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RELACJE WÓJTA GMINY JASIENICA 

      WYDARZENIA KULTURALNE 

      Chcę bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do 
organizacji kolejnego spotkania z zespołami regionalnymi, który zorganizowany 
był na deskach amfiteatru w Rudzicy. Występowało osiem zespołów regional-
nych, te które funkcjonują w gminie Jasienica, jak również gości, a wśród nich 
zespół z Maroka, który dostarczył wielu wrażeń zarówno dla uczestników oraz 
publiczności. Na uwagę zasługuje kunszt kulturalny i artystyczny wykonawców. 
Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim występującym, którzy w upalny niedziel-
ny dzień, prezentowali folklor i dziedzictwo kulturowe naszego pięknego regio-
nu. Dziękuję Gminnemu Ośrodkowi Kultury i wszystkim, którzy przyczynili się 
do zorganizowania tego przeglądu. 

XXI LATO w JASIENICY i DNI GMINY 
JASIENICA  

       Tegoroczne święto należy zaliczyć do bardzo 
udanych. Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy zor-
ganizowali i obsługiwali stoiska gastronomiczne na 
potrzeby uczestników. Dziękuję wszystkim zespołom 
artystycznym, które umilały nam czas, podczas dwu-
dniowych uroczystości. Dziękuję służbom porządko-
wym gminy jak również Gminnemu Ośrodkowi Kul-
tury za przygotowanie i koordynację prac organiza-
cyjnych, zarówno podczas imprezy, jak również w fa-
zie przygotowawczej. Mam nadzieję, że każdy 
uczestnik znalazł coś dla siebie. 

 JASIENICKIE ŻNIWOWANIE  
i KULINARNE DZIEDZICTWO POWIATU 
BIELSKIEGO 
      Zakończyło się II JOSIYNICKI  ŻNIWOWANI. W 
poprzednim roku wprowadziliśmy tę imprezę do ka-
lendarza imprez kulturalnych naszej gminy. Chcieli-
śmy pokazać szczególnie młodemu pokoleniu, jak 
dawniej wyglądało żniwowanie. W ramach tego po-
kazano dawne sposoby polegające na: żęciu sierpem, 
koszeniu kosą, młóceniu cepem i klepaniu kosy. Kle-
panie kosy odbywało się zawsze przed rozpoczęciem 
żniw. Mawiano kiedyś, że „Albo kosiarz klepał kosę, 
albo kosa kosiarza”. Ta mądrość była przez wieki 
przekazywana z pokolenia na pokolenie. Im lepiej by-
ła naklepana kosa, tym łatwiej było skosić zboże. Żę-
cie sierpem, to jeszcze starsza metoda stosowana 
zwłaszcza na mniejszych poletkach. Późniejsze czyn-
ności, to stawianie babek, zwożenie snopków i młó-
cenie cepem, oddzielenie ziarna od plew. Te wszyst-
kie czynności, nie znane już młodemu pokoleniu, dają 
obraz ogromu pracy rolników, jak długa była droga do 
ciężko zapracowanej kromki chleba. 
Tegoroczne żniwowanie zostało połączone z powia-
tową imprezą „KULINARNE DZIEDZICTWO 
POWIATU BIELSKIEGO” i na prośbę starosty biel-
skiego mogło mieć miejsce w Jasienicy. Impreza na 
czasie, podczas której można było poznać potrawy, 
przygotowywane przez gaździny, by posilić się nimi 
podczas żniw. To specyficzna sfera, która towarzyszy-
ła naszym przodkom, a należy zaznaczyć, że podczas 
żniwowania nie jadło się mięsa i ciężkich potraw lecz 

lekkie i kaloryczne, żeby organizm mógł przetrawić 
spożywane posiłki i dać siły do pracy. Dlatego chcę 
bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy 
przyczynili się do zorganizowania tej imprezy: radzie 
sołeckiej i radnym sołectwa Jasienica, Gminnemu 
Ośrodkowi Kultury, wszystkim przygotowującym tę 
imprezę, zespołom artystycznym i wszystkim uczest-
nikom, a szczególnie tym najmłodszym, dla których 
przygotowano wiele atrakcji. 

INWESTYCJE I SPRAWY GOSPODARCZE 

PLAN NISKOEMISYJNY 

        Na uwagę zasługują prace związane z przygoto-
waniem i uchwaleniem planu niskoemisyjnego dla 
gminy Jasienica. W tym celu zwróciliśmy się do 
mieszkańców z prośbą o wypełnienie ankiet dotyczą-
cych ochrony środowiska. Posłużą one do opracowa-
nia dokumentu, który jest niezbędny do przystąpienia 
do następnego etapu akcesyjnego i starania się o środ-
ki budżetowe z Unii Europejskiej. W ostatnim czasie 
zapraszaliśmy mieszkańców na prelekcję dotyczącą 
tej tematyki. Odwiedził nas autobus energetyczny, 
gdzie zainteresowani oszczędzaniem energii mogli 
poszerzyć swoją wiedzę na ten temat. Mam nadzieję, 
że we wrześniu plan niskoemisyjny zostanie przyjęty 
przez Radę Gminy Jasienica. 

MOSTY I ROBOTY DROGOWE 

      W ubiegłym miesiącu przekazałem informacje, że 
kończymy projektowanie dwóch mostów. Jesteśmy w 
trakcie uzgodnień z dyrektor regionalną Ochrony Śro-
dowiska w Katowicach jak również na ukończeniu 
jest pozwolenie wodno-prawne. Praktycznie jest już 
gotowa pełna dokumentacja. Rozpiętość mostu na ul. 
Sarniej, na Potoku Międzyrzeckim w Międzyrzeczu 
Górnym, będzie wynosiła 7 metrów. Natomiast na Po-
toku Jasienickim w Jasienicy będzie wynosiła 15 me-
trów. Szerokości mostów będą takie same - po 7 me-
trów. 
Po zakończeniu wszystkich czynności przystąpimy do 
rozpisania przetargu na realizację tych dwóch zadań w 
cyklu dwuletnim – w tym roku przetarg, a w przy-
szłym realizacja. 
       Znaczącym tematem jest przebudowa drogi dru-
giego odcinka od węzła w Międzyrzeczu – 
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RELACJE WÓJTA GMINY JASIENICA
Wapienica w kierunku ośrodka zdrowia. Jest to na 
ostatnim etapie i tutaj realizacja przebudowy monito-
rowana jest przez Pana Starostę i za to mu bardzo ser-
decznie dziękuję, że powiat znalazł 1,2 mln złotych i 
otrzymał środki pozabudżetowe i droga będzie w 
wyższym standardzie. 
       Również chcę podziękować Panu Staroście za 
inwestycję przebudowy mostu, który, na dzień dzisiej-
szy, jest w trakcie realizacji. Inwestycja o wartości 
około 1,9 mln złotych pozyskanych ze środków ze-
wnętrznych. Będzie to most w nowym śladzie, budo-
wany po łuku do przepływu rzeki, gdyż obecny most 
stwarza zagrożenia dla ruchu pojazdów ponieważ wy-
jazd, czy zjazd na most był pod kątem niewiele mniej-
szym niż 90 stopni, a przejeżdżający tym mostem 
niszczyli felgi i opony na krawężniku. Z tego względu 
jest to dość ważna inwestycja, która ułatwi komunika-
cję. 
W związku z tą inwestycją została ograniczona ko-
munikacja MZK na tym odcinku. Prowadzi do baru w 
Międzyrzeczu Górnym. Wcześniej rozmawiałem z 
miastem Czechowice-Dziedzice, aby komunikacja od 

strony Czechowic przebiegała dalej w kierunku Mię-
dzyrzecza Dolnego i w związku z tym uruchomiliśmy 
komunikację busem, by była dostępna dla mieszkań-
ców, ale jak się okazało był to tylko pierwszy tydzień 
po zamknięciu mostu gdyż okazało się, że na drugą 
zmianę korzystały z niej jedna lub dwie osoby. Były 
też takie kursy, że nie korzystał z niej nikt. Z tego 
względu po tygodniu zrezygnowano z tego rozwiąza-
nia, bo szacunkowy koszt tego przedsięwzięcia wyno-
sił ponad 6 tys. złotych. Komunikację tę chcemy po-
nownie uruchomić od września w nowym roku szkol-
nym i będziemy monitorować, by wiedzieć ile osób 
faktycznie z tego korzysta. 
       Jesteśmy w trakcie remontu dróg. Proces ten jest 
realizowany w poszczególnych sołectwach. Jeżeli 
mieszkańcy mają w tym zakresie jakieś uwagi, to pro-
simy o przekazanie ich do Urzędu Gminy Jasienica, 
bo najlepszymi inspektorami nadzoru są mieszkańcy. 
I za te wszystkie uwagi bardzo dziękuję. 

Dziękuję za relacje 
Notował R. Bożko 

 

PODSUMOWANIE SEZONU PIŁKARSKIEGO  
Zakończył się kolejny sezon piłkarski rundy 2014/2015, w którym nasze drużyny: LKS „Drzewiarz” 
Jasienica, KS „Spójnia” Landek,   KS Międzyrzecze, LKS Mazańcowice, LKS „Zamek” Grodziec i KS 
Rudzica, walczyły o jak najlepsze miejsca w tabeli.  
Kto się utrzymał, kto awansował, kto spadł? 
Seniorzy: 
• LKS Drzewiarz grał w IV lidze, zakończył sezon na II miejscu i pozostaje w tej lidze.  
• Awans do IV ligi wywalczył KS „Spójnia” Landek, który rundę wiosenną zakończył na 1 miejscu 

w lidze okręgowej.  
• LKS Mazańcowice, który w  klasie A wywalczył 10 miejsce,  pozostaje w rundzie 2015/2016 w 

klasie A. 
• Mniej szczęścia mieli zawodnicy KS Międzyrzecze, gdyż zakończyli rozgrywki na 14 miejscu w 

klasie A i w nowym sezonie drużyna spada do klasy B.  
• LKS „Zamek” Grodziec w minionym sezonie wywalczyli 4 miejsce w klasie B i pozostają w tej li-

dze. 
Juniorzy:  
• Zajmując 2 miejsce w II lidze wojewódzkiej A1, grupa IV, juniorzy starsi LKS „Drzewiarz” awan-

sowali do I ligi międzywojewódzkiej. W nowym sezonie zagrają m.in. z Górnikiem Zabrze, TS 
Podbeskidzie, SP Jastrzębie, Stadion Śląski Chorzów, Odra Wodzisław …  

• Juniorzy młodsi LKS Drzewiarz w poprzednim sezonie grali w III lidze wojewódzkiej  grupa 6 i 
zajęli 4 miejsce 

• 3  miejsce, w III lidze wojewódzkiej A1 wywalczyli juniorzy KS Spójnia. 
• W wojewódzkiej lidze A1 juniorów starszych grupa 2 walczyli  juniorzy: LKS Mazańcowice zaj-

mując 2 miejsce, LKS Zamek Grodziec – III miejsce oraz KS Międzyrzecze – 9 (ostatnie) miejsce  
Trampkarze:   

• Trampkarze KS Drzewiarz walczyli w III lidze wojewódzkiej C1, grupa VI i zdobyli 3 miejsce 
• Trampkarze KS Spójnia, grając w IV lidze wojewódzkiej C1, grupa VI zajęli ostatnie, 12 miej-

sce 
• Pierwszy sezon zakończył KS „Rudzica”, startując z wojewódzkiej ligi trampkarzy starszych 

C1, grupa 1, zajmując 8 miejsce. 
•  W wojewódzkiej lidze trampkarzy starszych C1, grupa 2 startowali trampkarze z: LKS Zamek 

Grodziec – 6 miejsce, LKS Mazańcowice – 9 miejsce, i KS Międzyrzecze – 10 miejsce (ostat-
nie)  
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WYSTRZAŁOWE LATO W JASIENICY 
Huk wystrzałów stylizowanej armaty wiwatówki 

oznajmił oficjalne rozpoczęcie XXI Lata w Jasienicy, 
czyli sobotnich i niedzielnych obchodów Dni Jasieni-
cy. 
– Co roku Dni Jasienicy to nie tylko czas dobrej zaba-
wy w gronie całej lokalnej społeczności. Mamy też 
okazję pokazania naszego dorobku i dziedzictwa kultu-
rowego, naszych tańców, pieśni, wypieków i tradycji 
kulinarnych – przypominał wójt Jasienicy Janusz Pie-
rzyna podczas otwarcia XXI Lata w Jasienicy, a więc 
dorocznego święta gminy i sołectwa. W oficjalnym 
otwarciu wójtowi towarzyszyli poseł Stanisław Szwed 
i starosta bielski Andrzej Płonka. Wszyscy oni oddali 
strzał z armaty wiwatówki na znak otwarcia imprezy, 
potem zaś zostali pasowani na artylerzystów.  
Swoje stoiska gastronomiczne zaprezentowały koła 
gospodyń wiejskich z kilku sołectw gminy Jasienica. 
Następnie na scenie zapanował prawdziwy folklor w 
wykonaniu zespołów Bierowian, Dudoski, Jasieni-
czankę, Blach Kapelę, Grodźczan, zespół śpiewaczy 
„Echo Bielowicka”, orkiestrę dętą z Jasienicy. Atrak-
cją obu wieczorów był występ „Mirek Szołtysek i We-
sołe Trio”, a w niedzielę Kabaretu 44-200 oraz Toma-
sza Jachimka, następnie zaś koncert zespołów „Zgre-
dybillies” oraz „Bunga Bunga Bunga”. Zabawie ta-
necznej przewodził zespół z Bielowicka „Preludium”.  
Wiele emocji wzbudziły pokazy sprawności bojowej 
najmłodszych druhów ochotniczych straży pożarnych 
gminy Jasienica, a więc drużyn żakowski. Mali straża-
cy musieli z gaśniczymi wężami i rozdzielaczami po-
konać kilkudziesięciometrowy dystans, rozwijając i 
składając je w tym czasie w jedną linię, na końcu zaś 
strumieniem wody strącali klocki. Żaki bardzo się 
przyłożyły, aby dobrze wypaść, do rywalizacji za-
grzewał ich głośny aplauz publiczności.  
Imprezie towarzyszyła m.in. wystawa samochodów 
zabytkowych, a także specjalna ściana wspinaczkowa, 
jaką dla najmłodszych przygotowali ratownicy be-
skidzkiej grupy GOPR.  

www.jasienica.pl 
foto. R. Bożko, P. Polok 
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ŚWIĘTO POWIATU BIELSKIEGO I JOSIYNICKI ŻNIWOWANI 
 
1. sierpnia, w Jasienicy żęto sierpem, koszono 
kosą, młócono cepem i klepano kosy. Degusto-
wano także tradycyjne potrawy. Wszystko za 
sprawą odbywającego się przy kompleksie bo-
isk Drzewiarza - Święta Powiatu Bielskiego 
oraz drugiej edycji turnieju „Josiynicki Żni-
wowani”. 

W ruch poszły sierpy, kosy i cepy - wszystko w ra-
mach turnieju „Josiynicki Żniwowani”. 
W konkursie zbierania plonów metodami tradycyjnymi 
udział wzięło kilkadziesiąt osób z czterech gmin po-
wiatu bielskiego. Do poszczególnych konkurencji sta-
nęły tutejsze sołectwa: Jasienica i Jasienica Dolna, 
Mazańcowice, Rudzica, Biery, Grodziec, Iłownica, 
Łazy, Roztropice, Świętoszówka, Landek i Wieszczęta 
oraz gminy: Bestwina, Jaworze i Kozy. 
Zmagania drużyn oceniali sędziowie, którzy mierzyli 
czas koszenia zboża sierpem oraz kosą, zbierania i 
wiązania go w snopki, a następnie ustawiania w kopki. 
Przy młóceniu cepem ocenie podlegała waga wymłó-
conego zboża. Natomiast ostrze wyklepanej kosy nie 
mogło popękać czy się zbytnio powykrzywiać. Kon-
kurs dru żynowy wygrali przedstawiciele sołectwa Ja-
sienica przed Rudzicą i gminą Jaworze. Specjalne wy-

różnienie za najciekawszą prezentację drużyny otrzy-
mało sołectwo Biery. 
Podium w poszczególnych konkurencjach. 
Żęcie sierpem: 
Sołectwo Mazańcowice 
Sołectwo Rudzica 
Sołectwo Jasienica 
Koszenie kosą: 
Sołectwo Rudzica, 
Sołectwo Jasienica, 
Gmina Jaworze 
Młócenie cepem: 
Sołectwo Roztropice 
Sołectwo Jasienica 
Sołectwo Wieszczęta 
Klepanie kosy: 
Sołectwo Iłownica 
Gmina Jaworze 
Sołectwo Jasienica 
- Żniwa, to wyjątkowy czas w roku. Kiedyś towarzyszy-
ły temu różne obrzędy i przyśpiewki. Tego już nie ma – 
mówił Janusz Pierzyna, wójt gminy Jasienica, który 
także pokazał, że kosą posługiwać się umie znakomi-
cie. - To moja kosa, którą własnoręcznie klepię i ostrzę  
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ŚWIĘTO POWIATU BIELSKIEGO I JOSIYNICKI ŻNIWOWANI 

- oznajmił stając przed łanem pszenicy. Następnie kosy 
użyczył innym włodarzom. 
Świetnie z koszeniem poradzili sobie również: wójt 
Porąbki Czesław Bułka, wiceburmistrz Wilamowic 
Stanisław Gawlik oraz najmłodszy z nich Radosław 
Ostałkiewicz, wójt Jaworza. 
 
Równolegle do zmagań żniwiarzy, w specjalnie usta-
wionym namiocie, odbywał się w ramach „Kulinar-
nego Dziedzictwa Powiatu Bielskiego" przegląd po-
traw wraz z degustacją. 
Udział wzięły w nim Koła Gospodyń Wiejskich z 
gminy Bestwina, Czechowic-Dziedzic, Jasienicy, Ja-
worza, Kóz, Porąbki, Wilamowic, Wilkowic i KGW z 
Wapienicy. Statuetki wyrzeźbione przez regionalnego 
twórcę Czesława Kubika za najbardziej tradycyjną po-
trawę otrzymali:  
• KGW Wilamowice  za moćkę z chlebem w kategorii 

zupy,  
• zespół regionalny „Kozianie” za pla-

cek ziemniaczany ze śmietaną w kate-
gorii danie główne,  

• KGW Rudzica za żebroczkę w katego-
rii produkt,  

• KGW Bielowicko  za kołocz śląski w 
kategorii ciasta i desery 

• KGW Jaworze za podpiwek w katego-
rii napoje i nalewki. 

Redakcja miesięcznika „Mój Powiat” 
przyznała wyróżnienie za najlepszą aran-

żację stoiska: Stowarzyszeniu Przyjaciół Kaniowka. 
Rejonowy Związek Kół i Organizacji rolniczych na-
grodził KGW Bystra – za najbardziej tradycyjne sto-
isko. Przyznano również nagrodę Wydziału Promocji i 
Współpracy Międzynarodowej Urzędu Marszałkow-
skiego – KGW Międzyrzecze D. – żeberka wędzone w 
śmietanie z ziemniakami. 
Oprócz turnieju   żniwowania i przeglądu kulinarnego 
dziedzictwa organizatorzy zadbali również o ucztę du-
chową. W programie były m.in. występy Zespółu Re-
gionalnego Bierowianie, Orkiestry Dętej z Mazańco-
wic, mażoretek Gracja, pokazy walk wojów, koncert 
Baciarów i zabawa taneczna z zespołem Pinup Band.. 
Poza tym, dla „małych i dużych” odbyły się: pokaz 
musztry wczesnośredniowiecznej, przeciąganie liny, 
rzut oszczepem i cięcie kapusty… mieczem oraz wiele 
atrakcji na placu zabaw.  

Z.P 
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II Bieg po zdrowie Mazańcowice - Międzyrzecze Górne 2015 
w Gminie Jasienica 

Bieganie ciągle zdobywa nowych zwolenników, 
niezależnie od grupy wiekowej. W związku z tym w 
naszym powiecie, pojawia się coraz więcej imprez ad-
resowanych do osób zainteresowanych aktywnym wy-
poczynkiem. 30 maja odbyła się jedna z nich, II Bieg 
po zdrowie Mazańcowice-Międzyrzecze Górne 2015. 

Była to już druga edycja imprezy organizowanej 
przez Stowarzyszenie Przyjaciół Mazańcowic z 
współudziałem GOK w Jasienicy, odbywająca się tym 
razem pod patronatem wójta Gminy Jasienica. Wśród 
zaproszonych gości, pojawił się wójt Janusz Pierzyna, 
w-ce przewodniczący Rady Gminy Franciszek    
Handzel,  poseł Sławomir Kowalski, senator Rafał 
Muchacki.  W szranki stanęło blisko 200 biegaczy, 
którzy walczyli z piękną lecz trudną technicznie trasą. 
Pojawili się zarówno amatorzy, którzy rekreacyjnie 
przemierzali piękne tereny trzech miejscowości Ma-
zańcowic, Międzyrzecza Dolnego i Międzyrzecza 
Górnego, oraz zawodnicy zawodowi, dla których trasa 
w gminie Jasienica, stała się miejscem prawdziwej 
rywalizacji. Jak ważna stała się ta impreza na biego-
wej mapie Polski pokazały zapisy. Oprócz osób z te-
renu gminy Jasienica oraz innych gmin powiatu biel-

skiego pojawiły się osoby z sąsiednich terenów 
Oświęcimia, Cieszyna, powiatu żywieckiego, jak tak-
że z dalszych regionów kraju. Pojawiły się także trzy 
osoby z zagranicy, z Czech, Ukrainy i USA.  

Punktualnie o 11:00 wójt Janusz Pierzyna rozpo-
czął wyścig „startując” zawodników. Grupa biegaczy 
wyruszyła z „Orlika” w Mazańcowicach, w kierunku 
mety zlokalizowanej na „Starej Prochowni” w Mię-
dzyrzeczu Górnym. Już po 34 minutach, na mecie za-

meldował się zwycięzca, Dawid Klaybor reprezentu-
jący klub MKS Chojniczanka. Tuż za nim pojawili się 
kolejno Piotr Magiera z Myszkowa oraz Wojciech 
Gajny z Bielska-Białej. Rywalizację kobiet wygrała 
Maria Michalak z Bestwiny, tuż przed swoją krajanką 
Eweliną Chwałek i Magdaleną Ciaciurą, reprezentant-
ką Bielska-Białej. Prowadzona była także klasyfikacja 
w poszczególnych grupach wiekowych - kategoria 
M20, M30, M40, M50, K20, K30, K40, K50. Podium 
przygotowano także dla mieszkańców gminy Jasieni-
ca, również klasyfikując osobno kobiety i mężczyzn. 
Kolejno od pierwszego miejsca zwyciężyli: Magdale-
na Niemczyk z Międzyrzecza Górnego, Monika Mil-
ler-Walczak z Międzyrzecze Dolnego i Ewa Krausel-
Zeman z Mazańcowic. Wśród mężczyzn zwyciężyli 
kolejno Mateusz Moś z Międzyrzecza Górnego, Grze-
gorz Pastwa z Jasienicy, Paweł Piech z Mazańcowic.  
W ramach zawodów rywalizowali ze sobą także repre-
zentanci służb mundurowych.  

Po zakończeniu biegu wszyscy uczestnicy otrzy-
mali medale, zwycięzców uhonorowano pucharami i 
nagrodami. Zawodnicy mogli także posilić się prze-
pyszną grochówką i innymi potrawami. Wszyscy byli 
bardzo zmęczeni lecz przede wszystkim  zadowoleni. 

Więcej zdjęć i pełna klasyfikacja na stornie 
www.spm.mazancowice.net 

Tekst: Dawid  Czernek, Foto: Dariusz Kuś, 
Maciek Kuś 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Serdeczne podziękowania za wyrazy współczucia, zamówione msze św., złożone wieńce i kwiaty 
oraz liczny udział w uroczystości pogrzebowej naszej Kochanej Mamy i Babci 

śp. Joanny Orawskiej 
Wszystkim bliskim Naszej zmarłej wnukom, prawnukom, chrześniakom bliższej i dalszej rodzinie, 
sąsiadom z Rudzicy, sąsiadom z Landeku, delegacji z Zespołu Szkolno- Przedszkolnego z Rudzicy  

i delegacji PAN Landek, oraz Panu Doktorowi Dariuszowi Wróblewskiemu 
 i pielęgniarce Pani Basi, za wsparcie i opiekę w chorobie 

składa 
córka Danuta z rodziną 

 



 

sierpień 2015   9 

… Z   G Ó R K I … 

Wakacyjnie 
 

Upał daje się we znaki, czyli wszystkie znaki 
na niebie i ziemi wskazują jasno, że to wakacyjny 
okres – bez niedomówień, bo żar leje się z nieba, 
a napoje chłodzące do spragnionych gardeł. 
Wreszcie można się wygrzać i to nie tylko na eg-
zotycznych plażach, ale u nas – pod piastowskim 
niebem, pod polskim słońcem nie przesłoniętym 
chmurami, beztroskim i roześmianym, na złość 
naburmuszonym politykom, którzy po jednej 
kampanii wkroczyli w drugą z równym animu-
szem i determinacją, wszak idzie o kolejne cztery 
latka przebywania na Wiejskiej, choć dla sporej 
liczby posłów to kolejne kadencje. Znam nawet 
takich parlamentarzystów, którzy liczą na to, że w 
fotelach poselskich przesiedzą bezpiecznie do 
emerytury, boć to i pieniądz niezły, i prestiż nie-
mały, i immunitet… Ale dajmy pokój polityce, 
przynajmniej przez wakacyjny czas, który po to, 
by odpocząć, i zregenerować siły, by nacieszyć 
się bliskością bliskich i dalekich krajów. Dla ar-
tystów (i rolników!!!) to czas żniw, bo modne są 
dni wszelakich miejscowości, których kulmina-
cyjnym punktem jest występ, znanego bardziej 
lub mniej, wykonawcy… Ale nie tylko, bo to też 
okres przeglądów, imprez plenerowych, spotkań i 
festynów… 

W Rudzicy odbył się przegląd zespołów re-
gionalnych. Upał, 33 stopnie w cieniu, a na scenie 
w pełnym słońcu nasze zespoły – w pełnym 
rynsztunku: w plyntach, kabotkach, guniach… 
Dzielni uczestnicy nie tylko śpiewają, grają, ale 
równocześnie tańczą skoczne tańce, a żar leje się 
z nieba, a średnia wieku tańczących  dramatycz-
nie wysoka (wielki szacunek za chęć kultywowa-
nia pięknych tradycji!!!), i boję się (pocąc się  w 
zacienionym miejscu), że leciwym wykonawcom 
nie uda się zejść o własnych siłach i pospadają ze 
sceny, z przegrzania, z  wysiłku i z emocji. Ale 

dzięki Bogu i kondycji 
wszyscy znieśli upał nad-
spodziewanie dobrze! Pan 
Wójt (od którego kandydaci 
na konferansjerów powinni 
się uczyć lekkości podzię-
kowań, dowcipu w komen-
towaniu poszczególnych 
występów, taktu i umiejęt-
ności nawiązania kontaktu z widzami) wręczał 
uroczyście uczestnikom drewniane Cieszynianki 
(mówiąc szczerze niezbyt urodziwe) i dziękował 
za te atrakcyjne występy w spiekocie…  I dopisa-
ło wszystko, oprócz publiczności, której było za-
straszająco mało. Ale tak to już jest, gdy są im-
prezy darmowe, bo wtedy słyszę komentarze: 
- Eee, za darmo to będzie jakieś dziadostwo! 
Jeśli imprezy są biletowane to narzekania: 
- Eeee, nas na to nie stać! 
 A tyle interesujących rzeczy dzieje się u nas, 
w gminie i żal, że tak niewielu korzysta z na-
prawdę interesujących wystaw, spotkań, zajęć… 
Niestety, wielu woli oglądać telewizyjne 
rozrywki, na coraz niższym poziomie, gdzie 
odbiorców traktuje się jak debili. Którym 
podsuwa się najbardziej prymitywne formy 
zabijania czasu. Przykładem niech będzie choćby 
ostatni Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu, gdzie 
jednym z „ekspertów” oceniającym wartość 
wykonawców był … Mariusz Pudzianowski!!!   
(którego podziwiam za jego wyczyny sportowe).  
I nie mam pretensji do siłacza i zabijaki, ale do 
decydentów, którzy tę paranoję – jawnie kpiącą z 
widzów – wymyślili! 
 Ale życie jest piękne, o każdej porze roku, o 
każdej porze dnia, jeśli umiemy w nim dostrzec 
urodę każdej chwili, która po to, by zachwycać… 

Juliusz Wątroba
 

Zacna jubilatka z Roztropic 
Pani Anna Rybica z Roztropic skończyła 

dziewięćdziesiąt lat. Jubilatkę serdecznymi życze-
niami i kwiatami obdarowała rodzina i znajomi. 
Wśród składających życzenia zacnej Jubilatce nie 
zabrakło przedstawicieli społeczności Roztropic. 
Panią Annę  odwiedziła  i złożyła życzenia delega-
cja w składzie: Henryk Skrzyżala - prezes Koła 
Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Anna Gawlik 
członek zarządu KERiI  oraz Andrzej Sowa – rad-
ny Rady Gminy Jasienica. 
Życzmy, zacnej Jubilatce i jej bliskim, aby ra-

dość ze wspólnego życia towarzyszyła im jak naj-
dłużej w zdrowiu i serdecznej atmosferze!  
Do urodzinowych życzeń i gratulacji dołącza się i nasza redakcja. Życzymy dużo zdrowia i radości! 
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ŁO ZŁODZIEJACH 
Witóm piyknie. 
Złodzieje na świecie dycki byli, sóm i zdo mi sie, że 
bydóm zawsze. Ale nejgorsze w tym wszystkim je to, 
że złodzieja łod porzóndnego nielza dzisio poznać. 
Kiesi downi złodzieja szło wyczuć z gzychtu, zaroz 
był podpadajóncy, do łoczy drugimu sie nie podziwoł, 
czopke dycki mioł na łoczach, a gymbe jak łotworzył 
zaroz człowiek wiedzioł, z kim mo do czyniynio. Dzi-
sio złodzieja łod porzóndnego nie rozpoznosz, dyć taki 
złodziyj je tak miły a łuprzejmy, że anioła przypomi-
no, a jak gymbe łotworzy, to sama słodycz, dobroć i 
miłoś z ni płynóm. A jaki zadbany, miły, a w głowie, 
czego nie widać, łukłodo jak tu wyrychtować, a łokraś 
drugigo. A jak tak się zdarzy, że takigo złodzieja chy-
cóm i do sóndu łoddajóm, to byście nie łuwierzyli, jak 
się taki poradzi brónić. Syńdzia roz godo do takigo ło-
skarżonego złodzieja: 
- W tyn tydniu zrobiliście siedym włamań. Na co zło-
dziyj zaroz łodpowiedzioł: 
- Tóż sami widzicie wysoki syndzio, jakóm to mom 
łodpowiedzialnóm robote, że ani w niedziele ni 
mogym se spoczońć, niech to sąd weźnie pod łuwage, 
a dajóm mi łagodny wyrok kory. 
Abo taki jedyn miglanc, co to za złodziejstwo go sóń-
dzili, za nic w świycie nie chciał sie do tego przyznać, 
tóż syndzia prawi mu: 
- Łoskarżóny, mocie jaki alibi?  
- A co to je – spytoł sie złodziyj? 

- Na czy was kiery nie wi-
dzioł z bliskich? 
- Na całe szczyśsci – ni – 
wysoki sóndzie, łodpowie-
dzioł złodziej.  
- Ty złodzieje majóm na 
wszystko łodpowiydź, potre-
fióm sie łusprawiedliwiać.  
- Słóchejcie łoskarżony, trzy 
razy łokradliście sklep, coże-
ście tam za kożdym razem 
brali – godo syndzia. 
- Zawsze jyno jedyn kłobuk – prawi złodziyj. 
- Toście sie trzy razy włómali po jedyn kłobuk? 
- To je prowda wysoki sóndzie. Dziepro za trzecim ra-
zym, moji starej sie spodoboł. 
Tak to już je z tymi złodziejami. Roz zaś w jednej celi 
siedzioł złodziyj, posadzili tam ku nimu drugigo, tóż 
tym piyrszy sie pyto: za co cie tu posadzili? 
- Na, za darmo – łodpowiedzioł – nie chcioł sie do 
swojich grzychów przyznać. Tóż tyn piyrszy prawi:  
- A jako to se myślisz, że mie tu w tym areszcie pła-
cóm? Jo też tu je za darmo. 
Ja, ale trzeja kończyć, bo już zygor wybił dwanost go-
dzin. Trzeja sie mieć kole łobiadu, dyć starzy ludzie 
dycki rzóndzili, że jak na kościele wybije dwanosto to 
i żebrok torbe wiyszo na hok i łodpoczywo. 

J. N. Josiyniczanin 

 

Szanowni Rodzice Dziecka  
w wieku przedszkolnym i szkolnym 

 
Na podstawie art.14 ust.3 i 3a, art.14b, art.18 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. .U 

.nr 95, poz.425 z póżn. zmianami): 

Rodzice dziecka w wieku 5 lat, które muszą odbyć roczne przygotowanie przedszkolne,  są obowiązani do: 

1. dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego 

zorganizowanego w szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego; 

2. zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia; 

3. informowania, w terminie do dnia 30 września każdego roku, dyrektora szkoły podstawowej, w 

obwodzie której dziecko mieszka, o realizacji tego obowiązku spełnianego w sposób określony w 

art.16 ust.5b (uczęszczanie dziecka do przedszkola poza granicami państwa); 

Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są zobowiązani do: 

1. dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły; 

2. zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne; 

3. zapewnienie dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć; 

4. informowania, w terminie do dnia 30 września każdego roku, dyrektora szkoły podstawowej, lub 

gimnazjum, w obwodzie której dziecko mieszka, o realizacji obowiązku szkolnego spełnianego w 

sposób określony w art.16 ust.5b ( uczęszczanie dziecka do szkoły poza granicami państwa); 

Zgodnie z art.15 wyżej cytowanej ustawy nauka jest obowiązkowa do 18 roku życia. 

Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli 
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 „IV DNI MAZAŃCOWIC” 
W sobotę 27 czerwca 2015 roku odbyły się „IV Dni Mazań-
cowic” zorganizowane przez Stowarzyszenie Przyjaciół Ma-
zańcowic, Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy filia w Ma-
zańcowicach, Ludowy Klub Sportowy i Koło Gospodyń Wiej-
skich. Impreza była współfinansowana przez Urząd Gminy w 
Jasienicy w ramach projektu realizowanego przez Stowa-
rzyszenie Przyjaciół Mazańcowic, a swoją obecnością wy-
różnił mieszkańców Wójt Janusz Pierzyna wraz z małżonką. 
Podczas IV Dni Mazańcowic na boisku LKS Mazańcowice 
odbyła się kolejna edycja Turnieju Dzielnicowego Drużyn 
Amatorskich w piłce nożnej, o puchar Sołtysa Mazańcowic. 
Do  turnieju, w którym uczestniczyć mogły drużyny 
składające się z zawodników nie występujących na co dzień 
w rozgrywkach seniorskich zgłosiło się 9 drużyn 
reprezentujących poszczególne dzielnice Mazańcowic: 
Pogoń Po Wsi Krzywa, Melboks Świerkowice, Piorun Lipnik 
,Głębia Stawy, Old Boys, Young Boys, Dolina Słońca, 
Firefox oraz gościnnie drużyna Italexu. Rywalizacja 
przebiegała w dwóch grupach: pięcio- i czterozespołowej, 
dwie najlepsze drużyny z każdej z grup, przechodziły do 
półfinałów. 
Mecze półfinałowe : 
Dolina Słońca – Melboks  1-1  karne 2-1 
Głębia Stawy – Piorun Lipnik  1-3 
W finale po pasjonującej grze ekipa Lipnika pokonała Dolinę 
Słońca 1-0, a zwycięską bramkę zdobył Daniel Świerkot. 
Skład zwycięskiej ekipy – drużyny Piorun Lipnik: Mirosław 
Kulpa. Piotr Krupa, Paweł Nowak, Marcin Zając, Krzysztof 
Grot, Krzysztof Żurek, Dawid Kulpa, Daniel Świerkot, 
Remigiusz Kłaptocz. 
W całym turnieju wystąpiło 103 zawodników, rozegrano 20 
meczów, strzelono 70 bramek, rozcięto jeden łuk brwiowy, 
zjedzono 115 kiełbasek i wypito 80 litrów różnych płynów 
orzeźwiających. Czy za rok w trakcie obchodów V Dni 
Mazańcowic drużyna Lipnika obroni tytuł najlepszej drużyny 
Mazańcowic? Już dziś zapraszamy wszystkich na ten 
turniej. 
W trakcie rozgrywek piłkarskich mieszkańcy mogli również 
skorzystać ze strzelnicy, którą tradycyjne już przy boisku 
LKS-u profesjonalnie przygotował klub strzelecki „Wiarus II”. 
Zawodnicy sprawdzali swoje umiejętności rywalizowali mię-
dzy sobą o najlepsze wyniki, a niektórzy ustanawiali i po-
prawiali swoje dotychczasowe rekordy. 
Zwycięzcami w turnieju strzeleckiego zostali: 
I miejsce Dominika Tarnawa 
II miejsce Patryk Wolny  
III miejsce Leszek Sierota  
IV miejsce Marek Kłaptocz 
O godz.15.30 rozpoczął się koncert podsumowujący roczną 
działalność filii GOK w Mazańcowicach. Swoje umiejętności 
zaprezentowały wszystkie grupy i zespoły działające w pla-

cówce.  
Tradycyjnie już sporych wrażeń uczestnikom Dni Mazańco-
wic dostarczyli strażacy z OSP Mazańcowice, którzy poka-
zali swoje umiejętności w akcji ratowniczej, w tym gaszeniu i 
rozcinaniu pojazdu.  
W dalszej części uczestnicy mogli wysłuchać koncertu ze-
społu Stowarzyszenia Orkiestr Dętych Gminy Jasienica "Ba-
tuta".  
Podczas imprezy rozstrzygnięto i wręczono laureatom na-
grody w konkursie ekologicznym dla dzieci pt. "Przyroda w 
Mazańcowicach" w związku  realizowanym przez SPM pro-
jektem „Orlik na zielono”. W konkursie zwyciężyły prace pla-
styczne: 
I miejsce Julia Żółty 
II miejsce Artur Moskała 
III miejsce Magdalena Kurowska 
Następnie rozstrzygnięty został konkurs na najlepsze „Du-
szonki Mazańcowickie”, który w tym roku wygrał Ludowy 
Klub Sportowyw Mazańcowicach, drugie miejsce zajęły du-
szonki przyrządzone przez KGW w Mazańcowicach trzecim 
miejscu znaleźli się ex aequo Chór "Hejnał Mazańcowice" 
oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Mazańcowic. W tym roku 
rywalizacja pomiędzy lokalnymi organizacjami była również 
bardzo wyrównana. Każda grupa liczyła na zwycięstwo ale 
niezależna komisja w składzie: pani dyrektor GOK Agniesz-
ka Bronowska, Antonina Orlicka i Agnieszka Klimasara za-
decydowała, że najlepsze Mazańcowickie Duszonki udały 
się LKS-owi i nagroda główna Drewniana Łyżka została 
przekazana na ręce prezesa klubu sportowego Wacława 
Wieczorka. Po konkursie wszyscy uczestnicy Dni Mazańco-
wic mogli delektować się ich smakiem. Mamy nadzieję, że 
Mazańcowickie Duszonki na dobre zagoszczą na kolejnych 
czerwcowych imprezach. 
Przy filii GOK w Mazańcowicach w trakcie trwania Dni Ma-
zańcowic odbył się kolejny raz Zlot Samochodów Zabytko-
wych, a w budynku GOK - III Festiwal Modeli Kartonowych i 
Plastikowych „IKAR 2015”.  
Organizatorzy pragną podziękować wszystkim, którzy przy-
czynili się do zorganizowania tak świetnej imprezy. Cieszy-
my się, że mieszkańcy tak chętnie sami oraz z całymi rodzi-
nami odwiedzili zarówno boisko sportowe jak i tereny rekre-
acyjne wokół GOK-u podczas obchodów kolejnej już edycji 
naszego święta. 
Organizatorzy: 
Stowarzyszenie Przyjaciół Mazańcowic 
GOK w Jasienicy filia w Mazańcowicach 
LKS w Mazańcowicach 
KGW w Mazańcowicach 
Chór "Hejnał Mazańcowice" 

tekst Wojciech Zawada, Wacław Wieczorek 
zdjęcia Dariusz Kuś 
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PODZIĘKOWANIA DLA SOŁTYSÓW 

Podziękowania i kwiaty otrzymało od wójta gminy Jasienica Janusza Pierzyny siedmioro sołtysów, którzy za-
kończyli swoje kadencje. 
W kwietniu i maju w 14 sołectwach Gminy Jasienica przeprowadzono wybory na kolejną czteroletnią kadencję 
rad sołeckich i sołtysów. – Niektórzy z Was pracowali dla lokalnych społeczności swoich sołectw ponad dwa-
dzieścia lat. Dziękuję wam, że nawet kiedy przychodziły trudne chwile, na was zawsze można było liczyć. Nig-
dy nie odmawialiście pomocy – mówił wójt Pierzyna podczas czwartkowej sesji Rady Gminy Jasienica, wręcza-
jąc kwiaty i pamiątkowe tabliczki. 
Franciszek Marekwica funkcję sołtysa Iłownicy sprawował od początku istnienia samorządów, a więc od 1990 r. 
Niewiele krócej, bo od kolejnej kadencji, a więc przez 21 lat, sołtysem Międzyrzecza Dolnego była Maria 
Iskrzycka, zaś Roztropic – Ludwik Żbel. Przez dwie ostatnie kadencje – osiem lat – sołtysem Bielowicka był Jó-
zef Gruszka, a Mazańcowic – Zdzisław Florek, zaś cztery lata sołtysem Wieszcząt Natalia Janica, a trzy Marian 
Gunia sołtysem Łazów. 
Podczas sesji wójt Pierzyna podziękował również uczestnikom i organizatorom XXI Lata w Jasienicy, które w 
miniony weekend, 18 i 19 lipca, zgromadziło kilka tysięcy osób. Jednocześnie zaprosił na kolejną imprezę – Jo-
siynicki Żniwowani połączoną z Dniami Powiatu Bielskiego.  

 
ZAKOTWICZENI W BAŁTYKU 

 

Końcówka maja to czas, gdy ligowcy z 
Podbeskidzia kierują tradycyjnie swój wzrok 
w stronę morza. Nie tylko patrzą, ale niejako 
płyną, by przycumować swoje umysły i serca  
w portach, o których uczyli się i marzyli przez 
cały rok.  

Najpierw 21 maja w Szczecinie 47 osób 
wzięło udział w Finale Ogólnopolskiego Kon-
kursu „Młodzież na morzu” 2014/15. Szkolne 
Koła LMiR z Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Jasienicy, Gimnazjum nr 
1 w Jaworzu, LO IV w Bielsku-Białej oraz 
Zespołu Szkół w Drogomyślu zostały uznane 
przez jurorów za wiodące, zaś z VIII LO w 
Bielsku-Białej za najlepsze w całym kraju w 
realizacji celów statutowych Ligi Morskiej  
i Rzecznej.  

Wielki przypływ pucharów, nagród rze-
czowych i dyplomów nastąpił, gdy ogłoszono 
wyniki w Konkursie Plastycznym.  

Gdand Prix zdobyły prace – Arkadiusza Cichonia z SP w Łodygowicach, Ka-
rola Buszydlika z Gimnazjum w Łodygowicach oraz Aleksandry Hurkały z LO IV w 
Bielsku-Białej.  

Jury nagrodziło także prace: Agnieszki Gąsienicy-Małkowskiej      z SP 2 w 
Zakopanym, Julii Widurskiej z ZSP w Jasienicy, Miłosza Hańderka z SP w Łody-
gowicach, Natalii Marian z LO IV i Patrycji Konica z LO VIII  w Bielsku-B.  Wyróż-
niono zaś Julię Gawędę i Krystynę Przeradę z Gimnazjum nr 1 w Jaworzu oraz 
Monikę Cygan z LO IV. Grafika Natalii Szwed z IV LO otrzymała III nagrodę. 

str. 4 
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Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych 
Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo 

 

Dobiegł końca okres realizacji Programu Operacyjne-
go „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa  
i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, 
wdrażanego na obszarze 5 gmin powiatu bielskiego: 
Bestwiny, Czechowic-Dziedzic, Jasienicy, Jaworza 
oraz Wilamowic, za pośrednictwem Stowarzyszenia 
Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina.  
Stowarzyszenie pozyskało z Europejskiego Funduszu 
Rybackiego kwotę 22 733 439,08 zł, którą rozdyspo-
nowano podczas ogłaszanych konkursów naboru 
wniosków o dofinansowanie, na projekty związane z 
zrównoważonym rozwojem obszaru oraz poprawą ja-
kości życia mieszkańców. 
LGR Bielska Kraina ogłosiła w tym czasie 20 nabo-
rów wniosków o dofinansowanie, w których wnio-
skodawcy złożyli 164 projekty na łączną kwotę 
38 897 796,99 zł z czego dofinansowanych zostało 76 
projektów. 
W ramach zintegrowanych projektów rewitaliza-
cyjnych zrealizowanych zostało 13 projektów,  
4 obiekty zabytkowe poddane zostały remontowi, 
odbudowie lub przebudowie, utworzono 2 muzea 
oraz 1 izbę pamięci, 6 projektów zrealizowano z za-
kresu małej infrastruktury turystycznej, sportowej i 
rekreacyjnej, zorganizowano 19 przedsięwzięć kul-
turalnych sportowych i rekreacyjnych na obszarze 
Bielskiej Krainy. 5 podmiotów otrzymało dofinanso-

wanie na stworzenie lub rozwój sprzedaży bezpo-
średniej produktów rybactwa, w ramach powstania 
lub rozwoju działalności gospodarczej nie związa-
nej z rybactwem zrealizowanych zostało 24 projek-
ty, w ramach których utworzono 50 nowych miejsc 
pracy. Powstało także 6 operacji polegających na 
inwestycjach melioracyjnych. 
Oprócz wsparcia, które LGR pozyskała z osi 4 PO 
RYBY, Stowarzyszenie otrzymało także dofinanso-
wanie na 8 projektów z innych źródeł finansowania. 
Projekty dotyczyły aktywizacji lokalnych społeczno-
ści, w tym: budowa 5 kompleksów siłowni plenero-
wych w każdej z gmin członkowskich, organizację 
Pikników Rybackich, organizację wizyt studyjnych, 
powstanie polsko-czeskiego atlasu ryb, zrealizowane 
zostały 2 projekty szkoleniowe skierowane do pod-
miotów branży rybackiej, LGR promowała także 
Ekonomię Społeczną, a także zorganizowała poka-
zowe wizyty studyjne w najatrakcyjniejsze miejsca w 
powiecie bielskim.  
W okresie funkcjonowania LGR, Stowarzyszenie zor-
ganizowało 25 szkoleń z różnorakiej tematyki. 
Więcej informacji o działalności Lokalnej Grupy Ry-
backiej Bielska Kraina znajda Państwo na stronie in-
ternetowej www.bielskakraina.pl. 

 

 

 

Podsumowanie Pikników Rodzinnych w gminach członkowskich LGR 

Na przełomie maja i czerwca br. w gminach członkowskich LGR tj. w Bestwinie, Czechowicach-Dziedzicach, 
Jasienicy, Jaworzu oraz Wilamowicach odbyło się 5 pikników rodzinnych. 
Pikniki zorganizowane zostały dofinansowane przez LGR Bielska Kraina przy współpracy z gminami człon-
kowskimi oraz Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury w Wilamowicach, Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w 
Bestwinie, Miejskim Domem Kultury w Czechowicach-Dziedzicach, Gminnym Ośrodkiem Kultury w Jasienicy 
oraz Przedszkolem Publicznym nr 1 i 2 w Jaworzu. 
Pikniki rodzinne zorganizowane zostały w każdej gminie. Pierwsze Pikniki odbyły się 23 i 30 maja  
w gminie Jaworze, kolejno 1 czerwca zorganizowano piknik w Wilamowicach, 6 czerwca  
w Czechowicach-Dziedzicach, 7 czerwca w Jasienicy, a 13 czerwca w Bestwinie. Pikniki dedykowane były 
najmłodszym mieszkańcom, a także ich rodzicom. Na uczestników czekało wiele atrakcji, m.in. basen dmuchany 
z piłkami, zjeżdżalnia, wata cukrowa, lody, nauka tańca z doświadczoną instruktorką, wspólna zabawa z DJ, ma-
lowanie buziek, a także gry, zabawy, zawody sportowe dla dzieci. Wszystkie atrakcje były bezpłatne. 

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych 
Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo 
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,, BEZPIECZNE PRZEDSZKOLE” 
 

        Bezpieczeństwo i zdrowie dziecka na terenie przedszkola i poza nim to priorytet dyrekcji, nauczycieli, oraz in-
nych pracowników Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Mazańcowicach. Dzieci mają małe doświadczenie życiowe, 
są nieświadome zagrożeń swojego zdrowia czy też życia. Dlatego bardzo ważne jest, aby przedszkole od najmłod-
szych  lat uczyło unikać i zapobiegać wszelkim niebezpieczeństwom. Okres przedszkolny ma bardzo duży wpływ na 
kształtowanie osobowości dziecka. Dlatego w przedszkolu w Mazańcowicach, już trzeci rok , prowadzony jest cykl 
zajęć pod hasłem „Bezpieczny przedszkolak". Inicjatorem tych działań jest nauczyciel przedszkola mgr Ewa Łukaw-
ska. W ramach cyklu odbyły się spotkania z: Żandarmerią Wojskową, funkcjonariuszami Policji z Jasienicy oraz Ko-

mendy Miejskiej z  Bielska - Białej, Strażą Pożarną, Ratownikami Medycznymi. Ratownicy medyczni w dostosowany 
do możliwości percepcyjnych przedszkolaków  przybliżyli  dzieciom podstawowe zasady pierwszej pomocy. Dodat-
kowo co roku,  w czerwcu, organizowany jest "CZERWONY DZIEŃ", w którym wszystkie przedszkolaki przycho-
dzą ubrane w kolorze czerwonym, a nauczyciele przeprowadzają zajęcia dydaktyczne na temat bezpieczeństwa pod-
czas zbliżających się wakacji. Dzieci zapoznają się z zawartością apteczki medycznej oraz utrwalają numery alarmo-
we. Treści zawarte podczas prelekcji oraz zajęć dydaktycznych. dotyczą umiejętności i kształtowania postaw właści-
wych zachowań. w sytuacjach zagrażających życiu i zdrowiu dzieci. Warto kontynuować takie działania w myśl zasa-
dy „CZYM  SKORUPKA  ZA  MŁODU…”                    

Opracowała: Ewa Łukawska 

DZIEŃ DZIECKA W ŁAZACH 
W sobotę 30 maja 2015 roku z okazji zbliżającego się „Dnia Dziecka” odbyła się impreza środowiskowa dla wszystkich dzieci z sołectwa 
Łazy. Zgromadzone dzieci przeżywały emocje, rywalizując ze sobą w różnorodnych konkurencjach sportowych. Nie zabrakło również 
wesołych pląsów przy muzyce, a dla najmłodszych przygotowano zabawy muzyczno-ruchowe. Konkurencje sportowe oraz zabawy zo-
stały zorganizowane  i prowadzone przez nauczycielkę ze Szkoły Podstawowej w Świętoszówce - Ligię Korzeniowską-Mynarską wraz z 
dyrektorem szkoły Ewą Anzorge-Janeczko.  Przybyłe dzieci częstowano ciastem oraz obdarowano słodyczami. 
     Dużą atrakcją  dla najmłodszych był pokaz przygotowany przez druhów  z miejscowej OSP. Dzieci mogły spróbować własnych sił 
trzymając węża strażackiego, z przejęciem oglądały również, co znajduje się w torbie medycznej i słuchały w jaki sposób można udzielić 
pierwszej pomocy poszkodowanemu. Imprezę dla dzieci zorganizowali i sponsorowali: radny Karol Bierski, Koło Gospodyń Wiejskich 
oraz Ochotnicza Straż Pożarna    z Łazów. 

Ligia Korzeniowska-Mynarska 
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WAKACJE W GOK 
– FILIA MIĘDZYRZECZE 

W Filii Gminnego Ośrodka Kultury w Mię-
dzyrzeczu Górnym, w dniach od 13 do  24 
lipca 2015 r., odbywały się  nieodpłatne zaję-
cia wakacyjne dla dzieci, w tym warsztaty ar-
tystyczne, które prowadzili następujący in-
struktorzy: malarstwo na szkle - artysta pla-
styk Zbigniew Grzywa z Bielska-Białej, 
warsztaty teatralne- aktorka z Teatru Polskie-
go w Bielska-Białej Maja Suprom, warsztaty 
rzeźbiarskie - instruktor  GOK Krzysztof 
Czader, papieroplastykę (maski do postaci z 
„Gwiezdnych Wojen”, zajęcia ceramiczne, 
warsztaty kulinarne "Przyjęcie urodzinowe", 
stylowe nakrycia stołów, pieczenie ciasteczek, 
przygotowanie deseru i ekologicznego koktaj-
lu; zajęcia plastyczne w stadninach koni: 
"Czanki" i "Stajni na górce" (szkicowanie i 
fotografowanie koni); "Świat Bajek" szkice na 
asfalcie obok Chaty Międzyrzecze, gry i za-
bawy  prowadziła  instruktorka z Filii Gmin-
nego Ośrodka Kultury w Międzyrzeczu Gór-
nym. Dzieci na wszystkich zajęciach praco-
wały z ogromnym zaangażowaniem, w szyb-
kim czasie zintegrowały się w grupie, a w" 
Chacie Międzyrzecze" i jej otoczeniu poczuły 
się, jak w własnym domu i na własnym po-
dwórku. W ostatnim dniu wspólnych zajęć 
wakacyjnych odbyła się wycieczka do 
Pszczyny, gdzie zwiedzaliśmy muzeum zam-
kowe  piękne zrekonstruowane wnętrza z końca XIX w i początku XX wieku: westybul, paradne schody, salony, 
galerie, bibliotekę, ogromne ilości trofeów myśliwskich, którymi udekorowano wiele pomieszczeń, prywatne 
apartamenty książęce, między innymi księżnej Daisy von Hochberg oraz apartament cesarza Wilhelma II 
.Zwiedzaliśmy także "Zbrojownię" usytuowaną w gotyckich podziemiach zamku, gdzie prezentowane są euro-
pejskie i orientalne uzbrojenia z okresu od XVI do początku XX w. Zbrojownia cieszyła się dużym zaintereso-
waniem wśród chłopców. Następnym etapem zwiedzania Pszczyny była,  otwarta po remoncie, powozownia i 
stajnie dworskie. Na samym końcu wycieczki pojechaliśmy do Galerii Regionalnego Ośrodka Kultury w Biel-
sku-Białej zobaczyć wystawę, na której  wyeksponowane są prace malarstwa na szkle członków kółka plastycz-
nego działającego w Filii G O K w Międzyrzeczu Górnym, była to  Pokonkursowa  Międzynarodowa Wystawa 
"Dzieło serca i rąk". Do Międzyrzecza  dojechaliśmy szczęśliwie, a dzieci czekał jeszcze mały konkurs wiedzy, 
dotyczący zwiedzanych zabytków.        Bernadeta Łusz-
czewska - Gruszka 
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VII PRZEGLĄD ZESPOŁÓW REGIONALNYCH 
 W Rudzicy już po raz siódmy odbył się Przegląd Ze-
społów Regionalnych. Było barwnie, egzotycznie i 
bardzo gorąco. Pomimo żaru lejącego się z nieba dopi-
sała publiczność, która gorąco oklaskiwała występują-
ce zespoły. A na scenie zaprezentowały się Zespoły 
Regionalne: „Grodźczanie”, „Bierowianie, „Między-
rzeczanie”, „Jasieniczanka”, Zespół Śpiewaczy „Echo 
Bielowicka” oraz Regionalny Zespół „Dudoski”. Z 

Czech przyjechał Zespół Śpiewaczy Miasta Petřvald. Gościem specjalnym przeglądu był marokański zespół 
Chigaga Group, który podczas magicznej, muzycznej podróży zabrał słuchaczy na piaszczyste tereny Sahary. 
Marokańscy muzycy wraz z Etno Chatą „Topolej” przygotowali również specjalną degustację. Można było 
spróbować "berberian whisky" czyli tradycyjnej, marokańskiej herbaty oraz delektować się tajine (tajine to na-
zwa zarówno naczynia, jak i klasycznej, potrawy serwowanej w Maroku, w każdym domu i restaura-
cji).Organizatorami VII Przeglądu Zespołów Regionalnych byli: Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy oraz 
Gmina Jasienica.                                                                                                                     www.gokjasienica.pl 

foto: R. Bożko 

„Rudzica na sportowo - postaw na zdrowie Twojej Rodziny” 
23 maja br, rudzickie szkoły: zespół szkolno-przedszkolny i gimnazjum, klub sportowy  KS „Rudzica”, przy 

współudziale OSP Rudzica, Rady Sołeckiej i KGW Rudzica, zorganizowali  dzień rodzinny pod hasłem „Rudzi-
ca na sportowo - postaw na zdrowie Twojej Rodziny” . Oj wiele się działo! 
Śpiewająco rozpoczęła młodzież z gimnazjum, później teatralnie uczniowie szkoły podstawowej. Były zaję-

cia integracyjne dla dzieci i rodziców, mecze piłki nożnej i  koszowej rozgrywane między rodzicami i uczniami. 
Równolegle odbył się turniej tenisa i „piłkarzyki”. Na boiskach, od wczesnych godzin rannych walczyli piłkarze 
– zgłoszone drużyny. Odbyła się parada zabytkowych samochodów i motocykli.  

W tym czasie na szkolnym korytarzu rodzice sprzedawali wiosenne kanapki, ciasta czy chleb ze smalcem, 
napoje,  zaś na boisku, pod namiotami frytki i gofry. 

Na zakończenie, wójt gminy Janusz Pierzyna, prezes KS Rudzica Rudolf Budny i wiceprezes Stanisław 
Adamczyk wręczyli zawodnikom medale i puchary.  

Mimo, że pogoda nie dopisała, to dobry humor i radość ze wspólnego spędzenia czasu na grach i zabawach, 
towarzyszyła wszystkim przez cały dzień. Doskonałym podsumowaniem był występ młodzieżowego zespołu 
„Pilsko” z Żywca.  

I kolejny raz okazało się, że dzięki determinacji i zaangażowaniu wielu osób i wspólnej inicjatywie  można 
pięknie, mądrze i zdrowo spędzić czas.  

Zespół z miasta Petřvald. 

„Echo Bielowicka” 

„Jasieniczanka” 

„Grodżczanie 

„Mi ędzyrzeczanie” 

„Bierowianie”  
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RODZINNY RAJD ROWEROWY 
PIERWSZY MEMORIAŁ IM. LESZKA MROCZKO 

Pomimo kapryśnej pogody, na zbiórce do rejestra-
cji  uczestników rajdu stanęło przeszło dwieście osób. 
Po otwarciu rajdu przez Prezesa Stowarzyszenia Przy-
jaciół Międzyrzecza Krzysztofa Wieczerzaka, oraz 
Wójta Gminy Jasienica Janusza Pierzynę, przedstawi-
ciele organizatorów udali się na cmentarz, by przy 
grobie śp. Leszka Mroczko, złożyć wieniec i zapalić 
znicze. Po krótkiej modlitwie rodzinny peleton ruszył 
w kierunku ulicy Centralnej, by następnie zmierzyć się 
z największym wyzwaniem tegorocznej trasy – ul. 
Grabinka. Wiele osób zrezygnowało ze zdobycia gór-
skiej premii w siodełku i z uśmiechem weszło nań o 
własnych nogach. Wiedząc, że wszystko co najgorsze 
uczestnicy mają już za sobą, chętnie ruszyli przed sie-
bie. Pierwszym i jedynym przystankiem, na dziesię-
ciokilometrowej trasie, były tereny jasienickiej nisko-
emisyjnej strefy ekonomicznej w Międzyrzeczu Dol-
nym, gdzie rowerzyści mogli złapać oddech przed dal-
szą jazdą, oraz uwiecznić fakt uczestnictwa w rajdzie 
na wspólnej fotografii. Po kilku minutach dalszej jaz-
dy asfalt ustąpił kamieniom drogi gruntowej, by wśród 
wielu odcieni zieleni rajdowcy wjechali na Starą Pro-
chownię, gdzie czekały na nich kolejne niespodzianki 
i wyzwania. Posileni ciepłym posiłkiem, chętni do 
prawdziwej rywalizacji stanęli na torach crossowych i 
pumptracku. Zwieńczeniem rajdu było wręczenie na-
gród i wyróżnień, a wszyscy chętni do zabawy mogli 
pozostać na festynie rodzinnym i bawić się nie tylko 
przy muzyce, do późnych godzin wieczornych. 
Wyróżnienia i nagrody otrzymali: 
NAJMŁODSZY UCZESTNIK: 

Martyna Kowalówka  
(oraz Magdalena Gruda, 
Aniela Wojtuś, 
Anna Gruda, 
Elżbieta Gruszka, 
Hanna Gamrot) 

 NAJSTARSZY UCZESTNIK: 
Mikołaj Symiw  
Wiktor Pudełko  

NAJLICZNIEJSZA RODZINA: 
Rodzina Czarnieckich – 7 osób 

Rodzina Kowalówka – 6 osób 
Rodzina Biernatek – 6 osób 

PIERWSZY UCZESTNIK NA MECIE: 
Sławomir Waluś 

NAJSZYBSZY PRZEJAZD: 
Sławomir Kędziora 

PRZEJAZD NAJLEPSZY TECHNICZNIE: 
Dawid Jędrzejko 
Szymon Głowiak 

PRZEJAZD NAJATRAKCYJNIEJSZY: 
Mikołaj Chlipała  

ORGANIZATORZY: 
Stowarzyszenie Przyjaciół Międzyrzecza oraz 
Ochotnicza Straż Pożarna w Międzyrzeczu Górnym 
Pod Patronatem Honorowym Barbary i Łukasza 
Mroczko 
Szczególne podziękowania kierujemy pod adresem 
SPONSORÓW Rajdu, którymi byli: 
Wójt Gminy Jasienica  Janusz Pierzyna 
Barbara i Łukasz Mroczko 
Rodzinne Przedszkole Marcinek właściciele Edyta i 
Arkadiusz Konopka 
Andrzej Orzełek 
Beata i Andrzej Zmełty 
Stanisław Cypcer 
Zbigniew Polak 
Serdeczne podziękowania ZA POMOC organizatorzy 
składają: 
Kołu Gospodyń Wiejskich Międzyrzecze Górne z 
przewodniczącą Anną Zipser na czele 
Strażakom z OSP Międzyrzecze Górne i Dolne 
Krzysztofowi Wydra  
Za zabezpieczenie trasy serdeczne podziękowania 
składamy Wydziałowi Ruchu Drogowego Komendy 
Miejskiej Policji w Bielsku – Białej z Naczelnikiem 
Wydziału podinspektorem Wiesławem Czarnieckim 
na czele. 
Za oprawę muzyczną spotkania dziękujemy DJ-owi 
Arkadiuszowi Niemczykowi. 
Dziękujemy też wszystkim uczestnikom rajdu. 

Organizatorzy 
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ZAKOTWICZENI W BAŁTYKU (cd) 

Wiatr od morza przywiał na Podbeskidzie grad nagród – 7 indywidualnych i 6 zespołowych w Konkursie „Wie-
dzy o Morzu”. Pośród uczniów szkół podstawowych zwyciężyła Martyna Ihas z Drogomyśla. 9 nagród indywidual-
nych oraz 5 drużynowych zdobyli ci, którzy posiedli największą „Wiedzę o Pomorzu Zachodnim”. Aleksander Słaby 
z SP w Łodygowicach i Piotr Maślanka z SP w Drogomyślu, zajęli równorzędne II miejsce. Kinga Folek i Mateusz 
Rotko z Gimnazjum w Drogomyślu za zdobycie największej liczby punktów popłyną w rejs promem PŻB do Szwecji. 
W trakcie szczecińskiego finału, z portu Marynarki Wojennej w Gdyni wypłynął do Kołobrzegu ORP „Iskra”, z 10 
osobową reprezentacją okręgu na pokładzie. Obie grupy spotkały się 22 maja, by do 24 uczestniczyć w XXIV Ogól-
nopolskim Zlocie Jungów Morskich, który zbiegł się czasowo z Dniami Kołobrzegu. Dzięki temu, poza zajęciami 
własnymi-wyścigi smoczych łodzi po Parsęcie i „dezetami” po porcie, zawody sprawnościowe z żeglarstwa, rejs 
wzdłuż plaży, ognisko, szanty oraz Msza św. w intencji członków LMiR, którzy mogli bawić się na imprezach zorga-
nizowanych przez miasto np. XI Hanzeatycki Festyn Historyczny, Święto twierdzy Kołobrzeg (pokazy historyczne w 
wykonaniu grup rekonstrukcyjnych), prezentacja średniowiecznego rzemiosła, koncerty muzyczne. 

Edward Szpoczek 

W MŁÓCENIU JESTEŚMY DOBRZY ! 

W dniu 25 lipca 2014 roku w Piątkowicach należących do gmi-
ny Łambinowice i powiatu nyskiego odbył jubileuszowy XV 
Turniej Żniwowania Metodami Tradycyjnymi „ Złota Kosa 
2015 ”. Po raz siódmy już wzięła w nim udział delegacja na-
szej gminy, traktując zmagania jako świetny trening przed 
Konkursem „ Josiynickiego Żniwowania ”. Silną drużynę two-
rzyli Bronisław Szalbot- klepanie kosy; Czesław Biel- żęcie 
sierpem; Władysław Pytel, Alojzy Heczko i Jadwiga Mare-
kwica- koszenie kosą, wiązanie i stawianie snopów; Mie-
czysław Bury i Franciszek Marekwica- młócenie cepami. 
Przedstawicielem władz gminnych była M. Hawełek, a oprawą 
muzyczną zajęli się przedstawiciele zespołu Bierowianie i 
akordeonista Cz. Tomiczek.W tym roku do konkursu stanęło 
10 drużyn z gminy Łambinowice oraz zaprzyjaźnionej miej-
scowości z Ukrainy. Zawody odbyły się w czterech tradycyj-
nych konkurencjach : żęcie zboża sierpem, koszenie kosą, 
młócenie cepami i klepanie kosy. Sędziowie oceniali szybkość 
i dokładność wykonanych na polu prac. Nasza drużyna nie 

musiała się wstydzić swojej kondycji i umiejętności. Drugie miejsce w młóceniu zboża zajęli F. Marekwica i M. Bury. Mamy do-
wód na to , że w Jasienicy potrafią jeszcze pracować na polu i po takim treningu będzie co pokazać na naszym konkursie żniwo-
wania. Dodatkowe punkty udało się zdobyć naszej drużynie za prezentację i oprawę muzyczną . Wójt gminy Łambinowice  To-
masz Karpiński podkreślił, ze bez śpiewu Jasienicy byłoby na konkursie bardzo smutno ! 

M. Hawełek 
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,,Wielkość człowieka mierzy się   dobrocią Jego serca”. 

PODZIĘKOWANIE  

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim sponsorom  
 i organizacjom za wsparcie finansowe, rzeczowe lub pracę spo-
łeczną na rzecz szkoły w roku szkolnym 2014/2015: 
• Producent mebli ,,PRYMSTOL” desing  w  Bierach  
• Jerzy Czudek - Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna „Zwycięstwo” 

w Jasienicy 
• Bernard Stroka - Świętoszówka 
• Bank Spółdzielczy w Jasienicy 
• Adrian Mider - ,,GREENLAND” Brukarstwo-Ogrodnictwo              

w Grodźcu 
• Karol Bierski - Radny Łaz 
• Dariusz Krywult „Multiform” w Bielsku – Białej 
• Maria Bury  - Radna i Sołtys Bier 
• Aleksander Szymala „Dom i usługi pogrzebowe” w Jasienicy 
• Grażyna Gaszek – Sołtys i Przewodnicząca KGW                                  

w Świętoszówce  
• KGW w Łazach 
• KGW w Bierach 
• OSP w Łazach 
• OSP w Świętoszówce 
• Usługi księgowe Teresa Jany w Bierach 
• Wojciech Pyka – Świętoszówka 
• Ewa Mieszczak – Świętoszówka 
• Agata i Piotr Glosowie - Świętoszówka 
• Katarzyna i Mariusz Kapiasowie – Biery 
• Izabela Strzelczyk – Biery 
• Krystian Kenig - Łazy 
• Marek Grygier - Piekarstwo-Ciastkarstwo w  Skoczowie 
• Waldemar Mieszczak - ,,MONTER” Instalacje elektryczne, od-

gromowe, systemy przeciwpożarowe, pomiary elektryczne, sys-
temy alarmowe 

• Marek i Wiesława Gańczarczyk - Szkółka krzewów owocowych     
i ozdobnych w Jasienicy  

• Leszek Obracaj – Centrum Ubezpieczeniowo – Finansowe         
w Jasienicy 

• Pośrednictwo Finansowe Artur Kalita w Bierach 
• Joanna Gańczarczyk – Okna ,,NTN”  w Skoczowie 
• Genowefa Galińska – szycie kołder i wyrobów z wełny, puchu, 

pierza w Świętoszówce 
• MULTIMEDIA Rudzica 
• Ewa i Arkadiusz Waszek – Salon Choinek Sztucznych                        

i Kwiaciarnia w Jasienicy 
• Alicja Sobol P.P.H.U. ,,ELBRAM” w Świętoszówce 
• Krystyna i Andrzej Pająk  „KRYSTA” zabawki z wełny  w Bielsku - 

Białej 
• Szymon Gańczarczyk „Asplaneta” sklep internetowy – Biery 
• Mariusz Szymala „SZYMALA – BUD Usługi Ogólnobudowlane”    

w Bielowicku 
• CDL II SKŁAD OPAŁOWO – BUDOWLANY, Autoryzowany 

Sprzedawca KW S. A. Jasienica 
Z wyrazami wdzięczności: 

Uczniowie, Pracownicy 
oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej    

im. Rudolfa Gila w Świętoszówce. 

Serdecznie dziękujemy wszyst-
kim Rodzicom uczniów Szkoły 
Podstawowej im. Rudolfa Gila          

w Świętoszówce za współpracę 
w roku szkolnym 2014/2015, 

wsparcie i pomoc   w organizo-
wanych uroczystościach i impre-

zach szkolnych oraz środowi-
skowych. 

Pracownicy oraz Dyrektor Szkoły  Pod-
stawowej im. Rudolfa Gila                                         

w Świętoszówce. 

Dziękujemy Wójtowi Gminy Ja-

sienica Panu Januszowi Pierzynie 

oraz radnym obecnej   i poprzed-

niej kadencji za plac zabaw w Ła-

zach i w Świętoszówce, wielo-

funkcyjne boisko sportowe                                      

oraz termomodernizację budyn-

ku Szkoły Podstawowej  im. Ru-

dolfa Gila w Świętoszówce. 

Z wyrazami wdzięczności: 
Uczniowie, Pracownicy 

                     oraz 
Dyrektor Szkoły Podstawowej  

   im. Rudolfa Gila w Świętoszówce 
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ŚCIĄGA KIEROWCY 
Kary dla kierowców – po zmianach przepisów w 2015r 

1. PARKOWANIE NA MIEJSCACH DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH I MIEJSCACH ZASTRZEŻONYCH  

Nieuprawnione posługiwanie się kartą parkingową i par-
kowanie na miejscu dla niepełnosprawnych lub miejscu za-
strzeżonym  

800 zł i 5 pkt karnych  

Nieuprawnione parkowanie na miejscu dla niepełnospraw-
nych  

500 zł i 5 pkt. karnych 

Nieuprawnione posługiwanie się kartą parkingową dla nie-
pełnosprawnych 

300 zł  

2. PRZEKROCZENIE PRĘDKOŚCI O 50 KM/H 

Przekroczenie prędkości w tere-
nie zabudowanym o 50 km/h 

• Zatrzymanie prawa jazdy przez policjanta, który wysyła dokument do 
starosty. Starosta na mocy decyzji administracyjnej zatrzyma prawo jaz-
dy na 3 miesiące. Policjant wystawi pokwitowanie uprawniające do 
prowadzenia pojazdu przez 24 godziny od zatrzymania prawa jazdy. 
Prawo jazdy zostanie zatrzymane również w przypadku, gdy przewinie-
nie zostanie zarejestrowane przez fotoradar. 

• Mandat 400-500zł 
• 10 punktów karnych  

3. PRZEWOŻENIE NIEDOZWOLONEJ LICZBY PASAŻERÓW 

Przewożenie większej  liczby pasażerów niż jest 
to dozwolone w homologacji pojazdu 

 

Zatrzymanie prawa jazdy na 3 miesiące. 
Mandat: po 100 zł i po 1 punkcie karnym za każdą 
dodatkową osobę. Kwota mandatu nie może być wtż-
sza niż 500 zł.  

4. PROWADZENIE SAMOCHODU MIMO ZATRZYMANIA PRAWA JAZDY  

Prowadzenie samochodu mimo zatrzymania prawa 
jazdy  

Wydłużenie okresu karencji o kolejne 3 miesiące (w 
sumie 6 miesięcy) 

Prowadzenie samochodu mimo wydłużonego okresu 
zatrzymania prawa jazdy (na 6 miesięcy) 

• Odebranie prawa jazdy 
• Cofnięcie uprawnień do prowadzenie pojazdu 
• Konieczność zdawania egzaminu w ośrodku WORD 

5. PROWADZENIE POJAZDU W STANIE NIETRZEŹWOŚCI (POWYŻEJ 0,5 PROMILA) 

Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości Zakaz prowadzenia pojazdów na okres do 15 lat (po-
przednio było 10 lat), minimum na 3 lata. 

Dodatkowo:  
1) Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwościpo raz 
pierwszy 

Obligatoryjna sankcja w wysokości 5 tys. zł. 

2) Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości po raz 
drugi  

Obligatoryjna sankcja w wysokości 10 tys. zł. 

3) spowodowanie wypadku prze kierowcę będącego  
w stanie nietrzeźwości 

Obowiązkowa nawiązka na rzecz poszkodowanych 
lub ich bliskich w wysokości nie mniejszej niż 10 tys. 
zł 

 PRZEPISY DOTYCZĄCE BLOKADY ALKOHOLOWEJ  - ALCOLOCK 

Kierowcy skazani za prowadze-
nie pojazdu w stanie nietrzeźwo-
ści  

• Możliwość ubiegania się o sądowe zezwolenie na prowadzenie pojazdu 
wyposażonego w alcolock po upływie połowy za sadzonego okresu za-
kazu prowadzenia pojazdów ( minimum 10 lat w przypadku zakazu do-
żywotniego)  

• W prawie jazdy zostanie wpisana informację, że kierowca nie ma 
uprawnień do prowadzenie pojazdu niewyposażonego w alcolock 

• Kierowca jest zobligowany do posiadania przy sobie zaświadczenia dot. 
przeglądu technicznego pojazdu z alcolockiem oraz zaświadczenia o 
przeprowadzonej kalibracji urządzenia (raz na 12 miesięcy)  
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ŚCIĄGA KIEROWCY 
6. JAZDA SAMOCHODEM BEZ UPRAWNIEŃ  

Kierowcy zatrzymani w chwili prowadzenia pojazdu 
nieposiadający do tego uprawnień  

Kara grzywny (500zł) z możliwością orzeczenia zaka-
zu prowadzenie pojazdów 

Kierowcy zatrzymani w chwili prowadzenia pojazdu 
niemający uprawnień do prowadzenia określonego ty-
pu pojazdów 

Kara grzywny w wysokości 300 zł 

Kierowcy zatrzymani w chwili prowadzenia pojazdu, 
którym prawo jazdy zostało wcześniej odebrane na 
mocy decyzji administracyjnej  

Kara grzywny, kara ograniczenia lub pozbawienia 
wolności do 2 lat. Sąd może orzec zakaz prowadzenia 
pojazdów.  

7. USUWANIE POJAZDÓW NA KOSZT WŁAŚCICIELI  

Samochody prowadzone przez kierowców, którzy nie 
mają prawa jazdy(nigdy nie mieli, zostało im zatrzy-
mane, odebrane lub przekroczyli limit 24 punktów 
karnych) 

Na mocy decyzji policjanta odholowanie na koszt 
właściciela pojazdu. Policjant ma prawo odstąpić od 
decyzji tylko w przypadku, gdy w samochodzie znaj-
dują się osoby, które mają uprawnienia i znajdują się 
w stanie umożliwiającym prowadzenie pojazdu 

8. PRZEWOŻENIE DZIECI W FOTELIKACH  

O konieczności przewożenia dziecka w foteliku decyduje tylko jego wzrost (do-
tyczy dzieci o wzroście niższym niż 150 cm); usunięto kryterium wieku. 
Dziecko  o wzroście od 135 cm można przewozić na tylnej kanapie zapiete w pa-
sy bezpieczeństwa, bez foteloka lub przystawki na siedzisko – tylko w przypadku, 
gdy nie zmieszczą się w żaden dostępny na rynku fotelik 
Dziecko w wieku co najmniej 3 lat można przewozić  jako trzecie na tylnej kana-
pie, zapiete w pasy, bez fotelika – tylko w przypadku gdy zamontowane są  fote-
liki, w których znajdują się inne dzieci i nie ma miejsca, by zamontować trzeci fo-
telik 
Dziecko można przewozić w foteliku, tyłem do kierunku jazdy samochodem wy-
posażonym w przednią poduszkę powietrzną dla pasażera – tylko pod warunkiem 
jej dezaktywacji. 

Naruszenie przepisów do-
tyczących przewożenia 
dzieci grozi mandatem w 
wysokości 150 zł i 6 pkt 
karnych  

9. ZWOLNIENIE Z KORZYSTANIA Z PASÓW BEZPIECZEŃSTWA 

Obowiązek korzystania z pasów bezpieczeństwa nie dotyczy: 
• Osoby mającej zaświadczenie  lekarskie o przeciwwskazaniu do używania pa-

sów bezpieczeństwa; (poprzednio wymagane było orzeczenie lekarskie) 
• Kobiety o  widocznej ciąży 
• Kierującego taksówką podczas przewożenia pasażera 
• Instruktora lub egzaminatora podczas szkolenia lub egzaminowania 
• Policjanta, funkcjonariusza ABW, agencji wywiadu, służby kontrwywiadu 

wojskowego, , centralnego biura antykorupcyjnego, straży granicznej, inspek-
tora kontroli skarbowej,  funkcjonariusza celnego i służby więziennej, żołnie-
rza sił zbrojnych – podczas przewożenia osoby zatrzymanej. 

• Funkcjonariusza BOR podczas wykonywania czynności służbowych 
• Żołnierza żandarmerii wojskowej podczas wykonywania czynności ochron-

nych (nowość) 
• Zespołu medycznego podczas udzielania pomocy medycznej 
• Konwojenta podczas przewożenia wartości pieniężnych 
• Osoby chorej lub niepełnosprawnej przewożonej na noszach lub w wózku in-

walidzkim 

Naruszenie przepisów do-
tyczących korzystania z pa-
sów bezpieczeństwa przez 
kierującego grozi manda-
tem w wysokości 100 zł i 2 
punkty karne.  

10. JAZDA NA ROWERZE PO SPOŻYCIU ALKOHOLU LUB W STANIE NIETRZEŹWOŚCI  

Rowerzysta, który jedzie pojazdem w stanie po spoży-
ciu alkoholu (od 0,2 do 0,5 promila alkoholu we krwi) 
zatrzymany przez policjanta  

Mandat od 300 do 500 zł (nowość) 

Rowerzysta jadący na rowerze w stanie nietrzeźwości 
(powyżej 0,5 promila alkoholu we krwi)  

Mandat w wysokości 500 zł (nowość)  

Rowerzysta, który jedzie pojazdem w stanie po spoży-
ciu alkoholu (od 0,2 do 0,5 promila alkoholu we krwi) 
stwarzający zagrożenie w ruchu drogowym 

Możliwe skierowanie sprawy do sądu. Sad może wy-
mierzyć karę grzywny od 20 zł do 5 tys. zł., zakaz 
prowadzenia pojazdów innych niż mechaniczne od pół 
roku do 3 lat, karę aresztu na okres od 5 do 14 dni 
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ŚCIĄGA KIEROWCY 
Rowerzysta jadący na rowerze w stanie nietrzeźwości 
(powyżej 0,5 promila alkoholu we krwi) stwarzający 
zagrożenie w ruchu drogowym 

Możliwe skierowanie sprawy do sądu. Sad może wy-
mierzyć karę grzywny od 50 zł do 5 tys. zł., zakaz 
prowadzenia pojazdów innych niż mechaniczne od pół 
roku do 3 lat, karę aresztu na okres od 5 do 30 dni 

MANDATY ZA PRZEKROCZENIE PRĘDKOŚCI  

od 6 – 10 km/h do 50 zł i 1 pkt 
od 11– 20 km/h od 50 zł do 100 zł i 2 pkt 
od 21 – 30 km/h od 100zł do 200 zł i 4pkt 
od 31 – 40 km/h od 200 zł do 300 zł i 6 pkt 
od 41 – 50 km/h od 300 zł do 400 zł i 8 pkt 

od 51 km/h od 400 zł do 500 zł i 10 pkt 

PRZEPISY O KTÓRYCH KIEROWCY CZĘSTO ZAPOMINAJĄ  

Po stłuczce zjedź z drogi. Niedopełnienie obowiąz-
ków przez uczestników wypadku poprzez nieusu-
nięcie pojazdu z miejsca wypadku, w którym nie 
było zabitego lub rannego 

Mandat w wysokości  150 zł, bez punktów karnych 

Bagażnik rowerowy montowany na haku holowni-
czym, w przypadku gdy konstrukcja zasłoni tablicę 
rejestracyjną i światła pojazdu  

Mandat w wysokości  100 zł, bez punktów karnych (kara 
minimalna)  Uwaga! Zabronione jest odkręcenie tylnej 
tablicy rejestracyjnej od samochodu i umieszczenie jej na 
uchwycie  na rowery 

Nie zasłaniaj tablic rejestracyjnych. Umieszczenie 
na pojeździe ładunku w sposób zasłaniający tablice 
rejestracyjne lub inne tablice albo znaki, w które 
pojazd jest wyposażony  

Mandat w wysokości  100 zł, 0 punktów karnych, ale za-
krywanie świateł oraz urządzeń sygnalizacyjnych, tablic 
rejestracyjnych lub innych wymaganych tablic, które 
powinny być widoczne – 3 pkt karrne 

Parkując samochód wyłączaj silnik – pozostawie-
nie pracującego silnika podczas postoju na obsza-
rze zabudowanym jest zabronione 

Mandat w wysokości  100 zł, bez punktów karnych 

Nie zawracaj z pasa do skrętu w lewo. Zabronione 
jest zawracanie z pasa przeznaczonego tylko do 
skrętu w lewo. 

Mandat w wysokości  od 200 zł do 400 zł, 5 punktów 
karnych. Dodatkowo można zostać ukaranym mandatem 
w wysokości 250 zł za niestosowanie się do znaku 
„strzałka kierunkowa do skręcania” 

Nie parkuj tyłem na chodniku – można parkować 
tylko przodem lub równolegle.  

Mandat w wysokości  100 zł, 1 pkt karny 

Przepuszczając pojazdy uprzywilejowane, możesz 
przejechać na czerwonym świetle. 

Można minąć sygnalizator, stojąc na czerwonym świetle 
w celu przepuszczenia pojazdu uprzywilejowanego. Na-
leży jednak zachować ostrożność. Wjeżdżając na skrzy-
żowanie na czerwonym świetle, w razie kolizji, winny 
będzie kierowca, który nie miał zielonego, także w przy-
padku, gdy umożliwiał przejazd pojazdowi uprzywilejo-
wanemu 

Pasażer nie zapiął pasów- zapłaci również kierow-
ca 

Kierowca mandat w wysokości 100 zł i 4 pkt karne, pa-
sażer –mandat w wysokości 100 zł  

Rozmowa przez telefon bez zestawu głosnomówia-
cego 

Mandat w wysokości 200 zł i 5 pkt karnych  

Używanie tylnych świateł  przeciwmgielnych – 
można używać tylko wtedy, gdy widoczność spad-
nie do mniej niż 50 metrów 

Mandat w wysokości 100 zł i 2 pkt karne 

Kara za mruganie „Długimi” – mruganie światłami 
w celu ostrzeżenia nadjeżdżających kierowców o 
kontroli prędkości  

Mandat w wysokości 200 zł i 3 pkt karne 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Czas jest najlepszym lekarstwem na smutek,   wspomnień nikt nam nie odbierze, zawsze będą z nami” 

Pani Krystynie Tolasz   
wyrazy szczerego współczucia  z powodu śmierci  

męża  śp. Wiktora Tolasz 
składają 

koleżanki z KGW Łazy 
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CO ZROBIĆ GDY UKĄSIŁ CIĘ KLESZCZ?  
 
Nawet, co trzeci kleszcz jest nosicielem patogenów wywołujących groźne 
choroby (borelioza, babeszjoza, bartonelloza). W Polsce notuje się rocznie 3,6 
tys. przypadków zachorowań na boreliozę. Wczesna diagnostyka daje naj-
większą szansę na szybkie rozpoczęcie leczenia i uniknięcia uciążliwych po-
wikłań.  

Sprawdź, co należy zrobić po ukąszeniu kleszcza 
i jak go bezpiecznie usunąć. Ukąszenie przez 
kleszcza nie zawsze musi wymagać interwencji le-
karza. W większości przypadków kleszcza można 
usunąć samemu. Należy przestrzegać kilku zasad, 
by prawidłowo usunąć kleszcza i uchronić się przed 
groźnymi chorobami: boreliozą, odkleszczowym 
zapaleniem mózgu i anaplazmozą. 
Jak prawidłowo usunąć kleszcza? 
Podstawowa zasada? Im wcześniej kleszcz zostanie 
usunięty z naszego ciała, tym mniejsze prawdopo-
dobieństwo zakażenia boreliozą lub/i odkleszczo-
wym zapaleniem mózgu. Jeśli okaże się jednak, że 
nie jesteś w stanie usunąć kleszcza sam, udaj się jak 
najszybciej do lekarza lub na pogotowie. 
Usuwanie kleszcza krok po kroku 
- wysterylizuj spirytusem spiczastą pęsetę  
- złap kleszcza jak najbliżej powierzchni skóry 
- stanowczo pociągnij przeciwnie do kierunku 
wkłucia i wyciągaj, do momentu aż zauważysz jego 
głowę 
- po wyjęciu kleszcza, umieść go na papierze i 
sprawdź, czy został usunięty w całości 
- odkaź miejsce i okolice ukąszenia spirytusem 
- po usunięciu kleszcza dokładnie umyj ręce spiry-
tusem i mydłem 
Czego nie wolno robić podczas usuwania klesz-
cza? 
- nigdy nie usuwaj kleszcza gołymi rękami, użyj np. 
kosmetycznej pensety 
- za żadne skarby nie łap kleszcza za jego obrzęk-
nięty brzuch, możesz wtedy wycisnąć do swojego 
organizmu zakażony płyn 
- nigdy nie przekręcaj kleszcza, ponieważ jego gło-
wa może pozostać w twoim ciele 
- nie duś kleszcza masłem, wazeliną, alkoholem, la-
kierem do paznokci czy benzyną. Tak możesz 
sprowokować wymioty - kleszcza i poważnie 
zwiększysz ryzyko wystąpienia infekcji 
Co zrobić, gdy nie usuniemy główki kleszcza? 
Często zdarza się, że podczas usuwania kleszcza, 
jego głowa pozostaje w naszej skórze. Co wtedy 
powinniśmy zrobić? Zdezynfekować spirytusem 
skórę i poczekać, aż głowa owada odpadnie sama. 
W żadnym wypadku nie wolno nacinać skóry, po-
nieważ tak możemy sprowokować zakażenie bakte-
ryjne. 
Gdy kleszcz zostanie usunięty, należy go umieścić 
w plastikowym pudełeczku i jak najszybciej wysłać 
do jego zbadania (najlepsze badania metodą PCR) 
prowadzi Centrum Badań DNA w Poznaniu i 
Laboratorium Medgenetix w Warszawie. Należy 

pamiętać, że szybka i precyzyjna diagnoza pozwoli 
podjąć ewentualne odpowiednie działania przez le-
karzy. 

DLACZEGO WARTO WYKONA Ć BADANIE 
KLESZCZA?  

Kleszcze są nosicielami chorobotwórczych bak-
terii i pierwotniaków wywołuj ących u człowieka 
groźne często przewlekłe choroby. Do Najczęst-
szych należy borelioza (krętkowica kleszczowa, 
choroba z Lyme), spowodowana przez bakterie 
Borrelia burgdorferi. Charakterystyczne dla tej 
choroby jest rumień wokół miejsca ugryzienia, 
gorączka, osłabienie, bóle mięśni i stawów. 
Bardzo ważne jest szybkie rozpoznanie nie tylko ze 
względu na powikłania, ale też na czas i koszty le-
czenia tego schorzenia. W pierwszej fazie zaraz po 
tym jak na ciele pojawi się rumień choroba jest ła-
twa do wyleczenia, jeśli jednak dojdzie do powi-
kłań, leczenie staje się utrudnione, długotrwałe i 
kosztowne. 
Zdaniem wielu specjalistów lekarze pierwszego 
kontaktu zbyt pochopnie zalecają swoim pacjentom 
kurację antybiotykową po każdym ugryzieniu przez 
kleszcza. Lekarz powinien zastosować antybiotyk 
wówczas antybiotyk wówczas, gdy wokół ugryzie-
nia pojawi się duży, bolesny odczyn. Zdarza się 
jednak, że u niektórych pacjentów pierwsze stadium 
boreliozy przebiega bezobjawowo. Rozwiązaniem 
ułatwiającym podjęcie decyzji o zastosowaniu le-
czenia jest zbadanie samego kleszcza, czy był nosi-
cielem boreliozy oraz innych chorób. 

KIEDY NAJCZ ĘŚCIEJ ATAKUJ Ą 
KLESZCZE?  
Kleszcze najczęściej żerują na zwierzętach (polne 
myszy, zające i krowy), ale żywią się też ludzką 
krwią. Przy temperaturze powietrza powyżej 7-
10°C (od połowy marca do końca listopada), klesz-
cze non stop polują na żywiciela. 
Atakują nie w głębi lasu lub na środku polany, ale 
obrzeżach. Ulubionym miejscem są również pobo-
cza wąskich ścieżek i miejsca pod drzewami. 
Obrzeżki gołębie często przychodzą do mieszkań 
przez otwarte okna i drzwi balkonowe a nawet ka-
nały wentylacyjne. Gromadzą się na ścianach i w 
szparach w podłodze, pod parapetami i tapetami. 
Kleszcze pospolite i łąkowe atakują najczęściej w 
ciągu dnia. Najaktywniejsze są około 8.00 i od 
15.00 do północy), natomiast kleszcz obrzeżek ata-
kuje tylko nocą. 

www.borelioza.info.pl 
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Agencja Usług J ęzykowych Polok Krzysztof 
43-384 JAWORZE  ul. Zaciszna 698,   tel. (0-33) 817 -25-68  tel. kom. (0-)602-574-561 

e-mail: sworntran@interia.pl  
Regon: 273609985           NIP: 642-172-49-39 

Nr Konta Bankowego: 37-1050-1344-1000-0004-0323-1731 ING Bank Śląski o/Rybnik  
============================================================ 

Tłumacz przysi ęgły j ęzyka angielskiego 
dr hab. Krzysztof Polok 

zakres usług: 
- tłumaczenia przysięgłe dokumentów z oraz na język angielski 
- tłumaczenia sądowe 
- tłumaczenia dowolnych dokumentów 
- tłumaczenia specjalistyczne (j. medyczny, j. prawniczy, j. biznesu) 
- indywidualne zajęcia językowe 
Krótkie terminy!  

 
 

INWENTARYZACJA STANU LASU W LATACH 2015 - 2019 

Minister Środowiska uprzejmie informuje, że zgodnie z art. 13a ust. 2 Ustawy o lasach w bieżącym 
roku w lasach wszystkich form własności, w tym także w lasach niestanowiących własności Skarbu 
Państwa, na terenie całego kraju, rozpoczyna się wykonanie opracowania pn. Wykonanie Wieloob-
szarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2015 - 2019.  

 .     

CSR – CELUJ W SWÓJ ROZWÓJ 
 
Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości z Bielska-Białej zaprasza do 

udziału w projekcie „CSR – Celuj w Swój Rozwój”.  
Projekt jest skierowany do podmiotów ekonomii społecznej z subregionu południowego (powiat bielski, cie-
szyński, żywiecki oraz m. Bielsko-Biała) oraz przedsiębiorców z woj. śląskiego.  
Znajdź sposób na rozwój swojej firmy poprzez działania społecznie odpowiedzialne (CSR)  

• zwiększ zaufanie pracowników i zbuduj trwałe relacje z otoczeniem,  
• podziel się swoim know-how i skorzystaj z wiedzy i doświadczenia innych,  
• zwiększ zaangażowanie i odpowiedzialność pracowników,  
• poznaj niestandardowe rozwiązania, które pozwolą wyróżnić się na rynku i wytyczyć nowe trendy.  

Nie wiesz jak to zrobić?  
Nasz projekt „CSR – Celuj w Swój Rozwój” ułatwi Ci znalezienie najlepszego rozwiązania. Tworzymy bez-
płatną platformę łączącą biznes z otoczeniem. Już dziś umów się na spotkanie, a powiemy Ci jak zwiększyć 
konkurencyjność firmy i być społecznie odpowiedzialnym.  
Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości  
33 496 02 33, csr@bcp.org.pl  
www.owes.bcp.org.pl  
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BIURO RACHUNKOWE 

ELDORO 

ANNA BABICKA 

Tel.: 505 004 281 

www. księgowość-eldoro.pl 

SZYCIE KOŁDER I WYROBÓW 

Z WEŁNY, PUCHU, PIERZA 
Usługi : wszystkie przeróbki � gręplowanie 
wełny �czyszczenie pierza 
Sprzedaż wyrobów gotowych  
Kołdry antyalergiczne � z puchu � z pierza � 
do filcowania 

Promocja! Do każdej kołdry „jasieczek” 
 

43-386 Świętoszówka, ul Ogrodowa 59 
Tel.: 33 815 29 87; 601 326 664 

www.galinska.com.pl 
e-mail: biuro@galinska.com.pl 

 

KWIACIARNIA „STOKROTKA” 
Międzyrzecze Górne  

ul. Centralna 175 (OSP) 
Tel.: 604 601 370 

Zapraszamy:   900-1630    

       w soboty  900-1400 

Polecamy: wiązanki okolicznościowe, wieńce i palmy 

pogrzebowe, kwiaty doniczkowe, bukiety ślubne, 
 strojenie aut, kościołów i sal weselnych. 

W sprzedaży wiele  roślin do ogrodu, ziemia i nawozy 
SERDECZNIE ZAPRASZAMY  

www.kwiaciarniamiedzyrzecze.pl 
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PROFESJONALNE CZYSZCZENIE 
 
dywanów i wykładzin 
tapicerki meblowej  
i samochodowej 
 

tel. 694 168 920 
www.top-clean.pl 
 

dla mieszkańców Gminy Jasienica 

-RABAT 10% 

ZAPRASZAMY 
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„ M E T A L - M A X ”  

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

Poleca: 
� gwoździe, śruby, nakrętki, podkładki 
� narzędzia ogrodowe 
� elektronarzędzia 
� artykuły elektryczne 
� artykuły spawalnicze 
� farby 

Zapraszamy 
Od poniedziałku do piątku    800 - 1630 

                                     sobota     800 - 1330 

  

K W I A C I A R N I A  
W ŚWIĘTOSZÓWCE 

E.A. WASZEK 
tel.:  603 604 333 

czynne: 
pon-pt :                 900-1700 
sobota:                  800-1500 

 

Oferujemy:  
 wiązanki okolicznościowe 
 bukiety  ślubne 
 palmy i wieńce pogrzebowe 

�  �  � 
E.A. WASZEK 
Jasienica 1072  
ul. Cieszyńska  

Polecamy: 
� Ziemię, Torf, Korę, 
� Nawozy, Odżywki 
� Kwiaty sztuczne 
� Kompozycje nagrobne 
� Znicze, wkłady  
� Kwiaty doniczkowe  

Wyprzedaż kwiatów balkonowych 
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reklama w miesięczniku 

„Jasienica” 

tylko  0,60 zł  za 1 cm
2
. 

Ogłoszenia drobne 

– 1 zł  - za słowo 

                   

�  Z A K Ł A D  P O G R Z E B O W Y  �  

SZYMALA ALEKSANDER 
Świętoszówka, ul. Szkolna 138 

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

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

� autokarawan � wieńce i wiązanki � przewóz zwłok po 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  

 

 

EKSPRESOWA NAPRAWA 
I WYKONANIE PROTEZ 

BIERY, ul. Ogrodowa 
TEL.:    504 131 134 

                                33 819 48 77 

 

   

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

NAJMŁODSI 
 STRAŻACY 
 PODCZAS  
„LATA  
W 
 JASIENICY” 
 

 

VII PRZEGLĄD ZESPOŁÓW 
REGIONALNYCH 
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