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�Nasza Gmina Jasienica startuje w 

konkursie „Podwórko NIVEA” orga-

nizowanym przez NIVEA Polska Sp. 
z o.o., w którym nagrod� jest plac za-

baw. 

Do udziału w konkursie zgłosili�my 

jedn� lokalizacj�. Jest to teren w Bie-

rach działka 135/3 /dawne korty teni-

sowe/ .  

Lokalizacja ta bierze udział w otwar-

tym głosowaniu internetowym.  

Konkurs staruje 1 kwietnia 2015 r. i 
potrwa do 31 maja 2015 r. za po�red-

nictwem strony www.nivea.pl/podworko. Wystarczy wej�� codziennie na powy�sz� stron�  i jeden 

raz  odda� swój głos na lokalizacj� naszego placu zabaw pod adresem Biery działka 135/3.  

To szansa wybudowania placu zabaw bez ponoszenia kosztów z bud�etu gminy. Od Waszych gło-

sów zale�y czy nasz plac zabaw zostanie ufundowany w ramach programu NIVEA.  
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Wydawca miesi�cznika samorz�dowego „Jasienica”:  Gmina  Jasienica
Realizacja wydawnicza: Gminny O�rodek Kultury w Jasienicy, 43-385 Jasienica 1360,  tel.:33 821 20 56; e-mail: 
gok@jasienica.pl; Redaktor naczelny Romuald Bo�ko, e-mail: braldo@interia.pl;  Z-ca red. naczelnego, red. technicz-
ny, 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 tre�� reklam i ogłosze� redakcja nie ponosi odpowiedzialno�ci. 



�

����������	
�� � ���

��
	��������	��	����	������$�$�

����	��	�
���	�� 
�	��������

Zako�czyły si� ze-

brania sprawoz-

dawcze w dwuna-

stu jednostkach 

OSP funkcjonuj�-
cych  na terenie 

Gminy Jasienica. 

Chc� bardzo ser-

decznie podzi�kowa� wszystkim druhom, którzy 

przez ostatni rok pracowali na rzecz zapewnienia 

bezpiecze�stwa mieszka�ców naszej gminy. 

Uczestnicz�c we wszystkich zebraniach, z satysfak-

cj� stwierdzam, �e były one przygotowane profe-

sjonalnie. Przedstawiona była pełna analiza wyko-

nanych prac za miniony rok. Chc� bardzo serdecz-

nie podzi�kowa� prezesom, naczelnikom, zarz�dom 

poszczególnych jednostek, za ich wyt��on� prac�. 
Wszystkim konserwatorom sprz�tu za utrzymanie   

i wkład pracy. Dzi�kuj� opiekunom młodzie�owych 

dru�yn po�arniczych. Dzi�kuj� orkiestrom i gospo-

darzom w jednostkach – remizach, za prace wyko-

nane na rzecz tych placówek i obiektów. Dzi�kuj�
wszystkim druhom stra�akom, którzy czynnie wy-

je�d�aj� do zdarze�, którzy maj� przeszkolenia, 

którzy po�wi�cili własny czas �eby zdoby� nie-

zb�dne uprawnienia, przeszli szereg kursów i bada�
lekarskich, i zostali dopuszczeni do wyjazdów bo-

jowych,  i pracowali na rzecz  społecze�stwa. Nale-

�y tu zaznaczy�, �e ponad 90 % stra�aków, którzy 

otrzymali zgodnie z obowi�zuj�cym prawem ekwi-

walenty za prac� podczas akcji, przekazali je na 

rzecz remiz z przeznaczeniem na zakup sprz�tu i 

wyposa�enia swoich jednostek. To bardzo szlachet-

na postawa, gdy� jako ochotnicy, nie tylko nieod-

płatnie pracuj�, ale tak�e wspomagaj� finansowo 

swoje jednostki. Za to bardzo serdecznie im dzi�ku-

j�. 
�������������$��(	�������
          Na obiekcie „Drzewiarza” odbył si� Turniej 

Wiedzy Po�arniczej szczebla gminnego i powiato-

wego. Poziom wiedzy młodego pokolenia szkół 

podstawowych i gimnazjów w tym zakresie,  jest 

bardzo wysoki. W turnieju uczestniczyli zawodnicy 

o�miu szkól podstawowych i trzech gimnazjów. Na 

szczeblu gminnym w kategorii gimnazjów I miejsce 

zaj�ł Krzysztof Szczypka, a szkół podstawowych 

Jakub Mendrek. Natomiast na szczeblu powiato-

wym analogicznie Krzysztof Szczypka zaj�ł rów-

nie� I miejsce, a Jakub Mendrek drugie. Gratuluj� i 

serdecznie dzi�kuj� naszym młodym druhom za 

godne reprezentowanie naszej gminy. 

�	�������	������	������#��$��	�
       Jeste�my ju� na czwartym – ostatnim etapie 

prac. Do ko�ca maja zako�czymy cały proces bu-

dowy i 1. czerwca odb�dzie si� rozstrzygni�cie 

pierwszego przetargu na zbycie pierwszej działki o 

powierzchni ok. 2,5 hektara. Cena wywoławcza to 

prawie 2,6 mln zł  plus VAT, czyli ponad 3 miliony 

złotych. Tak wyceniona została warto�� tej nieru-

chomo�ci. Je�eli b�d� ch�tni na zakup tej nieru-

chomo�ci i przetarg rozstrzygnie si� pozytywnie, to 

pierwsze 3 miliony złotych wpłyn� do bud�etu gmi-

ny. 
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         Otrzymali�my ostateczne rozliczenie budowy 

41 km sieci kanalizacyjnej, które zostały wybudo-

wane z nast�pnego grantu. Trzeba przypomnie�, �e 

dofinansowanie tego projektu to prawie 20 milio-

nów złotych. Równie� otrzymali�my zwrot w gra-

nicach 6 mln zł z podatku VAT, którym był obar-

czony projekt. Natomiast cało�� inwestycji koszto-

wała 32 mln zł. Warto�� dofinansowania tego zada-

nia wynosi  około 80 %. 

Z bud�etu gminy doło�yli�my 6 mln zł. Chc�
podzi�kowa� pracownikom, którzy pracowali na 

rzecz wykonania tej kanalizacji i realizatorom z Za-

kładu Komunalnego, dzi�kuj� za pozytywnie prze-

prowadzone kontrole. Czas realizacji, to 18 miesi�-
cy, który obejmował dwa zimowe okresy i mógł za-

chwia� tym procesem. Na uwag� zasługuje fakt, �e 

przez trzy miesi�ce wykonali�my ponad 500 przy-

ł�czy, gdzie mieszka�cy musieli funkcjonowa�
ka�dego dnia z pewnymi utrudnieniami i w takiej 

sytuacji wykazali si� ogromn� wyrozumiało�ci�, za 

co bardzo im dzi�kuj�. 
�	
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         W Szpitalu Pediatrycznym w Bielsku-Białej 

została oddana do u�ytku nowa dobrze wyposa�ona 

sala operacyjna. Z tego tytułu chc� pogratulowa�
Panu Staro�cie, który jest zarz�dc� tego szpitala – 

wła�cicielem oraz przedstawicielom Rady Powiatu 

w Bielsku-Białej. Pragn� nadmieni�, �e równie�
Gmina Jasienica  przekazała darowizn� na ten cel. 

������ ������� �� ��#����� �� ��� 
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         Dokonano odbioru obiektu po remoncie w 

Bielowicku, gdzie poprzednio mie�ciło si� stare 

przedszkole. W obiekcie tym pomieszczenia prze-

znaczone b�d� dla Rady Sołeckiej, stowarzysze�, 
KGW i zespołu „Echo Bielowicka”.  
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W obecnych warunkach funkcjonowanie �rodo-

wisk Bielowicka b�dzie du�o lepsze i wpłynie na 

pr��niejszy rozwój tego sołectwa. 

Zadanie to dofinansowane było przez Lokaln�
Grup� Działania, a cało�� inwestycji mie�ci si� w 

granicach 200 tys. złotych. Podejmujemy teraz 

starania o wyposa�enie tego obiektu w niezb�dny 

sprz�t. 
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         Dwukrotnie spotkali�my si� z przedstawi-

cielami miasta Petrvald celem podsumowania 

projektów, które realizowane były wspólnie z na-

sz� gmin�. Dotyczyły funkcjonowania telebimu, 

który był dofinansowany w 95%  i realizowany w 

ramach projektów transgranicznych. Nast�piło 

podsumowanie i rozliczenie projektu zakupu stro-

jów regionalnych. Telebim zacz�ł ju� funkcjono-

wa�, nie jest to jednak docelowy kształt przeka-

zywanych wiadomo�ci. Powstała Rada Progra-

mowa składaj�ca si� z przedstawicieli strony cze-

skiej i polskiej, która dopracuje szczegóły zmie-

rzaj�ce do przekazywania wiadomo�ci i informa-

cji po obu stronach granicy. 
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         Podsumowanie 7 lat pracy LGD dokonano 

31 marca w �wi�toszówce,  przez zainteresowa-

nych przedstawicieli. Zebrani dokonali oceny mi-

jaj�cego okresu i zaj�li si� wyznaczeniem kierun-

ków działania i opracowaniem nowej strategii na 

lata 2014-2020. 

W spotkaniu uczestniczyli: wójtowie, burmi-

strzowie, przedsi�biorcy i przedstawiciele ró�-
nych stowarzysze�. Z dyskusji przebijała troska o 

tworzenie kapitału społecznego, by społecze�-

stwo coraz bardziej interesowało si� mo�liwo�ci�
aplikowania ró�nych �rodków z sektora publicz-

nego, społecznego, czy sektora przedsi�biorczo-

�ci. Takie spotkania poszerzaj� horyzonty wie-

dzy. Dzi�kuj� wszystkim, którzy uczestniczyli w 

tym spotkaniu. Jako wiceprezes stowarzyszenia 

chc� podzi�kowa� wszystkim pracownikom biu-

ra, za dobre jego funkcjonowanie i wzorowo wy-

konywane obowi�zki. 
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        Zapytany o finał konkursu na Wójta 2014 
Roku, Janusz Pierzyna odpowiedział: 
        Dzi�kuj� prezesowi jednostki OSP Mi�dzy-

rzecze, który ten wniosek opracował i wysłał ma-

teriały konkursowe do Warszawy, o czym wcze-

�niej nie wiedziałem. Dzi�kuj� wszystkim miesz-

ka�com, którzy anga�owali si� w realizacj� zada�
i przygotowanie materiałów, które b�d�  brane 

pod uwag� w post�powaniu konkursowym. Zna-

lezienie si� w finale dziesi�ciu wójtów na 1565  

gmin w kraju jest ju� bardzo du�ym sukcesem, 

ale nie jest to tylko moj� zasług�. To głównie 

sukces wszystkich mieszka�ców, którzy do roz-

woju naszej gminy doło�yli swoj� sumienn� pra-

c�, doło�yli przysłowiow� cegiełk� do budowli 

zwanej Gmin� Jasienica. Za to Wszystkim 

Mieszka�com serdecznie dzi�kuj�. I bez wzgl�du 

na wynik jaki zostanie ogłoszony podczas gali 25 

kwietnia br. jestem dumny, �e dane mi jest pra-

cowa� z tak zacnymi lud�mi i działa� w kierunku 

dalszego rozwoju naszej gminy. 

Dzi�kuj� za wypowied�
                                                   

R. Bo�ko

�
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 Wybory uzupełniaj�ce w okr�gu obejmuj�cym zachodni� i południowo-

wschodni� cz��� sołectwa Mi�dzyrzecze Górne, odbyły si� w zwi�zku z wy-

ga�ni�ciem mandatu radnego Leszka Mroczko. W wyborach startowało trzech 

kandydatów, którzy otrzymali nast�puj�c� liczb� głosów: 

Mariusz Fender (Prawo-Rodzina-Samorz�d) – 94 głosy 

Bogdan Ma�dok (Razem dla Mi�dzyrzecza) – 215 głosów 

Mateusz Wojaczek (Wspólnie dla Mi�dzyrzecza) – 24 głosy 

Frekwencja wyniosła 28,85%. Oddano dwa głosy niewa�ne. 

W wyniku wyborów mandat uzyskał Bogdan Ma�dok. 
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W wypełnionej po brzegi sali Gminnego O�rodka Kultury w Jasienicy w pi�tek 20 marca bracia 
Paweł i Łukasz Golcowie zaprezentowali kolejny album, wydany przez swoj� fundacj�. Tym razem 
publikacja była po�wi�cona ludowemu strojowi �l�ska Cieszy�skiego. Taki strój nosz� tak�e miesz-
ka�cy miejscowo�ci Gminy Jasienica, nic dziwnego, �e zainteresowanie publikacj� było tak wielkie. 

Autorami bogato ilustrowanego albumu o ludowym stroju mieszka�ców �l�ska Cieszy�skiego s�
regionalni etnografowie Małgorzata Kiere� oraz Grzegorz Studnicki, fotografie wykonał Mirosław So-
sna. W sali GOK publiczno�ci zaprezentowano film, ukazuj�cy kulisy powstania albumu, ł�cznie z nie-
zwykle rozbudowan� sesj� fotograficzn�, w której uczestniczyli m.in. członkowie zespołów Jasieni-
czanka oraz Mi�dzyrzeczanie. Lidia Lankocz, znawczyni stroju ludowego, która w przeszło�ci przygo-
towywała stroje na potrzeby prowadzonego przez siebie zespołu ludowego w Goleszowie, wyja�niała 
zebranym, z czego składa si� ubiór kobiecy i jakie pełni funkcje. 

Spora cz��� wieczoru po�wi�cona była ludowej muzyce. Wyst�pił Zespół Regionalny „Jasieni-
czanka”, du�� furor� zrobiły te� dzieci, ucz�ce si� �piewu i gry na instrumentach w ogniskach Fundacji 
Braci Golec na 	ywiecczy�nie. Ich muzyka wywołała burz� oklasków. Wójt Jasienicy Janusz Pierzyna 
wraz z dyrektorka GOK Agnieszk� Bronowsk� podzi�kowali braciom Golec za to zaanga�owanie ich 
Fundacji we wspieranie 
młodych muzycznych ta-
lentów. 

„Strój cieszy�ski (T
-
šínský kroj)” to ju� pi�ta 
pozycja z serii „Stroje lu-
dowe w Karpatach pol-
skich”, jak� wydaje Fun-
dacja Braci Golec. Do tej 
pory w serii ukazały si�
„Mieszcza�ski strój �y-
wiecki”, „Strój górali �l�-
skich”, „Strój górali �y-
wieckich” oraz „Strój gó-
rali podhala�skich”.  

(M. Ł) 
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26 marca 2015r. w Zespole Szkolno - Przedszkol-
nym w Grod�cu został zorganizowany Regionalny 
Konkurs Znajomo�ci Gwary �l�ska Cieszy�skiego dla 
szkół podstawowych, pod patronatem Wójta Gminy 
Jasienica. 

Do konkursu zgłosili si� uczniowie z Iłownicy, 
�wi�toszówki, Jasienicy, Rudzicy, Wieszcz�t, Maza�-
cowic i Grod�ca oraz szkoły z okolicznych gmin - 
Pier��ca, Pogórza i Górek Wielkich. Uczestników 
oceniało niezale�ne jury, w skład którego weszli za-
proszeni go�cie:  Juliusz W�troba,  Maria Hare�-
czyk,  Jolanta Szczugiel, Irena Skrzy�ala. 

Konkurs rozpocz�ła  dyrektor ZSP w Grod�cu - 
Jolanta Tomik, witaj�c zaproszonych go�ci i �ycz�c 
wszystkim zawodnikom powodzenia i dobrej zabawy. 

Eliminacje przebiegały w bardzo miłej i przyjaz-
nej atmosferze, w otoczeniu pi�knej, wiosennej deko-
racji, przygotowanej przez K. Pniewsk� i B. Gibas. 
Komisja miała bardzo trudne zadanie, poniewa� wszy-
scy uczestnicy wykazali si� nie tylko poprawn� pre-
zentacj� tekstów gwarowych, ale równie� niezwykł�
swobod� wymowy, wła�ciwym akcentem oraz orygi-
nalno�ci� gwary. 

Po wysłuchaniu prezentacji uczestników, jury, po 
przeprowadzonych obradach postanowiło przyzna�
nast�puj�ce miejsca: 
W kategorii prezentacja indywidualna: 

I. miejsce –Stefania Zbijowska z Iłownicy 
II. miejsce ex aequo –Aleksandra Strach i Dawid 

Kołder z Górek Wielkich  
III. miejsce –Marcelina Słowak z Pogórza 

W kategorii prezentacja grupowa: 
I. miejsce – Angelika Moczała, Jakub Westermann i 

Mateusz Konderla z Grod�ca 
II. miejsce ex aequo – Agnieszka Ciupek, Julia 

Szwarc, Sandra Palinker z Pier��ca oraz Kamil 
Marekwica i Krystian Fajkis z Iłownicy 

III. miejsce ex aequo – Klaudia Kido� i Michał Mar-
tynek oraz Jakub Kubaczka i Mikołaj Pilch z 
Wieszcz�t 
Organizatorzy zatroszczyli si� nie tylko o wra�e-

nia duchowe uczestników, ale tak�e przygotowali po-
cz�stunek. Po wspaniałych wyst�pieniach ka�dy mógł 
spokojnie delektowa� si� smakiem swojskiego smalcu, 
pysznych kanapek i tradycyjnego kołacza. 

Czas umilił nam równie� wyst�p zespołu wokalno 
- muzycznego oraz ta�ce dzieci z Grod�ca, przygoto-
wane przez p. B. Frydel - Ociepk�. Gwara to j�zyk lu-
dowy, wiejski, terytorialna odmiana j�zyka, ale przede 
wszystkim pi�kna cz��� naszej wspólnej to�samo�ci. 
Do piel�gnowania mowy �l�ska Cieszy�skiego zach�-
cał p. Juliusz W�troba, jej miło�nik, propagator i twór-
ca, który  dokonał podsumowania konkursu. 

Zwyci�zcy otrzymali wspaniałe nagrody w postaci 
albumów i ksi��ek. Ka�dy  z zawodników otrzymał 
dyplom uczestnictwa oraz pami�tkowy upominek lu-
dowego rzemiosła. 

Organizatorzy składaj� serdeczne podzi�kowania: 
Wójtowi Gminy Jasienica  Januszowi Pierzynie,   za 
patronat nad konkursem i wsparcie finansowe, dzi�ki 
któremu  udało si� go zorganizowa�, ufundowa� na-
grody, a tak�e przygotowa� pocz�stunek. 

Konkurs promuje kultur� j�zyka gwarowego, 
upowszechnia kultur� słowa, umiej�tno�� sprawnego 
posługiwania si� gwar� oraz pobudza twórcze poszu-
kiwania repertuarowe. Dzi�ki niemu dawny j�zyk �l�-
ska cieszy�skiego o�ywa na nowo. Wszyscy uczestni-
cy reprezentowali wysoki poziom. Tak naprawd� ka�-
demu z wyst�puj�cych nale�y si� medal za ch�ci, od-
wag� i wielki wysiłek. 

Agnieszka Kukioła 
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W dniu 19 marca 2015r w Filii Gminnego O�rodka 

Kultury w Mi�dzyrzeczu Górnym, odbywały si�
warsztaty artystyczne - malarstwo na szkle pt. "Dzieło 

r�k i serca". W warsztatach brały udział dwie grupy 

wiekowe. Grup� dorosłych reprezentowali członkowie 

G T "Barwa" działaj�cej w GOK w Jasienicy (oraz za-

przyja�nieni twórcy), dla nich zaj�cia prowadził in-

struktor Zbigniew Grzywa. Grupa dzieci i młodzie�y z 

kółka plastycznego pracowała pod kierunkiem instruk-

tora Zbigniewa Micherdzi�skiego. Prace powstałe na 

warsztatach, b�d� brały udział w mi�dzynarodowym 

konkursie organizowanym przez Regionalny O�rodek 

Kultury w Bielsku-Białej i Oravskie kulturne stredli-

sko w Dolnym Kubinie. Konkurs dofinansowany jest przez Mi�dzynarodowy Fundusz Wyszehradzki w Braty-

sławie. Warsztaty odbywały si� w atmosferze autentycznego twórczego zaanga�owania, zarówno dorosłych ar-

tystów, jak i młodzie�y. Warsztaty ponownie odbyły si� w poniedziałek 23 marca br., gdy� tego typu technika 

wyrazu artystycznego cieszyła  si� wielkim zainteresowaniem, a uczestnicy zaj�� zdobyli nowe umiej�tno�ci. 
 Bernadeta Łuszczewska –Gruszka�
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Dzisiaj, dwudziestego marca 2015 roku, za kilka-

dziesi�t minut zacznie si� w Polsce cz��ciowe za�mie-
nie sło�ca.  Widziałem w �yciu ju� kilka za�mie�
sło�ca, ale ka�dorazowo to zjawisko astronomiczne 
wywołuje �ywe zainteresowanie, jak zreszt� wszystko, 
co rzadkie i niecodzienne. A  je�li rzecz dzieje si� na 
bł�kitnym i bezchmurnym, rozsłonecznionym jeszcze 
całkowicie niebie, to publiczno�� gwarantowana. A to 
tylko ksi��yc wchodzi w parad� (chwilowo) w panuj�-
ce codziennie sło�ce na niebie, by u�wiadomi� tak�e 
ludziom, �e nie zawsze, to co wielkie i najja�niejsze 
zawsze jest najwa�niejsze i ma racj�.  
  Zjawiska astronomiczne umieli ju� wykorzysty-
wa�, dla własnych interesów, kapłani ze staro�ytnego 
Egiptu, którzy dzi�ki swojej utajnionej wiedzy i obli-
cze� wiedzieli, kiedy owe cuda b�d� miały miejsce na 
niebie. Wiedza jest wi�c  dalej wielkim or��em w 
głowach i r�kach tych, którzy j� posiedli. I jest pi�k-
nie, gdy słu�y szczytnym celom. Gorzej, niestety, gdy 
syci ��dz� władzy, czy mamony (o po��daniu kobiet 
nie wspominaj�c). 
 Mam �wiadomo�� granicz�c� z pewno�ci�, �e 
wszyscy kandydaci na prezydenta, nawet ci najbar-
dziej egzotyczni, którzy nie maj� absolutnie �adnych 
szans, ani nawet promila poparcia, chcieliby posiada�  
tajemn� wiedz� o wszech�wiecie i prawach w nim pa-
nuj�cych, któr� mogliby wykorzysta� w aktualnie 
trwaj�cej kampanii (to słowo kojarzy mi si� głównie, i 
pewnie nie bez powodu, z kampani� buraczan�, bo te�
kto� maj�cy wyobra�ni� mo�e doszuka� si� wyra�nej 
analogii ).  
 Ju� słysz� jak na zgromadzeniu przedwyborczym 
jeden kandydat si� wydziera: 
- Jak na mnie nie zagłosujecie, to wyleje Wisła z Odr�, 
Wart� i z rzeczk� Jasienic�! 
Drugi nawiedzony kandydat, który powinien raczej 
�piewa�, nawiedzonym falsetem, straszy: 
- Ten, kto na mnie nie zagłosuje b�dzie ra�ony pioru-
nem! 

Trzecia, która te� nie chce by�
gorsza, a kojarzy si� z sezonem 
ogórkowym i z pokazem mo-
delek, rozdziera szaty na klatce 
z kształtnymi cho� niewielkimi 
piersiami i dramatycznym gło-
sem oznajmia, �e: 
- Matki karmi�ce strac� mleko, gdy na ni� nie zagłosu-
j�! 
Czwarty, kabareciarz od urodzenia i anarchista z nie-
douczenia, wmawia, �e wszyscy to złodzieje i bandy-
ci, i �e tylko on b�dzie zbawicielem Polski (a mo�e ca-
łego �wiata), gdy go wybierzemy w przeciwnym razie: 
- 	aby lec�ce z nieba, szara�cza i podatki zalej� was 
na amen, a przede wszystkim kobiety, których miejsce 
jest wył�cznie w kuchni, sypialni i na sali porodowej! 
Pi�ta, feministka, bardzo kobieca, naturalnym basem 
buczy: 
-  Wybierzcie mnie, by�my mogli si� tolerowa�, bo jak 
nie to załatwi� w niebieskich sferach, cho� jestem 
nie(do)wierz�ca, �e  chłopom uschn� kutasiki! 
Szósty, nawiedzony co si� a� pali, by zamieszka� w 
prezydenckim pałacu, obiecuje młodym i zdziecinnia-
łym starcom: 
- Zalegalizuj� marych�, by ziemia ju� była niebem! To 
lepsze ni� alkohol, który przyniósł mi fortun�! Głosuj-
cie na mnie! Głosujcie! Zalegalizuj� marych�, i Kry-
ch�, i Zdzich�, i ka�d� inn� zdzir�, chocia� na chwi-
l�… 
 Ale wracajmy do za�mienia sło�ca. O ile to za-
�mienie odbywa si� sporadycznie, o tyle mniej spek-
takularne, ale na nieszcz��cie znacznie cz�stsze s� za-
�mienia …umysłów.  O ile jednak za�mienie sło�ca 
mija po godzinie czy dwóch, to za�mienia obł�kanych 
umysłów trwaj� najcz��ciej do�ywotno! 
 Wiele jeszcze my�li ci�nie mi si� na papier, ale ju�
ko�cz�, bo wła�nie za�mienie sło�ca nad Rudzic�
wchodzi w decyduj�c� faz�…

Juliusz W�troba

�
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Witóm piyknie! 
Jak tak sie człowiek starszym ludzióm przyposłócho to roztomajcie �yjóm. Ci co sóm przy dzieckach narzyka-
jóm, �e fórt im dowajóm jakómsikej robote. A to cosi załatwi� w łurzyndzie, a to z wnukami zón�� do dochtora, 
bo młodzi ni majóm na to czasu. Ci, co za� zostali sami, narzykajóm na samotno��, �e chałpe wystawili, a teraz 
na stare roki muszóm by� sami. Dziecka za�, kiere z chałpy poszły, tak prawióm: ni ma jak mieszka� łosobno, bo 
jak se po�cielesz, tak sie wy�pisz, a te�ciowo ci do garca nie zaglóndo. I tak sie skar�óm, jedni na drugich, łoj-
cowie na dziecka, a dziecka na łojców. Rozmajcie to w naszych rodzinach wyglódno, a byłoby ło wiela lepij, 
kieby my za�ywali lyk, co sie miło�� i móndro�� nazywo ale tych lyków w aptyce nie kupisz. Prawi sie, �e 
człowiek w swoim �ywobyciu musi sie łuczy�, a gupim i tak łumiyro. Ale to ni ma prowda, kiery z tego swojigo 
�ywobycio wycióngo nauczki to wiy, co to je w �yciu móndro��, a co gupota. Bo przeca nasze �yci to wielko 
szkoła i tacy ludzie, kierzy to wiedzóm, dzi�ka Bogu, sóm miyndzy nami, i łumióm z móndro�cióm i miło�cióm 
�y�. Znóm takich, posłóchejcie: 
Poznali sie w Josiynicy, bo tu stela byli. Jónek szumny, Hanka jako malowano. ��

���
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Tó� sie wiela nie smykali, jyny chneda sie pobrali. 
	odyn z chałpy nic nie dostoł, có�by im łojcowie dali, kiedy sami nic ni mieli. 
Za potkym, tam przy gojach, kónsek se kupili pola. 
Na ptoszki sie dziwali, jak gniozdka budowały. 
Czych jo gorszy, prawił Jónek, te� wystawiym piykny dómek. 
Hanka zdrowe rynce miała, Jónkowi fest pumogała. 
Ani wóm sie nie nazdali, jak dóm piykny wybudowali.
Chałpa łogrómnie prestrónno była, a rodzina sie powiynkszyła. 
Dziywcze, chłapiec, chłapiec, dziywcze. Na łucieche łojcóm ro�li piyknie, zgódnie se tak �yli. 
Dziecka dobrze sie łuczyły, na naukowców wysztudyrowali i w �wiycie kajsik zostali. 
Tam sie wszyscy po�ynili i rodziny zało�yli. 
Hanka z Jónkiem nie banujóm, dzieckóm szczy�scio fórt wynszujóm. 
	e my sami pozostali, taki �ywot je nóm dany. Bo tu przeca ło to chodzi, �eby czuli my sie młodzi. 
Za rynce sie kludzili, rano mógli my sie budzi�, zdrowi by nóm słó�yło, grosza nigdy nie chybiło. 
Dziecka niech nas łodwiedzajóm, wnuki nas za� rade majóm. 
Có� na staro� wiyncyj trzeja, byle jyny zdrowi było 
A w jeysiyni �ycio mógli my powiedzie�, �e nóm razym przez cały �ywot dobrze było. 
Tó� i jo dzisio sobie i Wóm �yczym, kiej �wiynta mómy i wiosne, niech chałpy nasze bydóm szczy��liwe. 
Niech miło�� jak kwiotek piyknie w nich zakwito, a móndro�� i zrozumiyni nigdy nie zaniko.  

J. N. Josiyniczanin 
�
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��upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 

          
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły i Promocji Gminy 
Jasienica opracowało projekt; „Nasza mała ojczyzna, 
nasze dziedzictwo kulturowe…” dofinansowany 
przez Gmin� Jasienica, w kwocie 2 940 zł , który jest  
realizowany w okresie od 23.03.. do 15.06.2015 r. 
        Celem głównym projektu jest propagowanie zna-
jomo�ci gwary �l�ska Cieszy�skiego, tutejszej kultury 
 i obyczajowo�ci. Realizowane zadanie b�dzie miało 
form� spotkania, podczas którego zaprezentuj� swoje 
umiej�tno�ci uczniowie gimnazjów z terenu gminy Ja-
sienica oraz gmin o�ciennych  walcz�cy o miano naj-
lepszego gaw�dziarza – recytatora posługuj�cego si�
gwar� �l�ska Cieszy�skiego. Uczestnicy b�d� mieli 
okazj� zobaczy�, z jakich elementów składa si� strój 
�l�ski oraz jak poprawnie „czepi si�”, czyli wi��e ko-
biece nakrycie głowy, czy przepask�. 
     Wraz z mijaj�cym czasem odchodz� w zapomnie-
nie �l�skie zwyczaje, obrz�dy, ubiory, a tak�e znajo-
mo�� gwary �l�ska Cieszy�skiego. Coraz mniej osób 
mówi gwar� na co dzie�, coraz mniej ten pi�kny j�zyk 
rozumie. Współczesna młodzie� ekscytuje si� techno-
logicznymi nowinkami, p�dzi za nowoczesno�ci�, za-

pominaj�c, �e to historia jest nauczycielk� �ycia i na-
le�y mie� silne poczucie przynale�no�ci do swojej 
małej ojczyzny. Pragniemy wzbudza� u gimnazjali-
stów poczucie dumy z przynale�no�ci do regionu i 
upowszechnia� znajomo�� zarówno gwary �l�ska 
Cieszy�skiego, jak i tutejszej kultury. 
      Spotkanie z rówie�nikami  i zdrowa rywalizacja 
na forum konkursu jest dobrym sposobem na u�wia-
domienie uczniom, �e warto dba� o swoje dziedzictwo 
i nie wstydzi� si� swoich korzeni. 
Uczestnicy konkursu oraz zaproszeni go�cie b�d� mo-
gli podziwia� równie� wyst�py wokalne uczniów 
Gimnazjum w Jasienicy oraz wokalne i  aktorskie po-
pisy Zespołu Regionalnego „Szwarne dziecka” z Ze-
społu Szkolno- Przedszkolnego w Iłownicy. Koordy-
natorem projektu jest pani Jolanta Szczugiel nauczy-
ciel Gimnazjum Jasienicy. 

Zapraszamy gimnazja z terenu naszej gminy 
oraz gmin o�ciennych  do uczestnictwa w projekcie! 
      Termin konkursu:  14 maja 2015 r. , godz. 1000

 , 

sala GOK w Jasienicy ( w budynku Urz�du Gminy).  

Kontakt: gimnazjum@jasienica.pl,    tel. 33 8 152 455  
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Tylko na Orawie, Spiszu i na �l�sku zachował si�
jeszcze zwyczaj stawiania „moja”, „mojki” lub „je-
dlicki”. „Moj to był wbity w ziymie łokorowany �wiy-
�y  kole dwanost metrów �wiyrk, kierymu zostawiali 
na kó�cu małe drzewko, na nim wieszali strokate ban-
dle, stawiali jóm pannóm  na wydaniu, tym kiere si�
uzdały, nóm kawalyróm”.(1) 
 Zwyczaj stawiania mojów si�ga pono� korze-
niami czasów antycznych, kiedy Grecy, Etruskowie 
i Rzymianie stawiali drzewka na domach i budynkach 
gospodarskich, by chroni� je przed złymi duchami 
i chorobami. Drzewko majowe było symbolem du-
cha wzrostu, zdrowia, płodno�ci, symbolizowało 
tak�e obfito�� w zbiorach, powodzenie dla miesz-
ka�ców oraz zapewniało dobrobyt. Pierwsze in-
formacje o mojach w Europie pochodz� z 1255 roku. 
Stawiano jej wówczas jako przejaw czci i �yczliwo�ci 
przed ko�ciołami, ratuszami, domami zamo�nych 
i powa�anych osób, wysokim urz�dnikom gminnym, a 
w wojsku wy�szym rang� oficerom a tak�e przed do-

mami dziewcz�t ciesz�cych si� szczególnym powo-
dzeniem.  Nie wiadomo kiedy dokładnie zwyczaj ten 
zaw�drował na ziemie polskie. Szczególnie popularny 
był w Karpatach i na �l�sku. Zachował si� obraz na-
malowany w 1590r. przez artyst� malarza Hansa Do-
nauer. Tam wła�nie jest przedstawiony po raz pierw-
szy moj. Etnografowie uwa�aj�, �e zwyczaj stawiania  
moja, rozpowszechnił si� do�� szeroko po wojnie 30- 
letniej (po 1648 r.). Nie ulega jednak kwestii, �e ju�
w wieku XVI postawienie moja było znakiem powa�-
nego zainteresowania si� dziewczyn�, a nawet przy 
pewnych, okre�lonych okoliczno�ciach mogło mie�
prawne znaczenie. I tak np. w Czechach uznawano 
prawomocno�� o�enków nie tylko na podstawie �lu-
bowania wierno�ci i miło�ci, a tak�e po udokumento-
waniu o�wiadczeniami �wiadków, �e postawiono na t�
okoliczno�� moja. Zwyczaj stawiania mojów musiał  
by� bardzo rozpowszechniony na Orawie, skoro 
w roku 1839  panowie na zamkach oraw-
skich wydali surowy zakaz stawiania moji,  ������	�
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by chroni� lasy przed nadmiern� wycink�. 
 Moje stawiano na trzy sposoby : 
- chłopak stawiał moj tylko tej dziewczynie, o której 
wzgl�dy si� starał 
- kawalerowie stawiali moj jako dar dla wszystkich 
dziewczyn we wsi 
- moj stawiany był dla ka�dej dziewczyny, ale gdy 
miała ona swojego chłopca, jej moj musiał by� inny 
ni� reszta 
Wszystkie dziewczyny z niecierpliwo�ci� czekały na 
pierwszomajowe o�wiadczyny. Je�eli niektóre nie 
miały wzi�cia, to ich ojcowie sami w tajemnicy sta-
wiali noc� moje. Bywało równie� i tak, �e zamiast mo-
ja stawiano dziewczynie dziada. Był to wtedy wielki 
wstyd. Tote� pilnowano w nocy ,aby takiego dziada 
nie postawiono. Pilnowano równie� aby nikt nie wy-
wiercił dziury w �erdzi na której stał moj.  
Moj stawiany jest zawsze w nocy z ostatniego dnia 
kwietnia na 1 maja, czyli w Noc Filipa i Jakuba. Na 
moju czasami umieszczana była tabliczka - z dedyka-
cj�, wierszem lub wyznaniem. Do rana czuwaj� przy 
nim warty kawalerów. Jest bowiem te� zwyczaj, �e 
konkurenci podcinaj� niepilnowanego moja. Albo dla-
tego, �e ubiegaj� si� o t� sam� pann�, albo zło�liwie. 
Gdy noc minie - moje s� ju� bezpieczne i  stoj� do 
Zielonych �wi�tek. Dopiero wówczas mo�na je było 
�ci��, a ceremonii tej powinien dokona� stawiaj�cy 
moja. Powinien on równie�  por�ba� go na drobne 
kawałki i rozpali� ognisko. Wtedy to panna, przed któ-
rej domem si� znajduje, zobowi�zana jest przygoto-

wa� pocz�stunek i gorzałk� dla kawalerów lub kawa-
lera, odbywa równie� si� zabawa z muzyk�, czyli tzw. 
ogrywanie moja. 
Z czasem w niektórych miejscach publiczne o�wiad-
czyny powoli zanikły, a stawianie moja nabrało cha-
rakteru ogólnego, stawiano tylko 1 maszt we wsi. 
Mi�dzy wsiami dochodziło do rywalizacji o najbar-
dziej okazałego moja. Prowadziło to do �cinania i kra-
dzie�y moja, przez konkurencyjn� wie�. Istniał nawet 
swoisty kodeks czy regulamin kradzie�y moja, który 
mówił m.in. , �e :  
• nie wolno moja odbiera� sił�
• wolno go ukra�� tylko wtedy, gdy nie jest pilno-

wany, lub gdy pilnuj�cy np. upiwszy si� �pi i nie 
strze�e drzewka 

• konkurencyjna wie�, która ukradnie moj, powinna 
z dum� poda� ów fakt do publicznej wiadomo�ci 
i ��da� nale�nego okupu (zwyczajowo - beczki 
piwa), 

• je�li moj nie został wykupiony, mo�na go posta-
wi� w swojej wsi, je�eli jest wy�szy, lub postawi�
go obok swojego, po uprzednim odarciu z ozdób, 
jako swoiste „drzewo ha�by”, 

• moja nie wolno kra�� po 1 maja (do tego czasu, od 
momentu postawienia, nale�y go pilnowa�),   

• kradzie� nie podlega zaskar�eniu s�dowemu. S�d i 
tak by spraw� umorzył, nakazuj�c jednocze�nie 
poszkodowanym, �eby na przyszło�� lepiej moj 
pilnowa�. 

                  Opracowanie : GOK Jasienica 
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POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem konkursu „NAJPI�KNIEJSZY 
MOJ” (zwany dalej Konkursem) jest Gminny 
O�rodek Kultury w Jasienicy.  

2. Konkurs ma charakter regionalny. 
3. Celem Konkursu jest podtrzymanie tradycji sta-

wiania "Moji". 
4. Zasady Konkursu: 

 a)  Konkurs przeznaczony jest dla mieszka�ców z 
terenu Gminy Jasienica  
 b) Konkurs rozpocznie si� w nocy z ostatniego 
kwietnia na pierwszego maja 2015 r.  

5. Warunki uczestnictwa: 
Warunkiem przyst�pienia do Konkursu jest dostarcze-
nie do biura Gminnego O�rodka Kultury w Jasienicy 
zgłoszenia do dnia 28.04.2015r.(wtorek). Prosimy o 
dotrzymanie terminu zgłoszenia. Moje nie zgłoszone 
na kartach zgłosze�, nie b�d� oceniane. 
Telefon kontaktowy : 33 821 20 56 
e-mail : gok@jasienica.pl    www.gokjasienica.pl 

POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE 

1.Komisja oceniaj�ca zostanie wybrana przez Organi-
zatora. 

2.Ocena "Moji" przez Komisj� nast�pi w dniu 1 maja 
2015 r. 

3. Komisja przy ocenie moji b�dzie kierowa� si� na-
st�puj�cymi kryteriami: 
- tradycyjny wygl�d i sposób mocowania 
- dekoracja oraz ew. tre�� i estetyka dedykacji 
- wysoko�� i usytuowanie "Moja" 

4. Komisja przyzna nagrody finansowe i wyró�nienia 
ufundowane przez Organizatora. 
5. Wr�czenie nagród nast�pi  w terminie ustalonym 
przez Organizatora. 

POSTANOWIENIA KO�COWE 
1. Przebieg Konkursu koordynowany jest przez Orga-
nizatorów. 
2. Ostateczna interpretacja Regulaminu nale�y do Or-
ganizatorów. 

3. Decyzja komisji o przyznaniu miejsca i nagrody jest 
ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 

Organizatorzy przed stawianiem Moja prosz� o zwró-
cenie uwagi na nast�puj�ce kwestie :  
1.    Wybór miejsca. Szukamy takich miejsc, aby Moj 
był ozdob� okolicy. 
 Prosimy o zachowanie porz�dku i uprz�tni�cie terenu 
przez osoby stawiaj�ce Moja 
2.    Dedykacje na Mojach nie mog� by� wulgarne, 

��������



�

����������	
�� � �

�

��!�
	#�����������)�	���H�������$�#��*

3.    Prosimy zadba� o bezpiecze�stwo uczestników, 
widzów, s�siadów, przechodniów!!! 
Nie grubo�� drzewa stanowi o gracji Moja, ale smu-

kło�� oraz dobór wierzchołka, proporcji, kolorystyki, 

wykonanych i umocowanych ozdób. 
Prosimy o staranne i bezpieczne mocowanie Moja.
4.    Intencj� Organizatorów nie jest nara�anie uczest-
ników i innych osób na niebezpiecze�stwo, co mo�e 
mie� miejsce przy stawianiu grubych i ci��kich Moji . 
• Organizatorzy Konkursu nie bior� odpowiedzialno-
�ci za bezpiecze�stwo osób bior�cych udział w 
Konkursie oraz nie ponosz� odpowiedzialno�ci za 
ew. szkody materialne powstałe w trakcie Konkursu. 

• Organizator nie pokrywa �adnych kosztów pono-
szonych przez uczestników w zwi�zku z  udziałem 
w Konkursie. 

• Organizator nie ponosi odpowiedzialno�ci za działa-
nia osób trzecich niezwi�zanych z Konkursem, które 
mog� przynie�� szkody uczestnikowi lub jego ma-
j�tkowi. 

• Organizator nie ponosi odpowiedzialno�ci za zda-
rzenia uniemo�liwiaj�ce przeprowadzenie Konkursu 
spowodowane działaniami sił wy�szych oraz przy-
czynami niele��cymi po jego stronie lub okoliczno-
�ciami, za które odpowiedzialno�ci nie ponosi lub 
których nie mo�na unikn�� bez poniesienia dodat-
kowych kosztów. 

• Bior�c udział w Konkursie, uczestnik wyra�a zgod�
na przetwarzanie przez organizatora jego danych 
osobowych, zwłaszcza dla celów zwi�zanych z wy-
konywaniem zobowi�za� wynikaj�cych z Konkursu 
wobec uczestników. 

• Zgłoszenie si� do Konkursu jest jednoznaczne z ak-
ceptacj� niniejszego regulaminu. 

UWAGA : Organizatorzy przypominaj� o wa�nych 
aspektach tradycji stawiania Moja : 

• Moja nie wolno odbiera� sił�
• Konkurencyjnego Moja mo�na �cina� tylko 

do rana ( godz. 06.00 )  1maja !!! 
Bardzo prosimy o uszanowanie wielowiekowych  tra-
dycji. Post�powanie niezgodne z powy�szymi zasa-
dami jest niehonorowe i nosi znamiona wandalizmu.  

�	��	��!"�����	�������������I�	���H�������$�#�I�
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ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  I WYKORZYSTANIE WIZERUNKU 
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W dniach 18 marca i 23 marca Koło Łowieckie 

�lepowron przeprowadziło akcj� rozprowadzania na 
terenie Gminy Jasienica budek l�gowych dla ma-
łych ptaków.  Działania te s� prowadzone co roku, 
co przez wiele lat kontynuacji znacz�co poszerzyło 
baz� l�gow� dla małych bardzo po�ytecznych dla 
człowieka ptaków jak np. sikorek. Rozprowadzanie 
budek l�gowych odbywa si� poprzez szkoły pod-
stawowe naszej gminy, gdzie za zgod� dyrektorów, 
przedstawiciele Koła Łowieckiego przeprowadzaj�
dla dzieci pogadanki na tematy zwi�zane z ochron�
przyrody, zachowaniami proekologicznymi, miej-
scem człowieka w ekosystemie. Najbardziej aktyw-
ne dzieci s� obdarowywane budkami l�gowymi jako 
nagrod�, które pó�niej zwykle z pomoc� osób star-
szych zawieszaj� w swoim otoczeniu domowym. 
Kształtuje to postaw� młodzie�y wobec otaczaj�cej 
przyrody wskazuj�c na rol� człowieka w coraz sil-
niej zindustrializowanym otoczeniu nieprzyjaznym 
dla rozwoju i przetrwania wielu gatunków rodzimej 
fauny. Co roku prezes Koła łowieckiego „�lepo-
wron” Andrzej Szimke i Łowczy Dominik �wi�-
czyk przygotowuj� specjalne prelekcje dla młodzie-
�y. Do tego doł�czył Zespół Sygnalistów My�liw-
skich Koła Łowieckiego „�lepowron”, w okrojo-
nym dwuosobowym składzie, dla u�wietnienia spo-
tka� muzyk� my�liwsk�. Na du�ym rogu par force 
grała Gra�yna Gaszek, a na małym rogu pless grał 
Stanisław Rajba. Przebieg prelekcji wzbudza w�ród 
młodzie�y wiele zainteresowania i mamy nadziej�, 
�e cele dydaktyczne i konkretne działania proekolo-
giczne jakie sobie zakłada koło zostaj� zrealizowa-
ne. W tym roku odwiedzili�my szkoły w:  Iłownicy, 
Rudzicy, Wieszcz�tach, Jasienicy i po raz pierwszy 
w �wi�toszówce. Dzi�kujemy dyrektorom 
i nauczycielom za zaanga�owanie i zorganizowanie 
spotka�. Rozprowadzili�my ł�cznie 80 budek l�go-
wych zakupionych ze �rodków finansowych wypra-
cowanych przez koło łowieckie. 

Wiosenne działania Koła Łowieckiego „�lepo-
wron” nie sprowadzaj� si� tylko do prelekcji i roz-
dania budek l�gowych. Nasze koło przez cały rok 
troszczy si� o stan i kondycj� dziko  �yj�cej zwie-
rzyny w naszym obwodzie. W tym okresie wiosen-
nym zasilono nasze pola i zagajniki w 300 szt. ba-
�antów, które zakupiło koło i poprzez 3 woliery ad-
aptacyjne na terenie obwodu introdukowało.  

Prowadzona jest tak�e uprawa ok 6 ha ziemi na 
potrzeby dziko �yj�cej zwierzyny. S� to zbo�a takie 
jak owies i pszenica oraz kukurydza. Uprawa ziemi 
przez Koło pełni potrójn� funkcj�. Cz��� upraw, 

zwłaszcza zbo�a zbierana jest do magazynu i wyko-
rzystywana do dokarmiania zwierzyny w szczegól-
nie trudnych warunkach zimowych. Cz��� upraw,   
zwłaszcza kukurydza stanowi poletka zaporowe, 
oraz poletka �erowe. Pozostawiona „na pniu” kuku-
rydza jest w naturalny sposób pobierana przez zwie-
rzyn� zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym, jed-
nocze�nie zatrzymuj�c zwierzyn� na tych �erowi-
skach. W ten sposób zmniejsza si� szkody wyrz�-
dzane rolnikom przez zwierzyn�. Pozostaj�ca do 
wiosny nie zebrana na polach kukurydza, �wiadczy 
o tym, �e pole jest zagospodarowane przez my�li-
wych na potrzeby dziko �yj�cej zwierzyny. 

Nasze koło, przez wiele lat w okresie wiosen-
nym rozprowadzało sadzonki drzew i krzewów       
a członkowie sami cz��� sadzonek wysadzali na 
prywatnych terenach za zgod� ich wła�cicieli (było 
to zwykle ok. 5000 sadzonek). Niestety w ostatnich 
latach te działania zaniechano, bowiem nie spotyka-
j� si� z zainteresowaniem mieszka�ców 
i współdziałaniem z my�liwymi. Nasadzenia dla 
tworzenia remiz �ródpolnych dla ochrony zwierzy-
ny przed niesprzyjaj�cymi warunkami klimatycz-
nymi, �erowymi i drapie�nikami nie ciesz� si�
obecnie zainteresowaniem, nad czym my�liwi ubo-
lewaj�. Co wi�cej, istniej�ce dotychczas remizy i 
zakrzaczenia s� regularnie wycinane dla powi�ksze-
nia areałów uprawnych dla coraz wi�kszych mon-
okultur produkcyjnych. Działania te nieuchronnie 
prowadz� do coraz wi�kszego ograniczenia popula-
cji wielu gatunków u nas �yj�cych, a� do całkowi-
tego ich wyt�pienia. 

Innym bardzo niepokoj�cym procederem szcze-
gólnie destrukcyjnym jest wiosenne wypalanie su-
chych traw. Jest to totalna destrukcja dla organi-
zmów biologicznych zarówno fauny jak i flory. Za-
braknie wi�c w szczególno�ci wielu gatunków ro-
�lin niezb�dnych w wystarczaj�cej ilo�ci np. dla �y-
cia zaj�cy. Natomiast drobna zwierzyna, cz�sto sta-
nowi�ca ła�cuch pokarmowy, ginie w płomieniach. 

Podejmowane przez koła łowieckie działania na 
rzecz utrzymania gatunków naturalnie zamieszkuj�-
cych nasze tereny b�dzie miało wówczas sens, je�li 
społecze�stwo zechce je wesprze�. Wsparcie cza-
sem mo�e polega� tylko na zrozumieniu, �e jeste-
�my tylko cz��ci� ekosystemu, w którym �yjemy. 
Nawet wprowadzenie ustawowo całkowitej ochrony 
gatunkowej nic nie da, je�li warunki �ycia zwierz�t 
b�d� całkowicie pomijane w planach działa�  czło-
wieka.  

Stanisław Rajba
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Ochotnicza Stra� Po�arna w �wi�toszówce zaprasza w dniu 09.05.2015r.  

dziewcz�ta i chłopców do licznego udziału w rekreacyjnej imprezie sportowej, 
zwanej „Biegiem Floria�skim".  Trasa biegu jest prowadzona atrakcyjnymi �cie�-
kami. Zadanie jest współfinansowane ze �rodków Urz�du Gminy w Jasienicy.
Bieg jest przewidziany dla 4 - ech grup wiekowych:

• I kategoria: 8-10 lat 
• II kategoria: 11 -13 lat 
• III kategoria: 14-17 lat 
• IV kategoria: od 18 lat 

Długo�� trasy biegowej w zale�no�ci od grupy wiekowej:
900 m,  1300 m,  2500 m,  5 000 m.
Zgłoszenia do biegu przyjmowane b�d� w dniach 4-8 
maja 2015r. w godz. 17.00-19.00 w stra�nicy OSP 
�wi�toszówka.    W dniu biegu zapisy do godz. 9.00
Tel.: (0338152924) - 668414682 - 517830139
Rozpocz�cie imprezy o godz.: 10.00.
Zbiórka uczestników przy remizie o godz.: 9.30.
Koszulki startowe - do wyczerpania zapasów.

Zdobycie I, II, III  miejsca w danej grupie wiekowej 
gwarantuje otrzymanie atrakcyjnej nagrody.    
Fax: 338152020 
e-mail: Stroka@autograf.pl                                     
Wpisowe „Biegu Floria�skiego" -10 zł.
Przy zapisie potrzebne b�d�:                                                      
-data urodzenia

- miejsce zamieszkania 
- pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych, 
przy osobach niepełnoletnich

�
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� 27 marca 2015r. w Mi�dzywydziałowej Auli Wydziału Nauk o 
Ziemi Uniwersytetu �l�skiego w Sosnowcu odbyła si� uroczysta Gala 
Laureatów Konkursów Przedmiotowych, dla uczniów szkół podsta-
wowych, organizowanych przez �l�skiego Kuratora O�wiaty – Stani-
sława Fabera. Konkurs składał si� z trzech kolejnych etapów- szkolne-
go, rejonowego i wojewódzkiego - do których ucze� kwalifikował si�, 
zdobywaj�c odpowiednio wysok� liczb� punktów. 
 W roku szkolnym 2014/2015 168 uczniów województwa �l�skiego 
zdobyło tytuł laureata Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z 
j�zyka polskiego oraz z matematyki.  
W�ród tych osób znalazł si� ucze� klasy VIa Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Jasienicy – FILIP RYDZIK, który jest, mo�na po-
wiedzie�, podwójnym zwyci�zc�, poniewa� to finalista Wojewódzkie-
go Konkursu Przedmiotowego z matematyki oraz Laureat Woje-
wódzkiego Konkursu Przedmiotowego z j�zyka polskiego.  

Filip odebrał za�wiadczenie o uzyskaniu tytułu laureata, które 
zwalnia go z pierwszej cz��ci sprawdzianu szóstoklasisty organizowa-
nego przez OKE z Jaworzna oraz gratulacje z r�k �l�skiego Kuratora 
O�wiaty – Stanisława Fabera, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 
– Krystyny Szumilas oraz prorektora ds. umi�dzynarodowienia, 
współpracy z otoczeniem i promocji Uniwersytetu �l�skiego - dr. hab. 
Mirsława Nakoniecznego.  

Na r�ce Filipa zło�ono równie� list gratulacyjny dla rodziców 
ucznia, którzy wspierali go we wszystkich jego przedsi�wzi�ciach. List 
gratulacyjny otrzymała równie� dyrektor ZSP w Jasienicy – Jolanta 
Du�niak oraz wicedyrektor, a zarazem nauczycielka j�zyka polskiego, 
która przygotowywała Filipa do zmaga� konkursowych – Wioletta 
Machalica. 

 „Talent jest jak kawałek szlachetnego, ale surowego metalu: 
dopiero pilna praca go obrobi i warto�� mu wielk� nada” – to słowa 
Stanisława Staszica – jednego z najwybitniejszych przedstawicieli pol-
skiego o�wiecenia, które trafnie charakteryzuj� naszego ucznia Filipa 
Rydzika, gdy� to chłopiec z talentem i potencjałem, odznaczaj�cy si�
bogat� wiedz� ogóln� oraz wielkimi zdolno�ciami i umiej�tno�ciami, a 
jednocze�nie bardzo skromny, kulturalny, a przede wszystkim niezwy-

kle pracowity, gdy� wszystko, co 
osi�gn�ł, pieczołowicie i samodzielnie 
wypracował.  

Gratulujemy Filipowi i jego ro-
dzicom oraz �yczymy dalszych sukce-
sów! 

Wioletta Machalica 
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1 maja 2015r odb�d� si� obchody 120-lecia Ochotniczej Stra�y Po�arnej w Jasienicy.  W zwi�zku z 
tym jednostka OSP poszukuje informacji na temat starych siedzib stra�y: remizy, która znajdowała si�
naprzeciwko obecnego Urz�du Gminy, a tak�e remizy funkcjonuj�cej kiedy� w dolnej cz��ci Jasienicy 
przy ul. Słonecznej (w tym miejscu do tej pory pozostały fundamenty po dawnym budynku). 

Interesuj� nas równie� starodawne sprz�ty stra�ackie (hełmy, umundurowanie, sikawki r�czne, 
itp.), które mo�na byłoby odkupi� lub ewentualnie sfotografowa� w celu stworzenia ksi�gi pami�tko-
wej. Poszukujemy tak�e dokumentów i zdj�� – szczególnie z obchodów poprzednich jubileuszy stra�y 
po�arnej. Cenn� informacj� byłaby dla nas wiadomo�� , czy jednostka posiadała sztandar przed II woj-
n� �wiatow�. 

Je�li kto� z Pa�stwa posiada informacje mog�ce pomóc stra�akom w przygotowaniu planowanych 
obchodów prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy: tel. 692 803 518, 691 955 993 , 
firman@poczta.onet.pl  

Druhowie OSP w Jasienicy 
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Koło teatralne TEATRALNI.pl pr��nie działaj�ce 
w Zespole Szkolno –Przedszkolnym w Jasienicy pod 
kierunkiem Wioletty Machalicy ma  na swoim koncie 
pierwszy sukces multimedialny! 

Wzi�li�my udział w I Powiatowym Przegl�dzie  
Szkolnych Teatrzyków pod hasłem „Małe  
i  du�e igraszki ze sztuk� organizowanym przez Zespół 
Szkolno- Przedszkolny w Wieszcz�tach pod patrona-
tem Wójta Gminy Jasienica- Janusza Pierzyny i Staro-
sty Bielskiego – Andrzeja Płonki i ……. zaj�li�my I 
MIEJSCE!!! Film został nagrodzony przez jury – ak-
torów Teatru Polskiego w Bielsku-Białej- za profesjo-
naln� i oryginaln� form� teatru telewizji. Nagrod�
odebrali�my podczas uroczystej gali podsumowuj�cej 
konkurs, która odbyła si� 19 marca 2015r. w GOK 
„Drzewiarz” w Jasienicy. 

Nie ukrywamy, �e to zwyci�stwo utwierdziło nas 
w przekonaniu, i� rozwijanie swoich pasji i zaintere-
sowa� oraz ci��ka praca przynosz� niebywał� satys-
fakcj� i zadowolenie oraz zach�caj� do podejmowania 
kolejnych wyzwa�. 

Wielkie podzi�kowanie za trud i zaanga�owanie 
dla pana Piotra Morawskiego, który uczestniczył w ca-
łym przedsi�wzi�ciu, ale przede wszystkim zaj�ł si�

monta�em i napisał rewelacyjn�  muzyk� wspaniale 
oddaj�c� klimat filmu. 

Jak to si� wszystko zacz�ło? 
W naszych głowach zrodził si� niepowtarzalny 

pomysł, wi�c wysłali�my zgłoszenie do konkursu i na 
kolejnych zaj�ciach koła teatralnego uczniowie two-
rzyli scenariusz filmu, pisz�c poszczególne sceny i 
zwracaj�c uwag� na didaskalia, czyli tekst poboczny. 
Pó�niej przyszedł czas na filmowanie scen, które od-
było si� pewnego, pi�tkowego, pó�nego i bardzo 
wietrznego wieczoru. Dlaczego wieczoru? – spytacie. 
Dlatego, �e akcja  filmu toczy si� wła�nie pó�nym 
wieczorem i noc� w naszej szkole. Do budynku niepo-
strze�enie wchodz� uczniowie z  niegodziwymi zamia-
rami i prze�ywaj� tam niezwykłe, a jednocze�nie 
straszne przygody, ale jak to w filmach bywa wszystko 
ko�czy si� happy endem. 

 Jeste�cie ciekawi, co spotyka uczniów noc� w ja-
sienickiej szkole? Obejrzyjcie nasz film „Ma si� swoje 
sposoby”, który dost�pny jest na stronie Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego Jasienicy www.zspj.jasienica.pl
oraz na stronie Gminy Jasienica. 

Wioletta Machalica 
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Kolejne stowarzyszenie działaj�ce na 
rzecz społeczno�ci lokalnej powstało w Roz-
tropicach. 
6 marca tego roku odbyło si� oficjalne  zebra-
nie  Stowarzyszenia Sympatyków Roztropic. 
Powołano władze stowarzyszenia: 
• Zarz�d w składzie: Andrzej Sowa, Małgo-

rzata Bratkowska, Barbara Sadlik, Artur 
Banasiewicz, Marcin Pisz; 

• Komisj� rewizyjn�: Teresa Har��a, Gustaw 
P�kała, Patryk J�kal. 

Zebranie zaszczycili swoj� obecno�ci�: Wójt 
Janusz Pierzyna, prezes OSP Grzegorz Tło-
czek, przewodnicz�ca KGW Jolanta W�glarz 
oraz sołtys Ludwik 	bel. 
Celem stowarzyszenia jest szeroko rozumiana 
integracja mieszka�ców, ich aktywizacja oraz 
pochylenie si� nad bogat� histori�, kultur�  i 
�yciem jej mieszka�ców. Powołano równie�
koło historyczne. W zało�eniach na bie��cy 
rok planujemy zorganizowa� biesiad� �pie-
wacz� poł�czon� z obchodami Dnia Dziecka, 

prelekcj� na temat twórczo�ci pisarki Marii Wardas, co zbiega 
si� z 710 – leciem zało�enia wioski Roztropice. 
Wójt J. Pierzyna pogratulował zebranym pomysłu i �yczył 
owocnej pracy. 
Stowarzyszenie dzi�kuje. Grzegorzowi Tłoczek - prezesowi 
OSP Roztropice za współprac� przy powoływaniu stowarzy-
szenia. 
Ch�tnych do wst�pienia do stowarzyszenia zapraszamy pod nr. 
telefonu 501 547 249 – Andrzej Sowa 
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24 marca 2015 r., po raz kolejny,w Gimnazjum w Jasienicy, odbyła si� giełda edukacyjna. Tym razem pod 
nazw� Gminne Targi Edukacyjne. Go�cili�my w tym roku tak�e uczniów i nauczycieli z Gimnazjum w Ma-
za�cowicach. Wystawiały si� szkoły ponadgimnazjalne z Bielska, Wisły, Skoczowa i Mi�dzy�wiecia. Organiza-
torki Monika Lisiecka, Bo�ena Krygier i Ewa Skrzy�ska-Tomala zadbały o to, aby ka�da ze szkół miała własne 
stanowisko z mo�liwo�ci� prezentacji. Zaproszeni go�cie mogli równie� pocz�stowa� si� kaw�, herbat� i zje��
dobre ciasteczko. W tym roku odwiedziło nas 28 szkół. Uczniowie klas trzecich mieli okazj� zapozna� si� z 
ofert� szkół ponadgimnazjalnych, warunkami rekrutacji, jak równie� porozmawia� z absolwentami, którzy w tej 
chwili reprezentuj� ju� now� szkoł�. 

Wybór przyszłego zawodu nie jest dzisiaj rzecz� łatw�. Czego warto si� uczy�, w jakim kierunku pod��a�
�eby w przyszło�ci nie zasili� szeregów bezrobotnych? Na takie pytanie ju� niedługo trzecioklasi�ci i ich rodzice 
b�d� musieli odpowiedzie�. Po zdaniu egzaminu i uko�czeniu klasy trzeciej opuszcz� mury naszej szkoły i pójd�
nowa �cie�k�.  

Oby przyszło�� była dla nich łaskawa. Czego im serdecznie �yczymy.   
W imieniu organizatorów dzi�kujemy wszystkim przybyłym szkołom za obecno�� i prezentacj�. 

Bo�ena Krygier 
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  To tytuł prelekcji, która odbyła si� w Gminnej Bi-
bliotece Publicznej w Jasienicy, dnia 17 marca 2015 
roku. Naszym go�ciem był Roman Bartosik – pasjonat 
zdrowego stylu �ycia. Prelegent przedstawił uczestni-
kom spotkania osiem zasad zachowania dobrego 
zdrowia. S� to: 
- dieta wegetaria�ska 
- ruch we wszelkich formach 
- woda 
- �wiatło słoneczne 
- powietrze 
- wstrzemi��liwo�� (od nikotyny, alkoholu, kofeiny) 
- odpoczynek 
- pokój wewn�trzny serca i umysłu 
  Prowadz�cy podkre�lił , �e człowiek XXI wieku 
cierpi na chroniczne zm�czenie. Obowi�zki zawodo-
we i domowe oraz tempo �ycia powoduj� zachwianie 
równowagi mi�dzy prac� a odpoczynkiem. Najwi�cej 
miejsca po�wi�cił znaczeniu snu, któremu ka�dy z nas 
po�wi�ca 1/3 swojego �ycia. Sen to jeden z najwa�-
niejszych,  a jednocze�nie najmniej poznanych proce-
sów �yciowych, w czasie którego nast�puje odtruwa-
nie i regeneracja organizmu. Za� brak snu upo�ledza 
układ immunologiczny. 

Dowiedzieli�my si�, �e w czasie snu w naszym orga-
nizmie dokonuj� si� fascynuj�ce procesy. I tak: 
- mózg zmienia cz�stotliwo�� swoich fal, 
- spowolnieniu ulega rytm serca, oddechu oraz obni�a 
si� ci�nienie krwi, 
- nast�puje bardzo intensywne odtruwanie i oczysz-
czanie organizmu, 
- wzrasta produkcja hormonów, np. szyszynki, czy 
nadnerczy, 
- nast�puje utrwalanie pami�ci, 
- sen przywraca równowag� psychiczn�. 
Ludzie niewyspani s� zm�czeni, rozdra�nieni, brak im 
koncentracji. Prelegent przypomniał nam, �e wa�na 
jest nie tylko długo�� snu, ale i jako��, która uzale�-
niona jest od higieny snu, a wi�c, np. przestrzegania 
regularnych godzin zasypiania, zrezygnowania wie-
czorem z u�ywek i obfitego jedzenia. 

Temat spotkał si� z zainteresowaniem słuchaczy 
i spowodował krótk� wymian� uwag na temat snu. 
Warto było sobie przypomnie� zasady zdrowego �y-
cia, które na ogół wszyscy znamy, ale z ich przestrze-
ganiem bywa ró�nie. 

Maria Hare�czyk 
Dyrektor GBP  
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„Kto wymy�la te ortograficzne historie? 

Na pewno jaki� sadysta –polonista, dr�czyciel młodzie�y,  

wy�ywaj�cy si� na przekór wszystkim humanistycznym ideałom!” 

To fragment dyktanda, z którym 20 marca 2015 roku 
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Tadeusza Ko-
�ciuszki w Jasienicy, zmagali si� uczniowie klas VI 
podczas  XIV Gminnego Konkursu Ortograficznego 
„O PIÓRO WÓJTA”, pod patronatem Wójta Gminy 
Jasienica – Janusza Pierzyny. 
 Przygotowaniem i przebiegiem konkursu zaj�ły 
si� nauczycielki j�zyka polskiego tutejszej szkoły –
Krystyna Niemiec, Małgorzata Tlałka i Wioletta Ma-
chalica. 
 W konkursie wzi�ło udział 24 uczniów klas VI ze 
szkół naszej gminy, wyłonionych podczas szkolnych 
konkursów ortograficznych.  
 Po uroczystym rozpocz�ciu konkursu przez dyrek-
tor Jolant� Du�niak, uczniowie przyst�pili do napisa-
nia dyktanda pt.: „Ach ta szkoła – rozmy�lania nasto-
latki”, zawieraj�cego ró�ne trudno�ci i pułapki orto-
graficzne, a przede wszystkim, pewnie ku uciesze 
uczniów, ukazywało nauczyciela j�zyka polskiego, ja-
ko nieustaj�cego sadyst� i dr�czyciela, który ci�gle, a�
do znudzenia kładzie nacisk na poprawn� wymow� i 
pisowni�, ale pami�tajmy o tym, i� robi tak tylko i wy-
ł�cznie w trosce o przyszło�� młodego obywatela pol-
skiego. 

Mistrzem ortografii w tym roku został Filip Ry-
dzik z Jasienicy, II miejsce zaj�ła Natalia Suchy 

równie� z Jasienicy, III miejsce wywalczyła Liwia 
Sordyl z Maza�cowic. Wyró�nienia otrzymali We-
ronika Ku� z Wieszcz�t i Mateusz Ziomek z Jasie-
nicy. Gratulujemy im! 
 Go�ciem honorowym konkursu był Wójt Gminy 
Jasienica – Janusz Pierzyna, który ufundował i osobi-
�cie wr�czył zwyci�zcy dyplom i pióro. Laureaci II i 
III miejsca oraz wyró�nieni otrzymali dyplomy i na-
grody ksi��kowe, pozostali uczestnicy uhonorowani 
zostali pami�tkowymi  dyplomami i ksi��kami. Pan 
Wójt podzi�kował równie� nauczycielom j�zyka pol-
skiego ze szkół naszej gminy, za przygotowanie 
uczniów do tego konkursu, wr�czaj�c im podzi�kowa-
nia. 
 Bardzo cieszymy si�, �e uczniowie i nauczyciele 
ch�tnie uczestnicz� w tym konkursie, co �wiadczy o 
tym, i� zale�y im na poprawnej pisowni, a tym samym 
dbaj� o pi�kno�� i czysto�� j�zyka polskiego. 
 Trzeba tak�e zwróci� uwag�, i� patronat Wójta 
Gminy nad tym konkursem jest dowodem na to, �e 
władzom samorz�dowym zale�y, aby młodzi ludzie 
posługiwali si� poprawnym j�zykiem polskim w mo-
wie i pi�mie. 

Dzi�kujemy wszystkim obecnym za uczestnictwo 
i zapraszamy za rok!  

Wioletta Machalica 
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W dniu 18 marca 2015 r. w Filii Gminnego 
O�rodka Kultury w Mi�dzyrzeczu Górnym odbyło 
si� otwarcie wystawy  reprodukcji obrazów histo-
rycznych Jana Matejki. Słowo wst�pne wygłosił 
historyk dr Jerzy Polak z Bielska-Białej. Repro-
dukcje zostały udost�pnione o�rodkowi kultury 
przez ”Stowarzyszenie Lipnik” Obrazy Jana Ma-
tejki przedstawiaj� wa�ne wydarzenia historyczne 
z dziejów Polski. Wykład dra Jerzego Polaka przy-
bli�ył nam wiadomo�ci o zakresie twórczo�ci 
wielkiego artysty malarza, ale dla uczestników 
imprezy było to niew�tpliwie repetytorium z za-
kresu historii Polski. Brali�my udział w pi�knej 
lekcji patriotyzmu. Wystaw� u�wietnił wyst�p ar-
tystyczny muzyków: Eugeniusza Kubata i Dawida 
Broszczakowskiego. Stowarzyszenie Przyjaciół 
Mi�dzyrzecza ufundowało pyszny pocz�stunek. 
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych, a w 
szczególno�ci uczniów szkół z terenu Gminy Ja-
sienica, do zwiedzenia wystawy edukacyjnej. Eks-
pozycj� mo�na ogl�da� do 17 kwietnia w godzi-
nach otwarcia Filii Gminnego O�rodka Kultury w 
Mi�dzyrzeczu Górnym tj w" Chacie Mi�dzyrze-
cze". Zapraszamy��
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W pi�tek 27marca  w Petrvaldzie w Czechach, 
a w poniedziałek 30 marca w Jasienicy odbyły si�
konferencje podsumowuj�ce realizacj� dwóch 
projektów: „Partnerski program promocji tury-
stycznej Gmin Jasienica i Pet�vald/ JA-PE3” i „W 
poszukiwaniu wspólnych korzeni - restytucja tra-
dycji i obrz�dowo�ci stroju cieszy�skiego  w Pet-
�valdzie i Jasienicy” współfinansowanych przez 
Uni� Europejsk� ze �rodków Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego w ramach Progra-
mu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej 
2007-2013 Republika Czeska – Rzeczpospolita 
Polska – Fundusz Mikroprojektów Euroregionu 
	l�sk Cieszy�ski - T
šínské Slezsko i bud�etu 
pa�stwa 

Podczas konferencji zaprezentowano dwa al-
bumy – pierwszy  promuj�cy turystyczne walory 
Gminy Jasienica oraz Miasta Pietwałd („Obrazki 
z Gminy Jasienica/Obrazky z Petrvaldu” ) , drugi 
promuj�cy dziedzictwo kulturowe („O Wałachach 
i stroju cieszy�skim”). 

„Obrazki” w połowie prezentuj� gmin� Jasie-
nica, m.in. jej zabytki i dzisiejsze osi�gni�cia, 
druga cz��� dotyczy partnerskiej miejscowo�ci 

Petrvald w Republice Czeskiej. Z kolei „O Wała-
chach” dotyczy historii i tradycji zwi�zanej z no-
szeniem na terenie 	l�ska Cieszy�skiego stroju 
regionalnego.  

W trakcie konferencji podsumowuj�cych re-
alizacj� projektu „Partnerski program promocji 
turystycznej Gmin Jasienica i Pet�vald/ JA-PE3” 
promowano równie� dwuj�zyczne broszury opi-
suj�ce wypracowany w zwi�zku  z realizacj� Pro-
gramu Współpracy Transgranicznej polsko-czeski 
produkt turystyczny (broszury b�d� dost�pne 
miedzy innymi w Punkcie Informacji Turystycz-
nej w siedzibie GOK w Jasienicy). 

Konferencjom towarzyszyły wystawy zdj��
opublikowanych w albumach. 

Dodatkow� atrakcj� konferencji w obu part-
nerskich miejscowo�ciach stanowił wyst�p wo-
kalny Urz�dniczek  z Miasta Petrvald, Ubrane w 
tradycyjny strój regionalny wykonały wi�zank�
czeskich pie�ni ludowych. Spotkanie w Gminnym 
O�rodku Kultury w Jasienicy wzbogaciła prelek-
cja Mariana Dembinioka, dyrektora Muzeum 	l�-
ska Cieszy�skiego w Cieszynie, autora tekstu do 
albumu o stroju cieszy�skim.  
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Borelioza znana jest od niedawna, ale niestety zbie-
ra coraz wi�ksze �niwo. Lekarze wci�� jednak nie s�
zgodni, jak powinno przebiega� leczenie. W dodatku 
maj� te� kłopoty z rozpoznawaniem boreliozy. Bore-
lioza to choroba odkleszczowa, której pierwszymi sy-
gnałami mog� by� rumie� i dolegliwo�ci jak przy gry-
pie.  
Borelioza, inaczej choroba z Lyme, kr�tkowica 
kleszczowa, jest stosunkowo now� chorob� – rozpo-
znaje si� j� od drugiej połowy lat 80. XX wieku. Wy-
wołuj� j� bakterie Borrelia burgdorferi – odkryte w 
1982 roku przez W. Burgdorfera. Bakterie te mog�
wyst�powa� w kilku postaciach – jako kr�tki, a tak�e 
w formach przetrwalnikowych (m.in. cysty). Kr�tki s�
bardzo ruchliwe, natomiast formy przetrwalnikowe 
nieruchome, za to s� odporne na niektóre antybiotyki 
niszcz�ce kr�tki. Borrelia mo�e przenika� do komórek 
ludzkich (makrofagów, limfocytów, fibroblastów) i 
tam prze�y�. Niektóre odmiany boreliozy wywołuj�
dolegliwo�ci stawowe, inne neurologiczne. Istniej� te�
bakterie powoduj�ce zmiany skórne. 

Jakie s� objawy boreliozy? 
Generalnie borelioza atakuje tkank� ł�czn�, mi��nio-
w� i nerwow�. Choroba rozwija si� w ci�gu 1–3 tygo-
dni od uk�szenia. Mo�e pojawi� si� tzw. rumie� w�-
druj�cy – zaczerwienienie o �rednicy od kilku do kil-
kunastu centymetrów, mo�e by� lekko wypukłe, cie-
płe, bolesne przy dotyku. Typowy rumie� po uk�sze-
niu kleszcza jest ja�niejszy od �rodka. 
Uwaga: rumie� w�druj�cy wyst�puje w ok. 30 proc. 
przypadków boreliozy (u dzieci tylko w 10 proc.). W 
tej fazie mog� pojawi� si� objawy grypopodobne. Je�li 
nie zostan� podane antybiotyki, borelioza przechodzi 
w faz� rozsian�. W ci�gu 2 tygodni do kilku miesi�cy 
pojawiaj� si� objawy wtórne. Mo�e to by� zapalenie 
stawów, zaburzenia neurologiczne i kardiologiczne. 
Po roku od zaka�enia borelioza przechodzi w posta�
przewlekł�. Lista objawów tej fazy jest długa. Pojawia 
si� gor�czka, dreszcze, bóle głowy, gardła, stawów, ti-
ki mi��ni, sztywno�� stawów. Chory mo�e potrójnie 
widzie�, mie� parali� mi��ni twarzy, zawroty głowy, 
problemy z mówieniem, orientacj� przestrzenn�. 

Leczenie boreliozy - kontrowersje 
Borelioz� leczy si� antybiotykami. U niektórych cho-
rych leczenie boreliozy trwa półtora roku, a u innych 
zaledwie kilka tygodni. Sk�d ta ró�nica? Powodem nie 
jest posta� boreliozy, ale fakt, ile czasu trwa choroba, 
nim została postawiona prawidłowa diagnoza. Według 
obowi�zuj�cej u nas procedury (wg IDSA – Amery-
ka�skiego Towarzystwa Chorób Zaka�nych) uwa�a 
si�, �e po krótkiej antybiotykoterapii borelioza jest raz 
na zawsze zwyci��ona. Je�li pacjent nadal �le si� czu-
je, to po prostu cierpi na tzw. zespół poboreliozowy. 
Nie ma wtedy wskaza� do leczenia antybiotykiem. 
Gdy jest uparty, prowadzi si� leczenie objawowe. 

Przeciwnego zdania s� lekarze zrzeszeni w innym 
stowarzyszeniu – ILADS. Uwa�aj�, �e borelioz� nale-
�y leczy� dług� i zło�on� antybiotykoterapi�, a czas 
leczenia ustala si� indywidualnie. Krótka seria anty-
biotyków tylko uodparnia bakterie. 
Borelioza jest stosunkowo młod� jednostk� chorobo-
w�, nie została jeszcze do ko�ca poznana. Cz�sto cho-
rego od lat borykaj�cego si� z borelioz� (zaleczon�
lub wcale niezdiagnozowan�) wysyła si� do psychiatry 
(niekiedy zdarza si�, �e ten specjalista wykrywa praw-
dziw� przyczyn� cierpie� – borelioz�). W najlepszym 
razie pacjent słyszy, �e jest hipochondrykiem, ma uro-
jenia. Tacy chorzy znajduj� ratunek u lekarzy specjali-
zuj�cych si� w boreliozie, bo... sami wcze�niej do-
�wiadczyli tej choroby i na sobie wypróbowali terapi�.  

Testy wykrywaj�ce borelioz�
Niestety, �aden z dost�pnych testów nie mo�e w 100 
proc. wykluczy� ani potwierdzi� boreliozy. Badania 
serologiczne krwi polegaj� na wykrywaniu przeciw-
ciał IgM i IgG przeciw Borrelii. Niestety, przeciwciała 
pojawiaj� si� w surowicy dopiero kilka tygodni po za-
ka�eniu, gdy choroba dawno si� rozwija. W dodatku 
bakterie mog� si� przenosi� (z krwi do płynu stawo-
wego lub centralnego układu nerwowego), a wtedy 
st��enie przeciwciał we krwi spada. Zdarza si� wi�c, 
�e u chorych, maj�cych �ywe kr�tki w organizmie, 
wynik badania jest ujemny. 
W Polsce najpopularniejszy test ELISA – cz�sto wy-
chodzi fałszywie ujemnie – jest wiarygodny w 30 
proc. przypadków. Czulszym badaniem (70 proc. wia-
rygodno�ci) jest test Western Blott, ale mo�na go zro-
bi� po minimum 3 tygodniach od uk�szenia. Najdo-
kładniejsz� diagnoz� daje PCR, czyli badanie polega-
j�ce na poszukiwaniu (we krwi lub moczu, płynie sta-
wowym lub mózgowo-rdzeniowym) DNA bakterii. 
Mo�na je zrobi� w kilku miejscach w Polsce ju� kilka 
dni po uk�szeniu, nie ma ono bowiem zwi�zku z prze-
ciwciałami. 
UWAGA. Wynik negatywny którego� z bada� nie 
wyklucza boreliozy. Najcz��ciej diagnoza stawiana 
jest na podstawie objawów klinicznych, po wyklucze-
niu innych schorze�. Cz�sto borelioza, zwłaszcza 
przewlekła, jest mylona ze stwardnieniem rozsianym, 
nerwic�, reumatyzmem, fibromialgi�, toczniem ru-
mieniowatym. 
Niezawodna diagnostyka sprawiłaby, �e niezwłocznie 
mo�na by leczy� borelioz�. Im wcze�niej zacznie si�
terapi�, tym jest krótsza i daje wi�ksz� szans� na cał-
kowite wyleczenie. Szybko wyleczona choroba nie zo-
stawia szkód w organizmie. Na razie nie ma co liczy�
na szczepionk� przeciw tej chorobie. Gorzej: po przej-
�ciu boreliozy nie nabywa si� odporno�ci. Pozostaje 
jedynie chroni� si� przed kleszczami wszelkimi do-
st�pnymi metodami (ubranie, repelenty). 
'����  ���B���������������B�� ������� '���(��
������� (���������



��� � ����������	
���

����� !��"#��$%&'�$(&��)%$��&*"&� !����&*+�(!,-���&�.(%$!(�

 
�'�/
 �8
%��+�
 )?�8
 ���/

 D����
 3%�''���
�0�����

�/�	/��

4���A+��+�+�
����!�
��#
�����'��
������&
��+��
6	��������'��
����1�+��!
4���A+��+
��
)?�-

����
 ��������
 +�!�'����
 ����1#��
 ��������'��

�D�'�'���
�
%���	���+�'�
:���B�/
6	��������'��$
�	�&
��
+��0'��1
���	�!�
����	�'��
�+�'��'�
�����
��%��1#

�����1'B�
 "��'�+��0'��
���'��:���B�/
 '�
 )?�8
 ���

���	�!�
1��'��!�0'��
����+��	��'��

��!�'����
����&
'��
�	��������$
 2�
��	�+�+�����
����!��'�0<
6	�����&
���'��
������
������
���/1�
��#

��	�����
%������A&
+�
4���A+��+
 �
'���2�
����1
��'	�'/��<
��������&
'��
+���
�	�	/	��+��


��	
���
���������
�
��������
������	����
��
�	�+�'��
)?�-
���/
�
	���
����!�!

��!�����F


��  �1+��+�
:����
K
������

)� �����
6�����
K
�+�
������


�� I�%��'
����A���
K
�+�
������$
�����'��

-� I���
����'��
K
�����	���

8� ������	�D
6/�1
K
+�!�'��
����B�/

>� I���/��
���%���
K
+�!�'��
����B�/

�� I�%��'
�����
K
+�!�'��
����B�/

�� ������	�D
�/0
K
+�!�'��
����B�/

,� 3�������
"����!!�
K
+�!�'��
����B�/


�� �!"
�#����"�
���
�� I���/��
�/0
K
������'�+�B+�

)� L��'+�����
7�'����
K
+�!�'��

�� M�
����A���
K
+�!�'��


��+���
+�!�'��
6	��������'��
�'���
)�
+�!�'���


 
	���+��
���/
��������+����
6	��������'��
��&
	�'��
!B+��!�
��#

2�+��
�/�	/���'�$
����	��
�
���&
!�+�'�
4���A+��+�
 
�������
��������+��%
���&
����'�
��!�
'��	#�/1B+�
����!��'�0<F



6	��������'��
��������!�
��1�
+���
�	�	/	��
%��'�

�����F

��  
 �'�/
 )8
 �	�+�'��
 )?�-
 ���/

4���A+��+�+�
 '�

�����'�1
 ����
 ����	��1
 ����!
 ��#
 	/�'��1
 2���
 �

��+�'���
 )??�
 �
 %!����
 
 ��!+�
 '�2'�1�
 ./�'��1

�����'������
 +�!�'����
 ��6
 4���A+��+�
 ���
 �

6	��������'��%
 ����1�+��!
 4���A+��+��������+1#

����'��
 �/���+�'���
 
 ���!D�'�'���'���
 �����

3%�'#
"����'�+�



)� �	�
 N��6
59
:@M��5�
K
�*69I:95@M
I�:M 94@

.M�M5J
  ��OC
 *�@6�9
 �JI� M3�
 ��J*J

6���.� M3�
  
 49:9P�� @�9�7Q�
  
 	���+��

�������+1�
 ����'��
 +�!�'����
 6	��������'��
 

+�����	����
 ���'	����	/
 ���������
 �?
 ������%�
 &


	��/
	/1�
&
�����	
������
�/�����
��/�/
6���	����


4���A+��+�+��
����	
����'��
���!�
)))8
�!�


�� :����'����'��
 ���	��'��
 
3��&/
 �	�
 =4������A+�

4���A+��+
 �
 4�#������+��
 �
 ���	���B
 
 	��
 K

����!��'�0<

5������+�
6�!�+�
:���1'�+�

�,-8&
�,-�
���/=$
�	���
��!�
��!B+��'�
�
��	�B
D�	����D��

%������A+�
 4���A+��+
 �
 ��	
 �,??&�,�,
 ��

�����'��'	�%�
 ���	��'��
 ����F
 *����'
 ;+��/	
 ����

:���'��
��%���'����


-� �������+1#
 ����'��
 �/���+�'���
 ���!D�'�'���'���

4�'��	���	�
6���	/
 �
 ./���	���
 �	�N@
 *���
 ��
 ������

4���A+��+�
 K
 4�#������+��
 3��'�
 )?�-Q�
  

��%�+�
����'��
�����'����'�
����
'�
�?
�%�
6	��	
�

*�����
 N�����Q
 
 4���A+��+�+�$
 %�	�
 

4�#������+�/
3��'�%
 '�
 �����+��
 6	���1
���+��'��

 
����/
/+���	'�+��!�
)>)
�����+��
�
 	���'/
+�!���

�1����	�
;�B������$

	�%
3%�'�
"����'�+�
����


�
 �B����'�+�
 ���+��
 ��	�
 ��	�+1�
 �
 %�'��	���	�
 	�
 �?�???
 �!�

�������'�
��'��2
0�����
��
���'�����



8� �������+1#
 ����'��
 �/���+�'���
 ���!D�'�'���'���
 �����
 3%�'#

"����'�+�
 �	�
 N@@@
 I'�
 4���A+��+Q�
 :����'����'��$
 ����%
 �

����'���+1�%�
 ����!�1B+�%�
 
 4���A+��+�+�
 %��'�
 �/���%
 ��/��%

6���	��%
 
 4���A+��+�+�$
 ��!�%
 3������A
  ��1���+�
 

4���A+��+�+�$
�+��	'�+�B
6	��2B
��2��'B

4���A+��+�+�$
��/��%

�	�����+��%
N ���/�
@@Q

�
3%�''�%
�0������%
�/�	/��

"����'�+�
D����


4���A+��+�+�$
 
 �/2�1
 �%�����
 ���'����1
 ���
 	�	/!�%
 N@@@
 I'�

4���A+��+Q�
 ���+���
������'��
 �����'����'�
 ������
 �'�%�+1�
 ���

����+�
�
�����!�+�
����
������
/%��1#	'�0+�
����+�����'�+�
��/�
�
��!��

���'	������A
%������A+�
4���A+��+�
 
 ��%�+�
��	�+1�
 ���/���'�

��
'�%��	�
8R�?
%$
�
��+��!��
 '�
�/���'��
K
�����'����'�
��'�/��

�/��'��'�$
 '������
 '�
 �����������'�
 ��������
 ��!�������$

�����'����'�
 �����
 ��	/+�'�+�
 ��'��
 ����	
 ����'��
 
 ���!�
 �,�?
 �!�

J+���	'�+�
�%�����
�����
��#
��
���!���
��'��


>� �������+1#
 ����'��
 �/���+�'���
 ���!D�'�'���'���
 �����
 3%�'#

"����'�+�
�	�
 NN ���+1�
'�
����	��
K
��	�'�
��#���'��
+���/
�����

����+�
 �
 %!�����2Q�
 
 ��%�+�
 ����'��
 �����'����'�
 '�
 ����A+��'��

���+1�
���
����+�
�
4���A+��+
��1#+��
K
�����
����	��
&
'�
�����/

N�����Q
 
 �	���+�
 ��#!�
 /����!
 -�
 /+���	'����
 ��	�
 ����'��
 
 ���!�

---$�?
�!�


�� :����'����'��
 �����
 +�!�'��
 6	��������'��
 N@@@
 *�������

4���A+��+���1Q$
 '�
 �	���1
 ����
 	�A+�%�
 /+���	'�+�
 %����
 ����'��

0����<
 �	���
 �
 	����+�1'�
 �����'��$
 1��'�+��0'��
 ��+��/1B+
 	����+1#

����'���
0����'��
K
	��
+�����	����	�+�'B
���
;�B���
������A�������



�� �������'�
 ���!�
 �?
 
 	/�
 '�
 +%�'	���/
 ��	���+��%
 �
 )?
 '�
 +%�'	���/

��'����+��%

4���A+��+�+��


����/%�/1B+
 :���B�
 6	��������'��
 ����'��
 �����#���<
 ����	��%

+�!�'��%
6	��������'��
 ����
����	��%
 ���'����%
 �
 �'�	�	/+1�%
 ���#��

��%�+�
�	���+�
%�2�%�
 ����1�<
'���B
����!��'�0<�
��'��	�
���#�/1�%�

��
 ���!���+#
 ����'���+1B
 ����!�1B+�%
 '�
 	���'��
 '������
 ��!�+	�
 	1�

+�!�'��%
�+��	'�+��1
 6	��2�
 ��2��'�1
 
4���A+��+�+�$
 +�!�'��%
6	�&
�������'��
������	�
I#	�+�
3%�'�
"����'�+�
*�	/	�$
+�!�'��%
�/�����

��/�/
 6���	����
 
4���A+��+�+�$
 +�!�'��'��%
 ��!�
 3������A
  ��1&
���+�
 
 4���A+��+�+�$
 ��/���
 6	�����+���%/
  ���/�
 )$
 3%�''�%/

�0������
�/�	/��

4���A+��+�+��


�/� �'&!�-� !��)%$��&*"&� !����&*+�(!,-�
��&�.(%$!(� ��0123��%45�

�� �������'��
 ������
 ���
 �������%
 
 4���A+��+�+�
 K
 ���1��	

�������+�'�
K

��%�+�
�������+1�
���1��	/
���!D�'�'���'���
�����

3%�'#
 "����'�+�
 �	�
 N�����
 '�
 �����'�
 K

 	���+�
 �
 �������#Q&
 ��	�

����'��
���!�
-?->
�!�



)� ����'���+1�
=@@
*���/
��
������
4���A+��+�
K
4�#������+��
3��'�

)?�8=�



��  ���!����'����'��
 =@G
 I'�
 4���A+��+=
 ���
 �
 �����	�!�%�

����'���+1�%�
 �
 4���A+��+
 ����
 3��&��%
 
 ��%�+�
 �������+1�

���1��	/
���!D�'�'���'���
�����
3%�'#
"����'�+��
��	�
����'��

���!�
�,,?
�!�


-� �������+1�
 ����'��
 ���!D�'�'���'���
 �����
 3%�'#
 "����'�+�
 �	�

= ���+1�
 '�
 ����	��
 K
 ��	�'�
 ��#���'��
 +���/
 �����
 ����+�
 �

%!�����2=
�+���/1�
��#
'�
����	����'�#+��
��'�/��/�


8� :����'����'��
=@G
*�������
4���A+��+���1=�

>�  ���!���+�
 �
 ����	��%�
 ����'���+1�%�
 ����!�1B+�%�
 '�
 	���'��


4���A+��+
����
+�!�1
�%�'�
"����'�+�$

��+�����'�0+�
3��&��%�

�� 6�����'��
 ����+�
 
 :������
 6����'�&����������'�%
 


4���A+��+�+�
 �
 ������/
 /������'��
 �������1
 ��%�+�
 ����'��
 �	�

N*�����+�'�
����A

4���A+��+�+�S
�+���/1�
��#
'�
����	����'�#+��

��'�/��/�


�� ����1%��'��
�''�+�
�'�+1�	�
%�1B+�+�
'�
+��/
����1
4���A+��+$

�����'�1
���!�+�'�0+�$
����!��'�0+�
�/�	/���'�1
�
����	��1�


W. Zawada

���



�

�����������	
�� � ���

OGŁOSZENIE
w sprawie obowi�zkowego szczepienia psów przeciw 

W�CIEKLI�NIE�
�

Miejscowo�� Data Miejsce szczepienia  Godz. 

obok Kółka Rolniczego 1130

Biery 11.05.2015r. 
ul. Ogrodowa 1230

 centrum 1130

Bielowicko 6.05. 2015r. 
Lasowisko 1300

Zagóra 1130 

Grodziec 12.05. 2015r. 
ul. Ko�cielna  1300

Stanisław Farana, Iłownica 38 1500-1600

21.04 2015r. 
Janusz Gawlas, Iłownica 48 1700-1800Iłownica  

22.04. 2015r. Gra�yna Farana, Iłownica 10 1500-1700

Lecznica ul. Kwiatowa 800

Obok Urz�du Gminy 11304.05. 2015r. 

Wygrabowice 1800

ul. Słoneczna  1130

Obok boiska sportowego  1300

Jasienica 

5.05. 2015r. 

Łazi�ska  14
00

Gertruda Białas (obok baru)  15
00

-16
00

Landek  23.04. 2015r. 
Stanisław Puzo�, Landek 25  17

00
-17

30

Łazy 8.05. 2015r. Obok Stra�nicy 12
00

k. Apteki  9
00

-10
00 

k. Stra�nicy OSP 10
00

-11
009.05. 2015r. 

(sobota) 
P�tla autobusowa – ul. Halentówka 11

00
-12

00

k/sklepu „Dorota” ul. Na grobli 16
45

 -  18
00

k/o�rodka zdrowia na p�tli 18
00

 – 19
00

Maza�cowice 

11.05.2015 r. 
(poniedziałek) 

k/baru „Kogucik” 19
00

 – 20
00

K/Pana Czulaka 16
45

 – 17
30

K/RSP „Rolnik” 17
30

 – 18
15

K/OSP Mi�dzyrzecze Górne 18
15

 – 19
00

12.05.2015 r. 
(wtorek) 

K/Baru „My�liwskiego” 19
00 

– 20
00

K/Baru „Sekwana” 16
45 

– 17
30

Plac k/domu Pana Wacha 17
35

 – 18
1513.05.2015 r. 

(�roda) 
Przychodnia weterynaryjna  ul.Le�na (Rudawka) 18

15
 – 20

00

K/Sklepu Franciszkowice 16
45

 – 17
30

K/Krzy�a u Pana Goli 17
30 

– 18
00

K/OSP Mi�dzyrzecze Dolne 18
00

 – 18
45

Mi�dzyrzecze 

14.05.2015 r. 
(czwartek) 

Boisko piłkarskie Mi�dzyrzecze Dolne 18
45

 – 19
30

Ludwik Korzeniowski, Roztropice 70 15
00

 – 16
00

Roztropice  20.04.2015r. 
Władysław Gawlik (obok sklepu) 17

00
 – 18

00
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OGŁOSZENIE 

w sprawie obowi�zkowego szczepienia psów przeciwW�CIEKLI�NIE (cd)
Marian Tomik Rudzica 265 1500 – 1530

Zenon Przybyła, Rudzica 17 1600 – 170024.04.2015r.  

Wanda Biało�yt Rudzica 10A 1730 – 1830

Dominik Feruga, Rudzica 253 900 –  930

Czesław Gawłowski, Rudzica 48 1000 – 1200

Rudzica 

25.04.2015r.  

Józef Miklar Rudzica 391 1230 – 1300

ul. Szkolna 1130

�wi�toszówka 9.05. 2015r. 
ul. Ogrodowa  1230

Obok Pana Bujaka 1130

Wieszcz�ta 7.05. 2015r. 
Obok Stra�nicy 1300

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

���������

#�&�'�6�4%")4!�!�7�/� )��!!��

��)% %$�+��

�

�

8�94-�'� !��4%")4!���94%$�+�

8�94-�'� !��4%")4!�7�� !)%$�+�

8�9)$��'&� !��#%'-%6��

8�$*(� ��

8�9"-97!�:! !4%#��4;�

8�'�� �6��

������

��	�
����		�

�
���������

������	�����������������

���������	
��������

5�
���+1�
������D��F

&
 �1����	�
��������+���
���'�+��
��
6!��+1B
��
��&
!/�'��
&
%��
'�/+��+������

&
9
�����
��!/�'��%
�
��%
���'�+��!�T
&
����	/1�
��#
"�����


UUU


"���/
��+�
��
��%/
��
�������%
�'�/

������F


&
�����
'����
��#
��������!�0

������T
&
��	�
	�	��


&
E�
�''�
����+�
%�1B
�'�+�'��
�#����
������'����




�

�����������	
�� � ���

�

� !��"� �#�$%��

�� �!� ���

���������	
����������	�

���������������	�����������������

���������������	��

������������ ��� ���!�
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�����	
�
�����������������
����� � ��	
 ������ ���
 ��
����
	������� �
������� ����
�������� ����� �������
��
 ��������� ���	�� �� ��
���� �� ������ ����� �� ����� �� �
�� �������	
 ���

�������� 	
���	��	�	��������	

��������	���	��������	���	����

�
<�����	<����
��=���������

Oferujemy usługi z zakresu prac ziemnych wykonywanych mini kopark� na 

terenie Gminy Jasienica i okolic &�'()*�+��,-*./0+��.��12���  
Zapewniamy szybkie terminy realizacji zlecenia. 
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CENTRUM UBEZPIECZENIOWO-FINANSOWE  W JASIENICY 
LESZEK OBRACAJ 

zaprasza do siedziby przy ul. Cieszy�skiej 291 ��������	
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���������	
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 KREDYTY HIPOTECZNE 
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	������� KREDYTY SAMOCHODOWE
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����	������������ PO�YCZKI EKSPRESOWE 

Telefon kontaktowy: Tel/fax 33 814 03 44,  601 818 841, 697 915 676 
www.obracaj.pl                   NAJTA�SZE OC W REGIONIE                      biuro@obracaj.pl
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Mi�dzyrzecze Górne  

ul. Centralna 175 (OSP) 
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www.kwiaciarniamiedzyrzecze.pl
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Jasienica ul. Łazia�ska 388 

Tel.: 518 260 789, 604 670 116�
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Rudzica  Centrum 
ul. Jana Chrzciciela 547,   tel.: 33  815 45 84

Poleca: 
� ��������	
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��������	
���������

� ���������
��������

� ����������������

� �������
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�����������

� �����


Zapraszamy 
Od poniedziałku do pi�tku    800 - 1630

                                     sobota     800 - 1330

�� � � � � � �� � � �

W �WI�TOSZÓWCE

E.A. WASZEK 
tel.:  603 604 333 

czynne: 
pon-pt :                 900-1700

sobota:                  800-1500 

Oferujemy:  
wi�zanki okoliczno�ciowe 
bukiety  �lubne 
palmy i wie�ce pogrzebowe 

�������
���������	���
	�������	

��������	
���
o �����	���������
�������������
������
o �	��	���������	�	��
o �����	���
��������
�����	��

E.A. WASZEK 
Jasienica 1072 ul. Cieszy�ska  
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SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!
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SZYMALA ALEKSANDER 

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

Pozostaj�c z wyrazami szczerych kondolencji w chwilach �alu po stracie osoby bliskiej oferuje-
my najta�szy kompleksowy zakres usług: 

� autokarawan � wie�ce i wi�zanki � przewóz zwłok po terenie całego kraju �  
 sprzeda�  i  dostarczanie trumien � zabieranie zwłok na �yczenie klienta do chłodni �

� mo�liwo�� kremacji zwłok �
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EKSPRESOWA NAPRAWA 
I WYKONANIE PROTEZ 

BIERY, ul. Ogrodowa 

TEL.:    504 131 134 
                                33 819 48 77 
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