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RELACJE WÓJTA GMINY JASIENICA 
ŻYCZENIA NOWO-
ROCZNE 

Korzystając z oka-
zji, że w tym roku spo-
tykamy się po raz pierw-
szy, chciałem złożyć 
wszystkim mieszkańcom 
i sympatykom gminy Ja-
sienica najserdeczniejsze 
życzenia. W pierwszej 

kolejności życzę wiele zdrowia, jak również 
szczęścia, optymizmu, a także wielu powodów do 
uśmiechu każdego dnia i wiary w lepsze jutro. 

PODATKI BEZ ZMIAN 
Na mój wniosek radni na przedświątecznej se-

sji zagłosowali, aby pozostawić na dotychczaso-
wym poziomie zarówno stawki podatku od nieru-
chomości, jak też od środków transportu. Wyja-
śniłem, że nie chcemy stwarzać dodatkowych ob-
ciążeń dla naszych mieszkańców w tym trudnym 
okresie, jakim będzie rok wychodzenia z pande-
mii, która przecież wcale się jeszcze nie skończy-
ła, ze wszystkimi gospodarczymi skutkami.  

OPŁATY ZA ODPADY 
Niestety, wprawdzie nieznacznie, ale jednak 

musieliśmy jako Gmina podnieść stawki opłat za 
śmieci. Przypomnę, że każda gmina zmuszona 
jest do prowadzenia gospodarki odpadami w taki 
sposób, aby całość sama się finansowała. Toteż w 
kosztach opłaty został uwzględniony zarówno 
sam wywóz śmieci z posesji, jak i inne wydatki 
na gospodarkę odpadami w gminie, przede 
wszystkim funkcjonowanie Punktu Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych. 

Na prowadzenie całej gospodarki odpadami 
jeszcze w ubiegłym roku ogłosiliśmy przetarg, 
który został rozstrzygnięty Obsługę zapewni nam 
firma Sanit-Trans, prowadząca działalność go-
spodarczą na terenie naszej gminy. I tak usługa 
odbioru odpadów z posesji i transport ich na wy-
sypisko śmieci w Bielsku kosztować będzie 2,816 
mln zł, zaś obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych – 697 tys. zł., tj więcej o 
149 tys. w stosunku do roku 2020 

Koszty te zostały przeliczone na gospodarstwa 
domowe i mieszkańców w stawkach opłaty za 

śmieci, jakie będą obowiązywać w 2021 r. I tak w 
przypadku rodzin, które wypełniają obowiązek 
segregacji odpadów, wynosi ona 25 zł od osoby, a 
więc o 2 zł więcej niż do tej pory. Gdy dodatkowo 
w gospodarstwie kompostuje się odpady zielone 
to bonifikata od tamtej stawki wynosi 4 zł od oso-
by, a więc obniża ją do 21 zł od mieszkańca. W 
przypadku jednak domów, w których nie wypeł-
nia się obowiązku selektywnego zbierania odpa-
dów, podwyższona opłata wynosi 50 zł od osoby. 

Należy uświadomić czytelnikom, że oprócz 
odpadów odbieranych z posesji , są jeszcze odpa-
dy z PSZOK. I tak w roku 2020 z PSZOK-u zo-
stało wywiezione 237 kontenerów o poj. 5-10m3 
oraz 414 kontenerów o poj. 18-33 m3. Ponadto 
odnotowano 14187wjazdów do punkt selektywnej 
zbiórki, tj średnio 116 wjazdów na dzień otwarte-
go punktu. Dlatego zwracam się z prośbą do na-
szych mieszkańców o to, by były przywożone od-
pady tylko z terenu Gminy Jasienica. Wzrost 
opłaty za śmieci jest spowodowany znacznym 
wzrostem ilości odpadów oddawanych na jasie-
nicki PSZOK. 

Więcej na ten temat nie będę się wypowiadał i 
bardzo liczę na uczciwość mieszkańców Gminy 
Jasienica. 

WIĘCEJ WPŁYWU ZA GRUNTY 
Pod koniec roku Gmina Jasienica sprzedała ko-

lejne grunty w Jasienickiej Niskoemisyjnej Strefie 
Ekonomicznej. Jedna działka o powierzchni 2,53 
hektara zasiliła nasz budżet kwotą blisko 4,88 mln 
zł, kolejna licząca 1,2 hektara – 2,38 mln zł. 
Przypomnę, że jesienią sprzedaliśmy w tym miej-
scu jednemu inwestorowi dwie sąsiadujące ze so-
bą działki o łącznej powierzchni ponad 1 hektara 
za 2,03 mln zł, a także działkę w Jasienicy w re-
jonie torów kolejowych. W tym wypadku za grunt 
o powierzchni 2,4 hektara otrzymaliśmy 4,35 mln 
zł. 

Tak więc nasz budżet w 2020 r. ze sprzedaży 
działek na Strefie został zasilony na ponad 9,3 
mln zł, a łącznie ze sprzedaży gruntów–13,65 mln 
zł. A chcę przypomnieć, że nie wyprzedajemy 
gruntów niezbędnych nam do tworzenia prze-
strzeni publicznej czy infrastruktury gminnej. Do 
sprzedaży przeznaczyliśmy kolejne grunty przy-
gotowane właśnie w tym celu – na  
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RELACJE WÓJTA GMINY JASIENICA 
sprzedaż i zasilenie gminnej kasy. Nad stworze-
niem Jasienickiej Strefy Ekonomicznej pracowa-
liśmy cała dekadę, od pięciu lat mamy z tego tytu-
łu dochody, które przeznaczamy na rozwój – 
łącznie do tej pory blisko 36 mln zł. 

SYTUACJA FINANSOWA GMINY 
Mówiąc o wpływach do budżetu z tytułu 

sprzedaży gruntów, warto wspomnieć o całościo-
wej sytuacji finansów Gminy Jasienica. Rok 
2020, okres pandemii, nie sprzyjał stabilności i 
wpływom z tych zwykłych źródeł.  

Szacujemy, że z tego powodu nasze dochody 
zostały uszczuplone o ok. 1 mln zł. 

A mimo tego udało się nam utrzymać stabil-
ność finansów, co więcej Gmina wkracza w 2021 
r. z nadwyżką, która pozwala czuć się bezpiecznie 
dzięki co najmniej kilkunastu milionom złotych – 
może nawet więcej – jakie zachowamy na „czarną 
godzinę”. 

Wśród tych dodatkowych wpływów do gmin-
nego budżetu należy zaliczyć rządowe wsparcie, o 
które zabiegaliśmy.Ale głównym źródłem stabil-
ności naszych finansów są właśnie pieniądze po-
zyskane ze sprzedaży gruntów, przede wszystkim 
w Strefie.  

BUDŻET I INWESTYCJE 
Cieszę się więc, że mimo trudnego okresu, 

mamy fundusze na rozwój naszej gminy. Cały 
czas musimy o tym pamiętać, że pandemia jesz-
cze nie minęła i nie wiadomo, co może jeszcze 
nastąpić, toteż uważnie należy śledzić sytuację. 
Ostrożnie, ale z optymizmem patrzymy na tego-
roczną działalność naszej Gminy. Jesteśmy przy-
gotowani, aby na szeroką skalę dalej rozwijać in-
frastrukturę społeczną i techniczną w sołectwach 
naszej gminy, prowadzić inwestycje, które ze 
spokojem pozwolą nam myśleć o przyszłości nas, 
naszych dzieci i kolejnych pokoleń mieszkańców 
gminy Jasienica. 

Budżet, który przedstawiłem Radzie Gminy 
został uchwalony jednogłośnie, jest większy niż w 
ub. roku. Wydatki sięgną blisko 144 mln zł i nie 
zabraknie w nim inwestycji tworzonych z myślą o 
przyszłości i służących rozwojowi całej gminy. 
Powstaną m.in. wodociągi w Rudzicy, Grodźcu i 
Międzyrzeczu Górnym, zostanie rozbudowana 
kanalizacja. 

Na inwestycje w mienie gminne zaplanowali-
śmy 7,68 mln zł, np. na rozbudowę i budowę no-
wych instalacji fotowoltaicznych na budynkach 
użyteczności publicznej czy rozpoczęcie budowy 
strażnicy OSP w Łazach. Kontynuowane będą 
rozbudowy strażnicy OSP w Jasienicy, budynku 

szkoły w Świętoszówce, sali gimnastycznej w 
Międzyrzeczu Górnym, a także dokończenie bu-
dynku Centrum Informacji Turystycznej. 

Zamierzamy zbudować dwie kolejne tężnie so-
lankowe, w Rudzicy i Międzyrzeczu Dolnym, 
nowy skatepark w Jasienicy oraz rozbudować za-
plecze sportowo-gospodarcze w Landeku. 

Sporo się będzie działo na drogach. Będziemy 
m.in. partycypować w kosztach modernizacji dro-
gi Międzyrzecze – Mazańcowice. Wśród inwesty-
cji na drogach gminnych należy wymienić budo-
wę drugiej drogi dojazdowej do Strefy, parkingu 
obok szkoły w Jasienicy i rozbudowę parkingu 
przy OSP w Świętoszówce, także rozbudowę 
oświetlenia ulicznego na terenie sołectw. 

Wkrótce rozstrzygnie się także sprawa rozbu-
dowy ważnej drogi Międzyrzecze – Rudzica, do 
której – w przypadku uzyskania dofinansowania – 
dołożymy swoją część. 

MASECZKI DLA SENIORÓW 
Przekazujemy dla seniorów w naszej gminie 

ochronne maseczki płócienne, a więc do wielo-
krotnego wykorzystania. Wydrukowaliśmy na 
nich herb naszej gminy. Choć w ten skromny spo-
sób chcemy wesprzeć osoby starsze, najbardziej 
narażone na skutki zarażenia koronawirusem. Za-
leży nam, aby pamiętały, że w miarę naszych 
możliwości mogą liczyć na naszą gminną spo-
łeczność, że nie pozostawiamy ich samym sobie. 
Maseczki dystrybuujemy poprzez koła Polskiego 
Związku Emerytów i Rencistów w Jasienicy, Ru-
dzicy, Bierach, Mazańcowicach i Międzyrzeczu 
Górnym, a także rady sołeckie. 

POŻEGNANIE KS. JANA FROELICHA 
Z ogromnym żalem żegnaliśmy ks. kanonika 

Jana Froelicha, proboszcza parafii Najświętszego 
Serca Pana Jezusa w Bierach, pierwszego dzieka-
na utworzonego w 2017 r. dekanatu jasienickiego 
w naszej bielsko-żywieckiej diecezji. Ks. Jan 
zmarł we wtorek 5 stycznia. 

Był bardzo kompetentnym kapłanem, skrupu-
latnym proboszczem, oddanym sprawom 
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zarówno Bożym, jak i powierzonych swojej pie-
czy wiernym. Wiem, że miał bardzo dużo różnego 
rodzaju planów, także tych związanych z parafią 
w Bierach. Jak jednak widać, Boże plany były 
wobec niego inne, w tym roku w kwietniu miał 
obchodzić 40-lecie kapłaństwa. Nie nam osądzać, 
trzeba się z tym pogodzić. Będziemy dobrze 
wspominać ks. Froelicha i żal nam, że tak szybko 
odszedł. 

RADIOWÓZ DLA KOMISARIATU 
Jeszcze w grudniu do Komisariatu Policji w Ja-
sienicy trafił nowy radiowóz marki Toyota Corol-
la z napędem hybrydowym wartości ponad 100 
tys. zł. Jako Gmina Jasienica dołożyliśmy do za-
kupu 45 tys. zł, od dawna bowiem wspieramy na-
szą Policję w zakupie nowoczesnego sprzętu. 
Uważamy, że funkcjonariusze powinni zapewniać 
mieszkańcom naszej gminy bezpieczeństwo, słu-
żyć im w różnego rodzaju przypadkach czy to 
prewencyjnie, czy już interwencyjnie, gdy docho-
dzi do złamania prawa. A trudno wykonywać 
swoją pracę bez należytego wsparcia w nowocze-
snym sprzęcie. Mam nadzieję, że pojazd dobrze 
się będzie sprawował w zapewnieniu bezpieczeń-
stwa. 

WÓZ BOJOWY DLA MAZAŃCOWIC 
Druhowie z jednostki OSP w Mazańcowicach 

jeszcze przed świętami otrzymali do podziału bo-
jowego fabrycznie nowy wóz ciężki. Samochód 
został przygotowany na podwoziu ciężarówki 
marki Renault K440 i robi rzeczywiście wielkie 
wrażenie. Ma m.in. terenowy napęd 6x6, a więc 
właściwie może dojechać w każde miejsce w na-

szej gminie, tym bardziej, że posiada potężny sil-
nik. Wyposażony został w bardzo duży zbiornik 
główny na 10 tys. litrów. Auto jest wszechstronne 
i dysponuje dużymi możliwościami ratowniczo-
gaśniczymi, znacznie więc ułatwi działania stra-
żakom OSP Mazańcowice na terenie zarówno na-
szej gminy, jak i sąsiednich miejscowości. Jako 
Gmina ze swego budżetu dołożyliśmy 530 tys. zł, 
pozostałe ponad pół miliona złotych pozyskali-
śmy w różnych źródłach zewnętrznych. 

SZEROKA AKCJA SERCA 
Bardzo dziękuję wszystkim osobom, które za-

angażowały się w akcję stawiania specjalnych 
metalowych pojemników w kształcie serc na tere-
nie naszej gminy. Do tych serc odkłada się plasti-
kowe nakrętki, a dochód z ich sprzedaży służy fi-
nansowemu wsparciu pomocy dla chorych dzieci. 

I tak serce w Rudzicy oraz dwa w Jasienicy 
stanęły dla chorego Kubusia, mieszkańca Rudzi-
cy. Wcześniej czerwony pojemnik w kształcie 
serca stanął przy remizie strażackiej w Iłownicy i 
także w Wieszczętach przy strażnicy OSP z myślą 
o pomocy Szymusiowi, mieszkańcowi Iłownicy-
oraz w centrum Landeka dla Szymonka. 

GRATULACJE ZA SUKCESY 
Okres świąteczny i przełomu roku nie był zbyt 

obfity w wydarzenia sportowe i różnego rodzaju 
spotkania i rywalizacje. Tym bardziej powinni-
śmy się cieszyć z tych zwycięstw naszych miesz-
kańców, które przynoszą nam dumę i radość. 

Chciałem serdecznie pogratulować po raz ko-
lejny w ostatnich miesiącach Karolinie Klajmon, 
odnoszącej sukcesy w pływaniu. Karolina w pre-
stiżowych zawodach pływackich „Bijemy Rekor-
dy” w Oświęcimiu zdobyła dwa srebrne medale 
na 100 m stylem grzbietowym oraz na 100 m sty-
lem zmiennym. Co warte podkreślenia, w obu 
przypadkach pobiła swoje dotychczasowe rekor-
dy. 

Z kolei drużyna Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego w Grodźcu zdobyła wyróżnienie 
podczas IX Powiatowego Konkursu Udzielania 

Pierwszej Pomocy, za co zawodnikom, jak i opie-

kunom składam gratulacje. Szczególnie wyróżniła 

się Maja Homa z V klasy, jej więc również gratu-
luję. 

Notował Mirosław Łukaszuk 

„Małe kroki, które robisz do przodu, 
są lepsze niż te duże, które tylko planujesz.” 

*** 

Znajdź pasję, a nie znajdziesz czasu, by się nad sobą użalać. 
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ZMARŁ KS. KAN. JAN FROELICH, 
PROBOSZCZ PARAFII W BIERACH 

Zmarł ks. kan. Jan Froelich, proboszcz parafii pw. Najświętsze-

go Serca Pana Jezusa w Bierach, wcześniej przez 28 lat proboszcz 

parafii pw. Znalezienia Krzyża Świętego w Wiśle Głębcach. Prze-

żył 65 lat, z czego 39 jako kapłan. 

Śp. ks. kan. Jan Froelich z naszą gminą związany był od 2015 

roku. W dniu 29.08.2015 r. objął urząd proboszcza parafii Naj-

świętszego Serca Pana Jezusa w Bierach. Był w Zarządzie Fundacji 

„Pomóżmy Ubogim”, która działa przy parafii.  W tym czasie, kie-

dy proboszczem był ks. kanonik Froelich zostały zrealizowane dwa projekty unijne, został wy-

remontowany budynek katechetyczny i stworzono klub seniora przy współpracy z gminą Jasie-

nica. 

Od 2017 r. pełnił posługę Dziekana Dekanatu Jasienickiego. 

Śp. ks. Froelich zmarł 5 stycznia 2021 r., kilka dni przez Świętem Chrztu Pańskiego, obcho-

dzonym przez kapłanów Wspólnoty Chrystusa Sługi, do której należał zmarły, jako Święto 

Chrystusa Sługi. Żył chryzmatem diakonii, darem służby. Jak często podkreślał, uważał się za 

kapłana ukształtowanego przez Ruch Światło-Życie. Już w pierwszych latach swego kapłań-

stwa zaangażował się w ruch oazowy i ewangelizację. 
Pochodził z parafii pw. Matki Boskiej Królowej Pokoju w Tarnowskich Górach. Urodził się 

16 kwietnia 1955 r. w Chorzowie. Dokładnie 26 lat później, w 1981 r. przyjął święcenia ka-

płańskie w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach z rąk ks. Biskupa Herberta Bednorza.. Jako 

wikariusz pracował w parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Tychach i św. Wojciecha w Mikoło-

wie. W 1987 r. został proboszczem w Wiśle Głębcach, gdzie wybudował plebanię i dom kate-

chetyczny.  

„Był bardzo gorliwy w kapłaństwie. Skrupulatny. Od lat seminaryjnych ciężko chorował” – 

wspomina swego zmarłego kolegę i krajana ks. Marcin Aleksy, pochodzący z tej samej parafii 

w Tarnowskich Górach. 

 Księdza kanonika Jan Froelicha  żegnanow  Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa 

w Bierachw dniu 8 stycznia. W ostatniej drodze towarzyszyli Mu Biskup Ordynariusz 
Roman Pindel, księża, władze samorządowe, delegacje z poszczególnych wspólnot działają-
cych przy parafii, najbliższa rodzina oraz parafianie. W dniu 9 stycznia miały miejsce uroczy-

stości pogrzebowe w parafii pw. Znalezienia Krzyża Świętego w Wiśle Głębce, gdzie spoczął 
na miejscowym cmentarzu.  

Redakcja 

Jak trudno żegnać kogoś, kto jeszcze mógł być z Nami..." 
 

Z wielkim smutkiem i głębokim żalem 

przyjęliśmy wiadomość o śmierci 

Śp. ks. kanonika Jana Froelicha 

Dziekana Dekanatu Jasienickiego 

 Rodzinie, Bliskim zmarłego i parafianom z Bier  

składamy wyrazy najgłębszego współczucia. 

Wójt Gminy Jasienica 

Przewodniczący i Radni Rady Gminy Jasienica 
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BLIŻEJ ODWIERTU W GRODŹCU 

Wniosek Gminy Jasienica o odwiert w 

Grodźcu przeszedł pozytywnie ocenę formalną 

i został dopuszczony do finału konkursu na 

udostępnianie wód termalnych. 

– Zabiegamy o pieniądze na bardzo kosztowne 

odwierty, które pozwolą nam pozyskiwać gospo-

darczo ciepłe wody, jakie prawdopodobnie znaj-

dują się pod ziemią na naszym terenie. Liczymy, 

że na ich podstawie będzie można w gminie Ja-

sienica prowadzić działalność leczniczą i rehabili-

tacyjną, a ciepłe źródła zostaną wykorzystane do 

ogrzewania mieszkań – wyjaśnia wójt gminy Ja-

sienica Janusz Pierzyna. Mając ciepłe źródła – a 

w Polsce najczęściej występują takie o właściwo-

ściach prozdrowotnych – będzie można zbudować 
sieć leczniczych basenów wraz z towarzyszącą im 

infrastrukturą turystyczną, co wpisuje się w pro-

jekt Jasienickiego Kurortu Zamkowego w Grodź-
cu. 

Żeby jednak do tego doprowadzić, należy 

wcześniej wykonać wiercenia. Dlatego Gmina Ja-

sienica złożyła wniosek do programu: „Racjonal-

ne gospodarowanie odpadami i ochrona po-

wierzchni ziemi. Udostępnianie wód termalnych 

w Polsce (2020)”. Ostatnio wójt otrzymał infor-

mację, że jasienicki wniosek przeszedł pozytyw-

nie pierwszy etap oceny formalnej, to początek 

drogi, ale cieszy. Gmina Jasienica wnioskuje o 

blisko 14,9 mln zł, co stanowi pełny koszt reali-

zacji projektu. 

Chodzi o wykonanie otworu poszukiwawczo-

rozpoznawczego wód termalnych „Jasienica GT-

1” w Grodźcu do głębokości 1800 m (+/-10 

proc.). Przewiercenie nastąpi metodą obrotową z 

zastosowaniem urządzenia wiertniczego i płuczki 

wiertniczej odpowiedniej do rodzaju skał, zgodnie 

z zatwierdzonym w projekcie robót geologicz-

nych. 

Realizacja projektu zakłada również wykona-

nie dokumentacji hydrogeologicznej, co nastąpi 

po zakończeniu wiercenia otworu oraz zakończe-

niu wszystkich badań polowych i laboratoryjnych. 

W dokumentacji tej zostanie opisana budowa geo-

logiczna badanego rejonu oraz zostaną przeanali-

zowane przebadane warunki hydrogeologiczne. 

Dokumentacja hydrogeologiczna będzie stanowiła 

podstawę do zatwierdzenia zasobów wód termal-

nych oraz do wystąpienia o koncesję na ewentu-

alną eksploatację 
www.jasienica.pl

 
POKONAŁEŚ COVID-19? PODARUJ PREZENT 

Samorządowcy z powiatu bielskiego za-

chęcają mieszkańców, którzy przeszli korona-

wirusa do oddawania osocza. – Już nie trzeba 

jechać w tym celu do Katowic, czy Raciborza. 

Można to zrobić w oddziale terenowym Regio-

nalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecz-

nictwa w Bielsku-Białej. Dziękuję wojewodzie 

śląskiemu za stworzenie tej możliwości – mówi 

starosta Andrzej Płonka. Samorządowiec ma 

nadzieje, że dzięki temu więcej ozdrowieńców z 

Podbeskidzia zdecyduje się oddać osocze. 

Epidemia nie odpuszcza, zachorowalność 
nadal jest wysoka, a eksperci obawiają się następ-

nych tygodni. – To niestety nie koniec walki z ko-

ronawirusem. Tymczasem słyszymy, że osocze od 

jednego ozdrowieńca może pomóc w leczeniu 

nawet trzech chorych! Stąd nasz apel. Możemy 

zrobić komuś piękny prezent – ratując mu życie–

zachęca starosta Płonka. Poniżej informacje, kto i 

kiedy może oddać osocze. Takie wiadomości po-

jawią się też na stronach internetowych gmin z 

powiatu bielskiego. 

Korzyści dla oddających osocze 

Donatorzy osocza mogą liczyć na te same 

bonusy, z jakich korzystają dotychczasowi krwio-

dawcy: zwrot kosztów podróży, ulgę podatkową 
na darowiznę, urlop w dniu donacji oraz ekwiwa-

lent za „utracone” kalorie w postaci kilku tabli-

czek czekolady. 

W bielskim RCKiK nie ma obecnie koniecz-

ności telefonicznego umawiania się, aby oddać 
krew. Zanim jednak przystąpi się po raz pierwszy 

do donacji, warto zasięgnąć informacji, czy speł-

nia się wszystkie konieczne kryteria. 

Terenowy Oddział w Bielsku-Białej znajduje 

się przy ul. Wyspiańskiego 21 (na terenie Be-

skidzkiego Centrum Onkologii-Szpitala Miejskie-

go im. Jana Pawła II ). Jest możliwość wejścia od 

ul. Grunwaldzkiej, naprzeciwko Tesco. 

tel. (33) 812 21 90, (33) 822 18 39 

W każdą pierwszą środę miesiąca rejestracja 

dawców czynna jest do godz. 16.30. 

 
www.jasienica.pl
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SZLACHETNA PACZKA POMOGŁA 
SENIORCE Z IŁOWNICY 

Pani Katarzyna H. z Iłownicy dzięki Szlachetnej Paczce i wielu 

ludziom dobrej woli z Iłownicy i nie tylko, ma godne warunki do ży-
cia. 

Pod koniec 2020 r. grupa osób o wielkich sercach, przy wsparciu 

„Szlachetnej Paczki”, rozpoczęła remont domu pani Katarzyny. Dom 

wymagał wielu prac, gdyż ze względu na wiek właścicielki i jej trudną 
sytuację materialną przez około 20 lat nic przy nim nie zostało wykonane. Teraz zmieniono instalację 
elektryczną, doprowadzono wodę, odmalowano ściany, położono podłogi, wykonano funkcjonalną ła-

zienkę, zmieniono meble...  

Pani Kasia może teraz w odpowiednich warunkach mieszkać i zaspakajać podstawowe potrzeby ży-
ciowe, a przede wszystkim przywrócono jej nadzieję i wiarę w bezinteresowną dobroć ludzi.  

Koordynatorzy całej akcji, a jednocześnie darczyńcy pragną serdecznie podziękować wszystkim 

osobom, które pomogły sędziwej pani Kasi. Serdecznie w imieniu własnym i pani Kasi dziękujemy: 

• darczyńcom Szlachetnej Paczki: Sebastianowi Zółkowskiemu, Anecie Staniek i Jakubowi Balonowi, 

• oraz ludziom o wielkich sercach, którzy wspomogli dzieło swoją pracą lub materiałami, a są to: 

Czesław Kulas, Andrzej Nowok, Anita i Zdzisław Zamarscy, Marek Mencnarowski, Elżbieta Ty-
mon, Iwona Tymon, Katarzyna i Franciszek Mencnarowscy, Edward Żurat, Otylia i Krzysztof Pila-

rzowie. 

Jesteśmy wdzięczni wszystkim tym, którzy podzielili się szczęściem z potrzebującą mieszkanką 
Iłownicy. 

Irena i Antoni Sojkowie  

SZCZEPIENIE SENIORÓW 80+ 
Drodzy Mieszkańcy, szczepionka przeciwko 

COVID-19 to jeden z kluczowych elementów po-

wstrzymania rozprzestrzeniania się koronawirusa. Aby 

osiągnąć cel musimy wykazać się solidarnością i od-

powiedzialnością, dlatego zapraszamy do udziału w 

Narodowym Programie Szczepień przeciw COVID-19 

przeznaczonych dla seniorów 80+. 

Procedura będzie prosta i bezpieczna, a rejestra-
cja rozpoczęła się od 15 stycznia 2021 r. 

Poszczególne jej etapy to: 

1. Rejestracja – online: przez infolinię, u lekarza POZ 

lub poprzez Internetowe Konto Pacjenta, 

2. Wypełnienie krótkiego kwestionariusza na temat 

stanu zdrowia, 

3. Zgłoszenie do punktu szczepień – kwalifikacja 

przez lekarza, 

4. Wykonanie szczepienia oraz obserwacja pacjenta 

po szczepieniu, 

5. Powtórzenie procesu po upływie 21 dni – bez ko-

nieczności ponownej rejestracji. 

Zgłoszone punkty szczepień w gminie Jasienica: 

• Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Familia-

Med.” - tel. (33) 815 22 11, email: familiamed-

spp@gmail.com 

• Ośrodek Zdrowia w Jasienicy - tel. (33) 815 24 32, 

email: jasienica@sgzozjasienica.pl  

• Ośrodek Zdrowia w Rudzicy - tel. (33) 815 27 20, 

email: rudzica@sgzozjasienica.pl 

Medea centrum medyczne spółka z o o Mazańcowice 

tel. 535 550 105, tel. 731 450 105, tel. 531 550 105, 

email: kontakt@medea-mazancowice.pl  

Całodobowa infolinia Narodowego Programu Szcze-

pień przeciw COVID-19: nr tel. 989 

Ponadto informuję, że osoby: 

1. posiadające aktualne orzeczenie o niepełnospraw-

ności w stopniu znacznym:  

• o kodzie R (upośledzenie narządu ruchu, w tym 

m.in. wady wrodzone i rozwojowe narządu ruchu, 

układowe choroby tkanki łącznej, zapalenie sta-

wów, choroby zwyrodnieniowe stawów, nowotwo-

ry narządu ruchu czy amputacje oraz wiele innych 

schorzeń w obrębie narządu ruchu)  

• lub kodzie N (choroby neurologiczne, w tym m.in. 

naczyniopochodny udar mózgu, guzy centralnego 

układu nerwowego, pourazowa cerebrastenia i en-

cefalopatia, choroby rdzenia kręgowego i inne),  

• I grupę z w/w schorzeniami, 

2. mające trudności z dostępem do punktu szczepień 

(np. osoby starsze niemające możliwości samo-

dzielnego dojazdu do punktu szczepień),  

w celu ustalenia ewentualnego dojazdu prosi się o 

kontakt telefoniczny pod uruchomionym przez Urząd 

Gminy numerem infolinii 603 965 244 (od godz. 

8.00 do 16.00, od poniedziałku do piątku). 

Janusz Pierzyna 

Wójt Gminy Jasienica 
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#CHALLENGEKOLĘDOWY#ORSZAKTRZECHKRÓLI 
#OrszakwŁodzi Challenge to kolędowa akcja z pięknym celem. Polega na nagraniu dowolnej kolę-

dy i opublikowaniu jej w mediach społecznościowych z hashtagiem #OrszakwŁodzi. 
Celem akcji #OrszakwŁodzi Challenge jest zbiórka darów dla Łódzkiego Hospicjum dla Dzieci – 

Łupkowa. Hospicjum otacza opieką 97 małych pacjentów, z których większość potrzebuje specjali-
stycznego sprzętu medycznego. Obecnie na przyjęcie do Hospicjum czeka pięcioro dzieci, dla których 
brakuje respiratorów. Koszt jednego urządzenia to minimum 21 000 zł. Potrzebujemy więc 105 000 zł. 
Trzej Królowie już 6 stycznia 2021 przekazali dar 
dla Hospicjum, dlatego wiele osób i instytucji 
szybko podjęło kolędowe wyzwanie!  

Kolędową akcję rozpoczęła w naszej Gminie 
Parafia pw. Narodzenia św. Jana Chrzciciela w 
Rudzicy. Księża i parafialna schola wykonały 
piękną kolędę w Dolinie Świętego Wendelina i 
nominowali:  
Gminę Jasienica, Parafię św. Marcina z Między-
rzecza i OSP Rudzica.  
Wszyscy podjęli nominację.  

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Kolęda w wykonaniu Wójta Gminy Jasienica 
Janusza Pierzyny, Przewodniczącego Rady Gminy 
Czesława Machalicy, Zastępcy Wójta Krzysztofa 
Wieczerzaka oraz pracowników samorządowych 
przy wsparciu Stanisława Urbana, kierownika ze-
społu Big Band.  

Kolęda w wykonaniu księży i młodzieży 

z Parafii św. Marcina w Międzyrzeczu 

Licznie kolędują i winszują druhowie z Ochot-

niczej Straży Pożarnej w Rudzicy. 

#challengekolędowy podjęli również nomino-
wani przez Gminę Jasienica:  
Zespól Regionalny „Jasieniczanka”, Blach-
Kapela Jasienica i Chór Hejnał Mazańcowice 
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SERCA – JAK GRZYBY PO DESZCZU 
Zbieranie nakrętek to prosty sposób na to, aby zaangażować się w pomoc innym, nauczyć się wraż-

liwości na potrzeby drugiego człowieka, jak również zadbać o nasze środowisko. Zatem cieszy fakt, że 
już 6 metalowych serduszek jest w naszej  gminie. A co najważniejsze zapełniają się w bardzo szybkim 

tempie, co świadczy o dużej wrażliwości naszych mieszkańców i chęci pomo-

cy. 

Dzięki zaangażowaniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Wieszczętach powstał 

projekt „Czerwonego serca na nakrętki”. Serce to można znaleźć przy budynku 

OSP. Zachęcamy mieszkańców Wieszcząt, Bielowicka, jak również sąsiednich 
miejscowości do zbierania nakrętek i wrzucania ich do pojemnika.  

Nakrętki zbieramy dla Szymusia, mieszkańca gminy Jasienica, sołectwa 

Iłownica. 

Więcej o pomocy dla Szymona www.fundacjasercadlamaluszka.pl/.../szymon 
*** 

 Inicjatorzy akcji, Rada Sołecka i Radni z Rudzicy, zachęcają 
mieszkańców do zaangażowania się w akcję charytatywno-

ekologiczną. – Codziennie miliony plastikowych nakrętek lądu-
je w koszu na śmieci. A można je przecież wykorzystać w 

znacznie lepszy sposób – przekonują organizatorzy. 

Ten specjalny metalowy kosz obok kiosku przy kościele pa-

rafialnym w Rudzicy został postawiony z myślą o pomocy dla 
chorego Kubusia, mieszkańca Rudzicy. Wymaga on opieki wie-

lu specjalistów, intensywnej rehabilitacji oraz specjalistycznych 

sprzętów wspomagających jego rozwój i ułatwiających byt. 

Kubuś jest jednym z około 500 dzieci na świecie, u których 
zdiagnozowano NKH. 

Zebrane plastikowe nakrętki zostaną sprzedane, a dochód za-

sili konto pomocy dla Kubusia. Więcej na ten temat na stronie 

www.fundacjasercadlamaluszka.pl. 
*** 

Kolejne dwa serca stanęły w Jasienicy. 

Charakterystyczne pojemniki na plastikowe nakrętki 

stanęły w dwóch miejscach Jasienicy: 

• przy przystanku, naprzeciwko Urzędu Gminy 

Jasienica 

• przy sklepie Roll 
Nakrętki z napełnionego serca zostaną przekazane 

również dla Kubusia, mieszkańca Rudzicy. 

Inicjatorami akcji są Wójt, Rada Sołecka i Radni z Ja-
sienicy, którzy zachęcają mieszkańców do zaangażo-

wania się w akcję charytatywno-ekologiczną. 
Więcej na ten temat na stronie 

www.fundacjasercadlamaluszka.pl. 

Przypomnijmy, że w gminie Jasienica takie zbiórki 

prowadzi m.in. sołectwo Landek, z której dochód zostanie przeznaczony na leczenie i rehabilitację 
Szymonka. 

Szczegóły dostępne https://www.facebook.com/Stawiarskiego/ 
W podobny sposób prowadzona jest zbiórka w sołectwie Iłownica i tu dochód ze sprzedaży plasti-

kowych nakrętek zostanie przekazany na pomoc niespełna dwuletniemu Szymusiowi. 

Więcej o pomocy dla Szymona https://www.fundacjasercadlamaluszka.pl/.../szymon 
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PONAD 9 MLN ZA DZIAŁKI 
W ostatnich dniach 2020 r. Gmina Jasienica 

sprzedała kolejną działkę na terenie Jasienickiej 
Niskoemisyjnej Strefy Ekonomicznej. Łącznie w 
ub. roku z tego tytułu do budżetu Gminy wpłynę-
ło ponad 9 mln zł. 

Jeszcze końcem roku we wtorek 29 grudnia 
Wójt Gminy Jasienica Janusz Pierzyna podpisał akt 
notarialny sprzedaży działki o powierzchni 1,2 ha na 
terenie Jasienickiej Niskoemisyjnej Strefy Ekono-
micznej. Za kwotę 2,377 mln zł kupiła ją bielska 
firma Marion. Wcześniej w grudniu sprzedana zo-
stała działka o powierzchni 2,53 ha za blisko 4,88 
mln zł, a w październiku inwestor z Buczkowic ku-
pił dwie sąsiadujące działki o łącznej powierzchni 
1,0556 ha za 2,03 mln zł. Łącznie więc w ub. roku 
Gmina sprzedała cztery działki o łącznej powierzch-
ni 4,8 ha za 9 285 472,95 zł brutto. Do tego należy 
doliczyć sprzedaż działki poza Strefą, w pobliżu sta-
cji kolejowej o pow. 2,4 ha za 4,35 mln zł. 

– Sprzedaż zgromadzonych przez nas gruntów 
ma na celu uzyskanie stabilnego funduszu inwesty-
cyjnego Gminy. Pandemia sprawiła, że pojawiło się 
zagrożenie co do wysokości zaplanowanych docho-
dów, a przecież nie wiadomo też, co nas czeka w 

najbliższych miesiącach. Tymczasem cały czas za-
leży nam na rozwoju gminy i konsekwentnie chce-
my realizować plany inwestycyjne, na które potrze-
ba środków finansowych. Okazaliśmy się przezorni, 
przygotowując przez wiele lat i dużym nakładem sił 
projekt Jasienickiej Niskoemisyjnej Strefy Ekono-
micznej, który teraz pozwala nam ze spokojem pa-
trzeć na nasze inwestycyjne plany. Dodatkowo mo-
żemy nie podwyższać podatków, w zamian pozy-
skujemy dodatkowe środki finansowe ze źródeł ze-
wnętrznych – mówi wójt. 

Jasienicką Niskoemisyjną Strefę Ekonomiczna 
otwarto w 2015 r., wtedy też sprzedano działkę o 
pow. 2,4879 ha za kwotę 3 239 633,04 zł. W 2016 
roku też jedną działkę, o pow. 2,1801 ha za 2 925 
013,80 zł, w 2017 roku trzy działki o pow. 4,2123 
ha za kwotę 5 651 601,54 zł brutto, a w 2018 roku 
trzy działki za 14 758 339,50 zł. Uwzględniając 
więc także działki sprzedane w 2020 r. łącznie Gmi-
na sprzedała 12 działek o powierzchni 23,5 hektara 
za 35,86 mln zł. 

Trzeba powiedzieć, że w okresie tych ostatnich 
20 lat – zakupiliśmy na rzecz Gminy 284,6884 ha, 
dodaje wójt. 

www.jasienica.pl

STATYSTYKA ZA 2020 ROK 
Znane są już niektóre statystyki dotyczące roku 
2020 w gminie Jasienica. 

Na koniec 2020 roku gmina Jasienica liczyła 
24289 mieszkańców, w tym 11947 mężczyzn i 
12342 kobiety. To o 121 osób więcej niż przed ro-
kiem.  

W ub. roku w Gminie Jasienica urodziło się 268 
dzieci, w tym 140 chłopców i 128 dziewczynek. 
Najpopularniejsze imiona dla chłopców to Filip, 
Jakub, Nikodem, Leon, zaś dla dziewczynek – 
Laura, Wiktoria, Milena, Zuzanna.  
W tym samym okresie zmarły 256 osób, w tym 146 
mężczyzn i 110 kobiet. 

Z kolei związek małżeński zawarło 185 miesz-
kańców.  

Warto dodać, że w Urzędzie Stanu Cywilne-
go Jasienica w 2020 roku wręczono 40 medali 
dla par małżeńskich obchodzących jubileusze 
długoletniego pożycia małżeńskiego. Rok 
wcześniej podobnych par małżeńskich było 43. 

PARKING DLA PACJENTÓW 
Zakończyła się budowa parkingu przy ośrodku 

zdrowia w Rudzicy. 
Wójt Janusz Pierzyna wyjaśnia, że nowy parking 

ułatwi dostęp do popularnego wśród mieszkańców 
gminy ośrodka zdrowia w Rudzicy. Przychodnia funk-
cjonuje w dwupiętrowym budynku. Jeszcze rok temu 
osoby starsze i mające problemy z poruszaniem się 
musiały pokonać schody, aby dostać się do lekarza. – 
Dlatego przystosowaliśmy obiekt, aby był w pełni do-
stępny dla osób z niepełnosprawnościami. Niedawno 
wybudowaliśmy windę, a teraz oddajemy kolejną in-
westycję, która służyć będzie wygodzie pacjentów – 
mówi wójt. 

Równy parking tuż przy budynku umożliwia nie 
tylko pozostawienie samochodu w pobliżu wejścia do 

windy, ale także bezpieczne i łatwe dojście do niej. 
Powstał na miejscu dotychczasowego utwardzonego 
placu postojowego przy ośrodku zdrowia, jest nieco 
większy od poprzedniego i mieści więcej aut – 26. 
Dwa oznaczone miejsca dla osób z niepełnosprawno-
ściami usytuowano w pobliżu wejścia do windy. Od 
miejsc postojowych do budynku prowadzi nowy 
chodnik, którym bezpiecznie każdy pacjent dotrze do 
przychodni, postawiono również ławki. 
Całość ma powierzchnię 990 mkw. (9,9 ara) i koszto-
wała budżet Gminy Jasienica 307 tys. zł. Wraz z bu-
dową parkingu przeprowadzono inne niezbędne prace, 
m.in. rozbudowano odwodnienie o dodatkowe przyka-
naliki i wpusty deszczowe. 

 www.jasienica.pl 
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Z  G Ó R K I … 
Nowy (oby lepszy) Rok! 

 
Stary Rok pożegnaliśmy bez żalu, bo namącił 

niemiłosiernie, już i tak w pełnych chaosu świe-

cie. Wstrzymał obłąkańczy wyścig za kolejnymi 

nowościami, czy nowinkami; za rekordami spor-

towymi i rekordami oglądalności tandetnych pro-
gramów; za rekordami wzrostów produkcji, zy-

sków bez strat… Nawet gwiazdy popkultury, zbi-

jające krocie na koncertach czy inwentach, zaczę-
ły się skarżyć i narzekać, jacy to biedni; nie 
wspominając już o rzeszach szarych, i mniej sza-

rych ludzi, których pandemia unieruchomiła, wie-

lu pozbawiła pracy i środków do życia. Dzieci ze 

szkół wpędziła do domów, rodziny na całodobo-
we przebywanie ze sobą, co bywa nieraz bardzo 

stresogenne i wprost nie do zniesienia. O stanach 

kont i stanach psychiki już nawet nie wspomi-

nam… 
 Dlatego każdy przyjął koniec roku z wielką 
ulgą i z nadzieją, że wraz z nim skończy się to ca-

łe globalne, ale i także w skali mikro, zamieszanie 

z poplątaniem, z zawęźleniem, niespotykanym i 
nieprzewidywanym przez zaszczutych przez sa-

mych siebie ludzi. Stąd też tęsknota za Nowym 

Rokiem, który właśnie nadszedł, choć z mniej-

szym hukiem, też jeszcze przymknięty w domach 
i mieszkaniach w pięcioosobowych gronach, z za-

strzeżeniem, że w tę wyjątkową noc nie wolno 

nawet wyściubić nosa, bo tylko od interpretacji 

zaleceń(?) władz i samopoczucia stróżów porząd-
ku będzie zależało, czy podchmielony w tę jedyną 
noc osobnik przypadkowo wychodzący z do-

mu,dostanie tylko  pouczenie, czy też trzydzieści 

tysięcy złotych kary!  
 Na szczęście w tym minionym, beznadziejnym 

roku, wzięli się ochoczo do pracy naukowcy, któ-

rzy w rekordowym tempie 
wynaleźli szczepionkę, ma-

jącą uchronić świat przed 

dalszym spustoszeniem, 

które czyni (ś)wirus. Za to 
ekspresowe tempo sceptycy 

i narzekający na wszystko  

pesymiści też mają pretensje, bo co za szybko, to 

niezdrowo! Szczepionka już jest! U nas także! Z 
niecierpliwością czekam chwili, kiedy będę mógł 

się zaszczepić i odetchnąć z ulgą, że będę bez-

pieczniejszy, bo tylu już sąsiadów i znajomych się 
zaraziło, z różnym skutkiem – od braku smaku, 
po brak chęci do życia…  

 Czekamy więc na kolejne dostawy szczepio-

nek, by ratować zdrowie, życie, gospodarkę, po-

wrót do normalnego życia. Choć w Polsce, jak to 
w Polsce, jeszcze na dobre nie zaczęło się scze-

pienie ratujące życie, a już afera: zaszczepionych 

zostało kilkanaście osób, które jeszcze nie powin-

ni! I to tych ważnych, którzy wszyscy znają! 
Zgroza! Ale może i dobrze, bo skoro ci ważni, 

rozpoznawalni, to może przekonają tych scepty-

ków, dla których zdobycze nauki dla dobra ludz-

kości, są takie podejrzane! 
 Nowy Rok to też czas życzeń i oczekiwań. 

Wierzę, że będzie dużo lepszy od minionego mą-
drością wynikająca z tak bolesnego doświadcze-

nia, bogatszy pokorą, w miejsce pychy… Że le-
piej będzie na świecie, w kraju, w województwie, 

w powiecie, w gminie, w sołectwie – słowem w 

każdym w nas! Niech więc się nam darzy! A mo-

że najkrócej, a po staropolsku: do siego Roku!!! 
Juliusz Wątroba 

 

STAWKI OPŁATY ZA ŚMIECI 
Podczas sesji w dniu 28 grudnia Rada Gminy uchwaliła 

stawki opłaty za śmieci, jakie będą obowiązywać w 2021 r. 

W przypadku rodzin, które wypełniają obowiązek segregacji 
odpadów wyniesie ona 25 zł od osoby (do tej pory 23 zł), a 

gdy dodatkowo w gospodarstwie kompostuje się odpady zie-

lone to bonifikata w wysokości 4 zł obniży stawkę od osoby 

do 21 zł (obecnie 19 zł). W przypadku domów, w których 
nie wypełnia się obowiązku selektywnego zbierania odpa-

dów podwyższona opłata wynosić będzie 50 zł od osoby. 
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Z NOWYM ROKYM 
Witóm piyknie wszystkich moich Czytoczy, 

tych starych, starszych, młodych, młodszych, za-
dudranych, łuśmiychniyntych, życzliwych i nie-
życzliwych, dobrych i niedobrych, tych co, szafu-
ją i tych co, szporujóm, tych co, roz na pół dnia 
nogami poruszajóm i tych co, gibko lotajóm. 
Tych co, sewypijóm i tych co, nie pijóm, tych co, 
głupio nie godajóm i tych kierach błozna się 
trzymajóm. Jednym słowym wszystkich witóm w 
tym dwatysiónce dwacatym piyrszym roku. A ni 
miyjcie mi tego za złe, żech tak wszystkich wy-
mianowoł, dyć jaki byłby tyn świat, jakby my byli 
wszyscy jednacy, a tak je łurozmajcóny. Pónbó-
czek jednak chce, żeby ci co dobrzy sie nie zepsu-
li, a byli jeszcze lepsi, a zaś ci źli coby im zowi-
ścili i ku dobrymu zmierzali. A kie my wlyźli w 
tyn nowy rok łobezdrzyjmy się kapke do zadku, 
jaki łón był … Czy przyniósł nóm profit czy stra-
te. 

Łoszkliwe choróbsko, kiere łopanowało cały 
świat, nasz kraj, a nie łominyło też naszej gminy, 
przyniósło strach, niepokój, lynk, a szczególnie 
samotnym, starym ludzióm pozamykanym w 
swoich chałpach, ze swoimi myślami. Łóni to nie-
roz wystowali przy łoknie, czakali na wnuki, 
sómsiadów, kierzy przynoszali im na próg nejpo-
trzbniejszy towor ze sklepu. A potym czakali na 
telefon, może kiery zadzwoni, ale łón był nejczy-
nścij głuchy. Zostoł jeszcze telewizor, to łokno na 
świat, z kierego jednak słyszało się, jak ze wzbu-
rzonego potoku w czasie burzy, mowe nienawiści, 
pogardy do drugigo człowieka. A tyn samotny 
przeca czakoł na mowe z serca, kiero przyniósła-
by mu pokój i spokój w tyn ciynżki czas. I też 
jeszcze szłoby spómnieć szkolnioków, kierym zo-
stały zawrzyte dwiyrzy do szkół, a łani zatynskni-
li za swoimi kamratami i rechtorami. Trzeja też 
spómnieć chorych, kierzy czakali na pumoc doch-
tora, z kierym szłoby pogodać ło swoji chorobie, 
bo porady przez telefón, jak to downi lyczył 
Kaszpirowski, nie bardzo skutkowały. Na to też 
łubolywała cało służba zdrowia, robili co mógli, 
żeby było dobrze, ale to do nich też było wielki 
zaskoczyni. I tak widzicie moi roztomili, że tyn 

łóński rok nie był do nas ła-
skawy. Bydóm go długo 
wspóminały nasze wnuki, a 
potym łopowiedzóm swoim 
dzieckóm w zimowe wieczo-
ry, jak to w 2020 roku na 
świat przyszło wielki nie-
szczyńści i roztopyrczyło się 
wszyndzi. Spómnóm też 
starke, kiero łusłyszała w telewizorze hasło „siedź 
w doma”, a łóna zaroz przetłumaczyła to na nasze 
z łuśmiychym „choć na polu słóńce świyci, staro 
babo siedź na rzyci” i dodała, co się zaczyło, też 
się kiesi musi skończyć.   

Jo też tak myślym, dyć prómiyń nadziei sie 
świyci, je szczypiónka. Łuczyni nie spióm i z tym 
chacharym muszymy dać se rady, żeby zaś tyn 
świat stołsie normalny. Coby Jónek z Pawłym zaś 
mógli sie spotkać bez żodnego strachu przy kry-
glu piwa. A jejich baby zaś mógły drzynżdżeć na 
gambach ło tym, co to nowego na naszych dzie-
dzinach sie porobiło. Dziecka żeby zaś mógły 
wchłaniać wiedze w ławkach szkolnych, a na bo-
iskach robić kopyrtki. Żeby paniczki mógły iś do 
kosmetyczki, salonów łodnowy biologicznej, aby 
z piykniejszych były jeszcze piykniejsze. Dochto-
ry niech nas z łuśmiechym przyjmujóm, a łu-
rzyndnicy dobrze informujóm. Starka ze starzy-
kym niech zaś po Biedronce szpacerujóm, a ło 
czym wnuk marzy niech zaroz mu kupujóm. 
Niech też do biblioteki ludzie gibko gnajóm i 
książki ło dalekim świecie z radościom czytajóm. 
Niech dómy kultury się łotwiyrajóm, niech pie-
śniczki nasze zespoły śpiewajóm. Niech się śpiyw 
niesie po calutkij gminie, a echo sie niesie aże ku 
Cieszynie. A zaś kiery kiepski, łutropióny, chory, 
niech mu Pónbóczek pobłogosławi, coby zaś był 
zdrowy. Żeby my do kupy też sie szanowali i 
życzliwym łokyn na się spoglóndali. By my wy-
boczyli tym, co zawinili, a Pónbóczek kiesi wy-
boczy nóm w niebie. Tego Boże dej, na Tyn latosi 
rok.  

J. N. Josiyniczanin 

MIKOŁAJKI 
Wizyta Świętego Mikołaja w przedszkolu to bar-

dzo radosny i oczekiwany przez dzieci dzień w ro-
ku. 4 grudnia wszystkie dzieci z Przedszkola Pu-
blicznego w Świętoszówce już od samego rana z 
wielką niecierpliwością oczekiwały na przybycie 
miłego gościa i nasłuchiwały dzwoneczków. Nawet 
w tak trudnym czasie jak pandemia, Mikołaj nie 
zawiódł najmłodszych i odwiedził naszą placówkę.   
Składał wizyty we wszystkich grupach i przekazał 

dzieciom wyczekiwane prezenty!  Przedszkolaki 
przyjęły niesamowitego gościa z wielkim 
przejęciem ale, i radością. Miła, niecodzienna wizy-
ta Świętego Mikołaja została uwieczniona 
pamiątkowymi zdjęciami. Wszystkie przedszkolaki 
podziękowały Świętemu Mikołajowi za prezenty, 
życzyły dużo zdrowia I poprosiły o ponowne ra-
dosne spotkanie za rok w przedszkolu. Uśmiech 
dzieci i radość - bezcenna!  
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PRZEDSZKOLAKI JEDZĄ ZDROWO  
Dzieci z przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym 

w Wieszczętach wzięły udział w I Powiatowym konkursie 
plastycznym „Jem zdrowo i kolorowo”. 

Konkurs miał na celu zachęcanie dzieci do spożywania 

zdrowych produktów, a przede wszystkim warzyw i owo-

ców. Przy tej okazji przedszkolaki poszerzyły wiedzę, jak 
dbać o swoje zdrowie poprzez właściwe odżywianie, które 

wpływa na rozwój fizyczny każdego człowieka.  

Natomiast dziecięca wyobraźnia przedstawiła w ciekawy, 

a przede wszystkim kolorowy sposób, jak można urozmaicać 
swoją dietę. 

Dzieci otrzymały na pamiątkę dyplom za udział oraz 

drobny upominek. Konkurs zorganizował Zarząd Powiatu 

Bielskiego! 
 

PODWÓJNIE SREBRNA KAROLINA 
W ostatnich tegorocznych turniejach Karo-

lina Klajmon, pływaczka z Jasienicy, potwier-
dziła swoją klasę dwukrotnie stając na po-
dium. 

W sobotę 19 grudnia Karolina wzięła udział w 
mocno obsadzonych zawodach pływackich „Bi-
jemy Rekordy” na krytej pływalni MOSiR w 
Oświęcimiu pod patronatem Pawła Korzeniow-
skiego. Pierwsze srebro wywalczyła w starcie na 
100 m stylem grzbietowym z czasem 1:22.88, 
drugie – w starcie na 100 m stylem zmiennym z 
czasem 1:27.09. 

W obydwu wyścigach Karolina poprawiła 
swoje rekordy życiowe – w starcie na 100 m sty-
lem grzbietowym o przeszło 4 sekundy, a w star-
cie na 100 m stylem zmiennym o 0,67 s. Widocz-
na progresja pozwala mieć nadzieję na jeszcze 
lepsze występy w nadchodzącym roku 2021. 

PROJEKTY EDUKACYJNE 
Nauczycielki z Przedszkola Publicznego w Świę-

toszówce podejmują działania edukacyjne rozwijające 

twórczą aktywność i kreatywność dzieci. W tym roku 

szkolnym w naszej placówce realizowane są różno-

rodne projekty i innowacje edukacyjne. Przykładem 

może być projekt „Z kulturą mi do twarzy”, którego-

celem jest uwrażliwienie przedszkolaków na piękno. 

Program „Rosnę śpiewająco” ma na celu z kolei umu-

zykalnienie dzieci. Oprócz tego wprowadzono 

innowację pedagogiczną „Sówka podróżniczka”, 

dzięki której dzieci poznają sąsiadów naszego kraju, 

ich popularne zabawy dziecięce i flagi. Dzieci 

przystąpiły również do ogólnopolskiego konkursu 

„Szkolne przygody Fajniaków”, w którym m.in. 

wykonywały prace plastyczne, brały udział w akcji 

„Dzieci dziękują medykom”, której celem było wyko-

nanie podziękowania w formie „laurki” dla pracow-

ników służby zdrowia za ofiarną pracę w czasie pan-

demii. W ramach projektu „Nasza złota polska jesień” 

za pomocą platformy internetowej placówka współ-

pracuje z Przedszkolem Miejskim w Kraśniku oraz 

Przedszkolem z Oddziałami Specjalnymi w Pszczynie. 

Dzięki temu projektowi dzieci uwrażliwiły się na 

piękno otaczającej przyrody, wymieniały się z innymi 

przedszkolakami pracami plastycznymi o tematyce je-

siennej, a przede wszystkim rozbudzano u nich tole-

rancję wobec osób z niepełnosprawnością. Poza tym 

przedszkolaki wykonały prace pt. „Jem zdrowo kolo-

rowo”, których celem była popularyzacja wiedzy na 

temat zdrowego odżywiania I zachęcenie do spoży-

wania owoców i warzyw. 
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PROJEKTY EDUKACYJNE 

 Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się 
również konkursy pt. „Magia Beskidów” i 

„Pejzaże Polski”, do których przystąpiły dzieci 

wraz ze swoimi rodzicami. Przy tej okazji 

przedszkolaki poszerzały wiedzę i zainteresowanie  

naszym krajem i regionem, uczyły się także posza-

nowania tradycji. Mając na uwadze znaczenie 

edukacji dzieci w wieku przedszkolnym, dbałość o 

bezpieczeństwo, promocję zdrowia, konieczność 
ochrony przyrody itp., w dalszym ciągu będziemy 

realizować podobne projekty i innowacje, które 

uatrakcyjnią zajęcia, a przede wszystkim rozwiną 
wszystkie kompetencje kluczowe potrzebne w 

dorosłym życiu.  

Nauczyciele z Przedszkola  

Publicznego w Świętoszówce 

KONKURS BOMBKA 2020 

 W Przedszkolu Publicznym w Świętoszówce 

wybrano najpiękniejsze bombki o tematyce 

świątecznej i zimowej. Prawie 90 przedszkolaków 

wraz ze swoimi rodzicami wzięło udział w zorga-

nizowanym na terenie placówki konkursie. 

Jury miało trudny wybór i dlatego postanowiło 

przyznać 10 wyróżnień, a pozostałe pracę nagro-

dzić. 
 Dyplomy i nagrody zostały rozdane podczas 

zorganizowanych w przedszkolu grupowych wigi-

lijek. Rodzice przedszkolaków mieli możliwość 
oglądać prace na choince znajdującej się przy 

drzwiach wejściowych, a obecnie można je 

podziwiać na zdjęciach znajdujących się na stronie 

internetowej przedszkola (www.przedszkole-

swietoszowka.szkolnastrona.pl). 

Serdecznie zachęcamy do zobaczenia bombek 

wykonanych przez nasze zdolne przedszkolaki. 

Nauczyciele z Przedszkola Publicznego 

w Świętoszówce 

 

Reklama 

w miesięczniku 

„Jasienica” 

tylko  0,60 zł  za 1 cm2 

Ogłoszenia drobne – 1 zł 
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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 oferuje-
my 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
00

 

sobota     8
00 

– 13
00

 

 

 

EKSPRESOWA NAPRAWA 

I WYKONANIE PROTEZ 

BIERY, ul. Ogrodowa 263 

TEL.:    504 131 134 
 

   

 

Uśmiechnij się  
Trzech studentów opowiada sobie 
wrażenia z Sylwestra: 
- Ja chłopaki byłem na Majorce - 
mówi pierwszy - jaki wypas. Plaża, 
drinki, dziewczyny w bikini 
- A ja byłem w Alpach - dodaje 
drugi - śnieg po pas, narty, a jakie 
panienki… 
- No stary, a gdzie ty byłeś? 
- Chłopaki, ja byłem w tym samym 
pokoju, ale nic nie brałem  

*** 
W restauracji pewna nie za bogata 
rodzina je promocyjny obiad. Gdy 

ojciec prosi o rachunek, pyta się 
kelnera: 
- Czy mógłby pan zapakować nie-
zjedzone resztki dla pieska? 
Na to dzieci: 
- Hurrra! Będziemy mieć pieska!  

*** 
Przyjaciel do przyjaciela: 
- Słuchaj, słyszałem że jest taka 
choroba, którą można leczyć ko-
niakiem! 
-O?! A gdzie się można nią zara-
zić? 

*** 

Wychowawczyni w przedszkolu, 
podczas rutynowego, okresowego 
zebrania, zwraca się do rodziców.  
Ja tam nie wnikam, czym się pań-
stwo zajmują w weekendy, ale w 
poniedziałek, podczas śniadania,  
wszystkie dzieci stukają się ku-
beczkami z mlekiem. 

*** 
Kobiety wprost uwielbiają buty! 
Dlaczego? 
Niezależnie od tego ile przytyją, te 
zawsze będą pasowały. 
 

 




