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RELACJE WÓJTA GMINY JASIENICA 
JUBILEUSZ I ZAPLE-
CZE DLA KLUBU Z 
MAZAŃCOWIC 

Klub piłkarski LKS 
Mazańcowice obcho-
dzi w tym roku jubile-
usz 35-lecia założenia. 
Z tej okazji na ręce 
prezesa pana Jarosława 
Jankowskiego złoży-
łem serdeczne gratula-

cje dla wszystkich osób, które w tym czasie anga-
żowały się w pracę klubu, przede wszystkim z 
młodzieżą. Warto podkreślić, że klub powstawał 
w trudnych dla wszelkiej działalności czasach, a 
więc pod koniec lat 80. XX wieku. Napędzany 
był pasją wielu osób, które chciały grać w piłkę, a 
oficjalna rejestracja to ułatwiała, zwłaszcza stwo-
rzenie boiska. W ich wypadku było to zagospoda-
rowanie kawałka trawiastego terenu, doprowa-
dzenie do wydzielenia go, wyrównania i regular-
nego grania. Jako Gmina Jasienica szczególnie 
sobie cenimy organizację treningów najmłod-
szych mieszkańców Mazańcowic, bo dzięki temu 
dzieci i młodzież mogą spędzać czas w zdrowym 
stylu. 

Od kilku lat myślimy o wsparciu Klubu w bu-
dowie zaplecza z prawdziwego zdarzenia. Wyku-
piliśmy działki przylegające do terenu boiska, te-
raz zamierzamy postawić w tym miejscu budynek 
klubowy, trwają ostatnie prace przy projektowa-
niu obiektu. Budynek będzie parterowy, z szat-
niami, prysznicami, magazynem. Także z salą do 
wspólnych spotkań, którą można wykorzystać na 
teoretyczne przygotowanie do meczu, ale i różne-
go rodzaju zajęcia z młodzieżą. 
PARKING W CENTRUM ŚWIĘTOSZÓWKI 

Zakończyły się prace przy rozbudowie parkin-
gu przy budynku straży pożarnej OSP Święto-
szówka. Dzięki temu dwukrotnie zwiększyła się 
liczba miejsc postojowych – do 25, do tego należy 
doliczyć dwa stanowiska postojowe dla osób nie-
pełnosprawnych. To ważne miejsce dla miesz-
kańców sołectwa, budynek bowiem, który w 
ostatnich latach znacznie zmodernizowaliśmy, 
służy nie tylko straży pożarnej. Świadczone są tu-
taj usługi medyczne, działa kantor oraz poczta. Na 

pierwszej kondygnacji znajduje się sala spotkań 
dysponująca nowoczesnym zapleczem kuchen-
nym, z której też przy różnych okazjach korzysta-
ją całe grupy mieszkańców. Roboty przy powięk-
szeniu parkingu objęły również odwodnienie i po-
łączenie z kanalizacją deszczową. Całość koszto-
wała ponad 335 tys. zł. 

KOLEJNE ŚRODKI ZE STREFY 
Z wydarzeń, jakie miały miejsce w ostatnich 

tygodniach, warto odnotować dokończenie proce-
dury sprzedaży kolejnej, już 19. działki z Jasie-
nickiej Niskoemisyjnej Strefy Ekonomicznej. Na 
konto Urzędu Gminy za grunt o powierzchni nie-
co ponad 2 hektary wpłynęło od firmy Teo Logis 
ponad 5,2 mln zł. 

Jak zwykle pieniądze te przeznaczymy na 
wsparcie rozwoju naszej gminy, a więc potrzebne 
inwestycje. Toteż cieszy to ciągłe zainteresowanie 
gruntami w naszej strefie ekonomicznej. Cieszy 
również, że firmy, które wcześniej wykupiły tutaj 
grunty, już intensywnie działają, w tym roku bę-
dzie gotowa druga droga do Strefy. 

WÓZ DLA STRAŻAKÓW Z GRODŹCA 
W ostatnich dniach mieliśmy prawdziwą przy-

jemność odebrać nowy samochód, przeznaczony 
dla jednostki OSP Grodziec. Jest to tzw. średni 
pojazd ratowniczo-gaśniczy typu GBA, znany już 
w jednostkach OSP naszej gminy model Renault 
D16. Kosztował blisko 900 tys. zł, z czego 400 
tys. zł pozyskaliśmy jako dofinansowanie z naro-
dowego i śląskiego funduszy ochrony środowiska, 
a także od Marszałka Województwa Śląskiego. 
Chciałem serdecznie podziękować wszystkim 
osobom, które przyczyniły się do zakupu nowego 
pojazdu. Z naszego budżetu dołożyliśmy pół mi-
liona złotych. 
To kolejny zakup fabrycznie nowego samochodu 
pożarniczego dla jednostek OSP naszej gminy, 
siódmy już w ciągu ostatnich pięciu lat. Łącznie 
te nowoczesne pojazdy kosztowały ponad 6,1 mln 
zł. Cieszę się, że nasz tabor – a więc i możliwości 
ratownicze naszych druhów – się powiększa i 
unowocześnia. Pozyskujemy na ten cel pieniądze 
z funduszy zewnętrznych. Ale trzeba też pamiętać 
o wkładzie własnym do tych zakupów, którego 
byśmy nie mieli, gdyby nie środki, jakie generu-
jemy ze sprzedaży gruntów na Strefie. 
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130-LECIE OSP MIĘDZYRZECZE GÓRNE 
W licznym gronie strażaków, ich rodzin, za-

proszonych gości i mieszkańców Międzyrzecza 
Górnego obchodziliśmy uroczyście jubileusz 130-
lecia istnienia jednostki OSP w tym sołectwie. Po 
mszy świętej wraz z pocztami sztandarowymi 
uczestnicy przemaszerowali na plac przy jednost-
ce, gdzie odbyły się dalsze uroczystości. Jako 
Wójt Gminy, a zarazem członek Prezydium Za-
rządu Wojewódzkiego Związku OSP RP w Ka-
towicach, pogratulowałem wszystkim druhom 
okazałego jubileuszu, a jednocześnie podziękowa-
łem za ich codzienną służbę na straży naszego 
bezpieczeństwa. Przypomniałem, że strażom po-
żarnym, także jednostkom ochotniczym, z roku na 
rok przybywa obowiązków, przez co te zadania 
gaśnicze stanowią już tylko część całej działalno-
ści ratowniczej. To na druhach wymusza obowią-
zek ciągłego szkolenia się i podnoszenia swoich 
kwalifikacji, co jako Gmina Jasienica wspieramy 
finansowo. Zależy nam bowiem na dobrze przy-
gotowanych kadrach i chociaż w ten sposób 
chcemy wyrazić naszą wdzięczność ludziom, któ-
rzy poświęcają swój prywatny czas na ochronę 
naszego mienia i życia. Mam nadzieję, że nigdy 
nie zabraknie nam ochotników do służby w OSP. 

W czasie uroczystości została odsłonięta i po-
święcona tablica pamiątkowa, a młodzi strażacy z 
Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej złożyli ślu-
bowanie. Odbyło się również udekorowanie me-
dalami zasłużonych strażaków. 

ZMARŁ BYŁY PREZES OSP W LANDEKU 
Składam wyrazy głębokiego żalu rodzinie śp. 

druha Leopolda Janika, bardzo zasłużonego, wie-
loletniego strażaka, byłego prezesa OSP Landek, 
społecznika, wielokrotnie nagradzanego medala-
mi. Już kilka pokoleń mieszkańców Landeka i 
gminy Jasienica miało okazję doceniać jego za-
sługi, oddanie sprawie miejscowej jednostki stra-
ży, a także sołectwa i gminy. Bardzo ceniłem so-
bie jego rozwagę, spokój, niezwykle merytorycz-
ne podejście do przedstawianych spraw i pojawia-
jących się problemów, tę jego umiejętność prze-
noszenia swojego wewnętrznego spokoju i po-
rządku na innych. Pożegnaliśmy go podczas mszy 
żałobnej w kościele św. Jana Chrzciciela w Ru-
dzicy. 

ABSOLUTORIUM  
I RAPORT O STANIE GMINY 

Bardzo serdecznie dziękuję radnym Rady 
Gminy Jasienica za udzielone mi jednogłośnie ab-
solutorium z prac Gminy i podległych mi jedno-
stek w 2021 r. Sesja odbyła się jeszcze w czerw-

cu, mieliśmy okazję omówić przygotowany Ra-
port o stanie gminy w 2021 r., a także stan finan-
sów. Z Raportem cały czas można się zapoznać, 
jest umieszczony na stronach Urzędu Gminy. Za-
chęcam mieszkańców do tego, bo pozwala on wy-
robić sobie bardzo dokładny pogląd na to, co 
działo się w naszej gminie, jak ona na co dzień w 
tamtym roku działała. 

Oceniana była praca Wójta Gminy Jasienica, 
ale końcowy efekt to wysiłek wielu dziesiątków 
ludzi i instytucji, którym podziękowałem za ich 
zaangażowanie w rozwój naszej społeczności – 
radnym, sołtysom i radom sołeckim, pracowni-
kom gminnych instytucji, członkom stowarzyszeń 
i organizacji pozarządowych działających na na-
szym terenie. 

Nie ukrywam – co już chyba wszystkim wia-
domo – że przed nami ciężkie miesiące, czekają 
nas więc poważne wyzwania. Mam nadzieję, że 
wspólnie jako społeczności gminy Jasienica uda 
nam się im sprostać. Nasza sytuacja finansowa 
jest stabilna, cały czas dysponujemy rezerwami, 
jakie wypracowaliśmy sobie dzięki środkom ze 
Strefy, pozyskiwania dofinansowań ze źródeł ze-
wnętrznych, jak i przemyślanym inwestycjom. 

KOLEJNY PLAN PRZESTRZENNEGO  
ZAGOSPODAROWANIA 

Został uchwalony kolejny plan miejscowego 
zagospodarowania przestrzennego, w tym wypad-
ku dla drugiego pod względem wielkości sołec-
twa naszej gminy – Mazańcowic. Pojawiło się 
bardzo wiele uwag, zwłaszcza Ministerstwo Rol-
nictwa odrzuciło szereg wniosków o przekształ-
cenie gruntów rolniczych na budowlane i usługo-
we. Przyjęliśmy plan, aby już dłużej nie blokować 
możliwości dysponowania własnymi gruntami 
tym mieszkańcom, co do których takich uwag nie 
było. 

Mazańcowice są dziesiątym z czternastu so-
łectw, dla którego został uchwalony miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego. Swoje 
plany mają już także Łazy, Bielowicko, 
Wieszczęta, Roztropice, Rudzica, Iłownica, Lan-
dek, Biery oraz Międzyrzecze Dolne. 

XXVI LATO W JASIENICY 
Po zluzowaniu pandemii mieliśmy okazję spo-

tkać się na trzydniowym Lecie w Jasienicy. Tego-
roczna impreza okazała się wielkim wydarze-
niem, była jedną z najbardziej udanych, jakie w 
ostatnich latach się odbyła. Bardzo serdecznie za 
to dziękuję mieszkańcom naszej gminy, choć nie 
tylko oni bardzo licznie stawili się w każdy z 
trzech dni naszej imprezy. Ta wysoka frekwencja  
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bardzo cieszy.  Szacujemy, że pierwszego dnia 
uczestniczyło około 10 tys. widzów, drugiego – 6 
tys., a trzeciego – 7 tys. Aby jeszcze bardziej za-
znaczyć ten swobodny, rodzinny i relaksujący 
charakter naszego spotkania, przygotowaliśmy le-
żaki, które rozłożyliśmy na płycie boiska. To też 
cieszy, że pomysł się spodobał, w rodzinnych 
grupach uczestnicy obserwowali koncert, była 
okazja do porozmawiania ze znajomymi. 

Chcę bardzo serdecznie podziękować wszyst-
kim, którzy przyczynili się do tego, że impreza 
okazała się niezwykle udana. Przede wszystkim 
widzom, mieszkańcom i zaproszonym gościom, a 
także całemu gronu osób, które zaangażowały się 
w przygotowanie imprezy: pracownikom Gmin-
nego Ośrodka Kultury, artystom, strażakom z 
OSP, paniom z Kół Gospodyń Wiejskich, sołty-
sowi i radzie sołeckiej w Jasienicy, służbom za-
bezpieczającym i medycznym, pracownikom 
Urzędu Gminy. 

FESTIWAL MODELI W MAZAŃCOWICACH 
Wcześniej, w czerwcu, w Mazańcowicach 

tamtejszy Gminny Ośrodek Kultury zorganizował 
Festiwal Modeli Kartonowych i Plastikowych 
„Ikar”, który był połączony ze zlotem pojazdów 
zabytkowych. Mieliśmy więc okazję podziwiać 
zarówno prace modelarzy, częstokroć misterne 
konstrukcje militariów, samochodów czy okrę-
tów. Festiwal ma już swoją ugruntowaną pozycję 
w ogólnopolskim środowisku modelarzy, jury 
przyznało liczne nagrody. 

Dużym powodzeniem uczestników imprezy 
cieszył się również Zlot Samochodów Zabytków, 
na który przyjechało blisko 60 różnego rodzaju 
pojazdów. Otoczone troską właścicieli leciwe po-
jazdy cieszyły oko wszystkich miłośników moto-
ryzacji, nie tylko tej zabytkowej. Składam ser-
deczne gratulacje uczestnikom tej podwójnej im-
prezy za ich zaangażowanie i pielęgnowanie swo-
ich pasji, a także organizatorom za przygotowanie 
wydarzenia. 

BOISKO DO PIŁKI PLAŻOWEJ 
Wniosek złożony przez Stowarzyszenie Przy-

jaciół Szkoły i Promocji Gminy Jasienica uzyskał 
dofinansowanie i na terenach rekreacyjnych 
Drzewiarza działa już nowy obiekt sportowy – 
boisko do piłki  ręcznej plażowej. Miałem już 
okazję zobaczyć, że pomysł się spodobał, bo są 
chętni, którzy korzystają z boiska. To cieszy, bo-
wiem właśnie z myślą o takiej różnorodnej ak-
tywności fizycznej na świeżym powietrzu two-
rzymy w tym miejscu kompleks sportowy i rekre-
acyjny. 

Nowe boisko usytuowane jest nieopodal tęż-
ni, nasza plaża ma wymiary 30 na 15 metrów, w 
centralnej części jest wytyczone boisko o wymia-
rach 16 na 8 metrów ze słupkami i siatką. Teren 
wkrótce zostanie wyposażony także w piłkochwy-
ty, zostaną wyznaczone ścieżki do parku, zamon-
towane będą ławki. Całość kosztów sięga 170 tys. 
zł. 

DWA MILIONY NA SZKOŁĘ 
W poniedziałek 18 lipca wziąłem udział w 

spotkaniu z premierem Mateuszem Morawieckim, 
na którym Gmina Jasienica otrzymała promesę w 
wysokości 2 mln zł na rozbudowę szkoły w Iłow-
nicy. Pieniądze pochodzą z rządowego funduszu 
wsparcia gmin popegeerowskich. Łącznie całość 
inwestycji ma kosztować 4,65 mln zł, brakujące 
2,65 mln zł pochodzić będzie z własnych środków 
z budżetu naszej Gminy. 

To wsparcie cieszy, bo dodatkowe pomiesz-
czenia w szkole w Iłownicy są bardzo potrzebne 
do zapewnienia odpowiednich warunków nauki. 
Nasze miejscowości bardzo intensywnie się roz-
wijają, co widać po nowym budownictwie miesz-
kaniowym. Młodzi ludzie zakładają rodziny, 
osiedlają się też nowe rodziny, toteż potrzebuje-
my miejsc w placówkach oświatowych. Rozbu-
dowa obiektu w Iłownicy pozwoli na prowadze-
nie nauki w szkole i przedszkolu w wygodnych 
warunkach. 

Niestety, w programie wsparcia gmin pope-
geerowskich złożyliśmy też drugi wniosek – na 5 
mln zł przeznaczone na rozbudowę strażnicy OSP 
w Landeku. Ten wniosek nie został jednak 
uwzględniony. 

NAJBEZPIECZNIEJSZE GOSPODARSTWO 
Serdecznie gratuluję państwu Ilonie i Bernar-

dowi Strokom z gminy Jasienica, których gospo-
darstwo okazało się najlepsze w tegorocznym 
XIX Ogólnokrajowym Konkursie „Bezpieczne 
Gospodarstwo Rolne” w województwie 
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śląskim.  Konkurs organizuje Kasa Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego, państwo Strokowie 
nagrodę odebrali w Śląskim Urzędzie Wojewódz-
kim w Katowicach w obecności zastępcy wójta 
gminy Jasienica Krzysztofa Wieczerzaka. W tym 
roku w województwie śląskim udział wzięło 29 
gospodarstw, wszystkie zostały poddane szczegó-
łowej ocenie profesjonalnej komisji konkursowej. 

To napawa dumą, bo stanowi kolejny dowód 
na nowoczesność rolnictwa w naszej gminie. Nasi 
producenci żywności korzystają z najnowszych 
osiągnięć technicznych i wykorzystują je w co-
dziennej pracy. Przypomnę, że jako jedna z najak-
tywniejszych gmin w Polsce otrzymaliśmy nagro-
dę za przeprowadzenie spisu rolniczego przed 
dwoma laty. To właśnie dzięki naszym rolnikom, 
ich umiejętnościom korzystania z platform inter-
netowych, spis tak dobrze się udał. 

GRATULACJE ZA SUKCESY 
Serdecznie gratuluję wszystkim sportowcom, a 

także osobom z naszej gminy, które w innych 
dziedzinach osiągnęły sukcesy na płaszczyźnie 
regionu i całego kraju. Mieszkaniec naszej gminy 
Bartosz Wizner jest kajakarzem i w barwach cze-
chowickiego klubu pływa na kanadyjce. Serdecz-
nie gratuluję sięgnięcia po mistrzostwo Śląska w 
juniorskiej kategorii C1, a także zdobycia brązo-
wego medalu Długodystansowych Mistrzostw 
Polski w Kajakarstwie na dystansie 10 km w ka-
tegorii C1 juniorów. 

Trzecie miejsce Mistrzostw Polski Juniorów 
wywalczył także Dawid Bucki, zawodnik UKS 
Olimp Mazańcowice, w skoku o tyczce. Gratuluję 
tego sukcesu. Gratulacje składam również Karo-
lowi Dubielowi z BKB Set Mazańcowice, który 
został wicemistrzem Polski w badmintonie, star-
tując w grze podwójnej z Szymonem Gwiazdą, 
oraz jego klubowej koleżance Julii Piwowar, któ-
ra zdobyła brązowy medal Indywidualnych Mi-
strzostw Polski Elity w badmintonie w grze po-
dwójnej w parze z Julią Stankiewicz z Białego-
stoku. 

Wielkie brawa należą się także drużynie 
dziewcząt ze szkoły w Jasienicy w składzie: Pau-
lina Strok, Martyna Porębska, Julia Szymczyk, 
Klaudia Śliwka, Alicja Śliwka, Anna Bielska i 
Amelia Rzeszowska, które podczas Mistrzostw 
Polski w czwórboju lekkoatletycznym zajęły 11. 
miejsce w kraju, wygrywając we wcześniejszych 
eliminacjach na poziomie gminnym, regionalnym 
i wojewódzkim. Warto również zaznaczyć, że w 
wielu poszczególnych konkurencjach zawodnicz-
ki z Jasienicy osiągały najlepsze wyniki w Polsce. 

Podobnie gratulacje składam drużynie Klubu 
Karate z Mazańcowic, która podczas Mistrzostw 
Małopolski Karate Kyokushin w Wieliczce zdo-
była aż 10 medali: 3 złote, 6 srebrnych i 1 brązo-
wy. Na wyróżnienie zasługują zwłaszcza podwój-

na mistrzyni Małopolski – w kata i kumite – Wik-
toria Piszczek, a także mistrz Małopolski w kumi-
te Filip Szendzielarz. 

Chcę szczególnie pogratulować udanego sezo-
nu Karolinie Klajmon, mieszkance naszej gminy i 
reprezentantce bielskiego klubu, która niemal w 
każdym tygodniu zdobywała medale podczas za-
wodów pływackich, przede wszystkim w stylu 
grzbietowym.17 medali złotych, 15 srebrnych, 10 
brązowych, a także trzykrotny tytuł Mistrzyni 
Śląska zdobyte na różnych zawodach robią impo-
nujące wrażenie. Mam nadzieję, że w kolejnym 
sezonie dostarczy nam niemniej wrażeń, będzie-
my jej kibicować podczas startów na pływalniach 
całej Polski, a może już także zagranicznych. 

Zawsze podkreślam, że jesteśmy dumni z 
wszystkich mieszkańców naszej gminy, szczegól-
nie tych najmłodszych, którzy realizują się w róż-
nych dziedzinach działalności, wykazując pasją, 
cierpliwością i twórczą inwencją. Gratulowaliśmy 
już uczennicom szkoły w Wieszczętach, które ze 
swoim filmem o Bronisławie Dłuskiej, zasłużonej 
lekarce, a prywatnie siostrze Marii Skłodowskiej-
Curie, dostały się do finału konkursu Instytutu 
Pamięci Narodowej „NiezyciężONE. Bohaterki 
Niepodległej”. Dziś Adrianie Globitzie, Paulinie 
Świerkot i Julii Tymon, pracującym pod opieką 
Dagmary Skowron, składam szczególne gratula-
cje, bowiem ich twórcze osiągnięcie doczekało się 
zwycięstwa w tym ogólnopolskim konkursie. 

Gratulacje składam również uczniom szkoły w 
Międzyrzeczu, którzy w różnych zespołach osią-
gnęli znaczące sukcesy w wiosennej edycji ogól-
nopolskiego konkursu na najlepsze miniprzedsię-
biorstwa „10X Challenge”, a jedna z uczennic, 
Roksana Bachlaj, wygrała w kategorii „Najbar-
dziej Inspirująca Osoba”. Uczniom życzę po-
myślności, a w przyszłości powodzenia w prowa-
dzeniu działalności gospodarczej, do której – jak 
widać z osiągniętych wyników – mają smykałkę. 

Serdecznie gratuluję również uczniom naszych 
szkół, biorącym udział w V Powiatowym Kon-
kursie „Lepiej zapobiegać niż leczyć”. W swojej 
kategorii wiekowej uczeń szkoły w Wieszczętach 
Stanisław Cempiel wygrał ten konkurs, wyróż-
nienia otrzymali również Igor Macura, także ze 
szkoły w Wieszczętach, Natalia Gawlas i Emilia 
Pilorz ze szkoły w Rudzicy, a także Kinga Łasz-
czak, Julia Lisiecka i Zofia Łodej z placówki w 
Jasienicy. 

Sukces w powiatowym konkursie „Jem zdro-
wo i kolorowo” na swoim koncie mają również 
przedszkolaki z Iłownicy i Jasienicy. III miejsce 
zdobył Adam Dziadek z placówki w Iłownicy, II 
wyróżnienie Jakub Świerczek z przedszkola w Ja-
sienicy, a wyróżnienie Zofia Kowalczyk, także z 
Iłownicy. Serdecznie wszystkim gratuluję. 

Rozmawiał Mirosław Łukaszuk 
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JUBILEUSZ 130-LECIA STRAŻAKÓW Z MIĘDZYRZECZA GÓRNEGO 
Uroczyście strażacy z jednostki OSP Mię-

dzyrzecze Górne obchodzili 130-lecie istnienia. 
Jubileusz rozpoczęła msza święta dziękczynna, 

odprawiona w miejscowym kościele św. Marcina 
z Tours. W szyku marszowym strażacy i goście 
przeszli pod strażnicę OSP, gdzie odbyły się dal-
sze uroczystości, tj. apel i uhonorowanie medala-
mi zasłużonych strażaków. 

Z okazji jubileuszu wójt Janusz Pierzyna, a za-
razem członek Prezydium Zarządu Wojewódz-
kiego Związku OSP RP w Katowicach, podzię-
kował druhom za ich ofiarną służbę, życzył też 
wszystkim wytrwałości i satysfakcji ze służby 
drugiemu człowiekowi. – Cieszę się, że w waszej 
społeczności nie brakuje ofiarnych ludzi, którzy 
chcą i potrafią nieść pomoc, przeznaczając na do-
skonalenie swoich umiejętności długie godziny 
wygospodarowane ze swojego wolnego czasu – 
mówił Janusz Pierzyna. Jednostce OSP Między-
rzecze Górne podarował również dzwon, upa-
miętniający jubileusz. 

Prezes OSP Międzyrzecze Górne, a zarazem 
wicewójt gminy Jasienica Krzysztof Wieczerzak 
przypomniał uczestnikom 130-letnią historię. 
Wśród gości byli księża, obecny proboszcz parafii 
św. Marcina z Tours Jan Waluś i poprzedni Wi-
told Grzomba, wikary Marcin Kuliga oraz An-
drzej Dyczek z Kościoła Ewangelicko-
Augsburskiego. Był też wiceminister w Minister-
stwie Rodziny i Polityki Społecznej Stanisław 
Szwed, poseł Przemysław Drabek, starosta bielski 
Andrzej Płonka, przewodniczący Rady Powiatu 
Bielskiego Jan Borowski, Komendant Miejski 
Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej st. 
bryg. Zbigniew Mizera, przewodniczący Powia-
towego Związku OSP RP w Bielsku-Białej Stani-
sław Nycz, przewodniczący Rady Gminy Jasieni-
ca Czesław Machalica oraz radni. Ceremonię 
prowadził komendant gminny OSP w Jasienicy 
Artur Duława. 

Odsłonięto również tablicę ufundowaną przez 
mieszkańców sołectwa, upamiętniającą wszyst-
kich strażaków z Międzyrzecza Górnego, którzy 
na przestrzeni 130 lat służyli w jednostce. Waż-
nym punktem uroczystości było ślubowanie mło-
dych strażaków z Młodzieżowej Drużyny Pożar-
niczej. Obecnie MDP ma 30 członków. W struk-

turach bojowych jednostki służy 20 strażaków, 
którzy mają do dyspozycji dwa średnie wozy stra-
żackiego typu GBA – marki Mercedes i MAN, a 
także busa. 
 Odznaczeni strażacy z OSP Międzyrzecze Górne 
Zasłużony dla ochotniczego pożarnictwa po-
wiatu bielskiego: 
• Roman Grzesicki  
Złoty Medal: 
• Paweł Czader  
• Roman Grzesicki  
• Andrzej Wydra  
• Edward Zipser  
Srebrny Medal: 
• Andrzej Zmełty  
• Mirosław Krutnik  
• Tomasz Osuch  
• Rafał Ryszka. 
Brązowy Medal: 
• Koło Gospodyń Wiejskich  
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XXVI LATO W JASIENICY – DNI GMINY JASIENICA 
XXVI Lato w Jasienicy już za nami... Trzy 

dni koncertów, zabawy i dodatkowych atrak-
cji. Będzie co wspominać. 

Tysiące mieszkańców Jasienicy i sąsiednich 
miejscowości przez trzy dni bawiło się na terenie 
Drzewiarza podczas XXVI Lata w Jasienicy.  

Gwiazdą pierwszego, piątkowego wieczoru była 
Sylwia Grzeszczak, a wcześniej publiczność roz-
grzała formacja Walimy w Kocioł – grupa perku-
syjna. 

Drugi dzień XXVI Lata w Jasienicy rozpoczął 
koncert zespołu wokalnego Lento. Grupa działa w 
filii GOK w Bierach i był to debiut sceniczny ze-
społu – bardzo udany. 

Następnie przed licznie zgromadzoną publicz-
nością, swoje umiejętności zaprezentowali naj-
młodsi strażacy z Jasienicy, Rudzicy, Grodźca, 
Iłownicy, Roztropic, Międzyrzecza Górnego oraz 
Międzyrzecza Dolnego. Po turnieju i wręczeniu 
pamiątkowych medali i dyplomów, wójt gminy 
Jasienica Janusz Pierzyna uroczyście otworzył 
XXVI Lato w Jasienicy – Dni Gminy Jasienica, 
witając wszystkich uczestników imprezy. Jedno-
cześnie  przedstawił dokonania Gminy Jasienica 
w ciągu ostatniego roku oraz nakreślił najbliższe 
plany i zamierzenia.  

O godz. 18 rozpoczęły się koncerty. Wystąpił 
Kordian, po nim na scenie pojawiła się grupa Li-
ber&InoRos. Po koncertach zaczęła się zabawa 
taneczna z zespołem vEKs Band, a kiedy było już 
całkiem ciemno zaplanowano widowiskowy fire 
show w wykonaniu Teatru Ognia Inferis. 

Trzeci dzień XXVI Lata w Jasienicy rozpoczęto 
sportowo, meczem KS Drzewiarz Jasienicy i go-
ście. Od godz.15 ponownie rozbrzmiewała muzy-
ka i śpiew naszych gminnych zespołów: Zespołu 
Regionalnego „Bierowianie”, Zespołu  Regional-
nego „Jasieniczanka” oraz  zespołu wokalnego 
GOK Fairy Tale. Po pięknej, bliskiej naszym ser-
com muzyce Śląska Cieszyńskiego, ze  sceny po-
płynęły dźwięki muzyki z pogranicza disco polo, 
folku, muzyki biesiadnej, techno i dance, bowiem 
koncertowali artyści zespołu Mig i After Party. 

Następnie zebrani podziwiali pokaz taneczny w 
wykonaniu grupy Diamonds. Do końca imprezy 
uczestnikom towarzyszył zespół Preludium.  
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ZAPLECZE DLA KLUBU Z MAZAŃCOWIC 
Klub piłkarski LKS Mazańcowice na 35-lecie 

swojego istnienia doczeka się klubowej siedziby, 
służącej jako zaplecze szatniowe. 

– Klub prowadzą pasjonaci, oddani przede 
wszystkim pracy z młodzieżą. Bardzo angażowali 
się w stworzenie na niezagospodarowanym terenie 
bezpiecznego boiska. Jako społeczność gminy Ja-
sienica wspieramy rozwój sportu wśród najmłod-
szych naszych mieszkańców. Temu celowi ma też 
służyć nowy klubowy budynek, jaki zamierzamy 
postawić przy boisku. Młodzież piłkarska będzie 
miała tam odpowiednie warunki, aby się przygoto-
wać do treningów i meczów – wyjaśnia wójt Janusz 
Pierzyna. 

Jak dodaje, już od kilku lat Gmina kupuje działki 
w sąsiedztwie obiektu użyteczności publicznej. W 
2009 r. pozyskała działkę o powierzchni 11 arów za 
łączną kwotę blisko 55 tys. zł. 

Teren w zupełności wystarczy na wybudowanie 
parterowego budynku za południową linią boiska. 
Będą tam dwie szatnie dla zawodników, szatnia tre-
nerów i sędziów, toalety i prysznice, magazyn, a 

także sala szkoleniowa, w której oprócz sportowych 
zebrań i przygotowań do meczów będzie można 
również prowadzić różnego rodzaju warsztaty z 
młodzieżą. Obecnie trwają ostatnie prace nad opra-
cowaniem projektu budynku zaplecza. 

Klub w tym roku świętuje 35-lecie istnienia. Za-
łożyli go sami mieszkańcy, którym nie tyle zależało 
na ligowych trofeach, co na propagowaniu zdrowe-
go stylu życia i sportowych postaw wśród dzieci i 
młodzieży. Szybko okazało się, że takich pasjona-
tów praktycznej piłki nożnej jest na tyle dużo, że 
można powołać klub. Najprostszym rozwiązaniem 
było zorganizować się pod egidą ogólnopolskiego 
związku Ludowych Klubów Sportowych. Formalne 
założenie klubu ułatwiło z kolei utworzenie trawia-
stego boiska na niezagospodarowanym terenie przy 
wsparciu władz Gminy i sponsorów. 

– W imieniu całej społeczności gminy Jasienica 
życzę kolejnych owocnych lat działalności sporto-
wej – dodaje wójt Janusz Pierzyna. 

Wizualizacja zaplecza. Karol Bulanda. BULANDA Architekci

 

KRONIKI OSP UTRWALAJĄ HISTORIĘ REGIONU 
Trzynaście kronik ochotniczych jednostek strażackich 

wzięło udział w VI Powiatowym Konkursie Kronik OSP Od-
działu Powiatowego Związku OSP RP w Bielsku-Białej. 

– Ochotnicze straże są nieodłączną częścią społeczności na-
szych miejscowości, toteż zapisana w kronikach historia jest jed-
nocześnie świadectwem całego życia regionu. Warto wspierać pa-
sję kronikarzy, którzy dokumentują nasze społeczne życie – mówi 
Janusz Pierzyna, wójt gminy Jasienica, a zarazem wiceprzewodni-
czący Powiatowego Związku OSP RP i członek zarządu Woje-
wódzkiego Związku. 

W konkursie wzięło udział 13 kronik, w tym 10 klasycznych 
kronik OSP – wśród nich dokument jednostki z Świętoszówki, 
jedna fotokronika OSP, jedna kronika Młodzieżowej Drużyny Po-
żarniczej – z Grodźca, jedna kronika zespołu regionalnego oraz 
jedna publikacja. Kronika młodzieży z Grodźca została wyróżnio-
na. 

Przy okazji konkursu swoje 20-lecie istnienia obchodziła Ko-
misja Historyczna Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w 
Bielsku-Białej. Nagrodę za pracę w Komisji otrzymał druh An-
drzej Rojczyk z OSP Świętoszówka z gminy Jasienica. Wójt Ja-
nusz Pierzyna podziękował za pracę i zaangażowanie na rzecz 
utrwalania dziejów regionu. 
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GRATULACJE ZA ABSOLUTORIUM 
Jednogłośnie radni udzielili wójtowi Januszo-

wi Pierzynie absolutorium za pracę Gminy i pod-
ległych mu jednostek w 2021 r. Nagrodzili go 
brawami i gratulacjami. 

Omówienie Raportu o stanie gminy oraz udziele-
nie absolutorium za 2021 r. były najważniejszymi 
punktami sesji Rady Gminy Jasienica, jaka odbyła 
się we wtorek 14 czerwca na sali Drzewiarza. – Pre-
zentuję raport po raz czwarty, aby każdy mieszka-
niec naszej gminy miał obraz tego, co się działo i co 
udało się wypracować w minionym roku. Zachęcam, 
aby zapoznać się z nim i wyrobić sobie zdanie. I 
brać udział w dyskusji, gdy mówimy o sprawach 
gminy. Dlatego budujemy nową, obszerną salę se-
syjną, aby każdy mieszkaniec miał możliwość wy-
powiedzieć się w sprawach ważnych dla naszej 
gminy – mówił wójt. I dodawał: – Dokument jest 
obszerny, ale trzeba mieć świadomość, że to nie 
wszystko, że działań Gminy i podległych Wójtowi 
jednostek było dużo więcej. Chciałem bardzo ser-
decznie podziękować wszystkim osobom, które 
przyczyniły się do tego, że życie naszej społeczności 
jest tak bogate – mówił Janusz Pierzyna. 

Z dokumentem w ręku omówił on kolejne punkty 
Raportu o stanie gminy Jasienica. Zwrócił m.in. 
uwagę, jak rokrocznie rośnie wielkość budżetu, 
osiągając w ub. roku 164 mln zł. – Mamy imponują-
ce możliwości inwestycyjne, a to dzięki Strefie, bo 
kilka lat temu zadbaliśmy, aby coś takiego stworzyć 
i aby służyło nam do generowania znacznych dodat-
kowych dochodów – wyjaśniał. Dodał, że drugim 
źródłem dodatkowych wpływów do budżetu Gminy 
na potrzebne rozwojowe inwestycje były w ub. roku 
środki z funduszów zewnętrznych. – Widać, jak 
wiele ich było, co świadczy o tym, że potrafimy o 
nie zabiegać – dodawał. 

Wójt podkreślał, że jak w każdym podsumowa-
niu, należy też zastanowić się nad kolejnym okre-
sem, a więc nad obecnym rokiem. – Już widać, że to 
bardzo trudny czas. Mamy galopujący wzrost cen, 
więc będziemy mogli wykonać dużo mniej niż do tej 
pory. Czekają nas poważne wyzwania, ale miejmy 
nadzieję je zrealizować – zapowiadał Janusz Pierzy-
na. 

Radni jednogłośnie przyjęli raport Wójta Gminy 
Jasienica, zatwierdzili też w ten sam sposób spra-
wozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wy-
konania budżetu za 2021 r. Jego pracę nagrodzili 
brawami i złożyli gratulacje. Janusz Pierzyna po-
dziękował za udzielone wsparcie i docenienie jego 
pracy. 

Wcześniej na sesji na wniosek wójta radni przy-
jęli plan zagospodarowania przestrzennego dla Ma-
zańcowic. Wójt zaznaczył, że to drugie co do wiel-
kości sołectwo w gminie Jasienica, pojawiło się 
więc bardzo wiele uwag. Mimo starań ze strony 
Gminy Jasienica, ok. czterdziestu uwag mieszkań-
ców nie udało się uwzględnić. Swoje zastrzeżenia 
wniosło przede wszystkim Ministerstwo Rolnictwa, 
kwestionując zamiar przekształcenia wybranych 
gruntów rolniczych. – W interesie Gminy leży, aby 
mieszkańcy się bogacili, a zmiana charakteru grun-

tów na budowlane czy produkcyjno-usługowe pod-
nosi ich wartość i tym samym powiększa możliwo-
ści rozwoju całej naszej gminy. Wielokrotnie prze-
konywaliśmy opiniujące instytucje do uwzględnie-
nia wniosków naszych i naszych mieszkańców, ale 
nie zawsze się to udawało. Uchwalamy plan, aby 
większości mieszkańców sołectwa nie blokować 
dłużej możliwości dysponowania swoimi działkami 
– wyjaśniał wójt. 

To już dziesiąte z czternastu sołectw, dla którego 
został uchwalony miejscowy plan zagospodarowa-
nia przestrzennego. Wcześniej uchwalono plany dla 
Łazów, Bielowicka, Wieszcząt, Roztropic, Rudzicy, 
Iłownicy, Landeka, Bierów, a ostatnio również dla 
Międzyrzecza Dolnego. Radna Beata Łącz reprezen-
tująca Mazańcowice w imieniu mieszkańców sołec-
twa podziękowała wszystkim, którzy przyczynili się 
do uchwalenia planu. 

Wójt podziękował organizatorom i uczestnikom 
imprez, jakie w ostatnich tygodniach odbyły się na 
terenie naszej gminy: MojFestu na Drzewiarzu, 
Święta Stracha Polnego w Rudzicy i dwudniowego 
festynu w Mazańcowicach. – To cieszy, że znów 
możemy się spotykać, bezpośrednio rozmawiać ze 
sobą i wspólnie bawić – mówił Janusz Pierzyna. 

Janusz Pierzyna poinformował także, że w ostat-
nich tygodniach zostały rozstrzygnięte przetargi na 
roboty drogowe w tym sezonie. I tak remonty cząst-
kowe w sołectwach Bielowicko, Biery, Grodziec, 
Iłownica, Jasienica, Łazy, Roztropice, Świętoszów-
ka i Wieszczęta kosztować będą 165 066 zł, zaś w 
sołectwach Landek, Mazańcowice, Międzyrzecze 
Dolne, Międzyrzecze Górne i Rudzica – 167 034 zł. 
Z kolei koszt remontów dróg w sołectwach Bielo-
wicko, Grodziec, Iłownica, Jasienica, Landek, Łazy, 
Roztropice, Świętoszówka i Wieszczęta wyniesie 
639 150,24 zł, a w sołectwach Mazańcowice, Mię-
dzyrzecze Dolne, Międzyrzecze Górne i Rudzica – 
1 332 642,45 zł. 

Radni zagłosowali też za propozycjami wójta 
zmian w tegorocznym budżecie Gminy. I tak doło-
żono 160 tys. zł do zakupu wyposażenia powstającej 
nowej sali sesyjnej i rozbudowywanego Urzędu 
Gminy, m.in. na elektroniczne wyświetlacze, infor-
macje elektroniczne, monitory i nagłośnienie. Doło-
żono również środki na pomoc dla Policji. I tak do 
wcześniejszych 40 tys. na zakup radiowozu dla Ko-
misariatu w Jasienicy dołożono 5 tys. zł, do 25 tys. 
na zakup wozów służbowych przez Miejską Ko-
mendę Policji w Bielsku-Białej – 10 tys. zł, zaś na 
urządzenia teleinformatyczne przydzielono 10 tys. 
zł. 

Dofinansowano również zakup samochodu po-
żarniczego dla OSP Grodziec kwotą 400 tys. zł, z 
czego 250 tys. zł pochodzi ze środków Marszałka 
Województwa Śląskiego. Całość zakupu będzie 
kosztować 900 tys. zł. Na samochód pożarniczy dla 
OSP Jasienica przeznaczono z kolei 208,3 tys. zł, w 
tym wypadku całość kosztów ma wynieść 1,2 mln 
zł. Dla zbilansowania wydatków gminnej gospodar-
ki odpadami komunalnymi przekazano też 500 tys. 
zł.     www.jasienica.pl 
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JUŻ 19 DZIAŁKA SPRZEDANA 
Za ponad 5,2 mln zł została sprzedana 

działka w Jasienickiej Niskoemisyjnej Strefie 

Ekonomicznej. Grunt o powierzchni ponad 

2,1 hektara kupiła firma Teo Logis z Komo-

rowa zajmująca się logistyką. 
Dokładnie grunt objął 2,1009 ha powierzch-

ni, za który Gmina otrzymała 4.243.820,00 zł 

netto, czyli brutto 5 243 820 zł. – Cały czas wi-

dać w naszym regionie zainteresowanie grun-

tami o charakterze produkcyjno-usługowym. 
My dysponujemy taką ziemią, bo zapobiegliwie 

zbudowaliśmy 70-hektarową strefę, dzięki cze-

mu mamy stałe duże wpływy do gminnego bu-

dżetu – mówi wójt Janusz Pierzyna. 

Dodaje, że środki ze sprzedaży działek Gmi-

na niezmiennie przeznacza na mocne wsparcie 

programów inwestycyjnych Gminy służących 

rozwojowi całej gminy Jasienica. To już dzie-

więtnasta sprzedana działka na Jasienickiej Ni-

skoemisyjnej Strefie Ekonomicznej. Łącznie od 

uruchomienia Strefy w czerwcu 2015 r. za kwo-

tę 58 256 435,88 zł brutto zostało sprzedanych 

34,5543 hektarów, a więc połowa dostępnych 

gruntów. 

Obecnie w tym miejscu działają już firmy, 

które wcześniej zakupiły grunty. Gmina za po-
zyskane przez wójta środki z Rządowego Fun-

duszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 4,2 

mln zł buduje też drugą drogę do Strefy, ma ona 

być gotowa już w tym roku. 
www.jasienica.pl 

NAJBEZPIECZNIEJSZE GOSPODARSTWA 
Gospodarstwo państwa Ilony i Ber-

narda Stroków z gminy Jasienica zwy-
ciężyło w tegorocznym XIX Ogólno-
krajowym Konkursie „Bezpieczne Go-
spodarstwo Rolne” w województwie 
śląskim. 

Nagrodę odebrali w Sali Marmurowej 
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Szy-
mon Wierus z gminy Mykanów w po-
wiecie częstochowskim zajął II miejsce, a 
III miejsce Piotr Jendrysik z miejscowo-
ści Świbie w powiecie gliwickim. Wy-
różnienia otrzymali państwo Katarzyna i 
Rafał Mazanek z miejscowości Niegowa 
w powiecie myszkowskim, Kamila i 
Grzegorz Ulrich ze Zrębic Drugich w 
powiecie częstochowskim oraz Sylwia i 
Leszek Szczotka z miejscowości Ćwikli-
ce w powiecie pszczyńskim. Każdy z 
uczestników finału otrzymał cenne, a za-
razem praktyczne nagrody oraz zestawy 
upominków ufundowane przez KRUS, 
KOWR, ARMiR, PIP oraz Pocztowe 
Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych. 

Do tegorocznej edycji konkursu zgło-
szonych zostało 29 gospodarstw, z czego 
wyłoniono 6 – w dwóch etapach regio-
nalnych po 3 gospodarstwa, które zajęły 
kolejno I, II i III miejsce. Wszystkie go-
spodarstwa rolne zostały poddane szcze-
gółowej ocenie profesjonalnej komisji 
konkursowej. Patronat ogólnopolski nad 
konkursem objął Prezydent RP Andrzej 
Duda. 

Gospodarzem uroczystości był dyrektor Oddziału Re-
gionalnego KRUS w Częstochowie Piotr Dobosz. Zorga-
nizowano ją przy współudziale Ministerstwa Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi, Krajowego Ośrodka Wspierania Rolnictwa, 
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Pań-
stwowej Inspekcji Pracy oraz Pocztowego Towarzystwa 
Ubezpieczeń Wzajemnych. 

W gali wzięło udział wielu zaproszonych gości, m.in. 
wicewójt gminy Jasienica Krzysztof Wieczerzak, wicewo-
jewoda Robert Magdziarz, dyrektor Biura Prewencji 
KRUS w Warszawie Cezary Nobis. Wśród przedstawicieli 
instytucji wspierających konkurs i prewencje wypadkową, 
będących jednocześnie sponsorami nagród, byli obecni: 
Teresa Pala, wicedyrektor Krajowego Ośrodka Wsparcia 
Rolnictwa w Częstochowie, Dawid Zamora, wicedyrektor 
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w 
Częstochowie, oraz Piotr Kalbron z Okręgowej Inspekcji 
Pracy w Katowicach.  
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NOWY WÓZ DLA GRODŹCA
Tym razem o nowy wóz strażacki 

wzbogaciła się jednostka OSP w Grodźcu. 
To siódmy nowy pojazd strażacki zakupio-
ny w ostatnich pięciu latach ze wsparciem 
pozyskanego dofinansowania. 

– Wykorzystujemy możliwości, jakie 
dają dofinansowania z zewnętrznych źródeł 
i inwestujemy także nasze gminne środki w 
zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców. 
Zakup nowych wozów bojowych dla jed-
nostek gminy Jasienica również służy po-
prawie bezpieczeństwa – mówi Janusz Pie-
rzyna, wójt gminy Jasienica, a zarazem 
prezes Gminnego Związku OSP RP w Ja-
sienicy. 

Delegacja strażaków OSP Grodziec na 
czele z wójtem we wtorek 19 lipca odebra-
ła pojazd od producenta, bielskiej firmy 
Szczęśniak. Następnie przed remizą jed-
nostki nowy nabytek powitali druhowie i 
mieszkańcy Grodźca. 

Samochód pożarniczy marki Renault 
D16 typu GBA z napędem 4x4, określany 
jest jako średni samochód ratowniczo-
gaśniczy. Jest fabrycznie nowy, utereno-
wiony, z sześcioosobową kabiną. Wyposa-
żony został w moduł gaśniczy, ma zbiornik 
na wodę o pojemności 3 tys. litrów i osob-
ny na środek pianotwórczy o pojemności 
300 litrów. Również wyposażony został w 
dwuzakresową autopompę marki Godiva 
P2A2010 o wysokiej wydajności i działko 
dachowe. Pojazd kosztował 899 868,00 zł, 
z czego 150 000,00 zł wójt pozyskał ze 
środków WFOŚiGW oraz NFOŚiGW, 
250 000,00 zł od Marszałka Województwa 
Śląskiego, zaś 499 868,00 zł pochodzi z 
budżetu Gminy Jasienica. 

 

W okresie ostatnich pięciu latach Gmina 
Jasienica zakupiła siedem nowych samo-
chodów: 
• 2017 r. dla OS Międzyrzecze Górne, 

MAN GBA, koszt pojazdu 799 992,00 zł, 
w tym dofinansowanie MSWiA – 350 

000,00 zł, dotacja Gminy Jasienica – 449 992,00 zł 
• 2019 r. dla OSP Rudzica, Scania P320 GCBA, koszt pojaz-

du 929 880,00 zł, w tym MSWiA – 200 000,00 zł, 
WFOŚiGW – 50 000,00 zł, NFOŚiGW – 200 000,00 zł, 
środki własne – 10 000,00 zł, dotacja Gminy Jasienica – 
469 880,00 zł 

• 2019 r. dla OSP Świętoszówka, Renault D16 GBA, koszt 
pojazdu 821 148,00 zł, w tym MSWiA – 70000,00 zł, 
WFOŚiGW – 50 000,00 zł, NFOŚiGW – 240 000,00 zł, 
KG PSP – 100 000,00 zł, dotacja Gminy Jasienica – 
361 148,00 zł 

• 2020 r. dla OSP Międzyrzecze Dolne, Renault D16 GBA, 
koszt pojazdu 809 955,00 zł, w tym WFOŚiGW – 229 
000,00 zł, MSWiA – 231 000,00 zł, środki własne – 20 
000,00 zł, dotacja Gminy Jasienica – 329 955,00 zł 

• 2020 r. dla OSP Mazańcowice, Renault K440 GCBA, koszt 
pojazdu 1 040 028,47 zł, w tym KSRG – 510 000,00 zł, 
środki własne – 28,47 zł, dotacja Gminy Jasienica – 
530 000,00 zł 

• 2021 r. dla OSP Iłownica, Renault D16 GBA, koszt pojaz-
du 831 726,00 zł, w tym środki KG PSP (firmy ubezpie-
czeniowe) – 250 000,00 zł, Urząd Marszałkowski Woje-
wództwa Śląskiego – 200 000,00 zł, dotacja Gminy Jasie-
nica – 381 726,00 zł 

• 2022 r. dla OSP Grodziec, Renault D16 GBA, koszt pojaz-
du 899 868,00 zł, w tym WFOŚiGW i NFOŚiGW – 150 
000 zł, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego – 
250 000 zł, dotacja Gminy Jasienica – 499 868,00 zł. 
Łączny koszt pojazdów wyniósł 6 132 597,47 zł. 

 

FILM O SIOSTRZE NOBLISTKI – NAJLEPSZY 
Uczennice szkoły w Wieszczętach wygrały kon-

kurs Instytutu Pamięci Narodowej „Niezwyciężone. 
Bohaterki Niepodległej”. 

Przypomnijmy: Adriana Globitza, Paulina Świer-
kot i Julia Tymon pod opieką Dagmary Skowron na 
konkurs nagrały film o Bronisławie Dłuskiej. Prywat-
nie była starszą siostrą Marii Skłodowskiej-Curie, ale 
dziewczęta z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w 
Wieszczętach doceniły przede wszystkim jej działal-
ność i służbę dla niepodległej Rzeczpospolitej. Broni-
sława studiowała na Sorbonie, obroniła jako jedna z 
pierwszych Polek doktorat z medycyny. Została uho-
norowana odznaczeniem niepodległości. 

Zespół z Wieszcząt zwyciężył w kategorii wieko-
wej 15-19 lat. Nagrodą dla laureatów jest udział w gali 
finałowej w Sulejówku, a także dwudniowe warsztaty. 
IV Konkurs „Niezwyciężone. Bohaterki Niepodległej” 
zorganizował Instytut Pamięci Narodowej, aby zachę-
cić młodych ludzi do odkrywania i upamiętniania ko-
biet, które zasłużyły się w odbudowie Niepodległej. 
Umożliwił poznanie historii Polski przez pryzmat in-
dywidualnych biografii. Honorowy patronat nad kon-
kursem objęła Małżonka Prezydenta RP Agata Korn-
hauser-Duda. 



12  lipiec 2022 

CO NOWEGO W MACIERZY? 
Dnia 11 czerwca 2022 r. w 

Domu Narodowym w Cieszynie 
odbył się Zwyczajny Sprawoz-
dawczo-Wyborczy Walny Zjazd 
Delegatów (WZD) Macierzy Ziemi 
Cieszyńskiej TMR. 

Otwarcia Zjazdu dokonała 
Prezes Zarządu Głównego MZC  

Marta Kawulok. Wśród gości zjazdu byli: wicestarosta po-
wiatu cieszyńskiego Janina Żagan, honorowy prezes Macie-
rzy Szkolnej w Republice Czeskiej Andrzej Russ, przedsta-
wiciel PZKO w Republice Czeskiej Władysław Kristen, wójt 
gminy Hażlach Grzegorz Sikorski, przedstawiciele prasy, 
portalu OX. Obecni byli także członkowie honorowi Macie-
rzy, członkowie Zarządu Głównego MZC, Głównej Komisji 
Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego oraz przedstawiciele Rady 
Funduszu Stypendialnego Śląska Cieszyńskiego, działającej 
przy Zarządzie Głównym Macierzy. 

Przybyli delegaci  z poszczególnych kół, działających nie 
tylko na Śląsku Cieszyńskim: w Cieszynie, powiecie cie-
szyńskim, powiecie bielskim ale w całej Polsce tj. Gliwicach, 
Krakowie, Wrocławiu, Warszawie, Olsztynie. Powiat bielski 
reprezentowało jedyne w naszym powiecie Koło MZC w 
Grodźcu. 

Macierz Ziemi Cieszyńskiej w roku 2021 zrzeszała 20 kół 
terenowych, w których łączna liczba członków na dzień 
31.12.2021 r. wynosiła 781 osób. 

Zarząd Główny otrzymał absolutorium za ostatni rok 
działalności, wybrano nowe władze Macierzy: Zarząd Głów-
ny, Główną Komisję Rewizyjną, Sąd Koleżeński. Po 12 la-
tach pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Głównego MZC, 
wraz z końcem kadencji, zrezygnowała dotychczasowa pre-
zes  Marta Kawulok. 

W trakcie WZD, przedstawiciele Zarządu MZC złożyli  
Marcie Kawulok podziękowania za pełnienie funkcji Prezesa 
ZG, za tytaniczną pracę, dobre słowa i wspaniałą reprezen-
tację nas – Macierzowców! To był szczególny i wzruszający 
moment, były kwiaty, a zebrani oklaskami nagrodzili Panią 
Prezes. 

Jednym z punktów obrad WZD było nadanie Godności 
Członka Honorowego Macierzy oraz wręczenie Medali Paw-
ła Stalmacha i Złotych Odznak MZC dla zasłużonych człon-
ków. 

Najwyższą godność w Stowarzyszeniu, jaką jest God-
ność Członka Honorowego Macierzy, nadawaną przez Wal-
ny Zjazd Delegatów, otrzymała m.in. Prezes Koła w Grodźcu  
koleżanka Irena Skrzyżala. 

Medal Pawła Stalmacha odebrał skarbnik naszego Koła 
- Józef Król, zaś Maria Pieczora i Stanisław Cebulak otrzy-
mali Złote Odznaki MZC. 

Cieszymy się, że zaangażowanie i praca osób z nasze-
go Koła przy realizacji celów statutowych, pielęgnowaniu 
tradycji i umiłowanie Ziemi Cieszyńskiej znalazły uznanie 
delegatów Walnego Zjazdu i Zarządu Głównego Macierzy. 
Wyróżnionym gratulujemy! 

Jak powiedziała prezes Marta Kawulok: „wciąż aktualne 
pozostają słowa Mariusza Makowskiego (wieloletniego Pre-
zesa i Członka Honorowego MZC, inicjatora reaktywacji, po 
80 latach, Koła MZC w Grodźcu): Macierz to przede wszyst-
kim ludzie, zastępy działaczy, którzy ją stworzyli i tworzą do 

dnia dzisiejszego. Macierz to te-
renowe Koła, które co-
dzienną pracą tworzą jej 
współczesne oblicze”.  

Nowy Zarząd MZC, 
wybrany na WZD, ukon-
stytuował się 13 czerwca 
w siedzibie Macierzy Ziemi 
Cieszyńskiej przy ul. Stalmacha w 
Cieszynie. Prezesem Zarządu Głównego MZC został dr Ce-
zary Tomiczek, który od wielu lat jest członkiem Koła nr 2 
MZC „Mały Jaworowy” w Cieszynie. W ostatniej kadencji (od 
2018 roku) był członkiem Zarządu Głównego MZC, gdzie 
zajmował się działalnością promocyjną i wydawniczą stowa-
rzyszenia. Od niedawna pełni również funkcję przewodni-
czącego Funduszu Stypendialnego Macierzy Ziemi Cie-
szyńskiej. Marta Kawulok została Honorowym Prezesem Za-
rządu. Funkcję skarbnika Zarządu Głównego objęła  ponow-
nie Irena Skrzyżala, a Józef Król został po raz kolejny człon-
kiem Zarządu. 

A w Kole w Grodźcu 22 marca odbył się Walny Zjazd 
Koła, który wybrał nowy Zarząd na 4-letnią kadencję. Z pra-
cy w Zarządzie zrezygnował Edward Cichy, który przez 
aklamację został Honorowym Prezesem Zarządu, a jego 
wybór został nagrodzony rzęsistymi oklaskami. Ponadto z 
dotychczasowego Zarządu zrezygnowali: Gertruda Obracaj, 
Karol Baszczyński i Bogdan Moczała. Skład nowego 10- 
osobowego Zarządu Koła wygląda następująco: Stanisław 
Cebulak, Hieronim Gogler, Małgorzata Klajmon, Józef Król 
(wiceprezes, skarbnik), Jadwiga Lipska (sekretarz), Maria 
Pieczora (wiceprezes), Jacek Proszyk, Andrzej Rojczyk, Ire-
na Skrzyżala (Prezes), Elżbieta Wiencek. Koło Liczy 74 
członków i jest jednym z najliczniejszych kół zrzeszonych w 
MZC.  

Zarząd w powyższym składzie realizuje przyjęty pro-
gram. W tym półroczu zorganizowaliśmy, również dzięki 
wsparciu GOK w Jasienicy, trzy kolejne spacery po Bielsku -
Białej, gdzie pod kierunkiem Janusza Gańczarczyka pozna-
waliśmy ciekawą historię wplecioną nierozerwalnie w teraź-
niejszość naszego miasta.  

Przedświąteczne spotkanie z bacami z Koniakowa Marią 
i Piotrem Kohutami było okazją do poznania, jak odradza się 
owczarstwo w Beskidach i z jakim trudem ten symbol Wiel-
kiej Nocy jest kultywowany dziś. Wyroby owczarskiego rze-
miosła mogliśmy nie tylko zobaczyć, ale i posmakować. 

Zielone Świątki zaś tradycyjnie wraz z Kołem Pszczela-
rzy uczciliśmy tradycyjną wajecznicą ze sznytlokiem i nie 
tylko.  

O tym wszystkim, co robimy, można przeczytać i zoba-
czyć w relacjach umieszczonych na stronie internetowej Ko-
ła, zachęcamy do lektury (WWW.macierz-grodziec.org.pl) i 
zapraszamy na nasze spotkania, o których informujemy w 
gablotach i tablicach ogłoszeń w Grodźcu oraz na wspo-
mnianej już stronie internetowej. Zapraszamy także zainte-
resowanych do członkostwa w Kole MZC, najstarszej liczą-
cej prawie 140 lat organizacji działającej na Ziemi Cieszyń-
skiej, której historycznie jesteśmy częścią. 

Tekst: Jadwiga Lipska, Edward Krysta 
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Z  G Ó R K I … 
Temat na lato 

Nadeszło lato, napłynęło, a właściwie wtar-
gnęło z przytupem ponadtrzydziestostopniowego 
upału! I z suszą. Wczasowicze się ucieszyli. Rol-
nicy już nie tak bardzo. Nawet lato wszystkim nie 
dogodzi, bo co dla jednych jest błogosła-
wieństwem, dla drugich przekleństwem!  
 A jak nadpłynęło lato, to ludziska zaczęli 
wypływać z domostw i mieszkań na wczasy. Tak 
się jakoś dziwnie u nas utarło, że ci z gór nad 
morze, ci znad morza w góry! Mimo drożyzny i 
rekordowych cen benzyny nic nie jest tego w sta-
nie zmienić! To dziwne, bo i w górach, i nad 
morzem podobnie, a nawet identycznie: takie 
same duperelki na straganach, kramikach, w skle-
pikach, supermarketach… Takie samo piwo i 
trunki wszelakie; i wesołe miasteczka, z których 
wieje smutek, i smutne widoczki, które może 
rozweselić alkohol zasilający procentami bled-
nącą krew; i tanie książki, których i tak nikt nie 
chce czytać; i drogie pokoje, i wszystko inne dro-
gie… 
 Ale lato rządzi się swoimi prawami. W Polsce 
to prawo, a nawet obowiązek, do przemieszczania 
się setki kilometrów, choć w przydomowym 
ogródku czy znajdującym się w promieniu kilku 
kilometrów uzdrowisku, można wypocząć tak 
samo, a może nawet lepiej, bo bez zmęczenia 
wielogodzinną tułaczką do miejsca docelowego. 
Zresztą, ręczę za to moim siwym i łysiejącym 
łbem, że licznym wczasowiczom jest wszystko 
jedno, gdzie są, bo wszędzie jest tak samo. Z tą 
tylko małą różnicą, że w górach są góry, a nad 
morzem jest morze. Jeśli ktoś jednak już to 
zauważy, to może szum morza zastąpić np. szu-
mem… medialnym, a namiastką prawdziwych 
gór mogą być góry… śmieci, szczególnie tych 
plastikowych!  
 Nie wiem, czy to wysoka temperatura sprawia, 
że zaczynam pisać od rzeczy, ale właśnie 
wróciłem znad Bałtyku i wybieram się w Tatry, 
by sprawdzić empirycznie, czy ten mój teoretycz-
ny wywód na temat wywczasów, ma praktyczne 
uzasadnienie. Zresztą wakacje to nie tylko wy-

poczynek, ale także praca – 
nawet dorywcza. I tak na 
przykład spotkałem panią 
sprzedającą pod parasolem 
truskawki, która, ujrzawszy 
mnie, najpierw rzuciła 
truskawki, a zaraz potem 
mnie na szyję, bo, się oka-
zało, razem jurorowaliśmy jakiś ważny konkurs 
poezji, a pani „truskawka” wakacyjną porą dora-
bia sobie do skromnej profesorskiej pensji, 
sprzedając te smaczne owoce, reklamując je zara-
zem piękną i nienaganną polszczyzną, jako że jest 
polonistką z wszystkimi możliwymi tytułami 
naukowymi! Więc zaraz, zamiast 20 deko, 
kupiłem u truskawkowej polonistki od razu 5 ki-
logramów tych smacznych owoców, by chociaż 
tak wesprzeć upadającą polską naukę… 
 Tematów na lato jest tak wiele, że sam już nie 
wiem o czym pisać: czy o panienkach skromnie 
odzianych, czy o morskich falach, które (przy 
odrobinie wyobraźni) mogą być klawiaturą gigan-
tycznego fortepianu, na którym wiatr wygrywa 
najpiękniejszą muzykę Natury; czy o szaleństwie 
kwiatów na łąkach, których jeszcze nie zalano be-
tonem i nie zgolono na łyso, gdzie maki i chabry 
takie piękne, tak piękne… 
 Bo na całym świecie lato to temat na zachwyty 
nad słońcem, śpiewem ptaków, cudami natury… 
Na całym normalnym świecie, bo u nas, w kraju 
wariatów lato to temat… na wybory! Wierzyć się 
nie chce, ale tak jest! Wystarczy tylko otworzyć 
media społecznościowe, z których się wylewa 
rzeka, morze, ocean przedwyborczych obietnic, 
oskarżeń, pomówień, zapewnień… A przedstawi-
ciele jednej partii mają nawet zakaz wyjazdów 
wczasowych, bo mają nakaz wyjazdów partyj-
nych, by agitować w sprawie wyborów, które ko-
niecznie trzeba wygrać, by dopiero potem mieć 
czteroletnie wczasy! Muszę jednak schłodzić 
parującą głowę kubłem zimnej wody, by nie pisać 
takich pro-wakacyjnych bzdur! 

Juliusz Wątroba 

PÓŁKOLONIE W JASIENICY 
Intensywnie minęły dzieciom dwa tygodnie półkolonii letniej zorganizowanej przez Zespół 

Szkolno-Przedszkolny w Jasienicy. 
Dzieci czas spędziły bardzo aktywnie. W pierwszym tygodniu wzięły udział w warsztatach wyra-

biania pizzy w restauracji, w zajęciach dogoterapii oraz w lekcji przyrody w Zagrodzie Żubrów w 
Pszczynie. Piękna pogoda pozwoliła również na wodne szaleństwo na basenie w Strumieniu. Tydzień 
zakończyła projekcja filmu „Minionki. Wejściu Gru” w kinie w Czechowicach-Dziedzicach. 

Podczas drugiego tygodnia pogoda nie rozpieszczała półkolonistów, ale nie przeszkodziło to w 
świetnej zabawie. Dzieci uczestniczyły w warsztatach artystycznych i czekoladowych, bawiły się w 
Sali Zabaw Fikołki, odwiedziły goczałkowicki basen kryty oraz wzięły udział w grze terenowej w 
Cieszynie. 
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NASZE FERYJE 
Witóm piyknie! 

„Lato, lato, lato czeka, razem z latem czeka 
rzeka, razem z rzeką czeka las, a tam ciągle nie 
ma nas!” My starsi pamiyntómy te pieśniczke z 
młodych roków, kie nas ciągło, kie przyszły fe-
ryje w daleki świat. Chcielimy my też cosi 
uwidzieć, połoglóndać… ale nie mieli my tego, co 
dzisio młodzi ludzie majóm. Jednak wcale tego 
nie żałujemy. Za granicom, w naszych młodych 
rokach nika my nie byli, ale za to było nóm dane 
zwiedzać nasz piykny kraj, kierego zakóntki do 
dzisio pamiętómy. Jeździli my na wycieczki, 
kolónie i to nóm stykło. Byli my łogrómnie z tego 
radzi. A kie w feryje mieli my wolny czas, to 
łojcowie nie podpowiadali nóm, jak go wypełnić. 
Sami wymyślali my roztomajte gry i zabawy. 
Łóni tam czasu, by sie nami zająć, ni mieli. Gnali 
z jednej roboty ku drugij, a my radzili se sami. 
Wiedzieli my, w kierych potokach sóm szumne 
pstrągi, na kierej miedzy rosnóm poziómki, w kie-
rych gojach zaś łobrodziły dziki czereśnie, mali-
ny, łostrzyżnice. A jak sie nóm udało znónść pore 
grzybów, to mamulka byli radzi i nas pochwolili. 
Była wtedy na łobiod grzybulka z ziymniokami. 
Dziołszki raczyj trzymały się chałpy, bawiły sie 
swojimi mandorami, kiere same ze szmot zrobiły 
i szyły im roztomajte łoblycze. Wachowały też 
młodsze rodzyństwo, kie mamulka była zajynto 
robotóm. Kożdy też z nas mioł zadanóm jakómsi-
kej robote. A to trowy królikom nazbiyrać, po-
krzyw świni, dać pozór, coby kury nie wlazły na 
grządki i nie zdropały tego, co tam rosło. Czasym 
też kiery posłoł nas do sklepu. Tóż my byli radzi, 
bo dostali my tryngiel za dróge. Kupili my se w 
sklepie krachele i żymłe, siedli przed sklepym na 
schodkach, jak bogaty siedlok w gospodzie, popi-
jali i pojodali. Była to dlo nas wielko gościna i 
niepowtarzalny smak.   

Zdo się dzisio niejednymu, jaki to biydne było 
to nasze dzieciństwo. Biydne? – moji złoci lu-
deczkowie! Jak dzisio było by mi dane być 
jeszcze roz dzieckym i wybrać dzisiejsze 
dzieciństwo, czy to kiere my przeżyli – tak bosym 
gnołbych w tyn miniony mój dziecinny świat, kaj 
dziecka nie klepały na komórkach, ale dzięki 
językowi z kożdym się dogodali. My nie znali 
słowa „markowe ciuchy”, bo połotane galaty nie 

robiły między nami podziału 
na lepszych i gorszych. 
Autym nas do szkoły żodyn 
nie wióz, chyba czasym 
mlyczorz, jak mioł dobry 
humor, broł nas na wóz i za-
wióz pod samóm szkołe, a 
my z tej uciechy piyknie mu 
dziękowali. Żodnego z nas na 
basyn ani wody termalne nikt też nie woził. Tego 
my nie znali. Basynym było ploso w naszej rzyce, 
a plażóm ułożone piykne plaszczoki na brzegu, na 
kierych my się łopolali. Tak by szło jeszcze kupe 
wymiyniać. Byli my wolni, ale łodpowiedzialni, 
bo nas życi tego uczyło. Darzili my szacunkym 
kożdego storszego człowieka. Żodyn z łojców nie 
stoł nad nami z parazolym łochrónnym, jak to 
dzisio bywo. Do szkoły gizdoka zawiezóm szum-
nym autym, potym go przywiezóm i zaś wiezóm 
na jakisikej zajęcia, coby jyno był lepszy łod in-
szych. Fórt wszystko mu się należy. Pympek 
świata. Dziecka nie łusłyszóm łod swoich łojców, 
że przeca też noleży sie im dać cosikej drugimu 
człowiekowi. Łóne nałuczone sóm jyno brać, brać 
i brać. I tak rośnie nóm młode pokolyni. A kie 
przidzie czas i stanóm na ślubnym kobiercu, 
łojcowie szumne wiesieli robióm, kredytów na-
bieróm, na fejsbooku sie pokożóm, coby jyno 
zabłysnóć, co łóni to dziecku nie dajóm. Ani sie 
biydni nie nazdajóm, a wiesielowy dług jeszcze 
nie spłacóny, a sąd wydowo wyrok: „Rozwód! 
Niezgodność charakterów”. Moi roztomili, sied-
nijcie se na chwile, kie w feryje mocie czas. Pod-
ziwejcie się na tyn świat. Powiydzcie, móm recht!  

Na szczyńści znóm jeszcze rodziny po naszych 
dziedzinach, kiere wychowujóm swoji dziecka w 
prowdziwej a nie ślepej miłości. Uczóm ich życio, 
godajóm im, że na tym świycie nie żyje sie, coby 
fórt brać, ale też dować, nie z tego, co ci nadby-
wo, ale z serca podzielić sie skibkóm chleba z 
bliźnim. Uczóm ich widzieć drugigo człowieka w 
potrzebie. Wierzcie mi, ludeczkowie złoci, taki 
rodziny błyszczóm i coby ich było jak najwiyncyj 
po naszych dziedzinach. Tego sobie życzmy, moji 
Drodzy Czytocze! 

J.N.Josiyniczanin 

DZIEŃ RODZINY 
W piątek 27 maja odbyła się wyjątkowa uroczystość, która miała miejsce w Centrum Kultury ,,Nasz 

Dom” w Bielowicku. Przedszkolaki z przedszkola w Wieszczętach przygotowały dla swoich ukochanych 
rodziców piękne programy artystyczne. Natomiast po występach można było częstować się różnymi pysz-
nościami oraz uczestniczyć w zorganizowanych przez rodziców atrakcjach,  tj. animacjach dla dzieci, 
warsztatach pierwszej pomocy, a dla fanów motoryzacji był przygotowany prawdziwy samochód rajdowy. 
Każdy z pewnością na długo zapamięta ten dzień. Oczywiście bez wspaniałych sponsorów impreza ta nie 
mogłaby się odbyć, dlatego też bardzo dziękujemy paniom z KGW Bielowicko, sołtysowi sołectwa Bielo-
wicko, „Stowarzyszeniu Przyjaciół Bielowicko”, Piekarni Krywult Bielowicko,  Euro Sklep Wieszczęta, 
Sklep Żabka ul. Strumieńska 1102, przedstawicielowi OSP Roztropice, „Pilarz” Zakłady Mięsne w Rudzi-
cy,  Centrum Owocowo-Warzywne Jasienica oraz firmie Polszlif Rudzica. 
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WAŻNA INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI SZAMB I PRZYDOMOWYCH 
OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 

Urząd Gminy Jasienica przypomina właścicie-
lom nieruchomości posiadającym bezodpływowe 
zbiorniki (szamba) oraz przydomowe oczysz-
czalnie ścieków o obowiązkach właściciela nieru-
chomości, wynikających z ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach z dnia 13 wrze-
śnia 1996r. (Dz. U. z 2022r., poz. 1297), tj.: za-
pewnieniu utrzymania czystości i porządku przez 
m.in. przyłączenie nieruchomości do istniejącej sie-
ci kanalizacyjnej, a w przypadku, gdy budowa sieci 
kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie 
nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w 
zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub 
w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, 
spełniające wymagania określone w przepisach od-
rębnych (art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy). 

Jednocześnie przypomina się, iż zgodnie z art. 6 
ust. 1 pkt 1 ww. ustawy właściciele nieruchomości, 
którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nie-
czystości ciekłych, obowiązani są w razie kontroli 
do okazania do wglądu: 

• umowy korzystania z usług wykonywanych 
przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie 
na prowadzenie działalności w zakresie opróż-
niania zbiorników bezodpływowych i transpor-
tu nieczystości ciekłych, 

• dowodów uiszczania opłat za te usługi. 
Mając na uwadze dobro naszego lokalnego śro-

dowiska poprzez zminimalizowanie ryzyka zanie-
czyszczenia sanitarno-epidemiologicznego, jak 
również w związku z zaostrzającymi się przepisami 
krajowymi oraz unijnymi w zakresie ochrony śro-
dowiska, na terenie naszej gminy rozpoczyna się 
cykl kontrolny w tym zakresie. Kontrole polegały 
będą na wezwaniu właściciela nieruchomości do 
Urzędu Gminy Jasienica celem przedłożenia zawar-
tej umowy z przedsiębiorcą oraz okazaniu dowodów 

potwierdzających uiszczanie opłat za tę usługę (ra-
chunki, faktury vat). Należy pamiętać, że posiadane 
rachunki muszą potwierdzać regularność opróżnia-
nia szamba (tj. informacja o ilości zużycia wody i 
rachunki za wywóz nieczystości z szamb, powinny 
być zbieżne).  

W przypadku posiadania przydomowych oczysz-
czalni ścieków, należy również pamiętać o obo-
wiązku pozbywania się osadów ściekowych (zgod-
nie z instrukcją eksploatacji przydomowej oczysz-
czalni ścieków), co musi zostać również odpowied-
nio udokumentowane, tj. poprzez podpisanie umo-
wy na wywóz osadów ściekowych oraz posiadanie 
dowodów uiszczania opłaty za w/w usługę. 

Usługę wywozu ścieków mogą wykonywać jedy-
nie przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na pro-
wadzenie działalności w zakresie opróżniania zbior-
ników bezodpływowych i transportu nieczystości 
ciekłych wydane przez Wójta Gminy Jasienica. 

Niedopuszczalne jest, by ścieki z budynków 
mieszkalnych były gromadzone lub wywożone 
wspólnie z gnojówką lub gnojowicą na grunty rol-
ne. Pozbywanie się z terenu nieruchomości nieczy-
stości ciekłych niezgodnie z przepisami prawa pod-
lega przepisom Kodeksu postępowania w sprawach 
o wykroczenia. 

Ponadto zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 13 
września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach, kto nie wykonuje obowiązków wymie-
nionych w art. 5 ust. 1 lub 1a – podlega karze 
grzywny w wysokości od 20 zł do 5000 zł. 

Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2  wyżej cytowanej 
ustawy Gminy mają obowiązek prowadzenia ewi-
dencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz 
przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kon-
troli częstotliwości ich opróżniania i sposobu po-
zbywania się komunalnych osadów ściekowych. 

OBOWIĄZKI POSIADACZY POZWOLEŃ WODNOPRAWNYCH 
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 

przypomina, że osoby posiadające pozwolenia wod-
noprawne, są zobowiązane do przekazywania spra-
wozdań z ilości pobieranych wód podziemnych i 
wód powierzchniowych oraz ilości i jakości ście-
ków wprowadzanych do wód lub do ziemi w zakre-
sie określonym w pozwoleniu wodnoprawnym, albo 
pozwoleniu zintegrowanym w terminie do dnia 1 
marca każdego roku za poprzedni rok kalendarzowy 
zgodnie z art. 304 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. 
Prawo wodne (Dz.U. z 2021r. poz. 2233). 

Forma i układ sprawozdania musi być zgodny ze 
wzorami obowiązującymi  w rozporządzeniu Mini-
stra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z 
dnia 20 stycznia 2020r. w sprawie formy i układu 
przekazywanych wyników pomiarów ilości pobra-
nych wód podziemnych i wód powierzchniowych 
oraz ilości i jakości ścieków wprowadzanych do 
wód lub do ziemi (Dz.U z 2020r., poz. 144). 

Zgodnie z art. 552 ust 2b ustawy Prawo wodne 
osoby zobowiązane do  ponoszenia opłat za usługi 
wodne określone w pozwoleniu wodnoprawnym, 
mają obowiązek składania oświadczeń o zakresie 
korzystania z tych usług za każdy kwartał. Oświad-
czenia należy składać do Państwowego Gospodar-
stwa Wodnego Wody Polskie – Zarządu Zlewni w 
Katowicach w terminie do 30 dni od dnia, w którym 
upływa dzień przypadający na koniec każdego 
kwartału. 

Osoby, które wbrew przepisom art. 304 ust 1 
Prawo wodne nie stosują się do terminów i nie 
przekazują sprawozdań z prowadzonych pomiarów 
ilości pobieranych wód podziemnych, powierzch-
niowych lub ilości i jakości ścieków wprowadza-
nych do wód lub do ziemi oraz nieterminowo prze-
kazują te sprawozdania, zgodnie z art. 477 podlega-
ją karze grzywny. 
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BIBLIOTEKI TĘTNIĄ ŻYCIEM 
Do biblioteki nie wpada się tylko na chwilkę, że-

by wypożyczyć interesującą nas książkę, po czym 
szybko ucieka do codziennych obowiązków. Oczy-
wiście, tak może być, ale to miejsce ma o wiele 
większy potencjał. Biblioteka to przestrzeń tętniąca 
życiem, a każda z bibliotek w naszej gminie, czy to 
główna placówka w Jasienicy, czy filie w Rudzicy, 
Mazańcowicach i Międzyrzeczu Górnym mają 
mnóstwo do zaoferowania. 

Bogate i zróżnicowane zbiory zabierają czytelni-
ków w niesamowite przygody, przeżywane wraz z 
bohaterami rozmaitych powieści, pokazują nam 
świat z zupełnie odmiennej od naszej perspektywy. 
Książki, w tym wiele nowości wydawniczych, które 
czekają na Państwa, równo ułożone na uginających 
się półkach, sprawiają, że możemy się rozwijać i 
gromadzić wiedzę na różnych płaszczyznach życia  

Ale biblioteki to, wbrew pozorom, nie tylko 
książki. To ośrodki kultury, które zachęcają miesz-
kańców naszej gminy do rozwijania przeróżnych 
umiejętności i pasji, czy po prostu budowania lokal-
nej społeczności, poznawania nowych ludzi. 

Dlatego zapraszamy do udziału w organizowa-
nych przez nas spotkaniach autorskich i podróżni-
czych, warsztatach (m.in. kaligrafii, decoupage`u, 
czy fotograficznych), zajęciach czytelniczo-eduka-
cyjnych przygotowywanych dla dzieci i młodzieży 
oraz lekcjach bibliotecznych. 

W czerwcu najmłodszych czytelników naszych 
bibliotek odwiedzili aktorzy z Teatru Edukacji i 
Profilaktyki „Maska” z Krakowa, prezentując spek-
takl pt. „Magiczna księga Czarodziejki Arielki”. 
Widownia często angażowana była w przebieg 
przedstawienia, co dodatkowo wzbogacało ekscyta-
cję przedszkolaków. 

W tym samym dniu spotkaliśmy się także z mło-
dzieżą ze Szkoły Podstawowej w Jasienicy na 
warsztatach z tworzenia komiksów. Było to coś no-
wego, świeżego i przede wszystkim twórczego – 
każdy nastolatek mógł wykazać się swoimi talenta-
mi, tworząc opowieść graficzną, której akcja bezpo-
średnio wiązała się z naszą gminą. Historie były tak 
różne, jak wyjątkowi byli uczestnicy warsztatów, 
każdy z nich narysował własny, oryginalny komiks, 
a poziom całej grupy był tak wysoki, że zachwycił 

nawet naszego eksperta, Zbigniewa Masternaka. 
W Międzyrzeczu Górnym mieliśmy przyjemność 

gościć dwie klasy szkoły podstawowej, które przy-
szły na zajęcia biblioteczno-artystyczne, przygoto-
wane we współpracy z międzyrzecką filią GOK-u. 
W tym miesiącu na lekcjach królował kot Cukierek, 
którego zwariowane przygody poznawaliśmy z kart 
książek: „Nie martw się, Cukierku” i „Dasz radę, 
Cukierku”. Dzieci pokochały kota-łobuza i jego 
wspaniałą rodzinę. Mogły też wykazać się kreatyw-
nością i artystycznymi zdolnościami w przygotowa-
nych przez panią Marcelinę pracach plastycznych. 

Bardzo serdecznie zapraszamy Państwa do ko-
rzystania z tego, co biblioteki mają do zaoferowa-
nia. Czy to wypożyczając książki, które umilą Wasz 
wolny czas, czy biorąc udział w ciekawych wyda-
rzeniach, które wzbogacają codzienność. Zachęca-
my także do rozpalania czytelniczych zainteresowań 
w dzieciach – niech rozwijają swoją kreatywność i 
zdobywają liczne umiejętności, dzięki przyjemności 
czytania książek. 

Przypominamy, że GBP w Jasienicy jest czynna 
w każdą ostatnią sobotę miesiąca 2022 roku w go-
dzinach od 8:00 do 12:00.  

Szczegółowe informacje na temat zajęć organi-
zowanych w GBP w Jasienicy znajdują się na stro-
nie internetowej GBP w Jasienicy  
www.gbpjasienica.pl.  

Agnieszka Rozbicka 
Bibliotekarz GBP w Jasienicy 

 
Serdeczne podziękowania za zamówione Msze Święte, 

złożone wieńce i kwiaty oraz liczny udział w uroczystości pogrzebowej 
naszego Kochanego Męża, Ojca, Dziadka, Pradziadka 

ŚP. Józefa Szymali 
Wszystkim krewnym, sąsiadom, księżom, pracownikom i kolegom Zakładu Pogrze-
bowego „Szymala” oraz zakładów i firm zaprzyjaźnionych, Braciom Ewangelikom, 
Wójtowi Januszowi Pierzynie, Radzie Gminy Jasienica z Przewodniczącym Czesła-

wem Machalica, delegacjom: OSP Świętoszówka, Zarządu Gminnego OSP RP w Jasie-
nicy, Rady Sołeckiej z Bier i Świętoszówki, LKS Drzewiarz Jasienica 

składają 
żona z rodziną 
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ZMARŁ LEOPOLD JANIK – BYŁY PREZES OSP 
Z głębokim żalem i smutkiem informujemy, że w wieku 77 lat odszedł 

wieloletni strażak i były prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Landeku 
druh Leopold Janik. 
Śp. Leopold Janik pełnił funkcję prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w 

Landeku w latach 1986-2008. Śp. Janik w czasie 30 lat czynnej służby w sze-

regach druhów ochotników rozwijał swoją pasję strażacką, którą przekazał na-
stępnym pokoleniom. Jego postawa, pasja oraz zaangażowanie zostały do-

strzeżone niejeden raz. Za swoją działalność odznaczony został medalami 
m.in.: im. Bolesława Chomicza, złotym, srebrnym i brązowym medalem za za-

sługi dla pożarnictwa oraz odznaczeniem za zasługi dla powiatu bielskiego. 

 

 

KOLONIA DZIECI Z GRODŹCA 
W dniach od 25 czerwca do 5 lipca w 

Chłapowie nad Bałtykiem odbyła się ko-
lonia dla dzieci, której organizatorem 
był proboszcz parafii św. Bartłomieja w 
Grodźcu ks. Andrzej Szczepaniak. 

Wspólnie z trzema wolontariuszkami, 
Justyną Zając, Moniką Stelmarczyk i Mag-
daleną Szczotką, 45 dzieci przez 10 dni ak-
tywnie wypoczywało w pięknej miejsco-
wości Chłapowo koło Władysławowa nad 
Morzem Bałtyckim. 

Każdy dzień koloniści rozpoczynali 
mszą świętą a kończyli modlitwą. Dzieci 
plażowały, korzystały z kąpieli morskich 
oraz zwiedzały ciekawe miejsca w pobli-
skiej okolicy. Odwiedziły m.in. Muzeum 
Obrony Wybrzeża na Helu, Fokarium i 
Muzeum Figur Woskowych we Władysła-
wowie. 

Niesamowitym wydarzeniem była wy-
cieczka do Osady Słowiańskiej w Sławu-
towie, gdzie dzieci przeniosły się w czasie 
o 1000 lat i zobaczyły, jak żyli ludzie w 
średniowieczu w grodach warownych. Nie 

mogło zabraknąć również rejsu statkiem Drakkar po morzu, 
który dostarczył uczestnikom mnóstwo wrażeń. 

Przez cały czas dzieci brały udział w pieszych wyciecz-
kach, grały w piłkę, uczestniczyły w przeglądach piosenek, 
dyskotece, karaoke, zawodach ping-ponga i w konkursie bu-
dowania zamków z piasku. Odbyło się również ognisko z 
pieczeniem kiełbasek. W nocy z 2 na 3 lipca dzieci wybrały 
się z opiekunami na cudowny wschód słońca. 

Dzięki wspaniałej gościnności właścicieli ośrodka wszy-
scy czuli się jak w domu. Dzieci korzystały z domowych i 
smacznych posiłków, spędzały wolny czas w ogrodzie, a 
przede wszystkim czuły się bezpiecznie. 

Opiekunki kolonii

 

 

 
 

 

 

„Można odejść na zawsze, by stale być blisko..." 
Ks. J. Twardowski 

Wyrazy głębokiego żalu i współczucia z powodu śmierci 

ŚP. Leopolda Janika 
składają żonie, dzieciom i całej Rodzinie 

Wójt Gminy Jasienica 
Przewodniczący i Radni Rady Gminy Jasienica 
Zespół redakcyjny miesięcznika Jasienica  
 

 TRADYCYJNE ŚWIĘTO PLONÓW – DOŻYNKI GMINNE 
28 SIERPNIA 2022 R. W MIĘDZYRZECZU GÓRNYM 

Szczegóły w następnym numerze, jak również na plakatach,   
fecebook i stronie internetowej gminy 
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W BIERACH WYROSŁA WIOSKA INDIAŃSKA 
W niedzielne, upalne popołudnie na Słonecznej Polanie 

w Bierach wyrosła wioska indiańska. Okazało się, że to filia 
GOK w Bierach, ZHP Hufiec Ziemi Wodzisławskiej oraz Ra-
da Sołecka w Bierach wspólnie rozbili obozowisko. W obo-
zie kandydaci na wojowniczki i wojowników przeszli indiań-
skie szkolenie – poznali klasyczne tipi, zrobili pióropusze, 
uszyli sobie indiańskie stroje oraz jak na prawdziwych Indian 
przystało, pomalowali twarze. Tak przygotowani mogli już 
łowić ryby, strzelać z łuku i ćwiczyć celność miotając rzut-
kami do tarczy. Jak wiadomo Indianie dbali o tężyznę fi-
zyczną i byli skorzy do rywalizacji sportowej. Dlatego nie 
mogło zabraknąć zawodów w przeciąganiu liny czy meczu 
piłkarskiego rozegranego między zawodnikami Hufca, a 
mieszkańcami Bier. Po takim wysiłku można było się 
wzmocnić pysznym ciastem i zapiekankami, serwowanymi 
przez panie z Koła Gospodyń Wiejskich i Rady Sołeckiej w 
Bierach oraz watą cukrową. Prawdziwe oblężenie przeżywa-
ły dmuchańce udostępnione przez SuperLand. Całemu wy-

darzeniu towarzyszyły odgłosy bębnów. Młodzi adepci sztuki 
bębniarskiej mogli zagrać na afrykańskich djembe, arab-
skich darbukach, hiszpańskich cajonach i poznać od pod-
staw różne rytmy.  

Odbyły się również warsztaty botaniczko-malarskie, pod-
czas których dzieciaki mogły pomalować znalezione i zebra-
ne na polanie rośliny. 

Całe wydarzenie było bardzo udane, pogoda dopisała i 
wszyscy, bez względu na wiek, świetnie się bawili. Mamy 
nadzieję, że niebawem znowu zawitamy na spotkaniu w sty-
lu Dzikiego Zachodu. 

Warsztaty indiańskie prowadziła Maria Kmiecik – opie-
kunka harcerzy goszczących w Stanicy Harcerskiej „Sło-
neczna Polana” w Bierach  

Warsztaty bębniarskie prowadzili:  
Andrzej Żydek i Jan Michalik 

Foto: Małgorzata Sowa, Sylwia Iskrzycka-Puzoń 

 

LEPIEJ ZAPOBIEGAĆ NIŻ LECZYĆ 
Stanisław Cempiel, uczeń klasy VII b Ze-

społu Szkolno-Przedszkolnego w Wieszczętach 
wygrał V Powiatowy Konkurs „Lepiej zapo-
biegać niż leczyć” w kategorii klas VII-VIII. 
Wyróżnienia otrzymali również inni uczniowie 
szkół gminy Jasienica. 

Wyróżnienie w kategorii klas IV-VI otrzymał 
inny uczeń szkoły w Wieszczętach – Igor Macura. 
Z kolei wyróżnienia w kategorii klas VII-VIII 
wywalczyły sobie Natalia Gawlas ze szkoły w 
Rudzicy, Kinga Łaszczak z Jasienicy, Emilia Pi-
lorz z Rudzicy, Julia Lisiecka z Jasienicy i Zofia 
Łodej z Jasienicy. Celem konkursu organizowa-
nego przez bielskie Starostwo Powiatowe była 
popularyzacja wiedzy na temat dobrej jakości ży-
cia oraz profilaktyki zdrowotnej i promowanie 
zdrowego stylu życia. 

Na konkurs wpłynęło łącznie 105 prac z 30 
szkół podstawowych z powiatu bielskiego. Prace 
oceniano w trzech kategoriach wiekowych: 

uczniowie klas I-III mieli za zadanie wykonać 
pracę plastyczną dotyczącą promowania aktyw-
ności fizycznej, uczniowie klas IV-VI nagrać fil-
mik z zakresu zdrowego odżywiania, w którym 
przyrządzali zdrowe śniadanie, jednocześnie po-
dając argumenty przemawiające za tym, że posi-
łek jest zdrowy, smaczny i zbilansowany. Z kolei 
uczniowie klas VII-VIII przygotowali tematyczną 
krzyżówkę oraz artykuł z zakresu chorób cywili-
zacyjnych i uzależnień. 

Komisja konkursowa przyznała trzy pierwsze 
miejsca oraz pięć wyróżnień w każdej kategorii 
wiekowej oraz jedno wyróżnienie specjalne. Lau-
reatom nagrody wręczali wicestarosta bielski An-
drzej Kamiński, członek Zarządu Barbara Adam-
ska i przewodnicząca Komisji Zdrowia i Polityki 
Społecznej Helena Byrdy-Przybyła. 

Alina Macher 
Joanna Sikora 
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PARKING W ŚWIĘTOSZÓWCE JUŻ GOTOWY 
Wcześniej niż planowano zakończono rozbu-

dowę parkingu przy budynku straży pożarnej OSP 
Świętoszówka. 

Warto podkreślić, że budynek nie służy jedynie 
druhom z OSP, ale ma charakter wielofunkcyjny. – 
Parking będzie służył wszystkim mieszkańcom, któ-
rzy przyjeżdżają do tego miejsca, stanowiącego cen-
trum integracji całego sołectwa – wyjaśnia wójt Ja-
nusz Pierzyna. Oprócz straży obiekt mieści bowiem 
dużą salę widowiskową z zapleczem kuchennym, 
często wykorzystywaną do działalności miejsco-
wych stowarzyszeń i na spotkania mieszkańców. 
Działa tu także poczta, lekarz i kantor. Budynek w 
ostatnich latach przeszedł gruntowną modernizację, 
dzięki czemu poprawił się jego stan techniczny, a 
także stał się dużo bardziej funkcjonalny. 

Toteż rozbudowę parkingu należy uznać za 
ostatni etap prac przy modernizacji obiektu. Parking 
powiększył się, obecnie dysponuje 25 miejscami 
postojowymi, zostały wyznaczone również dwa 
miejsca dla pojazdów osób niepełnosprawnych. 

Przy okazji rozbudowy parkingu cały teren zyskał 
odwodnienie, które połączono z istniejącą kanaliza-
cją deszczową. Nową część dostosowano do otacza-
jącego terenu, dróg i placów wokół budynku straż-
nicy, nawierzchnię wyłożono kostką betonową. Ca-
łość kosztowała 335 547,34 zł. 

UDANY SEZON KAROLINY 
Łącznie 17 medali złotych, 15 srebrnych oraz 

10 brązowych, a także trzykrotny tytuł Mistrzyni 
Śląska – to bilans Karoliny Klajmon w zakoń-
czonym właśnie sezonie pływackim. 

W ostatnim czasie Karolina Klajmon, mieszkan-
ka gminy Jasienica, a zarazem młoda pływaczka 
UKS Nowy Klub Pływacki Bielsko-Biała, wystar-
towała w dwóch zawodach, które ponownie przy-
niosły jej wiele medali. I tak w sobotę i niedzielę 11 
i 12 czerwca w Oświęcimiu na Międzywojewódz-
kich Drużynowych Mistrzostwach Młodzików 12-
letnich – Runda II Karolina dwukrotnie stanęła na 
najwyższym stopniu podium – za start stylem 
grzbietowym na dystansie 200 m oraz na dystansie 
100 m, czasem 1:11.30 poprawiając kolejny raz 
swój rekord życiowy. Jednocześnie niewiele zabra-
kło jej do podium w starcie na 200 m stylem zmien-
nym, gdzie zajęła 4 miejsce. 

Na ostatnich w tym sezonie VI Międzynarodo-
wych Zawodach Pływackich o Puchar Burmistrza 

Andrychowa, które odbyły się 18 czerwca na otwar-
tym 50-metrowym basenie, na podium stawała aż 
pięciokrotnie. Najwyższy stopień podium i złote 
medale Karolina wywalczyła w starcie na 50 i 100 
m stylem grzbietowym, natomiast medale srebrne 
wywalczyła w starcie na 200 m stylem dowolnym, 
na 100 m stylem motylkowym oraz w sztafecie 4 x 
100 m zmiennym. Wywalczyła również udział w fi-
nałach open na dystansie 50 m stylem grzbietowym, 
gdzie rywalizowała ze starszymi zawodniczkami 
(rocznik 2005-2009), zajmując wysokie 7 miejsce. 

Łącznie w tym sezonie Karolina zdobyła 15 me-
dali złotych, 13 srebrnych oraz 10 brązowych w 
startach indywidualnych, do tego po 2 złota i 2 sre-
bra za starty w wyścigach sztafetowych, a przede 
wszystkim tytuł Mistrzyni i Wicemistrzyni Śląska 
Młodzików 11-letnich oraz dwukrotny tytuł Mi-
strzyni Śląska Młodzików 12-letnich. 

Imponujący bilans, toteż z niecierpliwością cze-
kamy na starty Karoliny w kolejnym sezonie. 

SREBRNY MEDAL KAROLA DUBIELA 
Karol Dubiel, zawodnik BKB Set Mazańcowice, został wicemi-

strzem Polski w badmintonie. 
Karol znakomity wynik osiągnął w grze podwójnej z Szymonem 

Gwiazdą, po zaciętym, trzysetowym finale uznając wyższość pary Feliks 
Getka/ Jakub Mazurek. 

Mistrzostwa Polski w kategorii U13 zostały zorganizowane w Bara-
nowie od 23 do 26 czerwca. Na tych samych zawodach Karol startował 
również w grze pojedynczej, odpadł jednak po drugiej rundzie. Łącznie 
w mistrzostwach wystąpiło 144 najlepszych zawodników z całej Polski 
w kategorii wiekowej U13. Wśród nich były również młodsze zawod-
niczki BKB Set Mazańcowice Alicja Dubiel i Maja Paszek, które pod-
czas gry nabierały doświadczenia na kolejny sezon. 
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ZWYCIĘSTWO NA KANADYJCE 
Bartosz Wizner wygrał Mistrzostwa Śląska w junior-

skiej kategorii C1, a więc na pojedynczej kanadyjce. 
Bartosz jest mieszkańcem Mazańcowic i uprawia kaja-

karstwo. Startuje w barwach MKS Czechowice-Dziedzice ja-
ko kanadyjkarz. W ostatnią sobotę czerwca rywalizował o ty-
tuł mistrza Śląska, na których wystąpili także zawodnicy klu-
bów UKS „4” Katowice, Politechnika Opolska, UKS Olim-
pijczyk Nowe Chechło, Aqua Active Kędzierzyn i MOSM 
Tychy. Wygrał regaty na dystansie 500 m w kategorii C1 ju-
niorów. 

*** 
Kolejny sukces Bartosza – zdobył brązowy medal 

Długodystansowych Mistrzostw Polski w Kajakarstwie. 
Bartosz wywalczył 3. miejsce Mistrzostw Polski na dy-

stansie 10 km w kategorii C1 juniorów. Na co dzień uczy się 
w VIII Liceum Ogólnokształcącym im. Hanny Chrzanow-
skiej w Bielsku-Białej, a od czterech lat pływa na kanadyjce 
w barwach sekcji kajakarskiej Miejskiego Klubu Sportowego 
Czechowice-Dziedzice. 

Długodystansowe Mistrzostwa Polski w 
Kajakarstwie przeprowadzono w Augus-
towie na rzece Netta w sobotę 11 czerwca, 
łącznie uczestniczyło w nich ponad pół ty-
siąca kajakarzy z 60 klubów 

BRĄZOWY MEDAL DAWIDA 
Dawid Bucki, zawodnik Uczniowskiego Klubu Sportowe-

go Olimp Mazańcowice, wywalczył w zawodach skoku o 
tyczce brązowy medal Mistrzostw Polski Juniorów. 

W miniony weekend od 8 do 10 lipca w Radomiu odbyły się 
Mistrzostwa Polski Juniorów w lekkiej atletyce. Naszą gminę re-
prezentował zawodnik Uczniowskiego Klubu Sportowego Olimp 
Mazańcowice Dawid Bucki. Tyczkarz, po bardzo zaciętej walce 
stoczonej na skoczni, sprawił ogromną niespodziankę. Pokonu-
jąc poprzeczkę na wysokości 4 m 30 cm ustanowił swój rekord 
życiowy, a tym samym zdobył brązowy medal. 

Trenerem Dawida jest Piotr Krupiński. 
Agata Krupińska 

JULIA PIWOWAR BRĄZOWĄ MEDALISTKĄ 
Na 58. Indywidualnych Mi-

strzostwach Polski Elity w bad-
mintonie Julia Piwowar zdobyła 
trzecie miejsce. 

Badmintonistka klubu BKB Set 
Mazańcowice wystąpiła w parze z 
Julią Stankiewicz z Białystoku w 
grze podwójnej. Warto podkreślić, 

że sukces jest tym większy, bo obie 
są jeszcze bardzo młode i o medal 
przyszło im rywalizować ze star-
szymi i bardzo doświadczonymi 
zawodniczkami. 

Julia rywalizowała również w 
grze mieszanej z Janem Frańcza-
kiem, z którym po zaciętym meczu 

przegrali w drugiej rundzie turnie-
ju. W Mistrzostwach Polski brali 
udział również Michał Szczypka i 
Antonina Marszałek, niestety, po 
zaciętych pojedynkach musieli 
uznać wyższość przeciwników i 
przegrali w początkowej fazie tur-
nieju głównego.  

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ MAJĄ WE KRWI 
Uczniowie ZSP w Międzyrzeczu odnieśli sukces 

w ogólnopolskich konkursach na najlepsze mini-
przedsiębiorstwa w edycji wiosennej programu 
„10X Challenge”, wygrywając w czterech katego-
riach, a w jednej zdobywając wyróżnienie. 

„Najbardziej Inspirującą Osobą” okazała się 
uczennica klasy VIII c Roksana Bachlaj. Roksana zo-
stała zwyciężczynią także w następnej kategorii. Firma 
„Hestia” produkująca sojowe świece zapachowe, którą 
prowadziła razem z Jakubem Krutnikiem (również z 
klasy VIII c), otrzymała także inny tytuł. 

Kolejne miniprzedsiębiorstwo z Międzyrzecza, 
„Live Wood”, zdobyło laury w dwóch konkursach: 
„Najlepszy Zespół” oraz „Najbardziej Rentowny Po-
mysł na Biznes”. Członkowie firmy, Filip Beruś i Mi-
kołaj Dydniański z klasy VII c, oferowali klientom 

piękne obrazki wycięte z drewna. Zwycięzcy konkur-
sów otrzymali od organizatora nagrody finansowe. 

Wyróżnienie w konkursie zdobyła firma „Cool 
Druk”. Członkowie zespołu: Igor Bęczkowski, Filip 
Komendera i Paweł Mojżyszek z klasy VII c, specjali-
zowali się w produkcji różnorodnych wyrobów z dru-
karki 3D. 

Program „10X Challenge” ogólnopolskich konkur-
sów na najlepsze miniprzedsiębiorstwa organizuje 
Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości. Celem 
projektu było rozwijanie w uczniach postaw przedsię-
biorczych i przygotowanie ich do wejścia w świat biz-
nesu. Koordynatorem programu w Zespole Szkolno-
Przedszkolnym w Międzyrzeczu była Ksenia Sobań-
ska, nauczyciel podstaw przedsiębiorczości. 
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WYJAZD DLA DZIECI Z UKRAINY 
W dniu 29 czerwca 2022 roku Zespół 

Charytatywny Parafii św. Jerzego w Jasienicy  
zorganizował bezpłatny wyjazd dla dzieci z 
Ukrainy, które zamieszkują na terenie naszej 
gminy. Na wycieczkę do Leśnego Parku Nies-
podzianek w Ustroniu pojechało 35 osób. Czekało 
tam wiele atrakcji, które bardzo się dzieciom 
podobały. Były pokazy lotów ptaków drapieżnych, 
spotkanie z sowami, duży plac zabaw, aleja bajek 
dla dzieci, zwierzęta, czyli króliki, jelenie, żubry, 
świnki. Na koniec lody dla ochłody i pyszne kieł-
baski.  

Tak to dzieci z Ukrainy miło i ciekawie rozpo-
częły wakacje.     

Zespół Charytatywny Parafii św. Jerzego w Jasienicy

DZIEŃ DZIECKA W ŁAZACH 
Radny, Sołtys, Rada Sołecka, KGW i OSP 

sołectwa Łazy, w dniu 4 czerwca zorganizowali 
imprezę z okazji Dnia Dziecka. 

Mimo niesprzyjającej aury najmłodsi łazianie 
bawili się doskonale. Chętnie korzystali z przy-
gotowanych atrakcji, m.in. pokazów strażackich, 
zabawy na dmuchańcach, jak również częstowali 
się watą, popcornem i soczkami. 
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Wypożyczalnia Rowerów Elektrycznych 
Międzyrzecze Górne 

tel.: 608 052 468 
mail: evebike@tlen.pl 

www.evebike.pl 
 

M E T A L - M A X ”  

Rudzica  Centrum 

ul. Jana Chrzciciela 541,   tel.: 883 452 422 
Poleca: 

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

Zapraszamy 
Od poniedziałku do piątku    8

00 
– 16

00
 

sobota     8
00 

– 13
00

 

Reklama w miesięczniku „Jasienica” 

tylko 0,60 zł  za 1 cm2 

Ogłoszenia drobne – 1 zł za słowo 

 

Reklama 

w miesięczniku „Jasienica” 

tylko 0,60 zł   

za 1 cm2 

Ogłoszenia drobne – 1 zł za 

słowo 
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EKSPRESOWA 

NAPRAWA 

I WYKONANIE 

PROTEZ 
BIERY, ul. Ogrodowa 263 

TEL.:    504 131 134 
 

 

 

 

 

 

 

 

Jasienica ul. Kościelna 1210 

tel. całodobowy: 502 596 627  tel/fax: 33 815 20 20 
Pozostając z wyrazami szczerych kondolencji w chwilach żalu po stracie osoby bliskiej, oferujemy naj-

tańsze kompleksowe usługi pogrzebowe. Dysponujemy własnymi chłodniami, kaplicami pożegnalnymi 

oraz własnym krematorium. Oferujemy również szeroki wybór urn i trumien.  

Całodobowo na życzenie klienta zabieramy ciało do chłodni. 

Istnieje możliwość bezprocentowego kredytowania usług  

HUMOR WAKACYJNY 
Grupa wyjeżdża na obóz przetrwania. Sami zbudują 
szałasy, sami będą zdobywać pożywienie. Na miejscu 
kierownik rozdziela dziewczęta od chłopców. Dziew-
częta mają zamieszkać na jednym brzegu rzeki, chłop-
cy na drugim. 
Opiekunka dziewcząt pyta kierownika 
- Dlaczego umieścił pan grupy na przeciwległych 
brzegach rzeki? 
- Proszę zaufać memu doświadczeniu. Dzięki temu, 
pod koniec wyjazdu wszyscy będą umieli pływać. 

*** 
- Jasiu, dlaczego nie ukłoniłeś się swojej nauczycielce? 
- No wiesz mamo, w wakacje?! 
 




