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RELACJE WÓJTA GMINY JASIENICA 
V JOSIYNICKI ŻNIWO-
WANI 

W sobotę 4 sierpnia 
mieliśmy okazję spotkać 
się kolejny raz na Josiy-
nickim Żniwowaniu. To 
spotkanie daje nam satys-
fakcję uczestniczenia w 
obrzędach dożynkowych, 
jak również kibicowania 
osobom, które zmagają się 

w konkurencjach w formie zabaw, takich jak koszenie, 
klepanie kosy, żęcie sierpem, czy młócenie cepem. 
Wprowadzając Żniwowani na stałe do kalendarza co-
rocznych imprez gminnych chcieliśmy pokazać na-
stępnemu pokoleniu, jak kiedyś pracowało się na polu. 
Chciałbym serdecznie podziękować wszystkim druży-
nom, które zostały wystawione przez sołectwa naszej 
gminy i zaprzyjaźnionych miejscowości, również 
wszystkim zespołom, które wystąpiły podczas impre-
zy. Bardzo dziękuję również organizatorom, którzy z 
takim pietyzmem przygotowali i same zawody, i całą 
oprawę wydarzenia, dziękuję Radzie Sołeckiej Jasie-
nicy na czele z sołtysem Bronisławem Szalbotem, pa-
niom z KGW, druhom ze straży, pracownikom Gmin-
nego Ośrodka Kultury i pracownikom Urzędu Gminy. 

LATO W JASIENICY 
Kolejną udaną imprezą było również 24. już Lato 

w Jasienicy, o czym świadczyły tłumy uczestników. 
Mieliśmy okazję przyjąć bardzo wielu gości spoza na-
szej gminy, ale licznie udział wzięli przede wszystkim 
mieszkańcy. To świadczy o tym, że utożsamiają się z 
naszą gminą, chcą tu być, wspólnie świętować. I za to 
chciałbym podziękować naszym mieszkańcom, za 
serdeczność, z jaką się spotykamy, za wsparcie, które 
otrzymujemy każdego dnia. 

Były to trzy dni pełne spotkań z kulturą, dziedzic-
twem, ale i rozrywką. Bardzo serdecznie dziękuję 
wszystkim, którzy przygotowali Lato w Jasienicy, po-
czynając od pracowników Urzędu Gminy i Gminnego 
Ośrodka Kultury, służbom porządkowym, strażakom, 
służbom gastronomicznym, radom sołeckim, paniom z 
KGW oraz wszystkim innym, którzy tak licznie doło-
żyli się ze swoją cegiełką do wspólnego wysiłku i zor-
ganizowania tego święta. 

FESTYN W BIERACH 

W sobotę 14 lipca społeczność Bier zorganizowała fe-
styn sołecki. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, 
którzy podejmują się tego typu spotkań w sołectwach, 
gdyż integrują one mieszkańców, czasem rozwiązują i 

łagodzą sąsiedzkie niesnaski. Myślę, że warto takie 
spotkania organizować, aby ludzie mieli okazję pobyć 
ze sobą, wymienić poglądy, zabawić się, ale też ucie-
szyć się swoją obecnością. 
PRZEGLĄD ZESPOŁÓW REGIONALNYCH 

Jak co roku w Rudzicy w niedzielę 8 lipca wzięli-
śmy udział w Przeglądzie Zespołów Regionalnych. 
Mieliśmy okazję z uznaniem oglądać występy osób, 
zrzeszonych w zespołach tanecznych i muzycznych z 
naszego terenu, a także podziwiać gości, którzy przy-
jeżdżają na ten przegląd. 

Myślę, że każdy, kto chce pozostawić coś po sobie, 
to właśnie w dziedzinie kultury, obrzędowości, zwy-
czajów, naszego regionalnego i ojczystego dziedzic-
twa ma ku temu najlepszą okazję. Ten spadek otrzy-
maliśmy od naszych przodków, powinniśmy więc 
przekazać go następnemu pokoleniu, wzbogacony o 
kolejne zwyczaje i wartości, które wspólnie tworzy-
my. 
WIĘCEJ NA REMONTY DRÓG 

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy zostały przezna-
czone dodatkowe kwoty na remonty dróg. Obecnie 
trwają odbiory techniczne i prace, związane z rozli-
czeniem i zapłatą wykonawcom za ich pracę. Warto 
dodać, że dołożyliśmy również 500 tys. zł na remonty 
cząstkowe, a także na odwodnienia dla wszystkich so-
łectw. 

Pieniądze zostały podzielone według klucza, który 
został zgodnie przyjęty przez wszystkie sołectwa. 
Mamy przyjęty wzór podziału – każde sołectwo dosta-
je proporcjonalną część z tej kwoty według liczby 
mieszkańców, płaconych podatków, wielkości sołec-
twa i kilometrów dróg. Następnie o przeznaczeniu 
pieniędzy na to, które fragmenty dróg należy wyko-
nać, decyzję podejmuje rada sołecka wraz z radnymi z 
danego sołectwa. Ta informacja trafia z powrotem do 
Urzędu Gminy, gdzie pracownicy podejmują już reali-
zację wskazanych zadań zgodnie z procedurami pod 
kątem prawnym, finansowym i merytorycznym. 

Myślę, że tegoroczne remonty i nowe dywaniki as-
faltowe wzbogacą naszą infrastrukturę, którą już od 
kilku lat stopniowo i skrupulatnie remontujemy i po-
szerzamy. 

PODZIĘKOWANIE DLA KIEROWNIK GOPS 
Na lipcowej sesji Rady Gminy Jasienica złożyliśmy 

podziękowanie dla pani Małgorzaty Klajmon, kierow-
nik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jasieni-
cy, za 28 lat pracy na tym stanowisku, a także za 45 lat 

pracy zawodowej. Z powodu przejścia na emeryturę  
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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-
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RELACJE WÓJTA GMINY JASIENICA 
powstał wakat na tym stanowisku, dlatego został prze-
prowadzony konkurs. Na nowego kierownika GOPS 
została wybrana pani Dorota Kominek. Życzymy, aby 
nowa pani kierownik równie udanie przez co najmniej 
tyle samo lat piastowała tę funkcję, służąc pomocą 
osobom z naszej gminy, które wymagają wsparcia. 

DWÓR SPRZEDANY 

W środę 18 lipca podpisałem akt notarialny sprze-
daży prywatnemu właścicielowi dworu w Rudzicy. 
Cena, którą otrzymała Gmina za sprzedaż tej nieru-
chomości wyniosła 375 tys. zł. Nowy właściciel chce 
wyremontować to miejsce i tam zamieszkać. Histo-
rycznie dwór przed wojną miał swojego właściciela, 
potem przez „władzę ludową” został mu odebrany i 
trafił do Gminy Jasienica. 

Pieniądze, uzyskane ze sprzedaży dworu, chcemy 
przeznaczyć na dodatkowe inwestycje, które będą słu-
żyć całej społeczności sołectwa Rudzica, takie jak po-
szerzenie boiska i wykonanie nawierzchni tartanowej 
na bieżni. Chcemy też wykonać parking przy ośrodku 
zdrowia, a przy okazji nowe odwodnienie całego oko-
licznego terenu, jak również zamierzamy położyć dy-
wanik asfaltowy na parkingu za szkołą. 
NOWA PRYWATNA INICJATYWA 

We wtorek 10 lipca podpisałem akt notarialny 
sprzedaży działki przy stacji PKP w Jasienicy. Za 55 
arów gruntu wpłynęło do Gminy Jasienica 550 tys. zł. 
Właściciele zakupili również sąsiednią działkę, która 
była własnością osoby prywatnej. Na tym scalonym 
terenie, nowy właściciel ma zamiar utworzyć zakład 
obróbki drewna. Przez wiele ostatnich lat ten rejon był 
opuszczony i zaniedbany, teraz to miejsce może stać 
się kolejną wizytówką gospodarczą naszej gminy, na 
co bardzo liczymy. 

NOWY SPRZĘT DLA STRAŻAKÓW 

W poniedziałek 16 lipca spotkaliśmy się z druhami 
ze wszystkich 12 jednostek OSP gminy Jasienica. 
Uroczyście przekazaliśmy im sprzęt medyczny, zaku-
piony za pieniądze, jakie pozyskaliśmy poprzez dofi-
nansowanie kwotą 106 tys. zł z Ministerstwa Sprawie-
dliwości. To 10 zestawów ratunkowych R-1 oraz 8 de-
fibrylatorów, które zasilą teraz wyposażenie naszych 
jednostek. 

Warto dodać, że na tę uroczystość do wręczania 
sprzętu zaprosiliśmy pana ministra rodziny, pracy i 
spraw społecznych Stanisława Szweda, jak również 
pana wicewojewodę Jana Chrząszcza, był również z 
nami pan Komendant Miejski Państwowej Straży Po-
żarnej w Bielsku-Białej brygadier Zbigniew Mizera. 

ŚWIĘTO POLICJI 
W piątek 13 lipca obchodziliśmy Święto Policji. Z 

tej okazji wziąłem udział w uroczystościach przed 
nowym gmachem Policji w Bielsku-Białej. Trzeba 
podkreślić, że nowa siedziba budzi podziw, gmach jest 
bardzo nowoczesny, funkcjonalny i dobrze dopasowa-
ny do potrzeb strzegącej naszego bezpieczeństwa Po-
licji. Chcę serdecznie pogratulować panu inspektorowi 

Piotrowi Kuci, zastępcy Komendanta Wojewódzkiego 
Policji w Katowicach, który w ten sposób oddał do 
użytku kolejny nowoczesny obiekt Policji na terenie 
byłego województwa bielskiego, pozyskując na te in-
westycje środki zarówno w Komendzie Wojewódzkiej 
w Katowicach, a wcześniej pracując w Komendzie 
Głównej. Te działania przekładają się bezpośrednio na 
bezpieczeństwo w naszym regionie. Gratuluję również 
Miejskiemu Komendantowi Policji panu inspektorowi 
Krzysztofowi Herzykowi i życzę wszystkim policjan-
tom wiele sił do służby, aby też zawsze spotykali się z 
szacunkiem ze strony obywateli. 

SZTANDAR DLA OSP MIĘDZYRZECZE DOLNE 

W sobotę 7 lipca świętowaliśmy w Międzyrzeczu 
Dolnym 125-lecie założenia tamtejszej jednostki stra-
żackiej. Jako wójt, a zarazem prezes Gminnego Zarzą-
du OSP w Jasienicy, serdecznie gratuluję wszystkim 
druhom organizacji tego jubileuszu, a także pragnę 
podziękować gościom za przybycie. Chcę również po-
gratulować jednostce otrzymania nowego sztandaru, 
który będzie ich wizytówką. Cieszy mnie także, że 
druhny z Międzyrzecza Dolnego podczas tegorocz-
nych Gminnych Zawodów Sportowo-Pożarniczych 
zdobyły pierwsze miejsce. To wszystko świadczy o 
dużym zaangażowaniu się druhów w życie społeczne 
swojej miejscowości i całej gminy, jak również w 
służbę niesienia ratunku i pomocy drugiemu człowie-
kowi. Życzę, aby kolejne lata działalności przynosiły 
równie dużo satysfakcji. 

GRUNTY BOISKA W LANDEKU 
We wtorek 3 lipca spotkałem się z przedstawicie-

lami Państwowej Akademii Nauk z Warszawy w 
sprawie uregulowania kwestii własności terenu pod 
boiskiem w Landeku. Ta sprawa ciągnie się od wielu 
lat, w tym czasie w gospodarstwie w Gołyszu, które 
zarządza tym terenem, zmieniło się już czterech dy-
rektorów, a kwestia ciągle nie została doprowadzona 
do końca. 

Obecnie być może jednak uda nam się w końcu ten 
teren przejąć na rzecz Gminy Jasienica i tym samym 
stać się prawowitym właścicielem, a nie jedynie użyt-
kownikiem. 

SKWER DLA MIESZKAŃCÓW 

Został dokończony remont otoczenia skweru koło 
Urzędu Gminy. Prace prowadzone były skrupulatnie, 
napotykaliśmy przy tym na wiele problemów z wyko-
nawcami, bo nie było chętnych firm do zrealizowania 
tego zadania. Na szczęście jednak jest to już za nami, 
a urządzenie skweru dobiega finiszu. Teraz czas na 
ocenę mieszkańców, ale często widząc w tym miejscu 
odpoczywających ludzi, mam wrażenie, że się podoba. 

Warto przypomnieć sobie, jak wyglądał ten rejon 
jeszcze półtora roku temu, aby mieć satysfakcję, że 
mamy takie przyjazne miejsce do odetchnięcia. 
Oprócz zasadzenia zieleni chcę zwrócić uwagę na wy-
pływającą z trzech głazów wodę.  
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To solanka, mam nadzieję, że będzie oddziaływać 
uspokajająco na tych, którzy mają problemy dnia co-
dziennego. 

Można mieć tylko prośbę do wszystkich użytkow-
ników odnowionego skwerku, abyśmy uszanowali ro-
śliny, które zostały posadzone, aby cieszyły nas swymi 
barwami i zapachem przez cały okres wegetacji. 

APEL DO WŁAŚCICIELI CZWORONOGÓW 
Apelujemy do mieszkańców, którzy są właścicie-

lami zwierząt o dopilnowanie swoich psów, aby nie 
opuszczały terenów posesji i nie wychodziły na ze-
wnątrz. Przez brak nadzoru psy wychodzące na ulicę 
stwarzają zagrożenie dla ruchu samochodów, dla pie-
szych, ale również pojawia się potencjalne zagrożenie 
atakowania przez wypuszczone psy dziko żyjących 

zwierząt. Wałęsające się psy powodują, że spłoszone 
zwierzęta wbiegają na jezdnię, co może doprowadzić 
do bardzo groźnych wypadków z poruszającymi się 
ulicą pojazdami. 

Dlatego proszę, aby każdy, kto posiada psa, doło-
żył wszelkich starań, aby odpowiednio zabezpieczyć 
swoją posesję i nie dopuszczać psów do wychodzenia 
z jej terenu. Należy ostrzec właścicieli przed konse-
kwencjami, związanymi z pogryzieniami przez ich 
psy, czy spowodowania wypadku drogowego. W ta-
kiej sytuacji odpowiedzialność ciąży na właścicielu 
zwierzęcia. W dzisiejszym świecie, rozwijających się 
usług prawnych, może to doprowadzić do bardzo do-
tkliwych skutków finansowych. 

Notował Mirosław Łukaszuk 

 

ROZMOWA O ZJEŹDZIE W GRODŹCU 
Na zaproszenie wójta Janusza Pierzyny przyjechali do 

Gminy Jasienica wiceminister rodziny, I wicewojewoda 
śląski oraz dyrektor katowickiego oddziału Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.  

O możliwościach wykonania pełnego węzła komuni-
kacyjnego na drodze ekspresowej S52 w rejonie Grodźca i 
Świętoszówki rozmawiano w poniedziałek 16 lipca na 
spotkaniu u wójta gminy Jasienica Janusza Pierzyny.  

Poza gospodarzem w spotkaniu wziął udział wicemini-
ster rodziny, pracy i spraw społecznych, a zarazem poseł 
Stanisław Szwed, I wicewojewoda śląski Jan Chrząszcz 
oraz Michał Mendrok, dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad w Katowicach. – W ciągu najbliż-
szych lat zamierzamy zrealizować projekt Jasienickiego 
Kurortu Zamkowego. To oznacza, że rejon ten się ożywi. 
Już teraz obciążenie ruchem skrzyżowań z ekspresówką na 
terenie naszej gminy jest duże, dlatego chcemy, aby w Grodźcu powstał zjazd z S52 od strony Bielska, co znacz-
nie ułatwi komunikację, a zarazem zmniejszy się ruch koło urzędu gminy – wyjaśnia wójt Janusz Pierzyna.  

Wójt dodaje, że podjęto starania o wpisanie tego węzła do planu przestrzennego zagospodarowania. W tym 
rejonie są też tereny, które stosunkowo niewielkim kosztem pozwolą na wykonanie takiego zjazdu. Koncepcja 
zakłada, że po zjeździe z drogi ekspresowej od strony Bielska kierowca dojeżdżałby do ronda, które skieruje go 
na kolejne skrzyżowanie – rondo na starej ul. Cieszyńskiej, gdzie ruch zostałby rozdzielony na ten w kierunku 
Grodźca oraz w stronę Świętoszówki. Jednocześnie to pierwsze rondo umożliwiałoby również wjazd na drogę 
ekspresową i jazdę w kierunku Cieszyna.  

Pomysł wspiera poseł Stanisław Szwed. Zastrzega jednak, że obecnie w budżecie Państwa nie ma pieniędzy 
na tę inwestycję. – Pierwszeństwo mają nowe autostrady i drogi ekspresowe. Będziemy jednak rozmawiać w Mi-
nisterstwie Infrastruktury, aby wpisać projekt w plany inwestycyjne – mówi Szwed.  

www.jasienica.pl 

TRWA BUDOWA OŚRODKA W MAZAŃCOWICACH 
Do końca października potrwają prace przy budowie nowego ośrodka zdrowia w Mazańcowicach.  

Nowy ośrodek zdrowia powstaje obok strażnicy OSP, obecnie również rozbudowywanej. Działkę o powierzchni ok. 10 arów, właśnie z 
myślą o budowie w tym miejscu nowej przychodni, Gmina zakupiła jeszcze w 2016 r. – Mazańcowice należą do jednego z najprężniej 
rozwijających się sołectw naszej gminy. Z roku na rok przybywa mieszkańców, toteż dotychczasowa przychodnia przestaje wystarczać. 
Co gorsza, ośrodek zdrowia funkcjonuje w starym budynku o nienajlepszym stanie technicznym. Nowa przychodnia będzie przestronna, 
tym samym zostaną rozwiązane problemy lokalowe podstawowej opieki zdrowotnej w tym rejonie naszej gminy – wyjaśnia wójt Janusz 
Pierzyna. Kubatura budynku wynosi 1600 m sześc. Parter zajmie rejestracja, trzy gabinety lekarskie i jeden zabiegowy, z kolei na użyt-
kowym poddaszu jako osobnej kondygnacji powstanie gabinet lekarski, biuro i pomieszczenie socjalne. W budynku będą oczywiście toa-
lety, także szatnia, oraz winda, która pozwoli wjeżdżać na piętro osobom niepełnosprawnym. Każde z pięter będzie miało po 152 mkw. 
powierzchni, koszt całości wyniesie 1,5 mln zł. Inwestycja osiągnęła stan surowy zamknięty, obecnie trwają prace we wnętrzach.  

www.jasienica.pl 
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DZIEŃ KULTURY REGIONALNEJ 
W RUDZICY 

8. lipca w Rudzicy, odbył się Dzień Kultury Re-
gionalnej. Było barwnie i wesoło. Publiczność dopi-
sała, a podczas występów gorąco oklaskiwała zespo-
ły.  

A na scenie zaprezentowały się Zespoły Regio-
nalne: „Grodźczanie”, „Międzyrzeczanie”, Zespół 
Śpiewaczy Miasta Petřvald, „Bierowianie, „Jasieni-
czanka” oraz Regionalny Zespół „Dudoski”. Każdy 
zespół otrzymał pamiątkową statuetkę, którą wrę-
czył wójt Janusz Pierzyna.  

Koncertom towarzyszyły: warsztaty malowania 
na szkle z wykorzystaniem tradycyjnych motywów i 
wzorów zdobniczych. 

Było wiele dla „ducha”, ale nie zabrakło także 
dla  „ciała”, na stoisku zorganizowanym przez Radę 
Sołecką i KGW Rudzica. 

Organizatorami Dnia Kultury Regionalnej byli: 
Gmina Jasienica oraz Gminny Ośrodek Kultury w 
Jasienicy.  

Uczestniczka 

 

ŁATWIEJ NIEŚĆ POMOC 
Osiem defibrylatorów i 10 bardzo dobrze wypo-

sażonych zestawów ratowniczych PSP R-1 trafiło w 
poniedziałek do 12 jednostek OSP na terenie gminy 
Jasienica. – Wiem, że będziecie z nich właściwie 
korzystać, aby ratować ludzkie życie – mówił dru-
hom wójt Janusz Pierzyna.  

Wójt pozyskał blisko 107 tys. zł dofinansowania 
do nowoczesnego sprzętu dla ochotniczych straży 
pożarnych. To 99 proc. całej kwoty, jaką trzeba było 
zapłacić za defibrylatory oraz zestawy ratownicze 
wraz z szynami Kramera i deskami ratowniczymi. 
Pieniądze pochodzą z Funduszu Pomocy Pokrzyw-
dzonym oraz Pomocy Pespenitancjarnej – Funduszu 
Sprawiedliwości. W poniedziałek 16 lipca w towa-
rzystwie gości, wiceministra rodziny, pracy i spraw 
społecznych Stanisława Szweda, I wicewojewody 
śląskiego Jana Chrząszcza oraz komendanta miej-
skiego bielskiej Państwowej Straży Pożarnej bryg. 
Zbigniewa Mizery, wójt uroczyście przekazał stra-
żakom nowy sprzęt.  

Wójt prezentował gościom wysokie kwalifikacje 
druhów z 12 jednostek OSP gminy Jasienica. – 
Można mieć magazyny pełne najlepszego sprzętu, 
ale sam sprzęt nie niesie ratunku. To bardzo sobie 
cenię, że potraficie go używać i zawsze jesteście go-
towi nieść pomoc drugiemu człowiekowi – mówił 
wójt strażakom. – Dziś przekazujemy wam ten do-
bry i nowoczesny sprzęt. Ale to również zobowią-
zanie dla was, do kolejnych szkoleń, do ciągłego podnoszenia kwalifikacji i do stałej czujności, by w każdej 
chwili móc ruszyć na pomoc – dodawał.  

Sprzęt trafił do jednostek. Wójt wyjaśnił, że został tak podzielony między strażami, aby jak najbardziej skró-
cić potencjalny czas dojazdu z pomocą w każde miejsce na terenie gminy Jasienica.  

www.jasienica.pl 
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TRZY DNI ZABAWY 
Tłumy gości, setki mieszkańców Jasienicy i są-

siednich miejscowości przez trzy dni minionego 
weekendu bawiło się na terenie Drzewiarza podczas 
XXIV Lata w Jasienicy.  

Gości przywitał wójt gminy Jasienica Janusz Pie-
rzyna m.in.: wiceministra rodziny, pracy i polityki 
społecznej Stanisława Szweda, przewodniczącego Ra-
dy Gminy Jana Batelta, posła Mirosława Suchonia, za-
stępcę wójta gminy Jaworze Annę Skotnicką-Nędzką, 
przewodniczącego Rady Powiatu Jana Borowskiego, 
przedstawicieli partnerskiego Petrvaldu w Republice 
Czeskiej sekretarz Eva Kaňová i Lucie Polková. Za 
zaangażowanie w życie gminy wójt podzięko-
wał m.in.: radnym, sołtysom, radom sołeckim i 
wszystkim organizacjom.  

– Dziękuję wam wszystkim za to, że przez cały rok 
pracujecie nad pomyślnością naszej gminy. Każdy do-
kłada tę swoją cegiełkę do rozwoju naszych miejsco-
wości i można się tylko cieszyć, że perspektywy ma-
my tak obiecujące – mówił wójt.  

Przypomniał, że w tym roku Gmina zbyła już trzy 
działki na Jasienickiej Niskoemisyjnej Strefie Ekono-
micznej, a pieniądze zasiliły budżet. Wyjaśnił też, że 
w ub.roku Gmina Jasienica wypracowała 15 mln zł 
nadwyżki, a w 2018 roku szacunki przewidują aż 20 
mln zł nadwyżki przy rekordowo wysokim budżecie, 
który na koniec roku przekroczy 130 mln zł, gdy jesz-
cze przed dwoma laty wynosił niespełna 70 mln zł. – 
Obyło się to bez konieczności podwyższania podat-
ków – mówił wójt.  

Dodał też, że amfiteatr, wykonany w 1998 r., przy 
udziale pracy społecznej, wkrótce będzie zmoderni-
zowany, przybędzie zaplecze. Gmina posiada  projekt 
i został złożony wniosek na rozbudowę, który obecnie 
oczekuje na decyzję.  

Trzydniowe święto przyciągnęło tłumy gości. Im-
prezę rozpoczął piątkowy koncert, na którym z zespo-
łem Ørganek bawiło się wiele osób. Zespół Tomasza 
Organka zaprezentował swoje największe przeboje: 
„Missisipi w ogniu”, „Głupi ja”, „O matko!”, „Italia-
no”, czy „Czarna Madonna”.  

Sobota i niedziela rozpoczęły się z kolei 

zmaganiami na boisku piłkarskim. W drugi Dzień Lata 
w Jasienicy odbył się mecz LKS Drzewiarz Jasienica z 
GKS Pniówek Pawłowice, a trzeciego dnia zagrali 
oldboje Drzewiarza z Kuźnią Ustroń. Drugiego dnia 
wystąpił również zespół Pathlife. Następnie uczestnicy 
mieli okazję miło spędzić czas w towarzystwie zespo-
łu regionalnego Jasieniczanka.  

Wieczór muzyczno-taneczny rozpoczął Rudi Schu-
bert i Big Silesian Band, po czym do końca imprezy 
dla uczestników grał i śpiewał zespół „Preludium”. 
Wydarzeniem towarzyszącym był pokaz sprawności 
bojowej najmłodszych druhów ochotniczych straży 
pożarnych gminy Jasienica, a więc drużyn żakowski. 
Mali strażacy musieli z gaśniczymi wężami i rozdzie-
laczami pokonać kilkudziesięciometrowy dystans, 
rozwijając i składając je w tym czasie w jedną linię, na 
końcu zaś strumieniem wody strącali pachołki. Żaki 
bardzo się przyłożyły, aby dobrze wypaść, do rywali-
zacji zagrzewał ich głośny aplauz publiczności. Po 
nich wystąpili druhny i druhowie z OSP Łazy i Mię-
dzyrzecza Dolnego oraz MDP Roztropice, każda z 
tych drużyn w swojej kategorii wygrała tegoroczne 
Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze, dając pokaz 
wysokich kwalifikacji strażackich.  

– To są ludzie, którzy pracują społecznie, charyta-
tywnie, czasem po kilkanaście godzin. Należy im się 
szacunek, bo dziś, żeby zostać druhem ratownikiem, 
to trzeba przebyć ponad 200 godzin kursów, zaliczyć 
badania specjalistyczne, komorę dymową. Dopiero 
wtedy można siąść do samochodu – mówił wójt. Na 
zakończenie pokazów strażacy z OSP Jasienica i OSP 
Rudzica zaprezentowali swoje historyczne sikawki 
konne.  

Trzeciego dnia święta publiczność również nie za-
wiodła. Na koncert zespołu „Piękni i Młodzi” przyby-
ły tłumy i razem z wykonawcami śpiewali przeboje 
grupy. Następnie na scenie amfiteatru zagościł dobry 
humor w wykonaniu Krzysztofa Respondka oraz ka-
baretu „Chyba”. Niedzielne koncertowanie zakończył 
Silesian Tyrol Band, z kolei zabawie tanecznej do 
końca imprezy przewodził zespół „Preludium” z Bie-

lowicka.  
Koncerty to nie wszystko. 

Dzieci miały okazję skorzy-
stać z licznych atrakcji. Pod-
czas świętowania tradycyjnie 
nie zabrakło regionalnych 
pyszności, przygotowanych 
przez Koła Gospodyń Wiej-
skich w Jasienicy, Landeku, 
Międzyrzeczu Dolnym i Gór-
nym.  

www.jasienica.pl 
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STRAŻACY W DOBREJ FORMIE 
Tegoroczne Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze wygrała męska drużyna z Łazów, zaś wśród pań – 

OSP Międzyrzecze Dolne. Drużyna Młodzieżowa z Roztropic znów okazała się najlepsza.  
– Gdy wyruszacie do akcji, często nawet nie widać waszego trudu, poświęcenia życia dla innych ludzi. Dziś 

możemy z dumą patrzeć na wasze umiejętności, które osiągacie dużymi wyrzeczeniami, często kosztem własne-
go życia osobistego. Nie ma większej wartości, niż ta świadomość, że komuś się pomogło, uratowało jego mają-
tek, czasami nawet życie. Dziękuję za zaangażowanie i ten ciągły trud podnoszenia kwalifikacji, stałego treno-
wania, aby być coraz lepszym. Jako samorząd zdobywamy coraz lepszy sprzęt, nowe samochody i urządzenia 
pomocne w ratowaniu życia. Dzięki temu wasze umiejętności mogą być lepiej wykorzystane dla społecznego 
dobra – mówił wójt Janusz Pierzyna, a zarazem prezes Związku Gminnego OSP w Jasienicy.  

Podziękował też najmłodszym strażakom z drużyn młodzieżowych. – To dla nas wielka radość patrzeć, jak 
sobie coraz lepiej radzicie w zawodach pożarniczych. Dziś to jeszcze jest zabawa, ale za chwilę się to zmieni, 
wejdziecie do drużyn bojowych, będziecie brali udział w interwencjach i cieszymy się, że z takim zapałem się do 
tej roli przygotowujecie – dodawał Janusz Pierzyna.  

Zawody zostały rozegrane na boisku piłkarskim w Rudzicy, łącznie wystartowało w nich trzynaście drużyn 
seniorów – z każdej Ochotniczej Straży Pożarnej w 
sołectwach gminy Jasienica, a także z sąsiedniego 
Jaworza. Międzyrzecze Dolne, Międzyrzecze Górne 
oraz Mazańcowice wystawiły także zespoły kobiece, 
wystartowało również pięć drużyn młodzieżowych. 
Starsze drużyny rywalizowały w biegu sztafetowym 
oraz w ćwiczeniach bojowych, młodsi mieli do wy-
konania ćwiczenia bojowe oraz musztrę. Zwycięz-
ców uhonorowano pucharami, medalami i dyplo-
mami.  

Organizatorem zawodów był Zarząd Gminny 
Ochotniczych Straży Pożarnych w Jasienicy, kiero-
wał nimi komendant gminnego OSP Roman Mare-
kwica. Wśród zaproszonych gości był zastępca Ko-
mendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w 
Bielsku-Białej st. bryg. Grzegorz Piestrak.  
   

Wyniki Zawodów  
Klasyfikacja generalna zawodów dla grupy C se-
niorów – Kobiety:  
1. miejsce OSP Międzyrzecze Dolne  
2. miejsce OSP Międzyrzecze Górne  
3. miejsce OSP Mazańcowice  

Klasyfikacja generalna zawodów dla grupy A se-
niorów – Mężczyźni:  
1. miejsce OSP Łazy  
2. miejsce OSP Świętoszówka  
3. miejsce OSP Rudzica  
4. miejsce OSP Międzyrzecze Górne  
5. miejsce OSP Grodziec  
6. miejsce OSP Wieszczęta  
7. miejsce OSP Roztropice  
8. miejsce OSP Jasienica  
9. miejsce OSP Międzyrzecze Dolne  
10. miejsce OSP Mazańcowice  
11. miejsce OSP Landek  
12. miejsce OSP Iłownica  

W grupie młodzieżowych drużyn pożarniczych:  
1. miejsce OSP Roztropice  
2. miejsce OSP Grodziec  
3. miejsce OSP Międzyrzecze Dolne  
4. miejsce OSP Jasienica  
5. miejsce OSP Międzyrzecze Górne  

www.jasienica.pl 
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KOSILI, ŻĘLI, MŁÓCILI I KLEPALI 
W sobotę 4 sierpnia na terenach przy kompleksie Drzewia-

rza w Jasienicy po raz 5. została zorganizowana impreza plene-
rowa, która swoim charakterem nawiązuje do dawnych tradycji 
żniw na Śląsku Cieszyńskim i związanych z tym zwyczajów. 

– Coraz szerzej zdobywa sobie uznanie idea zachowania tra-
dycji naszych przodków, ich życia, ciężkiej pracy, ale też weso-
łej zabawy, wieńczącej wzmożony trud letnich miesięcy pory 
żniw – mówił wójt Janusz Pierzyna otwierając turniej. 

Wójt przywitał też gości powiatowego turnieju żniwowania, 
m.in. starostę bielskiego Andrzeja Płonkę, wójta sąsiedniego 
Jaworza Radosława Ostałkiewicza, delegację Gut, zaprzyjaź-
nionej miejscowości w Republice Czeskiej. 

Siedem reprezentacji żniwiarskich wyposażonych w kosy, 
sierpy i cepy stawiło się w Jasienicy, by walczyć w powiato-
wym turnieju żniwowania. Na imprezę plenerową, zjechały 
drużyny z Ssłectw Iłownica, Jasienica, Wieszczęta, Rudzica, 
Roztropice i sąsiadujących gmin: drużyna z Jaworza oraz dru-
żyna z Jasienicy Dolnej z gminy Łambinowice w woj. Opol-
skim. Reprezentanci drużyn zmierzyli się w czterech konkuren-
cjach: żęcie sierpem, koszenie kosą, młócenie cepem i klepanie 
kosy. W konkurencji żęcia sierpem i koszenie kosą liczył się 
czas i jakość koszenia zboża, przy młóceniu cepem ocenie pod-
legała waga wymłóconego zboża, zaś przy klepaniu kosy jakość 
wyklepania oraz technika, z kolei drużynowe koszenie kosą 
sprawdzało umiejętność współpracy.  

Wójt gminy Jasienica Janusz Pierzyna podczas dekoracji 
zwycięzców pogratulował uczestnikom konkursu, którzy tak 
umiejętnie korzystali z tradycyjnych technik rolniczych. – Dziś 
wszystkie te proste urządzenia wyparła powszechna mechaniza-
cja. Wiele osób spośród uczestników nawet nie pracuje w bran-
żach bezpośrednio związanych z rolnictwem. A jednak coraz 
powszechniej uznają, że chcą sami poczuć, jak w ciężkim tru-
dzie zdobywali chleb ich dziadkowie i pradziadkowie. Zależy 
im, aby stać się częścią tej wielowiekowej tradycji polskiej wsi, 
o której coraz głośniej mówimy z dumą. Nasi przodkowie są 
dziś dla nas prawdziwym wzorem – mówił wójt Janusz Pierzy-
na.  

Organizatorzy: Wójt Gminy Jasienica Janusz Pierzyna, Sta-
rosta Bielski Andrzej Płonka oraz Gminny Ośrodek Kultury w 

Jasienicy zadbali o program imprezy. Oprócz 
turnieju odbyły się warsztaty pieczenia chle-
ba, występy zespołów regionalnych „Dudo-
ski” i Zespołu Śpiewaczego z Czech. W mię-
dzyczasie publiczność oglądała pokaz walk i 
zabaw średniowiecznych w wykonaniu Cho-
rągwi Żywieckiej. Święto zakończył koncert 
zespołu „Mariusz Kalaga & Trio” oraz impre-
za taneczna z zespołem „Secret Duo”. 
Wyniki powiatowego turnieju żniwowania 
metodami tradycyjnymi „Josiynicki żniwo-
wani 2018”  
Żęcie sierpem: 
I miejsce Sołectwo Iłownica 
II miejsce Sołectwo Jasienica 
III miejsce  Sołectwa Rudzica 
Koszenie kosą: 
I miejsce Sołectwo Rudzica 
II miejsce Gmina Jaworze 
III miejsce Sołectwo Jasienica 
Młócenie cepem: 
I miejsce Sołectwo Jasienica 
II miejsce Sołectwo Iłownica 
III miejsce Gmina Jaworze 
Klepanie kosy: 
I miejsce Sołectwo Jasienica 
II miejsce Sołectwo Rudzica 
III miejsce Sołectwo Roztropice 
Klasyfikacja generalna: 
I miejsce Sołectwo Jasienica 
II miejsce Sołectwo Iłownica 
III miejsce Sołectwo Rudzica 
Przyznano również nagrodę specjalną za naj-
lepsze prezentację grupy, tj. dla Gminy Jawo-
rze.
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RODZINNY RAJD ROWEROWY 2018 W MIĘDZYRZECZU  
W piękną słoneczną niedzielę dnia 10 czerwca 

Stowarzyszenie Przyjaciół Międzyrzecza wraz z 
Ochotniczą Strażą Pożarną w Międzyrzeczu Górnym 
zaprosiły na czwarty Rodzinny Rajd Rowerowy, orga-
nizowany jako memoriał im. Leszka Mroczko. 

Jak co roku projekt został zrealizowany ze środków 
własnych Stowarzyszenia, dofinansowaniu ze strony 
Gminy Jasienica oraz sponsorów: Barbary i Łukasza 
Mroczko, Stanisława Cypcer, Beaty i Andrzeja Zmeł-
ty, Józef Łopacki, Firmę BMX S.C. Hurtownia Rowe-
rów Czechowice-Dziedzice. 

Rejestracja uczestników Rajdu odbyła się przed 
Chatą Międzyrzecze, gdzie rozdano pamiątkowe ko-
szulki i wodę na drogę. 

Prezes SPM Krzysztof Wieczerzak powitał uczest-
ników oraz naświetlił program i zasady przejazdu. 
Przed wyruszeniem w trasę organizatorzy złożyli wią-
zankę kwiatów na grobie śp. Leszka Mroczko oraz 
wykonano wspólną pamiątkową fotografię. 

Po godz. czternastej rowerzyści wyruszyli w trasę: 
Międzyrzecze Górne-Jasienica (krótki odpoczynek na 
parkingu przy kościele w Jasienicy)-Międzyrzecze Sta-
ra Prochownia. Nad bezpieczeństwem przejazdu czu-
wali przedstawiciele Wydziału Ruchu Drogowego 
Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej oraz 
członkowie Stowarzyszenia: wiceprezes Janusz Kę-
dziora, Wiesław Czarniecki i Zbigniew Polak oraz 
druhowie strażacy z naczelnikiem Rafałem Ryszką i 
Adamem Wydrą. Zapewniona była również opieka 
służby medycznej. Strażacy zabezpieczali też przepra-
wę przez rzekę i „chłodzenie” uczestników w postaci 
kurtyny wodnej wprost ze strażackiego węża. 

Tegoroczna trasa przejazdu przebiegała podobnym 
torem co roku ubiegłego, ukazując uczestnikom piękno 
beskidzkiego krajobrazu i urocze zakątki Międzyrze-
cza, min. groble i stawy rybne ze swoim bogactwem 
flory i fauny. Bardzo nas cieszyło, że w tym roku za-
proszenie na nasz rajd przyjęło jeszcze więcej rodzin 
(ponad 260 osób), w tym seniorzy w wieku ponad 80 
lat, rodzice, młodzież i dzieci. Na start przybyli także 
ksiądz wikariusz Marcin Kulig oraz ksiądz proboszcz 
Jan Waluś, który ku radości uczestników przejechał z 
nimi całą trasę. Do wszystkich kierujemy nasze po-
dziękowania i wyrazy uznania. Po dotarciu na metę na 
Starej Prochowni, gdzie zawodników dopingował druh 
Arek Niemczyk, czekał na wszystkich poczęstunek z 

grilla, napoje i coś słodkiego. Dużym powodzeniem 
(nie tylko wśród dzieci) cieszyła się możliwość po-
strzelania kuleczkami do baloników pod czujnym 
okiem i instruktażem Piotra Środy. 

Następnie wiceprezes OSP Bronisław Wydra  oraz 
naczelnik Rafał Ryszka wraz z innymi druhami jed-
nostki przeprowadzili zawody rowerowe na torze cros-
sowym i pump tracku. Bardzo dobrym zawodnikiem 
okazał się Kamil Głowiak, który wygrał zawody na to-
rze Cross. Drugi czas uzyskał Marcin Wykręt, a trzeci 
Patryk Łochyński. 

Na torze pumptrack zwyciężył Patryk Łochyński 
przed Dawidem Przybyłą i Szymonem Głowiakiem. 
Zwycięzcy rowerzyści otrzymali upominki: dyplomy, 
statuetki i pamiątkowe medale. Nagrody wręczali Pre-
zes SPM i OSP Krzysztof Wieczerzak, wiceprezesi 
SPM Barbara Mroczko i Janusz Kędziora oraz Broni-
sław Wydra. 

Organizatorzy wręczyli również startującym pucha-
ry i medale w następujących kategoriach:  
– najliczniejsza rodzina – zwyciężyły rodziny Lis-
Wojtuś-Nachyła-Biegun-Szumiński, 
– najstarszy uczestnik rajdu – po raz drugi zwyciężył 
pan Wiktor Pudełko z Ligoty (84 lata). Pan Wiktor 
zrezygnował z nagrody na rzecz „następcy”, a był nim 
pan Bronisław Wojtuś, 
– najstarsze startujące w rajdzie małżeństwo - statuetkę 
w tej konkurencji otrzymali państwo Lucyna i Stani-
sław Ferensowiczowie z Bielska-Białej-Wapienicy; 
drugim z kolei nagrodzonym małżeństwem byli Teresa 
i Bronisław Wojtusiowie z Międzyrzecza, 
– najmłodszy samodzielnie jadący uczestnik - okazał 
się nim Marcel Pawłowski 6 lat. 

Na koniec odbyła się loteria fantowa, ufundowana 
przez Stowarzyszenie, w której można było wyloso-
wać gadżety rowerowe i turystyczne, piłki dla dzieci, a 
główną atrakcją był piękny rower. Szczęśliwym losem 
okazał się numer 75, z którym startował Maciej Kowa-
lówka z Międzyrzecza. Niezmiennie cieszyliśmy się 
wspólnymi chwilami i radością promieniującą z oczu 
uczestników. Dobra atmosfera i zadowolenie ludzi do-
pingują nas bowiem do podejmowania dalszych przed-
sięwzięć dla dobra mieszkańców Międzyrzecza i Gmi-
ny. 

Jeszcze raz Stowarzyszenie Przyjaciół Międzyrze-
cza oraz Ochotnicza Straż Pożarna MG serdecznie 

dziękują wszystkim uczestni-
kom rajdu, sponsorom oraz 
wszystkim, którzy w jakikol-
wiek sposób włączyli się w za-
bawę oraz przyczynili się do 
zorganizowania naszej imprezy 
rowerowej. 

W szczególności serdecznie 
dziękujemy panu Wójtowi Ja-
nuszowi Pierzynie i Gminie Ja-
sienica za możliwość realizacji 
naszego pomysłu w ramach 
Zadania Publicznego „Wspie-
ranie działań na rzecz Prze-
ciwdziałania Uzależnieniom i 
Patologiom Społecznym”. 

Tekst: Barbara MroczkoFoto: arch. organizatora 
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JUBILEUSZ STRAŻAKÓW Z MIĘDZYRZECZA DOLNEGO 
W sobotę 7 lipca druhowie z OSP w Międzyrzeczu 

Dolnym uroczyście obchodzili jubileusz 125-lecia po-
wstania straży. Z tej okazji otrzymali nowy sztandar.  

– Wasi przodkowie znaleźli w sobie tę ochotę i siłę, 
aby się zebrać i poświęcić służbie drugiemu człowiekowi. 
To cieszy, że od pokoleń nie brakuje takich ludzi w waszej 
społeczności. I widząc członków Młodzieżowej Drużyny 
Pożarniczej można ze spokojem myśleć o przyszłości. 
Gratulując nowego sztandaru życzę, aby ci młodzi strażacy 
wzrastali pod jego szczytnymi hasłami pomocy drugiemu 
człowiekowi – mówił wójt Janusz Pierzyna, a zarazem 
prezes Gminnego Związku OSP w Jasienicy.  

Z okazji jubileuszu odznaczono licznych strażaków i 
osoby wspierające jednostkę w Międzyrzeczu Dolnym. 
Duże brawa otrzymał wieloletni prezes Henryk Francuz, 
którego udekorowano odznaką za wysługę 60 lat w straży 
pożarnej. Strażacy z Międzyrzecza Dolnego otrzymali 
również nowy sztandar, ufundowany przez społeczeństwo 
województwa śląskiego. Jednostka do tej pory dysponowa-
ła sztandarem, ufundowanym w 1983 i przekazanym w 
1984 r. W specjalnej ceremonii wycofano stary sztandar i 
wprowadzono nowy.  

Strażakom na ręce prezesa jednostki OSP Stanisława 
Cypcera gratulacje złożyli goście uroczystości, m.in. Sta-
nisław Szwed, wiceminister rodziny, pracy i spraw spo-
łecznych, poseł Jerzy Jachnik, I wicewojewoda śląski Jan 
Chrząszcz, wicestarosta Grzegorz Szetyński, zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w 
Bielsku bryg. Grzegorz Piestrak, a także prezes zarządu powiatowego Związku OSP Stanisław Nycz. Okoliczno-
ściowe pismo gratulacyjne przesłał szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch. 

www.jasienica.pl 

 
HISTORIA OSP  
Ochotnicza Straż Pożarna w Międzyrzeczu Dolnym założona 

została w dniu 5 czerwca 1893 roku. Jej założycielami byli miej-
scowi rolnicy, którzy od samego początku działalności posługiwali 
się językiem polskim, co na tamte czasy było czymś niespoty-
kanym. Początkowo straż liczyła 50 członków, którzy zdeklarowali 
się pełnić służbę ochotniczo. Na pierwszego prezesa został wy-
brany Paweł Kopeć, jego następcami na stanowisku byli: dh Józef 
Jachnik, dh Jan Bożek, dh Teofil Iskrzycki, dh Henryk Francuz 
oraz obecnie pełniący funkcję prezesa dh Stanisław Cypcer.  
Naczelnikami natomiast dbającymi o wyszkolenie strażaków byli: 
dh Franciszek Twardzik, dh Wiktor Beruś, dh Franciszek Dzida, dh 
Wiesław  Nocuń, dh Mieczysław Chmielniak, obecnie funkcję tę 
pełni dhna Mariola Kurzius. 

Druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Międzyrzeczu Dol-
nym od samego początku działalności dbali o rozwój swojej jed-
nostki. W 1897 roku wybudowano murowaną strażnicę na sprzęt 
pożarniczy na parceli przekazanej bezpłatnie przez dh Jerzego 
Jachnika. Strażnica służyła do 1964 roku. Po II wojnie światowej 
druhowie przystąpili do odbudowy strażnicy, którą oddano do 
użytku 15 maja 1966 roku. Dom Strażaka sukcesywnie rozbudo-
wywano. W 1973 roku przystąpiono kolejny raz do rozbudowy, 
która w roku 1978, z okazji 85-lecia OSP, została oddana do 
użytku. Ostania rozbudowa obiektu zakończyła się  20 lipca 1986 
roku. 

Równocześnie z rozbudową strażnicy dbano o pozyskanie no-
wego sprzętu oraz pojazdów ratowniczych, które wykorzystywane 
były do ratowania dobytku mieszkańców, jak również w celach kul-
turowych. W czasie swojej działalności strażacka brać jako 

pierwszy wóz ratowniczy posiadła samochód marki Horch, 
następnie samochód Gaz-66. 

W 1986 roku strażacka flota została wzbogacona o  autobus 
„Jelcz”, który służył nie tylko straży, ale okolicznym mieszkańcom. 
W 1992 roku został zastąpiony autobusem marki „Autosan”, a od 
2000 roku służył „Jelcz Berlet”. Zakupiono również wóz gospo-
darczy „Aro”. W trosce o usprzętowienie straży w 1990 roku jed-
nostka otrzymała bojowy lekki samochód pożarniczy, a w 1992 
beczkowóz „Tatra – Skuteng”. W 2001 roku bojowy samochód 
„Żuk”, a w 2004 samochód marki Stayr GBM. Ostatnim nabytkiem 
międzyrzeckich druhów jest samochód marki Mercedes-Benz, 
który został oddany do użytku podczas odchodów 120-lecia OSP. 

Działalność Strażaków z Międzyrzecza Dolnego nie 
ograniczała się jedynie do ratowania ludzkiego życia i mienia. Od 
początku brali oni czynny udział w życiu kulturalnym swojej 
miejscowości. Wraz z rozbudową obiektu strażnicy pojawiały się 
nowe możliwości, aby służyć lokalnemu społeczeństwu. 
Pozwólcie, że wymienię tylko kilka z nich. 

W okresie powojennym założona została świetlica, a w niej ze-
spół teatralny pod kierownictwem dh Ludwika Nowaka. Teatr 
zrzeszał wielu młodych i starszych strażaków. Wystawiano w 
sposób profesjonalny sztuki w Międzyrzeczu oraz okolicznych 
miejscowościach, pozyskując fundusze na budowę strażnicy. 

W 1973r. z inicjatywy druhny Krystyny Jureckiej został założo-
ny, jako pierwszy i jedyny przy OSP, Klub Honorowego Dawcy 
Krwi, który nieprzerwanie działał do 2001 roku. Zasłużonymi Hono-
rowymi Dawcami Krwi byli: Karol Szarek, Ludwik Janik, Stanisław 
Białas. 

Od 1975 roku strażacy zapoczątkowali spotkania z okazji Dnia 
Kobiet, a od 1976 roku zespół redakcyjny pod  

Foto: arch. UG Jasienica 
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przewodnictwem dh Andrzeja Kukli , Krystyny Jureckiej i Jana Kur-
ziusa wydawał miejscową gazetę „MOJA OSP”. 

W 1979 roku druhowie OSP brali udział w akcji „Wisła 
2000”.Obsadzili oni brzeg rzeki Jasieniczanki oraz teren wokół    
obiektu. W 1986 roku założona zostaje 20 osobowa Orkiestra Dęta 
 pod przewodnictwem kapelmistrza Zenona Płozy, a obecnie 
Emanuela Iskrzyckiego, oraz Zespołu Dziecięcego z inicjatywy 
przew. KGW Genowefy Kopeć. Obecnie zespół działa pod nazwą 
„Międzyrzeczanie”. 

W latach 80-tych (1985) powstała Żeńska Drużyna Pożarnicza 
w skład której weszły członkinie KGW: Genowefa Kopeć , Maria 
Szczyrbowska, Anna Dzida, Waleria Francuz, Bronisława Binda 
Bernadeta Urbaniec Czesława Hazuka Zofia Janik Lucyna Piesch . 

 Obecnie w strukturach straży ponownie swoją działalność 
wznowiła Żeńska Drużyna Pożarnicza która czynnie bierze udział  
na arenie sportowo-pożarniczej oraz co cieszy uczestniczy w 
działaniach ratowniczo-gaśniczych. 

W 2002 roku jednostka OSP MD i OSP MG ufundowały witraż 
Św. Floriana do kościoła Św. Marcina. 

W 2016 roku  z inicjatywy nowego zarządu został przeprowa-
dzony gruntowny remont części naszego obiektu oraz nastąpiła 
reaktywacja bali strażackich. Pozyskaliśmy w formie darowizny od 
firmy AQUA  SA. Samochód marki renault trafic który jest przygo-
towywany do działań ratowniczych. Ciągle trwają działania 
związane z moderniza-cja obiektu i jednostki. Nowy zarząd szuka 
nowych rozwiązań na pozyskanie niezbędnych środków na 
doposażenie naszej jednostki. 

Za swoja działalność jednostka w 2003 roku została odzna-
czona Złotym Znakiem Związku OSP RP przyznanym przez Pre-
zesa Zarządu Głównego ZOSP RP Waldemara Pawlaka. 

W obecnych czasach, strażacy ochotnicy w ramach działań ra-
towniczo-gaśniczych, nie walczą jedynie z pożarami. W czasie 
strażackiej służby niosą pomoc ofiarą wypadków drogowych, 
uczestniczą w usuwaniu skutków klęsk żywiołowych. Ponadto 
organizują imprezy lokalne, uczestniczą w uroczystościach 
sołeckich i gminnych, stale szkolą i sprawdzają swoje umiejętności 
poprzez liczne kursy, szkolenia oraz udział  w zawodach sportowo-
pożarniczych.. 

Aktualnie OSP w Międzyrzeczu Dolnym zrzesza 43 członków 
czynnych, w tym 14 kobiet, 40 członków wspierających i 1 hono-
rowego. Przy jednostce OSP istnieje Młodzieżowa Drużyna 
Pożarnicza (10 chłopców i 10 dziewcząt ) oraz drużyna Żaków. 

Jednakże straż to nie tylko remiza oraz wozy bojowe, to 
przede wszystkim ludzie pełni zapału oraz chęci służenia drugiemu 
człowiekowi. Złotymi literami na kartach strażackiej historii Ochot-
niczej Straży Pożarnej zapisane zostało wiele nazwisk: Wiktor Bo-
żek, Jan Bożek, Jan Danel, Tadeusz Szczyrbowski, Józef Jachnik, 
Robert Białas, Alfons Gola, Andrzej Twardzik, Józef Kajstura, Jan 
Maśka,Franciszek Tymon, Jan Szarek, Rudolf Maśka, Wiktor Ja-
nik, Stanisław Białas, Alojzy Dzida, Andrzej Twardzik, Józef Jach-
nik, Stanisław Danel, Ferdynand i Leokadia Kocman, Stanisław 
Krajewski, Ludwik Janik, Oskar Badura, Józef i Franciszek Dzida, 
Erwin i Lucyna Piesch, Jan Jachnik, Jan i Zofia Janik, Franciszek i 
Bogusława Pniok, Rudolf Maśka, Antoni Ryszka, Tadeusz Beruś, 
Jan Wudyka, Mieczysław i Edward Chmielniak, Karol Szarek, Ru-
dolf Kozieł, Osfalt Henrich, Stanisław Jachnik, Stanisław Nowak, 
Wiesław Nocuń, Henryk Francuz junior, Jan Francuz, Franciszek 
Szabelski, Józef Dzida, Ludwik Janik, Czesław i Bernadeta Urba-
niec, Genowefa Kopeć, Bronisława Binda, Urszula Ryszka, Anna  i 
Ludwik Kolarczyk, Krystyna Krajewska, Franciszka Krajewska      i 
inni. 

Na szczególną uwagę zasługuje jednak postać  pełniącego 
funkcję prezesa przez długie lata dh Henryka Francuza. Jako pre-
zes straży otrzymał w 2002 roku Medal Honorowy im. Bolesława 
Chomicza. nadany przez Zarząd Główny Związku OSP RP. W 
2006 roku został odznaczony Złotym Znakiem Związku OSP RP, a 
14 listopada 2008 roku w bielskim Teatrze otrzymał nagrodę im 
Ks. J. Londzina. Jednakże jego szczególną zasługą dla naszej 
jednostki było pozyskanie sztandaru, który z jego inicjatywy w 
1983 roku ufundowało społeczeństwo MD., a uroczyste przekaza-
nie miało miejsce 10 lipca 1984 roku. Ma to szczególne znacznie z 
racji przekazania kolejnego sztandaru który będzie symbolem his-
torii naszej jednostki i będzie przypominał o wartościach tak często 
zapominanych w dzisiejszym świecie: Bogu, Honorze i  Ojczyźnie. 

Prezes Stanisław Cypcer

 

JUŻ WKRÓTCE WIĘKSZA MOC STREFY 
 

Zakłady energetyczne Tauron z Bielska chcą do września zbudować dodatkową linię energetyczną 
dla Jasienickiej Niskoemisyjnej Strefy Ekonomicznej.  

Jak wyjaśnia wójt Janusz Pierzyna, w czerwcu spotkał się z dyrekcją firmy Tauron, aby porozmawiać o 
rozbudowie infrastruktury energetycznej. – Obecnie energetyka naszej Strefie zapewnia prąd o mocy 1,5 
MW. Dla potrzeb dotychczasowych nabywców działek to wystarczało. Jednak zgłaszają się kolejni inwe-
storzy zainteresowani zakupem działek i budową zakładów przemysłowych. Dla nich trzeba zapewnić do-
datkową moc, co nie leży w kompetencjach i możliwościach samorządu Gminy Jasienica – mówi.  

Wójt od dyrekcji Tauronu otrzymał zapewnienie, że dodatkowe zasilanie powstanie do końca września. 
W tej sprawie firma już rozpoczęła działania. Została zakupiona część materiałów potrzebnych do ułożenia 
dwóch kabli. Zostaną one poprowadzone do Strefy od stacji transformatorowej przy ul. Gwiezdnej w Biel-
sku w rejonie granicy z gminą Jasienica w Międzyrzeczu Górnym.  

Każdy z kabli będzie dysponował minimalną mocą energetyczną 7,5 MW, łącznie z obecnym zasilaniem 
i rezerwą pozwoli to na dostarczanie nawet 20 MW energii elektrycznej. Według informacji przekazanych 
przez Tauron, na inwestycję firma wyda ok. 7 mln zł. – To zdecydowanie wzmocni potencjał naszej Strefy 
Ekonomicznej, tym samym zwiększając wartość gruntów, które w przyszłości przeznaczymy do sprzedaży 
– dodaje wójt Janusz Pierzyna.  

Do tej pory Gmina Jasienica sprzedała grunty o łącznej powierzchni blisko 17 hektarów, za co uzyskała 
w sumie ponad 24 mln zł brutto. Obecnie został ogłoszony przetarg na sprzedaż następnej, dziewiątej już 
działki o powierzchni ok. 3 ha. Jak dotąd na żadnej z działek nie powstał zakład, dotychczasowi nabywcy 
wystąpili o pozwolenie na budowę i wkrótce mają rozpocząć inwestycje. 
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Z  G Ó R K I … 
Przychodzimy, odchodzimy…

 Idę moją ulicą. Mijam kolejne domy. A moja ulica dzisiaj wyjątkowo gwarna. Spoty-
kam sąsiadów. Sąsiedzi mnie spotykają. Uśmiechamy się do siebie. Każdy uśmiech in-
ny, za którym skrywa się nie do końca odkryty świat. Przecież każdy napotkany dzisiaj 
sąsiad to osobny świat, a te nasze światy czasem się przenikają, zazębiają, a czasami 
nawet słychać zgrzyt, jak w trybach nienaoliwionej maszynerii… Każdy z tych mija-
nych, uśmiechających się światów, godny opowieści, zatrzymania w czasie chwil i chwi-
lątek – tych ważnych, decydujących o życiu, ale i tych niby banalnych, niepozornych, 
niezauważalnych, które wszakże decydują o kolorycie, nastroju, indywidualnościach… 

O tym rówieśniku bym napisał i zagrał, i zaśpiewał, jaki był wielobarwny, jak grał na 
gitarze, jak śpiewał, jak popijał, ale wcześniej pożarł go rak, a jeszcze wcześniej pożarł mu głos… 

O tym sąsiedzie bym napisał jadąc na furze pełnej zboża, ciągniętej przez dwa kare konie, ale wcześniej ko-
nie tak nieszczęśliwie pociągnęły wóz, że go przejechały, a dopiero potem umarł… 

O tej starszej pani bym napisał, gdybym zdążył, ale wcześniej zdążył ją pobóść oswojony rogacz… 
O tym zza drugiego płota też bym napisał, jak on pięknie grał na trąbce, szczególnie solo, gdy po pogrzebach, 

na których grał w orkiestrze dętej, i po obowiązkowych wizytach w „Barze pod Zamkiem” (zwanym tradycyjnie 
i adekwatnie do sytuacji mających tam miejsce „Pod pałką”) siadywał przed domem i grał tak pięknie, tak rzew-
nie – prawie tak, jak wiele lat później Wodecki, z którym może grywają teraz już TAM na dwie trąbki? 

O tej sąsiadce też bym napisał, jak harowała całe życie, a tak niewiele z tego wychodziło… I o jej mężu prze-
cież też, co to mu się robota w rękach paliła prawie tak samo, jak ten spirytus, który spijał… I robota przegrała z 
wódą… 

O tej najbliższej, mieszkającej po drugiej stronie ulicy, też musiałbym napisać, i to chyba najcieplej, bo nie 
ma już nawet śladu po białej chałupinie okolonej wielobarwnymi malwami, a właśnie się z nią mijam, jest w 
ciemnej jakli, w chustce zawiązanej nisko nad czołem, z wielkim nocholem jak gasidło, którym by można 
świeczki w kościele gasić… Kiedyś się jej bałem, bo myślałem, że to czarownica… 

O koledze, który zakochał się (bez wzajemności) najdosłowniej na śmierć, choć była to śmierć niepotrzebna, 
a sznur mógł się przydać na coś potrzebniejszego… 

I mógłbym tak dom po domu opisywać i przywoływać kolejne osoby, którymi zaludnia się moja ulica, które 
ciągle spotykam i na jawie, i w snach, ale już dzisiaj nie zdążę, bo o trzynastej pogrzeb naszej najbliższej Są-
siadki, której dom przed laty był i moim domem… Może jutro też spotkam Ją na ulicy ciągnącą wózeczek z 
ćwiklą i kwakami… W tłumie uśmiechających się z tego i z tamtego świata… Przychodzimy, odchodzimy…  

Juliusz Wątroba 

SUKCES HEJNAŁU  
W LANCKORONIE 

Chór mieszany „Hejnał Mazańco-
wice” zdobył nagrodę Grand Prix III 
Festiwalu Pieśni Myśliwskiej w Lanc-
koronie.  

Festiwal odbywał się w weekend 7 i 8 
lipca na Rynku w Lanckoronie. Chór z 
Mazańcowic pod dyrekcją Krzysztofa 
Przemyka zdobył Grand Prix festiwalu, a 
wraz z nim statuetkę „Myśliwca lanc-
korońskiego”. (KP)  

Foto: Krzysztof Żółty  
 

 

 

 

 

PODZIĘKOWANIE 
Zespół „Bierowianie”, Koło Gospodyń Wiejskich, Rada Sołecka w Bierach 

składają serdeczne podziękowania 

Zarządowi Kółka Rolniczego Biery-Świętoszówka 

za udzielone wsparcie finansowe. 
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FERYJE!  
„Hej do szkoły jak na gody, 

dwa razy żodyn nie był młody” 
 
Witóm piyknie! 

Na dyć to je prowda, młodość je jyny roz, choćby 
sie niejednymu zdało, to ty młode roki już nie wrócóm 
spadki. Łodeszły, jak ta chmurka na wysokim niebie, 
jyny ty wspómniynia fórt nóm chodzóm po głowie, jak 
my to feryje w młodości spyndzali.  

Na kolónie jeździły jyny ty dziecka, kierych łojco-
wie w fabrykach robili, zaś ci, kierych łojcowie mieli 
kónszczek pola, abo dziecka siedloków na żodne wy-
jazdy ni miały czasu. Była robota przy chałpie, w po-
lu, a łojcowie fórt dowali im jakisi zajyńci. A to krowy 
popaś, świynióm liści nazbiyrać, na gyńsi dać pozór, 
żeby czasym do szkody nie wlazły, plac pozamiatać, 
drzewa przyniyś ku blasze, na kury dać pozór, coby 
grzóndek nie rozgrzebały. I tak łod rana do wieczora 
miały dziecka zajyńcia w ty feryje. Ale, jak sie trefiło 
kapke wolnego czasu, dziołchy i chłapcy zaroz wymy-
ślali roztomajte gry i zabawy. Żodyn im tam tych roz-
rywek nie szukoł, wymyślali sami. Muszym tu spóm-
nieć, że do naszej dziedziny przyjyżdżały dziecka na 
kolónie z Górnego Ślónska, a roz, pamiyntóm, aji z 
Warszawy. To było wielki wydarzyni, gnali my ku 
szkole, nawiónzywały sie przyjaźnie, a ponikiere trwa-
jóm do dzisioj, wymiyniali my też doświadczynia. 
Górnoślónzoki godali nóm ło swoji małej łojczyznie, 
ło zwyczajach, ło ciynżkij robocie górników, ło tym 
smrodzie, kiery sie cióngnie przy kożdej hucie i kok-
sowni i zatruwo środowisko. (Teraz sie to zmieniło, 
tych wielkich trucicieli pozamykali, Górny Ślónsk stoł 
sie zielonymi płucami). 

Łuczyły nas też dziecka z Górnego Ślóńska swoich 
pieśniczek, kiere pamiyntómy do dzisia. A my też nie 
zostali dłóżni. Łopowiadali my ło tej naszej dziedzi-
nie, kiero je przeplecióno potokami, jak warkocz 
dziołchy, spómnieli my też na tóm naszóm piyknóm 
przyrode, na ty poszónki, na kierych na wiosne kwit-
nóm roztomajte kwiotki, jakby kiery wysuł drogocyn-
ne diamynty. Godali my im ło tych naszych gróniach, 
kiere z daleka widać, a miynióm sie w zależności łod 
pory roku. Na wiosne piyknóm zielynióm, kiero cieszy 
każde łoko, a na jesiyń, kie sie łoblekóm w brunatny, 
żółty kolor to wyglóndajóm jakby ich Pónbóczek zło-

tym łobsuł. W zimie zaś, kie 
śniyg poprószy, a szrónym sie 
łobsujóm, blyszczóm się, jakby 
strzybłym były łobsute. A kie 
jyny my zaczyli śpiywać ty na-
sze pieśniczki cieszyński ło ce-
ście, co to kludzi ku Cieszynu, ło tej Łolzie, co to pły-
nie telkowne wieki przez naszóm cieszyńskóm ziy-
meczke, ło Jóniczku, co trowe siyk, to nie dziwota, że 
kucharki wyszły przed szkołe, a chyciły sie tańco-
wanio i zapómniały, że na blasze ziymioki sie mogóm 
przypolić. Tych spóminek byłoby jeszcze kupe. 

Dzisio feryje wyglóndajóm ganc inaczy, dziecka 
nie muszóm pumogać w polu, przy chałpie, dać pozór 
na gyńsi i kury, a jak niejedyn łuwidzi na dziedzinie 
kure przy chałpie, to sie pyto, z jakigo kraju tyn ptok 
przyfrunył. Zabaw też nie muszóm se wymyślać sami, 
dyć robióm to za nich łojcowie, fórt im cosi wymyśla-
jóm, żeby sie jyny nie nudziły. Wyjyżdżajóm z nimi 
na wczasy, na wycieczki. Rady sołecki zaś dropióm 
sie po głowach i rozmyślajóm, ka je jaki wolne miej-
sce, coby go zagospodarować na plac zabaw.  

My młodziyż, pryndzyj łurodzóno, nie zowiszczy-
my im tego, życzymy im wszystkigo co najlepsze, jy-
no przypóminómy, że nie zawsze tak było. Żol nóm 
jyny, że nie słyszy sie, że dziecka śpiywajóm ty piyk-
ne nasze pieśniczki, w kierych sóm jejich korzyni. Co-
roz miyni słyszy sie też te staróm mowe, kiero rada 
kiesi gościła po naszych chałpach. Teraz jakosikej 
słabnie, chrómie, pokrzypuje, jakby już chciała ło-
dyńś. Ale tak se myślym, że isto znóndzie sie jakisikej 
lyk, kiery jóm zaś postawi na nogi. Bo ty nasze pie-
śniczki, zwyczaje, mowa to nasze miejsce na ziymi, to 
bogactwo naszych sołectw, to bogactwo naszej gminy, 
kiero mo na miano Josiynica. Ale jak na razie to 
szkolniocy bowcie się, wyjyżdżejcie, łodpoczywejcie, 
nabiyrejcie sił do nauki, bo feryje sie pomału kóń-
czóm. Jo życzym Wóm cobyście po rokach, tak jak jo, 
kie bydziecie starzykami, mógli łopowiadać, jak to 
wyście kiesi feryje spyndzali.  

J. N. Josiyniczanin 

 

WYRÓŻNIENI ROLNICY Z JASIENICY 
Małżeństwo Gabrieli i Andrzeja Wiejów, rolników z Jasienicy, zostało wyróżnione w finale regional-

nym XVI Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”.  
Państwo Wiejowie prowadzą gospodarstwo rolne. Na 100 ha ziemi rolniczej uprawiają zboża, rzepak, kuku-

rydzę, hodują też trzodę chlewną, mają m.in. blisko 130 macior.  
Zgłoszenia do etapu regionalnego nadesłało 13 właścicieli gospodarstw z terenów subregionu bielskiego i ka-

towickiego województwa śląskiego. Finał tego etapu zorganizowano w sali marmurowej Urzędu Wojewódzkie-
go w Katowicach.  

Konkurs organizowany jest od 2003 r. przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego we współpracy z 
Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencją Nieruchomości Rolnych, Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego i 
Państwową Inspekcją Pracy. Nad tegoroczną, jubileuszową edycją patronat objął Prezydent RP Andrzej Duda.  

(UGJ) 
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KOLONIA PARAFIALNA 
Już po raz ósmy ks. proboszcz Andrzej 

Szczepaniak zorganizował wczaso-rekolekcje 
dla dzieci i młodzieży z Parafii Św. Bartłomieja 
w Grodźcu. 

W tym roku grupa licząca 45 uczestników w 
wieku od 7 do 19 lat, pochodzących z parafii 
oraz bliższych i dalszych miejscowości, wraz z 

wychowawczyniami i kierownikiem wyruszyła 
na dzisięciodniowy pobyt do Ośrodka Wypo-
czynkowego „Barka” w Jarosławcu.  

Od pierwszego dnia opiekunowie i uczestni-
cy przeżywali sprawowaną specjalnie dla nich 
mszę świętą, a wieczorem dziękowali Bogu za 
przeżyty czas. Wakacyjny czas dzieci spędzały 
aktywnie, kąpiąc się w Bałtyku pod czujnym 
okiem wychowawców i ratownika, oraz zaży-
wały kąpieli słonecznych na piaszczystej plaży. Organizatorzy przygotowali kolonistom wiele niespodzianek m. 
in. zwiedzanie Doliny Charlotty (mini ZOO i fokarium), Papugarni i Motylarni, Leonardi (parku rozrywki z 
drewnianymi grami), wypłynęli w morze statkiem, korzystali z wesołego miasteczka, uczestniczyli również w 

pokazie tańca białoruskiego.  
Dzięki uprzejmości ośrodka wczasowicze mieli możliwość korzystania z krytego basenu, organizowanych 

dla nich zajęć tanecznych, zajęć z profesjonalnym animatorem, dyskoteki i ogniska. Ponadto wypoczywający 
mieli zagwarantowane domowe trzy posiłki dziennie. 

Uczestnicy kolonii bardzo chętnie korzystali ze wspólnej zabawy. Organizowano wiele konkurencji, takich 
jak: malowanie twarzy, tworzenie własnych piosenek i wierszyków, zabawa cieczą Newtonowską, przebieranki 
oraz zajęcia sportowe na boisku sportowym. Koloniści brali udział w konkursie czystości pokoi, rywalizowali i 
współdziałali w grupie podczas konkurencji „Dwa ognie” i innych. 

Na zakończenie wspólnym śpiewem przy ognisku, pieczeniem kiełbasek i różnymi zabawami pożegnali Jaro-
sławiec. Po długiej i upalnej podróży, wszyscy bezpiecznie dojechali do Grodźca. Dzieci i młodzież wraz z wa-
lizkami pełnymi wspomnień, pamiątek i piasku zostali oddani w ramiona stęsknionych rodziców. Niektórzy za-
raz po opuszczeniu autobusu dopytywali, czy w przyszłym roku również odbędzie się kolonia na którą już chcie-

liby się zapisać, a uśmiechy nie znikały z ich twarzy.  
(Kadra kolonijna) 

ADRIAN KUPCZAK ZNÓW ZE ZŁOTEM 
Trwa świetna passa zawodnika UKS Olimp Mazańcowice Adriana Kupczaka, który właśnie zdobył 

kolejny złoty medal.  
W ostatni weekend lipca, od 27 do 29, na Stadionie Śląskim w Chorzowie odbyła się Ogólnopolska Olim-

piada Młodzieży w Lekkiej Atletyce. W zawodach tych uczestniczyli zawodnicy z Mazańcowic, specjalizu-
jący się w skoku o tyczce: Adrian Kupczak, 
Maciej Krzempek oraz Maja Jurzak. Cała trój-
ka wywalczyła awans do konkursów finało-
wych.  

Najlepiej spisał się Adrian Kupczak, który 
pokonując poprzeczkę, zawieszoną na wysoko-
ści 4 m 60 cm, nie dał szans rywalom i pewnie 
zdobył złoty medal. Drugi zawodnik z Wro-
cławia zaliczył 4 m 30 cm. Jest to już trzeci 
złoty medal Adriana w Mistrzostwach Polski.  

Na 7 miejscu uplasował się Maciej Krzem-
pek, a Maja Jurzak zajęła 13 miejsce. Trenerem 
zawodników jest Piotr Krupiński. (PK)  
   
Foto: arch. UKS Olimp Mazańcowice  
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 IMPREZA ŚRODOWISKOWA W ŁAZACH 
1 czerwca 2018 r. radny Karol Bierski, Koło Gospodyń Wiejskich oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Łazach, 

przy współpracy Szkoły Podstawowej im. Rudolfa Gila w Świętoszówce, zaprosili dzieci na imprezę środowi-
skową z okazji Dnia Dziecka. 

Na początek wiele emocji wśród najmłodszych wzbudził pokaz przygotowany przez druhów z miejscowej 
OSP. Dzieci z przejęciem oglądały, jak wygląda gaszenie pożaru, a następnie mogły spróbować własnych sił 
mierząc się z wężem strażackim. Z zaciekawieniem oglądały również wnętrze wozu strażackiego. Druhowie 
przygotowali też dla dzieci krótki quiz na temat sprzętu strażackiego. Na koniec każde dziecko otrzymało od 
strażaków upominki. 

Następnie nauczycielki Szkoły Podstawowej w Świętoszówce poprowadziły dla dzieci wesołe i kreatywne 
zabawy. Agata Kohut prowadziła warsztaty plastyczne, a Ligia Korzeniowska-Mynarska przygotowała zabawy 
rytmiczne, zagadki, konkurencje sportowe. Podczas trwania imprezy można też było zaprezentować swój talent. 
Zgromadzone dzieci mogły więc oglądać popisy kolegów i koleżanek, prezentujących swoje umiejętności wo-
kalne, recytatorskie, taneczne czy gimnastyczne. Za odwagę w prezentacji dzieci mogły sobie wybrać niespo-
dziankę i otrzymywały dyplom uznania. Nad całością prezentacji talentów czuwała  dyrektor szkoły Ewa Anzor-
ge-Janeczko.  

Dla przybyłych dzieci nie zabrakło przygotowanego przez organizatorów poczęstunku oraz soków. Organiza-
torzy mają nadzieję, że ten dzień podobał się wszystkim zgromadzonym dzieciom i będą miło wspominać 
wspólnie spędzone chwile. 

Ligia Korzeniowska-Mynarska 

 

GMINNA BIBLIOTEKA  

PUBLICZNA W JASIENICY 

serdecznie zaprasza na 

 

NARODOWE CZYTANIE 

Stefan Żeromski 

Przedwiośnie 

12 września godz. 1800 

PRZEZ PERU 
pod biało-czerwoną flagą 

CZYLI O SURVIVALOWEJ WYPRAWIE 

PO ZIEMI INDIAN 

opowie Artur Beniowski – Wójt Gminy Bestwina 

26 września godz. 18
00 
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GRAMY I ŚPIEWAMY DLA WAS 
 
„Gdzie słyszysz śpiew – tam wchodź,  
Tam dobre serca mają.  
Źli ludzie – wierzaj mi –  
Ci nigdy nie śpiewają." 
(Johann Gottfried Seume) 
 

Było nas niewiele, ale wystarczająco, by 
stworzyć zespół wokalny. Pomogła nam w tym 
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Jasienicy 
Agnieszka Bronowska, biorąc naszą grupę pod swe 
opiekuńcze skrzydła, za co bardzo dziękujemy. 

Postanowiliśmy sięgnąć do tradycji. Skomple-
towaliśmy stroje ludowe i teksty pieśni z naszego 
regionu. 

I tak w styczniu 2010 r. pod kierownictwem 
ówczesnej przewodniczącej KGW w Grodźcu 
Grażyny Konderli powstał Zespół Grodźczanie. 
Kierownikiem artystycznym był Jan Chmiel. 
Niestety, w listopadzie 2013r. zmarł i działalność 
zespołu została chwilowo zawieszona. Jednakże 
dwa miesiące później, po małej reorganizacji, zespół 
wznowił działalność. 

Od stycznia 2014r. kierownictwo zespołu objął 
Alojzy Heczko, zaś kierownikiem muzycznym 
został Ludwik Kubera, który również zapewnia 
oprawę muzyczną. Przybyło nam kilku członków, 
coraz intensywniej ćwiczyliśmy, doskonaląc nasze 
umiejętności wokalne. Zaczęliśmy regularnie 
występować i swoim śpiewem uświetniać różne 
imprezy.  

Jest się czym pochwalić, bo Zespół 
„Grodźczanie” od lat bierze udział w przeglądach 
zespołów regionalnych zarówno gminnych, jak i 
powiatowych, a także wojewódzkich. Nie brakuje 
nas na imprezach gminnych i sołeckich. Posłuchać 
naszego śpiewu można między innymi na 

Dożynkach Gminnych, Lecie w Jasienicy, gminnych 
festynach i biesiadach. 

W naszym repertuarze poza pieśniami 
regionalnymi znajdują się też piosenki o charakterze 
biesiadnym. Są też pieśni, których tekst napisała 
jedna z naszych członkiń. Jesteśmy w pełni 
zaangażowani w to, co robimy. Wspólne śpiewanie 
przynosi nam radość i pozwala na chwilę relaksu. 
Jednocześnie kultywując tradycję Śląska 
Cieszyńskiego poniekąd przybliżamy ją przyszłym 
pokoleniom. 

Nie zraziło nas to, że budynek OSP w Grodźcu, 
gdzie zwykle odbywały się próby śpiewu i 
przygotowania do występów, w ostatnim czasie jest 
w trakcie przebudowy. Na ten czas lokum użyczyli 
nam Państwo Barbara i Zbigniew Brodowie w 
swoim prywatnym domu, za co jesteśmy im 
niezmiernie wdzięczni. My zaś z wielkim 
zainteresowaniem obserwujemy, jak przebiega 
rozbudowa budynku OSP,  i z nieukrywaną nadzieją 
czekamy na ponowne jego otwarcie. 

Liczymy też, że uda nam się pozyskać nowych 
członków w zespole, do czego serdecznie 
zachęcamy zarówno starsze wiekiem, jak i młodsze 
osoby, nie wykluczając młodzieży.  

Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy do 
wstąpienia w nasze szeregi. 

Wspiera nas wiele osób i instytucji. Dlatego 
korzystając z okazji serdecznie dziękujemy 
Pracownikom Gminnego Ośrodka Kultury w 
Jasienicy, Strażakom z OSP Grodziec, Paniom z 
KGW oraz wszystkim innym prywatnym osobom za 
ich dotychczasową różnoraką pomoc, którą od nich 
otrzymaliśmy. 

W imieniu Członków Zespołu Grodźczanie 
                                      Kier. Alojzy Heczko 
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KONKURS „NASZE KULINARNE DZIEDZICTWO – SMAKI REGIONÓW” 

29 lipca br. podczas Jarmarku Produktów Tradycyjnych w chorzowskim Skansenie odbył się 
finał regionalny Konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów” na najlepszy 
regionalny produkt żywnościowy oraz na najlepsze danie i potrawę województwa śląskiego.  

Do udziału zakwalifikowano 52 produkty oraz 9 zespołów w części gastronomicznej. Komisje 
konkursowe przyznały wiele nagród równorzędnych i wyróżnień. Trzy produkty i potrawa 
otrzymały nominacje do nagrody „Perła 2018” wręczanej tradycyjnie podczas Wielkiego Finału 
Konkursu 30 września na targach Smaki Regionów w Poznaniu. 

„Konkurs organizujemy już osiemnasty raz, a jednak co roku pojawiają się nowe, kolejne 
produkty i potrawy. Świadczy to o bogactwie i różnorodności tradycji kulinarnych województwa 
śląskiego oraz o dużym zaangażowaniu wszystkich tych osób, którym leży na sercu pielęgnowanie 
regionalnych specjałów” – powiedział Maciej Kolon – Radny Sejmiku Województwa Śląskiego, 
przewodniczący Komisji Turystyki i Sportu.  

Miło nam poinformować, że z terenu Gminy Jasienica (przyp. red): 
 w kategorii - inne produkty regionalne: 
KOŁACZ MIĘDZYRZECKI – PPUH CUKIERNIA „JAGÓDKA” otrzymał nominację do 
nagrody „Perła 2018” 
zaś w kategorii-  produkty pochodzenia zwierzęcego: 
GOSPODARSTWO ROLNO-PASIECZNE STANISŁAW ZAWADA ZA MIÓD 
WIELOKWIATOWY Z ZIEMI CIESZYŃSKIEJ otrzymało wyróżnienie. 

www.s laskie.pl  

R E K L A M  A  

REKLAMA 

 SZYCIE KOŁDER I WYROBÓW  
 Z WEŁNY, PUCHU, PIERZA 

Usługi:  
wszystkie przeróbki  gręplowanie 
 wełny czyszczenie pierza 
Sprzedaż wyrobów gotowych:  
kołdry antyalergiczne  z puchu  z pierza   
do filcowania 
Promocja! Do każdej kołdry „jasieczek” 

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

www.galinska.com.pl 
e-mail: biuro@galinska.com.pl 

 
    Reklama 

w miesięczniku  „Jasienica” 
tylko  0,60 zł   za 1 cm2 

Ogłoszenia drobne – 1 zł 

 

PRZYJMĘ UCZNIA 
NA PRAKTYKI W ZAWODZIE 

STOLARZ. 
INFORMACJE POD TEL. 504 076 723 
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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: 
 artykuły metalowe 
 artykuły spawalnicze 
 artykuły elektryczne 
 chemia motoryzacyjna 
 farby 
 hydraulika 
 narzędzia ogrodnicze 

Zapraszamy 

Od poniedziałku do piątku    8
00 

- 16
30

 

sobota     8
00 

- 13
30

 

 

 

EKSPRESOWA NAPRAWA 

I WYKONANIE PROTEZ 

BIERY, ul. Ogrodowa 

TEL.:    504 131 134 

                                33 819 48 77` 
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