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RELACJE WÓJTA GMINY JASIENICA 

OBCHODY 110-LECIA OCHOTNICZEJ STRA�Y PO�ARNEJ 
W RUDZICY 

 Uroczysto�� odbyła si� 26 lipca w Rudzicy. Wyra�am serdeczne i wiel-
kie podzi�kowanie dla wszystkich druhów, którzy pracowali w tym okresie. 
Podzi�kowanie dla tych, którzy utrzymywali i realizowali zadania bojowe   
i gospodarcze w tej jednostce. Trzeba podkre�li�, �e ta uroczysto�� miała 
podwójny charakter, bo z jednej strony było to podsumowanie, a drugiej 
plany na przyszło��, jakie w nast�pnych latach stoj� przed jednostk�. 
 Jestem zadowolony, �e udało si� nam wybudowa� �wietlic� wiejsk�
przy obiekcie stra�y. Była to inwestycja dofinansowana z Lokalnej Grupy 

Działania Ziemia Bielska. Warto�� tej inwestycji to prawie 800 tys. złotych. Budowla ta wzbogaciła in-
frastruktur� Gminy Jasienica w Rudzicy. I jako gospodarz gminy ciesz� si�, �e udało si� uzyska� kolej-
ne �rodki finansowe dla gminy, zrealizowa� t� inwestycj� i udost�pni� obiekt dla mieszka�ców. 

PLACE ZABAW 

Powstaj� kolejne place zabaw. Wkrótce zostanie 
oddany plac zabaw w �wi�toszówce, w centrum 
tej miejscowo�ci. Udało si� wybudowa� ogólno-
dost�pny plac zabaw przy szkole w Łazach. 
Wybudowana została siłownia zewn�trzna w Ru-
dzicy. Urz�dzenia tego obiektu dofinansowane 
były przez Lokaln� Grup� Ryback�. 
Trwaj� prace przy poszerzaniu placu zabaw w 
Landeku i wyposa�aniu go w kolejny sprz�t. 
W trakcie budowy s� urz�dzenia siłowni ze-
wn�trznej na placu zabaw w Jasienicy. Dofinan-
sowane s� przez Lokaln� Grup� Działania.  
Bardzo pocieszaj�c� wiadomo�ci� jest to, �e uda-
ło si� ogłosi� nowy konkurs na budow� placu za-
baw w Maza�cowicach. B�dziemy składa� ten 
wniosek na warto�� 90. tys. złotych, gdy� na ten 
cel mo�emy uzyska� 60 tys. dofinansowania z 
Lokalnej Grupy Działania. Wniosek w tej sprawie 
przedstawiłem Komisji Bud�etowej, by na ten cel 
przeznaczy� 30 tys. zł. ze �rodków finansowych 
gminy. Cieszy fakt, �e mo�emy realizowa� inwe-
stycje z my�l� o najmłodszych, nie zapominaj�c o 
tych, którzy si� nimi opiekuj�, by równie� mieli 
mo�liwo�� rekreacji. 

KARETKA 

Du�ym wydarzeniem na terenie gminy było od-
danie do u�ytku nowej karetki pogotowia w Ja-
sienicy. Jej wyposa�enie daje wi�ksze bezpie-
cze�stwo i gwarancje sprawnej pomocy przez 
stacjonuj�cy w budynku o�rodka zdrowia zespół 
ratowników. Gmina udost�pnia, utrzymuje po-
mieszczenia i zachowuje wymagane standardy 
dla tego rodzaju działalno�ci. Dodatkowo zain-

westowali�my w drog� wyjazdow� karetki, by 
była mo�liwo�� wyjazdu w drug� stron�, w przy-
padku nadmiernego nat��enia ruchu. Kieruj� tu 
podzi�kowania do dyrektora pogotowia pana 
Wojciecha Waligóry, władz  powiatu oraz 
wszystkich którzy odpowiadaj� za działania w 
tym zakresie. 

PRZEGL�D ZESPOŁÓW  
REGIONALNYCH W RUDZICY 

Nale�y podkre�li� wysoki poziom zespołów, któ-
re funkcjonuj� na naszym terenie. Jestem pod 
wra�eniem wyst�pów artystycznych. Gratuluj�
tym, którzy tworz� te zespoły, znajduj� czas na 
próby, spotkania, �wiczenia oraz przygotowuj�
układy choreograficzne. 

XX LATO W JASIENICY ju� za nami. Ka�dy 
kto był, mógł bawi� si� przy ró�nej muzyce i po-
dziwia� ciekawe wyst�py artystyczne.  
Pierwszy raz zorganizowali�my trzydniowe 
atrakcje. Jestem zadowolony, �e pi�tek był inau-
guracj� i przeznaczony dla młodzie�y, a przed-
stawiony program spotkał si� z tak du�ym zainte-
resowaniem tej grupy wiekowej. Dzi�kuj� pra-
cownikom Gminnego O�rodka Kultury i Urz�du 
Gminy za ich zaanga�owanie. Zarówno wyst�py 
sobotnie i niedzielne artystów spotkały si� z 
wielkim zainteresowaniem Jasieniczan i go�ci. 
Dzi�kuj� wszystkim, którzy przyczynili si� do 
sprawnego przebiegu tej imprezy: kołom gospo-
dy� wiejskich, stra�akom, wszystkim słu�bom 
porz�dkowym, gastronomicznym. A szczególnie 
dzi�kuj� wszystkim uczestnikom, �e nie doszło 
do �adnych zdarze�, których musieliby�my si�
wstydzi�. 

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. 
techniczny, skład: Zofia Polok, e-mail: polzo@vp.pl;  
Druk: „Prasa Beskidzka” Sp. z o.o., 43-300 Bielsko-Biała, ul. Dubois 4 
Redakcja nie zwraca nadesłanych tekstów oraz zastrzega sobie prawo ich skracania bez uprzedniego powiadomienia au-
tora, zmiany tytułów i opracowania redakcyjnego. Za tre�� reklam i ogłosze� redakcja nie ponosi odpowiedzialno�ci. 
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RELACJE WÓJTA GMINY JASIENICA 

 SPRAWY GOSPODARCZE 

Doszło do odbioru drogi Grabówka, na któr� udało si�
pozyska� �rodki na likwidowanie skutków powodzi z 
roku 2010. Uzyskali�my prawie 250 tys. zł. na remont 
tej drogi. Pozostały do umocnienia skarpy, rowy, które 
na dzie� dzisiejszy obsuwaj� si�. Równie� ze strony 
gminy przeznaczamy na te umocnienia 40 tys. zł., by 
ten odcinek 800 metrów drogi mógł słu�y� mieszka�-
com w nast�pnych latach. 

REMONTY 

Został rozstrzygni�ty przetarg na budow� i odbudow�
dróg oraz remonty. Realizacj� zajmie si� firma PPHU 

ASFALTOR S.C. Tadeusz Pa�dzior & Piotr Pa�dzior 

z Czechowic – Dziedzic.  Został przekazany plac bu-
dowy, trwaj� remonty cz�stkowe. 

INWESTYCJE 

Je�eli chodzi o inwestycje, to wszystko przebiega 

zgodnie z harmonogramami prac. W obiekcie szkol-

nym �wi�toszówki termomodernizacja jest w trakcie 

realizacji. Na mostkach, przepustach prace zostan�
doko�czone do wrze�nia br. 

OBIEKTY SPORTOWE  

W CZASIE WAKACJI 

W czasie wakacji mamy otwarte obiekty sportowe, 

które słu�� mieszka�com, a mianowicie wszystkie Or-
liki i boiska. Jest równie� dyspozycja o otwarciu i 

udost�pnieniu sal gimnastycznych, aby dzieci i mło-

dzie� mogli z nich korzysta�. 

REMONTY W PLACÓWKACH 
O�WIATOWYCH 

We wszystkich placówkach remonty s� w trakcie re-

alizacji i przebiegaj� bez zakłóce�. 

DROGA W MAZA�COWICACH 

Ko�czymy budow� drogi w Maza�cowicach. Zakres 

prac, który został okre�lony w przetargu przebiega 

zgodnie z harmonogramem. Utrudnienia, które mieli 
mieszka�cy w pierwszej połowie  roku s� coraz mniej-

sze. Staramy si� zamontowa� wiaty przystankowe, by 

ten odcinek drogi był komfortem przejazdów, a nie 

problemem. 

WYREMONTOWANY  KRZY�
PRZY  PARKU  URZ�DU  GMINY 

Na okres dwóch tygodni zdemontowany był krzy� w 
parku Urz�du Gminy przy pomniku. Warunki atmos-
feryczne spowodowały, �e drewno rozwarstwiło si� i 
wymagało remontu. T� drog� składam serdeczne po-
dzi�kowania panom: Januszowi Cholewikowi, który 
zaj�ł si� remontem krzy�a i odnowieniem go; Adria-
nowi Dobiszowi za prace zwi�zane z demonta�em i 
monta�em odnowionego krzy�a;  Aleksandrowi Men-
drek za wykonanie zabezpiecze� daszków z blachy 
nierdzewnej i kotwienia. Wszyscy Panowie wykonali 
prace społecznie nie bior�c wynagrodzenia za prac�    
i materiały. W imieniu tych, których ten krzy� upa-
mi�tnia serdecznie dzi�kuj�. 

Wójt Gminy Jasienica 
Janusz Pierzyna 

NOWA KARETKA POGOTOWIA 
      Jasienicki punkt pogotowia ratunkowego wzbogacił si� o now� karetk�. 25 lipca dyrektor bielskiego pogo-
towia Wojciech Waligóra przekazał pojazd ekipie ratowników stacjonuj�cych w naszej gminie. Wyraził przy 
tym wdzi�czno�� gospodarzowi gminy Wójtowi Januszowi Pierzynie, za lokum i warunki stacjonowania pogo-
towia na tym terenie. Wójt w krótkiej wypowiedzi przyznał, �e jest zadowolony z tego stanu rzeczy i zapewnił, 
�e zawsze b�dzie wspierał działania zmierzaj�ce do podniesienia stanu bezpiecze�stwa i zapewnienia godziwej 
pomocy mieszka�com gminy. Wskazał na potrzeb� zapewnienia odpowiednich warunków ekipom ratowniczym 
i słu�bie medycznej. Du�� wag� przywi�zuje do wła�ciwej komunikacji i umo�liwienia pracy ekipom ratowni-
czym, ze szczególnym rozwi�zaniem wjazdu i wyjazdu karetek z punktu stacjonowania. 
W uroczysto�ci uczestniczyli ponadto: Starosta Bielski Andrzej Płonka, Przewodnicz�cy Rady Powiatu Roman 
Migdał, radny powiatu Jan Borowski, Naczelnik Wydz. Zdrowia w Starostwie Powiatowym Lucyna Majewska. 
Aktu po�wi�cenia pojazdu dokonali ks. Czesław Bloch SCJ  oraz ks. proboszcz Władysław Wantulok z ko�cioła 
ewangelickiego. 
      Korzystaj�c z okazji zapytałem dyrektora W. Waligur� czego �yczyłby pacjentom ? 
Oto jego wypowied�: Je�eli mówimy o ambulansie , to wszyscy �yczymy sobie zdrowia i to jest podstawowa 
rzecz. Tak w tych pi�knych terenach Gminy Jasienica, �ycz� zdrowia i jak najmniej korzystania z naszych usług. 
Je�eli z naszej strony jest co� nie tak, to z góry przepraszam. Trzeba pami�ta�, �e my jeste�my zawsze placówk�
pierwszego kontaktu, gdzie nast�puje to zderzenie pacjenta z jego problemem i pierwszym zespołem jaki jest do 
dyspozycji. Tutaj cz�sto działa stres. My do ka�dego podchodzimy otwarcie. Tak� mamy zasad�. Wyznaj� tak�
zasad�, �e celem najwa�niejszym jest pacjent. �ycz� jak najmniej korzystania z naszych usług i jak najwi�cej 
zdrowia. 
                                                                                              Dzi�kuj� za wypowied�
                                                                                                          R. Bo�ko 
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WYRÓ�NIENIE DLA JASIENICZANKI 

Podczas 47. Wojewódzkiego Przegl�du Wiejskich Ze-
społów Artystycznych, Regionalny Zespół „Jasieni-
czanka” zaprezentował inscenizacj� dawnej gospody 
„U Lorka”, któr� prowadził w Jasienicy. W bardzo 
obrazowy sposób przybli�ył dawne czasy, kiedy to 
gospoda była jednocze�nie miejscem spo�ywania po-
siłków, rozrywki okolicznych mieszka�ców przy kie-
liszku lub kufelku piwa, miejscem zabaw tanecznych,  
ale tak�e miejscem spotka� i dysput o sprawach nurtu-
j�cych lokaln� społeczno��. W skrócie mo�na by po-
wiedzie�, była o�rodkiem kultury, rozrywki i polityki 
tutejszych mieszka�ców, gdy� tu odbywały si� pierw-
sze zebrania wiejskie. 
     Przegl�d odbył si� w malowniczo poło�onej Bren-
nej, 5 i 6 lipca br., w amfiteatrze, gdzie liczni wcza-
sowicze mieli okazj� zapozna� si� z twórczo�ci� lu-
dow� i obrz�dowo�ci� tego pi�knego regionu. 
     Nasz zespół został wyró�niony za dobór ta�ców 
cieszy�skich i stateczny sposób ich wykonania (czyta-
my w protokole jury).� � Indywidualnie  wyró�niony  
został równie� Eugeniusz Kubala - basista zespołu . 
    Obecnie zespół pracuje pod nowym kierownic-
twem. Kierownikiem artystycznym jest pan Józef 
Niesyt, a instruktorem pani Maria Szubert, kierowni-
kiem spraw administracyjnych jest pani Bo�ena Waw-
rzyniuk. Na nich szczególnie ci��ył obowi�zek przy-
gotowania zespołu do nowych wyst�pów, mimo krót-
kiego czasu na przygotowanie nowego programu, cały 
zespół spisał si� znakomicie. 
Pani Maria uchyliła r�bka tajemnicy o pracy mówi�c: 
Spotykali�my si� raz w tygodniu, ale �e czas naglił i 
doszło 7 nowych osób, zacz�li�my spotyka� si� dwa 
razy w tygodniu, gdy� nie byliby�my w stanie tego 
przygotowa�. Jestem pełna podziwu dla tych osób, �e 
po pracy były w stanie przychodzi� na próby. Tak 
trwało to od marca. 

Potwierdza to Józef  Niesyt : Ja jestem równie� pełen 
podziwu dla tych ludzi, bo niektórzy mówili, �e nie ma 
ludzi, nikt nie chce ju� ta�czy�, �piewa�, ju� to min�ło 
itd. Ja powiedziałem, �e nie mo�e tak by�, to co pi�kne 
musi pozosta�. Wi�c jednego deszczowego wieczora, 
poszedłem od domu do domu. Nie musiałem przej��
pół Jasienicy. Wszedłem do trzech domów i zgodzili 
si�, zaakceptowali moj� koncepcj�, przyznaj�c, �e nie 
mo�e tak by�. Ta tradycja musi trwa� i by� przekazy-
wana z pokolenia na pokolenie. I tak doszło siedem 
wspaniałych osób, z których jako kierownictwo, bar-
dzo si� cieszymy. 
Zapytałem równie� o skład osobowy tego zespołu: 
Mamy pi�cioosobow� orkiestr�, a zespół liczy 
22 osoby. Wraz z pani� instruktor chcemy przygoto-
wywa� dalsze inscenizacje – jak to dawniej w naszej 
Jasienicy bywało i przypomina� o dawnych zwycza-
jach i godnych naszej pami�ci mieszka�cach Jasieni-
cy. Pomysłów mamy bardzo du�o i zechcemy je przy-
bli�y� współczesnym Jasieniczanom, by ocali� od za-
pomnienia to, co pi�kne w naszej kulturze. Mam takie 
my�li, by to co zapami�tałem od swoich dziadków, ro-
dziców, znajomych, przekazywa� młodemu pokoleniu. 
�eby ta nasza tradycja szła z pokolenia w pokolenie. 
Póki nas nogi nios�, a serce nam bije, b�dziemy 
wspomina� t� nasz� dziedzin�. Takie jest nasze zało-
�enie.  – Powiedział na zako�czenie Pan Józef  Niesyt. 
A ja od siebie dodam, �e wyst�p nie tylko mnie ale i 
wielu obserwuj�cym zmagania bardzo si� podobał . W 
odró�nieniu od innych, zespół Jasieniczanka wyst�-
pował dla publiczno�ci, a nie dla siebie. Był bardzo 
dobrze słyszalny i zrozumiały, co zgodnie podkre�lali 
słuchacze i widzowie. 

R. Bo�ko 

VI PRZEGL�D ZESPOŁÓW REGIONALNYCH 
Regionalne imprezy ciesz� si� u nas sporym zainteresowaniem. Nic te� dziwnego, �e Wójt Gminy postanowił 

kontynuowa� projekt realizowany w Rudzicy przez ostatnie 5 lat (W poszukiwaniu wspólnych korzeni – przegl�d 
zespołów regionalnych �l�ska Cieszy�skiego”. Działanie to było współfinansowane ze �rodków pochodz�cych  z 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  2007-2013 O� 4. Leader Działanie 413 Wdra�anie lokalnych strategii 
rozwoju) .    

Tak te� 13 lipca w amfiteatrze GOK w Rudzicy zorganizowano VI Przegl�d Zespołów Regionalnych. Pu-
bliczno�� nie zawiodła,  a pogoda dopisała. Go�cili�my wielu mieszka�ców sołectwa, gminy i okolic, a tak�e 
samorz�dowców. Swoj� obecno�ci� zaszczyciła nas delegacja z miasta Petrvald z burmistrzyni�  Jarmil�  Sk-
álov� na czele.     
A warto było! Na deskach amfiteatru �piewały i ta�czyły zespoły regionalne z Maroka i oczywi�cie z Polski.  
Po powitaniu zebranych przez Wójta Gminy Jasienica Janusza Pierzyn�, przez ponad cztery godziny mo�na było 
podziwia� taniec, słucha� pie�ni i opowie�ci regionalnych w wykonaniu: Zespołu Regionalnego „Mi�dzyrzecza-
nie", Chigaga Group (Maroko), Zespołu Regionalnego „Grod�czanie", Zespołu �piewaczego „Echo Bielowic-
ka", Zespołu Regionalnego „Bierowianie", Zespołu Regionalnego „Jasieniczanka", Regionalnego Zespołu „Du-
doski", Kapeli Góralskiej „Beskid" 
Ka�dy zespół otrzymał pami�tkow� statuetk� – figurk� kobiety w stroju �l�skim.  

Przegl�dowi towarzyszyła wystawa prac rze�biarskich,  bibułkarskich, r�kodzieła …  
   Tam trzeba było by�, widzie� i słysze�.                

Z.P 
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Ks. Gerard Kurpas 
spocz�ł w�ród swoich 

�

Ks. Kurpas urodził si� w 1937 roku w Kochłowicach. Uczył si�
w Technikum Mechanicznym w �wi�tochłowicach, ale matur�
zdał ju� w katowickim Gimnazjum �w. Jacka - w Ni�szym Semi-
narium Duchownym. Studiował w Wy�szym �l�skim Semina-
rium Duchownym, które wówczas miało siedzib� w Krakowie. 
W 1961 roku przyj�ł w katowickiej katedrze Chrystusa Króla 
�wi�cenia kapła�skie. Jako wikariusz pracował w Goduli, Krzy-
�owicach, Łagiewnikach, Chorzowie, Katowicach oraz w Ty-
chach. w 1978 został proboszczem w Grod�cu �l�skim. Przez 
trzy dekady z gór� pracował tutaj sam. - Przez trzydzie�ci lat sam 
głosił kazania, odprawiał pogrzeby, błogosławił mał�e�stwa, 
chrzcił dzieci, spowiadał, nawet w czasie gor�czki, w chorobie - 
mówił podczas pogrzebu miejscowy dziekan ks. Jan Gustyn. - 
Trzeba doceni� ten wyj�tkowy wysiłek. 

Był proboszczem w Grod�cu przez 31 lat. Zbudował 
dom rekolekcyjny w Bierach, ko�ciół filialny w 
�wi�toszówce, zainicjował powstanie parafii w Bie-
rach i w Bielowicku, wyhodował cztery powołania 
kapła�skie. Pi�� lat emerytury okazało si� nie odpo-
czynkiem, ale wie�cz�cym dzieło �ycia czasem 
d�wigania krzy�a choroby. Ks. Gerard Kurpas zmarł 
w 78. roku �ycia i 53. roku kapła�stwa. Spocz�ł nie 
w rodzinnych stronach, ale w�ród parafian, którym 
po�wi�cił wi�ksz� cz��� kapła�skiego �ycia. 
Ks. Kurpas pozostawił po sobie wiele dzieł, jak 
cho�by nowo utworzone parafie w Bielowicku i w 
Bierach, w których sam kiedy� prowadził duszpa-
sterstwo. Troszczył si� o lokaln� społeczno��. Z 
wielkim oddaniem katechizował. Ale zawsze miał 
otwarte serce dla miejscowych organizacji społecz-
nych. Szczególn� miło�ci� darzył Ochotnicz� Stra�
Po�arn�. Nie dziwi wi�c fakt, �e podczas pogrzebu 
�egnały go zast�py druhów-stra�aków grodzieckich 
i z s�siednich miejscowo�ci. Stra�acy zanie�li trum-
n� zmarłego proboszcza na cmentarz, a gdy przy-
szedł czas jej opuszczenia do grobu sygnał po�egna-
nia dała syrena stra�acka. 
Szczególnym rysem pasterskiej działalno�ci byłego 
proboszcza z Grod�ca był ekumenizm. Jego relacje 
z miejscow�, do�� liczn� wspólnot� Ko�cioła ewan-
gelicko-augsburskiego zaowocowały wieloma 
wspólnymi przedsi�wzi�ciami o charakterze społecznym. Wzruszaj�ce �wiadectwo cz�stych i �yczliwych kon-
taktów w duchu tolerancji i wzajemnego poszanowania dali pastorowie Piotr Janik i Władysław Wantulok, 
uczestnicz�cy w uroczysto�ci pogrzebowej. 
Eksport� do ko�cioła parafialnego w Grod�cu poprowadził bp Piotr Greger. Za� uroczysto�ci pogrzebowej prze-
wodniczył ordynariusz bielsko-�ywiecki bp Roman Pindel. Okoliczno�ciowe kazanie wygłosił rocznikowy kole-
ga zmarłego ks. Rajmund Machulec. W pogrzebie uczestniczyli licznie zebrani parafianie, nauczyciele, dzieci, 
słu�ba liturgiczna, kapłani diecezji bielsko-�ywieckiej i rodzinnej archidiecezji katowickiej, w�ród nich tak�e 
koledzy rocznikowi zmarłego. 
Dzieło budowania wspólnoty parafialnej kontynuuje od pi�ciu lat nast�pca ks. Kurpasa ks. Andrzej Szczepaniak. 
On tak�e wraz z rodzin� zmarłego oraz liczn� grup� parafian wspierał �p. ks. Gerarda w ostatnich miesi�cach 
szczególnie trudnego zmagania si� z chorob�. - Do zobaczenia na drugim brzegu �ycia, który zawsze nam uka-
zywałe� - �egnali byłego proboszcza przedstawiciele miejscowej społeczno�ci szkolnej. Najmłodsi parafianie za-
�piewali piosenk� „Wystarczyła ci sutanna uboga” - ulubion� przez �p. ks. Gerarda. 

Ks. Jacek M. P�dziwiatr  

http://bielsko.gosc.pl 
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W dniach 18 – 20 lipca 2014 roku w Amfiteatrze 
Drzewiarz w Jasienicy odbyło si� jubileuszowe XX 
Lato w Jasienicy. Trzydniowe obchody, którym towa-
rzyszyła pi�kna, słoneczna pogoda oraz wiele atrakcji 
przyci�gn�ły tłumy go�ci.  
Obchody rozpocz�ły si� koncertowo – w pi�tkowy 
wieczór zagrały dla zgromadzonej publiczno�ci trzy 
zespoły: AKURAT, TOMASZ MADZIA oraz ZABI-
LI MI 	ÓŁWIA.  
Drugi dzie� Lata w Jasienicy rozpocz�ł mecz LKS 
„Drzewiarz” Jasienica vs MKS „Halniak” Maków 
Podhala�ski, który zako�czył si� wynikiem 5:1 dla 
LKS „Drzewiarz”. Nast�pnie go�ciom zaprezentowa-
ły si� zespoły regionalne: „GROD
CZANIE”, 

„ECHO BIELOWICKA”, „DUDOSKI” oraz „BIEROWIANIE”. Wyst�py muzyczne wzbogaciły pokazy ta-
neczne zespołów działaj�cych przy GOK Jasienica, pokazy salsy w wykonaniu grupy „LA CANDELA” oraz 
pokaz akademii „JEDI – TAKEDA”. O godzinie 1745 odbyło  si� uroczyste otwarcie imprezy podczas którego 
gospodarz – Wójt Gminy Jasienica Janusz Pierzyna serdecznie przywitał wszystkich zebranych go�ci i miesz-
ka�ców Gminy. W dalszej cz��ci imprezy, po koncercie „BIG BANDU” z Jasienicy, miał miejsce pokaz spraw-
no�ci bojowej �aków OSP Jasienica, Iłownica, Mi�dzyrzecze Dolne, Mi�dzyrzecze Górne, Rudzica i Maza�co-
wice. Zaproszenie do Jasienicy przyj�ł Pan Ireneusz Dudek, który wyst�pił z zespołem dostarczaj�c wielu wra-
�e� zebranym. O godzinie 2000 rozpocz�ł si� wieczór muzyczno-taneczny któremu towarzyszył zespół „PRE-
LUDIUM”. Podczas zabawy zebrani go�cie mieli okazj� ogl�dn�� fire show w wykonaniu grupy „ZAPALE�-
CY”. �
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Pierwsz� atrakcj� trzeciego dnia imprezy był mecz 
OLDBOYE: „Drzewiarz” Jasienica vs reprezentacja 
�l�ska. Po długich zmaganiach w pełnym sło�cu, 
mecz zako�czył si� wynikiem 4:11 dla reprezentacji 
�l�ska. Nast�pnie go�cie XX Lata w Jasienicy mieli 
mo�liwo�� miło sp�dzi� czas w towarzystwie zespołu 
regionalnego „JASIENICZANKA” oraz zespołu 
„BLASMUSIK-BAND”. Kolejn� atrakcj� imprezy 
był pokaz ratownictwa górskiego Grupy Beskidzkiej 
GOPR. W godzinach popołudniowych na scenie Am-
fiteatru poawili si� „KABARET K2” oraz Pan Cezary 
Pazura. Kabarety zafundowały zebranej publiczno�ci 
du�� dawk� humoru. Na koniec obchodów Dni Gmi-
ny Jasienica miał miejsce wieczór muzyczno-
taneczny, podczas którego zaprezentowali si� szkoła 
ta�ca „LIBERE” z pokazem salsy oraz zespół „KAR-
POWICZ FAMILI”. Do ko�ca imprezy go�ciom to-
warzyszył zespół „PRELUDIUM”.   

www.jasienica.pl
Foto: Paweł Polok�
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POKAZ SPRAWNO�CI BOJOWEJ �AKÓW 

W dniu 19 lipca podczas imprezy Lato w Jasienicy odbyły si� pokazy sprawno�ci �aków Ochotniczych Stra-
�y Po�arnych. Tegoroczne pokazy odbyły si� poraz jedenasty. W pokazach udział bior� sze�cioosobowe dru�yny 
dzieci w wieku do sze�ciu lat wraz z opiekunami. Podczas konkurencji rozwijaj� lini� z odcinków w��y i podaj�
strumie� wody tak, aby str�ci� ustawiony pachołek.  Zmagania przygotowywane s� przez Zarz�d Gminny ZOSP 
RP w Jasienicy przy współpracy z GOK w Jasienicy. Jak co roku pokazy prowadził prezes Zarz�du Gminnego 
ZOSP RP w Jasienicy, przy okazji przybli�aj�c działalno�� oraz stan OSP w Gminie Jasienica. Wszystkie dru�y-
ny uko�czyły konkurencj�, wi�c zostały zwyci�zcami. Na pami�tk� uczestnicy otrzymali z r�k Wójta Gminy Ja-
sienica okoliczno�ciowe dyplomy i złote medale. 
W tegorocznych pokazach udział wzi�ły dru�yny: 

OSP Iłownica 
- Kacper Czylok 
- Karol Marekwica 
- Oskar Marekwica 
- Oliwia Mleczko 
- Amelia Sojka 
- Brajan Tomiczek 

OSP Jasienica 
- Julia Berek 
- Kalinka Figura 
- Rafał Janica 
- Justyna Jodłowiec 
- Zuzia Mrzyk 
- Karol Przeliorz 

OSP Maza�cowice 
- Bartosz Dobija 
- Paweł Morawski 
- Piotr Mrzygud 
- Jakub Trzebunia 
- Jakub Zawada 
- Wiktor Zawada 

OSP Mi�dzyrzecze Dolne 
- Amelia Biernatek 
- Maja Biernatek 
- Marcelina Gajdosz 
- Szymon Iskrzycki 
- Nadia Mrzyk 
- Jakub Nowak 

OSP Mi�dzyrzecze Górne 
- Kamila Brychcy 
- Michał Folek 
- Michał Gola 
- Natalia Hyrnik 
- Patrycja Hyrnik 
- Wiktor Kuczera 

OSP Rudzica 
- Mateusz Chaba 
- Jakub Janota 
- Mateusz Pilorz 
- Roksana Si�kała 
- Zofia Stusek 
- Zuzanna Stusek 

PO CO SI� PODRÓ�UJE ? 

       ,,Podró�uje si� nie po to, aby dotrze� do celu, ale po to, �eby by� w podró�y’’ z t� my�l� Johana 
Wolfganga Goethego w pełni zgadzaj� si� Wioletta Hutnik i Wojciech Ilkiewicz z Mi�dzyrzecza. Po raz 
drugi go�cili�my Ich w Gminnej Bibliotece Publicznej w Jasienicy dnia 25 czerwca br. Tym razem wraz 
z podró�nikami wybrali�my si� do Ameryki �rodkowej i Północnej. Podczas prezentacji multimedialnej 
obejrzeli�my pi�kne zdj�cia ukazuj�ce przyrod�, cuda natury kształtowane przez warunki atmosfe-
ryczne, budowle dawne i współczesne, egzotyczne zwierz�ta i ro�liny. Zdj�ciom towarzyszył komen-
tarz, z którego dowiedzieli�my si� wielu ciekawych rzeczy, a bardziej zainteresowanym uczestnikom 
spotkania Pani Wiola i Pan Wojtek odpowiadali na zadawane pytania. Owocem podró�y po Ameryce 
jest ksi��ka pt. ,, Kurs… Ameryka Północna. Dziennik podró�y’’, któr� mo�na było naby� z dedykacj�
autorów. Ksi��ka znajduje si� w ksi�gozbiorach GBP i jej filiach. Zapraszam do lektury.

      Maria Hare�czyk 
Dyrektor GBP w Jasienicy 

Gminna Biblioteka Publiczna w Jasienicy bierze udział  

w programie Orange dla Bibliotek. 
 Dzi�ki wsparciu Fundacji Orange, GBP i jej filie przyczyniaj� si�

do rozwoju społecze�stwa informacyjnego i wyrównywania szans 

w dost�pie do nowych technologii. 

Zapraszamy do bezpłatnego korzystania z Internetu w naszych   placówkach.
   Maria Hare�czyk 

Dyrektor GBP  w Jasienicy�
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… Z   G Ó R K I …
Sezon ogórkowy???�

�

Ju� dawno min�ły czasy, gdy wakacyjny okres nazy-
wano pogardliwie „sezonem ogórkowym”. To obra�-
liwe , dla ogórków, okre�lenie uknuli w swoich gor�-
cych łepetynach dziennikarze, bo w okresie kanikuły 
nic si� ciekawego, godnego opisania, nie dzieło. Wy-
my�lali wi�c jakie� dziennikarskie kaczki, odgrzewali 
dania sprzed lat, a to o potworze w szkockim jeziorze, 
którego znów kto� zobaczył i nawet sfotografował, a 
to o himalajskim yeti, który ze�arł konserwy wspina-
czowi, bo takie były dobre i po�ywne – bez konser-
wantów; a to o olbrzymach sprzed wieków, którzy 
mieli po 6 m wysoko�ci i wła�nie znaleziono komplet-
ne uz�bienie owego monstrum, nie prze�arte próchni-
c�, bo wtedy nie było jeszcze automatów sprzedaj�-
cych niezdrowe słodycze… 
Ale tamte „sezony ogórkowe” sko�czyły si� bezpow-
rotnie, odeszły w niebyt, znikn�ły z naszej rzeczywi-
sto�ci, jak ostatni tur zastrzelony przez kłusownika w 
XVII wieku, bo dzisiaj tyle tematów, �e nie ma mo�-
liwo�ci, by wszystkie si� zmie�ciły, nawet w plotkar-
skich czy babskich (przepraszam chciałem powiedzie�
wytwornie „kobiecych”) kolorowych szmatławcach.  
Jeszcze nie zd��yli�my si� „nacieszy�” afer� ta�mow�, 
gdzie na podsłuchiwanych rozmowach nasi promi-
nentni politycy kurwuj� barwniej ni� nasze nastolatki 
o podejrzanych interesach, jeszcze nie udało si� odwo-
ła� rz�du trzymaj�cego si� władzy jak rzep psiego 
ogona przez krwio�ercze bestie rz�dne tej władzy, któ-
re jak si� tylko do niej dorw�, to w mig sprawi�, �e 
Polska b�dzie krajem mlekiem, miodem i jaszcze 
wi�ksz� nienawi�ci�, płyn�cym… 
W szambie utopiło si� siedmiu ludzi. Dziesi�ciu roda-
ków zgin�ło w tragedii na niemieckiej autostradzie, 
ojciec zamkn�ł w nasłonecznionym samochodzie 
dziecko, które nie wytrzymało…, dziecko wpadło do 
wrz�tku, gdy rodzice byli kompletnie pijani, minister 
Sienkiewicz kompromituje swojego wielkiego dziad-
ka, który krzepił pokolenia Polaków; na�pany szale-
niec urz�dził sobie wy�cigi na tłumnym sopockim 
deptaku i molo… Za wschodni� granic� gin� codzien-

nie ludzie… a nad wschodni�
granic� został zestrzelony sa-
molot z 299 osobami na pokła-
dzie… Bezmiar tragedii i nie-
szcz��� rz�sistym czerwonym 
deszczem spada na nasze gło-
wy… A nieco dalej, na ziemi 
po której st�pał przed wiekami 
Jezus Chrystus przekazuj�c nam najwi�ksze przykaza-
nie o miło�ci, wła�nie wczoraj zgin�ł jeden �ołnierz 
izraelski i 98 cywilów palesty�skich z strefie Gazy, 
wystrzelanych jak kaczki na landeckich stawach. A 
komunikat tak podany, jakby ów jeden pechowy izra-
elski �ołnierz, który zgin�ł, był wi�cej warty, ni� �ycie 
98 dzieci, kobiet i m��czyzn, którzy (o �mierciono�na 
ironio) opu�cili ten padół łez, zwany Ziemi� �wi�-
t�(???), tylko dlatego, �e przez dziesi�ciolecia rozumni 
ludzie(?) nie mog� si� dogada�… 
I mógłbym tak długo podawa� przygn�biaj�ce wie�ci 
w czasie, gdy sło�ce �wieci najpi�kniej jak tylko po-
trafi, woda szumi swoje pie�ni tak przejmuj�co i na 
takim poziomie, jak Chór ATH pod dyrekcj� dra hab. 
Jana Borowskiego, kobiety wygl�daj� tak kusz�co jak 
Ewa w raju, któr� tak� pi�kn� stworzył sam Pan Bóg 
(czy si� to podoba dewotkom czy nie!), a w Jasienicy 
sko�czyło si� wła�nie wczoraj jubileuszowe, bo XX 
Lato, na którym byli wspaniali wykonawcy, wspaniała 
atmosfera, wspaniałe potrawy i od tych wspaniało�ci, 
a tak�e piwa i nalewek miodowych Lucynki i Stasia, 
a� kr�ci si� w głowie. A nade wszystko były tłumy 
mieszka�ców naszej gminy (i nie tylko), a to 
wyj�tkowa okazja zobaczy� na �ywo krewnych, 
znajomych i zupełnie obcych. Porozmawia�, na �ywo 
(a nie za pomoc� sms-ów, maili, czy skaypów) z 
bli�nimi, zobaczy� jak si� pi�knie starzej� i jeszcze 
pi�kniej tyj�, i cieszy� si�, cieszy�, cho�by nawet 
procentow�, blisko�ci� w czasie, gdy na co dzie� tak 
nam daleko do siebie, z ka�dym dniem coraz dalej…

Juliusz W�troba

�

KÓNIEC FERII. 
„Hej do szkoły jak na gody, 

dwa razy nikt nie był młody��
Witóm piyknie!  
Ani sie szkolniocy nie nazdali, a ju� za pore dni feryje 
sie skó�czóm. Ju� je tak na tym �wiycie, �e to co do-
bre, gibko sie kó�czy, trzeja za� bydzie sie chyta� na-
uki. 
A pamiyntóm jeszcze, jak szli z tymi �wiadectwami do 
chałpy w czyrwcu. Wtedy �ech sie tym gizdóm łu-
�mioł. Bo taki mały chłapieczek, mo�e z czwortej kla-
sy, pytoł sie kolegi : 
- Ni mosz strachu i� do chałpy z takim kiepskim �wia-
dectwym? A łón mu zaroz na to: 
- A czy jo go pisoł? Jo to czuł – cióngnył dali – �e taki 
�wiadectwo bydzie, bo ty wypracowania co mi tata pi-
soł, łod downa sie naszej nałuczycielce nie podobały. 

Godała, �e musi sie z łojcami spotka�, ale do tego nie 
doszło, tó� je, jak je.  
�wiat sie zmiynił, jak my kiesi szli ze �wiadectwami 
do chałpy, a były złe noty, to my mieli strach, bo w 
chałpie zaroz był krawal, a sztyry litery w łogniu. Pa-
miyntóm, jak mój kamrat szeł ze �wiadectwym do 
chałpy to stawił sie do aptyki. 
- Panie aptykorz, jo bych piyknie pytoł, coby mi dali 
co łod bólu. 
- A co cie boli? – prawił aptykorz 
- Na jeszcze nic, ale idym do chałpy ze �wiadectwym, 
tó� tata mi galaty przetrzepie. 
Kiesi dziecka miały strach, a dzisio łojcowie sóm wy-
straszóni. Starajóm sie boroki jako mogóm, ale cza-
sym im to nie bardzo wychodzi.  

�������
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KÓNIEC FERII

Dejmy na to mój sómsiod łuczył swojigo chłapca dobrego wychowanio. Prawił 
mu, �e zawsze starszym trzeja łustympowa� miejsca, nie jyny w autobusie, po-
cióngu, ale te� dóma. Jak przydzie ciotka, starka, czy łujec, zaroz zly� ze stoł-
ka, a popytej ich coby se siedli. To te� nie trzeja było czaka� dłógo na łowoce 
tego wychowanio. Jechali roz razym autobusym do Cieszyna, a ludzi łokropnie 
sie naprało, tó� sómsiod swojigo chłapca wziył na kolana, dy� mioł dziepro 
piy�� roków. Przyjechali do Skoczowa, a tu wóm wlazuje tako paniczka, co to 
mo�e miała ze sto dwadzie�cia kilo. Synek jak jóm łuwidzioł hónym zeskoczył 
z tatowych kolan, a prawi coby se siadła. Tata sie zaczyrwiynił, a paniczka 
jeszcze wiyncyj. Ło tym wychowaniu to by szło dłógo jeszcze goda�. Dy� po-
słóchejcie, taki Kubu� co to chodzi do przedszkola łuszczypił kole�anke. 
- Na co to robisz – zwraco mu łuwage nauczycielka, przeca jóm to boli! 
- A jo my�loł – prawi Kubu�, �e mie za to pocałuje. Bo jak mój tata łuszczypoł 
sómsiadke, to sie strasznie �mioła i go pocałowała. 
Ja, dzisio dziecka na wszystko se pozór dajóm. Mało Haniczka prawi mamie – 
ty bojki co mi łopowiadosz mamu�ko, zaczynajóm sie zawsze „downo, downo 
tymu…”, a tata ty bajki co tobie łopowiado  zaczynajóm sie tak: „dzisio móm 
wa�ne zebrani..” Do� tego fulanio na koniec feryji. 

J. N. Josiyniczanin 
�

MIEJSCA KULTU RELIGIJNEGO 

W Filii Gminnego O�rodka Kultury w Mi�dzyrzeczu Górnym 25 czerwca 
2014r odbyło si� wr�czenie nagród laureatom X Ogólnopolskiego Konkursu 
Plastycznego Szerz�cego Warto�ci Chrze�cija�skie o temacie” Miejsca Kultu 
Religijnego” 
W dniu 23.06.2014r. w Filii Gminnego O�rodka Kultury w Mi�dzyrzeczu Gór-
nym jurorzy w tym: Prezes Grupy Twórczej „Barwa” Wiesław Hermach          
i Wanda Seruga (członek GT Barwa) oraz  wikary parafii rzymskokatolickiej w Mi�dzyrzeczu Górnym   ksi�dz  
Łukasz Zych przyznali  nagrody nast�puj�cym laureatom: 
w kategorii doro�li twórcy:
1.Witold Kielar - rze�ba temat: Matka Boska Fatimska 
2. Teresa Pryczek – obraz olejny, temat: „Matka Bo�a Bolesna z �wi�tej Wody koło Białegostoku” 
3.Ktrystyna Chłodek-miniatura olejna, temat  „Ko�ciół Rzymskokatolicki z Wadowic” 
w kategorii dzieci ucz�szczaj�ce do szkół podstawowych - przedział wiekowy od 7 do 12lat
3 równorz�dne nagrody otrzymali  nast�puj�cy laureaci  : 
1.Kornel Smyczek- „Zabytkowy ko�ciół w Łodygowicach”   
2. Natalia Sojka – temat: „Matka Boska Cz�stochowska” Filia G O K w Mi�dzyrzeczu Górnym 
3. Justyna Kasi�ska – pastele suche, temat: „Bazylika Grobu Pa�skiego w Jerozolimie”, kółko plastyczne Filia 
GOK w Mi�dzyrzeczy Górnym 
w kategorii młodzie	 ucz�szczaj�ca do Gimnazjum - przedział wiekowy od 13 do 16 lat                    
 przyznano 3 równorz�dne nagrody otrzymali je nast�puj�cy laureaci 
1.Marta Maciejewska – temat: „Zabytkowy ko�ciół drewniany w Bielowicku”,  Gimnazjum w Jasienicy 
2.Kamila Bakalarska- obraz olejny, temat: „Matka Bo�a Jasnogórska”, Gimnazjum nr 11w Bielsku-Białej 
3.Anna Franelak – farby plakatowe, temat: „Ko�ciół w Szczyrku”, Gimnazjum w Wilkowicach- kółko plastycz-
ne 
w kategorii ciekawe techniki wyrazu artystycznego
1.Klaudia Gorzela – malarstwo na szkle, ko�ciół w Wilkowicach, Gimnazjum  w Wilkowicach-kółko plastyczne 
2.Laura Buczkowska- ceramika, temat: „Matka Boska Cz�stochowska”, GOK w Zebrzydowicach 
3.Kamil Gluza –farby olejne, temat: „Ko�ciół Opatrzno�ci Bo�ej w Bielsku – Białej”, Gimnazjum w Wilkowi-
cach- kółko plastyczne. 
Nagroda specjalna przyznana przez organizatora dla Natalii Kowalik za collage praca o temacie: „Szlak piel-
grzymkowy we Włoszech”. 
W sumie zostały przyznane trzy nagrody dla twórców dorosłych oraz 10 nagród dla dzieci i młodzie�y. Prace na 
konkurs zostały przysłane z 11 placówek, a w tegorocznej edycji nadesłano ich mniej, jednak�e prezentowały 
wy�szy poziom wyrazu artystycznego, zgodno�� z podanym tematem i były w estetycznych oprawach. Nagrody 
dla dzieci i młodzie�y ufundował Gminny O�rodek Kultury w Jasienicy, natomiast dla twórców dorosłych Bank 
Spółdzielczy w Jasienicy. 

                                                     Bernadeta Łuszczewska-Gruszka 

Matce Boskij  
Zielnej
�

Jako targa� ziele  
z tych zielónych rajczul, 
kie dokoła ałta  
jako wilki warczóm. 

Z łoczów sie kulajóm 
gorski płaczki same 
- na gymby, na trowe, 
na wołki, na amyn… 

Tó� klynknijmy dzisio 
na pnioków klyncznikach 
i sprugujmy społym 
jeszcze roz po�yka�…  
�
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Słowniczek gwarowy 

targa� – rwa�
kie – gdy 
płaczki – łzy 
wołek – w�ski pas pola 
społym - razem 
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110-LECIE OCHOTNICZEJ STRA�Y PO�ARNEJ  W RUDZICY 

26 lipca �wi�towali stra�acy ochotnicy z Rudzi-
cy. Okazj� ku temu było 110-lecie powstania 
Ochotniczej Stra	y Po	arnej w Rudzicy.  

Uroczysto�ci rozpocz�ły si� przemarszem dru-
hów stra�aków do ko�cioła pw. Narodzenia �w. Jana 
Chrzciciela w Rudzicy, gdzie ks. proboszcz  Jan 
Gustyn  odprawił msz� �w. w intencji stra�aków. 
Opraw� muzyczn� zapewniła Orkiestra D�ta OSP 
Jasienica.  

Po mszy, ponownie na placu OSP odbył si� uro-
czysty apel, w którym wzi�li udział przedstawiciele 
s�siednich jednostek OSP, poczty sztandarowe, wła-
dze: wojewódzkie, powiatowe i gminne Zwi�zku 
Ochotniczych Stra�y Po�arnych, radni powiatowi i 
gminni oraz przedstawiciele organizacji społecz-
nych. 

Prezes OSP Rudzica  dh Wiesław Si�kała przy-
witał wszystkich zebranych, za� naczelnik jednostki 
dh Roman Nowak przedstawił  histori� jednostki. 
Nast�pnie przyst�piono do uhonorowania wszyst-
kich zasłu�onych stra�aków.Aktu dekoracji dokona-
li: wiceprezes Zarz�du Wojewódzkiego ZOSP RP 
druh Jerzy Szkatuła, wiceprezes Zarz�du Powiato-
wego ZOSP RP  druh Janusz Pierzyna, dowódca 
JRG 2 w Bielsku-Białej bryg. Grzegorz Pietrak Od-
znaczeni zostali: 
Złotym Medalem za zasługi dla po�arnictwa – druh 
Sebastian Si�kała  
Srebrnym Medalem za zasługi dla po�arnictwa – 
druhowie Czesław Machalica i Jerzy Czudek  
Br�zowym Medalem za zasługi dla po�arnictwa – 
druhowie Łukasz Biało�yt, Marek Szpunar i Dariusz 
Borowski 
Odznak�  Wzorowy Stra	ak – Beniamin Feruga, 
Artur Duława i Szymon Duława 
Medalem „Zasłu	ony dla Ochotniczego Po	arnic-
twa Powiatu Bielskiego” – druh Jan Borowski.  

Wójt Gminy Jasienica Janusz Pierzyna przekazał 
stra�akom figur� �w. Floriana. Została ona po�wi�-
cona przez ksi�dza proboszcza Jana Gustyna.  
Okoliczno�ciowe przemówienia, podzi�kowania i 
�yczenia dla braci stra�ackiej zako�czyły oficjaln�
cz��� uroczysto�ci jubileuszowych.  
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HISTORIA OSP RUDZICA 
W 1905 roku powstało Towarzystwo Stra�y Ognio-

wej w Rudzicy. Jego zało�ycielami byli: Jerzy Kisza –
kierownik szkoły, Karol Stusek – rolnik, wła�ciciel go-
spody, Franciszek Feruga – mistrz murarski, Jan Białek 
– kowal, Jan Szczypka – rolnik. W pocz�tkowym okresie 
stra� liczyła 15 członków, jej szeregi powi�kszały si�
osi�gaj�c na koniec 1927 roku 27 osób. Stra�acy orga-
nizowali bale, festyny i zbiórki pieni��ne, gromadz�c w 
ten sposób fundusze na podstawowe potrzeby. W 1907 
roku wybudowali murowana remiz�. W tym samym roku 
zakupili czterokołow� sikawk� konn� wyprodukowan� w 
firmie Hiller w Bernie za kwot� 2692 korony i 68 hale-
rzy. Zorganizowali uroczysto�� po�wi�cenia stra�nicy i 
sikawki, a z dochodu uzyskanego podczas uroczysto�ci 
zakupili 30 hełmów, 30 toporków, 3 tr�bki alarmowe, 
100 metrów w��a i kilka mundurów.  

W okresie mi�dzywojennym notowano du�� liczb�
wyjazdów do po�arów. Alarmowanie odbywało si� przy 
pomocy tr�bek, a do akcji ga�niczych je	dzili ko�mi u�y-
czanymi przez miejscowych gospodarzy. Ju� w tym cza-
sie du�� wag� przywi�zywano do szkolenia stra�aków i 
dlatego brali udział w zawodach rejonowych.  

W czasie II wojny �wiatowej jednostka działała pod 
nadzorem Niemców. Władze okupacyjne wywiozły na 
przymusowe roboty do III Rzeszy stra�aków,  
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�WI�TO NA GÓRZE CHEŁM 

W dniu 12 lipca 2014 roku na Górze Chełm koło 
Goleszowa odbyła si� impreza zorganizowana z 
okazji 80-lecia powstania Szkoły Szybowcowej . 
Organizatorami �wi�ta byli: Bielski Klub Senio-
rów Lotnictwa działaj�cy przy Aeroklubie Biel-
sko-Bialskim oraz Rezydencja "M", mieszcz�ca 
si� w historycznym budynku, b�d�cym przed laty 
siedzib� Szkoły Szybowcowej na szczycie Góry 
Chełm. Na spotkanie w Izbie Pami�ci Rezydencji 
"M' zaproszono lotników wielu specjalno�ci, w 
tym: pilotów, modelarzy, producentów samolo-
tów, historyków i kolekcjonerów interesuj�cych 
si� lotnictwem Podbeskidzia oraz ludzi zwi�za-
nych z Gór� Chełm. Zgłosiło si� ponad 70 pilo-
tów mi�dzy innymi go�cie z Krakowa, z Je�owa 
Sudeckiego, z Wrocławia z Klubu Seniorów Lot-
nictwa "Loteczka". Przybyli tak�e piloci z Góry 
	ar ze Słowacji i Cierlicka w Czechach. Spotka-
nie było okazj� do podzielenia si� wspomnienia-
mi i prezentacj� własnych  pami�tek. O godzinie 
13.00 w Izbie Pami�ci odbyło si� tak�e spotkanie 
z mediami - telewizj� TVN oraz pras� lokaln� i  
specjalistyczn�. Została przedstawiona historia 
Szkoły Szybowcowej i jej ludzi niezwykle zasłu-
�onych, mi�dzy innymi słynnych na Podbeskidziu 
"Małego Janka"- Jana Cholewy z Ustronia i "Du-
�ego Janka"- Jana Kalfasa z Grod�ca. Nast�pnie o 

godzinie 15.00 na placu przed budynkiem Rezy-
dencji  "M", nast�piło oficjalne otwarcie imprezy 
i uroczyste wr�czenie podzi�kowa�, odznacze� i 
medali. Po wspólnym obiedzie odbyło si�  zwie-
dzanie wystaw i ogl�danie pokazów lotniczych. 
Złot� odznak� wr�czono nestorowi polskiego lot-
nictwa Julianowi Bojanowskiemu. Medale pa-
mi�tkowe  otrzymali członkowie kółka lotniczego 
działaj�cego w Filii Gminnego O�rodka Kultury 
w Mi�dzyrzeczu Górnym oraz podzi�kowania za 
uko�czenie warsztatów modelarskich. Imprez�
zaszczycili swoj� obecno�ci� prezes Aeroklubu 
Bielsko-Bialskiego Leszek Matuszczak, kapelan 
lotnictwa sportowego Dominik Orczykowski, 
prezes 18 Zwi�zku Spadochroniarzy Polskich 
Stanisław Kowalik. Harcerze bielscy przygotowa-
li ekspozycj� propaguj�c� działalno�� pilota Józe-
fa Dró�d�a natomiast Filia G O K w Mi�dzyrze-
czu Górnym ekspozycj� propaguj�c� osi�gni�cia 
pilotki i pisarki Marii Wardasówny (wywodz�cej 
si� z terenu naszej gminy) oraz ekspozycje ukazu-
j�ce działalno�� kółka lotniczego. Organizatorem- 
koordynatorem imprezy z ramienia Bielskiego 
Klubu Seniorów Lotnictwa, był pilot Tadeusz 
�wik. 

Bernadeta Łuszczewska Gruszka 
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Jak to sołtysi trenowali 	niwowanie podczas „Złotej Kosy 2014”?

W dniu 26 lipca 2014 roku w Pi�tkowicach na-
le��cych do Gminy Łambinowice i powiatu nyskie-
go odbył si� ju� XIV Turniej �niwowania Meto-
dami Tradycyjnymi „ Złota Kosa 2014”. Po raz 
szósty ju�, wzi�ła w nim udział delegacja naszej 
gminy, traktuj�c zmagania jako �wietny trening 
przed pierwszym konkursem „Josiynickiego 	ni-
wowania”, który odb�dzie si� 9 sierpnia obok obiek-
tu sportowego Drzewiarz.. Siln� reprezentacj� two-
rzyli sołtysi trzech wsi z mał�onkami : B. Szalbot z 
Jasienicy, M. Bury z Bier i F. Marekwica z Iłow-
nicy. Wsparciem byli M. Szimke, M. i W. Pytel , 
U. Koziołek i Cz. Tomiczek .W tym roku do kon-
kursu stan�ło 10 dru�yn: z Gminy Łambinowice 
oraz zaprzyja�nionej miejscowo�ci z Ukrainy. Za-
wody odbyły si� w czterech tradycyjnych konkuren-
cjach: ��cie zbo�a sierpem, koszenie kos�, młócenie 
cepami i klepanie kosy. S�dziowie oceniali szybko��
i dokładno�� wykonanych na polu prac. Nasza dru-
�yna nie musiała si� wstydzi� swojej kondycji i 
umiej�tno�ci. Drugie miejsce w ��ciu sierpem wy-
walczyła M. Bury, trzecie miejsce zdobyli w młóce-
niu F. Marekwica i M. Bury. Niedo�cignionym ju�
od lat w klepaniu kosy jest B. Szalbot, który zaj�ł w 
tej konkurencji pierwsze miejsce. Dodatkowe punk-
ty udało si� zdoby� naszej dru�ynie za prezentacj� i 
opraw� muzyczn� . I tak w ogólnej klasyfikacji 
nasi 	niwiarze zdobyli III miejsce czyli Br�zow�
Kos�,z czego mo�emy by� bardzo dumni. Mamy 
dowód na to , �e w Jasienicy potrafi� jeszcze praco-
wa� na polu i po takim treningu b�dzie co pokaza�
na naszym konkursie �niwowania. 

M. Hawełek 

HISTORIA OSP RUDZICA
którzy według nich byli im nieprzychylni. W ko�cowym 
okresie wojny, Niemcy urz�dzili w budynku OSP stajni�
dla koni.  

Po wkroczeniu wojsk radzieckich 12 lutego 1945 ro-
ku reaktywowano jednostk� stra�y po�arnej na zasadach 
przedwojennych. Wyremontowano i skompletowano 
sprz�t. Trzeba podkre�li� ogromn� rol� druhów, którzy 
wcze�niej ukryli sprz�t w prywatnych domach. Dzi�ki ich 
działaniom udało si� odzyska� sikawk� konn�, która 
obecnie stała si� eksponatem historycznym  i co wa�ne 
dalej sprawnym. W 1947 roku odbyło si� uroczyste prze-
kazanie jednostce sztandaru ufundowanego przez społe-
cze�stwo, a w 1955r. pierwszego samochodu bojowego 
marki Dodge.  

Po po�arze remizy w 1964r. , spowodowanym  ude-
rzeniem pioruna, spłon�ł równie� samochód, powołano 
Społeczny Komitet Budowy  nowej stra�nicy. W dniu 7 
sierpnia 1966 roku nast�piło wmurowanie kamienia w�-
gielnego, a w lipcu 1969 r. uroczyste przekazanie do 
u�ytku. Niedługo jednosta otrzymała beczkowóz po�arni-
czy marki Star 25, który słu�ył do 1988 roku. Kolejnym 
wydarzeniem było po�wi�cenie nowego sztandaru w dniu 
6 maja 1991 roku, ufundowanego przez społecze�stwo 
sołectwa.  

W 1997 roku jednostka została wł�czona do Krajo-
wego Systemu Ratowniczo-Ga�niczego. Dzi�ki staraniom 
Wójta Gminy Jasienica Janusza Pierzyny stra� otrzymała 
w 2004r. samochód marki Ford, a w 2010 nowy samo-
chód marki Mercedes. W latach 2012 – 2014 miała miej-
sce rozbudowa budynku OSP. 
Obecnie OSP posiada nowoczesne zaplecze oraz sprz�t 
do prowadzenia akcji ratowniczo-ga�niczych. Jednostka 
liczy 47 członków czynnych, 11 wspieraj�cych, 5 hono-
rowych i 10 członków Młodzie�owej Dru�yny Po�arni-
czej. 

OSP Rudzica corocznie bierze udział w Powiato-
wych Zawodach Sikawek R�cznych i Konnych powiatu 
bielskiego. Pr��nie uczestniczy w organizacji �ycia spo-
łecznego i kulturalnego sołectwa. Nale�y podkre�li�, �e 
od samego pocz�tku istnienia, stra�acy OSP Rudzica, 
pomimo ró�nych nacisków i prze�ladowa� byli i SA wier-
ni Bogu i Ojczy	nie. Nawet w najci��szym okresie socja-
lizmu pełnili wart� przy Grobie Pa�skim i brali udział w 
uroczysto�ciach Bo�ego Ciała. 
Stra� współpracuje ze wszystkimi organizacjami w sołec-
twie, jak równie� z władzami gminy o powiatu.  

na podstawie materiałów własnych OSP 
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Je�li umiecie diagnozowa� rado�� dziecka i jej nat��enie, musicie dostrzec,                 
�e najwy�sz� jest rado�� pokonanej trudno�ci, osi�gni�tego celu, odkrytej tajemnicy”  

 J. Korczak
Ciekawo�� jest naturaln� potrzeb� małego 

dziecka. Ka�dy dzie� daje małemu człowie-

kowi szanse na realizacj� swoich pasji, pra-

gnie�, wyzwa�, a tak�e na zdobycie nowych 

umiej�tno�ci, czy poznanie „troch� bli�ej” 

�wiata dorosłych. Dlatego, co jaki� czas w od-

działach przedszkolnych Zespołu Szkolno - 

Przedszkolnego w Iłownicy realizowane s� za-

j�cia z cyklu Spotkania z ciekawymi lud	mi. 

Od pocz�tku roku szkolnego dzieci mogły po-

zna�, na czym polega praca: listonosza, kole-

jarza, policjanta, asystentki stomatologicznej.  

W ostatnim czasie go�cili�my w naszym 

przedszkolu mam� Natalki z grupy Misiów, 

która z zawodu jest farmaceutk�. Panie poka-

zywały dzieciom jak wygl�da codzienna praca 

w aptece, jak przygotowuje si� lekarstwa oraz 

jak wa�ne s� odpowiednie proporcje do ich 

przygotowania. Przedszkolaki wspólnie z pa-

ni� Joann� przygotowały równie� szereg eks-

perymentów i zobaczy� ich zaskakuj�cy efekt. 

Pan Robert przybli�ył prac� elektryka. 

Najwi�ksz� atrakcj� była magiczna skrzynia z 

ró�nymi przyrz�dami, które dzieci mogły 

ogl�da�. Po tym spotkaniu przedszkolaki do-

wiedziały si�, dlaczego nale�y bezpiecznie 

obchodzi� si� z pr�dem. 

12 czerwca 2014r. odbyło si� spotkanie z 

my�liwymi w Domku My�liwskim w Iłowni-

cy. Na spotkanie z maluchami przybył łowczy 

pan Dominik �wi�czyk, prezes koła - Andrzej 

Szimke, którzy ciekawie opowiadali o zwie-

rz�tach i przybli�yli posta� samego my�liwe-

go. Było troch� historii, troch� humoru i du�o, du�o 

rado�ci. 

Spotkanie umilała nam plejada instrumentów charak-

terystycznych dla łowiectwa: Stanisław Rajba- pless 

II,. Gra�yna Paszek-par force II, Henryk Ba�czyk –

pless I, Czesław Hałas – par force I. Domek my�liwski 

wypełnił si� przepi�knymi sygnałami łowieckimi. 

Przedszkolaki w podzi�kowaniu za go�cinne przyj�cie 

przygotowały piosenki i krótk� inscenizacj� „Poje-

dziemy na łów”. Dyrekcja, nauczyciele i przedszkola-

ki z ZSP w Iłownicy pragn� gor�co podzi�kowa� my-

�liwym z koła „�lepowron” w Rudzicy za go�cinne 

przyj�cie. 

Serdecznie dzi�kujemy za współprac� oraz zaan-

ga�owanie w �ycie naszego przedszkola wszystkim 

rodzicom. Wyra�amy gł�bok� wdzi�czno�� za ofiaro-

wan� pomoc i �yczliwo��, �ycz�c jednocze�nie powo-

dzenia w realizacji �yciowych przedsi�wzi��. 

Nauczyciele ZSP Iłownica 
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28 kwietnia w Trzebnicy odbyły si� zawody 
Pucharu Polski w Nordic Walking. 
W rywalizacji kobiet do lat 29 na dystansie 
dziesi�ciu kilometrów na najni�szym stopniu 
podium (III miejsce)  stan�ła Urszula Chra-
pek z Rudzicy. 

*** 
3 maja  w Kolbuszowej odbył si� Puchar 
�wiata w Nordic Walking. W imprezie dobrze 
zaprezentowała si� Urszula Chrapek z Ru-
dzicy, która zaj�ła trzecie miejsce w gronie 
kobiet pomi�dzy 18 a 29 rokiem �ycia na dy-
stansie dziesi�ciu kilometrów. 

*** 
W niedziel� 1 czerwca. w Szczawnicy odbyły 
si� drugie zawody drugiej edycji imprezy bie-
gowej "Perły Małopolski" - Pieni�ski Park Narodowy. 
W marszu nordic walking na dystansie trzech kilome-
trów bardzo dobry wyst�p zanotowała Urszula Chra-
pek z Rudzicy, która zaj�ła pierwsze miejsce w kate-
gorii kobiet pomi�dzy 20 a 29 rokiem �ycia. 

*** 
Podczas długiego weekendu w dniach 19-21 czerwca 
odbyła si� druga edycja imprezy rekreacyjnej na ki-
jach Nordic Walking czyli wi�la
ski Tour de Kij.
Klasyfikacja ogólna, której składowe tworz� wyniki 
pierwszego i drugiego dnia imprezy, przedstawia si�
nast�puj�co: 
Kobiety: 
I miejsce – Urszula Chrapek z Rudzicy 

II miejsce – Edyta Bestwina z Wisły 
III miejsce - Jolanta Wilczy�ska z Katowic 
M��czy�ni: 
I miejsce Marcin Mrowiec z 	ywca 
II miejsce Marcin Hałas z Czechowic-Dziedzic 
III miejsce Andrzej Mrowiec z 	ywca 

*** 
W 30 czerwca w Rabce-Zdrój odbyły si� trzecie za-
wody drugiej edycji imprezy biegowej "Perły Mało-
polski" - Gorcza�ski Park Narodowy.W marszu nordic 
walking na dystansie trzech kilometrów bardzo dobry 
wyst�p zanotowała Urszula Chrapek z Rudzicy, któ-
ra podobnie jak to miało miejsce niespełna przed mie-
si�cem w Szczawnicy pierwsz� pozycj� w kategorii 
kobiet pomi�dzy 20 a 29 rokiem �ycia. 

www.sport.olza.pl

���������������������




�� � ����������	
��

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

�

���������������
��������� 	
��
��
� ������������� �	�	����� 	���	����� � �� ������������ � �� � �	�����
�����
�����	��
������
���
��������	��������������� !�
• 
����������6���""
�9:	,�*&�����(�����7��
• +������:�����0�"" �))1*+1;&�(��������0�������������������������

�� ���<��
• (�������	������0�=������������
• :����� �������0�
���������0.���������������	���������
• :���������������� �>���������0�	������������������0

�����7�������6���7���!����������
• 	���2���������""#���3-;	&���	���������
• ���������:���������0�"":�1,)�&�-���������������������"�

���������"���������2������2�8�����"�2�����������0
�������"������������������

•  ��������:���4����'�3�������������""3+:+�&���?����7�
• 
�4����������#���������+����3��������(�����7�
• :�����	�����'��������:��7������
������������(�����7�
• !������ �>���������'������""1,1&����	���������
•  �����%�� ���>����'�
������������������=������������
• :�����
�������0�""+/,�3�:
*)3	&���!���������
• )�����+���������������'�	�����.7������	�������7������������������

��!���������
•  ��8����:�����'�	�����#�����;�����0:�����7�������������������������

��!���������
• *��5����5�,������3��������'� �6���������������������������������������

��!���������
• ;����=������������
• +��������1�������0�3��2����������������������"���0

���2������6�������""@-.,���
��#)	-�1+*&�����������������������
��(�����7�

• !���	������'�
�������������������������������!���������
• ������������""!������&����(�����7�
• ��2�8���������2������2�"" +�0 /:&���?����������7�
• +������	�6���0�"")*(�+:&���=������������
• !���%"�,�����"���%���.7���8��'�	�����	��������

""	+3�+&���������������(�����0(��������
• ;�������:��������0�	2�����8��������������?����7����

• �6�������A������'�
���������/����
����������7������������������������
��-������������7�""
��!)3,&����	������������

• 	���2������8����#��7����B�	���������
• *��5����5�!���%�	�����0�1��26���������������2���������0

�������
����7������*��������������������=������������
• +������4���""3+:-*&���!���������
• ��������3�����'�	������""+� �&���!���������
• �.������3�����������"".�*/:(/	&����?����7�
• 	���2����������""
��:),&���!����������
• 3�����������""#*-�)		+&���!���������
• 
��	)+,���:�����������
• 	������/6��2�����������	25����5�5���(�����0(������
• (���������""!+10(),&���(�����7�
• 3�������%�������'�/6��2���������"" ��;�,-:)&���(���0

��0(������
• �������7�(����8���0�
������������������"�����������������������������������������������

�������������"�����������������7�6����""��!,/�&�����������������
��!���������

• 
�����(���7��'�(�����
• �������7�
����'�=�������������
• 3��������3�����0�?����
• -��6������:������(�����'�(�����
• 	������(����'�:�����(���
• �	
���?����7�
• 3 ����=�������������
• �	
���=������������
• 3 ����(�����7�
• 3 ����?����7�

5����	�	�������+'���)'�B�
!'�������*��	�	������':�*��	�	�C��	�

#�#�'��	�
��	��<����
�������(��C���
	�����������������������������������������������

��.��+
���:�'���

�

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

������	����������	���	�������	����	�	���
��������	
��	���������
	�	����	��������	� !"#� !$%	��������		
�	�����	�	��&����������'	���������(����'	�	��������'	

��������'	����	(������������'�	
�
�

���������������������������� ���!���������� �����"��
��#��� ���$�����

�



����������	
�� � 
��

PROGRAM „ WYPRAWKA SZKOLNA”  
NA ROK SZKOLNY 2014/2015 

�

� Dyrektor Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Jasienicy informuje, �e zgodnie z projektem pro-
gramu „Wyprawka szkolna”  Ministerstwo Edukacji  Narodowej zapowiada, �e program b�dzie kontynuowany 
w 2014r. 
 Projekt przewiduje dofinansowanie dla uczniów, którzy rozpoczn� nauk� w roku szkolnym 2014/2015 w 
klasach: 

• II i III lub VI szkoły podstawowej, 
• II i III lub VI ogólnokształc�cej szkoły muzycznej I stopnia, 
• III szkoły ponadgimnazjalnej, tj.: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształc�cego, techni-

kum, 
• klasie VI ogólnokształc�cej szkoły muzycznej II stopnia, 
• klasie VI ogólnokształc�cej szkoły sztuk pi�knych, 
• klasie III liceum plastycznego, 
• klasie III lub IX ogólnokształc�cej szkoły baletowej. 

Dofinansowanie zostanie przekazane na zakup: 
• podr�czników do kształcenia ogólnego lub kształcenia w zawodach dopuszczonych do u�ytku szkol-

nego dla wszystkich uczniów, 
• podr�czników do kształcenia ogólnego i materiałów edukacyjnych dla uczniów z upo�ledzeniem 

umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawno�ciami sprz��o-
nymi, je�li jedn� z niepełnosprawno�ci jest upo�ledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub 
znacznym. 

Dofinansowaniem do podr�czników do kształcenia ogólnego ( równie� specjalnego)  lub w zawodach dopusz-
czonych do u�ytku szkolnego przez ministra obj�to uczniów: 

• słabowidz�cych, 
• niesłysz�cych, 
• z upo�ledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, 
• z niepełnosprawno�ciami sprz��onymi, w przypadku gdy jedn� z niepełnosprawno�ci jest niepełno-

sprawno�� wymieniona wy�ej, 
do których od 2014r. doł�cz� tak�e uczniowi: 
• słabosłysz�cy, 
• z niepełnosprawno�ci� ruchow�, w tym afazj�, 
• z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera. 

 Uczniowie ci musz� posiada� orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ( art. 71b ust. 3 ustawy o systemie 
o�wiaty). 
�rodki przeznaczone na zakup materiałów edukacyjnych b�dzie mo�na przeznaczy� na: 

• ksi��ki pomocnicze, 
• karty pracy, 
• �wiczenia rewalidacyjne, 
• opracowania wykorzystywane w edukacji przedszkolnej przez nauczycieli w procesie kształcenia tej 

grupy uczniów. 
Od 2014r. dofinansowanie w zakresie zakupu podr�czników do kształcenia ogólnego nie b�dzie obejmowało 

ju� pierwszoklasistów. 
Pierwszoklasi�ci z upo�ledzeniem lub niepełnosprawno�ci� sprz�	on� otrzymaj� pełne dofinansowa-
nie, je�li nie b�d� korzysta� z rz�dowego podr�cznika. 
Uczniowie z upo�ledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepeł-

nosprawno�ciami sprz��onym ( je�li jedn� z niepełnosprawno�ci jest upo�ledzenie umysłowe  w stopniu umiar-
kowanym lub znacznym ), którzy rozpoczn� nauk� w klasie I szkoły podstawowej, b�d� mogli otrzyma� pomoc 
w formie pełnego dofinansowania do zakupu materiałów edukacyjnych, je�li nie b�d� korzysta� z rz�dowego 
podr�cznika. 

Od  2014r. ustalono jednolite kryterium dochodowe – na podstawie ustawy o �wiadczeniach rodzinnych – 
dla wszystkich uczniów, którzy ubiegaj� si� dofinansowanie z tego tytułu.  Maksymalny dochód to 539 zł na 
osob� w rodzinie. 

Wysoko�� dofinansowania pozostaje taka sama, jak w roku ubiegłym i waha� si� b�dzie od 225 zł do 770 zł. 
Wnioski o dofinansowanie mo�na pobiera� w szkole, do której ucze� b�dzie ucz�szczał w roku szkolnym 

2014/2015. 
Termin składania wniosków dla szkół maj�cych siedzib� na terenie Gminy Jasienica: 06.09.2014r. 
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INFORMACJA DLA HODOWCÓW TRZODY CHLEWNEJ  
DOTYCZ�CA AFRYKA�SKIEGO POMORU �WI�
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Du�y wybór wzorów i kolorów 

Grzegorz Moje�cik 
!azy tel. 509 559 351�

� �

SERWIS SAMOCHODÓW 
OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH
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BIURO PODRÓ�Y �LIDIA�
zaprasza 
-  Liche�  29-30.08.2014r. Program: Lasek w Gr�-
blinie, Sanktuarium w Licheniu. 
Koszt : 152.00- 185,00 z!/os. Cena uzale�niona jest 
od ilo�ci osób jad�cych. 
- Wroc"aw  11-12.10.2014r. Zwiedzanie z 
przewodnikiem + Panorama Rac!awicka 
Wycieczka 1 dniowa, koszt- 155z!/os  dwudniowa/ 
nocleg+wy�ywienie /  koszt- 265z!./os 
Zapisy przyjmuje i informacji udziela L. Sztwiorok 

tel. 692405825, 33/8152916  

����US!UGI TRANSPORTOWE, WYKOPY ZIEMNE, BRUKARSTWO 
ZDZIS!AW TRYBUS 

UL. ZDROWOTNA 1249 
43-385 Jasienica 

Tel.: (33) 8152037 
603 564 656 

♦ Us�ugi transportowe do 15 t 

♦ Us�ugi koparko-�adowark� J.CB. 

♦ Studnie do 6 m, !awice, kanalizacje, 

♦ Szamba z pod��czeniem do budynku,  

♦ Odwodnienia i osuszanie budynków 

♦ Wyburzanie starych budynków z wywozem  

♦ Us�ugi d�wigowe do 18 t 
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CENTRUM UBEZPIECZENIOWO-FINANSOWE  W JASIENICY 
LESZEK OBRACAJ 

zaprasza do siedziby przy ul. Cieszy�skiej 291 ��������	
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 KREDYTY HIPOTECZNE 

������������	
	������� 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

�
� � � � � � � � � 	 
 �

Rudzica  Centrum 
ul. Jana Chrzciciela 547,   tel.: 33  815 45 84
Poleca: 
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Zapraszamy 
Od poniedzia!ku do pi�tku    8

00 
- 16

30

                                     sobota     8
00 

- 13
30
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Us!ugi : wszystkie przeróbki � gr�plowanie we!-
ny �czyszczenie pierza
Sprzeda� wyrobów gotowych  

Ko!dry antyalergiczne � z puchu  
� z pierza � do filcowania 
Promocja" Do ka�dej ko!dry �jasieczek� 

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

www.galinska.com.pl 
e-mail: biuro@galinska.com.pl 
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Rudzica Tel. 500 106 725 

kartki okoliczno�ciowe � zaproszenia � bi�ute-

ria � torebki  � po�ciel ozdobna � naprawa      

i przeróbka bi�uterii � poprawki krawieckie 
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Mi�dzyrzecze Górne  
ul. Centralna 175 (OSP) 

Tel.: 604 601 370 
Zapraszamy:   900-1630    
       w soboty  900-1400 
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SERDECZNIE ZAPRASZAMY
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W �WI�TOSZÓWCE

E.A. WASZEK 
tel.:  603 604 333 

czynne: 
pon-pt :                 900-1700

sobota:                  800-1500 

Niedziela � w sierpniu nieczynne     ���������
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E.A. WASZEK 
Jasienica 1072 ul. Cieszy�ska  
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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 oferujemy najta�-
szy kompleksowy zakres us!ug: 

� autokarawan � wie�ce i wi�zanki � przewóz zw!ok po terenie ca!ego kraju �  
 sprzeda�  i  dostarczanie trumien � zabieranie zw!ok na �yczenie klienta do ch!odni �

� mo�liwo�� kremacji zw!ok �

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

EKSPRESOWA NAPRAWA 

I WYKONANIE PROTEZ 
�
����	� !	�"#$%$&'	

TEL.:    504 131 134 

���������������������������������������������
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PROWADZIMY CZ��CI DO ZETORÓW,  
CI�GNIKÓW I MASZYN ZACHODNICH 

43-385 Jasienica, ul. Porzeczkowa 14
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4VI PRZEGL�D ZESPOŁÓW REGIONALNYCH 

110-LECIE OCHOTNICZEJ STRA�Y PO�ARNEJ  W RUDZICY 

WYRÓ�NIENIE DLA JASIENICZANKI NOWA KARETKA POGOTOWIA

�AKI PODCZAS XX LATA W JASIENICY 

34

3

Foto:  Rafał Ryszka 


