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RELACJE WÓJTA GMINY JASIENICA 
OTWÓR DO CIEPŁYCH 
ŹRÓDEŁ 

Udało się nam pozy-
skać finansowanie na 
projekt „Wykonanie 
otworu poszukiwawczo-
rozpoznawczego wód 
termalnych Jasienica 
GT-1 w Grodźcu”. Bar-
dzo mnie to cieszy, bo-

wiem Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej przyznał nam pokrycie peł-
nych 100 proc. szacowanych kosztów, a więc w 
tym wypadku to niemal 15 mln zł. Warto też pod-
kreślić, że Jasienica znalazła się wśród jedynie 15 
gmin z terenu całej Polski, które otrzymały dofi-
nansowanie na ten cel, a uzyskana punktacja za 
przygotowany projekt usytuowała nas na ósmym 
miejscu. 

Teraz czekamy na uroczyste podpisanie umo-
wy, projekt będzie realizowany do połowy 2024 r. 
Obejmuje on nie tylko wykonanie samego otworu 
na głębokość do 2 km, ale również prace badaw-
cze związane z samym odwiertem, jak i doku-
mentacją geologiczną. 
ABSOLUTORIUM ZA UBIEGŁY ROK PRACY 

Na czerwcowej sesji Rady Gminy Jasienica 
jednogłośnie jako Wójt Gminy uzyskałem absolu-
torium za działalność Urzędu Gminy i jej jedno-
stek w 2020 r. Chciałem bardzo serdecznie po-
dziękować wszystkim licznym osobom, które 
przyczyniły się do tego, że ubiegły rok – bardzo 
trudny ze względu na warunki, w jakich nam 
przyszło działać – udało się przejść bez więk-
szych opóźnień, zrealizować zdecydowaną więk-
szość zamierzeń, przyczyniających się do rozwoju 
gminy Jasienica. 

Dziękuję wszystkim radnym, sołtysom i radom 
sołeckim za działalność na terenie miejscowości 
naszej gminy, na reagowanie w ważnych spra-
wach dla lokalnych społeczności. Dziękuję człon-
kom organizacji społecznych, bo mimo długiego 
okresu ograniczeń związanych z możliwością 
spotkań, włączali się w organizowanie i niesienie 
pomocy oraz funkcjonowanie gminy. Dziękuję 
także wszystkim mieszkańcom, bo udało się nam 
przetrzymać ten okres, wspierać wzajemnie, a 
czasami po prostu nie przysparzać dodatkowych 
problemów, ułatwiając tym samym życie sąsia-

dom. Dziękuję wszystkim pracownikom Gminy i 
jej jednostek, że odpowiedzialnie dostosowali 
pracę instytucji do pojawiających się potrzeb 
mieszkańców i warunków. 
RAPORT O STANIE GMINY 

Przed głosowaniem nad absolutorium zapre-
zentowałem radnym, jak i mieszkańcom, spra-
wozdanie z wykonania budżetu za 2020 r. i co-
roczny Raport o stanie gminy. Warto zaznaczyć, 
że mimo wszystkich trudności, przede wszystkim 
związanych ze spowolnieniem gospodarczym z 
powodu pandemii, nasze plany tylko w niewiel-
kim stopniu uległy zmianie, tak aby dostosować 
budżet Gminy w tamtym momencie do sytuacji. 
Był to kolejny rok intensywnego rozwoju gminy, 
czego najlepszym przykładem jest przyrost do-
chodów ze 117,7 mln zł w 2019 r. do 144,9 mln 
zł. 

Udało się wykonać wiele z zaplanowanych po-
trzebnych inwestycji. Wiele też pojawiło się no-
wych, dzięki pozyskanym przez nas dofinanso-
waniom, a zarazem dokumentacji, zapobiegliwie 
przygotowanej w poprzednich latach. Dzięki temu 
„z marszu” mogliśmy przystąpić do realizacji 
nowych inwestycji, wykorzystując pojawiające 
się możliwości finansowe. 

Duży wpływ na naszą gotowość przyjęcia 
środków z różnego rodzaju źródeł, pojawiających 
się w ramach walki ze skutkami pandemii, miało 
posiadanie przez nas odpowiednich zasobów fi-
nansowych na tzw. wkład własny. A było to moż-
liwe dzięki żelaznej rezerwie, jaką wytworzyli-
śmy w poprzednich latach ze sprzedaży działek w 
Jasienickiej Niskoemisyjnej Strefie Ekonomicz-
nej. 

Cieszę się, że tak wiele nam się udało zdziałać, 
jeszcze raz dziękuję wszystkim osobom zaanga-
żowanym w te projekty. Zachęcam też do szcze-
gółowego zapoznania się z raportem, bowiem 
bardzo obszernie i przekrojowo prezentuje on 
działalność naszej gminy. 
Z JASIENICZANKĄ NA MAZURACH 

Jeszcze w czerwcu miałem okazję spotkać się 
ze starostą Powiatu Piskiego na Mazurach panem 
Andrzejem Nowickim. Rozmawialiśmy o nawią-
zaniu współpracy kulturalnej między naszymi re-
gionami. Była to też okazja do zaprezentowania 
naszej najlepszej części kultury ludowej,  
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RELACJE WÓJTA GMINY JASIENICA 
przed mazurską publicznością kilkakrotnie w cią-
gu trzech dni wystąpił Zespół Regionalny „Jasie-
niczanka”. Występy, nie tylko w samym Piszu, 
ale również na estradzie na plaży jeziora, bardzo 
się podobały zarówno mieszkańcom tych tere-
nów, jak i licznym turystom. Gratuluję zespołowi 
i dziękuję, że przy każdej okazji członkowie są 
ambasadorami naszego regionu i jego kultury. 
POSTĘP W SPRAWIE PRZYWRÓCENIA 
KOLEI 

Firma, której Aglomeracja Beskidzka zleciła 
przygotowanie wstępnego studium dla rewitaliza-
cji linii kolejowej Skoczów-Bielsko, prowadzi 
konsultacje społeczne. Chodzi o zebranie infor-
macji od mieszkańców, potencjalnych przyszłych 
użytkowników tego odcinka, jakie mają oczeki-
wania. Dotyczy to przede wszystkim umiejsco-
wienia przystanków, bowiem przed 120 laty tro-
chę inaczej kolej funkcjonowała, nie było samo-
chodów, toteż postawione wtedy stacje w wielu 
miejscach nie pokrywają się już z rejonami gęsto 
zaludnionymi. Dotyczy to również naszej gminy. 
Stąd propozycja, aby powstały przystanki, m.in. 
w rejonie krzyżówki w Jasienicy czy w Święto-
szówce w pobliżu S52. 

Przypomnę, że jako Gmina Jasienica włączyli-
śmy się w projekt rewitalizacji linii 190 na odcin-
ku Skoczów-Bielsko jako brakującego odcinka 
szerszego połączenia, istniejącego pomiędzy Sko-
czowem a Cieszynem oraz Bielskiem a Kętami, 
Wadowicami i dalej z Krakowem. Wiele samo-
rządów – nie tylko te, przez które przebiega ta li-
nia – włączyło się w projekt, także samorządowe 
Województwo Śląskie. Przywrócona linia ma 
bowiem służyć z jednej strony integracji regionu, 
łącząc powiaty bielski i cieszyński, ma także 
szansę z drugiej strony przyczynić się do wzrostu 
ruchu turystycznego w całym regionie. 

Na mój wniosek do przedsięwzięcia dołączył 
pan marszałek Jakub Chełstowski. Takie zaintere-
sowanie ze strony całego regionu ułatwi starania o 
pozyskanie dofinansowania, bez którego trudno 
sobie wyobrazić wykonanie rewitalizacji. Projekt 
nie należy do najtańszych, szacujemy koszt od-
tworzenia na co najmniej 173 mln zł, nawet przy 
zaangażowaniu wszystkich samorządów to ol-
brzymia kwota. Dlatego dzięki naszemu zaanga-
żowaniu udało się wpisać go do II etapu ogólno-
polskiego programu Kolej Plus. Wcześniej trzeba 
jednak wykonać studium planistyczno-
prognostyczne, które właśnie po zebraniu opinii 
zostanie przygotowane. 

Jako gmina będziemy w dalszym ciągu anga-
żować się w przygotowanie projektu. 
DWIE NOWE TĘŻNIE 

Od roku na terenach rekreacyjnych Drzewiarza 
działa tężnia solankowa i szybko się okazało, że 
cieszy się dużym powodzeniem. Widząc takie za-

interesowanie uznaliśmy, że warto tworzyć po-
dobne urządzenia również w innych częściach 
gminy. I tak przystępujemy do budowy dwóch 
nowych obiektów, konstrukcyjnie identycznych, 
jak tężnia na Drzewiarzu. Jedna z nich powstanie 
na terenach rekreacyjno-sportowych w Między-
rzeczu Dolnym, druga z kolei w Rudzicy w pobli-
żu przychodni zdrowia, gdzie jest trochę miejsca 
w zieleni. I podobnie jak przy tej na Drzewiarzu, 
obok tężni będzie przebiegał chodnik, aby można 
było wygodnie spacerować i odpowiednio pod-
dawać się inhalacjom solankowym. Będą też ław-
ki i elementy małej architektury, również z myślą 
o wypoczynku użytkowników.  

Obie tężnie będą gotowe jeszcze w tym roku 
jesienią. 
SKATEPARK 

Również z myślą o rekreacji, bardziej jednak 
młodszej części mieszkańców naszej gminy, 
przebudowujemy skatepark w Jasienicy na tere-
nach Drzewiarza. W tym wypadku również obiekt 
będzie gotowy jesienią tego roku. 

Nowy skatepark zastąpi stary, zostanie zbudo-
wany z trwałych materiałów, które, mam nadzie-
ję, lepiej wytrzymają duże obciążenia, jakie zwią-
zane są z użytkowaniem na rolkach, skateboardzie 
czy hulajnogach. Urządzenia wykonane zostaną z 
betonu wzmocnionego według specjalnych tech-
nologii, z kolei poręcze będą metalowe. Jedno-
cześnie nie zaniedbujemy bezpieczeństwa, więc 
wybraliśmy taki urządzenia, aby, na ile to możli-
we, były bezpieczne. 
WYRÓŻNIENIE DLA BIBLIOTEKI 

Gratuluję pracownikom naszej Gminnej Bi-
blioteki Publicznej w Jasienicy, która zdobyła ko-
lejne wyróżnienie w dorocznym powiatowym 
konkursie „Biblioteka Roku 2020/2021”. Praca 
biblioteki została wyróżniona za bogatą ofertę 
działań kulturalnych i edukacyjnych oraz szeroką 
działalność propagującą regionalizm. 
GRATULACJE ZA SUKCESY 

Serdecznie gratuluję młodej pływaczce z na-
szej gminy Karolinie Klajmon, która na zakoń-
czenie sezonu pływackiego wystartowała w kilku 
zawodach, przywożąc z nich liczne medale. I tak 
w Gliwicach w wieloboju dla dzieci w wieku 10-
11 lat wraz z koleżankami z drużyny dwukrotnie 
stawała na najwyższym stopniu podium, z kolei w 
wyścigu na 100 m stylem grzbietowym zdobyła 
srebro, a na 200 m stylem dowolnym brąz. Po-
dobnie cztery medale – złoto, dwa srebra i brąz – 
przywiozła z innych zawodów, tym razem w An-
drychowie. 

Gratuluję jej także wywalczenia tytułu Mi-
strzyni Śląska w stylu grzbietowym na 100 m, ja-
ki zdobyła w Dąbrowie Górniczej. Na tych zawo-
dach została też wicemistrzynią na dystansie  
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50 m stylem grzbietowym i zdobyła podwójne 

mistrzostwo w drużynowych wyścigach na 50 m 
stylem dowolnym i 50 m stylem zmiennym. 

Składam również gratulacje naszym tyczka-
rzom z UKS Olimp Mazańcowice. Na Mistrzo-
stwach w Lekkiej Atletyce Juniorów w Lublinie 
Adrian Kupczak wywalczył pierwsze miejsce, zaś 
srebro zdobył Filip Kempski. Nie zawiodła rów-
nież nasza młoda badmintonistka z UKS Set Ma-
zańcowice Julia Piwowar, która z koleżanką z 
Bierunia zdobyła złoty medal w grze podwójnej 
dziewcząt podczas zawodów w Piotrkowie Try-
bunalskim, uznawanych jako Mistrzostwa Polski 
Juniorów Młodszych. Na tych samych zawodach 
zdobyła również indywidualnie srebrny medal. 
Serdecznie gratuluję tych kolejnych sukcesów. 

Coraz częściej słychać o innym zawodniku z 
Mazańcowic, utalentowanym średniodystansowcu 
Piotrze Taliku. Podczas międzynarodowych za-
wodów w Bielsku zdobył brązowy medal na dy-
stansie 600 m w kategorii wiekowej U-14.W ko-
lejny biegu, na zawodach KaRunBa Kid debiutu-
jąc na dystansie 800 m wywalczył złoto w swojej 
kategorii wiekowej. Wielkie gratulacje. 

Gratuluję również bokserowi z Mazańcowic 
Piotrowi Łączowi, który podczas turnieju w Tur-
ku w drugiej rundzie przez nokaut techniczny po-
konał zawodnika z Czech. To druga walka na rin-
gu zawodowym, wcześniej pięściarz osiągał suk-
cesy w rozgrywkach amatorskich. Cieszą jego 
zwycięstwa, osiągane przed czasem w pięknym 
bokserskim pojedynku. 

Z osiągnięć pozasportowych warto odnotować 
znalezienie się w gronie 30 najlepszych drużyn 
Lilianny Banasiewicz i Wiktorii Leśniewicz pod 
opieką nauczycielki Bożeny Małachowskiej ze 
szkoły w Rudzicy w konkursie „Silesia Incogni-
ta”, a więc w finale V Wojewódzkiego Konkursu 
Wiedzy o Regionie. Podczas eliminacji dziewczę-
ta przygotowały film „Partyzanci z Roztropic”, za 
który uplasowały się wtedy na drugim miejscu. 
Bardzo mnie cieszy to zainteresowanie dziedzic-
twem naszego regionu, nawet jeżeli bywają to hi-
storie tragiczne, toteż do gratulacji załączam ży-
czenia, aby w dalszym ciągu dziewczęta zgłębiały 
kulturę i dzieje Śląska Cieszyńskiego. 

Gratuluję również Kornelii Sojce, także ze 
szkoły w Rudzicy, która jest autorką najwyżej 
ocenionej pracy IV Powiatowego Konkursu „Le-
piej zapobiegać niż leczyć” w kategorii klas VII-
VIII. 

Z kolei w grupie pięciu licealistek ze szkoły w 
Bielsku, które przygotowały projekt „Bądźmy 
spoKREWnieni”, aż trzy pochodzą z naszej gmi-
ny: Ola Michniok z Międzyrzecza Górnego, Nata-
lia Trębla z Międzyrzecza Dolnego, Maja Kasza z 
Jasienicy. Drużyna zdobyła tytuł Brązowego Wil-

ka w ogólnopolskiej olimpiadzie „Zwolnieni z 
teorii” promując krwiodawstwo. Serdecznie gra-
tuluję całemu zespołowi. 
PODSUMOWANIE RIT 

Operator Regionalnych Inwestycji Terytorial-
nych subregionu południowego podsumował 
ostatnie lata działalności. Przypomnę, to instytu-
cjonalny projekt, który umożliwia wdrażanie fun-
duszy unijnych na poziomie samorządów, a więc 
dotyczy także naszej gminy. Akurat podczas pod-
sumowania w skali całej Polski działalności re-
gionalnych inwestycji terytorialnych okazało się, 
że nasz południowy RIT należy do jednego z naj-
lepszych w kraju pod względem wykorzystania 
funduszy. 

I z naszej jasienickiej strony w pełni się z tym 
zgadzamy, bowiem dzięki pozyskanym z tego 
źródła środkom udało nam się zrealizować bardzo 
wiele potrzebnych inwestycji. Pieniądze można 
było wykorzystywać w kilku obszarach, kluczo-
wych z punktu widzenia rozwoju cywilizacyjnego 
miejscowości. My skoncentrowaliśmy się na tym 
celu, który mówił o efektywności energetycznej i 
odnawialnych źródłach energii w infrastrukturze 
publicznej i mieszkaniowej. Dzięki temu prze-
prowadziliśmy kompleksowe termomodernizacje 
kilku obiektów w naszej gminie, a więc strażnic 
OSP w Rudzicy, Mazańcowicach, Wieszczętach, 
Świętoszówce, szkoły w Wieszczętach, a także fi-
lii Gminnego Ośrodka Kultury w Bierach i Ru-
dzicy. Do tego należy doliczyć realizację progra-
mu „Słoneczna Gmina Jasienica”, obejmującego 
montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach 
użyteczności publicznej. 

Biorąc pod uwagę, że wiele z tych budynków 
ma charakter wielofunkcyjny i służy nie tylko 
jednej grupie mieszkańców, ale całej społeczności 
sołeckiej, to na długie lata zaspokoiliśmy potrze-
by przygotowania miejsca lokalnej integracji. 
Wszystkie przeprowadzone remonty znacznie 
podniosły stan techniczny budynków, dostosowa-
ły je do współczesnych norm, a przy okazji zad-
baliśmy, aby były wygodne, bezpieczne i odpo-
wiednie dla różnych rodzajów działalności. Ter-
momodernizacja z samej nazwy posłużyła też do 
ograniczenia szkodliwego oddziaływania na śro-
dowisko, a także do zmniejszenia kosztów wyko-
rzystywanej energii, co przyczyni się do zmniej-
szenia wydatków w tej dziedzinie. 
POWSTANIE DRUGA DROGA DO STREFY 

W trakcie postępowania przetargowego jest 
projekt budowy drugiej drogi do Jasienickiej Ni-
skoemisyjnej Strefy Ekonomicznej. Przypomnę, 
że na tę inwestycję udało się nam pozyskać 4,2 
mln zł dofinansowania ze źródeł zewnętrznych. 
To połączenie Strefy z drogą Rudzica- 
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Międzyrzecze i tak planowaliśmy wykonać, 

przewidywaliśmy, że będziemy musieli pokryć 
koszty z własnego budżetu. Cieszę się więc, że 
dzięki pozyskaniu dofinansowania te budżetowe 
pieniądze będziemy mogli przeznaczyć na inne 
inwestycje ważne dla rozwoju naszej gminy. 

Droga powinna być ukończona w połowie 
przyszłego roku. Znacznie ułatwi korzystanie ze 
Strefy, tym bardziej, że w najbliższej przyszłości 
zamierzamy przeznaczyć w sąsiedztwie kolejne 
ok. 70 hektarów na poszerzenie strefy przemy-
słowej. 

Rozmawiał Mirosław Łukaszuk 

DZIĘKUJEMY!  
NIE ZAWIEDLIŚCIE... 

Serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażo-
wanym  w organizację akcji charytatywnej „Na-
kręć się na pomaganie. Zbieraj nie wyrzucaj”  

Przez 5 miesięcy sołectwa Jasienica i Rudzica 
zebrały 1520 kg nakrętek, które trafiły do recyklin-
gu, a uzyskany dochód został przeznaczony na le-

czenie i rehabilitację Kubusia, mieszkańca Rudzicy.  
Po raz kolejny udowodniliście Państwo, że nie jest Wam obcy los innych, utwierdziliście nas 

w przekonaniu, że jesteśmy ludźmi wrażliwymi. Jeszcze raz pragniemy przekazać wszystkim 
ogromne, z głębi serca płynące podziękowania. Jednocześnie prosimy i zachęcamy mieszkań-
ców do dalszego zaangażowania się w akcję charytatywno-ekologiczną – cel jest szczytny  –  
pomagamy  Kubusiowi.  

Szczególne podziękowania kierujemy do Firmy Sanit-Trans z Międzyrzecza Górnego. 
Dziękujemy za bezpłatny odbiór i sprzedaż zebranych przez nas 
nakrętek oraz dodatkowe wsparcie finansowe dla Kubusia udzie-
lone przez Firmę. 

Za wrażliwość, otwierającą serce dla tych,  
którzy potrzebują pomocy. 

Za bezinteresowną chęć do czynienia dobra. 
Za pomoc i życzliwość 

∼ WSZYSTKIM DZIĘKUJEMY ∼  

Samorządy sołectw Jasienicy i Rudzicy  
oraz rodzice Kubusia 

SKATEPARK 
Do jesieni potrwa budowa nowego skateparku w Jasienicy na terenach rekreacyjnych Drzewiarza. 

Urządzenia zostaną zbudowane z trwałych materiałów. 
Skatepark powstanie na miejscu dotychczasowego, którego konstrukcja z biegiem lat uległa uszko-

dzeniu. – Wybraliśmy teraz projekt, który przewiduje postawienie mocnych konstrukcji, betonowych i 
metalowych, aby wytrzymały intensywne użytkowanie. Skatepark powinien być trwały i bezpieczny – 
mówi wójt Janusz Pierzyna. 

Z dotychczasowego skateparku pozostawiona będzie betonowa płyta główna o wymiarach 15 na 30 
metrów. Ona także zostanie wzmocniona zgodnie z technologią x-floor system, która polega na trzy-
krotnym szlifowaniu betonu z jednoczesnym nasyceniem preparatem krzemianu litu, wzmacniającym i 
uszczelniającym nawierzchnię. Na płycie staną m.in. roll-in z quarterpipem, osobny quarterpipe z ban-
krampą, jumpbox, funbox z gridboksem, osobny grindbox z wallie, poręcz prosta. Wszystko wykonane 
zostanie z betonu wzmocnionego według specjalnej technologii, poręcze będą metalowe. 

Prace ruszą w najbliższym czasie, potrwają do jesieni. Całość będzie kosztować ok. 350 tys. zł. 
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NA BADANIA CIEPŁYCH ŹRÓDEŁ 
Wójt Janusz Pierzyna pozyskał blisko 15 mln 

zł na wykonanie odwiertu w Grodźcu w poszuki-
waniu źródeł geotermalnych. 

Kwota 14 866 786 zł w całości pokryje wyko-
nanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego 
wód termalnych „Jasienica GT-1” w Grodźcu. 
Projekt Gminy Jasienicy znalazł się wśród 15 
wniosków z całej Polski, jakie zakwalifikował do 
sfinansowania Narodowy Fundusz Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej. – Bardzo się cie-
szę, bo dzięki temu będziemy mogli szybko roz-
wijać tę część naszej gminy w ramach projektu 
Jasienickiego Kurortu Zamkowego – mówi wójt 
Janusz Pierzyna. 

Geotermia to jeden z elementów stworzenia na 
terenie Grodźca kompleksu o charakterze tury-
stycznym, rekreacyjnym i rehabilitacyjnym. Pro-
jekt „Jasienicki Kurort Zamkowy” powstał w 
2017 r. i został wpisany do rządowego przedsię-
wzięcia Narodowej Strategii na rzecz Odpowie-
dzialnego Rozwoju jako program Beskidzkiego 
Centrum Narciarstwa. Ciepłe źródła, jakie praw-
dopodobnie znajdują się pod ziemią na terenie 
Grodźca, pozwolą na stworzenie basenów z ciepłą 
i leczniczą wodą, będą także mogły zostać wyko-
rzystane do ogrzewania domów w całym rejonie. 

Aby to jednak było możliwe, trzeba najpierw 
dokonać odwiertu, który jest bardzo kosztowny. 
Wójt Janusz Pierzyna od kilku lat zabiegał o po-
zyskania dofinansowania z funduszy zewnętrz-
nych, aby nie obciążać tymi kosztami budżetu 
Gminy. Porównajmy – 15 mln zł to więcej, niż 
ubiegłoroczne wpływy ze sprzedaży gruntów na 
terenie Jasienickiej Niskoemisyjnej Strefy Eko-
nomicznej. 

Otwór zaplanowano do realizacji na działce 
gminnej w Grodźcu o powierzchni 5,5 hektara, 
którą Gmina specjalnie z myślą o odwiertach za-
kupiła w 2004 r., może mieć głębokość prawie 2 
km. Przewiercenie zostanie dokonane metodą ob-
rotową z zastosowaniem urządzenia wiertniczego 
i płuczki wiertniczej odpowiedniej do rodzaju 
skał. Projekt obejmuje również wykonanie po 
odwiercie dokumentacji hydrogeologicznej, za-
wierającej wyniki badań polowych i laboratoryj-
nych. Dokumentacja będzie zawierać także opis 
budowy geologicznej oraz analizy warunków hy-
drogeologicznych. Ten komplet dopiero będzie 
stanowić podstawę do zatwierdzenia zasobów 
wód termalnych oraz do wystąpienia o koncesję 
na ewentualną eksploatację. Realizacja projektu 
nastąpi w latach 2021-2024. 

PRZYBYWA MIEJSC DO INHALACJI 
Do połowy października w Międzyrzeczu Dolnym i Ru-

dzicy staną tężnie solankowe. 
– Otrzymujemy po pandemii bardzo wiele sygnałów od 

naszych mieszkańców, którzy korzystają z tężni w Jasienicy, 
o jej dobroczynnym wpływie na zdrowie i samopoczucie. 
Spacery wokół tężni z leczniczą solanką stają się popularne, 
toteż zaplanowaliśmy w tym roku budowę dwóch kolejnych 
tego typu obiektów w różnych miejscach naszej gminy – 
mówi wójt Janusz Pierzyna. 

Nowe tężnie powstaną obok ośrodka zdrowia w Rudzicy 
oraz na terenach rekreacyjnych w Międzyrzeczu Dolnym. 
Jak wyjaśnia wójt, to miejsca popularne wśród mieszkań-
ców, łatwo tam dotrzeć i jednocześnie spacerować w spoko-
ju. 

Obie tężnie będą wzorowane na tym urządzeniu, które już 
w ubiegłym roku uruchomiono na terenach rekreacyjnych 
Drzewiarza w Jasienicy. Składa się z kolumny z faszyny tar-
niny w kształcie sześcioboku, po niej spływa solanka, która 
parując wytwarza specyficzny mikroklimat. Solanka pocho-
dzi z Zabłocia w pobliskiej gminie Strumień, cechuje się wy-
jątkowo dużym stężeniem jodu, dochodzącym do 140 mg na 
litr, posiada ona lecznicze i prozdrowotne właściwości. Ra-
zem z samą tężnią powstał wygodny chodnik, ustawiono też 
ławeczki, podobnie ma wyglądać w obu nowych lokaliza-
cjach. 

Obiekt w Międzyrzeczu Dolnym bę-
dzie kosztować prawie 254 tys. zł, w 
Rudzicy będzie tańszy o niespełna ty-
siąc złotych. Na ich budowę wójt Ja-
nusz Pierzyna pozyskał dofinansowa-
nie z funduszy Lokalnej Grupy Działa-
nia „Ziemia Bielska” na wzmocnienie 
potencjału turystyczno-rekreacyjnego 
regionu (po ponad 180 tys. zł), braku-
jąca reszta zostanie pokryta z budżetu 
Gminy Jasienica. 
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JEDNOGŁOŚNE ABSOLUTORIUM 
W środę 23 czerwca podczas sesji na sali Drze-

wiarza radni Rady Gminy Jasienica jednogłośnie 
udzielili absolutorium za 2020 r. wójtowi Januszowi 
Pierzynie. 

Po jednogłośnym przyjęciu Raportu o stanie 
gminy Jasienica za 2020 r. radnym przedstawiono 
pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w sprawie wykonania przez wójta budżetu za ubie-
gły rok. I tak w 2020 r. zaplanowano dochody na 
wysokości 140,1 mln zł, zaś wydatki na 135,2 mln 
zł, tymczasem wykonanie po stronie dochodów wy-
niosło 144,86 mln zł (108,99 proc. planu), a wydat-
ków na 130,7 mln zł (92,78 proc. planu). – Bardzo 
dziękuję za państwa wsparcie. Chcę podkreślić, że 
przez ten trudny roku pandemii udało nam się prze-
brnąć z bardzo dobrymi wynikami finansowymi i 
wieloma inwestycjami. Było to możliwe dzięki za-
angażowaniu bardzo wielu mieszkańców, pracow-
ników jednostek samorządowych, służby zdrowia, 
naszych strażaków ochotników i wielu innych – 
dziękował wójt. 

Wcześniej do grona Rady Gminy przyjęto Mie-
czysława Orlickiego, który złożył uroczyste ślubo-
wanie. Obsadzenie mandatu radnego było konieczne 
po śmierci śp. Franciszka Handzla, wieloletniego 
radnego, ostatnio również wiceprzewodniczącego 
Rady Gminy. 

Informując radnych o swojej działalności w 
ostatnim okresie wójt Janusz Pierzyna przypomniał, 
że za blisko milion złotych została sprzedana dział-
ka o powierzchni pół hektara, trzynasta już na Ja-
sienickiej Niskoemisyjnej Strefie Ekonomicznej. Po 
rozstrzygnięciu przetargów przystąpiono również do 
remontów dróg gminnych i wewnętrznych. Prace 
podzielono na dwie części – w 1., wartości 896,5 
tys. zł, prace są wykonywane w sołectwach Bielo-
wicko, Biery, Iłownica, Jasienica, Landek, Łazy, 
Roztropice, Świętoszówka i Wieszczęta, w 2. za 
910 tys. zł w Mazańcowicach, Międzyrzeczu Gór-
nym i Rudzicy. Z kolei 186,1 tys. zł pochłonie od-
tworzenie i konserwacja rowów oraz odwodnień 
przy drogach gminnych na terenie gminy Jasienica. 

Do tegorocznego budżetu wpisano kwotę 173 
tys. zł z funduszy unijnych za pośrednictwem Lo-
kalnej Grupy Działania „Ziemia Bielska”. Pieniądze 
wójt pozyskał jako dofinansowanie do wartych 533 

tys. zł inwestycji budowy dwóch tężni solankowych 
– w Rudzicy i Międzyrzeczu Dolnym. Z myślą o 
pielęgnacji zieleni w sołectwie Mazańcowice zosta-
nie zakupiona kosiarka, która posłuży m.in. do wy-
równywania trawy na boisku miejscowego klubu. 

Na wniosek wójta radni uchwalili plany miej-
scowego zagospodarowania przestrzennego sołectw 
Łazy i Bielowicko. – Wkrótce do tych szczęśliwych 
sołectw dołączą także Wieszczęta, następnie kolejne 
sołectwa w miarę spływania dokumentacji – mówił 
wójt Janusz Pierzyna. – To wspaniały moment, bo 
kończy się bardzo długi i wyczerpujący okres zma-
gań z wieloma instytucjami o to, aby można było 
dokonać zmian w planach zagospodarowania so-
łectw naszej gminy – dodawał wójt. Zmianą zostaną 
objęte plany zagospodarowania przestrzennego 
wszystkich gminnych sołectw, łącznie z rolnego na 
budowlany ma zostać przekształconych 800 hekta-
rów gruntu. – Jako Gmina nie robiliśmy nikomu z 
tego tytułu problemu. Ale nie zawsze opiniujące in-
stytucje zgadzały się na takie przekształcenia – wy-
jaśniał wójt. 

Z dobrych dla gminy informacji z ostatnich dni 
wójt powiedział o zakwalifikowaniu do dofinanso-
wania projektu Jasienicy odwiertów w Grodźcu z 
myślą o gorących źródłach. Gmina Jasienica otrzy-
mała na ten cel blisko 15 mln zł, a więc koszty prac 
zostaną w pełni pokryte. 

Wójt Janusz Pierzyna zaapelował również o 
szybkie wypełnienie obowiązku w Narodowym Spi-
sie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021. Przy-
pomniał, że obowiązuje tzw. samospis, a więc wy-
pełnienie ankiety spisowej przez Internet, jednocze-
śnie trwa nabór na rachmistrzów spisowych. Po 
szczegóły odesłał na stronę www.jasienica.pl, gdzie 
na bieżąco informujemy o wszystkich sprawach 
związanych ze spisem. 

Poinformował także o przebiegu szczepień w 
gminie Jasienica. Na 24 681 mieszkańców 1. dawką 
zaszczepione zostały 9 964 osoby, a obiema – 6 
564, a więc 26,6 proc. – Zainteresowanie szczepie-
niami spada. Każdy, kto chce, może się bez kłopotu 
zaszczepić w którymś z naszych ośrodków. Przy 
słabnącym zainteresowaniu będziemy z części 
miejsc szczepień rezygnować – mówił wójt. 

Z okazji urodzin 

Przewodniczącej KGW z Międzyrzecza Dolnego  

GENOWEFIE KOPEĆ  

z serca płynące życzenia dobrego zdrowia, radości,  

pogody ducha, wszelkiej pomyślności , życzliwości 

 od ludzi, satysfakcji z pracy społecznej oraz Bożego 
Błogosławieństwa na każdy dzień 

życzy  

Zarząd KGW wraz z członkiniami. 
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KONSULTACJE KOLEJOWE 
Trwają konsultacje społeczne dotyczące rewi-

talizacji linii kolejowej nr 190 na odcinku Sko-
czów – Bielsko-Biała. Uwagi posłużą przy opra-
cowaniu wstępnego studium planistyczno-
prognostycznego dla tego zadania. 

Przygotowania wstępnego studium podjęła się 
Aglomeracja Beskidzka, w której wójt Janusz Pie-
rzyna jest członkiem zarządu. – Cieszę się, że 
prace postępują do przodu. Nasza gmina była jed-
ną z pierwszych, które głośno opowiedziały się za 
przywróceniem do życia zbudowanej przed 120 
laty linii kolejowej. Kolej przez cały wiek wnosiła 
duży wkład w gospodarczy rozwój naszego re-
gionu – mówi wójt Janusz Pierzyna, który został 
powołany przez Marszałka Województwa Ślą-
skiego Jakuba Chełstowski w skład zespołu robo-
czego do spraw rewitalizacji linii kolejowych. 

Przypomnijmy, że Aglomeracja Beskidzka, a 
więc samorządy południa województwa śląskie-
go, zabiegają o odtworzenie linii kolejowej nr 
190, która jeszcze kilkanaście lat temu przebiega-
ła z Bielska przez Jaworze i Jasienicę do Skoczo-
wa i dalej do Goleszowa, a stąd do Wisły i Cie-
szyna. Linia powstała jeszcze w XIX w., wzdłuż 
niej powstawały fabryki, które miały możliwość 
eksportować w świat swoje towary, m.in. jasie-
nicka fabryka mebli giętych. 

Przywrócona linia posłuży integracji regionu 
łącząc dwa powiaty, ma także szansę przyczynić 
się do wzrostu ruchu turystycznego w całym re-
gionie. – Na mój wniosek do przedsięwzięcia do-
łączył pan marszałek Jakub Chełstowski. Takie 
zainteresowanie ze strony całego regionu ułatwi 
starania o pozyskanie dofinansowania – mówi 
wójt Janusz Pierzyna. Projekt został wpisany do II 
etapu programu Kolej Plus. Odtworzenie nie jest 
tanie, jego koszt szacuje się na co najmniej 173 
mln zł. Jeżeli projekt uzyska dofinansowanie na 
poziomie 85 proc., to samorządy regionu do jego 
wykonania będą musiały wspólnie dorzucić 26 
mln zł. 

Zanim jednak będzie to możliwe, wcześniej 
należy przygotować wstępne studium planistycz-
no-prognostyczne. To również wysoki koszt, wy-
noszący 1,5 mln zł. Marszałek Śląski zadeklaro-
wał pokrycie połowy tej kwoty, pozostałe 750 tys. 
zł rozłożono na zainteresowane samorządy, we-
dług ich możliwości. I tak Gmina Jasienica zobo-
wiązała się do 84 tys. zł, Miasto Bielsko-Biała – 
226 tys. zł, Powiat Bielski – 100 tys. zł, Gmina 
Skoczów – 84 tys. zł, Powiat Cieszyński – 100 
tys. zł, a oprócz tego, Miasto Cieszyn – 68 tys. zł, 
Gmina Goleszów – 26 tys. zł, Miasto Wisła – 22 

tys. zł, Miasto Ustroń – 20 tys. zł, a Gmina Bren-
na – 20 tys. zł. 

Prace planistyczne ruszyły, obecnie trwa okres 
konsultacji społecznych zaplanowanych do 14 
lipca. Według wstępnych propozycji sieć przy-
stanków kolejowych powiększyłaby się, a niektó-
re z dotychczasowych zmieniły swoją lokalizację 
na bardziej dostosowaną do współczesnych ocze-
kiwań. I tak w Bielsku oprócz istniejących (Za-
chód, Górne, Aleksandrowice, Wapienica) po-
wstałaby dodatkowa stacja w Starym Bielsku (w 
pobliżu kościoła), a także przystanek (lub przy-
stanki – zaproponowano trzy lokalizacje) na os. 
Polskich Skrzydeł. Z kolei w Pogórzu stacja 
zmieniłaby swoją lokalizację na rejon starej drogi, 
a na terenie Skoczowa powstałaby dodatkowo 
stacja w Bajerkach. 

Sporo propozycji projektanci mają dla gminy 
Jasienica. Oprócz stacji Jaworze Jasienica przy-
stanek powstałby na krzyżówce koło Rolla, a 
przed znajdującą się obecnie w gęstym zagajniku 
stacją w Grodźcu proponuje się dwie lokalizacje 
bliżej Świętoszówki (ul. Lipowa i/lub przy drodze 
Świętoszówka – Łazy). – Zachęcam do aktywne-
go udziału w konsultacjach. Zależy mi, aby z po-
ciągów korzystało jak najwięcej mieszkańców na-
szej gminy, więc linia powinna być dostosowana 
do ich potrzeb – mówi Janusz Pierzyna. 

Na razie gmina Jaworze nie wyraziła zaintere-
sowania rewitalizacją linii. Jeżeli jednak zdecydu-
je się na uczestnictwo w projekcie, to istnieje 
możliwość lokalizacji dwóch przystanków kole-
jowych na jej terenie (obecnie nie ma żadnego). 

Konsultacje to jeden z elementów opracowy-
wanego przez firmę IDOM Inżynieria, Architek-
tura i Doradztwo sp. z o.o. – na zlecenie Stowa-
rzyszenia Gmin i Powiatów Subregionu Połu-
dniowego Województwa Śląskiego Aglomeracja 
Beskidzka – wstępnego studium planistyczno-
prognostycznego dla zadania pn. Rewitalizacja li-
nii kolejowej nr 190 na odcinku Skoczów – Biel-
sko-Biała jako niezbędny element połączenia Ślą-
ska Cieszyńskiego z Krakowem (Cieszyn – Sko-
czów – Bielsko-Biała – Wadowice – Kraków). 
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TO BYŁY PIĘKNE DNI… JASIENICZANKA NA MAZURACH 
Po roku planowania wyjazdu, po przerwach w ćwi-

czeniu spowodowanych wiadomo czym, doczekaliśmy 
momentu wyjazdu na Mazury. Pomysł wyszedł od 
księdza Marcina Pysza, który pochodzi z Jaworza a od 
wielu lat jest proboszczem parafii ewangelickiej w Pi-
szu. Jak sam mówi, jego serce jest podzielone na te 
dwie strony Polski – Śląsk Cieszyński i Mazury. Za-
planował nam cały tygodniowy pobyt, na ludowo, re-
ligijnie i rekreacyjnie. Koordynatorami wszystkich 
spraw byli jego teściowie Halina i Edward Krzywoń.   

Termin wyjazdu przypadł na coroczne uroczystości 
odbywające się w Piszu – Międzynarodowy Jarmark 
św. Jana. W tym roku X Spotkanie u Jana odbywało 
się 25 czerwca, a organizatorem imprezy było Piskie 
Stowarzyszenie Miłośników Kultury Mazuria.  

Naszą przygodę zaczęliśmy od spotkania w Piskim 
Starostwie. Było nam bardzo miło, że dołączył do nas 
wójt Janusz Pierzyna. Celem spotkania było nawiąza-
nie współpracy obu samorządów. Bardzo miło płynął 
czas, ciekawie się słuchało każdej wypowiedzi, a wy-
stęp Zespołu Jasieniczanka był zwieńczeniem tego 
spotkania. Może z tej mąki będzie chleb… 

Pieszo przeszliśmy do Środowiskowego Domu 
Samopomocy – który prowadzi parafia ewangelicko-
augsburska w Piszu. To miejsce dziennego pobytu dla 
osób niepełnosprawnych intelektualnie i chorych psy-
chicznie w stopniu umiarkowanym oraz ze schizofre-
nią i depresją. Dla wielu potrzebujących z Pisza i oko-
lic. Przy pięknej pogodzie w ogrodzie na zielonej 
trawce  zaprezentowaliśmy im nasze utwory. Po obie-
dzie i krótkim odpoczynku pojechaliśmy na Spotkanie 
u Jana, doroczny X Międzynarodowy Jarmark. Zapre-
zentowały się tam m.in. zespoły Pieśni i Tańca Ziemi 
Piskiej, wśród których również nasz zespół dał około 
półgodzinny koncert naszych regionalnych pieśniczek 
i tańców. Byliśmy też  bardzo zbudowani obecnością i 
dopingiem naszego wójta z małżonką.  

Kolejny intensywny dzień to sobota. Zaraz po 
śniadaniu wycieczka do Giżycka i zwiedzanie twier-
dzy Boyen. Swoją nazwę zawdzięcza pruskiemu gene-
rałowi Hermannowi von Boyen, który był głównym 
orędownikiem jej wzniesienia. Rozległy kompleks 
powstał w XIX wieku na terenie niemieckiej prowincji 
Prusy Wschodnie. Wzniesiono go na powierzchni oko-
ło 100 ha, na przesmyku pomiędzy jeziorami Kisajno 
oraz Niegocin. Celem strategicznym twierdzy było 
wzmocnienie wschodniopruskiej linii obrony na ob-
szarze Wielkich Jezior Mazurskich. Niemieccy strate-
dzy planowali stworzyć długą na około 180 km linię 
umocnień i fortyfikacji, która miała rozciągać się od 
Szczytna do Węgorzewa. Po wojnie i włączeniu Ma-
zur do Polski twierdza była wykorzystywana najpierw 
przez Ludowe Wojsko Polskie, a następnie przekształ-
cono ją do celów rolniczych. Większość pruskiej za-
budowy niszczała i została bezpowrotnie stracona. 
Obecnie trwa jej rewitalizacja – zachowane budynki są 
remontowane, a niektóre odbudowywane. 

Po powrocie do Pisza i krótkim odpoczynku szy-
kowaliśmy się do kolejnego występu na ludowo,  na 

scenie przy plaży w Wejsunach. To mała wieś w po-
wiecie piskim, założona w 1763 r. Obecnie znajduje 
się tu neogotycki kościół ewangelicki z 1898 r. oraz 
drewniane chaty mazurskie z końca XIX i początku 
XX wieku. Po godzinnym występie zwiedziliśmy re-
gionalną Izbę Mazurską, założoną w latach 70. przez 
Eugeniusza Bielawskiego. Przechowywane są w niej 
liczne zabytki mazurskiego rękodzielnictwa, pocho-
dzące głównie z XIX w. W takim klimacie, w strojach 
cieszyńskich jakby przeniesieni do innej epoki, zaczę-
liśmy  spontanicznie śpiewać piosenkę „Od buczka do 
buczka” – zabrzmiała cudnie, na wiele głosów (niektó-
rzy tak w zespole potrafią). I to nie był koniec dnia… 
jeszcze kolacja z zespołem Wesoła Gromadka – jed-
nym z wielu, który prowadzi Mariusz Trupacz,  prezes 
Stowarzyszenia Mazuria. Po oficjalnych podziękowa-
niach i przemowach zaczęło się wspólne biesiadowa-
nie. A ja tylko drżałam o głosy naszego zespołu, bo 
przed nami była niedziela… 

Nabożeństwo rozpoczęło się o godzinie 10 w pięk-
nym ewangelickim kościele w Wejsunach. Kościół 
uniknął zniszczeń podczas II wojny światowej, jak 
również zajęcia przez Kościół rzymskokatolicki, jako 
jedyna świątynia ewangelicka na terenie powiatu pi-
skiego. Próby odebrania kościoła były jednak prze-
prowadzane dwukrotnie, w latach 1950 oraz 1979. Pa-
rafianie nocowali w budynku, uzbrojeni w kosy i sier-
py pilnując kościoła. To już historia, tragiczna prze-
szłość Mazurów. Trzeba o niej pamiętać, ale żyć 
dniem dzisiejszym, jak nam opowiadał ksiądz Pysz. W 
nabożeństwie obchodzono uroczyście różne rocznice 
konfirmacji, podziękowano za wieloletnią pracę jednej 
parafiance, a w kazaniu najważniejszym słowem było 
przebaczanie. Nasz koncert składał się głównie z pie-
śni religijnych – ekumenicznych. Nie zabrakło też pie-
śni „Szumi jawor” i paru ludowych na bis. Po nabo-
żeństwie i koncercie naszych pieśni spotkaliśmy się z 
parafianami na pikniku parafialnym w ogrodzie przy-
kościelnym, który został zorganizowany przez pro-
boszcza miejscowej parafii Marcina Pysza z małżon-
ką, wikarego i parafian. Za co byliśmy bardzo 
wdzięczni.  Po miłym spotkaniu, serdecznych rozmo-
wach z parafianami przy herbatce,  kawce i smacznych 
ciastach, udaliśmy się do Ełku, z naszym opiekunem 
p. Trupaczem. 

25 czerwca  zaczęła się 18. edycja World Folklore 
Festival Rainbow –  Międzynarodowy Festiwal Folk-
loru Tęcza – Ełk 2021. To cykliczny Światowy Festi-
wal Folkloru, w którym – oprócz zespołów polskich – 
większość stanowią zespoły z różnych zakątków świa-
ta. Festiwal jest wydarzeniem trzydniowym.  W tym 
roku odbywał się w dniach 25 -27 czerwca,  a kończył 
się w niedzielę paradą uczestników ulicami Ełku i 
koncertem finałowym w amfiteatrze. Barwny korowód 
zaproszonych zespołów,  przyciągnął tłumy widzów. 
Nasz zespół wziął udział w paradzie i wystąpił jako 
gość specjalny poza festiwalem. Oj, czuliśmy wszyscy 
ten dzień w nogach… Przed nami na szczęście były 
już tylko spokojniejsze dni. 
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TO BYŁY PIĘKNE DNI… JASIENICZANKA NA MAZURACH 
Poniedziałek zaczęliśmy od wyjazdu do Gierłoży, 

gdzie zwiedziliśmy kwaterę główną A. Hitlera  i Na-
czelnego Dowództwa Ził Zbrojnych III Rzeszy w la-
tach 1941-44. Wilczy Szaniec został wybudowany, 
aby Hitler mógł stąd dowodzić wojskami podbijają-
cymi ZSRR. Na terenie Wilczego Szańca znajdowało 
się około 80 obiektów o konstrukcji trwałej i około 
100 baraków drewnianych. Najsolidniejsze schrony 
typu ciężkiego miały ściany o grubości 4-6 m i stropy 
do 8 m. Przy budowie pracowało ok. 20 tys. robotni-
ków. Większość materiałów dostarczano transportem 
kolejowym z głębi Niemiec (stal, cement, inne mate-
riały). Prac nie przerywano nawet zimą. Już w maju 
1941 r. kwatera była gotowa na przyjazd Hitlera. 
Koszt budowy obiektu do końca 1944 r. wyniósł ok. 
36 mln marek. Oprowadzał nas przewodnik, który 
przybliżał nam fakty historyczne fachowo, z pasją i 
humorem. W Wilczym Szańcu podejmowano najważ-
niejsze decyzje związane z przebiegiem II wojny świa-
towej. Tutaj w dniu 20 lipca 1944 r. Claus von Sta-
uffenberg dokonał nieudanego zamachu na Hitlera. 

Hitler opuścił Wilczy Szaniec w dniu 20 listopada 
1944 r., gdy front zbliżył się niebezpiecznie blisko. 
Potem wywieziono z obiektu całą dokumentację i 
ważniejsze urządzenia. Wysadzenia obiektów na tere-
nie Wilczego Szańca dokonali saperzy z Grupy Kor-
puśnej gen. Eduarda Hausera w nocy 24/25 stycznia 
1945 r. po zajęciu przez Armię Czerwoną w dniu 24 
stycznia 1945 r. pobliskiego Węgorzewa. Szacuje się, 
że na wysadzenie jednego schronu typu ciężkiego zu-
żywano kilka ton trotylu lub melinitu. Według świad-
ków fala uderzeniowa wybuchów spowodowała pęka-
nie szyb w oknach domów odległego o 7 kilometrów 
Kętrzyna. 

Po smacznym obiedzie pojechaliśmy do miejsco-
wości Święta Lipka. Znajduje się tam sławne sanktu-
arium maryjne. Zwiedziliśmy bazylikę pw. Nawiedze-
nia Najświętszej Marii Panny wraz z obejściem kruż-
gankowym. W bazylice podziwialiśmy barokowe or-
gany z ruchomymi figurkami, wykonane w 1721 r. 
Pełni wrażeń, zmęczeni wróciliśmy do naszej bazy w 
Piszu. Wieczorem na zaproszenie księdza mogliśmy 
obejrzeć zaplecze i wyposażenie Domu Opieki. Moc-
no nas poruszyły relacje księdza na temat organizacji 
pracy na tym terenie. Zbudowały!!! 

I już przedostatni dzień naszego pobytu na mazur-
skiej ziemi, ale jaki piękny. Pojechaliśmy autobusem 
do miejscowości Ruciane Nida, a stamtąd statkiem 
(katamaranem) „Faryj IV” na 5-godzinny rejs po je-
ziorach: Guzianka, śluza Guzianka, Bełdany, Śniar-
dwy do Mikołajek. Podziwialiśmy cudne widoki, ob-
serwowaliśmy, jak działa śluza na Guziance, a także… 
pośpiewaliśmy. Okazało się bowiem, że od wielu lat 
na statku pracuje nasz krajan z Dębowca. Nie było 
wyjścia, trzeba było pokoncertować, ku uciesze in-
nych pasażerów statku. Trzeba przyznać, że właściwie 
na każdym kroku promowaliśmy nasz wspaniały re-
gion Śląska Cieszyńskiego. W czasie postoju w Miko-
łajkach odwiedziliśmy Ewangelicki Dom Opieki „Ar-
ka”, gdzie daliśmy krótki występ na ludowo na świe-

żym powietrzu przy pięknej słonecznej pogodzie dla 
mieszkańców tegoż domu. Ośrodek położony jest w 
malowniczym miejscu, z dostępem do linii brzegowej 
jeziora Mikołajskiego i posiada własny pomost. Usy-
tuowanie placówki w pobliżu centrum Mikołajek 
sprawia, że zarówno mieszkańcy Domu, jak i osoby 
odwiedzające mogą szybko dojść do centrum miasta. 
Cały kompleks: kościół w stylu klasycystycznym ze  
sklepieniami kolebkowymi z kasetonami, muzeum re-
formacji, dom parafialny to miejsce pięknie utrzyma-
ne, ukwiecone. Wspaniałe miejsce na odpoczynek.  

Rejs powrotny szybko minął i już autobusem udali-
śmy się do Stacji Badawczej w Popielnie (jest jed-
nostką należącą do Instytutu Rozrodu Zwierząt i Ba-
dań Żywności PAN w Olsztynie). Dzięki konsekwent-
nie prowadzonej od 40 lat gospodarce leśnej możliwe 
było ukształtowanie jedynego w Europie obszaru, 
gdzie przebywają w stanie wolnym tabuny konika pol-
skiego wywodzącego się bezpośrednio z dzikiego ko-
nia tarpana, który zamieszkiwał dawne tereny Europy 
Środkowej. Działania prowadzone w Stacji Badawczej 
mają na celu ochronę różnorodności biologicznej (ko-
niki polskie, bydło rasy polska czerwona i nizinna 
czarno-biała), ferma bobrów, jak również edukację i 
propagowanie aktywnego stylu życia. 

Tam mogliśmy też podpatrywać ciekawe zwierzę –  
ostatni egzemplarz żubrobizon Brutus, wyjątkowa hy-
bryda trójrodzajowa. Ojcem Brutusa jest bizon amery-
kański, matką – żubrońka, która także jest krzyżówką: 
krowy czerwonej polskiej i żubra. Niemożliwa jest 
dalsza prokreacja potomków skrzyżowanych osobni-
ków; samce urodzone z mieszanki krwi są bezpłodne, 
płodne są natomiast samice. Zatem Brutus, mający 
obecnie 17 lat nie ma potomstwa. Zyskał natomiast 
status dożywotniego rezydenta Popielna i jest jego 
symbolem.  

Ostatnim punktem naszego pobytu na Mazurach 
była biesiada w miejscowości Wierzba w Siedlisku na 
Półwyspie. Przywitała nas sama gospodyni Marianna 
Koss. Siedlisko na Półwyspie to malowniczo położony 
obiekt w samym sercu Puszczy Piskiej, w otoczeniu 
trzech mazurskich jezior. Zostaliśmy wspaniale 
ugoszczeni (specjalnością u pani Marianny są dania 
rybne, za które zebrała wiele nagród). Niespodzianką 
dla nas było danie z dzika – przepyszne. Zrelaksowa-
ni, niektórzy nawet wykąpani w jeziorze, mogliśmy 
jeszcze pośpiewać i potańczyć przy naszej śląskiej 
muzyce. Uciechy było „po pachy”. Późno w nocy 
wróciliśmy do Pisza. Ostatnia noc, spakowane 
wszystkie rzeczy, posprzątane pokoje i pożegnanie z 
księdzem Marcinem Pyszem, jego rodziną i wikarym 
Bartoszem Polokiem. Jesteśmy wdzięczni za ten cu-
downy czas, za wspaniały plan i jego realizację w 100 
procentach.  

. Nie wszyscy członkowie zespołu pojechali (z róż-
nych osobistych czy zdrowotnych względów), ale w 
nieco okrojonym składzie, myślę że godnie zaprezen-
towaliśmy nasz region i gminę Jasienica.  

    M. Szubert 
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Z  G Ó R K I … 
Uwaga: tornada!

Na naszych oczach, w czasie zaledwie jednego 
pokolenia, zmieniają się epoki, ustroje, zwycza-
je… Niesamowite przyspieszenie technologiczne, 
osiągnięcia nauki, nowinki we wszystkich dzie-
dzinach życia, nie tylko podnoszą komfort naszej 
egzystencji, ale stają się też realnym zagrożeniem.  
 Człowiek opacznie pojął słowa Stwórcy, że ma 
sobie „czynić ziemię poddaną…” Przecież Naj-
wyższy nie powiedział mu, że ma tę ziemię nie-
ustannie niszczyć, degradować, zaśmiecać, po-
zbawiać zieleni (pozostałości raju), czy zatruwać 
wszystko, co tylko się da i czym się tylko da. 
 Na naszych oczach nie tylko „przemija postać 
tego świata”, ale także zmienia się dramatycznie. 
Zmienia się już nie tylko to wszystko, gdzie 
pchamy swoje łapy, choć powinno być nienaru-
szone, ale nawet klimat i zjawiska atmosferyczne. 

O trąbach powietrznych dowiadywaliśmy się 
jeszcze kilkanaście lat temu jedynie z dramatycz-
nych informacji z drugiej półkuli, albo z katastro-
ficznych filmów, mających trzymać w napięciu 
spragnionych mocnych wrażeń widzów. Dzisiaj 
już nawet u nas nie są czymś wyjątkowym. Ostat-
nio nawiedziły Małopolskę, ale jeszcze większe 
spustoszenia poczyniły za południową granicą, w 
Czechach. 

A powodzie? Wprawdzie zawsze były, ale 
nigdy w takim natężeniu. Po zaledwie dwóch czy 
trzech dniach opadów, rzeki występują z koryt i 
zalewają co tylko się da. To też pokłosie radosnej 
a żałosnej ingerencji człowieka w naturę: beto-
nowania wszystkiego, wycinania puszcz, emito-
wania bez opamiętania gazów cieplarnianych… i 
tak można by wymieniać całą litanię grzechów 
człowieka przeciwko samemu sobie (to wersja  
dla ateistów), czy piątemu przykazaniu bożemu 
(to dla wierzących), ale po co, skoro wszyscy o 
tym wiedzą! I co z tego wynika? Niewiele… Bo 
np. zamiast zastanawiać się, jak ograniczyć ma-

sową produkcję śmieci, np. 
w postaci zupełnie zbędnych 
opakowań, zasta-nawiamy 
się, jak segregować śmieci! 
To tak samo, jakby się za-
stanawiać, w jakiej trumnie 
czy urnie pochować bliźnie-
go, zamiast starać się go wyleczyć! 

Niestety, świat staje się globalną wioską. Już 
nie tylko w świecie mody, masowej kultury, tan-
detnych seriali, plastików czy wirusów rozwleka-
nych błyskawicznie przez ponaddźwiękowe sa-
moloty oraz tego wszystkiego, co niesie z sobą 
niekontrolowany rozwój naszej cywilizacji (albo 
kontrolowany tylko przez tych, którym ma przy-
nosić zyski za wszelką cenę!) jest wiedziony nie-
uchronnie na skraj przepaści, która zwie się sa-
mounicestwieniem.  
 Smutna ta konstatacja w czasie wakacyjnej 
beztroski, zmąconej niebotycznymi cenami, ma-
jącymi zrekompensować półtoraroczny zastój, 
gdy jeszcze tylko słońce jest darmowe. A przecież 
ma to być czas ładowania, rozładowanych przez 
pandemię, akumulatorów; pandemię, którą – jak 
wszystko na to wskazuje – człowiek również 
zmajstrował sobie sam… 
 Jak zakończyć optymistyczne? Że jednak prze-
żyliśmy, skoro ja piszę, a Państwo raczą to czy-
tać! Że jednak warto żyć, choć życie czasem nie 
do życia, bo jest to najprawdziwszy cud, nie tylko 
w czasie letnim, ale w każdej chwili… 
P.S.  
Właśnie (28.06. godz. 10.30) opublikowano naj-
nowsze dane o koronawirusie: z powodu Covid-
19 nie zmarła ani jedna osoba! I to jest naprawdę 
najlepsze zakończenie oraz (oby) początek po-
wrotu do całkowitej normalności!!! 

  Juliusz Wątroba 

 

DEKLARACJE W SPRAWIE ŹRÓDEŁ CIEPŁA 
Już 1 lipca rozpocznie się proces składania de-

klaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Bu-
dynków, który ma na celu zebranie wszystkich da-
nych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w 
budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. Każdy 
budynek, który posiada źródło ciepła lub spalania 
paliw do 1 MW należy zgłosić wypełniając odpo-
wiednią deklarację. 

Deklarację można złożyć w prosty sposób przez 
Internet –na stronie: www.zone.gunb.gov.pl – nie 
wychodząc z domu. Wystarczy, że posiada się Pro-

fil zaufany/bankowość elektroniczną/e-dowód. Jeże-
li ktoś nie ma dostępu do Internetu, deklarację może 
złożyć osobiście w urzędzie, albo wysłać do urzędu 
listem poleconym. 

Na wysłanie deklaracji obywatele mają 12 mie-
sięcy w przypadku źródeł ciepła lub spalania paliw 
kiedykolwiek uruchomionych przed 1 lipca 2021 r. 

W przypadku źródeł ciepła lub spalania paliw 
uruchomionych po 1 lipca 2021 r. będzie to 14 dni 
od instalacji źródła ciepła lub spalania paliw. 
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FERYJE 
Witóm piyknie! 

Feryje, feryje, słóńce i radość, kaj kiery chce 
wyjechać na jakómsikej rajze abo wczasy, coby po-
leżeć na zielónym trowniczku, żółtym piosku, po-
słuchać szumu morskich fal i śpiywanio ptoków. 
Jednym słowym łodpoczóńć łod tych wszystkich łu-
tropiyń, kiere my przeżyli w łostatnich miesióncach. 
Jo też z mojimi kamratami emerytami, z kierymi my 
tak downo się nie widzieli, wybiyrómy sie na wy-
cieczke. Ale nie myście, że kajsi zagranice abo nad 
morze, na to też przydzie czas. Ale jak narazie mu-
szymy se kapke rozkryńcić nasze zasiedziałe kości, 
a odwiedzić nejpiykniejsze na calutkim świycie gó-
ry, nasze Beskidy, na kiere łostatnio my jyny zo-
glóndali. 

„Grónie, nasze grónie 
Ślónsko wy ozdobo, wśród was serce płónie 
Człek czuje się sobóm” 
Z niejednej piersi wydobywały sie ty słowa, bo 

w tych naszych gróniach nie jyno czujymy się so-
bóm, ale też młodsi. Podmuch chłódnego wiaterku, 
pomiyszany z ciepłymi promyczkami słóńca, dowo 
lyk, kierego nielza kupić w żodnej aptyce. Lyk, kie-
ry dowo nóm siłe, nadzieje na lepsze dni, toteż nima 
sie co dziwić, że nasze kroki i łoczy sóm skierowa-
ne ku tym lasóm, coby jeszcze roz zachwycić się 
bogactwym naszej pięknej Cieszyńskij Ziymi: 

„Ziymio, nasza ziymio rodu piastowskigo 
Istny cud stworzynio z łuśmiychu Bożego” 
My starsi sóm zakorzyniyni głymboko w tóm 

ziymie, kiero cieszy łoko nie jyno nasze, ale tych, 
co też tu przyjyżdzajóm z łotwartóm gymbóm jóm 
podziwiajóm. Radzi posłuchajóm naszego rzóndzy-
nio, chcóm sie też dowiedzieć ło naszych zwycza-
jach, ło naszej kulturze, kiero je bogato. Choć się 
godo, ludeczkowie złoci, że tak bardzo, co nasze my 
radzi mómy, to jednak za mało to reklamujymy, 
jakby my się gańbili.  

Mie też wielko srómota 
spotkała. Byłech na wiesielu, 
jak to dzisio bywo, wiesieli 
każde jednakowe. Na jednym 
moc gości, kaj indzi zaś miyni 
ale tak jak downi wiesiel ni 
ma nika. Ale jo nie ło tym 
chcym tu dziso pisać. Tam, 
kajo był, była też paniczka, 
gryfno emerytka. Na karku miała powiyszane roz-
tomajte aparaty fotograficzne i kamery i wszystki 
wydarzynia zaroz nagrywała. W pewnym mómyn-
cie dołach się z nióm do godki – łoczywiście tym li-
terackim jynzykiym, chociaż zazwyczoj mało go łu-
żywóm. Jednak zdało mi sie, że tako paniczka – fa-
chowiec nie bydzie rozumiała, co jo do ni godóm po 
naszymu. I tu żechsie pomylił i mocka zagańbił. Pa-
niczka życzliwie sie na mie podziwała i tak łodpo-
wiedziała: 

Wyboczóm panoczku, jo godóm po naszymu, 
bo tak się lepij czujym. Łurodziłach sie na Chybiu, 
a teraz mieszkóm w Skoczowie. Całe życiu rzóndzi-
łach tóm mowóm, roztomajte kraje żech zwiedziła, 
Polske wszerz i wzdłuż przewandrowała i nika żech 
sie nie straciła, choć tóm godkóm żech godała. Tóż 
czymu bych miała tóm mowóm pogardzić i na stare 
roki kabot na rymby przewrócić. Tak mie to świa-
dectwo wzruszyło, żech na nic nie patrzoł, jyno ba-
be żech wyściskoł, bo na to przeca zasłużyła. Jed-
nako ze strachym żech się połobracoł, czy tego je-
jigo chłopa ka nie widaćm bo by mi przeca pysz-
czysko wyklepoł. Ale jako żech się dowiedział, jej 
chłop spoczywo już pore roków na kierchowie.  

Tóż, kie zacznajóm się feryje, pytóm Wos moji 
Czytocze, kie bydziecie wandrować po tym świycie, 
byćcie sobóm, bo tu sóm wasze korzynie wróśniyn-
te w tóm ziymie i tego nie zmiynicie. Do zaś.  

J. N. Josiyniczanin 

„LALKI TEATRALNE” 
40 dzieci z przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych z 

Gminy Jasienica wzięło udział w konkursie plastyczno-
technicznym pt.: „Lalki teatralne”, organizowanym przez Przed-
szkole Publiczne w Świętoszówce.  

Dzieci wraz z rodzicami wykonały lalki teatralne wg własnego 
pomysłu. Wykonane prace przerosły oczekiwania jury. Głównym 
celem konkursu było rozbudzenie inwencji twórczej dzieci oraz 
przybliżenie przedszkolakom wyglądu różnych lalek teatralnych: 
pacynka, marionetka, jawajka czy kukiełka. Wszystkie prace 
wzbudziły zachwyt organizatorów, a ich autorzy zasługują na po-
chwałę i uznanie za wysoki poziom wykonania i różnorodność. 
Podczas oceny uwagę zwracano na poziom aktywności twórczej 
oraz umiejętność łączenia ze sobą różnych technik, oryginalne 
ujęcie tematu, formę i ilość włożonej pracy. Wyłonienie zwycięz-
ców było bardzo trudne, więc komisja konkursowa zdecydowała 
się nagrodzić prace odznaczające się szczególną pomysłowo-
ścią. 

Wyróżnienia w konkursie otrzymali: 
• Maria Bulowska (Przedszkole Publiczne w Świętoszówce) 
• Emilia Homa (ZSP w Grodźcu) 
• Emilia Kisiała (ZSP w Wieszczętach) 
• Natasza Konieczny (Przedszkole Publiczne w Świętoszów-
ce) 
• Oliwier Kowalczyk (Przedszkole Publiczne w Świętoszówce) 
• Karol Międzybrodzki (ZSP w Grodźcu) 
• Kinga Niemiec (ZSP w Wieszczętach) 
• Hubert Nowak (Przedszkole Publiczne w Świętoszówce) 

Wykonane prace można było oglądać w trakcie wystawy 
konkursowej w Przedszkolu Publicznym w Świętoszówce, a 
obecnie na stronie internetowej przedszkola 
(http://przedszkoleswietoszowka.szkolnastrona.pl/a,548,konk
urs-lalki-teatralne). 

Nauczyciele z Przedszkola Publicznego 
w Świętoszówce 
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POGRZEB ŻOŁNIERZA WYKLĘTEGO 
Szczątki pochodzą-

cego z Bier Żołnierza 
Wyklętego ppor. Józe-
fa Kołodzieja ps. Wi-
chura złożono na 
cmentarzu w Czecho-
wicach-Dziedzicach. 

Uroczystości po-
grzebowe z udziałem 
zastępcy wójta Krzysz-

tofa Wieczerzaka i sołtys Bier Marii Bury rozpo-
częły się w piątek 25 czerwca mszą św. w koście-
le św. Katarzyny, po której kondukt przeszedł na 
miejscowy cmentarz parafialny. 

Przypomnijmy, że szczątki Józefa Kołodzieja 
zostały odnalezione we wrześniu 2017 r. podczas 
prac ekshumacyjnych prowadzonych przez Insty-
tut Pamięci Narodowej na cmentarzu komunal-
nym przy ul. Panewnickiej w Katowicach, w 
miejscu, gdzie w okresie stalinowskim służba 
bezpieczeństwa potajemnie grzebała zabitych 
Żołnierzy Wyklętych. 

Józef Kołodziej urodził się 25 czerwca 1921 r. 
w Bierach. W czerwcu 1945 r. wstąpił do oddzia-
łów partyzanckich Zgrupowania Narodowych Sił 
Zbrojnych kpt. Henryka Flamego „Bartka” i zo-
stał mianowany dowódcą drużyny Pogotowia Ak-
cji Specjalnych o kryptonimie „Błyskawica”. Brał 
udział w wielu akcjach zbrojnych. Uczestniczył 
m.in. w słynnej defiladzie oddziałów „Bartka” w 
Wiśle 3 maja 1946 r. Od maja 1946 r. pełnił funk-
cję szefa propagandy i informacji przy sztabie. 
Kilkukrotnie z powodzeniem zrealizował misję 
koncentracji oddziałów leśnych w Beskidach. 

We wrześniu 1946 r. ze strony NSZ koordy-
nował przerzut żołnierzy na Zachód, dając się 
wciągnąć w UB-owską prowokację w ramach 
operacji „Lawina” likwidacji oddziałów Henryka 

Flamego. Został aresztowany w październiku 
1946 r. w Chorzowie, a już 14 grudnia tego same-
go roku skazany na karę śmierci przez Wojskowy 
Sąd Rejonowy w Katowicach na sesji wyjazdowej 
w Będzinie. Skład sędziowski tworzyli: Julian 
Giemborek, Wiktor Altschueler i Wacław Cegieł-
ka. Egzekucję wykonano 31 grudnia 1946 r. w ka-
towickim więzieniu. 

Ppor. NSZ Józef Kołodziej został pośmiertnie 
odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odro-
dzenia Polski. 

Oddział NSZ Henryka Flamego ps. Bartek 
działał w okolicach Bielska-Białej i na Żywiec-
czyźnie. Liczył kilkuset żołnierzy i podobną licz-
bę współpracowników. Stoczył wiele walk z UB i 
KBW. Najgłośniejszą akcją było zajęcie 3 maja 
1946 r. Wisły w Beskidach. Duża część żołnierzy 
NSZ została zamordowana w 1946 r. przez siły 
bezpieczeństwa podczas akcji przerzutu na Za-
chód, która okazała się ubecką prowokacją. Hen-
ryk Flame został zastrzelony przez milicjanta w 
1947 r.  

Uroczystość zorganizował katowicki oddział  
IPN. 
 

KOLEJNE SUKCESY KUBY 

Pierwsze miejsce zajął Jakub Ku-
rowski, mieszkaniec gminy Jasienica i 
reprezentant bielskiego klubu PTS Jano-
sik w zawodach International Judo Le-
ague w Bytomiu. 

W sobotę 19 czerwca Jakub starto-
wał w kategorii MU-15 do 55 kg. Wy-
grał wszystkie pięć walk przed czasem, 
przez ippon, zajmując pierwsze miejsce!  

Gratulujemy!  
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„PODARUJMY UŚMIECH…” 
W maju Przedszkole Publiczne  w Świętoszówce zaangażowało 

się w zbiórkę charytatywną na rzecz chorych dzieci w szpitalu. Akc-
ja miała na celu pomóc Szpitalowi Pediatrycznemu i Psychiatrii 
Dziecięcej w Bielsku-Białej. Zbieraliśmy różne artykuły papier-
nicze, artykuły do rękodzieł plastycznych, maskotki, kubki, mazaki, 
kolorowe długopisy, kolorowanki oraz grzechotki dla najmłodszych 
dzieci. Dzięki tej akcji dzieci uczyły się angażowania w działalność 
na rzecz potrzebujących, kształtowały postawę społeczną. Odzew 
był w naszym przedszkolu bardzo duży, za co jeszcze raz bardzo 
dziękujemy! Dzięki tej zbiórce nasze przedszkolaki wraz z rodzica-
mi sprawili ogromny uśmiech oraz umilili „dzień dziecka” chorym 
dzieciom w szpitalu. 

 
Nauczycielki z Przedszkola Publicznego w Świętoszówce 

 

POZNAJ MOJE HOBBY 
Uczniowie szkoły w Wieszczętach 

zaprezentowali kolegom swoje hobby. 

W środę 16 czerwca uczniowie Zespo-
łu Szkolno-Przedszkolnego w Wieszczętach 
zaprezentowali całej społeczności szkolnej 
swoje zainteresowania. Na sali gimnastycz-
nej stworzyli z pełnym zaangażowaniem 
indywidualne stoiska, eksponując swoje 
prace plastyczne, budowle, makiety czy 
medale. Odpowiadali również na pytania 
swoich kolegów i koleżanek dotyczące pa-
sji, jakim się poddają w wolnym czasie. 
Pokazali, że warto rozwijać swoje zaintere-
sowania, a każda dziedzina może być fa-
scynująca. Prezentacje pozwoliły na lepsze 
wzajemne poznanie się uczniów między 
sobą, zwłaszcza w obrębie klas. 

Joanna Sikora, Magdalena Biżek-Laszczak 

CZY MATEMATYKA MA WPŁYW NA WYGRANĄ W MILIONERACH? 
 – projekt uczennicy z ZSP w Wieszczętach 

 wyróżniony w Konkursie 
 „Matematyka jest wszędzie” 

Ósmoklasistka Oliwia Faruga z Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego w Wieszczętach zdobyła wyróżnienie w Wojewódz-
kim Konkursie Interdyscyplinarnym na najciekawszą pracę pro-
jektową „Matematyka jest wszędzie”.  

Uczennica zaprojektowała własną grę online „Milionerzy”, 
gdzie pokazała – opierając się na prawdopodobieństwie - jakie 
decyzje należy podjąć, aby wygrana w Milionerach była najwyż-
sza. Nad projektem czuwała nauczycielka matematyki Oliwii – 
Katarzyna Karatnik. 

Szczere gratulacje dla Oliwii!!! 
Katarzyna Karatnik 
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FINAŁ 66. OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU 
RECYTATORSKIEGO ZAMKNIĘTY 

Tekstami Artura Pałygi i Haliny Poświatowskiej Katarzy-

na Żbel wywalczyła II nagrodę w Finale Ogólnopolskiego 

Konkursu Recytatorskiego w Ostrołęce. 

W sobotę 26 czerwca zakończył się finał turniejów recytator-
skiego i wywiedzionego ze słowa 66. Ogólnopolskiego Konkur-
su Recytatorskiego w Ostrołęce.  

Wcześniej 11 czerwca Kasia Żbel – uczennica Liceum Ogól-
nokształcącego im. Mikołaja Kopernika, Bielskiej Szkoły Aktor-
skiej im. A. Osieckiej, mieszkanka Roztropic, okazała się najlep-
sza w województwie śląskim. Teraz, po udziale w spotkaniach 
finałowych ogólnopolskich, wraca do Bielska z drugą nagrodą.  
Gratulujemy!  

REGIONALNE ZMAGANIA „SILESIA INCOGNITA” 
Uczennice z Rudzicy Lilianna Banasiewicz i Wiktoria Leśniewicz pod 

opieką nauczycielki Bożeny Małachowskiej znalazły się wśród 30 najlepszych 
drużyn w konkursie „Silesia Incognita”. 

W sobotę 12 czerwca uczennice Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Jana 
Pawła II w Rudzicy Lilianna Banasiewicz i Wiktoria Leśniewicz pod opieką Bo-
żeny Małachowskiej wzięły udział w finale V Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy 
o Regionie „Silesia Incognita”. 

Do pierwszego etapu przyjęto blisko 100 zespołów z całego Śląska. Dziewczę-
ta z Rudzicy znalazły się w grupie 30 najlepszych drużyn, które przeszły do fina-
łu. Jury doceniło ich film „Partyzanci z Roztropic”, przyznając 2. wynik kwalifi-
kacji – 28,5 na 30 pkt. Warto wspomnieć, że film rudziczanek powstał w oparciu 
o nieopracowane materiały źródłowe, wspomnienia i pamiętnik, a także relacje 
świadków wydarzeń i ich potomków. Dzięki temu udało się odnaleźć wiele miejsc 
związanych z działalnością podziemia antyhitlerowskiego na naszym terenie oraz 
odtworzyć najbardziej spektakularne akcje partyzantów. Dziewczęta film samo-
dzielnie wyreżyserowały i zmontowały. 

Organizatorem konkursu było Muzeum Miejskie w Tychach oraz Szkoła Pod-
stawowa nr 37 im. Kornela Makuszyńskiego, nad stroną merytoryczna czuwał 
WOM w Katowicach. Finał przeprowadzono właśnie w auli szkolnej gospodarzy, 
dzięki czemu uczestnicy mieli okazję zwiedzenia pięknej izby regionalnej i wy-
słuchania inspirującego wykładu jej kustosza. 

Zadania, z którymi zmierzyli się uczestnicy nie należały do łatwych. Dziew-
czyny wykazały się rozległą wiedzą o regionie, zakwalifikowując się do ścisłego 
finału. 

 KORNELIA NAJLEPSZA W KONKURSIE PROZDROWOTNYM 

Kornelia Sojka z Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Ru- 
dzicy w kategorii klas VII-VIII 
jest autorką najwyżej ocenio-
nej pracy konkursu „Lepiej 
zapobiegać niż leczyć”. 

Na IV Powiatowy Konkurs 
„Lepiej zapobiegać niż leczyć” 
wpłynęło prawie 130 prac 255 
uczniów z 31 szkół podstawo-

wych z powiatu bielskiego. 
Konkurs od lat organizuje Wy-
dział Zdrowia bielskiego Staro-
stwa Powiatowego, w ten spo-
sób promuje właściwe nawyki 
żywieniowe i aktywność fi-
zyczną, zwraca też uwagę na 
problem uzależnień wśród 
dzieci. Na etapie szkolnym 
młodzież pisała test, na etapie 

powiatowym młodsi (klasy V i 
VI) mieli do wykonania pracę 
plastyczną, zaś starsi (z klas 
VII i VIII) – opisową. 

Komisja przyznała pierwsze 
trzy miejsca w każdej kategorii 
oraz 10 wyróżnień. Nagrodami 
były sportowe akcesoria, takie 
jak kaski, ochraniacze czy hu-
lajnogi.
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WILKI ŻĄDNE KRWI 
Pięć licealistek – w 

tym trzy mieszkanki 
gminy Jasienica – pro-
jektem „Bądźmy spo-
KREWnieni” znalazło 
się wśród laureatów 
ogólnopolskiej olimpia-
dy „Zwolnieni z teorii” 
zdobywając tytuł Brą-
zowego Wilka. 

Przypomnijmy, że uczennice II klasy bielskie-
go VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Hanny 
Chrzanowskiej wzięły udział w ogólnopolskich 
zmaganiach, które miały zwrócić uwagę na różne-
go rodzaju problemy i potrzeby społeczne. W dru-
żynie wystąpiły Ola Michniok z Międzyrzecza 
Górnego, Natalia Trębla z Międzyrzecza Dolnego, 
Maja Kasza z Jasienicy, Zuzanna Urbańczyk z 
Bielska-Białej i Amelia Gadzina z Kalnej pod 
opieką nauczycielek Anny Handzlik i Doroty Łu-
gowskiej. 

Dziewczęta za ważny problem społeczny uzna-
ły braki w dostępie do krwi, a tym samym potrze-
bę promowania krwiodawstwa i przekonywania 
ludzi wokół siebie do dobrowolnego oddawania 
krwi na potrzeby innych. Szczególnie podkreśliły 
znaczenie altruistycznego krwiodawstwa w czasie 
pandemii. „Żyjemy szybko i często nawet nie za-
stanawiamy się nad tym, dlaczego krwiodawstwo 
jest tak ważne. Słysząc o różnych wypadkach czy 
ofiarach chorób może i robi nam się przykro, ale 
zawsze to jest gdzieś tam, daleko i nie dotyczy nas 
bezpośrednio. Chcemy uświadomić ludziom jak 
ważne jest krwiodawstwo” – napisały o swoich 
działaniach. 

W ramach promocji krwiodawstwa prowadzą 
stronę na Facebooku i Instagramie, gdzie publiku-
ją informacje związane z oddawaniem krwi. Ich 
działania objął patronatem Wójt Gminy Jasienica i 
Powiatowa Stacja Krwiodawstwa w Bielsku-
Białej. 

VII PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI 
PRZEDSZKOLNEJ 

17 czerwca 2021 r. w Gminnym Ośrodku Kul-
tury w Jasienicy odbył się XVII Przegląd Twór-
czości Przedszkolnej. 
Jury Przeglądu w składzie: 

− Ewa Polak-Walesiak, 
− Maria Suprun, 
− Katarzyna Pohl, 

po wysłuchaniu i obejrzeniu prezentacji konkur-
sowych postanowiło jednomyślnie przyznać: 
• GRAND PRIX: dla Przedszkola Publicznego 

w Świętoszówce, za stworzenie spójnego 
przedstawienia (współgranie scenografii, ko-
stiumów, rekwizytów oraz gry aktorskiej); 

• I miejsce: dla Przedszkola z Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Rudzicy, za ambitny reper-
tuar oraz bardzo dobre wykonania piosenek i 
wierszy; 

• II miejsce: (ex aequo) dla Przedszkola z Ze-
społu Szkolno-Przedszkolnego w Grodźcu, za 
oryginalny taniec oraz muzykalność; 

• II miejsce: (ex aequo) dla Przedszkola Pu-
blicznego nr 4 w Skoczowie z Oddziałami 
Zamiejscowymi w Międzyświeciu za kreatyw-
ność i stworzenie orkiestry z wykorzystaniem 
pudełek oraz marszowo-rytmiczną prezenta-
cję; 

• III miejsce: dla Publicznego Przedszkola Sa-
morządowego nr 1 w Jaworzu, za podjęcie 
ważnego tematu tolerancji oraz bardzo ładny 
układ taneczny. 
Jury nagrodziło również prace plastyczne. 
Jury i organizatorzy dziękują wszystkim 

uczestnikom za udział w XVII Przeglądzie Twór-
czości Przedszkolnej, a opiekunom grup za przy-
gotowanie pięknych prezentacji, mimo trudnej 
sytuacji pandemicznej.  

Przegląd odbył się pod patronatem Wójta 
Gminy Jasienica. 

 
Od środy 23 czerwca rachmistrzowie spisowi rozpoczęli wywia-
dy bezpośrednie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i 
Mieszkań 2021.  
Masz obawy przed wpuszczeniem rachmistrza spisowego? Po-
proś rachmistrza o identyfikator i sprawdź jego tożsamość na:  
• specjalnie przygotowanej aplikacji dostępnej na stronie 
https://spis.gov.pl 
• infolinii spisowej pod numerem 22 279 99 99, wybierz 1 – 
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań, a następnie 2 
– weryfikacja tożsamości rachmistrza. 
Rachmistrzowie skontaktują się z osobami, które nie spisały się 
samodzielnie przez Internet oraz nie spisały się na infolinii lub 
nie zrealizowały spisu przez wywiad telefoniczny z rachmi-
strzem. 
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SUKCESY KAROLINY 
CZTEROKROTNIE  
NA PODIUM W GLIWICACH 

Karolina Klajmon cztero-
krotnie stawała na podium 
„Drużynowego Wieloboju Pły-
wackiego Dzieci 10-11 letnich”, 
który rozegrano w dniach 9-10 
czerwca w Gliwicach. 

Karolina wraz z koleżankami 
z UKS NKP Bielsko-Biała dwu-
krotnie triumfowała w wyści-

gach sztafetowych dziewcząt 
11-letnich w konkurencji 4x50 
m stylem zmiennym oraz 4x50 
m stylem dowolnym. 

Indywidualnie Karolina wy-
walczyła drugie miejsce na 100 
metrów stylem grzbietowym i 
trzecie miejsce na 200 m stylem 
dowolnym. Niewiele  do podium 
zabrakło jej w wyścigu na 200 m 
stylem zmiennym, gdzie zajęła 
4. miejsce. Natomiast na dystan-
sie 100 m stylem dowolnym by-
ła 5. We wszystkich startach po-
prawiła swoje rekordy życiowe. 

W klasyfikacji wielobojowej 
Karolina uplasowała się na trze-
ciej pozycji. 
MISTRZYNI ŚLĄSKA W STYLU 
GRZBIETOWYM 

Karolina Klajmon wywalczy-
ła tytuł Mistrzyni Śląska w pły-
waniu stylem grzbietowym na 
dystansie 100 m. 

Karolina, mieszkanka gminy 
Jasienica, w piątek 18 czerwca 
w Dąbrowie Górniczej wraz z 
setką zawodniczek z klubów z 
całego śląska wzięła udział w 
Mistrzostwach Śląska 11-
latków. Oprócz złotego medalu i 
tytułu Mistrzyni Śląska na 100 
metrów stylem grzbietowym, 
zdobyło również 2. miejsce i wi-
cemistrzostwo na dystansie 50 m 
stylem grzbietowym. 

Dodatkowo Karolina wraz z 
koleżankami dwa razy wywal-
czyły Mistrzostwo Śląska w 
sztafecie dziewcząt 4 x 50 m 
stylem dowolnym i 4 x 50 m 
stylem zmiennym. 
KOLEJNE CZTEROKROTNE  

PODIUM  

Cztery medale przywiozła 
Karolina Klajmon z Międzyna-
rodowych Zawodów Pływackich 
o Puchar Burmistrza Andrycho-
wa. 

Zawody odbyły się w sobotę 
19 czerwca na otwartym basenie 
w Andrychowie, młoda miesz-
kanka gminy Jasienica musiała 
zmierzyć się nie tylko z rywal-
kami, ale również z upalną po-
godą. 

Karolina czterokrotnie stawa-
ła na podium, w tym raz na naj-
wyższym stopniu zdobywając 
złoto w starcie na 100 m stylem 
grzbietowym. Wywalczyła rów-
nież 2 miejsca w wyścigu na dy-
stansie 50 m stylem grzbieto-
wym oraz w sztafecie mieszanej 
4x100 m stylem zmiennym. 

Dobre starty pozwoliły Karo-
linie uplasować się na 3. miejscu 
w klasyfikacji generalnej dziew-
cząt 11-letnich za sumę 1230 
punktów wg FINA za 4 starty. 

To były ostatnie zawody w 
tym sezonie. 

BIEGACZ Z MAZAŃCOWIC ZNÓW NA PODIUM 
Piotr Talik, mieszkaniec Ma-

zańcowic, zdobył brązowy medal 
w jubileuszowym XX Międzyna-
rodowym Mityngu Lekkoatletycz-
nym „Beskidianathletic”. Między-
narodowy Mityng „Beskidianath-
letic” odbył się w sobotę 5 czerw-
ca w Bielsku-Białej. 

Piotr reprezentował w zawo-
dach klub sportowy KS Sprint 
Bielsko-Biała. 

Debiutując w biegu na dystan-
sie 600 m w kategorii U-14 wy-
walczył 3. miejsce uzyskując wy-
nik 1:46.18. 

W sobotę 27 czerwca Piotrek 
wygrał zawody biegowe Ka-
RunBa Kid, które zostały prze-
prowadzone w Bielsku-Białej. 
Piotr zadebiutował na dystansie 
800 m w kategorii wiekowej U-
14, uzyskał wynik 2:42 i wy-
walczył złoty medal. 

Zawody przeprowadził orga-
nizator biegów ogólnopolskich 
KaRunBa.pl we współpracy z 
Bielsko-Bialskim Ośrodkiem 
Sportu i Rekreacji oraz miastem 
Bielsko-Biała. 
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SUKCES ZAWODNIKÓW UKS OLIMP 
W dniach 3-5 lipca. w 

Lublinie odbyły się Mistrzo-
stwa Polski Juniorów w 
Lekkiej Atletyce. 

Naszą gminę reprezento-
wali zawodnicy – tyczkarze 
Uczniowskiego Klubu Spor-

towego Olimp Mazańcowice 
Adrian Kupczak, Filip Kempski 
i Dawid Bucki. 

W pierwszym dniu zawodów, 
podczas eliminacji wszyscy trzej 
wywalczyli sobie awans do fina-
łu. Podczas przerywanego desz-
czem konkursu finałowego za-
wodnicy wywalczyli 2 medale. 
1 miejsce zajął Adrian Kupczak, 
który pokonując poprzeczkę na 
wysokości 4,80 m zdobył złoty 
medal. 
2 miejsce i srebrny medal zdo-
był Filip Kempski, który poko-
nując poprzeczkę na wysokości 
4,60 m wyrównał swój rekord 
życiowy. 

Bardzo dobrze zaprezentował 
się Dawid Bucki, który pokonu-
jąc poprzeczkę na wysokości 
4,20 m ustanowił swój rekord 
życiowy ostatecznie plasując się 
na 9. miejscu. 

Tydzień wcześniej w Pozna-
niu odbywały się Mistrzostwa 

Polski Seniorów w Lekkiej Atlety-
ce również z udziałem zawodni-
ków UKS, którzy rywalizowali ze 
swoimi starszymi kolegami. 

Adrian Kupczak uplasował się 
na 7. miejscu, a Filip Kempski na 
miejscu 9. 

Trenerem prowadzącym jest 
Piotr Krupiński. 

JULIA  
MISTRZYNIĄ POLSKI 

Złoty medal Mistrzostw Polski w bad-
mintonie w grze podwójnej dziewcząt zdo-
była na rozpoczęcie wakacji Julia Piwowar 
z Beskidzkiego Klubu Badmintona Set Ma-
zańcowice. 

Wprost ze szkoły po odebraniu świa-
dectw młodzi zawodnicy mazańcowickiego 
klubu pojechali do Piotrkowa Trybunalskie-
go na Ogólnopolską Olimpiadę Młodzieży, 
która w badmintonie uznana jest za Mistrzo-
stwa Polski Juniorów Młodszych (U-17). 

Podczas zmagań od 27 do 29 czerwca Ju-
lia wywalczyła złoto w dobrze ogranej i uty-
tu-łowanej parze z Anną Czuchrą z UKS 
Unia Bieruń. Do tytułu Mistrzyni Polski do-
rzuciła srebrny medal za grę pojedynczą. – 
To ogromny sukces, widać u Julii upór w 
dążeniu do celu, a poświęcenie i syste-

matyczna praca przynoszą efekty – podkreśla trener 
Bartosz Pietryja. 

Bardzo niewiele zabrakło, aby w strefie medalowej 
znaleźli się pozostali zawodnicy BKB Set Mazańcowi-
ce: Małgorzata Muszyńska, Michał Szczypka i Jacob 
Toczek, którzy w ćwierćfinałach po zaciętych trzyse-
towych pojedynkach musieli uznać wyższość przeciw-
ników. Warto dodać, że województwo śląskie zwycię-
żyło w klasyfikacji generalnej OOM. 

„Sukcesu nie mierzy się ilością pucharów, ale tym, jaki dystans musiałeś przebyć, 
aby dotrzeć w miejsce, w którym jesteś stamtąd, gdzie byłeś.” 
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WYSTARCZY WYRUSZYĆ, 
A PRZYGODA SAMA CIĘ ZNAJDZIE 

W niedzielę 13 czerwca odbyła się międzyszkolna akcja „Spo-
tkaj włóczykija na szlaku”. W tym dniu zadaniem uczniów było 
wyjście na jedną z wytyczonych gór, zrobienie sobie zdjęcia ze 
szczytu, a także złapanie „włóczykija”, czyli osoby posiadającej 
charakterystyczne atrybuty: kapelusz, apaszkę oraz kij. 

W role włóczykijów wcielili się nauczyciele trzech szkół: ZSP 
w Iłownicy, ZSP im. Jana Pawła II w Rudzicy oraz SP nr 1 w 
Ustroniu. Wędrowali oni szlakami prowadzącymi na szczyty Ko-
ziej Górki, Błatniej, Grabowej oraz Czantorii, gdzie czekali na 
swoich podopiecznych. Pomimo niepewnej pogody wiele dzieci 
wraz z rodzinami wyruszyło w tym dniu w góry. Zwłaszcza naj-
młodszym towarzyszyła wielka ekscytacja związana z szukaniem 
bajkowej postaci z „Muminków”.  Zabawa spotkała się z bardzo 
pozytywnym odbiorem zarówno ze strony uczniów, jak i rodzi-
ców. Otrzymane informacje zwrotne przyniosły nauczycielom 
biorącym w akcji wiele radości i satysfakcji: 

 „Dziękujemy za zorganizowanie takiego super eventu, to był 
super czas.”„Pozdrawiam i dziękuję za zorganizowanie dzisiej-

szej akcji. Było super, 
czekamy na kolejną.” 
„Dziękujemy za świetną 
akcję, która zmobilizowała 
nas do pierwszej rodzinnej 
wycieczki górskiej. I na 
pewno nie ostatniej, bo 
wiemy już, że damy radę.”  

Mamy nadzieję, że je-
sienią odbędzie się kolejna 
edycja „włóczykija” i że 
dzięki takim akcjom za-
szczepimy w dzieciach pa-
sję chodzenia po górach 
oraz zachwycania się na-
szymi urokliwymi be-
skidzkimi szlakami. 

 

ZAWODY WĘDKARSKIE O PUCHAR WÓJTA 
W sobotę 19 czerwca przeprowadzono 

trzecie zawody o Puchar Wójta Jasienicy Ja-
nusza Pierzyny. 

W konkurencji wzięło udział 22 wędkarzy 
z kół PZW Jasienica i Skoczów oraz zapro-
szeni goście. Pogoda wędkarzom dopisała, 
zawody wygrał Krzysztof Markiewicz, drugie 
miejsce zajął Piotr Krypczyk, a trzecie Bogu-
sław Blok. 

W imieniu Wójta Gminy Jasienicy Janusza 
Pierzyny puchary i dyplomy wręczył prezes 
Koła PZW Jasienica Jerzy Paciorek. 
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MOGĘ ZATRZYMAĆ SMOG 
Przedszkolaki z gminy Jasienica biorą udział w II edycji kampanii edukacyjno-informacyjnej 

„Mogę! Zatrzymać smog – Przedszkolaku złap oddech”. 
Druga edycja kampanii „Mogę! Zatrzymać smog – Przedszkolaku złap oddech” kontynuuje cele i 

założenia podejmowane w I edycji projektu, tzn. podnoszenie świadomości ekologicznej w zakresie 
wpływu zanieczyszczonego powietrza na zdrowie. Działania podejmowane w ramach kampanii, tak jak 
w ubiegłym roku, skierowane są do mieszkańców województwa śląskiego, w szczególności do dzieci w 
wieku przedszkolnym, ich rodziców, opiekunów. 

Do udziału w II edycji, zgodnie z listą rankingową, zakwalifikowało się 449 placówek przedszkol-
nych ze 101 gmin. Wśród nich są trzy przedszkola z terenu gminy Jasienica: Przedszkole Publiczne w 
Świętoszówce, Przedszkole w Zespole Szkolno-Przedszkolnych w Grodźcu i Przedszkole w Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym w Rudzicy. Każde z nich otrzymało po dwa oczyszczacze powietrza, zakupio-
ne ze środków samorządowego Województwa Śląskiego w ramach kampanii edukacyjno-infor-
macyjnej „Mogę! Zatrzymać smog – Przedszkolaku złap oddech” – II edycja, współfinansowanej przez 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. 

Poza tym w przedszkolach przeprowadzono szereg zajęć edukacyjno-informacyjnych dla dzieci, ich 
rodziców i opiekunów, m.in. w zakresie wpływu zanieczyszczonego powietrza na zdrowie, sposobów 
unikania narażenia na zanieczyszczone powietrze, stosowania oczyszczaczy powietrza, nawyku spraw-
dzania stanu jakości powietrza. W zajęciach wykorzystane zostały przekazane placówkom materiały 
edukacyjno-informacyjne, m.in. tablica informująca o stanie jakości powietrza czy książka „Bajka o 
księciu i złym smogu”. 
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ZADBAJ O BEZPIECZEŃSTWO 
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Reklama 

w miesięczniku „Jasienica” 

tylko 0,60 zł  za 1 cm2 

Ogłoszenia drobne – 1 zł 

 

 

 

 

 

 

Serdecznie zachęcamy do skorzystania z 
nowego programu Ministerstwa Zdrowia doty-
czącego badań profilaktycznych 40+. 

Program realizowany jest od 1 lipca i jest 
jednym z elementów odbudowy zdrowia Pola-
ków po pandemii COVID – 19. Są to bezpłatne 
badania profilaktyczne dla kobiet i mężczyzn, 
którzy ukończyli 40 lat.  

Trzeba jedynie wypełnić ankietę zamiesz-
czoną w Internetowym Koncie Pacjentów 
(IKP), aby otrzymać e-skierowanie na pa-
kiet badań. Po uzyskaniu e-skierowania należy 
zapisać się na badania w placówce, która reali-
zuje program. 

Osoby, które nie posiadają Internetowego 
Konta Pacjenta, mogą skorzystać z infolinii 
Domowej Opieki Medycznej (nr 22 735 39 53). 
Ankietę można wypełnić za pośrednictwem in-
folinii w godz.8.00 - 18.00.   
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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 
 

   

 

 




