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RELACJE WÓJTA GMINY JASIENICA 
PREZYDIUM ZARZĄDU 
POWIATOWEGO OSP 
       29 czerwca odbyło się 
posiedzenie Prezydium Za-
rządu Powiatowego Związ-
ku Ochotniczych Straży 
Pożarnych w Bielsku Bia-
łej, w którym miałem przy-
jemność uczestniczyć. 
Omówiliśmy kwestie zwią-
zane z przeprowadzeniem 

kolejnych uroczystości i imprez, które wydarzyły się w 
ostatnim czasie. Również omówiono możliwości funk-
cjonowania zarządu powiatowego w następnych mie-
siącach. Na dzień dzisiejszy borykamy się z proble-
mem, można powiedzieć, usankcjonowania NIP i RE-
GON, gdyż do tej pory jako zarząd powiatowy mieli-
śmy możliwość korzystania z NIP-u zarządu woje-
wódzkiego. Po zmianie przepisów w tym zakresie, jest 
duży problem i wszystkie kwestie związane z funkcjo-
nowaniem finansowym, napotykają na duże problemy, 
ponieważ osobowości prawnej zarząd powiatowy nie 
może uzyskać. Natomiast korzystanie z NIP-u zarządu 
wojewódzkiego na dzień dzisiejszy jest niemożliwe. Z 
tego względu trwają dyskusje na płaszczyźnie zarządu 
krajowego, by ten problem rozwiązać. Jest to jeden z 
największych dzisiaj problemów funkcjonowania za-
rządów powiatowych w Polsce i myślę, że będziemy 
dążyć by sprawa, która ciągnie się od pół roku została 
rozstrzygnięta. Nasze postulaty kierujemy zarówno do 
zarządu wojewódzkiego jak i krajowego. 
       Jesteśmy w przededniu wyborów na płaszczyźnie 
zarządu głównego - krajowego. Dziewiątego września 
odbędzie się Zjazd Krajowy, na którym zostaną wy-
brane władze na następne 5 lat. Również na płaszczyź-
nie zarządu powiatowego omówiliśmy możliwość po-
zyskania środków na dofinansowanie zakupu nowego 
samochodu. Mamy podpisaną umowę na zakup nowe-
go samochodu dla jednostki w Międzyrzeczu Górnym, 
o czym wcześniej informowałem. Wystartowaliśmy w 
konkursie ofert i otrzymaliśmy 350 tys. złotych dofi-
nansowania poprzez Ministerstwo Spraw Wewnętrz-
nych. Natomiast 460 tys. złotych  przeznaczyliśmy      
z budżetu gminy. Z tego względu wartość 750 tys. zło-
tych będzie kwotą przetargową na zakup nowego sa-
mochodu, dla wyżej wskazanej jednostki. Obecnie 
trwają prace związane z przygotowaniem dokumenta-
cji przetargowej i mam nadzieję, że z końcówką bieżą-
cego roku samochód będzie na przedziale bojowym 
jednostki OSP w Międzyrzeczu Górnym. 
PRZEGLĄD ZESPOŁÓW REGIONALNYCH  
W RUDZICY 
      Odbył się 2-go lipca w Rudzicy. Jak co roku spo-
tykamy się w okresie wakacji z zespołami regionalny-
mi, które funkcjonują na terenie gminy Jasienica, jak 
również zapraszamy zespoły zaprzyjaźnione z Czech. 
W tym roku z zagranicy wystąpiły dwa zespoły. Jest to 
także spotkanie sympatyków dziedzictwa, które towa-
rzyszyło naszym mieszkańcom przez ostatnie wieki. 
Cieszy mnie, że nasze zespoły regionalne nie przecho-
dzą żadnych kryzysów i harmonijnie się rozwijają, cie-
szą się tym, co robią, a pracują społecznie. Chwała tym 
ludziom, że ubierają się w stroje regionalne i mimo 

wysokiej temperatury, mają w sobie tyle energii, wigo-
ru i potrafią dzielić się tą pozytywną energią z widza-
mi i uczestnikami tego przeglądu. Uczestnicząc w róż-
nego rodzaju imprezach i wydarzeniach na terenie na-
szego powiatu i województwa, a także kraju i poza 
granicami, w godny sposób reprezentują naszą gminę 
na zewnątrz. Za to zaangażowanie bardzo wszystkim 
dziękuję i życzę, by ta działalność nadal się rozwijała, 
niosąc wspaniałe przykłady dla młodszych pokoleń, 
które przekażą to dziedzictwo następnemu pokoleniu. 
Wszystkim, którzy uczestniczyli w tym przeglądzie, 
bardzo, bardzo dziękuję. Natomiast Gminnemu Ośrod-
kowi Kultury również bardzo serdecznie dziękuję za 
przygotowanie i czuwanie nad sprawnym przebiegiem 
tej imprezy.  
PREZYDIUM ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO ZOSP 
      3-go lipca również uczestniczyłem  w prezydium 
Zarządu Wojewódzkiego ZOSP w Katowicach. Zarząd 
spotkał się na pierwszym posiedzeniu po wyborach, 
gdzie  omówiono kwestie funkcjonowania zarządu w 
tej kadencji. Zostały wytyczone możliwości rozwoju    
i funkcjonowania, jak również podziału środków na 
poszczególne dofinansowania zakupu sprzętu poprzez 
wsparcie finansowe. Zostały omówione sprawy finan-
sów, które na dzień dzisiejszy są nieco okrojone. Za-
rząd Wojewódzki nie będzie już miał takich funduszy 
na dofinansowania sprzętu jak również zakup nowych 
samochodów, co było w poprzedniej kadencji, gdyż fi-
nanse zostały przejęte przez Ministerstwo Spraw We-
wnętrznych i Administracji, i z tej płaszczyzny będzie 
to dzielone. To się dopiero okaże jaki będzie podział 
tych środków w następnych latach. Zostały powołane  
i przyjęte składy osobowe komisji problemowych na 
płaszczyźnie zarządu wojewódzkiego ZOSP RP w Ka-
towicach.  
ŚWIĘTO POLICJI 
      14-go lipca gmina uczestniczyła w święcie policji 
w Bielsku-Białej. Bardzo serdecznie dziękuję wszyst-
kim funkcjonariuszom, którzy zabezpieczają zarówno 
gminę Jasienica, ale i cały powiat pod względem bez-
pieczeństwa, funkcjonowania ruchu drogowego            
i wszystkich zdarzeń, które mają miejsce na naszym 
terenie. Myślę, że każdy z nas chciałby żeby nasze 
okolice były bezpieczne, a to w dzisiejszych czasach 
nie rodzi się samo. Musi być ktoś, kto czuwa nad tym, 
aby bezpieczeństwo było również monitorowane. By 
to co dzieje się czasem niedobrego, było szybko wy-
chwytywane i realizowane. Z jednej strony bardzo ser-
decznie dziękuję wszystkim policjantom, a z drugiej 
strony życzę im, aby ich służba była bezpieczna, aby 
mieli możliwości szybkiego reagowania, by mogli się 
dobrze rozwijać, posiadali dobry sprzęt do wykrywa-
nia wszystkich zdarzeń i przestępstw, a łamiący prawo 
nie czuli się bezkarnie i mieli świadomość, że nie ła-
two jest ukryć dane przestępstwo w obecnych realiach. 
Życzę policjantom spokoju na służbie, bo wydaje mi 
się, że również bezpieczeństwo i finansowe, i moralne,       
i ludzkie powinno tym ludziom towarzyszyć w tej 
trudnej i odpowiedzialnej służbie, narażając swoje ży-
cie i zdrowie podczas jej pełnienia. Życzę wszystkiego 
co najlepsze dla was, dla waszych rodzin, dla najbliż-
szych, aby was w tej służbie wspierali. 
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25-LECIE KAPŁAŃSTWA 
      Szesnastego lipca uczestniczyliśmy w doniosłym 
wydarzeniu. Ksiądz Jan Waluś, proboszcz parafii 
rzymskokatolickiej pw. św. Marcina  w Międzyrzeczu, 
obchodził 25-lecie kapłaństwa. Serdecznie gratulujemy 
powołania i cieszymy się, że jubilat po odejściu księ-
dza proboszcza Witolda Grzomby, którego był wika-
rym został proboszczem w tej parafii. Ważne jest, by 
mieszkańcy mieli dobry kontakt z proboszczem, by re-
lacje z parafianami były prawidłowe. Dziękuję za pra-
cę duszpasterską na rzecz parafii i życzę, żeby czas, 
który jest przed wspólnotą parafialną pod przewodnic-
twem Dostojnego Jubilata, był czasem radości i błogo-
sławieństwa Bożego. Tego parafianom i Księdzu pro-
boszczowi serdecznie życzę. 
SPOTKANIE Z FIRMĄ 
      17-go lipca spotkałem się z firmą, która kupiła pią-
tą działkę w Jasienickiej Niskoemisyjnej Strefie Eko-
nomicznej. Powstanie tam hurtownia wszelkiego ro-
dzaju opon. Akt notarialny został podpisany, po wcze-
śniejszym przekazaniu pieniędzy na rzecz naszej gmi-
ny. Cena zbytu wyniosła 134 złote za metr kwadrato-
wy. Wartość to kwota 1,8 mln. złotych. W sumie 
sprzedaliśmy w strefie prawie 9 hektarów gruntu, na 
łączną sumę ponad 12 milionów złotych, które wpły-
nęły do budżetu gminy Jasienica. Przynosi to radość    
i zadowolenie, gdyż w tym roku rozpoczną się pierw-
sze dwie budowy.  
SPOTKANIE Z OBOZOWICZAMI 
      19. lipca wraz z wojewodą Janem Chrząszczem      
i prezesem Zarządu Powiatowego ZOSP Stanisławem  
Nyczem, jak również z z-cą komendanta Miejskiego 
PSP w Bielsku-Białej brygadierem Grzegorzem Pie-
strakiem i naczelnikiem wydziału brygadierem Tade-
uszem Szkucikiem z Komendy Miejskiej PSP, odwie-
dziliśmy uczestników obozu szkoleniowo-wypo-
czynkowego zorganizowanego dla młodzieży przez 
Zarząd Powiatowy Związku Ochotniczych Straży Po-
żarnych w Bielsku-Białej, z dofinansowaniem z Za-
rządu Wojewódzkiego kwotą 100 tys. złotych. W tym 
obozie uczestniczyli również przedstawiciele młodzie-
żowych drużyn z naszej gminy, których dane mi było 
odwiedzić ich i pozdrowić tam na miejscu. Cieszy to, 
że młodzi ludzie wybierają taką formę spędzenia wol-
nego czasu podczas wakacji, gdzie uczą się musztry, 
gdzie spędzają czas na zadaniach taktycznych i szkolą 
swoje umiejętności strażackie. Uczestnicy reprezento-
wali szkoły podstawowe i gimnazjalne. Należą się 
wielkie podziękowania opiekunom, którzy mieli pod 
swoją kuratelą 160 młodych ludzi i z tego zadania 
wywiązali się w sposób bardzo rzetelny i odpowie-
dzialny. Na uwagę zasługuje fakt, że pracowali spo-
łecznie poświęcając swoje własne urlopy. Jeszcze raz 
bardzo serdecznie dziękuję wszystkim opiekunom, 
którzy podjęli się tego zadania, a młodzieży dziękuję, 
że chcą uczestniczyć w tego rodzaju zajęciach. 
FUNDACJA FAKTU 
      19. lipca dotarła do nas ekipa Fundacji Faktu. Nie-
odpłatnie została przekazana deska do ratownictwa 
medycznego jak również torba medyczna i sprzęt. To 
wielka radość, że jednostka OSP Świętoszówka, do-
skonale się rozwija w sekcji medycznej. Napisali zgło-

szenie o potrzebie takiego sprzętu. Spośród 700 zgło-
szeń na terenie kraju, Świętoszówka jako jedna z nie-
licznych została wybrana przez fundację do dofinan-
sowania. Uroczystemu przekazaniu towarzyszył pokaz 
druhów w zakresie ratownictwa medycznego, kiedy 
dochodzi do wypadku , w którym uczestniczył moto-
cyklista. Pokaz polegał na zabezpieczeniu poszkodo-
wanego i przygotowania do transportu, po wcześniej-
szym zweryfikowaniu stanu zdrowia poszkodowanego. 
Trzeba powiedzieć, że poziom wyszkolenia druhów 
jest bardzo wysoki. Powtórzę to, co powiedziałem tam 
na miejscu, że gdybym uczestniczył w jakimś wypad-
ku, to chciałbym, żeby na miejsce przyjechała ta jed-
nostka, ponieważ prezentowana wiedza i profesjona-
lizm w tym zakresie jest bardzo wysoki. Dlatego ser-
decznie gratuluję i apeluję, by nie słabli w szkoleniu, 
bo w tej dziedzinie należy się sukcesywnie rozwijać. 
SPOTKANIE Z ZARZĄDEM DRÓG  
POWIATOWYCH 
      21-go lipca spotkałem się z Zarządem Dróg Powia-
towych, z dyrektorem Kubisiem i panią wicedyrektor 
w sprawie omówienia możliwości aplikacji o środki 
finansowe. Jak wcześniej mówiłem, trwają prace zwią-
zane z zakończeniem projektu budowy drogi z Mazań-
cowic w kierunku Międzyrzecza i dalej w kierunku Li-
goty jak również dokończenia przebudowy i remontu 
drogi Strumieńskiej, łącznie z chodnikami i wybudo-
waniem ronda na skrzyżowaniu  Międzyrzecza ze 
Strumieńską i Rudzicą. Te trzy projekty są już gotowe. 
Kosztorysowa wartość realizacji wynosi ponad 20 mi-
lionów złotych. Obecnie trwają rozmowy na płasz-
czyźnie starostwa i gminy, w jakiej konfiguracji mogli 
byśmy złożyć wniosek i z jakich programów mamy 
szanse otrzymać dofinansowanie. Myślę, że jesienią 
br. będziemy posiadać jakąś wiedzę w tym zakresie i 
wtedy poinformuję, jak w poszczególnych latach bę-
dzie się odbywał ten proces inwestycyjny, aby zabez-
pieczyć również możliwości komunikacyjne dla strefy 
ekonomicznej, ale również dać możliwość dobrego 
funkcjonowania mieszkańcom, którzy mają tam swoje 
nieruchomości, aby nie było tak, że strefa powstanie,  
a mieszkańcy będą mieli większy ruch bez przebudo-
wy dróg, bez dostosowania do tego ruchu. Staramy się, 
aby z jednej strony strefa mogła się rozwijać, a z dru-
giej by mieszkańcy tej części gminy mieli dobre wa-
runki do funkcjonowania, mieli zapewnione bezpie-
czeństwo, mieli chodniki, oraz trasy pieszo-jezdne. 
REMONT ULICY CIESZYŃSKIEJ 
      Trwają prace remontowe drogi cieszyńskiej, na te-
renie Jasienicy i Jaworza. Myślę, że te prace zgodnie   
z umową, zakończą się we wrześniu. Opóźnienia spo-
wodowane są tym, że natrafiono prawdopodobnie na 
pochówek żołnierzy niemieckich w okolicy ronda w 
Jaworzu, co znacznie opóźni proces przebudowy. 
Pozostałe kwestie remontów cząstkowych dróg powia-
towych będą prowadzone tak, żeby przejezdność była 
zachowana.  
LATO W JASIENICY 
      22 i 23 lipca święto to Dni Gminy Jasienica ob-
chodzone cyklicznie pod nazwą XXIII Lato w Jasieni-
cy. Należą się wielkie słowa podziękowania dla 
wszystkich artystów i zespołów, które występowały
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na deskach naszego amfiteatru. Bardzo serdecznie 
dziękuję gościom, którzy nas tego lata odwiedzili, a 
przede wszystkim dziękuję mieszkańcom, którzy tak 
licznie przybyli na to nasze święto. To wielka radość, 
ponieważ realizujemy to spotkanie dwudniowe dla 
wszystkich mieszkańców, dla ludzi każdego dnia pra-
cujących na rzecz gminy Jasienica, tworząc czy to do-
bro rodzinne, czy dobro społeczne. Te dwudniowe 
spotkania mają również szerszy charakter, ponieważ 
mają możliwość spotkania się ludzie, którym w ciągu 
miesiąca, tygodnia nie mają na to czasu. Często to je-
dyna okazja, by spotkać się z sąsiadami, porozmawiać 
i spędzić miło czas, przy dźwiękach muzyki i wystę-
pach zespołów regionalnych. Bardzo serdecznie dzię-
kuję wszystkim, którzy zabezpieczali tę imprezę pod 
względem bezpieczeństwa, zarówno strażakom jak i 
firmie ochroniarskiej. Bardzo dziękuję wszystkim 
prowadzącym gastronomię - radzie sołeckiej Kołom 
Gospodyń Wiejskich z poszczególnych sołectw oraz 
pozostałym wystawiającym do dyspozycji uczestni-
ków swoje usługi. Dziękuję Gminnemu Ośrodkowi 
Kultury i wszystkim pracownikom, za przeprowadze-
nie i zabezpieczenie prac organizacyjnych, a także pra-
cownikom UG Jasienica, za wkład pracy w organizację 
i przebieg tego święta. Podsumowując należy stwier-
dzić, że kolejna XXIII edycja lata była udana. 
REMONT KOŁO OŚRODKA ZDROWIA 
      Sprawnie przebiega remont koło ośrodka zdrowia, 
policji i kościoła ewangelickiego w Jasienicy. Przebu-
dowano, poszerzono tam drogę, dostosowano do po-
trzeb użytkowników całą infrastrukturę. Wartość reali-
zacji tego zadania przekroczyła kwotę 200 tys. złotych. 
Jakość wykonawstwa przez firmę EUROVIA daje na-
dzieję, że przez lata będzie służyło to korzystającym z 
tej infrastruktury. Cieszy mnie to, że środki finansowe 
wydawane są w sposób racjonalny, za co wszystkim 
serdecznie dziękuję. 
REMONT PSZOK 
      Prace posuwają się zgodnie z założonym harmo-
nogramem. Trwa asfaltowanie terenu, po wcześniej-
szym przygotowaniu odwodnienia. Po całkowitym za-
kończeniu prac, stan techniczny, nie będzie stwarzał 
problemów technicznych dostawcom odpadów komu-
nalnych. Pozostaje jeszcze kwestia remontu drogi do-
jazdowej do PSZOK-a. W tym celu musimy wykonać 
projekt i ten proces będzie realizowany w cyklu dwu-
letnim, gdyż trwają prace związane z przejęciem grun-
tu. Podczas obrad Rady Gminy Jasienica podjęta zo-
stanie uchwała odnośnie drogi publicznej, która do-
tychczas była wewnętrzną drogą prywatną. Dlatego po 
tym procesie będzie możliwość zlecenia projektu i 
przebudowy tej drogi. 
DOPŁATA DO WYMIANY ŹRÓDEŁ CIEPŁA 
      Przygotowaliśmy na płaszczyźnie gminy program 
dofinansowania mieszkańcom z budżetu gminy, do 
wymiany źródeł ciepła. Będziemy się starali, by do-
kumentacja była jak najprostsza i aby mieszkańcy, któ-

rzy chcą wymienić piece nie ekologiczne na piece eko-
logiczne, czyli V generacji, mieli dofinansowanie do 
wysokości 2 tys. złotych, w przypadku wymiany pieca 
nie ekologicznego na piec gazowy, żeby dofinansowa-
nie było w kwocie 2,5 tys. złotych na nieruchomość. 
Jeżeli więc dany budynek, czy dana nieruchomość ma 
więcej niż cztery lokale wydzielone geodezyjnie, to na 
każdy lokal przypadnie kwota 1 tys. złotych, a jeżeli 
będzie gazowe źródło ciepła to 1,5 tys. złotych. Są to 
znaczące kwoty dofinansowania. Natomiast jakie wa-
runki będzie musiał spełniać mieszkaniec? Będzie mu-
siał mieć fakturę zakupu takiego pieca, który jest eko-
logicznie V generacji przy paliwach stałych. Natomiast 
jeżeli będzie to piec gazowy, to również zdjęcie za-
montowania tego pieca i oświadczenie o przystąpieniu 
do tego procesu, a pracownicy gminy będą mieli czas 
na weryfikację tego oświadczenia. 
GRATULACJE DLA MEDALISTY  
      Bardzo serdecznie gratuluję Panu Damianowi 
Iskrzyckiemu indywidualnemu zdobywcy złotego me-
dalu i zdobywcy srebrnego medalu w parach wraz       
z asystentem sportowym Dariuszem Borowskim w 
BISFed 2017 Poznań Regional Open Championships.. 
Jest to wydarzenie na płaszczyźnie europejskiej. W tej 
dziedzinie polski zawodnik uplasował się na najwyż-
szym stopniu podium tak prestiżowego turnieju. Gratu-
lując zdobywcy tych trofeów, gratuluję jednocześnie 
asystentowi Dariuszowi Borowskiemu, towarzyszące-
mu naszemu sportowcowi. Życzymy dużo zdrowia, 
rozwoju talentu i dalszych sukcesów. 
KOLEJNE PLACE BUDOWY PRZEKAZANE 
      Przekazaliśmy plac na rozbudowę remizy w Ma-
zańcowicach. Realizatorem zadania będzie firma Be-
skid. Czas wykonania tego zadania przewidziany jest 
do września przyszłego roku 
      Również przekazaliśmy plac budowy z przezna-
czeniem na realizację hali sportowej dla osób niepeł-
nosprawnych w Rudzicy, z  czasem realizacji do wrze-
śnia przyszłego roku. 
PRZETARG NA BUDOWĘ OŚRODKA ZDROWIA W 
MAZAŃCOWICACH 
      Został przeprowadzony przetarg na budowę 
Ośrodka Zdrowia w Mazańcowicach. Realizacja tego 
zadania wyznaczona jest do października przyszłego 
roku. 
REMONTY DRÓG GMINNYCH 
      Trwają remonty dróg gminnych . Nowe dywaniki 
asfaltowe zgodnie z postępowaniem przetargowym są 
w stadium realizacji. 
  PRACE PRZY UG JASIENICA 
      Przebudowa miniparku przy UG Jasienica jest w 
trakcie realizacji. Myślę, że w okresie lipca i sierpnia 
prace zostaną dokończone. Zakątek ten będzie wizy-
tówką naszej gminy zarówno dla mieszkańców jak       
i przejeżdżających przez ten teren. 

Dziękuję za relacje                                                          
R. Bożko 
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BĘDZIE DOPŁATA DO WYMIANY PIECÓW 
Regulamin udzielania dofinansowania do wymiany kotłów przyjęli radni podczas sesji w czwartek 6 lipca. – 

To umożliwi wprowadzenie systemu dopłat do ekologicznego ogrzewania. Szczegóły dofinansowania będą zna-
ne już w najbliższym czasie – wyjaśnia wójt Janusz Pierzyna, który przedstawił Radzie Gminy Jasienica projekt 
regulaminu.  

Regulamin zakłada, że dofinansowanie w wysokości od 1 tys. do 2,5 tys. zł będą mogli otrzymać właściciele 
i współwłaściciele domów jednorodzinnych i wielorodzinnych na ternie gminy Jasienica. Pieniądze będą zwra-
cane za sam zakup kotła, nie zaś za jego montaż, taką pomoc będzie można otrzymać tylko jednorazowo. Za do-
finansowanie będzie można też zakupić wyłącznie piece ekologiczne: gazowe lub węglowe, ale tylko te, spełnia-
jące normy klasy 5.  

Regulamin, przyjęty przez Radę Gminy, to dopiero wstęp do finansowego wsparcia przy wymianie pieców na 
ekologiczne. W najbliższych tygodniach – po uprawomocnieniu się tego dokumentu – zaczną być przyjmowane 
zgłoszenia od mieszkańców, wtedy też władze gminy będą w stanie określić pulę, jaką na dofinansowanie prze-
znaczą. Dopiero więc za kilka tygodni będą znane szczegóły systemu dopłaty do wymiany kotłów. – Urząd 
Gminy na bieżąco będzie informował mieszkańców o kolejnych etapach dofinansowania – zapowiada wójt Ja-
nusz Pierzyna.  

Regulamin udzielania z budżetu Gminy Jasienica dofinansowania do zmiany systemu ogrzewania na proeko-
logiczny.  – dostępny na www.jasienica.pl  

 
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU  

W KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM 
Biuro ds. Promocji Powiatu, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego  

w Bielsku-Białej zaprasza do wzięcia udziału w III Powiatowym Konkursie Foto-
graficznym pt.: „Powiat Bielski – XX lat” promującym dorobek dwudziestu lat ist-
nienia, a także walory krajoznawcze powiatu bielskiego poprzez sztukę fotografii. 

Konkurs ma charakter otwarty. Skierowany jest zarówno do amatorów, jak i profesjonalistów. Głównym 
celem konkursu jest promowanie powiatu bielskiego oraz upowszechnianie fotografii o wysokich walo-
rach estetycznych i artystycznych. 

Tematem konkursu jest dorobek, wartości krajoznawcze oraz dziedzictwo kulturowe powiatu  bielskie-
go. 

Konkurs rozpoczyna się 1 sierpnia 2017 roku. Termin zgłaszania prac upływa 31 grudnia 2017 roku. 
Organizator przewiduje następujące nagrody:   I miejsce – bon zakupowy na kwotę 700 zł, II miejsce – 

bon zakupowy na kwotę 500 zł, III miejsce – bon zakupowy na kwotę 300 zł. Nagroda specjalna samo-
rządowego miesięcznika Mój Powiat – nagroda rzeczowa.  Wyróżnienia (o ilości decyduje jury) – atrak-
cyjne zestawy promocyjne gadżetów powiatu bielskiego. 

Więcej szczegółów i regulamin konkursu na stronie internetowej Starostwa Powiatowego 
www.powiat.bielsko.pl w zakładce KONKURSY 
 

KRUS PRZYPOMINA 
Rolnicy ubezpieczeni w KRUS mogą wciąż ubezpieczyć dzieci od następstw nie-

szczęśliwych wypadków bezpłatnie. Umowa ważna do 13 października!  
Prezes KRUS zawarł z Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. 

umowę grupowego ubezpieczenia NNW obejmującą dzieci osób ubezpieczonych 
w KRUS. Ta umowa obowiązuje do 13 października 2017 roku, a więc obejmuje wakacje, kiedy to najczę-
ściej zdarzają się wypadki, bo dzieci bawią się bez opieki.  
Ubezpieczenie jest darmowe, a zakres i warunki atrakcyjne.  

Zakres ubezpieczenia: ochrona przez całą dobę, obejmuje cały świat, udziały własne zniesione, karencje 
zniesione. Suma ubezpieczenia to 67 tys. zł.  

Grupowe ubezpieczenie NW obejmuje wyłącznie dzieci (do ukończenia 16. roku życia) rolników, pozosta-

jące we wspólnym gospodarstwie domowym z rodzicami lub opiekunami prawnymi, z któ-
rych przynajmniej jedno podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie (ubezpieczenie 

emerytalno-rentowe oraz ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie).  
Szczegóły na stronie internetowej KRUS oraz pod nr tel. 22 745 13 40 .  
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DAMIAN ISKRZYCKI NA PODIUM 
Poznań na kilka dni stał się europejską stolicą Bocci. Od 6 do 9 lipca 2017 

w Centrum Sportu Politechniki Poznańskiej, BISFed - Światowa Federacja 
Sportowa Bocci członek Międzynarodowego Komitetu Paraolimpijskiego 
zorganizowała wraz z Polskim Związkiem Bocci Europejskie Mistrzostwa 
Bocci „BISFed 2017 Poznań Regional Open”. „Regional Open” miały wysoką 
rangę sportową, ponieważ zawodnicy zdobywali na nich punkty do światowej 
listy rankingowej - przepustki do igrzysk paraolimpijskich TOKIO’2020. 
BISFed zakwalifikował do rozgrywek reprezentantów z 13 krajów, w tym re-
prezentację Polski. Rangę zawodów potwierdziła wizyta w Poznaniu prezy-
denta BISFed - Davida Hadfielda i Prezesa Polskiego Komitetu Paraolimpij-
skiego - Łukasza Szeligi.  

W sporcie paraolimpijskim obowiązuje podział na grupy i klasy, aby w 
sporcie mogły współzawodniczyć osoby z niepełnosprawnością o jednako-
wych lub podobnych możliwościach funkcjonalnych. Zawody rozegrano w 
kategoriach drużyn, par i indywidualnie. Do zdobycia było 7 kompletów me-
dali. Po raz pierwszy w historii międzynarodowych startów Polacy zdoby-
li aż trzy medale. Złoty wywalczył DAMIAN ISKRZYCKI (START Biel-
sko-Biała) indywidualnie w klasie BC3. Srebro przypadło drużynie BC1/BC2, 
w składzie: Kinga Koza, Marta Wesołek (START Poznań), Mateusz Urbański, 
Patryk Barszczyk (PAMARA Lublin). Drugie srebro wywalczyła para BC3          
w składzie: Damian Iskrzycki (START Bielsko-Biała), Bartek Nowosadowski 

(AKSON Zamość) i Edyta Owczarz (START Poznań). Gratula-
cjom nie było końca. Zasłużyli na nie także Trenerzy Kadry Na-
rodowej - Mieczysław Nowak i Ireneusz Klimek. Zawody w Po-
znaniu otworzyły tegoroczny kalendarz startów Polaków, w serii 
zawodów rankingowych BISFed. Czekają ich zmagania w Hisz-
panii, Portugali i Tajlandii. Równolegle w kraju będą startowali w 
Polskiej Lidze Bocci, z wielkim finałem w grudniu w Głogowie. 
Celem głównym dla kadrowiczów są kwalifikacje do igrzysk pa-
raolimpijskich TOKIO’2020. Mają 3 lata na ich zdobycie. Nie bę-
dzie to łatwe, bo w europejskiej Bocci od lat dominują Portugal-
czycy, Słowacy i Brytyjczycy, co potwierdzili w Poznaniu zdoby-
ciem kilku kompletów medali. W Bocci na arenie światowej najwięcej do powiedzenia mają zawodnicy z Azji.  

Na podstawie www.polskaboccia.pl – redakcja 

Boccia jest bardzo specyficzną dyscypliną para-
olimpijską. Wywodzi się z Włoch (Bocce) oraz 
Francji (Boule lub Petanque). Jest sportem skie-
rowanym do osób z zaburzeniami centralnego 
układu nerwowego - Mózgowym Porażeniem 
Dziecięcym, zanikami mięśniowymi lub uszko-
dzeniem obwodowego układu nerwowego. Za-
wodnicy bocci wymagają wysokiego poziomu 
wsparcia w większości czynności życiowych, w 
tym samoobsługowych, a także w szkoleniu        
i grze. Pod względem szkoleniowym boccia 
uchodzi za najtrudniejszą ze wszystkich dyscy-
plin sportu. Boccia uprawiana jest w prawie 70 
krajach. Jest najszybciej rozwijającym się spor-
tem paraolimpijskim w świecie. Podobnie jest w 
Polsce gdzie rozwijana jest już od ponad 25 lat. 
Potencjalnymi adresatami Bocci w Polsce jest 
ponad 30 tys. osób z niepełnosprawnością.  
Polski Związek Bocci  i Polska Federacja Bocci 
Niepełnosprawnych” tworzą markę „POLSKA 
BOCCIA” - wyjątkowy w naszym kraju system 
sportu paraolimpijskiego, łączącego sport wyczy-
nowy i powszechny. POLSKA BOCCIA zrzesza 
ponad 30 klubów i ośrodków szkoleniowych w 
całej Polsce, promuje dyscyplinę, dystrybuuje 
materiały szkoleniowe, prowadzi szkolenia in-
struktorskie, sędziowskie i klasyfikatorów me-
dycznych, organizuje Polską Ligę Bocci - krajowy 
system rozgrywek Bocci wyczynowej i integracyj-
nej.  
 

Życie doskonałe nie jest. 
Nam pozostaje tylko dążyć do jego "doskonałości" 
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XXIII LATO W JASIENICY DNI GMINY JASIENICA 
Bayer Full z zawsze skorymi „Majteczkami w 

kropeczki”, a następnie „After Party”, rozgrzali 
wieczorem uczestników Lata w Jasienicy. Mimo 
chwilowej burzy i silnego podmuchu wiatru w dru-
gi dzień święta, pogoda w czasie Lata w Jasienicy 
była słoneczna.  
– W Gminie Jasienica ludzie cieszą się przez cały rok. 
A przy okazji pracują na nasze wspólne dobro. Dzię-
kuję za wasz wysiłek, bo wspólnie wypracowujemy 
sukces naszej gminy i jej przyszłość – mówił wójt Ja-
nusz Pierzyna otwierając imprezę. Przypomniał, że 
gmina z ubiegłego roku budżetowego ma 12 mln zł 
nadwyżki, niedawno została sprzedana piąta działka w 
Jasienickiej Niskoemisyjnej Strefie Ekonomicznej, 
procedury sprzedaży kolejnej jest w toku. Podzięko-
wał też organizatorom Lata w Jasienicy i jego go-
ściom, m.in. wiceministrowi rodziny, pracy i polityki 
społecznej Stanisławowi Szwedowi, posłowi Mirosła-
wowi Suchoniowi, wicewojewodzie śląskiemu Janowi 
Chrząszczowi, staroście Andrzejowi Płonce, przewod-
niczącemu Rady Powiatu Janowi Borowskiemu, To-
maszowi Karpińskiemu, wójtowi zaprzyjaźnionych 
Łambinowic, do których przynależy sołectwo Jasieni-
ca Dolna, a także wójtowi sąsiedniego Jaworza Rado-
sławowi Ostałkiewiczowi.  

Uczestniczy święta mieli okazję posłuchać muzyki      
i obejrzeć tańce miejscowych zespołów regionalnych, 
a także coroczny turniej strażacki najmłodszego na-
rybku OSP. W turnieju żaków wystąpili najmłodsi 
strażacy z Rudzicy, Roztropic, Jasienicy, Iłownicy, 
Międzyrzecza Dolnego i Międzyrzecza Górnego. Ich 
zadaniem było rozciągnięcie linii pożarniczej i odda-
nie strzału strumieniem wody na bramkę. Po nich wy-
stąpili druhny i druhowie z OSP Świętoszówka, każda 
z tych drużyn w swojej kategorii wygrała tegoroczne 
Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze, dając pokaz 
wysokich kwalifikacji strażackich. Z kolei strażacy     
z OSP Jasienica i Rudzica zaprezentowali swoje histo-
ryczne sikawki konne. Druhowie zakupili zniszczoną 
sikawkę z 1900 r. i we własnym zakresie ją wyremon-
towali. W Rudzicy sikawka gasiła pożary od 1905 r., 
zestarzała się, ale również własnymi siłami została 
odnowiona. Obie teraz przypominają o długiej historii 
strażackiej misji w naszym regionie, przy okazji ta-
kich świąt puszczając strumienie wody ku uciesze pu-
bliczności, zwłaszcza tej najmłodszej.  
Dla odpoczywających mieszkańców gminy i ich gości 
z estrady płynęła muzyka Zespołu Śpiewaczego „Bie-
lowicko”, Zespołu Regionalnego „Bierowianie” i ze-
społu instrumentów dętych „Blach Kapela”. Pierwszą 
atrakcją drugiego dnia imprezy był mecz LKS Drze-
wiarz z reprezentacja TS Podbeskidzie. Następnie 
uczestnicy XXIII Lata w Jasienicy mieli okazję miło 
spędzić czas w towarzystwie zespołu regionalnego Ja-
sieniczanka. Po czym do wspólnej zabawy i tańca, pu-
bliczność rozgrzała grupa „After Party”, a z dużą daw-
ką humoru goście bawili się z kabaretami „Czołówka 
Piekła” i kabaretem „Ciach”. Wieczorem do końca im-
prezy widzom towarzyszył zespół „Preludium”.  
 

www.jasienica.pl 
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125 LAT DZIAŁALNOŚCI OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ  
W MIĘDZYRZECZU GÓRNYM 

HISTORIA 
Jednostka OSP Międzyrzecze Górne ma bardzo długą tra-

dycję. Jest to najstarsza straż w gminie Jasienica,   i jedna z naj-
starszych w powiecie bielskim. 
W roku 1892 Międzyrzecze nawiedziła klęska licznych pożarów. 
Wtedy to właśnie, z inicjatywy miejscowego gospodarza Andrzeja 
Solicha, 5 czerwca 1892 roku, została założona Ochotnicza Straż 
Ogniowa. 3 kwietnia 1893 roku w Święto Wielkanocne, wybuchł 
ogromny pożar w zabudowaniach probostwa. Paliła się stodoła, 
szopa, stajnia, chlewy oraz sąsiedni budynek. Tak opisuje to wyda-
rzenie w kronikach kościelnych ówczesny wikary, a następnie pro-
boszcz ks. Jan Budny: "... w dniu 3 kwietnia wybuchnął pożar w 
stodole, który pochłonął stodołę, szopy, stajnie, chlewy i sąsiedni 
domek chałupnika Bandla. Z wielkim natężeniem sił pracująca 
straż pożarna z Górnego i Dolnego Międzyrzecza uratowała od 
zagłady plebanię i kościół. Niebezpieczeństwo było bardzo groźne, 
bo dach plebanii w kilku miejscach się zapalał, tak samo  wygorza-
ła duża dziura  w dachu dzwonnicy na przedzie i na wpół zwęglona 
belka wewnątrz dachu daje jeszcze dziś świadectwo o niebezpie-
czeństwie.” 
W następnych latach rozwijała się działalność jednostki, przybywa-
ło sprzętu, lecz głównym problemem był brak pomieszczenia do 
jego przechowywania. Po długim oczekiwaniu, wraz z Zarządem 
Gminnym w roku 1908 wybudowano pierwszą remizę obok Domu 
Ludowego. Łącznie międzyrzeccy strażacy wybudowali trzy takie 
remizy. Do chwili obecnej dotrwały dwie, jedna z nich, znajdująca 
się obok Domu Strażaka została odnowiona kilka lat temu.  
W początkowym okresie jednostka posiadała pompy ręczne          
o konnym zaprzęgu. W roku 1932 zakupiono motopompę o za-
przęgu konnym z podwoziem, a także małą pompę ręczną, która 
została ulokowana w pomieszczeniach prywatnych na osiedlu No-
we Międzyrzecze. W 1939 roku, po napaści hitlerowskiej na Pol-
skę,  w związku z werbowaniem mężczyzn do wojska, znacznie 
zmniejszyły się szeregi międzyrzeckiej straży. W roku 1945 przez 
Międzyrzecze przeszedł front. Były to dni ciężkie, gdyż zginęło wie-
lu ludzi, a płonęły praktycznie wszystkie zabudowania, które stały 
na drodze cofającego się wojska. Straż praktycznie nie działała, a 
sprzęt został doszczętnie zniszczony. 
Po zakończeniu działań wojennych, miejscowa ludność zaczęła 
powracać do swoich domów, lub pozostałych po nich ruinach. 
Rozpoczęła się wielka odbudowa. Ze strażackiego sprzętu udało 
się ocalić jedynie małą ręczną pompę. Wspólnie z Gminnym Za-
rządem przystąpiono do pozyskiwania nowego sprzętu. Pierwsze 
zebranie nowo zorganizowanej jednostki odbyło się 15 lipca 1945 
roku. Pierwszym prezesem został Franciszek Wieczerzak, a jed-
nostka liczyła wówczas 23 osoby.  W roku 1947, w szeregi jed-
nostki zostały przyjęte również panie, które tworzyły drużynę żeń-
ską, pomagając przy organizacji imprez dla mieszkańców, co było 
jednym ze sposobów pozyskiwania środków finansowych na dzia-
łalność jednostki. Jednostka liczyła w tym czasie 53 druhów. W 
1949 roku zakupiono nową motopompę M800. 18 czerwca 1950 
roku jednostka otrzymała sztandar, a także zakupiono używany 
samochód marki „Sztajer”. W 1953 roku została zakupiona i zmo-
toryzowana syrena elektryczna na wieży strażnicy. W 1958 roku 
uzyskano pozwolenia na budowę strażnicy, zakupiono również 
maszynę do wyrobu cegieł. Reaktywowano też działalność ama-
torskiego zespołu teatralnego, którym zajęli się Alojzy Mańdok, 
Stanisław Szyndzielarz, Józef Jęczko. Grano wówczas sztuki w in-
nych gromadach, a nawet wyjeżdżano na eliminację wojewódzkie. 
W 1963 roku powołano pierwszą młodzieżową drużynę pożarni-
czą.  
18 października 1964 roku oddano do użytku nową motopompę. 
Postanowiono również wybudować zbiornik wodny, na budowę 
którego rozpoczęto gromadzić materiały. Jednak zmiany jakie za-
szły w Powiatowym Związku Straży Pożarnej, spowodowały 
wstrzymanie budowy nowej strażnicy, a także zbiornika wodnego.  

W 1965 roku jednostka otrzymała działkę z państwowego fundu-
szu ziemi. W 1966 roku zakupiono używany samochód wojskowy, 
który wymagał gruntownej konserwacji i przebudowy na samochód 
strażacki.  
W roku 1983 powołano Społeczny Komitet Rozbudowy Strażnicy 
OSP i Wiejskiego Domu Kultury. Komitet w nazwie mówi o rozbu-
dowie, gdyż nadal nie było zgody na budowę nowej strażnicy. 
Przebudowa prowadzona była etapami.  15 sierpnia 1992 roku 
świętowano jubileusz 100-lecia istnienia jednostki, która z tej okazji 
została odznaczona Złotym Znakiem Związku OSP RP.  
W 1995 roku oddano do użytku budynek nowej remizy strażackiej 
w Międzyrzeczu Górnym. Nadano mu nazwę Dom Strażaka. Są w 
nim dwa boksy garażowe na samochody pożarnicze – obecnie są 
to GBA Mercedes zakupiony przez Gminę Jasienica oraz samo-
chód  bus Volkswagen T4 2,4 D, który otrzymaliśmy od Komendy 
Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach . Nad 
garażami znajduje się sala o powierzchni 270 m2, przygotowana 
do organizacji imprez dla ok. 200 osób. W latach 1993 – 2002,     
w strażnicy ulokowane było przedszkole. Od roku 2003 część 
strażnicy została nieodpłatnie udostępniona Filii Gminnego Ośrod-
ka Kultury. Mieści się tu również klubo-kawiarnia. 4 sierpnia 2007 
r. odbyły się obchody 115-lecia OSP w Międzyrzeczu Górnym.      
Z tej okazji odnowiono blisko 100-letnią remizę strażacką z bocia-
nim gniazdem. 
Z okazji kolejnego Jubileuszu 120 lecia Przewodniczący Sejmiku 
Śląskiego uhonorował nasza jednostkę Złotą Odznaką "Za Zasługi 
dla Województwa Śląskiego",  a dh Leszek Mroczko oraz dh 
Krzysztof Wieczerzak, otrzymali - Srebrny Medal "Za Zasługi dla 
Województwa Śląskiego"  
 Przez ponad dwanaście dziesięcioleci przez naszą jednostkę 
przewinęły się setki strażaków, warto w tym miejscu przywołać 
przynajmniej nazwiska prezesów i naczelników. Założycielem         
i pierwszym prezesem był Andrzej Solich, ze znanych nam osób 
sprzed drugiej wojny światowej wymienić należy Michała i Andrze-
ja Miklerów.  Po 1945 roku funkcje prezesa pełnili: Franciszek 
Wieczerzak, Jerzy Urbaniec, Jan Mola, Mieczysław Czulak, Eli-
giusz Czulak, Józef Jęczko, Rudolf Paszek, Jan Ryszka, Roman 
Bartoszek, Otton Wiśniański, Krzysztof Wieczerzak. Naczelnikami 
byli: Karol Niemczyk, Jan Mola, Jerzy Urbaniec, Gustaw Więcek, 
Ignacy Zielazko, Jan Bebek, Tadeusz Podstawny, Bronisław Wy-
dra, Jan Polak, Krzysztof Ryszka, Rafał Ryszka. 
Warto również powiedzieć kilka słów na temat naszej bieżącej 
działalności. W ostatnich latach druhowie naszej jednostki brali 
udział w wielu akcjach ratowniczych. Ze szczególnym poświęce-
niem brali udział w ratowaniu życia i mienia, a także zabezpiecze-
niu obiektów podczas powodzi, które nawiedziły powiat bielski        
i gminę Jasienica w okresie 1997 - 2010.  

Sekcja bojowa OSP Międzyrzecze Górne, to jedna z najbar-
dziej sprawnych grup bojowych w naszej gminie i powiecie. Od 
szeregu lat w zawodach gminnych nasi strażacy zajmują czołowe 
miejsca. W latach 1993-2017, 16 razy zajmowali pierwsze miejsca 
w gminie Jasienica, a w 2015r w zawodach powiatowych zajęli III 
miejsce, jest to najlepszy wynik w historii jaki uzyskała jednostka   
z terenu gminy Jasienica. Świadczy to o dobrze prowadzonej pra-
cy szkoleniowej.  

Dużą wagę międzyrzeccy strażacy przywiązują do propago-
wania idei pożarnictwa wśród młodych mieszkańców. Prowadzona 
przy jednostce Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza liczy obecnie po-
nad 30 członków. Młodzi strażacy uczą się zasad  ochrony prze-
ciwpożarowej, startują w zawodach pożarniczych, a w okresie let-
nim wyjeżdżają na organizowane przez jednostkę obozy młodzie-
żowe. Dzięki bardzo dobrej współpracy z Zespołem Szkolno-
Przedszkolnym, z roku na rok obserwowany jest stały wzrost zain-
teresowania dzieci i młodzieży  uczestnictwem w drużynie MDP. 

Oprócz ratownictwa pożarniczego jednostka prowadzi bar-
dzo aktywną działalność społeczną i kulturalną.  
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125 LAT DZIAŁALNOŚCI OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ  
Wiele z tych działań dotyczy poprawy stanu środowiska natu-

ralnego oraz edukacji ekologicznej. Od roku 2009 prowadzony jest 
projekt internetowej obserwacji gniazda bociana białego. Gniazdo 
to znajduje się na szczycie wieży starej remizy strażackiej i od lat 
jest pod opieką strażaków. Do innych akcji z zakresu ekologii nale-
ży coroczne nasadzanie drzew i krzewów, a także stała pielęgna-
cja drzew wokół obiektów użyteczności publicznej (szkoła, ośrodek 
zdrowia), a także kościołów i cmentarzy.  
W ostatnim roku strażacy podjęli się wielu prac przy obiekcie Do-
mu Strażaka, wykonano m.in.:  
- zakupiono nowe stoły oraz krzesła do sali widowiskowej 
- wycyklinowano i pomalowano parkiet na sali widowiskowej 
- wymieniono stare meble w zapleczu kuchennym na meble ze sta-
li nierdzewnej 
- doposażono kuchnię w nowe naczynia 
- pomalowano garaż, dyżurkę, kuchnię, korytarze, klatki schodowe 
oraz salę szkoleniową 
- wykonano nowe meble oraz oświetlenia w sali szkoleniowej. 
Wartość wszystkich wykonanych prac szacowany jest na kilka-
dziesiąt tysięcy złotych. Wykonane prace oraz zakupione elementy 
wyposażenia remizy w znacznej mierze zaspokoiły potrzeby jed-
nostki oraz przyczyniły się do podniesienie estetyki 
i funkcjonalności remizy. 
Chciałbym w tym miejscu podziękować tym wszystkim, którzy po-
magali w tych pracach: 
- Wójtowi Gminy Jasienica Januszowi Pierzynie oraz Radzie Gmi-
ny za zakup krzeseł i stołów do sali widowiskowej, 
- Piotrowi Sztojc Gospodarzowi, głównemu organizatorowi i koor-
dynatorowi wszystkich prac remontowych, oraz wszystkim straża-
kom biorącym udział w tych pracach. 

Strażacy bardzo aktywnie pozyskują różne dotacje, w tym 
środki unijne. W latach 2007 - 2013 zrealizowaliśmy 7 projektów   
o łącznej wartości ponad 428 632,94 zł, z czego otrzymaliśmy do-
finansowanie w kwocie 240 969,60zł W ramach jednego z nich wy-
remontowana i oddana do użytku została świetlica wiejska, z której 
korzysta młodzież całego Międzyrzecza. W ten sposób stworzone 
zostały dobre warunki do popularyzacji działań związanych            
z ochroną przeciwpożarową oraz organizacją czasu wolnego dla 
dzieci i młodzieży. Dzięki własnej pracy społecznej wyremontowa-
ne także zostały istniejące na zapleczu remizy pomieszczenia.  

W 2014r  oddaliśmy do użytkowania dobudowaną część do 
remizy, w której zlokalizowana jest sala szkoleniowa dla naszych 
druhów. 
Dwa kolejne projekty unijne  zrealizowaliśmy w latach  2014-2015 
na Starej Prochowni dzięki użyczeniu terenu naszej jednostce 
przez wójta gminy Jasienica  Janusza Pierzynę, pierwszy projekt 

to ziemne tory rowerowe- Cross- Country oraz pumptrack, nato-
miast drugi -  pole biwakowe, oraz boisko do siatkówki plażowej 
oraz remont sanitariatów. 
W ramach kolejnego projektu, w lutym i marcu 2012r. zorganizo-
waliśmy dwutygodniową wystawę repliki obrazu Jana Matejki „Bi-
twa pod Grunwaldem” wykonana haftem krzyżykowym. Impreza 
okazała się ogromnym sukcesem, który przyciągnął do Międzyrze-
cza ok. 15 tys. zwiedzających.  
Nasza duża aktywność w pozyskiwaniu środków unijnych została 
zauważona i doceniona przez LGD Ziemia Bielska, na uroczystej 
gali podsumowującej działalność w dniu 10 grudnia 2014r w Te-
atrze Polskim w Bielsku-Białej ,w imieniu Ochotniczej Straży Po-
żarnej  Międzyrzecza Górnego, Wójt Gminy Jasienica Janusz Pie-
rzyna odebrał  specjalną statuetkę  dla organizacji, która zrealizo-
wała najwięcej projektów na obszarze działania LGD.(8 gmin) 
W latach 2013-2015 byliśmy głównym organizatorem,  dużej im-
prezy plenerowej na Starej Prochowni pt.” Przystanek Prochoffnia” 
oprócz nas organizatorami było Stowarzyszenie Przyjaciół Między-
rzecza oraz WIR. 
W organizacji imprezy pomoc okazali Wójt Gminy Jasienica Ja-
nusz Pierzyna oraz  Starosta Bielski Andrzej Płonka, którzy objęli 
Patronat Honorowy oraz wielu sponsorów. 

Od roku 2009 jednostka posiada status Organizacji Pożytku 
Publicznego. Pozyskane dzięki temu środki, przekazywane przez 
mieszkańców 1%  podatku, uzupełniają budżet jednostki przezna-
czony na cele statutowe.  

W roku 2010 Międzyrzecze Górne zostało uhonorowane przez 
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego wyróżnieniem w 
konkursie „Piękna Wieś Województwa Śląskiego”. Duży udział w 
wyróżnieniu naszego sołectwa mają druhowie naszej OSP. To 
m.in. dzięki ich pracy społecznej, działaniom na rzecz ratowania 
życia i mienia mieszkańców oraz zgodnej współpracy z innymi or-
ganizacjami sołectwa i gminy, Międzyrzecze Górne jest miejscem 
pięknym, bezpiecznym i spokojnym. 
 Na zakończenie pragnę złożyć podziękowania wszystkim dru-
hom, którzy przez 125 lat istnienia Ochotniczej Straży pracowali na 
rzecz jednostki, na rzecz mieszkańców Międzyrzecza, gminy Ja-
sienica i całego naszego regionu. Dziękuję również wszystkim, któ-
rzy przez cały okres istnienia jednostki nam pomagali - władzom 
samorządowym  na czele z wójtem Gminy Jasienica Januszem 
Pierzyną, Radzie Gminy Jasienica, władzom związkowym,  organi-
zacjom społecznym oraz mieszkańcom. 

Prezes OSP Międzyrzecze Górne 
Krzysztof Wieczerzak

 

UROCZYSTE OBCHODY JUBILEUSZU 125-LECIA  

W dniu 1 lipca 2017 r. odbyły się uroczyste obchody 
jubileuszu 125-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Międzyrzeczu Górnym. 
Obchody rozpoczęły się Mszą św. w kościele św. 
Marcina w intencji wszystkich strażaków oraz ich ro-
dzin. Po Mszy św. strażacy jednostki macierzystej, de-
legacje i poczty sztandarowe jednostek OSP z terenu 
gmin Jasienica, oraz  Jaworza i Ligoty, a także zapro-
szeni goście przemaszerowali pod strażnicę OSP, 
gdzie odbyła się część oficjalna uroczystości. 
W uroczystościach jubileuszowych uczestniczyli m.in. 
poseł Jerzy Jachnik, Wójt Gminy Jasienica Janusz Pie-
rzyna, Jan Borowski Przewodniczący Rady Powiatu, 
Jan Batelt Przewodniczący Rady Gminy Jasienica oraz 
radni Rady Gminy Jasienica, Komendant Miejskiej 
Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej bryg. 
Zbigniew Mizera, Zastępca Komendanta bryg. Grze-

gorz Piestrak, mł. bryg. Radosław Radkowski – Za-
stępca Komendanta PSP w Pszczynie, a zarazem czło-
nek naszej jednostki, członkowie Zarządu Gminnego 
ZOSP RP w Jasienicy, Otton Wiśniański – honorowy 
prezes naszej jednostki, księża - Witold Grzomba, Jan 
Waluś, Marcin Kulig, Andrzej Dyczek, Jan Lech Kli-
ma, poczty sztandarowe, prezesi i delegacje, OSP Ja-
worze, OSP Ligota oraz wszystkich jednostek OSP     
z terenu gminy Jasienica; Grzegorz Henek Prezes  Ko-
ło Łowieckie „Hubertus” z Międzyrzecza, z delegacją  
i pocztem sztandarowym, członkowie honorowi, czyn-
ni i wspierający oraz Młodzieżowa Drużyna Pożarni-
cza OSP MG; sołtysi Maria Głuc-Mrzyk oraz Marian 
Szczyrbowski oraz delegacje rad sołeckich MG i MD; 
wiceprezes Zarządu Okręgowego Polskiego Związku 
Emerytów, Rencistów i Inwalidów Henryk Kozik; de-
legacje Zarządów Stowarzyszenia  
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UROCZYSTE OBCHODY JUBILEUSZU 125-LECIA OSP MIĘDZYRZECZE GÓRNE 
Przyjaciół Międzyrzecza oraz Koła Gospodyń Wiej-
skich z MG i MD; dr Jerzy Polak, Krzysztof Czader i 
Daria Kułak - Filia GOK w Międzyrzeczu; Krystyna 
Biernatek przedstawiciel Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Międzyrzeczu. 
Sponsorzy:  Stanisław Cypcer właściciel firmy CKZ – 
Cypcer, Jolanta Polak prezes Banku Spółdzielczego w 
Jasienicy, Wiesław Kowol - właściciel firmy CARGO-
SERWIS,  Józef Łopacki, Barbara Mroczko, Krzysztof 
Wydra, Dariusz Ryrych, Edyta i Arkadiusz Konopka, 
Beata i Andrzej Zmełty;  

Uroczystości rozpoczęły się od złożenia przez komen-
danta gminnego Romana Marekwicę meldunku o go-
towości pododdziałów do uroczystości. Meldunek 
przyjął dh Janusz Pierzyna - Prezes ZG ZOSP RP, v-ce 
Prezes Zarządu Powiatowego, członek Prezydium Za-
rządu Wojewódzkiego ZOSP RP. Następnie przy 
dźwiękach hymnu państwowego wciągnięto na maszt 
biało-czerwoną flagę. Przywitania gości dokonał pre-
zes OSP Międzyrzecze Górne dh Krzysztof Wiecze-
rzak, który przedstawił również krótki rys historyczny 
oraz działalność jednostki-jubilatki. 

Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie odznaczeń dla strażaków: 
1. Uchwałą Prezydium Zarządu Wo-
jewódzkiego medale "Za Zasługi dla 
Pożarnictwa" otrzymali: 
Złoty Medal: 
dh Bogdan Kucza 
dh Arkadiusz Niemczyk 
dh Józef Lis 
Srebrny Medal: 
dh Paweł Czader 
dh Edward Zipser 
Brązowy Medal: 
dh Mirosław Krutnik 
dh Rafał Ryszka 
dh Andrzej Zmełty 
2. Uchwałą Prezydium Zarządu Od-
działu Powiatowego przyznano od-
znakę „Strażak Wzorowy” dla: 
dh Mirosław Sebastian Folek 
dh Rafał Pomper 

3. Decyzją Kapituły Medal „Za za-
sługi dla Ochotniczego Pożarnictwa 
Powiatu Bielskiego" otrzymali: dh 
Ryszard Bebek 
4. Prezydium Zarządu Gminnego w 
Jasienicy uchwałą nr 1/2017 z dnia 
1.02.2017 przyznało odznakę  „Za 
wysługę lat” następującym członkom 
OSP Międzyrzecze Górne: 
- Władysław Golicz - 65 lat 
- Augustyn Bartoszek - 55 lat 
- Otton Wiśnianski - 55 lat 
- Tadeusz Podstawny - 55 lat 
- Michał Kulpa -50 lat 
- Józef Wiśniański - 50 lat 
- Bronisław Wydra – 45 lat 
- Ryszard Bebek – 45 lat 
- Józef Wieczerzak – 45 lat 
- Piotr Sztojc – 5 lat 

5. Prezydium Zarządu Gminnego w 
Jasienicy przyznało odznaki następu-
jącym członkom Młodzieżowej Dru-
żyny Pożarniczej OSP Międzyrzecze 
Górne: 
- Rafał Ryszka – złota 
- Krzysztof Gola- złota 
- Wiktoria Caputa- złota 
- Kacper Hyrnik - złota 
- Kacper Kubas- złota 
- Kamil Banasz - srebrna 
- Kamil Głowiak -  srebrna 
- Michał Kubas – srebrna 
- Jakub Pomper- srebrna 
- Kacper Sękowski - srebrna 
- Andrzej Zmełty- srebrna 
- Piotr Zmełty – srebrna 
- Natalia Mroczko – brązowa 
 

 
Po wręczeniu odznaczeń odbyło się 
ślubowanie Młodzieżowej Drużyny 
Pożarniczej. Swoje ślubowanie mło-
dzi druhowie złożyli na sztandar jed-
nostki.  
 Po wystąpieniach gości i odczytaniu 
listów gratulacyjnych, głos zabrał 
Prezes OSP MG dh Krzysztof Wie-
czerzak, który podziękował za 
wszystkie gratulacje i życzenia skie-
rowane do jednostki i strażaków. 
Na zakończenie wystąpienia Prezes 
OSP MG wręczył zaproszonym go-
ściom, strażakom oraz delegacjom 
zaprzyjaźnionych jednostek okolicz-
nościowe medale jubileuszowe. 
Po wręczeniu medali jubileuszowych 
złożeniem meldunku o zakończeniu 
uroczystości zamknięta została jej 
część oficjalna.  
W części artystycznej imprezy licznie 
zgromadzona publiczność gorąco 
oklaskiwała występujących artystów. 
A było na co popatrzeć. Serie koncer-

tów rozpoczęła Orkiestra Dęta przy 
OSP Międzyrzecze Dolne. Kolejne 
koncerty to występ Damiana Holec-
kiego. Po koncertach organizatorzy 
zaprosili wszystkich na festyn stra-
żacki, który poprowadził zespół mu-
zyczny "Preludium". Dzięki dobrej 
pogodzie i wspaniale bawiącym się 
gościom impreza trwała do białego 
rana. 
Zarząd Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Międzyrzeczu Górnym pra-
gnie serdecznie podziękować 
wszystkim osobom i instytucjom, 
którzy finansowo, rzeczowo oraz 
własna pracą pomogły w organizacji 
Jubileuszu 125- lecia naszej jednost-
ki, a także pomagają w prowadzeniu 
naszej działalności statutowej. 
Osoby do których kierujemy szcze-
gólne podziękowania to: 
- Zaproszeni goście oraz delegacje  i 
poczty sztandarowe zaprzyjaźnionych 

jednostek OSP za udział w uroczysto-
ści. 
- Wójt Gminy Jasienica Janusz Pie-
rzyna 
- Rada Gminy Jasienica z przewodni-
czącym Janem Bateltem 
- Starosty  Bielskiego – Andrzej 
Płonka 
- Przewodniczącego Rady Powiatu 
Jan Borowski 
Księżą parafii katolickiej: 
- ks.Jan Waluś 
- ks. Witold Grzomba 
- ks. Marcin Kulig 
- księżą parafii ewangelickiej: 
- ks. Andrzej Dyczek 
- ks. Jan Lech Klima 
Firmom: 
- Sanit Trans - Robert Dobrucki i 
Krzysztof Kłusak 
- Forch Polska - Wiesław Lukas 
- Piotr Dudek -Aqua SA Bielsko-B. 
- Jolanta Polak - BS Jasienica. 

Na podstawie materiałów OSP Międzyrzecze 
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XVII ZŁOTA KOSA W PARTNERSKIEJ GMINIE 
15 lipca 2017r. drużyna z Jasienicy uczest-

niczyła w XVII edycji „Złotej Kosy” w Piąt-
kowicach , w gminie Łambinowice.  Sołectwo 
Jasienica było reprezentowane przez:  Broni-
sława Szalbota, Annę Grzyb, Stanisława By-
lok, Grzegorza Harężę, Zofię Polok, Francisz-
ka Marekwicę oraz niezastąpionego kierowcę 
Czesława Biela.  
Tegoroczna impreza miała międzynarodowy 
charakter, a to za sprawą żniwiarzy z Ukrainy.  

To żywa lekcja historii - mówi Grzegorz 
Fornalik, koordynator zawodów "Złota Kosa". 
Żniwowanie tradycyjne  to bardzo ciężka pra-
ca, co widać tutaj, kiedy zawodnicy kończą i w 
jakim są stanie wyczerpania. Jest to naprawdę 
bardzo ciężka praca fizyczna, która powinna 
uzmysłowić, że kromka chleba wymaga na-
prawdę szacunku. 

Jak zaznaczali uczestnicy udział w zawo-
dach, to nie tylko chęć rywalizacji, ale także 
dobra zabawa, która pozwala wrócić do lat 
dziecięcych. 
Żniwiarze zdobyli wiele nagród w czterech 

kategoriach indywidualnych: żęciu sierpem, 
koszeniu kosą, młóceniu cepem i w klepaniu 
kosy. Natomiast w klasyfikacji drużynowej 
zwyciężyli żniwiarze z sołectwa Wierzbie i 
zdobyli złotą kosę. Srebrna kosa trafiła do 
żniwiarzy z Ukrainy a brązowa do sołectwa 
Niwnica. 

Nasze sołectwo, w klasyfikacji drużynowej 
zajęło IV miejsce , również nagrodzone, zaś w 
kategorii indywidualnej – I miejsce w żęciu 
sierpem, zdobyła Zofia Polok.  

Uczestniczka  

 

Bezpieczne wakacje 2017. 
 W celu promowania bezpiecznych zachowań oraz zwiększenia poziomu bezpieczeństwa spędzania wol-

nego czasu  podczas wakacji , po raz kolejny w Zespole Szkolno -Przedszkolnym  w Mazańcowicach został zor-
ganizowany „Czerwony Dzień”. Został on zorganizowany w  ramach prowadzonego  programu „Bezpieczny 
Przedszkolak”. Mając  na uwadze dobro i bezpieczeństwo naszych najmłodszych podopiecznych podczas wa-
kacji w tym wyjątkowym dniu odwiedzili nas ratownicy medyczni. Dzieci ubrane na kolor czerwony wysłuchały 
i obejrzały instruktaż pierwszej pomocy przedmedycznej. Utrwaliły numery alarmowe, dowiedziały się również 

jak bezpiecznie spędzać 
czas wolny w wakacje.  
Zapoznały się również    
ze sposobami  opatry-
wania drobnych ran. 
Serdecznie dziękujemy 
naszym gościom, za po-
święcony czas oraz 
wiedzę, którą dzieci 
zdobyły. 

                                                                                                                    
Opracowała:  

Ewa Łukawska 
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Z   G Ó R K I … 
Wyjazdy po gwiazdy 

 Wszystko, co się jeszcze może, to się rusza i wyru-
sza: to nad morze, to w góry czy na niziny – byle dalej 
od domu i codziennych kłopotów, aby się naćpać 
świeżego(?) powietrza, napić czystej(?) wody i oglą-
dać cuda wszelakie… 
 Dlatego też, by nie być gorszym, i ja wyruszyłem – 
tym razem do Międzywodzia z szalonymi literatkami  
z Warszawy. Szalonymi, bo jedna łykała dziesiątki pa-
stylek popijając je wódką czystą, druga z kolorową pa-
rasolką w ręku i takimż kapeluszem na głowie pytała 
obcych panów: „Czy chciałby pan mnie widzieć na-
gą?” (a ma 65 lat!); trzecia po kuracji odchudzającej 
(podczas której zrzuciła 56 kilogramów nie mogła się 
odnaleźć i pytała nieustanie, czy to ona czy nie ona; 
czwarta (najbardziej uzdolniona, bo nie tylko pisała 
świetne wiersze i powieści, ale jeszcze malowała, 
śpiewała i grała na gitarze piękne pieśni autorskie) co 
na gwałt poszukiwała czwartego mężczyzny swojego 
życia, bo z poprzednimi się rozwiodła i była bardzo 
rozczarowana, gdy dowiedziała się, że jestem już żo-
naty i nie zamierzam się rozwodzić…  No i tak dalej, 
ale każda nienormalna i oryginalna – jak to artystki… 
 Ale nie o osobach chciałem pisać, a o miejscach    
w których byliśmy. A byliśmy w Międzyzdrojach,      
w czasie festiwalu próżności, a właściwie Festiwalu 
Gwiazd, gdzie gwiazdy odciskały swoje dłonie na 
sławnej już promenadzie. Ale gwiazdy w tym roku ja-
kieś nie za bardzo gwiazdorskie, na ale takie gwiazdy 
jakie czasy. Za to przeszedłem się po czerwonym dy-
wanie do chwili gdy mnie zatrzymał dwumetrowy 
ochroniarz i  groźnie zapytał:  
- To pan też jest gwiazdą?  
– A nie widać – odpowiedziałem mu bezczelnie pyta-
niem na pytanie i zobaczyłem wielki wysiłek umysło-
wy na jego  inteligentnej (załóżmy) twarzy, ale mnie 

wpuścił, bym w najważniej-
szym hotelu, który gościł akto-
rów (Vienna House  Amber  
Baltic) doszedł do bocznego 
skrzydła, gdzie w Sali Casino 
obejrzałem monodram, znako-
mity, „Promieniowanie” w 
wykonaniu znanej warszaw-
skiej aktorki Ewy Wencel.  
I jeszcze koncert Edyty Barto-
siewicz w natrętnym towarzystwie milionów koma-
rów… Tym razem jeszcze nie odcisnąłem dłoni, ani 
innej części ciała, ale za sto lat kto wie… 
 Byliśmy też w Trzęsaczu, gdzie fragment ściany 
gotyckiego kościoła nie dał się zdmuchnąć morskim 
falom i jest atrakcją sprzed wieków, podobnie jak 
wspaniała platforma widokowa postawiona przed kilku 
laty, która zastąpiła karkołomne schody. 
 Byliśmy też na  wyspach: Wolin (naszej), Uznam 
(pół na pół) i niemieckiej Rugii, gdzie podziwialiśmy 
słynną 140 metrową skałę, bieluśką jak śnieg, czyli 
mówiąc bardziej fachowo, kredowe klify… I malow-
nicze miasteczka, i mola – cacka architektoniczne. A 
gdy wracaliśmy to w Świnoujściu przywitało nas 
swojskie, chrumkające już po polsku ośmiozwierzęce 
stadko dzików, które prosiło nachalnie o jakiś smako-
łyk i czuło się (słusznie!) jak u siebie w domu barasz-
kując po chodnikach ulicach i skwerkach… 
 Byłem więc wszędzie, by zobaczyć to, co warte 
obejrzenia przez ciekawskiego cepra z południa – od 
latarń morskich po pływanie katamaranem. Nie wstą-
piłem tylko do parku miniatur, bo bałem się, że mogą 
mnie tam zatrzymać jako stały eksponat!  

Juliusz Wątroba

                                                                                                            

GOŚCINA 
Witóm piyknie! 
Dzisio chciołbych Wóm cosi napisać ło tych gości-
nach, kiere sie łodbywały po naszych chałpach z ło-
kazji łuroczystości rodzinnych, kościelnych i para-
fialnych czy to łu katolików czy ewangelików. Na ty 
łuroczystości schodzili sie ludzie z inszych dziedzin. 
Przychodzili znómi, downi parafianie, kierzy to z 
roztomajtych przyczyn łopuścili swojóm parafie, a 
przekludzili sie ka indzi. Nejczyńścij sie tam przy-
żynili, ale aspóń roz w roku chcieli łodwiedzić swo-
jóm downóm dziedzine i parafie, spotkać sie ze 
znómymi, z kierymi przeżyli młodość i pospóminać 
tamty roki. Tóż było łobowiónzkym, żeby tych ludzi 
po łuroczystościach kościelnych piyknie zaprosić do 
chałpy na łobiod. Starka i mamulka w tyn dziyń do 
kościoła nie szli, bo przeca trzeja było przyrychto-
wać łobiod do dómowników i gości. Tóż tym, kierzy 
szli do kościoła, przypominały: „dowejcie dobry po-
zór, kiery tam bydzie, piyknie ich na łobiod do chał-
py po kozaniu pytejcie. Pamiyntejcie pozór na łuj-

ców z Jaworzo, żeby ich 
na łobiod wzióńś, na ciot-
ke z Wieszczónt, bo pra-
wiła mi w Skoczowie – 
cióngła starka - że sie wy-
biyro w niedziele do Jo-
siynicy, a jak by tam byli 
starzy Szczuglowie z 
Miyndzyrzyczo tóż ich też 
wejście. Telki roki łu nas 
kumoróm byli, tóż radzi 
sie podziwajóm na stare śmieci.” 
To wiycie, że ci co szli do kościoła, a taki ważne za-
dani mieli, to wiela z tego kozanio nie wiedzieli, bo 
sie jyny rozglóndali za przocielami, coby też kogo 
nie pominóńć. Dyć by to była łogrómno gańba, że   
z daleka przyszli na takóm uroczystość, a żodyn ich 
na gościne nie wziył. Tóż jak sie jyny w 
kościele skończyło, zaczyli sie zbiyrać  
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do kupy. Gazda wszystkich piyknie witoł, wyściska-
li sie i szli wszyscy do swoich przocieli. Kaj z dale-
ka czuło sie wóń dobrego łobiadu. Żodyn tam dzi-
wów na takóm gościne nie rychtował. Jodło było 
proste. Zabiło sie dwie szumne kury na zupe, a z ku-
rzyny zrobiło sie fajnackóm moczke zakłócónóm 
śmietonkóm i posypanóm koperkym. Jadło sie jóm z 
chlebym abo z ryżym na swaczyne. Zaś na łobiod, 
tak jak żech spómniół była zupa kurzo ze swojskimi 
nuglami a na drugi dani faszyrki ze ziymnióczkami, 
dynstowanóm kapustóm i dobrym posłodzónym 
kómpotym. Po łobiedzie dali dobróm kawe zorko-
wóm z kołoczym. Kołocze były ze syrym, makym 
abo śliwkami. A trzeja wiedzieć, że na takij gościnie 
nie było dwóch, trzech, ale czasym dwacet ludzi i 
wiyncyj, ale do kożdego znaszło sie miejsce. Chałpy 
były małe, izby ciasne, tóż kajby sie tam zmieścili. 
Jednak gazda już mioł narychtowane kozidła, po-
stawił ich pod staróm jabłonkom, na nich doł pore 
forsztów, gaździnka przykryła tyn wielki stół łobru-
sym i zaczyli sie gościć. Radzi wszyscy byli, że sie 
mógli spotkać. Tóż zaczynała sie godka a to kaj w 
rodzinie ściele sie wiesieli, kaj chrzciny, kaj kiery je 
nimocny a trzeja mu pumóc, bo choroba moc kosz-
tuje, kogo odwiedzić i ło jeszcze moc rozmajtych 
rzeczy. Dziecka zaś góniły po zogrodzie, piyknie sie 
bawiły jedyn z drugim. Łojcóm nie przeszkodzali, 
mieli swoji zajyncia. Czas dorosłym jak i dzieckóm 
gibko mijoł. Ku wieczorowi przociele zaczyli brać 
sie ku swoim chałpóm, za gościne piyknie dziynko-
wali i żegnali sie, bo do chałpy mieli z godzine drógi 
a może i lepij. Fajnie my tu mieli łu was, godali. Za 
dwa tydnie przydziecie do nas, nie zapómnijcie, a 
dziecka weźcie ze sobóm, coby razym mógli być, 
żeby też nie zapomniały, że sóm rodzinom, a rodzi-
na to rzecz świynto. Tóż zostóńcie z Bogym! Gaz-
dowie jeszcze kónsek łodkludzili gości i wrócili sie 
ku chałpie. Gaździnka zawołała dziecka, przyniósła 
dwa stołki z chałpy na kierych postawiła wielkóm 
waniynke i zaczyło się myci garców w ciepłej wo-
dzie. Po tym w drugij waniynce z letnióm wodóm 
wszystki szkorupy sie popłókało, a dziecka już stoły 

ze szmatami i piyknie wszystko połuciyrały. Talyrze 
się jyny błyszczały, chocioż „Ludwika” nie znali. Ło 
łochrónie środowiska żodyn nie słyszał, ale wiedzioł 
kożdy, że te ziemie, kiero rodzi chlyb, trzeja łopa-
trować a nie truć. Gazda zaś w tym czasie posklu-
dzoł stół spod jabłonki do stodoły. Po robocie 
dómownicy siedli se wszyscy do kupy radzi, że tyn 
dziyń tak piyknie przeżyli. Podziwali sie  na staróm 
jabłóń i zdało sie im, że i łóna je rada, że mógła pod 
swojóm korónóm gościć całóm familije. Dzisio po 
rokach niejedna starszo paniczka spómino ty gości-
ny i to proste jodło nic nie łudziwnióne i fórt se 
rozmyślo, co to ta stareczka z mamulkóm do tego 
jodła dowała, że to tak piyknie wóniało. Bo łóna, 
choćby nie wiym jak sie starała, tego szmaku wydo-
być ni może. Ja, jo wiym, tóż wóm dzisio powiym, 
że nasze starki łużywały przyprawy kierej dzisio tak 
strasznie brakuje, a w żodnym supermarkecie ji ku-
pić nielza. Ta przyprawa, kierej łużywały nazywo 
sie: miłość, zaradność, łodpowiedzialność za rodzi-
ne. Robiły to wszystko z serca. Supermarketów nie 
znały, ale miały kopaczke i grabie, kierymi łopatro-
wały swój mały zogónek. Łón zaś jim łodpłacoł 
piyknymi łurodami, z kierych łumiały łuwarzyć jo-
dło proste ło niepowtarzalnym szmaku. Czynsto 
spóminóm tyn minióny świat, tych ludzi, kierych jo 
bosonogimi nazywoł bo widzym jak szłapióm kole 
chałpy boskym. Widzym staróm Sikorzynóm co ło-
posała czysty fortuch i boso leci do sklepu, a w nie-
dziele łod Łazów widzym jak boso idóm stary Gunia 
z Guninóm, stary Chałpski i insi ludzie. W gorści 
dzierżóm bótki, coby przed kościołym w krzypopie 
nogi se łożbluchać i bótki wzuć. Szłapy majóm 
twarde, piynty popykane, ale serca miynki napeł-
nióne miłościóm ku drugim ludzióm. Dzisio sły-
szymy w telewizorze jak reklamujóm roztomajte 
maści a łolejki coby se szmarować szłapy żeby były 
miynki jak pupa niemowlaka. Szkoda jyny, że wielu 
dzisiejszych ludzi serca sóm twarde, napełnióne py-
chóm, zazdrościóm i złośliwościóm i żodyn łolejek i 
krym na to pumóc ni może.  

 J. N. Josiyniczanin
 

TEREN PO BYŁEJ LECZNICY WETERYNARYJNEJ 
      Na dzień dzisiejszy, trwają tam prace z rekultywacją tego terenu. Po wyburzeniu starego budynku 

lecznicy chcemy zasypać wąwóz, przesunąć rów odwadniający przyległe ulice. Będzie to wykonywane 

przez firmę , która przebudowuje dzisiaj drogę cieszyńską. Podpisaliśmy porozumienie, że gmina Ja-

sienica przekaże materiał     w formie rur i studni do odwodnienia, a firma, która wywozi ziemię nieod-
płatnie wyrówna teren. Myślę, że ten rok będzie czasem, kiedy ten teren będzie wyrównany. 

Również takie porozumienie podpisaliśmy z firmą EUROVIA w okolicy Hiacyntów, gdzie dwudziesto 

arowy teren zostanie wyrównany. Jednocześnie firma EUROVIA zobowiązała się do położenia 350 

metrów dywanika asfaltowego. Na jednym z tych terenów zostanie wybudowany plac zabaw dla dzieci. 
Grunt 20-to arowy jest dostępny od strony ul. Astrów i Liliowej. Jest tam mały strumyk, który mógłby 

przy dostosowaniu służyć dla dzieci. 

Wójt Gminy 
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STRAŻACY DOSTALI NOWY SPRZĘT RATOWNICZY 

Fundacja Faktu doceniła strażaków ze Święto-
szówki w niesieniu pomocy innym i ufundowała jed-
nostce torbę PSP-R1 wraz ze sprzętem do ratowania 
życia.  

Do Fundacji wpłynęło 700 zgłoszeń z jednostek 
OSP z całej Polski. Aby otrzymać PSP-R1, należało 
przysłać pisemne zgłoszenie z jego uzasadnieniem. 
Wśród sześciu zwycięzców znalazła się OSP Święto-
szówka. Bogato wyposażona torba PSP R1 wraz z de-
ską ortopedyczną i zestawem opatrunków hydrożelo-
wych w środę 19 lipca uroczyście została przekazana 
w siedzibie jednostki.  

– Cieszę się, że OSP Świętoszówka z naszej gminy 
została doceniona w skali całej Polski. Jesteśmy dum-
ni ze strażaków z naszych jednostek, ale też wiemy, 
że możemy na nich liczyć. Dlatego jako gminna spo-
łeczność łożymy wszelkich starań, aby zapewnić im 
możliwie najlepsze warunki do wykonywania ich 
służby – mówił Janusz Pierzyna, wójt Jasienicy, jed-
nocześnie prezes Gminnego Zarządu Ochotniczych 

Straży Pożarnych, który uczestniczył w przekazaniu 
sprzętu.  

Torbę odebrali Józef Ryrych, prezes OSP Święto-
szówka, Paweł Rojczyk, naczelnik OSP Świętoszów-
ka, oraz druhny i druhowie tutejszej jednostki. W ra-
mach spotkania strażacy przygotowali symulację wy-
padku drogowego z udziałem motocyklisty.  

Strażacy ze Świętoszówki działają od 90 lat, niosąc 
pomoc mieszkańcom gminy Jasienica, a także oso-
bom, które uległy wypadkowi na drodze S 52, przy 
której znajduje się Świętoszówka. W ubiegłym roku 
strażacy z OSP Świętoszówka interweniowali dzie-
więć razy w czasie wypadków drogowych. Łącznie do 
miejscowych zagrożeń wyjeżdżali 25 razy, do tego 
należy doliczyć też cztery pożary.  

W akcjach ratowniczych może brać udział 30 stra-
żaków z tutejszej jednostki, wśród członków zwy-
czajnych jednostki jest 57 mężczyzn i 8 pań, które 
tworzą Kobiecą Drużynę Pożarniczą.  

www.jasienica.pl 

NOWE WNIOSKI 500 PLUS 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jasienicy informuje, że będzie przyjmował wnioski na nowy okres za-
siłkowy i świadczeniowy.  
Od 1 sierpnia GOPS będzie przyjmował wnioski na okres 2017/2018. Dotyczy to wniosków o ustalenie prawa 
do świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, a także świadczenia 500 plus. Wnioski będą przyjmowane 
w poniedziałki, środy i czwartki od godz. 7 do 15, we wtorki od 7 do 16, a w piątki od 7 do 14.  
Formularze wniosków na wszystkie świadczenia można otrzymać w GOPS Jasienica, jak również ściągnąć w 
wersji elektronicznej ze strony GOPS (www.gops.jasienica.pl) lub Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Spo-
łecznej (http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin/).  
Ośrodek zachęca do składania wniosków drogą elektroniczną. Można to zrobić za pośrednictwem ministerialne-
go Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia, bankowości elektronicznej, Platformy Usług Elektronicznych 
ZUS (PUE ZUS) oraz Profilu Zaufanego.  

M. Klajmon , Kierowniczka GOPS w Jasienicy 

KTO MA OBOWIĄZEK DBAĆ O CZYSTOŚĆ KOMINA? 

Przepisy zobowiązują również właściciela lub zarządcę nieruchomości do czyszczenia kominów. Mówi o tym § 34 rozporządzenia 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiek-
tów budowlanych i terenów. Zgodnie z nim, trzeba czyścić przewody wentylacyjne, dymowe, spalinowe. Najczęściej - cztery raz w roku - 
w budynkach, które są opalane węglem, drewnem lub innym paliwem stałym. Rzadziej - dwa razy w roku - czyści się przewody w budyn-
kach opalanych gazem, olejem lub innym paliwem ciekłym, natomiast przewody wentylacyjne - raz w roku. 

Za zaniedbanie czyszczenia kominów można zostać ukaranym grzywną do 5 tysięcy złotych, nałożoną w postępowaniu sądowych, w 
trybie postępowania w sprawach o wykroczenia. Poza tym osoba, która ubezpieczyła swój dom na przykład od pożaru, a nie może udo-
wodnić, że regularnie czyściła i sprawdzała przewody, pozbawia się szansy na odszkodowanie za poniesione straty. 
Podstawa prawna: 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. nr 243 poz. 1623 z 2010 r. ze zmianami). 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej 
budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 109 poz. 719 z 2010 r.). 
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PIKNIK RODZINNY Z PIŁKĄ W TLE 
Trenerzy, młodzi piłkarze i ich rodzice oraz mieszkań-

cy Grodźca bawili się podczas I Pikniku Rodzinnego z 

„ZAMKIEM” zorganizowanym przez tutejszy klub pił-

karski LKS ZAMEK Grodziec.  
Podczas pikniku w upalną niedzielę organizatorzy po-

myśleli o najmłodszych uczestnikach zabawy. Na stadio-

nie zamka przy miejscowej szkole rozegrany został mecz 

piłki nożnej rodzice kontra dzieci . Dzięki zaangażowaniu 

sponsorów i różnych instytucji można było wziąć udział w 

różnych konkurencjach sportowych, poskakać na dmu-

chanym zamku lub skosztować waty cukrowej. Uczestni-

cy imprezy mogli posilić się pysznym jedzeniem przygo-

towanym przez Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w 

Grodźcu.  
W trakcie trwania zabawy druhowie z OSP Grodziec 

przeprowadzili pokaz rozwijania i działania węża strażac-

kiego. Z kolei Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza zapre-

zentowała zasady i prawidłowe wykonanie masażu serca 

oraz sztucznego oddychania. Chętni mogli sprawdzić się 
na ile potrafią pomóc potrzebującym. Największą atrakcją 
było oczywiście polewanie wszystkich wodą z węży stra-

żackich, ku wielkiej radości najmłodszych.  
Można było też zakupić losy w loterii fantowej i stać 

się posiadaczem ciekawych nagród. Dochód uzyskany z 

ich sprzedaży oraz inne środki pozyskane podczas pikniku 

zostaną przeznaczone na rozwój nowej grupy żaków 

młodszych.  
www.jasienica.pl 

IMPREZA SPORTOWA W RUDZICY 
W sobotę 15 lipca w sołectwie Rudzica odbyły się dwie imprezy sportowe. Na stadionie oraz na hali sporto-

wej w Rudzicy.  
Klub Sportowy Rudzica w sobotę zorganizował turniej siatkówki o puchar Wójta Gminy Jasienica oraz mecz 

piłki nożnej dwudziestolatkowie kontra trzydziestolatkowie o puchar przechodni prezesa KS RUDZICA.  
W turnieju siatkówki zwyciężyła drużyna z Czechowic-Dziedzic i to ona wyjechała do domu z pięknym pu-

charem. Natomiast w meczu piłki nożnej dwudziestolatkowie nie dali szans rywalom i to oni zawładnęli pucha-
rem.  

Po zakończonych zawodach uczestnicy spotkali się na wspólnym grillu zorganizowanym obok tutejszej 
strażnicy. Tam też w imieniu wójta Janusza Pierzyny, zastępca wójta wręczył puchary dla zwycięzców, a także 
nagrody pocieszenia dla pokonanych.    

Imprezę objął swoim patronatem Wójt Gminy Jasienica.  
(Cz. Gawlas)  
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GMINNY OŚRODEK KULTURY I JEGO FILIE 
Zajmuje się upowszechnianiem i promowaniem kultury lokalnej w kra-
ju i za granicą. Organizuje koncerty, wystawy, imprezy artystyczne, 
festyny, imprezy kulturalno-rozrywkowe, patronuje lokalnym twórcom 
i zespołom oraz prowadzi działalność wydawniczą. Prowadzi szeroką 

działalność związaną z organizacją czasu wolnego mieszkańców.  
Z bogatą ofertą zajęć stałych i cyklicznych, skierowaną do dzieci, młodzieży i dorosłych,        
w GOK i jego filiach można zapoznać się na stronie:  www.gokjasienica.pl  

CO ZA NAMI… 

WAKACJE W GOK 
Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy w lipcu przygo-
tował bogatą ofertę zajęć wakacyjnych dla dzieci z te-
renu Gminy Jasienica.  
W pierwszej połowie wakacji zajęcia odbywały się w 
ośrodkach GOK-u w Bierach, Mazańcowicach, Rudzi-
cy, Jasienicy, Międzyrzeczu Górnym i Mazańcowicach.  
W Bierach dzieci w tym roku miały już okazję potań-
czyć w czasie zajęć z zumby, pograć w piłkę, sprawdzić 
swoje siły w przeciąganiu liny, czy współzawodniczyć 
w wyścigach w trakcie zabaw ruchowych. Tworzyły 
również piękne pamiętniki, których stronę tytułową 
wykonały w technice pergamano. Nie zabrakło cieszą-
cych się ogromną popularnością rozgrywek w trakcie 
zajęć z gier planszowych, które dostarczyły mnóstwo 
emocji. Na koniec dzieci przeniosły się w świat trój-

wymiarowy, drukując swoje imiona i proste formy 
przestrzenne za pomocą pisaków 3D.  
Z kolei w Rudzicy, bogaty program zajęć wakacyjnych 
obejmował m.in. zabawy muzyczno-ruchowe, anima-
cyjne i z językiem angielskim, zajęcia plastyczne. Prze-
prowadzono również warsztaty: biżuterii, haftu, papie-
rowej wikliny, bibułkarstwa, kaligrafii, breakdance, 
zumby, a nawet zajęcia ogrodnicze. Dzieci miały oka-
zję tworzyć dzieła z mas plastycznych, portrety malo-
wane owocami, serca z papierowej wikliny, czy maleń-
kie ogródki. Wiele emocji dostarczyły warsztaty detek-
tywistyczne, podczas których uczestnicy rozwiązywali 
zagadki wraz z książkowym „Detektywem Pozytywką. 
Cierpliwości i precyzji uczyły natomiast warsztaty ka-
ligrafii, gdzie w ogromnym skupieniu powstawały mi-

sternie ozdobio-
ne inicjały.  
Na zakończenie 
dzieci uczestni-
czyły w wy-
cieczce do „Ko-
ziej Zagrody” w 
Brennej, gdzie 
brały udział w 

warsztatach 
tworzenia ziel-
ników, miały też 
okazję pogła-
skać i nakarmić 
kozy, a na ko-
niec upiec na 
ognisku kiełba-
skę  i spróbować pysznej ziołowej herbatki z syropem z bzu. 
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 Reklama  
w miesięczniku 

„Jasienica” 

tylko  0,60 zł   za 1 cm2 

Ogłoszenia drobne 

– 1 zł  - za słowo 

BIURO RACHUNKOWE ELDORO 

ANNA BABICKA 
Świadczymy usługi w zakresie księgowości  

dla firm   i osób prywatnych. 
Posiadamy wszelkie niezbędne kwalifikacje  

 oraz dokumenty do usługowego prowadzenia 
ksiąg rachunkowych. 
43-385 Jasienica 484 

Tel: 505-004-281  

 www.ksiegowosc-eldoro.pl 
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�  Z A K Ł A D  P O G R Z E B O W Y  �  
SZYMALA ALEKSANDER 
Świętoszówka, ul. Szkolna 138 

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

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

� autokarawan � wieńce i wiązanki � przewóz zwłok po terenie całego kraju � 
sprzedaż  i  dostarczanie trumien � zabieranie zwłok na życzenie klienta do chłodni � 

� możliwość kremacji zwłok � 
I S T N I E J E  M O Ż L I W O Ś Ć  B E Z P R O C E N T O W E G O  K R E D Y T O W A N I A  U S Ł U G  

   

„ M E T A L - M A X ”  

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

Poleca: 

� gwoździe, śruby, nakrętki, 
podkładki 

� narzędzia ogrodowe 
� elektronarzędzia 
� artykuły elektryczne 
� artykuły spawalnicze 
� farby 

Zapraszamy 

Od poniedziałku do piątku    8
00 

- 16
30

 

sobota     8
00 

- 13
30

 

 

 

EKSPRESOWA NAPRAWA 

I WYKONANIE PROTEZ 

BIERY, ul. Ogrodowa 

TEL.:    504 131 134 
                                33 819 48 77 

   

USŁUGI ZWYŻKĄ 

Zasięg pracy: 

18m wysokość, 8 m w bok 

oraz usługi piłą spalinową 

Świętoszówka, tel. 572685 990 
e-mail: zwyzkaswietoszowka@onet.pl 

 
ZAKŁAD KOMUNALNY  

W JASIENICY 
świadczy 

USŁUGI ASENIZACYJNE 
(wywóz nieczystości ciekłych) 

na terenie sołectw Gminy Jasienica 

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

33/815 37 29 lub 33/829 31 47 
 

www.komunalny.jasienica.pl 

   
 

 
KWIACIARNIA „STOKROTKA” 

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

Zapraszamy:    900-1630 
w soboty  900-1300 

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

DEKORACJE KOŚCIOŁÓW 
I SAL WESELNYCH 

Jesteśmy na facebooku 
Serdecznie zapraszamy 

www.kwiaciarniamiedzyrzecze.pl. 
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