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Z okazji nadchodzących Świąt Zmartwychwstania Pańskiego
życzymy Państwu, aby upłynęły one w atmosferze
radości, spokoju i pokoju, niech czas ten napełni nasze serca
radością i miłością do drugiego człowieka.
W tym szczególnym okresie przyjmijcie Państwo moc
najserdeczniejszych życzeń, dużo zdrowia, optymizmu i niechaj
spełniają się wszelkie zamierzenia
Przewodniczący
Rady Gminy
Czesław Machalica

Wielkanocny tryptyk
1.
Grób pusty, odświętny,
bo to szczyt świętości
ze śmierci w Życie
– tak prosto z mostu
skok na głęboką tajemnicę,
że nawet baranek zbaraniał,
i osiołek, i łania:
największy cud!
To nie do wiary, choć wiary pełno,
bo pewność...

Wójt Gminy Jasienica
Janusz Pierzyna

2.
Zajączek nadstawił oczy,
osiołek wytrzeszczył uszka,
kangur w radość podskoczył:
grób pusty jak wydmuszka!
3.
To takie normalne a dziwne:
codzienne zmartwychwstanie,
gdy zachwyt puka w zamknięte oczy
skowronkiem świtu
i światła taniec…
Juliusz Wątroba

RELACJE WÓJTA GMINY JASIENICA
BUDYNEK DLA
SPOŁECZNOŚCI
ŁAZÓW
Rozpoczęła się budowa budynku wielofunkcyjnego w Łazach,
w
którym
oprócz siedziby jednostki OSP będzie
również wygodne i
obszerne miejsce spotkań całej społeczności sołectwa. Mieszkańcy Łazów do tej pory nie
mają takiego miejsca, służącego zarówno działalności organizacji społecznych, jak i do spotkania
się w większym gronie. Toteż, gdy podejmowaliśmy decyzję o budowie nowej strażnicy dla jednostki OSP, zdecydowaliśmy się również, aby
budynek był większy, służył integracji całej społeczności sołectwa.
Budynek będzie dwukondygnacyjny, z myślą o
osobach niepełnosprawnych zostanie zbudowana
winda. Na przestronnym parterze będzie miała
swoją siedzibę jednostka OSP, zaś na piętrze powstanie sala widowiskowa z zapleczem, m.in. kuchennym. Prace trwają, co umożliwiła stosunkowo łagodna zima, zakończenie robót nastąpi jesienią przyszłego roku.
PLANY ZAGOSPODAROWANIA – BIERY
Warto przy tej okazji przypomnieć, że budowa
budynku strażnicy OSP w Łazach była możliwa
dzięki temu, że w połowie poprzedniego roku
udało się zamknąć sprawę całej skomplikowanej
procedury z uchwalaniem planu przestrzennego
zagospodarowania dla tej miejscowości. Obecnie
jesteśmy po uchwaleniu takiego planu dla kolejnego sołectwa – Bier. Czekamy teraz, aż nastąpi
formalne wejście tego planu w życie, od tego
momentu będzie on obowiązywał.
Przypomnę, że nowe plany zagospodarowania
uchwalone są już dla sołectwa: Łazy, Wieszczęta,
Landek, Iłownica, Rudzica, Bielowicko, Roztropice, teraz Biery. Pozostają nam więc do uchwalenia plany w Międzyrzeczu Dolnym, Międzyrzeczu Górnym, Mazańcowicach, Jasienicy, Świętoszówce i w Grodźcu.
I tak projekt planu przestrzennego zagospodarowania dla Międzyrzecza Dolnego przeszedł etap

wyłożenia i wkrótce zostanie przedstawiony Radzie Gminy Jasienica do uchwalenia. Jeżeli chodzi o Mazańcowice to jesteśmy właśnie w trakcie
wyłożenia planu i przyjmowania uwag mieszkańców, co potrwa do 28 kwietnia. Dla sołectw Jasienica, Międzyrzecze Górne, Świętoszówka i
Grodziec projekty planów są na etapie uzgodnień,
po otrzymaniu decyzji tych instytucji, nastąpi ich
wyłożenie do publicznego wglądu.
Wiele razy to podnosiłem, że uchwalenie planu
zagospodarowania przestrzennego to koniec bardzo długiego procesu, wymagającego m.in.
uzgodnienia warunków z ponad czterdziestoma
różnymi instytucjami. Nie można tego obejść.
Ministerstwo Rolnictwa często nie zgadza się na
przekwalifikowanie gruntów z rolniczych na budowlane, spółka Wody Polskie – taką sytuację
mieliśmy w Landeku – uznała, że nie można budować się na terenach, na których kiedyś może
pojawić się powódź, zaś Regionalna Dyrekcja
Ochrony Środowiska uważa, że budowa domów
zbyt blisko lasów może zakłócić ścieżki migracji
zwierząt. To z kolei przykład właśnie z procedury
uchwalania planu dla Bierów.
Do ostatniej chwili, jeszcze przed uchwaleniem, prowadzimy konsultacje z tymi instytucjami. Jednak przy oporze z ich strony nie
uwzględniamy już uwag mieszkańców podczas
uchwalaniu planu, bo oznaczałoby to przedłużenie całej procedury o wiele miesięcy, a nawet lat.
Uważamy, że zdecydowana większość mieszkańców sołectwa czeka na szybkie uchwalenie planu
i z powodu kilku uwag nie można wszystkiego
przedłużać.
KLASTER ENERGETYCZNY
W środę 30 marca w bielskim starostwie wziąłem udział w posiedzeniu Konwentu Wójtów i
Burmistrzów. Ustaliliśmy wraz z pozostałymi
gminami powiatu bielskiego, że przystępujemy do
stworzenia klastra energetycznego. Taka współpraca pomiędzy różnymi podmiotami, zajmującymi się wytwarzaniem energii, jej dystrybucją i
obrotem, pozwoli na ustabilizowanie w skali całego regionu i kraju zapotrzebowania na energię i
uzyskanie preferencyjnych warunków, w tym
możliwości zewnętrznego dofinansowania do tego typu projektów.
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DROGA DO STREFY
Sprzyjająca aura spowodowała, że wykonawca
rozpoczął intensywne prace przy budowie drogi
łączącej Strefę od południowego sięgacza z drogą
powiatową Rudzica-Międzyrzecze. Sporo robót
udało się już przeprowadzić, do jesieni prace powinny został zakończone.
Jednocześnie rozpoczęła się modernizacja
wspomnianej drogi powiatowej RudzicaMiędzyrzecze. To inwestycja Powiatu Bielskiego,
ale mamy w niej swój udział. Po postępowaniu
przetargowym koszt wynosi 13 mln zł, z czego
jedną czwartą wnosimy my jako Gmina Jasienica.
Docierają jednak do nas wielce niepokojące informacje dotyczące znacznego wzrostu kosztów.
Sama cena asfaltu wzrosła z 220 zł za tonę jeszcze w ubiegłym roku do około 400 zł. To oznacza
zagrożenie dla realizacji tej inwestycji. Łatwo wyliczyć, jak wzrastają koszty, gdy weźmiemy pod
uwagę, że droga ma 3 km długości i sześć metrów
szerokości, ma mieć potrójną warstwę asfaltu po
19 cm.
SPOTKANIE Z MINISTREM ROZWOJU
Miałem okazję w poniedziałek 14 marca wziąć
udział w spotkaniu w Bielsku-Białej naszego Zarządu Federacji Euroregionów RP z panem Ministrem Rozwoju Grzegorzem Pudą. Przypomnę, że
w Zarządzie reprezentuję 6 Euroregionów Granicy z Czechami. Pan minister z wielkim zainteresowaniem zapoznał się z działalnością Federacji i
efektami pracy 16 euroregionów, jakie działają w
terenach przygranicznych w Polsce. To bardzo
prężnie rozwijające się obszary, łącznie obejmują
aż jedną trzecią całej powierzchni kraju.
Wielkie zaangażowanie polskich samorządów,
które funkcjonują w euroregionach, sprawia, że
potencjał gospodarczy i społeczny z roku na rok
na tym terenie wzrasta. Gminy zrzeszone w euroregionach pozyskują środki wspólnie z partnerami
z drugiej strony granicy. Wykorzystują je na poprawę infrastruktury, np. drogowej z dofinansowaniem w 85-90 procentach. Dzięki temu środki,
jakie na ten cel trzeba byłoby przeznaczać z budżetów gmin, miast, powiatów czy województw,
można wydać na rozwój innych dziedzin. Trzeba
pamiętać, że jednym z najważniejszych warunków rozwoju w regionach jest właśnie komunikacja. Jeśli poprawiać się będzie stan tej infrastruktury, to zyskiwać będą również miejscowości
przygraniczne, dla nich oznaczać to będzie po
prostu szybszy rozwój.
Ale z funduszy transgranicznych, wykorzystywanych przez samorządy euroregionów, aplikowane są środki również na rozwój kultury, rekwiecień 2022

kreacji, turystyki. Dotyczy to zarówno tworzenia
odpowiedniej bazy i infrastruktury, jak i projektów upowszechniających czy to dziedzictwo terenów przygranicznych, czy ich atrakcje i walory
turystyczne. Co ważne dzieje się to z udziałem
zagranicznych partnerów, co bardzo mocno
sprzyja integracji tych terenów. Dzięki temu całe
społeczności miejscowości przygranicznych poznają się wzajemnie i coraz chętniej ze sobą
współpracują, organizacje społeczne, zespoły regionalne, jednostki sportu i kultury wspólnie realizują projekty. I wyraźnie to widać we wzrastającej liczbie takich projektów zgłaszanych do dofinansowania.
GRUNTY STALE ATRAKCYJNE
Rozpoczęliśmy procedurę związaną ze sprzedażą kolejnej działki w Jasienickiej Niskoemisyjnej Strefie Ekonomicznej. Po świętach w piątek
22 kwietnia wyznaczyliśmy termin ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż działki o
powierzchni 2,1 hektara w cenie wywoławczej
200 zł za 1 mkw. netto. Po zakończeniu sprzedaży
do kasy Gminy trafi więc ponad 4 mln zł.
WÓZ DLA OSP GRODZIEC
Wkrótce dokonamy zakupu nowego średniego
samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki
OSP Grodziec. Nasz wniosek o dofinansowanie
został uwzględniony przez Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych i Administracji, czekamy na promesę i rozpoczynamy procedurę przetargową.
Podobnie na liście do dofinansowania znalazł
się nasz wniosek co do wozu dla OSP w Jasienicy.
Jeżeli już mówimy o inwestycjach związanych
z bezpieczeństwem na terenie naszej gminy, to
warto dodać, że na mój wniosek Rada Gminy Jasienica podczas marcowej sesji przeznaczyła 25
tys. zł na wsparcie dla Komendy Miejskiej Policji
w Bielsku-Białej w zakupie samochodów służbowych. Przypomnę, że nasz Komisariat Policji
podlega bezpośrednio właśnie bielskiej komendzie.
WSPIERAMY UKRAIŃCÓW
Chciałem bardzo serdecznie podziękować
wszystkim mieszkańcom i pracownikom różnych
instytucji, którzy włączyli się we wsparcie dla
obywateli Ukrainy, jacy znaleźli się na naszym terenie. Dziękuję za Państwa zaangażowanie, za organizowanie zbiórek, dziękuję druhom strażakom,
którzy te dary zbierali, za okazywane serce, za
wszystko co robicie, aby pomóc im w tym trudnym dla nich czasie życia uchodźcy.
Jako Gmina uruchomiliśmy punkt przyjmowania i wydawania pomocy rzeczowej,
str 4
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Gminny Magazyn zorganizowaliśmy w budynku
w sąsiedztwie Urzędu Gminy, tam obecnie trafia
pomoc. Można z niej skorzystać, proszę też, aby
cały czas wspierać tę akcję na miarę swoich możliwości. Szerzej z całą akcją i możliwością włączenia się do niej można zapoznać się czy na kolejnych stronach gazety „Jasienica”, czy na bieżąco na stronie internetowej Gminy
www.jasienica.pl.
Nasza pomoc jako samorządu przebiega bez
zakłóceń. Do końca marca przyjęliśmy ponad 220
wniosków o nadanie numeru PESEL, do naszych
szkół i przedszkoli uczęszcza ponad 60 dzieci
ukraińskich, dla których stworzyliśmy godne warunki, aby mogły się uczyć.
PROBLEM ZE SPECJALISTĄ GINEKOLOGIEM
Od dwóch lat zabiegamy o ściągnięcie do naszego ośrodka zdrowia lekarza ginekologa, co na
razie nie udaje się mimo usilnych starań. Gdy
dwadzieścia lat temu stanęła sprawa prywatyzacji
ośrodków zdrowia to jako Gmina zdecydowaliśmy się je przejąć, tworząc Samodzielny Gminny
ZOZ, wraz z licznymi specjalizacjami, laboratorium, diagnostyką. Od tego czasu nasz ośrodek
zdrowia dzięki wsparciu Gminy rozwinął się,
udzielając szerokiej pomocy medycznej naszym
mieszkańcom.
Jednak, gdy przejmowaliśmy wtedy ośrodek
zdrowia, została z niego wyłączona m.in. ginekologia jako niepubliczny ZOZ. Następnie więc
przez dwadzieścia lat w naszym ośrodku zdrowia
funkcjonował prywatny gabinet ginekologiczny,
odbywało się to jednak na zasadzie wynajmu gabinetu. Gdy dwa lata temu pani doktor przeszła na
emeryturę, nie było możliwości, aby ten kontrakt
ginekologiczny z NFZ mógł przejąć nasz ośrodek
zdrowia.
Przy każdej okazji i w różnych gremiach, w
których się spotykam na terenie powiatu i miasta
Bielsko-Biała, woj. śląskiego wypytuję o chętnego lekarza, który taką praktykę finansowaną przez
NFZ prowadziłby w naszym ośrodku zdrowia.
Mamy tam miejsce, ten sam gabinet nawet, chętnie go na tę działalność użyczymy. Nie możemy
jednak sami jej sfinansować nie mając możliwości uzyskania kontraktu z NFZ czy zakupić sprzęt
do gabinetu, który będzie działał jako niepubliczny ZOZ, który może kosztować ponad milion –
nie możemy prawnie finansować działalności
prywatnej.
Cały więc czas poszukujemy lekarza ginekologa, który będzie w stanie świadczyć takie usługi.
Apeluję do mieszkańców, jeśli Państwo mają
możliwość zachęcenia lekarza ginekologa do
otwarcia gabinetu w Jasienicy – to bardzo proszę.
MŁODZI TYCZKARZE W MAZAŃCOWICACH
W sali sportowej przy szkole w Mazańcowicach odbyły się halowe mistrzostwa Śląska dzieci
4

i młodzieży w skoku o tyczce. Warto przypomnieć, że nasza mazańcowicka szkoła specjalizuje się właśnie w tej konkurencji, toteż w zawodach wystąpiło sporo zawodników z naszej gminy. Serdecznie gratuluję pierwszych doświadczeń
w występach przed publicznością i zdobytych
medali. Organizatorom ze szkoły w Mazańcowicach i UKS Olimp dziękuję z kolei za przygotowanie zawodów.
GRATULACJE ZA SUKCESY
W ostatnich tygodniach sporo naszych mieszkańców, zwłaszcza młodszych, brało udział – i to
z sukcesami – w różnego rodzaju konkurencjach,
nie tylko zresztą sportowych. Warto je wymienić
oraz zachęcić do dalszej pracy i realizacji swych
pasji.
Serdecznie gratuluję Karolinie Klajmon, młodej pływaczce z naszej gminy, która odniosła kolejne sukcesy. W Gliwicach na międzywojewódzkich zawodach młodzików w pływaniu zdobyła
dwa złote medale, a medal brązowy na turnieju w
Mikołowie. Wygrała w swoich koronnych konkurencjach, a więc w wyścigach stylem grzbietowym. Ale cieszy również brązowy medal, bowiem został zdobyty w stylu dowolnym, a więc
konkurencji, w której Karolina zadebiutowała na
ważnych zawodach. W zawodach ligowych w
Radlinie z kolei zdobyła złoto za styl grzbietowy,
brąz za zmienny i srebro w sztafecie. Co ważne,
w większości tych startów poprawiała swoje rekordy życiowe, widać więc cały czas sportowy
postęp, co bardzo nas cieszy.
Gratulacje składam również Marcie Grysztar,
mieszkance naszej gminy i zawodniczce klubu
Taekwon-do Cobra Team, która zdobyła srebrny i
brązowe medale w I Mistrzostwach Kujaw w tej
konkurencji. To tym bardziej cenne, że weszła do
grupy wiekowej, gdzie przeważają starsze dziewczęta.
Sukcesy na zawodowych arenach odniósł również dorosły już mieszkaniec naszej gminy. Bokser Piotr Łącz z Mazańcowic zadebiutował w
barwach grupy KnockOut i od razu wygrał swoją
walkę podczas gali boksu w Białymstoku. Serdecznie gratuluję.
Okazało się również, że nasza gmina miała
sporą reprezentację w popularnych zawodach
Biegu Piastów. Na nartach biegowych wystartowało tam sześcioro zawodników z naszej gminy,
a Lena Kliś na dystansie 6 km zajęła 2. miejsce,
zaś Paulina Kliś była 4. Gratulacje za wyniki i
przede wszystkim za wytrwałość i sportowy styl
życia.
Emocje przynosi nam nie tylko rywalizacja
sportowa, ale wszelkie wysiłki realizujące swoje
pasje. Dlatego chciałem pogratulować uczniom ze
szkoły w Wieszczętach, którzy zdobyli wyróżnienie w projekcie
str 5
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historycznym „Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej
mówią kamienie – 13 grudnia 1981 r. Pamiętamy!” Pod opieką nauczycielek Magdaleny BiżekLaszczak i Katarzyny Bednarz w szkole przygotowali miejsce historyczno-patriotyczne, przeprowadzili lekcje o stanie wojennym, wzięli

udział w konkursach związanych z tematyką, zrealizowali też dodatkowe działania.
Gratulacje składam również uczennicy szkoły
w Wieszczętach Mai Grzyb, która zdobyła wyróżnienie podczas XXIV Powiatowego Konkursu
Recytatorskiego „Słońce, słońce i życie”.
Rozmawiał Mirosław Łukaszuk

GMINA JASIENICA WSPIERA UKRAINĘ
NADANIE NUMERU PESEL

W magazynie utworzonym przez Gminę
Jasienica odbywa się zbiórka rzeczy i żywności dla osób z Ukrainy.
Magazyn jest czynny od poniedziałku do
piątku pod adresem (43-385 Jasienica 79), od
godz. 10.00 do godz. 17.00.
Potrzebna żywność i rzeczy:
• kasze, makarony, płatki śniadaniowe,
• słodycze dla dzieci,
• produkty do kanapek nie wymagające przechowywania w lodówce (pasty, pasztety,
mięso w słoikach, dżemy, kremy czekoladowe),
• środki higieniczne dla kobiet,
• papier toaletowy,
• środki czystości (żele pod prysznic, pasty do
zębów, szczoteczki, mydła w płynie, dezodoranty),
• środki do prania (proszki do prania, płyny do
płukania),
• nowa bielizna (damska, młodzieżowa, dziecięca),
• odzież młodzieżowa,
• odzież dziecięca od 3-10 lat,
• odzież damska (nie potrzebujemy odzieży
zimowej, proszę nie przywozić)!
Prosimy o pomoc i przywożenie darów.
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Informujemy, że od dnia 29 marca zostaje uruchomiony system kolejkowy dla obywateli Ukrainy chcących złożyć wniosek o nadanie numeru
PESEL.
Obsługa będzie odbywać się wyłącznie na podstawie biletu/numeru wydanego przez pracownika
Urzędu Gminy.
Informujemy, że z uwagi na czasochłonność w
przyjmowaniu i przetwarzaniu wniosków średnio w
ciągu dnia Urząd może nadać 40 numerów PESEL.
Osoby składające wniosek muszą posiadać dokumenty potwierdzające tożsamość oraz zdjęcie biometryczne.
Darmowe zdjęcia biometryczne Obywatele Ukrainy mieszkający na terenie Gminy Jasienica mogą
wykonać w firmie Foto-Flesz Janusz Krywult, 43394 Landek 115. W celu ustalenia terminu należy
skontaktować się pod numerem: 603 338 591.
Więcej informacji w sprawie rejestracji oraz
nadawania numeru PESEL w linku:
Uzyskaj numer PESEL oraz profil zaufany – usługa
dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem
zbrojnym na terytorium tego państwa - Gov.pl - Portal Gov.pl (www.gov.pl)
Ponadto wszelkie informacje dla obywateli Ukrainy można uzyskać pod nr tel.:
• 33 472 62 00, 501 296 488,
• 33 472 62 42, 33 472 62 43,
• 33 472 62 95, 33 473 62 31.
lub osobiście w godzinach otwarcia Urzędu.

5

ŚLADAMI JÓZEFA BOŻKA
28 lutego 2022 r. świętowaliśmy 240. rocznicę urodzin Józefa Bożka, genialnego konstruktora-mechanika i wynalazcy, mocno związanego
ze Śląskiem Cieszyńskim. Józef Bożek urodził
się i dorastał w Bierach (gmina Jasienica),
kształcił się w Cieszynie, później wyjechał do
Czech.
Z okazji tej rocznicy zapraszamy do udziału
w konkursie fotograficznym „Śladami Józefa
Bożka”.
Zasady konkursu:
• zrób zdjęcia w miejscach związanych z postacią Józefa Bożka (w zgłoszeniu prosimy o
podanie dokładnej lokalizacji zrobionych
zdjęć) lub nawiązujące do działalności konstrukcyjnej słynnego wynalazcy (zegary, pojazdy, maszyny, mechanizmy itp.)
• na adres gok@gokjasienica.pl wyślij max. 2
zdjęcia – praca konkursowa ma przedstawiać
jeden z poniższych tematów (bez portretów
osób):
- krajobraz i architektura

- technika, mechanizmy i konstrukcje
Nagrody w konkursie:
• I miejsce 500 zł
• II miejsce 400 zł
• III miejsce 300 zł
Na zgłoszenia czekamy do 16 maja 2022 r.
Prosimy o dokładne zapoznanie się z warunkami uczestnictwa oraz regulaminem konkursu!
Wszelkich informacji o konkursie udziela Gminny
Ośrodek Kultury w Jasienicy, tel. 33 821 20 56, e-mail:
gok@gokjasienica.pl
Regulamin, karta zgłoszeń, http://www.gokjasienica.pl

Z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy zdrowych, pełnych miłości dni, wypełnionych nadzieją. Świąt spędzonych w spokoju i dodających sił w pokonywaniu codziennych trudności. Niech świąteczny czas stanie się źródłem siły i energii
tak potrzebnej na nadchodzący czas.
życzą
pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury
Zespół Redakcyjny „Jasienicy”
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OSP ŁAZY W BUDOWIE
Ruszyła budowa długo oczekiwanej nowej
strażnicy OSP Łazy. Jednocześnie budynek
służył będzie jako miejsce spotkań całej społeczności sołectwa.
Trwają już prace ziemne, wylewane są fundamenty. Zgodnie z harmonogramem budynek będzie gotowy jesienią 2023 r. – Społeczność Łazów czeka na takie miejsce, w którym będzie mogła się spotykać, tutejsze organizacje społeczne
będą mogły się zbierać i wspólnie działać. Nowy
obiekt będzie służył nie tylko jako strażnica OSP
– wyjaśnia wójt Janusz Pierzyna.
Początkowo rozważano pomysł modernizacji
istniejącej strażnicy, aby poprawić warunki przygotowań i wyruszania do akcji bojowych jednostki OSP. Szybko jednak uznano, że sam budynek
jest w zbyt złym stanie technicznym, nie ma też
możliwości, aby go funkcjonalnie przebudować.
Tym bardziej, że od razu pomyślano o stworzeniu
miejsca, z którego mogłaby szerzej korzystać społeczność Łazów. Dziś takiego miejsca tam nie ma.
W ostatnich latach zbudowano bądź zmodernizowano w różnych sołectwach gminy podobne
wielofunkcyjne obiekty – w Grodźcu od podstaw,
w Wieszczętach zmodernizowano istniejący
obiekt, a w Mazańcowicach strażnicę znacznie

rozbudowano. W każdym z tych przypadków
obok miejsca dla straży pożarnej istnieje obecnie
duża sala spotkań z niezbędnym zapleczem kuchennym.
Podobnie będzie w Łazach, a dla nowej budowli znaleziono działkę obok szkoły. Budynek
będzie pozbawiony barier architektonicznych,
zbudowana zostanie bowiem winda. Część dla
OSP zlokalizowana zostanie na parterze. Tutaj
przewidziano dwa miejsca garażowe i rozbudowane zaplecze, służące druhom zarówno do przygotowań do akcji, jak i prowadzenia działalności
szkoleniowej.
Z kolei duża widowiskowa sala spotkań z odpowiednim zapleczem powstanie na pierwszym
piętrze. Jak wyjaśnia wójt Janusz Pierzyna, właśnie tutaj będą działać organizacje społeczne z
Łazów, jak Koło Gospodyń Wiejskich, tu będzie
przyjmował sołtys i zbierała się Rada Sołecka. –
Nowy budynek stanie się więc miejscem integracji całej tutejszej społeczności. Salę zaprojektowano na tyle dużą, aby bez przeszkód mogły się
tu odbywać ważne dla wszystkich zebrania wiejskie – dodaje.
Koszt budowy wynosi 6 042 802,90 zł, w całości zostanie pokryty z budżetu Gminy Jasienica.

POWSTAJE DROGA DO STREFY
Sprzyjająca aura sprawiła, że prace przy budowie drogi do Jasienickiej Niskoemisyjnej Strefy
Ekonomicznej posuwają się do przodu.
Przypomnijmy, na wysokości południowego
sięgacza Strefy powstaje druga droga, która
umożliwi dojazd od przebudowywanej właśnie
drogi Rudzica-Międzyrzecze. – Budowa drogi była planowana od dawna. Teraz wzrasta ruch na terenie Strefy, jest tam coraz więcej inwestorów,
powstają nowe zakłady. Toteż zadecydowaliśmy
o wybudowaniu drugiej drogi właśnie teraz – wyjaśnia wójt gminy Jasienica Janusz Pierzyna. Na
budowę wójt pozyskał 4,2 mln zł dofinansowania
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
ostatecznie koszt po rozstrzygnięciu przetargu
wyniesie 3,979 mln zł.
Po wyborze wykonawcy prace ruszyły jeszcze
jesienią. – Korzystając ze sprzyjającej aury i stosunkowo łagodnej zimy ekipy budowlane wyko-

nały prace, które znacząco posunęły inwestycję
do przodu – wyjaśnia wójt. Do tej pory wykonano
znaczącą część robót ziemnych, aktualnie trwają
też prace przy budowie kanalizacji odwadniającej
pas drogowy.
Odcinek nowej drogi od sięgacza do drogi Rudzica-Międzyrzecze liczy 620 m długości i ma
szerokość 7 m. Wzdłuż jezdni na całej długości
powstaje chodnik, a po przeciwnej stronie utwardzone pobocze. Nad potokiem, jarami i ciekami
wodnymi powstaną przepusty. Z kolei obecnie
budowana kanalizacja deszczowa i częściowo
umocnione rowy pozwolą na bezpieczne odprowadzanie wody podczas intensywnych deszczy.
W zakresie prac przewidziano również kanał
technologiczny na długości ok. 630 m oraz oświetlenie uliczne. Droga będzie gotowa do października tego roku.

PSZOK – DOKUMENTY WYMAGANE PRZEZ OBSŁUGĘ
Urząd Gminy informuje, że odpady komunalne na PSZOK-u będą przyjmowane wyłącznie od
właścicieli nieruchomości zamieszkałych, zlokalizowanych na terenie Gminy Jasienica, którzy wykażą się dowodem uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
W związku z tym w PSZOK-u, należy przedstawić:
1. dokument tożsamości (dowód osobisty),
2. dowód opłaty za odpady komunalne w Gminie Jasienica lub kopię złożonej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
kwiecień 2022
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Z G Ó R K I …
Ikona
Przed laty byłem w Ukrainie. Zachowałem w
bagażu wspomnień migawki z tamtego pobytu:
szklankę mocnej wódki wypitej jednym haustem
przed obiadem z właścicielem hotelu, który
odbiegał standardami od europejskich, ale
wszystko cechowało się serdecznością na świadomym poziomie; wiarę zamkniętą w kościołach i
cerkwiach, z pięknem ikonostasów i barokowych
ołtarzy; z milczącą mądrością cmentarzy; ze
wspólną historią, tułającą się po zamkach;
spotkania z Polakami do dziś mieszka-jącymi tam
od pokoleń; z dziećmi oczekującymi od nas cukierków; z wspólnym, rozśpiewanym polskoukraińskim ogniskiem; lwowską operę, rozbrzmiewającą anielskim śpiewem; historię,
mieszającą heroizm z okrucieństwem; rozległe
przestrzenie urodzajnej ziemi; mozolne dochodzenie do Europy po odzyskaniu niepodległości…
Później spotykałem ukraińskich poetów, którzy
śpiewnie recytowali swoje wiersze…
Z tamtej wycieczki przywiozłem piękną, choć
niewielkich rozmiarów ikonę, w srebrnej sukience, kupioną na targu za wszystkie pieniądze,
które miałem, bo tak mi się spodobała… Ta
ukraińska, albo polska (?) Matka Boska w
pozłacanej aureoli, z Dzieciątkiem, wisząca nad
moim biurkiem, spogląda na mnie codziennie…
Od 36 dni zanosi się płaczem…
A rosyjska Cerkiew Prawosławna popiera i usprawiedliwia agresorów. W jakiego wierzy Boga??? Który Miłość zastąpił nienawiścią? Boskie
Dobro diabelskim złem? Prawo do Wolności i
Życia prawem do zniewolenia i zabijania!?
Według dzisiejszej informacji z wiarygodnych
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źródeł, aż 83 procent Rosjan
popiera dyktatora z barbarzyńską i nieludzką wojną!
Rodzi się, po raz kolejny
w historii, pytanie: jak to się
dzieje, że całe narody dają
sobą manipulować, przyjmować za prawdę oczywiste kłamstwa, rozgrzeszać
każde, najstraszliwsze nawet zbrodnie, których
ofiarami są dzieci i ciężarne kobiety(!?) w imię
urojonych mocarstwowych wyobrażeń? Zrujnowane szpitale, szkoły i budynki mieszkalne, a miliony przerażonych ludzi zmuszone do opuszczenia mieszkań i tułaczkę po świecie, by przeżyć.
Czy ci, którzy akceptują to barbarzyństwo nie
mają własnych rodzin, dzieci, zwierząt, swojego
miejsca na ziemi? To straszne, że szaleńcy
decydują o losie całych narodów i okrutne wizje
chorych umysłów, z diabelskich podszeptów,
wprowadzą w życie, by rozsiewać śmierć...
Wydawać by się mogło, że po dramacie drugiej wojnie światowej, w XXI wieku nic takiego
już nie może się wydarzyć. W dobie szybkiego
przepływu informacji, internetu, telefonów
komórkowych. Kiedy jeszcze nasze pokolenie ma
w genach, przekazanych przez rodziców, obraz
tamtego koszmaru…
I jak tu „zło dobrem zwyciężać”? I jakiego
oczekiwać miłosierdzia dla sprawców tylu bezsensownych cierpień… Pytań rodzi się wiele, gdy
umierają ludzie, którzy powinni żyć, a żyją ci, co
nie powinni pojawić się na tym świecie, bo czynią
go nie boskim i nieludzkim…
Juliusz Wątroba
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WIOSNA
Witóm piyknie!
Witóm Was roztopili moji ludeczkowie!
Tóż doczekali my sie wiosny. Zima nóm wiela
nie nahóncfuciła. Mrozów wielkich nie było, a ło
wielkich śniegach i fujawicach, kiere downi bywały po naszych dziedzinach, mógli my jyny pospóminać naszym wnukom w długi zimowe wieczory. Dni mómy coroz delsze. Ptoszki zaczynają
wić gniozdka a śpiewać nejpiykniejsze melodyje.
Jyny ty czorne chmury, kiere zawisły nad światym, pandemia i wojna na Ukrainie, wywołują
strach co to bydzie deli. Rodzi sie pytani w niejednym sercu, jak to idzie nienawidzić drugigo
człowieka i strzylać do niego. Czy ci ludzie, kierzy za tym stoją, nie słyszeli nigdy łod swoich
łojców „miłuj bliźniego swego, jak siebie samego”? Co to sie porobiło na tym świycie, zdało się
nóm, że ty straszne wojny, ło kierych słyszeli my
łod łojców, a nie jedyn stary człowiek przeżył ich
w młodości, są już za nami. Ale je jednak inaczyj.
Przemocy, chciwości, pychy, nienawiści je na
tym świycie kupe, a zaś miłości, dobroci, skromności je tak mało miyndzy ludziami. A człowiek
je tela wort, wiela dowo z siebie drugimu. Niejedyn stary człowiek, kiery przeszeł łoszkliwą wojne, a wielką biyde, kie wtedy zupa z pokrzyw była jego kustym, a skórka chleba łomastóm, tóż nie
dziwota, że dziwo się dzisio na tyn świat, pełny
dobrobytu i widzi tak mało je u ludzi wdzięczności za to, co majóm. Wyrywo sie wtedy z jego
piersi westchniyni „Pónbóczku, Ty widzisz a nie
grzmisz”? I zagrzmiało, żeby to jyny był grzmot
łostrzegawczy! Ale żyjmy w nadzieji, że prómienie życiodajnego słóneczka zaś przebijóm sie
przez ty czorne chmury i zagrzejóm niejedno
zwątpione serce, a wrócymy do normalności.

Wiosna idzie, czas radości
i nadzieji na lepsze dni. Niedowno był żech na zebraniu
emerytów. I tu zaśpiewali na
kóniec jedną z nejpiykniejszych pieśniczek, „Łojcowski
dom”. Alech downo nie słyszoł, żeby ta pieśniczka, byłaśpiywano z takim wzruszyniym. Przy łostatnij
zwrotce płaczki niejednymu kulały się po licach,
kie sie śpiywało „A gdy ci przyjdzie wynijść stąd
i odejść w świat daleki, ojcowski dom dziecino
miej w pamięci swej na wieki”. W jednej chwili
przed łoczami stanyli ludzie, kierzy na Ukrainie
łopuszczają swoji chałpy i zostawiają cały dorobek życio. Chłopi idą na wojne, a młode mamy z
małymi ruksakami na plecach i dziećmi wedle
siebie uciekają, żeby jyno dali od tego piekła.
Łóni wiedzom, co to je łopuścić dóm i stać się z
dnia na dziyń bezdómnym i biydnym. Żeby nas to
nigdy nie spotkało!
I tu pytóm was, młode pokolyni, wylatujcie
jak ty ptoki spod rodzinnej strzechy w świat, coby
go poznać. Przylatujcie jednak spadki, bo tyn
świat, do kierego was tak ciągnie, nie zastąpi
wóm rodzinnego dómu, rodzinnego ciepła i miłości, historii waszej chałpy. Tu czakajóm na was
wasi łojcowie, łóni was potrzebujóm. Tu je wasze
miejsce na ziymi, pamiyntejcie ło tym „Tuś się
dziecino, pierwszy raz do matki uśmiechnęła, tuś
się uczyła Boga znać, tuś modlić się zaczęła.”
Drodzy moji ludeczkowie złoci, idzie wiosna,
głowy do góry, bydzie dobrze! Bo miłość musi
zwyciężyć!
J.N.Josiyniczanin

DZIĘKUJEMY ZA POMOC DLA KAMILKA
Składamy serdeczne podziękowania wszystkim Darczyńcom
za okazane wsparcie finansowe, jakiego udzieli w niedzielę 27 lutego
podczas koncertu Big Bandu z Jasienicy pod dyrekcją Stanisława Urbana.
Zebrane fundusze pozwolą na dalszą rehabilitację naszego syna,
która umożliwi mu samodzielne funkcjonowanie w przyszłości.
Kamilka i jego rehabilitację można wspierać w dalszym ciągu. Można
bowiem podarować swój 1 % podatku, w rozliczeniu PIT wpisując NR KRS
0000387207 „cel szczegółowy: 1689 Kamil Sojka” lub przekazać darowiznę:
Bank Millenium 85 1160 2202 0000 0001 9214 1142
Fundacja Serca dla Maluszka z tytułem: 1689 Kamil Sojka.
Wdzięczni rodzice
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WYRÓŻNIENIE W KONKURSIE HISTORYCZNYM
Uczniowie z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wieszczętach zostali wyróżnieni za
przeprowadzenie projektu „Gdy gaśnie pamięć
ludzka, dalej mówią kamienie – 13 grudnia
1981 r. Pamiętamy!”
Uroczyste podsumowanie projektu odbyło się
w piątek 11 marca w bielskim Zespole Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących. Został on
opracowany przez Śląskie Kuratorium Oświaty, a
jego celem było przygotowanie uczniów szkół
podstawowych i ponadpodstawowych do świadomego przeżywania 40. rocznicy wprowadzenia
stanu wojennego w Polsce. Szkoły na zrealizowanie projektu miały czas od września do grudnia
2021 roku.
Włączyło się ponad 1000 szkół z województwa
śląskiego, w tym również Zespół SzkolnoPrzedszkolny w Wieszczętach. Koordynatorkami
projektu były tutaj Magdalena Biżek-Laszczak i
Katarzyna Bednarz. W szkole zostało przygotowane miejsce historyczno-patriotyczne, przeprowadzono lekcje o stanie wojennym dla uczniów w
klasach od VI do VIII. Uczniowie wzięli też

udział w konkursach związanych z tematyką stanu wojennego, obejrzeli film „Nie zabierajcie
mamy”.
Podjęto również cały szereg innych działań
przybliżających i upamiętniających wydarzenia z
grudnia 1981 r. Właśnie dzięki zrealizowaniu dodatkowych działań w ramach projektu szkoła z
Wieszcząt znalazła się w gronie szkół wyróżnionych. Przedstawiciele uczniów – Aleksandra Tobiczyk, Nina Rak oraz Dawid Cholewik pod
opieką dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Wieszczętach Ilony Walach oraz koordynatora
projektu Magdaleny Biżek-Laszczak wzięli udział
w spotkaniu podsumowującym projekt.
Podczas spotkania dokonano wręczenia dyplomów, nagród oraz certyfikatów dla wyróżnionych szkół. Goście mieli również możliwość
obejrzenia
krótkiego
montażu
literackomuzycznego przygotowanego przez uczniów
szkoły w Łodygowicach.
Magdalena Biżek-Laszczak
Koordynator Projekt

WYRÓŻNIENIE
RECYTATORSKIE

NARCIARSKI WYSTĘP
JASIENICZAN

Maja Grzyb, uczennica Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wieszczętach, zdobyła
wyróżnienie w XXIV Powiatowym Konkursie Recytatorskim „Słońce, słońce i życie”.
XXIV Powiatowy Konkurs Recytatorski
„Słońce, słońce i życie” zorganizowany
przez Wydział Promocji Powiatu, Kultury,
Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w
Bielsku-Białej odbył się w środę 30 marca w
Pałacu Czeczów w Kozach. Patronat nad nim
objął Starosta Bielski Andrzej Płonka. W
imprezie wzięło udział 39 recytatorów z klas
I-VIII wyłonionych w eliminacjach szkolnych w 12 szkołach podstawowych gmin
powiatu bielskiego.
Komisja oceniająca w składzie: Halina
Kubisz-Muła, przewodnicząca jury, instruktor teatralny, Włodzimierz Pohl, aktor Teatru
Lalek „Banialuka”, Marta WalesiakŁabędzka, aktorka Teatru „Syrena” w Warszawie przyznała I wyróżnienie uczennicy
klasy VIII Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Wieszczętach – Mai Grzyb. Laureaci i wyróżnieni uhonorowani zostaną nagrodami na
spotkaniu podsumowującym konkurs 12
kwietnia w Starostwie Powiatowym w Bielsku-Białej.
Barbara Mikołajczyk

W 46. edycji Biegu Piastów uczestniczyło prawie 4
tysiące zawodników, wśród których było również kilku
zawodników z gminy Jasienica.
Startowali Piotr Kawulok, Lena i Paulinka Kliś, Jan
Kliś, Lucyna Śleziak-Sanchez oraz Jorge SanchezTarnawiecki na dystansach: 6, 25 i 50 km w zależności od
kategorii. Najlepiej wypadła Lena Kliś, która na dystansie
6 km zajęła w swojej kategorii 2. miejsce, zaś Paulina była
4., a Jan Kliś 43. Lenka wystartowała również na dystansie
25 km, zajmując 8. miejsce w kat. kobiet.
Panowie z kolei pobiegli w głównym biegu na dystansie 50 km. Spośród 1,8 tys. uczestników Piotr Kawulok zajął 112. miejsce, z kolei Jan Kliś – startując już po raz 42.
w Biegu Piastów na tym dystansie – 312.
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PIOTR ŁĄCZ ZWYCIĘŻA NA RINGU
Pięściarz z Mazańcowic wygrał swoją walkę podczas KnockOut Boxing Night XX w Białymstoku.
Występ na gali boksu w sobotę 26 marca dla Piotra
Łącza był debiutem w barwach grupy KnockOut Promotions. Walka w wadze ciężkiej z Abdulnaserem Delalić była przewidziana na 4 rundy, zakończyła się już w drugiej
przez techniczny knock out. Tym samym wychowanek
cieszyńskiego Klubu Bokserskiego „Puncher” ma za sobą
trzy walki w zawodowym boksie, wszystkie trzy wygrane
przez knock out.

Info: Klub Sportowy KnockOut Promotions
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MEDALE TAEKWON-DO

KOLEJNE MEDALE KAROLINY

Marta Grysztar, mieszkanka
gminy Jasienica i zawodniczka
klubu Taekwon-do Cobra Team,
zdobyła srebrny i brązowe medale
w I Mistrzostwach Kujaw w taekwon-do.
Marta w tym roku rozpoczęła starty w kategorii junior (zawodnicy w
wieku 14-16 lat), gdzie musi rywalizować ze starszymi od siebie i bardziej doświadczonymi kolegami,
zmieniają się też niektóre zasady w
porównaniu z tymi, które obowiązują
dla młodszych zawodników.
Marta udowodniła swoją dobrą
formę zdobywając medale w każdej
konkurencji. W technikach specjalnych zdobyła srebro, a w walkach i
układach formalnych brązowe medale. Zawody odbyły się w niedzielę 13
marca w Golubiu-Dobrzyniu, impreza zaliczana jest do Pucharu Polski
Polskiej Federacji Taekwon-do.
Warto dodać, że poza własną rywalizacją Marta wystąpiła w roli sędziego punktowego w walkach młodszych zawodników. Poza wsparciem
organizatorów zawodów sędziowanie
stanowi możliwość zdobycia cennego
doświadczenia.

Karolina Klajmon wywalczyła złoto w swojej koronnej
konkurencji podczas Ligi Szkół i Klubów Śląskich rocznika
2010 – Runda III, jakie odbyły się w środę 9 marca w Radlinie.
Jasieniczanka Karolina Klajmon na swoim koronnym dystansie 50 m stylem grzbietowym z czasem 33,79 s. okazała się bezkonkurencyjna, zostawiając za sobą ponad 100 rywalek.
Na tych samych zawodach dodatkowo wywalczyła również
brązowy medal na dystansie 100 m stylem zmiennym z czasem
1:19.26. Do swojego dorobku dorzuciła także srebrny medal
zdobyty w sztafecie dziewcząt 4x100 m stylem dowolnym.
Warto podkreślić, że we wszystkich tych konkurencjach
młoda jasieniczanka poprawiła swoje rekordy życiowe.
***
Do kolekcji młodej pływaczki z Jasienicy trafiły kolejne
trzy medale. Tym razem 2 złote i 1 brązowy.
Pierwszy z tych krążków Karolina wywalczyła podczas Międzywojewódzkich Drużynowych Mistrzostw Młodzików 12letnich w pływaniu, które odbyły się w piątek 25 marca w Gliwicach. Karolina wygrała wtedy na dystansie 200 m stylem
grzbietowym z czasem 2:36.18. Na tych samych zawodach zajęła również 6. lokatę na 100 m stylem motylkowym.
Ponownie na najwyższym podium stanęła dzień później podczas rozegranych w Mikołowie zawodów „Aqua Team Swim
Cup” z okazji 800-lecia Mikołowa. Tutaj z kolei triumfowała na
dystansie 100 m stylem grzbietowym z czasem 1:13.56, co aktualnie jest 5. czasem w Polsce w kategorii dziewczyn 12-letnich.
Natomiast w debiutanckim starcie na dystansie 400 m stylem
dowolnym Karolina wywalczyła medal brązowy. Niewiele też
zabrakło do podium w starcie na 200 m stylem zmiennym, gdzie
Karolina zajęła 4. miejsce. (SK)

OGŁOSZENIE
w sprawie obowiązkowego szczepienia psów przeciw
WŚCIEKLIŹNIE
Miejscowość

Data

Biery

10.05.2022

Bielowicko 07.05.2022
Grodziec

11.05.2022
04.05.2022

Jasienica
05.05.2022
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Miejsce
Godz.
szczepienia
obok Kółka
1130
Rolniczego
ul. Ogrodowa
1230
centrum
1130
Lasowisko
1300
Zagóra
1130
ul. Kościelna
1230
Lecznica ul.
800
Kwiatowa
obok Urzędu
1130
Gminy
Wygrabowice
1230
ul. Słoneczna
1130
obok boiska sportowego „Drze1230
wiarz”
Łaziańska
1330

Roztropice 30.04.2022

28.04.2022
Rudzica
29.04.2022

Świętoszówka

06.05.2022

Wieszczęta 09.05.2022

Roztropice,
ul. Siedlacza
Roztropice,
Mleczarnia
Adrianna Siąkała,
Mała Rudzica
Wanda Białożyt
Rudzica
Dominik Feruga,
Rudzica
Czesław Gawłowski, Rudzica
Krzysztof Tomalik, Rudzica
ul. Szkolna
ul. Ogrodowa
obok Pana Bujaka
obok strażnicy

1200
1300
1200
1300
1100
1200
1400
1130
1230
1130
1230

Na podstawie informacji lekarzy weterynarii
kwiecień 2022

Zakład stolarski z wieloletnim doświadczeniem w szkoleniu młodocianych
pracowników przyjmie ucznia
na praktyczną naukę zawodu.
Stolarstwo
Cholewik Janusz
43-385 Jasienica
ul. Strumieńska 96
tel. 601460880

kwiecień 2022
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ME T AL- MAX”
Rudzica Centrum
ul. Jana Chrzciciela 541, tel.: 883 452 422
Poleca:
 artykuły metalowe
 artykuły spawalnicze
 artykuły elektryczne
 chemia motoryzacyjna
 farby
 hydraulika
 narzędzia ogrodnicze
Zapraszamy
Od poniedziałku do piątku 800 – 1600
sobota 800 – 1300
Reklama w miesięczniku „Jasienica”
tylko 0,60 zł za 1 cm2
Ogłoszenia drobne – 1 zł za słowo
14
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Jasienica ul. Kościelna 1210
tel. całodobowy: 502 596 627 tel/fax: 33 815 20 20
Pozostając z wyrazami szczerych kondolencji w chwilach żalu po stracie osoby bliskiej, oferujemy najtańsze kompleksowe usługi pogrzebowe. Dysponujemy własnymi chłodniami, kaplicami pożegnalnymi
oraz własnym krematorium. Oferujemy również szeroki wybór urn i trumien.
Całodobowo na życzenie klienta zabieramy ciało do chłodni.

Istnieje możliwość bezprocentowego kredytowania usług

EKSPRESOWA
NAPRAWA
I WYKONANIE
PROTEZ
BIERY, ul. Ogrodowa 263

TEL.: 504 131 134

kwiecień 2022
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