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RELACJE WÓJTA GMINY JASIENICA 
URZĄD PONOWNIE 
OTWARTY 

We wtorek 4 maja po 
okresie ograniczeń zwią-
zanych z pandemią 
Urząd Gminy wznowił 
bezpośrednią obsługę 
mieszkańców. Również 
otwarta została kasa w 

budynku Urzędu. Mamy świadomość, że te ogra-
niczenia utrudniają życie naszych mieszkańców, 
musieliśmy się jednak zastosować do obowiązu-
jących przepisów. Obecnie można odwiedzać 
Urząd, dalej jednak obowiązują przepisy epide-
miczne, a więc konieczność dezynfekcji rąk, za-
kładania maseczek i zachowania dystansu spo-
łecznego. 

Pandemia ciągle trwa, w dalszym ciągu wiele 
osób – zarówno samych mieszkańców, jak i pra-
cowników Urzędu – może zarazić się wirusem i 
poważnie zachorować. Toteż nadal prosimy o za-
chowanie ostrożności i załatwianie spraw, które 
nie wymagają osobistej wizyty w Urzędzie, po-
przez istniejące kanały komunikacji, a więc po-
przez rozmowę telefoniczną, pocztę elektroniczną 
czy platformy cyfrowe, takie jak ePUAP. Podob-
nie za pomocą bankowości internetowej można 
regulować należności, bez koniczności odwiedza-
nia kasy Urzędu. 

Wszystkie informacje dotyczące kontaktu, 
numery telefonów i adresy poczty elektronicznej 
są dostępne na urzędowych stronach: jasienica.pl 
oraz bip.jasienica.pl. 

URUCHOMIONY PUNKT SZCZEPIEŃ 

W czwartek 13 maja uruchomiliśmy w Rudzi-
cy Punkt Szczepień Powszechnych. Znajduje się 
w sali tamtejszego GOK, a więc miejscu dogod-
nym ze względu na dojazd i dojście. Są tam dwa 
osobne stanowiska, co pozwala na sprawny prze-
bieg szczepień, a pacjenci mają zapewnioną nie-
zbędną przestrzeń osobistą. 

Naszym celem jest zaszczepienie jak najwięk-
szej liczby mieszkańców gminy Jasienica. Dlate-
go zdecydowaliśmy się na zorganizowanie i uru-

chomienie punktu, w którym możemy szczepić 
nawet 200 osób dziennie. Niestety, otrzymaliśmy 
mniej dawek, niż zamawialiśmy, na dodatek na-
wet tę ilość w ostatniej chwili zmniejszono, co 
zmusiło nas do przełożenia terminów. Mam jed-
nak nadzieję, że w ciągu trzech tygodni uda się 
zaszczepić około 1,3 tys. osób. 

PRACE DROGOWE 

Ruszamy z pracami remontowymi na drogach 
w całej gminie Jasienica. W pierwszej kolejności, 
jeszcze w maju, zostaną przeprowadzone remonty 
cząstkowe dróg, przede wszystkim na tych uli-
cach, które ucierpiały w trakcie zimy. Uwagi o 
uszkodzeniach zgłaszali nam sami mieszkańcy za 
pośrednictwem sołtysów, nadzór nad pracami 
prowadzić będzie Urząd Gminy. 

Następnie rozpoczną się przebudowy dróg 
gminnych. Zostało wytypowanych kilkanaście 
ulic, łącznie blisko 6 km dróg. To będą poważ-
niejsze naprawy, obejmą nie tylko wymianę starej 
nawierzchni asfaltowej na nową, ale również czę-
ściowe wzmocnienie podbudowy, pobocza, nie-
zbędne prace towarzyszące. 

Początkowo zaplanowaliśmy wydanie na ten 
cel 1,7 mln zł, ale uznaliśmy, że warto przyspie-
szyć naprawy zniszczonych dróg, bowiem infra-
struktura drogowa w dużej mierze stwarza więk-
sze możliwości rozwoju dla całej gminy. Toteż 
dołożyliśmy jeszcze 1 mln zł na ten cel. 

BRONOWSKA DO NAPRAWY 
Właśnie rozpoczyna się remont ul. Bronowskiej w 
Międzyrzeczu Dolnym. Ulica uległa uszkodzeniu 
w dużej mierze podczas modernizacji drogi po-
wiatowej, sąsiedniej ul. Ligockiej dwa lata temu. 
Bronowska to jednak ważne połączenie między 
sołectwami naszej gminy, toteż przystępujemy do 
remontu całego odcinka na terenie gminy Jasieni-
ca, a więc 1360 m. 

Ulica została zniszczona podczas przebudowy 
drogi powiatowej, ale to gmina Jasienica poniesie 
koszty jej naprawy. W zamian Powiat Bielski zo-
bowiązał się wesprzeć finansowo przebudowę in-
nej drogi na naszym terenie, toteż nie będziemy z 
tego powodu stratni. 

Wydawca miesięcznika samorządowego „Jasienica”:  Gmina  Jasienica. 
Realizacja wydawnicza: Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy, 43-385 Jasienica 1360, tel.: 33 821 20 56; e-mail: gaze-
ta@gokjasienica.pl, Redaktor naczelny: Mirosław Łukaszuk, e-mail: mirek.lukaszuk@gmail.com;  Red. techniczny, 
skład: Zofia Polok, e-mail: polzo@vp.pl;  
Druk:   Ośrodek Wydawniczy „Augustana”  Sp z o.o., Bielsko-Biała, Plac ks. Marcina Lutra 3.  
Redakcja nie zwraca nadesłanych tekstów oraz zastrzega sobie prawo ich skracania bez uprzedniego powiadomienia au-
tora, zmiany tytułów i opracowania redakcyjnego. Za treść reklam i ogłoszeń redakcja nie ponosi odpowiedzialności. 
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RELACJE WÓJTA GMINY JASIENICA 
SZANSA NA MODERNIZACJĘ DROGI 

Istnieją duże szanse, że w najbliższych latach 
zostanie zmodernizowana kolejna droga powia-
towa, od ronda w Rudzicy do cmentarza ewange-
lickiego w Międzyrzeczu Dolnym. To duża inwe-
stycja, jej koszt szacujemy na blisko 18 mln zł, 
nawet z naszą pomocą z budżetu Gminy Jasienica 
władze Powiatu Bielskiego nie byłyby w stanie 
szybko wygospodarować potrzebnych na przebu-
dowę środków. Dlatego pan starosta Andrzej 
Płonka złożył wniosek o dofinansowanie 50 proc. 
kosztów inwestycji ze środków Funduszu Dróg 
Samorządowych. 

Wniosek pozytywnie przeszedł weryfikację. 
Jak na razie nie otrzymał jednak dofinansowania, 
ale znalazł się na pierwszym miejscu listy rezer-
wowej. To oznacza, że jako pierwszy otrzyma 
wsparcie, gdy tylko w puli Funduszu Dróg Samo-
rządowych pojawią się pieniądze, np. niewyko-
rzystane w inwestycjach, które już otrzymały do-
finansowanie. 

Nie muszę chyba przypominać, jak ważna dla 
naszej gminy to droga. Projekt zakłada przebu-
dowę połączenia na odcinku blisko 3,5 km z po-
szerzeniem w wąskich miejscach, odwodnieniem, 
chodnikiem i poboczami. Dlatego zobowiązali-
śmy się do pokrycia części wydatków, a więc ok. 
jednej czwartej całości kosztów – blisko 4,3 mln 
zł. Budowa odbyłaby się w cyklu trzyletnim, w 
tym roku zaplanowaliśmy dofinansowanie inwe-
stycji na poziomie 1,885 mln zł, 2 mln zł w 2022 
r. i 400 tys. zł w 2023 r. 

INWESTYCJE OŚWIATOWE NA UKOŃCZENIU 
Dobiegają końca dwie ważne inwestycje w 

placówkach oświaty. Już we wrześniu Szkoła 
Podstawowa w Świętoszówce będzie miała sześć 
dodatkowych klas lekcyjnych. Nowy obiekt jest 
połączony z głównym gmachem, również ma trzy 
kondygnacje, na parterze i pierwszym piętrze bę-
dą po trzy klasy. Trwają prace związane z wykań-
czaniem wnętrz, latem rozpocznie się ich wypo-
sażanie. 

Te sześć dodatkowych klas znacznie poprawi 
sytuację lokalową w szkole, która, przypomnę, 
musiała po reformie oświaty pomieścić dwa do-
datkowe roczniki klas siódmych i ósmych. 

Na ukończeniu jest także budowa sali gimna-
stycznej przy szkole w Międzyrzeczu Górnym. 
Prace ruszyły jeszcze w 2019 r., zaraz po wybu-
dowaniu nowego segmentu lekcyjnego. Przypo-

mnę, że nowy obiekt sportowy ma wymiary 39 na 
19,5 m, sama sala mierzy 27,5 na 16,5 m, co po-
zwoli na rozgrywanie meczów większości popu-
larnych dyscyplin drużynowych. 

Obecnie trwa wyposażanie sali w odpowiednie 
urządzenia, które umożliwią m.in. przeprowadza-
nie kilku osobnych zajęć wf. Będą tu również za-
montowane regulowane kosze, drabinki, bramki, 
siatki do siatkówki, badmintona i tenisa, piłko-
chwyty i inne niezbędne wyposażenie pozwalają-
ce na wygodne treningi i rozgrywki sportowe. Na 
tę inwestycję wartą 4,6 mln zł pozyskaliśmy dofi-
nansowanie w wysokości 1,52 mln zł. Sala będzie 
działać już od nowego roku szkolnego. 

Zależy nam na stwarzaniu odpowiednich wa-
runków do nauki dla naszych najmłodszych 
mieszkańców, gdyż w tym upatrujemy prawidło-
wy rozwój gminy i jej stabilną przyszłość. Aby 
poszerzyć przestrzeń dla zwiększonej liczby 
uczniów po reformie planujemy również inwesty-
cje w placówkach w Iłownicy i Wieszczętach. 

ŻYCZENIA DLA MAM I DZIECI 
Z okazji zbliżającego się Dnia Matki chciałem 

złożyć serdeczne życzenia wszystkim mamom. 
Dziękuję za Wasz trud, jaki wkładacie w wycho-
wanie dzieci, za to, że przy Was nabywają wiedzy 
o naszej kulturze, tradycji i zwyczajach, że uczą 
się bycia dobrymi obywatelami. Życzę Wam wie-
le zdrowia i pociechy z dzieci, wielkiej codzien-
nej satysfakcji i radości. 

Także najmłodszym mieszkańcom naszej gmi-
ny chciałbym złożyć życzenia z okazji Dnia 
Dziecka. Życzę Wam, abyście wzrastali w rado-
ści, a także z poczuciem bezpieczeństwa i miłości 
od rodziców i wszystkich dorosłych, którzy za 
Was odpowiadają. Korzystajcie z tych najlep-
szych lat życia, rozwijajcie swoje pasje naukowe, 
społeczne, sportowe, aby jak najlepiej przygoto-
wać się do pełnienia ważnych ról w dorosłym już 
życiu. 

GRATULACJE ZA SUKCESY 

Ostatnie tygodnie obowiązywania zaostrzo-
nych rygorów sanitarnych nie służyły aktywności 
w dziedzinie sportu czy kultury. Ale należy 
wspomnieć o sukcesie Adrianny Glombitzy ze 
szkoły w Wieszczętach, która zajęła trzecie miej-
sce w Ogólnopolskim Konkursie „Ignacy Jan Pa-
derewski – pianista wirtuoz, kompozytor, polityk, 
dyplomata, mąż stanu, mecenas sztuki i architek-
tury”. 
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RELACJE WÓJTA GMINY JASIENICA 
Uczennica z Wieszcząt wybierając kategorię 

„Kreator sztuki primus”, wykonała inspirujący 
plakat związany z bogatą działalnością w wielu 
wymiarach Ignacego Jana Paderewskiego, wiel-
kiego Polaka i patrioty, a jednocześnie niezwykle 
uzdolnionego muzyka i dyplomaty. Serdecznie 
gratuluję tego sukcesu. Jak pamiętam, nie po raz 
pierwszy Adrianna w ogólnopolskim konkursie 
plastycznym wykazała się swoimi umiejętno-
ściami. Tym bardziej życzę jej, aby rozwijała 
swój talent i pogłębiała życiową pasję. 

Gratuluję najmłodszym lekkoatletkom z UKS 
Olimp Mazańcowice, które bardzo dobrze wypa-
dły na zawodach otwierających sezon w Bielsku-
Białej: Agnieszce Kapce, Karinie Kubiak, Vikto-
rii Filuś, Hannie Strońskiej, Amelii Maślance i 
Wiktorii Kupisz. Gratulacje dziewczętom tym 
bardziej się należą, że wiele z nich zaczyna dopie-
ro zawodniczą karierę i na zawodach ustanowiły 
swoje rekordy życiowe w skokach wzwyż. 
Serdeczne gratulacje składam również Karolinie 
Klajmon, która w niedzielę 9 maja na zawodach 
w Pawłowicach medale zdobyła w trzech różnych 
konkurencjach. I tak na swoim koronnym dystan-
sie 50 m stylem grzbietowym wywalczyła medal 
srebrny, zaś na 50 m stylem dowolnym oraz 25 m 
stylem klasycznym zdobyła brązowe medale. 
Jeszcze raz gratuluję. 
MASECZKI DLA MIESZKAŃCÓW 

W ostatnim czasie w różnych punktach w so-
łectwach naszej gminy i poprzez strażnice OSP 
dostarczyliśmy nieodpłatnie mieszkańcom 40 tys. 
sztuk maseczek jednorazowych. Chciałem ser-
decznie podziękować wszystkim osobom, m.in. 
druhom z jednostek strażackich, które włączyły 
się w akcję dystrybucji tego podstawowego za-
bezpieczenia osobistego w czasie pandemii. 

To nie była pierwsza akcja, w której przygo-
towaliśmy maseczki dla mieszkańców gminy Ja-
sienica. Jeszcze w tamtym roku na moją prośbę 
podczas lockdownu pracownicy Lokalnej Grupy 
Rybackiej „Bielska Kraina” uszyli maseczki dla 
strażaków z naszych jednostek OSP, którzy z po-
wodu udziału w akcjach bojowych należeli do 
grup najbardziej narażonych na zarażenie. Potem 
także zaopatrzyliśmy w maseczki emerytów i ren-
cistów z terenu naszej gminy. 
DZIEŃ EUROREGIONU ŚLĄSK CIESZYŃSKI 

Po raz drugi od wielu lat Dzień Euroregionu 
Śląsk Cieszyński, który przypada 22 kwietnia, 
obchodziliśmy bez wspólnej uroczystości i spo-
tkań, co zostało spowodowane oczywiście pan-
demią. Bardzo żałujemy, że święto musieliśmy 

ograniczyć do wywieszenia żółto-niebiesko-żół-
tych flag naszego regionu i złożenia sobie życzeń 
w gronie osób szczególnie zaangażowanych we 
współpracę po obu stronach granicy polsko-
czeskiej. 

Warto podkreślić, że nasz region, a szczególnie 
nasza gmina, od wielu lat korzysta z dobro-
dziejstw otwartych granic i możliwości współpra-
cy z sąsiadami. Oczywiście, dużą rolę odgrywają 
fundusze, które wspólnie z partnerami z Czech, 
przede wszystkim z zaprzyjaźnionego miasta Pe-
trvald, wykorzystujemy na inwestycje i inicjaty-
wy kulturalne czy służące promowaniu naszego 
dziedzictwa. Ale to również autentyczne zbliżenie 
i możliwość wzajemnego poznania się, swoich 
małych ojczyzn, kultury, miejscowości. Mam na-
dzieję, że po zelżeniu ograniczeń pandemicznych 
będzie wiele okazji do wspólnego świętowania. 
POŻEGNANIE KS. PROF. JÓZEFA KIEDOSA  
W BIERACH 

Pożegnaliśmy ks. profesora Józefa Kiedosa, od 
wielu lat blisko związanego z parafią w Bierach. 
Był cenionym wykładowcą Śląskiego Semina-
rium Duchownego – przez kilka lat także jego 
prefektem – a także Uniwersytetu Śląskiego i In-
stytutu Teologicznego w Bielsku, napisał wiele 
prac naukowych na temat historii Kościoła. Był 
przez wiele lat kapłanem diecezji katowickiej, ale 
silnie związany także z naszym regionem. Po po-
wstaniu diecezji bielsko-żywieckiej został jej ka-
płanem i był proboszczem w parafii w niedalekim 
Dębowcu koło Cieszyna. 

Ks. Józef Kiedos miał 77 lat, od wielu lat 
mieszkał w sąsiednim Jaworzu, ale związał się z 
parafią w Bierach, pomagał w posłudze duszpa-
sterskiej, był ceniony przez wiernych, uczestni-
czył w życiu parafii. 

Był silnie związany z tutejszą społecznością, 
właśnie w tutejszym kościele Najświętszego Ser-
ca Pana Jezusa została odprawiona pierwsza część 
liturgii pogrzebowej z udziałem biskupa Piotra 
Gregera. Było mi dane słuchać treściwych i budu-
jących kazań ks. Józefa Kiedosa, za to głoszenie 
Słowa Bożego i całą jego posługę należy się mu 
wdzięczność naszej społeczności. 

Wiernym parafii w Bierach ostatni okres przy-
niósł sporo wyzwań. Teraz pożegnaliśmy księdza 
profesora Józefa Kiedosa, a w styczniu zmarł 
proboszcz ksiądz kanonik Jan Froelich. Obecnie 
w jego miejsce na administratora parafii został 
powołany ks. Dariusz Suchy, któremu życzymy 
wielu łask Bożych. 

Rozmawiał: Mirosław Łukaszuk 
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INFORMACJA W SPRAWIE ZMIANY MIEJSCOWEGO 
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

W związku z prowadzoną procedurą zmia-

ny miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego Gminy Jasienica podaję do wiado-
mości kolejne informacje. 

Zakończyło się wyłożenie  projektów planów 
do publicznego wglądu dla sołectw: Bielowicko i 
Łazy. Zgodnie z art. 18 ust. 1  ustawy o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto 
kwestionuje ustalenia przyjęte w tych projektach 
miejscowych planów mógł wnieść uwagi do 14 
maja br. 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag 
jest Wójt Gminy Jasienica w terminie nie dłuż-
szym niż 21 dni od dnia upływu terminu ich skła-
dania. Po rozpatrzeniu uwag przez Wójta wpro-
wadza się ewentualne zmiany do projektu planu 
miejscowego wynikające z rozpatrzenia uwag.  

Zgodnie z art. 17 pkt 14 Wójt przedstawia ra-
dzie gminy projekt planu miejscowego wraz z li-
stą nieuwzględnionych uwag.  Plan miejscowy 
uchwala rada gminy po stwierdzeniu, że nie naru-
sza on ustaleń studium, rozstrzygając jednocze-
śnie m. in. o sposobie rozpatrzenia uwag do pro-
jektu planu.  

W dniach od 14 maja 2021 r. do 7 czerwca 
2021 r.  do publicznego wglądu udostępniony bę-
dzie projekt  miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego Gminy Jasienica dla sołectwa 
Wieszczęta. 

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyję-
tymi w projekcie planu miejscowego odbędzie się 
w dniu 1 czerwca 2021 r. w godzinach 15.00-

17.00 – zachęcamy zainteresowanych do czynne-
go udziału w wyłożeniach oraz dyskusjach pu-
blicznych. 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ww. ustawy, każdy kto 
kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie miej-
scowego planu  sołectwa Wieszczęta może 
wnieść uwagi w nieprzekraczalnym terminie do 
21 czerwca 2021 r. 

Czekamy na otrzymanie pozytywnych uzgod-
nień dla sołectw  Grodziec, Iłownica, Landek, 
Roztropice i Rudzica z  Regionalnym Dyrektorem 
Ochrony Środowiska w Katowicach.   

Dla sołectwa Biery, Świętoszówka, Między-
rzecze Dolne, Międzyrzecze Górne, Mazańcowice 
aktualnie realizowany jest etap, w którym Gmina 
wystąpiła do instytucji i organów o uzyskanie 
opinii oraz uzgodnień projektów planów miej-
scowych, zgodnie z art.  17  ust  6  ustawy  
o  planowaniu  i  zagospodarowaniu przestrzen-
nym  (tj. Dz. U z 2020 poz. 293). Znaczna część 
odpowiedzi wpływających do Urzędu dotyczą-
cych uzgodnień planów jest pozytywna.      

Czekamy na otrzymanie pozytywnych uzgod-
nień z Śląskim Wojewódzkim Konserwatorem 
Zabytków oraz Regionalnym Dyrektorem Ochro-
ny Środowiska w Katowicach.  

Dla sołectwa Jasienica w dalszym ciągu trwa 
etap uzyskiwania zgody Ministra Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi.   

Wójt Gminy Jasienica 
Janusz Pierzyna 

ROBOTY PRZY BRONOWSKIEJ 
W najbliższych dniach rozpocznie się remont 

ulicy Bronowskiej w Międzyrzeczu Dolnym. W 
tym czasie droga będzie zamknięta. 

Droga została poważnie nadwyrężona podczas 
dużej modernizacji ważnej ulicy w sąsiedztwie, tj. 
wyremontowanej w 2019 r. drogi powiatowej ul. 
Ligockiej. Wtedy ul. Bronowska w znacznej mie-
rze służyła jako dojazd na budowę. – Należy 
szybko naprawić tę drogę, bowiem stanowi ona 
ważny dojazd z tej części naszej gminy w rejon 
Landeka i Iłownicy – wyjaśnia wójt Janusz Pie-
rzyna. Dodaje, że choć ul. Bronowska została 
zniszczona podczas remontu drogi powiatowej, to 
ciężar naprawy wzięła na siebie Gmina Jasienica. 
– W zamian jednak Powiaty Bielski wesprze fi-

nansowo przebudowę innej drogi, nie będziemy 
więc stratni – zapowiada wójt. 

Remontem objęty zostanie cały odcinek po 
stronie gminy Jasienica, a więc 1360 m do granic 
z gminą Czechowice-Dziedzice. Polegać będzie 
na sfrezowaniu nawierzchni, wzmocnieniu pod-
budowy w miejscach, które tego wymagają i osta-
tecznie położeniu nowej nawierzchni asfaltowej 
na całej długości drogi wraz z utwardzeniem po-
boczy i wykonaniem zjazdów na posesje. Prace 
warte 440 tys. zł mają zakończyć się w połowie 
wakacji. W tym okresie obowiązywać będzie ob-
jazd ul. Ligocką. 

www.jasienica.pl
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DROGI DO REMONTU 
Letni sezon na drogach gminy Jasienica zo-

stanie wykorzystany na remonty dróg. 
Na ten cel ostatecznie zaplanowano 2,7 mln 

zł z gminnego budżetu. – Początkowo planowali-
śmy mniejsze nakłady. Uznaliśmy jednak, że sy-
tuacja finansowa Gminy Jasienica jest na tyle do-
bra, że możemy przyspieszyć długoletnie plany 
poprawy stanu ulic w sołectwach i dołożyliśmy 1 
mln zł. Dzięki lepszej infrastrukturze drogowej 
nasza gmina ma większe możliwości rozwoju – 
wyjaśnia wójt Janusz Pierzyna. 

Remontami zostanie objęta ulica Polna w 
Bielowicku, Bożka w Bierach, Jana Sarkandra w 
Iłownicy, Kwiatowa, Cyprysowa, boczna ulica od 
Łaziańskiej i podobnie od Ogrodowej w Jasieni-
cy, Borek w Landeku, Kamieniec z Łazach, Leśna 
w Roztropicach, Słoneczna w Świętoszówce, Ol-
chowa w Wieszczętach, Pogodna wraz z jej od-
nogą, a także Czechowicka i Leśna w Mazańco-
wicach, Zalewowa, Dudówka, Jazowa, Na Kopcu 

w Międzyrzeczu Górnym, a także Cegielniana, 
Dawna, Miodowa, Przelotowa i Zdrojowa w Ru-
dzicy. Trwa również końcowa procedura naby-
wania praw przez Gminę do gruntu pod jedną 
drogą w Grodźcu oraz ul. Floriana w Międzyrze-
czy Dolnym, które w późniejszych tygodniach 
również zostaną wyremontowane. Łącznie prace 
obejmą blisko 6 km dróg. 

Postępowanie przetargowe na wykonanie re-
montów dróg w sołectwach gminy Jasienica jest 
na ostatnim etapie. Aby przyspieszyć tempo robót 
i jednocześnie umożliwić zaangażowanie także 
mniejszym wykonawcom całość remontów po-
dzielono na dwie części. Końcowym efektem prac 
na wyremontowanych fragmentach będą nowe 
dywaniki asfaltowe wraz z poboczami, wcześniej 
zostanie usunięty stary asfalt, wzmocniona pod-
budowa i wykonane niezbędne prace towarzyszą-
ce. 

www.jasienica.pl

POMOC DLA POTRZEBUJĄCYCH 
Dwie tony żywności z magazynu Caritasu 

Diecezji Bielsko-Żywieckiej trafiło do po-
trzebujących w gminie Jasienica. Pomoc 

przetransportowali żołnierze Wojsk Obrony 

Terytorialnej. 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ja-

sienicy realizuje program pomocy żywnościo-
wej dla osób najbardziej potrzebujących z gmi-
ny Jasienica. Żywność jest przywożona z Biel-
ska-Białej z magazynu Caritasu Diecezji Biel-
sko-Żywieckiej, a w transporcie pomagają żoł-
nierze 13. Śląskiej Brygady Obrony Terytorial-
nej z 133. Batalionu Lekkiej Piechoty z Cie-
szyna. 30 kwietnia przetransportowali i rozła-
dowali do magazynu GOPS w Jasienicy dwie 
tony żywności. Obecnie żywność jest wydawa-
na osobom zakwalifikowanym do programu. 

Kryterium dochodowe uprawniające do po-
mocy żywnościowej w ramach Programu Ope-
racyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 
wynosi 220 proc. kryterium dochodowego 
określonego w ustawie o pomocy społecznej. 

 Do pomocy uprawnia dochód: 
• do 1542,20 zł w przypadku osoby samotnie gos- 

spodarującej, 
• do 1161,60 zł w przypadku osoby w rodzinie. 

Pomoc żywnościowa jest zapewniona w ramach 
Programu Operacyjnego „Pomoc Żywnościowa 
2014-2020”, współfinansowanego ze środków Euro-
pejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebu-
jącym. 

www.jasienica.pl 

„Każdy ma coś, co może dać innym” (Barbara Bush) 
„Szczęście to jedyna rzecz, która się mnoży, jeśli się ją dzieli” (Albert Schweitzer) 
„Jakże byłoby pięknie, gdyby każdy z nas mógł wieczorem powiedzieć: dzisiaj zrobiłem 
gest miłości wobec drugiego” (Papież Franciszek)  
„Sensowna pomoc działa długofalowo i zmienia coś więcej, niż tylko zewnętrzne okolicz-
ności.” 
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OTWARCIE PUNKTU SZCZEPIEŃ POWSZECHNYCH 
Punkt Szczepień Powszechnych w rudzickiej 

filii GOK w czwartek 13 maja przyjął pierw-
szych pacjentów. W pierwszy dzień pracy za-

planowano wykonanie 210 szczepień. 
Wójt Janusz Pierzyna w towarzystwie zastępcy 

Krzysztofa Wieczerzaka i przewodniczącego Ra-
dy Gminy Czesława Machalicy nadzorował uru-
chomienie punktu szczepień. Na miejscu byli też 
Jan Matuszek, kierownik SGZOZ, personel me-
dyczny oraz żołnierze Wojsk Obrony Terytorial-
nej. 

W Punkcie Szczepień Powszechnych na sali w 
GOK w Rudzicy znajdują się dwa osobne stano-
wiska, dzięki czemu szczepienia przebiegają 
sprawnie, a pacjenci mają zapewnioną niezbędną 
przestrzeń osobistą. –  Naszym celem jest za-
szczepienie jak największej liczby mieszkańców 
Gminy Jasienica. Dlatego zdecydowaliśmy się na 
zorganizowanie i uruchomienie punktu, w którym 
możemy szczepić nawet kilkaset osób dziennie – 
mówi Janusz Pierzyna, wójt gminy Jasienica. 

Zdolność szczepień dla punktu w GOK w Ru-
dzicy została określona na 200 dawek dziennie, tj. 

1400 tygodniowo. Tymczasem końcem ubiegłego 
tygodnia SG ZOZ został poinformowany, że 
otrzyma 450 szczepionek w tygodniu od 10 do 16 
maja, 470 szczepionek od 17 do 23 maja oraz 470 
szczepionek od 24 do 30 maja. 

Z kolei w czwartek 13 maja, w dniu urucho-
mienia punktu, SG ZOZ otrzymał informację o 
ograniczeniu liczby szczepionek w tygodniu od 
17 do 23 maja o 100 szt., tj. do 370 sztuk. Spo-
woduje to konieczność przesunięcia już wyzna-
czonych terminów szczepień dla pacjentów. 

Przypominamy, że aby umówić termin szcze-
pienia, należy się zarejestrować. Można to zrobić: 
1. dzwoniąc do Ośrodka Zdrowia w Jasienicy na 

numer 33 815 24 32 wew. 9 (czynny od godz. 
8.00 do 18.00), 

2. dzwoniąc na bezpłatną i całodobową infolinię 
Narodowego Programu Szczepień na nu-
mer 989, 

3. korzystając z internetowego konta pacjenta na 
stronie pacjent.gov.pl 

 

DROGOWCY ROZPOCZYNAJĄ SEZON 
Na drogach w gminie Jasienica rozpoczynają się prace drogowe. 
W najbliższych dniach drogowcy ruszą z remontami cząstkowymi dróg we wszystkich sołectwach 

gminy Jasienica, przede wszystkim na tych ulicach, które ucierpiały w trakcie zimy. – Choć zima nie 
była zbyt sroga, to jednak często temperatura spadała poniżej zera, aby w ciągu dnia wzrosnąć, co spo-
wodowało szkody w nawierzchni. Dlatego zależy nam, aby jak najszybciej poprawić stan w ten sposób 
zniszczonych ulic – wyjaśnia wójt Janusz Pierzyna. Dodaje, że uwagi o uszkodzeniach pochodzą 
przede wszystkim od mieszkańców i rad sołeckich, którzy zgłosili je do Gminy za pośrednictwem soł-
tysów. 

Administracyjny nadzór nad pracami prowadził będzie Urząd Gminy. Zakres robót przewiduje 
wycinanie uszkodzonych fragmentów nawierzchni i uzupełnianie ubytków warstwą asfaltu. – Naprawy 
wyeliminują zagrożenia dla bezpieczeństwa przejazdu – mówi wójt Janusz Pierzyna. 
 

ZANIECZYSZCZENIE DROGI – CZY ROLNIKOWI GROZI MANDAT? 
Jeśli gospodarz porusza się drogą polną, to nie 

ma problemu. Ale jeśli błoto czy inne zanieczysz-
czenia takie jak słoma czy obornik, zostają na 
drodze publicznej, to już trzeba liczyć się 
z konsekwencjami. Zabrudzenie drogi równa się 
wykroczenie. 

Artykuł 91 kodeksu wykroczeń mówi jasno: 
Kto zanieczyszcza drogę publiczną lub na tej dro-
dze pozostawia pojazd lub inny przedmiot albo 
zwierzę w okolicznościach, w których może to 
spowodować niebezpieczeństwo lub stanowić 

utrudnienie w ruchu drogowym, podlega karze 
grzywny do 1500 złotych albo karze nagany. 

Przepis ten ma na celu ochronę porządku na 
drodze publicznej. Służy ochronie bezpieczeństwa 
ruchu. Obiektywnie trzeba stwierdzić, że pozo-
stawienie na drodze obornika czy dużej ilości bło-
ta spadającego z kół może powodować zagroże-
nie. Łatwo wpaść w poślizg, zwłaszcza, jeśli jest 
mokro. 

Pamiętajmy, że przejazd drogami maszynami 
rolniczymi, zawsze powinien iść w parze 
z rozwagą.
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WIĘCEJ MIEJSCA DLA UCZNIÓW 
Trwają prace wykończeniowe w nowym seg-

mencie Szkoły Podstawowej w Świętoszówce. 
We wrześniu uczniowie zaczną tu naukę. 

Jeszcze pod koniec ub. roku przed nadejściem 
chłodów nowy obiekt osiągnął tzw. stan surowy 
zamknięty, co pozwoliło na rozpoczęcie prac we-
wnątrz nowego segmentu. – Prace postępują 
zgodnie z planem, a to znaczy, że wraz z pierw-
szym dzwonkiem nowego roku szkolnego roz-
pocznie się tutaj nauka – mówi wójt gminy Jasie-
nica Janusz Pierzyna. 

Przypomnijmy, wiosną ub. roku mimo rozwi-
jającej się pandemii wójt zadecydował, aby roz-
począć rozbudowę szkoły w Świętoszówce. – To 
jeden z tych rejonów naszej gminy, który bardzo 
intensywnie się rozwija. Przez lata poprawialiśmy 
stan techniczny i warunki nauczania w szkole, 
zbudowaliśmy salę i nowoczesne boiska. Problem 
pojawił się wtedy, gdy reforma oświaty wydłuży-
ła naukę w podstawówkach o dwa lata. Tym sa-
mym szkoła w Świętoszówce stała się za mała na 
potrzeby dwóch dodatkowych roczników – wyja-
śnia wójt. Wcześniej Gmina rozwiązała podobny 
problem z brakiem miejsca do nauki w Między-

rzeczu Górnym stawiając nowy segment, w pla-
nach są kolejne rozbudowy, w Iłownicy i 
Wieszczętach. 

Obecna rozbudowa w Świętoszówce objęła 
wybudowanie dodatkowego segmentu przylegają-
cego do istniejącej szkoły. Liczy on 30 m długo-
ści i 11,5 m szerokości oraz trzy kondygnacje. Na 
parterze i I piętrze będą po 3 klasy lekcyjne, na II 
piętrze przygotowane zostaną trzy kolejne po-
mieszczenia, które szkoła będzie mogła wykorzy-
stać zgodnie ze swoimi potrzebami. Całość z ist-
niejącym budynkiem na poziomie parteru i I pię-
tra zostanie połączona łącznikiem, choć nowy 
segment będzie miał też własne wyjście. 

Obecnie trwają końcowe prace wykończenio-
we. Trwa układanie płytek, pozostał montaż insta-
lacji i oświetlenia, malowanie i ułożenie wykła-
dzin, a także roboty dodatkowe. Część budowlana 
zakończy się w trakcie wakacji, na początku lipca 
planowane jest przystąpienie do procedur odbioru 
obiektu, a potem wyposażenia klas. Całość inwe-
stycji kosztować będzie ponad 4,7 mln zł. 

www.jasienica.pl 

 

ODSZEDŁ KS. PROF. JÓZEF KIEDOS 
W piątek 7 maja w kościele w Bierach poże-

gnano ks. prof. Józefa Kiedosa, od wielu lat zwią-
zanego z parafią. 

Przez ostatnie blisko 30 lat ksiądz Kiedos był 
częstym gościem w parafii w Bierach, odkąd za-
mieszkał po sąsiedzku w Jaworzu. Był powszech-
nie szanowany, pomagał w posłudze duszpaster-
skiej i głosił kazania. Umarł 30 kwietnia w wieku 
77 lat w szpitalu w Bielsku-Białej. 

Ks. Józef Kiedos urodził się w 1943 r. w 
Niemczech. Do Polski z rodzicami przyjechał po 
wojnie, zamieszkali w Chorzowie. W 1961 r. zdał 
maturę i rozpoczął studia w Wyższym Semina-
rium Duchownym w Krakowie. Święcenia ka-
płańskie przyjął w katedrze Chrystusa Króla w 
Katowicach w 1967 r. Związany był z parafiami 
w Hołdunowie, Rudzie Śląskiej i w Bielsku-
Białej, gdzie pracował jako duszpasterz. 

Pracując jako bibliotekarz w katowickiej kurii 
rozpoczął studia teologiczne na KUL, gdzie uzy-
skał najpierw stopień magistra w 1978 r., a na-
stępnie doktora w 1981 r. Habilitował się w 1997 
r. na Papieskim Fakultecie Teologicznym we 
Wrocławiu. Od początku specjalizował się w hi-

storii Kościoła, na cztery lata wyjechał na stypen-
dium naukowe do Niemczech. Wykładał w kato-
wickim Wyższym Seminarium Duchownym, 
gdzie przez jakiś czas był prefektem, w cieszyń-
skiej filii UŚ, w Instytucie Teologicznym św. Jana 
Kantego w Bielsku. Jest autorem licznych prac 
naukowych oraz artykułów poświęconych historii 
Kościoła na Śląsku. W 2012 r. zainicjował publi-
kację „Słownika biograficznego zmarłych kapła-
nów diecezji bielsko-żywieckiej”, pierwszego te-
go typu opracowania w diecezjach powstałych w 
roku 1992. 

Po utworzeniu osobnej diecezji bielsko-
żywieckiej wszedł w skład jej księży i do 1994 r. 
był proboszczem parafii w Dębowcu koło Cie-
szyna. Od 1994 r. mieszkał na terenie parafii 
Opatrzności Bożej w Jaworzu, często goszcząc w 
parafii w Bierach. 

W piątek 7 maja w kościele w Bierach w towa-
rzystwie ks. biskupa Piotra Gregera odbyła się 
pierwsza część liturgii pogrzebowej, następnego 
dnia druga, w kościele w Jaworzu. 

Na podstawie: diecezja.bielsko.pl 
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Z  G Ó R K I … 
Jak TE barany… 

 Są sprawy, na które nie mamy najmniejszego 
wpływu, więc nie powinniśmy się nimi przej-
mować, a tym bardziej denerwować. Absolut-
nie. Ale to nie znaczy, że mamy milczeć (wszak 
milczenie jest ponoć znakiem zgody) i milcząco 
się godzić na to, co wymyślą możni tego świata, 
którzy też będą tu tylko do czasu, a zachowują 
się tak, jakby byli nieśmiertelni. Niebezpieczne 
jest jednak to, że konsekwencje ich mniej lub 
bardziej poronionych pomysłów będą ponosiły 
kolejne pokolenia. 
 Pisząc to, myślę o nieszczęsnym, sześćdzie-
sięciometrowym maszcie, dla zmyłki nazwa-
nym stacją bazową czegoś tam, którym uszczę-
śliwiona ma być Rudzica. O owym „prezencie” 
nikt nawet nie raczył najbardziej zainteresowa-
nych poinformować, porozmawiać, poszukać 
kompromisu. Bo i po co? Tam, gdzie w grę 
wchodzą wielkie interesy i wielkie pieniądze, 
które się liczą, obywatele tego prawego i spra-
wiedliwego kraju dla władzy (wybranej w wy-
borach po to, by reprezentowała ich interesy!) 
nie liczą się w ogóle!  

O maszcie stało się głośno, gdy wreszcie wy-
szło szydło z worka i dłużej już nie dało się tego  
ukrywać. Wzburzeni okoliczni mieszkańcy po-

ruszyli Internet i łamy „Kro-
niki Beskidzkiej”, gdzie wy-
powiadał się m. in. prze-
wodniczący Rady Powiatu 
Bielskiego Jan Borowski: 
Najgorsze jest to, że ludzi 
stawia się pod murem. 

Ustawa jest taka, że w praktyce nikt nic nie mo-
że, oprócz tych oczywiście, którzy są właścicie-

lami takich stacji bazowych. Ani starostwo, ani 

wójt, ani mieszkańcy nie mają nic do gadania. 
Takie nam zafundowano prawo. Jak za komu-

ny… 
Trudno nie zgodzić się z Janem Borowskim, 

choć rodzi się dręczące pytanie: w jakim kraju 
żyjemy?  

Wprawdzie naukowcy twierdzą, że nie ma 
żadnego zagrożenia, ale podobnie twierdzono 
kilkadziesiąt lat temu, gdy wprowadzano ma-
sowo azbest do pokrywania dachów i w każdej 
szkole w czasie lekcji chemii używano siatek 
azbestowych! Dopiero później okazało się, jakie 
to rakotwórcze świństwo. 

Słowem, brak słów… Jest jeszcze wymiar 
sentymentalny. Panorama z tego miejsca, z Be-
skidami w tle, nieskalana jeszcze monstrualnym 
masztem,  jest wyjątkowej urody. A podziwiali-
śmy ją z Florianem Kohutem i dalej podziwia-
my setki razy, gdy od dziecka, czy to z wózecz-
kiem, czy na drabiniastym wozie jechaliśmy na 
Dzioły (to dzielnica Rudzicy) do pola na siew, 
żniwa czy wykopki. I ten pejzaż, w różnych po-
rach roku i dnia, zaistniał na dziesiątkach obra-
zów Floriana i w mojej pamięci… 

Ale co tu się rozczulać, gdy liczy się mamo-
na?! I jesteśmy jak te nieszczęsne barany, które 
pobeczeć wprawdzie mogą, ale i tak nic z tego 
nie wyniknie, bo odgórnie są skazane na rzeź! 
No, może nie do końca. Władza przypomni so-
bie o nas, gdy zacznie się kampania wyborcza, 
w której liczy się każdy głosik. Wtedy elektorat 
będzie przez chwilę wyjątkowo ważny, bo po-
trzebny doraźnie, a nawet niezbędny tym, któ-
rym marzy się dalsze rządzenie spolegliwym 
ludkiem, który może naiwnie obdarzyć zaufa-
niem tych, którzy to zaufanie zawiedli. 

P.S. Nieszczęsny maszt już stoi. Rani nie-
bo… Kłuje w oczy i w serca wrażliwych rudzi-
czan…  

Juliusz Wątroba 
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NEJPIYKNIEJSZY MIESIÓNC MOJ 
Witóm piyknie! 

Moji ludeczkowie złoci, witóm wszystkich sta-
rzyków, łojców i dziecka, tych co to radzi majóm 
te naszóm staróm mowe, kieróm przekozali nóm 
w herbowiźnie przodkowie.  

Zdałoby sie, że tych już je mało, ale to ni ma 
prowda. Sóm, a je jich dziynka Bogu, kupe. Nie-
downo był żech łu kamrata, kiery łobchodził 
piykny jubileusz. Kie my tak siedzieli, a rozpra-
wiali przy gornczku dobrej kawy i kynsie koło-
cza, zaszczyrkoł telefón. Kie kamrat łodebroł dało 
sie słyszeć piykne powinszowani, za kiere jubilat 
podziynkowoł, pochwolił sie też, że mo gościa i 
mie przestawił.  

– Prosze go pozdrowić – dało sie słyszeć – my 
tu u sibie czytómy tóm waszym gazete, wiymy, że 
ta wasza gmina piyknieje i rozrosto sie na 
wszystki stróny. Radzi my sóm, że z tych gór-
skich potoków potraficie wycióngnóć drogocynne 
perły, jakóm je nasza łojcowsko mowa, przy-
pómieć stare łobrzyndy, zwyczaje i umiycie za-
chować to łod zapómniynio.  

 Łogrómnie żech sie łucieszył, że przez ty moji 
wspóminki zawarte w felietónach mogym  nie-
jednego pocieszyć, a przypomnieć, jak to downi 
w naszych dziedzinach było. Łod zawsze  mie-
isónc moj był nejpiykniejszym, pełnym zielyni, 
kwiecio, nadziei i radości. Dyć to wiosna!  

To niech w naszych sercach poczujymy tóm 
ciepłóm wiosynnóm radość, a przypómnymy se, 
jak to downi na 1 moja chłapcy dziołchóm moja 
stawiali.  Po dzisiejszymu by to było, jak to dzioł-
chy podrywali.  

Jak chłapcu sie dziołcha spodobała, to w nocy 
1 moja wedla jej chałpy postawił szumnego moja. 
Pumógli mu kamrci, dyć sóm nie dołby rady. Tóż 
postawili wielkóm żerdź a na wiyrchu przywión-
zali Goniczek, kiery piyknie ustroili bandliczka-
mi, świecidełkami i czekuladowymi bómbónami. 
A wisiała też tam flaszka dobrej gorzołki, coby 
przyszły teść podziwoł sie przychylnym łokym na 
przyszłego ziyńcia, co to jego dziołsze moja po-

stawił. A jak to był jeszcze 
chłapiec porzóndny, to łoj-
cowie głowe dźwigali do 
wiyrchu, że taki sie dziołsze 
trefił. Kie wczas rano dzioł-
cha zoglóndła do pola a łu-
widziła szumnego moja serce 
ji gibko bić poczło. Dyć trufała, kiery tego moja 
postawił. Wachowała, coby tego synka łuwidzieć 
i zaprosić go do chałpy na łobiod. Łod tego czasu 
zaczyli galanić, ale długo tego tam nie było. Łoj-
cowie prawili, że szkoda czasu na taki chodzyni. 
Hneda sie dogodali do kupy i zrobili wiesieli,  na 
kiere napytali przocieli, sómsiadów i znomych –  
wiesielowała cało dziedzina. Bywało też tak, że 
jak dziołcha była pyskato, dudrawo, a łokropnie w 
chłapcach przebiyrała, tyn taki tyn łowaki, a ło 
sobie moc myślała, to chłapcy postawili ji wedla 
chałpy dziada. Na długóm żerdź, zamiast goiczka, 
był zawieszóny chłop. Łobleczóny w stary kabot, 
potargane galaciska, na głowie czopczysko, po-
wiyszane mioł po sobie prózne flaszki po gorzoł-
ce. Była to łogrómno gańba do tej dziołchy, kie 
taki dziod stanył przy jeji chałpie. Kie to łojcowie 
wczas rano spozorowali, zaroz żerdź przewrócili,  
coby też ludziska tego nie widzieli, bo to by było 
śmiychu po całej dziedzinie. Dziołcha zaś góniła 
kole chałpy a wrzeszczała, bo dobrze wiedziała, 
kto to zrobił. 

– Niech jyno pójdzie kole chałpy, to mu tyn 
pysk w zberze gnojówki zamoczóm, coby śmier-
dzioł do końca żywota, już tu je putnia narychto-
wano! Ale chłapiec kole chałpy nie szeł. Wiedzioł 
że z tego nasiynio dobrej baby by ni mioł, z takij 
mąki chleba ni ma.  – Ja, ja zahuczały góry, za-
szumiały lasy, kaj się nóm podzioły stare downe 
czasy, po kie nogi mie niesóm, a serce mi bije by-
dym jo spóminoł tóm mojóm dziedzine. Do zaś 
moji złoci ludeczkowie. 

J. N. Josiyniczanin  

PRZYSŁOWIA LUDOWE MĄDROŚCIĄ NARODU 
Przysłowia polskie wywodzą się z tradycji ludo-

wej, są świadectwem obyczajów oraz wiedzy ludu, 
często związane z konkretnymi wydarzeniami, 
utrwalają formy językowe. Są mądrością narodu i 
ważnym źródłem do badań nad historią kultury. 
Poniżej kilka związanych z czerwcem:  
• Czerwiec się zwykle na maju wzoruje, jego pogodę 

deszcz i wiatr naśladuje. 
• Od czerwca dużo zależy, czy żniwa będą jak należy. 
• Posucha czerwcowa zboża nie wychowa. 

• Norbert, Robert, Medard to bracia młodzi, spodzie-
wajcie się powodzi. 

• Gdy na Świętego Norberta (06.06), Roberta i 
Medarda (08.06) deszcz leje, to lać będzie przez 
sześć tygodni. 

• Święty Medard kropi, czterdzieści dni w deszczu 
chłopi. 

• Gdy Jan z deszczem przybywa, to słota bywa także i 
we żniwa.  

• Jak się Janek rozbeczy, a Maryś (02.07) go nie utuli, 
to będzie beczał do świętej Urszuli (21.10). 
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PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ STOWARZYSZENIA 
LOKALNA GRUPA RYBACKA BIELSKA KRAINA  
W GMINIE JASIENICA - KAMPANIA INFORMACYJNA „5 LAT LSR” 
 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina przez 5 lat wdrażania Lokalnej Strategii 
Rozwoju ogłosiło 16 naborów umożliwiających pozyskanie dofinansowania w ramach Programu Ope-
racyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020, m.in. przez jednostki samorządu terytorialnego, organizacje 
im podległe, rybaków, przedsiębiorców, osoby chcące założyć działalność gospodarczą. Za pośrednic-
twem organu decyzyjnego Stowarzyszenia, tj. Rady, wybrano do realizacji 14 projektów z obszaru 
Gminy Jasienica o łącznej wartości 2 031 212,00 zł. Projekty te pozwoliły rozwinąć region pod wzglę-
dem gospodarczym oraz zachować lokalne dziedzictwo kulturowo-historyczne i przyrodnicze obszaru. 
Poniżej przedstawiamy kilka przykładów dobrych praktyk wykorzystania środków unijnych z Progra-
mu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020. Realizacja tych projektów podniosła walory kulturo-
we i przyrodnicze obszaru oraz dała lokalnej społeczności, a także osobom odwiedzającym Gminę, 
możliwość korzystania z ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, m.in. z placów za-
baw, siłowni zewnętrznych, zadaszonych wiat grillowych. Stowarzyszenie wsparło również gospodar-
stwa rybackie w zakresie modernizacji i innowacyjności, co przyczyniło się do rozwoju tych przedsię-
biorstw, działalności w zakresie chowu i hodowli ryb słodkowodnych, poprawie jakości produktu oraz 
dostępności świeżej ryby przez cały rok, a nie tylko na święta. 
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Od 1 kwietnia do 30 września 2021 r. Głów-
ny Urząd Statystyczny przeprowadza Narodo-
wy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 
2021. 

Obowiązkową metodą jest samospis interne-
towy. Wejdź na stronę spis.gov.pl i wypełnij 
formularz spisowy.  

Dokonując spisu za pośrednictwem aplikacji 
do samospisu należy wykazać wszystkie osoby, 
które w dniu 31.03.2021 r. o godzinie 24:00 
mieszkały pod danym adresem. Wszystkie dodane 
i prawidłowo spisane osoby są zwolnione z obo-
wiązku samospisu. Oznacza to, że osoby te nie 
muszą samodzielnie logować się do aplikacji 
spisowej, aby dokonać samospisu. 

Spisanie się przez Internet daje możliwość 
wzięcia udziału w loterii i wygranie atrakcyj-
nych nagród! 
• Wejdź na stronę spis.gov.pl i spisz się w 

dogodnej dla siebie chwili  
• Pobierz unikatowy kod uprawniający do 

udziału w loterii 
• Zgłoś go na stronie loteria.spis.gov.pl. 

Przyjmowanie zgłoszeń do loterii trwa od 22 
kwietnia 2021 r. do 7 lipca 2021 r.  

Jeżeli nie możesz spisać się we własnym za-
kresie zadzwoń na infolinię: 22 279 99 99 i spisz 
się przez telefon lub odwiedź najbliższy urząd 
gminy, gdzie na czas trwania spisu urzędy gmin 
przygotowały specjalne miejsca spisania się przez 
Internet. 

Jeśli nie spiszesz się przez Internet ani przez 

telefon, po 4 maja br. skontaktuje się z Tobą 
rachmistrz telefonicznie dzwoniąc z numeru 22 
828 88 88, aby przeprowadzić spis. Zgodnie z 
ustawą nie możesz odmówić mu przekazania da-
nych. 

Możesz potwierdzić tożsamość rachmistrza 
spisowego, dzwoniąc na infolinię spisową 22 279 
99 99. 

Pamiętaj, że udział w spisie to Twój obowią-
zek wynikający z ustawy o narodowym spisie 
powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. 
Odmowa udziału w spisie powszechnym grozi ka-
rą grzywny na podstawie art. 57 ustawy o staty-
styce publicznej. 

Nie obawiaj się o swoje dane. Są u nas bez-
pieczne, ponieważ chroni je tajemnica statystycz-
na. Dane jednostkowe zbierane i gromadzone w 
badaniach przeprowadzanych w ramach statystyki 
publicznej są poufne i podlegają szczególnej 
ochronie. Pracownicy statystyki publicznej są 
zobowiązani do przestrzegania tajemnicy staty-
stycznej. 

Chcesz sprawdzić, o co zapytamy w spisie? 
Zapoznać się z ustawą spisową? Wejdź na 
spis.gov.pl i bądź na bieżąco! 

 
 

 
 
 
 

Pracę rozpoczęli rachmistrzowie, którzy mogą 
dzwonić z numeru 22 828 88 88, ale nie będą 
odwiedzać respondentów w domach aż do od-
wołania.  
Możesz sprawdzić tożsamość rachmistrza na 
spis.gov.pl lub przez infolinię 22 279 99 99.  
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MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ ZIEMI W ZESPOLE  W WIESZCZĘTACH 
Międzynarodowy Dzień Ziemi –  22 kwietnia upłynął w 

tym roku pod hasłem: „Przywróć naszą Ziemię”! Motyw 
przewodni święta miał szczególne znaczenie w dobie pande-
mii. Większość akcji mających na celu promowanie ekolo-
gicznych postaw musiało się przenieść do świata wirtualnego. 

Dzień Ziemi to najpopularniejsze i najważniejsze na świe-
cie święto ekologiczne. To doskonała okazja, aby promować 
działania ekologiczne i mówić o problemach oraz sposobach, 
jakimi możemy zadbać o naszą planetę 

Uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego podjęli tygo-
dniowe wyzwanie, które składało się z zadań działających po-
zytywnie na naszą planetę.  
Dzień 1 
Zadanie pierwsze polegało na obejrzeniu filmu pt. „Home: 
Ziemie S.O.S.” i napisaniu krótkiej refleksji na temat, jak 
ważna powinna być  dla nas nasza Ziemia. 
Dzień 2 i 3 
Kolejne zadanie obowiązywało przez dwa dni. Było to wyko-
nanie pięciu zadań spośród podanych propozycji; 
• Przytul drzewo! Serio, kontakt z naturą jest super! 
• Pobaw się ze swoim pupilem! 
• Posegreguj odpady! 
• Popracuj w ogrodzie lub zasiej nasiona jakichś roślin kwit-

nących. Zadbaj o nie! 
• Przygotuj ekotorbę na zakupy! 
• Wyłącz urządzenia elektryczne na noc z prądu, np. łado-

warki od telefonów, telewizor itp.! 
• Idź na spacer do lasu lub parku. Jeżeli masz taką możliwość 

pozbieraj śmieci! 
• Wykonaj jeden z ekologicznych środków czyszczących 

według podanego przepisu. 
Dzień 4 
Kolejnym zadaniem była zabawa w projektanta. Uczniowie 
mieli  zaprojektować i wykonać zakładkę do książki,  wyko-
rzystując płaskie i niebrudzące materiały nadające się do recy-
klingu. 
Dzień 5  
W ostatnim dniu uczniowie zmierzyli się z następującymi za-
daniami: 

Sprzątali swój pokój, pamiętając o 
segregacji śmieci i wyłączeniu z 
kontaktu niepotrzebnych urządzeń 
elektrycznych.  
•  Zrobili porządek w swojej szafie 

z ubraniami 
• Wymyślili hasło promujące 

„ZERO WASTE” 
• Zadbali, aby w samochodzie ro-

dziców były zawsze torby wielo-
razowe na zakupy. 

 
Joanna Sikora  
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SUKCES UCZENNICY Z WIESZCZĄT 
Adrianna Glombitza ze szkoły w 

Wieszczętach zajęła trzecie miejsce w 
ogólnopolskim konkursie o Ignacym Janie 
Paderewskim. 

Do Ogólnopolskiego Konkursu „Ignacy Jan 
Paderewski – pianista wirtuoz, kompozytor, 
polityk, dyplomata, mąż stanu, mecenas sztuki i 
architektury” zgłosiły się 3 uczennice Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Wieszczętach: Nina 
Rak i Aleksandra Tobiczyk z kl. VI a oraz 
Adrianna Glombitza z klasy VII. Konkurs 
zorganizował Wielkopolski Kurator Oświaty 
wraz z Instytutem Dziedzictwa Myśli 
Narodowej im. Romana Dmowskiego i 
Ignacego Jana Paderewskiego w Warszawie. 

Uczestnicy podzieleni byli na dwie grupy 
wiekowe: Primus, obejmujący klasy I-IV i klasy 
V-VIII, oraz Altus dla uczniów szkól 
ponadpodstawowych. Ponadto uczniowie mogli 
wybrać spośród sześciu kategorii. Dziewczęta z 
Wieszcząt wybrały kategorię „Kreator sztuki 
primus”, w ramach której trzeba było wykonać 
prezentację wizualną w dziedzinie malarstwa 
lub rysunku. Inspiracją do stworzenia tej pracy 
miała być sylwetka, postawa, działalność, 
twórczość oraz życie Ignacego Jana 
Paderewskiego. Integralną częścią pracy 
konkursowej był opis, w którym należało 

wykazać się wiedzą oraz dużą znajomością jego 
wybitnej postaci, przeżyć, cech charakteru, 
twórczości, sukcesów, porażek i działalności 
oraz faktów historycznych z nią związanych. 

Aby podołać wymaganiom konkursu, 
dziewczęta od grudnia ub.roku do połowy 
kwietnia pod opieką nauczyciela muzyki w ZSP 
w Wieszczętach Romy Tajduś systematycznie 
zgłębiały życiorys i obszary działalności 
Ignacego Jana Paderewskiego, szukały 
inspiracji w jego muzyce i koncertach, czego 
uwieńczeniem było wykonanie pracy 
plastycznej wraz z integralnym z nią opisem. 

Zmagania konkursowiczów zakończyły się 
15 kwietnia 2021 roku. Spośród licznie 
zgłoszonych uczestników z całej Polski jury 
Wydziału Malarstwa i Rysunku Uniwersytetu 
Artystycznego w Poznaniu przyznało uczennicy 
klasy VII w  ZSP w Wieszczętach Adriannie 
Glombitza trzecie miejsce. 

Laureaci oraz wyróżnieni wraz z ich 
nauczycielami zostali zaproszeni na uroczystość 
finałową wręczenia dyplomów i nagród, jaka 
odbędzie się 29 czerwca w rocznicę śmierci 
wielkiego wirtuoza i patrioty do Auli Nova 
Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana 
Paderewskiego w Poznaniu. 

Roma Tajduś 

ZAWODNICZKA NA MEDAL 
Do kolekcji Karoliny Klajmon trafiają kolejne 

trzy medale.  
Tym razem jeden srebrny i dwa brązowe wywalczo-

ne podczas rozegranych 9 maja 2021 r. w Pawłowicach 
 zawodów „Cieszyński Miting Pływacki – Runda 
III/Runda IV 2020/2021”.  

Medal srebrny Karolina wywalczyła na dystansie 50 
m stylem grzbietowym (37,71 s), medal brązowy na 
dystansie 50 m stylem dowolnym (34,53 s) i medal 
brązowy na dystansie 25 m stylem klasycznym (z cza-
sem 20,62 s).  

Blisko podium była również w starcie na 25 m sty-
lem motylkowym zajmując 4 miejsce (18,09 s).  

We wszystkich startach Karolina poprawiła swoje 
rekordy życiowe. Dobre starty w całym cyklu zawo-
dów, pozwoliły Karolinie zająć 2 miejsce w klasyfika-
cji generalnej po 4 rundach w sezonie 2020/2021 Cie-
szyńskiego Mitingu Pływackiego. 

www.jasienica.pl
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UDANE STARTY TYCZKAREK 
Zawodnicy UKS Olimp Mazańcowice udanie 

rozpoczęli sezon lekkoatletyczny. 
W niedzielę 9 maja na stadionie Sprint w Biel-

sku-Białej odbył się Miting Otwarcie Sezonu w 
Lekkiej Atletyce. Gminę Jasienica reprezentowali 
zawodnicy Uczniowskiego Klubu Sportowego 
Olimp Mazańcowice. Był to bardzo udany start 
szczególnie dla najmłodszych zawodniczek. Wie-
le z nich ustanowiło swoje rekordy życiowe. I tak 

Agnieszka Kapka pokonała poprzeczkę na wyso-
kości 2,75 m, a Karina Kubiak i Viktoria Filuś 
przeskoczyły 2,35 m. Z kolei najmłodsze zawod-
niczki Hanna Strońska, Amelia Maślanka i Wik-
toria Kupisz pokonały poprzeczkę zawieszoną na 
wysokości 1,95 cm, ustanawiając tym samym re-
kord życiowy. 

Agata Krupińska 

 
DRZEWA SADZONE WZDŁUŻ DRÓG PEŁNIĄ SZEREG WAŻNYCH FUNKCJI,  

ALE NIE MOGĄ ZAGRAŻAĆ BEZPIECZEŃSTWU 
ZWRÓĆMY UWAGĘ na stan drzew i krzewów, w 

tym potocznie zwanych tujami, na swoich posesjach, a 
rosnących od strony drogi publicznej. 

Są miejsca w sołectwach, gdzie gałęzie drzew i 
krzewów rosnących na prywatnych posesjach w bli-
skiej odległości od pasów drogowych bardzo często 
powodują ograniczenia w komunikacji. Powodem tego 
są gałęzie drzew, pędy krzewów przerastające granice 
nieruchomości i wystając, zwisając nad jezdnię znacz-
nie ograniczają ,,światło przejazdu” w zakresie szero-
kości i wysokości na drodze. Taki stan rzeczy stwarza 
uciążliwość, zagrożenia spowodowane brakiem moż-
liwości minięcia się dwóch pojazdów, a czasami na-
wet samochodu osobowego z rowerzystą, którzy w 
ostatnich czasach są coraz liczniejszą grupą użytkują-
cą drogi publiczne. Ograniczenia szerokości i wysoko-
ści przejezdności na drodze spowodowane florą przez 
cały rok są szczególnie uciążliwe dla pojazdów wiel-
kogabarytowych – ciężarowych, w tym najczęściej po-
ruszających się w okolicach naszych zabudowań  
,,śmieciarek”, odbierających odpady komunalne, sa-
mochodów z materiałami budowlanymi i betonem 

(tzw. gruszki, stetter), dowożących materiały na plac 
budowy.  Ograniczenie ,,światła” przejazdu na jezdni 
powoduje, że kierowcy samochodów ciężarowych 
chcąc uniknąć zniszczeń, uszkodzeń pojazdu (rozbite, 
urwane zewnętrzne boczne lusterka, ,,koguty” sygna-
lizacyjne na górnych obrysach pojazdu) zjeżdżają na 
jedną ze stron drogi  powodując tym niszczenie dróg, 
poboczy, zagniecenie przydrożnych rowów. Straty – 
uszkodzenia pojazdów niejednokrotnie ponoszą rów-
nież kierowcy pojazdów osobowych najczęściej w po-
staci rys na karoserii. 

Okres wegetacji roślin tuż przed nami, więc dobrze 
jest obejrzeć swe podwórko w szczególności od strony 
dróg i, w przypadku stwierdzenia wyżej opisanej sytu-
acji, podjąć stosowne działania w celu spełnienia wła-
snego obowiązku jako właściciela nieruchomości. 

Przypomina się również o zakazie ustawiania 
wszelkiego rodzaju obiektów ruchomych, np. kamieni 
– głazów, wbijania kołków na poboczu jezdni w celu 
ograniczania ruchu z powodu np. chęci ,,posiadania 
ładnego trawnika przed ogrodzeniem” przy własnej 
posesji. 

KOMUNIKAT KRUS 
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego opraco-

wała i wdraża nowy profil rehabilitacji, w związku z trwają-
cą epidemią i zapotrzebowaniem na rehabilitację leczniczą, 
która jest kierowana do pacjentów po przebytej chorobie 
COVID-19.  

Rehabilitacja u osób po przebytej chorobie COVID-19 staje 
się priorytetowym wyzwaniem zdrowotnym w dobie pandemii 
spowodowanej chorobą. Systemy zabezpieczenia społecznego 
w kraju i na świecie stoją przed ważnym zadaniem polegają-
cym na wzmocnieniu działań polegających na odzyskaniu 
zdrowia ubezpieczonego oraz jego powrotu do pracy. 

Celem nowego programu rehabilitacji jest: 
• Wzmocnienie systemu oddechowego, 
• Remisja choroby w przypadku ozdrowieńców, 
• Poprawę wydolności wysiłkowej, krążeniowej i spraw-

ności oddechowej, 
• Wzmocnienie siły mięśniowej i ogólnej sprawności fi-

zycznej, 
• Poprawa kondycji psychofizycznej, 

• Poprawa stanu funkcjonalnego i jakości życia, 
• Wsparcie zdrowia psychicznego. 

Osobami, które będą mogły skorzystać z rehabilitacji będą 
rolnicy w wieku aktywności zawodowej, u których wystąpią 
wskazania medyczne do rehabilitacji ogólnoustrojowej po prze-
bytej chorobie COVID-19. 
Główne kryteria, decydujące o skierowaniu na rehabilitację to: 
• Rehabilitacja „post COVID” w CRR KRUS powinna 

być przeprowadzona po co najmniej 12 tygodniach od za-
chorowania, 

• Warunkiem przyjęcia na rehabilitację jest negatywny 
wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, 

• Osoby w wieku aktywności zawodowej, 
• Osoby spełniające warunki ustawowe do skierowania 

na rehabilitację leczniczą. 
Rehabilitacja lecznicza będzie realizowana w Centrach Rehabi-
litacji Rolników KRUS w Jedlcu i Szklarskiej Porębie. Czas 
trwania turnusu będzie wynosił 21 dni. 
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REKLAMA     REKLAMA     REKLAMA 

PRZYJMĘ UCZNIA 

DO NAUKI  

ZAWODU STOLARZ  

  Stolarstwo 

  Janusz Cholewik 

  Jasienica 96 

  tel. 601 460 880 
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Reklama 

w miesięczniku „Jasienica” 

tylko 0,60 zł  za 1 cm2 

Ogłoszenia drobne – 1 zł 

 

ROK 2021. WYPOCZYNEK 

NAM MORZEM BAŁTYCKIM. 
Zapraszamy. 

• Karwia - 03.07-09.07.2021 r. (7 dni ) -

pobyt wypoczynkowy.  
• Niechorze - 17.09-23.09.2021 r. (7 dni) 

- pobyt rehabilitacyjno-wypoczynko-
wy. 

Zapisy przyjmuje i udziela bliższych 
informacji  Lidia Sztwiorok 

tel. 692405825 

PRACA 

Firma Prymstol S.C. przyjmie do pracy w 
zakładzie stolarskim przy produkcji mebli. 
Możliwość przyuczenia do stanowiska pra-
cy. Oferujemy umowę o pracę na cały etat 
tylko pierwsze zmiany.  

Kontakt  prymstol_2@op.pl, 
tel. 517-422-504. 

Firma Prymstol S.C. przyjmie ucznia w za-
wodzie stolarz do praktycznej nauki zawo-
du. Po ukończeniu szkoły zapewniamy za-
trudnienie. Kontakt  prymstol_2@op.pl, 
tel. 517-422-504.  
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  Z A K Ł A D  P O G R Z E B O W Y    
SZYMALA ALEKSANDER 

Świętoszówka, ul. Szkolna 138 
Tel.: 33 815 39 60 lub 33 815 33 45,  kom. 502 596 627;  fax: 33 815 20 20 

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

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

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

 

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

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

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

Zapraszamy 

Od poniedziałku do piątku    8
00 

– 16
00

 

sobota     8
00 

– 13
00

 

 

 

EKSPRESOWA NAPRAWA 

I WYKONANIE PROTEZ 

BIERY, ul. Ogrodowa 263 

TEL.:    504 131 134 
 

   

 

 




