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RELACJE WÓJTA GMINY JASIENICA 
ŻNIWIARZE W ZAPRZY-
JAŹNIONEJ GMINIE 

Po raz dziewiętnasty w 
naszej partnerskiej gminie 
Łambinowice, w skład któ-
rej, przypomnę, wchodzi 
miejscowość Jasienica 
Dolna, odbył się Turniej 
Żniwowania Metodami 
Tradycyjnymi „Złota Ko-
sa”. Chciałem serdecznie 

podziękować naszej drużynie, reprezentującej Śląsk 
Cieszyński, która wzięła udział w tym wydarzeniu. Jak 
zwykle drużynie przewodził Bronisław Szalbot, sołtys 
Jasienicy, na turnieju wystąpiły też radne Zofia Polok i 
Mirosława Hawełek oraz Anna Grzyb, Franciszek Ma-
rekwica i Grzegorz Haręża. 

Na początku każda drużyna dokonała krótkiej pre-
zentacji w barwnych strojach na udekorowanych wo-
zach i traktorach. Następnie rozegrano konkurencje 
trwale związane z pracą gospodarską, wśród nich były 
żęcie sierpem, koszenie kosą, zaś po skoszeniu trzeba 
było jak najwięcej zboża wymłócić. Ostatnią konku-
rencją było klepanie kosy. Dziękuję za podtrzymywa-
nie naszej rodzimej tradycji gospodarowania na roli i 
przekazywania jej młodszym pokoleniom. 

SPOTKANIE W SPRAWIE DROGI 

Odbyło się spotkanie projektanta z mieszkańcami i 
reprezentantami firm, zlokalizowanych wzdłuż ul. 
Bieszczadzkiej w Międzyrzeczu. Jego celem były 
uzgodnienia dotyczące przebiegu planowanej przebu-
dowy drogi. Warto nadmienić, że firmy funkcjonujące 
na tym terenie podjęły inicjatywę wykonania projektu 
przebudowy ulicy, a także zadeklarowały możliwość 
sfinansowania tego zadania. Dziękuję wszystkim oso-
bom i firmom, które zaangażowały się w ten proces, 
bowiem odnowiona droga w Międzyrzeczu zdecydo-
wanie poprawi bezpieczeństwo tak dla pieszych, jak i 
kierowców. 

LATO W JASIENICY 
Przez trzy dni, od piątku 19 do niedzieli 21 lipca, 

bawiliśmy się podczas jubileuszowego XXV Lata w 
Jasienicy. Mimo niepewnej pogody zabawa była bar-
dzo udana, nie zawiedli ani artyści, ani uczestnicy. 
Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy włączy-
li się w organizację tego wydarzenia, przede wszyst-
kim w Gminnym Ośrodku Kultury w Jasienicy na cze-
le z panią dyrektor Agnieszką Bronowską i wszystki-
mi pracownikami. Dziękuję również artystom wystę-
pującym, pracownikom Urzędu Gminy, którzy także 

byli obecni na miejscu i wspomagali utrzymanie po-
rządku, osobom pracującym na stoiskach gastrono-
micznych. 

Chciałem podziękować również wszystkim uczest-
nikom i gościom, którzy przybyli na Lato w Jasienicy, 
przede wszystkim mam na myśli wiceministrów, ro-
dziny, pracy i polityki społecznej Stanisława Szweda, 
ds. inwestycji i rozwoju Grzegorza Pudę, posła Miro-
sława Suchonia, przewodniczącego Rady Powiatu 
Bielskiego Jana Borowskiego, radnych, mieszkańców. 
Pod względem liczby uczestników była to chyba naj-
większa z naszych dotychczasowych imprez w ostat-
nim ćwierćwieczu Lata w Jasienicy, za co również 
serdecznie wszystkim dziękuję. 
POWIĘKSZONY AMFITEATR 

Warto dodać, że podczas Lata w Jasienicy artyści 
wystąpili w odnowionym amfiteatrze. Scena została 
powiększona, a przede wszystkim powstało wygodne 
zaplecze, gdzie wykonawcy mieli możliwość przygo-
towania się do występów. Zależało nam na rozbudo-
wie, gdyż nasze imprezy na Drzewiarzu przyciągają 
coraz więcej widzów, co ma taki skutek, że zaprasza-
my też licznych i bardzo popularnych artystów. Za-
równo publiczności, jak i występującym na scenie 
osobom chcieliśmy zapewnić odpowiednie i godne 
warunki. Przebudowa kosztowała ponad 600 tys. zł, z 
tego 300 tys. zł udało się nam pozyskać z funduszy 
Lokalnej Grupy Rybackiej „Bielska Kraina”. 

ZAKUP NOWYCH WOZÓW STRAŻACKICH 

Urząd Gminy Jasienica zorganizował dwa przetargi 
na zakup wozów bojowych dla jednostek OSP w gmi-
nie Jasienica. Jeden został rozstrzygnięty pozytywnie 
dla OSP Świętoszówka. Otrzyma ona średni wóz ra-
towniczo-gaśniczy na podwoziu marki Renault D16. 
To wóz uterenowiony ze zbiornikiem na 3 tys. litrów 
wody i zbiornikiem na środek pianotwórczy, z wyso-
kociśnieniową linią szybkiego natarcia z działkiem 
wodno-pianowym. Samochód do jednostki dotrze w 
połowie listopada, będzie kosztował ponad 820 tys. zł. 
Drugi przetarg na wóz średni ratowniczo-gaśniczy dla 
OSP Rudzica jest w trakcie realizacji, gdyż do pierw-
szego przetargu nikt nie złożył oferty. 

BUDOWA DROGI Z LIGOTY DO MIĘDZYRZECZA 
Odbyłem spotkanie ze starostą bielskim Andrzejem 

Płonką w Zarządzie Dróg Powiatowych w Bielsku-
Białej w celu uzgodnienia dalszych prac przy moder-
nizacji drogi powiatowej z Ligoty w gminie Czecho-
wice-Dziedzice do Międzyrzecza. Podczas prac przy 
przebudowie okazało się, że na wielu odcinkach jest  
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zbyt słaba podbudowa, którą należy zamienić i 
wzmocnić, jak również zwiększyć średnice rowów do 
odwodnienia. Te dodatkowe prace będą kosztować ok. 
400 tys. zł, z tego 110 tys. zł pochodzić będzie z bu-
dżetu Gminy Jasienica. 

Chcę przypomnieć, że droga, stanowiąca bardzo 
ważne połączenie, m.in. z Jasienicką Niskoemisyjną 
Strefą Ekonomiczną, administrowana jest przez Po-
wiat Bielski. Jej modernizacja odbywa się z udziałem 
dofinansowania z budżetu Państwa, Starostwa Biel-
skiego, Gminy Czechowice-Dziedzice oraz naszego. 
Wartość całości prac przekracza już 15 mln zł, z czego 
my do tej pory dołożyliśmy 3 mln 251 tys. zł, a teraz 
należy doliczyć kolejne 110 tys. zł. W ciągu ostatnich 
trzech lat na dofinansowanie dróg powiatowych prze-
znaczyliśmy już 10 mln zł, gdy na nasze gminne drogi 
wydajemy 2 mln zł rocznie. Z drugiej strony trzeba 
jednak pamiętać, że mieszkańców nie interesuje, do 
kogo należy droga, chcą jeździć bezpiecznie. Dlatego 
wspieramy starostwo w przebudowie dróg na terenie 
naszej gminy. Dobrze, że kondycja finansowa gminy 
na to pozwala.  

KONWENT SAMORZĄDÓW 
We wtorek 30 lipca odbył się konwent wójtów i 

burmistrzów powiatu bielskiego, w którym uczestni-
czył również prezydent Bielska-Białej Jarosław Kli-
maszewski. W trakcie spotkania omawialiśmy bieżącą 
współpracę pomiędzy gminami i miastem Bielsko-
Biała w dziedzinie komunikacji, wody, gospodarki 
ściekowej, a także realizacji wspólnych inwestycji. 

WIĘCEJ RATOWNIKÓW OSP 

Chciałem serdecznie pogratulować i jednocześnie 
podziękować wszystkim nowym ratownikom z jedno-
stek OSP gminy Jasienica, którzy uzyskali Kwalifika-
cję Pierwszej Pomocy. Przybyło nam 49 nowych wy-
kwalifikowanych ratowników przedmedycznych, chy-
ba nie trzeba nikogo przekonywać, jak bardzo podnosi 
to realne bezpieczeństwo na terenie wszystkich so-
łectw w naszej gminie. Strażacy mogą udzielać pomo-
cy osobom poszkodowanym jeszcze przed przybyciem 
zespołu ratownictwa medycznego i także w życiu 
prywatnym udzielą każdemu potrzebującemu facho-
wej pomocy medycznej. 

Cieszy nas, że tak wiele osób z naszego sąsiedztwa 
poświęca swój prywatny czas, aby podnosić swoje 
umiejętności w służbie nas wszystkich. Od wielu lat 
podkreślam, jak wielką wartość dla naszej lokalnej 
społeczności stanowią jednostki druhów ochotników, 
ile wnoszą w codzienne życie naszej gminy, a także 
jak ważne jest to, że są gotowi do likwidacji zagrożeń 
na każde wezwanie. Jako samorząd wspieramy ich w 
tym dziele, finansując przebudowy strażnic, kupując 
wozy bojowe i potrzebny sprzęt, także dofinansowując 
kursy, podnoszące ich kwalifikacje. 

W tym wypadku również w ramach zawartej umo-
wy pomiędzy Gminą Jasienica a Bielskim Pogoto-
wiem Ratunkowym do kursu KPP przystąpili druho-
wie z ośmiu jednostek OSP, Rudzicy, Roztropic, Ja-

sienicy, Iłownicy, Wieszcząt, Międzyrzecza Dolnego, 
Łazów i Mazańcowic. Ponadto dla OSP Grodziec i 
OSP Świętoszówka została przyznana dotacja w wy-
sokości ponad 10 tys. zł na Kurs Kwalifikowanej 
Pierwszej Pomocy. 

PIĘKNY WYSTĘP STRAŻACKICH ŻAKÓW 
Przy okazji omawiania osiągnięć naszych druhów 

ochotników chciałbym zwrócić uwagę na najmłodsze 
kadry i piękny występ żaków z różnych jednostek 
OSP z gminy Jasienica podczas drugiego dnia Lata w 
Jasienicy. Serdecznie gratuluję tego pokazu sprawno-
ści bojowej najmłodszych druhów, którzy mieli za za-
danie rozciągnięcie linii pożarniczej i oddanie strzału 
strumieniem wody do wyznaczonego celu. 

Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim druhom, 
którzy przygotowali najmłodszych strażaków do tego 
pokazu, rodzicom, którzy wspierają nie tylko żaki w 
ich aspiracjach służenia całej naszej społeczności w 
szeregach straży pożarnej. To bardzo ważne, aby na-
sze dobrze działające jednostki OSP miały ciągle no-
we kadry i z każdym pokoleniem nie brakowało stra-
żaków. Bo najlepszy sprzęt bez odpowiednich ludzi 
nic nie zdziała. 

Po żakach swoje umiejętności na forum całej gmi-
ny mieli okazję zademonstrować strażacy z drużyn 
męskiej i żeńskiej z OSP Łazy, a także Młodzieżowa 
Drużyna Pożarnicza z Grodźca, a więc zwycięzcy te-
gorocznych Gminnych Zawodów Sportowo-
Pożarniczych. Jeszcze raz im gratuluję zwycięstwa i 
dziękuję za wspaniały pokaz. 

BUDOWA DROGI DO PSZOK 

Letni sezon budowlany wykorzystujemy, aby po-
prawić stan drogi do Punktu Selektywnej Zbiórki Od-
padów Komunalnych, z którego korzystają wszyscy 
mieszkańcy naszej gminy. Przebudowa będzie kosz-
tować ponad 900 tys. zł, z czego blisko 300 tys. zł 
udało się nam pozyskać z Funduszu Dróg Samorzą-
dowych. Droga zostanie poszerzona do 5,5 m, zostanie 
utworzona mijanka, usunięto stary podkład z płyt be-
tonowych, w tym miejscu pojawi się nowy. Będzie też 
wykonane odwodnienie, dzięki czemu powinny znik-
nąć problemy z podtopieniami, jakie przy większych 
ulewach pojawiają się w tym miejscu. Roboty objęły 
odcinek o długości 240 m. Niestety, to jedyny dojazd, 
nie można więc uniknąć utrudnień dla kierowców, za 
co wszystkich przepraszamy. Prace potrwają do końca 
września. 

TERMOMODERNIZACJE W OBIEKTACH GMINY 
Trwają również prace termomodernizacyjne w 

gminnych budynkach użyteczności publicznej. Grun-
towną termomodernizację przechodzi szkoła w 
Wieszczętach, a efekty już widać gołym okiem. Za-
kres robót budowlanych obejmuje m.in. docieplenie 
stropodachu, wykonanie izolacji cieplnej, częściową 
wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej i 
wymianę pokrycia dachu, remont schodów, balustrad i 
krat okiennych, a także generalny remont kotłowni.  
Koszt to blisko 930 tys. zł.   
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Termomodernizację przechodzą również budynki 
Gminnego Ośrodka Kultury w Bierach oraz w Rudzi-
cy. Prace mają poprawić stan techniczny, a tym sa-
mym warunki zajęć i uczestnictwa w wydarzeniach 
kulturalnych i społecznych, jakie są tam organizowa-
ne. Zakres prac w obu przypadkach obejmie ściany, 
stropy i dachy, które zostaną ocieplone, wykonane bę-

dą także dodatkowe roboty remontowe, schody i wej-
ścia do budynków, remont przejdą również kotłownie. 
Dla poprawy efektywności energetycznej będą zain-
stalowane systemy fotowoltaiczne. Dodatkowo przy 
filii GOK w Bierach zostanie wykonana pochylnia dla 
osób niepełnosprawnych. W tym wypadku koszt wy-
niesie blisko 2 mln zł. 

GRATULACJE DLA ADRIANA KUPCZAKA 
Nasz młody tyczkarz Adrian Kupczak z mazańco-

wickiego UKS Olimp zdobył złoty medal na Mistrzo-
stwach Polski do lat 18 podczas Ogólnopolskiej Olim-
piady Młodzieży w Poznaniu. Składam serdeczne gra-
tulacje za ten sukces, także pozostałym dwóm zawod-
nikom z Mazańcowic, którzy wystąpili na zawodach. 
Cieszymy się, że mamy tak uzdolnioną młodzież, ży-
czymy kolejnych sukcesów podczas nadchodzących 
turniejów. 

ZAJĘCIA WAKACYJNE W GOK 

Podczas tegorocznych wakacji Gminny Ośrodek 
Kultury w Jasienicy wraz ze swoimi filiami zorgani-
zował liczne zajęcia dla dzieci, spędzających lato na  
miejscu. W Jasienicy uczestnicy mieli okazję brać 
udział w ciekawych zajęciach oraz warsztatach, wy-
konując prace plastyczne. Zorganizowano dla nich 
również wycieczkę. 

W Rudzicy również zorganizowane zostały zajęcia 
wakacyjne, wśród których znalazły się profesjonalne 
warsztaty malowania akwarelą oraz malowanki i wy-
cinanki stworzeń z morskich głębin dla najmłodszych, 

zajęcia szycia i dziergania na palcach, zajęcia kulinar-
ne. Można było również uczyć się języka angielskiego 
lub zgłębiać tajniki chemii. Dla uczestników tych za-
jęć również została zorganizowana wycieczka. 

POWSTAJE SALA GIMNASTYCZNA 
Rozpoczęła się budowa nowej, dużej sali gimna-

stycznej przy szkole w Międzyrzeczu Górnym, dzięki 
której zajęcia wychowania fizycznego będą się odby-
wały bez przeszkód. Budynek sali z zapleczem szat-
niowo-sanitarnym będzie miał wymiary 39 na 19,5 m, 
sama sala – 27,5 na 16,5 m. Prace potrwają do maja 
2021 r., będą kosztować blisko 4,3 mln zł., z czego 
wójt pozyskał z ministerstwa dofinansowanie w wy-
sokości 1 528 000 zl. 

Przypomnę, że jest już gotowy dodatkowy segment 
dydaktyczny w tej szkole, który zostanie wykorzysta-
ny już od nowego roku szkolnego. Powiększenie pla-
cówki było konieczne w związku z reformą edukacji, 
bo po likwidacji gimnazjów szkoły podstawowe mu-
siały przyjąć dwa dodatkowe roczniki uczniów. Bu-
dowa nowego segmentu kosztowała 2,1 mln zł. 

Rozmawiał Mirosław Łukaszuk 

ZDOBYLI UMIEJĘTNOŚCI POZWALAJĄCE FACHOWO RATOWAĆ ZDROWIE 
I ŻYCIE LUDZI 

Czterdziestu dziewięciu nowych ratowników 
Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy zasiliło szeregi 
jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie 
Jasienica.  
– Cieszy nas to, że Gmina Jasienica wzbogaciła się o 
tylu wykwalifikowanych ratowników przedmedycz-
nych, którzy będą służyć pomocą w swoich jednost-
kach. Dzięki temu nasi strażacy mogą udzielić pomo-
cy osobom poszkodowanym jeszcze przed przybyciem 
Zespołu Ratownictwa Medycznego i także w życiu 
prywatnym udzielą każdemu potrzebującemu facho-

wej pomocy medycznej. Mieszkańcy gminy mogą 
czuć się bezpieczni – mówi wójt Janusz Pierzyna.  

W ramach zawartej umowy pomiędzy gminą Jasie-
nica a Bielskim Pogotowiem Ratunkowym do Kursu 
KPP przystąpiło osiem jednostek Ochotniczych Straży 
Pożarnych tj. – Rudzica, Roztropice, Jasienica, Iłow-
nica, Wieszczęta, Międzyrzecze Dolne, Łazy i Mazań-
cowice.  

Ponadto w ramach Otwartego Konkursu Ofert na 
wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu ra-
townictwa i ochrony ludności oraz porządku i bezpie-
czeństwa publicznego przyznana została dotacja dla 
OSP Grodziec i OSP Świętoszówka w wysokości 
10.300,00 zł. na realizację zadania pn. „Kurs Kwalifi-
kowanej Pierwszej Pomocy”.  

Druhowie odbyli zajęcia teoretyczne i praktyczne. 
Celem kursu było przygotowanie ratowników jedno-
stek współpracujących z systemem Państwowego Ra-
townictwa Medycznego do realizacji zadań z zakresu 
ratownictwa w czasie akcji, w tym w szczególności 
udzielania osobom w stanie nagłego zagrożenia zdro-
wotnego kwalifikowanej pierwszej pomocy w miejscu 
zdarzenia do czasu przekazania ich służbom opieki 
zdrowotnej. Kursy zakończyły się egzaminem i wyda-
niem zaświadczeń o uzyskaniu tytułu Ratownika. Za-
świadczenie jest ważne przez okres 3 lat od dnia jego 
wydania.  

www.jasienica.pl
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MUZYCZNE LATO W JASIENICY 
Przez trzy dni amfiteatr w Jasienicy tętnił muzyką, 

śpiewem, tańcem i radością. Mimo grożących opadów 
i tym razem miłośników dobrej zabawy i smakoszy 
regionalnych potraw nie mogło zabraknąć. Gminny 
Ośrodek Kultury w Jasienicy na tegoroczne, jubile-
uszowe XXV „Lato w Jasienicy” przygotował mnó-
stwo atrakcji.  

Uczestników przywitał gospodarz wójt Janusz Pie-
rzyna. Podziękował wszystkim za liczną obecność, or-
ganizatorom za przygotowanie wydarzenia, podczas 
którego co roku bawią się mieszkańcy gminy Jasieni-
ca, a także goście z sąsiednich miejscowości. Właśnie 
z myślą o coraz liczniejszym udziale widzów i zespo-
łów w imprezach plenerowych na Drzewiarzu na jubi-
leuszowe Lato w Jasienicy amfiteatr został rozbudo-
wany. Jest teraz dużo wygodniejszy i przestronniejszy. 
Dotychczasowa scena została wybudowana społecznie 
w latach 90. ub. wieku bez żadnego zaplecza. Teraz 
powstały tu szatnie oraz część sanitarna, sama scena 
wraz z zadaszeniem nad nią także zostały powiększo-
ne. Na rozbudowę obiektu GOK-u wójt pozyskał 300 
tys. zł dofinansowania z funduszy Lokalnej Grupy 
Rybackiej „Bielska Kraina” z programu „Rybactwo i 
Morze”. Całość kosztowała 602,7 tys. zł, brakująca 
część zostanie pokryta z budżetu Gminy Jasienica. 
Przy tej okazji wójt podziękował tym wszystkim, któ-
rzy w minionym roku przyczynili się do rozwoju gmi-
ny Jasienica. Janusz Pierzyna podkreślił, że budżet w 
2018 r. był rekordowo wysoki, ale nie stało się to 
przypadkowo. – Cieszę się, że mamy budżet w wyso-
kości 130 mln zł, a przypomnę, że jeszcze 5 lat temu 
był na poziomie 68 mln zł. W przeciągu 5 lat podwo-
iliśmy go bez konieczności podnoszenia podatków – 
mówił wójt. Ostatni okres to kolejne inwestycje, po-
wstały dwie strażnice OSP, w Mazańcowicach i 
Grodźcu, ośrodek zdrowia w Mazańcowicach, obiekt 
sportowy w Rudzicy, rozbudowana została szkoła w 
Międzyrzeczu Górnym, trwają prace termomoderniza-
cyjne w sześciu obiektach użyteczności publicznej. – 
Ale też wprowadziliśmy do budżetu w cyklu 3-letnim 
budowę nowej strażnicy OSP w Jasienicy. To kolejne 
miejsce, które da możliwość reagowania druhom, 
czuwającym nad naszym bezpieczeństwem – mówił 

wójt. Wydatki inwestycyjne były możliwe dzięki ko-
rzyściom, jaki dziś gmina odnosi z powstałej przed 
czterema laty Jasienickiej Niskoemisyjnej Strefy Eko-
nomicznej. – Z kolei wpisanie naszego drugiego pro-
jektu, Jasienickiego Kurortu Zamkowego do programu 
rządowego dało nam nowe możliwości. Mamy złożo-
ny wniosek na odwiert geotermalny – dodawał wójt. 
Ponadto podziękował za zaangażowanie w życie gmi-
ny m.in. radnym, sołtysom, radom sołeckim i wszyst-
kim organizacjom społecznym.  

Obchody rozpoczęły się koncertowo – w piątkowy 
wieczór zagrał dla zgromadzonej publiczności zespół 
rockowy Coma. Drugi dzień Lata w Jasienicy rozpo-
czął mecz LKS Drzewiarz Jasienica vs GKS Gwarek 
Ornontowice. Następnie gościom zaprezentował się 
zespół regionalny Dudoski. Wydarzeniem towarzyszą-
cym był pokaz sprawności bojowej najmłodszych dru-
hów ochotniczych straży pożarnych gminy Jasienica, 
żaków. Ich zadaniem było rozciągnięcie linii pożarni-
czej i oddanie strzału strumieniem wody do wyzna-
czonego celu. Po nich swoje umiejętności zaprezento-
wały druhny i druhowie z OSP Łazy oraz MDP Gro-
dziec, zwycięzcy tegorocznych gminnych zawodów 
sportowo-pożarniczych. Wieczór muzyczno-taneczny 
rozpoczął zespół Baciary, grający znane utwory w gó-
ralskim klimacie. Następnie z dużą dawką humoru go-
ście bawili się z kabaretem Rak, po czym do końca 
imprezy dla uczestników grał i śpiewał zespół Prelu-
dium.  

W trzeci dzień do wspólnej zabawy i tańca, pu-
bliczność rozgrzały zespoły Łobuzy i Czadoman. Fani 
śpiewali ich piosenki i tańczyli pod sceną. Do końca 
imprezy gościom towarzyszył zespół Silesian Tyrol 
Band. Swoje stoiska gastronomiczne zaprezentowały 
koła gospodyń wiejskich z kilku sołectw gminy Jasie-
nica.  

Gośćmi Lata w Jasienicy był m.in.: wiceminister 
rodziny, pracy i polityki społecznej Stanisław Szwed, 
wiceminister ds. inwestycji i rozwoju Grzegorz Puda, 
poseł Mirosław Suchoń, przewodniczący Rady Powia-
tu Bielskiego Jan Borowski. 

www.jasienica.pl 
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WIĘCEJ MIEJSCA DLA OBYWATELI 
W tym roku rusza rozbudowa Urzędu Gminy wraz ze strażnicą OSP Jasienica.  
– Przyszedł czas, abyśmy jako społeczność gminna dysponowali dużą salą sesyjną, w której będzie miejsce 

dla każdego obywatela, chcącego wziąć udział w obradach. Już dłużej nie możemy na tym oszczędzać – mówił 
wójt Janusz Pierzyna podczas sesji Rady Gminy Jasienica w czwartek 27 czerwca.  

O spartańskich warunkach, w jakich każdego miesiąca przychodzi pracować Radzie Gminy Jasienica podczas 
sesji, właściwie nikogo nie trzeba przekonywać, bo od tego roku sesje można śledzić przez Internet. Coraz też 
częściej w sesjach uczestniczą grupy obywateli. – To ważny element tworzenia społeczeństwa obywatelskiego, 
mieszkańcy mają prawo brać czynny udział w naszych obradach. Tymczasem mamy kłopot, aby pomieścić ja-
kąkolwiek większą grupę. To ograniczenie, uderzające w mieszkańców – wyjaśnia wójt.  

Jak podkreśla, większy gmach oznacza również stworzenie właściwych warunków do przyjmowania miesz-
kańców także w innych sprawach, m.in. udzielania ślubów cywilnych w nowej sali ślubów. Tymczasem dzisiaj 
trudno do obecnej sali – podobnie, jak do większości biur – dostać się po stromych schodach osobom mających 
kłopoty z poruszaniem się.  

Nowa sala sesyjna i sala ślubów to najbardziej widoczny przykład ciasnoty, ale niejedyny. Jak podkreśla 
wójt, zadań, które musi wykonywać samorząd gminny przybywa, kierownictwo Urzędu Gminy stara się wyko-
rzystywać obecną przestrzeń budynku, ale jest ona dalece niewystarczająca. – Nie chodzi tylko o urzędników, 
którzy mają mało miejsca, choć przecież oni też muszą pracować w odpowiednich warunkach. Coraz większym 
problemem staje się przyjmowanie mieszkańców, jacy przychodzą do Gminy ze swoimi sprawami. Nie można 
udawać, że dysponujemy wystarczającą powierzchnią do właściwego spełniania swoich administracyjnych za-
dań – dodaje Janusz Pierzyna.  

Projekt rozbudowy powstał już w ubiegłym roku i obejmuje nie tylko sam Urząd Gminy, ale i nową siedzibę 
dla jednostki OSP Jasienica, która obecnie działa w bardzo trudnych warunkach lokalowych. Właśnie parter no-
wego gmachu zostanie przeznaczony dla druhów. Będą tam cztery garaże dla wozów bojowych, zaplecze dyżu-
rowania i przygotowań do służby, a także sala szkoleń i dziennik podawczy Urzędu Gminy.  

Na piętrze powstania sala sesyjna o powierzchni 200 mkw., którą w razie konieczności będzie można podzie-
lić na mniejsze salki konferencyjne. Zaś po drugiej stronie kondygnacji – sala ślubów. Będzie węzeł sanitarny, a 
także pomieszczenia biurowe.  

Nowy budynek powstanie na części obecnego parkingu przy Urzędzie Gminy. Pracownicy, którzy obecnie 
parkują w tym miejscu, będą pozostawiać samochody na zbudowanym parkingu przy kościele ewangelickim. 
Dzięki temu na pozostałej części parkingu przy Urzędzie zostaną wolne miejsca dla petentów. Zaplanowaną bu-
dowlę z istniejącą częścią połączy nowa klatka schodowa, gdzie oprócz schodów będzie też winda. Umożliwi 
ona osobom niepełnosprawnym dotarcie do wszystkich części Urzędu Gminy, także tej dotychczasowej.  

Budowa rozpocznie się w tym roku, a zakończy w 2022.  
www.jasienica.pl 
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 Zdzisław Bylok (1950-2019) 
Samorządowiec. Człowiek, który wyjątkową miłością 
darzył swoją Małą Ojczyznę – Jaworze. 13 sierpnia 2019r. 
zmarł Zdzisław Bylok, były wójt Gminy Jaworze.  
Urodził się 29 marca 1950 roku w Jasienicy. Ukończył Wyższą Szkołę 
Morską, gdzie uzyskał tytuł magistra inżyniera nawigatora. Swoje życie 

zawodowe rozpoczął w 1977 roku w Przedsiębiorstwie Połowów Dale-
komorskich w Gdyni, następnie pracował w Przedsiębiorstwie Połowów 

Dalekomorskich „Gryf” w Szczecinie. Po ukończeniu czynnej służby w 

marynarce, fale życia zawiodły go na rodzinną ziemię – rozpoczął pracę 
w wybudowanym wcześniej specjalistycznym gospodarstwie rybackim 
usytuowanym w Jaworzu Nałężu. W tym czasie był współzałożycielem 

m.in. Społecznego Komitetu Gazyfikacji w Nałężu, którego celem było dokończenie budowy gazocią-
gu w Jaworzu Górnym, Bierach oraz Nałężu.  

Kochał samorząd i służbę na rzecz lokalnej społeczności. W 1998 roku rozpoczął swoją czteroletnią 
kadencję jako radny powiatowy. W latach 1998-2001 był członkiem Zarządu Gminy Jaworze. Jego 

działalność na rzecz dobra wspólnego, została doceniona przez mieszkańców Jaworza i 10 listopada 

2002 roku został wybrany na wójta Gminy Jaworze w pierwszych wyborach bezpośrednich i po-

wszechnych. Funkcję tę pełnił przez dwanaście lat – do 1 grudnia 2014r. 
To był czas rozwoju gminy. To ś.p. Zdzisław Bylok był inicjatorem powstania m.in. nowego gmachu 

Muzeum Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej oraz animatorem Ligi Morskiej i Rzecznej w Jaworzu. 

Ponadto był pomysłodawcą Tężni Zdrojowej i Koralowej Areny. W ogromie zasług należy wymienić 
również rozpoczęcie budowy kanalizacji sanitarnej – największego projektu inwestycyjnego w dziejach 
Jaworza.  

Jako samorządowiec podejmował szereg działań na rzecz rozwoju samorządności, ochrony środowiska, 

edukacji, turystyki i sportu oraz kultury i dziedzictwa narodowego, a także integracji europejskiej. To 

on zainicjował współpracę międzynarodową, czego efektem były liczne projekty inwestycyjne i spo-
łeczne.  

Z powodzeniem rozbudził również lokalną społeczność – współpracę stowarzyszeń, instytucji i organi-

zacji pozarządowych. Aktywnie uczestniczył w pracach samorządu lokalnego Jaworza, wnosząc istot-

ny udział w rozwój gminy. On, jak dobry kapitan wyznaczał kierunek rozwoju, ale również liczył się ze 
zdaniem społeczności, czym zyskiwał szacunek, zaufanie i uznanie.  

Samorządowa dusza i chęć działania były również przyczynkiem do aktywności poza miejscowym sa-

morządem. Był wieloletnim członkiem zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów (organizacja 

zrzesza prawie wszystkie gminy i miasta Śląska) oraz prezesem i współzałożycielem Lokalnej Grupy 
Rybackiej „Bielska Kraina”. 

Prywatnie codzienność dzielił z żoną Haliną z którą miał dwójkę dzieci. Doczekał się również dwoje 

wnucząt. 
W pamięci zapisze się jako zaangażowany Kapitan, który na dobre wody wprowadził okręt – nasze Ja-
worze.  

źródło:jaworze.pl 

Wyrazy głębokiego żalu i współczucia  

z powodu śmierci  

Ś.P. Zdzisława Byloka  

rodzinie oraz całej wspólnocie samorządowej 

składają 

Przewodniczący Rady Gminy                                       Wójt Gminy Jasienica 

Czesław Machalica                                                    Janusz Pierzyna 
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PODZIĘKOWANIA 

„Ciągle jeszcze istnieją wśród nas anioły. Nie mają wprawdzie skrzydeł, ale bezintere-

sownie wyciągają ręce i proponują swoją pomoc”. 

Rodzina z Roztropic w pożarze straciła doro-

bek życia. W pomoc pogorzelcom zaangażowało 

się mnóstwo osób i instytucji. Dziś dziękują 
wszystkim za pomoc w tej trudnej sytuacji. 
Dziękuję: 
• Wójtowi Gminy Jasienica za pomoc po poża-

rze,  

• Komendantowi OSP Rudzica za akcję gaśni-

czą, 
• Komendantowi OSP Roztropice za pomoc 

przy sprzątaniu po pożarze, 

• Barbarze Sadlik – sołtysce Roztropic za serce i 

pomoc po pożarze, 

• Policji i załodze karetki pogotowia z Jasienicy 

• Mai Nowara, Leszkowi Iskrzyckiemu, Małgo-

rzacie Figura-Kuś - właścicielce składu bu-

dowlanego CDL II, Hurtowni elektrycznej w 
Rudzicy- za pomoc przy odbudowie domu, 

• sąsiadom i wszystkim, których nie sposób 

wymienić oraz moim kochanym dzieciom, na 

które zawsze mogę liczyć Trudno byłoby wyli-
czyć wszystkich nie pominąwszy nikogo, ale 

wszystkim serdecznie i z całego serca dzięku-

ję. O wszystkich pamiętam, wszystkich mam w 

swoim sercu i życzę Wam, aby dobroć, którą 
nam okazaliście wróciła do Was. 

Bożena Marek-Basik 

ZŁOTA KOSA CZYLI TURNIEJ ŻNIWOWANIA 
 METODAMI TRADYCYJNYMI  2019 

W sobotę 13 lipca drużyna z Jasienicy 
uczestniczyła w XIX edycji „Złotej Kosy” w 
Piątkowicach w partnerskiej gminie Łambi-
nowice.  

Drużynę śląskocieszyńskiej Jasienicy na 
Turnieju Żniwowania Metodami Tradycyj-
nymi reprezentowali sołtys Bronisław Szal-
bot, radne Zofia Polok i Mirosława Hawełek 
oraz Anna Grzyb, Franciszek Marekwica i 
Grzegorz Haręża. Turniej żniwowania meto-
dami naszych przodków w Piątkowicach od-
bywał się już po raz dziewiętnasty. W tym ro-
ku wystartowało najwięcej, bo aż 13 drużyn, 
łącznie z silną grupą ze Szkarłatu na Ukrainie. 
Każda drużyna rozpoczęła od krótkiej prezen-
tacji w barwnych strojach, na udekorowanych 
wozach, traktorach, a nawet na rowerach.  

Ze względu na nadciągające czarne chmury 
szybko rozpoczęto pierwszą konkurencję czyli 
żęcie sierpem. Niełatwo było ściąć dość duże 
pole wysokiego żyta, ale Zofia Polok jako do-
świadczony zawodnik zrobiła to szybko i do-
kładnie. Ledwie zawodnicy powiązali snopy i 
ustawili je na polu w babki, lunął rzęsisty 
deszcz.  

Po przerwie ekipa z Jasienicy, czyli Grze-
gorz Haręża, Zofia Polok i Anna Grzyb, przy-
stąpiła do konkurencji koszenia kosą. Było 
ciężko, bo zboże było bardzo mokre. Należało 
skosić żyto, powiązać i ustawić w babki, a sę-
dziowie oceniali szybkość i dokładność wy-
konania pracy. Po skoszeniu trzeba było jak 
najwięcej zboża wymłócić. Naszą ekipę re-
prezentowali Bronisław Szalbot i Franciszek 

Marekwica, którzy z wprawą i bardzo rytmicznie 
wymłócili ziarna cepami, a następnie oddzielili ziarna 
od plewów. W wiaderku Jasienicy znalazło się ponad 
dwa kilogramy żyta. Ostatnią konkurencją było kle-
panie kosy, w którym specjalizuje się Bronisław 
Szalbot.  

Jurorzy podziękowali wszystkim drużynom i wrę-
czyli nagrody. Nowością były przygotowane przez 
poszczególne sołectwa stoiska, na których każda 
miejscowość z gminy Łambinowice się prezentowała 
i częstowała swoimi tradycyjnymi potrawami. Po za-
kończeniu żniw zawsze ciężko pracujący mieszkańcy 
wsi spotykali się, bawili i cieszyli z zakończonej, 
ciężkiej pracy. Tak też wszystkie drużyny i duża gru-
pa obserwatorów rozpoczęła zabawę przy muzyce do 
białego rana.  

 
M. Hawełek 
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Z  G Ó R K I … 
Jedyny taki pomnik 

Wszystko stworzenie wyruszyło na wakacje. 
Więc i ja, by nie być gorszym, także… Słoneczko 
świeci. Siedzę na balkonie niezwykłego, artystycz-
nego pensjonatu LeGraż w Bóbrku nad Soliną. 
Każdy z czterech pokoi to arcydziełko. Mój jest zie-
lony i muzyczny. Na ścianach instrumenty: har-
moszka, skrzypce, tamburin…, obrazy z płyt winy-
lowych i nawet karafka w kształcie gitary.  Ściany i 
sufit wytapetowane aksamitem w różnych odcie-
niach zieleni, w tych samych tonacjach narzuta na 
łoże, z falbankami, dekoracjami, które zwisają też z 
sufitu, są na wiklinowym stoliku i krzesłach… Jest 
jeszcze pokój zielony literacki, żółty taneczny, brą-
zowy teatralny. A każdy przepiękny, dopieszczony 
w każdym calu, z „witrażami” malowanymi ręcznie 
w oknach, w drzwiach, z rzeźbami, obrazami… 
Więc nie dziwota, że gościli tu  Wanda Chotomska 
(poetka wierszy głównie dla dzieci), Artur Barciś 
(wybitny aktor), Ireneusz Krosny (świetny mim i 
kabareciarz), Hanna Bakuła (wyjątkowa malarka i 
wojująca feministka) i cała plejada niezwykłych wa-
riatów, czyli artystów… 

Siedzę na balkonie. Bieszczady na wyciągnię-
cie wzroku, w całej krasie. Bieszczady, do których 
(przed 45 laty) przywędrowaliśmy na nogach ze 
Skrzycznego, czyli około 500 km górskich tras, z 
namiotem, materacami i całym ekwipunkiem na 
plecach… Więc patrzę wstecz, ale też i na to, jakie 
dzisiaj są Bieszczady. A są ciągle niezwykłe i pięk-
ne, bo niezwykła jest bieszczadzka zieleń – taka 
głęboka, świeża i czysta. Czego nie można powie-
dzieć o naszej beskidzkiej – poszarzałej, wyblakłej, 
przytłumionej czy to dymami Stonawy, czy innymi 
chemicznymi plugastwami… Bieszczady się jeszcze 
obroniły, tylko podnóże Bieszczadu (jak odmieniają 

tubylcy) już nie takie samo, 
bo nad Zalewem Solińskim 
(z największą w Polsce tamą 
wysokości 83 m) istne Kru-
pówki bis, z setkami tandet-
nych stoisk, barków, słowem 
wszystkiego tego, na co mo-
że spragniony i złakniony na-
iwny krajan wydać pieniądze… 
 Po wczorajszym kabaretowym występie w Le-
sku, urokliwym pięciotysięcznym miasteczku, które 
można obejść w ciągu dziesięciu minut, z najwięk-
szym zainteresowaniem obejrzałem… nie przepięk-
nie odrestaurowany kościół z XV wieku, czy stylo-
wy miniratusz, czy pomnik poświęcony milicjan-
tom, którzy tu zginęli podczas bratobójczych walk, 
czy pomnik wdzięczności dla Armii Czerwonej, 
(których jeszcze nie zdążono rozebrać?), czy syna-
gogę pełniącą obecnie rolę domu kultury…, ale 
zwróciłem uwagę na niezwykły pomnik, chyba je-
dyny w świecie – Pomnik Książki!!! Najpierw się 
bardzo ucieszyłem, zrobiłem sobie nawet fotkę na 
tle tej osobliwości, ale już chwilę później przyszła 
niewesoła refleksja: przecież pomniki stawia się za-
zwyczaj komuś, kogo już nie ma… Czyżby po-
dzwonne dla książki, przedwczesny pogrzeb, czy 
prorocza wizja (oby się nigdy nie sprawdziła) po-
mysłodawców?! Zadrżałem z przerażenia i od razu 
kupiłem książkę o Zdzisławie Beksińskim, genial-
nym artyście tej ziemi, ale o nim i innych osobliwo-
ściach moich niezwykłych wakacji, może następ-
nym razem… A wszystkim Czytelniczkom i Czy-
telnikom życzę słoneczka (głównie w serduszkach) i 
wypoczynku niosącego nieustający apetyt na życie! 

   Juliusz Wątroba 

 JUŻ KÓNIEC FERYJI 
Witóm piyknie.  

Pomału sie ty feryje kóńczóm. A z feryjami raj-
zowani po tym całym naszym świycie. A rajzowali i 
zwiedzali ty piękne łokolice nie jyny młodzi, dziec-
ka, ale też emeryci, kierych je kupe w naszej gmi-
nie. Do nich i jo należym. Tóż skoro jyno przijdzie 
wiosna, rozmyślómy kajby wylecieć. Jadymy ato do 
Zakopanego, do Krakowa, a to na Zaolzie, a to zaś 
podziwać się na Górny Ślónsk. Radzi też zwie-
dzómy nasz cieszyński, piykny kónsek ziymi. Bo to 
je tak ludeczkowie złoci, że „cudze chwolymy, 
swego nie znómy, sami nie wiymy, co posiadómy”. 

A nasza ziymeczka mo przeca bogatóm historie, 
tradycje i zwyczaje. Łóna wóniała i wónio dycki, 
jak to żech pisoł w tych mojich felietónach, dobro-
cią, miłością i pracowitością tego ślónskigo ludu. 
Dobrze, że mómy takigo człowieka, co się to z nami 

skamracił, i jeździ na kożdóm 
wycieczke, a je niewyczyrpa-
nóm studnióm wiadomości ło 
tej naszej małej łojczyźnie. 
Dyć łón godzinami potrefi 
godać, a to ło tej cieszyńskij 
piyknej przyrodzie, kieróm 
widzymy tu dokoła, ło tych 
drzewach, kwiotkach, roztomaitych zielinach, zwiy-
rzyntach, co to ich nika nie spotkosz jyny u nas. 
Wiy moc ło kożdym potoczku, gróniczkach i ło lu-

dziach, kierzy tu downi żyli. Tóż łokropnie z tych 
jego łopowiadań sóm my radzi, bo stowómy się bo-
gatsi ło wiedze ło tej naszej ziymi. 

Bydzie co spóminać, kie przidóm ty dłógi je-
siynne wieczory. 

.
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 JUŻ KÓNIEC FERYJI 
A i dziecka, kie siednóm we wrześniu do ławek, 
bydóm pisać jak to spyndzili feryje. A chcym wóm 
powiedzieć, że ty łopowiadania i spóminki, kiere pi-
szóm, sóm pełne przygód i humoru – sama młodość. 
Już mi jedyn szkolnik dzwonił: - „Panie Józku, 
piyknie was pytóm, bo jo już piszym też spóminki, 
żeby nie zapomnieć, czybyście mi to nie przetłuma-
czyli z polskigo na nasze, bo chciołbych to połopo-
wiadać na wiosne na kónkursie gwarowym”. - Ni 

ma sprawy, bydymy tłumaczyć, a na razie wypo-
czywejcie, zwiedzejcie, podziwiejcie i w zdrowiu, 
pełni sił, wracejcie spadki do swojich chałup. Bo 
powiem wóm krótko, wszyndzi dobrze, a najlepi w 
dóma. Bo „tu je nasze miejsce, kaj łojcowie żyli, kaj 
se po naszymu dycki porzóndzili, a te wielkóm mi-
łość we wianie nóm dali, by my ji zostali wierni i 
oddani” W. M. 

J.N.Josiyniczanin 
 

 

 

 

 

 

JESIENNE NABORY WNIOSKÓW  
STOWARZYSZENIA LGD ZIEMIA BIELSKA 

 
Jesienią 2019 r. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska planuje kolejne nabory wnio-

sków w ramach realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2020. 
Tym razem o środki będzie można ubiegać się w ramach dwóch projektów grantowych: Budowanie po-

tencjału NGO’s oraz Aktywni mieszkańcy Ziemi Bielskiej. Projekty grantowe to operacje, które składają 
się z kilku małych projektów – zadań, realizowanych przez beneficjentów z obszaru objętego Strategią 
Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność. W przypadku projektu grantowego to LGD udziela 
wsparcia grantobiorcom a cały proces naboru wniosków, ich oceny i wyboru, w tym również zawieranie 
umów z grantobiorcami oraz wypłata środków (grantów) będzie realizowany na poziomie Stowarzyszenia. 

Wnioski składane w naborze Budowanie potencjału NGO’s powinny dotyczyć budowania potencjału 
instytucjonalnego organizacji pozarządowych, w tym również przez doposażenie w niezbędny sprzęt. Ze 
wsparcia mogą skorzystać organizację pozarządowe z obszaru, które świadczą usługi dla społeczności. 

Drugi nabór – Aktywni mieszkańcy Ziemi Bielskiej, przeznaczony jest dla wnioskodawców planują-
cych organizację różnego rodzaju inicjatyw sportowo-społeczno-kulturalnych typu biegi na orientację, mar-
sze nornic walking, biegi; warsztaty, spotkania, konferencje itp.  

Planowana wysokość dotacji w obu naborach to maksymalnie 15.000,00 zł (w formie refundacji po-
niesionych kosztów, wysokość dofinansowania – 100%). Minimalna wartość zadania to 5.000,00 zł. 

Z naborów mogą skorzystać instytucje i mieszkańcy naszego regionu (Bestwina, Buczkowice, sołectwa 
Czechowic-Dziedzic – Bronów, Ligota, Zabrzeg; Jasienica, Jaworze, Kozy, Porąbka, Wilamowice, Wilko-
wice), niewykonujący działalności gospodarczej. 

Aby złożyć projekt w zbliżających się naborach należy najpierw zapoznać się ze Strategią RLKS i Roz-
porządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii roz-
woju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Można też skorzystać z bezpłatnego doradztwa ofero-
wanego przez LGD.  

Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze LGD Ziemia Bielska. Uwaga! Uległ zmianie ad-
res biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska z siedzibą w Bielsku-Białej z do-
tychczasowego na: ul. Regera 81, 43-382 Bielsko-Biała. Prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 33 
8 18 34 11. Adresy mailowe nie uległy zmianie. 

Zapraszamy do kontaktu! 
Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska, ul. T. Regera 81, 43-382 Bielsko-Biała 

Tel. 33 8 18 34 11, e-mail:projekty@ziemiabielska.pl, www.ziemiabielska.pl. 

 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. 

 Materiał opracowany przez LGD Ziemia Bielska współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 

„ Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-

2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
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BOISKO DO SIATKÓWKI 
PLAŻOWEJ 

Przy kompleksie sportowym Drze-
wiarz w Jasienicy powstało boisko do siat-
kówki plażowej.  

- Dla miłośników aktywnego wypo-
czynku powstało miejsce do rekreacji i 
spędzania czasu wolnego. To doskonały 
pomysł na dobrą zabawę i aktywny letni 
wypoczynek na świeżym powietrzu dla 
każdego. Wszyscy chętni mogą z niego ko-
rzystać. Trzeba tylko zabrać ze sobą wła-
sną piłkę – mówi wójt Janusz Pierzyna.  
Boisko jest pełnowymiarowe 8 na 16 m, 
zamontowano siatkę, słupki, tuleje i wy-
równano piaszczystą powierzchnię.  

www.jasienica.pl 

NOWY PLAC ZABAW W ROZTROPICACH 
W Roztropicach powstał nowy 

plac zabaw z elementami siłowni 
zewnętrznych.  

– To kolejny plac zabaw w na-
szej ciągle rozwijającej się gminie. 
Przybywa nam młodych mieszkań-
ców, to z myślą o nich tworzymy 
place zabaw. Kilka lat temu założy-
liśmy, że na każde tysiąc miesz-
kańców powinien przypadać co 
najmniej jeden plac zabaw i konse-
kwentnie to realizujemy – mówi 
wójt Janusz Pierzyna. Wylicza, że 
do tej pory powstało ich 25, trwają 
zabiegi o pozyskanie miejsca na 
dwa kolejne, w Międzyrzeczu Gór-
nym i Rudzicy.  

Nowy plac zabaw w Roztropi-
cach został zbudowany przy straż-
nicy OSP, która już pełni rolę cen-
trum sołeckiego życia społecznego. 
W samej strażnicy jest sala, w któ-
rej oprócz druhów z OSP spotykają 
się także inne lokalne organizacje, 
dwa lata temu na terenie przy remi-

zie powstało miejsce rekreacji z zadaszonym grillem.  
Teraz zamontowano cztery urządzenia do zabawy, tj. zestaw 

zabawowy, huśtawkę dwuosobową, bujak kwiatek, karuzelę Eu-
ropa. Są też dwa zestawy urządzeń siłowych, do wyciskania sie-
dząc/wyciąg górny, a także twister/wahadło. Teren został wypo-
sażony również w dwie ławki z oparciem i kosz na śmieci. Pod 
urządzeniami zabawowymi oraz siłowymi została wyłożona 
nawierzchnia bezpieczna z materiałów przepuszczalnych, z mat 
gumowych, amortyzujących upadek dzieci.  

Inwestycja kosztowała ponad 110 tys. zł. 
www.jasienica.pl 

UDANY WEEKEND MAZAŃCOWICKICH TYCZKARZY 
 

Adrian Kupczak, młody tyczkarz z Mazańcowic, zdobył 2. miejsce podczas międzynarodo-
wych zawodów lekkoatletycznych.  

Czwórmecz w lekkiej atletyce dla zawodników U-18 odbył się w sobotę 29 czerwca w ukraińskim 
Kijowie. Nasz kraj reprezentował m.in. zawodnik UKS Olimp Mazańcowice Adrian Kupczak. Pokonu-
jąc poprzeczkę na wysokości 4 m 60 cm zajął 2. miejsce. W ogólnej klasyfikacji Polska wywalczyła 
pierwsze miejsce, pokonując Ukrainę, Białoruś i Turcję.  

W tym samym czasie na stadionie lekkoatletycznym w Lublinie odbyły się Mistrzostwa Polski U-
23, na których klub UKS Olimp Mazańcowice reprezentowały dwie zawodniczki, Agata Puchałka i 
Dominika Świerkot. Agata zajęła 4. miejsce, a Dominika 8.  

Agata Krupińska  
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WIĘKSZA SZKOŁA W MIĘDZYRZECZU 
Szkoła w Międzyrzeczu Górnym ma nowy segment 
dydaktyczny z czterema klasami.  

Dobudowana część szkoły przeszła procedurę odbiorów 
budowlanych i została dopuszczona do użytkowania. – Waka-
cje będą przeznaczone na przygotowanie klas lekcyjnych do 
nauki w nowym roku szkolnym, zostanie także zakupione wy-
posażenie. Dzięki tej inwestycji, w całości sfinansowanej z na-
szego gminnego budżetu, skończą się problemy z miejscem 
do nauki dla najmłodszych mieszkańców Międzyrzecza Dolne-
go i Górnego. Cieszę się, że udało się rozwiązać ten problem 
w stosunkowo krótkim czasie i od września uczniowie zyskają 
godne warunki do nauki – mówi wójt Janusz Pierzyna.  

Przypomnijmy, że konieczność rozbudowy szkoły wyniknę-
ła z reformy edukacji, która zlikwidowała gimnazja, jednocze-
śnie wydłużając o dwa lata naukę w szkołach podstawowych. 
Szkoła w Międzyrzeczu Górnym była za mała na przyjęcie 
dwóch dodatkowych roczników uczniów, dlatego wraz z wpro-
wadzeniem reformy w 2017 r. zapadła decyzja o rozbudowie 
placówki.  

Łącznie na wybudowanie dodatkowego segmentu budżet 
gminy przeznaczył ok. 2,1 mln zł. Składa się on z 4 sal lekcyj-
nych, klatki schodowej oraz małej kotłowni, przeznaczonej dla 
tej części szkoły. Został dostosowany do głównego gmachu 

szkoły, podobnie jak on ma również dwie kondygnacje, łącznie 
mierzy 282 mkw. powierzchni. Przy okazji inwestycji został roz-
budowany przyszkolny plac zabaw, zagospodarowano też teren 
wokół placówki.  

Przygotowywana jest również budowa nowej sali gimna-
stycznej. Ma mieć 733,83 mkw. powierzchni użytkowej, boisko 
o wymiarach 16,5 na 27,5 mkw. oraz zaplecze z szatniami. Bę-
dzie gotowa do połowy 2021 r.  

www.jasienica.pl 

WYJĄTKOWE KOBIETY- SZUKAMY PERŁY PODBESKIDZIA 
28 września już po raz 9. podsumujemy Kongres 

Kobiet Podbeskidzia. Pomysłodawczynią i główną or-
ganizatorką jest Mirosława Nykiel, posłanka na Sejm 
RP. Gala odbędzie się o godzinie 17 w Sali Pod Orłem 
(ul. 11 Listopada 60/62) w Bielsku-Białej. Wystąpi 
Sonia Bohosiewicz z koncertem „10 sekretów Marilyn 
Monroe”. 

Kongres to coroczne wydarzenie, mające kilka to-
warzyszących eventów, organizowanych przez Be-
skidzką Izbę Lekarską, Bielską Wyższą Szkołę im. 
Tyszkiewicza, Future Clinic, Studio Figura, w których 
wzięło udział ponad 10 tys. osób, wybrano 6 Pereł 
Podbeskidzia, gościli u nas m. in. Alicja Majewska, 
Katarzyna Bosacka, Gosia Andrzejewicz, Ambasador 
USA, zespół Future Folk… 

Szukamy kobiet wyjątkowych, które działają bez-
interesownie na rzecz drugiego człowieka.Jeżeli znasz 
kobietę, która działa charytatywnie, angażuje się w 
pomoc innym, robi coś wyjątkowego lub sama tak 

działasz - zgłoś się do nas. Szczegóły na stro-
nie http://kobiety-podbeskidzia.pl/ w zakładce Perły 
Podbeskidzia. Czekamy na każdą wyjątkową kobietę. 

 

KOLEJNY SUKCES TYCZKARZA 
Adrian Kupczak zdobył złoty medal w skoku o tyczce mistrzostw Pol-

ski U-18.  

Od 10 do 12 lipca na stadionie lekkoatletycznym w Poznaniu rozgry-

wana była Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży Mistrzostwa Polski w 

kategorii U-18. Uczniowski Klub Sportowy Olimp Mazańcowice repre-

zentowało trzech zawodników w skoku o tyczce. Najlepszy wynik osią-
gnął Adrian Kupczak, który pokonując poprzeczkę na wysokości 4,60 m 

wywalczył złoty medal, zaś 7. miejsce zdobył Filip Kempski, a 15. Da-

wid Bucki.  

Wkrótce, 18 lipca, Adrian wylatuje do Baku w Azerbejdżanie na 

Olimpijski Festiwal Młodzieży Europy, imprezę o randze Mistrzostw 

Europy.  
www.jasienica.pl 



sierpień 2019  13 

BUDOWA DROGI DO PSZOK 
Blisko 370 tys. zł pozyskał wójt Janusz Pie-

rzyna na przebudowę drogi do PSZOK z Fun-
duszu Dróg Samorządowych. Prace już ruszy-
ły.  
– Obecna zniszczona i wąska droga do PSZOK 
zostanie poszerzona od 5,5 do 7,5 w miejscu 
mijanki. Droga będzie wykorytowana, stary 
podkład z płyt betonowych zostanie usunięty, 
w tym miejscu pojawi się nowy, mocny pod-
kład. Przy tym zostanie wymieniony przepust, 
a także droga będzie obustronnie obramowana 
krawężnikiem. Ponadto zostanie wykonane 
odwodnienie, dzięki czemu powinny zniknąć 
problemy z podtopieniem, jakie przy więk-
szych ulewach pojawiają się w tym miejscu – 
mówi wójt Janusz Pierzyna.  
Zakres robót obejmie odcinek o długości 240m. 
Prace potrwają do końca września br.  
Przypomnijmy, iż PSZOK czynny jest dla 
mieszkańców w środy i w soboty:  
• w miesiącach I-IV w godzinach 1000 – 1600,  
• w miesiącach V-VIII w godzinach 1000 – 

2000,  

• w miesiącach IX-XII w godzinach godz. 1000 – 
1600,  
• z wyjątkiem świąt przypadających w roku.  

W następnym postępowaniu przetargowym chcie-
libyśmy, aby PSZOK był dostępny trzy razy w tygo-
dniu od roku 2020 – dodaje wójt. 

www.jasienica.pl 
 

DZIEŃ DZIECKA W ŁAZACH 

Co jest najlepszym prezentem dla najmłodszych z okazji Dnia Dziecka? Dobra zabawa! 
A tego nie zabrakło podczas imprezy plenerowej dnia 8 czerwca w Łazach. 

Organizatorem tego wydarzenia byli: radny Karol Bierski, sołtys i Rada Sołecka, Ochotnicza Straż 
Pożarna i Koło Gospodyń Wiejskich 

Przygotowano wiele niespodzianek i atrakcji dla milusińskich. Przeprowadzono instruktaż z udzie-

lania pierwszej pomocy; strażacy zaprezentowali swój sprzęt, a dzieci mogły oddać strzał strumieniem 
wody do wyznaczonego celu. Było malowanie twarzy, możliwość zjazdu z dmuchanej zjeżdżalni …  
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WODA ZNÓW ZALAŁA REMIZĘ 
W niedzielę 21 lipca, już 

trzeci raz w tym roku, woda 
wdarła się do strażnicy OSP 
Jasienica. Zalała garaż re-
mizy Ochotniczej Straży 
Pożarnej Jasienica, sprzęt, 
mundury, zaplecze dyżuro-
wania i przygotowań do 
służby.  
– Potwierdził się fakt o ko-
nieczności rozbudowy re-
mizy dla jasienickiej jed-
nostki OSP, który powstał 
w ubiegłym roku. Obecnie 
jednostka działa w bardzo 
trudnych warunkach loka-
lowych. Zdjęcia to potwier-
dzają – mówi wójt Janusz 
Pierzyna.  

 

WAKACJE NAD MORZEM 
Kolejny rok z rzędu ks. proboszcz Andrzej 

Szczepaniak, zorganizował kolonie dla dzieci i 
młodzieży z parafii św. Bartłomieja w Grodźcu.  

W letnim 10-dniowym wypoczynku w 
Ośrodku „Bryza” w Mrzeżynie, w cichej okolicy 
otoczonej zielenią, uczestniczyła grupa 45 uczest-
ników. Odpoczynek obfitował w liczne atrakcje, 
które przyniosły wszystkim chwile radości i za-
dowolenia z wyjazdu. Nad polskim morzem kolo-
niści pod czujnym okiem wychowawców i ratow-
nika nie tylko odpoczywali, zażywając kąpieli 
słonecznych i morskich, ale także poznawali naj-
bliższą okolicę.  

Bogaty program przygotowany przez organi-
zatorów zapewnił wszystkim uczestnikom roz-
rywkę. W ramach kolonii odbył się wyjazd do 
Wioski Indiańskiej w Zieleniewie, gdzie dzieci 
zapoznały się z kulturą Indian oraz przeniosły się 
do znanego tylko z westernów świata Dzikiego 
Zachodu. W towarzystwie miłośników Indian, 

tańców, strojów, kowboi koloniści dzień spędzili 
bardzo aktywnie. Były gry, zabawy i konkursy z 
nagrodami, dzieci jeździły w beczkach, a także 
ujeżdżały byka. Uczestnicy zwiedzili również Ko-
łobrzeg, podziwiając przepiękne widoki z latarni 
morskiej. Wypłynęli w morze statkiem i skakali 
na dmuchańcach. W pochmurny dzień odwiedzili 
stare kino i obejrzeli film „Król Lew”.  
Ponadto codziennie opiekunowie i uczestnicy 
przeżywali sprawowaną specjalnie dla nich mszę 
świętą. Brali udział m.in. w rozgrywkach piłki 
nożnej między kolonistami odpoczywającymi w 
tym samym ośrodku oraz konkursie budowania 
zamków z piasku. Wieczorami dziewczęta i 
chłopcy grali w piłkę nożną, piłkę siatkową i inne 
gry i zabawy sportowe.  
Na zakończenie wspólnym śpiewem przy ognisku, 
pieczeniem kiełbasek i różnymi zabawami poże-
gnali Mrzeżyno.  

Kadra kolonijna  
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„MAŁA KSIĄŻKA – WIELKI CZŁOWIEK” 
Gminna Biblioteka Publiczna w Jasienicy 

(wraz z filiami) od września będzie realizowała 

projekt dla dzieci w wieku przedszkolnym (3-6 

lat) w ramach ogólnopolskiej kampanii „Mała 

książka – wielki człowiek”. Serdecznie zapra-

szamy i zachęcamy rodziców do odwiedzania na-

szych bibliotek i codziennego czytania z dziec-

kiem!  

Przyjdź z dzieckiem do biblioteki i odbierz Wy-

prawkę Czytelniczą w ramach projektu  „Mała 

książka – wielki człowiek”!  
Są takie wydarzenia i rytuały w życiu dziecka, któ-
re nie tylko pozostają na długo w pamięci, ale mają 
też istotny wpływ na jego dorosłe życie. Badania 
wykazują, że dzieci wychowywane pośród książek 
są bardziej pewne siebie, mają większy niż rówie-
śnicy zasób słownictwa i dobrze rozwiniętą wy-
obraźnię. Pożytki z czytania mają także konkretny 
wymiar materialny: czytające dzieci osiągają suk-
cesy i zarabiają więcej od tych, które nie czytają. 
Ważną rolę w kształtowaniu Małego Czytelnika 
odgrywa biblioteka: uczy go samodzielności, po-
dejmowania pierwszych własnych wyborów, rozwi-
ja myślenie oraz nawyk czytania i pogłębiania wie-
dzy. Biblioteka to miejsce, gdzie rodzic wspólnie z 
dzieckiem może spędzić czas w sposób twórczy 
oraz przeżyć nową, fantastyczną przygodę z wypo-
życzoną książką. A wszystko to za darmo! 
Chcielibyśmy, aby jednym z tych ważnych do-
świadczeń w dzieciństwie były pierwsze wizyty w 
bibliotece, dlatego przygotowaliśmy prawdziwą 
gratkę dla najmłodszych miłośników książek i ich 
rodziców w ramach ogólnopolskiej kampanii „Mała 
książka – wielki człowiek”. Od września 2019 r. w 
ponad 5200 bibliotekach w całej Polsce będzie cze-
kać na nich wyjątkowy prezent – Wyprawka Czy-
telnicza na dobry czytelniczy start. 
Serdecznie zapraszamy po odbiór Wyprawki, w 
której dzieci znajdą książkę, dostosowaną pod 
względem formy i treści do potrzeb przedszkolaka i 
spełniającą najwyższe standardy w projektowaniu 
pięknych i mądrych książek dla najmłodszych, a 
także Kartę Małego Czytelnika. Za każdą wizytę w 

bibliotece, zakończoną wypożyczeniem minimum jednej 
książki z księgozbioru dziecięcego, Mały Czytelnik 
otrzyma naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostanie uho-
norowany imiennym dyplomem potwierdzającym jego 
czytelnicze zainteresowania. 
W Wyprawce znajdą coś dla siebie także rodzice – przy-
gotowana dla nich broszura informacyjna przypomni o 
nieocenionej roli czytania w rozwoju ich dziecka oraz o 
rozmaitych korzyściach wynikających z częstego odwie-
dzania biblioteki. 
Udział w naszym projekcie jest całkowicie bezpłatny!  
Więcej informacji na stronie: www-wielki-czlowiek.pl 

 
Gminna Biblioteka Publiczna

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wszystkim uczestniczącym w ostatnim pożegnaniu i Mszy św. 

Ś.P. Jadwigi Macura 

księżom, doktorowi J. Szaremu za długoletnią opiekę, bliższej  

i dalszej rodzinie, sąsiadom, znajomym, za kwiaty i intencje mszal-

ne serdeczne podziękowania składają 

 synowie i córki  

z rodzinami 
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XI OGÓLNOPOLSKI PRZEGLĄD PARADNYCH ORKIESTR DĘTYCH 
USTKA- ROWY 

W weekend (10-11 sierpnia) odbył się XI Ogólnopolski Przegląd Paradnych Orkiestr Dętych Ustka- 

Rowy. 

Wśród orkiestr biorących udział w przeglądzie wystąpi-
ła nasza Blach - Kapela–Orkiestra Reprezentacyjna 

Gminy Jasienica. 
Zwyciężyła Lubliniecka Miejska Młodzieżowa 

Orkiestra Dęta, a nasi reprezentanci zajęli III miejsce. 
Gratulujemy! 

 
źródło:www.gp24.pl/xi-ogolnopolski-przeglad-paradnych-orkiestr-detych-ustka-rowy/ 

OPŁATY ZA POSTÓJ W STREFIE PŁATNEGO PARKOWANIA 
Od 1 września nastąpią zmiany w sposobie wnoszenia opłat za postój w strefie płatnego parkowania w Biel-

sku-Białej.  
Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej informuje, iż w związku z planowanym uruchomieniem z dniem 1 

września 2019 r. systemu 55 sztuk parkomatów na obszarze strefy płatnego parkowania w Bielsku-Białej zostaną 
wprowadzone zmiany w sposobie wnoszenia opłat za postój pojazdów samochodowych. Najważniejszą z nich 
będzie brak możliwości wnoszenia opłat za parkowanie w terminie 14 dni od dnia postoju. Tym samym opłat 
tych nie będzie można wnosić: u inkasentów parkingowych, przelewem bankowym bądź w kasach Miejskiego 
Zarządu Dróg w Bielsku-Białej.  

Ponadto od 1 września 2019 roku obowiązkiem każdego kierowcy będzie wniesienie opłaty za postój nie-
zwłocznie po zaparkowaniu pojazdu w parkomacie bądź za pomocą aplikacji mobilnej (SkyCash, Mobilet). Nie-
dopełnienie tego obowiązku będzie oznaczało naliczenie opłaty dodatkowej niezwłocznie po stwierdzeniu przez 
kontrolera postoju pojazdu bez ważnego biletu parkingowego.  

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej:  
www.parkowaniebielsko.pl, oraz w Dziale Parkingów i Strefy Płatnego Parkowania MZD pod nr telefonu 

(33) 472 60 00, e-mail: sekretariatspp@mzd.bielsko.pl  
www.jasienica.pl 

PRZEGLĄD KRONIK OSP 
Tegoroczny V Powiatowy Przegląd Kronik Ochotniczych Straży Pożarnych połączono z promocją książki 

„Historia motoryzacji Ochotniczych Straży Pożarnych”. Celem konkursu jest pokazanie kronikarskiego dorobku 
ochotniczych straży pożarnych powiatu bielskiego. Kroniki dokumentują historię i działalność jednostek oraz 

wiele wydarzeń z życia lokalnych społeczności, a kronikarze poświęcający swój czas na dokumentowanie histo-
rii pożarnictwa wykonują dobrą pracę, utrwalając dzień współczesny dla potomnych  

Do konkursu zgłoszono 10 kronik w 17 tomach. Po długiej dyskusji ustalono, że wzorowo prowadzone są 
kroniki OSP w Rybarzowicach, Jaworzu, Bestwinie i Świętoszówce. Kroniki te będą reprezentować powiat biel-
ski w przeglądzie wojewódzkim. 

Gratulujemy kronikarzowi oraz druhom OSP Świętoszówka. 
Źródło: powiat.bielsko.pl 
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KOMUNIKAT 

Od 14 grudnia 2019 r. w odniesieniu do produkcji 
i obrotu materiałem roślinnym będą obowiązywały 
nowe przepisy Unii Europejskiej (UE) w zakresie 
zdrowia roślin, tj. Rozporządzenie Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady (WE) nr 2016/2031.  
Jakie rośliny będą objęte nowymi przepisami pra-
wa?  
Nowe przepisy będą dotyczyły wszystkich tzw. „roślin 
przeznaczonych do sadzenia”, tj. roślin, które są prze-
znaczone do sadzenia lub przesadzenia lub pozostają 
posadzone i obejmą w szczególności: drzewa i krze-
wy, krzewinki, sadzonki, materiał szkółkarski, rośliny 
w doniczkach lub pojemnikach (np. byliny, rośliny 
przeznaczone do pomieszczeń), bulwy, bulwocebule, 
cebule, kłącza, korzenie, podkładki, stolony, rozłogi, 
sadzeniaki ziemniaka, pąki, okulanty, sadzonki, zrazy, 
szczepy, nasiona określonych gatunków lub rodzajów.  
Kto podlega obowiązkowi rejestracji?  
Rejestracji w urzędowym rejestrze podmiotów profe-
sjonalnych będą podlegali m.in. producenci, eksporte-
rzy, importerzy, podmioty przemieszczające określony 
materiał roślinny na obszarze UE. Podmioty wpisane 
do dotychczasowego rejestru przedsiębiorców, prowa-
dzonego przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i 
Nasiennictwa (PIORiN), będą automatycznie przenie-
sione do nowego urzędowego rejestru podmiotów pro-
fesjonalnych. Podmioty te do 14 marca 2020 r. będą 
musiały zaktualizować swoje dane.  
WAŻNE!  
Ze względu na zwiększony zakres roślin objętych no-
wymi przepisami prawa rejestracji będą podlegać tak-
że podmioty, które dotychczas takiej rejestracji nie 
podlegały.  

Paszporty roślin  
"Rośliny przeznaczone do sadzenia” przy przemiesz-
czaniu na obszarze całej UE, co najmniej od momentu 
ich wyprowadzenia poza miejsce produk-
cji/gospodarstwo, powinny być zaopatrzone w pasz-
port roślin. Odstępstwo od tego wymogu może doty-
czyć tylko małych ilości roślin dostarczanych wyłącz-
nie i bezpośrednio użytkownikom ostateczny (tj. oso-
bom nabywającym je na własny użytek np. przez 
ogrodników amatorów) i jeśli te rośliny nie będą 
sprzedawane przez Internet.  
Formaty paszportów roślin będę jednolite w całej UE 
a ich wzory określono w Rozporządzeniu Wykonaw-
czym Komisji (UE) 2017/2313.  
Kto wydaje paszporty roślin?  
Paszporty roślin będą wydawać upoważnione podmio-
ty profesjonalne, tj. producenci lub w określonych sy-
tuacjach handlowcy a w wyjątkowych sytuacjach 
WIORiN. Także ocena zdrowotności przed zaopatrze-
niem materiału roślinnego w paszport roślin będzie 
zadaniem upoważnionego podmiotu.  
PAMIĘTAJ!  
Aby uzyskać upoważnienie do wydawania paszportów 
roślin konieczne będzie zgłoszenie się do WIOR i N w 
Katowicach.  
Podmioty profesjonalne upoważnione do wydawania 
paszportów będą musiały spełnić określone wymogi 
m.in. wykazać, że posiadają wiedzę niezbędną do 
przeprowadzania ocen zdrowotności roślin oraz dys-
ponują systemami i procedurami umożliwiającymi 
identyfikowalność nabywanych i/lub zbywanych ro-
ślin.  
Dane kontaktowe  
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennic-
twa w Katowicach, ul. Grabowa 1A, 40-172 Katowice  
tel. 32 351-24-36, 32 351-24-00  
dnf-katowice@piorin.gov.pl  
Terminy i miejsca spotkań zamieszczane będą na stro-
nie internetowej: http://piorin.gov.pl/wiorin/slaskie  

Międzyrzecze Dolne – sprzedam 

działki budowlane oraz rolne. 

Tel. 571 274 194 

 
 
 
 
Firma U sługowa  GRIN DER 
 mgr inż. Kamil  Kłaptocz 

  szl i fow ani e be tonu or az  wyl ewek  
  usuwan ie subi tu,  żyw ic,  mas  szpachl owych  
  zryw ani e pa rki et u, ka fel ek , wykł adzin  
  f rezowani e, wy rów nywani e pow ie rzchni  

43-391 Mazańc owic e 870 
tel .:  695 980 611 

e-mail:  biuro@grinder .com.pl  
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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 

 

Adres biura: 
43-384 Jaworze,  ul. Bielska 118 

Poniedziałek-piątek 9.00-17.00 
Tel. 602 654 233, 728 896 654, 

33 8193579 
okrzesikjb@pro.onet.pl 

 

Serdecznie zapraszam 
 

Jarosław Okrzesik 
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  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 na 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 263 

TEL.:    504 131 134 
 

  

 

Reklama 

w miesięczniku 

„Jasienica” 

tylko  0,60 zł   za 1 cm2 

Ogłoszenia drobne – 1 zł 

   

KAMIENIARSTWO  

K A M A R 

Remont i wyrób nagrobków 
Nagrobki granitowe  już od 2600zł 

 

Grzegorz Mojeścik 

Łazy tel. 509 559 351 

www.kamieniarsto-kamar.pl  

 



 


