
Z okazji nadchodzących Świąt 
Zmartwychwstania Pańskiego 

życzymy Państwu, aby upłynęły one 
w atmosferze radości i spokoju, 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. 
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RELACJE WÓJTA GMINY JASIENICA 
GMINNY TURNIEJ  
POŻARNICZY 

Turniej wiedzy pożar-
niczej na szczeblu gmin-
nym został rozegrany na 
sali Drzewiarza w ponie-
działek 5 marca. Bardzo 
serdecznie chciałbym po-
dziękować wszystkim 
uczestnikom za zgłębianie 
wiedzy strażackiej, a też 

szerzej, dotyczącej bezpieczeństwa. To z całą pewno-
ścią jest wiedza, która będzie przydatna tym młodym 
ludziom również w dorosłym życiu, nie tylko podczas 
turnieju. I to niezależnie od tego, czy staną się człon-
kami drużyny bojowej OSP, czy zostaną członkami 
wspierającymi, taka wiedza może być kluczowa kiedy 
np. ktoś straci przytomność i będzie potrzebował po-
mocy. 

Takie zagrożenia stają się coraz bardziej realne     
i, niestety, dotykają coraz młodsze pokolenia. Mam na 
myśli dostępność wszelkiego rodzaju dopalaczy, uży-
wek, które często wywołują gwałtowne reakcje, wy-
magające szybkiego udzielenia pierwszej pomocy. 
Dziękuję, że chcecie zdobywać  takie umiejętności, 
ale też zachęcam wszystkich pozostałych, aby posze-
rzali wiedzę w tym zakresie. 

Dziękuję też wszystkim opiekunom w szkołach, 
którzy kształcą młodzież, również druhom z jednostek 
OSP, którzy współpracują ze szkołami, aby swoje 
umiejętności przekazać młodemu pokoleniu. Dziękuję 
też rodzicom, którzy wspierają i dopingują młodzież 
w tym zakresie. 

Gratuluję zwycięzcom, którzy będą naszą gminę 
reprezentować w turnieju na szczeblu powiatowym, 
jaki zostanie przeprowadzony w Jasienicy już 7 
kwietnia. 

OBRADY KOMISJI ODZNACZEŃ OSP 

Również 5 marca, po południu, mieliśmy w Zarzą-
dzie Powiatowym Związku OSP w Bielsku-Białej 
spotkanie Komisji Odznaczeń. Z każdej gminy spły-
nęły wnioski, także z naszej gminy zostali wytypowa-
ni druhowie do tegorocznych odznaczeń złotymi, 
srebrnymi i brązowymi medalami „Wzorowy Stra-
żak”. Wnioski zostały przyjęte na posiedzeniu Zarzą-
du Powiatowego, a następnie skierowane do decyzji 
Zarządu Wojewódzkiego OSP. 

ZEBRANIA STRAŻAKÓW OCHOTNIKÓW 
Pozostając przy temacie pożarniczym chciałem 

bardzo serdecznie podziękować wszystkim 12 jed-
nostkom OSP z naszej gminy za zebrania sprawoz-

dawcze, zorganizowane w lutym i marcu. Na spotka-
niach podsumowaliśmy rok działalności, jak również 
zostały wytyczone plany na najbliższe miesiące. Bar-
dzo serdecznie dziękuję wszystkim druhom ochotni-
kom z sekcji i bojowych, i honorowych, i wspierają-
cych. 

Bardzo wysoko oceniam poziom ratownictwa na-
szych straży pożarnych i serdecznie dziękuję wszyst-
kim tym, którzy podnoszą swoje kwalifikacje, uczest-
niczą w różnego rodzaju kursach, dziękuję sekcji me-
dycznej, której druhowie szkolą się, aby mieć jak 
największą wiedzę. To sprawia wielką radość, że 
mamy takie osoby na terenie naszej gminy. Czasem 
pozostają w cieniu, ale należy się im wielki szacunek, 
bo są gotowi o każdej porze dnia i nocy nieść pomoc 
drugiemu człowiekowi. 

Bardzo dziękuję też zarządom poszczególnych 
jednostek za ich pracę administracyjną, za rozwijanie 
możliwości operacyjnych i wszystkim, którzy wspie-
rają ochotnicze pożarnictwo, sponsorom, wszystkim 
organizacjom. Możemy spać bezpiecznie wiedząc, że 
mamy na terenie gminy tak oddanych i wspaniałych 
ludzi. 

JUBILEUSZ FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA 
W czwartek 1 marca odbyły się  uroczystości jubi-

leuszu 25-lecia Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. 
Podczas prezentacji dokonań zostały przedstawione 
wyniki dofinansowań zadań z zakresu ochrony śro-
dowiska na przestrzeni lat. To imponująca kwota, 
skierowana jako dopłata m.in. do termomodernizacji 
budynków, czy budowy kanalizacji, a także innych 
inwestycji, które wzmacniają w naszym wojewódz-
twie potencjał ochrony środowiska, jak również przy-
czyniają się do rozwoju gospodarczego. 

Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim prezesom    
i członkom zarządów Funduszu, z którymi w ciągu 
minionych lat dane mi było bardzo dobrze współpra-
cować. Gmina Jasienica w tym czasie pozyskała          
i efektywnie wykorzystała finansowe możliwości, ofe-
rowane przez Fundusz, czy to na termomodernizacje, 
czy na budowę sieci kanalizacyjnej. Cieszę się też, że 
ta współpraca cały czas się rozwija, myślę, że w ko-
lejnych latach w dalszym ciągu z korzyścią dla nas     
i środowiska będziemy pozyskiwać środki   z Fundu-
szu. 
SZÓSTA DZIAŁKA NA STREFIE SPRZEDANA 
W piątek 23 lutego podpisałem akt notarialny, a 
wcześniej został rozstrzygnięty przetarg, na zbycie 
szóstej działki w Jasienickiej Niskoemisyjnej Strefie 
Ekonomicznej. Na naszym koncie przybyło ponad 2,5 
mln zł. 

Wydawca miesięcznika samorządowego „Jasienica”:  Gmina  Jasienica 
Realizacja wydawnicza: Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy, 43-385 Jasienica 1360,  tel.:33 821 20 56; e-mail: 
gok@jasienica.pl; Redaktor naczelny Mirosław Łukaszuk, e-mail: mirek.lukaszuk@gmail.com;  Red. techniczny, skład: 
Zofia Polok, e-mail: polzo@vp.pl;  
Druk: „Prasa Beskidzka” Sp. z o.o., 43-300 Bielsko-Biała, ul. Dubois 4 
Redakcja nie zwraca nadesłanych tekstów oraz zastrzega sobie prawo ich skracania bez uprzedniego powiadomienia au-
tora, zmiany tytułów i opracowania redakcyjnego. Za treść reklam i ogłoszeń redakcja nie ponosi odpowiedzialności. 
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 RELACJE WÓJTA GMINY JASIENICA 
Warto dodać, że są nowi inwestorzy, zainteresowani 
zakupem ziemi, toteż ogłosiliśmy przetarg na zbycie 
kolejnych dwóch działek o powierzchni ponad 8 hek-
tarów. Cena wywoławcza wynosi 12 mln zł, 15 maja 
będzie rozstrzygnięcie postępowania przetargowego. 
Jeśli dojdzie do transakcji, to do budżetu Gminy 
wpłyną kolejne środki, które dają gwarancję dalszego 
dobrego rozwoju naszej gminy. 
KONCERT CHÓRU Z CYPRU 
W piątek 23 marca mieliśmy okazję przeżyć wspania-
ły koncert, zorganizowany przez Gminny Ośrodek 
Kultury i pana Krzysztofa Przemyka, dyrygenta chóru 
„Hejnał Mazańcowice”. Nasz chór nawiązał współ-
pracę ze śpiewakami z Deryneia Municipality Choir   
z Cypru. Podczas koncertu w sali Drzewiarza wysłu-
chaliśmy w ich wykonaniu kilku utworów, wystąpił 
również chór „Hejnał” i Zespół Regionalny „Dudo-
ski”. Myślę, że dla wszystkich widzów, słuchających 
tych utalentowanych zespołów, była to prawdziwa 
muzyczna uczta. 
Bardzo serdecznie dziękuję chórowi z Cypru, że przy-
jął zaproszenie i odwiedził naszą gminę, dziękuję 
również burmistrzowi Androsowi Karayilannis za od-
wiedziny, cieszę się, że dochodzi do takiej kulturalnej 
wymiany. Również nasz „Hejnał” ma okazję wyjeż-
dżać do różnych części Europy, koncertując, ale rów-
nież promując naszą gminę. 
NARADA POLICJI 
We wtorek 20 lutego komendant Komisariatu Policji 
w Jasienicy nadkomisarz Mariusz Mrożek zaprosił 
mnie wraz z wójtem sąsiedniego Jaworza Radosławem 
Ostałkiewiczem na odprawę roczną z funkcjonariu-
szami policji, aby omówić stan bezpieczeństwa na te-
renie gmin Jasienica i Jaworze. W spotkaniu uczestni-
czył również komendant miejski policji mł.insp. 
Krzysztof Gałuszka. Chciałbym bardzo serdecznie po-
dziękować wszystkim funkcjonariuszom Komisariatu 
Policji w Jasienicy za ich postawę, dbałość o bezpie-
czeństwo, wysoki poziom wykrywalności przestępstw 
i zdarzeń. Cieszy mnie to, że tak prężnie ten komisa-
riat działa, dzięki czemu nasza gmina jest bezpieczna. 
Życzę funkcjonariuszom, aby kolejny okres przyniósł 
im wiele satysfakcji ze służby, a nam żyło się spokoj-
nie i bezpiecznie. 
SŁONECZNA GMINA JASIENICA 
W piątek 16 lutego zaprosiłem na losowanie miesz-
kańców naszej gminy, którzy złożyli wniosek o dofi-
nansowanie do instalacji fotowoltaicznych i pomp cie-
pła na swoich posesjach. Przypomnę, że chcemy zło-
żyć już drugi wniosek na 8 mln zł na realizację II eta-
pu programu „Słoneczna Gmina Jasienica”. Wcześniej 
prosiliśmy mieszkańców o zgłaszanie, kto jest zainte-
resowany takim dofinansowaniem do montażu instala-
cji fotowoltaicznych i pomp ciepła, wpłynęło prawie 
400 wniosków, spośród których została wylosowana 
kolejność realizacji zadań. Liczymy, że około 20 osób 
otrzyma dofinansowanie na instalacje pomp ciepła, z 
kolei panele fotowoltaiczne zamontuje około 180 po-
sesji z listy, która została utworzona po publicznym 

losowaniu. O dalszym postępowaniu w realizacji pro-
gramu będziemy na bieżącą informować mieszkańców 
naszej gminy. 
KONWENT WÓJTÓW I BURMISTRZÓW 
W poniedziałek 12 lutego uczestniczyłem w Konwen-
cie Wójtów i Burmistrzów Powiatu Bielskiego, na któ-
rym z panem starostą Andrzejem Płonką omawialiśmy 
bardzo ważne kwestie transportu autobusowego na te-
renie gmin i całego powiatu, aplikacji o zakup nowego 
taboru dla PKS-u, jak również partycypacji w kosz-
tach utrzymania PKS-u przez poszczególne gminy. 
Chcę zaznaczyć, że co roku Gmina Jasienica dofinan-
sowuje powiatowego przewoźnika kwotą ponad 600 
tys. zł, aby autobusy jeździły w sołectwach naszej 
gminy i przewoziły naszych mieszkańców do sąsied-
nich miejscowości. Z kolei do linii bielskiego MZK 
dopłacamy co roku ponad 300 tys. zł, do tego należy 
doliczyć wydatki na dowóz osób niepełnosprawnych 
na zajęcia. To daje razem kwotę ponad miliona zło-
tych, jaką dofinansowujemy komunikację publiczną   
z budżetu Gminy Jasienica. 
PRZYGOTOWANIA DO REMONTÓW DRÓG 
Zostały rozstrzygnięte przetargi na remonty cząstkowe 
dróg, a w najbliższych dniach odbędzie się przetarg na 
położenie nawierzchni dywanikami asfaltowymi w po-
szczególnych 14 sołectwach. Wcześniej sołtysi i rady 
sołeckie, jak również radni z poszczególnych sołectw, 
wytypowali wspólnie drogi do remontu według limitu 
na dany rok, przyznanego na sesji rady Gminy Jasieni-
ca dla poszczególnych miejscowości, w zakresie tych 
środków, jakie zostały przyznane na poszczególne so-
łectwa. Prace mają potrwać do końca lipca, łącznie na 
remonty cząstkowe dróg i nowe dywaniki asfaltowe 
zostanie przeznaczonych ponad 2,3 mln zł. Szczegó-
łowe informacje, można znaleźć wewnątrz numeru, a 
także na stronie internetowej Urzędu Gminy „Jasieni-
ca.pl”. 
PRZEBUDOWA UL. STRUMIEŃSKIEJ 

Został rozstrzygnięty również przetarg na przebu-
dowę drogi wraz z budową chodnika na ul. Strumień-
skiej. Inwestycja warta ponad 9 mln zł będzie realizo-
wana przez Zarząd Dróg Powiatowych. Warto dodać, 
że Starostwo Powiatowe zwróciło się do Gminy Jasie-
nica z prośbą o dofinansowanie tej inwestycji kwotą 
blisko 3 mln zł, na co Gmina Jasienica wyraziła zgodę. 
Kolejne 3 mln zł zostały pozyskane ze środków mini-
sterialnych, 3 mln zł dofinansowuje Powiat. Zakres 
robót tej inwestycji przewiduje budowę chodnika od 
Jasienicy w kierunku Rudzicy – chodzi o ten odcinek, 
który wcześniej nie został wykonany – jak również 
budowę chodnika od skrętu na Rudzicę w kierunku 
skrzyżowania Rudzica-Międzyrzecze.  
Na tym skrzyżowaniu zostanie również wybudowane 
rondo, które poprawi bezpieczeństwo, a także umoż-
liwi przyszłą rozbudowę drogi od Rudzicy w kierunku 
Międzyrzecza. Ta inwestycja od lat była oczekiwana, 
poprawi bezpieczeństwo naszych mieszkańców w tym 
rejonie gminy. 
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Dzięki niej połączone zostaną dość duże odcinki 
chodników, co wpłynie na poprawę bezpieczeństwa, 
ale też będzie dużym ułatwieniem dla bezpiecznego 
biegania, które w naszej gminie staje się coraz bar-
dziej popularne wśród mieszkańców. 

INWESTYCJE RUSZAJĄ 
Wykorzystując coraz cieplejszą aurę budowlańcy 

zintensyfikowali pracę przy wielu inwestycjach, ja-
kie są realizowane na terenie naszej gminy. Przy-
pomnę, że trwają prace przy rozbudowie strażnicy 
OSP oraz budowie Ośrodka Zdrowia w Mazańco-
wicach, rusza rozbudowa szkoły w Międzyrzeczu, 
wylano również fundamenty i postawiono pierwsze 
ściany w budowanej praktycznie od nowa strażnicy 
OSP w Grodźcu. 

Ekipy budowlane przed zimowymi chłodami 
zdążyły wybudować w stanie surowym budynek za-
plecza sportowego w Rudzicy, przez zimę wewnątrz 
trwały nieprzerwanie prace wykończeniowe. To cie-
szy, bo robota posuwa się tam z dużą szybkością. 
Wkrótce ruszą inwestycje, przygotowane do reali-
zacji w tym roku. 

GRATULACJE DLA ZWYCIĘZCÓW 
Chciałem serdecznie pogratulować wszystkim oso-
bom z naszej gminy, które w ostatnim okresie zdo-

były medale i odniosły zwycięstwa w różnych dys-
cyplinach, m.in. w karate, w skoku o tyczce, czy 
również w wyścigach psich zaprzęgów. Złoty medal 
maszera z Jasienicy to dla nas wszystkich duże wy-
darzenie. Gratulujemy panu Tomaszowi Pająkowi 
zwycięstwa w międzynarodowych mistrzostwach 
Słowacji w dyscyplinie, która na terenie naszej 
gminy jak dotąd nie była aż tak popularna. Przynosi 
nam to wielką radość. 
Również tyczkarze z Mazańcowic odnieśli duże 
sukcesy, zdobywając kolejne medale na zawodach 
ogólnokrajowych. Cieszy nas to, że mamy na tere-
nie naszej gminy takich mieszkańców, zdetermino-
wanych w rozwijaniu swojego talentu i to z tak do-
brym skutkiem. 
STYPENDIA SPORTOWE 
Chcę dodać, że zostały przyznane stypendia spor-
towe dla tych osób, które w ostatnim roku na płasz-
czyźnie kraju i województwa zdobywały pierwsze, 
drugie        i trzecie miejsca. Będą one co miesiąc 
otrzymywały finansowe wsparcie z budżetu Gminy 
Jasienica, przeznaczone na uprawianie swojej dys-
cypliny sportowej  i poprawę wyników. 

Notował: Mirosław Łukaszuk 

 

BUDOWA OŚRODKA ZDROWIA W MAZAŃCOWICACH 
Rozpoczęła się budowa nowego Ośrodka Zdro-

wia w Mazańcowicach. Obiekt będzie gotowy już 
jesienią tego roku.  

– Dotychczasowa przychodnia była zbyt mała na 
potrzeby stale rozwijającego się sołectwa Mazańcowi-
ce, w którym każdego roku przybywa kilkudziesięciu 
nowych mieszkańców. Także infrastruktura i stan 
techniczny starej przychodni są dalekie od ideału. Dla-
tego zdecydowaliśmy się na wybudowanie całkowicie 
nowego Ośrodka Zdrowia, który pozwoli personelowi 
medycznemu na przyjmowanie pacjentów w odpo-
wiednich warunkach – mówi wójt gminy Jasienica Ja-
nusz Pierzyna. – Budowa przychodni w Mazańcowi-
cach to ważny element naszej strategii podnoszenia 
jakości usług medycznych w całej gminie dla wszyst-
kich mieszkańców – dodaje wójt.  

Budynek nowej przychodni powstaje przy ul. 
Strzelców Podhalańskich na działce o powierzchni ok. 
10 arów, która już w 2016 r. została zakupiona właśnie 
z myślą o postawieniu Ośrodka Zdrowia. Zabudowa 
placówki powstaje na powierzchni ok. 200 mkw., ku-
batura budynku wyniesie 1600 m sześc. Na parterze 
znajdzie się miejsce dla rejestracji, trzech gabinetów 
lekarskich i jednego zabiegowego, z kolei na poddaszu 
użytkowym jako osobnej kondygnacji będzie gabinet 
lekarski, biuro i pomieszczenie socjalne. Każde z pię-
ter będzie miało po 152 mkw. powierzchni. W budyn-
ku będą też toalety i szatnia, zostanie on również wy-
posażony w windę, co pozwoli wjechać na piętro oso-
bom niepełnosprawnym. Koszt budynku wyniesie 1,5 

mln zł. Firma, która wygrała przetarg w systemie „za-
projektuj i zbuduj”, przygotowała projekt i ruszyła z 
robotami budowlanymi na działce przy ul. Strzelców 
Podhalańskich na początku stycznia. Prace mają za-
kończyć się jesienią tego roku.  

Przypomnijmy, przychodnia w Mazańcowicach 
jest jedną z pięciu, wchodzących w skład Samodziel-
nego Gminnego Zespołu Opieki Zdrowotnej, ośrodki 
zdrowia działają również w Jasienicy, Grodźcu, Mię-
dzyrzeczu Górnym i Rudzicy. Gminny ZOZ jest jed-
nostką samorządowej Gminy Jasienica, choć, jak wy-
jaśnia wójt Janusz Pierzyna, przed kilkunastu laty był 
pomysł sprywatyzowania wszystkich ośrodków. – 
Ostatecznie zadecydowaliśmy, aby jednak służba 
zdrowia pozostała w strukturach Gminy Jasienica, 
uznaliśmy, że tylko w ten sposób będziemy mieli 
wpływ na jej jakość. Doświadczenie pokazało, że to 
była dobra decyzja, bo mogliśmy zadbać o właściwy 
poziom opieki medycznej dla naszych mieszkańców – 
mówi wójt.  

Stopniowo gminna służba zdrowia była rozbudo-
wywana o kolejne specjalizacje, został też zatrudniony 
wysoko wykwalifikowany personel, gmina pozyskała 
również nowoczesny sprzęt do placówek. – Dziś w 
zdecydowanej większości przypadków pomoc me-
dyczna mieszkańcom Jasienicy udzielana jest na miej-
scu, bez konieczności dojazdu do innych miejscowości 
i oczekiwania w długich kolejkach – dodaje wójt. 

www.jasienica.pl 

 



marzec 2018   5 

RUSZAJĄ REMONTY DRÓG 

Trwają ostatnie przygotowania do rozpoczęcia wiosen-

nych prac na drogach gminy Jasienica. W pierwszej kolejno-

ści zostaną usunięte dziury po zimie. 

Urząd Gminy Jasienica rozstrzygnął przetarg na tzw. re-

monty cząstkowe dróg, a więc naprawę nawierzchni po zi-

mowych zniszczeniach. – Prace zostaną wykonane na ulicach 

we wszystkich sołectwach naszej gminy. O tym, gdzie należy 

dokonać napraw i położyć nowe dywaniki asfaltowe, zadecy-

dowali sołtysi wraz z członkami rad sołeckich i radnymi Rady 

Gminy Jasienica z danego sołectwa, bo to są osoby dobrze 

znające realia swoich miejscowości i oczekiwania mieszkań-

ców. Podobnie będzie w przypadku nowych nakładek asfal-

towych, przetarg zostanie rozstrzygnięty w najbliższych 

dniach – wyjaśnia wójt Janusz Pierzyna. 

Na remonty cząstkowe (łatanie dziur) po zimowych znisz-

czeniach z budżetu Gminy Jasienica zostanie wydanych 500 

tys. zł. Prace rozpoczną się na przełomie marca i kwietnia, jak 

tylko pogoda ustabilizuje się na tyle, że ewentualne mrozy nie 

zagrożą naprawom. 

Z początkiem kwietnia mają też ruszyć prace przy układa-

niu nakładek asfaltowych w różnych miejscach gminy. Robo-

ty zostały podzielone na dwie części, w ten sposób wykonaw-

cy będą je prowadzić jednocześnie w kilku miejscach. W jed-

nej zostaną wykonane naprawy odcinków dróg w Bielowicku, 

Bierach, Grodźcu, Iłownicy, Jasienicy, Łazach, Roztropicach, 

Świętoszówce i Wieszczętach, łącznie 2,3 km, co pochłonie 

ponad 860 tys. zł. Z kolei w drugiej prace zostaną wykonane 

na drogach w Landeku, Mazańcowicach, Międzyrzeczu Dol-

nym, Międzyrzeczu Górnym i Rudzicy, łącznie 2,2 km w ce-

nie ok. 950 tys. zł. Zakres robót oprócz położenia nakładek 

asfaltowych obejmie też wzmocnienie podbudowy na wyma-

gających tego fragmentach, oraz wykonanie poboczy. Prace 

drogowe mają być wykonane do końca lipca tego roku.                                                 www.jasienica.pl 
 

SZÓSTA DZIAŁKA SPRZEDANA W STREFIE 
Za ponad 2,5 mln zł brutto została sprzedana dział-

ka w Jasienickiej Niskoemisyjnej Strefie Ekonomicz-

nej.  

Na sprzedaż 5 lutego poszła szósta już działka w 

Strefie. – Cieszy nas tak duże i niesłabnące zaintere-

sowanie przedsiębiorców, bo zgłaszają się kolejni 

kupcy, którzy chcą nabyć następne grunty. Pieniądze, 

uzyskane ze sprzedaży gruntów, pozwolą nam na do-

konanie inwestycji ważnych dla przyszłości gminy, w 

tym także przygotowanie wkładu własnego dla pozy-

skania pieniędzy na inwestycje z funduszy europej-

skich – mówi wójt gminy Jasienica Janusz Pierzyna.  

Za kolejną działkę w Jasienickiej Niskoemisyjnej 

Strefie Ekonomicznej ponad 2,5 mln zł zapłaciła firma 

HYDROKRAK Sp. z o. o. z siedzibą w Bielsku-

Białej, zajmująca się sprzedażą elementów hydrauliki 

siłowej. W ostatnim czasie po dokonaniu wpłaty i do-

pełnieniu formalności działka została notarialnie 

sprzedana nabywcy. Grunt ma powierzchnię 1,6506 

ha, co oznacza, że została sprzedana po cenie 155,30zł 

brutto za m2 (126,26 zł netto). Działka posiada uzbro-

jenia, w linii drogi dojazdowej znajdują się kanały 

energetyczne i teletechniczne, kanalizacja deszczowa i 

sanitarna, wodociąg oraz oświetlanie uliczne.  

Do tej pory Gmina Jasienica sprzedała grunty        

o łącznej powierzchni 8,8803 ha, za co uzyskała         

w sumie blisko 12 mln zł brutto. Warto przypomnieć, 
że Jasienicka Niskoemisyjna Strefa Ekonomiczna 

obejmuje ponad 71 hektarów gruntów, na zakup któ-

rych Gmina Jasienica wydała 1,3 mln zł, zaś później 

dostosowała je do potrzeb produkcji przemysłowej, 

tworząc niezbędną infrastrukturę techniczną, kosztem 

ponad 23 mln zł, pozyskanych przez wójta z funduszy 

unijnych.  

www.jasienica.pl 

SOŁECTWO Drogi 
CZĘŚĆ I 

Bielowicko Pielgrzymkowa 
Biery Ogrodowa 
Grodziec Topolowa 
Iłownica Św. J. Sarkandra 

Jasienica 

Topolowa 
Świerkowa 
boczna od Jarzębinowej 
Sadowa 
Willowa 

Łazy Kąty 
Roztropice Leśna 

Świętoszówka 
Lipowa [m2] 
0301W 

Wieszczęta 490219S 
KWOTA BUDŻETU      873 802,00 zł 

CZĘŚĆ II 
Landek Leśna 

Mazańcowice 

Bażantowa 
Buczyna 
Dębowa 
boczna od Strzelców 

Międzyrzecze D Na Węgrach 

Międzyrzecze G 

Grabinka 
Łowiecka 
Willowa 
Sarnia 

Rudzica 
Stawowa 
Na Stawy 

KWOTA BUDŻETU   978 007,00 zł 



6  marzec 2018 

TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ 
Do Iłownicy i Rudzicy trafiła większość nagród 

w gminnym etapie turnieju wiedzy pożarniczej, jaki 
został przeprowadzony w poniedziałek 5 marca na 
sali Drzewiarza w Jasienicy. W etapie powiatowym 
Jasienicę reprezentować będą Krzysztof Janota z 
Iłownicy i Jakub Mendrek z Rudzicy.  

– Jako organizatorom konkursu nieodmiennie 
zależy nam przede wszystkim na tym, abyście znali 
zasady udzielania pierwszej pomocy i zapewnienia 
bezpieczeństwa. Nikt nigdy nie wie, w którym mo-
mencie ta wiedza może komuś uratować życie – 
mówił do uczestników wójt Janusz Pierzyna, jedno-
cześnie prezes gminnego zarządu OSP. – Mamy w 
naszej gminie możliwości, dobrze wyszkolonych 
strażaków, sprzęt, w tym fantomy. Zachęcam was 
do tego, abyście zaprosili strażaków do swoich 
szkół i nauczyli się w praktyce udzielać pierwszej 
pomocy – dodawał wójt, który wraz z komendantem 
gminnej OSP Romanem Marekwicą i dwoma wice-
prezesami, Krzysztofem Kusiem i Wiesławem Sią-
kałą odpytywali uczniów podczas ustnej fazy turnie-
ju.  

Jak mówi komendant Roman Marekwica, tak 
przygotowywał pytania dla uczestników, aby wy-
nieśli z nich jak najwięcej praktycznej wiedzy o za-
grożeniach, ich unikaniu i likwidowaniu. Wśród py-
tań znalazło się m.in. czy płonącą frytkownicę moż-
na gasić wodą (stanowczo nie, bo woda nie zagasi 
pożaru oleju, może za to spowodować, że płonący 
olej rozpryśnie szerzej), czym gasić płonący sprzęt 
komputerowy (najlepiej gazami gaszącymi), czy jak 

można wytłumaczyć zastosowanie kolejnych faz re-
suscytacji.  

W tym roku konkurs był podzielony na dwie ka-
tegorie: dla uczniów klas szkół podstawowych od 1 
do 6 oraz dla starszych, gimnazjalistów i uczniów 
klas siódmych. W młodszej kategorii zwyciężył 
Krzysztof Janota z Iłownicy, przed Kacprem Śliwką 
z Jasienicy oraz Mateuszem Legięciem z Rudzicy, 
zaś w starszej – Jakub Mendrek z Rudzicy, Alek-
sandra Włosińska z Iłownicy, a także Izabela Białek 
z Rudzicy. Drużynowo w pierwszej grupie 1. miej-
sce zajęła reprezentacja Iłownicy, 2. – Jasienica, 3. 
– Rudzica, 4. – Świętoszówka i Mazańcowice, 5. – 
Międzyrzecze. Z kolei w drugiej grupie kolejność 
ustaliła się następująco: 1. Rudzica, 2. Grodziec, 3. 
Iłownica, 4. Jasienica, 5. Międzyrzecze, 6. Mazań-
cowice, 7. Świętoszówka.  

www.jasienica.pl 
 

SPRAWDŹ WAŻNOŚĆ DOWODU OSOBISTEGO 
 

Przypominamy o konieczności sprawdzenia terminu ważności posiadanego dowodu osobistego. Informacja 
o terminie ważności znajduje się w prawym dolnym rogu dowodu osobistego. Nie podlegają wymianie dowody 

osobiste wydane na czas nieoznaczony. 
Pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Pol-

skiej zamieszkujący na jej terytorium jest obo-
wiązany posiadać ważny dowód osobisty. 

 Dowód osobisty jest niezbędnym doku-
mentem przy załatwianiu wielu spraw w róż-
nych instytucjach m. in. w banku, a także 
uprawnia do przekraczania granic. 

Wniosek o wydanie dowodu osobistego 
należy złożyć osobiście w formie papierowej w 
organie dowolnej gminy na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej, niezależnie od miejsca za-
meldowania, lub drogą elektroniczną za po-
średnictwem stron internetowych 
www.obywatel.gov.pl, www.epuap.gov.pl (opa-
trzony podpisem elektronicznym albo podpisem 
potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP). 

 Z wnioskiem o wydanie dowodu osobistego występuje się co najmniej 30 dni przed upływem ter-
minu ważności dowodu osobistego. 
Szczegółowe  informacje  można uzyskać w Urzędzie Gminy Jasienica -  pokój nr 1, lub pod numerem telefonu: 
33 4726201 
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„KAŻDY MA COŚ, CO MOŻE DAĆ INNYM” 
Od sześciu lat życie Joanny i Ireneusza Palinker z Pierśćca zostało 
przysłonięte przez cień, cień śmierci. Sześć lat temu u pana Irenusza 
zdiagnozowano raka nerki. "– Kiedy dowiedziałam się, że jestem w 
ciąży, nie byłam w stanie się nawet cieszyć. Cały czas myślałam o cho-
robie męża. Wkoło widziałam tylko śmierć. Ja nosiłam pod sercem 
dziecko, a on raka. Dlatego nasz syn nosi to samo imię, co jego tata. 
Życie za życie..." – opowiada Joanna Balcar-Palinker. Panu Ireneuszo-
wi najpierw wycięto nerkę, bo guz był od niej większy, potem opero-
wany był przerzut na płucach. Jakiś czas leki trzymały chorobę w ry-
zach, jednak zbyt krótko. Kolejna chemia, ostatnia z możliwych, nie-
stety nie zadziałała tak, jak powinna.  
"To był czerwiec 2016 roku. Lekarz powiedział mężowi, że nie ma mu 
już nic do zaoferowania. Człowiek opłacający składki od ponad trzy-
dziestu lat, mąż i ojciec trójki dzieci został pozostawiony sam sobie. 
Wyobrażacie sobie jak czuje się ktoś, kto jeszcze pracuje, nawet w cho-
robie, nie czuje się umierający i słyszy, że ma umierać?" – opowiada 

pani Joanna. Kiedy lekarze zostawili nas samych sobie, musieliśmy coś zrobić. Tylko co robić, gdy nie ma już 
nic? Poznałam ludzi, którzy leczą się naturalnie. To dało nam nową energię, że być może uda się przeczekać z tą 
metodą zanim znajdziemy kolejny lek... Choroba owszem zwolniła, ale nie zatrzymała się. Na dwa największe 
guzy nie było siły" - dodaje  pani Joanna 
Szczęśliwym zrządzeniem losu trafili na czeskiego lekarza, który polecił im lek onkologiczny Opdivo. Niestety 
w naszym kraju jest on nierefundowany. Dzięki ludziom dobrej woli Panu Ireneuszowi udało sie już przyjąć 
szesnaście dawek, a choroba znika z dawki na dawkę. Tak samo znikają jednak pieniądze... Mają jeszcze tylko 
na dwie dawki. Lek podaje się co dwa tygodnie, a koszt jednego podania to 11 tys. złotych. To straszna kwota. 
Mimo, że lek działa spektakularnie, to Ministerstwo Zdrowia odmówiło  refundacji.  
Państwo Palinker są zrozpaczeni. Teraz, kiedy pojawiła się nadzieja, znów muszą spojrzeć śmierci w oczy 
- chyba, że znajdą się pieniądze na kolejne dawki.  
- Ktoś kiedyś powiedział, że zdrowie jest ważniejsze od pieniędzy, a ja coraz bardziej się przekonuję, że to dzięki 
pieniądzom ma się zdrowie. Tak ciężko jest żyć ze świadomością, że życie jest na wyciągnięcie ręki, a my nie mo-
żemy się go złapać. I pomyśleć, że w Czechach, tak blisko, lek jest refundowany. – mówi  Joanna. 
Więcej o historii Pana Ireneusza możecie znaleźć w opisie zbiórki na Fundacji Siepomaga  
https://www.siepomaga.pl/ireneusz-palinker  
Kto chciałby pomóc panu Ireneuszowi i jego rodzinie wygrać te walkę, może wpłacić pieniądze na jego konto w 
Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Słoneczko”: 89 8944 0003 0000 2088 2000 0010, z dopiskiem: 
Ireneusz Palinker - 484/P – darowizna. Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Słoneczko”, Stawnica 
33, 77-400 Złotów, SBL Zakrzewo lub pod wyżej podanym linkiem. 
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Z   G Ó R K I … 

Igrzyska 
 

 Wreszcie doczekaliśmy się kolejnej olimpiady. 
Zimowej. W Korei Południowej. Zjechał się tedy cały 
świat sportów zimowych, by pokazać kto jest najlep-
szy – w tej jednej na cztery lata – chwili. Chwili, do 
której sposobili się, trenowali z samozaparciem, z wy-
rzeczeniami, z marzeniami o złocie, albo chociaż ści-
słym finale. Wspomagani przez rodziny, trenerów, 
działaczy, polityków, a nawet przez rozliczne środki 
farmakologiczne, by wytrzymałość, odporność, refleks 
i wszystko to, co niezbędne by być najlepszym, za-
funkcjonowało jak najbardziej precyzyjnie, by w tej 
jedynej chwili zawodów nastąpiła eksplozja talentu, 
pracowitości, determinacji, szczęścia, by być, być naj-
lepszym! 
 W starożytnej Grecji na czas igrzysk ustawały 
wojny, olimpijski spokój, choć na chwilę, otulał wo-
jowniczo nastawione ludy do przerwy w zabijaniu, 
podbijaniu, dominacji. A współczesne olimpiady, jak 
na ironię, stają się takimi małymi namiastkami wojen, 
żeby pokazać, iż jest się lepszym! Żeby za plecami zo-
stawić tych z niebotyczną kasą! A czasem nawet ma-
luczki może okazać się lepszym od faworyta, za któ-
rym stają i toczą się miliony… 
 Oczywiście – oficjalnie, to święto radości, młodo-
ści, przyjaźni, pokoju, fair play, spotkań (na które 
prócz innych specjałów zapobiegliwi organizatorzy 
przygotowali także sto dziesięć tysięcy … prezerwa-
tyw, bo jak integracja to integracja na całego!). Nie-
oficjalnie to zaś bezwzględna rywalizacja, efektem 
której sława i ogromne pieniądze… 
  Ale znowu się czepiam, doszukuję się jakiego 
drugiego dna, a sam oglądam namiętnie transmisje 
(łącznie z tymi nocnymi), kibicuję naszym, denerwuję 
się jak idiota, że są jedynie szarym tłem dla sportowe-
go świata, który tak daleko nam odjechał na nartach, 

łyżwach, sankach, bobsle-
jach… Jedynie skoczkowie 
uratowali honor naszych 
sportowców – to dzięki nim 
mogliśmy się pojawić na za-
szczytnej tabeli medalistów… 
I chwała im za to, że choć 
przez moment mogliśmy się 
poczuć dumni i szczęśliwi. A nasze szczęście mogłoby 
być jeszcze większe, gdyby nie złośliwość natury 
(wiatr!) oraz nieodpowiedzialność decydentów, którzy 
(na zdrowy chłopski rozum) powinni  przerwać kon-
kurs na normalnej skoczni!!! 
 A na naszym polskim poletku olimpiada spełnia 
jeszcze jedno, być może najważniejsze zadanie: odsu-
wa na plan dalszy politykę, kolejne kompromitacje, 
walki o stanowiska na inwektywy i zakłamania, na 
święte i grzeszne racje, na bezsensowne kłótnie i po-
działy, bo jak Polak zalśnił blaskiem olimpijskiego 
złota, to cieszą się wszyscy, tym razem wreszcie ra-
zem: od prezydenta po bezdomnego, od katolika po 
ateistę! Ale tylko przez chwilę, bo już nasze otuma-
nione żądzą władzą bractwo będzie udowodniało, czy-
ją jest zasługą, że złoty medal spadł nam w objęcia  z 
dużej skoczni! Ale czemu tylko jeden? Czemu? I już 
drudzy będą szukali winnych! 
 Olimpiada się skończyła. Wracamy do siermiężnej 
rzeczywistości. Myślę, że uda nam się jakoś przecze-
kać te dwa lata dzielące nas do kolejnej, tym razem 
letniej,  która zasypie nas nowymi przeżyciami, emo-
cjami, wzruszeniami, a nade wszystko workiem meda-
li, które uniosą nas w siódme niebo ponad szarą polska 
ziemię. 

Juliusz Wątroba 

 

Uczennica Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wieszczętach 

LAUREATKĄ  WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO 
Z JĘZYKA POLSKIEGO  

 

 W dniu 20 lutego 2018 roku w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli  „WOM” w Biels-

ku-Białej odbył się ostatni już etap Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego dla 

uczniów szkół podstawowych województwa śląskiego w roku szkolnym 2017/2018. 

 Konkurs organizowany jest przez Śląskiego Kuratora Oświaty i Regionalny Ośrodek Doskonalenia 
„WOM” w Częstochowie. Jego podstawowe cele, to m. in.: upowszechnianie czytelnictwa i rozwój 

kompetencji czytelniczych uczniów, rozwijanie ich humanistycznych zainteresowań oraz promowanie 

uzdolnionych uczniów i nauczycieli osiągających wysokie wyniki w pracy z utalentowanymi wycho-

wankami. 
 Laureatami konkursu zostali uczniowie, którzy uzyskali 90% punktów możliwych do zdobycia. 

Tyle też zdobyła uczennica wieszczęckiej placówki – siódmoklasistka Viktoria Glombitza.  Tytuł 

laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim jest ogromnym powodem do satysfak-

cji.                              
 Opiekun – Barbara Mikołajczyk 
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BABSKI ŚWIYNTO! 
Witóm piyknie. 
Dropiym sie po głowie, i wspóminóm, jak to downi Świynto na-
szych paniczek było hucznie łodprawiane. Chłopi pamiyntali nie jy-
ny ło swoich paniczkach, ale też ło tych, z kierami razym robili. Tóż 
kolejki przed kwiaciarniami były łogrómne, chłopi musieli swoji łod-
stoć, ale nie było nic za darmo. Paniczki po połedniu zaproszały 
wszystkich chłopów na gościne. Dyć już łod rana rychtowały dobre 
jodło, a pamiyntały też, coby na tej gościnie nie brakło dobrych 
kropli na trowiyni. Bo bez tego gościna by była niełudano. Tóż ba-
by chłopóm łogrómnie dogodzały, a dolywały tych lyków do kielisz-
ków, żeby  chłopi te gościne długo pamiyntali. Przecióngała sie ta 
impreza nieroz do późnych godzin nocnych. Paniczki musiały po-
tym wszystko poschraniać i jeszcze niejednymu panoczkowi pu-
móc znóńś dróge ku chałpie. Na drugi dziyń babeczki szły do robo-
ty, a co nikiery chłop broł se łorlap, dyć był taki słaby, że go ty lyki 
ze trzy dni trzymały. Tóż musioł sie lyczyć po tym Dniu Kobiet.  

Dzisiejesz babeczki już inaczyj łobchodzóm to Świynto. Jesi 
jako łorganizacja babsko  zaproszo chłopów na Dziyń Kobiet to po 
to, żeby w kuchyni warzyli, rychtowali, a paniczki siedzóm se przy 
stołach i sóm przez nich łobsługiwane. W to Świynto kupe chło-
pów, tak jak downi, biere se też łorlapy, z tóm różnicóm, że nie po 
Dniu Kobiet, ale przed. Dyć muszóm chłopi zajóńć sie chałpóm, bo 
w tym dniu paniczka mo kupe roboty przed tym babskim hajdama-
szym. Dyć musi wydzwaniować do swoich kamratek ugodać sie 
kaj to latoś sie spotkajóm, a łodprawióm se te Świynto. Czy pój-
dóm do kina, teatru, kaj do jaki kawiarni, abo do restauracyje. Tych 
propozycji je moc, a czasu mało, dyć trzeja iś do fryzjera, kosme-
tyczki a Pónbóczek raczy wiedzieć jeszcze kaj, żeby w tym dniu 
wyglóndały jak to powiadajóm: wyjóntkowo i niepowtarzalnie. To 
znaczy według mnie, choć sóm piękne, to żeby były jeszcze piyk-
niejsze. Tóż bieróm sie do roboty, a chłop za chałpe.  Tu chcym 
Wóm powiedzieć, że ani pokolyni moich starzyków, moich łojców i 
moi pokolyni, bo też żech je już w rokach,  na babskich robotach 
sie nie znali. Wtedy był podział na roboty babski i chłopski. Chłop, 
jako chodziły do fabryki, miały doś roboty w chałpie. Tóż wypłate 
przynoszoł chłop, kłod na stole a baba musiała już sie starać, jak 
łod piyrszego do łostatnigo wyżyć i jeszcze  grosz łuszporować na 
czornóm godzine. Chłopa ło to głowa nie bolała, łónego to nic nie 
łobchodziło. Dzisio sie czasy zmiyniły. Paniczka, tak jak jej chłop, 
chodzi do roboty i nieroz wiyncyj łod niego zarobio. Tóż chłopi mu-
sieli sie wziońś za robote dómowóm. Dyć żodyn już z nich kosy nie 
klepie, poszónku nie siecze, świni ani kozie chlywka naprawiać nie 
musi, tóż co mo robić, przeca w chałpie po próznu nie bydzie sie-
dział, musi żóneczce pumóc i słusznie. Wcale nie przynosi mu to 
żodnej łujmy i nie nazywo już dzisio babskóm robotóm, jyno przyj-
muje to jako chłopski łobowiónzek. A fachowo sie godo, że to je 
partnerski małżeństwo. Młody małżonek je łokropnie wysztu-

dyrowany w tych robotach przez swo-
jóm paniczke, a może go to też tak 
mamulka wyszkoliła, kiero go to tego 
życio przygotowała.  

Nie chcecie wierzyć, tóż sie poroz-
glóndejcie! Kogo widzymy nejczyńścij 
w sklepie – na chłopów, kierzy to 
góniom z tymi wózkami i wciepujóm do 
nich potrzebne rzeczy, a paniczka stoi 
w miejscu, rozglóndo sie dokoła, jakby 
piyrszy roz w sklepie była, a kiej wózek 
je już pełny, chłop sie ji pyto: mómy wszystko? Tóż isto ja – prawi.  
A kogo widzymy łu dochtora z dzieckami abo w szkole na wywia-
dówkach? 
Łostatnio był żech w dzieciyncym szpitolu kaj na dwiyrzach pisało: 
„Pokoje dla matki i dziecka.” A jo przeciyróm łoczy, dyć tam prze-
ważnie byli młodzi tatowie, kierzy łopatrywali swoji chore dziecka, 
a robili to, jakby mieli pielyngniarski wykształcyni. W chałpie też 
dzisiejszy chłop poradzi łupiyc, posprzóntać, łokna wypucować.  
Czasym też żóneczka prawi chłopu: wiysz co, dyć jo już ni móm 
żywnie co na siebie chynóć, chociaż szafa pynko w szwach.  
Panoczek sie tam nie buntuje, wiela nie wymowio, biere auto i na 
zakupy hónorowo jedzie. A wyglóndo to tak: Do ni, w tych rozto-
majtych sklepach z babskimi szmatami, jakby motór zaprawili, gno 
łod stoiska do stoiska, jak perszing, że chłop mo biyde za nióm 
nadónżyć. Sfuczany cały, w jednej rynce trzymie już trzy torby, a w 
drugij szrajtofel i trzynsie sie cały ze strachu, coby mu piniyndzy na 
to wszystko stykło.  

Staro Zuzka, z kieróm żech był niedowno na rzeczy, prawiła 
mi, że nie zowiści tego dobrobytu młodym paniczkóm.  

Dycki godałach, że „chłop po to sie lóng, żeby cióng, a baba po 
to się rodziła, żeby w papućkach chodziła.” I my se tego dożyli.  Za 
naszych czasów  musieli my harować, ale my sie szanowali. Ło 
Dniu Kobiet my tam nie słyszeli, po sklepach mi chłop nie  chodził, 
a jak bych miała czakać, aż mi buty kupi, to bych musiała w zimie 
boso chodzić. Ale muszym powiedzieć, że dobrze my do kupy żyli, 
dobrze nom razym było. Jednak czasy sie zmieniły i tu sie ze Zuz-
kóm zgodzóm, my przeżyli swoji, a młodzi swoji. Niech sie im tam 
dobrze wiedzie. 

 Tóż życzym wszystkim Paniczkóm: tym młodym, żeby chło-
pów w gorści trzymały, żeby sie nie zepsuli, a tym Paniczkóm star-
szym, koło kierych tak chłop nie skokom, bo ni mioł na ta czasu, 
ale Was szanował i dboł na rodzine,  tóż winszujym szczyńścio      
i zdrowio. A wszystki zaś spóminejcie mile swoich Panoczków, kie-
rzy sie do tych Życzyń dołónczajóm. 

 J. N. Josiyniczanin. 
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CHÓR Z CYPRU W GMINIE JASIENICA 
 
Na zaproszenie Chóru Mieszanego „Hejnał Ma-

zańcowice” gościł w Gminie Jasienica Deryneia 
Municipality Choir z Cypru. Oba zespoły zaśpiewa-
ły jasienickiej publiczności podczas Koncertu Przy-
jaźni.  

W piątkowy wieczór 23 lutego w sali w kom-
pleksie „Drzewiarza” w Jasienicy wystąpiły chór 
Deryneia Municipality pod kierunkiem George’a 
Kalogirou oraz chór „Hejnał Mazańcowice” dyry-
gowany przez Krzysztofa Przemyka. Publiczność 
miała okazję również wysłuchać Zespołu Regional-
nego „Dudoski” pod kierunkiem Janusza Kobzy.  

Wójt Janusz Pierzyna podziękował Krzysztofo-
wi Przemykowi za zaproszenie do Polski cypryj-
skiego zespołu, a także za organizację koncertu. – 

Jesteśmy dumni z waszych osiągnięć, licznych lau-
rów, jakie zdobywacie na świecie za wasz śpiew – 
mówił wójt. Wraz z chórem przyjechał burmistrz 
miasta Deryneia Andros Karayilannis, któremu 
wójt Janusz Pierzyna pogratulował tak uzdolnione-
go zespołu, jednocześnie dziękując cypryjskiemu 
chórowi za wspaniały występ.  

Dzięki gościnności gminnych władz samorządowych 
Cypryjczycy mieli możliwość poznać walory naszego re-
gionu, zwiedzili m.in. zamek w Grodźcu, Bielsko-Białą, 
przejechali też „pętlą beskidzką”, a więc przez Istebną i 
Koniaków.  

W listopadzie Hejnał pojedzie na Cypr z artystyczną 
rewizytą.  

www.jasienica.pl

HONOROWI KRWIODAWCY SĄ WŚRÓD NAS 
W roku 2017 Klub Honorowych Dawców  Krwi  

im. Maksymiliana Kolbego,   działający w gminie Ja-
sienica, zorganizował 18 akcji oddawania krwi w 7 

miejscowościach: Chybiu, Goczałkowicach, Jasieni-
cy, Pawłowicach, Pszczynie, Rudzicy i Strumieniu. 

Podczas akcji zgłosiły się do nas 503 osoby chętne 

do  oddania krwi, oddało 413 osób, w tym  44 po 
raz pierwszy. W ciągu  roku podczas  wszystkich 
naszych akcji zebraliśmy 167,850 litrów krwi. 

Czy to dużo? Dla nas tak! Oddając krew możemy 
komuś pomóc, a nawet uratować życie. Każda kropla 
ofiarowana drugiemu człowiekowi może być ważna, 

dać mu nadzieję na powrót do zdrowia.  
Nasz Klub działa już od 19 lat. Ma swoją siedzibę 

w budynku obok Ośrodka Zdrowia i Urzędu Gminy w 
Jasienicy. Już od dziewiętnastu lat dzięki przychylno-
ści naszych władz gminnych spotykają się tam ludzie, 

którzy bezinteresownie chcą pomagać innym. Na 
szczęście, jeszcze są tacy, którzy chcą coś zrobić po 
prostu z dobrego serca, nie patrząc na to, że nikt im za 

to nie zapłaci. Poświęcają swój czas, by planować,  
organizować, a potem pomagać podczas akcji odda-
wania krwi i często sami ją oddają dla potrzebujących 

ludzi. 
Kto może zostać członkiem naszego klubu? Każdy 

dorosły człowiek, który ma chęci pomagać innym.  

Kto może oddawać swoją krew dla innych 
potrzebujących?  Każdy pełnoletni i zdrowy człowiek. 
Dla takiego pobranie 450 ml krwi nie jest szkodliwe, 

nie powoduje żadnych problemów zdrowotnych, a po-

brana od zdrowego człowieka krew będzie bezcennym 
ratunkiem dla chorych, którzy tego potrzebują.  

Mężczyźni mogą oddawać krew co dwa miesiące, a 

kobiety co trzy. Trzeba tylko mieć od 18 do 65 lat, 
ważyć co najmniej 50 kg, być zdrowym i się nie bać. 
Przed oddaniem krwi należy wypełnić formularz zgło-

szeniowy, aby wychwycić wszelkie przeciwwskazania 
do oddawania krwi. Zostanie wykonane badanie 
próbki krwi i badanie lekarskie, bo można pobrać 
krew tylko zdrowej osobie i tylko od takiej  osoby 
krew może służyć innym. Wszystkie sprzęty użyte 
podczas pobierania krwi są jednorazowego użytku, 

krew jest pobierana przez fachowe służby medyczne, 
nie ma więc mowy o możliwości zarażenia AIDS lub 

inną chorobą.  
Oczywiście, działalność naszego Klubu to nie tylko 

akcje i oddawanie krwi, to też spotkania z młodzieżą, 
wśród której propagujemy idee krwiodawstwa, uc-
zestnictwo w uroczystościach gminnych i co równie 
ważne, spotkania grona zaprzyjaźnionych ludzi, którzy 

chcą się spotkać, posiedzieć i porozmawiać, a czasem 
takie przyjaźnie pomagają przetrwać niejedną ciężką 
chwilę w życiu.   

Zapraszamy wszystkich chętnych do nasze-
go Klubu, spotkania odbywają się w każdą 

pierwszą niedzielę miesiąca o godz. 17.00 w na-

szej siedzibie w Jasienicy.  

Ty też możesz pomagać innym !!! 
                                                      M. Hawełek 
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MEDALE DLA PSICH ZAPRZĘGÓW 
Mieszkaniec gminy Jasienica Tomasz Pająk 

wraz ze swymi sześcioma alaskan husky zdobył 
brązowy medal w wyścigach psich zaprzęgów pod-
czas Międzynarodowych Mistrzostw Polski w Lu-
towiskach.  

Jasienicki „musher”, jak nazywa się osobę 
prowadzącą psi zaprzęg, startował w zawodach w 
weekend od 16 do 18 lutego na średnim dystansie 
w klasie MB, czyli zaprzęgu do 6 psów. Zawodnicy 
mieli do pokonania łącznie 93 kilometry w czterech 
etapach na podobnych trasach: w piątek przepro-
wadzono jeden etap długości 25 km, w sobotę dwa 
etapy, dzienny (25 km) i nocny (15), a ostatni w 
niedzielę (23).  

Tomasz Pająk mieszka w Jasienicy, w zawo-
dach psich zaprzęgów startuje od 3 lat. Jest właści-
cielem sześciu psów alaskan husky, rasy, która po-
chodzi z zimnych arktycznych regionów. Trenuje z 
nimi zwykle trzy dni, następnie robi dwa dni prze-

rwy, dystanse dostosowuję do trasy zbliżających się za-
wodów. Dzięki uprzejmości sąsiadki często trenuje na jej 
polach, łącznie na 17 hektarach. Często też umawia się z 
przyjaciółmi na treningi wyjazdowe i trenuje z ich druzy-
nami na olbrzymich połaciach lasów pod Kędzierzynem-
Koźlem. Na co dzień pieski mieszkają w solidnie osło-
niętych kojcach, mają ocieplane budy i swój wybieg. Co-
dziennie korzystają z ogrodu. Treningi sprawiają, że są 
wybiegane, zmęczone i szczęśliwe, psy te bowiem przy-
zwyczajone są do pokonywanie bardzo długich dystan-
sów trudnego terenu.  

Tą widowiskową dyscypliną Tomasz Pająk zaraził 
swoją trzynastoletnią córkę Zuzię, dziś Mistrzynię Polski 
Juniorek w sprincie na hulajnodze lub na saniach z dwo-
ma psami.  

W Lutowiskach na Podkarpaciu, w Bieszczadach, 
zwanych KrainąWilka, rywalizowało 21 zawodników 
polskich i zagranicznych. Zawody uzyskały rangę Mię-
dzynarodowych Mistrzostw Polski 2018.  
I już 3-4 marca br. Tomasz Pająk ze swoimi psami 
zdobył złoty medal podczas Międzynarodowych Mi-
strzostw Słowacji Psich Zaprzęgów Zuberec 2018.  
Jak informuje Pająk, trasa zawodów była bardzo szybka i 
wymagająca, z ogromną ilością wąskich zakrętów, mnó-
stwem podjazdów i zjazdów z górek. Pieski spisały się 
bardzo dobrze, biegły równym tempem pięknie trzymając 
się trasy i słuchając głosu swojego maszera.  

Zawody odbyły się w miniony weekend w Zubercu 
na Słowacji, oprócz miejscowych zawodników oraz Po-
laków, wystartowali także Czesi i Węgrzy. Start i metę 
ulokowano na terenie skansenu Muzeum Oravskiej Dedi-
ny, przeprowadzono je w sąsiedztwie słowackich Tatr, 
zawodnicy mieli przepiękne widoki na góry.  

www.jasienica.pl
 
Zdjęcie: Sleeddog Zuberec 

 

LUTY W BIBLIOTECE... 
Idzie luty, podkuj buty - jak mówi przysłowie... 
by Cię niosły w nasze progi po dobrą lekturę ;) 

7 lutego 2018 roku GBP w Jasienicy gościła w 
swych progach pisarkę, dziennikarkę, recenzentkę  –   
panią Magdalenę Majcher. Mimo, że intensywne opa-
dy śniegu w tych dniach nie zachęcały do wyjścia z 
domu, w naszej bibliotece odbyło się spotkanie autor-
skie z panią Magdą, która swoją osobowością wpro-
wadziła nas już w wiosenne nastroje. Z wielkim entu-
zjazmem i charyzmą opowiadała o swoich książkach i 
początkach swojej pisarskiej przygody, która od zaw-
sze była jej wielką pasją. Pani Magda pisze głównie 
dla kobiet i o kobietach, zwłaszcza tych dojrzalszych, 
bardziej doświadczonych. W swoich książkach nie boi 
się podejmować tematów trudnych i ważnych. O tym 
nasi czytelnicy mogą przekonać się sami, sięgając po 
takie tytuły jak: „Stan nie! błogosławiony", „Matka 
mojej córki”, „Jeden wieczór w Paradise” oraz nowej 
serii „Wszystkie pory uczuć”, z których wydane zosta-
ły „Jesień” i „Zima”, a w marcu odbędzie się premiera 
trzeciej powieści z tego cyklu pt. „Wiosna”. Gorąco 

zachęcamy do sięgania po twórczość pani Magdy. 
Wszystkie tytuły dostępne są w naszej bibliotece. 
– „Przyjaciele z Biblioteki” to nowa propozycja dla 
najmłodszych czytelników GBP.  
13 lutego odbyły się pierwsze zajęcia dla dzieci z tego 
cyklu. Nasi mali czytelnicy, którzy odwiedzili naszą 
bibliotekę, wysłuchali kilku bajek oraz wiersza J. Tu-
wima pt. „Abecadło”, po którym wzięły udział w za-
bawie m. in. rozpoznawały i wyklejały literki. 
"Przyjaciele z Biblioteki" zapraszają wszystkie Dzieci 
– te małe i te duże do wspólnej zabawy! 
Czeka na Was kolorowy świat książek, w którym bę-
dziemy poznawać nowe przygody Waszych ulubio-
nych bohaterów – w każdy II i IV wtorek miesiąca o 
godz. 10:00. 
Serdecznie zapraszamy! 

Anna Kurpik 
Pracownik GBP w Jasienicy 
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XIV  GMINNY TURNIEJ HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ  
O PUCHAR WÓJTA GMINY JASIENICA 

      26 lutego 2018 r. w Zespole Szkolno-
Przedszkolnym w Grodźcu odbył się  XIV Turniej 
Halowej Piłki Nożnej dla uczniów szkół podsta-
wowych naszej gminy. W turnieju uczestniczyły 
reprezentacje ze wszystkich ośmiu szkół podsta-
wowych. 
      Zawodników i ich opiekunów powitała dyrektor   
ZSP w Grodźcu Jolanta Tomik, która życzyła 
wszystkim nie tylko zwycięstwa, ale przede 
wszystkim  walki w imię zdrowej, sportowej rywa-
lizacji i wspaniałej zabawy. 
       Uroczystego rozpoczęcia turnieju dokonał 
Wójt  Gminy Jasienica  Janusz Pierzyna, który 
tradycyjnie już wyzwał na pojedynek bramkarzy 
poszczególnych drużyn i próbował ich pokonać w 
serii rzutów karnych. 
Walka toczyła się w dwóch grupach : 
 I grupa: Wieszczęta, Rudzica, Jasienica, Iłownica,  
II grupa: Międzyrzecze, Grodziec, Świętoszówka, 
Mazańcowice. 
      Po rozegraniu 12 meczy w obu grupach (w sys-
temie „każdy z każdym”) wyłoniono 4 najlepsze 
drużyny  (Wieszczęta, Rudzica, Międzyrzecze i 
Świętoszówka), których zawodnicy  rozegrali  wal-
kę o puchar i medale. Po kolejnych dwóch zacię-
tych meczach, poznaliśmy zwycięzców turnieju. 
Oto wyniki: 

• I miejsce:  ZSP Międzyrzecze 
• II miejsce:  ZSP Wieszczęta 

• III miejsce:  SP Świętoszówka 
Uroczystemu wręczeniu pucharu, medali i dyplomów 
oraz nagród dla wszystkich uczestników zawodów, towa-
rzyszyły gratulacje za wspaniałą sportową postawę. 
Dziękujemy wszystkim opiekunom za przygotowanie 
drużyn do turnieju i pomoc w sprawnym przeprowadze-
niu zawodów.   
   Składamy gorące podziękowania Wójtowi naszej gmi-

ny za patronat nad turniejem i wsparcie finansowe, dzięki 
któremu udało się zorganizować zawody, ufundować pu-
char i nagrody, a także przygotować posiłek dla wszyst-
kich uczestników turnieju. 

Organizator: Katarzyna Wałęzka 
                        Organizator: Katarzyna Wał

 

OPOWIADANIA O CHACIE 
Uczniowie gimnazjalnej klasy II a ze szkoły w Rudzicy ze swoim zbiorem opowiadań dostali 

się do ścisłej czołówki ogólnopolskiego konkursu literackiego.  
Uczniowie gimnazjum pod opieką nauczycieli, J. Bud-

ny, B. Małachowskiej i E. Sobczyk-Wiśniewskiej, przygo-
towali zbiór opowiadań „Chata” i opublikowali go na stronie 
konkursu. Dzięki głosom internautów ich utwory zakwalifi-
kowały się do ścisłego finału konkursu TOP 50, teraz zespół 
ekspertów ostatecznie wybierze zwycięzców tej edycji kon-
kursu.  

Rudzicka szkoła w ogólnopolskim konkursie literackim 
„Misja – Książka” udział wzięła po raz kolejny. Uczestnicy 
konkursu mają za zadanie stworzyć kompletną książkę, tzn. 
napisać tekst opowiadań oraz zaprojektować całą książkę od 
okładki do ostatniej strony. Całość publikują w systemie 
wydawniczym Ridero, dzięki któremu internauci mogą 
książkę przeczytać, ocenić i oddać swój głos na najlepsze ich 
zdaniem dzieło. Spośród najwyżej ocenionych przez inter-
nautów pozycji zwycięzców wyłania grono ekspertów lite-
rackich.  

 
Zachęcamy do zapoznania się z książką rudzickich gim-

nazjalistów na stronie 
 https://ridero.eu/pl/books/chata_2919/read/#textpreview .  

www.jasienica.pl 
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SPOTKANIE Z BIELSKIMI SIATKARKAMI 
 

21 lutego br. uczniowie ZSP w Grodźcu mieli okazję wziąć udział w akcji zorganizowanej przez BKS PROFI 
 CREDIT BIELSKO-BIAŁA pod hasłem: „Bezpiecznie z Profi Credit”. Celem spotkania, było promowanie 
sportowego  stylu życia, zdrowego 
żywienia, istoty aktywności fizycznej 
w naszym życiu i bezpieczeństwa 
najmłodszych na drodze oraz w trak-
cie imprez masowych. Swoją wiedzą i 
doświadczeniem z uczniami podzielili 
się uczestniczący w projekcie: poli-
cjant z Komendy Wojewódzkiej w 
Katowicach, prelegent z Wojewódz-
kiego Ośrodka Ruchu Drogowego w 
Bielsku-Białej oraz doświadczone 
siatkarki BKS PROFI CREDIT Alek-
sandra Jagieło i Katarzyna Konieczna.  

Spotkanie prowadzone było w nie-
zwykle interesującej, dynamicznej 
formie. Dzieci poznały krótką historię 
Klubu, dowiedziały się jak wyglądają 
treningi zawodniczek, jak ważne jest zdrowe odżywianie, a także przypomniały sobie zasady bezpieczeństwa na 
drodze, zwłaszcza o zmroku oraz podczas imprez masowych.   Po każdym materiale filmowym przeprowadzony 
był krótki quiz z nagrodami. 

Wszyscy uczniowie otrzymali opaski odblaskowe i ulotki informujące o właściwych zachowaniach na dro-
dze. 

Na zakończenie spotkania spontanicznie utworzono drużyny, które pod kierunkiem  znanych siatkarek roze-
grały krótki mecz.  

www.jasienica.pl 
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SPRAWOZDANIE  Z ZAJĘĆ ODBYWAJĄCYCH SIĘ W TRAKCIE FERII 
ZIMOWYCH W ZSP WIESZCZĘTA 

W pierwszym tygodniu ferii zimowych 2018,  29. 
01-02.02.2018 w placówce Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Wieszczętach odbyły się zajęcia za-
równo wyjazdowe, jak i stacjonarne. 

W poniedziałek 29.01.2018 r. uczniowie klas IV- 
VII wyjechali do kina Cinema City w Bielsku-Białej na 
film „Jumanji”. Wyjazd ten miał na celu kształtowanie 
wrażliwości estetycznej uczniów poprzez aktywny od-
biór sztuki filmowej. Wzięło w nim udział 31 uczestni-
ków. 

We wtorek 30.01.2018 r.18 uczniów klas VI-VII 
wyjechało do Escape roomu „HurryUp” w Bielsku-
Białej. To doświadczenie miało na celu rozwijanie lo-
gicznego myślenia i wykorzystywanie go w praktyce. 

Równocześnie w tych dniach 29.01.-30.01.2018 r. 
na terenie placówki odbywały się zajęcia „Eksperci 
programowania w podregionie bielskim”. W tych zaję-
ciach brało udział 12 uczniów klasy II i IIIb. Zajęcia te 
kształtowały umiejętności w zakresie programowania, 
umiejętności analizy sytuacji problemowej. 

W środę 31.01.2018 r. na terenie placówki odbyły 
się zajęcia z origami modułowego, w trakcie których 
uczniowie zapoznali się z metoda origami modułowego 
oraz ćwiczyli swoją cierpliwość i dokładność. W zaję-
ciach tych brało udział 14 uczniów klas IV, V i VII. 

W dniach 01.02.-02.02.2018 r. odbyły się zajęcia 
pod okiem plastyka. W czwartek 01.02.2018 r. ucznio-
wie klas V-VII rozpoczęli malowanie muralu opowia-
dającego historię niepodległej Polski, związanego z 
udziałem szkoły w obchodach 100. rocznicy odzyska-
nia niepodległości. Natomiast w piątek 02.02.2018 r. 
spotkali się uczniowie klas IV-V i przygotowali posta-
cie orłów. Będą one wykorzystane do konkursu pt. 

„Orzeł biały – nasza duma”. 
W czwartek 01.02.2018 r. odbyły się również zajęcia wyjazdowe. 25 uczniów klas I-III odwiedziło Studio 

Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej. Celem wyjazdu było zapoznanie uczniów z pracą ludzi zajmujących się 
produkcją kreskówek oraz poznanie bohaterów najpopularniejszych bajek, które powstały w Bielsku-Białej 
(Bolka i Lolka, Reksia). 

Wszystkie zajęcia zorganizowane na terenie placówki cieszyły się dużym powodzeniem. Uczniowie miło i 
ciekawie spędzili czas. Zaproponowane zajęcia dały możliwość rozwoju w różnych sferach społecznych.  

www.jasienica.pl 

 

SREBRO DLA KARATEKI 
O krok od złota był Maciej Zaniewski, uczeń szkoły w 

Mazańcowicach i zawodnik Bielskiego Klubu Karate Ky-
okushin.  

W sobotę 24 lutego w Będzinie na Ogólnopolskim Turnieju Karate Ky-
okushin wywalczył srebrny medal. Na matach turnieju pod patronatem Pre-
zydenta Będzina rywalizowało ponad 250 zawodników. Maciej Zaniewski 
w pierwszym starcie tego roku zaliczył bardzo udany występ, zdobywając 
srebrny medal w kategorii kumite light contact dzieci 8-9 lat. W finale spo-
tkał się ze swoim kolegą z klubu. Walka była wyrównana, żaden z zawodni-
ków nie uzyskał wyraźnej przewagi, ostatecznie o wyniku zadecydowało 
wskazanie sędziów. Maciej dostał o jeden głos mniej i zajął bardzo dobre, 
drugie miejsce, chociaż złoto było o krok.  

www.jasienica.pl 



marzec 2018   15 

FERIE W SZKOLE? … CZEMU NIE!!! 
 
      W Szkole Podstawowej im. Rudolfa Gila w Świętoszówce oraz w innej lokalizacji prowadzenia zajęć dy-
daktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w Łazach pierwszy tydzień ferii obfitował w nie lada atrakcje dla 
uczniów. Wszyscy, którzy skorzystali z oferty zajęć rekreacyjno-sportowych przygotowanych przez nauczycieli 
szkoły, nie mogli narzekać na nudę. 

Od poniedziałku do piątku - w ramach szkolnych ferii - 
dzieci uczestniczyły w zajęciach sportowych, plastycz-
nych, czytelniczych. We wtorek 30.01.2018 r. wszystkie 
grupy pojechały do kina Helios w Bielsku-Białej, żeby 
obejrzeć seans filmowy najnowszej animacji pt. 
,,Fernando”. Dzieło dostarczyło wielu przeżyć, od salw 
śmiechu po łzy wzruszenia i stanowiło podstawę do 
późniejszych opowieści oraz dzielenia się opiniami. Z ko-
lei w czwartek 01.02.2018 r. uczniowie mieli okazję 
uczestniczyć w wyjątkowej wycieczce do Wisły-Czarne. 
Na miejscu czekały na nich wozy zaprzężone w konie, 
które zabrały wszystkich na przejażdżkę. Następnie uc-
zestnicy kuligu mogli wyciszyć się w chacie przy ognisku i 
skupić na pieczeniu kiełbasek, a także pokrzepić się gorącą 
herbatką z sokiem. Po tej uczcie wyruszyliśmy w drogę 
powrotną do szkoły. Zadowoleni uczniowie rozeszli się  do 
domów, atmosfera wycieczki była tak wyjątkowa, że nikt 
nie narzekał na brak śniegu. Ostatni dzień poświęciliśmy 
na zajęcia plastyczne: wykonywanie kartek okolicz-
nościowych i malowanie oraz zajęcia sportowe. 
      Zajęcia rekreacyjno-sportowe w ramach ferii zimowych 
w szkole dobiegły końca. Można je uznać za bardzo udane. 
Dzieci mogły w sposób wyjątkowy spędzić czas w grupie 
rówieśników pod opieką nauczycieli. Nad organizacją 
zajęć czuwała pani dyrektor Ewa Anzorge-Janeczko, dzięki 
której program ferii był atrakcyjny, a zajęcia odbywały się 
w miłej atmosferze. Do zobaczenia za rok!  

Marta Stanek 

 
 

GMINNY KONKURS „LEPIEJ ZAPOBIEGAĆ NIŻ LECZYĆ” 
Osiem drużyn z zespołów szkolno-

przedszkolnych w gminie Jasienica wzięło udział 
w gminnym etapie konkursu „Lepiej zapobiegać 
niż leczyć”.  

W gminnym konkursie, który pozwolił wyło-
nić najlepszą drużynę do następnego etapu, wzięły 
udział dzieci i młodzież z klas V-VII z wszystkich 
zespołów szkolno-przedszkolnych z terenu gminy 
Jasienica. Najlepiej na pytania odpowiedzieli 
uczniowie z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w 
Międzyrzeczu Mikołaj Molga, Bartłomiej Sygut i 
Marcin Chrapusta i to oni będą reprezentować 
gminę na powiatowym etapie konkursu. W rywa-
lizacji drużynowej szkół podstawowych zwycięży-
ła reprezentacja z Międzyrzecza (19 pkt.) przed ex aequo Świętoszówką (18  pkt.) i Iłownicą (18 pkt.).  

Konkurs na etapie gminnym polegał na rozwiązaniu testu wiedzy teoretycznej. Etap powiatowy 
zaplanowano na 14 marca, drużyny będą wtedy rozwiązywać test oraz będą brały udział w konkuren-
cjach praktycznych. Organizatorom zależy na poprawie świadomości uczniów szkół podstawowych na 
temat profilaktyki zdrowotnej i promowania zdrowego stylu życia oraz popularyzacji wiedzy i umiejęt-
ności praktycznych w zakresie działań na rzecz upowszechniania dobrej jakości życia i właściwych po-
staw wobec zdrowia.  

www.jasienica.pl 
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SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE 
Uczniowie szkoły w Grodźcu pod okiem ratownika 

medycznego mieli okazję przeprowadzenia resuscytacji na 
manekinie.  

Na spotkaniu z ratownikiem medycznym, pielęgniarką 
i nauczycielką uczniowie przygotowywali się do konkursu 

powiatowego „Lepiej zapobiegać niż leczyć”. Uczyli się 
wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu zdrowego od-

żywiania, chorób cywilizacyjnych, uzależnień, promowania 

aktywności fizycznej oraz trenować umiejętności praktycz-

ne w udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej.  
Konkurs adresowany jest do uczniów klas V-VII szkół 

podstawowych z powiatu bielskiego. Ma za zadanie po-

prawić świadomość uczniów szkół podstawowych, doty-

czącą profilaktyki zdrowotnej i promowania zdrowego sty-
lu życia oraz popularyzację wiedzy i umiejętności prak-

tycznych w zakresie działań na rzecz upowszechniania do-

brej jakości życia i właściwych postaw wobec zdrowia. 

Konkurs odbywa się w trzech etapach: szkolnym, gminnym 
i powiatowym.  

www.jasienica.pl 

 
 

MEDALE W SKOKU O TYCZCE 
 

Kolejny udany występ zanotowali zawodnicy UKS Olimp Mazańcowice na Halowych Mistrzo-
stwach Polski Juniorów i Juniorów Młodszych w Lekkiej Atletyce w Toruniu.  

Podczas zawodów, jakie odbywały się od 9 do 11 lutego, zawodnicy mazańcowickiego UKS wy-

walczyli trzy medale z kompletu 12 medali w dwóch kategoriach wiekowych. Łącznie Uczniowski 
Klub Sportowy „Olimp” Mazańcowice reprezentowało pięciu zawodników. Adrian Kup-

czak wywalczył złoty medal, a Maciej Krzempek (kat. U-18)  i Dominika Świerkot (kat. U-20)  brązo-

we medale. Z kolei Jakub Gawłowski zdobył 7 miejsce w kat. U-20, a Arkadiusz Ciesielski  11 miejsce 

w kat. U-20.  

Trenerem prowadzącym wszystkich zawodników jest  Piotr Krupiński.  
www.jasienica.pl 
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ZŁOTY MEDAL WOJTKA 
W ŚLĄSKIEJ LIDZE KARATE 

Wojtek Zaniewski, uczeń szkoły w Mazańcowicach, zdobył 
złoty medal podczas turnieju karate kyokushin, rozgrywanego    

z cyklu Śląska Liga Karate Dzieci i Młodzieży.  
Zawody przeprowadzono w sobotę 10 marca w Tarnowskich 

Górach, wzięło w nich udział 
144 zawodników z 11 ośrod-
ków karate z całego Śląska. 
Organizatorem tego wydarze-
nia był Tarnogórski Klub 
Sportowy „Karate”.  

Według założeń trenera 
Sławomira Dubiela, Wojtek 
miał zdobyć pierwsze miejsce 
i z takim nastawieniem przy-
stępował do turnieju. Wygrał 
wszystkie trzy walki przed 
czasem, nie dając żadnych 
szans przeciwnikom. To po-
kazuje wysoką formę zawod-
nika przed prestiżowym tur-
niejem w Józefowie koło 
Warszawy oraz Otwartymi 
Mistrzostwami Słowacji. 
 

MAZAŃCOWICE MAJĄ LAUREATA 

Artur Moskała, uczeń klasy siódmej Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego im. Adama Mickiewicza w Mazańcowicach, 
został laureatem Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego 
z Historii, przeprowadzonego w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli  „WOM” 
w Bielsku-Białej w dniu 1 marca 2018 roku. 

Aby znaleźć się w nielicznej grupie najlepszych młodych historyków w województwie, Artur musiał 
przejść pomyślnie etap szkolny, następnie z drugą lokatą w powiecie zagwarantował sobie miejsce w etapie 
wojewódzkim konkursu, który z kolei ukończył z tytułem laureata. 

Sukces Artura cieszy całą społeczność szkolną, na czele z panią dyrektor Agatą Czauderną, która w 
swych działaniach zawsze wspiera szczególnie uzdolnionych uczniów. Dumna też jest jego wychowawczy-
ni i nauczycielka historii pani Katarzyna Dębińska-Zwięczak, bo motywowała swego wychowanka do cięż-
kiej pracy i towarzyszyła mu w przygotowaniach do sięgnięcia po laur zwycięstwa. 

Victoria Artura niewątpliwie przyczyniła się do promocji szkoły w powiecie i województwie, a także do 
popularyzowania wśród uczniów niełatwej przecież dziedziny nauki, jaką jest historia. Warto przy okazji 
wspomnieć, że w bieżącym roku szkolnym Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Historii dla szkół pod-
stawowych odbył się po raz pierwszy, należy więc mieć nadzieję, że kolejne lata będą obfitowały w trofea 
nastoletnich humanistów z Mazańcowic.  

Gratulując Arturowi osiągnięcia, życzymy mu dalszych sukcesów, także tych związanych ze sportem, bo 
Artur realizuje swoje liczne pasje, również na boisku do koszykówki. 

Organizatorem konkursu jest Śląski Kurator Oświaty i Regionalny Ośrodek Doskonalenia „WOM” w 
Częstochowie. 

     Opracowała: Katarzyna Dębińska-Zwięczak 

 

 

W dniach 09-12 marca 2018 odbywały się 
Mistrzostwa Śląska w Bielsku-Białej. Piotr 
Łącz, mieszkaniec gminy Jasienica (Mazań-

cowice), zdobył tytuł mistrza Śląska wagi 
ciężkiej, wszystkie walki z bardzo utytuło-
wanymi zawodnikami  zakończył przed cza-

sem (KO). 

B.Łącz

 

MISTRZOSTWA ŚLĄSKA 
W BOKSIE 

BIELSKO-BIAŁA 

Powodem, dla którego tak niewielu ludzi odnosi sukces, jest to, że nikt nie wymyślił 
jeszcze sposobu umożliwiającego siedzenie i jednoczesne ślizganie się w górę. 

W. Clement Stone 
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NABÓR WNIOSKÓW DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ZIEMI BIELSKIEJ 
 

LGD Ziemia Bielska ponownie ogłasza nabory wniosków w ramach realizacji Strategii Rozwoju Lokal-
nego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2020.Tym razem Stowarzyszenie planuje ogłosić dwa 

nabory wniosków – na rozwijanie istniejącej działalności gospodarczej oraz na utworzenie nowego 
przedsiębiorstwa. Z naborów mogą skorzystać mieszkańcy regionu (Bestwina, Buczkowice, sołectwa Cze-

chowic-Dziedzic – Bronów, Ligota, Zabrzeg; Jasienica, Jaworze, Kozy, Porąbka, Wilamowice, Wilkowice) 

oraz przedsiębiorcy, którzy już prowadzą działalność, ale chcą ją rozwijać na naszym terenie (ważne jest, 
aby rozwijana firma miała siedzibę lub oddział na obszarze LGD). 

W przypadku naboru na podejmowania działalności gospodarczej oferta skierowana będzie głównie do 
osób planujących utworzenie firmy z branży turystyki i rekreacji (pula środków 450 000,00 zł). Dotacje na 

rozwój działalności gospodarczej będą przewidziane dla firm prowadzących działalność w zakresie ochrony 
środowiska i odnawialnych źródeł energii (pula środków – ponad 304 000,00 zł).  

Osoby zainteresowane założeniem firmy mogą otrzymać bezzwrotną premię w wysokości 50 tys. zł 
(wypłacaną w dwóch ratach). Osoby zainteresowane rozwojem firmy mogą otrzymać do 300 tys. zł w for-

mie refundacji poniesionych kosztów (dofinansowanie – 65%). 
Ogłoszenie o naborze wniosków zostanie zamieszczone na stronie www.ziemiabielska.pl w połowie 

kwietnia 2018 r. Nabór będzie prowadzony na początku maja 2018 r. i potrwa 14 dni. 

Aby złożyć projekt należy najpierw zapoznać się ze Strategią RLKS i Rozporządzeniem Ministra Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego 

przez społeczność”. Można też skorzystać z bezpłatnego doradztwa oferowanego przez biuro LGD.  
Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze LGD Ziemia Bielska. Zapraszamy do kontaktu! 

Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska, ul. Piastowska 40, 43-300 Bielsko-Biała 
Tel/fax. 033 8136964, e-mail:projekty@ziemiabielska.pl, www.ziemiabielska.pl 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Materiał 

opracowany przez LGD Ziemia Bielska współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „ Wspar-

cie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. In-

stytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

 

Z okazji  

Świąt Wielkanocnych najlepsze  

życzenia radości, nadziei 

 i wszelkiego dobra 

Wszystkim  

Członkiniom Kół Gospodyń Wiej-

skich oraz Czytelnikom „Jasienicy” 

składa 

Gminna Rada Kobiet 
 

Najserdeczniejsze życzenia pełnych 
wiosennej radości  Świąt Wielkanocnych 

Niech Chrystus Zmartwychwstały 
ześle na nas łaskę nadziei, 

pokoju i miłości. 
Niech towarzyszą nam one 

nie tylko w Wielkanoc, 
lecz przez cały czas 

składają 
Gminny Ośrodek Kultury  

  Zespół Redakcyjny „Jasienicy” 
 

Gdy w Palmową Niedzielę słońce świeci, będą pełne stodoły, beczki i sieci. 
 Gdy na dzwony wielkanocne pada, suchość nam przez całe lato włada. 

  Zielone Boże Narodzenie, a Wielkanoc biała, w polu uciecha mała. 
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PRZEDSZKOLNY KONKURS GWARY 

16 marca 2018 w ZSP w Iłownicy zor-

ganizowano przedszkolny konkurs gwary.  

Całemu przedsięwzięciu przyświecała idea 

kształtowania tożsamości oraz świadomo-

ści regionalnej i lokalnej, popularyzacja 

śląskiego dziedzictwa kulturowego, a także 

pobudzanie aktywności twórczej dzieci. 

Swoją obecnością zaszczycili nas sołtysi 

Iłownicy i Landeka panowie Czesław 

Szkorupa i Kazimierz Majcher. Nasze 

przedszkolaki miały okazję zobaczyć tra-

dycyjny strój śląska cieszyńskiego, który 

zademonstrowali pani Magdalena Derlich i 

pan Kazimierz. Nie zabrakło też pokazu 

czepienia. Uczestnicy konkursu gwary, także wystąpili w tradycyjnych strojach śląskich. Maluchy przedstawiły 

taniec „Grozik”. Przedszkolaki dowiedziały się również kto to jest sołtys i czym się zajmuje. Uczestnicy konkur-

su: Maria Jasińska, Oliwia Holisz, Anna Derlich, Hanna Męcnarowska, Klaudia Zbijowska, Maksymilian Zbi-

jowski, Filip Tomiczek-Tolasz z  wielkim zaangażowaniem recytowali wiersze. Słowa podziękowania kierujemy 

zwłaszcza w stronę Rodziców, którzy zadbali o wysoki poziom wystąpień. Na szkolnym konkursie gwary przed-

szkole reprezentować będą: Oliwia Holisz, Maksymilian Zbijowski, Hanna Męcnarowska. Konkurs przygotowa-

ły nauczycielki przedszkola ZPS w Iłownicy. 

Agnieszka Bronowska 

 

PROFESJONALNE CZYSZCZENIE 
dywanów i wykła-

dzin 

tapicerki meblowej  
 

tel. 694 168 920 
www.top-clean.net 

 

NA HASŁO  „Gazeta Jasienica” 

-RABAT 10% 

ZAPRASZAMY 

PRACA !!!   

   

Poszukujesz pracy – zgłoś się do nas! 
-Praca w Jasienicy, 
-Różne prace produkcyjne do przyuczenia, 
-Możliwość pracy na wybranych zmianach. 
 

Kontakt: Staff Service Sp. z o.o. 
ul. Orkana 10/3, Bielsko-Biała 

Tel. 338221011; kom. 791266535 
cv@staffservice.com.pl 

Firma Radosław Kuś 

zatrudni 

pracowników do budowy parków 

linowych. 
Wymagania;  

• prawo jazdy kat B  

• wcześniejsza praca w budowlance lub 

przy obróbce drewna  

Jest to praca na terenie Mazańcowic oraz w 
delegacjach (wyjazdy nie dłuższe niż 6 dni)  

Stawka godzinowa od 20 zł netto  

Tel. 518 400 502  

Reklama  
w miesięczniku  

„Jasienica” 
tylko  0,60 zł   za 1 cm2 

Ogłoszenia drobne – 1 zł  

 - za słowo 
 

REKLAMA    REKLAMA    REKLAMA 
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USŁUGI GLAZURNICZE  

PRACE REMONTOWE I WYKOŃCZENIOWE 

 układanie terakoty, gresu, mozaiki 
 biały montaż 
 przeróbki instalacji hydraulicznych  

i kanalizacyjnych 
 montaż grzejników 
 sufity podwieszane 
 zabudowy karton-gips 

 
 

FIXIT Michał Tymon   791 978 618   tymonmichal@yahoo.com 
 

 

 

 

 

 

KONOPIE-ARCYDZIEŁO NATURY! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma Kannaway od tego roku w Polsce z produktami z Konopi 

Kannabidiol (CBD) w formie oleju jest silnym związkiem przeciwnowotworowym, 

nie koliduje z lekami przeciwnowotworowymi ani z chemioterapią,  

wspomaga organizm i łagodzi skutki uboczne inwazyjnych terapii. 

Informacja Tel: 604181872  lub pod linkiem>>>  http://bit.ly/2nn6PNS 
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BIURO PODRÓŻY „LIDIA” ZAPRASZA: 
• 23-29.06.2018r. 7 dni - Morze Bałtyckie /Niechorze ORW „Natalia”. 15 zabiegów rehabilitacyjnych,   

1 wycieczka, ognisko i inne atrakcje.  Koszt całkowity: 1200 zł/os   

• 19-27.08.2018r. 9 dni -  Mazury/Giżycko-Hotel „Mazury”. Wycieczka do Malborka.  Morze Bałtyckie-

Karwia, Pensjonat „Albatros”  Koszt całkowity: 1410 zł/os  

Zapisy i zaliczkę w wysokości 200 zł/os do końca marca przyjmuje Lidia Sztwiorok tel. 33/8152916, 

692405825  
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  Z A K Ł A D  P O G R Z E B O W Y    
SZYMALA ALEKSANDER 
Świętoszówka, ul. Szkolna 138 

Tel.: 33 815 39 60 lub 33 815 33 45,  kom. 502 596 627;  fax: 33 815 20 20 
Pozostając z wyrazami szczerych kondolencji w chwilach żalu po stracie osoby bliskiej oferujemy 

najtańszy kompleksowy zakres usług: 
 autokarawan  wieńce i wiązanki  przewóz zwłok po terenie całego kraju  

sprzedaż  i  dostarczanie trumien  zabieranie zwłok na życzenie klienta do chłodni  
 możliwość kremacji zwłok  

I S T N I E J E  M O Ż L I W O Ś Ć  B E Z P R O C E N T O W E G O  K R E D Y T O W A N I A  U S Ł U G  
 

„ M E T A L - M A X ”  

Rudzica  Centrum 
ul. Jana Chrzciciela 547,   tel.: 33  815 45 84 

Poleca: 

 gwoździe, śruby, nakrętki, 
podkładki 

 narzędzia ogrodowe 
 elektronarzędzia 
 artykuły elektryczne 
 artykuły spawalnicze 
 farby 

Zapraszamy 

Od poniedziałku do piątku    8
00 

- 16
30

 

sobota     8
00 

- 13
30

 

 

 

EKSPRESOWA NAPRAWA 

I WYKONANIE PROTEZ 

BIERY, ul. Ogrodowa 

TEL.:    504 131 134 
                                33 819 48 77` 

  

 
 

  

 

SZYCIE KOŁDER I WYROBÓW  
 Z WEŁNY, PUCHU, PIERZA 

Usługi:  
wszystkie przeróbki  gręplowanie 
 wełny czyszczenie pierza 
Sprzedaż wyrobów gotowych:  
kołdry antyalergiczne  z puchu  z pierza   
do filcowania 
Promocja! Do każdej kołdry „jasieczek” 

43-386 Świętoszówka, ul Ogrodowa 59 
Tel.: 33 815 29 87; 601 326 664 

www.galinska.com.pl 
e-mail: biuro@galinska.com.pl 
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