
 Z okazji Świąt Wielkanocnych: 
miłości, która jest ważniejsza od wszelkich dóbr, 

zdrowia, które pozwala przetrwać najgorsze, 
pracy, która pomaga żyć, 

uśmiechów bliskich i nieznajomych, które 
 pozwalają lżej oddychać i szczęścia, 

które niejednokrotnie ocala nam życie. 
Niech te święta będą pełne nadziei, 

wiary i  radosnych spotkań 
przy wielkanocnym stole. 

Życzą 
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RELACJE WÓJTA GMINY JASIENICA 
TRUDNY CZAS  
EPIDEMII 

Apeluję do miesz-
kańców gminy Jasieni-
ca, aby stosowali się do 
zaleceń związanych z 
zagrożeniem zarażenia 
się koronawirusem, 
zwłaszcza unikali wy-
chodzenia z domu. Nasz 

Urząd Gminy, a także podległe jednostki w miarę 
potrzeb pracują jak zwykle, dotyczy to także 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Ograni-
czone zostały jednak do minimum możliwości 
bezpośredniego kontaktu we wszystkich instytu-
cjach. Proszę o to, aby wykorzystywać do tych 
celów Internet i jego możliwości, można również 
dzwonić, cały czas pracujemy. Warto śledzić na-
szą urzędową stronę internetową 
www.jasienica.pl, bowiem wszelkie ważne infor-
macje związane z epidemią i pracą jednostek 
Gminy w tym okresie są tam szczegółowo opisa-
ne. 

Chcę podkreślić, że w tym trudnym czasie to 
samorządy dźwigają cały ciężar administracyjny 
ze wszystkimi procedurami, które zostały uchwa-
lone i wydane przez władze wyższego rzędu. 
Często tych poleceń jest prawdziwy nadmiar, bez 
dokładnych objaśnień, jak należy je realizować, 
tylko od Pana Wojewody dostaliśmy w ostatnim 
okresie 27 postanowień do natychmiastowego 
wdrożenia. Ale staramy się, jak każdy samorząd 
w Polsce, na miarę swoich możliwości zabezpie-
czyć naszych mieszkańców przez rozprzestrze-
nianiem koronawirusa. 

Podjęte decyzje odnośnie ograniczenia komuni-
kacji ludzi wewnątrz Urzędu podyktowane są da-
leko idącą odpowiedzialnością za dalsze funkcjo-
nowanie i służbę naszym mieszkańcom. 

Do urzędu przychodzą różne osoby, również in-
nych narodowości, które jeżdżą po całym świecie, 
nie zawsze stosują się do wytycznych. Nie mamy 
więc gwarancji, że choć w danym momencie nie 
ma objawów, to za tydzień nie okaże się, że byli 
zarażeni odwiedzając Urząd. Dlatego wprowadzi-
liśmy te ograniczenia w bezpośredniej dostępno-
ści do poszczególnych referatów w Urzędzie. Bez 

zmian funkcjonuje dziennik podawczy i tam też 
do poszczególnych interesantów schodzą pracow-
nicy Urzędu. Te środki ostrożności podjąłem ze 
względu na ciągłe funkcjonowanie Urzędu, któ-
rym kieruję, w trosce o bezpieczeństwo pracow-
ników i mieszkańców. 

Jeśli jeden z pracowników zachoruje, to cały 

Urząd zostanie na kwarantannie i wtedy wydawa-

nie dowodów osobistych, aktów zgonu, zasiłków 

z Ośrodka Pomocy Społecznej, wywozu fekaliów, 
zabezpieczenie kwarantanny i wiele innych dzia-

łań będzie niemożliwe, ponieważ pracownicy 

Urzędu nie mają dublerów. Programy do obsługi 

urzędu są w każdej gminie inne, więc nawet za-
stąpienie ich pracownikami innego urzędu nie jest 

możliwe (adaptacja trwałaby ok. 2 tygodni). 

Trudno sobie wyobrazić funkcjonowanie i to w 

czasie, gdy zapowiadany jest dalszy rozwój pan-
demii, wzrost zachorowań, a przewidywany 

szczyt przed nami. 

Dlatego proszę się nie denerwować, że musicie 

Państwo dzwonić, wchodząc do Urzędu – wszy-
scy jesteśmy odpowiedzialni jeden za drugiego. 

SPOTKANIA GMINNE 
Jak co roku o tej porze mieliśmy zaplanowane 

w każdym sołectwie spotkania z mieszkańcami. Z 
oczywistych przyczyn trzeba było je odwołać. 
Chcę podkreślić, że z całą pewnością wrócimy do 
nich, gdy tylko sytuacja epidemiczna w naszym 
kraju się unormuje. Bardzo sobie bowiem cenię 
możliwość osobistego spotkania z mieszkańcami, 
wysłuchania ich opinii czy uwag. Dzięki temu le-
piej się komunikujemy i możemy wspólnie dzia-
łać na rzecz naszej gminy i jej rozwoju. Liczę 
więc, że wkrótce się znowu zobaczymy i będzie-
my mieli możliwość porozmawiania o nurtują-
cych sprawach naszej społeczności. 

PRZYGOTOWANIA DO REMONTÓW DRÓG 
Jak wspomniałem, tam, gdzie to tylko możli-

we, nasza Gmina nie przerywa codziennych zajęć. 
Przy zachowaniu środków ostrożności został roz-
strzygnięty publiczny przetarg na remonty i prze-
budowy dróg gminnych. Zgodnie z przyjętymi od 
wielu lat zasadami to w samych sołectwach 
mieszkańcy z udziałem sołtysa i rady  

Wydawca miesięcznika samorządowego „Jasienica”:  Gmina  Jasienica. 
Realizacja wydawnicza: Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy, 43-385 Jasienica 1360, tel.: 33 821 20 56; e-mail: gaze-
ta@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 au-
tora, zmiany tytułów i opracowania redakcyjnego. Za treść reklam i ogłoszeń redakcja nie ponosi odpowiedzialności. 
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sołeckiej decydują, które drogi na ich terenie i w 
jakim zakresie należy wyremontować. Techniczną 
stroną samego procesu, zgodnie z przepisami, 
zajmują się już służby naszego Urzędu Gminy, 
odpowiedzialne za drogownictwo. 

Tak było również w tym roku, rozpoczęcie 
prac remontowych planujemy na przełomie 
kwietnia i maja. Dla sprawniejszego przeprowa-
dzenia przedsięwzięcia całość robót została po-
dzielona na pięć części, każda z nich będzie reali-
zowana równocześnie. Do naprawy zostały wy-
znaczone ulice Zagoje w Bielowicku, Ogrodowa 
w Bierach, Leśna w Iłownicy, Miodowa w Jasie-
nicy, Borek w Landeku, Kamieniec w Łazach, 
Marii Wardas w Roztropicach, Lipowa w Święto-
szówce, Polna w Wieszczętach, Zawiście, Willo-
wa, Stroma, boczna Sportowej, Rodzinna i Leśna 
w Mazańcowicach, Floriana w Międzyrzeczu 
Dolnym, Stolarska i Grabinka w Międzyrzeczu 
Górnym, Południowa, św. Franciszka i Szczęśli-
wa w Rudzicy, ul. Dębowa i Hiacyntów w Jasie-
nicy, a także Pod Górką w Grodźcu. 

Prace obejmą frezowanie starej nawierzchni, 
konieczne poprawy podłoża i poszerzenia, poło-
żenie nowej nawierzchni i roboty wykończenio-
we. Realizacja została tak pomyślana, aby w 
efekcie robót drogi nie wymagały remontów 
przez kolejne lata. 

ZAGOSPODAROWANIE OTOCZENIA  
OSP ŚWIĘTOSZÓWKA 

Podobnie rozstrzygnęliśmy przetarg na wy-
kończenie otoczenia budynku OSP Świętoszówka 
wraz z wymianą osadnika na fekalia i zewnętrzną 
instalacją sanitarną. Zakres prac przewiduje re-
mont ogrodzenia od strony głównej drogi, ul. 
Szkolnej, obok nowego przystanku oraz zamon-
towanie bramek. Ważną częścią robót będzie po-
łożenie nowej nawierzchni brukowej przy wjaz-
dach do dwóch garaży straży pożarnej oraz 
wzdłuż narożnika budynku, a także nawierzchni 
asfaltowej przy wjeździe na plac na zapleczu bu-
dynku, z którego często druhowie tej jednostki 
korzystają. Wartość zadania wynosi ponad 207 
tys. zł. 
Przypomnę, że to trzecia część prac poświęco-
nych gruntownej modernizacji tego budynku. W 
ub. roku została przeprowadzona termomoderni-
zacja, budynek został właściwie ocieplony. Obec-

nie kończą się z kolei prace związane z przebu-
dową pomieszczeń po poczcie na potrzeby jed-
nostki OSP. M.in. powstał drugi garaż, a na za-
pleczu wygospodarowano aneks kuchenny i po-
mieszczenie dla strażaków. 

Z MYŚLĄ O INWESTORACH 
Rada Gminy Jasienica na mój wniosek doko-

nała zmian w planie przestrzennego zagospoda-
rowania Jasienickiej Niskoemisyjnej Strefy Eko-
nomicznej. Zależy nam bowiem, aby ułatwić fir-
mom prowadzenie działalności gospodarczej i 
dokonywanie inwestycji dostosowanych do ich 
potrzeb. Z prośbą o zmianę zwróciła się do nas 
firma Rawibox, która planuje wybudowanie za-
kładu produkcji ekologicznych opakowań z tektu-
ry. W procesie technologicznym trzeba postawić 
tzw. susznię, a więc budynek o wysokości 27 me-
trów. Tymczasem do tej pory obiekty tego typu 
mogły w tym miejscu mieć 15 m wysokości. 
Zmiany pozwolą więc na postawianie budynku. 

Zmiana w planie poszerzają też rodzaje branż, 
które mogą inwestować w Strefie. Nie zostało to 
jednak dokonane kosztem zagrożenia dla miesz-
kańców, cały czas bowiem istnieje wymóg, aby 
inwestor przed rozpoczęciem produkcji przedsta-
wił raport oddziaływania na środowisko. Wydaje 
go niezależna Regionalna Dyrekcja Ochrony Śro-
dowiska, która wyklucza wszelką działalność 
szkodliwą dla środowiska. 

Zmiany w planie przestrzennym Strefy uła-
twiają prowadzenie w niej działalności gospodar-
czej. Tym samym czynią ją bardziej atrakcyjną 
dla inwestorów, zainteresowanych kupnem kolej-
nych działek. 

PIENIĄDZE NA OGRÓD TRADYCJI 
W lutym w Jeleniej Górze wziąłem udział w 

posiedzeniu Komitetu Monitorującego Programu 
Interreg V-A Republika Czeska – Polska, którego 
jestem członkiem. W trakcie tego spotkania Gmi-
na Jasienica pozyskała pełne dofinansowanie na 
poziomie 85 proc. kosztów całości naszego pro-
jektu „Życie i praca na Śląsku Cieszyńskim w do-
bie rewolucji przemysłowej”, którego częścią jest 
Ogród Tradycji. Przypomnę, że budynek centrum 
informacyjno-wystawienniczego powstaje przy 
kompleksie Drzewiarza. Celem zadania jest stwo-
rzenie polsko-czeskiego, transgranicznego szlaku 
turystycznego, obrazującego życie i pracę na Ślą-
sku Cieszyńskim w czasach przemian spowodo-
wanych rewolucją przemysłową. Impulsem do re-
alizacji operacji w takim kształcie stała się postać 
pochodzącego z Bier, a więc z gminy Jasienica, 
sławnego wynalazcy Józefa Bożka, który to zbu-
dował pierwszy na kontynencie europejskim po-
jazd parowy. W centrum będzie również miejsce 
na prezentację dziedzictwa przemysłowego, m.in. 
dziejów fabryki mebli, dzięki której ta część
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Śląska Cieszyńskiego zmieniła swój charakter go-
spodarczy. 

Zależało mi, aby w takim miejscu atrakcyjnie 
wyeksponować to wszystko, co osiągnęli nasi 
przodkowie i zostawili nam, abyśmy mogli do te-
go dołożyć własne sukcesy i przekazać wszystko 
następnym pokoleniom. Nasz wniosek o dofinan-
sowanie w wysokości 85 proc. został przyjęty, 
jednak początkowo zabrakło środków na pełne 
pokrycie tej sumy. Cieszę się więc, że podczas 
Komitetu Monitorującego ostatecznie pozyskali-
śmy pełną kwotę dofinansowania, bowiem całość 
kosztów projektu to blisko 900 tys. euro, a więc 
niemało. 

To jedna z wielu inwestycji, ważnych dla spo-
łecznego życia gminy Jasienica, na którą w ostat-
nich latach pozyskaliśmy dofinansowanie ze 
środków pozabudżetowych. W pozyskiwanie tego 
rodzaju funduszy angażujemy się, bowiem dzięki 
dodatkowym pieniądzom możemy zrobić dużo 
więcej, niż jedynie opierając się na własnych 
środkach z naszego gminnego budżetu. 

Z ŻYCZENIAMI U MIESZKANKI 
W środę 11 marca odwiedziłem panią Józefę 

Żelichowską, mieszkankę Jasienicy, która tego 

dnia skończyła 100 lat. Wraz z sołtysem Broni-
sławem Szalbotem w imieniu naszej społeczności 
złożyłem życzenia kolejnych długich lat życia w 
dobrym zdrowiu, wręczyłem kwiaty, upominki 
oraz list gratulacyjny. 

W SŁUŻBIE NIEPODLEGŁEJ 

Pragnę serdecznie pogratulować panu Augu-
stynowi Bartoszkowi, 98-letniemu mieszkańcowi 
Międzyrzecza, który w piątek 6 marca został ude-
korowany Orderem Krzyża Niepodległości, nada-
nym przez Prezydenta RP. Jednocześnie dziękuję 
za jego służbę Ojczyźnie. Pan Augustyn Barto-

szek był żołnierzem Armii Krajowej, ma stopień 
porucznika. Orderem Krzyża Niepodległości od 
2010 r. wyróżniane są osoby, które w latach 
1939-1956 położyły zasługi w obronie niepodle-
głości Państwa Polskiego. Cieszę się, że jako spo-
łeczność możemy wyrazić swoją wdzięczność 
wszystkim osobom, które z narażeniem własnego 
życia angażowały się w działalność na rzecz wol-

nej Polski. 

GRATULACJE ZA SUKCESY 
Zanim jeszcze spotkania sportowe zostały od-

wołane z powodu zagrożenia epidemicznego, 
wielu mieszkańców naszej gminy odniosło sukce-
sy w uprawianych przez siebie dyscyplinach. 
Chciałem im pogratulować, bowiem w tym trud-

nym dla nas wszystkich okresie niosą one radość i 
pociechę. 

Serdecznie gratuluję młodym piłkarzom na-
szego jasienickiego Drzewiarza, którzy prowadzą 
w Powiatowej Halowej Lidze Żaków. Rozstrzy-
gnięcie turnieju, w którym biorą udział żacy także 
z Wilkowic, Dankowic, Czańca i Bestwinki, mia-
ło nastąpić w połowie marca, ale trzeba było je 
przełożyć. Mamy nadzieję, że nasz zespół w fina-
le potwierdzi swoją dominację. 

Bardzo dobrze rok zaczęła nasza młoda pły-
waczka Karolina Klajmon. Najpierw zdobyła 
srebrny i brązowy medal na różnych dystansach w 
stylu grzbietowym w prestiżowym turnieju X Pu-
char Silesia. Z kolei podczas XXIII Międzynaro-
dowych Zawodów Pływackich o Puchar MTP 
Delfin Cieszyn wywalczyła brązowy medal. Gra-
tuluję i cieszę, że zachowuje dobrą formę, rozwi-
jając się jako sportowiec. 

Gratulacje składam również drużynie UKS Ka-
rate Kasai, który prowadzi zajęcia w szkołach w 
Mazańcowicach i w Rudzicy. Z Ogólnopolskiego 
Turnieju Karate Kyokushin-kan o Puchar Burmi-
strza Miasta Żywiec przywieźli aż 10 medali, 
zdobytych w różnych kategoriach – Wiktoria 
Piszczek i Hanna Szafron złote, przy okazji też 
krążki innego koloru. Wśród medalistów byli też: 
Filip Szendzielarz, Paweł Długosz, Paweł Borów-
ka, Urszula Długosz, Miłosz Kreis i Mateusz Ko-
walczyk. 

Dwa złote medale zdobył także Wojciech Za-
niewski, uczeń szkoły podstawowej w Mazańco-
wicach i zawodnik Bielskiego Klubu Karate Ky-
okushin. Sukces odniósł na Ogólnopolskim Tur-
nieju Karate Kyokushin w Będzinie. Serdecznie 
mu gratuluję. 

Wielkie brawa należą się również naszym 
młodym tyczkarzom z działającego przy szkole w 
Mazańcowicach UKS Olimp, którzy świetnie wy-
padli na Halowych Mistrzostwach Polski w Lek-
kiej Atletyce w Toruniu. Adrian Kupczak zdobył 
złoty medal w skoku w swojej kategorii wiekowej 
pozostała trójka również dobrze się spisała, po-
prawiając swoje życiowe osiągnięcia. Warto pod-
kreślić, że jest to już 52. medal Mistrzostw Polski 
zdobyty przez zawodnika działającego od 20 lat 
Uczniowskiego Klubu Sportowego Olimp Ma-
zańcowice, prowadzonego przez trenera Piotra 
Krupińskiego. Zawodnikom klubu i jego trenero-
wi serdecznie gratuluję tak dobrych wyników w 
tej trudnej i wymagającej niezwykłych umiejętno-
ści dyscyplinie lekkoatletycznej. 

Dobrze spisywali się również badmintoniści 
mazańcowickiego BKB Set, m.in. startując  
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w turnieju Grand Prix Młodzików o Puchar Bur-
mistrza Miasta Zielonka. Złote medale zdobyła 
tam  
Julia Piwowar w grze podwójnej oraz Michał 
Szczypka i Jacob Toczek, również w grze po-
dwójnej. Jacob wywalczył ponadto srebro w grze 
mieszanej, a Julia zdobyła brąz w grze pojedyn-
czej. Wielkie brawa dla wszystkich zawodników. 

Z kolei nasz młody judoka Jakub Kurowski, 
mieszkaniec gminy Jasienica i reprezentant biel-
skiego klubu PTS Janosik, zdobył brązowy medal 
na Judo Ostrava Cup 2020 w Czechach. Gratuluję 
wygranej również Zuzannie Pająk, mieszkance 
Jasienicy, która została mistrzynią Europy w wy-
ścigach psich zaprzęgów w Asarne na północy 
Szwecji, wygrywając konkurencję w zaprzęgach z 
czterema psami. Z kolei podczas zawodów na 
Słowacji w miejscowości Oravska Polhora Zu-
zanna i jej tata Tomasz zdobyli złote medale oraz 
tytuły mistrzów Polski w sprincie na śniegu. 
Wszystkim sportowcom gratuluję i życzę kolej-
nych sukcesów, gdy tylko rywalizacja zostanie 
wznowiona. 

TURNIEJ PIŁKARSKI W GRODŹCU 
W poniedziałek 24 lutego w szkole w Grodźcu 

został rozegrany tradycyjny Turniej Piłki Nożnej 
Halowej o Puchar Wójta Gminy Jasienica, w któ-
rym wystąpiły drużyny ze wszystkich szkół na-
szej gminy. Serdecznie gratuluję wszystkim 
uczestnikom tego turnieju, przede wszystkim 
zwycięzcom ze szkoły w Wieszczętach, drugie 
miejsce zajęła drużyna z Rudzicy, trzecie – z Ja-
sienicy. Dziękuje wszystkim organizatorom, na-
uczycielom, którzy przygotowali turniej i drużyny 
do występu. 

WYRÓŻNIENIA DLA KRZYSZTOFA CZADERA 
Serdecznie gratuluję panu Krzysztofowi Czade-
rowi nagrody starosty bielskiego, jaką otrzymał w 
dziedzinie kultury. Pan Krzysztof Czader od lat 
związany jest z filią Gminnego Ośrodka Kultury 

w Międzyrzeczu Górnym, jest animatorem kultu-
ry. Artystycznie wyraża się zwłaszcza w rzeźbie, 
lecz także gromadzi trwałe i mniej trwałe dzie-
dzictwo Śląska Cieszyńskiego, które stanowi in-
spirację dla jego twórczości. Maluje też, rysuje, a 
także interesuje się botaniką, szczególnie życiem 
motyli i chrząszczy. W ub. roku świętowaliśmy 
półwiecze jego pracy twórczej, a zarazem jubile-
usz 65-lecia urodzin oraz 12 lat piastowania sta-
nowiska kierownika filii GOK w Międzyrzeczu 
Górnym. Jest także członkiem Grupy Twórczej 
„Barwa”, działającej przy GOK w Jasienicy. Gra-
tuluję nagrody i życzę kolejnych twórczych lat. 

GMINNY KONKURS LEPIEJ ZAPOBIEGAĆ  
NIŻ LECZYĆ 
W tym roku został przeprowadzony kolejny raz 
konkurs „Lepiej zapobiegać niż leczyć”, organi-
zowany przez bielskie Starostwo Powiatowe i po-
nownie etap gminny wygrała drużyna uczniów ze 
szkoły w Grodźcu. Chciałem serdecznie pogratu-
lować uczniom Norbertowi Krawczykowi, Karo-
linie Kruczek i Danielowi Kukli oraz ich opie-
kunce Annie Jaszczurowskiej dobrego przygoto-
wania i świetnego wyniku. Drugie miejsce zajął 
zespół z Mazańcowic, trzecie – z Iłownicy. Ze-
spół z Grodźca będzie reprezentował naszą gminę 
w finale konkursu. 

ŻYCZENIA Z OKAZJI DNIA SOŁTYSA 
W środę 11 marca z okazji Dnia Sołtysa złożyłem 
elektronicznie życzenia wszystkim osobom, które 
pełnią lub pełniły tę trudną i odpowiedzialną 
funkcję, także członkom rad sołeckich. Są rze-
czywistym wsparciem dla samorządu gminnego w 
jego codziennej pracy na rzecz naszych lokalnych 
społeczności. Zwłaszcza w naszej gminie, która, 
przypomnę, liczy 14 sołectw. Trudno sobie wy-
obrazić naszą pracę bez ich zaangażowania i oso-
bistych kontaktów z mieszkańcami. Jeszcze raz 
serdecznie dziękuję za Waszą pomoc. 

Rozmawiał Mirosław Łukaszuk 

POWSTAJE NOWA 
 SALA GIMNASTYCZNA 

Trwa budowa nowej, dużej sali gimnastycznej przy 
szkole w Międzyrzeczu Górnym, koniec prac budow-
lanych zaplanowano na koniec maja 2021.  

13. marca Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecz-
nej Stanisław Szwed oraz Wiceminister Sportu Jacek 
Osuch wizytowali budowę sali gimnastycznej w Mię-
dzyrzeczu. 

Bardzo dziękuję Panom Ministrom za wspólne spo-
tkanie w Urzędzie Gminy i omówienie spraw będących 
w jurysdykcji tych ministerstw, a z których Gmina Ja-
sienica mogłaby skorzystać. 

Wójt Gminy Janusz Pierzyna 
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100. ROCZNICA ZAŚLUBIN POLSKI Z MORZEM 
Wójt gminy Jasienica Janusz Pierzyna wziął 

udział w 100. rocznicy symbolicznych zaślubin Pol-
ski z Morzem Bałtyckim, które odbyły się w ponie-
działek 10 lutego w Pucku.  

Wójt, a zarazem Przewodniczący Euroregionu 

Śląsk Cieszyński – Těšínské Slezsko i Członek Za-
rządu Federacji Euroregionów RP w Warszawie, po-
jechał na zaproszenie Hanny Pruchniewskiej, bur-
mistrz Pucka i kapitana Andrzeja Królikowskiego, 
Prezesa Ligi Morskiej i Rzecznej. Region ten należy 
do Euroregionu Bałtyk. Główne uroczystości zorga-
nizowane dla uczczenia włączenia Pomorza w grani-
ce odrodzonej Polski rozpoczęły się na placu przed 

kościołem pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Puc-
ku. Następnie na fasadzie świątyni prezydent RP 
Andrzej Duda odsłonił tablicę upamiętniającą 100. 

rocznicę zaślubin Polski z morzem i powrotu 

Pomorza do Macierzy.  
Uroczystości zorganizowano w ramach Na-

rodowych Obchodów 100-lecia Odzyskania 
Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej.  
We wtorek 11 lutego wójt Janusz Pierzyna 
spotkał się ze starostą powiatu puckiego Jaro-
sławem Białkiem oraz wicestarostą Tomaszem 
Herrmannem.  

W czasie spotkania, które odbyło się na zapro-
szenie starosty powiatu puckiego rozmawiano 
m.in. na temat funkcjonowania euroregionów i 
ich doświadczeń w pozyskiwaniu środków po-
zabudżetowych.  

www.jasienica.pl 

Z ŻYCZENIAMI U STULATKI 
Wielki kosz słodkości oraz bukiet kwiatów, a 

przede wszystkim gratulacje i życzenia kolej-
nych lat życia w zdrowiu przekazał wójt gminy 
Jasienica Janusz Pierzyna pani Józefie Żeli-
chowskiej, która właśnie skończyła 100 lat.  

Pani Józefa, mieszkanka Jasienicy, sto lat 
skończyła w środę 11 marca. Jubilatkę odwie-
dził wójt gminy Jasienica Janusz Pierzyna wraz 
z sołtysem Bronisławem Szalbotem, a także 
przedstawicielem Zakładu Ubezpieczeń Spo-
łecznych.  

Wójt w imieniu własnym, władz samorzą-
dowych oraz wszystkich mieszkańców gminy 
Jasienica, wręczył szacownej jubilatce list gra-
tulacyjny i złożył życzenia długich lat życia.  

www.jasienica.pl 

 

Tomasz Herrmann ,wicestarosta Powiatu Puckiego (z lewej), Jarosław 

Białk, starosta Powiatu Puckiego, Janusz Pierzyna, wójt Gminy Jasienica. 

Z d r o w i e  i  w e s o ł o ś ć  s ą  w y n i k i e m  w z a j e m n e g o  o d d z i a ł y w a n i a  n a  s i e b i e .  

Joseph Addison 
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KORONAWIRUS to wirus, który pod koniec 2019 roku pojawił się w Chinach. Był on odpo-

wiedzialny za wywołanie epidemii zapalenia płuc w Wuhan, w prowincji Hubei. 

 luty. Wójt Gminy Jasienica Janusz Pierzy-
na poinformował o odwołaniu w środę 26 

lutego zajęć dydaktycznych w Zespole Szkolno-
Przedszkolnym w Mazańcowicach. Szkoła pro-
wadziła zajęcia opiekuńcze. Odwołanie było 
związane z podejrzeniem obecności koronawirusa 
u nauczyciela wypełniającego obowiązki służbo-
we w dniu 24  lutego, a który dzień wcześniej 
wrócił z Rzymu. Szkoła nie prowadziła zajęć dy-
daktycznych również 27 i 28 lutego. Dzieci i 
młodzież wróciły do placówki 2 marca, kiedy to 
testy na obecność koronawirusa dały wynik nega-
tywny.   

 marca. Pierwszy przypadek koronawirusa w 
Polsce! Zgodnie z przewidywaniami śmiertel-

ny koronawirus dotarł także do Polski. Informację 
o zakażonym mężczyźnie, który przebywał w 
szpitalu w Zielonej Górze, przekazał w środę rano 
minister zdrowia. 

 marca przed południem do ośrodka zdrowia w 
Jasienicy zgłosił się obywatel Ukrainy z podej-

rzeniem zarażenia koronawirusem. Na miejsce 
skierowano patrole policji, ośrodek zdrowia był 
czasowo zamknięty. Pacjent został hospitalizowa-
ny na oddziale obserwacyjno-zakaźnym Szpitala 
Śląskiego w Cieszynie. Od mężczyzny pobrano 
próbki. Zarażenie wirusem COVID-19 zostało 
jednak wykluczone. 

 dniach 12 i 13 marca. wszystkie zajęcia dy-
daktyczno-wychowawcze w szkołach i 

przedszkolach, klubach dziecięcych i żłobkach 
zostały odwołane. W wyjątkowych sytuacjach ro-
dzice mogli przyprowadzić dzieci na zajęcia 
opiekuńcze.  

 marca. W związku ze wzrostem zagrożenia 
zarażeniem koronawirusem poproszono o 

rozważenie konieczności wizyt w Ośrodkach 
Zdrowia. Porady lekarskie winny być ograniczone 
jedynie do sytuacji wymagającej pomocy me-
dycznej. Przypomniano, że zapotrzebowanie na 
lekarstwa i inne środki medyczne może (i winno) 
być złożone telefonicznie. Pacjenci z objawami 
ostrej infekcji dróg oddechowych (gorączka po-
wyżej 38oC wraz z kaszlem i dusznością) popro-
szeni zostali o rejestrowanie się do lekarza jedy-
nie drogą telefoniczną.  

 związku z zapobieganiem rozprzestrzenia-
niu się koronawirusa w okresie jego wystę-

powania w naszym regionie Wójt Janusz Pierzyna 
poinformował, że z dniem 11 marca br. podjął de-
cyzję o odwołaniu zebrań wiejskich i zebrań 
sprawozdawczych w OSP. 

d 16 do 25 marca (przedłużenię do 13 kwiet-
nia), szkoły, przedszkola, kluby dziecięce i 
żłobki zostały zamknięte, nie będzie żadnych 

zajęć – nawet opiekuńczych. Okres nieuczęszcza-

nia do szkoły należy traktować jak kwarantannę, 
nie jest to czas ferii – należy unikać dużych sku-
pisk ludzi, nie należy wychodzić do galerii han-
dlowych, boisk, klubów, kin, nie jest wskazane 
korzystanie z komunikacji publicznej. Należy 
zrezygnować z krajowych i zagranicznych podró-
ży.  

minny Ośrodek Kultury w Jasienicy oraz filie 
w Bierach, Rudzicy, Międzyrzeczu i Mazań-
cowicach zawiesiły działalność od 11 do 25 

marca (przedłużenie do 13.04.) Zostały zawieszo-
ne wszystkie zajęcia, warsztaty, próby zespołów 
oraz odwołane wszystkie imprezy, spotkania, 
wernisaże, zebrania w placówkach GOK.  

rzwi do urzędu zostały zamknięte. 
Ze względu na ograniczenia związane z za-
grożeniem epidemią drzwi wejściowe do 

Urzędu Gminy Jasienica zostały zamknięte. Jed-
nocześnie został przy nich zamontowany domo-
fon. Na dzienniku podawczym w Urzędzie Gminy 
są załatwiane tylko sprawy pilne, wymagające 
osobistego stawiennictwa, tj. dotyczące wydawa-
nia aktów zgonów, dowodów osobistych, a także 
meldunków. Od środy 18 marca obok głównego 
wejścia do Urzędu, zostało uruchomione okno 
urzędowe, czynne w godzinach pracy Urzędu. In-
teresanci mogą do niego wrzucać dokumenty 
przyniesione do Urzędu, nie wymagające osobi-
stego stawiennictwa. Przypomniano, że okno 
przeznaczone jest wyłącznie na pisma skierowane 
do Urzędu Gminy Jasienica.  

minny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jasie-
nicy poinformował, że od dnia 17.03.2020 

roku pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Jasienicy będą przyjmować klien-
tów osobiście tylko w sytuacji pilnej i koniecznej. 
Załatwianie wszystkich spraw odbywa się telefo-
nicznie tel. 33 815 29 92, mailowo  
gops@jasienica.pl lub przez platformy elektro-
niczne.  

 Drodzy Seniorzy, Osoby samotne, Niepeł-
nosprawne, nie z domów. Unikajcie skupisk 
ludzi. Nie róbcie zakupów, poproście o to ro-
dzinę lub sąsiadów.  
Jeśli nie masz nikogo, kto może udzielić Ci po-
mocy zadzwoń do Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Jasienicy tel. 33 815 29 92 zgłoś, 
że potrzebujesz, żeby ktoś zrobił za Ciebie za-
kupy. Podaj swój adres zamieszkania i nr tele-
fonu. Wtedy do Twoich drzwi zapuka pracow-
nik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z 
legitymacją pracownika socjalnego lub specjal-
nym identyfikatorem.  
Pracownik weźmie od Ciebie listę potrzebnych 
produktów oraz pieniądze i zrobi zakupy. Po-
tem je dostarczy i rozliczy się z wydanych 
środków.  

25 
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W OCZEKIWANIU NA MIEJSCOWE PLANY 
 ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

Gmina Jasienica na podstawie podjętych Uchwał 
obecnie realizuje procedurę zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ja-
sienica, która odbywa się w następujących etapach:  

Stosownie do art. 9 ust. 4 Ustawy z dnia 27 mar-
ca 2003r., o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym „Ustalenia studium są wiążące dla orga-
nów gminy przy sporządzaniu planów miejsco-
wych”, oraz art. 20 ust. 1 ustawy jw. „Plan miej-
scowy uchwala rada gminy, po stwierdzeniu, że nie 
narusza on ustaleń studium …”.  

W październiku 2012 roku Gmina Jasienica wy-
łoniła wykonawcę i tym samym rozpoczęła proce-
durę dotyczącą wykonania projektu zmiany Stu-
dium i kierunków zagospodarowania przestrzenne-
go. Po przeprowadzeniu procedury zgodnie z usta-
wą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym projekt miał zostać uchwalony na sesji Rady 
Gminy na przełomie stycznia i lutego 2016 roku. 
Do projektu zmiany studium wpłynęło blisko 2 000 
wniosków i uwag. Zdecydowana większość złożo-
nych uwag została rozpatrzona pozytywnie. Osoby 
zainteresowane mogły zapoznać się z rozstrzygnię-
ciem swoich próśb na wyłożonym dwukrotnie do 
publicznego wglądu projekcie ww. dokumentu. Ko-
lejnym etapem procedury planistycznej miała być 
zmiana miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego gminy Jasienica, której to prace Gmina 
planowała rozpocząć w pierwszym kwartale 2016 
roku.  

Z dniem 18 listopada 2015 r. weszła w życie 
ustawa z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji 
(Dz. U. 2018r. poz. 1398). W artykule 41 wprowa-
dziła ona zmiany w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 2018r. poz. 1945).  

Znowelizowane przepisy odnosiły się również do 
postępowań w sprawie studium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego, które 
zostały wszczęte i niezakończone przed dniem wej-
ścia w życie ustawy. Ustawodawca nie przewidział 
przepisów przejściowych wobec wszczętych postę-
powań.  

W praktyce oznaczało to, iż wszelkie prace pro-
wadzone nad zmianą studium utraciły moc spraw-
czą.  

Wobec powyższych regulacji prowadzone przez 
Gminę Jasienica prace nad zmianą studium zostały 
wstrzymane. Uchwalenie studium zostało zawie-
szone z przyczyn niezależnych od Gminy.  

W dniu 27 czerwca 2013 r. Rada Gminy Jasieni-
ca podjęła Uchwałę Nr XXXI/325/13 w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego Gminy Jasienica. Rada Gminy Jasienica 
uchwaliła „Przystąpić do sporządzenia zmiany stu-
dium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Jasienica przyjętego uchwałą 
Nr XLV/423/10 Rady Gminy Jasienica z dnia 8 
kwietnia 2010 r.”.  

Studium zrealizowane zostało zgodnie z przepi-
sami ustawy z dnia 27 marca 2003 r., o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 
2018 r. poz. 1945). Zmiana Studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego Gmi-
ny Jasienica została przyjęta Uchwałą Nr 
XXII/316/16 Rady Gminy Jasienica z dnia 31 sierp-
nia 2016 r. (http://bip. jasienica.pl/5791/dokument/ 
11647 ).  

Ponadto stosownie do art. 9 ust. 4 Ustawy z dnia 
27 marca 2003 r., o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym „Ustalenia studium są wiążące dla 
organów gminy przy sporządzaniu planów miej-
scowych”, „Plan miejscowy uchwala rada gminy, 
po stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń studium”.  

Procedura sporządzenia miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego w zakresie czterna-
stu sołectw rozpoczęła się w lutym 2017 roku i jest 
realizowana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 
marca 2003 r., o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1945).  

CO DZIEJE SIĘ AKTUALNIE?  

Aktualnie trwa etap uzyskiwania zgody od Mini-
stra Rolnictwa i Rozwoju Wsi za pośrednictwem 
Marszałka Województwa Śląskiego, na zmianę 
przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze.  

Jak wynika z art. 7 ust.2 pkt. 1 Ustawy z dnia 3 
lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych 
(Dz. U. z 2017r. poz. 1161): „Przeznaczenie na cele 
nierolnicze i nieleśne 1) gruntów rolnych stanowią-
cych użytki rolne klas I-III wymaga zgody ministra 
właściwego do spraw rozwoju wsi…”.  

Sporządzenie wniosków rolnych poprzedzone 
zostało dogłębnymi analizami faktycznego przezna-
czenia terenu, a każdy teren stanowi indywidualny 
przypadek, często o skomplikowanym stanie fak-
tycznym.  

Uzyskanie zgody na zmianę przeznaczenia grun-
tów rolnych na cele nierolnicze przebiega niezależ-
nie od Gminy. Gmina nie ma wpływu na długość 
trwania tego etapu.  

Mamy na uwadze bardzo żywe zainteresowa-
nie mieszkańców Gminy Jasienica zmianą miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go, natomiast zaistniała sytuacja bardzo utrud-

nia przebieg procedury. 
Jednocześnie zachęcamy także do zapoznania się z 
materiałami dotyczącymi MPZP na 
www.bip.jasienica.pl zakładka „Plan zagospoda-
rowania przestrzennego” oraz „ Studium zagospo-
darowania przestrzennego ” (materiały w trakcie ak-
tualizacji).  

www.jasienica.pl 
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WYRÓŻNIENIA DLA KRZYSZTOFA CZADERA 
Kierownik międzyrzeckiej filii Gminnego 

Ośrodka Kultury Krzysztof Czader został wyróżnio-
ny nagrodą starosty w dziedzinie kultury.  

Nagrodę wręczył mu starosta Andrzej Płonka w 
towarzystwie Jana Borowskiego, przewodniczącego 
Rady Powiatu Bielskiego, podczas Noworocznego 
Spotkania z Twórcami i Animatorami Kultury w Sta-
rostwie Powiatowym. Był jedną z ponad 30 osób 
wyróżnionych przez starostę za ubiegłoroczną dzia-
łalność kulturalną.  

Przypomnijmy, Krzysztof Czader jest rzeźbia-
rzem, plastykiem, animatorem kultury, ale także mi-
łośnikiem przyrody. Mieszka w Jaworzu, jednak za-
wodowo i artystycznie już przed wielu laty silnie 
związał się z gminą Jasienica. W 2019 r. świętował 
50-lecie pracy twórczej, a jednocześnie jubileusz 65-
lecia urodzin oraz 12 lat piastowania stanowiska kierownika filii GOK w Międzyrzeczu Górnym. Jest 
także członkiem Grupy Twórczej „Barwa”, działającej przy GOK w Jasienicy.  

Dla jego oryginalnej, niepowtarzalnej i wszechstronnej twórczości plastycznej inspirację stanowi 
cały Śląsk Cieszyński. Krzysztof Czader rzeźbi w drewnie i kamieniu, maluje, rysuje, a także interesuje 
się botaniką, szczególnie życiem motyli i chrząszczy.  

www.jasienica.pl 

GMINNY KONKURS LEPIEJ ZAPOBIEGAĆNIŻ LECZYĆ 
Ponownie drużyna z Grodźca wygrała w gminnym 

etapie powiatowego konkursu „Lepiej zapobiegać niż 
leczyć”.  

Zespół z Grodźca w składzie: Norbert Krawczyk, Ka-
rolina Kruczek i Daniel Kukla pod opieką Anny Jasz-
czurowskiej będzie reprezentował gminę Jasienica w fi-
nale konkursu „Lepiej zapobiegać niż leczyć”. Drugie 
miejsce zajął zespół z Mazańcowic, trzecie – z Iłownicy.  

Konkurs przeprowadzono w piątek 28 lutego w sali 
sesyjnej Urzędu Gminy w Jasienicy. Wystartowały w 
nim drużyny z Zespołów Szkolno-Przedszkolnych w 
Grodźcu, Iłownicy, Jasienicy, Mazańcowic, Międzyrze-
cza Górnego, Rudzicy i Wieszcząt. Uczniowie musieli 
odpowiedzieć m.in. na pytania o choroby cywilizacyjne, 
o owoce z największą ilością witaminy C, europejski numer alarmowy, wartości odżywcze w roślinach 
strączkowych, uzależnienia, jak przyrządzać warzywa, aby zachowały wartości odżywcze, najlepszy 
zestaw na drugie śniadanie czy piramidę zdrowego żywienia.  

W nagrodę oprócz dyplomów uczestnicy otrzymali również m.in. workoplecaki, powerbanki.  
www.jasienica.pl

CZCIGODNEMU KS. PROBOSZCZOWI  

ANDRZEJOWI SZCZEPANIAKOWI  
MOC SERDECZNYCH ŻYCZEŃ, BŁOGOSŁAWIEŃSTWA 

BOŻEGO ORAZ ZDROWIA Z OKAZJI 
30. ROCZNICY ŚWIĘCEŃ KAPŁAŃSKICH,  

DZIĘKUJĄC ZA KAPŁAŃSKĄ POSŁUGĘ I GŁOSZENIE NAM  

Z MIŁOŚCIĄ TAJEMNIC EWANGELII 
SKŁADAJĄ 

PARAFIANIE Z GRODŹCA I ŚWIĘTOSZÓWKI 

SZCZĘŚĆ BOŻE 



10  marzec-kwiecień 2020   

W SŁUŻBIE NIEPODLEGŁEJ 
Mieszkaniec Międzyrzecza 98-letni Augustyn 

Bartoszek otrzymał Order Krzyża Niepodległości.  
Order Augustynowi Bartoszkowi, żołnierzowi 

Armii Krajowej, nadał 5 lutego Prezydent RP An-
drzej Duda. Uroczystość wręczenia odbyła się w 
piątek 6 marca w oddziale Śląskiego Urzędu Wo-
jewódzkiego w Bielsku-Białej, w imieniu Prezy-
denta RP Krzyżem Niepodległości udekorował I 
wicewojewoda śląski Jan Chrząszcz.  

Porucznikowi Augustynowi Bartoszkowi towa-
rzyszyli córka oraz wnuk. Gratulacje i życzenia 
zdrowia wraz z kwiatami złożyli wicewójt Gminy 
Jasienica Krzysztof Wieczerzak i Sekretarz Koła 
Związku Kombatantów i Osób Represjonowanych 
im. gen. Kustronia Halina Woronowska.  

Orderem Krzyża Niepodległości od 2010 r. wy-
różniane są osoby, które w latach 1939-1956 jako 
ochotnicy lub podejmując się służby ponad wyma-
ganą od nich miarę, położyły zasługi w obronie 
niepodległości Państwa Polskiego. To kontynuacja 
ustanowionego rozporządzeniem Prezydenta RP 
Ignacego Mościckiego z 29 października 1930 r. 
Krzyża Niepodleglości. Wedle rangi jest piątym 
polskim państwowym odznaczeniem cywilnym, 
nadawanym tym, którzy przez dłuższy okres lub w 
sytuacji skrajnego zagrożenia broniły niepodleglo-
ści i suwerenności Ojczyzny, walczyły o jej odzyskanie lub podtrzymywały funkcjonowanie istytucji i 
tradycji Rzeczpospolitej Polskiej. (M. Bartoszek)  

 

DOKTOR KLAUN W PRZEDSZKOLU 
Współpracując z Fundacją Dr 

Clown w ramach Światowego 
Dnia Chorego, dzieci z Przed-
szkola Publicznego w Święto-
szówce uczes-tniczyły w zaba-
wach zorganizowanych przez 
wolontariuszki fundacji.  

Pani Basia i pani Ewelina 
przebrane za klaunów opowie-
działy, jak prowadzą terapię 
śmiechem dla małych pacjentów 
Szpitala Pediatrycznego w Biel-
sku-Białej i dlaczego zabawy te 
pomagają pacjentom szybko 
wrócić do zdrowia. Wesołe histo-
ryjki i zabawne sztuczki, takie 
jak znikające rysunki, kręcenie talerzami, taniec kolorowych chustek, wzbudziły śmiech na niejednej 
twarzy. Przedszkolaki wzięły także udział w akcji „Wszystkiego dobrego dla Chorego”, organizowanej 
przez Fundację Dr Clown. Z zaangażowaniem dzieci wykonały rysunki i napisały listy z pomocą rodzi-
ców, które następnie przekazano chorym dzieciom w szpitalach województwa śląskiego.  

Spotkanie z wolontariuszkami zakończyło się wręczeniem listów dla chorych, natomiast dzieci 
otrzymały kolorowe klaunowe noski na znak tego, że śmiech to zdrowie. 
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20. LAT BIG BANDU 
Uroczyście, w niedzielę 16 lutego w sali wido-

wiskowej Gminnego Ośrodka Kultury, jasienicki 
Big Band pod kierownictwem Stanisława Urbana 
świętował 20. rocznicę swojego powstania.  

Na scenie domu kultury ponad dwugodzinny 
koncert prowadzony przez konferansjera Jacka 
Proszyka, zgromadził pełną salę słuchaczy.  

Wójt Janusz Pierzyna w towarzystwie przewod-
niczącego Rady Powiatu Jana Borowskiego, prze-
wodniczącego Rady Gminy Jasienica Czesława 
Machalicy, wręczył pamiątkową paterę.  

Tradycyjnie odśpiewano „sto lat”. Goście skła-
dali kwiaty, życzenia, gratulacje, wręczali podzię-
kowania i upominki.  
Na scenie obok Big Bandu wystąpili: Roxana Gaw-
las, Małgorzata Gaik, Marta Pękala, Marek Badura, 
Sylwester Karaś i Marta Świątek.  
Gościnnie wystąpił zespół dixielandowy Jerry 
Brass Band w składzie:  
Jerzy Zaziąbło - saksofon  
Tadeusz Janiak - trąbka  
Stanisław Urban - saksofon  
Tomasz Procner - puzon  
Adam Kobierski - pianino  
Michał Fober - banjo  
Eugeniusz Kubat - kontrabas  
Jarosław Grzybowski - perkusja  
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„FLAMENCO NAMIĘTNIE” 
To był niezwykły wieczór wypełniony pięk-

nymi dźwiękami, śpiewem i ognistym tańcem 
flamenco. Pełen rytmu, pasji i namiętności 
spektakl muzyczno-taneczny „Flamenco Na-
miętnie”, wyreżyserowany przez Krystynę Jan-
dę,  urzekł i oczarował licznie zgromadzoną 
publiczność w sali widowiskowej GOK Jasie-
nica. A wszystko to sprawiła czwórka fantasty-
cznych artystów, którzy tworzą zespół  Cora-
zón Flamenco. Anna Iberszer (taniec flamen-
co), Magda Navarrete (śpiew), Andrzej Le-
wocki (gitara) i Marek Fedor (instrumenty per-
kusyjne) to prawdziwi wirtuozi, którym po 

spektaklu widownia zgotowała w pełni zasłużone 
„standing ovation”. 

www.gokjasienica.pl

Z BIER DO PRAGI, CZYLI DLACZEGO JÓZEF BOŻEK LUBIŁ KNEDLE 
W piątek 28 lutego w filii GOK w Bierach 

odbyło się kolejne spotkanie dedykowane Józe-
fowi Bożkowi pt. „Z Bier do Pragi, czyli dlacze-
go Józef Bożek lubił knedle”. Wydarzenie miało 
miejsce dokładnie w 238. rocznicę urodzin ge-
nialnego konstruktora pochodzącego z Bier. Go-
ściem specjalnym spotkania był znany dzienni-
karz i publicysta Leszek Mazan, który dowcipnie 
i z niesamowitą swadą snuł barwne opowieści. 
Ten niezrównany gawędziarz zabrał wszystkich 
zgromadzonych w niezwykłą podróż poprzez 
epoki, odwiedzając po drodze Pragę, Wiedeń, a 
nawet Kraków. Muzyczną ilustracją tych histo-

rycznych wojaży, były utwory J. Straussa, B. 
Smetany oraz A. Dworzaka, które perfekcyjnie 
wykonał kwartet smyczkowy „Gondek Kwartet” 
w składzie: Dominika Jurczuk Gondek (I skrzyp-
ce), Marta Kopszak (II skrzypce), Józefina Mio-
dońska (altówka), Mariusz Dobrzaniecki (wio-
lonczela). 
Polecamy artykuły dot. postaci J. Bożka opubli-
kowane w: 

- Zaraniu Śląskim 1931, R. 7, z. 3/4  
- Kwartalniku Historii Nauki i Techniki 

www.gokjasienica.pl 

WERNISAŻ WYSTAWY MALARSTWA KATARZYNY GOLICZ 

W tłusty czwartek 20 lutego mieli-
śmy piękną okazję, by spotkać się w 
Gminnym Ośrodku Kultury w filii w 
Rudzicy i nie tylko zjeść tradycyjne 
pączki, ale też poobcować ze sztuką. 
Swoją debiutancką wystawę wernisa-
żem rozpoczęła Katarzyna Golicz, któ-
ra w pracowni Katarzyny Żaczek w 
„Kubiszówce” tworzy swoje prace 
akwarelą i tuszem. Autorka tak mówi o 
swoich pracach: „są naładowane ważną 
dla mnie emocją lub przeżyciem” - dla-
tego warto było z bliska przypatrzeć 
się detalom każdego rysunku i przeżyć 
emocjo-nalną wizję malarki. Z cieka-
wością będziemy obserwować dalszą 
drogę artystyczną Kasi. 

Kulturalną atmosferę wieczoru pod-
kreślił duet Małgorzaty Kujawskiej-
Zemły i Dawida Broszczakowskiego, 
który wprowadził subtelny nastrój, 

wykonując standardy jazzowe w cudownych aranżacjach. W każdym ich geście widać było radość i 
fascynację płynącą z wspólnie wykonywanej muzyki. 

 www.gokjasienica.pl 
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Z  G Ó R K I … 

Taki piękny dzień… 

 Nic nie wskazywało na to, że będzie to taki 

piękny dzień… Banalna data (24.02.2020), za 
oknem zima w pełni, ale tylko kalendarzowa, bo 

ta faktyczna kpi sobie z nas w żywe oczy i jest 

bura, i ponura tą szarością, którą popiołem będą w 

środę posypywane nasze głowy… 
 A jednak jest wyjątkowo, fantastycznie, wolne 
myśli mogą szybować swobodnie w siódme nieba 
wyobraźni, bo nie są – wyjątkowo – przytwier-
dzane do ziemi informacjami, które bombardują i 
wciskają się w nasze skołatane i ogłupiałe główki.  

Bo nie dowiedziałem się, jak się rozprzestrze-
nia koronawirus, który wylągł się w Chinach i 
zwolna, acz systematycznie, terroryzuje cały 
świat: gdzie nie wolno wyjeżdżać i skąd powra-
cać, czekając na cud, by sam zdechł, udławił się 
sam swoją zaraźliwością, a biednym ludziom, na-
rażonym na wszelakie choróbska, dał spokój… 

Bo nie dowiedziałem się, że znowu matki czy 
konkubenci zmaltretowali kilkumiesięczne dzieci, 
a syn skatował matkę – lokalną polityk – która 
walczy o życie; nie napłynęły najnowsze infor-
macje o szaleńcach, co w imię Boga czy ateizmu 
wystrzelali, jak nasi myśliwi kaczki, bogu ducha 
winnych ludzi… 

Nie dowiedziałem się o ujawnieniu kolejnych 
przypadków pedofilii, najbardziej plugawego 
przestępstwa(!) i nie jest już najważniejsze, czy 
sprawcy byli w sutannach, bo krzywda nie do na-
prawienia, a czyny takie nie powinny być nigdy 
przedawniane!!!  

Uspokójmy się jednak…. Wróble czynią taki 
harmider w krzewie dzikiej róży, sójka przysiadła 
na orzechu, pod którym baraszkuje brązowa wie-
wiórka, bo tych rudych coraz mniej, szukając w 
wilgotnych liściach orzechów.  

By uspokoić się jeszcze bardziej i rozwijać 
się… intelektualnie, czytam – jakże mądrą – 

książkę ks. Leszka Łysonia, 
którego odważne i uzasad-
nione poglądy mogą wpra-
wić w zakłopotanie nie tyl-
ko naszych hierarchów!  

To taki piękny dzień. 
Nikt ani nic go nie jest w 
stanie zakłócić. Nawet naj-
nowsze sondaże w kampanii prezydenckiej. Na-
wet poglądy kandydatów, ani ich sztabów, czy 
ekspertów, którzy głoszą tak odmienne i skrajne 
poglądy na te same kwestie, że aż resztki włosów 
się jeżą, bo jaka telewizja, taka i prawda (czy ta 
„misyjna” czy prywatna). Kiedyś, według góral-
skiej mądrości, były trzy prawdy: sama prawda, 
cała prawda i… … prawda! Teraz doszła jeszcze 
jedna: prawda polityków, która w zależności od 
przynależności partyjnej różni się diametralnie. A 
pośrodku skołowany ludek, elektorat, a mówiąc 
prozaicznie głosy wyborców, który trzeba prze-
konać do siebie, by odtrąbić sukces wyborczy, 
choć w tym kraju dwóch plemion (skłócić naród – 
to jedno się najbardziej udało politykom!) każde 
zwycięstwo będzie pyrrusowym… 

Ale dajmy pokój, bo taki piękny, spokojny 
dzień… Wyszło słońce pozłacając szare zeschnię-
te trawy i pobliski bukowy las. Czuję się tak do-
brze, tak lekko i błogo… I to nie przez żaden cud, 
ale dlatego, że po nocnej wichurze, nie ma prądu! 
Czyli nie ma telewizora, komputera, a w człowie-
ku od razu ładują się akumulatory w pozytywną 
energię, a lekka głowa frunie ku górze… Więc 
może by tak, choć do końca kampanii wyborczej, 
wyłączać co jakiś czas prąd, by nie docierały do 
nas straszne wieści z kraju i ze świata, bo byliby-
śmy zdrowsi, a już na pewno spokojniejsi i 
uśmiechający się życzliwie do pięknego świata… 

Juliusz Wątroba  

NEJPIYKNIEJSZO WE ŚWIYCIE 
Witóm piyknie moji roztomili ludeczkowie. 

Tóż tyn czas gno, teraz je rano, a już je wie-
czór, nie wiym, jak tam kómu, ale dlo mnie je tyn 
dziyń za krótki. To trzeja cosi załatwić, to kogo-
sikej łodwiedzić, pogodać, a w moich rokach to 
też trzeja na dochtora sie podziwać. Kajsi trzeja 
zadzwónić i ani sie człowiek nie nazdo, a już je 
wieczór. Ja, ja czas gibko leci, dziyń za dniym, 
tydzień za tydniym, rok za rokym. Niedowno 
mieli my Godni Świynta a już minył karnawał, 
kiedy to ludzie sie bawili, tańcowali na roztomaj-
tych muzykach. Jyno mi kapke luto, że na tych 
muzykach nie słyszy sie naszych pięknych, cie-
szyńskich melodii. Nie łuwidzi sie też, żeby kaj 

zatańcowali szpacyrpolke, 
cieszynioka. Nie zrozumcie 
mnie źle, żeby se też kiery 
nie myśloł, że chcym wklu-
dzać jakisi skansyn do tych 
nowoczesnych zabaw. Ale 
chciołbych, coby też przeplyś 
ty bale elemyntami naszej 
kultury cieszyńskij, żeby to 
młode pokolyni poznało jak to się downi  jich 
przodkowie bawili. Rynczym, że żodyn by za sto-
łym nie siedział, jakby łusłyszoł melodie „W zie-
lonym gaju”, „Przez wode kóniczki”, „Polke” czy 
też insze nasze szumne pieśniczki.  
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NEJPIYKNIEJSZO WE ŚWIYCIE 
Dyć to nogi same chodzóm przy takij muzyce. 

Niech mi żodyn nie godo, że to młodzi nie majóm 
radzi, że to inszy świat. To nie prowda. Łóni to 
majóm w swojich gynach. Jyny tyn świat dzisiej-
szy, nowoczesny zagłuszył i przyćmił tóm na-
szóm piyknóm kulture. Łóńskigo roku byłech na 
wieselu. Wiesieli jak wiesieli. Muzykanci grali ty 
nowoczesne kónski, światła jyny migały, że łoczy 
bolały, a młodzi skokali jak to dzisio widzymy z 
nogi na noge. Ponikierzy chłapcy tańcowali wedle 
tej muzyki, ale kupe też było takich, co to tak sie 
prezyntowali przy tym tańcowaniu, jakby byli z 
betónu. Stoli w miejscu, a roz za czos jednóm no-
ge dźwignyli, a za kierysikej czos drugóm. A 
dziołcha kole takigo lotała jak zwyrtek, cało łu-
tropiono. Skorani boski z takim tancerzym i tym 
tańcowaniym. Niejedno dziywcze se pomyślało 
„lepij by sie przebić kołym, niż tańcować z takim 
wołym”. Ale ludeczkowie złoci, po północy stoł 
sie cud. Muzykanci zaczyli grać ty nasze piykne 
kónski cieszyński, blyszczónce swiatła, kiere tak 
w łoczy raziły, zgasły, wrzaskliwo muzyka łuci-

chła, a po sali rozległy sie melodie nejpiykniejsze 
na calutkim świecie „Łod Cieszyna sypano dró-
żeczka”, „Głęboka studziynka”, „Na fojtowej ro-
li” i kupe inszych melodii. Za stołym nie widziało 
sie żodnego, wszyscy poszli tańcować, starzy i 
młodzi. Bo ta muzyka łónczy wszystki pokolynia. 
Byście mógli wiedzieć tych chłapców, co to 
przedtym lyniwie przebierali tymi szłapami, teraz 
zwyrtali się, że niejedna dziołcha nie mógła im 
nadónżyć. Muzykanci mieli grać do pióntej rano, 
a grali do siódmej. Przy takij muzyczce ciotke 
Hanke przestało kolano boleć. Łujca już w krzyżu 
nie strzykało, a młodym rozwiónzały sie nogi, bo 
ty nasze cieszyński melodie dajóm siłe i zdrowi, 
lyczóm kajakóm nimoc. Bo ni ma takigo drugigo 
miejsca na świecie, tak bogatego w tańce, jak 
nasz Ślónsk Cieszyński. Je to tak, jak w tym przy-
słowiu: „cudze chwalicie, swego nie znocie, choć 
je nejpiykniejszy to nim pogardzocie”, bo sami 
nie wiymy, jaki skarby mómy.  

J. N. Josiyniczanin 

TURNIEJ Z 16-LETNIĄ TRADYCJĄ 
Po raz 16. młodzi piłkarze ze wszystkich szkół gminy Jasienica spotkali się na Turnieju Piłki 

Nożnej Halowej o Puchar Wójta Gminy Jasienica.  
Turniej tradycyjnie został rozegrany w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Grodźcu. Drużyny w 

poniedziałek 24 lutego rywalizowały w dwóch grupach, grając systemem „każdy z każdym”. Poziom 
gry był wysoki, a emocje zapewniła bardzo duża ilość bramek i zacięte starcia zawodników. Co naj-
ważniejsze, całe zawody przebiegły zgodnie z zasadami fair play.  

Bezkonkurencyjny okazał się Zespół Szkolno-Przedszkolny z Wieszcząt, do którego za zwycię-
stwo trafił Puchar Wójta Gminy Jasienica Janusza Pierzyny. Kolejne miejsce na podium zdobyła dru-
żyna szkoły w Rudzicy, a brązowy medal wywalczył zespół z Jasienicy. Po zakończonych rozgryw-
kach dokonano uroczystego wręczenia pucharu, medali i dyplomów oraz upominków dla wszystkich 
uczestników.  

Katarzyna Wałęzka  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serdeczne podziękowania za wyrazy współczucia, zamówione Msze św.,  
złożone wieńce i kwiaty oraz liczny udział w uroczystości pogrzebowej  

naszego Kochanego Ojca, Dziadka, Pradziadka 

Ś.P. Franciszka Soszka 
ks. Robertowi Szymocha za odprawioną Mszę św.,  

wszystkim krewnym, znajomym, sąsiadom, Wójtowi Januszowi Pierzynie,  
pocztom sztandarowym OSP Landek, Iłownica i Rudzica, druhom strażakom, 

delegacjom: Rady Gminy w Jasienicy, Poczty Polskiej w Jasienicy,  
Firmy „Strumet” w Strumieniu, Gminnego Ośrodka Kultury w Jasienicy, 

Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Iłownicy, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego          
 w Rudzicy, Radzie Sołeckiej i Kołu Gospodyń Wiejskich w Rudzicy 

składają 
córki i synowie  

z rodzinami 
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DWA ZŁOTA W KARATE 
Wojciech Zaniewski, uczeń szkoły podstawowej w Mazańco-

wicach i zawodnik Bielskiego Klubu Karate Kyokushin, zdobył 

dwa złote medale na Ogólnopolskim Turnieju Karate Kyokushin 

w Będzinie.  

W sobotę 15 lutego w Będzinie odbył się III Ogólnopolski 

Turniej Karate Kyokushin pod patronatem Prezydenta Miasta Bę-
dzina. Na matach w Hali Łagisza do rywalizacji przystąpiło ponad 

230 zawodników z 23 ośrodków karate z całej Polski.  

Wojtek zdobył pewnie dwa złote medale – w konkurencjach 

kata i kumite, mimo że był to pierwszy jego start w tym roku i 

istniały obawy o jego formę po dłuższej przerwie w turniejach.  
www.jasienica.pl 

 

MEDALE PŁYWACZKI  
NA PUCHARZE SILESIA 

Srebrny i brązowy medal zdobyła Karolina Klajmon podczas 
prestiżowego turnieju X Puchar Silesia.  

Zawody X edycji Pucharu Silesia zostały rozegrane w week-
end  od 7 do 9 lutego na pływalni Akademii Wychowania Fizycz-
nego w Katowicach. Trzydniowa impreza zgromadziła prawie 650 
pływaków z Polski i zagranicy reprezentujących 60 klubów. Pu-
char Silesia to zawody pływackie, gdzie do rywalizacji staje za-
równo najmłodsze pokolenie, jak i czołowi polscy zawodnicy.  

Młoda mieszkanka Jasienicy Karolina Klajmon dobrze zapre-
zentowała się podczas turniejowej rywalizacji, dwukrotnie stając 
na podium. W starcie na dystansie 100 m stylem grzbietowym 
zdobyła medal srebrny z 
czasem 1:27.56, z kolei na 
dystansie 50 m tym samym 
stylem grzbietowym z cza-

sem 40.57 wywalczyła medal brązowy. W obydwu startach po-
prawiła swoje rekordy życiowe.  

Dodatkowo bardzo dobrze zadebiutowała na 100 m stylem 
klasycznym, zajmując wysokie 5. miejsce. Trzykrotnie wywal-
czyła też 6. miejsce w startach na 50 m stylem dowolnym, 50 m 
stylem motylkowym oraz na 100 m stylem zmiennym, tutaj rów-
nież poprawiając swoje rekordy życiowe.  

www.jasienica.pl 

KARATECY NA TURNIEJU W ŁODYGOWICACH 
Klub UKS Karate Kasai, prowadzący zajęcia w szkołach w Mazańcowicach i w Rudzicy, zdobył 10 

medali na Ogólnopolskim Turnieju Karate Kyokushin-kan.  
W minioną sobotę 8 lutego w hali przy Zespole Szkół nr 1 w Łodygowicach odbył się Ogólnopolski 

Turniej Karate Kyokushin-kan o Puchar Burmistrza Miasta Żywiec. Podczas kolejnej edycji turnieju na 
macie zmagało się blisko 220 zawodników z 18 miast i klubów z Polski.  

Klub UKS Karate Kasai, prowadzący zajęcia w szkołach w Mazańcowicach i w Rudzicy, zdobył 10 
medali w kata i kumite. Konkurencja kata: I miejsce – Wiktoria Piszczek, III miejsce – Hanna Szafron. 
Kumite/walki/: I miejsce – Hanna Szafron, Filip Szendzielarz, Paweł Długosz, II miejsce – Wiktoria 
Piszczek, Paweł Borówka, III miejsce – Urszula Długosz, Miłosz Kreis, Mateusz Kowalczyk  

Organizatorem turnieju był Sebastian Janik, prezes Żywieckiego Klubu Karate 4 DAN. Patronat ho-
norowy nad turniejem objął Burmistrz Miasta Żywiec Antoni Szlagor.  

www.jasienica.pl 
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ZŁOTA, SREBRO I BRĄZ 

Zawodnicy mazańcowickiego BKB Set bardzo dobrze wypadli podczas turnieju Grand Prix 

Młodzików o Puchar Burmistrza Miasta Zielonka.  

Złote medale zdobyła Julia Piwowar w grze podwójnej z Anną Czuchrą z UKS Unia Bieruń oraz 

Michał Szczypka i Jacob Toczek, również w grze podwójnej. Jacob wywalczył ponadto srebro w grze 

mieszanej z Julią Stankiewicz z UKS Hubal Białystok. Z kolei Julia zdobyła brąz w grze pojedynczej. 

Ponadto w kategorii U19 bardzo dobrze zagrała Justyna Biernot.  

Zawody odbyły się w Zielonce 15 i 16 lutego.  

 

ŚWIETNY WYSTĘP  TYCZKARZY Z MAZAŃCOWIC 

Zawodnik klubu UKS Olimp Mazańcowice Ad-
rian Kupczak zdobył złoty medal w skoku o tyczce 
na Halowych Mistrzostwach Polski w Lekkiej Atle-

tyce w Toruniu.  
Adrian podczas zawodów, jakie odbywały się od 

14 do 16 lutego, pokonując zawodników z War-
szawy i Gdańska wywalczył złoty medal. Jest to 52 
medal Mistrzostw Polski zdobyty przez Uczniow-
ski Klub Sportowy Olimp Mazańcowice na prze-

strzeni 20 lat istnienia.  
W tych samych zawodach mazańcowicki klub 

reprezentowało czterech tyczkarzy, którzy osiągnęli 
minimum wynikowe określone przez PZLA.  

W kategorii U-18 Dawid Bucki ustanawiając re-
kord życiowy z wynikiem 3.95 m zajął 4 miejsce. 

Doskonały występ zaliczyli również Filip Kempski  
i Maciej Krzempek, którzy zajęli 6 i 8 miejsce z 
wynikami: Filip 4.30m (rekord życiowy), Maciej 
4.15 m.  

       Trenerem zawodników jest Piotr Krupiński.  
www.jasienica.pl 
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BRĄZ KAROLINY 
Kolejne udane starty zaliczyła Karolina Klajmon. Podczas 

XXIII Międzynarodowych Zawodów Pływackich o Puchar MTP 
Delfin Cieszyn wywalczyła brązowy medal.  

W imprezie w sobotę 22 lutego w Cieszynie wzięło udział blisko 
trzystu zawodników z trzydziestu klubów z Polski, Czech i Słowacji. 
Do kolekcji 10-letniej pływaczki trafił tym razem brązowy medal, 
wywalczony na dystansie 50 m stylem grzbietowym w kategorii 
dziewcząt 11-letnich i młodszych. Niewiele też zabrakło jej do podium 
w starcie na 100 m stylem grzbietowym, gdzie Karolina zajęła 4. miej-
sce.  

Jednocześnie we wszystkich startach, tj. na 50 m stylem grzbieto-
wym, 100 m stylem grzbietowym, 50 m stylem motylkowym oraz 100 
m stylem dowolnym, Karolina znacznie poprawiła swoje rekordy ży-
ciowe. Dobre starty pozwoliły uplasować się Karolinie na wysokim 7. 
miejscu w klasyfikacji generalnej dziewczyn 11-letnich i młodszych.  

SK  

CZTERY PSY I ZŁOTO 
Zuzanna Pająk, mieszkanka Jasienicy, została mistrzynią Europy 

w wyścigach psich zaprzęgów.  
Zuzanna wygrała konkurencję w zaprzęgach z czterema psami 

na zawodach Mistrzostw Europy w psich zaprzęgach, jakie odby-
wały się od 19 do 23 lutego Asarne na północy Szwecji. W impre-
zie tej startowało ponad 300 zespołów z 18 krajów. Organizatorzy 
wyznaczyli malownicze trasy w terenie górzystym o długościach od 
5 do 42 km na etap.  

Zuzanna Pająk i w tych startach dała się poznać od najlepszej 
sportowej strony. Zuza pędziła ze swoimi czterema psami po złoty 
medal Mistrzostw Europy!  

Zuzanna z zaprzęgiem przebiegła trzy etapy na trasie o długości 
9.1 km ze średnia prędkością 31.6 km/h i maksymalną prędkością 
46.4 km/h. Rywalki nie miały szans jej dogonić. Już pierwszego 
dnia wypracowała sobie prawie dwuminutową przewagę nad ry-
walkami z Finlandii, Szwecji czy Norwegii. Kolejne dwa etapy 
przewaga do drugiej zawodniczki zwiększyła się do prawie 4 mi-
nut.  

W czwarty dzień odbyła się również sztafeta, którą rozpoczynali 
zawodnicy na nartach z jednym psem w tzw. masstarcie. Po poko-
naniu trasy o długości 5 km ruszali zawodnicy na saniach z dwoma 
psami i tutaj wystartowała Zuzia. Potem zawodnicy z czterema 
psami kończyli wyścig. Polska załoga w sztafecie zajęła 5. miejsce, 
co jest bardzo dobrym wynikiem.  

W tych Mis-
trzostwach Eu-
ropy brał rów-
nież udział To-
masz Pająk.  
Wcześniej Zu-
zanna i Tomasz 
zdobyli złote 
medale oraz tytu-
ły mistrzów Pol-
ski w sprincie na 
śniegu podczas 
zawodów na 
Słowacji w miejscowości Oravska Polhora.                                       

   www.jasienica.pl 
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PASJA CAŁYM ŻYCIEM 
Gminna Biblioteka Publiczna w Jasienicy w dniu 12 lutego 2020 gościła Krzysztofa Nowakowskie-

go wraz z czworonożnym przyjacielem – Henią rasy alaskan husky. Gość to człowiek wielu pasji – po-
dróżnik, maszer, miłośnik gór, alpinista, sportowiec i autor książek pt. „23 kilometr” oraz „Lapońska 
przygoda Mai”. Nasi goście przed południem, spotkali się z uczniami klas 6 szkoły podstawowej w Ja-
sienicy, a wieczorem z Czytelnikami i użytkownikami  naszej Biblioteki. Krzysztof Nowakowski w 

czasie spotkań podzielił się swoją wielką miłością do psich zaprzęgów oraz eskapad po fińskim Jezio-
rze Inari, położonym w Laponii. Kiedy podróżnik snuł opowieści o przygotowaniach i lapońskich wy-
prawach pełnych przygód, w tle mogliśmy podziwiać piękne zdjęcia ukazujące przyrodę, zorze polarne 
i krajobrazy w arktycznej odsłonie. Niejeden uczestnik spotkania mógł zatęsknić za śnieżną zimą. 

 Magdalena Waliczek  
Dyrektor GBP w Jasienicy 

KUBA TRZECI W OSTRAWIE 
Kuba Kurowski, mieszkaniec gminy Jasieni-

ca i reprezentant bielskiego klubu PTS Janosik, 
zdobył brązowy medal na Judo Ostrava Cup 
2020 w Czechach.  

W międzynarodowym turnieju Judo Ostrava 
Cup 2020, jaki odbył się w ostatni weekend lu-
tego, wystartowało 2 tys. zawodników z 16 
państw i ze 185 klubów. Jakub Kurowski wy-
startował w kategorii U-15 42 kg, gdzie miał 48 
przeciwników. Wygrał pięć walk z zawodni-
kami Czech, Słowacji, Węgier.  

W dogrywce o finał przegrał z Ukraińcem, 
następnie w walce o trzecie miejsce pokonał 
przez Ippon zawodnika z Czech i zdobył brą-
zowy medal.  

www.jasienica.pl 

PIERWSZE PRÓBY MŁODYCH TYCZKAREK 
Mazańcowicka hala sportowa była areną 

Halowych Mistrzostw Śląska Dzieci w Sko-
ku o Tyczce.  

Zawody w sali Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego w Mazańcowicach zostały rozegrane 
w niedzielę 1 marca. Jak wyjaśnia Agata Kru-
pińska ze sztabu szkoleniowego mazańcowic-
kich lekkoatletów, dla młodych zawodniczek, 
które od niedawna uprawiają skok o tyczce, 
starty były bardzo udane.    
W roczniku 2009:  
1 miejsce zajęła Karina Kubiak z UKS Olimp 
Mazańcowice,  
2 miejsce Weronika Szczotka z MKS Ustroń,  
3 miejsce Oliwia Eliasik z UKS Olimp Mazań-
cowice.  
Świetnie zaprezentowały się również inne za-
wodniczki UKS Olimp: Hanna Strońska, Kor-
nelia Szczygieł i Amelia Maślanka, które usta-
nowiły nowe rekordy życiowe.  
W roczniku 2008:  
1 miejsce Julita Sękowska,  
2 miejsce Emilia Danel,  
3 miejsce Maja Pytlak.  

Wszystkie reprezentują UKS Olimp Mazańcowice.  
W roczniku 2007:  
1 miejsce zajęła Weronika Chrapek z MKS Ustroń,  
2 miejsce Viktoria Filuś z UKS Olimp Mazańcowi-
ce,  
3 miejsce Natalia Jaksik z UKS Olimp Mazańcowi-
ce.  

www.jasienica.pl 
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OGŁOSZENIE 

Uprzejmie informuję, że obowiązkowe szczepienie psów 

 przeciwko wściekliźnie w 2020 roku w gminie Jasienica 

odbędzie się w niżej wymienionych terminach: 
 

Miejscowość Data Miejsce szczepienia  Godz. 

Biery 6.05.2020 r. 
obok Kółka Rolniczego 1130 

ul. Ogrodowa 1230 

Bielowicko 42.05.2020 r. 
 centrum 1130 

Lasowisko 1300 

Grodziec 9.05.2020 r. 
Zagóra (obok posesji pana Pawła Siąkały) 1130 

ul. Kościelna  1230 

Jasienica 

29.04. 2020 r. 

Lecznica ul. Kwiatowa 800 

obok Urzędu Gminy 1130 

Wygrabowice 1230 

30.04. 2020r. 

ul. Słoneczna  1130 

obok boiska sportowego „Drzewiarz” 1230 

ul. Łaziańska  1330 

Łazy 5.05. 2020r.  Obok strażnicy 1200 

Rudzica 

 

24.04.2020 r.  

Marian Tomik Rudzica  1130 

Adrianna Siąkała, Rudzica  1230 

Wanda Białożyt Rudzica  1330 

25.04.2020r.  

Dominik Feruga, Rudzica  1100 

Czesław Gawłowski, Rudzica  1200 

Krzysztof  Tomalik, Rudzica  1400 

Świętoszówka 5.05. 2020 r. 
ul. Szkolna 1130 

ul. Ogrodowa  1230 

Wieszczęta 4.05. 2020 r. 
obok Pana Bujaka 1130 

obok strażnicy  1230 

Na podstawie informacji lekarzy weterynarii 

 

Spokojnych, pełnych nadziei świąt Wielkiej Nocy,  
spędzonych wśród srebrnych bazi i kochającej rodziny, przy wspólnym stole.  

Najserdeczniejsze życzenia pełnych nadziei budzącej się do życia 

wiosny i wiary w sens życia. 
składają 

Dyrektor i pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury  
  Zespół Redakcyjny magazynu „Jasienica” 
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WYPALANIE TRAW JEST NIEDOZWOLONE! 

Każdego roku w okresie wiosennym dochodzi do pożarów 
spowodowanych wypalaniem traw i nieużytków rolnych. Pro-
ceder ten nie tylko w znacznym stopniu niszczy przyrodę, ale 
jest również bardzo niebezpieczny m.in. z uwagi na brak kon-
troli nad błyskawicznie rozprzestrzeniającym się żywiołem. 
Ryzyko natomiast jest ogromne. Wzniecony pożar zagraża lu-
dziom i ich dobytkowi, płoną lasy i giną zwierzęta. Konse-
kwencje w postaci grzywny to najłagodniejsza kara, jaka może 
spotkać osoby wypalające trawy. 

Ryzyko, jakie niesie ze sobą wypalanie traw, jest ogromne. 
Ogień jest żywiołem i nigdy nie możemy mieć pewności, że bę-
dziemy w stanie go opanować. Chwila nieuwagi, silniejszy po-
dmuch wiatru czy ukształtowanie terenu mogą spowodować 
znacznie większy pożar. Wówczas ewentualne konsekwencje są 
naprawdę poważne. 

Niekontrolowany, podsycany wiatrem ogień może łatwo prze-
nieść się na zabudowania czy tereny leśne, powodując duże stra-
ty. Ogień może być niebezpieczny także dla osób postronnych 
oraz tych, które go wzniecają. Bardzo często wypalane łąki znajdu-
ją się przy drogach. Wówczas dym może poważnie ograniczać wi-
doczność kierowcom, co stwarza dodatkowe zagrożenie. 

Nie bez znaczenia jest również aspekt ekologiczny. Ofiarą 
ognia padają żyjące dziko zwierzęta, takie jak jeże, zające czy ku-
ropatwy, a ziemia na "wypaleniskach" staje się jałowa. 

WYPALANIE TRAW JEST NAPRAWDĘ NIEBEZPIECZNE, A 
TAKŻE NIEDOZWOLONE! 

Określa to m.in. ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 
przyrody (tj. Dz. U. z 2018 r. poz.1614, z późn. zm.), art. 124. „Za-
brania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów 

przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów”. 
Art. 131 pkt 12: „Kto...wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy 
przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary… - podlega 
karze aresztu albo grzywny”. Art. 30 ust. 3 pkt. 1 – 3 ustawy z dnia 
28 września 1991 r. o lasach (t. j. Dz. U. z 2005 r. nr 45, poz. 435 
ze zmianami): "w lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również 
w odległości do 100 m od granicy lasu, zabrania się działań i czyn-
ności mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności: 
1. rozniecenia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez 

właściciela lasu lub nadleśniczego, 
2. korzystania z otwartego płomienia, 
3. wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych." 

Za naruszenie przepisów przeciwpożarowych grożą surowe 
sankcje: Art. 82, § 1 ustawy z dnia 20 maja 1971r. kodeksu wykro-
czeń (Dz. U. z 2018 r., poz.618, z późn. zm.) – kara aresztu, 
grzywny lub nagany, której wysokość w myśl art. 24, § 1 kw może 
wynosić od 20 do 5000 zł. Art. 163. § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 
1997 r. kodeks karny (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1600, z późn. zm.) 
stanowi: „Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdro-
wiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać 
pożaru, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10”. 
Dodatkowe sankcje zagrażają osobom, które doprowadziły do czy-
jejś śmierci – kara nawet do 12 lat więzienia. 

Wiosenne pożary spowodowane wypalaniem traw stanowią 
poważne zagrożenie dla ludzi, zwierząt, lasów, domów mieszkal-
nych i zabudowań gospodarczych. Apelujemy o rozsądek! Zanim 
podpalisz, zastanów się czy nie narazisz życia swojego i innych. 

(Biuro Prewencji KGP 

REKLAMA    REKLAMA    REKLAMA
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BIURO PODRÓŻY „LIDIA” zaprasza: 

• Niechorze. Termin 27.06-03.07. 2020 r. / 7 
dni/  Pobyt rehabilitacyjno-wypoczynkowy.  
Koszt całkowity ok. 1250 zł/os. Wyjazd 
26.06.2020 r. o godz. 21.00 ze 
Świętoszówki  

• Toruń + Karwia /łącznie 9 dni/. Termin: 
22.08.-30.08.2020 r. Program: zwiedzanie 
Torunia, pobyt wypoczynkowy w Karwii. 
Wyjazd 22.08.2020 r. w godzinach rannych. 
Koszt całkowity: ok. 1350 zł./os.  

Zapisy i przedpłaty przyjmuje Lidia Sztwiorok 
do 01.04.2020 r.   Tel. 692 405 825 
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  Z A K Ł A D  P O G R Z E B O W Y    
SZYMALA ALEKSANDER 

Świętoszówka, ul. Szkolna 138 

Tel.: 33 815 39 60 lub 33 815 33 45,  kom. 502 596 627;  fax: 33 815 20 20 

Pozostając z wyrazami szczerych kondolencji w chwilach żalu po stracie osoby bliskiej oferujemy 
najtańszy kompleksowy zakres usług: 

 autokarawan  wieńce i wiązanki  przewóz zwłok na terenie całego kraju  
sprzedaż  i  dostarczanie trumien  zabieranie zwłok na życzenie klienta do chłodni  

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

 

„ M E T A L - M A X ”  
Rudzica  Centrum 

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

Poleca: 
 artykuły metalowe 
 artykuły spawalnicze 
 artykuły elektryczne 
 chemia motoryzacyjna 
 farby 
 hydraulika 
 narzędzia ogrodnicze 

Zapraszamy 

Od poniedziałku do piątku    8
00 

- 16
30

 

sobota     8
00 

- 13
30

 

 

 

EKSPRESOWA NAPRAWA 

I WYKONANIE PROTEZ 

BIERY, ul. Ogrodowa 263 

TEL.:    504 131 134 
 

  

 

 

   

 

 

PROFESJONALNE CZYSZCZENIE 

dywanów  

i wykładzin 

tapicerki meblowej  

tel. 694 168 920 

www.topclean.pl 

NA HASŁO  „Gazeta Jasienica” 
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