie we współpracę na terenie 
pogranicza województwa ślą-
skiego i Czech, działając aktyw-
nie w organizacjach transgranicz-
nych Śląska Cieszyńskiego. Jed-
nocześnie podkreślona została je-
go szeroka działalność na rzecz 
zachowania dziedzictwa kulturo-
wego i różnorodnych tradycji 
Śląska Cieszyńskiego, w tym 
tworzenia warunków dla działal-
ności miejscowych grup, instytu-
cji i organizacji społecznych.  

Toteż sukcesywnie od wielu 
lat Gmina pod kierunkiem Janu-
sza Pierzyny tworzy warunki in-
frastrukturalne dla takiej działal-
ności. Pod tym względem rok 
2019 był wyjątkowy, bowiem 
oprócz ukończenia dwóch no-
wych strażnic OSP – inwestycji 
rozszerzonych jednocześnie o du-
że sale spotkań – radykalnie roz-
budowano i zmodernizowano 
dwie sołeckie filie Gminnego 
Domu Kultury oraz trzy kolejne 

strażnice OSP, również z przebu-
dową dużych sal spotkań.  

Łącznie na te cele wydano z 
gminnej kasy blisko 14 mln zł. 
Budynki te stanowią centra życia 
społecznego sołectw. Z tego 
względu ich dostosowanie do 
współczesnych norm i warunków 
odbywania dużych zebrań i inne-
go rodzaju spotkań, także kultu-
ralnych, kulinarnych i innych, 
znacznie ułatwiło prowadzenie 
działalności społecznej organiza-
cjom, zespołom czy grupom 
mieszkańców.  

Konkurs promocji Wojewódz-
twa Śląskiego „Marka – Śląskie” 
organizowany jest po raz 11. Na 
celu ma promocję regionu po-
przez najciekawsze inicjatywy, 
inwestycje, działania oraz wska-
zanie na najbardziej dynamiczne 
firmy i mieszkańców, którzy an-
gażują się w rozwój wojewódz-
twa śląskiego. Już nominacja, a 
tym bardziej nagroda umożliwia 
szersze pokazanie dokonań re-
gionu, a tym samym wskazanie 
na jego bogactwo gospodarcze, 
środowiskowe, społeczne czy tu-
rystyczne. Nagroda „Marka – 
Śląskie" jest również podzięko-
waniem za znaczący wkład w 

rozwój województwa śląskiego i 
ma charakter honorowy.  

Nagrodę przyznaje się w kate-
goriach: gospodarka, nauka, kul-
tura, dziedzictwo kulturowe re-
gionu, sport, turystyka i rekre-
acja, produkt, usługa, zdrowie, 
organizacje pozarządowe, spo-
łeczna odpowiedzialność biznesu, 
media, osobowość roku. W tej 
ostatniej kategorii obok Janusza 
Pierzyny zostali nominowani 
również Fedir Yurkevych, prezes 
Zarządu Hegelmann Transporte 
sp. z o.o. z Częstochowy, Ewa 
Pokorska-Ożóg, Miejski Kon-
serwator Zabytków w Gliwicach, 
Arkadiusz Mężyk, rektor Poli-
techniki Śląskiej w Gliwicach, 
oraz Zygmunt Frankiewicz, były 
prezydent Gliwic, obecnie Sena-
tor RP.  

Organizatorzy, Marszałek 
Województwa Śląskiego oraz 
Regionalna Izba Przemysłowo-
Handlowa w Gliwicach, zapo-
wiadają, że rozstrzygnięcie kon-
kursu, a wraz z nim wręczenie 
nagród i wyróżnień nastąpi naj-
później do 15 października.  

www.jasienica.pl

ZDROWA ŻYWNOŚĆ A UCIĄŻLIWOŚĆ ZAPACHOWA 
Każdy dziś chce mieć zdrową żywność bez 

chemii, toteż obornik, gnojowica są najlepszy-
mi nawozami naturalnymi, niezbędnymi dla 
utrzymania żyzności gleby dla obfitych plo-
nów. Pachną nieciekawie, ale to tak naprawdę 
czysty azot, którego bardzo potrzebują rośliny.  

Nawożenie pól obornikiem jest normą i w peł-
ni zgodne z prawem. Zaoranie powinno nastąpić 
w ciągu doby. Nie zawsze rozwiązuje to jednak 
problem uciążliwego zapachu. Co jednak istotne, 
nawożenie pól obornikiem to jednak najzdrowsze 
rozwiązanie, bo w pełni naturalne.  

Wywożenie obornika na pole reguluje ustawa 
o nawozach i nawożeniu oraz rozporządzenia Mi-
nistra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 16 kwietnia 
2008 r. w sprawie szczegółowego sposobu stoso-
wania nawozów. Rozporządzenie w paragrafie 2 
pkt. 4 reguluje, że nawozy naturalne i organiczne, 
w postaci stałej lub płynnej, stosuje się w okresie 
od 1 marca do 30 listopada, z wyjątkiem nawo-
zów stosowanych pod uprawy pod osłonami. 

Należy dodać, że rolnictwo jest podstawową 
funkcją gospodarowania na terenach wiejskich. 
Zatem należy liczyć się z tym, że w czasie nawo-
żenia pól nawozami naturalnymi i kompostami 
organicznymi występować będzie okresowo (kil-
ka lub kilkanaście razy w roku) intensywna emi-
sja odorów stwarzająca dyskomfort życia niektó-
rych mieszkańców. Nawozy naturalne przykrywa 
się lub miesza z glebą nie później niż następnego 
dnia po ich zastosowaniu, z wyłączeniem nawo-
zów stosowanych w lasach oraz na użytkach zie-
lonych. 

Musimy mieć świadomość tego, iż nawożenie 
pól obornikiem jest zupełnie normalne i zgodne z 
prawem. Ponadto chcąc jeść zdrową i dobrej jako-
ści żywność, powinniśmy wiedzieć, że tylko na-
wożenie naturalne nam ją zapewni. 

Zatem wystarczy odrobina wzajemnego zro-
zumienia, by wszystkim na wsi żyło się przyjem-
niej.  

Redakcja
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ODSŁONIĘCIE POMNIKA ŻOŁNIERZY NARODOWYCH SIŁ ZBROJNYCH 
W asyście pocztów sztandarowych i hono-

rowej warty wojskowej we wtorek 1 września 
dokonano odsłonięcia pomnika upamiętniają-
cego grupę Żołnierzy Wyklętych, którzy zginęli 
podczas obławy w Łazach.  

Kamienny pomnik upamiętnia cały ośmiooso-
bowy oddział NSZ pod dowództwem sierż. Józefa 
Rauera ps. „Bajan”. Razem z nim zginęli jego 
siostra Eugenia Rauer „Szarotka”, Józef Koło-
dziej „Szybki”, Józef Strządała „Zbieg”, nieznani 
z nazwiska żołnierze o pseudonimach „Żbik” i 
„Kruk” oraz dwóch innych nieznanych żołnierzy. 
Odsłonięcia dokonał wójt Janusz Pierzyna, dyrek-
tor katowickiego oddziału Instytutu Pamięci Na-
rodowej dr Andrzej Sznajder oraz Bogusława 
Draga, siostrzenica Józefa i Eugenii Rauer.  

Pomnik stanął przed szkołą w Łazach w pobli-
żu miejsca, gdzie znajdowało się gospodarstwo 
rodziny Sztwiorok. To w nim 30 sierpnia 1946 r. 
ukrywali się żołnierze NSZ, gdy zostali otoczeni 
przez 70-osobowy oddział operacyjny KBW-
UBP. Drużyna wywodziła się z plutonu „Śmier-
telnych”, wchodzącego w skład Zgrupowania 
Oddziałów Leśnych, należała do Okręgu VII Na-
rodowych Sił Zbrojnych, dowodzonego przez ma-
jora Henryka Flamego „Bartka”. Poległa cała 
ósemka, woleli zginąć w walce niż poddać się 
funkcjonariuszom służb komunistycznych. Miej-
sce ich pochówku pozostaje nieznane.  Z relacji 
żyjących świadków tamtych wydarzeń wiadomo,  
że w zajściach tych zaginął 16-letni syn właścicie-
li gospodarstwa, gdzie toczyła się walka. Władek 
Sztwiorok został zabrany do wywozu ciał zamor-
dowanych żołnierzy. Do domu już nie powrócił. 
Rodzina przez długi czas poszukiwała go przez 
różne organizacje. Do dnia dzisiejszego nie wia-
domo gdzie jest pochowany.  

– Dla mnie to wielkie przeżycie być tutaj i od-
dać hołd tym, którzy dali ofiarę swojego życia za 
wolną Polskę – mówił wójt Janusz Pierzyna. Do-
dał, że wspomina tamte lata także osobiście. Jego 
dziadek Józef Kłaptocz przed wojną był prezesem 
Chrześcijańskiej Demokracji. Nie podpisał fol-
kslisty. Przez całą wojnę sztandar tej organizacji 
przechowywany był w domu rodzinnym, za co 
groziła kara śmierci. Po 1948 r. władza ludowa 
nakazała rozwiązać tą patriotyczną organizację, a 
sztandar trafił do kościoła. – Dziś mamy wolną 
Polskę. Niezależnie od tego, skąd kto pochodzi i 
jak w tamtych czasach zachowywali się jego 
przodkowie, powinniśmy sobie wybaczyć i po-
jednani budować przyszłość. – Aby dobrze wy-
chować następne pokolenie musimy być ludźmi o 
wysokiej etyce i kulturze osobistej, a przede 
wszystkim ludźmi honoru – apelował Janusz Pie-
rzyna.  

Podczas uroczystości dzieci ze szkoły w Ła-
zach zaprezentowały scenę z pojmania, przesłu-
chania i zastrzelenia legendarnej Danuty Sidzi-
kówny „Inki”. Nawiązały w ten sposób do żołnie-
rzy z Łazów, którzy podobnie jak ona byli bardzo 
młodymi ludźmi, wchodzącymi dopiero w dorosłe 
życie. Żaden z poległych nie przekroczył 20. roku 
życia. Ich losy przedstawił dr Tomasz Greniuch, 
naczelnik Delegatury IPN w Opolu. Pomnik po-
święcił ks. por. Rafał Kaniecki, kapelan 18. Bata-
lionu Powietrznodesantowego wraz z probosz-
czem parafii p.w. św. Wawrzyńca w Bielowicku 
ks. Januszem Płatkiem.  

Aktu odsłonięcia dokonali Dyrektor IPN dr 
Andrzej Sznajder, Wójt Gminy Jasienica Janusz 
Pierzyna oraz Bogusława Draga, Siostrzenica Jó-
zefa i Eugenii Rauer. Po odsłonięciu pod pomni-
kiem zostały złożone kwiaty przez Wójta Gminy 
Jasienica z przewodniczącym Rady Gminy Cze-
sławem Machalicą i zastępcą Wójta Krzysztofem 
Wieczerzakiem, wieniec od Marszałka Woje-
wództwa śląskiego Jakuba Chełstowskiego złożył 
Radny Sejmiku Województwa Śląskiego, Prze-
wodniczący Komisji Budżetowej Stanisław Ba-
czyński, następnie  Dyrektor IPN dr Andrzej 
Sznajder, Dowódca 133 Batalionu Lekkiej Pie-
choty w Cieszynie mjr Daniel Baron, Zastępca 
Dowódcy 18 Batalionu Powietrznodesantowego 
mjr Szymon Noworyta, Dyrektor Oddziału IPN w 
Opolu dr Tomasz Greniuch, żołnierz Brygady 
Świętokrzyskiej NSZ mjr Stanisław Turski, Bar-
bara Adamska w imieniu Starosty Bielskiego An-
drzeja Płonki, Alicja Flame-Reinhard, córka mjr. 
Henryka Flamego „Bartka”, ppłk Tomasz Maj 
Komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień w 
Bielsku-Białej i ppłk Tomasz Neumann, dowódca 
18. Batalionu Powietrznodesantowego w Bielsku-
Białej. Przybyły również organizacje: Tomasz 
Tomczyk, Wiceprezes Towarzystwa Patriotycz-
nego Żywiecczyzny, Tadeusz Fiedor, Prezes 
Związku Podhalan Oddział Górali Żywieckich, 
Jadwiga Klimonda, Prezes Stowarzyszenia Dzieci 
Serc. Wśród gości byli  reprezentanci Stowarzy-
szenia Rodzin Żołnierzy Narodowych Sił Zbroj-
nych, radni i sołtysi.  

Uroczystość została zorganizowana przez Od-
działowe Biuro Upamiętniania Walk i Męczeń-
stwa IPN w Katowicach oraz Urząd Gminy w Ja-
sienicy.  

O potyczce w Łazach można przeczytać na 
stronie IPN;  
https://katowice.ipn.gov.pl/pl3/aktualnosci/10738
7,Odsloniecie-obelisku-upamietniajacego-
zolnierzy-Narodowych-Sil-Zbrojnych-z-
oddzi.html  

www.jasienica.pl
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O DWÓCH WĘZŁACH 
Wójt Janusz Pierzyna zorganizował spotka-

nie, na którym omawiano możliwości inwesty-
cji drogowych związanych z dwoma węzłami 
na S52: w Jasienicy i Grodźcu.  

Na spotkanie został zaproszony m.in. poseł 
Ziemi Bielskiej, a zarazem wiceminister rodziny, 
pracy i polityki społecznej Stanisław Szwed, a 
także Marek Niełacny, p.o. dyrektora katowickie-
go Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajo-
wych i Autostrad, oraz starosta bielski Andrzej 
Płonka. Januszowi Pierzynie zależało, aby w gro-
nie osób zainteresowanych, a jednocześnie odpo-
wiedzialnych za drogi w naszym regionie, zasta-
nowić się, jak usprawnić ruch samochodów i zli-
kwidować korki. Chodzi przede wszystkim o 
skrzyżowanie drogi ekspresowej S52 w Jasienicy. 
Jak wykazał wójt prezentując zdjęcia i filmy, w 
godzinach szczytu na ul. Strumieńskiej i skrzy-
żowaniu obok Urzędu tworzą się kilometrowe 
korki, ciągnące się daleko na zjeździe z S52 od 
strony Bielska. Ten sam strumień pojazdów blo-
kuje przejazd od skrzyżowania przy Urzędzie 
Gminy w stronę biblioteki.  

Z drogi nie korzystają jedynie kierowcy z Ja-
sienicy, ale coraz liczniej również jadący do Ja-
worza, Chybia i gminy Brenna. – Problem narasta 
od kilkunastu lat, od 5 lat jest już bardzo poważny 
i należy się spodziewać, że będzie coraz gorzej. 
Dlatego przygotowaliśmy pomysły, aby go roz-
wiązać – mówił wójt.  

Przypomnijmy, wójt Janusz Pierzyna na po-
czątku roku zlecił opracowanie koncepcji, która 
przewiduje budowę trzech rond: przy bibliotece, 
kolejne po przejechaniu pod S52 na skrzyżowaniu 
z ul. Międzyrzecką w sąsiedztwie Urzędu Gminy, 
zaś trzecie przy szkole. Jednocześnie powstałoby 
zupełnie nowe połączenie pomiędzy szkołą a uli-
cą Międzyrzecką na gruncie wykupionym przez 
Gminę Jasienica. Nowe połączenie dochodziłoby 
od ronda do skrzyżowania na ul. Międzyrzeckiej, 
również nowo powstałego. Koncepcja została tak 
opracowana, aby na każdym kolejnym skrzyżo-
waniu i rondzie rozładowywać część ruchu, tym 
samym zmniejszając korki.  

Drugą kwestią spotkania było zaplanowanie 
zbudowania zjazdu z S52 od strony Bielska i 
zjazdu na ekspresówkę w kierunku Cieszyna na 
wysokości Grodźca. Byłoby to uzupełnienie zjaz-
du i wyjazdu w kierunku z Cieszyna i do Bielska 
na wysokości Świętoszówki. Jak wyjaśniał wójt 

Janusz Pierzyna, nowe rozwiązanie spowoduje, że 
część kierowców, którzy dzisiaj zjeżdżają z S52 
w Jasienicy w kierunku Brennej, kilku sołectw 
gminy Jasienica i kilku miejscowości gminy Sko-
czów, skorzysta właśnie z węzła w Grodźcu. Tym 
samym odciążą skrzyżowanie w Jasienicy.  

W ustaleniu ze starostą bielskim Andrzejem 
Płonką wójt zaproponował, aby zlecieć przygo-
towanie kompletnej już dokumentacji przebudo-
wy skrzyżowań w rejonie węzła w Jasienicy, sfi-
nansowanej przez Gminę Jasienica, Starostwo 
Powiatowe i katowicki Oddział  GDDKiA. Po-
prosił też dyrektora katowickiej GDDKiA Marka 
Niełacnego o wyrażenie opinii, czy możliwe jest 
zaangażowanie w obie inwestycje.  

Dyrektor Marek Niełacny wyjaśnił, że również 
według ich ustaleń problemy na węźle w Jasieni-
cy domagają się rozwiązania z powodu korków, 
jakie tworzą się na S52. Podkreślił jednak, że de-
cyzje o tego typu inwestycjach podejmuje nie Ge-
neralna Dyrekcja, lecz Ministerstwo Infrastruktu-
ry. Dlatego zaproponował, aby zwrócić się do 
Ministerstwa z wnioskiem o sfinansowanie jasie-
nickich rozwiązań, któremu katowicki oddział 
GDDKiA ze swej strony udzieli poparcia jako 
mającemu mocne podstawy.  
– Wspólnie ze Starostwem Powiatowym przygo-
tujemy wniosek do Ministerstwa Infrastruktury. 
Zależy nam, aby jak najszybciej rozpocząć pro-
jektowanie i przygotowanie kompletnej dokumen-
tacji budowlanej. Myślę, że 1,5 roku wystarczy 
projektantowi na wykonanie projektu drogowego 
wraz z uzgodnieniami. Liczę, że w 2022 r. można 
będzie przystąpić do wykonania przebudowy 
układu komunikacyjnego w rejonie skrzyżowania 
w Jasienicy – wyjaśnia wójt Janusz Pierzyna.  

www.jasienica.pl

Wygrywa tylko ten, kto ma jasno określony cel 
i nieodparte pragnienie, aby go osiągnąć. 

Napoleon Hill 
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Z  G Ó R K I … 

Zachwyty 

Po wakacyjnej przerwie wracamy do normal-
ności. Już jednak nie takiej normalnej, jak to 
zwykle bywało. Bo wirus nie ustępuje. Bawi się z 
nami w berka. Na kogo wypadnie, na tego bęc! I 
nie wiadomo gdzie: czy na weselu, czy w autobu-
sie, czy w sklepie, czy nad morzem, czy w koście-
le, czy w urzędzie… Słowem wszędzie może się 
to złośliwe maleństwo przyczaić, wskoczyć w 
usta czy w nos i czynić spustoszenia. Szczególnie 
w grupach zwiększonego ryzyka. Sam należę, 
niestety, do tej grupy. Choćby dlatego, że je-
stem… żonaty! Może gdy będziemy żartować z 
tego niedobrego koronawirusa, to się obrazi, ob-
róci na pięcie i odleci w kosmos? Ale już na po-
ważnie, to tylko niepewność pewna, a zarażonych 
wciąż przybywa: wczoraj 903 osoby, dzisiaj 
900… 
 Dajmy lepiej spokój smutnym doświadcze-
niom i zanućmy beztrosko, jak w czasach, które 
były jeszcze beztroskimi, krzepiącą piosnkę snu-
jąca się z dymem ognisk: Niech smutki precz zgi-
ną, wspomnienia niechaj płyną… Więc wspomi-
najmy i zachwycajmy się. Bo dobrych wspomnień 
i zachwytów nigdy nie za wiele. Szczególnie w 
czasie narzekań, czarnowidztwa i zniechęceń. 
 Corocznie ciągną mnie do Zakopanego nie tyl-
ko rozanielone warszawskie poetki, ale przede 
wszystkim nasze przepiękne, jedyne, strzeliste 
Tatry! Nie dające się zadeptać, czy stłamsić (jak 
niektórzy słabi ludzie), a głoszące odwieczne 
prawdy o pięknie natury, o pokorze zaklętej w 
turniach, o ciszy, w której rodzi się samo dobro. 
 Wystarczy tylko zanurzyć się choćby w prze-
piękną Dolinę Białego, bo najbliżej i zaprasza 
nawet leciwe panie i wiekowych panów. To taka 
miniaturka Tatr, góry w pigułce. Lekko pod górę, 
wzdłuż potoku z krystaliczną wodą, wijącego się 
wśród głazów; to się pieniącego i żłobiącego fan-

tazyjne kształty, to dostoj-
niej toczącego wody ku ni-
zinom. A tuż obok i nad 
głową skały, każda inna, 
równie piękna, niepowta-
rzalna. Do jednej doczepio-
na rachityczna jodła, do 
drugiej tylko kępka mchu, 
czy kwitnący fioletowo kwiat, na który właśnie 
przysiadł motyl, choć trzmiel też ma ochotę przy-
siąść na kolorowym dywaniku. 
Kładki za bali przerzucane nad tym niezwykłym 
strumieniem, który kłębi się i szaleje, i tańcuje 
krzesanego, a gdy trzeba to szeleści, szumi czułe 
pocieszanki, by ukoić skołatane nerwy. A czasem 
w słońcu, w wodnych drobinkach zalśni najpraw-
dziwsza tęcza! Naprawdę! Tu łączy nas piękno, a 
nie dzielą ludzie… 

Trzeba jednak unikać, jak diabeł wody świę-
conej, nieszczęsnych Krupówek, gdzie kłębowi-
sko (chciałoby się powiedzieć: wężowisko!), wie-
lobarwna kotłowanina szukająca tandety w roz-
licznych kramach, albo podróbkę niedźwiedzia na 
fotkę, w tumulcie i wrzasku wydzierających się 
jakichś ciemnoskórych egzotycznych muzyków, 
którzy „wkoło Macieju”, z gitarami i bębnami ra-
nią uszy i dobry smak, wyśpiewują dwa polskie 
discopolowe „przeboje”. A tylu wspaniałych pod-
halańskich muzyków, grających sabałową muzy-
kę, pochowało się w szałasach czy knajpach? 
Chyba ze wstydu! Maseczek prawie nikt nie nosi, 
bo „co ma być, to i tak będzie”, że zacytuję pew-
ną rezolutną rudziczankę, co to wszystko wie naj-
lepiej. 

Wakacje za nami. A co przed nami? Czas po-
każe. I wyjaśni zaciemnienia, i rozjaśni mroczne 
myśli… 

Juliusz Wątroba 
 

BOJYM SIE I JE MI LUTO 
Witóm piyknie! 

Witóm Was piyknie moji roztomili Czytocze. 
Mómy siyrpiyń, kiedy nasza gazeta się ukoże do 
czytanio bydzie wrzesiyń. Siedzymse w moji lau-
bie łobrośniónej gynsto winogrónami, kaj łod-
czuwo sie chłódek, bo poza nióm hyc, jak na Sa-
harze. Ale mózg mi na szczyńści sie jeszcze nie 
roztopił. 

Tóż rozmyślóm, co sie to na tym świycie po-
robiło. Ale nie jyno na tym świycie, ale też po na-
szych dziedzinach. Piykne imprezy, kiere były z 
nami każdego roku łod wiosny do jesiyni, zostały 
łodwołane. Nie było „Josiynickigo Lata”, kaj lu-
dziska sie gromadzili i bawili. A kie prziszeł wie-

czór, młodzi zaczynali tań-
cować ty swoji nowoczesne 
kónski. Dało się też słyszeć 
w przerwie, jak śpiywali na-
sze śląski pieśniczki „Łod 
Cieszyna sypana dróżeczka”, 
„A w tej Josiynicy to je 
szumnie” i insze. Serce sie 
raduje, że młode pokolyni 
cycko z tej naszej ziymeczki życiodajne soki. A 
Ci, co prziszli z dalsza, pumogali w tym śpiywa-
niu. Nie było też latoś szumnej imprezy na ru-
dzickim Kopcu 
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BOJYM SIE I JE MI LUTO 
„Przeglądu Zespołów Folklorystycznych”, kiero 
prziciągała w insze roki kupe ludzi, tych co miłu-
jom ty nasze pieśniczki, tańce i mowę naszych 
starzyków. 

Płaczka krynci się w łoku, że nie było po szko-
łach kónkursu naszej pięknej cieszyńskij mowy, 
mowy serca. Tóż bojym sie, żeby też szkolniocy 
czasym ło ni nie zapómnieli. Dożynki, kiere co 
roku wyciągały z chałup całe rodziny, żeby po-
dziwać sie na korowody, łobrzyndy i downe zwy-
czaje, też sóm skrómniejsze niż insze roki, ale 
pieśniczke wdzięczności słyszało się łod naszego 
ludu. Rolnicy i nie jyno dziynkowali za dar chleba 
powszednigo, a po kościołach i chałupach kiej 
słoneczko zachodziło dało się słyszeć śpiewani 
„Czego chcesz łod nas Panie za Twe hojne dary”. 
Chocioż ta skibeczka z latosi mąki bydzie mniyj-
szo, to niech bydzie zocniejszo. Niech Pónbóczek 
w swoji dobroci jóm pobłogosławi, żeby żodyn 
nie zaznoł głodu, niech nie zmarnuje się ani jedna 
łokruszynka. Uczmy szacunku do chleba nasze 
młode pokolyni. Przypóminejmy im, że dobrobyt 
nima nóm dany na zawsze. Po rokach obfitych 

mogóm być i biydne i że nie żyjemy na tym świy-
cie po to, żeby brać i brać, ale żeby sie też dzielić 
tym, czym zostali my łobdarowani. 

Luto też mi łogrómnie ludzi, jak to się godo, 
pryndzyj urodzónych, do kierych i jo należym. 
Nimogymy się razym spotkać, tak jak insze roki, 
wyjyżdżać na wycieczki, brać udział w roztomaj-
tych imprezach, spotkaniach, jednym słowym być 
razym. Ponarzykać, polutować sie, pośmioć, po-
błoznować, człowiekowi tego łogrómnie brakuje. 
Tóż dropiym się po tej moji siwej głowie i my-
ślym, co tu dali robić, ale wiycie, nima nigdy tak, 
żeby nie było jak. A jakby my się tak spotkali 
chociaż roz w miesióncu przy tym szkiełku, kaj 
by my se mógli pogodać, powspóminać, doradzić 
jedyn drugimu, a wszystko po naszymu, tak jak za 
downych roków. Czy się udo? Isto ja. Bo żech 
słyszał, że człowiek wszystko może mieć, ino 
musi chcieć.  

A teraz Wóm piyknie dziękuje żeście mnie po-
słóchali i serdecznie wszystkich pozdrowióm! 

J.N.Josiyniczanin 
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Szczegółowe informacje: 

http://www.jasienica.pl/page/komunikaty/details/1718 



wrzesień 2020  15 

  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 

 

Sprzedaż worków na śmieci 

o pojemności: 500, 1000, 2500 litrów 

tel.: (94) 341 17 00, godz.: 800-1600 

Oferujemy bardzo duże worki na śmieci do zasto-

sowania w gastronomii, gospodarstwach rolnych, 

przemyśle, gdzie odpady objętościowe są dużym 

problemem.  

Można też je stosować do wykładania skrzynio-

palet lub skrzyń siatkowych w transporcie brud-

nych lub kurzących towarów. 

Proponujemy też inne bardzo mocne worki na od-

pady ciężkie, np. na gruz. 

 



ODZNACZONY KRZYŻEM KAWALERSKIM  
ORDERU ODRODZENIA POLSKI 

 TRZY ZWYCIĘSTWA W MISTRZOSTWACH POLSKI W BADMINTONIE 
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MANEWRY NA 
PROCHOWNI 


