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miesięcznik bezpłatny

Zaproszeni goście przed wejściem do strażnicy OSP Iłownica.

Z okazji Dnia Strażaka

WSZYSTKIM STRAŻAKOM

Kompania reprezentacyjna Gminnego Związku OSP RP w Jasienicy
wraz z pocztami sztandarowymi jednostek OSP.

Podziękowania za pomoc w pozyskaniu wozu bojowego otrzymali
od lewej: prezes Gminnego Związku OSP RP w Jasienicy Janusz Pierzyna, prezes Zarządu Oddziału Powiatowego OSP RP w Bielsku-Białej
Stanisław Nycz, zastępca Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP
bryg. Arkadiusz Krzemiński i Komendant Miejski PSP w Bielsku-Białej
st. bryg. Zbigniew Mizera

składamy najlepsze życzenia!
Życzymy Wam bezpiecznej służby,
zawsze szczęśliwych powrotów z akcji,
a także zdrowia, szczęścia oraz wszelkiej
pomyślności w życiu osobistym. Należą
Wam się ogromne podziękowania za poświęcenie w ochronie życia i mienia ludzkiego, za zaangażowanie i gotowość do
niesienia pomocy.
Wasza praca jest niezwykle ważna.
Dajecie nam poczucie bezpieczeństwa,
możemy na Was liczyć o każdej porze
dnia i nocy. Serdeczne podziękowania
i życzenia kierujemy również do Waszych najbliższych, którzy nieraz martwią
się o Wasz bezpieczny powrót do domu.
Niech św. Florian otacza Was swoją opieką w wypełnianiu strażackiej powinności,
a ta trudna służba niech będzie dla Was
źródłem satysfakcji i powodem do dumy.
Przewodniczący
Rady Gminy
Czesław Machalica

Wójt Gminy
Jasienica
Janusz Pierzyna

RELACJE WÓJTA GMINY JASIENICA
PRACE DROGOWE
Rozpoczynają się prace na drogach w sołectwach naszej gminy. Ruszyły już roboty przy
konserwacji rowów i
odwodnień przy drogach,
pierwsze prace rozpoczęły się w Rudzicy i Iłownicy. Planowo mają potrwać do początków
września. Na naprawę
ok. 30 odcinków rowów i systemów odwodnień zaplanowaliśmy jak na razie 208 tys. zł.
Są już także podpisane umowy na remonty cząstkowe dróg, obecnie jesteśmy w trakcie postępowania
przetargowego na położenie nowych dywaników asfaltowych. Na naprawy nawierzchni ulic, konieczne
przede wszystkim z powodu zimowych uszkodzeń, na
razie przeznaczyliśmy w budżecie Gminy 444 tys. zł.
Zakres prac obejmuje wypełnienie dziur i uzupełnienie
ubytków w asfalcie na jezdniach i na poboczach.
Co do zadania „remonty dróg gminnych” to obecnie trwa procedura przetargowa. W tym wypadku na
zniszczonych odcinkach ulic zostanie wzmocniona
podbudowa i położone zostaną nowe dywaniki asfaltowe. Jak co roku, odcinki do remontu zostały wskazane przez same społeczności sołeckie, przeznaczamy
na ten cel 3,2 mln zł.
ZAPRASZAMY DO TĘŻNI
Jeszcze przed zimą ukończyliśmy budowę dwóch
kolejnych tężni solankowych – po tej w Jasienicy na
Drzewiarzu także w Rudzicy i Międzyrzeczu Dolnym.
Informacja mogła umknąć naszej uwadze, bo na zimę
nie uruchamialiśmy tych wrażliwych na mrozy urządzeń, ale tym bardziej warto teraz zachęcić do odwiedzenia nowych miejsc rekreacji i zażycia inhalacyjnych spacerów wokół tężni. Otoczone są one chodnikami, są tam też ławeczki.
Wiem, że nasza pierwsza tężnia ma swoich stałych
bywalców, którzy poddają się zdrowotnemu mikroklimatowi wytwarzanemu przez spadającą po gałęziach konstrukcji solankę. Mam nadzieję, że również
w Rudzicy obok ośrodka zdrowia i w Międzyrzeczu
Dolnym na terenach rekreacyjnych mieszkańcy naszej
gminy będą w ten sposób regularnie zażywać ruchu na
świeżym powietrzu. Po ograniczeniach w okresie pandemii wszystkim nam jest on bardzo potrzebny.
ODWIERTY GEOTERMALNE
Wyłoniliśmy w przetargu Inżyniera Kontraktu dla
realizacji odwiertu geotermalnego w Grodźcu. Jest to

specjalistyczna firma geologiczna z Poznania, która w
imieniu Gminy Jasienica będzie nadzorować prace
związane z odwiertem. Przypomnę, że jako jedna z 15
w całej Polsce gmin uzyskaliśmy pełne dofinansowanie w wysokości 15 mln zł na dokonanie odwiertu połączone ze związanymi z nim pracami badawczymi.
Wkrótce ruszy postępowania przetargowe na te prace,
one same rozpoczną się w przyszłym roku i zakończą
w 2024 r.
Według opracowania prof. Sokołowskiego z 1999
r. mamy informację o występowaniu wód geotermalnych w |Grodźcu, które można wykorzystać turystycznie, rekreacyjnie, leczniczo, a także grzewczo. Dostępne ciepłe źródła dadzą nam więc nowe możliwości
gospodarcze, nadadzą dodatkowy, cenny charakter naszej gminie a zarazem gruntom osób tam zamieszkujących .
PODZIĘKOWANIA DLA STRAŻAKÓW
W sobotę 7 maja w Iłownicy obchodziliśmy uroczyście Dzień Strażaka. Mieliśmy przyjemność gościć
wiceministra Stanisława Szweda, przewodniczącego
Sejmiku Województwa Śląskiego Jana Kawuloka, ale
także zastępcę Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach brygadiera Arkadiusza Krzemińskiego, Komendanta Miejskiego PSP w Bielsku-Białej starszego brygadiera
Zbigniewa Mizerę i Stanisława Nycza, prezesa Zarządu Powiatowego Związku OSP RP w Bielsku-Białej.
Z okazji święta podziękowałem druhnom i druhom,
którzy tak ofiarnie służą we wszystkich 12 jednostkach OSP naszej gminy. Wielokrotnie to powtarzałem,
że to właśnie strażacy najszybciej reagują na wezwania wymagające pomocy. Pandemia, gdy oprócz wypełniania
zwykłych
obowiązków
ratowniczogaśniczych dodatkowo bardzo mocno pomagali przy
organizacji zabezpieczeń, dobitnie to pokazała. Dlatego z całego serca im dziękuję i życzę wszystkiego najlepszego dla nich i dla ich rodzin, które też wykazują
się wielką wytrwałością i zrozumieniem dla ich pracy.
Ale przy okazji tego święta chcę wspomnieć też o
moich refleksjach związanych z wdzięcznością dla
strażaków. Gdy w ten dzień honorujemy ich poświęcenie i służbę, to w kościele i podczas uroczystości z
reguły uczestniczą tylko strażacy i ich rodziny. Czy w
obchodach nie powinni brać udział także ci, którzy w
różnych okresach swojego życia uzyskali pomoc od
strażaków, czy nie powinni podziękować za to, że był
ktoś, kto ich ochronił? To trochę smutne, że wdzięczność nie przejawia się w udziale w tego rodzaju uroczystościach. Dostrzegamy ofiarną służbę strażaków
wtedy, gdy sami potrzebujemy pomocy. Ale są takie
okazje, jak Święto Strażaka, aby
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podziękować za to, że są ci ludzie zawsze gotowi,
którzy mimo własnych obowiązków, kosztem czasu
przeznaczonego dla rodziny i swoich pasji, gdy tylko
zawyje syrena, odkładają wszystko na bok i jadą na ratunek, często w nieznane. Bo nigdy nie wiedzą, co ich
czeka na miejscu.
Dlatego dziękując druhom muszę podkreślić, że o
strażacką służbę trzeba stale dbać. Trzeba dopilnować,
aby zawsze byli ludzie, którzy są gotowi służyć, aby
mieli godziwe warunki, aby ich poświęcenie mogło
zostać należycie i w pełni wykorzystane. Tak właśnie
podchodzimy do tego w naszej gminie: większość remiz w ostatnich latach albo została postawiona na nowo, albo przeszła gruntowną rozbudowę i modernizację, albo czeka to je w najbliższym czasie. Wszystkie
są nowocześnie wyposażone, większość ma też nowe i
nowoczesne wozy bojowe. W ostatnich czterech latach
gminne straże wzbogaciły się o siedem nowych pojazdów ratowniczo-gaśniczych, zakupionych dzięki pozyskanemu dofinansowaniu i przy wsparciu pieniędzy
z budżetu Gminy. Dzięki dobremu wyposażeniu i ciągłemu podnoszeniu własnych kwalifikacji strażacy reagują bardzo szybko na zdarzenia, a tym samym nie
dopuszczają do rozprzestrzeniania się zagrożeń.
NOWE WOZY OSP
Podczas uroczystości w Iłownicy mieliśmy okazję
oddać do podziału bojowego nowy samochód, tzw.
średni pojazd ratowniczo-gaśniczy na bazie samochodu ciężarowego marki Renault D16. To kolejny wóz
zakupiony za blisko 832 tys. zł dzięki wsparciu Marszałka Województwa Śląskiego, Komendanta Głównego PSP i budżetu naszej Gminy. To właśnie ten
siódmy nowy wóz zakupiony w ciągu ostatnich czterech lat dla naszych jednostek OSP.
Co cieszy, to wkrótce dołączą kolejne dwa, bowiem otrzymaliśmy promesy na zakup pojazdów dla
OSP Grodziec i OSP Jasienica o łącznej wartości 650
tys. zł. Dofinansowanie pochodzić będzie z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji ze środków Krajowego
Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, a także z budżetu
Województwa Śląskiego. Oczywiście, nasz gminny
budżet też się dorzuci do zakupu, ale dzięki temu
wsparciu z funduszy zewnętrznych wydatnie wzrosną
możliwości działania straży pożarnych na terenie gminy Jasienica.
ĆWICZENIA RATUNKOWE NA STREFIE
W środę 27 kwietnia na terenie Jasienickiej Niskoemisyjnej Strefy Ekonomicznej zawodowa straż pożarna wspólnie z Bielskim Pogotowiem Ratunkowym
oraz jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych,
także z naszej gminy, z Międzyrzecza Dolnego, Międzyrzecza Górnego, Jasienicy i Rudzicy, zorganizowały ćwiczenia z ratownictwa technicznego i medycznego. Manewry poświęcone były doskonaleniu umiejętności jednostek w uwalnianiu osób z rozbitych pojazdów i udzieleniu im pomocy.
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Jako wójt gminy, a zarazem prezes gminnego
Związku OSP RP, miałem okazję obserwować ćwiczenia, które potwierdziły wysokie umiejętności naszych służb ratowniczych. Jednocześnie jako gospodarz terenu wyraziłem zadowolenie, że nasza Strefa
również w ten sposób może służyć całej społeczności
naszego regionu.
POWIATOWY TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ
Gmina Jasienica w tym roku była gospodarzem
Powiatowego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież
zapobiega pożarom”. Został on przeprowadzony w sobotę 29 kwietnia na sali widowiskowej Drzewiarza.
Bardzo dziękuję wszystkim, którzy zaangażowali się
w przygotowanie i przebieg turnieju, będącego etapem
zmagań ogólnopolskich. Wcześniej odbyły się konkursy na poziomie gmin, u nas ten etap rozstrzygnięty
został w piątek 8 kwietnia, w tym samym miejscu,
czyli na sali Drzewiarza.
Wtedy zmagania wygrał Samuel Wąsik z Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Międzyrzeczu w kategorii
szkół podstawowych klasy I-IV, Piotr Kowalski ze
Szkoły w Świętoszówce w kategorii szkół podstawowych klasy V-VIII oraz Julia Then w kategorii szkół
ponadpodstawowych. I bardzo serdecznie im gratuluję, bowiem cała trójka zdobyła punktowane miejsca w
swoich kategoriach – Samuel wygrał turniej powiatowy, Piotr był drugi, zaś Julia trzecia.
Miałem okazję uczestniczyć w pracach jury konkursowego, byłem pod wrażeniem wiedzy i znajomości zasad ochrony przeciwpożarowej młodych ludzi.
Liczę, że będą kontynuować swoją przygodę z pożarnictwem i staną się członkami najpierw Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, a następnie bojowych zespołów OSP. Zachęcam do działalności w strażach
pożarnych, bo to nie tylko okazja do realizacji swoich
pasji i szczytny udział w pomocy drugiemu człowiekowi, ale również możliwość poznania i nauczenia się
wielu przydatnych życiowo umiejętności, np. prowadzenia samochodu czy operowania piłą łańcuchową.
Organizatorem turnieju był Zarząd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Bielsku-Białej, Gmina
Jasienica oraz OSP Jaworze.
POMOC UKRAIŃCOM
Bardzo serdecznie dziękuję tym wszystkim osobom, które zaangażowały się w dostarczanie rzeczy
oraz żywności do Gminnego Punktu Pomocy dla obywateli Ukrainy. Za okazanie serca dziękuję tak osobom prywatnym, jak i strażom pożarnym, pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jasienicy, pracownikom Urzędu Gminy Jasienica, organizacjom społecznym i stowarzyszeniom.
Trzeba pamiętać, że nadal potrzeba wsparcia rzeczowego i żywnościowego. Osoby, które chcą pomóc,
mogą przynosić dary bezpośrednio do Gminnego
Punktu obok Urzędu Gminy, Jasienica 79, lub zrobić
zakupy w wyznaczonym sklepie i pozostawić je w
przygotowanych tam koszach. Za każde wsparcie będziemy wdzięczni.
str 4
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CYFROWA GMINA
Z dumą informuję, że nasza gmina znalazła się na
3. miejscu w województwie śląskim, w tym 1. wśród
gmin wiejskich w konkursie na najbardziej cyfrową
gminę Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i
Mieszkań przeprowadzonego w 2021 roku. To świadczy jak najlepiej o całej naszej społeczności, jej otwartości na nowoczesne rozwiązania, ale też o tym, że potrafimy sobie wzajemnie pomagać.
Przypomnę, że spis odbył się w zdecydowanej
większości przez Internet. Kto więc nie potrafił tego
zrobić osobiście, korzystał albo z pomocy sąsiadów,
znajomych czy wnuków, ale też z naszych stanowisk
spisowych, jakie przygotowaliśmy w Urzędzie Gminy
wraz ze wsparciem naszych pracowników. Bardzo
dziękuję wszystkim mieszkańcom za tak odpowiedzialne podejście do spisu.
Warto podkreślić, że nie była to jednorazowa akcja,
w której jako społeczność sprężyliśmy się, aby wypełnić wzorowo obowiązek spisowy. Przypomnę, że rok
wcześniej odbył się Ogólnopolski Spis Rolny, dotyczący gospodarstw rolnych. I wtedy również nasza
gmina otrzymała nagrodę za zaangażowanie i sprawne
wypełnienie – również głównie przez Internet – rubryk
spisu.
SALA DLA LANDEKA
Zamierzamy rozbudować obecną strażnicę OSP
Landek na obiekt wielofunkcyjny. Zależy nam bowiem, aby wzorem innych sołectw naszej gminy, również Landek miał takie miejsce integrujące całą społeczność miejscowości, gdzie swoją siedzibę znalazłaby i straż pożarna, i organizacje społeczne, np. Koło
Gospodyń Wiejskich, i gdzie mieszkańcy mogliby się
spotykać, aby porozmawiać o ważnych dla nich sprawach. W Landeku dodatkowo część budynku będzie
przeznaczona jako zaplecze z szatniami miejscowego
klubu Przełom, bowiem w sąsiedztwie znajduje się boisko, a zespół z powodzeniem występuje w ligowych
rozgrywkach.
Koncepcja architektoniczna jest już gotowa. Na
parterze przewidziano część dla straży i drugą część
dla klubu, na piętrze będzie duża sala z zapleczem kuchennym. Podobnie, jak w innych tego typu obiektach,
które w ostatnich latach budujemy lub modernizujemy, będzie również winda, co ułatwi poruszanie się po
całym obiekcie osobom niepełnosprawnym.
KOLEJNA DZIAŁKA PO PRZETARGU
Został rozstrzygnięty przetarg na sprzedaż kolejnej
działki w Jasienickiej Niskoemisyjnej Strefie Ekonomicznej. Na kupno gruntu o powierzchni ponad 2 hektarów za cenę ponad 5,2 mln zł zdecydowała się firma
Teo Logis. Obecnie trwają ostatnie formalności związane z finalizacją sprzedaży. Pieniądze zasilą budżet
Gminy Jasienica i zostaną przeznaczone na inwestycje
służące rozwojowi. Można się tylko cieszyć, że cały
czas inwestorzy wykazują zainteresowanie gruntami w
naszej strefie przemysłowej, co wydatnie wpływa na
stan naszych finansów.
4

PARKING W ŚWIĘTOSZÓWCE
Przy budynku gminnym w Świętoszówce zostanie
zbudowanych dodatkowe 25 miejsc parkingowych. To
obiekt wielofunkcyjny, ma tu siedzibę straż pożarna,
jest duża sala widowiskowa, gdzie spotykają się
mieszkańcy sołectwa przy różnych okazjach, działają
stowarzyszenia. A oprócz tego jest poczta, kantor i
gabinet lekarski. Budynek w ostatnich latach przeszedł
gruntowną modernizację, stał się wygodniejszy dla
użytkowników, znacząco podnieśliśmy jego stan techniczny.
W dużej mierze życie społeczne sołectwa koncentruje się właśnie w tym miejscu. Toteż rozbudowę
parkingu traktujemy jako uzupełnienie rozszerzania
możliwości integracyjnych społeczności Świętoszówki, przypomnę, należącej do jednych z najintensywniej
rozwijających się w ostatnich latach.
Prace przy powiększaniu parkingu potrwają do
końca lipca.
GRATULACJE ZA SUKCESY
Chciałem serdecznie pogratulować wszystkim osobom, drużynom i zespołom, które w ostatnim czasie
odniosły sukces i zostały docenione na różnych płaszczyznach. W kwietniu po rocznej przerwie zawinionej
pandemią Starosta Bielski zorganizował spotkania,
jedno z twórcami i animatorami kultury naszego regionu, drugie – ze środowiskiem sportowym. Zawsze
jest to okazja do podsumowania działalności i wręczenia nagród i wyróżnień od władz powiatowych, regionalnych i państwowych. Serdecznie gratuluję nagrodzonym przez Starostę Agnieszce Losce z Mazańcowic, nauczycielce i artystce prowadzącej autorską
„Pracownię za Buczyną”, oraz Monice ZawadzkiejAdamiak z Międzyrzecza Górnego, która w swojej
twórczości plastycznej łączy ze sobą wiele form, także
sztuki wizualne, film i fotografię. Gratuluję również
wyróżnionym wtedy dyplomami honorowymi Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Florianowi
Kohutowi, znanemu nam wszystkim malarzowi, oraz
Juliuszowi Wątrobie, poecie, satyrykowi i felietoniście.
Z kolei w dziedzinie sportu wyróżnienia Starosty
otrzymali młodzi tyczkarze, Adrian Kupczak i Filip
Kempski z UKS Olimp Mazańcowice, a także ich trener Piotr Krupiński, oraz badmintoniści z Beskidzkiego Klubu Badmintona Set Mazańcowice Julia Piwowar i Maksymilian Piekarczyk, również ich trener
Bartosz Pietryja. Wszystkim serdecznie gratuluję i życzę dalszych sukcesów, które jak widać przynoszą
chlubę nie tylko naszej gminie, ale również całemu regionowi.
Drużyna naszych najmłodszych tyczkarzy z UKS
Olimp Mazańcowice dobrze wystartowała w Rudzie
Śląskiej w turnieju młodzików. Gratuluję pobicia kolejnych rekordów życiowych i życzę kolejnych sukcesów podczas występów w zaczynającym się sezonie
lekkoatletycznym.
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RELACJE WÓJTA GMINY JASIENICA
Chcę również pogratulować drużynie karate kyokushin z klubu UKS Karate z Mazańcowic. Z niedawnego turnieju o Puchar Burmistrza Będzina przywieźli aż 8 medali. Gratuluję Gabrieli Adamczyk zdobycia złota, srebra Kacprowi Karoskowi i Mai Klemens, zaś brązowych krążków Helenie Adamczyk,
Dominice Kocoń, Hannie Szafron, Urszuli Długosz i
Michałowi Danelowi. Z kolei Malwina Korzus,
mieszkanka naszej gminy i zawodniczka bielskiego
Klubu Karate Kyokushin zajęła 2. miejsce w Międzynarodowym Turnieju Kyokushin Cup w Lubawce,
przyczyniając się przy okazji do wygrania swego klubu w klasyfikacji generalnej zawodów. Gratuluję.
Wielki sukces odniosła mieszkanka naszej gminy
Zuzanna Pająk, która wraz z tatą startuje w wyścigach
psich zaprzęgów. Na przełomie kwietnia i maja we
Francji wystartowała na Mistrzostwach Świata Federacji ICF i w dwóch konkurencjach została mistrzynią
świata. Bardzo serdecznie gratuluję. Wcześniej podczas ostatnich w tym sezonie zawodów Pucharu Polski
oboje triumfowali zdobywając 3 złote medale, ostatecznie w klasyfikacji generalnej znaleźli się na pierwszych miejscach Pucharu Polski. Bardzo cieszą te ich
sukcesy i serdecznie im gratuluję.
Jakub Kurowski, mieszkaniec naszej gminy i zawodnik judo bielskiego klubu PTS Janosik zajął drugie miejsce podczas Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży, zaliczanej jako Mistrzostwa Polski. Składam
serdeczne gratulacje za ten triumf na ogólnopolskiej
arenie, do którego dorzucił wcześniej wygraną w zawodach w Bielsku na turnieju Grand Prix Południe.
Nie zawodzi również Karolina Klajmon, która na
Grand Prix Opolszczyzny w pływaniu wygrała wyścig
stylem grzbietowym na 50 m, a na 200 m była druga.
Wielkie gratulacje za utrzymywanie wysokiego poziomu i stały sportowy postęp. Składam gratulacje
również Piotrowi Talikowi, który specjalizuje się w
dłuższych biegach, osiągając coraz lepsze rezultaty. W

niedzielę 10 kwietnia w swojej kategorii wiekowej
wywalczył srebro Mistrzostw Polski w biegach górskich. Dzięki swoim wynikom Piotr został powołany
na zgrupowanie kadry młodzików województwa śląskiego.
Warto podkreślić, że młodzi mieszkańcy gminy Jasienicy odnoszą sukcesy nie tylko na niwie sportu, ale
swoje pasje realizują również w innego rodzaju dziedzinach. I tak uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Iłownicy znakomicie wypadli podczas XXIX
Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „Mieszkam w Beskidach”. Maksymilian Kulasik, Miłosz
Bednarek i Liliana Bednarek zajęli pierwsze miejsca w
swoich kategoriach, zaś Gabriel Król drugie. Serdecznie gratuluję.
Z kolei uczennice Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wieszczętach: Adriana Glombitza, Paulina
Świerkot i Julia Tymon za swoją prezentację o jednej
z pierwszych polskich lekarek Bronisławie Dłuskiej,
starszej, mniej znanej siostrze Marii SkłodowskiejCurie, dostały się do finału konkursu „Niezwyciężone.
Bohaterki Niepodległej”, do którego obecnie się przygotowują. Trzymamy kciuki i życzymy sukcesu, jednocześnie gratulując dotychczasowych wyników ich
niezwykłej pracy twórczej.
Serdecznie gratuluję także Brajanowi Michnikowi
ze szkoły w Wieszczętach, który zajął 3. miejsce w VI
Ogólnopolskim Konkursie „Bezpieczny Internet –
Działajmy Razem!” pod honorowym patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty.
Kolejną nagrodę, tym razem drugą, przywiózł z
XXVIII Międzynarodowego Przeglądu Zespołów Regionalnych „Złoty Kłos” Euro-Folklor 2022 nasz regionalny zespół Jasieniczanka. Składam gratulacje za
tak wysoki poziom i niestrudzone promowanie naszej
rodzimej kultury Śląska Cieszyńskiego.
Rozmawiał Mirosław Łukaszuk

ĆWICZENIA SŁUŻBY RATUNKOWYCH
W środę 27 kwietnia na terenie Jasienickiej Niskoemisyjnej Strefy Ekonomicznej zostały zorganizowane
ćwiczenia z zakresu ratownictwa technicznego i medycznego. W manewrach udział wzięły zastępy zawodowej
straży pożarnej w Bielsku-Białej, a także druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych i ekipy Bielskiego
str 6
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ĆWICZENIA SŁUŻBY RATUNKOWYCH
Pogotowia Ratunkowego. Wśród OSP były jednostki z Czechowic-Dziedzic oraz gminy Jasienica: Międzyrzecza Dolnego, Międzyrzecza Górnego, Jasienicy i Rudzicy.
Jak informuje Komenda Miejska Państwowej
Straży Pożarnej w Bielsku-Białej, ćwiczenia miały na celu doskonalenie technik uwalniania osób
poszkodowanych z pojazdów oraz udzielenie im
kwalifikowanej pierwszej pomocy. Scenariusz
zakładał wypadek z udziałem dwóch samochodów osobowych, samochodu ciężarowego oraz
busa, w którym podróżowało 9 osób, łącznie w
wyniku wypadku poszkodowanych zostało 15
osób. Przed ćwiczącymi postawiono niełatwe zadanie, gdyż samochody osobowe były postawione
na dachu albo przygniecione ciężarówką. Dodatkowo miejsce zdarzenia znajdowało się na nieutwardzonym gruncie, co utrudniało stabilizację
pojazdów podczas ewakuacji rannych. Równo-

cześnie z działaniami doskonalono umiejętności
pilotażu drona, stanowiącego wyposażenie OSP
Stare Bielsko.
Podsumowania ćwiczeń dokonał komendant
miejski PSP w Bielsku-Białej st. bryg. Zbigniew
Mizera, który podziękował wszystkim strażakom.
Głos zabrał również wójt gminy Jasienica Janusz
Pierzyna. – To kolejne ćwiczenia jednostek z regionu na terenie gminy Jasienica. Chętnie gościmy strażaków, udostępniamy miejsca na manewry, bowiem pozwalają one na podnoszenie kwalifikacji i nabywanie doświadczenia przez nasze
jednostki. Obecne ćwiczenia potwierdziły duże
umiejętności straży pożarnych z naszego terenu w
zakresie działań ratowniczych – mówił Janusz
Pierzyna.
Więcej szczegółów na Facebooku Komendy Miejskiej
Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej.

SĄ PIENIĄDZE NA WOZY STRAŻACKIE
Gmina Jasienica zakupi dwa nowe wozy strażackie dla
OSP w Jasienicy i Grodźcu. Wójt Janusz Pierzyna odebrał
rządowe promesy o łącznej wartości 650 tys. zł.
Przekazanie dwóch promes odbyło się w poniedziałek 25
kwietnia w katowickiej siedzibie Śląskiej Wojewódzkiej Komendy
Państwowej Straży Pożarnej. W uroczystości wzięli udział m.in.
wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed, wicewojewoda śląski Robert Magdziarz, zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Adam Konieczny oraz
Śląski Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Jacek Kleszczewski.
Jak wyjaśnia wójt Janusz Pierzyna, od wielu lat trwa stałe odnawianie taboru wozów bojowych jasienickich strażaków. – Na terenie gminy działa 12 jednostek OSP. Druhowie z wielkim odda-

Promesy na zakup dwóch samochodów pożarniczych wójt Janusz Pierzyna odebrał podczas uroczystego spotkania w katowickiej siedzibie
Śląskiej Wojewódzkiej Komendy Państwowej Straży Pożarnej. Od lewej: prezes OSP Jasienica Sławomir Duźniak, wójt Janusz Pierzyna,
wicewojewoda śląski Robert Magdziarz, Śląski Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Jacek Kleszczewski, zastępca komendanta
głównego Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Adam Konieczny
oraz prezes OSP Grodziec Stanisław Cebulak.
Foto: Mat. UG Jasienica
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niem uczestniczą w akcjach bojowych, podnoszą swoje kwalifikacje.
To wszystko sprawia, że mieszkańcy
czują się bezpiecznie. Dlatego też ze
swej strony dbamy, aby strażacy
mieli nowoczesny sprzęt i mogli w
pełni wykorzystać swoje umiejętności – wyjaśnia wójt.
Wójt obecnie pozyskał 150 tys.
zł dofinansowania ze środków Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach na zakup
średniego samochodu ratowniczogaśniczego dla OSP Grodziec. Kolejne 700 tys. zł pochodzić będzie z
budżetu Gminy i Województwa Śląskiego. W przypadku OSP Jasienica
100 tys. zł wsparcia w zakupie ciężkiego
samochodu
ratowniczogaśniczego udzielą oba Fundusze, z
kolei Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ze środków
Krajowego Systemu RatowniczoGaśniczego – 400 tys. zł. Gmina dołoży 550 tys. zł.
Będą to dwa kolejne nowe wozy
strażackie zakupione dla odnowienia
taboru. Przypomnijmy, że do tej pory
przez ostatnie 4 lata jednostki OSP z
gminy Jasienica wzbogaciły się o 7
nowych wozów strażackich.

maj 2022

GMINNE OBCHODY DNIA STRAŻAKA
Strażackie święto w sobotę 7 maja w Iłownicy stało się okazją do podziękowania druhom z 12 jednostek OSP w gminie Jasienica oraz do przekazania
nowego wozu bojowego miejscowej OSP.
– Przez dwa lata pandemii nie mieliśmy zbyt wielu
okazji, aby dać wyraz naszej wdzięczności wobec
wszystkich druhów, którzy w tym trudnym czasie nieśli
pomoc nie zważając na zagrożenia dla swojego zdrowia
i życia – mówił wójt Janusz Pierzyna, jednocześnie
prezes Gminnego Oddziału Związku OSP RP. – A jednocześnie możemy cieszyć się kolejnym nowym wozem, jaki wszedł do podziału bojowego naszego gminnego OSP – dodawał.
Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w kościele
Jana Pawła II w Iłownicy. Następnie zaproszeni goście
oraz pododdziały przejechały na plac przed jednostką
OSP Iłownica, gdzie dowódca uroczystości złożył meldunek Zastępcy Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej bryg. Arkadiuszowi
Krzemińskiemu. Przybyłych gości przywitał Janusz
Pierzyna, członek Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Katowicach.
Wśród gości byli: proboszcz parafii w Rudzicy ks.
kanonik Jacek Wójcik, wiceminister w Ministerstwie
Rodziny i Polityki Społecznej Stanisław Szwed, przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego Jan Kawulok, radna Sejmiku Wojewódzkiego Ewa Żak, przewodniczący Rady Powiatu Bielskiego Jan Borowski,
Zastępca Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP
brygadier Arkadiusz Krzemiński, Komendant Miejski
Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej starszy
brygadier Zbigniew Mizera, przewodniczący Rady
Gminy Jasienica Czesław Machalica wraz z radnymi,
prezes Zarządu Powiatowego Związku OSP RP w Bielsku-Białej Stanisław Nycz, a także Marcin Komorowski, dyrektor generalny firmy Szcześniak Pojazdy Specjalne, która wykonała wóz dla Iłownicy na bazie samochodu ciężarowego marki Renault D16.
Obecni byli również członkowie Zarządu Gminnego
Związku OSP RP w Jasienicy, obok prezesa Janusza
Pierzyny, wiceprezesi Florian Feruga, Krzysztof Kuś i
Wiesław Siąkała, sekretarz Joanna Olczyk, skarbnik
Aleksander Szymala, zastępca komendanta gminnego
Zbigniew Żur, członek Prezydium odpowiedzialny za
Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze Artur Duława,
członkowie: Stanisław Cebulak, Adam Pośpiech, Janusz Czylok, Sławomir Duźniak, Antoni Żur, Krzysztof
Droździk, Andrzej Stańco, Mariola Kurzius, Bronisław
Wydra, Łukasz Piszczałka, Roman Nowak, Józef Stroka, Andrzej Mucha i Marcin Kieczka. W uroczystościach brał udział prezes jednostki OSP w Iłownicy
Roman Marekwica, a od niedawna również Zastępca
Komendanta Miejskiego PSP w Bielsku-Białej. Obchody uświetniła Orkiestra Dęta OSP Mazańcowice pod
batutą Mieczysława Orlickiego oraz poczty sztandarowe wszystkich 12 jednostek OSP z gminy Jasienica.
Z okazji strażackiego święta wręczono także odznaczenia i medale dla członków OSP z dwunastu jednostek z terenu Gminy Jasienica, którzy szczególnie przymaj 2022

służyli się lokalnemu ochotniczemu pożarnictwu. Kolejnym punktem uroczystości było uroczyste przekazanie średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego GBA renault
D16, zakupionego za kwotę 831 726,00 zł.
– Samochód jest tylko narzędziem, ale
bardzo ważnym dla sprawnego przeprowadzenia akcji bojowych. Dlatego chciałem
serdecznie podziękować tym wszystkim,
którzy przyczynili się do nabycia tego pojazdu – mówił wójt wręczając po
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Odznaczeni podczas gminnych obchodów Dnia Strażaka
Złoty Medal Za Zasługi
dla Pożarnictwa
Henryk Tolasz
OSP Grodziec
Anna Berek
OSP Jasienica
Damian Orlicki
OSP Mazańcowice
Srebrny Medal Za Zasługi
dla Pożarnictwa
Krzysztof Pochcioł OSP Grodziec
Robert Hajdrych
OSP Landek
Bartłomiej Brzuska OSP Landek
Tomasz Kłaptocz
OSP Mazańcowice
Grzegorz Dziadek
OSP Roztropice
Krzysztof Gawlas
OSP Rudzica
Arkadiusz Faruga
OSP Wieszczęta
Dawid Faruga
OSP Wieszczęta
Brązowy Medal Za Zasługi
dla Pożarnictwa
Daniel Jancarczyk
OSP Grodziec
Dariusz Faruga
OSP Iłownica
Szymon Kidoń
OSP Iłownica
Wojciech Hulboj
OSP Jasienica
Jakub Babiarczyk
OSP Jasienica
Daniel Hajdrych
OSP Landek
Krystian Śpiewak
OSP Łazy
Bogumiła Bierska
OSP Roztropice
Jarosław Gawlas
OSP Rudzica
Paweł Faruga
OSP Wieszczęta
Daniel Gaś
OSP Wieszczęta
Medal Zasłużony dla Ochotniczego
Pożarnictwa Powiatu Bielskiego
Stanisław Kubaczka OSP Grodziec
Edward Sojka
OSP Iłownica
Janusz Cholewik
OSP Jasienica
Artur Duława
OSP Rudzica
Dariusz Borowski
OSP Rudzica
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Nowy wóz dla OSP Iłownica
Średni samochód ratowniczo-gaśniczy marki Renault
D16 typu GBA z napędem 4x4, określany jako średni samochód ratowniczo-gaśniczy. Jest fabrycznie nowy, uterenowiony, z sześcioosobową kabiną. Wyposażony został w moduł gaśniczy, ma zbiornik na wodę o pojemności 3,5 tys. litrów i osobny zbiornik na środek pianotwórczy o pojemności 350 litrów. Wyposażony został również w dwuzakresową
autopompę marki Godiva P2A2010 o wysokiej wydajności
oraz w działko dachowe.
Łączny koszt – 831 726,00 zł. Zakup został sfinansowany
ze środków:
Gminy Jasienica – 381 726, 00 zł
Marszałka Województwa Śląskiego – 200 000, 00 zł
Komendanta Głównego ze środków ubezpieczeniowych –
250 000, 00 zł.

dziękowania dla Komendanta Głównego
PSP, Komendanta Wojewódzkiego PSP,
Marszałka Województwa Śląskiego i Firmie
Szcześniak.
– To radosny dzień. Przez dwa lata nie
mogliśmy się spotkać, więc teraz wykorzystujemy okazję, aby podziękować Wam za to,
że ani na chwilę nie ograniczaliście swojego
działania. Gdy trzeba było z ofiarnością nieśliście pomoc – mówił wójt Janusz Pierzyna
zwracając się do druhów z gminnych jednostek OSP.. – Mimo zagrożenia dla własnego
zdrowia i życia zawsze byliście pierwsi na
miejscu nieszczęścia, nigdy nie pozostawiliście drugiego człowieka bez udzielenia mu
pomocy. Wzięliście też na swoje barki dodatkowe obowiązki, bo wasze wsparcie podczas
działań przeciwdziałających pandemii były i
są nieocenione – dodawał.
Podczas uroczystości zostały również odczytane listy do uczestników uroczystości od
Jana Chrząszcza, I Wicewojewody Śląskiego,
oraz Jakuba Chełstowskiego, Marszałka Województwa Śląskiego.

SALA DLA LANDEKA
Podobnie, jak inne miejscowości
gminy Jasienica, także Landek będzie
miał wielofunkcyjny obiekt, służący
całej społeczności sołeckiej. Jest już
gotowa koncepcja architektoniczna.
– Jak cała nasza gmina, również
Landek intensywnie się rozwija. A to
oznacza, że wzrastają potrzeby działających w tej miejscowości organizacji
społecznych, stowarzyszeń czy grup
mieszkańców. Nowy wielofunkcyjny
obiekt pozwoli na swobodną działalność stowarzyszeń i integrację całej
społeczności Landeka – wyjaśnia wójt
Janusz Pierzyna.
W Landeku istnieje budynek jednostki OSP, w sąsiedztwie jest niewielki obiekt stanowiący zaplecze tutejszego Klubu Sportowego Spójnia.
Dla obu tych stowarzyszeń ich obiekty
są już zbyt małe. Dlatego plany przewidują rozbudowę strażnicy OSP do
obiektu wielofunkcyjnego, z miejscem
dla OSP, klubu, a także dużą salą wielofunkcyjną z odpowiednim zapleczem.
Opracowana koncepcja architektoniczna przewiduje, że na parterze
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działać będzie jednostka OSP, dysponująca m.in. dwoma garażami, zapleczem na przygotowanie do akcji bojowych oraz
częścią szkoleniową. Wyodrębniono również część dla potrzeb KS Spójnia Landek z zapleczem szatniowym i gospodarczym.
Z kolei na I piętrze zostanie zbudowana sala widowiskowa
z zapleczem kuchennym i sanitarnym, a także pomieszczenie
dla Koła Gospodyń Wiejskich. Budynek zostanie wyposażony w windę, aby umożliwić poruszanie się po nim osobom
niepełnosprawnym. – Dzięki temu powstanie wygodna przestrzeń spotkań całej społeczności Landeka, m.in. na zebrania
wiejskie w celu omówienia najważniejszych spraw miejscowości – mówi wójt Janusz Pierzyna.
Graf.: Pracownia Bulanda Architekci
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BLIŻEJ ODWIERTÓW
Firma z Poznania będzie tzw. Inżynierem Kontraktu podczas realizacji odwiertu geotermalnego w
Grodźcu. Same prace ruszą już w przyszłym roku.
Przypomnijmy, wójt Janusz Pierzyna pozyskał
blisko 15 mln zł na przeprowadzenie odwiertu w
poszukiwaniu ciepłych źródeł na terenie Grodźca.
Nie jest to zwykła inwestycja, wymaga bardzo specjalistycznej wiedzy z zakresu geologii i metod poszukiwawczych, toteż inwestora – a więc Gminę
Jasienica – będzie wspierał tzw. Inżynier Kontraktu, w tym wypadku specjalistyczna firma z Poznania, wybrana w drodze przetargu. – Czynne źródła
geotermalne w ramach Jasienickiego Kurortu Zamkowego staną się podstawą infrastruktury, zarówno
rekreacyjnych basenów, jak i ogrzewania tej części
naszej gminy. Dzięki temu charakter naszych miejscowości zostanie rozszerzony o turystykę i rekreację – wyjaśnia Janusz Pierzyna.
– Starania o pozyskanie źródeł geotermalnych
rozpocząłem w 1999 r., gdy zleciłem prof. Julianowi Sokołowskiemu przeprowadzenie analiz na temat wykorzystania ciepłych źródeł na terenie gminy Jasienica. Z opracowania wynikało, że z dużym
prawdopodobieństwem na terenie Grodźca może
znajdować się złoże wód geotermalnych o największym potencjale wykorzystania gospodarczego –

mówi Janusz Pierzyna. – Dlatego w 2004 r. zakupiliśmy działkę w tym rejonie o powierzchni 5,5 hektara, a w ub.roku wystąpiliśmy o dofinansowanie –
dodaje. Projekt „Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Jasienica
GT-1 w miejscowości Grodziec” uzyskał dofinansowanie na całość prac w wysokości 14 866 786 zł
z rządowego programu priorytetowego „Udostępnianie wód termalnych w Polsce” jako jeden z 15
wniosków z całej Polski.
Przyznane dofinansowanie umożliwi wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód
termalnych do głębokości prawie 2 km. Zakres prac
obok wierceń obejmuje również wykonanie dokumentacji hydrogeologicznej na podstawie badań
polowych i laboratoryjnych, a także opis budowy
geologicznej oraz analizy warunków hydrogeologicznych. Dokumentacja w kolejnym kroku umożliwi starania o zatwierdzenie zasobów wód termalnych oraz pozwoli na wystąpienie o koncesję na
eksploatację.
Obecnie po wyborze Inżyniera Kontraktu zostanie przygotowany przetarg na same wiercenia,
które mają ruszyć w początkach przyszłego roku.
Prace zostaną zakończone w 2024 r.

NAJBARDZIEJ CYFROWA GMINA
Gmina Jasienica zajęła 3. miejsce w województwie śląskim i 1. wśród gmin wiejskich w konkursie
na najbardziej cyfrową gminę Narodowego Spisu
Powszechnego.
Przypomnijmy, w ub.roku przeprowadzono w
całym kraju Narodowy Spis Powszechny. Spis planowany był od dawna, jednak jego sprawne przeprowadzenie stanęło pod znakiem zapytania, gdy
nadeszła pandemia. Uznano wtedy, że zmiana zasad
może w tym znacząco pomóc. Dlatego podstawowym sposobem był tzw. samospis, a więc spisanie
się obywateli przez Internet.
O konieczności wypełnienia obowiązkowej ankiety ze wskazówkami, jak to zrobić, przypominaliśmy wielokrotnie na stronie urzędowej www. jasienica.pl i na naszym Facebooku „Jasienica Po Godzinach”. – Zależało nam, aby poprzez spis dokładnie poznać stan naszych 14 miejscowości i całej
gminy. Bardzo intensywnie się rozwijamy, przybywa nowych mieszkańców, domów, toteż potrzebujemy takiej szczegółowej statystycznej wiedzy, aby
dobrze planować nasz rozwój i przyszłość. Dlatego
bardzo serdecznie dziękuję wszystkim mieszkańcom, którzy tak sumiennie wypełnili obowiązek spisowy – wyjaśnia wójt Janusz Pierzyna.
Oprócz samospisu dodatkowo dla osób o ograniczonym dostępie do Internetu w Urzędzie Gminy
zorganizowano specjalne stanowiska spisowe. Toteż
maj 2022

z ostatecznej formy – a więc telefonów od rachmistrzów spisowych do osób, które nie były w stanie
dokonać samospisu – było już niewiele.
Dokładne dane Główny Urząd Statystyczny ma
stopniowo udostępniać, w pierwszej kolejności ocenił samą organizację Spisu i udział w nim samorządów. Okazało się, że gmina Jasienica w konkursie
Prezesa GUS na najbardziej cyfrową gminę Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań
2021 zajęła 3. miejsce w województwie śląskim, po
miastach Katowice i Siemianowice Śląskie. Tym
samym osiągnęła najlepszy wynik wśród gmin wiejskich województwa śląskiego, co jest tym bardziej
widoczne, gdy spojrzymy na kolejne miejsca – 4.
zajęło miasto Tychy, a kolejne miasto Czeladź.
„Serdecznie gratuluję oraz dziękuję za zaangażowanie w przygotowanie, promowanie i realizację działań związanych z samospisem podczas Narodowego
Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań przeprowadzonego w 2021 roku” – napisała do wójta
Janusza Pierzyny dyrektor Urzędu Statystycznego w
Katowicach Aurelia Hetmańska.
Nie jest to pierwsze wyróżnienie gminy Jasienica w ogólnopolskim konkursie Głównego Urzędu
Statystycznego. W ub. roku gmina otrzymała nagrodę za zaangażowanie rolników w przeprowadzonym rok wcześniej Powszechnym Spisie Rolnym
2020.
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JASIENICZANKA ZE SREBRNYM KŁOSEM
Zespół Regionalny „Jasieniczanka” z
kolejną nagrodą na kolejnym konkursie.
Tym razem zajął drugie miejsce podczas
międzynarodowego przeglądu „Złoty
Kłos” w Zebrzydowicach.
Konkurs XXVIII Międzynarodowego
Przeglądu Zespołów Regionalnych „Złoty
Kłos” Euro-Folklor 2022 został zorganizowany w niedzielę 1 maja w Zebrzydowicach w tamtejszym Gminnym Ośrodku
Kultury. Zespół pod kierownictwem Marii
Szubert jury doceniło w kategorii „Zespoły
śpiewacze z towarzyszeniem instrumentów

muzycznych” przyznając mu drugie miejsce.
Zespół od lat działa w Gminnym Ośrodku Kultury w Jasienicy i na jego profilu Facebooka umieszczono więcej
szczegółów o tym kolejnym sukcesie Jasieniczanki.

WIOSENNE SPOTKANIA W BIBLIOTECE
W dniu urodzin Hansa Christiana Andersena,
czyli 2 kwietnia, obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Książki Dziecięcej, którego celem jest
rozpalać miłość do czytania wśród dzieci oraz
skierować uwagę na książki dziecięce.
Gminna Biblioteka Publiczna w Jasienicy – Filia w Rudzicy postanowiła włączyć się w obchody
tego niezwykłego dnia organizując z 1 na 2 kwietnia 2022 roku Noc Andersena. Młodzi czytelnicy
tej filii zostali zaproszeni, aby spędzić tę niezwykłą
noc wśród książek.

Czekały na nich też liczne atrakcje. Odbyły się
warsztaty z cyklu „Z książeczką i niteczką”, w
czasie których dzieciaki, dzięki cierpliwości i zaangażowaniu, wypchały i uszyły wesołe zające. A
po zakończonych warsztatach dzieci chętnie zjadły
pizzę i pełne sił przystąpiły do dalszych zabaw i
gier, przygotowanych na dłuuugi wieczór. Dzieci
rywalizowały ze sobą w dwóch grupach i dawały z
siebie wszystko. Na początku wzięły udział w zabawie polegającej na losowaniu rekwizytów i odgadywaniu, do jakiego bohatera książkowego on
należy. Później były książkowe kalambury i zapamiętywanie jak największej ilości tytułów książek.
Uczestnicy dali sobie ze wszystkim świetnie
radę i wykazali się doskonałą znajomością literatury dziecięcej, ponieważ wszystkie zabawy były w
oparciu o treści książek dla dzieci.
Trzeba jeszcze wspomnieć, że we wszystkim
pomagało nam trzech wolontariuszy, uczniów 8
klasy z ZSP w Jasienicy. Zosia, Kuba i Franek z
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zaangażowaniem włączyli się w pomoc i zabawę z dziećmi.
Bawiliśmy się świetnie, ale trzeba było iść spać i
znaleźć sobie przytulne miejsce między półkami z
książkami, co też było ogromną atrakcją dla dzieci.
Oczywiście nie obyło się bez długiego czytania do snu,
choć nie wszystkich ono uśpiło, bo jeszcze długo w nocy
słychać było szepty i cichutkie śmiechy, ale to chyba
świadczy tylko o tym, że im się podobało po prostu.
Natomiast zaraz po świętach Wielkanocnych, w dniu
20 kwietnia 2022 roku, w jasienickiej bibliotece gościliśmy znanego i docenianego w kraju i za granicą poetę Juliusza Wątrobę, który za pracę twórczą otrzymał wiele
odznaczeń i wyróżnień.
Juliusz Wątroba to nie tylko poeta, ale i satyryk, autor
fraszek, reportaży, piosenek, musicali, spektakli, tekstów
kabaretowych, felietonów, który od ponad 50 lat nieprzerwanie pisze, przekonując swoich odbiorców, że tkwią w
nim dwa żywioły: liryczny i satyryczny. Wydał 54 książki
i ma niepohamowany apetyt na więcej. Setki jego wierszy
ukazały się w pismach literackich, kulturalnych i satyrycznych. Wydane zostały też w edycjach zbiorowych.
Pan Juliusz wielokrotnie gościł w murach naszej biblioteki wzruszając i rozśmieszając słuchaczy do łez. Kwietniowy wieczór miał charakter liryczno-satyryczny. Autor
najpierw zaprosił uczestników do pozostania w klimatach
pełnych zadumy i refleksji nad sensem życia, przemijania,
wartości ponadczasowych prezentując wiersze o tematyce
religijnej i metafizycznej z tomiku „W tańcu światła”.
Zaś w drugiej części wieczoru zaprezentował wiersze
satyryczne z tomiku „W swoim czasie”, które wywołały
radość i uśmiech na twarzach słuchaczy. Prezentowany
tomik został pięknie opatrzony ilustracjami Marka Mosor.
Wszystko, co było wczoraj, wydarzyło się w swoim
czasie ... Myśli zamknięte w słowa przetrwają wieki.
Zapraszamy do śledzenia aktualności na naszej stronie
internetowej www.gbpjasienica.pl i udziały w wydarzeniach czytelniczo-kulturalnych oraz warsztatach organizowanych dla dzieci, młodzieży i dorosłych przez nasze
Biblioteki.
Magdalena Wacławik
Magdalena Waliczek
maj 2022
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PIOTR TALIK
WICEMISTRZEM POLSKI
Piotr mistrzowsko rozpoczyna sezon
lekkoatletyczny 2022 roku, zdobywając
srebrny medal Mistrzostw Polski.

ZAWODY LEKKOATLETYCZNE
W RUDZIE ŚLĄSKIEJ
W sobotę 7 maja w Rudzie Śląskiej odbyły się zawody lekkoatletyczne młodzików. Naszą gminę reprezentowali tyczkarze z Uczniowskiego Klubu Sportowego Olimp Mazańcowice.
Zawodniczki i zawodnicy świetnie zapoczątkowali sezon letni, pokonując poprzeczkę kilka lub kilkanaście
centymetrów wyżej niż w sezonie zimowym, tym samym
ustanawiając nowe rekordy życiowe. To dobry prognostyk przed Mistrzostwami Śląska Makroregionu Polski.
Wyniki:
• Maślanka Amelia – 2,70 m
• Strońska Hanna – 2,70 m
• Kubiak Karina – 2,40 m
• Tracz Jagoda – 2,40 m
• Kupisz Wiktoria – 2,30 m
• Pytlak Majka – 2,20 m
• Ortyl Wiktoria – 1,90 m
• Miliczek Artur – 2,60 m
• Bucki Dawid – 4.00 m
Agata Krupińska
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W niedzielę 10 kwietnia 2022 r. w
Bielsku-Białej odbyły się Mistrzostwa
Polski w biegach górskich w stylu anglosaskim. Start w tych zawodach był debiutem Piotra po przejściu do kategorii U-16,
w której rywalizował nie tylko z zawodnikami ze swojego rocznika, ale również
z rok starszymi. Zmiana kategorii dała mu
możliwość brania udziału w zawodach
rangi krajowej. W biegu na dystansie 2,9
km wywalczył srebrny medal zdobywając
tym samym tytuł Wicemistrza Polski.
Przegrał z zawodnikiem rok starszym.
Stojąc na podium z flagą Gminy Jasienica, otrzymaną od Władz Gminy, młody
mieszkaniec Mazańcowic z dumą zaprezentował miejsce z którego pochodzi.
Sukces Piotra przełożył się również na
sukces całego klubu KS Sprint BielskoBiała. Bardzo dobre wyniki wszystkich
zawodników sprawiły, że bielski klub
wygrał klasyfikację drużynową, zdobywając Puchar Marszałka Województwa Śląskiego.
Z satysfakcją informujemy, że dzięki
swoim osiągnięciom Piotr został powołany na zgrupowanie Kadry Wojewódzkiej
Młodzików.
Dariusz Krymski
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IŁOWNICA W KONKURSIE O
BESKIDACH
Prace uczniów z Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego w Iłownicy zostały nagrodzone podczas XXIX Międzynarodowego
Konkursu Plastycznego „Mieszkam w Beskidach”.
Tegoroczny konkurs, cieszący się już od
wielu lat zasłużoną renomą, był szczęśliwy
dla biorących w nim udział uczniów ze szkoły w Iłownicy. Spośród około 5 tysięcy nadesłanych prac, jury przyznało im trzy
pierwsze miejsca i jedno drugie.
I tak:
• Maksymilian Kulasik z klasy 7a zajął I
miejsce w kategorii wyklejanka, kolaż, 1315 lat,
• Miłosz Bednarek z klasy 7a I miejsce w
kategorii wyklejanka, kolaż, 13-15,
• Liliana Bednarek z klasy 1 I miejsce w
kategorii wyklejanka, kolaż, 7-9,
• Gabriel Król z klasy 4 II miejsce w kategorii makieta, 10-12.

Złóż deklarację w Centralnej Ewidencji
Emisyjności Budynków
Do 30 czerwca 2022 roku właściciele lub zarządcy budynków zobowiązani są do złożenia w
Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków
(CEEB) deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw.
www.jasienica.pl/page/komunikaty/details/2157#gsc.tab=0

SREBRNY MEDAL W JUDO
Kuba Kurowski, reprezentant bielskiego klubu PTS Janosik i mieszkaniec gminy Jasienica, zajął drugie miejsce w
Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży (Mistrzostwa Polski).
Tegoroczna edycja turnieju judo odbyła się w Białymstoku
w piątek 29 kwietnia. Jakub wygrał cztery walki, został pokonany dopiero w finale przez przeciwnika z Warszawy. Trzeba
jednak pamiętać, że Kuba jest jeszcze młodzikiem (rocznik
2007), walczył jednak w kategorii junior młodszy w wadze do
55 kg.
maj 2022
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CZEŚĆ KATYŃSKIEMU BOHATEROWI
Służył Polsce kształcąc młode pokolenia, a
następnie z karabinem w ręku broniąc ją przed
niemieckim i sowieckim agresorem. W środę 13
kwietnia uczczono pochodzącego z Mazańcowic
Roberta Buchcika, zamordowanego w Katyniu.
Zastępca wójta gminy Jasienica Krzysztof
Wieczerzak i przewodniczący Rady Gminy Czesław
Machalica uczestniczyli w Mazańcowicach w uroczystości uhonorowania podporucznika Roberta
Buchcika, nauczyciela, żołnierza, bohatera mordu
katyńskiego. Mszę w kościele św. Marii Magdaleny
koncelebrowali ks. generał Stanisław Rospondek,
ks. pułkownik Jacek Gancarek, duszpasterz wojewódzki Śląskiej Komendy Wojewódzkiej Komendy
OHP, a także mazańcowicki proboszcz ks. Piotr
Grochowiecki. W uroczystości wzięli udział również I Wicewojewoda Śląski Jan Chrząszcz, radni
Rady Gminy Jasienica, były poseł Czesław Sobierajski, a także dr Dominik Abłamowicz, archeolog z
IPN, uczestnik prac w Katyniu w latach 90. XX w.,
a także I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji
w Bielsku-Białej mł.insp. Dariusz Zajda oraz zastępca komendanta Komendy Miejskiej Państwowej
Straży Pożarnej w Bielsku-Białej mł.bryg. Roman
Marekwica.
Następnie uczestnicy przeszli na cmentarz z
towarzyszeniem asysty honorowej 18. Batalionu
Powietrznodesantowego z Bielska-Białej, orkiestry
OSP Mazańcowice, Historycznej Grupy Rekonstrukcyjnej 4. Pułku Strzelców Podhalańskich, a
także pocztów sztandarowych bielskiego batalionu,
OSP
Mazańcowice,
Zespołu
SzkolnoPrzedszkolnego w Mazańcowicach, 4. Beskidzkiej
Drużyny Harcerzy im. Cichociemnych ZHR oraz
Śląskiej OHP.
Tutaj odsłonięto tablicę upamiętniającą Roberta
Buchcika. Z inicjatywy Śląskiego Ochotniczego
Hufca Pracy tablicę ustawiono obok zasadzonego
symbolicznego dębu, w sąsiedztwie grobu wojennego ze szczątkami Żołnierzy Wyklętych z drużyny
Edwarda Biesoka „Edka”. Żołnierze bielskiego batalionu oddali salwę honorową, a uczestnicy uroczystości złożyli wieńce i kwiaty przed tablicą.
Robert Buchcik urodził się 17 sierpnia 1909 r.
w Mazańcowicach, jego rodzicami byli Andrzej i
Marianna z d. Kreis. Swoje dorosłe życie wiązał raczej z pracą nauczyciela a nie żołnierza. W 1929 r.
ukończył Seminarium Nauczycielskie im. Grzegorza Piramowicza w Białej. W tym też czasie odbył
służbę wojskową na kursie w Batalionie Podchorążych Rezerwy Piechoty nr 5 w Krakowie i został
przydzielony do 75. Pułku Piechoty.
W cywilu był nauczycielem, najpierw w Hajdukach, dzisiejszej dzielnicy Chorzowa, a następnie
w szkole powszechnej w Bystrej Śląskiej, z którą
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się w swoim krótkim nauczycielskim życiu związał
na stałe.
W 1939 r. dostał wezwanie do wojska, mianowano go podporucznikiem rezerwy i przeniesiono
do 4. Pułku Strzelców Podhalańskich stacjonującego w Cieszynie. Jednostka już na początku września
broniła przejścia przez Olzę, a następnie cofnęła się
pod Kraków. Po 17 września próbując się przebić
przez niemieckie linie, Robert Buchcik dostał się do
sowieckiej niewoli. Osadzono go w obozie w Kozielsku. Wiosną 1940 r. został zamordowany przez
funkcjonariuszy NKWD i pochowany w katyńskim
lesie. W czasie prac ekshumacyjnych w 1943 r. jego
zwłoki oznaczono numerem 3989.
Robert Buchcik to przykład awansu społecznego wielu ludzi w II Rzeczypospolitej. Swoje życie
poświęcił dla kraju, dzięki ciężkiej pracy i zdolnościom został nauczycielem, kształcąc młodzież i
przyczyniając się do rozwoju kraju. W zamyśle obu
okupantów nie było jednak miejsca dla takich ludzi
– wykształconych inteligentów, będących naturalnymi liderami swoich społeczności. Tak, jak Sowieci zabijali oficerów w Katyniu, tak w pierwszych
miesiącach wojny Niemcy podczas Akcji „A” zatrzymywali, a następnie zabijali nauczycieli, księży
i innych przedstawicieli polskiej inteligencji.
Organizatorem uroczystości była Komenda
Wojewódzka OHP.
www.jasienica.pl
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Z G Ó R K I …
Tężnia dla tężyzny!
Odstawmy na bok, choć na chwilę, niewesołe
myśli cisnące się ze wszystkich stron dramatycznej rzeczywistości. Bo przecież wiosna! Bezpartyjna, nieskorumpowana, niesponsorowana przez
nie wiadomo kogo! Dana nam wszystkim ku
radości z fenomenu istnienia, z zieleni, która oby
nam szumiała w głowach, razem ze śpiewem ptasim, którego nie zagłuszy warczenie samochodów
i niektórych kłótliwych osobników.
A wiosna w tym roku jeszcze bogatsza od poprzednich, bo oto w Rudzicy (i nie tylko) w nasz
pejzaż wpisuje się tężnia solankowa! Jakby
jeszcze ktoś nie wiedział, to uprzejmie donoszę,
że tężnia, to taka wielka inhalatornia na wolnym
powietrzu, racząca nas powietrzem nasyconym
zbawienną solanką, zawierającą minerały, których
wdychanie powoduje, że stajemy się zdrowsi!
Naprawdę! Kto mi nie wierzy, niech sam spróbuje
i pospaceruje, w bliskości ośrodka zdrowia, by
było jeszcze bezpieczniej, a przyzna mi rację, że
oddycha się lżej, niepotrzebne kalorie spalone, a
samopoczucie się poprawia i żyć się chce! Chce
się żyć, choć życie czasem nie do życia!
Tym bardziej, że Rudzica też już jest prawie
miastem, bo oto otworzył podwoje wielki sklep
(zwany z angielska hipermarketem), w którym
możemy kupić prawie wszystko! Nie wymienię
jego nazwy, by nie być posądzonym o reklamę,
bo mogłyby się obrazić na mnie fruwające nakrapiane biedronki, albo kwitnące stokrotnie
słoneczka stokrotek, którym jeszcze nie zdążyły
kwitnących łebków pościnać warczące i kopcące
kosiarki… A z tężni do sklepu, albo odwrotnie,
tylko parę kroków.
Mówiąc krótko, możemy łączyć przyjemne z

pożytecznym, choć już sam nie
wiem, co przyjemne, a co
pożyteczne. Czy więcej przyjemności z tężni, czy może
pożytku z robienia zakupów? A
może na odwrót? Bo kaloryczne
towary,
po
promocyjnych
(ponoć) cenach, kuszą, ale jeszcze bardziej spragnione płuca i zszargane nerwy tężnia, oferująca
darmowo i bezinteresownie zdrowie!
Jeśli ktoś nie wie, dlaczego warto ruszyć
obtłuszczonym tyłkiem, by zrzucić zbędne kilogramy i odczuć zbawienny wpływ na nasze cherlawe zdrowie tej mega inhalacji, to przypominam,
że systematyczne spacery i wdychanie prawie
nadmorskiego powietrza korzystnie wpływa przy
nieżytach dróg oddechowych, zapaleniach oskrzeli oraz zatok, pylicy płuc i astmie, niedoczynności
tarczycy, zawrzeszczanych strunach głosowych,
czy nerwicy i nade wszystko stresach, których
nam nie szczędzi nerwowe życie!
Możemy więc się czuć, w tak pięknych
okolicznościach przyrody (choć drzew dramatycznie i niepotrzebnie, niestety, ubywa!), prawie
jak nad samym morzem, z tym, że dodatkowo z
widokiem na góry – też jednak zmąconym
nieszczęsnym, trzydziestometrowym masztem,
postawionym wbrew woli mieszkańców, za to z
błogosławieństwem wyższych instancji… Ale nie
denerwujmy się, bo tylko spokój może nas
uratować, albo… spacery w tężni, która na nasz
widok i ruch włącza się automatycznie, by nas
raczyć słonawym szczęściem, które tak słodko
smakuje...
Juliusz Wątroba

POWIATOWY TURNIEJ BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO
Uczniowie z Wieszcząt zdobyli 4. miejsce w
Powiatowym Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu
Drogowego. Konkurs przeprowadzono w piątek
8 kwietnia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w
Mazańcowicach. Członkowie drużyny Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Wieszczętach zmierzyli się z testem wiedzy i torem przeszkód.
Wykazali się również praktyczną znajomością
przepisów, pokonując trasę w miasteczku ruchu
drogowego, oraz udzielali pierwszej pomocy
przedmedycznej. Drużynę przygotowała Roma
Tajduś.
maj 2022
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WYŻYTY, ALE NIE ZARDZEWIAŁY
Witóm piyknie!
Wiosna! Wiosna! Wiosna! Świat się zaziylynił,
szumnymi kwiotkami cały się łobstroił, zima w
sakry poszła, lufcik ciepły dmucho, niejednóm
starke, starzyka rozruszo.
Toć nie siedź w chałpie mój drogi kamracie!
Telewizor wyłóncz, weź sie do roboty! Do szopki
poszłapej, kaj narzyndzia wiszóm. Kopaczka wyżyto, dyć roki kopała, kiesi przi chałpie wedle
dźwiyrzy stoła. Starka pod rękom mieć jóm musiała, dyć łod wiosny do jesiyni z nióm sie nie
rozstowała. Zogón przi chałpie cały łokopała,
grzóndki w ogródku łopatrowała i kwiotki pod
ścianóm też poruszała. Do Siedloka z nióm leciała, nie poplotkować, ale buroki pomóc łokopać.
Toć nie dziwota, że kopaczka staro już się wyżyła
i ledwo dycho, ale się świyci, nie zardzewiała,
bydzie i latoś jeszcze kopała. Grabie też wiszóm,
choć też wyżyte, ale się jeszcze rade poruszajóm,
liści, patyki powygrabiajóm. Staro łopata, co w
kącie stoi, jeszcze się świyci i zryć potrefi, tóm
jednóm grzóndke, co łod roku czako, coby jóm
zryć, skopać, pograbić i jaki flance na ni posadzić.
Tóż mój kamracie jyno się ruszej, nie siedź na
rzici, w nosie nie dłubej. Jo wiym, że lata zrobiły
swoji, żeś już je słabszy, joci w to wierzym. Nie
musisz przeca ciężko harować, ale robotóm się
delektować. Na zdrowie wyndzie ci to kamracie.
Patnoście minut robić dokładnie, a ze dwadzieścia
siedź se na ławie. A może przidzie tukej sómsiadka, wypijecie kawe, zjycie dwa ciastka. Dowiysz
sie też w wielkim sekrecie, że koło emerytów

piyknóm wycieczke łorganizuje, na kieróm sie dycki
kupe ludzi zapisuje. Może i
ciebie, dyć cie znajóm, na
wycieczke zapisajóm. Tam
wesoło je ferajna, pobłoznujóm, pośpiywajóm, radzi sie
do kupy majóm. Tóż godóm
ci nie łodwlykej! Nie siedź w dóma i nie czakej!
Nie narzykej, żeś je stary, bo hnet wmówić se to
możesz, że nic ni możesz. Bo z człowiekym tak
też je jak z kopaczkóm i grabiami. Jak nie bydziesz ruszoł sie, to zadrzewisz hneda cały i już ci
nie pumoże żodno gimnastyka, kopyrtki, pajacyki
ani łokowita. Pryndko sie posypiesz, bo żeś zardzewiały. Nima na to żodnej pomocy, ani dobrej
rady. Jak byś dboł na siebie, byłbyś wyżyty, ale
dali byś sie jak łopata świycił. Tak ci godóm, ruszej się, do roboty zaroz bier. Tak, jak to dzisio
godajóm, pozytywne miyj zamiary! Nie dudrej,
nie narzykej, na drugigo nie przezywej, cały dziyń
łuśmiechej sie, a kożdymu dobrze życz! Nie zowiść też bogatymu, co majóntek wielki mo. Tyn
sie nigdy nie łuśmiycho, jyny w łoczach fórt
strach mo, coby go tam nie łokradli, by procynta
mu nie spadły. Myśli kaj, by łacno cosi kupić, a
zaś drogo potym sprzedać i tak cięgiem staro się,
fórt mo mało, fórt mu źle. Starzy kiesi rzóndzili
tak, dobrze tymu, co nic nimo. Wieczór lygnie rano stanie, żodyn mu nic nie łukradnie i szczynśliwym w życiu je!
J.N.Josiyniczanin

SUKCES W KONKURSIE BEZPIECZNY INTERNET
Brajan Michnik, uczeń szkoły w Wieszczętach,
zajął 3. miejsce w konkursie „Bezpieczny Internet”.
Brajan jest uczniem klasy 7 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wieszczętach, wystartował
w VI Ogólnopolskim Konkursie „Bezpieczny Internet – Działajmy Razem!” pod honorowym patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty.
Celem konkursu było propagowanie zasad
bezpiecznego korzystania z Internetu wśród dzieci i młodzieży, kształtowanie właściwych postaw
moralnych oraz promowanie działań na rzecz zapobiegania przemocy wśród dzieci. Konkurs miał
za zadanie również rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjnokomunikacyjną, upowszechnianie idei poszanowania praw autorskich i ochrony danych osobowych w sieci, wzmocnienie wśród uczniów wiary
we własne umiejętności i zdolności, wyrabianie
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pewności siebie i dowartościowania własnej osoby oraz radość przedstawiania swych zdolności.
Zadaniem uczestników konkursu było przygotowanie plakatu o zasadach bezpiecznego korzystania z Internetu w dowolnym programie graficznym.
Opiekun konkursu
Agnieszka Sadowska
maj 2022

JEST TAKI KRAJ…

WYNIKI WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU
LITERACKO-PLASTYCZNEGO
DLA DZIECI
I MŁODZIEŻY WOJ. ŚLĄSKIEGO

My Polacy biało-czerwoni,
Nauczeni walczyć zawsze do końca,
od wschodu do zachodu słońca
nie poddaliśmy się nawet z bronią przyłożoną do skroni. „Dziś piękność twą w całej ozdobie widzę i opisuję...”
Rad i polon przez Skłodowską odkryte,
Nasz Fryderyk – muzyczny geniusz,
czy Mickiewicz – wieszcz narodowy,
puchary Małysza, Szewińskiej sukces sportowy
oraz siły Papieża Jana Pawła II niespożyte…
Historia nasza nie zawsze radosna,
mgłą czarną bywała spowita,
lecz wybaczyliśmy oprawcom
i teraz w spokoju każdy rodak kolejną wiosnę wita.
Cieszmy się zatem razem;
droga do szczęścia jest tak prosta!
Polska gościnność niech nadal króluje!
A kraj nasz pięknem serc emanuje!

IV edycja

Konkurs pod patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty
zorganizowany został w 103. rocznicę odzyskania przez
Polskę niepodległości.
Tematem konkursu było napisanie wiersza, opisującego
piękno naszej ojczyzny (część literacka) lub wykonanie
okładki do tomiku poezji o Polsce (część plastyczna).
Miło nam poinformować, iż wśród laureatów IV edycji
są także uczniowie ZSP im. Jana Pawła II w Rudzicy.
Konkurs literacki
Kategoria Sonet
I miejsce Rafał Czylok klasa 8d
II miejsce Agnieszka Stusek klasa 8d
oraz wyróżnienie: Amelia Białek, klasa 8d, Natalia Gawlas
oraz Oliwia Mleczko z klasy 8b.
Paulina Majewska- Świgoń

NATURĄ MALOWANE
Uczennica z Wieszcząt Lidia Harędzińska
zajęła II miejsce w ogólnopolskim konkursie
plastycznym „Naturą malowane”.
Konkurs organizowany przez Miejski Dom
Kultury Koszutka w Katowicach zachęcał
młodzież do poznawania dzieł wybitnych
malarzy. Młodzież za zadania miała odwzorować znane i mniej znane obrazy za pomocą naturalnych materiałów, czyli mchu,
lisków, patyczków, ziaren itp. Jury konkursu
przyznało II miejsce Lidii Harędzińskiej za
jej interpretację „Pocałunku” Gustava Klimta. W konkursie wzięli udział także inni
uczniowie z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wieszczętach, którzy odwzorowali obrazy Floriana Kohuta, Jana Vermeera, Vincenta van Gogha i Pieta Mondriana.
Dagmara Skowron

BO W ŻYCIU WARTO MIEĆ PASJE! SAGA 2022 ZAKOŃCZONA!
O tym, że w życiu warto mieć jakieś pasje,
chyba nie trzeba nikomu specjalnie przypominać.
Wiedzą to również doskonale dzieci i młodzież,
zrzeszone w amatorskich zespołach artystycznych
działających na terenie powiatu bielskiego, które
wzięły udział w XXII edycji Spotkań Amatorskich Grup Artystycznych SAGA 2022, odbywających się tradycyjnie w sali widowiskowej Domu
Kultury w Kozach. Ich organizatorem jest Wydział Promocji Powiatu, Kultury, Sportu i Turystyki na czele z naczelnik Magdaleną Więzik.

maj 2022

Miło nam poinformować, że wśród nagrodzonych znalazły się również zespoły z terenu Gminy
Jasienica.
I tak w kategorii zespołów instrumentalnych
i wokalno-instrumentalnych:
3. miejsce ex aequo zajął zespół instrumentalny z
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Iłownicy
(opiekun: Maria Szubert),
w kategorii zespołów wokalnych:
1. miejsce zajął Zespół „Fairy Tale” z Gminnego
Ośrodka Kultury w Jasienicy (opiekun: Piotr Morawski).
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SPOTKANIE Z KULTURĄ
W atrium bielskiego Zamku po pandemicznej
przerwie spotkali się twórcy i animatorzy kultury
powiatu bielskiego. Wśród nich byli animatorzy z
gminy Jasienica uhonorowani nagrodą starosty bielskiego.
Starosta bielski Andrzej Płonka przyznał swoje
nagrody dla najbardziej zasłużonych dla regionu,
które wręczył wraz z przewodniczącym Rady Powiatu Janem Borowskim. Z gminy Jasienica wyróżnienia otrzymały Agnieszka Loska oraz Monika
Zawadzka-Adamiak. Z kolei wśród wyróżnionych
dyplomami honorowymi Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego znaleźli się Florian Kohut i
Juliusz Wątroba. Obecny na uroczystości wójt Janusz Pierzyna pogratulował wyróżnionym. Spotkanie wzbogaciły wystawy obrazów Floriana Kohuta i
publikacji Juliusza Wątroby. Przed publicznością
wystąpił też zespół smyczkowy Beskid Quartet.
Agnieszka Loska z Mazańcowic ukończyła Wydział Pedagogiczno-Artystyczny Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, a także kierunek Arteterapia w
Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej w
Łodzi. Od 28 lat uczy sztuk plastycznych dzieci,
młodzież i dorosłych współpracując z placówkami
oświatowymi, instytucjami kultury i stowarzyszeniami artystycznymi. Artystka na skraju bukowego
lasu w Mazańcowicach prowadzi autorską „Pracownię za Buczyną”, gdzie tworzy niezwykłą ceramikę artystyczną oraz biżuterię z brązu i porcelany
inspirowane naturą. W pracowni organizuje również
warsztaty, spotkania ze sztuką i plenery malarskie.
Monika Zawadzka-Adamiak mieszka w Międzyrzeczu Górnym. Ukończyła Akademię Sztuk Pięknych w Poznaniu oraz studia podyplomowe z filozofii, etyki i wiedzy o kulturze na Uniwersytecie
Jana Pawła II w Krakowie. Jej działania artystyczne
skupiają się wokół malarstwa, rysunku, fotografii
oraz oryginalnych połączeń sztuk wizualnych, a w
ostatnim czasie również poezji i prozy. Od wielu lat
edukuje dzieci, młodzież i dorosłych w zakresie
sztuk plastycznych, fotografii oraz wiedzy o kultu-

rze. Artystka swoje prace prezentowała na wystawach indywidualnych krajowych i zagranicznych.
Angażuje się w bardzo różnorodne projekty w zakresie kultury i sztuki m.in. stworzyła scenografię
do filmu „Skoczowskie okruchy, czyli dziesięć
opowieści o Dziadku”. Jest też autorką ilustracji do
książek.
Florian Kohut to uznany artysta plastyk i malarz.
W tym roku obchodzi 55 lat pracy twórczej oraz 30lecie działalności galerii autorskiej „Pod strachem
polnym”. Obchody jubileuszów rozpoczęły się już
w sierpniu 2021 roku, a zakończone zostaną w 2022
r. Międzynarodowym Plenerem Malarskim „Dzień
Stracha Polnego”, organizowanym wraz z Gminą
Jasienica i Powiatem Bielskim, oraz wydawnictwem
o artyście. Jest artystą wszechstronnym, dojrzałym,
uznanym przez krytykę, jak i rzesze miłośników jego sztuki w kraju i granicą. Ma własny, rozpoznawalny przez kolekcjonerów styl. Dowodem uznania
twórczości Floriana Kohuta mogą być liczne nagrody, m.in. Brązowy Medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis, a także wystawy, plenery, spotkania
warsztatowe. Obecnie jego prace znajdują się w
prawie 60 galeriach.
Juliusz Wątroba to z kolei uznany poeta, prozaik,
satyryk, kabareciarz. W tym roku obchodzi 50 lat
pracy twórczej. Jest autorem 53 książek, kilku musicali, spektakli, programów kabaretowych, tekstów
pieśni i piosenek, felietonów. Setki jego wierszy
ukazało się w pismach literackich, kulturalnych, satyrycznych i w edycjach zbiorowych. Laureat około
stu konkursów literackich. Członek Związku Literatów Polskich, Stowarzyszenia Autorów ZAiKS,
Stowarzyszenia Autorów Polskich, Górnośląskiego
Towarzystwa Literackiego. Otrzymał m.in. Nagrodę
Starosty Bielskiego im. Ks. Józefa Londzina, nagrodę Marszałka Województwa Śląskiego, nagrodę
im. Władysława Orkana oraz Brązowy Medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis.
Alina Macher
Więcej o wydarzeniu: www.powiat.bielsko.pl

SPORT MA SIĘ DOBRZE
Sportowcy reprezentujący kluby z powiatu
bielskiego zostali uhonorowani za swoje osiągnięcia podczas dorocznego spotkania środowiska. Znaleźli się wśród nich również młodzi
zawodnicy i trenerzy z terenu gminy Jasienica.
Uroczystość zorganizowano w piątek 8 kwietnia, po raz pierwszy nie w Starostwie Powiatowym, a w nowoczesnej hali Szkoły Mistrzostwa
Sportowego Sportów Zimowych w Buczkowicach. Starosta Andrzej Płonka wraz z przewodniczącym Rady Powiatu Bielskiego Janem Borowskim uhonorował 63 zawodników, którzy odnoszą
sukcesy w takich dyscyplinach, jak lekkoatletyka,
judo, badminton, kajakarstwo, kajak-polo, kultu18

rystyka, akrobatyka, piłka ręczna, skoki narciarskie, kombinacja norweska, narciarstwo biegowe
oraz alpejskie.
Wśród nagrodzonych znaleźli się sportowcy z
terenu gminy Jasienica. W dziedzinie lekkoatletyki nagrodzono dwóch tyczkarzy, Adriana Kupczaka oraz Filipa Kempskiego, reprezentujących
UKS Olimp Mazańcowice, a w badmintonie Julię
Piwowar i Maksymiliana Piekarczyka, oboje z
Beskidzkiego Klubu Badmintona Set Mazańcowice. Starosta docenił również trenerów, m.in.
Piotra Krupińskiego z UKS Olimp Mazańcowice
oraz Bartosza Pietryję z Beskidzkiego Klubu
Badmintona Set Mazańcowice.
maj 2022

NIEZNANA SIOSTRA SKŁODOWSKIEJ
Bronisława Dłuska, lekarka, starsza siostra Marii SkłodowskiejCurie, jest bohaterką filmu, nakręconego przez uczennice szkoły w
Wieszczętach na konkurs „Niezwyciężone. Bohaterki Niepodległej”.
Konkurs po raz IV zorganizował Instytut Pamięci Narodowej, ma
stać się okazją dla młodych ludzi do odkrywania i upamiętniania kobiet, które zasłużyły się w odbudowie Niepodległej. Daje możliwość
poznania historii Polski przez pryzmat indywidualnych biografii.
Uczennice 8 klasy z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wieszczętach:
Adriana Glombitza, Paulina Świerkot i Julia Tymon podjęły się zadania
znalezienia materiałów i przygotowania trzyminutowego filmu o niezwykłej kobiecie, bohaterce, która została uhonorowana Krzyżem lub
Medalem Niepodległości. Wybrały Bronisławę Dłuską. Mało kto wie,
że to starsza siostra Marii Skłodowskiej-Curie. Bronisława jako pierwsza pojechała studiować na paryskiej Sorbonie i obroniła, jako jedna z
pierwszych Polek, doktorat z medycyny.
Przygotowany przez uczennice klip spodobał się jury, które zakwalifikowało drużynę z Wieszcząt do dalszego etapu konkursu. Teraz przed
uczennicami i ich opiekunem warsztaty filmowe oraz promocyjne ze specjalistami współpracującymi
na co dzień z IPN.
Konkurs został objęty honorowym patronatem Małżonki Prezydenta RP Agaty Kornhauser-Dudy.
Link od animacji uczennic z Wieszcząt o Bronisławie Dłuskiej:
https://drive.google.com/file/d/1bmay1NEUeKJ6CHBLfRF0OM0rs1yhKGS-/view
Dagmara Skowron

JEŚLI CHCESZ GDZIEŚ DOJŚĆ, NAJLEPIEJ ZNAJDŹ KOGOŚ, KTO JUŻ TAM DOSZEDŁ
Robert Kiyosaki

Dnia 6 kwietnia 2022 roku w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w
Rudzicy odbyła się kolejna - po dwuletniej przerwie spowodowanej
pandemicznymi restrykcjami - Giełda Edukacyjna, w czasie której
szkoły bielskie oraz placówki z okolic Bielska-Białej przygotowały
dla tegorocznych absolwentów szkół podstawowych swoje edukacyjne oferty. Organizatorem spotkania była Pani Iwona Szcząchor.
Zgromadzonych gości serdecznie powitała dyrektor ZSP w Rudzicy Pani Alicja Radgowska. Giełdę rozpoczęły indywidualne prezentacje, w trakcie których młodzież przekazywała najcenniejsze informacje dotyczące swojej szkoły, jednocześnie zachęcając ósmoklasistów do rozmów przy stoisku. Tegoroczni absolwenci szkoły w
Rudzicy, Wieszczętach oraz Iłownicy bardzo chętnie korzystali z tej
możliwości. W naszych rudzickich murach gościliśmy bowiem reprezentantów aż 23 szkół ponadpodstawowych. Taka forma zapoznania się z ofertą edukacyjną
szkół średnich na rok szkolny 2022/23 przypadła do
gustu uczniom; chętnie dyskutowali z nieco starszymi
kolegami, którzy odpowiadali na nurtujące pytania, z
którymi sami musieli się
mierzyć kilka lat wcześniej.
Plakaty, ulotki promocyjne,
liczne dekoracje, a nawet
słodkie poczęstunki czy
drobny upominek w postaci
sadzonki bluszczu pospolitego pozwalają zaliczyć wydarzenie do
wyjątkowo udanych.
Paulina Majewska-Świgoń
maj 2022
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ZUZANNA PODWÓJNĄ MISTRZYNIĄ ŚWIATA
Zuzanna Pająk wygrała Mistrzostwa Świata w psich za przęgach w dwóch kategoriach.
Mistrzostwa Świata Federacji ICF w wyścigach psich zaprzęgów przeprowadzono od
czwartku 28 kwietnia do niedzieli 1 maja w miejscowości Pledran we Francji.
Zuzanna Pająk, młoda maszerka z Jasienicy,
wystartowała w dwóch klasach: Scooter i Bikejoring Junior. Po dwóch dniach zmagań na technicznej trasie z wieloma odcinkami błotnymi
oraz single-trackami o długości 3,7 km wywalczyła 1 miejsce wraz z tytułem Mistrza Świata w
klasie Scooter Junior Women z jej psem Ziggim.
Z kolei w bikejoringu 1 miejsce i tytuł Mistrza
Świata wywalczyła z psem Pussym. Gratulujemy!
W zawodach wzięło udział łącznie 14 Polaków, zdobyli łącznie 6 medali, w tym 4 złote, 1
srebrny oraz 1 brązowy.

Na zdjęciu Zuzanna na rowerze z psem Pussym.
Foto: Camille Paris

ZWYCIĘSTWO
KAROLINY W OPOLU
Karolina Klajmon z Jasienicy znalazła się w gronie zwycięzców Grand
Prix Opolszczyzny w pływaniu, które
rozegrano 7 maja na Pływalni MOSiR Opole „Wodna Nuta" w Opolu.
Zawody rozegrano na jednej z najnowocześniejszych krytych pływalni w
Polsce. Obiekt dysponuje bowiem jedną
z dwunastu dostępnych w Polsce niecek
olimpijskich, tj. o długości torów 50 m.
Zawodniczka UKS NKP Bielsko-Biała
triumfowała w wyścigu na 50 metrów
stylem grzbietowym dziewcząt dwunastoletnich (0.34,92), ponadto wywalczyła drugie miejsce na 200 metrów stylem
grzbietowym z czasem 2.43,43. (SK)
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SUKCES MŁODEJ KARATEKI
Malwina Korzus, mieszkanka gminy Jasienica, zajęła 2. miejsce w Międzynarodowym Turnieju Kyokushin Cup w Lubawce.
Malwina, sportowa stypendystka Gminy Jasienica, reprezentowała bielski Klub Karate Kyokushin wraz z 15 kolegami. Dla Zespołu IV edycja
Turnieju Lubawka Cup zakończyła się sportowym
sukcesem. Poza srebrem Malwiny jej drużynowy
kolega Miłosz Śliwa wygrał konkurencję kata oraz
zawody w kumite młodzików do 45 kg, zostając
najlepszym zawodnikiem turnieju. Bielski klub karate Kyokushin zajął też 1. miejsce drużynowo.
W zawodach wzięło udział 203 karateków z 17
klubów z Polski, Czech i Ukrainy.

DOBRY WYSTĘP KARATEKÓW

Aż 8 medali przywieźli z Turnieju Karate Kyokushin o
Puchar Burmistrza Będzina zawodnicy Klubu UKS Karate z
Mazańcowic.
W konkurencji kumite złoty medal wywalczyła Gabriela
Adamczyk, srebrne Kacper Karosek i Maja Klemens, z kolei
brązowe – Helena Adamczyk, Dominika Kocoń, Hanna Szafron,
Urszula Długosz i Michał Danel.
Turniej został rozegrany w sobotę 7 maja, łącznie wystartowało w nim 420 zawodników.

maj 2022
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Wypożyczalnia Rowerów Elektrycznych
Międzyrzecze Górne
tel.: 608 052 468
mail: evebike@tlen.pl
www.evebike.pl

Hurtownia budowlana oferującą :
- Kostki brukowe
- Materiały budowlane
- Akcesoria ogrodowe
- Chemia budowlana
Oraz wiele innych asortymentów

Z TYM OGŁOSZENIEM RABAT 10%

Zapraszamy do sklepu w Jasienicy 1411
Tel. 509-287-250 ; 33–815-36-33

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

Istnieje możliwość bezprocentowego kredytowania usług

EKSPRESOWA
NAPRAWA
I WYKONANIE
PROTEZ
BIERY, ul. Ogrodowa 263

TEL.: 504 131 134

maj 2022
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WYRÓŻNIENIA TWÓRCÓW I ANIMATORÓW KULTURY

18

Florian Kohut i Juliusz Wątroba
z dyplomami honorowymi Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego.

Nagrodzone przez Starostę bielskiego: Agnieszka
Loska z Mazańcowic i Monika Zawadzka-Adamiak z
Międzyrzecza Górnego z samorządowcami
i pracownikami kultury.

WYRÓŻNIENI SPORTOWCY I TRENERZY Z TERENU GMINY JASIENICA

Starosta docenił trenera Piotra Krupińskiego
z UKS Olimp Mazańcowice. Nagrodę odebrała
Agata Krupińska, prezes UKS Olimp.

Starosta nagrodził również trenera Bartosza
Pietryję z Beskidzkiego Klubu Badmintona Set
Mazańcowice.

12

18

Nagrodzony przez Starostę bielskiego Adrian Kupczak za osiągnięcia w dziedzinie lekkoatletyki reprezentujący UKS Olimp Mazańcowice.

Nagrodzony przez Starostę bielskiego Filip Kempski
za osiągnięcia w dziedzinie lekkoatletyki
reprezentujący UKS Olimp Mazańcowice.

