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Dzwonek!  
Rok szkolny się zaczyna,  
Znów dni popłyną pracowite 
Nad książką szkolną,  
nad zeszytem. 
Życzę wam wszystkim  
na początek szkolnego roku  
samych piątek 
uczcie się  jak mawiacie w dechę 
i niech z was szkoła ma pociechę. 

(Jan Brzechwa) 
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ŻYCZENIA OD WÓJTA DLA UCZNIÓW I NAUCZYCIELI 
Od szkolnego przedstawienia i życzeń 
od wójt Janusza Pierzyny dla uczniów i 
nauczycieli rozpoczęła się w czwartek 
gminna inauguracja roku szkolnego 
2016/2017 w Szkole Podstawowej w Ja-
sienicy.  
Na uroczyste rozpoczęcie roku szkolne-
go mała sala gimnastyczna kompleksu 
edukacyjnego w Jasienicy zapełniła się 
dziećmi ze szkoły, nauczycielami, za-
proszonymi gośćmi i rodzicami. Piąto-
klasiści zaprezentowali krótkie przed-
stawienie o końcu wakacji i rozpoczęciu 
roku szkolnego, za co zebrali sporo 
braw. Inaugurując rok szkolny, wójt Ja-
nusz Pierzyna podziękował nauczycie-
lom i rodzicom, którzy licznie towarzy-
szyli swoim pociechom podczas akade-
mii. – Mam nadzieję, że docenicie ten 
trud waszych rodziców, którzy tak trosz-
czą się o waszą przyszłość, nieustannie czynią starania, aby zapewnić wam jak najlepsze wykształcenie 
– zwrócił się do uczniów.  
Wójt nawiązał też do szkolnego przedstawienia, rozpoczynającego uroczyste rozpoczęcie roku szkol-
nego, w którym uczniowie przypomnieli, że 1 września to również rocznica napaści Niemiec hitlerow-
skich na Polskę. – To ważne, aby pamiętać o naszej przeszłości i wyciągać z tego wnioski. I być 
wdzięcznym za życie w takich czasach, w których można bez przeszkód się uczyć – wyjaśniał wójt Ja-
nusz Pierzyna. Życzył uczniom dobrych wyników w nauce i jak najlepszego wykorzystania czasu, spę-
dzonego w szkole. Nauczycielom i pracownikom szkoły z kolei wójt życzył satysfakcji, że ich pod-
opieczni zdobywają nową wiedzę i umiejętności.  
W tym roku szkolnym w szkołach podstawowych w gminie Jasienica naukę rozpoczyna 1664 uczniów, 
zaś w gimnazjach – 592. Do przedszkoli publicznych będzie uczęszczać 922 przedszkolaków.  

  www.jasienica.pl 
 

STUDIUM ZAGOSPODAROWANIA PRZYJĘTE 
Blisko 600 uwag do nowego Studium zagospodarowania przestrzennego zgłosili mieszkańcy gminy 

Jasienica. W środę 31 sierpnia na wniosek wójta Janusz Pierzyny Rada Gminy Jasienica uchwaliła na 
sesji ten dokument, który pozwoli przygotować Plan przestrzennego zagospodarowania gminy.  

Najważniejszym punktem sesji Rady Gminy było jednak przyjęcie blisko 600 uwag i uchwalenie 
zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jasienica”. – 
Ta chwila była od dawna wyczekiwana przez wielu z nas, tak mieszkańców, którzy mają plany, zwią-
zane ze swoimi gruntami, jak i przez pracowników Urzędu Gminy, którzy poświęcili na analizę i usta-
lania wniosków wieleset godzin. W naszym gminnym interesie było takie zaplanowanie przestrzeni, 
abyśmy mieli i tereny budowlane, na postawienie nowych domów, i przemysłowo-usługowe, ale też, 
aby zostało nam wystarczająco dużo terenów rolniczych. Dzięki temu gmina będzie mogła rozwijać się 
w sposób rozsądny i zrównoważony – wyjaśniał wójt Janusz Pierzyna.  

Prace nad studium rozpoczęły się w 2010 r., kiedy zostało wyłożone po raz pierwszy i spisane uwa-
gi. Od tego czasu dokument został wyłożony jeszcze dwukrotnie do wglądu i naniesienia uwag przez 
mieszkańców. Gotowe studium wejdzie do obrotu prawnego po 30 dniach.  

Na podstawie: www.jasienica.pl 

Wydawca miesięcznika samorządowego „Jasienica”:  Gmina  Jasienica 
Realizacja wydawnicza: Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy, 43-385 Jasienica 1360,  tel.:33 821 20 56; e-mail: 
gok@jasienica.pl; Redaktor naczelny Romuald Bożko, e-mail: braldo@interia.pl;  Z-ca red. naczelnego, red. techniczny, 
skład: Zofia Polok, e-mail: polzo@vp.pl;  
Druk: „Prasa Beskidzka” Sp. z o.o., 43-300 Bielsko-Biała, ul. Dubois 4 
Redakcja nie zwraca nadesłanych tekstów oraz zastrzega sobie prawo ich skracania bez uprzedniego powiadomienia au-
tora, zmiany tytułów i opracowania redakcyjnego. Za treść reklam i ogłoszeń redakcja nie ponosi odpowiedzialności. 
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RELACJE WÓJTA GMINY JASIENICA                 
JANUSZA PIERZYNY 

DOŻYNKI GMINNE 
2016 
      Należą się bardzo wiel-
kie słowa uznania dla ludzi 
zaangażowanych w organi-
zowanie dożynek gmin-
nych, które odbyły się 28. 
sierpnia br. 

Chciałbym bardzo serdecznie podziękować gazdom 
tegorocznych dożynek Państwu Czesławie i Stanisła-
wowi Heczko, jak również: sołtysom i radom sołec-
kim z Bielowicka i Łazów radnym z Bielowicka, ła-
zów i Świętoszówki, KGW Bielowicko, Łazy i Jasie-
nica, wszystkim organizacjom i stowarzyszeniom,  
mieszkańcom  sołectw Bielowicko i Łazy, za podjęcie 
się organizacji i włożony ogrom pracy wykonanej spo-
łecznie przez ludzi dobrej woli. Jest to godne podziwu 
i wielkiego uznania. W tym miejscu kieruję serdeczne 
podziękowania do wolontariuszy, którzy pracowali    
w dniu dożynek i wcześniejszych przygotowaniach, 
pieczenia kołaczy i gastronomii, organizując poczę-
stunek dla uczestników dożynek oraz wszystkich go-
ści. Dziękuję tym, którzy pomagali sołectwom organi-
zującym uroczystości. 
W pomoc zaangażowane było KGW Jasienica. Dzię-
kuję mieszkańcom tej części gminy Jasienica, przez 
którą przejeżdżał korowód dożynkowy, za udekoro-
wanie trasy przejazdu płodami ziemi i sprzętami rolni-
czymi oraz osobom, które uczestniczyły w tym wyda-
rzeniu, w strojach regionalnych. Bezinteresowne za-
angażowanie stanowi o sile gminy Jasienica. To, że 
wspólnie się bawimy i wspólnie pracujemy. Nieważne 
są wtedy poglądy czy wyznanie, nieważne kto jest z 
jakiego sołectwa lecz najważniejsza jest wspólnota 
wokół realizowanej sprawy i to, że wszyscy jesteśmy 
razem. I za to bardzo wszystkim dziękuję. Jak powie-
działem podczas uroczystości dożynkowych - gminę 
Jasienica zamieszkuje 24 tys. mieszkańców. Każdy 
kto coś otrzymuje, powinien zgiąć kolana i podzięko-
wać za otrzymane dary, za to, że dane nam było dożyć 
do następnych dożynek, że mamy co jeść, że jesteśmy 
zdrowi, że realizujemy swoje plany i misje na tej zie-
mi. Dziękuję wszystkim służbom zabezpieczającym 
przebieg uroczystości - druhom strażakom z poszcze-
gólnych jednostek, dziękuję policji, pracownikom 
Urzędu Gminy Jasienica którzy pracowali społecznie 
podczas dożynek, przygotowując miejsce do spotkania 
i w dniu uroczystości służyli pomocą. Dziękuję wy-
stępującym artystom, orkiestrze, zespołom, pocztom 
sztandarowym, myśliwym. Dziękuję, że tymi działa-
niami wszyscy kształtują wizerunek gminy Jasienica, 
który napawa nas dumą i wielkim zadowoleniem. 
Szczególne podziękowania kieruję do uczestników ko-
rowodu dożynkowego, właścicieli zaprzęgów konnych 
oraz do wszystkich prezentujących sprzęty rolnicze, co 
dodaje uroku tym obrzędom i wymaga dużego wkładu 
pracy, czym budzą szczególny szacunek, nie tylko 
władz gminy, ale i oczekujących na trasie przejazdu 
mieszkańców. Tradycją stało się, że mamy korowód 

dożynkowy. Zawsze zapraszamy tych, którzy posiada-
ją zaprzęgi konne, by uczestniczyli w korowodzie, 
kontynuując trwającą od wieków tradycję. Warto po-
kazać zaprzęgi z przełomu XVIII i XIX wieku, ale i te 
nowsze. I chociaż sprzęt ten nie służy na co dzień rol-
nikom, to jest zawsze podziwiany i budzi duże zainte-
resowanie.  Swoim wkładem pracy, każdy z nas doło-
żył swoją cegiełkę do podziękowań Bogu Stwórcy, za 
tegoroczne plony. 
Dziękuję gościom, którzy zaszczycili nas swoją obec-
nością, mimo bardzo licznych obowiązków i spotkań, 
wybrali właśnie dożynki w naszej gminie. Wśród wie-
lu zacnych gości był minister Stanisław Szwed, sena-
tor Andrzej Kamiński, poseł Mirosław Suchoń, po-
słanka Mirosława Nykiel, wicewojewoda  śląski Jan 
Chrząszcz, wicestarosta Grzegorz Szetyński. Nie spo-
sób wszystkich wymienić, ale jak najserdeczniej 
wszystkim, którzy swoją obecnością zaszczycili nasze 
uroczystości najserdeczniej dziękuję. Dziękuję księ-
żom za sprawowanie uroczystej koncelebry. Księżom 
katolickim - proboszczom z Grodźca, Rudzicy, Mię-
dzyrzecza, Mazańcowic i ks. wikaremu z Bielowicka, 
księżom pastorom ewangelickim z Międzyrzecza, 
Wieszcząt i Jasienicy. Dziękuję za uroczystą homilię, 
którą wygłosił ks. Janusz Płatek, który sprawował in-
auguracyjną Mszę Św. obejmując parafię w Bielowic-
ku.. Gminnemu Ośrodkowi Kultury dziękuję za wy-
strój,  przygotowanie i całokształt pracy włożony       
w organizację dożynek gminnych. Wszystkim życzę, 
żeby rok , który będzie przed nami, przyniósł wszyst-
kim spełnienie zamierzeń. Chcę również podziękować 
wszystkim sołectwom, które podejmują się organizacji 
dożynek sołeckich czy parafialnych realizowanych we 
własnym zakresie. 
SPRAWY GOSPODARCZE 
        Spotkałem się z Panem Starostą i w Zarządzie 
Dróg i omawialiśmy możliwość złożenia z programu 
„Schetynówka”, przebudowę drogi relacji z Jaworza 
(potocznie zwanej od Cholewika), gdzie ma być usy-
tuowane rondo, w kierunku do mostu za Fabryką Me-
bli Giętych w Jasienicy. Szacunkowy koszt tego od-
cinka wynosi ponad 8 milionów złotych. Zakres robót 
obejmuje przebudowę drogi, wykonanie chodników.   
Chcemy by starostwo złożyło wniosek w tym zakresie. 
Projekt jest już wykonany i jest przygotowywany 
wniosek. Jeżeli gminy Jaworze i Jasienica podejmą 
uchwałę partycypacji w kosztach budowy, to ze strony 
Pana Starosty jest zapewnienie, że taki wniosek prze-
budowy drogi zostanie złożony. Gmina Jasienica takie 
zapewnienie w partycypacji w kosztach przyjęła na se-
sji sierpniowej.  Pan Starosta zwrócił się do nas, by 
gmina Jasienica dołożyła ze swojego budżetu ponad 
1,2 mln zł do tego zadania. Na całość byłoby dofinan-
sowanie w wysokości 50%, pozostałą część 25% sfi-
nansowałoby starostwo i 25% gminy Jasienica i Jawo-
rze. Ten odcinek drogi jak  i komunikacja ruchu pie-
szych wymagają remontu  i przebudowy. W tym były-
by prace związane z przebudową skrzyżowania w Ja-
sienicy z prawoskrętami    w kierunku Rudzicy i Sko-
czowa, by rozładować korek występujący str. 4 
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tam w godzinach szczytu. Jeśli wszystko potoczy się 
pomyślnie to realizacja tego nastąpi w przyszłym ro-
ku. 
Również rozmawialiśmy o przebudowie drogi od Ma-
zańcowic w kierunku Międzyrzecza Dolnego do bo-
iska. Jest to w trakcie projektowania. Wszystkie 
szczegóły na bieżąco uzgadniamy odnośnie pasa dro-
gowego i możliwości ewentualnego wejścia w teren, 
by realizację tego zadania przeprowadzić w najszer-
szym aspekcie, z wykonaniem chodnika pieszo - jezd-
nego dla komunikacji pieszej i rowerowej. Szczegóły 
będą podane po zakończeniu projektowania i sporzą-
dzenia kosztorysów oraz deklaracji w jakim zakresie 
starostwo będzie finansowało tę inwestycję i w jakim 
gmina Jasienica. 
       W trakcie dyskusji jest odcinek drogi od skrzyżo-
wania w Międzyrzeczu w kierunku ronda w Ligocie    
i wsparcia finansowego dla projektowania i budowy 
tego odcinka. Został wykonany projekt przebudowy    
i myślę, że ta sprawa będzie miała pozytywny wynik. 
LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA 
         Odbyliśmy posiedzenie Lokalnej Grupy Działa-
nia "Ziemia Bielska", podczas którego ustaliliśmy 
harmonogram naboru projektów zgłaszanych również 
przez samorządy, stowarzyszenia i podmioty gospo-
darcze. Wystarczy wejść na stronę internetową Lokal-
nej Grupy Działania "Ziemia Bielska" i zapoznać się   
z harmonogramem oraz konkursami, które chcemy 

ogłosić, aby dofinansować działania w dziewięciu 
gminach, które swoim zasięgiem obejmuje ta grupa. 
STUDIUM ZAGOSPODAROWANIA PRZE-
STRZENNEGO 
       31 sierpnia podczas sesji Rady Gminy Jasienica, 
chcemy przyjąć do realizacji Studium Zagospodaro-
wania Przestrzennego dla Gminy Jasienica. Studium 
było realizowane od 2010 do 2015 roku. Później we-
szła w życie ustawa, podpisana 18 listopada 2015 r. 
przez prezydenta RP, która uniemożliwiała uchwale-
nie studium według starych przepisów, a nie było w 
tym zakresie przepisów przejściowych. W tej sytuacji 
gmina Jasienica podjęła się dopełnienia wszystkich 
wymogów nowej ustawy. Urząd wojewody ma 30 dni 
na wniesienie uwag. Jeżeli takich nie będzie, wejdzie 
w życie. 
Przystąpiliśmy również do zmiany planu wg studium  
z 2010 roku, prace są w trakcie realizacji. Jeżeli te 
prace ze studium, które zostały uchwalone na sesji zo-
staną w obrocie prawnym, to automatycznie wszystkie 
te nieruchomości, działki, które znalazły się w stu-
dium, będą również objęte zmianą planu, który jest w 
trakcie opracowania. Dlatego myślę, że zakres tych 
prac jest bardzo duży. 

Dziękuję za relacje 
R. Bożko 

SZANOWNI RODZICE! 
 
Na podstawie art. 14 ust. 3 i 3a, art. 14b ust.1, art.18 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. 
U. 2015 poz. 2156 z późn. zm.) przypominamy, że: 
Rodzice dziecka w wieku 6 lat, które musi odbyć roczne przygotowanie przedszkolne,  
są obowiązani do: 

1. Dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego zor-
ganizowanego 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. Zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć; 
4. Informowania w terminie do dnia 30 września każdego roku dyrektora szkoły podstawowej lub gimna-

zjum, w obwodzie których dziecko mieszka, o realizacji obowiązku szkolnego spełnianego w sposób okre-
ślony w art. 16 ust. 5b (uczęszczanie dziecka do szkoły poza granicami państwa). 

Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi nauki, na żądanie wójta gminy, na terenie której 
ono mieszka lub jednostki do tego upoważnionej, są obowiązani podać informacje o formie spełniania obowiąz-
ku nauki przez dziecko oraz o zmianach w tym zakresie. 
 
Ponadto przypominamy, że zgodnie z art. 15 wyżej wymienionej ustawy, nauka jest obowiązkowa 
do ukończenia 18 roku życia. 

Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Jasienicy 
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OGROM ZAJĘĆ, NIE PRZESZKODZIŁ SEKRETARZOWI STAMU W UDZIELENIU 
ODPOWIEDZI NA SZEREG PYTAŃ, Z KTÓRYMI ZWRÓCILIŚMY SIĘ DO NASZEGO 
ROZMÓWCY, POSŁA STANISŁAWA SZWEDA, WICEMINISTRA W MINISTER-
STWIE RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. 

Pierwszy raz w historii mieszkaniec Gminy Jasieni-
ca zajmuje tak ważne stanowisko w polskim rzą-
dzie. 

Tego nie sprawdzałem, ale faktycznie to duże wy-
różnienie ale i zobowiązanie, aby dobrze i rzetelnie 
wykonywać swoją służbę, bo tak traktuję sprawowanie 
mandatu posła i pracę w ministerstwie. Od 19 listopa-
da 2015 roku pełnię funkcję Sekretarza Stanu w Mini-
sterstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. To mój 
pierwszy wywiad dla lokalnej gazety samorządowej z 
Gminy Jasienica w nowej roli.  

Dlatego dziękuję za zainteresowanie. Oczywiście 
ze względu na obowiązki w Warszawie moja obec-
ność, tu na miejscu jest w pewnym sensie ograniczona, 
ale zawsze staram się uczestniczyć w różnych impre-
zach i wydarzeniach nie zapominając o mieszkańcach 
gminy, w której mieszkam i w dalszym ciągu funkcjo-
nuje moje biuro poselskie z którego pomocy mogą ko-
rzystać mieszkańcy naszego regionu. 
Jakie są priorytety zmian, które przeprowadza Mi-
nisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej? 

Główne priorytety są zawarte w nowej nazwie mi-
nisterstwa. Są to: rodzina, prawo pracy, rynek pracy, 
emerytury i renty oraz szeroko rozumiana polityka 
społeczna. W ministerstwie odpowiadam za 4 depar-
tamenty, zajmujemy się przede wszystkim walką z 
bezrobociem, sprawami pracowniczymi, dialogiem 
społecznym i w tym obszarze udało się już przeprowa-
dzić konkretne zmiany takie jak: 
- minimalna stawka godzinowa dla umów zleceń, która 
od przyszłego roku będzie wynosiła 13 zł brutto, 
- minimalne wynagrodzenie 2000 zł brutto, które rów-
nież będzie funkcjonowało od przyszłego roku, 
- zmiany w Kodeksie Pracy, w tym m.in. likwidacja 
tzw. syndromu pierwszej dniówki, która wchodzi w ży-
cie już we wrześniu, 
- walka z patologiami na rynku pracy oraz skuteczne 
formy przeciwdziałania bezrobociu, czego efektem jest 
obecna stopa bezrobocia rejestrowanego na poziomie 
8,6%. 

 To jest efekt tych kilku miesięcy pracy! 

Z Pana resortu wyszedł sztandarowy program pol-
skiego rządu – Rodzina 500 plus. Jaka jest ocena 
tego programu po pierwszych miesiącach funkcjo-
nowania? 

To najważniejszy program naszego rządu, jako je-
den z autorów tego programu mogę powiedzieć, że jest 
to bardzo dobre rozwiązanie. Rodzina od początku do 
końca jest i będzie priorytetem dla naszego rządu. Po-
moc trafi do 2,7 miliona rodzin i obejmie wsparciem 
ponad 3,7 miliona dzieci, powiem, że dużo energii i 
zaangażowania kosztowało nas sprawne uruchomienie 
programu 500 plus. W większości samorządy stanęły 
na wysokości zadania. Ja sprawdzałem jego realizację 
m.in. w Województwie Śląskim. Cieszę się, że rów-
nież w tak bliskiej memu sercu Gminie Jasienica 
przyjmowanie wniosków i wypłata świadczeń przebie-
ga sprawnie. Na dzień 31.07.2016 r. w Gminie Jasieni-
ca złożono 1980 wniosków, wydano 1950 decyzji, a ze 
świadczenia korzysta już prawie 3 tys. dzieci. To jest 
budujące…  

Po pierwszym roku funkcjonowania tego progra-
mu będzie przegląd, zobaczymy co da się ulepszyć, 
czy poprawić. Na ten moment widzę jednak, że jest to 
realne wsparcie, z którego korzysta znaczna część pol-
skich rodzin i na pewno program będzie kontynuowa-
ny i zapewniam, że w budżecie państwa są zapewnione 
środki na realizację programu Rodzina 500 plus. 
Mamy w tej chwili rekordowo niskie bezrobocie, 
które wynosi 8,6%. Jak to wygląda na poziomie lo-
kalnym? 

Rzeczywiście lipiec to był kolejny miesiąc znacz-
nego spadku bezrobocia. Tak dobrego wyniku nie było 
od 25 lat. Liczba bezrobotnych. była o 223,7 tys. 
osób niższa niż przed rokiem i wynosiła 1.361 tys. 
osób. Bezrobocie spadło we wszystkich wojewódz-
twach, w woj. Śląskim wynosiło 6,9%. Najbardziej (o 
0,3 punktu ) w województwie zachodniopomorskim 
oraz w województwie warmińsko-mazurskim, a więc 
tam, gdzie od lat bezrobocie utrzymuje się na najwyż-
szym poziomie.  

Jeżeli chodzi o nasz region, który zawsze interesu-
je mnie w sposób szczególny to najniższe bezrobocie 
było w Bielsku-Białej (około 3,7%). Nieźle wygląda 
też sytuacja w Powiecie Bielskim, gdzie bezrobocie w 
lipcu wynosiło 6,0%. Cieszy również fakt, że w samej 
Gminie Jasienica w lipcu 2016 było zarejestrowanych 
tylko 373 bezrobotnych. W porównaniu do lat wcze-
śniejszych to oczywiście spadek. 
Cieszymy się z tego powodu, ale mamy świadomość 
tego, że dziś na poziomie całego kraju występuje 
problem niskich płac.  
Mówiłem już o tym wielokrotnie. Dlatego nasze dzia-
łania koncentrujemy na wzroście wynagro-
dzeń.  str. 6 
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ROZMÓWA Z POSŁEM STANISŁAWEM SZWEDEM 
 Stąd od stycznia 2017 roku będzie obowiązywało mi-
nimalne wynagrodzenie 2000 zł brutto przy umowie o 
pracę oraz stawka godzinowa 13 zł brutto przy umo-
wach zleceniach. Wierzę, że stopniowo sytuacja na 
rynku pracy będzie ulegała poprawie.  

A co z wiekiem emerytalnym ? 

Tak jak zapowiadaliśmy przed wyborami przy-
wrócimy poprzedni wiek emerytalny dając możliwość 
przechodzenia na emeryturę dla kobiet w wieku 60 lat, 
a dla mężczyzn w wieku 65 lat, przy zachowaniu peł-
nej dobrowolności, te rozwiązania wejdą w życie w 
przyszłym roku. Sprawa jest trudna, choćby z wzglę-
dów budżetowych, ale nasze zobowiązania przedwy-
borcze sukcesywnie realizujemy.  

 Praca w MRPiPS, jak to wygląda „od kuchni”? 

Nie jest to praca łatwa, wymaga wielu wyrzeczeń, 
ale przynosi satysfakcję, zwłaszcza jeżeli coś jest ro-
bione dobrze i konkretnie tak jak np. w przypadku 
500plus. Jeżeli chodzi o pracę "od kuchni", to w resor-
cie odpowiadam za cztery departamenty: prawa pracy, 
funduszy, rynku pracy oraz dialogu i partnerstwa spo-
łecznego. Jest dużo pracy o czym może świadczyć 
m.in. wymieniona powyżej ilość zmian. Ale to oczy-
wiście nie jest wszystko.  

W dalszym ciągu walczymy z patologiami na ryn-
ku pracy. W najbliższej przyszłości czeka nas reforma 
urzędów pracy, czy zmiana w ustawie o związkach 
zawodowych.  Przygotowujemy zmiany w funkcjono-
waniu agencji pracy tymczasowej i podejmujemy się 
napisania nowego kodeksu pracy. To olbrzymie zada-
nie, ale mam nadzieję, że się uda. Odbywam też wiele 

spotkań w terenie m.in. z przedstawicielami związków 
zawodowych, z pracodawcami, samorządowcami, czy 
z dyrektorami powiatowych urzędów pracy. Co ważne, 
wszystkie propozycje zmian są na bieżąco omawiane 
podczas posiedzeń Rady Dialogu Społecznego. Dziś 
mogę z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że sło-
wo dialog wróciło już na dobre do życia publicznego i 
funkcjonuje na zadowalającym poziomie. 

W jaki zakresie obsługuje Pan sprawy lokalne? 

Cały czas na pełnych obrotach funkcjonuje moje 
biuro poselskie w Bielsku–Białej. Jeśli chodzi o spra-
wy lokalne, które są mi najbliższe, to muszę powie-
dzieć o zmianie kategorii drogi S69 na S1 i wpisania 
brakującego odcinka do listy zadań podstawowych. 
Mam nadzieję, że ta inwestycja zakończy się szybko i 
pomyślnie. Ale to oczywiście nie jest wszystko. Moje 
biuro poselskie podejmuje dziesiątki interwencji w 
sprawach naszych mieszkańców, którzy się do nas 
zwracają. Są to różne problemy: od służebności drogi 
poczynając, na problemach w lokalnych zakładach 
pracy kończąc.  

Ze względu na obowiązki w ministerstwie nie mo-
gę każdego dnia spotykać się z mieszkańcami mojego 
okręgu wyborczego. W grę wchodzą weekendy, które 
staram się zawsze odpowiednio zagospodarować 
uczestnicząc w wielu wydarzeniach lokalnych. Zapra-
szam też na moje dyżury poselskie. Zawsze starałem 
się być blisko mieszkańców i to się nie zmienia. Nawet 
teraz, gdzie większość czasu jestem w Warszawie.   

Dziękuję za relacje 
R. Bożko 

  

WAKACJE W GOK W JASIENICY 

Przez cały pierwszy tydzień sierpnia w Gminnym Ośrodku Kultury w Jasienicy odbywały się ciekawe zajęcia i 
warsztaty artystyczne dla wszystkich chętnych dzieci z terenu Gminy Jasienica.  
W pierwszym tygodniu sierpnia dzieci w wieku od 4 do 13 lat uczestniczyły w zajęciach, bawiąc się oraz aktyw-
nie i twórczo spędzając czas wolny od szkolnych zajęć. - Dzięki przygotowanym zajęciom dzieci stają się od-
ważniejsze, otwarte na współpracę, nabywają różnorodnych umiejętności, również takich które wcześniej spra-
wiały im trudność. Poznają jak ważna jest współpraca w grupie – podkreśla Agnieszka Bronowska, dyrektorka 
GOK w Jasienicy.  
Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy w swej siedzibie na Drzewiarzu przygotował dla uczestników m.in.:  zaję-
cia artystyczne, podróżnicze oraz ruchowo-teatralno-muzyczne. Dzieci wykorzystały różne techniki, malowanie 
na tkaninie, zdobienie przedmiotów drewnianych z użyciem papierów dekoracyjnych oraz efektownych farb i 
lakierów, tworzą kolaże. Oprócz warsztatów plastycznych, dzieci starsze przygotowały także inscenizacje inspi-
rowane legendą „Śpiący Rycerze w Giewoncie”, jak również tematyczne rodem z pirackich opowieści „Wyspy 
Skarbów” Stevensona i zawiązane z miastem Kraków i Smokiem Wawelskim, które prezentowały swoim młod-
szym kolegom.  
Podsumowaniem pierwszego tygodnia „Wakacji z GOK Jasienica” była wycieczka do „Leśnego Grodu” w Mi-
lówce, gdzie na uczestników czekał szereg atrakcji m. in.  zwiedzanie mini zoo, w którym hodowane są ciekawe 
gatunki zwierząt, spacer z przewodnikiem po leśnym grodzie bogatym w niespotykaną roślinność, warsztaty ma-
lowania figurek gipsowych tematycznie związanych z grodem oraz ognisko z pieczeniem kiełbasek.  
Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy i jego filie przygotowały bogatą ofertę różnego rodzaju zajęć, m.in.: pla-
stycznych i tanecznych. W lipcu zajęcia odbywały się w Bierach, Mazańcowicach i Rudzicy, z kolei w sierp-
niu realizowane są – w Jasienicy, Międzyrzeczu Górnym i Mazańcowicach.  

  www.jasienica.pl 
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„TRADYCJO, TRADYCJO, ZOSTAŃ TU. COŚ TRZEBA ZOSTAWIĆ DZIECIOM. 
W TRADYCJI SIĘ SNUJE POLSKI DUCH I ŹRÓDŁA PRZESZŁOŚCI LECZĄ"    

DOŻYNKI GMINNE 2016 
Podtrzymując piękną tradycję świętowania doży-

nek, w dniu 28. sierpnia,  odbyły się Dożynki 
Gminne,  których organizacja, w tym roku przypadła 
w udziale sołectwom Bielowicko i Łazy .  
Uroczystości rozpoczęły się w gospodarstwie tego-
rocznych gazdów dożynek, państwa Czesławy  i 
Stanisława Heczków z Bielowicka, hodowców by-
ków. Na podwórku przyjęli zaproszonych gości  i 
delegacje ze wszystkich sołectw gminy Jasienica. 
Zebranych tradycyjnie poczęstowano kołoczem przy 
śpiewie Zespołu Regionalnego „Miedzyrzeczanie”.  
Stąd wyruszył  barwny korowód do kościoła pw. św 
Józefa Robotnika w Łazach, gdzie ks. proboszcz Ja-
nusz Płatek w koncelebrze z księżmi dekanatu jasie-
nickiego sprawowali uroczystą Mszę Świętą. Miała 
ona – jak co roku – charakter ekumeniczny. Nabo-
żeństwo było sprawowane przez duszpasterzy Ko-
ścioła Katolickiego  i Ewangelicko-Augsburskiego, 
w obecności wiernych obu wyznań, co od wielu lat 
jest wspaniałym kontynuowaniem zgodnej współ-
pracy, 
Po dziękczynieniu dla Stwórcy za pomyślne plony, 
ponownie uformował się korowód, by udać się do 
Jasienicy. Przejazd korowodu zgromadził wielu ob-
serwatorów wzdłuż całej trasy. Zaś uczestnicy ko-
rowodu mogli podziwiać piękne dekoracje wykona-
ne przez mieszkańców  Bielowicka, Wieszcząt, Ła-
zów   i Jasienicy.  
W Jasienicy odbywała się dalsza część uroczystości.  
Delegacje wszystkich sołectw Gminy Jasienica 

przekazały Wójtowi i Przewodniczącemu Rady 
Gminy tradycyjne wieńce.  

Zespół Regionalny „Jasieniczanka” z udziałem 
tegorocznych gazdów państwa Heczko zaprezento-
wał tradycyjną ceremonię dożynkową ze śpiewem, 
tańcem   i przekazywaniem chleba. Wójt Pierzyna 
pokroił chleb  i zaprosił radnych by poczęstowali 
wszystkich zebranych na znak, by przez cały kolej-
ny rok nikomu chleba nie zabrakło.   

Tegoroczne dożynki zaszczycili swoją obecno-
ścią   liczni goście, m.in. wiceminister, mieszkający 
w Grodźcu, Stanisław Szwed, senator Andrzej Ka-
miński, poseł Mirosław Suchoń, wicewojewoda ślą-
ski Jan Chrząszcz, wicestarosta bielski Grzegorza 
Szetyński, wójt sąsiedniego Jaworza Radosław 
Ostałkiewicz, delegacje z Petrvaldu i Gut, zaprzy-
jaźnionych miejscowości w Republice Czeskiej.  

W części artystycznej na scenie amfiteatru wy-
stąpili Zespół Śpiewaczy Miasta Petřvald (Czechy), 
Zespół Folklorystyczny „Bystrzyca” (Czechy), ze-
spół „Folk Fiesta”, a także „Jędrowski Show” – Mi-
rosław Jędrowski z zespołem. Do tańca przygrywał 
zespół „Preludium”.  
Dla gości imprezy, organizatorzy: Gazdowie, Wójt 
Gminy, Gminny Ośrodek Kultury oraz Sołectwa 
Bielowicko i Łazy,  przygotowali stoiska gastrono-
mii z tradycyjnymi potrawami i napojami, plac za-
baw dla dzieci i wiele atrakcji. Tak by wszyscy 
wspólnie bawili się, jak to przystało na dożynkach. 
Wspaniała atmosfera i organizacja pozwoliła zapo-
mnieć o upalnym dniu pełnym niecodziennych wra-
żeń.  

(Z.P.)
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Dożynki 2016 w Mazańcowicach - relacja i podziękowania 
W sobotę 20 sierpnia w Mazańcowicach odbyły się 
Dożynki Sołeckie. Święto plonów rozpoczęło się 
Mszą Św. Dziękczynną, którą odprawił ksiądz pro-
boszcz Piotr Grochowiecki. 
Następnie, spod kościoła ruszył w stronę budynku 
GOKu korowód prowadzony przez Orkiestrę Dętą 
OSP Mazańcowice. 
W orszaku uczestniczyły przebrane w stroje ludowe 
panie z Koła Gospodyń Wiejskich i Chór „Hejnał” 
oraz dzieci w strojach regionalnych, a także rolnicy, 
którzy zaprezentowali swoje przystrojone maszyny 
rolnicze oraz przedstawiciele lokalnych organizacji    
i mieszkańcy, którzy przybyli świętować zakończe-
nie żniw. 
W korowodzie wzięli udział również zaproszeni go-
ście Poseł na Sejm Mirosław Suchoń, wójt Gminy 
Jasienica Janusza Pierzyna wraz z małżonką, radni 
gminni Tadeusz Kuś i Franciszek Handzel oraz radny 
i sołtys Mazańcowic Wojciech Zawada z małżonką. 
Nawiązując do tradycji wiejskich w korowodzie je-
chała bryczka zapięta w konny zaprzęg, która jeszcze 
do późnych godzin wieczornych woziła mieszkań-
ców po okolicy. Po częściach oficjalnych mieszkań-
cy bawili się na festynie. 
Organizatorzy dożynek sołeckich w Mazańcowicach 
kierują szczególne podziękowania dla Pani Jolanty 
Klisz i Pani Brygidy Kuś za piękne przystrojenie ko-
ścioła oraz dla Państwa Wizner i wszystkich ofiaro-
dawców za płody rolne na ołtarz oraz dla Orkiestry 
Dętej z OSP Mazańcowice za piękną oprawę mu-
zyczną. 
Podziękowania kierujemy również dla Pań z Koła 
Gospodyń Wiejskich za stworzenie tradycyjnego lu-
dowego klimatu dożynek i przygotowanie uroczy-
stości, upieczenie wiejskich kołaczy, ubranie kolo-
rowych strojów ludowych, przyrządzenie pysznych 
posiłków dla gości i udekorowanie GOKu. 
Dziękujemy członkom Chóru „Hejnał” i Radzie Sołeckiej, rolnikom, którzy przyjechali pięknie przystrojonymi 
maszynami rolniczymi, a także wszystkim uczestnikom korowodu, którzy przybyli świętować razem z nami 
święto plonów.          Organizatorzy 

XXIII International Festival 
CHORUS INSIDE CROATIA 

Chór Akademii Techniczno-Humanistycznej 
w Bielsku-Białej w dniach 25-31 sierpnia, 
brał udział w   XXIII  International Festival 
CHORUS INSIDE CROATIA w Rovinj 
(Chorwacja). Rywalizował tam z 19 zespoła-
mi z Chorwacji, Szwecji, Rumunii, Włoch i 
Polski. Chór ATH pod dyrekcją Jana Borow-
skiego został uznany przez jury za najlepszy 
zespół zdobywając następujące nagrody: 
 Grand Prix, 
Złoty Dyplom oraz I miejsce w kategorii E: 
GOSPEL - POP - MODERN ( 30/30 punk-
tów), 
Złoty Dyplom i II miejsce w kategorii C: SA-
CRED/POLYPHONIC MUSIC ( 28/30 punktów). 
W ramach festiwalu chór koncertował w Chorwacji oraz we Wło-
szech (Wenecja).    Redakcja 
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FESTYN PARAFIALNY 
W niedzielę 21 sierpnia proboszcz z Grodźca ks. 

Andrzej Szczepaniak i Rada Parafialna zaprosili 
mieszkańców na festyn parafialny "Na Farskich Ogro-
dach".  

Organizatorzy imprezy, zaoferowali wiele atrakcji 
dla dzieci i dorosłych. Przed publicznością wystąpiły 
Orkiestra „Blach-Kapela”i Zespół „Grodźczanie”, 
działające przy Gminnym Ośrodku Kultury w Jasieni-
cy, zagrała również grupa rockowo-popowa „Pure Li-
fe” z Rybnika z sekcją instrumentów dętych, które 
nadawały jej bałkańskie brzmienie. Dzieci z bliska 
mogły zobaczyć wozy strażackie oraz wyposażenie, 
jakim dysponują strażacy. Był też wodny pokaz, w 
czasie którego druhowie z OSP z Grodźca i Święto-
szówki zaprezentowali pokaz lania wody z węża stra-
żackiego.  

Dodatkową atrakcją wieczoru był występ iluzjoni-
sty. Nie zabrakło wspólnych zabaw, piosenek oraz tań-
ców.  

Podczas festynu jego uczestnicy mogli wziąć 
udział w loterii fantowej, w której był nagradzany 
każdy zakupiony los, a dodatkowo brał on udział w lo-
sowaniu głównej nagrody, czyli roweru. Dzieciaki 
biegały z pomalowanymi twarzami, racząc się słodki-
mi wypiekami i innymi przekąskami. Pachnące stoiska 
kulinarne zachęcały do kupowania domowych specja-
łów, wśród których znalazły się grochówka, kiełbasa, 
czy kołocz. Atmosfera była radosna, artystyczna i ro-
dzinna. Mimo więc, że pogoda nie sprzyjała imprezie 
plenerowej, mieszkańcy Grodźca nie zawiedli i spę-
dzili wspólnie kilka miłych godzin, dobrze się bawiąc.  

www.jasienica.pl 

I RODZINNY RAJD ROWEROWY W BIELOWICKU 
14. 08. 2016r. godz.14 -ta na starcie zameldowało 

się 78 osób po wcześniejszym dokonaniu formalności i 
odpowiednim instruktażu. Rozpiętość wiekowa 
uczestników od 2 do 59 lat, w tym 29 osób to dzieci, 
na których głowach obowiązkowo widnieją kaski. 

Nadciągały złowrogie chmury, ale zawodnicy nie 
rezygnowali i w lekkim deszczyku rozpoczęliśmy rajd. 
Oznaczona 10 km. trasa wiodła z Bielowicka / obok 
Domu Kultury / przez Lasowisko, Wieszczęta, Łazy, 
Świętoszówkę, Grodziec, Bielowicko – meta w miej-
scu startu. Na czele rajdu wóz strażacki OSP-Łazy, za 
nim zawodnicy w grupach po około 10 osób / rodzi-
nami /, co 3 min. wyjeżdżali z miejsca startu, wóz stra-

żacki OSP- Wieszczęta z grupą medyczną kończył 
nasz przejazd. Na półmetku w Świętoszówce, każdy 
zawodnik uwiarygodniony był kolorową pieczęcią. 
Wszystkie newralgiczne punkty na trasie obstawiali 
dzielni strażacy. 

Chęć i siła działania uczestników i wzdychanie or-
ganizatorów do św. Wawrzyńca rozpędziły chmury       
i cały przejazd odbył się przy wspaniałej pogodzie. 
Zmęczeni, ale szczęśliwi wszyscy dojechali do mety. 
Na mecie „zawodnicy” witani przez organizatorów      
i część rodzin brawami, a dzieci otrzymy-
wały baloniki, potem uzupełnienie płynów,  str. 13 
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 „POKOLENIA NA BOISKU” 
CYKL IMPREZ SPORTOWYCH „RUDZICA NA SPOROWO” 

  
KS RUDZICA zorganizował w sobotę 13.08.2016r. 

kilka imprez sportowych, wśród których wiodącą impre-
zą był turniej siatkarski pod nazwą "Siatkarskie Igrzyska 
Olimpijskie Rudzica 2016",  które rozpoczęły się o godz. 
8.00 i trwały do 16.00.W igrzyskach wzięło udział 6 ze-
społów Rudzica I , Rudzica II, Grzmociciele z Wiesz-
cząt, Czecho-Voley z Czechowic, Ustroń z Ustronia oraz 
Kangury z Bielska Białej. Grano systemem każdy z każ-
dym. 

Impreza objęta była patronatem Wójta Gminy Jasieni-
ca, który ufundował dla pierwszych trzech zespołów pa-
miątkowe puchary oraz medale, a także BBTS Bielsko-
Biała, który ufundował piłki Mikasa, ręczniki, smycze 
oraz bezpłatne wejściówki dla uczestników turnieju na 
mecz siatkówki z ich udziałem w Bielsku-Białej. 

Zwyciężyła drużyna Czecho-Volley. drugie miejsce 
zajęła Rudzica I, a trzecie Grzmociciele. Ceremonii wrę-
czenia nagród przewodniczył Przewodniczący Rady 
Gminy Jasienica  Jan Batelt, a gratulacje zwycięzcom 
składali także Wiceprzewodniczący Rady Gminy Cze-
sław Machalica, członkowie Komisji Zdrowia i 
Spraw Społecznych Urzędu Gminy Zofia Polok oraz 
Czesław Gawlas. Byli także obecni członkowie zarządu 
KS RUDZICA z wiceprezesem Stanisławem Adamczy-
kiem oraz prezesem Rudolfem Budnym na czele. 

Dodam tylko, że turniej połączył w rywalizacji poko-
lenia ponieważ wśród uczestników byli 20-latkowie i 60-
latkowie.Najstarszy uczestnik turnieju miał 67 lat dla 
którego to zawodnika pan Jan Szostak ufundował spe-
cjalną nagrodę. 

Po ceremonii wręczenia nagród uczestnicy turnieju zo-
stałi zaproszeni na wspólny posiłek w postaci grilowanej 
kiełbasy, domowego smalcu ze szpyrkami oraz kiszonego 
ogórka. 

Ale to nie koniec sportowego festynu w Rudzicy tego 
dnia.  O godz. 15.00 na naszym Orliku rozpoczął się tur-
niej piłki nożnej dla najmłodszych /wiek 7 do 11 lat/. W 
trakcie meczów oraz po ich zakończeniu dzieci wraz z 
rodzicami również otrzymali poczęstunek. Turniej trwał 
do godz.18-tej. 

O godz. 16.00 na boisku głównym został rozegrany 
mecz piłki nożnej reklamowany jako letni hit piłkarski w 
Rudzicy, pomiędzy reprezentacją OSP RUDZICA oraz 
drużyną juniorów KS RUDZICA. 

Mimo, iż drużyna juniorów została wzmocniona przez 
księdza wikarego z tutejszej parafii oraz radnego gmin-
nego, nie zdołała jednak pokonać dobrze wyszkolonych 
strażaków, z samym prezesem Romanem Nowakiem na 
czele,  który kilka razy indywidualną akcją zagroził 
bramce juniorów. Patrząc na tężyznę fizyczną  oraz 
sprawność naszych druhów z OSP, nie musimy się mar-

twić o nasz dobytek. Na pewno ugaszą wszystko w za-
rodku. 
Zwyciężyła drużyna OSP Rudzica 4:2. 
Zmaganiom naszych sportowców bacznie przyglądała się 
rzesza zwolenników czynnego wypoczynku, gościli śmy 
naszych niepełnosprawnych klubowiczów Klaudiusza 
Siąkałę oraz Damiana Iskrzyckiego, który zdobywa laury 
na całym świecie w dyscyplinie sportu o nazwie "bocci" 
/przepychanie piłeczki dmuchając w nią ustami poprzez 
specjalnie przygotowane do tego celu urządzenie na 
czas/. 
Organizator festynu KS RUDZICA szacuje, że w impre-
zie czynny lub bierny udział wzięło około 250 sób. 
Działaczy klubu cieszy fakt, że obiekty sportowe w Ru-
dzicy tetnią życiem, a zwolenników spędzania wolnego 
czasu na uczestnictwie w zawodach sportowych organi-
zowanych przez nasz klub systematycznie przybywa. 
Na koniec zarząd klubu serdecznie dziękuje wszystkim, 
którzy bezinteresownie włączyli się w organizację całej 
imprezy, a w szczególności Dyrekcji Gimnazjum im.Jana 
Pawła II w Rudzicy, Otylii i Krzysztofowi Pilarz, Da-
mianowi i Krzysztofowi Świńczyk, Renacie Wrzoł oraz 
Renacie Komendera. 

(C.G.)
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Z   G Ó R K I … 
Świat nie jest taki zły  

Dzisiaj ostatni dzień olimpiady – odbywającego 
się co cztery lata spektaklu na emocje, zwycięstwa, po-
rażki, wzruszenia… Dostarczającego milionom wi-
dzów autentycznych przeżyć, bo chyba już tylko oglą-
dając  olimpiadę można mieć pewność, że mecze nie 
są poustawiane, zawodnicy dają z siebie wszystko, a 
duch sportu króluje… 

Nie będzie jednak o olimpijskich zmaganiach, któ-
re chcę wykorzystać jedynie jako pretekst, by powie-
dzieć o czymś jeszcze ważniejszym – o tym, że świat 
nie jest taki zły, że dobra jest (na szczęście) tak wiele 
wśród nas, że tylko czasami uda się je dostrzec, gdy 
zalśni wyjątkowym blaskiem. W tym konkretnym 
przypadku srebrnym blaskiem medalu olimpijskiego, 
który nasz dyskobol przekazał na leczenie ciężko cho-
rego chłopca. To wprost nieprawdopodobne i niewia-
rygodne, że obiekt snów i marzeń, wieloletniego wy-
siłku, zamiast zająć honorowe miejsce w honorowej 
gablocie, został przekazany (przecież z potrzeby serca) 
na taki piękny i humanitarny cel.  Znam tylko jeszcze 
jednego sportowca, już osobiście, z Bielska-Białej, 
który swój złoty medal olimpijski przekazał do 
…zbiorów skarbca na Jasnej Górze, ale to już zupełnie 
inna historia… 

A teraz krańcowo inna, prozaiczne zdarzonko, któ-
re mnie spotkało. Przed kilkunastu laty, pewnie z roz-
targnienia, zapomniałem saszetkę (zawierającą ważne 
dokumenty i pieniądze) na …dachu mojego czerwone-
go malucha, wsiadłem do autka i, jak gdyby nigdy nic,  
ruszyłem przed siebie roztańczonymi ulicami miasta. 

Wprawdzie byłem lekko zdu-
miony, że jacyś ludzie machają 
do mnie, pokazują coś  palca-
mi, ale  - myślałem (o)błędnie 
– może się gorzej, albo lepiej 
poczuli?  Za zakrętem, który 
wziąłem z piskiem opon i ułań-
ską fantazją już nic niezwykłe-
go się nie działo. Ale kiedy po przejechaniu kilkuset 
metrów zatrzymałem się przed znakiem stopu, doje-
chał mnie szary polonez (bo wtedy jeszcze polonezy 
też jeździły), z którego wysiadł kierowca, podszedł do 
mojego „wozu” i ku mojemu niezmiernemu zdziwie-
niu wręczył mi saszetkę, z całą zawartością, która po-
dróżowała na dachu mojego fiacika, na zakręcie spa-
dła, a potem już łańcuszek dobrych ludzi - bo ktoś to 
zauważył, ktoś machał na mnie bym się zatrzymał, 
ktoś podniósł saszetkę, zatrzymał poloneza, wręczył 
kierowcy moją zgubę, a ten pognał za mną, by mi 
przed skrzyżowaniem wręczyć cenną zawartość, którą 
mógłbym utracić bezpowrotnie… 

To dwie zupełnie odmienne, ale za to najpraw-
dziwsze historyjki. Jedna o szlachetnym sportowcu, 
druga o zwariowanym osobniku zapominającym nawet 
głowy, ale łączy je wspólny mianownik: dobro wła-
śnie, jedno skrzące się srebrem, drugie szare i anoni-
mowe… Ale oba piękne, bo świadczące o tym, że mi-
mo wszystko  świat nie jest taki zły…  

                                  Juliusz Wątroba  
 

 

MOWA STAROSTY PRZY WYBIYRANIU SIE MŁODEJ PARY 
DO KOŚCIOŁA 

Witóm piyknie wszystkich, kierzy żeście sie tu 
zebrali z dalsza i z bliższa. Jo przyjechoł tu z daleka, z 
pięknej Ziymi Cieszyńskij, kaj tych zwyczajów wie-
sielowych było moc i jeszcze dzisio tu i tam ło nich 
ludzie pamiyntajóm. Ale moc sie już też potraciło, 
łodchodzóm w zapomniyni, a szkoda. Jo chciołbych 
dzisio przypomnieć mowe starosty. 

Być starostóm to wielki zaszczyt, bo to był na 
wiesielu taki wodzirej, jakoby my to dzisio powiedzie-
li. Za staroste nie pytało sie byle kogo, musioł to być 
człowiek łuczciwy, godny tego zaszczytu, musioł też 
być dobrym mówcóm, czyli wygodany. Mowa jego 
musiała być móndro, a nie żodne fulani. Na takim wie-
sielu starosta nie przemowioł roz ani dwa razy. Musioł 
cosi powiedzieć w chałpie żynicha, przy wybiyraniu 
sie do młoduchy a potym łu młoduchy przed dwiy-
rzami, kiere były zaryglowane. Tu starosta musioł być 
łobrotny, a wygodany coby starosta łod młoduchy sie 
wiela nie łokoconioł, a tyn skarb po kiery przyjechali 
gibko przykludził z kumory. 

Kie staneła młoducha łu 
boku żynicha tak zaczył: 
Za chwile łopuścisz dóm łoj-
cowski, w kierym żeś sie 
wychowała, a przyłóynczysz 
sie do mynża swojigo. Łod 
dzisio nie bydziesz już pod 
łopiekóm łojcowskóm, ale 
łoblubiyńca, kieregoś se wy-
brała za mynża. Pamiyntej, że małżyństwo to dróga 
nie jynołusłano różami, ale wszyscy wiymy, że cho-
cioż by ty róże miyniłyby się nejpiykniejszymi kolo-
rami, to jednak majóm torki. Bo w małżeństwie sóm 
chwile radosne, ale też i chwile łutropiynio i starości. I 
w takich chwilach chocioż bydziesz narzykać, nie za-
póminij, żeby miłość i wierność nigdy nie wygasła w 
waszym małżyństwie. Tóż radzym ci, cobyś do tego 
stanu małżyńskigo nie wstympowała bez rozwagi, bo 
małżyństwo nie trwo rok ani dwa, ale do końca twoje-
go żywota.  str. 12 
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Myślym, żeś se to przed dzisiejszym dniym dobrze 
rozwożyła. Pamiyntej zawsze na słowa naszego Pón-
bóczka: „Szukejcie najprzód Królestwa Bożego, a 
sprawiedliwości Jego, a wszystko insze bydzie Wón 
przydane”. Tego jo Ci, jako starosta, i wszyscy tu ze-
brani życzymy.  
Potym starosta łobrócił sie w stróne żynicha i zaczył: 

Kochany, drogi żytnichu słyszołeś bardzo ważne i 
słószne słowa dotyczónce twoji łoblubiynicy, a przy-
szłej małżónki. W tej łuroczystej chwili chcym też i do 
ciebie przmówić pore słów. Nejprzód łupóminóm cie 
ze serca, obyś se zapamiyntoł, co to za wielki dar łod 
tych uczciwy chłopców łodbiyrosz i pomyśloł jak się 
im za to łodwdziynczysz. Król Salómon powiedzioł: 
„Kiery znaszeł żóne tyn znaszeł rzecz dobróm i do-
stómpił łaski łu Boga”. Tóż miej Marysie w wielkij 
zocy, a miłuj jóm z całego serca w szczyńściu i nie-
szczyńściu, w zdrowiu i chorobie. 

Mili łoblubiy ńcy, dzisio przestómpicie próg domu 
rodzicielskigo i pójdziecie w życi łobce i jeszcze wóm 
nieznane. Na tej nowej dródze niech wóm słóżóm ra-
dy, móndrość i doświadczyni kiereście z dómu łoj-
cowskigo wyniyśli. Pamiyntejcie zawsze, tak ja w tej 
pieśniczce, „Łojcowski dóm to istny raj, dar Łojca 
Niebieskigo, chocioż byś przeszeł cały świat nie 
znońdziesz piykniejszego”. Przypómnym wóm też, że 

pod strzechami waszego łojcowskigo dómu dycki 
mieszkały trzy siostry. Piyrwszo miała na miano pil-
ność, drugo szporobliwość, a trzecio miała na miano 
wytrwałość. Weźcie ich ze sobóm do waszego mał-
żyństwa, kie bydóm mieszkać z wami dobrze bydzie 
się wóm powodzić. Bydóm wóm świycić w waszym 
życiu jak pochodnie, pokazować dróge do szczyńścio i 
pokoju. Tak jak ptoszki łopuszczajóm gniozdka tak i 
wy łopuszczocie dóm łojcowski. A kiej go bydziecie 
łodwiydzać, to już jako goście. Róbcie to jak nejczyń-
ści. W waszym zwiónzku małżyńskim zawsze bydźcie 
se, wierni a kie Pónbóczek łobdarzy was dzieckami 
starejcie sie je wychować tak, jak was łojcowie wasi 
wychowali. Dónżcie zawsze do zgody z rodzinami, 
sómsiadami i z wszystkimi ludziami. Niyście pokój a 
niech cały wasz dóm słóży Bogu i ludzióm. Tego wóm 
dzisio wszyscy tu zgrómadzyni życzymy. Żyjcie tak, 
żebyście wtedy kie łódź waszego życio dobije do 
schyłku mógli powiedzieć: „Dobrze nóm razym było”. 
A teraz popytajcie łojców waszych ło błogosławiyń-
stwo, coby was kludziło przez cały wasz żywot.  
Tekst wygłoszony przez autora na 50 Festiwalu Folk-
loru Polskiego „Sabałowe Bajania”  
Bukowina Tatrzańska 12.08.2016. 

J. N. Josiyniczanin 
 

OD REDAKCJI 
Komisja w składzie: 
1.mgr Aleksandra Bogucka – etnomuzykolog 
2.dr Artur Czesak – językoznawca 
3.mgr Benedykt Kafel – etnograf 
4.mgr Dorota Majerczyk – etnolog 
5.dr hab. Stanisław Węglarz – antropolog kultu-

rowy 
po przesłuchaniu i gruntownej ocenie – zgodnie z 
kryteriami określonymi w regulaminie – 
173 punktów programu we wszystkich konkur-
sach i kategoriach regulaminowych, 
w tym: 42 gawędziarzy (24 dorosłych, 7 młodzie-
żowych, 11 dziecięcych); 
54 instrumentalistów (30 dorosłych, 12 młodzie-
żowych, 12 dziecięcych); 39 śpiewaków solistów 
(28 dorosłych, 4 młodzieżowych, 7 dziecięcych); 

33 grup śpiewaczych 
(24 dorosłych, 3 młodzieżowych, 6 dziecięcych); 
3 starostów weselnych; 1 drużba weselny oraz pa-
ra pytacy z dziewięciu województw: kujawsko-
pomorskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopol-
skiego, podkarpackiego, podlaskiego, śląskiego, 
świętokrzyskiego, wielkopolskiego oraz ze Sło-
wacji, postanowiła przyznać w kategorii: Kon-
kurs na mowę starosty weselnego 
• pierwsze miejsce, wraz z dużą spinką góralską   

i nagrodą pieniężną w wysokości 200 zł, otrzy-
muje: 

– Józef Niesyt z Jasienicy; 
 

Na podstawie protokołu ze strony http://sabalowebajania.pl/protokol-50-

jubileuszowych-sabalowych-bajan/  

 

  

UWAGA!!! 
Jubilatów obchodzących 50-lecie małżeństwa należy zgłaszać 

do Urzędu Gminy odpowiednio wcześniej, gdyż procedura nada-

wania medali przez Prezydenta RP trwa kilka miesięcy. Najlepiej 

uczynić to do końca września każdego roku. 

Prosimy  Rodziny, by zadbały o zgłoszenie Zacnych Jubilatów.  
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DOŻYNKI PARAFIALNE W RUDZICY  

„Dożynki to święto chleba i tych, którzy go współtworzą: Boga  i ludzi”  
Panu Bogu wyraziliśmy naszą wdzięczność uczestnicząc  3 września w 
dziękczynnej Mszy św., w kościele pw. Narodzenia św. Jana Chrzciciela, 
której przewodniczył ks. proboszcz kanonik  Jan Gustyn.  
Dalsza część uroczystości odbyła się w rudzickim amfiteatrze. Tu podzię-
kowano  naszym  drogim rolnikom, ludzio, ciężkiej pracy. 
Drodzy rolnicy, to wy trudzicie się, by nie zabrakło nam chleba powsze-
dniego. Chleb potrzebuje naszego szacunku. Chleb nas łączy przy stole. 
Wyzwala w nas wzajemną życzliwość  i  wreszcie otwiera oczy na  tych, 
którzy potrzebują pomocy.  Kiedy dzisiaj patrzymy na chleb, nie zawsze na 
myśl przychodzą nam słowa św. Alberta, że trzeba być dobrym jak chleb, 
który leży na stole i z którego każdy może odłamać tyle, ile potrzebuje. Gdy 
jest chleb, jest wszystko. Za chleb - ten wspaniały dar waszych rąk, owoc 
waszej pracy – z całego serca wam dzisiaj dziękujemy. 
Z okazji dzisiejszego Święta Plonów życzymy wszystkim, aby chleba w na-
szych domach zawsze było pod dostatkiem. Szanujmy go i szanujmy tych, 
dzięki którym go mamy. Dziękując za całoroczny trud życzymy Wam zaw-
sze udanych plonów, wytrwałości i satysfakcji z wykonywanej pracy.” 
 
 

 
Święto plonów w naszej parafii zaszczycili: wójt Janusz Pierzyna z małżonką, przewodniczący Rady Gminy Jan 
Batelt, ks. proboszcz Jan Gustyn, przewodniczący Rady Powiatu Jan Borowski z radnym Jackiem Staszek, dy-
rektor GOK Agnieszka Bronowska, radni Rady Gminy Jasienica, sołtysi. Uroczystość ubogaciły  delegacje Kół 
Gospodyń Wiejskich strojach regionalnych, poczty sztandarowe, delegacja Klubu Sportowego w Rudzicy, Or-
kiestra Dęta z Międzyrzecza Dolnego i Zespół Regionalny „Koniaków”, zaś do tańca przygrywał Zespół „Kon-
trast”.   
Organizatorzy: Rady Sołeckie i Koła Gospodyń Wiejskich z Rudzicy, Iłownicy i Landeku, Gminny Ośrodek 
Kultury oraz OSP Rudzica przygotowali stoiska gastronomii z tradycyjnymi potrawami i napojami. Dobra za-
bawa trwała do późnych godzin.         (Z.P.) 

 

I RODZINNY RAJD ROWEROWY W BIELOWICKU (CD) 

mały odpoczynek, wzmacniająca grochówka przygotowana przez nasze panie z KGW, lody dla dzieci i losowa-
nie nagród. 

Zabawa była przednia, ale nadciągająca nowa partia groźnych chmur przyśpieszyła zakończenie rajdu. Ca-
łość prowadził i uczestników bawił p. J. Matoga. 

Organizatorzy Towarzystwo Przyjaciół Bielowicka serdecznie dziękują wszystkim uczestnikom rajdu, po-
mocnym strażakom i paniom z KGW, oraz fundatorom nagród, a do nich należą: Salon Fryzjerski w Bielowicku, 
Hurtownia Ogrodnicza „Kruczek”w Jasienicy, Kwiaciarnia E.A. Waszek w Świętoszówce , Wulkanizacja i 
Wymiana Opon „Andrzej”w Pogórzu, Pizzeria Bistro na Drzewiarzu w Jasienicy, Sklep „ Rowery” w Jaworzu, 
BGŻ BNP PARIBAS w Bielsku- Białej. 

(B Z) 
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 „ŚLEPOWRON” MA 70 LAT” 
W dniu 16 lipca br. odbyły się oficjalne jubileuszowe 
uroczystości związane z 70-tą rocznicą powstania Koła 
Łowieckiego „Ślepowron” w Rudzicy. Uroczystości 
rozpoczęły się dziękczynną Mszą św. hubertowską  w 
kościele parafialnym w Rudzicy, której przewodniczył 
ks. biskup Piotr Greger. Ponadto w koncelebrze mszę 
sprawowali ks. Adam Ciapka kapelan myśliwych Pod-
beskidzia, ks. dziekan Jan Gustyn proboszcz rudzickiej 
parafii, ks. Czesław Bloch i ks. Piotr Janik proboszcz 
parafii ewangelicko-augsburskiej w Wieszczętach. 
Msza św. miała specjalną oprawę, ołtarz miał szcze-
gólną dekorację odwołującą się do symboliki myśliw-
skiej, we mszy uczestniczyły poczty sztandarowe są-
siednich i zaprzyjaźnionych kół łowieckich, poczet 
Beskidzkiego Okręgu Łowieckiego oraz poczet sztan-
darowy Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudzicy.  
Mszy towarzyszyła uroczysta muzyka myśliwska, tra-
dycyjnie grana na mszach hubertowskich, ale zawiera-
ła również nowe utwory specjalnie skomponowane  na 
tę okazję. Muzykę myśliwską wykonywał Zespół Sy-
gnalistów Myśliwskich Koła Łowieckiego Ślepowron, 
w powiększonym składzie. Prawdziwą ozdobą mszy    
i dalszych uroczystości była para sokolników w histo-

rycznych strojach z ptakami łowczymi na rękawicach 
(jastrząb harrisa i sokół wędrowny). Po mszy uczestni-
cy uroczystości przemaszerowali do Gminnego Ośrod-
ka Kultury w Rudzicy, w rytmie marszów myśliw-
skich, które grał zespół sygnalistów. Na sali GOK pre-
zes  KŁ „Ślepowron” kol. Andrzej Szimke przywitał 
wszystkich licznie zebranych gości,  pośród których 
byli: Poseł na Sejm RP; Sekretarz Stanu w Minister-
stwie Rodziny; Pracy i Polityki Społecznej  Stanisław 
Szwed, V-ce Wojewoda Śląski Jan Chrząszcz, Starosta 
bielski Andrzej Płonka, Przewodniczący  Rady  Po-
wiatu Bielskiego Jan Borowski, Wójt Gminy Jasienica 
Janusz Pierzyna, Komendant Gminny OSP Roman 
Marekwica, Komendant Komisariatu Policji 

w Jasienicy podinsp. Wojciech Kozłowski, Prezes Po-
wiatowej Izby Rolniczej Stefan Haczek, radni Rady 
Gminy Jasienica z przewodniczącym Rady Janem Ba-
teltem, Prezesi OSP z terenu Gminy Jasienica, a także 
Władze Łowieckie z Prezesem BORŁ Franciszkiem 
Strzałką, Łowczym Okręgowym Michałem Jordanem, 
członkami ZO PZŁ w Bielsku-Białej Olgierdem Kło-
potowskim i Janem Gwoździem, członkiem BORŁ 
Wojciechem Kuczyńskim, prezesami i łowczymi są-
siadujących kół.  

W wystąpieniu kol. Prezesa znalazły się także 
liczne podziękowania dla wszystkich sponsorów uro-
czystości, osób i instytucji współpracujących doraźnie 
lub na stałe z Kołem. Po wystąpieniu prezesa, głos za-
brał dr Jerzy Polak autor monografii Koła wydanej z 
okazji jubileuszu. Omówił najważniejsze wydarzenia z 
życia Koła skupiając się na rozwoju strzelectwa my-
śliwskiego w kontekście ogólnych umiejętności strze-
leckich wśród naszych obywateli.  Dokonał także pod-
sumowania znaczącego dorobku Koła za ostatnie dwie 
dekady. Podkreślił tu w szczególności dobrze rozwi-
niętą gospodarkę hodowlaną, sukcesy w introdukcji 
bażanta i zająca, znakomite wyniki w strzelectwie na 

szczeblu okręgowym i krajowym, w tym uzyskane mi-
strzostwo Polski w klasie powszechnej w 2010 r, wy-
budowanie i urządzenie własnej siedziby w Iłownicy, 
założenie własnego zespołu sygnalistów, akcje eduka-
cyjne w szkołach i siedzibie Koła na różnych pozio-
mach kształcenia, umiejętne akcentowanie obecności 
myśliwych i Koła jako organizacji w społeczności lo-
kalnej. 
   Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie od-
znaczeń łowieckich. Uchwałą Kapituły Odznaczeń 
Łowieckich w Warszawie Koło Łowieckie „Ślepo-
wron” w Rudzicy zostało odznaczone najwyższym od-
znaczeniem łowieckim „ZŁOM”, a indywidualne  

str. 15 
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„ŚLEPOWRON” MA 70 LAT” 
odznaczenia zostały wręczone następującym kolegom: Andrzej Szimke otrzymał Złoty Medal Zasługi Łowiec-
kiej, Srebrne Medale Zasługi Łowieckiej otrzymali: Henryk Francuz, Janusz Pierzyna, Stanisław Rajba, Brązo-
we Medale Zasługi Łowieckiej otrzymali Hubert Jordan, Dariusz Kawik, Marian Michnik, Rafał Neter, Andrzej 
Lucjan Szimke, Łukasz Świńczyk. Odznakami za Zasługi dla Łowiectwa uhonorowano Jolantę Kuczyńska oraz  
Zofię Pasiut. Srebrny Medal za Zasługi dla Bielskiego Łowiectwa otrzymał Andrzej Stokłosa. Odznaczenia wrę-
czał Prezes Beskidzkiej Okręgowej Rady Łowieckiej Franciszek Strzałka w asyście Łowczego Okręgowego Mi-
chała Jordana. 
    Następnie Łowczy Koła kolega Dominik Świńczyk dokonał uroczystego odsłonięcia pamiątkowego tableau, 
zawierającego zdjęcia wszystkich członków Koła oraz dwie ozdobne rozety wykonane z poroży w których 
umiejscowiono przyznany ZŁOM oraz odznakę wybitą z okazji jubileuszu. 

Po tym akcie    kolejno głos zabierali zaproszeni Goście, podkreślając zasługi Koła i jego członków w krze-
wieniu kultury łowieckiej, kształtowaniu populacji zwierząt łownych, ochrony środowiska naturalnego, współ-
pracy z samorządem terytorialnym i miejscową ludnością. 

Kolejnym elementem obchodów był otwarty festyn dla mieszkańców gminy Jasienica pod nazwą „Piknik 
Łowiecki”. Rozpoczął go Zespół Sygnalistów Myśliwskich Koła, podczas którego wystrzał armatni obwieścił 
wszystkim początek zabawy. Czas zebranym umilały: orkiestra dęta „Blachkapela” działająca  przy Gminnym 
Ośrodku Kultury w Jasienicy, Zespół Muzyczny „Baciary” i w końcu Zespół Muzyczny „Preludium” pod kie-
runkiem Stanisława Kubaczki, myśliwego współpracującego z Kołem który grał do tańca. Dość powiedzieć że 
pomimo niesprzyjającej pogody i okresowo padającego deszczu w kulminacyjnym momencie imprezy na placu, 
obok GOK-u, bawiło się około trzy tysiące dwieście osób. Impreza zakończyła się dobrze po północy.  

Michał Jordan 
Stanisław Rajba 

„Z PLECAKIEM PRZEZ MEKSYK” 
 

W ramach realizacji cyklu 
„Podróże” z Gminną 
Biblioteką Publiczną w 
Jasienicy dnia 17 sierpnia 2016 
roku odbyła się prelekcja Pana 
Grzegorza Pastwy połączona z 
pokazem zdjęć z jego wyprawy 
do Meksyku. 
 Globtroter wraz z żoną 
zwiedzili południową część 
Meksyku. Do wyjazdu przy-
gotowywali się przez dwa 
miesiące. W Meksyku 
podróżnik spędził dwa ty-
godnie. Na miejscu przebyli 
lokalnym transportem ok. 3000 
km. Zobaczyli jak żyją dzisiejsi 
Majowie. Zwiedzili wiele 

stanowisk archeologicznych. Byli również w miejscach, do 
których nie udają się zorganizowane grupy turystów. 
 „Widzieliśmy piękne zabytki Monte Alban, Palenque, 
Teotihuacan czy Bonampak i Yaxchilan na granicy                  
z Gwatemalą. Mieszkaliśmy w kolonialnej miejscowości 
Oaxaca   i stolicy kulturalnej Meksyku San Cristobal de las 
Casas. Byliśmy w Oventic - w wiosce Zapatystów, gdzie od 
podróżnych wymaga się specjalnego pozwolenia na wejście 
do strefy kontrolowanej przez rewolucjonistów. Oprowadzali 
nas zamaskowani ludzie, którzy pokazali nam „wyzwoleńcze” 
murale. Duże wrażanie na nas zrobiło miasteczko San Juan 
Chamula – kultowa wioska Indian z plemienia Tzotzil. To 
dzisiejsi Majowie. Mieliśmy okazję przepłynąć kanion del 
Sumidero, gdzie, jak mówi historia, Indianie skakali w 
czeluść kanionu, aby uniknąć hiszpańskiej niewoli. Trzy dni 
mieszkaliśmy także w dżungli w tzw. cabanas – domkach z 
moskitierami pokrytych liśćmi palmowymi" - mówił 
Grzegorz Pastwa podczas spotkania. 
 W Meksyku należy przestrzegać podstawowych zasad 

bezpieczeństwa, w ciągu ostatnich 8 lat 
zaginęło tam około 30 tysięcy osób. „Podróż 
po tak niebezpiecznym kraju, jakim jest 
Meksyk była nie tylko wielkim wyzwaniem ale 
także ogromną przyjemnością, która pozostawi 
ślad w naszych wspomnieniach na całe życie” - 
mówi Pan Grzegorz. Podczas wyjazdu 
podróżnik spotkał miłych i przyjaznych ludzi, 
zasmakował lokalnej kuchni, poznał zwyczaje i 
kulturę rdzennych mieszkańców stanu Chiapas. 
 Pan Pastwa uświadomił nam na podstawie 
własnych doświadczeń, że wyprawę do 
Meksyku można zorganizować na własną rękę, 
ale przed wyjazdem należy zadbać o kilka 
szczegółów i dobry plan. Przygotowując się do 
wyjazdu warto słuchać porad innych 
podróżników, przeglądać fora internetowe        
i czytać przewodniki. Dobrze jest znać 
angielski,   a w Meksyku najprościej można 
porozumieć się w języku hiszpańskim. 
 Prezentacja spotkała się z wielkim 
zainteresowaniem mieszkańców nie tylko 
Jasienicy, ale także miłośników podróży          
z innych miejscowości. Z przyjemnością 
oglądaliśmy zapierające dech w piersi zdjęcia i 
słuchaliśmy niezwykle ciekawych wspomnień 
Pana Grzegorza. 
  Dziękuję bardzo w imieniu organizatora i 
uczestników spotkania za zabranie nas w 
„podróż do Meksyku”, bo jak mówił Pan 
Grzegorz Pastwa „warto spełniać swoje 
marzenia. Nie ma rzeczy, których nie da się 
zrealizować”.  
 Życzę Państwu Dagmarze i Grzegorzowi 
kolejnych ciekawych podróży w różne zakątki 
świata. 

  Maria Hareńczyk
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SĘDZIWA JUBILATKA Z ROZTROPIC 

Nie sto, a dwieście lat Zuzannie Zahradnik życzyli go-
ście na jej urodzinach. Mieszkanka Roztropic, 3. sierp-
nia.2016r. obchodziła 103 urodziny. Solenizantka cie-
szy się dobrym zdrowiem i pamięcią. Z przyjemnością 
wspominała lata swojej młodości ... 
Z najserdeczniejszymi życzeniami do sędziwej miesz-
kanki udali się  także przedstawiciele społeczności 
Roztropic. Delegacja w składzie: Anna Gawlik – czło-
nek zarządu KERiI  oraz Andrzej Sowa- radny życzyli 
Zuzannie Zahradnik przede wszystkim zdrowia, po-
myślności i pogody ducha na kolejne lata życia oraz 
jeszcze wielu jubileuszy. 
Z naszej strony również składamy jubilatce najserdecz-
niejsze życzenia na kolejne lata życia przeżyte w pogo-
dzie ducha i gronie rodziny. 

(A.S) 
 

„WAKACJE W GOK” 
W filii GOK w Mi ędzyrzeczu Górnym w dniach od 1-12 sierpnia 2016r. odbyły się nieodpłatne zajęcia dla dzie-
ci "Wakacje w GOK ". Uczestnicy wakacyjnych zajęć brali udział w różnego rodzaju warsztatach artystycznych, 

w tym: rzeźbili, malowali, szyli przytulanki i pacynki. Przygotowywali zdrowe i smaczne koktajle oraz sałatki 
.Brali udział w wycieczkach: między innymi w Muzeum Zamku Sułkowskich w Bielsku-Białej (na lekcjach hi-
storii) w Ogrodach Kapiasów w Goczałkowicach, na łonie natury nad miejscową rzeką gdzie rozpoznawali ro-
śliny i zwierzęta żyjące w trawie. Uczestnicy wakacyjnych zajęć brali udział również w warsztatach teatralnych, 
a także w wielu atrakcyjnych konkursach i zabawach integrujących dzieci z różnych szkół i środowisk. Na "Wa-
kacjach w GOK" w Międzyrzeczu Górnym były nie tylko miejscowe dzieci, ale także z Rudzicy, Jasienicy, Biel-
ska-Białej opaz  uczestniczka z Stanów Zjednoczonych USA. 

Bernadeta Łuszczewska-Gruszka 

Serdeczne podziękowania za wyrazy współczucia, zamówione Msze św.,  
złożone wieńce i kwiaty oraz liczny udział w uroczystości pogrzebowej  

naszej  Kochanej Żony, Matki, Babci, Prababci. 

Ś.P. Emilii Malchar 
ks. Robertowi Szymocha za odprawioną Mszę św., wszystkim krewnym, znajomym, 
sąsiadom, Wójtowi Januszowi Pierzynie, delegacjom: Rady Gminy w Jasienicy, 

 Rady Sołeckiej w Rudzicy, Firmy VERA i ADLER POLSKA 
składają 

                                                                   córki i synowie z rodzinami 
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„PLONY JESIENI” OPANOWAŁY  
„ŚWIĘTO POWIATU BIELSKIEGO” 

Piękna pogoda, wspaniałe potrawy, świetne kon-
certy i tłumy mieszkańców… tak wyglądało tego-
roczne „Święto Powiatu Bielskiego” i „XXX Ja-
worzański Wrzesień” w Amfiteatrze w Jaworzu!  
Podczas tegorocznego „Święta Powiatu Bielskie-
go” połączonego z obchodami „XXX Jaworzań-
skiego Września”. Uczestniczący w imperzie 
mieszkańcy i turyści mogli skorzystać z mnóstwa 
wyjątkowych atrakcji przygotowanych przez or-
ganizatorów, czyli Starostwo Powiatowe w Biel-
sku – Białej i Ośrodek Promocji Gminy w Jawo-
rzu, którzy kolejny raz mogą pochwalić się nie-
wątpliwym sukcesem organizacyjnym. Dopisała 
zarówno piękna pogoda, jak i frekwencja uczest-
ników i gości zaproszonych na powiatowe święto. 
(…) 
Jednakże główną atrakcją tego dnia był odbywa-
jący się przez kilka godzin Przegląd Potraw 
„KULINARNE DZIEDZICTWO POWIATU 
BIELSKIEGO", podczas którego trzydzieści 
sześć Kół Gospodyń Wiejskich ze wszystkich 
gmin Powiatu Bielskiego, częstowały tradycyj-
nymi potrawami kuchni regionalnej. Motywem 
przewodnim tegorocznego przeglądu były „plony 
jesieni i żniwa”.  Komisja Oceniająca zwracała 
szczególną uwagę na potrawy, które były łatwe 
do przygotowania i charakteryzowały się wyko-
rzystaniem plonów i produktów zebranych za-
równo w okolicznym lesie, jak i w przydomowym 
ogródku czy podczas żniw (m.in. „Swaczyna”, 
swojskie chleby, kołacze z sezonowymi owocami 
typu śliwki, nalewki z ziół i młodych pędów 
drzew, tradycyjne duszonki czy zupy warzywne). 
Prezentowane potrawy przygotowane z tradycyj-
nych przepisów, które często przetrwały wieki 
dzięki przekazom ustnym między gospodyniami, 
są dziś świadectwem pięknej jedności człowieka z 
naturą. 

Komisja Oceniająca pod przewodnictwem Jolanty 
Konior – Kierownika Biura ds. Promocji Powiatu, 
Kultury, Sportu i Turystyki dokonała oceny w 5 
kategoriach. Wszystkim uczestnikom Przeglądu 
przyznano równorzędnej wartości nagrody rze-
czowe oraz dyplomy uczestnictwa w przeglądzie. 
Komisja przyznała dodatkowo 5 statuetek wy-
rzeźbionych przez znanego twórcę ludowego 
Czesława Kubika, za najbardziej tradycyjną po-
trawę w kategoriach: 
ZUPY - KGW W BIERACH ZA „POLYWECZ-
KĘ GRZYBOWĄ” 
DANIE GŁÓWNE – KGW NR 1 W JAWORZU 
ZA „JAGNIĘCINĘ W WARZYWACH” 
PRODUKT – STOWARZYSZENIE PRZYJA-
CIÓŁ KANIÓWKA ZA „SWACZYN Ę” 
CIASTA I DESERY – TOWARZYSTWO 
PRZYJACIÓŁ LIGOTY ZA KOŁOCZ ZE 
ŚLIWKAMI 
NAPOJE I NALEWKI – KGW W BUJAKOWIE 
ZA NALEWKĘ BRZOZOWĄ 
Nagrody przyznali również: Redakcja Miesięcz-
nika „Mój Powiat” za najlepszą aranżację stołu 
regionalnego dla STOWARZYSZENIE PRZY-
JACIÓŁ KANIÓWKA, Urząd Gminy w Jaworzu 
dla ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA „KOZIANIE” 
za DUSZONKI ŚLĄSKIE, Urząd Miasta Bielska-
Białej dla KGW W STAREJ WSI za GULASZ 
CHŁOPSKI, Rejonowy Związek Kół i Organiza-
cji Rolniczych dla KGW W KOBIERNICACH za 
ciasto „PIJANE ŚLIWKI BABCI JADZI” oraz 
Stowarzyszenie „Region Beskidy” dla KGW W 
WILKOWICACH za WIEPRZOWINĘ PARO-
WANĄ Z SOSEM GRZYBOWYM.  
Po części oficjalnej i występach artystycznych, na 
zakończenie imprezy odbyła się dyskoteka z Ra-
diem BIELSKO. 
Wykorzystano materiały: www.powiat.bielsko.pl  
Tekst: Magdalena Więzik, foto: Jarosław Jesionka 

 

 

 

 

 

 

PODZIĘKOWANIE 
Pragnę bardzo serdecznie podziękować  Wójtowi Gminy Jasienica Januszowi Pierzynie, w 

imieniu własnym i pracowników Zamku Grodziec korzystających z dojazdu do posesji u;icą 

Winnica w Grodźcu, za wygospodarowanie gminnych środków na remont pobocza (nad-

brzeża) potoku Zlewaniec oraz zabezpieczenie jezdni noymi barierami energochłonnymi.  

Z poważaniem 

Michał Bożek  
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PÓŁKOLONIE W GOK MAZAŃCOWICE 
Tegoroczne zajęcia wakacyj-

ne organizowane były w Gmin-
nym Ośrodku Kultury filia w 
Mazańcowicach od 11 do 29 lip-
ca. Podczas ich trwania, każdy 
uczestnik znalazł coś interesują-
cego dla siebie z bogatej i różno-
rodnej oferty zajęć. Nad całością 
przedsięwzięcia czuwali wycho-
wawcy.  

W pierwszym tygodniu mi-
mo kapryśnej aury udało się od-
wiedzić Zamek Książąt Sułkow-
skich w Bielsku-Białej i wziąć 
udział w bajkowych warsztatach. 
Podczas wyprawy do  warowni 
Pszczyńskich Rycerzy, każdy 
uczestnik mógł poczuć się jak 

mieszkaniec dworu królewskiego. Kolejną atrakcją był wyjazd na krę-
gle i salę zabaw. Na koniec tygodnia zorganizowano wyjazd do kina, na 
jeden  dwóch filmów: „Szajbus i pingwiny” lub „Bardzo fajny gigant”. 
Oprócz tego, stacjonarnie prowadzone były również zajęcia w formie 
warsztatów, animacji, gier zespołowych.  

Po weekendowym odpoczynku drugi tydzień zajęć, rozpoczął się od 
wyjazdu na basen do Czechowic i wyprawy do stadniny koni w Mazań-
cowicach. Kolejnym miejscem na mapie atrakcji była Lipowa. Tam 
oprócz gry terenowej, po malowniczych zakątkach miejscowości, cze-
kały zorganizowane przez animatorki kultury, warsztaty z filcowania na 
mokro, wykonywania prac plastycznych z wykorzystaniem metody qu-
ilingu. Na zakończenie, każdy uczestnik miał możliwość wykonania 
śliwki w czekoladzie i wykonania pamiątkowego zdjęcia pod pomni-
kiem śliwki. Owocny tydzień zakończył się wyprawą do Muzeum 
Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego w Wygiełzowie. Umieszczone 
tam eksponaty pochodzą z różnych okresów i miejsc Polski. Już na sa-
mym początku zwiedzania, każdy mógł poczuć się jak mieszkaniec pol-
skiej wsi w XVIII/XIX wieku. Zajęcia miały formę gry terenowej a jej 
uczestnicy mieli za zadanie odnaleźć na przygotowanych mapkach 25 
punktów. Wśród nich były między innymi chaty kupców, zabudowania 
gospodarcze, piękna plebania, a także kościół i dzwonnica alarmowa.   
W tym tygodniu uczestnicy odkryli również magię planszówek. 

Ostatni tydzień zmagań rozpoczął się od wizyty w nowo otwartej 
Sali zabaw Leopard, która mieści się na ostatnim piętrze Centrum Han-
dlowego Sfera II. Czekające w niej różnorodne atrakcje i dobra zabawa 
spowodowały, że ciężko było rozstać się z tym miejscem. Na otarcie łez 
następnego dnia dzielna grupa wyruszyła na podbój Koziej Górki. Po 
powrocie na Błonia dzieci mogły skorzystać z atrakcji tamtejszego pla-

cu zabaw. Następny dzień upłynął pod hasłem wybuchowych eksperymentów fizycznych i chemicznych w Biel-
skim uniwersytecie dziecięcym Unikids, prowadzonych przez doświadczonych i bardzo kreatywnych animato-
rów. Przedostatni dzień półkolonii rozpoczął się niespodzianką. Dzieci wraz z wychowawcami udały się do 
EkoParku W DECHĘ zlokalizowanym przy bielskim Gemini Park, oferującego szeroki zakres zajęć edukacyj-
nych propagujących poszanowanie środowiska naturalnego oraz oczywiście mnóstwo pozytywnej energii i dobrą 
zabawę. Następnie w dobrych nastrojach i pod ogromnym wrażeniem wszyscy udali się na basen, aby dalej do-
brze się bawić. I niestety wszystko co dobre szybko się kończy. Ostatniego dnia podczas wyprawy do bielskiego 
kina Helios, dzieci poznały najnowsze losy bohaterów Epoki Lodowcowej. Po powrocie do budynku GOK, na-
stąpiło podsumowanie przez wychowawców, 15 dni zmagań i dobrej zabawy oraz przygotowany pożegnalny 
program eksperymentów. 

Oczywiście każdego dnia uczestnicy mieli możliwość zjedzenia 2 posiłków i podwieczorku. Można zatem 
śmiało stwierdzić, że taka forma wypoczynku i spędzania czasu wolnego podczas wakacji, była jak najbardziej 
trafiona i zaspokoiła oczekiwania jej uczestników jak również ich rodziców. Trzy tygodnie wspólnie spędzone 
upłynęły pod znakiem wzajemnych spotkań, zabaw, integracji, Były również doskonałą lekcją kreatywności i 
bezpiecznego spędzania czasu wolnego. Duża frekwencja na wszystkich zajęciach, pozytywne reakcje dzieci i 
ich rodziców wskazują, iż taka forma zajęć powinna być  kontynuowana i rozwijana w latach przyszłych. 

Magdalena Przemyk 
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PODZIĘKOWANIE  

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim sponsorom  i organizacjom za wsparcie finansowe, rzeczowe lub pra-
cę społeczną na rzecz szkoły w roku szkolnym 2015/2016: 
• Jan Smoter, Kuba Smoter z Bier 
• Jawa – Bud z Pszczyny 
• Producent mebli ,,PRYMSTOL” 

desing  w  Bierach  
• Bernard Stroka - Świętoszówka 
• Bank Spółdzielczy w Jasienicy 
• Maria Bury  - Radna i Sołtys Bier 
• Karol Bierski - Radny Łaz 
• Aleksander Szymala „Dom i 

usługi pogrzebowe” w Jasienicy 
• Marek Grygier – Piekarstwo - 

Ciastkarstwo w  Skoczowie 
• Adrian Mider - ,,GREENLAND” 

Brukarstwo - Ogrodnictwo              
w Grodźcu 

• Dariusz Krywult „Multiform” w 
Bielsku – Białej 

• Powiatowy Dom Pomocy Spo-
łecznej w Pogórzu 

• Dorota Glos – Świętoszówka 
• Łukasz Matlakiewicz – Bielsko – 

Biała 
• Henryk Wawrzeczko – Łazy 
• Agnieszka Bronowska – Dyrek-

tor GOK w Jasienicy 
• GOK Filia w Bierach 
• KGW w Świętoszówce  
• KGW w Łazach 
• KGW w Bierach 
• OSP w Łazach 
• OSP w Świętoszówce 
• Waldemar Mieszczak - 

,,MONTER” Instalacje elek-

tryczne, przeciwpożarowe, po-
miary elektryczne w Bierach 

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

• Genowefa Galińska – szycie koł-
der i wyrobów z wełny, puchu, 
pierza w Świętoszówce 

• Alicja Sobol P.P.H.U. 
,,ELBRAM” w Świętoszówce 

• ST Market – Tomasz Gaszek w 
Świętoszówce 

• Polmos Bielsko – Biała 
• Auchan Bielsko – Biała 

Z wyrazami wdzięczności: 
Uczniowie, Pracownicy, Rada Rodziców  oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej  

 im. Rudolfa Gila w Świętoszówce. 
 

Serdecznie dziękujemy wszystkim Rodzicom uczniów Szkoły Podstawowej im. 
Rudolfa Gila w Świętoszówce za współpracę w roku szkolnym 2015/2016, 
wsparcie i pomoc w organizowanych uroczystościach i imprezach szkolnych 
oraz środowiskowych. 

Pracownicy oraz Dyrektor Szkoły  Podstawowej im. Rudolfa Gila   w Świętoszówce 

KIERUNEK MAROKO 
Magia barw, zapachów i orientalnych smaków… 
W Gminnym Ośrodku Kultury w Jasienicy odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „Poznajemy świat”. Tym razem 
odwiedziliśmy Maroko. Było bardzo muzycznie, kolorowo i smacznie. W programie oprócz koncertu zespołu 
Chigaga Group znalazła się degustacja marokańskich tajinów, herbaty oraz oleju arganowego. Spotkanie prowa-
dziła Aneta Okupska-Pońc, która opowiedziała o Królestwie Marokańskim oraz przedstawiła bardzo ciekawy 
projekt „Górale na Saharze - Nomadzi w Beskidach”. Okazało się ,że beskidzkich górali i pasterzy wiele łączy z 
nomadami z marokańskiej pustyni. W trakcie koncertu mogliśmy nawet usłyszeć niespotykaną wersję tradycyj-
nej piosenki „Sarna” w wykonaniu marokańskich i beskidzkich muzyków. 
Partnerami organizacyjnymi spotkania byli: Etno-Chata "Topolej" i Africae Deserta Project - Stowarzyszenie 
Współpracy Polsko - Marokańskiej. 

Zdjęcia: Lucyna Brzozowska, tekst: www.gokjasienica.pl 
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 PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH 
 
Uprzejmie informujemy mieszkańców Gminy Ja-
sienica, o możliwości korzystania z Punktu Selek-
tywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).  
1. PSZOK jest czynny w środy i soboty :  
w miesiącach I-IV w godzinach 1000 – 1600 ,  
w miesiącach V-VIII w godzinach  1000 – 2000   
w miesiącach IX-XII w godzinach godz. 1000 – 1600  
z wyjątkiem świąt przypadających w roku.  
Mieszkańcy mogą nieodpłatnie oddawać do Punktu 
m.in.:   
• odpady poremontowe i rozbiórkowe (powstałe 

w wyniku prowadzenia drobnych robót nie wy-
magających pozwolenia na budowę ani zgłosze-
nia zamiaru prowadzenia robót do starosty)   

• gruz   
• odpady ulegające biodegradacji, odpady zielone   
• zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny   
• odpady wielkogabarytowe (m.in. meble, fotele, 

dywany, drzwi itp.)   

• zużyte opony   
• papier   
• tworzywa sztuczne (typu: meble ogrodowe, wia-

dra, skrzynki, miski, z PP lub PE itp.)   
• opakowania ze szkła   
• opakowania wielomateriałowe   
• odpady problemowe (m.in. zużyty sprzęt spor-

towy, parasole, obuwie, tekstylia itp.)   
• baterie i akumulatory   
• chemikalia pochodzące z gospodarstw domo-

wych (m.in. puszki po farbach, opakowania po 
tuszach, środkach ochrony roślin, rozpuszczal-
niki, farby, oleje, odpady zawierające rtęć, zuży-
te żarówki i lampy itp.)   

• popiół   
• przeterminowane leki lub częściowo wykorzy-

stane.  
Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w 
Regulaminie PSZOK - dostępny www.jasienica.pl. 

 

PRACA !!!                 
Poszukujesz stałej pracy – zgłoś się do nas! 
� Praca w Jasienicy, 
� Różne prace produkcyjne do przyuczenia, 
� Możliwość pracy na wybranych zmianach. 
 

Kontakt: Staff Service Sp. z o.o. 
ul. Orkana 10/3, Bielsko-Biała 

       Tel. 338221011; kom. 791266535 
cv@staffservice.com.pl 
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KAMIENIARSTWO  

K A M A R 

Remont i wyrób nagrobków 

Nagrobki granitowe  już od 2600zł 
Duży wybór wzorów i kolorów 

Grzegorz Mojeścik 
Łazy tel. 509 559 351 

   

USŁUGI TRANSPORTOWE, WYKOPY ZIEMNE, BRUKARSTWO 
ZDZISŁAW TRYBUS 

UL. ZDROWOTNA 1249 
43-385 Jasienica 

Tel.: (33) 8152037 
603 564 656 

♦ Usługi transportowe do 15 t 
♦ Usługi koparko-ładowarką J.CB. 
♦ Studnie do 6 m, Ławice, kanalizacje, 
♦ Szamba z podłączeniem do budynku,  

♦ Odwodnienia i osuszanie budynków 
♦ Wyburzanie starych budynków z wywozem  
♦ Usługi dźwigowe do 18 t 

  

 

KWIACIARNIA „STOKROTKA” 
Międzyrzecze Górne  

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

Zapraszamy:   900-1630    

       w soboty  900-1300 

Polecamy: kwiaty cięte i doniczkowe  
wieńce,  palmy pogrzebowe,  bukiety ślubne, 

 dekoracje  kościołów, strojenie sal weselnych. 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY 

www.kwiaciarniamiedzyrzecze.pl 
 

BIURO RACHUNKOWE ELDORO 

ANNA BABICKA 

Świadczymy usługi w zakresie księgowości 
dla firm i osób prywatnych. 

Posiadamy wszelkie niezbędne kwalifikacje 
oraz dokumenty do usługowego prowadzenia 

ksiąg rachunkowych. 
 

43-385 Jasienica 484 

Tel: 505-004-281   
www.ksiegowosc-eldoro.pl 
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BANK SPÓŁDZIELCZY W JASIENICY  
www.bsjasienica.pl 

 KREDYT 
NA CELE MIESZKANIOWE 

przeznaczony  dla wszystkich, 
którzy  pragną posiadać własny 

dom lub  mieszkanie 
Oferujemy : 
• szeroki zakres kredytowania  
• finansowanie od 80 % do 100 % wartości 

przedsięwzięcia w zależności od celu kredytu  
• atrakcyjne oprocentowanie 
• okres kredytowania do 25 lat 
• spłaty rat dostosowane do indywidualnych  

potrzeb klienta  
• możliwość dokonania wcześniejszej  spłaty 

bez ponoszenia kosztów  
• możliwość karencji w spłacie  kapitału 
• szybką decyzję kredytową 
• nieuciążliwe procedury 

 
do 30 września 2016r. trwa promocja kredytu  

mieszkaniowego  pod nazwą 

„ TNIEMY OPŁATY NA PÓŁ „  
Bliższych informacji udzielają: 
Bank Spółdzielczy w Jasienicy ul. Strumieńska 894a tel. 33 8 152 221 
Oddział  w  Jaworzu  ul. Zdrojowa  81  tel.  33 8 172 675 
Filia w Strumieniu  ul. Rynek 20 tel.  33 8 570 497 
Filia w Mazańcowicach  ul. Strzelców Podhalańskich  162  tel  33 8 153 
838 
Filia w Bielsku Białej ul. Cieszyńska 132 tel. 33 8 192 807 
Filia w Czechowicach Dziedzicach  ul. Szkolna 24 tel 32 449 10 20 

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 

Reklama w miesięczniku 
„Jasienica” 

tylko  0,60 zł   za 1 cm2. 
Ogłoszenia drobne 
– 1 zł  - za słowo 
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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!!!  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                   

�  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 

 

   

 

ZAKŁAD KOMUNALNY W JASIENICY 
świadczy 

        USŁUGI ASENIZACYJNE 
(wywóz nieczystości ciekłych) 

na terenie sołectw Gminy Jasienica 

Cena 21,09 zł brutto za m3 
Tel. kontaktowy: 

33/815 37 29 lub 33/829 31 47 
 

www.komunalny.jasienica.pl 
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