RELACJE WÓJTA GMINY JASIENICA
KLUB SENIORA W
MAZAŃCOWICACH
W czwartek 27
stycznia w pomieszczeniach
dawnego
ośrodka zdrowia w
Mazańcowicach dokonaliśmy uroczystego otwarcia Klubu
Seniora. Obowiązywały nas ograniczenia
epidemiczne, toteż zebraliśmy się w dość wąskim
gronie osób, które były zaangażowane w adaptację pomieszczeń i przygotowania do uruchomienia Klubu oraz późniejszej jego działalności. Teraz jednak te ograniczenia zostały zmniejszone i
mam nadzieję, że dzięki temu z nowej placówki
będą korzystać seniorzy z całej naszej gminy.
Adaptowane pomieszczenia tworzą jedną przestrzeń, pozbawioną barier architektonicznych,
również dojście do Klubu z ulicy nie będzie
sprawiało nikomu trudności. Wnętrze zostało bardzo przytulnie i nowocześnie wyposażone.
Wszystko urządzono z myślą o zapewnieniu komfortu starszym użytkownikom. Mają tu możliwość
zarówno spędzenia czasu relaksując się w spokoju
w miłym i przyjaznym otoczeniu, jak i spotkania
się z rówieśnikami, porozmawiania czy udziału w
różnego rodzaju zajęciach. Klub będzie służył zarówno aktywizacji emerytów i rencistów, ale
mam nadzieję, że również integracji ich z całą naszą gminną społecznością, umożliwiając dzielenie
się swoim bogatym życiowym doświadczeniem.
Na adaptację i działalność Klubu Seniora pozyskaliśmy 200 tysięcy złotych dofinansowania z
rządowego programu „Senior plus”, Gmina Jasienica wyłożyła 50 tysięcy złotych. Chciałem bardzo serdecznie podziękować panu wiceministrowi
Stanisławowi Szwedowi z Ministerstwa Rodziny i
Polityki Społecznej za udzieloną pomoc przy pozyskaniu dofinansowania. Dziękuję również pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za nadzór i przygotowanie Klubu Seniora, a
także wszystkim, którzy uczestniczyli w ceremonii otwarcia, ks. dziekanowi Piotrowi Grochowieckiemu za poświęcenie placówki, radnym Rady Gminy z przewodniczącym panem Czesławem
Machalicą na czele, reprezentantom seniorów,

którzy będą użytkownikami placówki.
GMINNE CENTRUM PROFILAKTYKI
Zakupujemy działkę wraz z budynkiem z przeznaczeniem na stworzenie Gminnego Centrum
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Samorządy są zobowiązane do prowadzenia różnego rodzaju działań wspierających
osoby wychodzące z nałogu, także rodziny osób
uzależnionych. Jak dotąd na konsultacje, porady,
wsparcie terapeutyczne i inne tego rodzaju działania wynajmowaliśmy pomieszczenia, m.in. w
budynku poczty i banku.
Wsparcie osobom uzależnionym to działalność
o dość delikatnym charakterze, wymaga zapewnienia dyskrecji, toteż od dawna zamierzaliśmy
zakupić na własność jakiś odpowiedni do tego celu budynek. Teraz pojawiła się okazja, w niedalekim sąsiedztwie Urzędu została wystawiona na
sprzedaż nieruchomość, działka o powierzchni 20
arów i dom z 88 mkw. powierzchni użytkowej.
Budynek znajduje się tuż obok centrum administracyjnego naszej gminy, a jednocześnie trochę
na uboczu, co zapewni oczekiwaną dyskrecję jego
użytkownikom. Dodatkowo grunt przylega do
działki, która już od czterech lat jest w naszym
posiadaniu, teraz będzie można ją połączyć dogodnym dojazdem.
WIELOMILIONOWE INWESTYCJE
Na zakup budynku z działką dla Gminnego
Centrum Profilaktyki przeznaczyliśmy 460 tys. zł,
jakie od kilku lat wygospodarowywaliśmy w tym
celu z opłat od sprzedaży alkoholu. Ale różnego
rodzaju inwestycji w tym roku będzie jednak dużo
więcej niż zaplanowaliśmy to w grudniu, uchwalając budżet Gminy Jasienica na 2022 r. W styczniu dokonaliśmy aktualizacji tegorocznego budżetu, powiększyliśmy go aż o 16 milionów złotych.
Tak duże sumy pojawiły się w naszym budżecie dzięki różnego rodzaju działaniom. Bardzo
wiele środków pozyskaliśmy z wielu funduszy
zewnętrznych, unijnych i rządowych, ale również
ze sprzedaży gruntów w Jasienickiej Niskoemisyjnej Strefie Ekonomicznej. Przypomnę, że w
zeszłym roku udało się sprzedać 9 hektarów
gruntu, za które otrzymaliśmy 17 mln zł. A trzeba
pamiętać, że te 9 hektarów przed laty kosztowało
nas 167 tys. zł. Łatwo więc obliczyć, że
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

luty 2022

RELACJE WÓJTA GMINY JASIENICA
uzyskaliśmy stukrotne przebicie.
Dzięki temu teraz udaje nam się realizować
różnorodne inwestycje, służące rozwojowi
wszystkich sołectw i całej gminy. Mam na myśli i
te inwestycje jak kanalizacja, wodociągi czy nowy parking w Jasienicy koło Urzędu w centrum
administracyjnym naszej gminy. Również należy
doliczyć do tego zakończoną już budowę nowego
segmentu oświatowego w Świętoszówce, wcześniej w Międzyrzeczu, tegoroczną budowę obiektu w Łazach, planowaną rozbudowę strażnicy
OSP Landek, szkół w Iłownicy i Wieszczętach,
drogi, inne inwestycje we wszystkich sołectwach.
Liczę, że mieszkańcy dostrzegają efekty naszej
wspólnej pracy, tego, jak cała nasza gmina intensywnie się rozwija.
SZKOLNE LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI
Pozyskaliśmy dla wszystkich szkół w gminie
Jasienica ponad 750 tys. zł na utworzenie dobrze
wyposażonych pracowni z zakresu informatyki,
robotyki, fizyki, chemii, nauk przyrodniczych.
Pieniądze pochodzą z programu „Laboratoria
Przyszłości”, szkoły mogły zakupić wyposażenie
ze specjalnej listy, m.in. kamery, aparaty fotograficzne, drukarki 3D, zestawy robotów, monterskie, laboratoryjne.
Lista wyposażenia, w które wzbogaciły się nasze szkoły, jest dużo dłuższa i naprawdę imponująca, w dwóch szkołach dokonanych zostanie
jeszcze kilka zakupów. Mam nadzieję, że już w
najbliższych miesiącach uczniowie zaczną z tych
zestawów korzystać, co pozwoli im zaspokajać
swoją ciekawość świata i jednocześnie rozwijać
umiejętności z zakresu najnowocześniejszych
technologii. Urządzenia stanowią jedynie narzędzia, ale umożliwiają realizację wielu własnych
pasji i pomysłów, jakie mają młodzi ludzie. Zachęcam wszystkich uczniów do kreatywności i
angażowania się w zajęcia z wykorzystaniem zakupionych materiałów dla Laboratoriów Przyszłości.
KOLEJNE WSPARCIE DLA OSP
Mamy za sobą doroczny cykl spotkań sprawozdawczych we wszystkich 12 jednostkach
Ochotniczej Straży Pożarnych. Zebrania odbyły
się w sobotę i niedzielę 22 i 23 stycznia. W jednostce OSP Międzyrzecze Górne spotkanie miało
charakter zebrania sprawozdawczo-wyborczego.
Jak co roku, była to okazja do podsumowania
poprzedniego okresu. Uznaliśmy, że mimo ciągle
trwającej pandemii i wynikających z niej ograniczeń i zagrożeń, to 2021 rok był bardzo udany dla
naszych jednostek i zapewnienia bezpieczeństwa
luty 2022

ratowniczo-gaśniczego naszych mieszkańców.
Zakupiliśmy kolejne nowe samochody i niezbędny sprzęt, łącznie w ciągu ostatniego okresu udało
się zakupić 5 fabrycznie nowych wozów, ostatnio
dla jednostki w Iłownicy, a wcześniej dla OSP
Mazańcowice, Międzyrzecze Dolne, Świętoszówka i Rudzica. Przeprowadziliśmy też nowe inwestycje w strażnicach, w istniejących obiektach potrzebne remonty, podnoszące komfort służby druhów, a oni sami brali udział w szkoleniach podwyższających ich kwalifikacje.
Warto przy tej okazji wspomnieć o tegorocznych planach związanych ze wsparciem dla OSP,
jakiego udziela nasza gmina. Na tę działalność
również pozyskujemy różnego rodzaju środki zewnętrzne. Już wiadomo, że w tym roku otrzymamy dwa kolejne dofinansowania do zakupu wozów strażackich o łącznej wartości 900 tys. zł. I
tak z puli Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i
Administracji 500 tys. zł otrzymała OSP Jasienica
na ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy, z kolei
400 tys. zł jednostka OSP Grodziec.
To cieszy, bo pieniądze zostały przyznane z
ogólnopolskiej puli wsparcia dla ochotniczych
straży. Na cały powiat bielski i miasto BielskoBiała z 52 jednostkami OSP przyznano łącznie
cztery takie dofinansowania, w tym dwa udało się
pozyskać dla naszej gminy. W przeciągu ostatnich
czterech lat pozyskaliśmy więc już 7 dofinansowań na zakup nowoczesnych wozów bojowych
dla naszych jednostek.
Przypomnę także, że kosztem ponad 6 mln zł
rozpoczynamy budowę nowej strażnicy OSP Łazy. Przymierzamy się również do rozbudowy
strażnicy OSP Landek.
ŁATWIEJ DO URZĘDU
Po trzytygodniowym ograniczeniu dostępu
do Urzędu na powrót przywróciliśmy możliwość
bezpośredniego kontaktu z pracownikami referatów w Gminie. To cieszy, że obostrzenia maleją,
tym bardziej, że w ostatnich tygodniach były dość
surowe. Przepraszam za ten ograniczony kontakt
z Urzędem w tym okresie, musieliśmy się jednak
dostosować do obowiązujących przepisów, jak
również do naszej sytuacji w Urzędzie, bo nasi
pracownicy również zarażali się kowidem i trafiali na kwarantannę. Z tego powodu musieliśmy tak
organizować pracę, aby mimo to Urząd cały czas
mógł funkcjonować. Co nam się udało, nie doszło
bowiem do sytuacji, aby ktoś, kto się kontaktował
z różnymi referatami naszego Urzędu, nie został
obsłużony, choć czasami musiało się to ograniczyć do telefonu czy maila.
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Od poniedziałku 14 lutego wznowiliśmy bezpośrednią obsługę mieszkańców. Przywrócona
została także obsługa w kasie w budynku Urzędu
Gminy. Oczywiście, cały czas obowiązują te podstawowe wymogi epidemiczne, a więc należy zachować określone zasady bezpieczeństwa.
ODESZŁA ANNA TOMIK
Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o
śmierci śp. pani Anny Tomik, osoby bardzo zasłużonej dla naszej gminy i sołectwa Iłownica.
Pani Anna Tomik przez 53 lata była przewodniczącą tamtejszego Koła Gospodyń Wiejskich, to
imponujące osiągnięcie. Należą się jej więc podziękowania za tę jej pracę, za prowadzenie Koła,
za uczestnictwo we wszystkich wydarzeniach,
które działy się na terenie gminy i sołectwa przez
te 50 lat.
Miała swój wielki udział w kultywowaniu i
utrwalaniu tradycji Śląska Cieszyńskiego. Jako
przewodnicząca KGW wywierała silny wpływ na
rozwój swojego najbliższego otoczenia, angażowała się w upowszechnienie tradycyjnej sztuki
kulinarnej, rękodzieła ludowego, a także współtworzyła wiele społecznych inicjatyw. Aktywnie
działała nad kształtowaniem tożsamości kulturowej mieszkańców regionu. Zawsze byłem pełen
podziwu dla pani Anny, która mimo licznych
obowiązków życia codziennego zawsze angażowała się w pracę Koła Gospodyń Wiejskich w
Iłownicy.
Najbliższym śp. pani Anny Tomik i wszystkim
jej przyjaciołom składam wyrazy szczerego
współczucia.
KOLEJNY FINAŁ WOŚP ZA NAMI
Składam bardzo serdeczne podziękowania za
finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w
naszej gminie dla wszystkich wolontariuszy, organizatorów, sztabowi w Mazańcowicach, który
od wielu tygodni przygotowywał całe wydarzenie. Dziękuję też wszystkim uczestnikom, bo
związane z finałem wydarzenia odbyły się i w
Mazańcowicach, i Jasienicy, i w Międzyrzeczu, w
Iłownicy – praktycznie w większości sołectw. Jak
co roku włączyły się różne organizacje, również
druhowie z OSP, którzy w różnych miejscach
gminy i powiatu urządzali pokazy ratownictwa.
Dziękuję wszystkim, bo udało się zebrać ponad 53 tysiące złotych. To nasza cegiełka z gminy
Jasienica do całego dzieła dbałości o zdrowie i
ochronę życia tych najmniejszych, a to jest bez-

cenne. Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy
włączyli się w tę wyjątkową inicjatywę.
SPOTKANIE STOWARZYSZENIA OLZA
Jako przedstawiciele samorządów naszego regionu zrzeszeni w Stowarzyszeniu Rozwoju i
Współpracy Regionalnej „Olza” odbyliśmy spotkanie plenarne. Przypomnę, że nasze stowarzyszenie wraz ze stroną czeska tworzy Euroregion
Śląsk Cieszyński – Tesinske Slezsko. Rozmawialiśmy o następnej perspektywie przyznania środków transgranicznych i tych dla Europejskiego
Ugrupowania Współpracy Transgranicznej.
Wszystko wskazuje na to, że w dalszym ciągu
właśnie poprzez nasze stowarzyszenie będziemy
mogli realizować różnego rodzaju mikroprojekty.
To więc oznacza, że będzie możliwość dofinansowania wszelkiego rodzaju inicjatyw społecznych na obszarze pogranicza polsko-czeskiego w
dotychczasowym zakresie.
Poruszyliśmy również temat stworzenia lokalnych organizacji turystycznych. Zgodnie uznaliśmy, że w tym zakresie zależałoby nam, aby marka Śląsk Cieszyński była odpowiednio promowana na zewnątrz, a także, abyśmy w następnym
procesie akcesyjnym mogli pozyskiwać środki na
tego rodzaju przedsięwzięcia służące regionalnej
turystyce.
GRATULACJE ZA SUKCESY
Ostatnie tygodnie w sporcie z jednej strony
upłynęły pod znakiem przygotowań do zimowych
igrzysk olimpijskich, ale również ograniczeń
związanych z nasileniem pandemii. Tym bardziej
warto odnotować i wyróżnić tych mieszkańców
naszej gminy – przede wszystkim z młodego pokolenia – którzy w różnego rodzaju zawodach i
rywalizacjach odnosili sukcesy.
Bardzo serdecznie gratuluję naszej wielkiej
nadziei lekkoatletycznej, Adrianowi Kupczakowi,
który znalazł się w bardzo elitarnej grupie zawodników za sprawą pokonania poprzeczki na wysokości 5 metrów. Wykorzystał swój start podczas
kontrolnych zawodów w skoku o tyczce w Spale,
przygotowując swoją formę na Halowe Mistrzostwa Polski w Lekkiej Atletyce. Wielkie brawa,
czekamy z niecierpliwością na występ podczas
marcowych mistrzostw.
Gratuluję również innemu mieszkańcowi naszej gminy, Jakubowi Kurowskiemu, który dzięki
swoim ubiegłorocznym świetnym występom dostał nominację do narodowej kadry judo
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w kategorii juniorów młodszych w wadze do 55 kilogramów. I w tym wypadku czekamy na jego występy i rywalizację już w międzypaństwowych rozgrywkach. Dodatkowo należy wyróżnić jego występ
podczas X Międzynarodowego Turnieju Judo „Pokonujemy granice”, gdzie jako zawodnik bielskiego
klubu PTS Janosik pokonał wszystkich rywali zdobywając złoto w swojej kategorii.
Cieszą również ostatnie dobre występy najmłodszych badmintonistów z mazańcowickiego klubu
BKB Set. Gratuluję zdobycia złotych medalów w
swoich kategoriach Marlenie Pudło i Tymoteuszowi

Wiercigrochowi, a także II miejsc Maksymilianowi
Pawlikowi, Mai Paszek i Tymoteuszowi Stefaniukowi, zaś zdobycia brązu Pawłowi Wieczorkiewiczowi i Piotrowi Babiczowi. Zawodnicy ci występowali w kategoriach wiekowych U9, U11, U13 i
U15.
Podczas innych zawodów w badmintonie SBL
Cup Grand Prix Juniora i Młodzika Michał Szczypka w parze z kolegą z Gdańska również zdobył III
miejsce w grze podwójnej. Serdecznie gratuluję
brązowego medalu.
Rozmawiał Mirosław Łukaszuk

RUSZYŁ KLUB SENIORA
W Mazańcowicach w odnowionych pomieszczeniach starej przychodni w lutym rozpoczął działalność Klub Seniora.
W czwartek 27 stycznia z zachowaniem ograniczeń epidemicznych dokonano oficjalnego
otwarcia klubu. To pierwsza tego typu placówka
na terenie gminy Jasienica. – Uruchomiliśmy
Klub Seniora, bo w tej grupie wiekowej naszych
mieszkańców dostrzegamy duże zainteresowanie
spotkaniami z rówieśnikami, wspólnymi zajęciami, także taką zwykłą fizyczną aktywnością.
W Klubie będzie to możliwe, dlatego pozyskaliśmy rządowe dofinansowanie do jego uruchomienia – wyjaśnia wójt Janusz Pierzyna.
Wraz z przewodniczącym Rady Gminy Jasienica Czesławem Machalicą, proboszczem parafii
w Mazańcowicach ks. dziekanem Piotrem Grochowieckim oraz reprezentantką seniorów członków nowego Klubu Emilią Staroń-Heredą wójt
dokonał przecięcia wstęgi. Następnie symbolicznie przekazał klucze kierownik Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej Agnieszce Bednarz,
któremu Klub Seniora w Mazańcowicach podlega. Wójt podziękował Stanisławowi Szwedowi,
wiceministrowi w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, za wsparcie udzielone projektowi gminy Jasienica w utworzeniu placówki.
Na adaptację i uruchomienie Klubu Seniora
wójt z ministerialnego programu „Senior plus”
pozyskał 200 tys. zł, 50 tys. zł dołożyła Gmina
Jasienica ze swojego budżetu. Obecnie do pomieszczeń placówki na parterze starej przychodni
prowadzi łagodny podjazd, sam klub również został pozbawiony barier architektonicznych. Wewnątrz są przestronne pomieszczenia z wygodnymi fotelami, krzesłami, kanapami i stołami, toteż emeryci będą mieli możliwość spożycia posiłków, albo wygodnie zasiąść zarówno dla relaksu, jak i do zajęć, realizując swoje pasje i zainteresowania.
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Przytulne wnętrze ma elektryczny kominek, imitujący prawdziwy, opalany drewnem, który w mroźne
dni tworzy przyjemną i ciepłą atmosferę. Wystrój uzupełniają również kwiaty doniczkowe, rozmieszczone w
różnych miejscach Klubu Seniora. Kuchnia z płytą indukcyjną, piekarnikiem, kuchenką mikrofalową, lodówką i zmywarką umożliwi przygotowanie i wydawanie posiłków. Jest oczywiście również toaleta i łazienka. Sprzęt radiowo-telewizyjny i stanowisko komputerowe dopełniają wyposażenie placówki.
Uczestnicy zajęć nie będą się więc nudzić. Zgodnie
z założeniami programu, bogata oferta edukacyjna,
kulturalna, rekreacyjna i opiekuńcza Klubu umożliwi
osobom w wieku 60 plus uczestnictwo w życiu społecznym, jak również aktywności ruchowe, temu bowiem służy przygotowane pomieszczenie do zajęć rehabilitacyjnych wyposażone m.in. w rowerek stacjonarny, bieżnię, orbitrek, drobne sprzęty i przyrządy.
Zajęcia będą dostosowane do potrzeb seniorów,
umożliwią aktywne spędzanie wolnego czasu i poprawę jakości ich życia.
Placówka zapewni co najmniej 20 godzin usług tygodniowo w przedziale od poniedziałku do piątku dla
25 seniorek i seniorów. Zapewniony zostanie poczęstunek, zajęcia prowadzone będą przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje.
www.jasienica.pl
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BIBLIOTEKA TĘTNIĄCA ŻYCIEM
Drodzy Czytelnicy, na początku nowego 2022
roku pragniemy Wam życzyć wszystkiego co najlepsze, a przede wszystkim zdrowia i wielu pięknych chwil spędzonych w towarzystwie dobrej
książki, bo jak powiedział Umberto Eco „kto czyta,
ten żyje dwa razy”. Dlatego bardzo serdecznie zapraszamy do korzystania z bogatych i odnowionych
zbiorów bibliotecznych. W minionym roku zakupiliśmy ponad 3500 nowych książek dzięki otrzymanej dotacji samorządowej oraz ze środków finansowych otrzymanych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0.
Pragnę przypomnieć, że wszystkie biblioteki
na terenie Gminy Jasienica są otwarte, każdy czytelnik może wejść i wybrać sobie książkę lub skorzystać z pomocy bibliotekarzy w wyborze intersującej pozycji. Miłośników e-booków zapraszamy
do korzystania z bezpłatnego dostępu do nich aż w
trzech serwisach: Ebookpoint Biblio, Ibuk Libra
oraz Legimi. Wystarczy przyjść do Biblioteki, zostać jej czytelnikiem, pobrać Kod i cieszyć się czytaniem w każdym miejscu i o każdej porze.
Pomimo trwającej pandemii w czasie jesiennozimowy udało nam się zorganizować serię zajęć z
cyklu „Zainspiruj się w Bibliotece…” w ramach
których odbyły się warsztaty szycia i decoupage,
fotograficzne oraz kaligrafii. Już dziś zapraszamy
naszych czytelników na kolejny cykl warsztatów
decoupage, który rozpocznie się 26 lutego, natomiast 4 marca rozpoczną się warsztaty kaligrafii, na
które bardzo serdecznie zapraszamy. Zapisy na
warsztaty pod numerem telefonu 33/8153-467.
Szczegółowe informacje znajdą Państwo na
naszej stronie internetowej: www.gbpjasienica.pl.
Informujemy również, że w nowym 2022 roku
GBP w Jasienicy będzie się ubiegać o dofinansowanie na zakup nowości wydawniczych, dlatego
też zgodnie z uchwałą Rady Ministrów nr 69/2021
z dnia 21 maja 2021 roku Biblioteka w Jasienicy
będzie otwarta w 13 sobót w ciągu całego roku.

Bardzo serdecznie zapraszamy do korzystania z Biblioteki w Jasienicy w następujące soboty 26.02, 26.03,
09.04, 30.04, 28.05, 25.06, 30.07, 27.08, 24.09, 29.10,
26.11, 17.12 w godzinach od 08:00 do 12:00.
Magdalena Waliczek
Dyrektor GBP w Jasienicy

BUDYNEK DLA CENTRUM PROFILAKTYKI
Jasienica zakupi budynek przeznaczony dla
Gminnego Centrum Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych.
Jak wyjaśnia wójt Janusz Pierzyna, budynek
znajduje się w odległości ok. 150 metrów od Urzędu Gminy i sąsiaduje z innymi gminnymi gruntami.
– Jest w centrum, ale jednocześnie na uboczu, co
zapewni dyskrecję osobom wychodzącym z nałogu,
a także osobom współuzależnionym, które zupełnie
nie ze swojej winy znalazły się w trudnej sytuacji –
mówi wójt.
Będą się tu odbywały spotkania terapeutyczne i
udzielane porady prawne. O stworzeniu takiego
Centrum myślano od dawna, bowiem dotychczas
podobna działalność była prowadzona w wynajmowanych pomieszczeniach w budynku pocztowobankowym.
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– Wynajmowaliśmy to pomieszczenie, toteż od kilku lat
gromadziliśmy środki, aby stworzyć własną placówkę tego rodzaju. Mając do dyspozycji własną bazę lokalową
znacznie łatwiej będzie nam prowadzić działalność w tej
dość delikatnej dziedzinie, jaką jest wsparcie dla osób
uzależnionych i ich rodzin – dodaje wójt.
Cała nieruchomość kosztuje 460 tys. zł. Zostanie zakupiona ze środków z gminnego funduszu pochodzącego
z opłat od sprzedaży alkoholu, które mogą być wydane
jedynie na rozwiązywanie problemów alkoholowych. Ma
88 mkw. powierzchni użytkowej, cała działka – ponad 20
arów. Jej część zostanie wykorzystana jako dojazd do innej gminnej nieruchomości, zakupionej przed 4 laty w
samym centrum, w bliskim sąsiedztwie jednostek administracji samorządowej Gminy.
www.jasienica.pl
luty 2022

16 MILIONÓW WIĘCEJ
Aż o 16,2 mln zł wzrósł w styczniu tegoroczny
budżet Gminy Jasienica. Zdecydowana większość
zostanie przeznaczona na inwestycje prorozwojowe.
– Cieszy, że mamy dopiero styczeń, a już nasz budżet na ten rok tak znacząco urósł. To efekt nadwyżki
budżetowej z lat ubiegłych, a także pozyskanych ze
źródeł zewnętrznych dofinansowań do naszych inwestycji – mówił wójt Janusz Pierzyna na sesji w czwartek 27 stycznia.
Na budowę pompowni na terenie Jasienickiej Niskoemisyjnej Strefy Ekonomicznej zostanie przeznaczonych 1,7 mln zł pozyskanych ze środków zewnętrznych na inwestycje wodociągowe, z kolei budowa kanalizacji od ul. Cieszyńskiej w Jasienicy do
ul. Bocznej w Bierach pochłonie blisko 5,2 mln zł ze
środków zewnętrznych na inwestycje w zakresie kanalizacji. W rejonie ul. Wiejskiej w Jasienicy zostanie
zmodernizowana przepompownia ścieków, koszt 1,2
mln zł. Dokończona będzie rozpoczęta w ub. roku bu-

dowa drugiej drogi do Strefy, na którą z Rządowego
Funduszu Inwestycji Lokalnych wójt pozyskał 4,2 mln
zł, z tego 4,059 mln zł pochłoną tegoroczne roboty.
Z tego samego źródła pochodzi 1,4 mln zł, pozyskane na budowę nowego parkingu w okolicy szkoły
w Jasienicy. Parking będzie służył pracownikom szkoły, ośrodka zdrowia, Urzędu Gminy, aby miejsca postojowe przy szkole, przychodni, urzędzie pozostawić
dla rodziców dzieci oraz petentów. Parking posłuży
także do innych celów. Wójt planuje stworzyć tutaj
targ z artykułami miejscowych producentów rolnych i
wytwórców, co z jednej strony obniży ceny produktów
kupowanych bez udziału pośredników, jak i ułatwi
mieszkańcom dostęp do zdrowej żywności.
Warto wspomnieć również o zakupie za 460 tys. zł
nieruchomości w pobliżu Urzędu Gminy, graniczącej
z gminnymi gruntami. Pieniądze pochodzą z opłat od
sprzedaży alkoholu i mogą być wydane na rozwiązywanie problemów alkoholowych.
www.jasienica.pl

STARANIA O PRZEBUDOWĘ SKRZYŻOWANIA
Na wniosek wójta Rada Gminy podjęła uchwałę
o przejęciu od Powiatu Bielskiego zarządzania drogami powiatowymi w rejonie skrzyżowania drogi
ekspresowej S 52. Jak wyjaśnia Janusz Pierzyna,
pozwoli to Gminie Jasienica przygotować projekt
takiej przebudowy węzła, aby zniknęły obecne problemy z korkami przy zjeździe z ekspresówki i
wjeździe na nią. Przypomnijmy, że w poprzednich
latach Gmina Jasienica zleciła opracowanie koncepcji przebudowy. Przewiduje ona stopniowe rozładowanie ruchu z dwupasmówki poprzez budowę
trzech rond i nowych połączeń drogowych.
Na realizację tego projektu Starostwu nie udało
się jak dotąd pozyskać dofinansowania z budżetu
centralnego. Wójt więc zaproponował, aby całość
projektu podzielić na 3 części i na każdą z nich

osobno starać się o dofinansowanie. Projektowanie
i zabiegi o środki zewnętrzne przejęła Gmina Jasienica, co o tyle uprości rozwiązanie problemu, że to
właśnie ona stała się kosztem 2,5 mln zł właścicielem gruntu i nieruchomości w sąsiedztwie Urzędu
Gminy. Około jednohektarowa działka została zakupiona dwa lata temu, w ostatnim czasie zakończyła się ostatecznie cała procedura. Tędy będą
prowadzić nowe połączenia, które przejmą część
ruchu ze skrzyżowania. – Zależy nam na usprawnieniu przejazdu, bowiem korzystają z niego nie
tylko mieszkańcy naszej gminy, ale i czterech innych w sąsiedztwie. Liczę, że efekt, jaki ma przynieść przebudowa, będzie wystarczającym argumentem, aby przydzielić dofinansowanie na ten
projekt – mówi wójt.

Serdeczne podziękowania za zamówione Msze św.,
złożone wieńce i kwiaty oraz liczny udział w uroczystości pogrzebowej
naszej Kochanej Matki, Babci, Prababci.

Ś.P. Anny Tomik
Księżom, wszystkim krewnym, znajomym, sąsiadom, Wójtowi Januszowi Pierzynie,
delegacjom: Rady Gminy w Jasienicy, Gminnej Rady Kobiet,
Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Iłownicy,
Radzie Sołeckiej, Kołu Gospodyń Wiejskich i Ochotniczej Straży Pożarnej w Iłownicy
składają
córka z rodziną
luty 2022
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NA ZAWSZE ZAPISAŁAŚ SIĘ
W NASZYCH SERCACH
Anna Tomik (1937-2022) z Iłownicy, odeszła 25 stycznia 2022 r. w
wieku 85 lat. Jej całe życie było związane z Iłownicą: tu się urodziła, tu
spędziła dzieciństwo, ukończyła szkołę podstawową, pracowała w niedużym gospodarstwie rodziców, które później przejęła, wyszła za mąż za
iłowniczanina, urodziła dwójkę dzieci. Życie Jej nie oszczędzało – w wieku 34 lat została wdową. Ciężar wychowania dzieci spadł na jej barki.
Mimo wielu obowiązków znalazła czas na pracę społeczną, już wtedy – od
1968 roku pełniła funkcję przewodniczącej Koła Gospodyń Wiejskich w
Iłownicy.
Pani Anna była ciepłą, spokojną, wesołą kobietą, bardzo chętną do
współpracy. Dzięki śp. Andzi (bo tak była znana) szkoła, straż, uroczystości gminne miały się dobrze i
praktycznie nie było imprezy w Iłownicy, w OSP, szkole, żeby jej brakowało, a jej potrawy to niebo w gębie, a szczególnie kołacze.
15 marca 2018 r. podczas dorocznego spotkania Gminnej Rady Kobiet uroczyście uhonorowano Jej 50lecie kierowania kołem w Iłownicy. Śp Anna Tomik otrzymała wtedy od wójta Janusza Pierzyny pamiątkową tabliczkę, na której można było m.in. przeczytać:
„Wyrażamy swój podziw, że przy licznych obowiązkach życia codziennego znajduje Pani czas na tak
zaangażowaną pracę Koła Gospodyń Wiejskich. Od pięciu dekad pielęgnuje Pani polską kulturę, wywiera
silny wpływ na rozwój swojego najbliższego otoczenia poprzez kultywowanie tradycyjnej sztuki kulinarnej,
rękodzieła ludowego oraz współtworząc wiele społecznych inicjatyw. Dziękujemy za aktywną działalność i
wytrwałą pracę w kształtowaniu tożsamości kulturowej mieszkańców naszej Gminy” – co śp. Anna podsumowała, że z wielką ochotą to robiła i sprawiało jej to wielką radość.
„Każdy człowiek, nawet najskromniejszy, zostawia ślad po sobie,
jego życie zahacza o przeszłość i sięga w przyszłość.”
Te ślady działalności Pani Anny będziemy jeszcze spotykać w naszej małej Ojczyźnie przez wiele lat.
Pani Anno, zapisałaś się w naszych sercach i będziesz przy nas
-Twoją miłością, Twoją troską, Twoim oddaniem…”
,Dziś grono członkiń KGW przyszło pożegnać się z Tobą,
lecz tak trudno się rozstać z tak życzliwą osobą.
Nad Iłownicą pojawiły się czarne chmury,
lecz ta decyzja o Twoim odejściu, padła od Jezusa z góry.
I żeby tam w niebiosach sobie nie zaszkodzić,
musimy się z przykrością z tym wszystkim pogodzić.
W Twym życiu były chwile ciężkie, trudne i nie raz czułaś się paskudnie.
Bardzo szybko owdowiałaś, lecz na nic nigdy nie narzekałaś!
Z biadolenia po prostu nic, bo dla dzieci trzeba było żyć!
A na to wszystko, nasz Pan Bóg miły, dodawał Ci siły.
I nikt tu z nas dziś nie zaprzeczy, że mimo swoich obowiązków,
znalazłaś czas jeszcze na inne rzeczy!
Byłaś pomocna w szkole i w strażnicy, zawsze było można na Ciebie liczyć!
Za całe KGW działanie, ślemy dziś Tobie podziękowanie!
Przewodniczyłaś KGW 53 lata, więc Twoje odejście to olbrzymia strata!
Gotowałaś na dożynkach i balach, by wszystko się udało mocno się starałaś!
Wiemy, że smacznie Andzia warzyła i na weselach kucharzyła!
Zaspokajała smaki gości, serwując swoje pyszności.
I nie zdziwi nas, że tam na wyżynach balują już w niebie,
bo też chętnie spróbują kołaczy od Ciebie!
Byłaś dla bliźnich nadzieją, pomagałaś w potrzebie,
ofiarowałaś im miłość, przyjaźń i całą siebie.
Śmierć wszystko zabiera, bo zabierać jest w stanie,
lecz nigdy nie zabierze tego, co zostanie!
W daleką podróż zabiera Cię Bóg, jedyną nadzieję nam dając,
że kiedyś przekroczą też niebios próg, Ci którzy dzisiaj z Tobą się żegnają.
Pokój Ci wieczny w cichej krainie, gdzie ból nie sięga, gdzie łza nie płynie.
Gdzie słyszysz Boga głos serdeczny:
Pokój Ci wieczny!
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„Nie umiera ten, kto pozostaje
w sercach i pamięci żywych”
Wyrazy szczerego współczucia
z powodu śmierci

Śp. Anny Tomik
Pozostającej w żałobie Rodzinie
składają
Wójt Gminy Jasienica,
Zastępca Wójta Gminy,
Radni Rady Gminy w Jasienicy,
pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury oraz zespół redakcyjny miesięcznika „Jasienica”

„Wspomnień nikt nam nie odbierze, zawsze będą z nami”
Łącząc się w smutku i żalu
z rodziną zmarłej

Śp. Anny Tomik
składają szczere wyrazy współczucia
Gminna Rada Kobiet
i Koła Gospodyń Wiejskich
Gminy Jasienica
luty 2022

SZTAB WOŚP NADAL PRACUJE
Tegoroczny finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy na terenie gminy Jasienica – podobnie jak w
poprzednich latach – zorganizował WOŚP Mazańcowice.
Jak dotąd podczas tegorocznego 30. finału, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w gminie Jasienica zebrała 53
500 zł. Kwestowało 33 wolontariuszy, umieszczono również
w całej gminie 10 puszek stacjonarnych. Sztab w Mazańcowicach zebrał również i umieścił na licytację pamiątki z finału, kubki, breloki, koszulki, torby, czapki, ale także m.in.
ceramiczne misy, obrusy, serwety, a nawet… las w słoiku.
W tym roku zorganizowano aż 80 aukcji.
Wiele z nich na Allegro ciągle trwa, zainteresowani na
pewno znajdą coś dla siebie.
Szefowa sztabu, Małgorzata Krupińska, wyjaśnia, że
Sztab w Mazańcowicach finały WOŚP w gminie Jasienica
przygotowuje od 4 lat. Pracę zaczynają już w październiku,
członkowie Sztabu zajmują się całym procesem rekrutacji
wolontariuszy, następnie spotkaniami z nimi, a także organizatorami wydarzeń i sponsorami. Odbierają również i rozpropagowują materiały Orkiestry, a więc serduszka czy
identyfikatory na cały teren swojego działania, rozdysponowują plakaty i gadżety dla wolontariuszy, a także przedmioty na aukcję. Członkowie Sztabu koordynują aukcję, następ-

nie po jej zakończeniu pakują przedmioty i wysyłają do zwycięzców licytacji.
Przede wszystkim jednak Sztab rozlicza
wszystkie puszki podczas finału – wolontariuszy i stacjonarne. W jeden niedzielny wieczór
trzy osoby do późnych godzin nocnych podliczają zbiórkę, wysyłając na bieżąco informacje
do centrali Orkiestry w Warszawie. Mazańcowicki Sztab dodatkowo w GOK Mazańcowice w
dniu finału zorganizował koncerty, pokazy tańca, zumbę itd.
Dziękujemy za wsparcie:
• GOK Mazańcowice
• OSP Mazańcowice
• OSP Międzyrzecze Górne
• OSP Międzyrzecze DOLNE
• Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza Międzyrzecze Górne
• Mobilny Punkt Poboru Krwi
• Niepubliczne Przedszkole Niebieski Balonik
wraz z Rodzicami
• Koło Gospodyń Wiejskich Mazańcowice
• Klub Malucha i Niepubliczne Przedszkole
Bączek wraz z Rodzicami
• ZSP Jasienica wraz z Radą Rodziców
• ZSP Wieszczęta wraz z Rodzicami
• Stajnia Mazańcowice
• Kraina Wolności
• Stokrotki
• Natalia Cypcer – Strefa Zumba&Zumbini
• Zumba Alicja Knopek
• Darek Krymski
• Pierniki Moniki
• Małgorzata Dadak
• Upominek Adam Binda
• Salon Kosmetyczny "Lilien"
• Sklep Mazan Mazańcowice
• Monika Osadnik
Dziękujemy osobom i firmom, które ofiarowały
rzeczy na licytacje.
Dziękujemy Darczyńcom za każdy wrzut do puchy papierowej i Skarbonki.
Dziękujemy Komisji liczącej za długie godziny
spędzone na rozliczeniach sztabu.
Bez WAS wszystkich nie byłoby 30. finału
Do zobaczenia za rok!

AKCJA ZBIERAMY KROKI DLA WOŚP ZAKOŃCZONA
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jasienicy zdobył 27. miejsce w Ogólnopolskim
Konkursie dla Szkół Podstawowych na Największą Liczbę Kroków. W zabawie, która
trwała od 24 stycznia do 6 lutego, wzięło udział 1087 szkół z całej Polski. Przypomnijmy, że konkurs wsparł Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Za każdego aktywnego
ucznia szkoły zapisanego do konkursu, który wykonał w czasie trwania akcji minimum
1000 kroków, Fundacja Pho3nix wpłaci 5 zł na rzecz WOŚP !
luty 2022
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KROK PO KROKU, BY PRZEZWYCIĘŻYĆ CHOROBY!
Paweł urodził się 28.11.2016 roku w Cieszynie. Poród nie należał do łatwych, w rezultacie został zakończony próżnociągiem. Z
tego powodu miał krwiaka dokomorowego II stopnia oraz stwierdzone napięcie mięśniowe. Gdy długo nie stawiał pierwszych kroków, szukaliśmy przyczyny, dlaczego tak jest. Dopiero w wieku
dwóch lat przy używaniu butów ortopedycznych i ciągłej rehabilitacji zaczął chodzić. Wizyty u lekarzy, ciągła rehabilitacja przyniosła zamierzone efekty. Syn posiada orzeczenie o niepełnosprawności.
W 2019 roku Paweł po raz pierwszy miał drgawki, które zostały
uznane za gorączkowe, bez zastosowania leczenia, lecz rok później
epizod powtórzył się dwukrotnie tego samego dnia. Po pobycie w
szpitalu padła pierwsza diagnoza: padaczka. Syn przyjmuje leki
przeciwpadaczkowe, ma wykonywane badania EEG, wyniki nadal
są nieprawidłowe z cechami napadowymi. Miał również wykonywane badania USG mózgu w Katowicach, gdzie wskazaniem było
poszerzenie diagnostyki obrazowej poprzez rezonans magnetyczny.
Szukając pomocy, natrafiliśmy na fizjoterapeutkę, która zasugerowała, że Paweł wygląda na dziecko z MPD (Mózgowe Porażenie
Dziecięce). Nie czekając, umówiliśmy syna na kolejną konsultację
neurologiczną. Neurologa, który prowadził Pawła od początku,
musieliśmy zmienić, gdyż skupiał się tylko na jednej przypadłości,
czyli padaczce. Nowa Pani Doktor w naszym odczuciu miała świeże spojrzenie na syna. I rzeczywiście padła kolejna diagnoza, MPD.

W lipcu 2021 roku Paweł przebywał w
Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka
w Katowicach. Tam miał wykonany rezonans magnetyczny z kontrastem, badanie
EEG, którego zapis znów był nieprawidłowy. Po wykonanych badaniach padła
kolejna diagnoza: wada mózgowia hipoplazja ciała modzelowatego.
Paweł jest pogodnym, pełnym energii
dzieckiem, lecz jego niepełnosprawność
wiele czynności mu utrudnia. Syn jest
opóźniony w rozwoju, takie wnioski wyciągnęli specjaliści po badaniach psychologicznych, pedagogicznych oraz logopedycznych. Był rehabilitowany w ośrodku
Nadzieja w Bielsku, w Jaworzu, lecz to za
mało. Jeździmy z nim również prywatnie,
ponieważ chcemy walczyć o jego sprawność. Rehabilitanci, którzy z nim pracują
oraz lekarz neurolog zalecili, aby Paweł
chodził w specjalnych ortezach. Firma
Fridamedical z Gliwic wykonała indywidualne ortezy, Paweł chętnie w nich chodzi. Ich koszt to 1500 zł (kwota po refundacji NFZ), do tego specjalne buty – 370
zł. Koszty rehabilitacji, ortez i innych niezbędnych dla Pawła rzeczy dla nas rodziców są ogromne.
Po kolejnej wizycie w Gliwicach fizjoterapeutka zaleciła wizytę u lekarza w
Łodzi, który specjalizuje się w leczeniu
dzieci z MPD. Już pod koniec lutego zaplanowaliśmy wizytę u tego specjalisty,
gdyż same ortezy i rehabilitacja nie przyniosą odpowiednich rezultatów.
Dlatego prosimy wszystkich ludzi dobrej woli o pomoc dla Pawełka, każda
pomoc się liczy, dla nas jest na wagę złota.
Rodzice Pawła

Od redakcji: Paweł mieszka z rodzicami w
Landeku i rozpoczął edukację w Zespole
Szkolno-Przedszkolnym w Iłownicy.
Jednocześnie informujemy, że na stronie
Akcja Charytatywna Razem Dla Dzieci są
prowadzone licytacje na rzecz Pawła. Poza
tym Pawełka można wesprzeć wpłacając na
fundację „Serce dla Maluszka” oraz „Siepomaga”.
https://www.siepomaga.pl/pawel-krol
https://sercadlamaluszka.pl/nasipodopieczni/pawel-krol

„Dobro, które wnosisz w życie innych, wzbogaca także twój świat” (autor nieznany)
„Szczęście to jedyna rzecz, która się mnoży, jeśli się ją dzieli” (Albert Schweitzer)
„Jakże byłoby pięknie, gdyby każdy z nas mógł wieczorem powiedzieć:
dzisiaj zrobiłem gest miłości wobec drugiego” (Papież Franciszek)
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Z G Ó R K I …
Nasza ulica
Mógłbym pisać o kosmosie, świecie, Europie,
kraju, ale po co szukać tematu w gwiazdach, czy
w serwisach informacyjnych, gdy wystarczy,
przez okno, popatrzeć na ulicę…
Bo nasza ulica posmutniała. Już nie jest tą beztroską, roześmianą od krawężnika do krawężnika.
Choć świeci słońce, tutaj mrocznie. Choć ciepełko, wieje chłodem. Ucichły roztrajkotane wróble i
sikorki; nawet jaskółki na pięciolinii elektrycznych drutów układają się w nutki smętnych piosenek.
Ulica nam wytrzeźwiała jak abstynent. Już się
nie zatacza, nie faluje, nie traci poziomu. Stała się
tak poważna, że aż niepoważna w swej nagłej, a
niespodziewanej powadze, po pięćdziesięciu
dwóch pięknych latach uniesień, podfruwań, fikołków, wzlotów.
Co się stało, że życie poszarzało? Umarł Waldek, nasz Walduś. Nasz własny. Który pił nasze
zdrowie! I byliśmy zdrowsi! A pił nie z powodu
nałogu, pretensji do świata, żalu do przemijania…
Nic z tych rzeczy, pił „dla relaksu”, jak sam
twierdził. Więc relaksowaliśmy się razem z nim,
wśród win i gorzały, które spijał. Ale do domu
zawsze trafiał, bo miał z górki. Czasem tylko na
czworakach, kiedy nogi już same nie chciały.
No i po co się tłumaczył, cały zakrwawiony, ze
zdartym nosem i policzkami, że „wypierdolił się
na trzeźwo”? Przecież to było jasne, jak wyskokowe, procentowe słońce, które sobą stale wzniecał i rozpalał.
Dlatego nie dziw, że zapłakały przydrożne
kamienie i otaczająca je trawa. Kamienie, które
czasem bywały poduszką, trawa przykrótką kołderką, gdy rozgwieżdżone czy czarne niebo tuliło

do snu. I nawet wycięte
drzewa, po których zostały
niegojące się rany w powietrzu, załkały szumem sprzed
lat, z dziuplami bez wiewiórek i gniazdami bez ptaków.
Kulawe psy zaskomliły żałośnie, a ich jęk dobywał się spod ziemi. Koty
sprzed lat tuliły nasz żal miękkością futerek.
Cały mały wszechświat smutno się dziwił:
Walduś nie żyje… A wydawało się, że będzie
trwał wiecznie – od piwa do piwa, od pół litra do
pół litra – bo wtopił się w nas, jak mrówka w
bursztyn, ale i śmierć w życie.
Kto nam zastąpi Waldusia? No kto? Nie znajdziesz takiego i już taki się nie urodzi. Stąd smutna nasza ulica. Domy ze załzawionymi oknami,
wspomnieniami, wiszącymi jak pranie na sznurze,
ociekające łzami. Tą ulicą chodziliśmy razem do
szkoły. Tą niegdyś wesołą ulicą, co dziś pociemniała w żałobny kir. Z radości przepoczwarzoną w
zadumę. W szarość. Za pierwsze ukradzione pięć
złotych, jeszcze w przedszkolu, kupił czekoladowe cukierki, których smak do dzisiaj rozpływa się
w ustach… Ech, szkoda gadać, szkoda biadać…
Ale Waldek nie zostawił mnie samego.
- Wypij moje zdrowie, wypij! – szepnął zza światów.
Więc piję. Drugą półlitrówkę czystej. Umrzykowi
się nie odmawia.
Nasza ulica znów jaśnieje, faluje, uśmiecha się
od krawężnika do krawężnika… Szumi, szczeka,
ćwierka, mruczy, rży – jest szczęśliwa…
Juliusz Wątroba

URZĄD GMINY OTWARTY!
Urząd Gminy Jasienica od poniedziałku 14
lutego wznowił bezpośrednią obsługę mieszkańców, bez konieczności wcześniejszego
umawiania. Przywrócona została także obsługa
w kasie w budynku Urzędu Gminy.
Obsługa interesantów realizowana będzie na
sali GOK-u przy Urzędzie. W reżimie sanitarnym
otwarta została kasa Urząd Gminy. Przypominamy, że w kasie tut. Urzędu istnieje możliwość płatności w formie bezgotówkowej. Podatnicy mogą płacić i uiszczać opłaty za pomocą karty płatniczej. Niezależnie do tego zachęcamy
mieszkańców do realizowania płatności za poluty 2022

średnictwem bankowości elektronicznej lub przelewów bankowych na rachunek bankowy Gminy
Jasienica: 06 8117 0003 0000 0101 2000 0110.
Prosimy, aby sprawy niewymagające osobistej
wizyty w Urzędzie w miarę możliwości załatwiać
poprzez funkcjonujące kanały komunikacji elektronicznej, telefonii stacjonarnej, za pomocą elektronicznej skrzynki ePUAP, korespondencyjnie,
bądź korzystając z okna urzędu znajdującego się
po prawej stronie przy w wejściu głównym. Przypominamy, że pracownicy Urzędu dostępni są
pod numerami telefonów dostępnymi na stronie
http://bip.jasienica.pl/5376.
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RODZINA
Witóm Was piyknie moji roztopili ludeczkowie!
Sóm żeście mi bardzo bliscy, dyć się spotykómy
ze sobóm kożdy miesiónc, co je sukcesym, bo
dzisiejszy świat tak mało się spotyko i łodwiedzo.
Przeważnie widujymy sie roz do roku na kierchowie na Wszystkich Świyntych, abo jak tak pogrzeb trefi sie w rodzinie. I tu idzie usłyszeć:
- Tato, na kiery to je z tóm loskóm?
- A to nie wiysz, mamlasie, że to brat twojigo starzyka!
- A ta wypyrczóno paniczka w tym kłobuku, co
przijechała szumnym autym pod kierchów? Co to
za jedna?
- To ciotka Krysia.
- A skónd jóm móm znać, kie jóm piyrszy roz na
łoczy widzym.
Jo się nie dziwiym tej cerce, bo dzisiejsi młodzi ludzie sóm łokradzani przez swoich łojców z
wielkigo bogactwa, jakim sóm więzy rodzinne.
Jeszcze taki myzgieł nie przidzie na świat, a już
mu łojcowie izbe rychtujóm, dźwiyrzy szyroko
łotwierają, wszystkim pokazują, jaki to bogactwo
dziecku rychtujóm. I tak żyje w tej izbeczce jak
ptok w klotce. Kupują mu ło czym zamarzy i co
modne na świycie. Izba napełnióno roztomajtymi
wercajgami, a za ścianóm wedle bracia też mieszkajóm i takie szumne izby też mają. Jedyn do
drugigo mało się łodzywo, czasu nigdy ni ma.
Każdy kajsi leci, fórt je zagónióny. Chyba jak
sóm głodni, i tu szczyści majóm, bo się przy lodówce w kuchni spotykajóm. Pore słów przerzóndzóm, zapiekanke zjedzóm, colóm popijóm i każdy się zbiyra do tej swoji dziupli. I tak żywot im
płynie w łodosobniyniu, nie wiedzóm, co to
szczyśliwie żyć razym z rodziną.
Tóż ni ma dziwoty, kie w radiu i telewizorze
słyszymy, abo czytómy w gazecie, wiela to młodych ludzi życi se odbiero, depresja ich dosięgo, u
psychiatrów się lyczóm. Co to za straszno srómota na tyn świat przylazła. My starsi furt do zadku
się cofiymy, ale nie pamiyntómy, coby młodzi ludzie tak nimocni byli. Za naszych młodych roków
na tym świycie inaczy sie żyło. Kuchynie wielki
po chałupach bywały. W nich to sie całe rodzinne

życi toczyło. Na postrzodku
stoł wielki stół, tu się jadło
do kupy, śniodani, łobiod i
wieczerze. Tu się rozwiązływało roztomajte starości
rodzinne. Starka nejczyńści
przez łokno do pola się dziwała, a starzyk z wykryncónym fusym przy piecu przeważnie siodowoł,
kości wygrzywoł i pod blache przykłodoł, kie już
przyszła zima. I tak do kupy rodziny żyły. Jedyn
ło drugim wszystko wiedzioł, kaj je, kie przidzie,
a kie kapke chorowoł cała rodzina mu pumogała.
Tu bych kapke pocyganił, bo aji wszyscy sómsiedzi sie starali i jak mogli pumogali. I tak to było
w tym downym świycie, żodyn sóm nie był pozostawióny.
A dzisio? Co się porobiło. Tela wszyndzi piekła, że żyć niemiło. Pod jednym dachym rodziny
żyjóm, a jakby niymi czasem nie byli. Nic nie pobłoznujóm, nie pogodajóm, zamiast razym czasym sie wspierać, to jedyn drugimu życi zatruwo.
Nie bydym deli już tak narzykoł, bo żywot
krótki a czas ucieko. Tóż myślym, jak tu zaradzić
biydzie, by zaś wróciło życi rodzinne, by młody
człowiek, tyn zagoniony, miał kapke czasu do
sweji rodziny. By był ciekawy, co z czym to się
jy, a tego łod starzyka dowiy sie hnet.
Ludkowie mili, łod nas starzyków też moc zależy. Nie krytykujmy, nie przezywejmy, jyno na
gymbie fórt uśmiech miyjmy! I z wnukami sztame trzymejmy. Piyknie pytejmy, kiejmy w potrzebie, by nóm pumógli serfować w tym internecie, by my do przodku też się dziwali, a nie do
zadku fórt zaglóndali. By dziecka i wnuki wiedzieli, że sóm nóm potrzebni!
Wtedy bydóm to czynić a naszym izbe czynsto
łodwiedzóm, i krok po kroku, godóm wóm szczerze, nasza rodzina jak downi bydzie. I zaś śmiych
bydzie i błoznowani, i doradzani jedyn drugimu, i
łzy łobetrzyć też bydzie kómu.
Dobry Pónbóczku dej, by tak było, by w naszych rodzinach zaś była siła!
J.N.Josiyniczanin

OGŁOSZENIE
Zarząd Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów,
Koło nr 21 w Jasienicy
zaprasza wszystkich swoich członków na spotkanie wiosenne
w dniu 17 marca (tj. czwartek) o godz. 15:00.
Spotkanie odbędzie się w Gminnym Ośrodku Kultury w Jasienicy „na Drzewiarzu”.
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WIELKI SUKCES TYCZKARZA MAZAŃCOWICKIEGO KLUBU
Adrian Kupczak, zawodnik UKS Olimp Mazańcowice, dołączył do wąskiego grona zawodników w skoku o tyczce, którzy pokonali wysokość 5 m.
W sobotę 5 lutego w Spale odbyły się zawody kontrolne przed Halowymi Mistrzostwami Polski w Lekkiej Atletyce, które odbędą się w
Toruniu w marcu. W ich trakcie zawodnik mazańcowickiego UKS dołączył do grona czołówki polskich tyczkarzy, którzy pokonali poprzeczkę na wysokości 5 m. Trenerem, który od lat prowadzi Adriana,
jest Piotr Krupiński.
W UKS Olimp Mazańcowice z niecierpliwością oczekuje się Halowych Mistrzostw Polski licząc, że Adrian zdobędzie medal na tej prestiżowej imprezie sportowej.
Agata Krupińska

JASIENICZANIN W KADRZE NARODOWEJ
Judoka Jakub Kurowski został powołany do kadry narodowej w
kategorii juniorów młodszych.
Jakub Kurowski, mieszkaniec gminy Jasienica i zawodnik klubu PTS
Janosik Bielsko-Biała, startuje w kategorii juniorów młodszych w wadze
do 55 kg. Decyzją Polskiego Związku Judo, ogłoszoną w środę 12 stycznia, został powołany do składu kadry narodowej na I półrocze 2022 r.
Na jego wysokie oceny i nominację do kadry wpłynęły osiągnięcia w
minionym roku, osiągnięte w młodszej klasie zawodników. Przypomnijmy, że Kuba m.in. zdobył brązowy medal Mistrzostw Polski Młodzików w
Judo w Pile.
luty 2022

13

SREBRO KAROLINY
Młoda jasieniczanka
Karolina Klajmon wywalczyła pierwsze podium w 2022 roku podczas rozegranych 21
stycznia zawodów w
Radlinie.. Była to II
Runda Pływackiej Ligi
Klubów Śląskich rocznika 2010. W zmaganiach wzięło udział ponad 200 zawodników i
zawodniczek z 27 klubów pływackich z województwa śląskiego.
Karolina w starcie
na dystansie 100 m stylem grzbietowym wywalczyła
2 miejsce z czasem 1:15.44 min. co jest jednocześnie
nowym rekordem życiowym Karoliny.
Ponadto na dystansie 50 m stylem dowolnym zajęła
wysokie 6. miejsce (prawie 100 zawodniczek) z czasem 32.41 s., poprawiając swój rekord życiowy.
Natomiast sztafeta mieszana 8x50 m stylem dowolnym z udziałem Karoliny uplasowała się tuż za
podium zajmując 4. miejsce.

NAJMŁODSI BADMINTONIŚCI
Na 24. Noworocznym Turnieju Badmintona w
Pszczynie rozegranym 30 stycznia dobrze zaprezentowali się najmłodsi badmintoniści z mazańcowickiego klubu BKB Set. Walczyli w kilku kategoriach wiekowych, w każdej zdobyli podium:
U9 – l miejsce i złoty medal Marlena Pudło,
U11– ll miejsce i srebrny medal Maksymilian Pawlik,
lll miejsce i brązowy medal Paweł Wieczorkiewicz,
U13 – ll miejsce i srebrny medal Maja Paszek,
U15 – l miejsce i złoty medal Tymoteusz Wiercigroch,
ll miejsce i srebrny medal Tymoteusz Stefaniuk,
lll miejsce i brązowy medal Piotr Babicz.
Pozostali zawodnicy, Franek Kamiński, Maciej
Babicz, niestety na tym turnieju znaleźli się na dalszych pozycjach.
Ponadto podczas turnieju SBL CUP Grand Prix Juniora i Młodzika Michał Szczypka w parze z kolegą z
Gdańska również zdobył III miejsce w grze podwójnej.

Reklama
w miesięczniku „Jasienica”
tylko 0,60 zł
za 1 cm2
Ogłoszenia drobne – 1 zł za słowo
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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

„ 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
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EKSPRESOWA
NAPRAWA
I WYKONANIE
PROTEZ
BIERY, ul. Ogrodowa 263

TEL.: 504 131 134
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