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Uroczyste podpisanie umowy na sfinansowanie projektu „Wykonanie otworu poszukiwawczo-
rozpoznawczego wód termalnych Jasienica GT-1 w miejscowości Grodziec”. NFOŚiGW reprezentuje  
wiceprezes Dominik Bąk, gminę Jasienica wójt Janusz Pierzyna 

  (Mat. Organizatorów) 

Od lewej: Piotr Dziadzio, wiceminister klimatu i Główny Geolog Kraju, prezes Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej prof. Maciej Chorowski, minister klimatu Michał Kurtyka, Ire-
neusz Zyska, wiceminister i pełnomocnik rządu ds. OZE, oraz wójt Janusz Pierzyna.   (Mat. NFOŚiGW) 5 
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RELACJE WÓJTA GMINY JASIENICA 
UMOWA NA  
WIERCENIA 

W czwartek 12 sierp-
nia zostałem zaproszony 
do Otwocka na uroczy-
ste podpisanie umowy 
na sfinansowanie nasze-
go projektu „Wykonanie 
otworu poszukiwawczo-
rozpoznawczego wód 

termalnych Jasienica GT-1 w miejscowości Gro-
dziec”. W spotkaniu wziął udział m.in. minister 
klimatu Michał Kurtyka, wiceministrowie, a także 
zastępca prezesa Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej Dominik Bąk, z 
którym podpisaliśmy się pod umową. Pieniądze 
pozwolą nam zrealizować bardzo ważny projekt, 
który przyspieszy rozwój tej części naszej gminy 
w ramach Jasienickiego Kurortu Zamkowego, tzn. 
odwiert w poszukiwaniu ciepłych źródeł. 

Przyznam, że własne źródła geotermalne, które 
można pozyskiwać gospodarczo, tak w rekreacji, 
jak i wykorzystując ich energię do ogrzewania, 
były moim marzeniem od początku pracy w sa-
morządzie gminy Jasienica. Jako wójt najpierw w 
1999 r. zleciłem znakomitemu geologowi profe-
sorowi Sokołowskiemu opracowanie dotyczące 
możliwości występowania ciepłych źródeł na te-
renie gminy Jasienica. W tym dokumencie analiza 
potwierdza, że z dużym prawdopodobieństwem 
takie źródła są, a Grodziec jest najlepszym miej-
scem, aby ich poszukać. Mając to opracowanie w 
2004 r. doprowadziłem do zakupu działki o po-
wierzchni 5,5 hektara właśnie z myślą o przy-
szłym odwiercie. 

Marzenie trzeba było jednak odłożyć na lepsze 
czasy, bo odwiert jest przedsięwzięciem niezwy-
kle kosztownym, ma pochłonąć prawie 15 mln zł. 
To dla porównania więcej, niż w ubiegłym roku 
uzyskaliśmy ze sprzedaży gruntów na terenie Ja-
sienickiej Niskoemisyjnej Strefy Ekonomicznej. 
Toteż, gdy tylko pojawiły się takie możliwości, 
od razu przygotowaliśmy wniosek dla Narodowe-
go Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej, który został wysoko oceniony. Byliśmy 
dobrze przygotowani i w nagrodę otrzymaliśmy 
pełną kwotę na realizację zadania. Bardzo mnie to 
cieszy. Warto mieć marzenia i konsekwencję w 

działaniu, teraz powoli się one spełniają. 
SALA DLA MIĘDZYRZECZA 

We wtorek 20 lipca uczestniczyliśmy w odbio-
rze technicznym nowej sali gimnastycznej, jaka 
powstała przy szkole w Międzyrzeczu Górnym. 
Przypomnę, że rozpoczęliśmy budowę w 2019 r., 
pozyskując na nią 1,52 mln zł dofinansowania z 
funduszy zewnętrznych, całość kosztowała 4,6 
mln zł. 

Wskazałem na konieczność dokonania nie-
wielkich poprawek, ale muszę przyznać, że całość 
robi duże wrażenie. Sala jest przestronna i dobrze 
wyposażona, również w urządzenia zapewniające 
bezpieczeństwo użytkowników. Będzie można tu 
uprawiać większość popularnych dyscyplin spor-
towych, trenować i prowadzić zajęcia wychowa-
nia fizycznego. I to w kilku grupach jednocześnie, 
bowiem pomyśleliśmy o możliwości przedziele-
nia sali na osobne przestrzenie, które nie kolidują 
ze sobą. Teraz należy sobie tylko życzyć, aby 
wykorzystując te możliwości pojawiły się kolejne 
sportowe talenty. 

Sala będzie w pełni gotowa już we wrześniu, 
planujemy dokonać uroczystego otwarcia, ale to 
będzie zależało w dużej mierze od obowiązują-
cych wtedy przepisów epidemicznych. 

GRATULACJE DLA FLORIANA KOHUTA 
W imieniu całej naszej gminnej społeczności 

złożyłem panu Florianowi Kohutowi gratulacje z 
podwójnej okazji: 55-lecia pracy twórczej oraz 
30. rocznicy otwarcia galerii autorskiej „Pod Stra-
chem Polnym”. Pan Florian jest znanym mala-
rzem szeroko poza regionem, jego „znakiem fir-
mowym” są strachy polne, do których inspiracje 
czerpie z pejzażu Śląska Cieszyńskiego. Swoją ar-
tystyczną wrażliwością przez lata wykreował 
symbol rolniczego trudu i związanego z nim wie-
lowiekowego dziedzictwa naszych przodków, 
pracujących na roli, stawiających strachy dla 
ograniczenia szkód w rolniczych uprawach. 

Wielokrotnie podkreślałem, jak dobrze się sta-
ło, że swój talent i aktywność związał z naszym 
regionem. Tutaj założył swoją znaną galerię, ale 
również aktywnie bierze udział w życiu społecz-
nym i kulturalnym naszej gminy, że wspomnę o 
dorocznym Święcie Stracha Polnego, czy jego 
pracy w strukturach samorządu.  

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 
Gratulując tak wspaniałych jubileuszy życzy-

my panu Florianowi kolejnych lat twórczej pracy 
w zdrowiu i szczęściu. 

SAMORZĄDOWCY W GOŚCINIE 
Na moje zaproszenie w czwartek 29 lipca do 

naszej gminy przybyli wójtowie, burmistrzowie i 
starosta powiatu bielskiego. Było to kolejne spo-
tkanie w tym gronie w ramach Konwentu Wójtów 
i Burmistrzów, jakie cyklicznie odbywamy w 
różnych częściach naszego regionu. 

Omówiliśmy zaplanowane zagadnienia, a więc 
m.in. realizację zadań z zakresu prowadzenia do-
mów pomocy społecznej, zmiany dotyczące prze-
pisów w zakresie budowy wież telekomunikacyj-
nych oraz możliwości związane z rozpoczęciem 
prac nad nowym systemem informacji o terenie. 
Oprócz tego wykorzystałem okazję, aby zapre-
zentować kolegom samorządowcom osiągnięcia 
gminy Jasienica, jakie w ostatnich miesiącach i 
latach mimo pandemii udało się nam zrealizować. 

Bardzo dziękuję wszystkim, którzy przyjęli 
zaproszenie i odwiedzili gminę Jasienica. 

PIKNIK W JASIENICY 
Wykorzystując okazję, że obostrzenia epide-

miczne trochę zelżały, Gminny Ośrodek Kultury 
w Jasienicy na terenach rekreacyjnych Drzewia-
rza zorganizował Wakacyjny Piknik Rodzinny. 
Długo wyczekaliśmy się na takie spotkanie o cha-
rakterze festynu, z muzyką, zabawą, konkursami, 
występami zespołów, jak Dudoski, Bierowianie, 
Jerry Brass Band czy Grupa Furmana. 

I mimo, że kapryśna aura popsuła nam nieco 
szyki, to jednak wielu mieszkańców wykorzystało 
okazję do wspólnej zabawy. Szczególnie cieszę 
się, że znowu mogli się przed nami pokazać naj-
młodsi mieszkańcy naszej gminy, którzy już 
wkrótce zasilą zastępy Młodzieżowych Drużyn 
Pożarniczych, a potem jednostek Ochotniczych 
Straży Pożarnych. Mówię o pokazie sprawności 
bojowej żaków, którzy pod okiem dorosłych dru-
hów mają za sobą już pierwsze doświadczenia z 
prowadzeniem działań strażackich, a więc rozwi-
janiem węży, ich montażem do rozdzielaczy i na-
tarciem wodą „na ogień”, w tym wypadku spe-
cjalny cel. 

Cieszy taki zapał, bo oznacza, że jednostki 
OSP zasili kolejne pokolenie, co ma bezpośredni 
wpływ na bezpieczeństwo nas wszystkich. 

POLSKO-SŁOWACKIE SMAKI POGRANICZA 
Podobnie dzięki zelżeniu pandemii mogliśmy 

się spotkać w większym, międzynarodowym gro-
nie podczas studyjnej wizyty słowackich partne-
rów z MAS Terchovska Dolina. Spotkanie zorga-

nizowała Lokalna Grupa Rybacka „Bielska Kra-
ina”, którą mam zaszczyt kierować jako prezes. 
Spotkanie zostało zorganizowane w ramach reali-
zowanego mikroprojektu „Nasze dziedzictwo ku-
linarne – łączymy smaki pogranicza”. W drugim 
dniu wizyty w Dworze Świętoszówka w gminie 
Jasienica była okazja przeprowadzić warsztaty 
kulinarne połączone z konkursem „Smaki pogra-
nicza”, w którym wzięły udział panie z Kół Go-
spodyń Wiejskich. 

Cieszy takie duże zainteresowanie i wspólna 
ponadgraniczna integracja, służąca promocji i 
utrwalaniu ważnej części naszego kulturowego 
dziedzictwa, jakim są kulinaria. 

POŻEGNALIŚMY OTTONA WIŚNIAŃSKIEGO 
Z głębokim żalem pożegnaliśmy Ottona Wi-

śniańskiego, który zmarł w wieku 80 lat. Był bar-
dzo zasłużony dla naszej społeczności, działał 
przez lata jako sołtys Międzyrzecza Górnego, a 
praktycznie całe swoje dorosłe życie oddał straży 
pożarnej, przede wszystkim OSP Międzyrzecze 
Górne, w której był strażakiem i prezesem. Był 
również inicjatorem wielu działań społecznych, 
jak budowa Domu Strażaka czy grupy teatralnej. 
Choć dzieliła nas duża różnica wieku, to bardzo 
dobrze wspominam ostatnie lata jego społecznego 
zaangażowania i współpracę z nim. Był człowie-
kiem kompetentnym i nastawionym na skuteczne 
rozwiązywanie problemów i zaspokajanie lokal-
nych potrzeb. 

Składam najszczersze wyrazy głębokiego 
współczucia rodzinie, osobom najbliższym oraz 
całej strażackiej społeczności. 

PLANY ZAGOSPODAROWANIA 
W ostatnim okresie znacznie posunęły się 

sprawy z zatwierdzeniem kolejnych miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego. Dla 
Łazów i Bielowicka są już prawomocne, lada 
chwila będzie kolejny plan dla Wieszcząt, a na-
stępne cztery – Rudzicy, Roztropic, Landeku i 
Iłownicy – zostaną wystawione na publiczne kon-
sultacje, co oznacza końcowe etapy całej, bardzo 
złożonej i czasochłonnej procedury. Plany dla po-
zostałych sołectw są w trakcie przygotowania do 
wystawienia. Liczymy, że już szybko będziemy 
mogli to zrobić, bo trwają ostatnie uzgodnienia z 
Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska i in-
nymi instytucjami. 

SPIS DO KOŃCA WRZEŚNIA 
Zachęcam wszystkich, aby nie odkładali obo-

wiązku spisania się na ostatnią chwilę. Narodowy 
Spis Powszechny odbywa się do końca września 
przez Internet i obowiązuje każdego  
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dorosłego obywatela. Dla tych, którzy z jakichś 
powodów nie mogą tego dokonać z domu, przy-
gotowaliśmy w Urzędzie Gminy specjalne stano-
wisko komputerowe do samospisu czynne w go-
dzinach pracy Urzędu. Dodatkowo w każdy wto-
rek w godzinach od 16 do 19 w sali GOK obok 
Urzędu Gminy Jasienica dyżuruje rachmistrz spi-
sowy. Ponadto cyklicznie, zwłaszcza w czasie 
weekendów, w centrach naszych sołectw pojawia-
ją się Mobilne Miejsca Spisowe, gdzie również 
dyżurują rachmistrzowie Spisu. 

Sam spis zajmuje niewiele czasu, trzeba pa-
miętać o takich danych, jak swój numer PESEL i 
nazwisko rodowe matki lub dane do logowania 
przez Profil Zaufany, numer PESEL, datę urodze-
nia, wykonywany zawód, rodzaj działalności i ad-
res miejsca pracy wszystkich członków gospodar-
stwa domowego, w imieniu których dokonujemy 
samospisu, a także przypomnieć sobie informację 
o formie własności mieszkania, powierzchni 
użytkowej w metrach kwadratowych oraz sposo-
bie ogrzewania mieszkania. 

Zachęcamy do przekazania informacji osobom, 
które nie mają możliwości dokonania samospisu 
w inny sposób. Więcej informacji uzyskają Pań-
stwo pod numerem telefonu 33 472 62 00. Proszę 
pamiętać, że spis jest obowiązkowy, a za jego 
uniknięcie grożą kary finansowe. 

PRZED CZWARTĄ FALĄ 
Jednocześnie chciałbym zachęcić również do 

zaszczepienia się przeciwko koronawirusowi. Do-
tychczas w naszej gminie zaszczepionych jedną 
dawką jest blisko 12 tys. osób na 24 681 miesz-
kańców, a więc ok. 48 proc., z kolei w pełni za-
szczepionych jest trochę ponad 11 tys. osób, czyli 
ponad 45 proc. Eksperci podkreślają, że zbliża się 
czwarta fala epidemii, która stwarza zagrożenie w 
znaczącej większości właśnie dla osób niezasz-
czepionych. Warto więc pomyśleć o przeciwdzia-
łaniu, tym bardziej, że obecnie zaszczepienie nie 
stwarza większych problemów. Więcej informacji 
można uzyskać w ośrodku w Jasienicy pod nume-
rem 33 815 24 32, a także na całodobowej infoli-
nii Narodowego Programu Szczepień przeciw 
Covid-19 – 989. 

BRONOWSKA JUŻ PRZEJEZDNA 
Zakończył się remont ulicy Bronowskiej w 

Międzyrzeczu Dolnym, która, przypomnę, sporo 
ucierpiała podczas wcześniejszej gruntownej 
przebudowy ulicy Ligockiej. Wtedy Bronowska 
służyła jako główny dojazd na budowę. Prace 
kosztowały 440 tys. zł, objęły cały odcinek do 
granicy z gminą Czechowice-Dziedzice. Została 
wzmocniona podbudowa i położona nowa na-
wierzchnia, zaś pobocza są teraz utwardzone. 

REMONT DROGI Z POWIATEM 
Miło mi poinformować, że zapadła decyzja o 

przyznaniu dofinansowania z Rządowego Fundu-
szu Rozwoju Dróg dla drogi powiatowej przebie-
gającej przez naszą gminę pomiędzy rondem w 
Rudzicy a skrzyżowaniem przy cmentarzu ewan-
gelickim w Międzyrzeczu, a więc na odcinek li-
czący 3,5 km. To droga powiatowa, dlatego 
chciałem podziękować panu staroście Andrzejowi 
Płonce, który zabiegał o pieniądze na tę drogę, bo 
stanowi ona bardzo ważne połączenie dla naszych 
mieszkańców i całego układu komunikacyjnego w 
gminie Jasienica. 

Przypomnę, że wniosek znalazł się na samym 
szczycie listy rezerwowej programu, czekał na 
niewykorzystane pieniądze w tych projektach, 
które dofinansowanie uzyskały w pierwszej ko-
lejności. Tak się teraz stało, wkrótce zostanie roz-
strzygnięty przetarg i ruszą pracę. 

Jako Gmina Jasienica będziemy partycypować 
w kosztach budowy. Całość ma kosztować blisko 
18 mln zł, dofinansowanie wynosi 8,8 mln zł, 
Gmina Jasienica dołoży blisko 4,3 mln zł w cyklu 
trzyletnim. 

PRACE NA DRODZE MAZAŃCOWICE-
MIĘDZYRZECZE 

Warto w tym miejscu wspomnieć, że cały czas 
trwają prace przy modernizacji innej drogi powia-
towej przebiegającej przez naszą gminę – od ron-
da w Mazańcowicach do mostu przy terenach re-
kreacyjnych w Międzyrzeczu Dolnym. Ostatnio 
dotarła do nas informacja, że zwiększyło się dofi-
nansowanie udzielone na przebudowę drogi. To 
również inwestycja Powiatu przy udziale wspar-
cia finansowego z naszej strony. Toteż zwiększe-
nie dofinansowania ze źródeł zewnętrznych ozna-
cza dla nas mniejsze wydatki, w tym wypadku o 
ponad 357,5 tys. zł z blisko 2,3 mln zł do 1,93 
mln zł. 

Obie drogi powiatowe po remoncie sprawią, że 
w rejonie Jasienickiej Strefy Ekonomicznej 
wszystkie trasy dojazdowe będą już na odpo-
wiednim poziomie, zarówno pod względem no-
śności, szerokości, jak i bezpieczeństwa pieszych. 

PODZIĘKOWANIA ZA ŻYCZENIA 
Chciałem serdecznie podziękować za wszyst-

kie życzenia, jakie skierowano do mnie w ostat-
nim okresie. Spotkałem się z niezwykłą życzliwo-
ścią od bardzo wielu osób, tak tych, z którymi na 
co dzień współpracuję, jak i zaangażowanych w 
życie społeczne naszej gminy, również mieszkań-
ców. Bardzo dziękuję za wyrazy wsparcia. 

Rozmawiał Mirosław Łukaszuk 
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Uroczysty charakter miało podpisanie 

umów w programie „Udostępnianie wód ter-
malnych w Polsce”. Gminę Jasienica reprezen-
tował wójt Janusz Pierzyna. 

Uroczystość odbyła się w Otwocku w 
czwartek 12 sierpnia, zorganizowało ją Mini-
sterstwo Klimatu i Środowiska oraz Narodowy 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej. Wśród gości był minister klimatu Mi-
chał Kurtyka, wiceminister i Główny Geolog 
Kraju Piotr Dziadzio, wiceminister i Pełno-
mocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Ener-
gii Ireneusz Zyska, a także prezes Funduszu 
prof. Maciej Chorowski. Ze strony Funduszu 
umowę na dofinansowanie projektu „Wykona-
nie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego 
wód termalnych Jasienica GT-1 w miejscowo-
ści Grodziec” podpisał wiceprezes NFOŚiGW 
Dominik Bąk. – Pieniądze pozwolą nam zreali-
zować bardzo ważny projekt, który przyspieszy 
rozwój tej części naszej gminy w ramach Jasie-
nickiego Kurortu Zamkowego – wyjaśnił wójt 
Janusz Pierzyna po podpisaniu umowy z Fun-
duszem. 

Przypomnijmy, projekt Jasienicy znalazł 
się na 8. miejscu najwyżej ocenionych wnio-
sków z całej Polski o dofinansowanie. Łącznie 
Fundusz wybrał 15 podobnych projektów. Pie-
niądze z programu priorytetowego „Udostęp-
nianie wód termalnych w Polsce” przeznaczone 
są na wykonanie prac i robót geologicznych 
związanych z poszukiwaniem i rozpoznawa-
niem złóż wód termalnych w celu ich gospo-
darczego wykorzystania.W przypadku projektu 
Jasienicy chodzi o pełne pokrycie kosztów, 
szacowanych na blisko 15 mln zł, wierceń i 
towarzyszących im specjalistycznych badań. 

14 866 786 zł pozwoli na wykonanie do 
głębokości prawie 2 km otworu poszukiwaw-
czo-rozpoznawczego wód termalnych „Jasieni-
ca GT-1”. Wiercenie zaplanowano metodą ob-
rotową z zastosowaniem urządzenia wiertni-
czego i płuczki wiertniczej odpowiedniej do 
rodzaju skał. Pracom będzie towarzyszyło wy-
konanie dokumentacji hydrogeologicznej, za-
wierającej wyniki badań polowych i laborato-
ryjnych, a także opis budowy geologicznej oraz 
analizy warunków hydrogeologicznych. Tak 
skompletowana dokumentacja umożliwi stara-
nia o zatwierdzenie zasobów wód termalnych 
oraz pozwoli na wystąpienie o koncesję na 

eksploatację. Projekt będzie realizowany w latach 
2021-2024. 

Już w 1999 r. wójt Janusz Pierzyna zlecił prof. 
Julianowi Sokołowskiemu opracowanie dotyczące 
wykorzystania ciepłych wód na terenie gminy Jasie-
nica. Z analizy wynikało, że w rejonie Grodźca mo-
że być potencjalnie największe złoże wód geoter-
malnych w okolicy. W kolejnym kroku z myślą o 
wykorzystaniu geotermii Janusz Pierzyna dokonał w 
2004 r. zakupu w Grodźcu działki o powierzchni 5,5 
hektara, a gdy pojawiły się możliwości uzyskania 
dofinansowania pozyskał je. – Podpisanie umowy z 
Funduszem na pełne pokrycie kosztów wierceń 
wieńczy nasze wieloletnie zabiegi i znacząco przy-
bliża wykorzystanie geotermii na terenie gminy Ja-
sienica – mówi wójt. 

Ciepłe źródła geotermalne w Grodźcu mogą 
stanowić element programu budowy kompleksu tu-
rystyczno-rekreacyjno-rehabilitacyjnego, zapisanego 
w projekcie „Jasienicki Kurort Zamkowy” i wpisa-
nego do rządowego przedsięwzięcia Narodowej 
Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju jako 
program Beskidzkiego Centrum Narciarstwa. Geo-
termia w Grodźcu będzie mogła zostać wykorzysta-
na w basenach z ciepłą i leczniczą wodą, a także do 
ogrzewania domów i obiektów użyteczności pu-
blicznej w całym rejonie. – Dzięki temu staniemy się 
czystym regionem bez zanieczyszczeń atmosfery i 
prawdziwym, tętniącym życiem kurortem w tej czę-
ści Polski – dodaje wójt Janusz Pierzyna. 
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JASIENICA GOŚCIŁA WÓJTÓW 

Wójtowie i burmistrzowie powiatu biel-

skiego oraz starosta bielski na zaproszenie 

wójta Janusza Pierzyny odwiedzili w czwar-

tek 29 lipca gminę Jasienica. 
Samorządowcy spotkali się w sali Urzędu 

Gminy w Jasienicy podczas obrad Konwentu 

Wójtów i Burmistrzów powiatu bielskiego. 

Obecni byli starosta bielski Andrzej Płonka i 
przewodniczący Rady Powiatu Jan Borowski, a 

także wójtowie gmin Bestwina Artur Beniow-

ski, Józef Caputa z Buczkowic, Jacek Kaliński 

z Kóz, Radosław Ostałkiewicz z Jaworza, Pa-
weł Zemanek z Porąbki, Janusz Zemanek z 

Wilkowic, a także burmistrzowie Szczyrku An-

toni Byrdy i Wilamowic Marian Trela i wice-

burmistrz Czechowic-Dziedzic Maciej Koło-
czek. 

Na spotkaniu omówiono realizację przez 

powiat bielski zadań z zakresu prowadzenia 

domów pomocy społecznej we współpracy z 
gminami powiatu. Katarzyna Olszyna, dyrektor 

Powiatowego Centrum Pomocy Społecznej w 

Bielsku-Białej, przedstawiła również informa-

cje na temat pomocy repatriantom osiedlają-
cym się na terenie naszego powiatu.  

Natomiast Elżbieta Chaber, naczelnik Wy-

działu Budownictwa bielskiego Starostwa Po-

wiatowego, przypomniała obowiązujące od te-
go roku zmiany legislacyjne, dotyczące przepi-

sów w zakresie budowy wież telekomunikacyj-

nych. Podkreśliła, że wybudowanie wieży, roz-

poczęcie jej użytkowania oraz późniejsze jej 
funkcjonowanie związane jest z obowiązkiem 

wykonania badań pól elektromagnetycznych w 

otoczeniu stacji dla potrzeb ochrony ludzi i 

środowiska. Sprawozdania z takich badań, wy-
konywanych przez certyfikowane laboratoria, 

są składane przed rozpoczęciem użytkowania 

do Państwowej Wojewódzkiej Inspekcji Sani-

tarnej, która wydaje opinię sanitarną w zakresie 
wymagań higienicznych i zdrowotnych dla do-

puszczenia do użytkowania stacji bazowej tele-

fonii komórkowej. Wydanie pozytywnej opinii 

jest możliwe wyłącznie wtedy, gdy badania 

przeprowadzone w otoczeniu stacji wykażą, że po-

ziomy pól elektromagnetycznych w miejscach do-
stępnych dla ludzi w otoczeniu stacji są niższe niż 
poziomy dopuszczalne, określone w rozporządzeniu 

Ministra Zdrowia. 

O propozycji rozpoczęcia prac nad nowym po-
wiatowo-gminnym systemem informacji o terenie na 

spotkaniu mówiła z kolei Ewa Sikora, naczelnik 

Wydziału Geodezyjno-Kartograficznego. Przedsta-

wiła informacje o pracach koncepcyjnych związa-
nych w przywróceniem strony internetowej, prezen-

tującej miejscowe plany zagospodarowania prze-

strzennego gmin. Podczas Konwentu poruszono 

również aktualne tematy związane ze współpracą 
gmin i powiatów w realizacji zadań publicznych. 

W związku z zapowiadaną IV falą zachorowań na 

Covid-19 Bożena Korzeniewicz z Bielskiego Pogo-

towia Ratunkowego przedstawiła informację o 
szczepieniach w powiecie bielskim. Poruszyła pro-

blem profilaktyki oraz szerokiej promocji i organi-

zacji kampanii informacyjnej zachęcającej do szcze-

pień. Ma to na celu osiągnięcie odporności zbioro-
wej oraz przede wszystkim zwiększenie świadomo-

ści dotyczącej znaczenia szczepień ochronnych dla 

zdrowia publicznego i zdrowia wszystkich miesz-

kańców. Zachęciła do promowania szczepień pod-
czas lokalnych uroczystości i możliwości skorzysta-

nia w takich sytuacjach z mobilnych punktów szcze-

pień, zorganizowanych we współpracy z Bielskim 

Pogotowiem Ratunkowym. 

 

 

 

Gdy wszyscy wiedzą, że coś jest niemożliwe, przychodzi ktoś, kto o tym nie wie i to robi. 
Albert Einstein  

Ludzie, którzy tracą czas, czekając aż zaistnieją najbardziej sprzyjające warunki,  

nigdy nic nie zdziałają. 
 Mark Fisher 
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POLSKO-SŁOWACKIE SMAKI POGRANICZA 

Od poniedziałku 26 do środy 28 lipca 

trwała studyjna wizyta słowackich partne-

rów z MAS Terchovska Dolina na obszarze 

gmin należących do Lokalnej Grupy Rybac-

kiej „Bielska Kraina”.  

Spotkanie zostało zorganizowane w ramach 

realizowanego przez LGR Bielska Kraina mi-

kroprojektu „Nasze dziedzictwo kulinarne – łą-
czymy smaki pogranicza”. W drugim dniu wi-

zyty w Dworze Świętoszówka w gminie Jasie-

nica odbyły się warsztaty kulinarne połączone z 

konkursem kulinarnym „Smaki pogranicza” 

skierowane do Kół Gospodyń Wiejskich.  

Gości wydarzenia przywitał Janusz Pierzy-

na, wójt gminy Jasienica, a zarazem prezes 

miejscowej Lokalnej Gruby Rybackiej „Bielska 

Kraina”. – Cieszę się, że możemy gościć te 

wszystkie osoby, które promują, utrwalają i 

rozwijają ważną część naszego kulturowego 

dziedzictwa, a więc bogactwo doświadczeń 

związanych z przegotowaniem posiłków na 

różne okazje. Cieszę się również, że wraz ze 

słowackimi partnerami możemy poznać wza-

jemnie nasze zwyczaje, bo to wzbogaca każdą 
kulturę – mówił wójt Janusz Pierzyna.  

W warsztatach udział wzięło blisko 60 osób 

z 10 kół, w tym jedno z gminy Czechowice-

Dziedzice i 9 z gminy Jasienica. Warsztaty 

prowadzone były przez Jarosława Uścińskiego, 

prezesa Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Sze-

fów Kuchni i Cukierni. Koła Gospodyń Wiej-

skich przygotowały regionalne potrawy, a 

wśród nich znalazły się m.in. sfaczyna żniwna, 

krupica, miodula, gulasz z jelenia, gołąbki z 

kaszą, tatar ze śledzia, paprykarz rybny, 

polywka, fałszywki i wiele innych dań.  

Komisja konkursowa złożona ze słowackich 

gości miała nie lada wyzwanie, by spośród wszyst-

kich potraw wybrać te najsmaczniejsze. Najwyżej 

ocenione zostały dania pań z KGW Czechowice-

Dziedzice Górne, drugie miejsce zajęło KGW Iłow-

nica, trzecie miejsce KGW Jasienica. Nagrodę spe-

cjalną od szefa kuchni otrzymało Międzyrzecze Dol-

ne. 
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SALA PRAWIE GOTOWA 
We wtorek 20 lipca przeprowadzono odbiór 

techniczny nowej sali gimnastycznej przy szko-
le w Międzyrzeczu Górnym. 

W kontroli wziął udział wójt Janusz Pierzyna. 

– Wskazałem na konieczność dokonania niewiel-

kich poprawek, ale całość robi duże wrażenie. Sa-
la jest przestronna, bezpieczna i dobrze wyposa-

żona. Można sobie tylko życzyć, aby teraz kształ-

ciły się tu kolejne sportowe talenty naszej gminy 

– mówił wójt. Dodawał, że społeczność gminy i 
międzyrzeckich sołectw zamierza dokonać uro-

czystego otwarcia sali związanego z początkiem 

roku szkolnego, będzie to jednak uzależnione od 

obowiązujących wtedy obostrzeń sanitarnych. 
Budowa sali przy szkole w Międzyrzeczu Gór-

nym rozpoczęła się w 2019 r., a wójt pozyskał na 

nią 1,52 mln zł dofinansowania z funduszy ze-

wnętrznych przy całości kosztów w wysokości 
4,6 mln zł, w tym 78,3 tys. zł na wyposażenie. 

Obiekt mierzy 39 na 19,5 m, sama zaś sala 27,5 

na 16,5 m. Pozwoli więc na rozgrywki większości 

najbardziej popularnych halowych dyscyplin dru-
żynowych, takich jak piłka ręczna, futsal, siat-

kówka, koszykówka, badminton, tenis. Jednocze-

śnie została tak zaplanowana, aby można ją było 

przedzielić i prowadzić osobne lekcje wychowa-
nia fizycznego dla kilku grup. 

Nowy obiekt został też w tym celu specjalnie 

wyposażony, m.in. w kotarę, ruchome słupki na 

siatki na wysokości odpowiedniej do rozgrywanej 
dyscypliny, podwieszane kosze do koszykówki. 

Są też bramki i piłkochwyty, specjalne zamonto-

wania dla lin do podciągania i drążka oraz kółek 

gimnastycznych, oczywiście również drabinki. 
Wszystkie urządzenia mają atesty bezpieczeń-

stwa. 

Oprócz samej sali w obiekcie znajdują się 
szatnie, natryski, pokoje trenerów, pomieszczenia 
do przechowywania sprzętu. 

PIKNIK RODZINNY W JASIENICY 
Mimo kapryśnej pogody w niedzielę 18 lipca odbył się Waka-

cyjny Piknik Rodzinny zorganizowany przez Gminny Ośrodek 

Kultury w Jasienicy. 

Długo wyczekiwana zabawa była pierwszą zorganizowaną imprezą 
plenerową po przerwie spowodowanej pandemią. Podczas przywita-

nia przybyłych uczestników pikniku Janusz Pierzyna, wójt gminy Ja-

sienica, zaznaczył, że z uwagi na panujące obostrzenia, impreza mu-

siała zostać zorganizowana na boisku treningowym Drzewiarza. Po-

nadto zachęcał mieszkańców do skorzystania z możliwości interneto-

wego spisania się w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i 

Mieszkań przy uruchomionym do tego mobilnym stanowisku, ale 

przede wszystkim życzył wszystkim dobrej zabawy pomimo nie-

sprzyjających warunków pogodowych. 

Piknik rozpoczął się od testu sprawności bojowej żaków, którzy 

musieli pokonać kilkudziesięciometrowy dystans z wężami i rozdzie-

laczem, by napełnić tarczę nalewową. Po zmaganiach najmłodszych 

strażaków, przyszła kolej na uroczyste wręczenie medali oraz dyplo-

mów przez Wójta Gminy Jasienica. Dumne żaki mogły nareszcie do-

łączyć do reszty dzieci i skorzystać ze wszystkich atrakcji festynu, 

m.in kilku rodzajów dmuchanych zjeżdżalni, malowania twarzy oraz 

ozdób, przekąsek w postaci waty cukrowej, popcornu czy lodów. 

Każdy z przybyłych mógł również wziąć udział w warsztatach pie-

czenia chleba lub wesprzeć kiermasz dla chorego Kajetana. 

Pobyt umilały wszystkim takie zespoły, jak Dudoski, Bierowanie, 

Jerry Brass Band czy Grupa Furmana. 

Miła atmosfera oraz liczne atrakcje sprawiły, że wszyscy uczestni-

cy pikniku świetnie się bawili i nawet deszczowa pogoda nie była w 

stanie im przeszkodzić. 
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ZMARŁ BYŁY SOŁTYS I PREZES OSP 
Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że we wtorek w 

wieku 80 lat odszedł Otton Wiśniański, były sołtys Międzyrzecza 
Górnego, wieloletni strażak i prezes tutejszej Ochotniczej Straży 

Pożarnej. 
Otton Wiśniański pełnił funkcję sołtysa Międzyrzecza Górnego w la-

tach 1999-2009. Ponadto w latach 1982-1995 oraz 1997-2009 pełnił 
funkcję prezesa OSP Międzyrzecze Górne.  

Śp. Otton czynnie działał na rzecz jednostki. Angażował się nie tylko 

w działalność bojową i organizacyjną jednostki, ale także lokalnej spo-

łeczności. Był inicjatorem między innymi budowy Domu Strażaka, kie-
rownikiem w Domu Ludowym, a w latach siedemdziesiątych działa-

czem grupy teatralnej przy jednostce strażackiej.  

W latach 2001-2007 śp. Otton był członkiem komisji rewizyjnej, a 

także członkiem komisji historycznej przy Powiatowym ZOSP RP w 
Bielsku-Białej. Za swoją działalność odznaczony został medalami 

m.in.: im. Bolesława Chomicza, złotym znakiem związku OSP RP, zło-

tym, srebrnym i brązowym medalem za zasługi dla pożarnictwa oraz odznaczeniem za zasługi dla woj. 

bielskiego. 
Składamy najszczersze kondolencje oraz wyrazy głębokiego współczucia rodzinie, 

osobom najbliższym oraz całej strażackiej społeczności.  

Niech św. Florian przyjmie Cię na wieczną służbę. 
Spoczywaj w pokoju. 

Wójt gminy Jasienica Janusz Pierzyna wraz z zastępcą Krzysztofem Wieczerzakiem 

KOLONIA PARAFIALNA DO JAROSŁAWCA 
Ponad czterdziestu małych 

grodźczan wróciło z kolonii w 

nadmorskim Jarosławcu. 
Na kolonię grupa 41 dzieci wraz 

z 4 opiekunami i pod kierownic-
twem proboszcza parafii w Grodź-
cu ks. Andrzeja Szczepaniaka poje-

chała w poniedziałek 26 lipca. 

Dziesięciodniowy turnus spędzili w 
ośrodku Barka, dzień rozpoczynali 

modlitwą i mszą świętą. Resztę 
dnia grupa spędzała bardzo aktyw-

nie. W słoneczne dni dzieci i mło-
dzież z Grodźca poznawali okolicę, 
ale przede wszystkim korzystali z 

plaży, a kąpiele w morzu pod czuj-
nym okiem ratowników należały do 

największych atrakcji. 

W mniej słoneczne dni odwie-

dzali różne ciekawe miejsca, takie 
jak Leonardia, a więc królestwo 

gier drewnianych, czy Muzeum 

Kultury Ludowej Pomorza w Swo-

łowie. Udało się im również na 
chwilę zamienić w piratów podczas 

rejsu statkiem, jeździć konno oraz zgłębić tajemnice bursztynu. 

Odwiedzili również motylarnię i papugarnię, gdzie z bardzo bli-

ska mieli okazję przyjrzeć się zwierzętom. Oczywiście, jak to na 

koloniach, nie mogło zabraknąć ogniska, dyskoteki, kąpieli w 
basenie oraz wieczoru z grami planszowymi i zabawami tanecz-

nymi, a także rozgrywek sportowych. 

W piątek 6 sierpnia grupa wróciła bezpiecznie autokarem do 

Grodźca. 
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RUDZICKA DO PRZEBUDOWY 
Modernizacja drogi z Rudzicy do Mię-

dzyrzecza uzyskała dofinansowanie do połowy 

kosztów inwestycji. 
Administrator drogi – Powiat Bielski – poin-

formował, że dofinansowanie w wysokości ok. 8,8 
mln zł pochodzi z Rządowego Funduszu Rozwoju 

Dróg. W pierwszej turze przydzielania środków 

wniosek bielskiego powiatu nie uzyskał dofinan-

sowania, ale został umieszczony na samym szczy-
cie listy rezerwowej. To oznaczało, że gdy tylko 

pojawią się środki – pozostałe po przetargach z 

tych inwestycji, które dofinansowanie uzyskały w 
pierwszej kolejności – otrzyma je projekt przebu-

dowy ul. Rudzickiej. Teraz tak właśnie się stało i 

służby drogowe starosty przystępują do przetargu. 

– Cieszę się, że udało się pozyskać pieniądze na tę 
ważną dla naszych mieszkańców inwestycję. Dla-

tego zobowiązaliśmy się, że dołożymy do niej 

pieniądze z naszego gminnego budżetu – mówi 

wójt Janusz Pierzyna. 
Wójt podkreśla, że obecna droga powiatowa, 

łącząca dwie części gminy Jasienica, w wielu 

miejscach jest wąska, toteż trudno tam wyminąć 
się jadącym naprzeciw siebie samochodom. Droga 
nie ma chodnika, toteż piesi tym bardziej są nara-

żeni na niebezpieczeństwo. Po modernizacji liczą-
cego 3,5 km odcinka od cmentarza ewangelickie-

go w Międzyrzeczu Górnym do ronda w Rudzicy 
te problemy znikną. 

Remont bowiem obejmie nie tylko jezdnię, ale 

po jego zakończeniu bezpieczniej będą czuli się 
na drodze także piesi. Na całym fragmencie trasy 
powstaną chodniki i utwardzone pobocze. Obec-

nie jest z tym problem, jezdnia w wielu miejscach 

nagle zwęża, co ma swoje odbicie w bezpieczeń-

stwie idących nią pieszych. W zakresie robót za-
planowano też odwodnienie.  

Drogowcy powinni pojawić się w tym miejscu 

jesienią, budowa potrwa w maksymalnie w trzy-

letnim cyklu. Całość ma pochłonąć według kosz-

torysów niespełna 18 mln zł. Na wkład własny, a 

więc po ok. 25 proc., złożą się Powiat Bielski 
oraz Gmina Jasienica, która przeznacza na inwe-

stycję blisko 4,3 mln zł w cyklu trzyletnim: w 

tym roku zaplanowano dofinansowanie na po-

ziomie 1,885 mln zł, 2 mln zł w 2022 r. i 400 tys. 
zł w 2023 r. 

Warto dodać, że w tym roku zakończy się mo-

dernizacja drogi od ronda w Mazańcowicach do 

mostu w Międzyrzeczu Dolnym, remont przeszła 
połączona z tą drogą ul. Ligocka. Teraz zmoder-

nizowana zostanie kolejna droga – od Ligockiej 

do Strumieńskiej w Rudzicy – też niedawno wy-

remontowanej, podobnie jak trasa od granicy z z 
Bielskiem do ronda w Mazańcowicach. – Już w 

przyszłym roku powstanie druga, całkowicie no-

wa droga do Strefy. Będzie połączona właśnie z 

tą drogą między Międzyrzeczem a Rudzicą. Bę-
dziemy więc mieli kolejny dogodny dojazd na na-

sze tereny przemysłowe – mówi wójt. 

To podniesie bezpieczeństwo. – Zmodernizo-

wane drogi powiatowe w tym rejonie sprawią, że 
ruch samochodów nie będzie uciążliwy dla oko-

licznych mieszkańców. Przebudowane w ostat-

nich latach nasze drogi na terenie gminy Jasieni-

ca, tworzą spójną sieć wygodnych połączeń, co 
również mieszkańców tych rejonów powinno 

ucieszyć – komentuje starosta bielski Andrzej 

Płonka. 

BRONOWSKA JUŻ PRZEJEZDNA 
Zakończył się remont ulicy Bronowskiej w 

Międzyrzeczu Dolnym. 
Jak przypomina wójt Janusz Pierzyna, droga 

sporo ucierpiała podczas gruntownej przebudo-
wy ulicy Ligockiej dwa lata wcześniej. Wtedy 
Bronowska służyła jako główny dojazd na bu-

dowę. – Bronowską należało szybko naprawić, 
stanowi bowiem ważny dojazd z tej części na-

szej gminy w rejon Landeka i Iłownicy – mówi 
wójt Janusz Pierzyna. 

Remont objął cały liczący 1360 m długości 
odcinek po stronie gminy Jasienica do granic z 
gminą Czechowice-Dziedzice. Drogowcy naj-
pierw sfrezowali starą nawierzchnię, następnie 

wzmocnili podbudowy w miejscach, które tego 
wymagały, i położyli nowe warstwy  
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 BRONOWSKA JUŻ PRZEJEZDNA
nawierzchni asfaltowej na całej długości drogi. 

Zostały również utwardzone pobocza i wykonane 
zjazdy na posesje. Prace kosztowały 440 tys. zł. 

Jednocześnie trwają prace przy drodze Mazań-

cowice-Międzyrzecze. Obejmują one odcinek od 

ronda w Mazańcowicach do mostu przy terenach 
rekreacyjnych w Międzyrzeczu Dolnym. Za ro-

boty odpowiada Starostwo Powiatowe, ale Gmina 

Jasienica współfinansuje inwestycję. Droga 

otrzymała dodatkowe dofinansowanie, co ozna-
cza, że finansowy udział Jasienicy w przedsię-
wzięciu będzie mniejszy o ponad 357,5 tys. zł – 

obniży się z blisko 2,3 mln zł do 1,93 mln zł. 

Wkrótce ruszą też prace przy innej drodze powia-
towej przebiegającej przez gminę Jasienica – z 

Rudzicy do Międzyrzecza. Na wartą ok. 18 mln 

zł inwestycję Powiat otrzymał 8,8 mln zł dofinan-

sowania, Gmina Jasienica dofinansuje przedsię-
wzięcie kwotą blisko 4,3 mln zł. 

Obie drogi powiatowe to ostatnie modernizo-

wane fragmenty sieci dróg w tej części gminy Ja-

sienica i powiatu bielskiego, wcześniej przebu-
dowano m.in. drogę w Mazańcowicach, ul. Stru-

mieńską w Jasienicy i Rudzicy, a także wspo-

mnianą wcześniej ul. Ligocką. Po obecnych re-

montach wszystkie trasy dojazdowe w rejonie Ja-
sienickiej Niskoemisyjnej Strefy Ekonomicznej będą spełniać normy nośności, szerokości, jak i bez-

pieczeństwa pieszych. 
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Z  G Ó R K I … 

A jednak jest!

Już wydawało się, że nie będzie tego felietonu. 
Nie – nic złego się nie stało: moje cherlawe zdro-
wie jeszcze cherla; nie wyschło źródełko pomy-
słów na comiesięczne refleksje (choć wiem, że 
niektórzy by się ucieszyli, gdyby wyparowało!); 
redakcja JASIENICY nie zrezygnowała z moich 
„usług wyższego rzędu”; nie miałem też zamiaru 
poruszać żadnych kontrowersyjnych, politycznie 
niepoprawnych kwestii; nie zepsuł mi się kompu-
ter, a tematów, że ho ho – jak pieniędzy leżących 
na drodze, tylko zbierać… 
 Cóż więc się takiego wydarzyło? Prozaiczny 
brak czasu, bo żadna siła nie jest mnie w stanie 
oderwać od telewizora, który transmituje na okrą-
gło, a czasem nawet i kanciastymi komentarzami 
„ekspertów”, Olimpiadę! Spóźnioną o rok przez 
wirusa i dlatego jeszcze bardziej utęsknioną i wy-
czekiwaną. Tym bardziej, że do samego końca nie 
było wiadomo, czy się odbędzie. Jednak jest! 
Wprawdzie nienormalna, bo z pustymi trybunami 
wspaniałych stadionów, z ciszą wiejącą z każdego 
zakamarka sportowych aren, przerywaną jedynie 
okrzykami, wzdychaniami, a czasem nawet róż-
nojęzycznymi przekleństwami sportowców, gdy 
im coś nie wychodzi. 
 Choć nie ma widzów, jest wszędobylska tele-
wizja, która transmituje wszystko, a wścibskie 
oczy kamer zaglądają wszędzie – tam, gdzie trze-
ba i tam,  gdzie nawet nie wypada. Mamy więc 
olimpijskie igry podawane na talerzach wieloca-
lowych telewizorów. Nic, tylko konsumować, 
przeżywać, cieszyć się (rzadziej), smucić się (czę-
ściej) i być w Tokio, gdzie zostali skoszarowani 
olimpijczycy, wypuszczani z klatek wioski olim-

pijskiej na chwile startu na 
areny, by walczyć na życie 
i… sławę o olimpijskie me-
dale. 

Ale ja tu o imprezie, która 
odbywa się tysiące kilo-
metrów stąd, gdy w naszej 
gminie też wiele się dzieje i to we wszystkich 
niemal dziedzinach. Wczoraj np. poderwało mnie 
na nogi wycie syren, które kojarzy się zwykle z 
nieszczęściem, a to szczęśliwi rudziccy strażacy 
wracali ochotniczo ze złotym pucharem zdobytym 
w Powiatowych Zawodach Sikawek Konnych!  
Wprawdzie koni już nie ma, ale dobrze, że cho-
ciaż sikawki pozostały! Także Gminny Ośrodek 
Kultury ruszył z kopyta, by nadrabiać pandemicz-
ny zastój, organizując wspaniałe koncerty (także 
plenerowe), które są balsamem na wyposzczone i 
głodne doznań artystycznych duszyczki…  

Cieszą też bardzo tężnie solankowe, które mają 
powstać w Rudzicy i w Międzyrzeczu Dolnym. 
Skoro już nie mogę brać udziału w olimpiadzie, 
ani nawet w meczach na wspaniałych, gminnych 
boiskach, będę miał chociaż dodatkową motywa-
cję, by z leciwym kundelkiem przejść 10 000 kro-
ków dziennie i nie zardzewieć do reszty, wdycha-
jąc dodatkowo zdrowe, słone powietrze, niemal 
jak nad morzem! Może by tak jeszcze obok zrobić 
piaskownicę z bursztynami. Niech Bałtyk przy-
wędruje do nas. Wtedy nie musielibyśmy się tłuc 
setki kilometrów na przepełnione plaże, by kon-
sumować zdechłe dorsze po (g)astronomicznych 
cenach!  

Juliusz Wątroba 
 

 

DEKLARACJE W SPRAWIE ŹRÓDEŁ CIEPŁA 
Przypominamy, że 1 lipca rozpoczął się proces składania deklaracji do 

Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, który ma na celu zebranie 
wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach 
mieszkalnych i niemieszkalnych!  
 Każdy budynek, który posiada źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW, 

należy zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację. 
 Deklarację można złożyć w prosty sposób przez Internet – 

www.zone.gunb.gov.pl – nie wychodząc z domu.  
 Wystarczy, że posiada się Profil zaufany/bankowość elektroniczną/e-

dowód. Jeżeli ktoś nie ma dostępu do Internetu deklarację może złożyć 
osobiście w urzędzie albo wysłać do urzędu listem poleconym. 

 Na wysłanie deklaracji obywatele mają 12 miesięcy w przypadku źródeł 
ciepła lub spalania paliw kiedykolwiek uruchomionych przed 1 lipca 
2021 r. 

 W przypadku źródeł ciepła lub spalania paliw uruchomionych po 1 lipca 

2021 r. będzie to 14 dni od instalacji źródła ciepła lub spalania paliw.
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JAK DOWNI ŻNIWOWALI I DOŻYNKI ŁODPRAWIALI 
Witóm piyknie! 

Ludeczkowie złoci, witóm wszystkich, sta-
rych, młodych i dziecka. Wszystkich tych, kie-

rzy chcóm się dowiedzieć, jak to downi za na-
szych starzyków żniwa i dożynki po naszych 
dziedzinach wyglóndały. 

A zapamiyntoł żech to jako mały kluk, dyć 
wspominali ło tym starzy ludzie. Kie prziszeł 
siyrpiyń, tóż kożdy: młody, stary, dziecka, le-

cieli do gazdów, coby pomóc przi żniwach. W 
chałpach zostowali jyny starzy i niemocni i ci, 
co to na małe dziecka pozór dać musieli. Chłopi 
wychodzili z kosami i zaczynali siyc. A za każ-
dym koścym szła baba z kosokym i łodbiyrała. 
Ukłodała kupki do wiónzanio, a drugi baby abo 

dziecka robiły skryntki, porwósła i wiązały 
snopki. Po zesieczyniu całego pola ludzie za-
czyli stawiać snopki, sześć, abo siedym do ku-
py. Roztomajcie to po naszych dziedzinach na-
zywali: mendle, panienki. Na to dowało się je-
dyn rozdwojóny snopek kłóskami ku dołu. Był 

to taki daszek, coby w razie deszczu zboże nie 
zmokło. Jak jyny wiaterek ciepły duchoł, a 
słóneczko przigrzywało tóż hneda łobili wy-
schło. Brało się wóz drabiniasty i jechało zwo-
zić zboże do stodoły. Na wóz trzeja było umieć 
ułożyć ty snopki równiutko, do tego było trzeja 

dwoje abo troje ludzi. Nie kożdy to umioł, bo 
snopki musiały być ułożone tak, żeby nie zje-
chały zfury. Jak już się jechało z łostatnióm fu-
rom to dziecka, dziołchy, pachołcy posiadali na 
wóz a śpiywali wesołe pieśniczki aż do chałpy 
gazdów. Ci zaś wyszli im naprzeciw i piyknie 

witali łogrómnie radzi, że za pogody łobili po-
skludzane. Zrobili porzóndnóm swaczyne a 
wszystkim żniwiorzóm za tóm procnóm robote 
podziynkowali. 

Za kierysikiej czas bogatsi siedlocy robili 
dożynki, na kiere pytali sómsiadów, przocieli 

no i całóm chase, czyli słóżbe. Nie zapómnieli 
też ło starych kumornikach, kierzy przez kupe 
roków u nich robili. Dziewki uplótły szumny 
wiyniec z Kłósków przynicyi łowsa, kiery przy-
strojiły kwieciem i barwnymi bandliczkami. 
Wszystki maszyny były na ty dożynki piyknie 

wypucowane. Ta łostatnio fura, kiero stoła w 
stodole na gumnie, też została szumnie ustrojo-
no. Gazda z gaździnóm i cało ich rodzina byli 
na te uroczystość połoblykani w strój cieszyński 
i czakali przed chałpóm, coby przywitać tych, 

kierzy przy żniwach pumo-
gali. Wszyscy zaproszyni 

goście i robotnicy też byli 
łodświyntnie łobleczyni, tak 
jak się należało w tak uro-
czysty dziyń. Zaś jedyn pa-
chołek wygłosił mowe do 
gazdów dziynkując Pónbóczkowi za pogode, że 

mogli suche łobili zwiyźć do stodoły: „Dojś się 
chleba łurodziło na tej naszej ziymi, jyny go też 
gazdo dzielcie sprawiedliwie, niech do kożdej 
chałpy i małej izdebki sprawiedliwie bydóm 
dzielone skibeczki”. Gazda godnie dziynkowoł 
za tóm cieżkóm robote w hycu i pytoł wszyst-

kich, coby posiadali za stołami.  
Zaczynała się dożynkowo gościna łod pie-

śniczki kościelnej „Pod Twą obrone Ojcze na 
niebie”. Potym zaczynali wszyscy łobiodać. 
Dziołchy roznoszały polywke z nuglami, ziym-
nioki we wielkich miskach dobrze łomaszczone, 

pieczone łowiyzi mięso, wieprzowe kotlety, 
karczek wieprzowy dobrze przypieczóny i 
przyprawióny, faszyrki, sałot z biołej i modrej 
kapusty i łogórki. Po łobiedzie na stół dowali 
kołocze z syrym, z makym, jabkami. Po połed-
niu zaś dziewki roznoszały necówke, leberke, 

preswórszt i wyndzónóm szynkę. Gazdowie 
czynszowali gorzołkóm, dyć trzeja było cosik 
wypić na trowiyni po takim dobrym jodle.  

Jak se ludzie dobrze pojedli, tóż brali się do 
tańcowanio. Muzykanci grali, a goście zaczyna-
li tańcować i śpiywać na gumnie w stodole, bo 

tam była nejlepszo tańczila, a śpiyw się niós da-
leko, bo to przeca dzisio wielki dożynki. Ło 
dwanostej w nocy zawóniało gulaszym. Po wie-
czerzy młodzi bawili się do rana. Dzisio niejed-
ni starzy ludzie siedzóm przed chałpóm i łopo-
wiadajóm swojim wnukom, jak to downi żniwa 

i dożynki wyglóndały. Czujóm jeszcze tyn pot 
wyloty przi ciynżkij robocie. Widzóm charpate, 
popynkane rynce żniwiorzy, starke, kiero wy-
cióngo chlyb z piekarszczoka, podnosi łoczy ku 
górze i cicho szepcze „dziynki Ci Pónbóczku, 
że wysłuchałeś mojego rzykanio „Chleba na-

szego powszednigo dej nóm dzisio”. 
„Dzisio cepym się nie młóci i nie łorze się 

kóniami, to nie znaczy, ŻE CHLYB MOŻE 
LEŻEĆ W KUBŁACH ZE ŚMIECIAMI”. 

J.N.Josiyniczanin 
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WAKACJE Z KSIĄŻKĄ 
 I NIE TYLKO… 

Wakacje to czas zabawy, przeżywania niezwy-
kłych przygód, poznawania nowych przyjaciół i 
odkrywania świata. Właśnie to robiliśmy podczas 
„Wakacji w bibliotece” – tygodnia zajęć dla dzieci 
i młodzieży, zakończonego nocą w bibliotece. Za-
jęcia odbywały się od 19 do 24 lipca w GBP w Ja-
sienicy. 

Przez całe wakacje w naszej placówce trwa ak-
cja pod nazwą „Paszport czytelniczy”, która za-
chęca młodych czytelników do zwiedzania świata 
poprzez czytanie. Postanowiliśmy uczynić podróże 
także głównym tematem „Wakacji w bibliotece” i 
dlatego każdego dnia poznawaliśmy różne ciekawe 
miejsca. 

W poniedziałek odwiedziliśmy Włochy; kraj, 
który wygląda jak but, smakuje jak makaron, 
pachnie wodnymi kanałami i brzmi jak ballady 
wyśpiewywane dla zakochanych w weneckich 
gondolach. Uczyliśmy się włoskiej techniki ozda-
biania decoupage, tworząc wzorzyste, drewniane 
szkatułki. 

We wtorek poznawaliśmy obyczaje Indian z 
Ameryki Północnej oraz zdobywaliśmy odznaki 
prawdziwych wojowników, co wymagało wykaza-
nia się wielką mądrością, spostrzegawczością i 
sprawnością fizyczną. 

W środę spotkaliśmy się nie w budynku biblio-
teki, a przy harcerstwie w Bierach, gdzie pomaga-
liśmy najsłynniejszemu angielskiemu detektywowi 
– Sherlockowi Holmesowi – w odszukaniu zagi-
nionego, rodowego pierścienia markiza Battleber-
rego. To była wspaniała gra terenowa… to znaczy, 
to było wspaniałe śledztwo! 

Czwartek spędziliśmy na tajemniczej wyspie 
razem z krakowskim teatrem „Maska”, a niektórzy 
z nas wystąpili nawet w przedstawieniu „Prastara 
książnica – skarb i tajemnica”. Po spektaklu wszy-
scy staliśmy się piratami i tworzyliśmy własne 
okręty z papieru. 

W piątek spotkaliśmy się dopiero wieczorem na 
australijskiej nocy w bibliotece, podczas której 
uczyliśmy się szyć i stworzyliśmy pluszowe misie 
koala. Jedliśmy też pyszną pizzę i poznaliśmy hi-
storię trzech przyjaciół, którzy wybrali się na po-
szukiwanie złota do Australii. Sami również szu-
kaliśmy złota, rozwiązując rozmaite szyfry, zagad-
ki i zadania. 

To był niesamowity tydzień! Relację ze zdję-
ciami można zobaczyć na naszym facebookowym 
profilu oraz stronie www.gbpjasienica.pl. 

Wakacyjne zajęcia odbywały się również w 
rudzickiej filii GBP. Podczas tych czytelniczo-
plastycznych spotkań powstały m.in. lampiony 

solne, obrazki z folii bąbelkowej pt. „Podwodny 
świat” oraz skrzynie na wakacyjne skarby. 

Za każdym razem z niecierpliwością dzieciaki 
czekały na zabawy z wykorzystaniem maty 
edukacyjnej. Harce na macie wyzwalały zawsze 
dużo śmiechu, kontrolowanych upadków, 
skoków po wyznaczonych kolorami okienkach. 
Dzieci bardzo chętnie angażowały się podczas 
zajęć, grzecznie słuchały czytanych książek, przy 
okazji dzieląc się wiedzą o tym, jak się zachować 
podczas wakacyjnych wędrówek w górach i nad 
morzem. 

Agnieszka Rozbicka, Magdalena Wacławik 
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GĘSI W SZKODZIE 
Płoszenie gęsi, które wyrządzają rolnikom znaczne szkody, jest 

możliwe, ale trzeba uzyskać na to zezwolenie Urzędu Marszałkow-
skiego. 

Rolnicy z terenu gminy Jasienica zwrócili się do Gminy z prośbą 
o interwencję w sprawie szkód, wyrządzanych przez dzikie gęsi – 
zbożowe i białoczelne. Zgodnie z przepisami za wyrządzone przez 
nie szkody nie przysługuje rolnikom odszkodowanie. Tymczasem 
bliskość akwenu Jeziora Goczałkowickiego – gdzie w warunkach 
znacznej ochrony dzikie ptactwo ma doskonałe warunki do rozwoju 
– powoduje, że szkody rolnicze na przyległym terenie bywają znacz-
ne. Dotyczy to właśnie także sołectw gminy Jasienica, gdzie szkody 

powstają zwłaszcza w okresie przelotów stad gęsi. 
Komisja Rolna Rady Gminy Jasienica odpowiadając na interwencje rolników zwróciła się do Urzę-

du Gminy, aby wystąpił do Urzędu Marszałkowskiego o podanie warunków, na jakich można dokonać 
płoszenia ptactwa. W piśmie Gmina podkreśla, że można powstawaniu szkód zapobiegać przez koła 
łowieckie, które „wydając indywidualne upoważnienia do odstrzału lub organizując polowania zbioro-
we, zapewnią skuteczne ich płoszenie”. Dlatego zwraca się o dopuszczenie do punktowego odstrzału 
gęsi żerujących na terenach upraw rolnych (ozimin) zlokalizowanych na terenie gminy Jasienica w 
okresie po 21 grudnia do końca marca następnego roku. 

W odpowiedzi Departament Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego odpowiada, że możliwe 
jest wydanie takiego zezwolenia. Należy w nim jednak bardzo dokładnie „wskazać sposób, miejsce i 
czas wykonania czynności oraz wynikających z tego zagrożeń” z zastrzeżeniem, że Marszałek Woje-
wództwa jako organ wydający zezwolenie dokona kontroli spełnienia tych warunków. 

Wniosek o wydanie zezwolenia powinien zawierać: 
1) imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę wnioskodawcy; 
2) cel wykonania czynności; 
3) nazwę gatunku lub gatunków w języku polskim i łacińskim, których będą dotyczyć czynności; 
4) określenie sposobu, miejsca i czasu wykonania czynności oraz wynikających z tego zagrożeń; 
5) wskazanie podmiotu, który wykona czynności. 

SUKCESY BADMINTONISTÓW 

Świetny wynik zanotowali nasi zawodnicy pod-

czas międzynarodowego turnieju Yonex Latvia 

U17 International 2021, rozgrywanego w dniach 

29-31.07.2021 w łotewskiej Siguldzie.  
Michał Szczypka wywalczył brązowy medal w 

grze pojedynczej oraz  brązowy medal w grze po-

dwójnej (z Igorem Jaskiem).  
Natomiast Julia Piwowar wywalczyła srebrny 

medal w grze podwójnej (z Anną Czuchrą). Ser-

decznie gratulujemy.  



sierpień 2021   17 

DYŻURY RACHMISTRZA 

SPISOWEGO 

W każdy wtorek w godzinach 16.00-

19.00 na sali widowiskowej GOK w Ja-

sienicy (obok Urzędu Gminy Jasienica) 

będzie dyżurował rachmistrz spisowy. 

Zachęcamy do przekazania informa-

cji osobom, które nie mają możliwości 

dokonania samospiu w inny sposób. 

Więcej informacji uzyskają Państwo 

pod numerem telefonu 33 472 62 00. 
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Reklama 

w miesięczniku „Jasienica” 

tylko 0,60 zł  za 1 cm2 

Ogłoszenia drobne – 1 zł 

 

ZATRUDNIĘ HYDRAULIKA 
Mile widziane doświadczenie, 

samodzielność, praca w zespole. 

Płaca zależna od posiadanych 

umiejętności oraz doświadczenia. 
Więcej informacji pod numerem 

697 889 622 

 HUMOR SZKOLNY  
- Nasza nauczycielka mówi sama do siebie, czy wasza 
też? 
- Nie, nasza myśli, że jej słuchamy! 

*** 
- Co to jest nieskończoność - pyta nauczycielka? 
- Na przykład rok szkolny - odpowiada Jasio. 

*** 

 

Na lekcji przyrody nauczycielka pyta: 
- Jasiu, co wiesz o jaskółkach? 
- To bardzo mądre ptaki. Odlatują, gdy tylko rozpo-
czyna się rok szkolny. 

*** 

- Czy zdajesz sobie sprawę z tego, ile nas kosztuje two-
ja nauka? 
- Tak, tato. Dlatego staram się uczyć jak najkrócej i jak 
najmniej. 

*** 
Jasio idąc do szkoły zobaczył przy drodze hasło: 
„Kierowco! Nie przejeżdżaj dzieci!”. 
Po chwili dopisał: „Poczekaj lepiej na nauczycieli” 

*** 
Mąż odwozi do szpitala rodzącą żonę - nauczycielkę 
polskiego. Ta nazajutrz dzwoni do męża: 
- Kochany, jestem taka szczęśliwa! Wyobraź sobie: ro-
dzaj męski, liczba mnoga! 
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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 
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PIKNIK RODZINNY W JASIENICY 
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