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RELACJE WÓJTA GMINY JASIENICA 

DOŻYNKI W GMINIE 
JASIENICA 

W niedzielę 26 sier-
pnia jak co roku było 
nam wszystkim dane 
spotkać się na dożyn-
kach gminnych w Mię-
dzyrzeczu Górnym. 
Choć coraz mniej osób 
bezpośrednio zajmuje 
się rolnictwem, to 

jednak zwyczaje z tym związane stanowią na-szą 
tradycję. Toteż co roku na uroczystości licznie 
przybywają tak mieszkańcy naszej gminy, jak i za-
proszeni goście. Chciałem serdecznie podziękować 
wszystkim uczestnikom, a także organizatorom. 
Dziękuję gazdom Małgorzacie i Wojciechowi 
Strządałom, sołtys Marii Głuc-Mżyk,  radnym z so-
łectwa Tomaszowi Osuchowi i Bogdanowi Mań-
dokowi, radzie sołeckiej, paniom z KGW, strażakom z 
OSP, organizacjom społecznym, społeczności szkolnej 
i organizacjom z sąsiedniego Międzyrzecza Dolnego, 
a także Gminnemu Ośrodkowi Kultury i pracownikom 
Urzędu Gminy, którzy w regionalnych strojach 
pomagali przy obsłudze imprezy. 

To szczególny czas dziękczynienia za plony, to 
okazja, aby zgiąć kolana i podziękować Panu Bogu, że 
ten nasz chleb powszedni jest nam dany, nigdy go nam 
nie brakuje. Dożynki to ten moment, gdy każdy   z nas 
może we własnym zakresie pomyśleć i podzię-kować 
za to wszystko, co otrzymuje od Stwórcy. A też to 
doskonała okazja, aby się spotkać i wspólnie 
dziękować za dar chleba tym wszystkim, którzy go dla 
nas przygotowują. 
Życzę wszystkim rolnikom i osobom, związanym  

z pracą na roli, aby ten kolejny rok, kolejny okres, 
przyniósł im dobrobyt, aby mieli dobre zasiewy           
i obfite plony. 

Chciałem też wspomnieć, że oprócz uroczystości 
gminnych wiele sołectw i parafii zorganizowało 
własne dożynki. Za te inicjatywy i spotkania bardzo 
serdecznie dziękuję  Przygotowując święto integrujące 
społeczność lokalną, także z tymi nowymi 
mieszkańcami, którzy u nas osiedlili się niedawno i 
może nie znają nawet zwyczajów związanych z 
dożynkami. Chciałem wszystkim organizatorom i 
uczestnikom podziękować za to, bo to również mówi 
wiele o aktywności naszej gminy, o tym, jak chcemy 
się rozwijać, w zgodzie i wzajemnym szacunku. 

 

WIZYTA WICEPREMIER BEATY SZYDŁO 

Na nasze zaproszenie gminę Jasienica odwiedziła 
pani premier Beata Szydło. Chciałem bardzo 
serdecznie podziękować pani Premier, że przy tylu 
obowiązkach znalazł się czas, aby spotkać się  i po-
rozmawiać na temat dalszego rozwoju gminy 
Jasienica. Pani premier złożyła wiązankę kwiatów pod 
krzyżem upamiętniającym mord katyński z 1940 r.      
i katastrofę lotniczą pod Smoleńskiem, gdzie zginął 
Prezydent Lech Kaczyński z żoną Marią i 94 osoby z 
najwyższych sfer naszego państwa.  

Pani Premier zapoznała się z naszymi projektami, 
Jasienickiej Niskoemisyjnej Strefy Ekonomicznej oraz 
Jasienickiego Kurortu Zamkowego. Ze zrozumieniem 
wysłuchała naszych zamierzeń i potrzeb przy 
realizacji projektu. Po wysłuchaniu informacji z mojej 
strony, z dużym zaangażowaniem zapewniła o swoim 
wsparciu dla projektu, przede wszystkim dla 
inicjatywy budowy pełnego węzła komunikacyjnego 
w Grodźcu, a także odwiertu badawczego na terenie 
Grodźca. I zapowiedziała, że jeszcze w tym roku 
dojdzie do następnego spotkania, w celu omówienia 
postępu prac.  

Przy tej okazji chciałem podziękować panom 
wiceministrowi Stanisławowi Szwedowi i wice-
wojewodzie śląskiemu Janowi Chrząszczowi, którzy 
biorą udział w naszym spotkaniach i od początku 
udzielają wsparcia tym projektom. 

PODZIĘKOWANIA DLA PREZESA  
TADEUSZA DONOCIKA 

Gościem sesji w czwartek 27 sierpnia był Tadeusz 
Donocik, wieloletni prezes Regionalnej Izby 
Gospodarczej w Katowicach, obecnie jej honorowy 
prezes, a także wiceprezes Krajowej Izby 
Gospodarczej. Złożyłem podziękowania w imieniu 
społeczności gminy Jasienica, także przedsiębiorców. 
Pan Tadeusz od dawna współpracuje z nami, jest m.in. 
stałym gościem dorocznych spotkań z przedsię-
biorcami gminy Jasienica. Chcę też w sposób 
szczególny wspomnieć o jego wielkim wsparciu, 
jakiego udzielał w realizacji naszych inicjatyw, m.in. 
tworzenia i funkcjonowania Jasienickiej Nisko-
emisyjnej Strefy Ekonomicznej. 

DZIAŁKI I LOKATY 

We wtorek 21 sierpnia z dużą satysfakcją 
podpisałem akt notarialny sprzedaży dwóch działek w 
Jasienickiej Niskoemisyjnej Strefie Ekonomicznej. Po 
wcześniejszym rozstrzygnięciu procedury przetar-
gowej działki nabyła firma Rawibox,  
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RELACJE WÓJTA GMINY JASIENICA
spółka zależna od firmy Rossmann, łącznie 8,2 hektara 
gruntów za blisko 12,2 mln zł. Te pieniądze zostały 
wpłacone na specjalną lokatę, która od 2020 r. pozwoli 
nam wykupywać nasze gminne obligacje. Jest ona 
wyżej oprocentowana, niż nasze obligacje, a trzeba 
podkreślić, że zgromadziliśmy na niej już 23 mln zł. 

Jak więc widać, jesteśmy bardzo dobrze 
przygotowani do wykupu obligacji i stan naszych 
gminnych finansów jest bardzo dobry. Warto dodać, że 
nasz budżet pobił w sierpniu kolejny rekord, 
przekroczył 120 mln zł, a przypomnę, że jeszcze trzy 
lata temu był na poziomie ponad 60 mln zł. Ciągle też 
mamy do zbycia ok. 40 hektarów gruntów w Strefie, 
które cieszą się nieustannym zainteresowaniem 
inwestorów. Wiele też wskazuje na to, że trzy z firm, 
które wykupiły grunty, w przyszłym roku wybuduje 
swoje zakłady. 

Cieszy to, że ten pomysł, który kiedyś powstał, 
przez wiele lat był realizowany, aby teraz przynosić 
tak obfity owoc z korzyścią dla całej gminy. 

GRILL W ROZTROPICACH 
Okres letni druhowie z jednostki w OSP w 

Roztropicach wykorzystali na zbudowanie grilla dla 
całej swojej lokalnej społeczności. To nie tylko 
palenisko obok ich strażnicy, ale spory zadaszony 
fragment z ławkami, stołami i oświetleniem. Na 
pewno miejsce będzie wykorzystywane do organizacji 
imprez, służących integracji sołectwa. Chcę im 
podziękować, bo podjęli się tego zadania, które my 
jako Urząd Gminy wsparliśmy przy pozyskiwaniu 
dofinansowania. 

REMONTY I INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 

Poniedziałek 3 września to dla większości polskich 
rodzin dzień rozpoczęcia roku szkolnego. Uroczysta 
inauguracja w gminie Jasienica odbyła się w Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym w Iłownicy. Składam 
najserdeczniejsze podziękowania rodzicom, nauczy-
cielom i uczniom, którzy przygotowali uroczystość 
wraz z programem artystycznym. Także za przygo-
towanie placówki do nowego roku szkolnego. 
Mieliśmy okazję tego dnia ją obejrzeć po remoncie, 
odnowione pomieszczenia przedszkola, nową 
ewakuacyjną klatkę schodową, jadalnię, nową 
pracownię chemiczno-fizyczną, urządzoną z myślą o 
prowadzeniu doświadczeń fizycznych i chemicznych. 

Tworzenie właściwych warunków do nauki dla 
naszych dzieci i młodzieży od wielu lat w gminie 
Jasienica jest naszym priorytetem. Widzimy, jak z 
roku na rok szkoły pięknieją i, co należy podkreślić, 
po wielu latach takiej żmudnej pracy udało nam się w 
naszej gminie doprowadzić wszystkie budynki 
oświatowe, nawet te najstarsze, do bardzo dobrego 
stanu technicznego. 

Te wakacje również we wszystkich placówkach 
wykorzystano na przeprowadzenie remontów. W 
Jasienicy objął on malowanie dachu i montaż urządzeń 
fotowoltaicznych. Malowaniu poddano też kuchnie, 
wyremontowano świetlicę i sale lekcyjne.  

W Międzyrzeczu trwa rozbudowa szkoły dla 
potrzeb klas I-III. Oprócz tego z części korytarza 
utworzono pokój nauczycielski, a dotychczasowy 
zaadaptowano na pracownię komputerową, dodatkowo 
wyremontowano korytarz wraz z wymianą wielu 
drzwi. W Grodźcu wyremontowana została instalacja 
elektryczna z łazienką, zaadaptowano również 
pomieszczenia dla edukacji wczesnoszkolnej. W 
szkole w Świętoszówce z kolei przeprowadzono 
kapitalny remont trzech sal lekcyjnych i pomieszczeń 
pedagoga, została wykonana elewacja i odwodnienie 
budynku w filii w Łazach. W przedszkolu w 
Świętoszówce oprócz remontu sanitariatów 
wymieniono rury wodociągowe. 

W Rudzicy kapitalny remont przeszły piece CO, 
wykonano również cyklinowanie i malowanie sal 
lekcyjnych. W Mazańcowicach wymalowano sale 
lekcyjne i korytarze, wymieniono dwa piece CO. 
Prace objęły też remont pieca w kotłowni. 
Przeprowadzona została naprawa ogrodzenia oraz 
remont pomieszczeń gospodarczych na „Orliku”. W 
Wieszczętach remontowi została poddana ściana 
zewnętrzna sali gimnastycznej. 

Łącznie koszt remontów i adaptacji placówek 
oświatowych w tym roku wyniósł 653 tys. zł. Oprócz 
tego dokonano zakupów mebli szkolnych, pomocy 
dydaktycznych, szafek ubraniowych oraz wykonano 
wiele innych drobnych, aczkolwiek niezbędnych prac 
remontowych i organizacyjnych. 

WYZWANIA OŚWIATOWE 
Trzeba jednak to wyraźnie powiedzieć, że w związ-

ku z wprowadzeniem reformy oświatowej w wielu 
szkołach podstawowych pojawiły się spore braki 
lokalowe. Po wydłużeniu nauki w tym samym budyn-
ku muszą pomieścić się dodatkowe dwa roczniki, a 
trzeba pamiętać, że liczba mieszkańców rośnie, w 
gminie Jasienica jest ich ponad 24 tys. Mamy więc 
duże obłożenia w przedszkolach i szkołach 
podstawowych. 

Reforma, wprowadzona z miesiąca na miesiąc, nie 
dała nam ani dodatkowych środków na budowę 
nowych szkół, ani nawet możliwości odpowiedniego 
przygotowania bazy. Proces inwestycyjny obejmuje 
przynajmniej trzy lata, w pierwszej kolejności od razu 
skierowaliśmy nasze wysiłki tam, gdzie potrzeby są 
największe. Rozbudowujemy więc szkołę w Między-
rzeczu, w przyszłym roku inwestycja będzie zakoń-
czona, trwa też przygotowanie dokumentacji i projektu 
na rozbudowę szkoły w Świętoszówce, na efekty 
trzeba więc będzie poczekać jeszcze dwa lata. 

Do tego czasu musimy się borykać z problemami 
lokalowymi, które – mówię to z całą odpowie-
dzialnością – nie są stanem, do jakiego w gminie 
Jasienica już się przyzwyczailiśmy, czyli szkoły 
dobrze zorganizowanej, przyjaznej dla uczniów, 
rodziców i nauczycieli. Będziemy to zmieniać 
konsekwentnie, ale potrzeba na to czasu. 
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PLACE ZABAW 

Urząd Gminy rozstrzygnął przetarg na kolejne 
place zabaw: jeden powstanie w Bielowicku, 
istniejący w Jasienicy przy ul. Bocianiej zostanie z 
kolei rozbudowany i doposażony, więcej urządzeń 
przybędzie też na placach w Łazach, Rudzicy i w 
Landeku, który zostanie również częściowo 
zmodernizowany. 

W tej kadencji założyliśmy sobie plan, aby w 
każdym sołectwie, na każde tysiąc mieszkańców, 
przypadał przynajmniej jeden plac zabaw. Przy czym 
trzeba to traktować trochę szerzej, nie tylko jako 
miejsce zabaw dla samych dzieci, ale także 
wypoczynku dla rodziców, często także aktywności 
dla starszych w postaci siłowni zewnętrznych. To też 
jeden z ważnych elementów integracji naszej 
sołeckiej, sąsiedzkiej oraz gminnej społeczności. 

I skrupulatnie zgodnie z tym planem, co dwa, trzy 
miesiące powstają na terenie naszej gminy place 
zabaw. Warto dodać, że na te zadania sukcesywnie 
pozyskujemy pieniądze, czy to z programów unijnych, 
czy poprzez Lokalną Grupę Rybacką „Bielska 
Kraina”, czy Lokalną Grupę Działania „Ziemia 
Bielska”, do których należymy, czy z programów 
transgranicznych. 

Łącznie więc będą 24 place zabaw: w Landeku, 
Łazach, Świętoszówce, Międzyrzeczu Dolnym, po 
dwa w Bierach, Bielowicku, Grodźcu, Iłownicy, 
Rudzicy, Międzyrzeczu Górnym, Mazańcowicach, 
Wieszczętach, a także cztery w Jasienicy. 

TRWAJĄ INWESTYCJE 

Od wiosny nieustannie trwają remonty i naprawy 
kolejnych dróg we wszystkich sołectwach gminy 

Jasienica. Na poprzedniej sesji dołożyliśmy pół 
miliona złotych, na sierpniowej następne 150 tys. zł, 
uda się więc przed zakończeniem sezonu budowla-
nego poprawić stan techniczny wielu naszych ulic. 

Przypomnę, że trwa rozbudowa strażnicy w 
Mazańcowicach i budowa ośrodka zdrowia w tej 
miejscowości, praktycznie od nowa budujemy też 
strażnicę w Grodźcu, która będzie gotowa do końca 
roku. Z kolei w Rudzicy trwają ostatnie już prace 
wykończeniowe przy dużym obiekcie zaplecza 
sportowego. Końcówka kadencji upływa więc 
pracowicie kończąc zaplanowane inwestycje.. 

KŁOPOTY ZE STRUMIEŃSKĄ 
Starostwo Powiatowe przy naszym finansowym 

udziale w wysokości 3,3 mln zł realizuje obecnie 
przebudowę ul. Strumieńskiej. Obserwując prowa-
dzone prace i zaproponowane przez projektanta 
koncepcje na tej ważnej drodze, w wielu wypadkach 
nie wyraziliśmy zgody na takie rozwiązania, które nie 
pozwolą na odpowiedni ruch na drodze. 

Dlatego też często wizytujemy inwestycję wspólnie 
z powiatowym administratorem i ustalamy na bieżąco 
zmiany, które umożliwią płynny ruch, czy to maszyn 
rolniczych, czy też dużych samochodów ciężarowych, 
jakie z podporządkowanych ulic muszą wjeżdżać na 
ul. Strumieńską. 

Stąd biorą się opóźnienia w realizacji, ale trzeba 
pamiętać, że ta kosztowna droga ma funkcjonować nie 
przez następne kilka lat, ale wiele dekad. Gmina 
Jasienica nie przekaże dofinansowanie, jeśli droga nie 
będzie wybudowana zgodnie z oczekiwaniami 
mieszkańców. 

  Notował Mirosław Łukaszuk 
 

 

AKT NOTARIALNY PODPISANY 
We wtorek 21 sierpnia Wójt Gminy Jasieni-

ca podpisał akt notarialny na zakup dwóch 
znajdujących się obok siebie działek w Jasie-

nickiej Niskoemisyjnej Strefie Ekonomicznej.  
Podpisy pod aktem notarialnym w jasienic-

kim magistracie zostały złożone przez Krzysz-

tofa Kadysa, dyrektora firmy Rawibox S.A. i 
Janusza Pierzynę wójta gminy. – Działki zosta-

ną zagospodarowane z przeznaczeniem m.in. 
na obiekty produkcyjne, składy, magazyny, 

pod zabudowę usługową, czy handel – infor-
muje wójt.  

Ponad 12 mln zł zapłacił reprezentant firmy 
Rawibox SA z Rawicza, producenta opakowań tekturowych. Działki o powierzchni 8,12 hektara mają bez-

pośredni dostęp do infrastruktury technicznej, zlokalizowanej wzdłuż oświetlonej drogi gminnej, a więc 
sieci teletechnicznej, kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz wodociągu.  

Wójt gminy Jasienica Janusz Pierzyna podkreśla, że kwota, która wpłynęła na konto Gminy trafi na lo-

katy. Obecnie Gmina Jasienica ma już 13 mln na lokacie.  
www.jasienica.pl 
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WICEPREMIER Z WIZYTĄ W JASIENICY 

Wicepremier Beata Szydło w poniedziałek 27 sierpnia, była gościem wójta gminy Jasienica Janusza Pierzy-
ny. W pierwszej części spotkania wicepremier Beata Szydło, wiceminister w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Po-
lityki Społecznej Stanisław Szwed, wicewojewoda Jan Chrząszcz oraz wójt Janusz Pierzyna złożyli wieniec pod 
Krzyżem Smoleńskim przy Urzędzie Gminy. Następnie wspólnie wizytowali Grodziec.  

Podczas rozmów wójt przedstawił informacje na temat rozpoczęcia Projektu „Jasienicki Kurort Zamkowy”, 
zaprezentował też historię i działalność Jasienickiej Niskoemisyjnej Strefy Ekonomicznej. W wizycie wzięli 
również udział Michał Bożek i Mariusz Baran, koordynator projektu z płaszczyzny Ministerstwa Inwestycji        
i Rozwoju.                    www.jasienica.pl 

INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO W IŁOWNICY 
– Niech ten nowy rok szkolny przyniesie wam sa-

tysfakcję ze zdobytej wiedzy, a nam, starszemu poko-
leniu, radość, że ucząc się i dorastając przyczyniacie się 
do rozwoju całej naszej gminy i regionu – mówił wójt 
Janusz Pierzyna do uczniów Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Iłownicy podczas poniedziałkowej 
inauguracji roku szkolnego.  

Prace remontowe w szkole w Iłownicy trwały przez 
całe wakacje. Dzięki temu placówka zyskała na estety-
ce, ale i funkcjonalności, bowiem zmieniono układ nie-
których pomieszczeń, aby dostosować je do warunków 
nauki w wydłużonej szkole podstawowej. Goście mieli 
okazję zwiedzić wyremontowane pomieszczenia przed-
szkola, nową ewakuacyjną klatkę schodową, jadalnię 
dla najmłodszych, a także nową pracownię chemiczno-
fizyczną, z własnym wyciągiem oparów, powstałych 
podczas chemicznych doświadczeń.  

– Zostaliśmy jako samorząd postawieni przed 
koniecznością dostosowania budynków szkół do 
wymogów reformy oświatowej i będziemy to 
realizować. Cieszę się, że właśnie w Iłownicy tak się 
angażujecie, aby stworzyć naszym dzieciom jak 
najlepsze warunki do nauki – mówił wójt Janusz 
Pierzyna, dziękując nauczycielom i pracownikom 
obsługi szkoły za ich wytężoną pracę jeszcze w czasie 

wakacji. Podziękował też rodzicom i nauczycielom za ich trud wychowania i kształcenia młodego pokolenia. 
Młodzież przygotowała humorystyczny program artystyczny, prezentujący iłownicką placówkę w programie 
telewizyjnym „To je fajno szkoło”. Entuzjazm publiczności wzbudziły zarówno umiejętności aktorskie uczniów, 
ich gwarowe wypowiedzi, gitarowy sekstet dziewczęcy, a także wyjątkowy głos solistki ze zdobywającego sobie 
coraz większe uznanie zespołu „Szwarne Dziecka”, który prowadzi Maria Szubert. – Dziękuję rodzicom, że 
zaszczepiacie swoim dzieciom także tę pasję używania swojego rodzinnego języka, śląskocieszyńskiej gwary 
naszych przodków – mówił wójt.               www.jasienica.pl 
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GMINNA OŚWIATA W LICZBACH 
W tym roku szkolnym w przedszkolach publicznych i szkołach na terenie gminy Jasienica naukę w 166 od-

działach rozpoczęło łącznie 3379 dzieci.  
Gmina prowadzi jedno samodzielne Publiczne Przedszkole w Świętoszówce, gdzie w 6 oddziałach uczy się 

134 dzieci, a także – również w Świętoszówce – Szkołę Podstawową (z jednym oddziałem przedszkolnym i 12 
dziećmi oraz 12 oddziałami szkolnymi z 239 uczniami, razem 251 dzieci).  

Oprócz tego w siedmiu miejscowościach działają Zespoły Szkolno-Przedszkolne: w Grodźcu (2 oddziały 
przedszkolne z 50 przedszkolakami i 8 szkolnych ze 108 uczniami, razem 158 dzieci), Iłownicy (2 oddziały i 50 
przedszkolaków oraz 9 oddziałów i 129 uczniów, razem 179 dzieci), Jasienicy (8 oddziałów i 188 przedszkola-
ków, 21 oddziałów szkolnych i 3 gimnazjalne z 443 uczniami i 79 gimnazjalistami, łącznie 710 dzieci), Mazań-
cowicach (8 oddziałów i 196 przedszkolaków oraz 23 oddziały szkolne i 3 gimnazjalne z 473 uczniami i 60 
gimnazjalistami, łącznie 729 dzieci), Międzyrzeczu (5 oddziałów i 114 przedszkolaków, a także 15 oddziałów z 
303 uczniami, razem 417 dzieci), Rudzicy (7 oddziałów i 163 przedszkolaków oraz 19 oddziałów szkolnych i 2 
gimnazjalne z 371 uczniami i 52 gimnazjalistami, łącznie 586 uczniów), Wieszczętach (3 oddziały i 60 przed-
szkolaków oraz 9 oddziałów i 155 uczniów, razem 215 dzieci).  

W placówkach oświatowych Gminy Jasienica uczy 388 nauczycieli, pracuje też 151 osób obsługi.  
 

WAKACYJNE REMONTY SZKOLNE 
Wakacyjne remonty w placówkach oświatowych 

gminy Jasienica dobiegły końca. Podczas wakacyjnej 
przerwy we wszystkich szkołach i przedszkolach pu-
blicznych na terenie gminy Jasienica przeprowadzone 
są niezbędne remonty i adaptacje.  

– Co roku wydajemy znaczne środki, aby poprawić 
stan techniczny i komfort nauki w naszych placówkach 
oświatowych. Dzięki temu stwarzamy dzieciom z na-
szej gminy odpowiednie warunki do nauki i rozwoju – 
wyjaśnia wójt Janusz Pierzyna.  

W szkołach podstawowych po 18 latach zgodnie z 
decyzją Rządu wracają uczniowie siódmej i ósmej kla-
sy. W gminie Jasienica decyzja ta pociąga za sobą roz-
budowę pięciu szkół o parę klas każda.  

Jak wyjaśnia wójt Janusz Pierzyna, tego procesu 
nie można było przewidzieć wcześniej, ponieważ jesz-
cze w marcu trwały konsultacje, czy reforma będzie 
wprowadzana. Dodaje, że reformę wprowadzono w 
maju, lecz w ciągu roku nie jest możliwe wykonanie 
rozbudowy szkół. Trzeba zaprojektować taką inwesty-
cję, to proces około 8 miesięcy, następnie ogłosić prze-
targ na rozbudowę i cały dalszy proces, który trwa bli-
sko 2 lata. Realnie od momentu decyzji do wprowa-
dzenia dzieci do klasy, to czas około od 2,5 do 3 lat. 
Wójt zaznacza, że mówił o tym w okresie konsultacji 
w Bielsku-Białej i w Katowicach, lecz tych informacji 
nikt nie wziął pod uwagę.  

Wójt Janusz Pierzyna dodaje, że teraz jest problem, 
jak pomieścić dzieci w placówkach gminnych. Koszty 
oświaty w Gminie Jasienica to 39 966 169,41 zł, a jako 
subwencje otrzymujemy 22 821 795,00 zł, czyli 17 
144 374,41 zł dokładamy z budżetu Gminy. A tak nie 
powinno być, bo zgodnie z obowiązującym prawem 
zadania zlecone mają być w 100% sfinansowane z bu-
dżetu państwa. Do tego jeszcze dochodzą koszty całej 
reformy, którą z własnego budżetu pokrywają Gminy, 
gdyż budżet państwa nie ma na to pieniędzy. Szaco-
wane koszty rozbudowy placówek, to około 15-20 mln 
zł. Na co nie ma pieniędzy.  

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Iłownicy za-
adaptowano salę lekcyjną na pracownie komputerową i 
pracownie fizyczno-chemiczną, z kolei część biblioteki 

na salę dydaktyczno-wychowawczą. Wyremontowano 
bibliotekę i pomieszczenia administracyjne, pomalo-
wano również sale lekcyjne i korytarz w piwnicy.  

W szkole w Jasienicy, wakacyjny remont w pla-
cówce objął malowanie dachu i montaż urządzeń fo-
towoltaicznych. Malowaniu poddano kuchnie, a re-
montowi świetlicę i sale lekcyjne.  

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Międzyrze-
czu, trwa rozbudowa szkoły o segment dydaktyczny 
dla potrzeb klas I–III. Z wydzielonej części korytarza 
utworzono pokój nauczycielski, a dotychczasowy za-
adaptowano na pracownię komputerową wraz z wypo-
sażeniem w nowe komputery. Dodatkowo wyremon-
towano korytarz wraz z wymianą drzwi do sal lekcyj-
nych, kuchni i świetlicy.  

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Grodźcu, 
wyremontowana została instalacja elektryczna z ła-
zienką dla dziewczyn. Zaadaptowano również po-
mieszczenia dla edukacji wczesnoszkolnej.  

Szkoła Podstawowa w Świętoszówce, tu z kolei 
oprócz kapitalnego remontu trzech sal lekcyjnych i 
pomieszczeń pedagoga została wykonana elewacja i 
odwodnienie budynku w Łazach.  

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rudzicy, 
kapitalny remont przeszły piece CO. Wykonano rów-
nież cyklinowanie i malowanie sal lekcyjnych.  

Przedszkole w Świętoszówce, oprócz remontu sani-
tariatów wymieniono rury wodociągowe.  

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym Mazańcowi-
cach, wymalowano sale lekcyjne i korytarze. Wymie-
niono dwa piece centralnego ogrzewania. Prace objęły 
też remont pieca w kotłowni – wymiana kotłów. Prze-
prowadzona została naprawa ogrodzenia oraz remont 
pomieszczeń gospodarczych na „Orliku”.  

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wieszczę-
tach poddany został remont ściany zewnętrznej sali 
gimnastycznej.  
Oprócz tego dokonywane są zakupy mebli szkolnych, 
pomocy dydaktycznych, szafek ubraniowych, oraz 
wykonywanych jest wiele innych niezbędnych prac 
remontowych i organizacyjnych. 

www.jasienica.pl
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  Dostojne wieńce, tradycyjny barwny korowód i ludowa muzyka 

towarzyszyły obchodom gminnych jasienickich dożynek.  
Tegorocznym gospodarzem święta plonów było sołectwo 

Międzyrzecze Górne. Uroczystości rozpoczęły się wizytą wójta gminy 
Jasienica Janusza Pierzyny, przewodniczącego Rady Gminy Jasienica 
Jana Batelta oraz zaproszonych gości z czternastu sołectw gminy w 
gospodarstwie Małgorzaty i Wojciecha Strządałów w Międzyrzeczu 
Górnym, którzy w tym roku pełnili rolę Gazdów Dożynek. Państwo 
Strządałowie prowadzą 20-hektarowe gospodarstwo rolne, w którym 
uprawiają m.in. kukurydzę, hodują również bydło opasowe. Gospodarze 
przyjęli gości na podwórku, wszystkich poczęstowali tradycyjnym 
kołaczem, a ceremonii towarzyszyła muzyka Zespołu Regionalnego 
„Międzyrzeczanie” i Orkiestry Dętej z Międzyrzecza Dolnego.  

 – Nadszedł czas dożynek, dziękczynienia i podziękowania Bogu za 
plony. Zebraliśmy się tu wszyscy: mieszkańcy gminy Jasienica, goście, 
zespół regionalny Międzyrzeczanie, Orkiestra Dęta z Międzyrzecza 
Dolnego, Rada Sołecka, myśliwi, aby Was, gospodarzy tej ziemi, prosić o 
przewodzenie dzisiejszym uroczystościom. Spotykamy się na ziemi, która 
rodzi plony, dawała chleb naszym przodkom i daje nam. Zatem proszę 
Was Państwo Małgorzato i Wojciechu Strządałowie, abyście 
reprezentowali wszystkich rolników gminy Jasienica i byli Gazdami 
tegorocznych Dożynek Gminnych. Przyjmujecie nas tu z gościnnością, jak to zawsze było na Śląsku 
Cieszyńskim, a zarazem wielką serdecznością, która wręcz emanuje od Was, drodzy Gazdowie – mówił wójt 
gminy Jasienica Janusz Pierzyna podczas uroczystości u Gazdów Dożynek.  

Następnie korowód złożony z udekorowanych pojazdów z przyczepami, wozów strażackich, na czele którego 
jechały bryczki z gospodarzami dożynek, Gazdami oraz zaproszonymi gośćmi, udał się na dziękczynną mszę 
świętą za zbiory do tutejszego kościoła św. Marcina z 
Tours.  

Główna część uroczystości odbyła się przy 
miejscowej OSP i Chacie „Międzyrzecze”. W tym 
miejscu wójt Janusz Pierzyna wraz z przewodniczącym 
Rady Gminy Janem Bateltem i Gazdami Dożynek, 
odebrał wieńce, przygotowane przez każde z sołectw. – 
Zacni Gazdowie, dostojni księża, panie ministrze, 
szanowni goście, drodzy mieszkańcy gminy Jasienica. 
Witam was wszystkich na dożynkach gminnych w 
sołectwie Międzyrzecze Górne. Czas dożynek, czas 
dziękczynienia, czas podziękowania już nadszedł. 
Chciałbym Was przywitać nie na dożynkach przewo-
dniczącego rady, wójta, na dożynkach Międzyrzecza 
Górnego, ale na waszych dożynkach, bo każdy z nas 
kolejny raz ma możliwość przeżywania podzię-
kowania. Każdy z nas ma za co dziękować. 
Niezależnie od stanu, majątku, wykształcenia, profesji. 
Każdy z nas otrzymuje to, z jakim talentem się urodził, 
i czy go pomnożył, czy go rozwinął, powinien 
podziękować. Chciałbym, żeby gmina Jasienica 
zawsze była gotowa do pracy, do niesienia pomocy 
drugiemu człowiekowi, do realizacji zadań 
społecznych, ale i kiedy przyjdzie czas, była gotowa do 
dziękczynienia. Dziękuję za pracę w czternastu 
sołectwach, ale szczególnie dziękuję ludziom 
pracującym na roli. O tej porze roku dziękujemy za dar 
chleba, za to, że nam go nie brakuje. Powinniśmy 
pamiętać, skąd go mamy, że zawsze trzeba szanować i 
chleb, rolniczy trud i całoroczną pracę – mówił wójt 
Janusz Pierzyna.  
– Dziękuję za pracowitość, gospodarność i życzliwość 
– dodawał. Szczególnie za przygotowania  
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podziękował Marii Mrzyk, sołtys Międzyrzecza Górnego, radnym sołectwa, radom sołeckim, strażakom, KGW i 
stowarzyszeniom.  

Wójt przywitał też gości gminnych dożynek, m.in. wiceministra, mieszkającego w Grodźcu, Stanisława 
Szweda, wicewojewodę śląskiego Jana Chrząszcza, delegacje z Jasienicy Dolnej. Szczególnie gorąco powitał 
księży, rady sołeckie, przedsiębiorców z gminy, Floriana Kohuta, malarza z Rudzicy, rolników, myśliwych z kół 
Ślepowron i Hubertus. Ceremonii towarzyszyła muzyka Zespołu Regionalnego „Jasieniczanka”.  
Na ręce wójta wiceminister Szwed przekazał list od Pana Mateusza Morawieckiego, Prezesa Rady Ministrów, 
list przekazał również przedstawiciel posła Mirosława Suchonia.  

Po ceremonii przekazania wieńców, pokrojenia przez wójta chleba i rozniesienia wśród gości rozpoczęła się 
zabawa. Wystąpiły: Zespół Regionalny „Jasieniczanka”, Zespół „Silesian Tyrol Band”, a także „Mona Lisa”. 
Jasienickim dożynkom towarzyszyły również stoiska z potrawami regionalnymi.  

www.jasienica.pl

DOŻYNKI SOŁECKO-
PARAFIALNE W BIELOWICKU 
Msza święta dożynkowa, barwny korowód i festyn, 

to główne akcenty dożynek sołeckich w Bielowicku, 
które odbyły się w sobotę 1 września. Dożynki 
rozpoczęły się od uformowania korowodu, który 
przejechał ulicami sołectwa na mszę świętą do kościoła 
św. Wawrzyńca w Bielowicku.  

Główna część dożynek, w których wziął udział 
również gospodarz gminy wójt Janusz Pierzyna odbyła 
się przy Centrum Kultury „Nasz Dom”. Wójt 
podziękował organizatorom za przygotowanie dożynek. 
Podziękował też rolnikom za ich codzienny trud.  

W czasie radosnej biesiady uczestnicy bawili się 
przy występie Zespołu Śpiewaczego „Echo 
Bielowicka”, z kolei do tańca przygrywał Zespół 
„Angels”. Dla gości panie z miejscowego Koła 
Gospodyń Wielskich przygotowały stoiska gastronomii 
z tradycyjnymi potrawami i napojami.  

Gazdami tegorocznych dożynek sołeckich byli 
Katarzyna i Mariusz Szymala, a zorganizowały je Rada 
Sołecka w Bielowicku, KGW i Towarzystwo Przyjaciół 
Bielowicka.  

 

ŻNIWOWANIE 
Lato to najpiękniejszy okres w roku. To rolni- 

cy, sadownicy, pszczelarze i ogrodnicy, zaglądają 
na swoje urodzaje, kiedy to będą gotowe do zbio-
rów.  

Cieszy to wszystkich tych, którzy żyją z tej ro-
li. Cieszą się dzieci i wczasowicze, bo lato to rów-
nież czas odpoczynku. 

Rok 2018 to rok szczególnie ważny. To setna 
rocznica wyzwolenia naszej kochanej ojczyzny. 
To dar naszych przodków, którzy ciężką pracą i 
własnym potem nasączyli nasze pola, zaczynając 
kiedyś od sierpa, kosy i burdaka. 

Widać, jak ciężka była praca rolnika, aby uzyskać ziarno do wypieku chleba. Trzeba o tym pamiętać, bo dziś 
wyjadą kombajny i jest to wszystko o wiele łatwiejsze. Jednak zasada pozostaje ta sama. Od myszy do cesarza 
wszyscy żyją z gospodarza. Zdarza się, że kiedy przejeżdżamy przez różne okolice widać nieobsiane pola, na-
suwa się myśl: czyjeż to poleczko niezorane?  

Słowa tekstu napisał Karol Gawlik. 
Tekst drużyny z Roztropic podczas prezentacji na tegorocznym żniwowaniu. 
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Z  G Ó R K I … 
Znaki zapytania

 Upał daje się we znaki. Także zapytania. Czy to 
już prawdziwe ocieplenie klimatu?  Może… 
Szkoda, że tylko w naturze, bo klimat między 
ludźmi raczej się oziębia. Bo i kontakty między 
bliźnimi oziębłe i na odległość – coraz częściej za 
pomocą nieczułych komórek, smartfonów, tabletów, 
Internetów, skaypów, czy diabli wiedzą czego 
jeszcze, co pochłania czas i powoduje, że szare 
komórki stają się jeszcze bardziej popielate i 
bezbarwne…  A przecież wszyscy tęsknimy do 
kolorowego świata, boć przecie w genetycznym 
kodzie zapisany raj najprawdziwszy, mieniący się 
wszystkimi odcieniami tęczy… I gdyby nie ta 
feralna jabłoń, i ta ciekawska Ewa, i ten idiota 
Adam, który nie miał własnego zdania… Dość już 
jednak tych dywagacji, bo zabrniemy w ślepy 
zaułek z pretensjami do praprzodków, a i tak nic 
pożytecznego z tego nie wyniknie…  
 Może to ta temperatura (33 stopnie w cieniu) 
sprawia, że skaczę z tematu na temat, jak pszczółka 
z kwiatka na kwiatek, a przecież miało być o 
znakach zapytania. Ostatnio zapytał mnie znany 
redaktor, nieznanego szerzej periodyku, co mnie 
denerwuje. To pytanie można zadać każdemu, ale 
zdaje mi się, że odpowiedzi byłyby podobne. Prócz 
listy cech, które wymieniłem, była chęć dominacji 
nad bliźnim, owe zapędy dyktatorskie, a co się z 
tym wiąże ograniczenie wolności, jedyna święta 
racja, brak szacunku dla drugiego człowieka, 
pokazanie (nawet siłą!) że to JA mam rację, że JA 
jestem lepszym, że to JA mam prawo decydować o 
losie innych, że to JA i tylko JA jestem 
najważniejszy, najlepszy, najmądrzejszy, wybrany, 
by manipulować bliźnimi, by zawłaszczyć nawet 
ich umysłami i wystraszonymi duszyczkami – i to w 
każdym wymiarze, od rodzin poczynając, na elitach 

władzy kończąc… Ta fatalna 
cecha homo sapiens ciągnie 
się od zarania po dzisiaj… A 
przecież człowiek stworzony 
jest z miłości i do miłości 
(nie z nienawiści), ale także z 
wolności i do wolności (a nie 
do zniewolenia), z dobroci, a 
nie ze zła… Byłoby to jednak zbyt piękne, stąd tyle 
niepięknych rzeczy dookoła i w nas samych… Na 
szczęście tęsknić za ideałami każdemu wolno, 
marzyć o marzeniach także… I nie zmieni tego 
żadna naprędce uchwalona ustawa, żadne 
chciejstwo totalnej opozycji, czy totalnej władzy, bo 
teraz już, na szczęście, mogę być sobą ja – członek 
Partii Miłości, do której nie trzeba się zapisywać, 
płacić składek, przytakiwać wodzom, trząść 
portkami przed utratą stanowisk, które i tak się 
wcześniej czy później skończą, bo z człon-
kowstwem Partii Miłości przychodzimy na świat. 
Dopiero później porywają nas inne ugrupowania i 
otumaniają, i powodują, że tyle energii, którą by 
można spożytkować na pozytywne działania, idzie 
w gwizdek – na bilbordy, spoty, wysiłki jak 
najbardziej i wiary-godniej dokopać przeciwnikowi, 
który ma czelność z nami, niepokalanymi, 
konkurować…  

Ej tam, coś mi się mąci we łbie, wszystko przez 
te upały… Już lepiej pójdę zrobić mocnej kawy i 
zacznę znowu pisać wierszyki i fraszki, które 
wprawdzie świata nie poprawią, ale też nikomu nie 
wyrządzą krzywdy… A poza tym to bezpiecz-
niejsze, niźli jałowe narzekania na osobników, 
którym się wdaje, że im wszystko wolno i że są 
nieśmiertelni – jako głupota, którą uosabiają… 

Juliusz Wątroba 
 

CEREMONIAŁ W CHAŁPIE U MŁODUCHY 
Witóm piyknie! 

Łogrómnie, żech je rod a w wielkij zocy, że zaś tu 
mogym stanóńć na tej scynie w Bukowinie Tatrzański. 
To tu każdego roku ludzie z roztomajtych regiónów, jo 
to nazywóm ze szumnych łogrodów swoji kultury, 
przynoszóm drogocynne skarby, swojóm niepow-
tarzalnóm mowe, pieśniczki, łobrzyndy, zwyczaje i 
piękno ludowej muzyki. To bogactwo je bezcynne, bo 
rodziło sie nie na zómkach, w pałacach, na łuniwer-
sytetach, ale w prostych, wiejskich chałpach z potrze-
by serca. Jo tu przyjechoł z piyknego łogrodu, pełnego 
tradycji, zwyczajów, mowy i muzyki, a grzóndka, w 
kierej zapuścił żech korzynie to moja gmina Josiynica. 
Tóż witóm Was jeszcze roz moji roztomili 
ludeczkowie.  

Przed łóńskim rokym stanyłech tu jako starosta 
żynicha, a dzisio stojym tu jako starosta młoduchy. 

Żynich to młody pón, a 
młoducha to młodo pani. 
Chcym Wóm powiedzieć, że 
starosta łod młoduchy też mioł 
na wiesielu wielkóm role do 
spełniynio, coby tyn bioły 
kwiotek, kiery łojcowie procnie 
wychowali, za łacny grosz z chałpy nie dać. 

 Tóż zawiyróm łoczy i idym na wander do chałpy 
Sikorów, ka je wielki świynto, wydowajóm dzisio 
swojóm cerke Haniczke. A co tam łuwidzym i 
łusłyszym to Wóm zaroz łopowiym.  

Za dłógimi stołami siedzóm starostowie łod 
młoduchy, przociele, sómsiedzi, łojciec wiesielowy, 
kiery fórt nalywo staroście do kieliszka. 
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CEREMONIAŁ W CHAŁPIE U MŁODUCHY 
– Ty,  stary, łodezwała sie starościno, bo jeszcze 
łożrały do kościoła pojedziesz.                                                                                                                                                                                                                                                          
– A nie posłóchej bulczynio baby – prawi Sikora, to 
przeca na łopowoge, dyć bez tych lyków ci w karku 
wyschnie, a przed tobóm kupe godki. 
Sikorzyno zaś łustawio na stole talyrze z kołoczami, 
nalywo do gorczków kawe.  
– Posilcie sie ludeczkowie, na posilcie, nie dejcie sie 
pytać. W miyndzyczasie podziwała sie na zygor.  
– A do Krysta Pana, już je tela godzin, na każ tyn 
żynich siedzi? Łokocónio sie, a potym nieskoro 
przyjadóm do kościoła, dostanóm tam łod farorza 
jynzykowej polywki.  
Nogle przez łotwarte łokna dało sie słyszeć muzyke i 
śpiywani: „Przez wode kóniczki, przez wode, do mej 
najmilejszej na zgode”. 
– Hónym zawiyrać dwiyrzy, jadóm, jadóm. Dyć już 
weprali sie na plac, ani pies chłostym nie myrdnył. 
A tu po zaryglowanych dwiyrzach burzył starosta łod 
żynicha. 
– He,j je tam kiery w chałpie? Puście nas! 
– Na cóżeście za jedni, my do chałpy byle kogo nie 
puszczómy, mało to chacharów po świycie chodzi? 
– My sóm porzóndni ludzie, my tu przyszli z naszym 
Jónkym, kierymu sie cosikej porobiło i cióngnie ku 
Waszej chałpie. Chłapiec szykowny, robotny, gany mu 
żodnej ni ma, drugigo takigo ze świyczkóm byście nie 
naszli, jyno źle mu samymu na świycie. Pónbóczek 
Adamowi doł Jewke, może i do niego sie cosi nóndzie 
w tej chałpie? 
– Kie tak godocie – zaczył starosta łod młoduchy, - to 
was w ty skrómne progi puszczymy i poszukómy 
tego, coby ku tymu feszakowi pasowało. Ale to 
kosztuje, a na tyn bioły talyrz musicie cosi chynóć.  

Starosta z żynichym chynyli jakisikej grajcar 
starosta poszeł szukać, a muzykanci grali: „Pojadymy 
na łów, na łów, na łów…”. Za chwile przyszeł z 
małóm drużkóm. 
– To tako tam siedziała za stodołóm, a wygrzywała sie 
na słoneczku 

Zachwycóny starosta łod żynicha prawi: 
– Dyć bych ani nie myśloł, że w tej Waszej chałpie 
mocie taki mały, piykny kwiotek. Szła byś dziołuszko 
łoto na wander z tym feszakym – prawił starosta.  
– Coż wy se to rachujecie, Panie starosto, mocie wy 
funty, na kaj jo bych łod tatulka i mamulki poszła. 
Mógłabych sie kaj stracić, a stareczka by za mnóm 
łoczy wypłakała. Niech se łón poszuko do wandrów 
takóm wiynkszóm dziołche, coby mu aspóń swojóm 
gymbóm do jego dostała. 
– Na isto prowde godosz dziołuszko, że mi to do 
głowy nie przyszło – cióngnył starosta, bydzie trzeja 
jeszcze cosi inszego znóńś. Ale na talyrz trzeja bydzie 
dołożyć. 

Chynył tam żynich jakisikej pinióndze, muzykanci 
zaczyli grać „Pojadymy na łów, na łów, na łów…”, a 
starosta poszeł szukać. 

Za chwile przykludził staróm wdowe Kawuloczke, 

ale i ta żynichowi nie pasowała. Starosta jyny głowóm 
pokryncił. 
– Na jaki piynióndz taki towor.  

Tóż żynich widzi, że ni ma szpasu, chynył na 
talyrz gruby pinióndz, a muzykanci zaczyli zaś grać: 
„Pojadymy na łów, na łów, na łów…”. 

Po takij zapłacie starosta hónym polecioł do 
kumory, kaj czakała łupłakano młoducha, bo przeca 
chciała jak nejpryndzyj stanónć przy boku swojigo 
wybranka. Kie jyno to sie stało, starosta żynicha tak 
zaczył: 
– Przeca żeście starosto cosi dobrego zrobili, to bydzie 
dziołcha dlo naszego młodzika, łobydwoje majóm 
białe róże, łobydwoje szwarni, zgrabni, a widzym, że 
jakisikej magnes ich do siebie przycióngo.  
– Ja, ja, to je prowda, dobrze to widzym – prawi 
starosta łod młoduchy. Chyba Pónbóczek stworzył ich 
do siebie, dobrze pójdzie sie im teraz przez życi, jak 
bydzie im słóneczko przyświecać, to się łoboje bydóm 
cieszyć, a gdy słóneczko zóndzie, a nastanie noc, kie 
w tym wyndrowaniu bydóm narażyni na przykrości i 
dolegliwości, wtedy jedyn drugigo bydzie wspiyroł, 
pocieszoł, pumogoł.  

A ty żynichu posłóchej, co ci teraz powiym:  
– Przykludziłech Ci tóm, kiero mo zostać twojóm 
wiernóm towarzyszkóm przez cały Wasz żywot. Za 
chwile ślubowoł bydziesz przed samym Bogym 
miłość aż do grobowej deski, miłuj jóm wiync 
szczerze, szanuj, łopiekuj sie w dniach szczyńścia i 
niedoli, nie łopuszczej ji nigdy.  

Potym starosta zwrócił sie do łojców młodych: 
– Nejmilśi tatulkowie, dzisio w imiyniu Waszych 
dziecek chcym Wóm podziynkować za ich 
wychowani, za łopieke, za starani, za wszystki 
dobrodziejstwa, jakimiście ich łobdarzali łod dnia 
łurodzynio aż do dnia dzisiejszego. Teraz Was 
łopuszczajóm, drodzy łojcowie, nie zapómnóm jednak 
ło Was nigdy, bydóm pamiyntać coście dobrego dlo 
nich w życiu zrobili. A teraz udzielcie im 
błogosławiyństwa, kiere niech ich kludzi przez cały 
żywot.” Po tym wszyscy posiadali do kolas z 
pieśniczkóm „Kto sie w łopieke łoddał Panu swymu”.  

Łotwiyróm łoczy, dziwóm się dokoła i muszym 
powiedzieć tak, jak godo nasz Poeta z naszej gminy 
Juliusz Wątroba: „Ni ma tego świata … 

I już go nie bydzie,  
czy my sóm bogaci  
czy dychómy w bjydzie. (…) 
A kie już idymy 
pumału ku górze,  
niech tyn świat zostanie 
chocioż na papjórze … ”. 

 
Tekst wygłoszony przez autora na 52. Sabałowych 

Bajaniach Festiwalu Folkloru Polskiego w Bukowinie 
Tatrzańskiej.  

I trzeba dodać, że autor wywalczył trzecie miejsce.  
J. N. Josiyniczanin 
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PARAFIALNE  ŚWIĘTO PLONÓW W RUDZICY 
Uroczysta msza święta w intencji rolników 

zainaugurowała Dożynki Parafialne w Rudzicy.  
Dożynki zostały zorganizowane w sobotę 1 wrześ-

nia. Po mszy korowód na czele z Orkiestrą Dętą z 
Jasienicy przemaszerował do amfiteatru przy filii 
Gminnego Ośrodka Kultury w Rudzicy. Gości powitał 
wójt Janusz Pierzyna, któremu towarzyszył 
wiceprzewodniczący Rady Gminy Czesław Machalica. 
Wójt podziękował za przygotowanie dożynek. – 
Szczególnie dziękuję rolnikom, z tej części gminy. 
Zmieniły się czasy, zmieniły się maszyny, które dzisiaj 
mogą trochę więcej obrabiać, ale praca i pot z czoła 
został ten sam. Życzę wam, aby praca na roli przynosiła 
wam radość, satysfakcję, aby Bóg błogosławił waszej 
pracy, bo bez was nikt na tej ziemi nie czułby się 
bezpiecznie – mówił Janusz Pierzyna.  

W części artystycznej na scenie amfiteatru filii 
Gminnego Domu Kultury w Rudzicy wystąpiły 
Orkiestra Dęta z Jasienicy i Młodzieżowa Orkiestra 
Dęta z OSP w Ligocie. Następnie biesiadnicy bawili się 
z Zespołem „Secret Duo”. Dla uczestników imprezy 
organizatorzy przygotowali stoiska gastronomii z 
tradycyjnymi potrawami i napojami. Zabawa trwała do 
późnego wieczoru.  

Dożynki zorganizowały OSP Rudzica, GOK w 
Jasienicy, Rady Sołeckie i Koła Gospodyń Wiejskich z 
Rudzicy, Landeka i Iłownicy.  

www.jasienica.pl

FARSKI FESTYN W GRODŹCU 
Wiele działo się na rodzinnym festynie w „Ogro-

dach Farskich” przy parafii św. Bartłomieja w Grodźcu.  
Wcześniej w pięknie przystrojonym kościele w 

Świętoszówce odbyły się parafialne dożynki, podczas 
których dary złożyli przedstawiciele sołectw Grodźca i 
Świętoszówki.  

Po południu w imprezie licznie wzięły udział całe 
rodziny. Biesiadowanie rozpoczął koncert Orkiestry 
Dętej z Wilamowic, następnie przed parafianami i go-
śćmi wystąpił zespół „Grodźczanie”, działający przy 
Gminnym Ośrodku Kultury w Jasienicy. W międzycza-
sie dzieci bawiły się z animatorami, skakały na „dmu-
chańcach”, mogły spróbować swoich sił w posługiwa-
niu się mieczem, bądź w strzelaniu z łuku. Nie zabrakło 
wspólnych zabaw, piosenek oraz tańców. Tradycyjnie 
odbyła się loteria fantowa. Każdy zakupiony los, do-
datkowo uczestniczył w losowaniu nagród głównych.  

Najwięcej emocji wzbudził pokaz symulacji wypad-
ku drogowego przygotowany przez druhów z OSP z 
Grodźca i Świętoszówki. Uczestnicy mogli zobaczyć z 
bliska cięcie samochodu osobowego, oraz pokaz tech-
nik ratowniczych polegających na uwalnianiu osób po-
szkodowanych z auta przy pomocy deski ratowniczej. 
Z kolei Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza z Grodźca 
zaprezentowała pokaz z zakresu udzielania pierwszej 
pomocy.  

Na każdego czekały domowe ciasta, smakołyki z 
grilla, kiełbasa, grochówka, duszonki, zimne napoje 
oraz uwielbiana przez dzieci wata cukrowa. Wieczorem 
uczestnicy imprezy bawili się na zabawie tanecznej z DJ Krzysztofem  Dominiakiem.  
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ROZWIJANIE KOMPETENCJI KLUCZOWYCH UCZNIÓW 
W GMINIE JASIENICA 

W środę 29 sierpnia przeprowadzono pierwszą 
debatę w ramach projektu „VULCAN kompetencji w 
śląskich samorządach”.  

W debacie na temat kierunków rozwoju oświaty w 
Gminie Jasienica uczestniczyli przedstawiciele 
środowiska rodziców, uczniów, nauczycieli, jed-
nostek samorządu terytorialnego, radni gminy oraz 
dyrektorzy szkół i przedszkoli. O rozwoju bazy 
lokalowej i poprawie warunków kształcenia dzieci i 
młodzieży w gminie Jasienica na przestrzeni ostatnich 
lat mówił wójt Janusz Pierzyna. – Nasze dzieci 
zasługują na właściwą edukację i przez wiele lat 
prowadziliśmy prace, aby w naszych szkołach 
stworzyć dzieciom najlepsze warunki do nauki – 
wskazywał wójt, mówiąc o przeprowadzonych 
modernizacjach i rozbudowach szkół i przedszkoli.  

Mówił jednak też o wyzwaniach, związanych z 
reformą edukacji i wydłużeniem nauki w szkołach 
podstawowych. – Reforma zmusiła nas do zainwes-
towania w rozbudowę niektórych placówek. Nie my 
wprowadzaliśmy tę reformę, a co najgorsze, nie 
dostaliśmy na to żadnych dodatkowych środków. 
Inwestycje musimy przeprowadzić z własnych 
pieniędzy, które nam samym udało się 
wygospodarować w innych dziedzinach.  Ten proces 
rozbudowy placówek już się rozpoczął, ale jest 
kosztowny, nie da się go przeprowadzić od razu. 
Dlatego zaplanowaliśmy go na kilka lat i traktujemy 
jako zadanie priorytetowe. Jednocześnie nie możemy 
przecież zapomnieć, że także pozostałe placówki 
wymagają stałej troski o stan techniczny i 
zapewnienie właściwych warunków. Dołożę 
wszelkich starań, aby gmina Jasienica miała oświatę 
na wysokim poziomie – mówił wójt Janusz Pierzyna.  

Gmina Jasienica przystąpiła do projektu 
„VULCAN kompetencji w śląskich samorządach” w 
ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwój Priorytet II Efektywne polityki publiczne dla 
rynku pracy, gospodarki  i edukacji Działanie 2.1. 
Wysoka jakość systemu oświaty.  

Celem projektu jest edukacja w zakresie 
kompetencji kluczowych uczniów. W jego ramach 
samorządowcy biorą udział w bezpłatnych 
szkoleniach, oferowane jest doradztwo ekspertów, 
organizowane są spotkania w środowisku lokalnym, 
tworzone są sieci współpracy oraz opracowany jest 
plan procesowego wspomagania, którym objętym 
zostaną wybrane szkoły.  

Wszystkie te elementy służą podniesieniu jakości 
pracy szkół w zakresie kształtowania kompetencji 
kluczowych uczniów – czyli kompetencji, które są 
pożądane na rynku pracy i zapewniają wszechstronny 
rozwój uczniów. Termin kompetencji kluczowych po 
raz pierwszy został zdefiniowany w 1996 r. na 
Sympozjum Rady Europy. 18 grudnia 2006 r. 
pojawiły się szczegółowe zalecenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w zakresie 
ich rozwijania – zalecenia nr 2006/962/WE w sprawie 
kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez 
całe życie. Wówczas określono osiem głównych 
kompetencji:  

1. Porozumiewania się w języku ojczystym.  
2. Porozumienia się w językach obcych.  
3. Matematyczne i podstawowe kompetencje 

naukowo-techniczne. 
4. Informatyczne.  
5. Uczenia się.  
6. Społeczne i obywatelskie.  
7. Inicjatywność i przedsiębiorczość.  
8. Świadomość i ekspresja kulturalna 
Przygotowanie planu wspomagania szkół zostanie 

poprzedzone diagnozą stanu lokalnej oświaty, której 
jednym z elementów będą wnioski z przepro-
wadzonych spotkań w środowisku lokalnym. Podobne 
projekty na temat kształtowania kompetencji 
kluczowych uczniów zostały skierowane dla kadry 
kierowniczej szkół oraz pracowników kuratoriów 
oświaty. Pozwoli to na kompleksowe realizowanie 
działań na rzecz uczniów.  

www.jasienica.pl 

Jubileusz 90-lecia Zespołu Szkół Ogrodniczych 
 im. Stanisława Szumca w Bielsku-Białej 

Komitet Organizacyjny Obchodów 90-lecia ZSOgr, 

Dyrekcja oraz cała społeczność szkolna 

serdecznie zapraszają absolwentów do uczestnictwa 

w wyjątkowej, niepowtarzalnej uroczystości jubileuszowej 

  21 września 2018 r. 
Szczegóły na stronie internetowej www.ogrodnik-bielsko.edu.pl 

tel. 8338141449 
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ZAPROŚ KOMINIARZA 
Prezes Krajowej Izby Kominiarzy Marcin 

Ziombski przypomina właścicielom i zarządcom 
budynków w związku z rozpoczęciem wkrótce se-
zonu grzewczego – o obowiązkach dotyczą-
cych bezpiecznego użytkowania przewodów komi-
nowych. 

Komin, będący bardzo istotnym elementem 
budynku, chociaż zajmującym tylko niewielką 
jego powierzchnię, może też być niezwykle groź-
ny. Szczególnie w przypadku pożaru sadzy 
w nieczyszczonym, źle eksploatowanym kominie. 
Temperatura palącej się sadzy przekracza wów-
czas nawet 1000 stopni Celsjusza! A taki stan jest 
wielkim zagrożeniem dla mieszkańców. Pań-
stwowa Straż Pożarna każdego roku odnotowuje 
kilkanaście tysięcy pożarów spowodowanych wa-
dami lub nieprawidłową eksploatacją urządzeń 
ogrzewczych. W roku 2017 odnotowano 15.235 po-
żarów od urządzeń ogrzewczych na paliwa stałe, 
243 pożary od urządzeń na paliwa ciekłe i 547 po-
żarów od urządzeń na paliwa gazowe. Oprócz poża-
rów, nieprawidłowa eksploatacja przewodów komi-
nowych grozi także zatruciem tlenkiem węgla, po-
pularnie zwanym czadem. W sezonie ogrzewczym 
2017/2018 Państwowa Staż Pożarna zarejestrowała 
4.343 zdarzeń związanych z tlenkiem węgla, w któ-
rych 2651 osób zostało poszkodowanych, a 71 po-
niosło śmierć. Krajowa Izba Kominiarzy popiera 
kampanię prewencyjną CZAD I OGIEŃ – 
OBUDŹ CZUJNOŚĆ prowadzoną przez Minister-
stwo Spraw Wewnętrznych i Administracji i Pań-
stwową Straż Pożarną. 

Kominy: instalację dymową, spalinową oraz 
wentylacyjną należy poddawać okresowej kon-
troli, oraz czyszczeniu przez uprawnionego ko-
miniarza. Profesjonalna kontrola kominiarska to 
nie tylko formalność, lecz główna zasada  bezpie-
czeństwa, zapobiega zaczadzeniom, pożarom, 
spełniając jeden z podstawowych warunków  
ubezpieczenia domu.    

Pod honorowym patronatem Komendanta 
Głównego Państwowej Straży Pożarnej Krajowa 
Izba Kominiarzy prowadzi akcję społeczną  

 Ustawa Prawo budowlane stanowi, że właściciel 
– zarządca budynku jest zobowiązany co najmniej 1 
raz w roku zlecić przeprowadzenie okresowej kon-
troli stanu technicznego przewodów kominowych 
(dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) osobie 

posiadającej odpowiednie uprawnienia – mistrza 
kominiarskiego (Zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 c, 
oraz art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo budowlane 
Dz. U. z 2016 r., poz. 290). 

W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub bra-
ków właściciel, zarządca lub użytkownik budynku 
są obowiązani w czasie lub bezpośrednio po prze-
prowadzonej kontroli usunąć stwierdzone uszko-
dzenia oraz uzupełnić braki, które mogłyby spowo-
dować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpie-
czeństwa mienia, bądź środowiska, a w szczególno-
ści katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie 
prądem elektrycznym, albo zatrucie gazem. 

 Regularne usuwanie zanieczyszczeń z prze-
wodów kominowych przez wykwalifikowanego 
kominiarza zabezpiecza przed powstaniem poża-
ru sadzy w kominie.  Przepisy przeciwpożarowe 
nakazują w obiektach lub ich częściach, w których 
odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego 
lub gazowego, obowiązkowe usuwanie zanieczysz-
czeń z przewodów dymowych i spalinowych w na-
stępujących terminach: 
1) od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i 
usług gastronomicznych – co najmniej raz 
w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią 
inaczej; 
2) od palenisk opalanych paliwem stałym niewy-
mienionych w punkcie 1 – co najmniej raz 
na 3 miesiące; 
  3) od palenisk opalanych paliwem płynnym i ga-
zowym niewymienionych w punkcie 1 – 
co najmniej raz na 6 miesięcy. 
4)  z przewodów wentylacyjnych co najmniej raz w 
roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z wa-
runków użytkowych. 
(Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i 
Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiek-
tów budowlanych i terenów Dz. U. 2010 nr 109 poz. 
719). 
W przypadku pożaru lub zaczadzenia brak doku-
mentacji terminowego czyszczenia i kontroli komi-
nów może stanowić podstawę odmowy wypłaty od-
szkodowania przez firmę ubezpieczeniową. 

www.powiatbielsko.pl

 
GMINNA BIBLIOTEKA  

PUBLICZNA W JASIENICY 
serdecznie zaprasza na  spotkanie edukacyjne pt. 

„ODZYSKANIE NIEPODLEGŁOŚCI NA ŚLĄSKU CIESZYŃSKIM". 
Temat zaprezentuje Pan Jacek Kachel - historyk, dziennikarz, fotografa i autor 

licznych książek  oraz publikacji o historii Bielska-Białej, Śląska i Galicji. 
10 października  o godz. 18:00 
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Informacja prasowa o przeprowadzanej na terenie województwa śląskiego  
JESIENNEJ AKCJI SZCZEPIENIA LISÓW WOLNO ŻYJĄCYCH  

Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii 
informuje, że w dniach 19.09.-28.09.2018 
r. na terenie całego województwa śląskie-
go prowadzona będzie akcja szczepienia 
lisów wolno żyjących przeciwko wście-
kliźnie. Przynęta, zawierająca szczepionkę 
dla lisów do wyłożenia, ma postać małych 
brunatnych krążków o zapachu zepsutej 
ryby. Zapach przynęty lisy wyczuwają, z 
odległości około 800 metrów. Podczas 
podjęcia przynęty przez lisa, tym samym 
przegryzieniu zatopionej w niej kapsułki 
zawierającej szczepionkę, w wyniku kon-
taktu szczepionkowego wirusa z błoną 
śluzową dochodzi do zaszczepienia lisa. 
Akcja będzie prowadzona przy użyciu sa-
molotów startujących z lotniska Katowice-
Muchowiec. Szczepionka zostanie zrzuco-
na z wysokości około 200 metrów, na ob-
szarze ponad 10 tys. km2 powierzchni zie-
lonych. W sumie na terenie całego woje-
wództwa śląskiego zostanie wyłożonych 
202620 dawek szczepionki (20 dawek 
szczepionki na 1 km2). Szczepionki będą 
zrzucane nie tylko nad lasami, ale również 
nad pozostałymi terenami zielonymi np. 
na pola, łąki, ogródki działkowe. Ponadto 
w Wojewódzkim Parku Kultury i Wypo-
czynku w Chorzowie (WPKiW) zostanie 
wyłożonych rocznie 160 dawek szcze-
pionki. 
Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii 

apeluje do mieszkańców województwa o 
nie podnoszenie szczepionek z ziemi. Zna-
lezioną przynętę należy pozostawić w da-
nym miejscu. Należy pamiętać o tym, że 
,,zapach ludzki" pozostawiony na przynę-
cie sprawia, że staje się ona nieatrakcyjna 
dla lisa. 

Jednocześnie przypominamy, że przez 
dwa tygodnie po przeprowadzeniu akcji 
nie powinno się wyprowadzać zwierząt 

domowych na tereny zielone (lasy, pola, łąki). 
Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje również, 

że sama przynęta nie jest niebezpieczna dla człowieka. Nato-
miast w przypadku otwarcia kapsułki, która znajduje się we 
wnętrzu przynęty, należy niezwłocznie skontaktować się leka-
rzem medycyny informując go o tym fakcie. Po kontakcie z 
płynną zawartością, kapsułki należy również bezzwłocznie 
umyć wodą z mydłem części ciała, które zetknęły się ze 
szczepionką. Wprowadzenie akcji doustnego szczepienia li-
sów przeciwko wściekliźnie sprawdziło się jako najskutecz-
niejsza metoda zwalczania wścieklizny w Europie. 

Akcja wykładania szczepionek w województwie śląskim 
odbywa się od 1995 r., dwa razy w ciągu roku: wiosną i jesie-
nią. Akcje szczepienia lisów wolno żyjących finansowane są 
z rezerwy budżetu państwa oraz współfinansowane przez 
Unię Europejską. 

Dodatkowo informuję, że na terenie województwa śląskie-
go w ostatnich latach stwierdzono: 
1. w 2003 roku 1 przypadek wścieklizny u zwierząt dzikich, 
2. w 2004 roku 2 przypadki wścieklizny u zwierząt, 
3. w 2005 roku nie stwierdzono przypadków wścieklizny, 
4. w 2006 roku 1 przypadek wścieklizny u nietoperza, 
5. w 2007 roku nie stwierdzono przypadków wścieklizny, 
6. w 2008 roku nie stwierdzono przypadków wścieklizny, 
7. w 2009 roku nie stwierdzono przypadków wścieklizny, 
8. w 2010 roku nie stwierdzono przypadków wścieklizny, 
9. w 2011 roku 1 przypadek wścieklizny u lisa wolno żyjące-
go, 
10. w 2012 roku 1 przypadek wścieklizny u psa, 
11. w 2013 roku nie stwierdzono przypadków wścieklizny, 
12. w 2014 roku nie stwierdzono przypadków wścieklizny, 
13. w 2015 roku nie stwierdzono przypadków wścieklizny, 
14. w 2016 roku nie stwierdzono przypadków wścieklizny, 
15. w 2017 roku 1 przypadek wścieklizny u nietoperza, 
16. w pierwszej połowie 2018 r. nie stwierdzono przypadków 
wścieklizny. 
Wszelkie dodatkowe informacje w ww. sprawie będą udziela-
ne pod numerem telefonu: 32 42 88 615 

Zastępca Śląskiego 
Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii. 

lek. wet. Andrzej Bernacki. 

„Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych” 

Serdeczne podziękowania za wsparcie, modlitwę, zamówione Msze św., 

złożone kwiaty i wieńce oraz za tak liczny udział w uroczystościach 

pogrzebowych 

Ś.P. Zdzisława Kotrysa 
składają 

żona i dzieci z rodzinami 
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W TRADYCYJNEJ  ZAGRODZIE  ROLNEJ 
Upalne, sobotnie przed-

południe, 4 sierpnia b.r.  
spędziliśmy w Tradycyjnej 
Zagrodzie Rolnej, w od-
ległych o niespełna 12 km 

od Grodźca Ochabach.  
W pięknie zrekonstruowanych zabudowaniach 

gospodarskich: stodole i budynku inwentarskim, 
podziwialiśmy zgromadzone przez lata przez rodzinę 
Bieńków eksponaty, stare, starsze i najstarsze. 
Przewodnikiem był sam gospodarz, wieloletni sołtys 
Ochab i radny Gminy Skoczów pan Maciej Bieniek. 
Ciekawie opowiadał o inicjatywie zorganizowania 
ekspozycji, która pozwoli ocalić od zapomnienia 
dokonania naszych przodków. Jej walory edukacyjne 
są niezwykle cenne, a przekazywane w formie 
warsztatów najmłodszemu pokoleniu (przedszkola, 
szkoły) spełniają założenia twórców tej niezwykłej 
inicjatywy. 

Miło było wrócić pamięcią do lat szkolnych w 
zorganizowanej na piętrze stodoły klasie, z 
drewnianymi ławkami, inkaustem i piórem z dawno 
zapomnianą stalówką. Ze wzruszeniem oglądaliśmy 
przedmioty codziennego użytku, sprzęty 
gospodarstwa domowego, jakże różne od tych nam 
współczesnych. Ileż tam jest zegarów, pralek, 
żelazek, naczyń itp., których przeznaczenie 
wymagało czasami dodatkowych wyjaśnień i 
instrukcji obsługi. Ileż mebli, „kredensek”, które 
jeszcze tak niedawno funkcjonowały w naszych 
kuchniach.  

Zgromadzone eksponaty są żywym dowodem 
rozwoju cywilizacyjnego polskiej wsi. Można 
prześledzić poszczególne gospodarskie czynności od 
cepa do kombajnu, od żaren do prawie 
nowoczesnego młyna. Są pojazdy – od drabiniastych 
wozów poprzez kolasy i bryczki do prawie 
współczesnych samochodów i całego mnóstwa 
rowerów. 

Są ciekawe reprodukcje plakatów sprzed 60 lat, 
można nawet zobaczyć w odpowiednim powię-
kszeniu osławione kartki na wszystko z lat 80 – tych. 

Zwiedzanie zakończyliśmy w trzecim obiekcie 

zagrody – domu mieszkalnym. Tam oprócz 
wspaniale zachowanej kuchni, na której 
Gospodyni piekła dla nas placki na blasze, była 
jeszcze izba z łożem, na którym mościły się 
„wyszkrobióne” pierzyny i „zagłówki”, były 
cieszyńskie „trówły” i zabytkowa „skrzynia” 
(szafa) z wiszącymi weń śląskimi strojami. Na 
ścianach portrety przodków, a w kącie  
kołowrotek, którego pracę zaprezentował nam 
Józek Król. 

Tradycyjne jest też otoczenie obiektów. 
Ogródki ze sztachetami, a w nich 
różnorodność kwiatów, warzyw i ziół, budząca 
niekłamany podziw. 

Podane przez Gospodynię placki 

ziemniaczane z „wyrzoskami” smakowały 
wspaniale, podobnie jak drożdżowa buchta, 
którą gościnni Gospodarze podziękowali nam 
za wizytę.  

My dziękujemy także bardzo serdecznie za 
przyjęcie, za to niezwykle ciekawe spotkanie z 
przeszłością i zachęcamy do zwiedzania 
Zagrody, naprawdę warto. Dziękujemy także 
za ofiarowaną nam przez p. Macieja Bieńka 
książkę autorstwa Karola Kajzera „Dzieje wsi 
Ochaby”. 

Tekst: Irena Skrzyżala
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Serdeczne podziękowania składam delegacjom organizacji społecznych ze 

Świętoszówki: 

• Ochotniczej Straży Pożarnej 

• Kołu Gospodyń Wiejskich 

• Radzie Sołeckiej, 

które w bolesnych dla mnie chwilach dzielili ze mną smutek i żal. Okazali wiele 

serca i życzliwości oraz uczestniczyli we Mszy świętej żałobnej i ceremonii 

pogrzebowej mojego ojca. 

Dziękuję także za wszystkie nadesłane kondolencje. 

Grażyna Gaszek 
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REKLAMA 

 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 

 
    KAMELEON 

KOMPLEKSOWE SPRZĄTANIE 
DOMÓW I MIESZKAŃ: 

mycie okien; odkurzanie mycie: podłóg, mebli, kafelek, 
sanitariatów; pranie dywanów i tapicerki; sprzątanie po 
remoncie również pomieszczeń gospodarczych; 
prasowanie. USŁUGI WYKONUJĘ SPRZĘTEM FIRMY 

KARCHER tj odkurzacz z filtrem wodnym, parownica 
odkurzacz piorący, wykorzystuję środki czystości przyjazne 
dla środowiska oraz produkty firmy RAYPATH, gdzie nie 
używa się żadnych detergentów.  
Ewa Lorańczyk, 43-386 Świętoszówka tel. 601 566 598 

 



 

18  wrzesień 2018 

 



wrzesień 2018   19 

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

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

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

 autokarawan  wieńce i wiązanki  przewóz zwłok 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  

 

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

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

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

Zapraszamy 

Od poniedziałku do piątku    8
00 

- 16
30

 

sobota     8
00 

- 13
30

 

 

 

EKSPRESOWA NAPRAWA 

I WYKONANIE PROTEZ 

BIERY, ul. Ogrodowa 

TEL.:    504 131 134 

                                33 819 48 77 
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