RELACJE WÓJTA GMINY JASIENICA
REMONTY NA
DROGACH
Dobiega końca tegoroczny sezon remontów dróg gminnych. Dobry stan naszych gminnych finansów pozwolił zrealizować prace na
większej liczbie odcinków, niż zaplanowaliśmy na początku roku. Co więcej, okazało
się, że możemy za przeznaczone na ten cel 2,7
mln zł wyremontować jeszcze kilka dodatkowych
odcinków, dlatego zleciliśmy i te roboty.
Cieszę się, bo dzięki temu mogliśmy w tym
roku solidnie wyremontować ok. 7 kilometrów
dróg gminnych. A dobra infrastruktura drogowa
sprzyja rozwojowi naszych sołectw. Przypomnę,
że drogi do remontu wskazują mieszkańcy sołectwa z udziałem sołtysów, następnie Urząd Gminy
zleca realizację.
DWIE NOWE TĘŻNIE
W Międzyrzeczu Dolnym na terenach rekreacyjnych oraz w Rudzicy w sąsiedztwie ośrodka
zdrowia zbudowaliśmy dwie tężnie, które będą
zasilane solanką pochodzącą ze źródeł w Zabłociu. Mamy już pod tym względem doświadczenie,
ponieważ zarówno w fontannie na skwerze przy
Urzędzie Gminy, jak i w tężni na Drzewiarzu też
wykorzystujemy tę słoną wodę. To jedna z najbardziej nasyconych leczniczymi substancjami –
w tym zdrowotnym jodem – solanek, spacery inhalacyjne wokół takich urządzeń korzystnie
wpływają na zdrowie. Otrzymujemy sygnały od
mieszkańców, że chętnie urządzają takie spacery,
ale nie tylko oni, bo tężnia stała się atrakcją turystyczną.
Obiekty w Rudzicy i Międzyrzeczu Dolnym są
już gotowe, trwają ostatnie prace przy zagospodarowaniu otoczenia, zamontowaniu nowych ławek.
Liczę, że aura pozwoli, aby choć na kilka dni
jeszcze przed zimą uruchomić urządzenia, choćby
po to, aby sprawdzić ich stan techniczny. W pełni
będziemy cieszyć się inhalacyjnymi spacerami
wraz z odejściem zimy, zaraz na początku wiosny.

Obie tężnie kosztowały w sumie pół miliona
złotych, większość środków pozyskaliśmy z dofinansowania Lokalnej Grupy Działania „Ziemia
Bielska”.
BUDYNEK DLA SPOŁECZNOŚCI ŁAZÓW
Po latach oczekiwań przystępujemy do inwestycji budowy obiektu wielofunkcyjnego, w którym będzie kolejna w naszej gminie nowa strażnica OSP, ale także i sporo miejsca na spotkania
społeczności sołectwa Łazy, dla mieszkańców i
na działalność stowarzyszeń. Obecnie jesteśmy na
etapie ogłoszenia przetargu, wcześniej jednak
przeszliśmy długą drogę. Trzeba było bowiem
włożyć dużo wysiłku wielu ludzi, także pieniędzy. Najpierw niezbędne było wykonanie nowego
studium uwarunkowań dla tego obszaru. Następnie musieliśmy dokonać zmiany planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa, dlatego, że w
starej wersji działka, na której zaplanowaliśmy
budowę, nie miała tego przeznaczenia.
Udało się nam latem doprowadzić do ostatecznego uchwalenia nowego planu, jednocześnie zleciliśmy wykonanie projektu. Gdy więc plan przestrzennego zagospodarowania Łazów wszedł w
życie, od razu wystąpiliśmy z gotową dokumentacją o pozwolenie na budowę. Otrzymaliśmy takie
zezwolenie, więc teraz niezwłocznie przystąpiliśmy do ogłoszenia przetargu na budowę. Czekamy na zgłoszenia, za kilka tygodni mam nadzieję,
wyłonimy wykonawcę, który w kolejnych miesiącach, już w przyszłym roku zrealizuje inwestycję.
Ten obiekt w tym miejscu jest bardzo potrzebny. Warto przypomnieć, że obecnie sołectwo nie
ma ani odpowiedniego miejsca, w którym większe grupy mieszkańców mogłyby się spotykać,
ani też miejscowa straż pożarna nie funkcjonuje w
strażnicy, która byłaby odpowiednia dla współczesnych zadań ratowniczo-gaśniczych.
WÓZ BOJOWY DLA IŁOWNICY
Jednostka OSP w Iłownicy otrzymała fabrycznie nowy wóz bojowy marki Renault D16 typu
GBA z napędem 4x4, określany jako średni samochód ratowniczo-gaśniczy. Kosztował 831 726
zł, z czego większość pozyskaliśmy ze źródeł pozabudżetowych.
Chcę podkreślić, że zarówno budowa nowych
strażnic, wsparcie do podnoszenia kwalifikacji
str 3

Wydawca miesięcznika samorządowego „Jasienica”: Gmina Jasienica.
Realizacja wydawnicza: Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy, 43-385 Jasienica 1360, tel.: 33 821 20 56; e-mail: gazeta@gokjasienica.pl, Redaktor naczelny: Mirosław Łukaszuk, e-mail: mirek.lukaszuk@gmail.com; Red. techniczny,
skład: Zofia Polok, e-mail: polzo@vp.pl;
Druk: Ośrodek Wydawniczy „Augustana” Sp z o.o., Bielsko-Biała, Plac ks. Marcina Lutra 3.
Redakcja nie zwraca nadesłanych tekstów oraz zastrzega sobie prawo ich skracania bez uprzedniego powiadomienia autora, zmiany tytułów i opracowania redakcyjnego. Za treść reklam i ogłoszeń redakcja nie ponosi odpowiedzialności.
2

listopad 2021

RELACJE WÓJTA GMINY JASIENICA
druhów, jak i zakup nowoczesnego sprzętu, to
wyraz naszej gminnej troski o stan bezpieczeństwa przeciwpożarowego i szerzej, możliwości ratowniczych w całym rejonie. Przypomnę, że niedawno zaprezentowaliśmy cztery nowe wozy bojowe, ten dla jednostki z Iłownicy jest piątym zakupionym w ostatnich trzech latach nowym samochodem ratowniczo-gaśniczym.
Jeszcze raz dziękuję wszystkim, którzy wsparli
Gminę Jasienicę w staraniach o pozyskanie dofinansowania do zakupu pojazdów i w wyposażeniu w najnowocześniejszy sprzęt ratowniczogaśniczy. Szczególną wdzięczność chcę wyrazić
panu brygadierowi Zbigniewowi Mizerze, Komendantowi Miejskiemu Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej, oraz firmie Szczęśniak,
która wykonała i uzbroiła auto do zadań bojowych.
NOWA KADENCJA
GMINNEGO ZWIĄZKU OSP RP
Serdecznie dziękuję wszystkim delegatom na
zjazd
sprawozdawczo-wyborczy
Gminnego
Związku OSP RP za okazane mi zaufanie i ponowny wybór na funkcję prezesa naszego Gminnego Oddziału OSP. Dziękuję również wszystkim
osobom, które zakończyły swoją pracę w strukturach Związku, a także składam gratulację tym,
którzy zostali wybrani do pracy w OSP na nową
pięcioletnią kadencję.
Zjazd był okazją do podsumowań minionych
pięciu lat. Myślę, że nie mamy się czego wstydzić, przybyło nam sprzętu, nowych wozów strażackich. Bardzo wiele zostało zrobione pod
względem modernizacji istniejących i budowy
nowych strażnic. Wysoko też oceniliśmy poziom
wyszkolenia druhów naszych jednostek.
Za to zaangażowanie, wysiłek wkładany w
swoim wolnym czasie i poświęcenie, szczególnie
ważne w czasie pandemii, bardzo serdecznie
dziękuję wszystkim strażakom z naszej gminy.
NOWA WICEPRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Gratuluję pani radnej Genowefie Kopeć wyboru na nową wiceprzewodniczącą Rady Gminy Jasienica. Uzupełnienia składu prezydium Rady
Gminy trzeba było dokonać na skutek smutnego
wydarzenia, tzn. śmierci śp. Franciszka Handzla.
Jestem przekonany, że pani Genowefa godnie zastąpi swego poprzednika, jest bardzo doświadczonym samorządowcem, radną wielu kadencji.
Warto też podkreślić jej wieloletnią pracę na
rzecz społeczności lokalnej, zwłaszcza sołectwa, z
którego pochodzi, czyli Międzyrzecza Dolnego.
Jest przewodniczącą Gminnej Radzy Kobiet,
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udziela się w Kole Gospodyń Wiejskich, przy jej
zaangażowaniu powstało wiele inicjatyw społecznych. Winszuję tego dobrego wyboru zarówno
pani wiceprzewodniczącej, jak i całej Radzie.
MYŚLIWSKI HUBERTUS
W środę 3 listopada w leśnej Dolinie Św.
Wendelina w Rudzicy jak co roku odprawiona została msza święta w intencji myśliwych. Wzięli w
niej udział nie tylko członkowie miejscowego koła łowieckiego „Ślepowron” z Rudzicy, ale także
myśliwi z zaprzyjaźnionych organizacji, „Knieja”
z Zabrzega, „Hubertus” z Międzyrzecza, „Bielsko” z Bielska-Białej oraz „Bażaniec” z Czechowic-Dziedzic. Mszy świętej na wspomnienie św.
Huberta przewodniczył ks. kanonik Jacek Wójcik,
proboszcz parafii w Rudzicy.
WSPARCIE Z POLSKIEGO ŁADU
Z rządowego programu Polski Ład Gmina Jasienica otrzymała wsparcie w wysokości 5 milionów złotych na realizację modernizacji Punktu
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
w Jasienicy, jak i przede wszystkim budowę nowego Zakładu Komunalnego wraz z zapleczem
garażowym i powierzchnią magazynową. Dzięki
temu miejsce to stanowić będzie zaplecze dla
wszelkiego rodzaju prac gospodarczych we
wszystkich 14 sołectwach gminy Jasienica, garażowany tutaj będzie wszelkiego rodzaju sprzęt
potrzebny do tego rodzaju zadań.
W nowym obiekcie zostanie wygospodarowana przestrzeń dla mieszkańców, załatwiających
sprawy formalne z Zakładem Komunalnym, reszta zostanie wydzielona dla pracowników tak biurowych, jak i pracowników asenizacji, z odpowiednimi szatniami i zapleczem. Na zewnątrz
powstaną wspomniane zabudowania magazynowe
i garażowe, m.in. dla samochodów asenizacyjnych.
SEGMENT OŚWIATOWY NA UKOŃCZENIU
Kończą się prace realizacyjne przy rozbudowie
Szkoły Podstawowej w Świętoszówce i jednocześnie budowie zaplecza gastronomicznego. Koszt
realizacji inwestycji wyniósł ponad 4,7 mln zł. W
nowych obiektach będzie łącznie sześć klas, kolejne trzy dodatkowe pomieszczenia będą do zagospodarowania według potrzeb szkoły. Powstała
też obszerna stołówka i kuchnia wraz z całym
niezbędnym zapleczem.
Inwestycja była realizowana od wiosny
ub.roku. Przystąpiliśmy do niej w początkowym
okresie pandemii, gdy towarzyszył nam niepokój,
jakie będą konsekwencje lockdownu, głównie finansowe, dla budżetu Gminy. Mimo
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tych obaw, zdecydowaliśmy się na budowę, wiedząc, jak bardzo dodatkowe sale lekcyjne są w
tym rejonie potrzebne do prawidłowego rozwoju
społeczności zarówno Świętoszówki, jak i sąsiednich Bierów.
Teraz, już w styczniu przyszłego roku, budowa
się zakończy, nastąpi okres różnego rodzaju odbiorów technicznych, a wraz z nowym semestrem
szkoła będzie dysponować tak potrzebną dodatkową przestrzenią.
ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
Jak co roku 11 listopada obchodziliśmy uroczyście Święto Niepodległości. Wraz z przewodniczącym Rady Gminy panem Czesławem Machalicą złożyliśmy wiązankę kwiatów pod monumentem na skwerze w centrum Jasienicy, upamiętniającym ofiarę życia wszystkich mieszkańców naszej gminy, którzy polegli w czasie obu
wojen światowych. Następnie wzięliśmy udział w
gminnych obchodach Święta Niepodległości w
Rudzicy, gdzie również oddaliśmy hołd przed
pomnikiem poległych. Dalsza część uroczystości
odbyła się w domu kultury w Rudzicy, gdzie wysłuchaliśmy koncertu pieśni papieskich.
NAGRODY KSIĘDZA LONDZINA
W tym roku do Nagrody Starosty Bielskiego
im. Księdza Józefa Londzina nominowaliśmy zasłużonego dla naszej gminnej społeczności pana
Stanisława Urbana. Gratuluję mu nominacji i wyróżnienia w konkursie. Przypomnę, że pan Urban
jest pedagogiem i świetnym muzykiem, założycielem grupy muzycznej Big Band, pracuje jako
nauczyciel muzyki i plastyki w Zespole SzkolnoPrzedszkolnym w Jasienicy. Ze swym zespołem
uświetnia m.in. lokalne, gminne i powiatowe wydarzenia i uroczystości, a także liczne coroczne
imprezy.
To okazja, aby do powinszowań dołączyć
również podziękowania za jego zaangażowanie w
muzyczny rozwój młodego pokolenia naszej gminy i duży wkład w życie kulturalne naszej społeczności.
NA CYFRYZACJĘ
Gmina Jasienica otrzymała 358 977 zł jako dofinansowanie z rządowego programu „Cyfrowa
Gmina”. Pieniądze posłużą wsparciu rozwoju cyfrowego naszych instytucji samorządowych oraz
zwiększeniu cyberbezpieczeństwa w gminie.
GRATULACJE ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE
W tym roku ponad pół setki par małżeńskich z
naszej gminy otrzymało medale za długoletnie
pożycie. Wręczając medale przyznane przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę złożyłem małżonkom
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gratulacje za ich wytrwałość, umiejętność dzielenia trudu codziennego życia, a także ich wkład w
rozwój naszej gminy i kraju.
Te coroczne spotkania zawsze są wzruszające.
Pokazują nam wszystkim, ile można wspólnie, w
szacunku i zgodzie osiągnąć, stając się wzorem
dla młodego pokolenia.
SUKCES MŁODEJ PŁYWACZKI
Serdecznie gratuluję naszej młodej jasienickiej
pływaczce Karolinie Klajmon odniesienia kolejnego sukcesu. W sobotę 23 października podczas
zawodów „Sobota Pływacka – Puchar Wszechstronności Stylowej” w Oświęcimiu zdobyła brązowy medal na dystansie 50 metrów stylem
grzbietowym. Co ważne, w innych konkurencjach, w których wzięła udział, poprawiła swoje
osiągnięcia życiowe.
ŚMIECI W NOWEJ CENIE
Jako Gmina ogłosiliśmy przetarg na odbiór
odpadów od mieszkańców w ramach gospodarki
odpadami w kolejnych latach. Obecnie prowadzimy prace związane z przeliczeniem zaproponowanych cen na wysokość opłat za wywóz
śmieci przypadających na mieszkańca, na szczegółowe wyliczenia musimy jeszcze chwilę poczekać. Ale już można powiedzieć, że są one wyraźnie wyższe niż dotychczas. Musimy jako mieszkańcy mieć tego świadomość.
WILIJA W PLENERZE
Otrzymujemy od mieszkańców wiele sygnałów, że chcą powrotu do normalności, do corocznych bardzo lubianych wydarzeń, takich jak Josiynicka Wilija. Te przedświąteczne spotkania
weszły już na stałe do naszego gminnego kalendarza, gromadzą wiele osób, całych rodzin, rodziców z dziećmi, panie z kół gospodyń wiejskich,
rzemieślników i twórców rękodzieła, zespoły artystyczne.
Pomni tej tradycyjnej świątecznej atmosfery,
zamierzamy w tym roku znów zorganizować Wiliję po pandemicznej przerwie. Ze względu jednak
na epidemiczne ograniczenia, które ciągle obowiązują, chcemy wydarzenie przenieść w plener,
na teren Drzewiarza w rejon amfiteatru. Mam nadzieję, że ta nowa forma się spodoba, jak Europa
długa i szeroka wiele miejscowości organizuje
świąteczne jarmarki na świeżym powietrzu, nawet
przy niskiej temperaturze.
Zachęcam do zaangażowania się w przygotowania, a następnie do obecności, najlepiej z całą
rodziną i podzieleniem się wzajemnie duchem
świąt.
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STRUMIEŃSKA ZNÓW OTWARTA
Zakończyła się przebudowa przepustu w ciągu
ulicy Strumieńskiej pomiędzy Jasienicą a Rudzicą, dzięki czemu znów droga jest przejezdna.
Choć odczuwaliśmy z tego powodu utrudnienia w
przejeździe, to dobrze się stało, że ten remont
udało się wykonać. Ruch na drodze jest bowiem
coraz większy, a stan techniczny tego przejazdu
przez ciek wodny stawał się coraz większym za-

grożeniem. Zwłaszcza w okresach intensywnych
deszczów miejsce to stawało się niebezpieczne
dla przejeżdżających samochodów, zaś sąsiadujące z przepustem posesje stawały pod wodą. Dlatego bardzo serdecznie dziękuję panu staroście
Andrzejowi Płonce za zainteresowanie tym problemem i jego rozwiązanie. Całość inwestycji
kosztowała ponad 600 tys. zł.
Rozmawiał Mirosław Łukaszuk

NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
11. listopada to dla nas Polaków jedna z najważniejszych dat w kalendarzu. Właśnie wtedy obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości. To właśnie 11 listopada 1918 r. po 123 latach zaborów,
nasz kraj znów pojawił się na mapie Europy.
Tego też dnia społeczność Rudzicy, władze samorządowe i przedstawiciele wszystkich sołectw
naszej gminy spotkali się na Mszy Świętej w kościele Narodzenia Św. Jana Chrzciciela w Rudzicy,
by przed ołtarzem rozpocząć obchody Święta Niepodległości. Pod przewodnictwem proboszcza miejscowej parafii ks. Jacka Wójcika, w asyście dziekana ks. Piotra Grochowieckiego, wicedziekana Andrzeja Szczepaniaka, ks. seniora Jana Gustyna, ks.
wikariusza Mateusza Steczka i diakona Józefa Skurzoka dziękowaliśmy za dar wolności i niepodległości oraz zanosiliśmy modły o pomyślność naszej
Ojczyzny.
Następnie z orkiestrą strażacką z Mazańcowic
uczestnicy przemaszerowali pod Pomnik Poległych
za Ojczyznę, znajdujący się obok kościoła. Tu
wszyscy, przy akompaniamencie orkiestry, odśpiewali hymn państwowy, a następnie delegacje samorządowców, rad sołeckich, szkół i organizacji społecznych w ciszy i skupieniu złożyły wiązanki
kwiatów.
Po oficjalnych uroczystościach wójt gminy Jasienica Janusz Pierzyna podziękował za godne
uczczenie święta naszej Ojczyzny oraz za liczny
udział i zaprosił uczestników do sali Filii Gminnego
Ośrodka Kultury w Rudzicy, gdzie zebrani wysłuchali pięknego koncertu pieśni papieskich „Błogosławieni miłosierni" w wykonaniu Chybskiej Orkiestry Rozrywkowej pod kierunkiem Waldemara No-
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wakowskiego oraz wokalistów Magdaleny Wydrińskiej i Kamila Malchara.
Wcześniej, przed świętowaniem w Rudzicy,
Wójt Janusz Pierzyna wraz z przewodniczącym Rady Gminy Czesławem Machalicą złożyli wiązankę
kwiatów pod monumentem na skwerze w centrum
Jasienicy, upamiętniającym ofiarę życia wszystkich
mieszkańców naszej gminy, którzy polegli w czasie
obu wojen światowych.
Foto: A. Feruga

5

WIEŃCE NA GROBIE EDKA
Złożeniem wieńców i modlitwą na cmentarzu w Mazańcowicach uczczono pamięć plutonowego Edwarda Andrzeja Biesoka „Edka” i
jego żołnierzy z oddziału Narodowych Sił
Zbrojnych.
Jak co roku przed Dniem Wszystkich Świętych
społeczność gminy Jasienica uczciła pamięć pochodzącego z Mazańcowic Żołnierza Wyklętego.
We wtorek 26 października w uroczystości na
cmentarzu wziął udział m.in. wicewójt gminy Jasienica Krzysztof Wieczerzak, wicewojewoda śląski Jan Chrząszcz, wicemarszałek Beata Białowąs, wicestarosta bielski Andrzej Kamiński, w
asyście przedstawicieli policji, wojska, straży PSP
w Bielsku-Białej i druhów OSP Mazańcowice z
pocztem sztandarowym. Zebrani modlili się
wspólnie z proboszczem ks. Piotrem Grochowieckim.
Plutonowy Edward Biesok „Edek” był żołnierzem Narodowych Sił Zbrojnych, jego szczątki
złożono na cmentarzu w Mazańcowicach w 2013
r. w grobie wojennym wraz z poległymi i pomordowanymi innymi żołnierzami z jego oddziału.
Przeniesiono je wtedy z tajnego grobu na stokach

Błatniej, gdzie Edek zginął 13 maja 1946 r. w
zwycięskiej potyczce z plutonem MO i komunistycznych sił bezpieczeństwa.
Edek urodził się w 1927 r. w Mazańcowicach.
Podczas okupacji za jawnie niechętny stosunek do
Niemców i odmowę rodziców podpisania Volkslisty został wywieziony na roboty do Niemiec,
skąd szybko uciekł. Po wojnie wstąpił do oddziału Narodowych Sił Zbrojnych por. Henryka Flamego „Bartka” i zorganizował ośmioosobową
grupę bojową. Przeprowadziła ona szereg akcji,
głównie upominawczych, wobec gorliwych działaczy nowego ustroju.

OBCHODY ŚWIĘTA MYŚLIWYCH
W środę 3 listopada w leśnej Dolinie Św.
Wendelina w Rudzicy, odbyła się msza święta ku
czci św. Huberta.
Zgromadzeni oddali cześć świętemu Hubertowi dziękując za wszelkie łaski w minionym roku
oraz prosili o opiekę na następny czas.
W tym roku zebrali się członkowie kół łowieckich „Ślepowron” z Rudzicy, „Knieja” z Zabrzega, „Hubertus” z Międzyrzecza, „Bielsko” z Bielska-Białej oraz „Bażaniec” z Czechowic-Dziedzic. Łowiecką atmosferę stworzyli sygnaliści koła „Ślepowron”, którzy przed pocztami sztandarowymi kół łowieckich wygrywali na trąbkach i
rogach myśliwskie melodie. Msza zgromadziła
również wielu tutejszych parafian oraz zaproszonych gości.
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Hubertowskiej mszy świętej z tej okazji
przewodniczył ks. kanonik Jacek Wójcik, proboszcz parafii w Rudzicy.
(fot. Damian Świńczyk)
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WYRÓŻNIENIE DLA MUZYKA
Stanisław Urban, wybitny pedagog i
świetny muzyk, został nominowany z gminy
Jasienica do Nagrody Starosty Bielskiego
im. Księdza Józefa Londzina.
– Gratuluję zasłużonemu dla naszej
gminnej społecznościpanu Urbanowi nominacji i wyróżnienia w powiatowym konkursie. To okazja, aby do powinszowań dołączyć również podziękowania za jego
ogromne zaangażowanie w muzyczny rozwój młodego pokolenia naszej gminy i duży
wkład w życie kulturalne naszej społeczności – mówi wójt Janusz Pierzyna.
W tym roku na wniosek starosty bielskiego Odznakę Honorową „Zasłużony dla
Kultury Polskiej” wręczono Marii Szubert,
która kieruje Zespołem Regionalnym ”Jasieniczanka”.
Nagrody Londzina dla najwybitniejszych
postaci powiatu bielskiego w tym roku
przyznano już po raz 22. Uroczysta gala została zorganizowana w piątek 12 listopada w
Bielskim Centrum Kultury. Stanisław Urban
był jedną z dziesięciu osób nominowanych
ze wszystkich gmin powiatu bielskiego,
otrzymał wyróżnienie.
Jak podkreśla wójt Janusz Pierzyna, działalność Stanisława Urbana obejmuje szeroką
aktywność w zakresie upowszechniania muzyki, wychowania muzycznego dzieci i
młodzieży, a także moderowania grupy muzycznej. Jest absolwentem Akademii Muzycznej w Krakowie, od lat pracuje jako nauczyciel muzyki i plastyki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jasienicy. W 2000 r.
przy ówczesnym Gimnazjum w Jasienicy
założył Zespół „Big Band”. Przez cały ten
okres jest jego dyrygentem, z dużym zaangażowaniem kieruje zespołem, w którego
szeregach wychowują się i grają kolejne pokolenia młodych muzyków z terenu gminy
Jasienica.
Kreatywność artystyczna dyrygenta, jego
umiejętność skupiania wokół siebie utalentowanych muzyków zaowocowały stworzeniem zespołu, który szybko stał się kulturalną wizytówką Jasienicy. Repertuar zespołu
jest zróżnicowany, Big Band wykonuje muzykę poważną, klasyczną, standardy jazzowe, utwory swingowe, evergreeny, przeboje
pop, polskie przeboje muzyki rozrywkowej.
Warto podkreślić, że muzyka Big Bandu
towarzyszy nieodłącznie ważnym uroczystościom w gminie Jasienica, także powiatowym wydarzeniom czy uroczystościom.
Co roku można koncertu zespołu wysłuchać
podczas licznych imprez, takich jak doroczny finał WOŚP, karnawałowy koncert Big
Bandu, Lato w Jasienicy, majówki szkolne.
listopad 2021

Obecnie zespół tworzy 26 muzyków, grających na
takich instrumentach, jak saksofony altowe, saksofony
tenorowe, puzony, trąbki oraz w sekcji rytmicznej – gitary, perkusja, instrumenty klawiszowe, Big Band
oczywiście korzysta w swoich wykonaniach także z
możliwości wokalnych. Zdecydowana większość muzyków to pasjonaci – amatorzy wspierani muzykami
zawodowymi.
Za ogromne zaangażowanie w pracę z młodzieżą,
wielkie serce oraz promocję gminy Stanisław Urban
otrzymał Order Sympatii przyznawany przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły i Promocji Gminy Jasienica.
Na co dzień Stanisław Urban zajmuje się nauczaniem muzyki, także podczas zajęć pozalekcyjnych.
Umiejętność zachęcenia i motywowania uczniów do
nauki gry na instrumentach muzycznych, a także zaangażowanie i poświęcenie dla dobra ucznia, obowiązkowość i rzetelność w pracy nauczyciela wychowawcy
do dziś pozostało głównym celem zajęć muzycznych,
prowadzonych przez Stanisława Urbana w Zespole
Szkolno-Przedszkolnym w Jasienicy. Dzięki jego zaangażowaniu młodzież odnosi sukcesy w konkursach zespołów muzycznych (instrumentalnych i instrumentalno-wokalnych) oraz konkursach plastycznych na
szczeblu gminnym, powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym, zdobywając liczne nagrody i wyróżnienia m.in.:
• w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Obiekty
sakralne” uczennica zdobyła tytuł Laureata
• w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Historia
Lotnictwa Polskiego” uczeń zdobył I miejsce
str 8
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• w Powiatowym Konkursie Plastycznym „Nie
dla czadu – czujnik tlenku węgla w każdym
domu” uczennica otrzymała nagrodę specjalną
Komendanta Miejskiego PSP w Bielsku-Białej
• w Międzynarodowym Konkursie Plastycznym
„Mieszkam w Beskidach” uczniowie zdobyli I
miejsce (2016) oraz II miejsce (2017)
• w Konkursie Pieśni Patriotycznej w Lipowej
zespół wokalny zajął I miejsce
• w Powiatowym Konkursie Kolęd i Pastorałek
koło wokalne zajęło I miejsce oraz liczne wyróżnienia

• w I Międzynarodowym Konkursie Kolęd i Piosenek Świątecznych „Rozśpiewane Beskidy” zespół wokalny zajął I miejsce w kategorii
młodzieżowej
• w XVII Powiatowych Spotkaniach Amatorskich Grup Artystycznych SAGA 2016 zespół
wokalno-instrumentalny zajął III miejsce
• w IX Przeglądzie Piosenki Ulubionej „Moja
Nutka” zespół wokalno-instrumentalny zajął I
miejsce.
Spod jego mistrzowskiej ręki wyszło kilkudziesięciu muzyków.

ODZNACZENI ZA DŁUGOLETNI
STAŻ MAŁŻEŃSKI
Ponad pięćdziesiąt par małżeńskich odebrało
medale za długoletnie pożycie małżeńskie.
Pary, które ponad pięćdziesiąt lat temu i więcej
przysięgały sobie miłość i wierność, zostały uhonorowane medalami przyznanymi przez Prezydenta RP
Andrzeja Dudę. Wręczył je wójt gminy Jasienica Janusz Pierzyna w towarzystwie swojego zastępcy
Krzysztofa Wieczerzaka i przewodniczącego Rady
Gminy Czesława Machalicy.
Muzyczną oprawę spotkania w środę 27 października na sali widowiskowej GOK-u przygotowała
Kapela „Brynioki”. – Raz do roku mamy możliwość
spotkania się z państwem w jednym miejscu. Chcemy
wyrazić największą wdzięczność i pogratulować tego,
że przez 50 lat dochowaliście swojej wzajemnej obietnicy, przyrzeczenia miłości i wierności – mówił wójt.
– Znam wielu z was, z działalności w różnych organizacjach, aktywności w stowarzyszeniach, z peł-

nienia społecznych funkcji. Dołożyliście swoją
pracę przy budowie różnych obiektów na terenie
gminy. Chciałbym więc bardzo serdecznie podziękować za to, że mimo posiadania własnych rodzin, różnych osobistych zainteresowań, znaleźliście czas, żeby
dać coś drugiemu człowiekowi, swojej społeczności,
bezinteresownie, bez wynagrodzenia. Taka postawa
uczy szacunku i tolerancji wobec drugiego człowieka.
Oby wasz przykład dla następnego pokolenia był
mocnym wzorem – dodawał.
Za długoletnie pożycie małżeńskie uhonorowanych zostało 51 par, w uroczystości wzięło udział
również 7 par świętujących 60-lecie i jedna para – 65lecie.

WSPARCIE NA CYFRYZACJĘ
Gmina Jasienica otrzymała 358 977 zł
jako dofinansowanie z rządowego programu „Cyfrowa Gmina”.
W imieniu wójta Janusza Pierzyna we
wtorek 26 października symboliczny czek
odebrała sekretarz Gminy Łucja Jenkner.
Pieniądze służą wsparciu rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększeniu cyberbezpieczeństwa w gminach.
Za otrzymane w ramach „Cyfrowej
Gminy” środki Gmina Jasienica może
sfinansować m.in. dalszą cyfryzację urzędu,
zakupić sprzęt komputerowy dla jednostek
podległych, wykupić szkolenia z zakresu
cyberbezpieczeństwa, wyposażyć urząd w
programy wspierające cyfrowe bezpieczeństwo.
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Zdjęcie: Śląski Urząd Wojewódzki. Sala Delegatury Śląskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Bielsku-Białej. Od lewej: Wicewojewoda śląski Jan Chrząszcz, Poseł na Sejm RP Przemysław Drabek, Minister Grzegorz Puda, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Adam Andruszkiewicz, Sekretarz Gminy Jasienica Łucja Jenkner.
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PONOWNIE W ZARZĄDZIE OSP
Janusz Pierzyna ponownie został wybrany na
prezesa Oddziału Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Jasienicy.
Spotkanie na sali widowiskowej Drzewiarza w
piątek 29 października było okazją do podsumowania pięcioletniej działalności Zarządu Oddziału
Gminnego i jednostek OSP z terenu gminy Jasienica. Omówiono sprawy bieżące związane z działalnością strażaków ochotników. Przybliżono kwestie
dotyczące przeprowadzonych akcji gaśniczo-ratunkowych. Przedstawiono również inwestycje i zakupy wyposażenia oraz sprzętu w poszczególnych
jednostkach, które w części były finansowane z pozyskanych środków zewnętrznych, budżetu Gminy
oraz własnych środków OSP.
– Minęła kolejna kadencja naszej działalności.
Do codziennych dla strażaków trudności już dawno
przywykliście, ale ten okres był szczególny, bo
oprócz niebezpieczeństw związanych z ratowaniem
ludzkiego życia i dobytku, trzeba było samemu
strzec się przed zagrożeniem ze strony koronawirusa, co stwarzało kolejne trudności. Dzisiaj składam
na wasze ręce podziękowania za bezinteresowną
służbę, bo bez względu na zagrożenia nigdy nie
odmówiliście pomocy. Jestem dumny, że mamy takich strażaków w naszej gminie – zaznaczał wójt
Pierzyna.
Ogółem jednostki OSP w gminie Jasienica liczą
821 członków, w tym:
• członkowie czynni – 642, w tym kobiety 99,
• honorowi – 37, w tym kobiety 5,
• wspierający – 142, w tym kobiety 30.
Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze składają się z
11 drużyn, liczących 151 członków, w tym 56
dziewcząt i 95 chłopców.
Podczas zarządu Stanisław Baczyński, radny
Sejmiku Województwa Śląskiego, oraz Janusz Pierzyna wręczyli przyznane przez Sejmik Województwa Śląskiego odznaki i medale:
• „Złotą Odznakę Honorową Za Zasługi dla Województwa Śląskiego”: Stanisławowi Cebulakowi,
Zbigniewowi Żurowi, Helenie Janocie, Józefowi
Ryrychowi, Romanowi Marekwicy, Krzysztofowi
Wieczerzakowi, Florianowi Ferudze, Wiesławowi
Siąkale, Stanisławowi Cypcerowi, Romanowi
Nowakowi, Ireneuszowi Suchemu,
• „Srebrną Odznakę Honorową Za Zasługi dla Województwa Śląskiego”: Aleksandrowi Szymali,
Piotrowi Duławie,
• Medalem Honorowym im. Bolesława Chomicza
odznaczono Tomasza Donocika.
Z kolei Helenie Janocie podziękowano za 43 lata
pracy na stanowisku sekretarza Zarządu Gminnego
Związku OSP w Jasienicy, a Januszowi Konderli
wręczono podziękowania za pełnioną funkcję naczelnika OSP Grodziec w latach 2009-2021, Józefowi Ryrychowi za pełnioną funkcję prezesa OSP
Świętoszówka w latach 2003-2021, Zbigniewowi
Żurowi za pełnioną funkcję naczelnika OSP Jasienilistopad 2021

ca w latach 1996-2021, Florianowi Ferudze za pełnioną funkcję prezesa OSP Jasienica w latach 20012021, Jakubowi Polokowi wręczono podziękowania
za pełnioną funkcję naczelnika OSP Łazy w latach
2016-2021
W zjeździe uczestniczyli delegaci reprezentujący
wszystkie jednostki OSP z terenu gminy Jasienica
oraz zaproszeni goście, m.in. st. bryg. Zbigniew Mizera, Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej, Stanisław Nycz, prezes Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w BielskuBiałej, Marek Rączka, naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego w Bielsku-Białej, Jarosław
Czylok, komendant Komisariatu Policji w Jasienicy,
Czesław Machalica, przewodniczący Rady Gminy
Jasienica.
Podczas spotkania wybrano na kolejną kadencję,
liczącą pięć lat, nowy Zarząd Oddziału Gminnego
OSP RP w Jasienicy, Komisję Rewizyjną, delegatów na Zjazd Oddziału Powiatowego Związku OSP
RP oraz przedstawicieli do Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP.
Zarząd ukonstytuował się w następujący sposób:
1. Prezes – Janusz Pierzyna
2. Wiceprezes – Florian Feruga
3. Wiceprezes – Krzysztof Kuś
4. Wiceprezes – Wiesław Siąkała
5. Komendant Gminny – Roman Marekwica
6. Za-ca Komendanta Gminnego – Zbigniew Żur
7. Sekretarz – Joanna Olczyk
8. Skarbnik – Aleksander Szymala
9. Członek prezydium (odpowiedzialny za MDP)
– Artur Duława
10. Członek zarządu – Stanisław Cebulak
11. Członek zarządu – Adam Pośpiech
12. Członek zarządu – Janusz Czylok
13. Członek zarządu – Sławomir Duźniak
14. Członek zarządu – Antoni Żur
15. Członek zarządu – Krzysztof Droździk
16. Członek zarządu – Andrzej Stańco
17. Członek zarządu – Mariola Kurzius
18. Członek zarządu – Bronisław Wydra
19. Członek zarządu – Łukasz Piszczałka
20. Członek zarządu – Roman Nowak
21. Członek zarządu – Józef Stroka
22. Członek zarządu – Andrzej Mucha
23. Członek zarządu – Marcin Kieczka
Gminna Komisja Rewizyjna:
1. Przewodniczący – Ireneusz Suchy
2. Wiceprzewodniczący – Tomasz Donocik
3. Sekretarz – Grzegorz Kapias
4. Członek Komisji – Andrzej Rojczyk
5. Członek Komisji – Emil Łukasz
Delegaci na Zjazd Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP:
1. Prezes – Janusz Pierzyna
2. Wiceprezes – Krzysztof Kuś
3. Wiceprezes – Florian Feruga
4. Skarbnik – Aleksander Szymala
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5. Komendant Gminny – Roman Marekwica
6. Członek – Stanisław Cebulak
7. Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej – Tomasz Donocik
8. Członek – Sławomir Duźniak
9. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Ireneusz
Suchy
10. Członek – Artur Duława
11. Członek – Bronisław Wydra

12. Zastępca Komendanta Gminnego – Zbigniew
Żur
Przedstawiciele Zarządu Oddziału Gminnego do
Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP:
1. Prezes – Janusz Pierzyna
2. Wiceprezes – Krzysztof Kuś
3. Wiceprezes – Florian Feruga
4. Członek – Stanisław Cebulak
5. Członek – Artur Duława
6. Komendant Gminny – Roman Marekwica

NOWY WÓZ STRAŻACKI
O nowy wóz strażacki wzbogaciła się jednostka OSP w Iłownicy.
– Cieszę się, że udało nam się pozyskać kolejny,
piąty już, fabrycznie nowy samochód tej klasy. Zakup wozów strażackich jest możliwy dzięki środkom z budżetu Gminy, a także pozyskanym środkom zewnętrznym. To kolejna inwestycja w bezpieczeństwo i życie mieszkańców naszej gminy. Strażacy z Iłownicy będą bezpiecznie i profesjonalnie
prowadzili akcje gaśnicze w swoim sołectwie i na
terenie całej Jasienicy – mówi wójt Janusz Pierzyna.
Oficjalne przekazanie odbyło się w czwartek 21
października. Delegacja strażaków OSP Iłownica na
czele z wójtem gminy Jasienica, odebrała pojazd od
producenta firmy Szczęśniak. Tam na ręce prezes
Anny Szczęśniak wójt Janusz Pierzyna wręczył pamiątkową tabliczkę z podziękowaniem za nieoceniony wkład w rozwój zaplecza przeciwpożarowego
i ratowniczego na terenie gminy Jasienica. Następnie przed remizą jednostki nowy nabytek powitali
druhowie i mieszkańcy Iłownicy.
Samochód kosztował 831 726 zł, z czego 250000
zł wójt pozyskał ze środków KG PSP pochodzących
z odpisu z ubezpieczeń od ognia, 200 000 zł od
Marszałka Województwa Śląskiego, zaś 381 726 zł
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pochodzi z budżetu Gminy Jasienica.
Samochód pożarniczy marki Renault D16 typu
GBA z napędem 4x4, określany jako średni samochód ratowniczo-gaśniczy, jest fabrycznie nowy,
uterenowiony, z sześcioosobową kabiną. Wyposażony został w moduł gaśniczy, ma zbiornik na wodę
o pojemności 3,5 tys. litrów i osobny na środek pianotwórczy o pojemności 350 litrów. Również wyposażony został w dwuzakresową autopompę marki
Godiva P2A2010 o wysokiej wydajności i działko
dachowe.
W okresie ostatnich trzech lat Gmina Jasienica
zakupiła pięć nowych samochodów dla następujących jednostek OSP:
• Mazańcowic, GCBA Renault K440, koszt pojazdu 1 040 000 zł,
• Międzyrzecza Dolnego, GBA Renault D16,
koszt pojazdu 809 955 zł,
• Świętoszówki, GBA Renault D16, koszt pojazdu
821 148 zł,
• Rudzicy, GCBA Scania P320, koszt pojazdu 929
880 zł,
• Iłownicy, GBA Renault D16, koszt pojazdu
831 726 zł.
Łączny koszt pojazdów wyniósł 4 432 709 zł.
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MIEJSCE DLA ŁAZÓW
Gmina Jasienica ogłosiła przetarg na wyłonienie wykonawcy budynku nowej strażnicy OSP w
Łazach wraz z salą dla mieszkańców sołectwa.
– Nowy obiekt nie tylko poprawi warunki
służby druhów z miejscowej jednostki, ale przysłuży się również integracji mieszkańców sołectwa. Oprócz bowiem garaży i pomieszczeń na
przygotowania do służby dla strażaków, na piętrze znajdzie się również spora sala wraz z całym
zapleczem. Liczę, że oprócz spotkań sołeckich
gromadzących wszystkich mieszkańców, będą tu
prowadzić swoją działalność także miejscowe organizacje społeczne i stowarzyszenia– wyjaśnia
wójt Janusz Pierzyna.
Strażnica powstanie w innym miejscu niż dotychczasowa, obok szkoły i w sąsiedztwie kościoła. Stara remiza już dawno przestała wystarczać,
na dodatek obiekt jest w złym stanie technicznym.
Żeby wesprzeć jednostkę strażacką Gmina w
2018 r. zdecydowała się przejąć obiekt, jednak
ekspertyza wykazała, że, lepiej wybudować nowy, odpowiedni i dostosowany do współczesnych
potrzeb. Dodatkowym argumentem za budową

nowej strażnicy była też właśnie wspomniana duża sala, której w Łazach do tej pory po prostu nie
ma.
Budowa nowej strażnicy jest możliwa po tym,
gdy latem wszedł w życie miejscowy plan zagospodarowania sołectwa Łazy. Zaraz potem Gmina
wystąpiła o wydanie zezwolenia na budowę, a następnie ogłosiła przetarg na wykonawstwo. Jego
wynik poznamy w grudniu, budowa ruszy w
przyszłym roku.
Przypomnijmy, na parterze zaprojektowano
dwa duże garaże oraz pomieszczenia, służące
strażakom do przygotowań i zebrań roboczych,
szatnie, sanitariaty. Będzie też część wyznaczona
na potrzeby Koła Gospodyń Wiejskich i sołtysa.
Z kolei na piętrze zostanie zbudowana duża sala
konferencyjna o powierzchni 190 mkw., która posłuży do przeprowadzania zebrań wiejskich, będzie też całe niezbędne zaplecze kuchenne i sanitariaty. Podobnie jak we wszystkich nowych budynkach, które stawia Gmina, obiekt będzie pozbawiony barier architektonicznych, co oznacza
m.in. zbudowanie windy

WIĘCEJ REMONTÓW DRÓG
Blisko 6,5 kilometra dróg gminnych przeszło
w tym roku remonty. Co więcej, obecnie remontowane są jeszcze kolejne drogi.
– Remonty ulic w tym roku obejmą znacznie
szerszy zakres, niż zaplanowaliśmy na początku.
Prace na drogach zdecydowanie poprawią dojazd
do miejscowości naszej gminy – mówi wójt Janusz Pierzyna.
Wraz z początkiem roku na remonty dróg
Gmina Jasienica przeznaczyła 1,7 mln zł.Tradycją
się stało, że ulice, które należy poddać naprawie
wyznaczają sami mieszkańcy sołectwa, wspólnie
z sołtysem i radą sołecką. Okazało się wtedy, że
lista obejmuje tak wiele pozycji, że zaplanowana
kwota będzie zbyt mała. – Sytuacja finansowa naszej Gminy jest bardzo stabilna, mamy zarezerwowane środki na inwestycje niezbędne dla rozwoju, a do takich należy zaliczyć poprawę stanu
infrastruktury drogowej. Dlatego zdecydowaliśmy
się dołożyć kolejny milion na prace na drogach –
wyjaśnia Janusz Pierzyna.
Łącznie więc na remonty dróg gminnych
przeznaczono 2,7 mln zł. Prace w dwóch częściach przeprowadzono na ul. Polnej w Bielowicku, Bożka w Bierach, św. Jana Sarkandra w Iłownicy, Kwiatowej, bocznej od Łaziańskiej, bocznej
listopad 2021

od Ogrodowej, Stawowej i Cyprysowej w Jasienicy, Borek w Landeku, Kamieniec w Łazach, Leśnej w Roztropicach, Słonecznej w Świętoszówce, Olchowej w Wieszczętach, a także Pogodnej
wraz z odnogą, Czechowickiej i Leśnej w Mazańcowicach, Zalewowej, Dudówka, Jazowej i Na
Kopcu w Międzyrzeczu Górnym oraz Cegielnianej, Dawnej, Miodowej, Przelotowej i Zdrojowej
w Rudzicy.
W ramach prac sfrezowano i wyrównano nawierzchnie, przy niektórych drogach ustabilizowano podbudowę, a następnie nałożono dwie
warstwy bitumiczne. Dodatkowo utwardzono pobocza i poprawiono stan przyległych do ulic odwodnień. To łącznie ponad 6,4 kilometra.
Te prace już zakończono. Okazało się przy
tym, że wydano na nie ponad 2 mln zł z założonych 2,7 mln zł. – Zdecydowaliśmy więc, że zaoszczędzone pieniądze przeznaczymy na remonty
kolejnych odcinków dróg. Te prace już trwają –
mówi Janusz Pierzyna. Chodzi o odcinki ulic
Granicznej w Mazańcowicach, św. Jana Chrzciciela w Rudzicy, św. Jana Sarkandra w Iłownicy
oraz Zagóra w Grodźcu. Prace potrwają kilka tygodni.
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Z G Ó R K I …
Dzień Idioty!
Listopad jest, już z samej nazwy, smutnym,
depresyjnym, pełnym zadumy miesiącem. I nie są
tego w stanie przykryć, ani zamazać, ostatnie kolorowe liście, wariujące na coraz zimniejszym
wietrze. Nie dziwi więc, że Dzień Wszystkich
Świętych (dla wierzących) lub Dzień Zmarłych
(dla ateistów) obchodzimy właśnie w listopadzie,
gdy życie zamiera, chowa się bojaźliwie pod ziemią przed zimą, by doczekać wiosny i wybuchnąć
zielonością w słoneczność i błękit.
Dni są coraz krótsze, mrok coraz dłuższy, ale –
by się nie dać zdominować ponurym myślom –
będę żeglował w klimaty cieplejsze i mniej poważne. Jak już wspomniałem, w listopadzie obchodzimy, pełen zadumy, Dzień Wszystkich
Świętych. Natomiast w marcu Międzynarodowy
Dzień Kobiet, które nie zawsze święte (grzeszność, w równej mierze, dotyczy też panów, o
czym wspominam, żeby nie być posądzonym o
seksistowskie widzenie kobiet, bo do licznego
grona moich znajomych, należą też wojujące feministki!). I właściwie na tych dwóch dniach
można by zakończyć. A przecież nietypowych
świąt jest chyba kilkaset.
Zacznijmy może od dni kulinarnych. I tak
mamy np. Międzynarodowy Dzień Sernika, D.
Majonezu Kieleckiego, D. Zupy Błyskawicznej,
D. Ptysia, D. Bitej Śmietany, Międzynarodowy
Dzień bez Oleju Palmowego, Dzień Naleśnika,
Światowy Dzień Budyniu, a nawet D. Marihuany!
Jak człowiek poje, trzeba coś wypić. Także w
tym temacie kalendarz nie znosi pustki, bo już
czekają: D. Napojów Wyskokowych, a zaraz potem Światowy D. Kaca, D. Polskiej Wódki, D.
Taniego Wina. M. D. Cytrynówki, D. Słomki do
picia i M. D. Zagrychy…
Nie mogły też zostać pominięte zwierzątka.
Dlatego istnieją Dzień Wiewiórki, Zebry, Ś. D.
Żaby, Ś.D. Szczura, Ś.D. Osła, M. D. Jednorożca…
Obchodzi się też dni kojarzące się negatywnie:
D. Podłości, M. D. Tajniaka, D. Kajdanek, ale

także mające koić nerwy: D.
Odpoczynku dla Zszarpanych Nerwów, Ś. D. Robienia na Drutach w Miejscach
Publicznych, D. Leniwych
Spacerów, Ś. D. Drzemki w
Pracy, D. Patrzenia się w
Niebo czy Ś. D. Powolności.
Prócz nich wymyślono inne oryginalne święta:
D. Sprzątania Biurka, D. Wzajemnej Adoracji, D.
Piszczałek i Fujarek, M. D. Kopania Rowów,
M.D. Walki na Poduszki, Ś. D. Nagiego Ogrodnictwa, D. Samolotów z Papieru, D. Ćwiczenia
przed Lustrem Prośby o Podwyżkę, D. Spadającego Liścia, Ś. D. Jazdy Nago na Rowerze, czy (a
fe!) Światowy Dzień Puszczania Bąków!!!!
Oczywiście – najliczniejszą grupę obchodzonych dni stanowią te nawiązujące bezpośrednio,
czy też pośrednio do spraw damsko-męskich. Zacznijmy niewinne: D. Dziewic, D. Bez Bielizny,
D. Ukrytej Miłości, D. Bez Stanika, D. Wtulania
się, D. Łapania za Biust, M.D. Kobiecego Orgazmu, D. Całowania Złotowłosych, D. bez Prezerwatywy, Ś. D. Gry Wstępnej, M. D. Seksu, Ś. D.
Bez Majtek …
Są też dni, które to ja mogę świętować, np.: D.
Dziwaka i M. D. Leworęcznych!
Pewnie jesteście Państwo zgorszeni tym, że
zaczynam od Wszystkich Świętych, a kończę na
Ś. D. bez Majtek. Cóż, samo życie, bo nawet
święci mieli do czynienia z majtkami, a czasami,
zostawały świętymi nawet wielkie jawnogrzesznice!
Zapytacie pewnie Państwo, skąd o tym
wszystkim wiem? Wiem, bo wpadł mi do ręki Kalendarz Świąt Nietypowych, w którym można
znaleźć nie tylko wymienione, ale i dziesiątki czy
setki innych świat. W owym kalendarzu zostało
tylko osiem wolnych dni. Proponuję więc od siebie jeszcze jeden dzień: Światowy Dzień Idiotów
Wymyślających Nietypowe Święta!!!
Juliusz Wątroba

Patriotyzm nie polega na przekrzykiwaniu się kto Polskę bardziej kocha.
Rzecz w tym, aby po cichu, z zaciętymi zębami, nieco pochylonym karkiem, ale z podniesioną głową żyć w niej i nie uciekać.
Aleksander Kamiński,
12
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ŻALIŁ SIE STARZYK, ŻALIŁA SIE STARKA
Witóm piyknie.
Witóm Was piyknie moji roztomili czytocze,
nie wiym czy je nas jeszcze kupe, co to radzi
mómy te naszóm mowe, spóminki ło tym minionym świycie, kiery my przeżyli. Dziwómy sie na
ty dzisiejsze czasym kierych niejedyn nie rozumiy
i dynczy go myśl, co to dali bydzie, jak do se rade
z tym nowym, w kierym je coroz miyni serca, miłości, wycióngniyntej rynki ku drugimu człowiekowi.
Tóż słyszymy jak sie żali niejedyn starzyk, a
niejedna starka, kierym to przyszło na stare roki
samym w chałpie być, bo dziecka się wykludziły.
Ja, ja, downi było inaczy, już malutki Jónek
wiedzioł, że je nejmłodszy, zostanie na chałpie i
łojcami się załopiekuje. Roztomajcie sie tam na ty
stare roki żyło, było biydnie, ale zawsze mógli rachować na wsparci dziecek. A to im drzewa narómbali na zime, wóngli do szopki skludzili, zogón zryli. A dzisiejsi starzycy muszóm rachować
jyno na siebie.
Pamiyntóm, jak mi kiesik opowiadała znómo,
że tak sie porobiło i musiała sie po ślubie przekludzić do chłopa, a łojcowie zostali sami w chałpie. Ale nie było ani jednego dnia, kiech krowy
podojiła, gowiydź łodbyła, brałach jedno z dziecek i tyrckigo leciałach do łojców, coby sie dowiedzieć, czy czego im nietrzeja. A chcym powiedzieć, że trzeja było się śpiychać, coby za pół
godziny być łunich. Czasym ty wieczorne odwiedziny przecióngły sie aż do dwanostej, ale nie żałujym ani jednej minuty, bo łóni potrzebowali
mie, a jo ich.
A dzisio, co sie to na tym świeycie porobiło,
wszyndzi kupe nienawiści, pychy, zowiści, chciwości, fórt mało i mało. Fórt cosi się noleży. Ni
ma czasu, coby stanóńć na chwile i pomyśleć, czy
sie też mie cosi nie należy. Nie łumiymy już łuśmiychnóć się życzliwie do drugigo człowieka,
spytać ło zdrowi, czy mu w czym nie pumóc. To
tak mało kosztuje, ale ni ma czasu, trzeja lecieć
dali, bez łopamiyntanio. Aż dzwon na kościele
wydzwoni koniec twojego żywota, a to coś zgromadził insi pozbiyrajóm i jeszcze sie na stypie do
kupy powadzóm.

Dzisio je inaczy. Jónek
wiy łod mała, że w chałpie
przy łojcach nie bydzie siedzioł, wysztudyrowoł i z
chałpy wylecioł. Zuzka też
do miasta gibko się wyniósła, mieszkani kupiła, kredytów nabrała. Tóż góni łod rana do wieczora. Kaj
by tam do łojców na dziedzine leciała, dyć ni ma
czasu. Łóni tam bezmała rady se tam dajóm. Auto
muszym zmiynić, nowóm marke łobrać, sómsiadów zadziwić, niech pynknóm z zazdrości jak jelita w warze. Paweł też nie czakoł, hneda się wykludził, w wielkim mieście został kajsik dyrektorem. A starzycy z łokna darymnie wyglóndajóm,
na dziecka i wnuki kożdy dziyń czakajóm. Ale ich
nie widać, na dródze chichutko a w sercach ojcowskich fórt płynie ta nuta, jaki dziecka biydne
fórt czasu ni majóm, harujóm okropnie, coby się
łutrzymać. To nic łotela, że nie przyjechali, byleby się łóni dobrze w mieście mieli.
A jo wóm powiym drodzy starzykowie, łóni
bydóm na pewno na waszym pogrzebie. Jyny po
wiela dychocie, powiela sie tlicie, stówke do stóweczki jyny łodkłodejcie, bo w grejcarach siła.
Pogrzyb moc kosztuje, zrobióm na bogato. Niech
się świat dziwuje, jako to je wspaniało, zamożno
ta nasza rodzina. Przyjadóm też jeszcze na
Wszystkich Świyntych autami szumnymi, coby
podziw wzniecić, kwiotkami piyknymi cały grób
zakryjóm, a znicze łogrómne bydóm piyknie
świycić.
A jo słyszym głos starzyków spod grobowej
płyty: potrzebowali my was, ale was nie było, teraz już niczego łod was nóm nie trzeja, bo z czystym sumiyniym poszli my do nieba. Ale tela ludzi na świycie je biydnych, potrzebujóm serca i
łotwartej rynki. Idźcie im pumogać, coście zaniedbali próbujcie naprawić. Radzi bydóm kie do
nich przydziecie. Pumogejcie tym, kierym tego
trzeja, dzielcie chlyb, śmiych, płacz i też serca
myśli, a z czystym sumiyniym pójdziecie do nieba.
J. N. Josiyniczanin

„Bądź takim, abyś nie musiał czerwienić się sam przed sobą.”
Victor Hugo

„Człowiek, który umie żyć w harmonii z samym sobą, jest szczęśliwy.”
Oscar Wilde
listopad 2021
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KLASY NA NOWY SEMESTR
Dobiega końca rozbudowa Szkoły Podstawowej w Świętoszówce. Uczniowie naukę w nowej
części zaczną już w kolejnym semestrze.
– Szkoła powiększy się nie tylko o nowe sale
lekcyjne, ale również stołówkę. Nowe powierzchnie zdecydowanie poprawią warunki nauczania w placówce, bo sytuacja po reformie
oświaty stała się tutaj trudna – wyjaśnia wójt Janusz Pierzyna. Przypomnijmy, że szkoła w Świętoszówce przez wiele lat była modernizowana i
znacząco poprawiał się jej stan techniczny.
Obiekt był jednak dostosowywany do systemu, w
którym nauka w szkołach podstawowych trwa 6
lat. Wraz z reformą oświaty z 2017 r. zmodernizowany obiekt okazał się zbyt mały, aby bez problemu pomieścić dodatkowe dwa roczniki w klasach 7 i 8.
– Musieliśmy rozwiązać problem z brakiem sal
lekcyjnych, aby dzieci nie musiały się uczyć po
nocach, na kilka zmian. Liczę, że nowy segment
będzie rozwiązaniem, który będzie zdawał egzamin przez wiele kolejnych lat – dodaje wójt.
Przypomina, że ta część gminy należy do jednych
z najszybciej się rozwijających, przybywa nowych domów i nowych mieszkańców, a więc także nowych uczniów. Powiększona szkoła będzie
mogła ich wszystkich przyjąć. Z myślą o nowym
młodym pokoleniu w ostatnich latach poprawiano
nie tylko stan techniczny i warunki nauczania w
szkole, ale również rozbudowano salę gimnastyczną, powstały też nowoczesne boiska.

Nowy segment połączony korytarzami z istniejącym budynkiem zbudowano w ciągu niespełna
dwóch lat. Jego architekturę dostosowano do
obecnego obiektu. Budowla o wymiarach 30 na
11,5 m ma trzy kondygnacje, na parterze i I piętrze powstały po trzy sale lekcyjne. Z kolei na
użytkowym poddaszu są gotowe dwa pomieszczenia, które będzie można wykorzystać zgodnie
z pojawiającymi się potrzebami placówki. Jednocześnie z segmentem dydaktycznym w luce pomiędzy istniejącym budynkiem szkolnym a salą
gimnastyczną powstała stołówka wraz z kuchnią.
Jak wyjaśnia wójt Janusz Pierzyna, prace są na
ukończeniu, na przełomie roku rozpocznie się
proces odbiorów technicznych. Po ich zakończeniu już w nowym semestrze rozpocznie się nauczanie w nowym segmencie.

BIBLIOTEKA WZMACNIA
Drodzy Mieszkańcy naszej Gminy oraz Czytelnicy naszych Bibliotek!
W ten jesienny czas, który przynosi nam odrobinę więcej chwil pragniemy Was zaprosić w nasze progi. Przypominamy, że wszystkie biblioteki
na terenie Gminy Jasienica są otwarte, a dla
wspólnego bezpieczeństwa działają w reżimie sanitarnym. W maju przywrócona została bezpośrednia obsługa Czytelników i wolny dostęp do
półek, dlatego każdy mieszkaniec może wejść do
biblioteki i sam wybrać sobie książki, które
chciałby przeczytać w jesienne długie wieczory.
Czas zamknięcia bibliotek, który mam nadzieję
jest za nami, nie został zmarnowany. Zbiory biblioteczne zostały odnowione i wzbogacone o
bardzo wiele nowości wydawniczych. Zakupiliśmy i oddaliśmy do rąk czytelników już ponad
2700 nowych książek, a to nie koniec zakupów,
ponieważ w październiku nasza Biblioteka znalazła się na liście rankingowej Ministra Kultury,

Dziedzictwa Narodowego i Sportu i uzyskała dofinansowanie na zakup nowości wydawniczych.
Od czerwca 2021 r. w Bibliotece w Jasienicy
można korzystać z darmowego dostępu do wypożyczalni Academica umożliwiającej korzystanie
ze zbiorów cyfrowych Biblioteki Narodowej.
Dzięki Academice studenci oraz uczniowie mają
dostęp do 3 milionów publikacji z zakresu literatury naukowej i popularnonaukowej (książek i artykułów z czasopism) potrzebnych w procesie
kształcenia oraz przygotowywania prac licencjackich i magisterskich. Zainstalowany w jasienickiej bibliotece terminal pozwala użytkownikom
na przeszukiwanie zasobów, rezerwację obiektów, wyświetlanie publikacji i tworzenie notatek
do obiektów.
Od sierpnia 2021 r. miłośnicy ebooków mogą
korzystać z bezpłatnego dostępu do nich aż w
trzech serwisach: Ebookpoint BIBLIO, IBUK
Libra oraz Legimi.
str 15
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BIBLIOTEKA WZMACNIA
Wystarczy przyjść do Biblioteki, zostać
jej czytelnikiem, pobrać kod i cieszyć się
czytaniem w każdym miejscu i o każdej porze.
- Na platformie LEGIMI znajduje się
bogaty wybór beletrystyki, a oferta uzupełniana jest na bieżąco nowościami wydawniczymi. Dostęp do serwisu jest możliwy poprzez aplikację mobilną, w tym na wybranych czytnikach (nie jest dostępna na Kindle).
- IBUK libra umożliwia czytelnikom
darmowy dostęp do ponad 5259 ebooków.
Wśród e-książek znajdują się publikacje naukowe oraz z zakresu literatury pięknej, literatury faktu, literatury dla dzieci i młodzieży, a także poradniki i słowniki.
- Serwis Ebookpoint BIBLIO zawiera
bogaty wybór literatury pięknej, wydawnictwa grupy wydawniczej Helion, w tym cenione i popularne tytuły z dziedziny informatyki i dziedzin pokrewnych. Udostępniane są ebooki, audiobooki oraz e-kursy. Dostęp do serwisu jest możliwy poprzez przeglądarkę internetową. Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie
http://gbpjasienica.pl/ksiazki-online-dlakazdego/.
Nasze Biblioteki po rocznej przerwie
wznowiły również działalność kulturalną
oraz promującą czytelnictwo i książki. W
wakacje zaprosiliśmy naszych najmłodszych
czytelników na wspólne zajęcia czytelniczorekreacyjne pt. „Wakacje z biblioteką”
oraz do zabawy pt. „Paszport Czytelniczy”
o czym już pisaliśmy obszerniej.
We wrześniu jasienicka Biblioteka włączyła się w akcję Narodowe Czytanie. W
tym roku zaprosiliśmy mieszkańców do saloniku Państwa Dulskich, gdzie wspólnie
mogliśmy wysłuchać dramatu Gabrieli Zapolskiej pt. „Moralność Pani Dulskiej” w interpretacji uczniów i nauczycieli ZSP w Jasienicy. W październiku zaś miała miejsce
kolejna Noc Bibliotek, organizowana pod
hasłem: Biblioteka Wzmacnia. Była to doskonała okazja, aby wydłużyć godziny
otwarcia jasienickiej biblioteki oraz zaprosić
naszych Czytelników i użytkowników na
zajęcia psychologiczne oraz warsztaty kaligrafii nowoczesnej i szycia. Chcieliśmy pokazać i uświadomić na nowo sobie i naszym
Czytelnikom, że po okresie zamknięcia i
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izolacji biblioteka to doskonałe miejsce i przestrzeń poszukiwania inspiracji, ciekawych spotkań i rozmów,
odkrywania i rozwijania zdolności oraz talentów, czyli
tego, co nas jako ludzi wzmacnia i czyni silniejszymi.
Informacje o kolejnych spotkaniach organizowanych w
naszych Bibliotekach znajdują się na naszej stronie internetowej www.gbpjasienica.pl oraz na naszym profilu
facebookowym.
Miłośnikom książek przypominamy, że w Jasienicy
działa także Dyskusyjny Klub Książki, na który bardzo
serdecznie zapraszamy w każdy drugi wtorek miesiąca
o godz. 17:30. Jest to doskonała okazja do spotkania,
rozmów i wymiany myśli o książkach, pisarzach i ich
wzmacniającej, relaksującej i pokrzepiającej roli w
obecnych czasach.
Bardzo serdecznie zapraszamy do naszych Bibliotek
w następujących dniach i godzinach:
Biblioteka główna w Jasienicy otwarta jest codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do
18:00.
GBP – Filia w Mazańcowicach (w budynku szkoły)
w poniedziałki od godz. 11:30 do 18:30, a środy i piątki
w godzinach od 11:30 do 18:00.
GBP – Filia w Międzyrzeczu Górnym (Chatka w
Międzyrzeczu) we wtorki i czwartki w godzinach od
10:00 do 18:00, a w środy w godzinach od 8:00 do
16:00.
GBP – Filia w Rudzicy działa w poniedziałki i piątki
od 11:00 do 18:00, a w środy od 9:00 do 15:00.
Punkt Biblioteczny w Bierach otwarty jest w każdy
wtorek od 15:00 do 18:00.
Magdalena Waliczek
Dyrektor GBP w Jasienicy
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WARSZTATY
MODELARSKIE
Uczniowie klasy 3a i 3b nowy tydzień rozpoczęli od uczestnictwa w kreatywnych warsztatach modelarskich.
Dzieci, pod czujnym okiem instruktorów, zbudowały swoje własne modele
wiatraków, które posłużą im jako piórniki na biurko.
Efekty pracy zachwyciły wszystkich.

SPOTKANIE Z POLICJANTAMI
Klasa 1c ze Szkoły Podstawowej w
Jasienicy przygotowała apel pod hasłem
„Bezpieczny uczeń w szkole, w domu i
w drodze do szkoły”. W spotkaniu
uczestniczyli funkcjonariusze Wydziału
Prewencji Komendy Miejskiej Policji
w Bielsku-Białej: Monika Dziech, Piotr
Danielczyk oraz Wojciech Gwizdała.
Dzieci wysłuchały prelekcji policjantów i przymierzyły elementy ubioru
wykorzystywane do ochrony w czasie
akcji policyjnych. Najwięcej emocji
wzbudził pokaz umiejętności policyjnego psa.

WYMIANA KORESPONDENCYJNA
„Dzieci listy piszą”! - zwykłe, polecone... Uczniowie klasy 2c naszej szkoły
uczestniczą w Ogólnopolskim Projekcie
Edukacyjnym polegającym na pisaniu listów do rówieśników z innych miast w
Polsce. Rozpoczęli więc korespondencję
z dziećmi z Białegostoku. Nauczeni telefonicznego kontaktu nie wiedzą, że papierowy list może sprawić tak wiele radości. Teraz starannie piszą odpowiedzi i
niebawem to oni sprawią przyjemność
drugoklasistom z Białegostoku. Korespondencja będzie trwała cały rok, więc
bardzo prawdopodobne, że zdążą się zaprzyjaźnić i dobrze poznać.

BRĄZ KAROLINY
Brązowy medal przywiozła Karolina Klajmon z zawodów pływackich w
Oświęcimiu.
Karolina Klajmon, mieszkanka Jasienicy, w minioną sobotę 23 października wystartowała w zawodach „Sobota Pływacka - Puchar Wszechstronności Stylowej”,
które zostały rozegrane na Krytej Pływalni MOSiR w Oświęcimiu. Z Oświęcimia
Karolina przywiozła brązowy medal wywalczony na dystansie 50 m stylem grzbietowym. W pozostałych startach znacząco poprawiła swoje rekordy życiowe.
Karolina w swojej grupie wiekowej, tj. dziewczyn 11-letnich, rywalizowała z
przeszło 50 zawodniczkami z 29 klubów z województwa małopolskiego i śląskiego
na dystansie 50 m stylem dowolnym, motylkowym, klasycznym i grzbietowym oraz
dodatkowo na dystansie 100 m stylem zmiennym.
Sławek Klajmon
16
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HUMOR SZKOLNY
Tato mówi do Jasia:
- Nie rozumiem, jak ty możesz zadawać się z Wojtkiem. Przecież to
niegrzeczny chłopiec, najgorszy
uczeń w klasie!
- Przez wdzięczność tato. Gdyby nie
on, ja byłbym najgorszym uczniem!
***
Nauczyciel kazał Jasiowi napisać w
zeszycie 100 razy: „Nigdy nie będę
mówił do nauczyciela TY”.
Nazajutrz Jasio przynosi zeszyt.
- Dlaczego to zdanie napisałeś nie
100, ale 200 razy?
- Bo cię lubię Kaziu!
***
Na lekcji geografii nauczyciel pyta
Jasia:
- Która rzeka jest dłuższa: Ren czy
Missisipi?
- Oczywiście, Missisipi.
- Doskonale, a czy wiesz, o ile dłuższa?
- Dokładnie o sześć liter.
***
Nauczyciel napisał na tablicy wzór
chemiczny i otworzył dziennik:
- Małgosiu, co to za wzór?
- To jest... No, mam to na końcu języka...
- Dziecko, wypluj to szybko! - mówi nauczyciel. - To kwas siarkowy...
listopad 2021
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DEKLARACJE W SPRAWIE ŹRÓDEŁ CIEPŁA
Przypominamy, że 1 lipca rozpoczął się proces składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, który ma na celu
zebranie wszystkich danych 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 odpowiednią deklarację.
 Deklarację można złożyć w prosty sposób przez Internet – www.zone.gunb.gov.pl – nie wychodząc z domu.
 Wystarczy, że posiada się Profil zaufany/bankowość elektroniczną/e-dowód. Jeżeli ktoś nie ma dostępu do Internetu, deklarację może złożyć osobiście w urzędzie albo wysłać do urzędu listem poleconym.
 Na wysłanie deklaracji obywatele mają 12 miesięcy 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.
18
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 ZAKŁAD POGRZEBOWY 
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 
ISTNIEJE MOŻLI WOŚĆ BEZPROCENTO WEGO KREDYTOWA NIA USŁUG

„ ME T AL- MAX”
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 800 – 1600
sobota 800 – 1300

EKSPRESOWA NAPRAWA
I WYKONANIE PROTEZ
BIERY, ul. Ogrodowa 263

TEL.: 504 131 134

Reklama
w miesięczniku „Jasienica”
tylko 0,60 zł za 1 cm2
Ogłoszenia drobne – 1 zł za słowo
„Prowadzenie biznesu bez reklamy
jest jak puszczanie oka do
dziewczyny po ciemku. Nikt poza
nami nie wie, co robimy”
Henderson Stuart
listopad 2021
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