
 

Kolęda zamyślona 

 

 
 

 
Na wigilię dziś przyszli 
ci, którzy już odeszli. 
Pod choinkę za sobą  
skrawek nieba przynieśli. 
 
Wszyscy tacy odświętni, 
tacy piękni – jak żywi, 
tylko dziwnie milczący, 
najszczęśliwiej szczęśliwi. 
 
 

 
Bo tu słów nie potrzeba, 
mówi sama obecność, 
i spojrzenia zza świata  
- od tej chwili po wieczność. 
 
A kolędę zanucił święty  
Józef za ścianą, 
aby nikt się nie smucił, 
gdy z rodziną kochaną 
 
 

 
znowu jesteśmy razem, 
i gwiazd mrugają ognie, 
a stół stał się ołtarzem, 
a czas – czasem przypomnień 
 
gdy w nas, w centrum wszechświata 
jest Dzieciąteczko małe, 
i Bóg stał się Człowiekiem, 
a Dobre Słowo – Ciałem 
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Na zbliżające się Święta pragniemy 
złożyć Mieszkańcom Gminy 

 życzenia przeżywania 
Bożego Narodzenia w zdrowiu, radości 

i ciepłej rodzinnej atmosferze. 
Kolejny zaś Nowy Rok niech będzie czasem po-

koju oraz realizacji osobistych zamierzeń. 
 

 
Przewodniczący Rady Gminy 

Jerzy Czudek 

Wójt Gminy Jasienica 

mgr inż. Janusz Pierzyna 
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Niech w tym pięknym czasie Bożego Narodzenia      

serca nasze wypełnia mocne przekonanie,  

że to co czynimy ma głęboki sens  

i służy dobru wspólnemu. 

Mieszkańcom Gminy Jasienica życzę,  

aby Nowy 2013 Rok  

obdarzył nas zdrowiem, pokojem i radością. 

  

Stanisław Szwed 
Poseł na Sejm RP 
Prawo i Sprawiedliwość 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wielu radosnych  chwil  na Święta Bożego Narodzenia 

serdecznych spotkań rodzinnych  

 i  Szczęśliwego Nowego Roku   

Wszystkim Mieszkańcom Gminy  

życzą 

pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury w Jasienicy 

i Zespół Redakcyjny miesięcznika  „Jasienica” 
 

Dyrekcja, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców  

Gimnazjum w Jasienicy   
serdecznie zapraszają wszystkich mieszkańców  

Gminy Jasienica na 

XXI Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 
który odbędzie się 13 stycznia 2013 roku   

 w godzinach od 1500 do 1900    w hali sportowej w Jasienicy.  
 

W tym roku zebrane kwoty przekazane zostaną na: 

ratowanie życia dzieci oraz  godną opiekę medyczną seniorów  
W programie: występy dzieci,  młodzieży i dorosłych, sprzedaż cegiełek na WOŚP   

oraz inne liczne atrakcje. 
GORĄCO WSZYSTKICH ZAPRASZAMY ! 

 

Wydawca miesięcznika samorządowego „Jasienica”:  Gmina  Jasienica 
Realizacja wydawnicza: Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy, 43-385 Jasienica 159,  tel.: 815-22-31, 815-24-51,   
815-24-52,  wew. 145; e-mail: gok@jasienica.pl; Redaktor naczelny Romuald Bożko, e-mail: braldo@interia.pl;    
Zastępca red. naczelnego, red. techniczny, skład: Zofia Polok, e-mail: polzo@vp.pl  
Druk: „Prasa Beskidzka” Sp. z o.o., 43-300 Bielsko-Biała, ul. Dubois 4 
Redakcja nie zwraca nadesłanych tekstów oraz zastrzega sobie prawo ich skracania, zmiany tytułów i opracowania re-
dakcyjnego. Za treść reklam i ogłoszeń redakcja nie ponosi odpowiedzialności. 
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RELACJE WÓJTA GMINY JASIENICA 
 

SPRAWY GOSPODARCZE 
 Zgodnie z wymogami, do 
15 listopada mieliśmy skon-
struować projekt budżetu na 
2013 rok. Z przykrością trzeba 
powiedzieć, że z informacji 
które do nas docierają z Mini-
sterstwa Finansów, kolejny rok 
nie otrzymamy kwoty, która 
zabezpieczy funkcjonowanie 

oświaty na terenie Gminy Jasienica. Potrzeby w tym 
zakresie są w granicach 30 milionów złotych, nato-
miast mamy otrzymać około 16 milionów złotych. Co 
roku brak tak znaczącej kwoty na oświatę, powoduje 
wielką determinację wśród wszystkich samorządów, w 
tym Gminy Jasienica. Stoimy przed faktem: albo za-
mykać szkoły, albo ograniczać wydatki związane z 
rozwojem szkolnictwa na naszym terenie, ponieważ 
nie stać na coroczne dopłacanie po 14 czy 15 milio-
nów złotych do zadania zleconego. Zgodnie z ustawą, 
która mówi, że jeżeli jest zlecone zadanie dla gminy, 
to musi być ono w 100 % sfinansowane. Od 1998 roku 
otrzymujemy połowę niezbędnych środków na finan-
sowanie oświaty. Do tej pory tych środków szukali-
śmy we własnym zakresie, ale nie możemy tak zna-
czących kwot wykładać z budżetu gminy na zadania 
zlecone. Myślę, że w roku 2013 będziemy musieli za-
stosować tzw. „przyciąganie pasa” i zaproponowałem, 
aby na utrzymanie Urzędu Gminy przeznaczyć mniej-
szą kwotę o 300 tys. zł niż w roku bieżącym; również 
mniejsze środki finansowe będą przeznaczone na  jed-
nostki budżetowe. Nie stać nas aby na dofinansowanie 
jednego sektora przeznaczać takie kwoty kosztem in-
nych dziedzin, za które też gmina ponosi odpowie-
dzialność.  
Stoję na stanowisku, że w czasie kryzysu musimy in-
westować. Mówiąc obrazowo i po gospodarsku podam 
przykład: Jeżeli mamy jedną krowę, która daje mleko  
i nas utrzymuje przy życiu, to nie powinniśmy jej 
sprzedawać. Patrząc perspektywicznie powinniśmy 
starać się kupić drugą, która zapewni nam byt w na-
stępnych latach. W warunkach Gminy Jasienica myślę 
o budowie infrastruktury w Gminnej Strefie Ekono-
micznej, gdyż są już osoby i firmy zainteresowane tym 
terenem, które wyrażają chęć  inwestowania. Dlatego 
musimy teren uzbroić, aby zainteresowani jak naj-
szybciej rozpoczęli tam swoją działalność. Jak już 
wcześniej wspominałem, chciałbym, aby energia pro-
dukowana dla potrzeb Niskoemisyjnej Strefy Przemy-
słowej,  pozyskiwana była z odnawialnych źródeł 
energii, co da nam przewagę nad innymi strefami, ale 
da też poczucie odpowiedzialności za środowisko na-
turalne teraz     i w następnych latach. 
Jeżeli nowa ustawa wejdzie w życie i energię elek-

tryczną  będzie można produkować w każdym gospo-
darstwie, dla potrzeb własnych gospodarstw, a nad-
wyżkę sprzedać do sieci przesyłowych - będzie miało 
to duży wpływ na zmniejszenie kosztów produkcji i 
konkurencyjność produktów czy usług. Chciałbym, 
żeby mieszkańcy naszej gminy mieli w przyszłości ta-
kie możliwości, gdyż w niektórych kręgach decyzyj-
nych już dyskutuje się na te tematy, łącznie z możli-
wością pozyskiwania środków pomocowych na takie 
zadania. Chciałbym, aby  w  programach pomocowych 
na odnawialne źródła energii  znalazły się  również 
obiekty użyteczności publicznej, takie jak szkoły, 
strażnice itp., których powierzchnie dachów pozwalają 
na zamontowanie paneli fotowoltaicznych, a tym sa-
mym, na pozyskanie energii dla własnych potrzeb. 
Jednak na wszystko nas nie stać, dlatego proponuję, 
aby w 2013 roku zaoszczędzić pieniądze na te inwe-
stycje, które zapewnią nam przychody w przyszłości. 
 

REALIZOWANE INWESTYCJE 
 Na dobrym etapie jest kontynuacja budowy hali 
lekkoatletycznej w Mazańcowicach. Postęp prac jest 
bardzo dobry. Wykonawca wywiązuje się należycie    
z wymogów przetargowych. Myślę, że w przyszłym 
roku w czerwcu prace na obiekcie będą zakończone     
i obiekt będzie oddany do użytku. Wartość prac około 
3 mln złotych, przy uzyskaniu jednego miliona złotych 
dofinansowania z Ministerstwa Sportu. 
      Kończymy budowę dróg, które ucierpiały na sku-
tek powodzi. W ciągu dwóch ostatnich lat udało się na 
ten cel pozyskać środki finansowe w wysokości pra-
wie 8 milionów złotych. Są to duże inwestycje. W bie-
żącym roku pozyskane środki na ten cel wyniosły 500 
tys. złotych, na dokończenie remontów  i odbudowę 
tych dróg. 

W trakcie realizacji jest budowa kanalizacji, która 
wymaga dużej determinacji ze strony służb, które wy-
konują to zadanie. Wzbudza to różne emocje. Zwra-
cam się więc nie pierwszy raz do wszystkich       o wy-
rozumiałość, gdyż inwestycja ta służyć będzie przez 
lata i ma to duże znaczenie dla następnych pokoleń.  

Obecnie realizowany projekt na 30 milionów zło-
tych nie uwzględnia kosztów przyłączy do posesji, 
gdyż dotychczasowy program nie obejmował tego ty-
pu dofinansowań.  Obecnie pojawił się następny pro-
gram, z którego możemy skorzystać. Dlatego piszemy 
wniosek na budowę przyłączy do każdej posesji, aby 
właściciele mogli skorzystać z tego udogodnienia po 
znacznie niższych kosztach. Po napisaniu wniosku      
i otrzymaniu dofinansowania poinformuję Państwa     
o szczegółach 

    Dziękuję za relację 
Romuald Bożko                                                                                                

Serdecznie dziękuję Wszystkim Mieszkańcom Gminy Jasienica za kolejny rok pracy i współpracy. Za 
realizację wszystkich zadań samorządowych, które bez zaangażowania naszej społeczności nie byłyby 
możliwe. Dziękuję wszystkim organizacjom: jednostkom OSP, Kołom Gospodyń Wiejskich, Stowarzy-
szeniom, Pracownikom wszystkich Filii GOK, Służbie Zdrowia, Pracownikom Pomocy Społecznej, Za-
kładu Komunalnego, Oświaty, Przedsiębiorcom, Zespołom Regionalnym, Sołtysom i Radom Sołeckim, 
Radzie Gminy i Pracownikom Urzędu Gminy.  
                                                                            Wójt Gminy Jasienica   Janusz Pierzyna 
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UCHWAŁY RADY GMINY JASIENICA W SPRAWIE PODATKÓW NA ROK 2013. 
  

Uchwała Nr XXV/252/12 Rady Gminy Jasienica   z dnia 23 listopada  2012 roku 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 
1591 z późn. zm.), art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 95 poz. 613        
z późn. zm.) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 14 sierpnia 2012r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków      
i opłat lokalnych w 2013r. ( M.P. z 2012r. poz. 587) 

Rada Gminy Jasienica  uchwala: 
 

§ 1 
Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości 
obowiązujące na terenie Gminy Jasienica: 
1. od gruntów: 

a) związanych z prowadzeniem działalności gospo-
darczej bez względu na sposób zakwalifikowania w 
ewidencji gruntów i budynków – 0,70 zł od 1 m2 
powierzchni; 

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, reten-
cyjne lub elektrowni wodnych – 4,26 zł od 1 ha 
powierzchni; 

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie od-
płatnej statutowej działalności pożytku publicznego 
przez organizacje pożytku publicznego – 0,22 zł od 
1 m2 powierzchni. 

2. od budynków lub ich części: 
a) mieszkalnych – 0,64 zł od 1 m2 powierzchni użyt-

kowej; 
b) garaży w budynku mieszkalnym – 0,64 zł od 1m2 

powierzchni 
c) związanych z prowadzeniem działalności gospo-

darczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich 
części zajętych na prowadzenie działalności gospo-
darczej – 20,03 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej; 

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem 
siewnym – 10,17 zł od 1m2 powierzchni użytkowej; 

e) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych 
w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej 

zajętych przez podmioty udzielające tych świad-
czeń  – 4,63 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej; 

f) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicz-
nego przez organizacje pożytku publicznego – 7,30 
zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, z wyjątkiem: 
- garaży poza budynkiem mieszkalnym, dla któ-

rych stawka wynosi – 5,02 zł od 1 m2 po-
wierzchni użytkowej; 

- budynków zajętych na pomieszczenia gospodar-
cze lub chów drobnego inwentarza, dla których 
stawka wynosi  - 4,88 zł od 1 m2 powierzchni 
użytkowej 

- budynków letniskowych lub ich części oraz in-
nych budynków zajmowanych przez osoby na 
cele letniskowe, dla których stawka wynosi  - 
7,30 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej: 

3. od budowli – 2% wartości określonej na podstawie art. 
4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 – 7 ustawy o podatkach i opłatach 
lokalnych. 

§ 2 
Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Jasieni-
ca. 

§ 3 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku. 

 
 

 
 

Nr XXV/253/12 Rady Gminy Jasienica   z dnia 23 listopada  2012 roku 
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości 

 
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.  z 2001r. Nr 
142 poz. 1591 z późn. zm.),art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U.         
z 2010r. Nr 95 poz 613 ze zm.)  

Rada Gminy Jasienica uchwala, co następuje: 
§ 1 

1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości: 
a) Powierzchnię użytkową budynków mieszkalnych zajętą na strychy z wyłączeniem powierzchni strychów 

zajętą na prowadzenie działalności gospodarczej, 
b) Powierzchnię użytkową budynków mieszkalnych zajętą na piwnice z wyłączeniem powierzchni piwnic 

zajętą na prowadzenie działalności gospodarczej lub garaże. 
c) Grunty zakwalifikowane w ewidencji gruntów i budynków symbolem „dr” bez klaso użytku z wyłącze-

niem związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. 
§ 2 

Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Jasienica. 
§ 3 

Traci moc uchwała Nr II/9/2006 Rady Gminy Jasienica z dnia 6 grudnia 2006 roku w sprawie zwolnień w po-
datku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2006r. Nr 148, poz. 4533).  

§ 4 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Ślą-
skiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 roku. 
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Uchwała Nr XXV/255/12 Rady Gminy Jasienica   z dnia 23 listopada  2012 roku 
w sprawie: ustalenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od środków  

transportowych  
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 
142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jed-
nolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 14 sierpnia 2012 r. w spra-
wie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2013 r. (M.P. z 2012 r. poz. 587), Obwieszczenia Mi-
nistra Finansów z dnia 8 października 2012 roku w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących   
w 2013 r. (M. P. z 2012 r. poz. 743). 

Rada Gminy Jasienica uchwala: 
 

§ 1 
Określa się wysokość stawek podatku od środków 
transportowych na rok 2013: 
 
1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej 
masie całkowitej:  
a) powyżej 3,5 ton i poniżej 12 ton: 
  
Dopuszczalna masa całkowita 

Powyżej 
stawka podatku w 
złotych 

stawka podatku w 
złotych 

3,5 5,5 włącznie 343 

5,5 9,0 włącznie 1238 

9,0 Poniżej 12 1331 

 
b) od samochodów ciężarowych o masie całkowitej 
równej lub wyższej niż 12 ton: 
Dopuszczalna masa całkowita 

Nie mniej niż Mniej niż 

Stawka podatku w 
złotych 

2 osie 
12  15 1827 

15     1945 

3 osie 
12 21 2003 

21    2181 

4 osie i więcej 

12 29  2546 

29     2970 
 
2. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przysto-
sowanego do używania łącznie z naczepą lub  przy-
czepą o dopuszczalnej  masie całkowitej zespołu po-
jazdów: 
 
a) od 3,5 ton i poniżej 12 ton: 

 Dopuszczalna masa całkowita  
Stawka podatku  

w złotych 

powyżej do  

3,5 7 włącznie 1003 

7,0 Poniżej 12 1260 

b) równej lub wyższej niż 12 ton: 

Dopuszczalna masa całkowita 
Stawka podatku w zło-

tych 

Nie mniej niż Mniej niż  

2 osie   

12 25 1827 

25 31 1953 

31  2242 

3 osie 

12 37 2310 

37 40 2910 

40  3040 

3) Od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem 
silnikowym, posiadają dopuszczalną masę całkowitą 
od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych 
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną 
przez podatnika podatku rolnego  495 zł. 
 

4) Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem 
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą 
równą lub wyższą  niż 12 ton, z wyjątkiem związa-
nych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną 
przez podatnika podatku rolnego: 
 

Dopuszczalna masa całkowita w tonach 
stawka podatku  

w złotych 

Nie mniej niż Mniej niż  

1 oś   

12 25 530 

25  683 

2 osie   

12  33 1037 

33  38 1579 

 38  2062 

3 osie   

 12  1482 

5) Od autobusów: 

 
Stawka po-
datku w zło-

tych 

O liczbie miejsc mniejszej niż 30 884 

O liczbie miejsc równej  30 lub większej niż 30 1897 

§ 2 
Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Ja-
sienica. 

§ 3 
Traci moc uchwała Nr XL/375/09 Rady Gminy Ja-
sienica z dna 1 grudnia 2011 roku w sprawie ustale-
nia wysokości stawek oraz zwolnień podatku od 
środków transportowych na 2012 rok 

§ 4 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa  Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia   
1 stycznia 2013 roku. 
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Uchwała Nr XXV/254/12 Rady Gminy Jasienica   z dnia 23 listopada  2012 roku 
w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na rok 2013 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  
(tj. Dz. U.  z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.),art. 15, art. 19 pkt 1 lit a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku       
o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 95 poz 613 ze zm.) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 
14 sierpnia 2012 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2013r. (M. P. z 2012r. 
poz. 587) 

Rada Gminy Jasienica  uchwala: 
§ 1 

Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej w wysokości 15,00 złotych za 1m2 od osób fizycznych, osób praw-
nych oraz jednostek organizacyjnych dokonujących sprzedaży na targowiskach.  

§ 3 
Dzienna stawka opłaty targowej nie może przekroczyć kwoty 757,79 złotych. 

§ 4 
1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa w dniu sprzedaży. 
2. Pobór opłaty targowej powierza się inkasentom, którymi są sołtysi danego sołectwa. 
3. Inkasentom przysługuje wynagrodzenie prowizyjne w wysokości 20% od zainkasowanych bezpośrednio 

przez nich kwot. 
§ 5 

Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Jasienica. 
§ 6 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskie-
go z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 roku. 
 

Uchwała Nr XXV/256/12 Rady Gminy Jasienica   z dnia 23 listopada  2012 roku 
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów obliczania wysokości  

podatku rolnego na 2013 rok 
 Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 8 oraz art. 40 ust.1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzą-
dzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym 
(Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz. 969 ze zm.) w związku z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 
października 2012r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012r. (M. P. z 2012r. poz. 
787) 

Rada Gminy Jasienica   uchwala: 
§ 1 

Obniżyć kwotę stanowiącą średnią cenę skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 
obszarze Gminy Jasienica na 2013 rok do kwoty 62,40 zł za kwintal.  

§ 2 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jasienica.  

§ 3 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZAWIADOMIENIE 
 

Uprzejmie informuję, że zgodnie z Zarządzeniem  
Wójta Gminy Jasienica z dnia 26 listopada 2012 r. Nr 120.14.2012r.  

w dniu 24 grudnia 2012r. Urząd Gminy Jasienica będzie nieczynny.  
Natomiast Urząd Gminy będzie czynny w dniu 8 grudnia 2012r. 

 tj. w sobotę, w godz. 700 – 1500. 
W dniu 24 grudnia 2012r. Kierownik USC będzie pełnił dyżur  

pod numerem telefonu 663 008 757 
Sekretarz Gminy 

Małgorzata Pietras 
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ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI 
11 Listopada 2012 

 
To dla Polaków dzień szczególny. Tego też dnia 

społeczność Jasienicy i przedstawiciele wszystkich so-
łectw naszej gminy spotkali się na Mszy Świętej  - 
ekumenicznym nabożeństwie, w kościele pw. św. Je-
rzego w Jasienicy, by przed ołtarzem rozpocząć ob-
chody Święta Niepodległości. Pod przewodnictwem 
duszpasterzy katolickich i ewangelickich dziękowali-
śmy za dar wolności i niepodległości. 
 Rozpoczynając Mszę Świętą ks. proboszcz Adam 
Ciesiółka zwrócił się do wiernych tymi słowami: „Sio-
stry i bracia. Stajemy dziś przy Chrystusowym ołtarzu, 
by wielbić Boga. Przeżywamy dziś Święto Niepodle-
głości. My cieszymy się wolnością, a ci którzy nam ją 
wywalczyli, stoją przed Panem. Złożyli w ofierze wła-
sne życie. ...Oby to poczucie wdzięczności za dar wol-
ności zobowiązywało nas do pamiętania o naszych 
przodkach. O tych dla których polska mowa istotnie 
była mową świętą. W ramach wdzięczności starajmy 
się, aby nasza mowa miała dawne brzmienie. Groma-
dzi nas Chrystus na mszy. Pomyślmy więc o naszych 
przodkach, którzy na przestrzeni dziejów poświęcili 
swe życie. Prośmy Boga, aby Polska była Bogu wierna 
i jak zawsze rozwijała Boże prawa, by były przyjmo-
wane z wdzięcznością. Nasze dzisiejsze święto zbiega 
się także z dniem solidarności z kościołem prześlado-
wanym. Pamiętajmy również że każdego dnia na świe-
cie ginie śmiercią męczeńską ponad 20 tysięcy chrze-
ścijan. Nasza dzisiejsza modlitwa w sposób szczególny 
dotyczy prześladowanych w Egipcie... Szczególną mo-
dlitwą, Bogu chcemy zawierzyć nasza Ojczyznę. Tych, 
którzy ją tworzyli jak również nas, którzy ją tworzą... 
 W duchu umiłowania Ojczyzny wygłoszona 
była homilia przez ks. Jarosława Krutaka. 
„Nasze myśli... biegną w tym szczególnym dniu ku na-
szej ziemskiej matce jaką jest Ojczyzna – Polska. Naj-
starszemu pokoleniu staje w tym momencie przed 
oczyma historia ich życia, z przykrymi niestety przeży-
ciami ostatniej wojny. Młodszemu pokoleniu przypo-
minają się lata zniewolenia powojennego i służba ob-
cej ideologii. Najmłodszym, to co zobaczą w telewizji 
lub usłyszą od dorosłych na temat Polski i to niestety 
nie zawsze pochlebnego. Wszystkich nas jednak łączy 
troska o wspólny dom, który ma na imię Ojczyzna, sko-
ro spotykamy się na Mszy Świętej w jej intencji. Cofa-
my się dziś myślą do roku 1918 gdy po latach niewoli 
Polska odrodziła się jako niepodległe państwo. Cofa-
my się również do roku 1989, kiedy w ... odrodzeniu 
przestali nam przeszkadzać nasi najbliżsi sąsiedzi. Czy 
jednak w to miejsce nie zaczęliśmy przeszkadzać sobie 
sami we własnym domu? Jak rozumiemy wolność, któ-
rą otrzymaliśmy i jak ją realizujemy. Czy jesteśmy 
wdzięczni za ten dar i czy wiemy komu? To są pytania 
które przychodzą nam do głowy przy dzisiejszym świę-
cie.”  
 Odpowiedź na to znalazł w słowach papieża Jana 
Pawła II wygłoszonych  w 1979 roku podczas  pamięt-
nej  I Pielgrzymki do Ojczyzny, gdzie przy pożegnaniu 
wołał do nas: „I dlatego zanim stąd odejdę, proszę was 
abyście całe to duchowe dziedzictwo, któremu na imię 
Polska, raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i miło-
ścią. Taką, jaką zaszczepił w nas Chrystus na krzyżu. 
Abyście nigdy nie zwątpili, nie znużyli się i nie znie-
chęcili. Abyście nie podcinali tych korzeni z których 
wyrastamy. Proszę was, abyście mieli ufność nawet    

w każdej słabości. Abyście szukali dalszej duchowej 
mocy u Tego, u którego wiele pokoleń ojców naszych   
i matek odnajdywało. Abyście od Niego nigdy nie od-
stąpili. Abyście nigdy nie utracili tej wolności ducha 
do której On wyzwala człowieka. Abyśmy nigdy nie 
wzgardzili tą miłością, która jest największa, ... a bez 
której życie ludzkie nie ma ani korzenia , ani końca.” 
W tej poruszającej homilii kaznodzieja podał wiele 
przykładów i wskazówek, którymi powinniśmy się 
kierować nie tylko od święta, ale na co dzień, dla za-
chowania wiary, tradycji narodowych i patriotyzmu. 
Przypomniał, że nie wolno zastępować prawa Bożego 
prawem ludzkim. 
Równie głębokie słowa do wiernych skierował ks. 
proboszcz Andrzej Krzykowski duszpasterz Kościoła 
Ewangelicko-Augsburskiego: „...Dzień Niepodległości 
niezależnie od wyznania jest świętem każdego, kto w 
swoim sercu nosi naszą Ojczyznę. I dzisiaj, tutaj w tym 
miejscu i nie tylko tu, w czasie naszych nabożeństw 
dziękowaliśmy Bogu za kraj, nasz kraj, za wolność, bo 
to jest dar Boży, który nam należy sobie cenić... Na tą 
chwilę sięgnąłem po słowa apostoła Jakuba, który kie-
ruje naszą uwagę na moc modlitwy, siłę naszego mo-
dlitewnego westchnienia jakie kierujemy do Boga. ... 
Jesteśmy świadkami, a może i po części uczestnikami 
podziałów, kłótni, wzajemnych oskarżeń, kalumnii. 
Ścigania się kto jest większym patriotą, Polakiem, kto 
zdrajcą. Widzimy jak pojęcie miłości, przebaczenie, 
pokój, pojednanie, stają się ludziom obce. Ludziom, 
którzy bardzo często odwołują się do kościoła i wiary. 
Dlatego też apostoł mówi o mocy modlitwy, naszej 
modlitwy. Nie duchownych, którzy prowadzą nas w 
modlitwach, ale naszej codziennej modlitwy. Modlitwy 
o to, aby łaskawy Bóg udzielił nam mądrości. Nam, 
naszemu narodowi. Modlitwa ma moc. Świadectwo Pi-
sma Świętego pokazuje co dzieje się, kiedy modlitwa 
niesiona ufną i żywą wiarą czyni cuda. A takiego cudu 
potrzebujemy, aby pokój, pojednanie, zgoda, zagościły 
w sercach wszystkich ludzi, całego narodu. Dzisiejsze 
Święto Niepodległości, kiedy dziękujemy Bogu to jest 
nasze zadanie. Nie tylko te zewnętrzne aspekty, kiedy 
wywiesimy flagę, kiedy za chwilę pójdziemy aby złożyć 
wiązanki kwiatów, ale pomodlić się. Złożyć ręce i pro-
sić o to, aby nasz naród odsunął od siebie chęć udo-
wadniania za wszelką cenę, kto ma rację i że moja ra-
cja musi być ponad wszystkim... Aby jeden drugiemu 
mógł podać rękę. Tak jak to uczyniliśmy dzisiaj. 

Po zakończonej Mszy Świętej uformował się pochód 
prowadzony przez orkiestrę strażacką i poczty sztanda-
rowe. Za nimi maszerowała młodzież szkolna, mini-
stranci, księża, władze gminy z Wójtem Januszem Pie-
rzyną  i Przewodniczącym Rady Gminy Jerzym Czud-
kiem, radnymi i przedstawicielami poszczególnych so-
łectw. Wśród obecnych był również asystent posła 
Stanisława Szweda Józef Herzyk  i wielu uczestników 
indywidualnych, którzy udali się pod pomnik bohate-
rów poległych  za Ojczyznę, gdzie złożono wieńce, 
wiązanki kwiatów oraz znicze.  

W sali GOK odbyła się część artystyczna zatytuło-
wana „Bogu i Ojczyźnie” Wielcy Polacy w służbie 
Bogu i Ojczyźnie, zapoczątkowana odśpiewaniem 
hymnu państwowego. 

        Redakcja 
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Prof. Jan Szczepański w świetle swoich Dzienników 
 

We wrześniu grodzieckie Koło MZC wspólnie z GOK        
w Jasienicy zorganizowało spotkanie poświęcone pamięci prof. 
Jana Szczepańskiego wybitnego humanisty, socjologa pocho-
dzącego z Ustronia.  
Na spotkaniu prelekcję o życiu prof. w świetle jego Dzienników 
wygłosił znany i ceniony etnograf prof. Daniel Kadłubiec. 
Syn Profesora dr Artur Szczepański, udostępnił 58 zeszytów 
formatu A5 zawierających pamiętniki z okresu jego życia w la-
tach 1935 – 1997. Profesor dr hab. Daniel Kadłubiec opracował 
i opublikował zachowane zeszyty obejmujące lata 1935, (od 
okresu studiów na Uniwersytecie Poznańskim), do 1945 roku. 
Zapiski w nich zawarte opisują wspaniałe przeżycia, przygody 
w kręgu najbliższych, młodzieńcze porywy, uczucia i pasje na-
ukowe. Losy wojenne od mobilizacji poprzez dramaty okupacji 
wymagające zmiany miejsca pobytu i pracy. Od Ustronia po-
przez Wrocław, Wiedeń, Salzburg. Poszukiwanie zaginionego 
syna Artura, jego szczęśliwe odnalezienie i powrót do Polski w 
sierpniu 1945 roku. 
 Dzienniki te powstały z niezwykłej pasji pisania Profesora 
(dzień bez pisania to dzień stracony) i chęci pozostawienia po 
sobie śladu życia i myśli. Potrzeba pisania jak wynika to           
z dzienników powstała w czasach gimnazjalnych.  
Jan Szczepański urodził się 14 września 1913 roku w rodzinie 
chłopskiej Pawła i Ewy w dzielnicy Brzezina w Ustroniu Zawo-
dziu.  
Jak wynika to z dzienników, najważniejszą osobą dla Jana 
Szczepańskiego była mama Ewa z Cholewów z Pustek nieda-
leko Brzeziny. Matka zaprowadziła małego Janka do szkoły lu-
dowej w centrum Ustronia. Jak był w 2-giej klasie przeczytał 
wiszący na korytarzu ozdobny wiersz, który Profesor zapamię-
tał do końca życia. Uważał, że był ważny: „Z myślą o tym, że tu 
szkoła, wstępuj jakby do kościoła. Skromnością i statkiem, 
uszanuj te mury, bo Bóg patrzy na cię z góry”.  
Rodzice przewidywali, że syn będzie następcą na gospodar-
stwie. Kierownik szkoły Jerzy Michejda, nauczyciel Paweł Li-
powczan oraz wujek Jan Wantuła przekonali rodziców, że syn 
jest niezwykle utalentowany i powinien dalej się uczyć. 
Uczęszczał, więc do cieszyńskiego gimnazjum, gdzie wycho-
wawcą był Julian Przyboś, który odkrył w nim zdolności literac-
kie. Przyboś podsuwał pilnemu uczniowi różne książki w tym 
książkę „Wstęp do filozofii”, w której był rozdział o socjologii. 
Do gimnazjum szedł z myślą, że zostanie leśnikiem. Cały czas 
był związany z przyrodą, lasami i Równicą. W jego pamiętni-
kach znajdują się liczne opisy przyrody, gór, łąk, potoku i Rów-
nicy.  
Przed maturą zdecydowanie wybrał studia filozoficzne w Po-
znaniu. 
Na uczelni trafił do prof. Znanieckiego światowej sławy socjolo-
ga, który odkrył talent Jana Szczepańskiego i uczynił go swoim 

asystentem. W czerwcu 1939 roku broni pracę doktorską.  Sie-
dem lat po maturze był już doktorem. W Poznaniu studiowała 
również żona Profesora, Eleonora z domu Odlanicka. 
W pamiętnikach jest wiele zapisków o ich uczuciach, zgodnym 
życiu i wspólnych zainteresowaniach. 

Pierwsze notatki powstały w 1930 roku. Pierwszych 7 ze-
szytów obejmujących lata 1930 do 1935 zaginęło podczas woj-
ny w Kościanie, gdzie autor mieszkał z żoną. Pierwszy tom 
obejmujący lata 1935 do 1945 to dokument rozwoju intelektu-
alnego tak zdolnego człowieka.  

Jan Szczepański wychowany był od dziecka w przeświad-
czeniu, że wykładnikiem wartości człowieka jest praca. Rodzice 
dawali przykład bezwzględnego wykonywania obowiązków. 
Wiele takich przykładów pracy, jako ucznia, studenta i absol-
wenta – naukowca można znaleźć w notatkach Jego Pamiętni-
ka. Po każdym powrocie z Poznania do Ustronia w zależności 
od pory roku pisał. Oto przykłady: 

„Wstaję rano o 6-tej, idę do obory. Odrzucam gnój, czysz-
czę żłoby, daję krowom siano. Potem niesiemy żarcie dla 
świń..”; „Czasami pasę krowy i wtedy uczę się gramatyki, fran-
cuskiej, rosyjskiej, czytam książki.”„Nie sądziłem, żeby rok po 
doktoracie paść krowy”; „Często jednak pasąc krowy myślę      
o zagadnieniach metafizycznych…” 
Profesor Jan Szczepański nie pisał Dzienników z zamiarem ich 
opublikowania, dlatego teksty są osobiste o dużym znaczeniu. 
Wpisy dokonywane były nie dzień po dniu tylko tak jak pozwa-
lały na to warunki.  Zapiski mają też różną objętość, od krótkich 
refleksyjnych, opisowych, po dłuższe rozważania filozoficzne. 
Podkreśla w nich potrzebę czytania, uczenia się języków (an-
gielskiego, francuskiego, niemieckiego i rosyjskiego). Na te za-
jęcia starał wygospodarować codziennie 3 godziny. W zapi-
skach można znaleźć podsumowania działalności twórczej: in-
formacje o odbytych wykładach, napisanych i przesłanych do 
wydawnictw wierszach i tekstach naukowych. Są też marzenia 
o założeniu w przyszłości w Ustroniu muzeum i biblioteki,         
a nawet szkoły nauk filozoficznych.  

W przyszłym roku obchodzona będzie 100 rocznica Jego 
urodzin. Patronat nad obchodami obejmie Światowa Organiza-
cja Socjologów. Z tej okazji wydany zostanie II tom Jego 
Dzienników obejmujący lata 1945 do 1968. W tym roku w maju 
na skwerze przy budynku Biblioteki Miejskiej w Ustroniu został 
odsłonięty pomnik Jana Szczepańskiego. 

Na zakończenie spotkania Prezes podziękował prelegen-
towi za bardzo interesujący wykład, a wiceprezes J. Król wrę-
czył profesorowi D. Kadłubcowi  Reprint Tekstów wydanych do 
Mapy W. Grodeckiego. Słuchacze w dyskusji pytali Prelegenta 
o losy Rodziny prof. Szczepańskiego i losy gospodarstwa jego 
rodziny. 

 Tekst przygotował Edward Cichy 
 

Radnemu Leszkowi Mroczko  

i jego Rodzinie 
Szczere wyrazy współczucia z powodu śmierci Matki 

śp. Janiny Mroczko 
składają 

Wójt Gminy Jasienica, Zastępca Wójta Gminy, Radni Rady Gminy w Jasienicy, 
pracownicy Urzędu Gminy w Jasienicy, pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury 

w Jasienicy i zespół redakcyjny miesięcznika „Jasienica”. 
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XIV EDYCJA NAGRODY STAROSTY BIELSKIEGO 
IM.KS. PRAŁATA JÓZEFA LONDZINA 

 
 

W tym roku nominacje  samorządów gminnych  do nagrody otrzymali: 
Ks. prałat Stanisław Jasek- Gmina 
Buczkowice 
Brunon Piotr Kieloch - Gmina 

Czechowice – Dziedzice 
Elżbieta Mżyk - Gmina Jasienica, 

Krystyna Gutan -  Gmina Jaworze, 

Krystyna Knycz - Gmina Kozy 
Orkiestra Dęta - Gmina Porąbka 
Ks. Andrzej Loranc -  Miasto Szczyrk 
Teresa Nycz - Gmina Wilamowice 
Jan Halama - Gmina Wilkowice 

Ks. prałat Stanisław Jasek jako tegoroczny laureat 
XIV Nagrody Starosty Bielskiego im ks. Józefa Lon-
dzina zdaniem kapituły nagrody stał się godnym kon-
tynuatorem przesłania, misji i testamentu które pozo-
stawił po sobie Patron wspomnianej Nagrody.  
 Uroczystość wręczenia prestiżowego wyróżnienia od-
była się 9 listopada w Teatrze Polskim w Bielsku-
Białej. W jej trakcie Starosta Bielski Andrzej Płonka 
powiedział m.in. „Spotykamy się w przeddzień 
Święta Niepodległości, aby oddać należną cześć   
i honor ojcom naszej niepodległości: Józefowi 
Piłsudskiemu, Romanowi Dmowskiemu, a także 
ojcom niepodległości naszej małej Ojczyzny - na-
szego regionu. Postacie ks. Londzina czy ks. Sta-
nisława Stojałowskiego są dość dobrze znane, ale 
można tu jeszcze przywołać ks. Antoniego Ma-
coszka, proboszcza z Dziedzic, który był autorem 
pierwszego polskiego przewodnika po Śląsku Cie-
szyńskim czy ks. Jana Budnego, który w Między-
rzeczu w sprawach służących Polakom i dobru 
wspólnemu występował wspólnie z proboszczem 
ewangelickim. Należy wspomnieć kapitana Hen-
ryka Boryczkę, który z oddziałem „Sokoła” wy-
maszerował z Białej do Legionów Polskich i pa-
miętać o dr. Antonim Mikulskim, który w 1918 r. 
na czele bialskiego Komitetu Narodowego opa-

nował Białą. Takich postaci było znacznie więcej. 
To głównie dzięki nim możemy dziś cieszyć się ży-
ciem wolnym, w wolnym kraju. Ta dzisiejsza uro-
czystość to historyczna refleksja i mocne zawoła-
nie: Dziękujemy! Pamiętamy! 
 Gratulacje nominowanym złożył Biskup Ordynariusz 
Diecezji Bielsko - Żywieckiej Tadeusz Rakoczy,       
a o ks. Londzinie powiedział, że był wspaniałym ka-
techetą gimnazjalnym, posłem, senatorem, burmi-
strzem miasta Cieszyna, prezesem Rady Narodo-
wej Księstwa Cieszyńskiego i długoletnim redak-
torem zasłużonego dla regionu i sprawy narodo-
wej tygodnika „Gwiazdka Cieszyńska”. Był auto-
rem wielu wspaniałych dzieł wydanych drukiem     
i pisał m.in. o zaprowadzeniu języka polskiego    
w szkołach ludowych w Księstwie Cieszyńskim,    
o polskości Śląska Cieszyńskiego. Można powie-
dzieć, że dobrze zasłużył się Polsce, a najlepiej - 
śląskiej ziemi. To on, jak nikt inny, krzepił odważ-
nie ducha narodowego wśród Polaków. Na progu 
Roku Wiary dziękuję Panu Bogu za bogate życie 
duchowe ks. prałata Józefa Londzina. Był czło-
wiekiem głębokiej, autentycznej wiary, promie-
niował na innych i rozpalał ogień w sercach wielu 
ludzi. 

 Pięknym, patriotycznym akcentem uroczystości był występ chóru HEJNAŁ z Mazańcowic pod kierownictwem 
Krzysztofa Przemyka, który wykonał m. in. OJCOWSKI DOM oraz GAUDEMATER, natomiast w części arty-
stycznej znane przeboje wykonywali Alicja Majewska i Włodzimierz Korcz. 
W uroczystości wręczenia Nagrody Starosty Bielskiego im. Ks. Józefa Londzina udział wziął poseł na Sejm RP 
Jacek Falfus, Przewodniczący Rady Powiatu Bielskiego Roman Migdał, radni powiatu bielskiego, wójtowie        
i burmistrzowie gmin powiatu bielskiego.         ZP  

wykorzystano  fragmenty artykułu  Jarosława Jesionki www.powiat.bielsko.pl 
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NOMINOWANA PRZEZ  SAMORZĄD GMINY JASIENICA 
 
Pani Elżbieta  Mżyk jest od kilkudziesięciu lat wy-
bitną działaczką społeczną w Gminie Jasienica. W 
1962 roku zainicjowała powstanie Koła Gospodyń 
Wiejskich w Rudzicy, od 42 lat jest jego przewodni-
czącą. W ramach działalności w KGW inicjuje i reali-
zuje szeroki zakres działań  na rzecz lokalnej społecz-
ności:  
- do momentu powstania GOK-u (tj. do roku 1980) 

koło realizowało działania z zakresu kultury: - wy-
budowanie „Ogródka Jordanowskiego” w Rudzicy 
(plac zabaw dla dzieci); prowadzenie „Dziecińca” 
(rodzaj półkolonii dla dzieci) w czasie ferii zimo-
wych i wakacji; organizowanie spotkań dla dzieci 
typu Mikołaj, Dzień Dziecka; organizowanie spo-
tkań z lekarzami i różnych kursów dla mieszkań-
ców Gminy,  

- pomoc w organizowaniu wielu imprez na terenie 
Gminy: dożynki sołeckie, gminne, diecezjalno-
powiatowo-gminne, Dzień Stracha Polnego, spo-
tkania świąteczne i noworoczne,  

- wspieranie działalności oraz współpraca z podmio-
tami działającymi w naszym regionie tj.:koła KGW 
z terenu Gminy i Powiatu, przedszkole, szkoła pod-
stawowa i gimnazjum w Rudzicy, GOK Jasienica,  
Urząd Gminy w Jasienicy,  Starostwo Powiatowe w 
Bielsku-Białej, OSP Rudzica, Rada Sołecka z Ru-
dzicy, Koło Rencistów Emerytów i Inwalidów w 
Rudzicy. 

Poza działalnością w KGW, Pani Elżbieta Mżyk jest 
od 1962 roku członkiem zarządu Kółka Rolniczego w 
Rudzicy, a od 1970 także członkiem Spółki Wodnej i 
Wodociągowej w Rudzicy - przez ostatnie dwie ka-
dencje była przewodniczącą komisji rewizyjnej. Była 
również członkiem komitetu gazyfikacyjnego. W 1975 
roku weszła w skład zarządu gminnego Polskiego 
Komitetu Pomocy Społecznej. W roku 2003 została 
przewodniczącą Komitetu, który w ciągu ostatnich 6 
lat w ramach swojej działalności rozdysponował i do-
starczył ubogim i potrzebującym, z terenu Gminy Ja-
sienica, ponad 100 ton żywności (otrzymanej w ra-
mach pomocy UE).  

W latach 1992 – 1999 Pani 
Elżbieta Mżyk była Sołty-
sem Wsi Rudzica. Czynnie 
działa w Gminnej Radzie 
Kobiet w Jasienicy, pełniąc 
funkcję skarbnika i sekreta-
rza. W 2003 roku Pani 
Mżyk była inicjatorką po-
wstania Towarzystwa Miło-
śników Rudzicy. 
Ponadto Pani Elżbieta 
Mżyk, jako osoba o wielkim 
sercu, stałe wspiera (w po-
staci finansowej) Polską 
Fundację Pomocy Dzieciom 
„Maciuś” i Stowarzyszenie 
SOS Wioski Dziecięce. 
Wzięła również udział w 
akcji „Adopcja na odle-
głość”, która polega na sta-
łym dofinansowywaniu na-
uki konkretnego (wybrane-
go przez siebie dziecka) 
mieszkającego na Madagaskarze (teren Ambatolahy). 
Akcję prowadzi Zgromadzenie Księży Misjonarzy Sa-
letynów.  
Za swoje zasługi i działalność Pani Mżyk otrzymała 
wiele nagród i wyróżnień:  
- 1984r. odznaka za zasługi dla Województwa Biel-

skiego,  
- 1986r. odznaka za zasługi dla Kółek Rolniczych,  
- 1988r. honorowa odznaka i medal pamiątkowy Na-

rodowego Funduszu Ochrony Zdrowia (za ogromne 
zaangażowanie w budowę ośrodka zdrowia w Ru-
dzicy i Jasienicy),  

- 1994r. złota odznaka honorowa Polskiego Komitetu 
Pomocy Potrzebującym,  

- 2005r. medal 700-lecia Jasienicy,  
- złota odznaka honorowa Polskiego Związku Renci-

stów Emerytów i Inwalidów. 

 

JUBILEUSZ 100-LECIA EWANGELICKIEGO CHÓRU KOŚCIELNEGO W JAWORZU 
 
  Ten sobotni wieczór, 27 października 2012 roku, 
wszyscy chórzyści będą długo pamiętać, bowiem w 
tym dniu przeżywali  jubileusz 100-lecia służby 
Ewangelickiego Chóru Kościelnego w parafii w 
Jaworzu. 
 Ponad stu osobowy chór składający się z obecnych     
i byłych chórzystów - którzy w czasie minionych dzie-
sięcioleci zasilali nasze szeregi - rozpoczął swój jubi-
leuszowy koncert Hymnem Ambrozjańskim 
„CHWAŁĘ O BOŻE NASZ” - E.Gebhardta w opra-
cowaniu E.Ruka. 
Koncert składał się z dwóch części: poszerzony chór 
śpiewał od ołtarza, a obecny chór przy organach, na 
których akompaniowała nam pani Anna Widajewicz. 
Chórem dyrygowała pani pastorowa Ruta Janik.  
W czasie koncertu utwory organowe wykonywał mło-
dy organista Wojciech Wantulok. 

Prowadzącymi koncert byli ks. radca Ryszard Janik 
i proboszcz parafii ks. Władysław Wantulok. 

 Słuchaczami koncertu byli nie tylko jaworzańscy 
wierni, lecz również goście z Niemiec z Palatynatu      
i z Bockhorn, przedstawiciel Sejmiku Województwa 
Śląskiego, władze samorządowe Gminy Jaworze i Ja-
sienicy, przedstawiciele bratnich chórów kościelnych 
Ziemi Cieszyńskiej oraz zwierzchnik Diecezji Cie-
szyńskiej bp Paweł Anweiler, który wsparł nas Sło-
wem Bożym i modlitwą. 
W trakcie Koncertu Ewangelicki Chór Kościelny zo-
stał wyróżniony "ZŁOTĄ ODZNAKĄ ZA 
ZASŁUGI DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 
". To samo odznaczenie otrzymał za 55 lat wspólnego 
śpiewania Ryszard Klima  

Źródło: www.parafiajaworze.pl 
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… … … … Z   G Ó R K I …Z   G Ó R K I …Z   G Ó R K I …Z   G Ó R K I …    
Słowa, słowa, słowa… 

    
 Otrzymałem właśnie, od znajomej prozaiczki       
z północy kraju, tomik wierszy – pięknie wydany,     
w twardych okładkach, ale już po przeczytaniu pierw-
szego wiersza wiedziałem, że autorką tych „potwor-
ków” jest rasowa grafomanka, monstrualne beztalen-
cie. Dopiero później przeczytałem list i okazało się, że 
te wierszydła popełniła zacna osoba: wybitny nauko-
wiec politechniki, kobieta zajmująca wysokie stano-
wiska, autorytet moralny środowiska i na dodatek 
jeszcze żona, matka i już babcia - jednym słowem 
wspaniała kobieta. I oto ta wyjątkowa postać, która w 
życiu osiągnęła prawie wszystko, postanowiła, że mu-
si się jeszcze dowartościować  i zostać …poetką, bo 
skoro taka Wisława dostała Nobla! Z wydaniem nie 
było najmniejszego problemu, a słowo wstępne napi-
sał sam burmistrz miasta, zaś na ostatniej stronicy kil-
kuzdaniowe zachwyty zamieściły miejscowe autoryte-
ty. Choć jestem przekonany, że zdawali sobie sprawę 
z żałosnej zawartości książeczki. Jeśli nie, to tym go-
rzej i straszniej. I nikt nie miał odwagi krzyknąć ( jak 
w baśni Andersena, że „król jest nagi!”), iż te rymo-
wanki tak zacnej pani, to ramota, szmira, grafomania, 
i bzdury totalne! 
 A później odbyło się spotkanie prezentujące wy-
dany tomik i narodziny nowej  „poetki”. Zjawili się 
wszyscy liczący się w mieście przedstawiciele władz, 
biznesu, nauki i kultury, a nawet kościoła. Drżącym 
ze wzruszenia głosem  pani profesor czytała swoje 
wiersze(?). Wszyscy słuchali z przejęciem i w naboż-
nym skupieniu, które było co jakiś czas przerywane 
nastrojowymi dźwiękami zabytkowej harfy, którą do-
siadała (równie zabytkowa) harfistka. Gdy autorka 
skończyła, stała się cisza jak makiem zasiał. A zaraz 

potem rozległy się burzliwe 
oklaski, owacja na stojąco! 
Wylało się też morze dzięk-
czynnych mów, gratulacji, ła-
nów kwiatów, oraz cmokań w 
usta, w buzię,  w rączki oraz 
gdzie popadnie. Wzruszenie 
„poetessy’ było równie sponta-
niczne i tak wielkie, że nie było 
jej stać na więcej, niż na te zna-
mienne słowa: 
- Jestem taka szczęśliwa…nie 
spodziewałam się… ale nie 
zawiodę państwa… i obiecu-
ję…że za pół roku…ukaże się mój… drugi tomik! 
 Znajoma pisze: „..nie wiedziałam co począć, czy 
zapaść się pod ziemię ze wstydu, czy pęknąć ze śmie-
chu. A Ty co byś zrobił???” Pytanie (niemal) reto-
ryczne. 
 Z tego banalnego tragi - komicznego wydarzenia, 
rodzi się jednak głębsza refleksja: jak istotna jest 
świadomość własnych predyspozycji, ale też wła-
snych ograniczeń i niemożności, tak, by te pierwsze 
pomnażać (jak owe biblijne talenty), a te drugie przy-
jąć z pokorą do wiadomości i nie  trwonić sił na da-
remne poczynania. Ważne to szczególnie w tych cza-
sach, gdy o publikacji decyduje często nie wartość 
proponowanych „dzieł”, a pieniądze, zaradność, siła 
przebicia, „parcie na szkło” i „na papier’.  Marnotraw-
stwo papieru jest obecnie chyba największe w całych 
dziejach ludzkości. Ale papier wszystko wytrzyma, 
więc swoje marnotrawstwo też! 
                                                      Juliusz Wątroba

                                                                                    
Wilija w chałpie Kawuloczki. 

 
Witóm piyknie. 
 
Prziszła Wilijo, a dziyń był Jakusik ubezany, śniyg z wiatrym proł, 
aż do siyni starej Kawuloczki, kiero już sama w tej chałpie nad rzy-
kóm została. Chłop łumrzył na wiosne, a dziecka wykludziły sie już 
downo na swoji do miasta. Przyszły jóm pytać dwa dni przed Wili-
jóm, coby chałpe pozamykała, a na ty świynta pojechała do nich. 
 - Ni możesz tu być sama przez świynta. Staro Kawuloczka pa-
miynto jeszcze dobrze jak przed dwiema rokami była u nich na Wi-
lije z chłopym. Nie była to ta Wilijo co u nich w doma, tam w mie-
ście Wilije było czuć ganc inaczy, jedzyni też było insze, kolyndy 
słuchało sie z radia i z płyt, a za łoknym tyn widok dlo nich był nie-
ciekawy, auciska jeździły tam i haw. Na drugi dziyń zacnili za chał-
póm i musioł ich synek łodwiyź. Kawulok kie jyno wloz do chałpy 
chónym wraził pod blache kłopeć drzewa, zahóczało w piecu, aż 
iskry posuły sie z popielnika. Miło a ciepło zrobiło sie w izbie, - ja, 
ja to je prowda – zaczyła Kawuloczka, wszyńdzi dobrze a nejlepij 
dóma. A teraz zaś bych miała jechać.- A, ni. Tu przeca ni ma żech 
sama, móm kocura na piecu, kanarka w klotce, psa przy budzie, 
kury w szopce. Na kajbych mogła to zostawić.  
- Tak sie mamulko nie starejcie – prawi cera. Napytómy sómsiada 
Brandysa, łón wóm to wszystko połodbywo.  
- Na to już tam nie rachujcie, na świynta zjyżdzo do niego rodzina 
– prawi Kawuloczka, a i mie tam na Szczepona napytali, ni ma in-

szej rady, jyny wy se tam sami tóm Wilije łodprowcie, a mie tu dej-
cie pokój. 
Tóż cóż miały dziecka robić, mame na siłe do miasta drzyć nie by-
dóm. Kawuloczka na Wilije została dóma. 
Dzisio w te Wilije wczas stanyła, bo trzeja poskludzać po chałpie,  
a i cosi łupiyc i łuwarzyć. Złożyła łogiyń pod blachóm, postawiła do 
garca fazole, kiere namoczała dzień rychli, do drugigo dała warzyć 
kapuste, nie zapómniała też przeca ło pieczkach, wszystko musi 
być przyrychtowane jak downij. Tak jak sie dycki Wilije rychtowało. 
Zarobiła też na kołocze, dyć co by to były za świynta bez kołocza. 
Na swoji roki Kawuloczka je wartko, gibko porobi kole chałpy,       
w izbie poskludzo, fórt cosikej łoto, szyje, sztrykuje, hekluje, prawi 
że ij tyn dziyn je za krótki. Dzisio też sie łuwinyła z tóm robotóm, 
stół już przykryła biołym łobrusym, narychtowała na niego co sie 
patrzy, rozrzygła świyczki i zanuciła pobożnóm pieśniczke „ Chwa-
ła Tobie Boże miły, żeś nóm pożywiyni doł.” Porzykała i chyciła sie 
jedzynio, tela jodła narychtowane, kiery to bydzie jod. Tu se spóm-
niała, że jutro przyjadóm dziecka z miasta, tóż ich trzeja pogościć. 
Ujadła cosi mało wiela, dyć już też jadła jak ptoszek, podziwała sie 
na prózne stołki kole stołu i tynskno sie ji jakosi zrobiło za tom 
downóm Wilijóm, kie dziecka stroiły goiczek, a łóna piykła kołocze   
i ciastka. 

str.14 
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Kącik informacyjny dla Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koła nr 21 w Jasienicy. 
  

Zarząd PZ Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koła nr 21 w Jasienicy informuje, 
że Spotkanie Noworoczne członków  odbędzie się w dniu 17 stycznia 2013 r. o godz. 15 – tej, 

w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Jasienicy. 
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału członków w tym spotkaniu.   

� � 
      Jednocześnie Zarząd składa  serdeczne  życzenia członkom Koła z okazji  zbliża-
jących się Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku 2013 . 

„ a jeśli już czekasz czekaj z pokorą, bo nic co ciche nie zapuka głośno do drzwi, 
w taką noc pomyśl o tych co  nigdy nie spacerują w twych myślach i powiedz im: 

„Wesołych Świąt”…” 
Szczere życzenia wesołych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia  oraz dużo 

zdrowia ,  szczęścia  i powodzenia w nadchodzącym Nowym Roku 2013 
składa 

Zarząd Koła 
 

 

Najważniejsze, żeby śpiewać 
 

   
Pana Jana Chmiela gościliśmy już w na-

szej bibliotece wielokrotnie, odbyły się tutaj 
promocje wszystkich Jego tomików poezji. 
    A najnowszym dziełem naszego gościa 
jest śpiewnik pt. ,,Cieszyńskimi dolinami z 
ludowymi pieśniczkami”, który zawiera „165 
pieśni w łatwym układzie trzygłosowym dla 
ludowych zespołów śpiewaczych”. Jak po-
wiedział autor, od dawna nosił się z zamia-
rem zebrania ludowych pieśniczek pocho-
dzących z dolin Śląska Cieszyńskiego, aby 
ocalić je od zapomnienia. Praca nad śpiewni-
kiem trwała cały rok i opracowywał je głów-
nie z myślą o młodzieży. Śpiewnik rozpo-
czyna się i kończy pieśniami,, Płyniesz Olzo” 
i ,, Ojcowski dom” autorstwa Jana Kubisza. 
Jest to hołd złożony wybitnemu poecie. Pre-
zentowana pozycja zawiera różne pieśni w 
autorskim opracowaniu Pana Chmiela, są to 
pieśniczki oryginalne, pieśniczki z tekstami 
uzupełnionymi przez autora, pieśniczki har-
monizowane oraz własne – autorskie. 
Większość pieśniczek ma charakter roman-
tyczny, najczęściej są to walczyki i poleczki. 
Alfabetyczny spis treści ułatwia szybkie wy-
szukiwanie danego tytułu. Każda pieśń po-
siada zapis nutowy na trzy głosy.  

Razem z Panem Janem występowały trzy solistki z zespołu re-
gionalnego ,,Strumień’’. Wspólnie zaprezentowali kilkanaście 
pieśni z promowanego śpiewnika, a uczestnicy spotkania chęt-
nie włączali się do śpiewania. To bardzo miłe i ciekawe spotka-
nie odbyło się dnia 7 listopada 2012 roku w Gminnej Bibliotece 
Publicznej w Jasienicy. Śpiewnik jest dostępny w GBP i filiach, 
można go również nabyć w siedzibie GBP. 

Maria Hareńczyk 
       Dyrektor GBP w Jasienicy

  

Serdeczne podziękowania za pamięć i uczestnictwo w Mszy św. sprawowa-
nej w intencji  naszej 50-rocznicy ślubu, dla druhen i druhów z OSP Łazy 
oraz dla przybyłych pocztów sztandarowych z OSP Łazy i OSP Wieszczęta  

składają 
Jubilaci Janina i Franciszek Suchy 
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Co to znaczy doczekać 50 lat istnienia! Ileż wydarzeń, historii, które spajać mogą całe pokolenia.    
Ileż radości i wzruszeń, ale również trosk czy trudów... Bez wątpienia są takie jubileusze, które szcze-
gólnie wpisują się w historię całych społeczności, a ich obchody pozwalają dokonać podsumowania 
minionych lat i doświadczeń.  
 

50-LECIE KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH W RUDZICY 
 

Jak przystało na tradycje, w pierwszej kolejno-
ści członkinie Koła 10 listopada dziękowały Bogu 
Ojcu za minione lata działalności podczas uroczy-
stej Mszy świętej sprawowanej przez ks. kanonika 
Jana Gustyna, w kościele parafialnym pw. Naro-
dzenia Jana Chrzciciela w Rudzicy. Wraz z nimi  
o dalsze lata błogosławieństwa i opieki  prosili 
zgromadzeni goście: władze Gminy, reprezentanci 
lokalnych organizacji  oraz delegacje Kół Gospo-
dyń Wiejskich z terenu Gminy Jasienica, a także 
mieszkańcy sołectwa i sympatycy KGW. 

Dalsza część obchodów jubileuszu odbyła się 
w miejscowym GOK. Jubileuszową uroczystość 
rozpoczęła przewodnicząca KGW Elżbieta 
Mżyk, która zainicjowała powstanie Koła i nie-
strudzenie prowadzi go przez 42 lata. Po powita-
niu gości, uczestnicy zostali zaproszeni na bardzo 
piękny występ uczniów rudzickiego gimnazjum 
pod kierunkiem Beaty Rybarskiej. Niepowtarzal-
na z pewnością była także gościnność gospodarzy, 
którą poczuć mogli zaproszeni goście. 

Następnie zgromadzeni mogli wysłuchać histo-
rii organizacji, sprawozdania z działalności i z po-
dejmowanych inicjatyw na rzecz lokalnej spo-
łeczności, przygotowanej i odczytanej  przez Elż-
bietę Mżyk. Z okazji jubileuszu prezes Zarządu 
Regionalnego Związku Rolników, Kółek i Orga-
nizacji Rolniczych Danuta Kożusznik wręczyła 

prestiżowe Ordery Serca Matkom Wsi paniom: 
Urszuli Świńczyk, Bronisławie Sosna, Annie Roj-
czyk, Monice Pawelczyk, Emie Ochodek, Zofii 
Jankowskiej, Łucji Hanus, Elżbiecie Hanus i Da-
nucie Fajkis. Natomiast wpisy do księgi Zasłużo-
nych Działaczy Kółek Rolniczych i Kół Gospodyń 
Wiejskich przyznano Helenie Feruga, Anieli Gaw-
las, Marii Iskrzyckiej, przewodniczącej Elżbiecie 
Mżyk, Helenie Tomalik i Annie Więzik. 

Po wyróżnieniach i odznaczeniach przyszedł czas na gratulacje 
dla Jubilatek, a składali je na ręce przewodniczącej: poseł na 
Sejm Stanisław Szwed, starosta bielski Andrzej Płonka  z rad-
nymi Rady Powiatu Janem Borowskim i Jackiem Staszkiem, 
Wójt Gminy Jasienica Janusz Pierzyna z przewodniczącym Ra-
dy Gminy Jerzym Czudkiem i radnymi gminnymi, Jolanta Ko-
nior zastępca kierownika Biura Promocji Powiatu, radni Rady 
Gminy z terenu Rudzicy, dyrektor GOK i kierownik filii w Ru-
dzicy, przedstawiciele lokalnych organizacji i stowarzyszeń, 
szkół, członkinie KGW z terenu gminy, a także malarz Florian 
Kohut i poeta Juliusz Wątroba. 
Goście podkreślali olbrzymi wkład Koła Gospodyń Wiejskich w 
rozwój sołectwa i wielkie zaangażowanie wszystkich pań, dzię-
ki którym ta organizacja tak prężnie rozwinęła się, aktywnie 
uczestnicząc we wszystkich wydarzeniach lokalnych, nie tylko 
sołectwa Rudzica, ale  całej gminy i powiatu… 
Jubileuszową uroczystość prowadziła Teresa Marekwica - pre-
zes Towarzystwa Miłośników Rudzicy. Przebiegała ona w rado-
snej, biesiadnej atmosferze, w gronie oddanych przyjaciół, a do-
pełnieniem był piękny występ zespołu śpiewaczego  „Echo Bie-
lowicka” z Bielowicka. Członkinie, organizatorki uroczystości 
zadbały, aby w każdym wymiarze była ona wyjątkowa, łącznie 
z przygotowaną wystawą  w galerii GOK. 

ZP 
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I BIESIADA MAZAŃCOWICKA. 
PODZIĘKOWANIA 

Pragniemy podziękować wszystkim osobom, które czynnie włączyły się w zorganizowanie oraz przebieg        
I Biesiady Mazańcowickiej. 

W szczególności podziękowania kierujemy do znakomitej szefowej kuchni Pani Antosi Orlickiej, która zad-
bała o to, by gościom wszystko smakowało. Podziękowania dla Marka Kłaptocza z „Oskara”. Dziękujemy pa-
niom z Koła Gospodyń Wiejskich za pomoc i rady. Dziękujemy członkom i sympatykom  naszego Stowarzysze-
nia, którzy wsparli nasze przygotowania do biesiady.  

Biesiadnicy wypełnili całą salę Strażnicy OSP. Chętnie śpiewali i tańczyli przy oprawie muzycznej, którą za-
pewnił Pan Mirosław Suława. Biesiada trwała do samego rana.  

Uznaliśmy, że biesiada będzie się odbywać co roku, ponieważ jak można było zaobserwować podczas tej  im-
prezy, wspólny śpiew i tańce bardzo spodobały się przybyłym gościom. Mamy nadzieję, że kolejne spotkania 
będą równie udane i że Biesiada Mazańcowicka wpisze się w kalendarium cyklicznych imprez organizowanych 
w naszej miejscowości.  

Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Mazańcowic 
 
 

Wilija w chałpie Kawuloczki (ciąg dalszy) 
 
 Chańdownij było wiesioło, pospołu wieczerzali, śpiywali kolyndy, 
woniało w całej chałpie jedliczkóm, co jóm chłop z lasa przysmy-
czył. Nie rozmyślała jednak wiela, wziyła kastlik z kumody ze sta-
rymi fotografiami i zaczyła łogłóndać. Zaroz zrobiło sie ji wiesieli, 
czuła sie roz jak młodo dziołcha kie łoglóndała fotografie z młodych 
roków, to zaś poważniała kie sie dziwała na nich jak już była wy-
danóm babóm. Godziny chónym przy tym łoglóndaniu gnały. Roz 
sie łuśmiechała, a roz poważniała, tak jak w tym całym żywobyciu. 
Roz musiała tóm biyde cióngnóć pod kympe, a czasym zaś to szło 
z kympki w dół. Zdało sie ji teraz, że zaś siedzi za stołym cało jejo 
rodzina, tak jak downi. Siedzóm starzycy, ciotki, bracia, siostry 

wiesioło zrobiło sie starej Kawuloczce na duszy, słyszy jak wszy-
scy śpiywajóm ty piykne kolyndy: „Bóg się rodzi, moc truchleje”, 
„Cicha noc, święta noc”, „Dzisiaj w Betlejem”. Siedziałaby tak jesz-
cze deli kieby zygor na ścianie nie wybił dwanost godzin, podziwa-
ła sie do łokna, śniyg przestoł padać, zrobiło sie widno, na całym 
niebie, tysiónce gwiozdek zaczyło świyciyć, jakby to niebo kiery 
przystrojił na te Wilije. Kawuloczce serce zaczyło bić z radości, dyć 
isto Pónbóczek doł ji taki prezynt pod gojiczek. Rozścieliła łóżko, 
zgasiła świyczki i porzykała - dyć trzeja iś spoczóńć, bo jutro przy-
dóm dziecka z miasta.  

J. N. Josiyniczanin 
  

Rada Rodziców oraz Dyrekcja  
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Rudzicy 

zapraszają na 

BAL SYLWESTROWY 2012  

organizowany 31 grudnia o godz. 1900  
w sali GOK w Rudzicy. 

Zapewniamy szampańską zabawę  
i swojską kuchnię.   

Gości bawić będzie zespół „ORION” 
 

Bilety w cenie 250 zł od pary do nabycia  
w sekretariacie Gimnazjum 

Wszelkie informacje w sekretariacie, tel.: 8154 926 

SYLW E STER  SYLW E STER  SYLW E STER  SYLW E STER      
    

Zarząd Koła ERiI nr 5 w Świętoszówce 
serdecznie zaprasza wszystkich chętnych  

na wspaniałą  
ZABAWĘ SYLWESTROWĄ 

    

w dniu 31.12. 2012r. w Sali OSP  
Świętoszówka  Początek o godz. 1900 

Zapewniamy udaną zabawę, bogaty jadłospis      
i dobrą orkiestrę.  

Cena biletu 260 zł od pary  
Informacja i bilety u  p. Stanisława  Obracaja 

pod nr telefonu - 609 509 970   
 

Proponujemy Państwu wspaniałą zabawę podczas 

BALU KARNAWAŁOWEGO, 
który odbędzie się w sobotę   19 .01.2013 r. od  godz. 19.00, po raz pierwszy w nowo otwartym 

Kompleksie Sportowo – Kulturalno – Rekreacyjnym w Jasienicy ( obok „Drzewiarza”). 
Zapewniamy dobrą zabawę, wyśmienite jedzenie i wiele atrakcji przy dźwiękach muzyki  zespołu  Accord 

Cena biletu  --  160 zł   od pary   Serdecznie zapraszamy! 
Dyrektor i Rada Rodziców Zespołu Szkolno – Przedszkolnego  w Grodźcu                                                               

Sprzedaż biletów:  01.12.2012 - 12.01. 2013 r . w sekretariacie szkoły, w godz. 700 - 2000 
Szczegółowe informacje można uzyskać w godz. 700-1500 pod numerami  telefonu  33 8154092, 723 976 789 
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30-LECIE KOŁA KOŁO EMERYTÓW RENCISTÓW I INWALIDÓW 
 

W dniu 17 listopada br. Koło Emerytów 
Rencistów i Inwalidów nr 12 zrzeszające 
mieszkańców Międzyrzecza Górnego i Dol-
nego bardzo uroczyście obchodziło 30- lecie 
swojego istnienia. W kościele katolickim pod 
wezwaniem św. Marcina odbyło się nabo-
żeństwo sprawowane przez ks. proboszcz 
Witolda Grzombę oraz ks. wikarego Łukasza 
Zycha. Słowo Boże wygłosili pastor senior 
Jan Lech Klima oraz pastor Andrzej Dyczek.  

Po nabożeństwie, w sali strażnicy, w Mię-
dzyrzeczu Górnym, zgromadzili się człon-
kowie koła oraz liczni goście, którzy przybyli 
z życzeniami. Swoją obecnością zaszczycił 
zebranych Wójt Gminy Jasienica Janusz Pie-
rzyna, który wyraził wielki szacunek dla lu-
dzi okresu zwanego jesienią życia, mówiąc 
jak bardzo są potrzebni swoim rodzinom  
zwłaszcza przy opiece nad wnukami. Gratu-
lacje składali Wicewójt Krzysztof Wiecze-
rzak, międzyrzecki radny Leszek Mroczko, 
który towarzyszy miejscowym emerytom 
przy niemalże wszystkich spotkaniach. Ży-
czenia składali księża oraz pastor. List gratu-
lacyjny dla koła przesłały: radna Międzyrze-
cza Dolnego Genowefa Kopeć, Maria 
Mrzyk-Głuc - sołtys Międzyrzecza Górnego 
oraz Maria Iskrzycka sołtys Międzyrzecza 
Dolnego. Na imprezie obecne były delegacje 
KGW z Międzyrzecza Dolnego i Górnego  
oraz delegacja miejscowych strażaków. Za-
szczycili ją również: Janusz Gembala Wice-
przewodniczący Zarządu Okręgowego 
Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów 
w Bielsku -Białej wraz z pozostałymi  człon-
kami Zarządu. Odczytał On  gratulacje prze-
słane  przez  Władysława Byrdy Przewodni-
czącego Zarządu Związku Okręgowego ERiI. 
Kapituła Zarządu Głównego PZERiI w War-
szawie z okazji obchodów tak pięknej rocz-
nicy  przyznała odznaczenia związkowe za 
działalność kilku członkom koła. Złote od-

znaki honorowe otrzymali: Jadwiga Bożek, Maria Krzanowska, 
Anna Zipcer, Helena Pastor, Antoni Środa.  

Pierwszym Przewodniczącym  Koła został Eugeniusz Se-
klecki, następnie tę funkcję pełnił Gustaw Wiencek. a obecnie 
Henryk Kozik. Wysoko oceniają działania Henryka Kozika na 
rzecz i dla dobra ludzi trzeciego wieku,  członkowie Zarządu 
Oddziału Okręgowego w Bielsku Białej składając Mu podzię-
kowania za okres 20- letniej współpracy. Jako przewodniczący 
działa już 4 kadencje, a za swoją pracę był wielokrotnie odzna-
czany i nagradzany. Otrzymał dużą i małą Złotą Odznakę Ho-
norową, Srebrną Odznakę Honorową za zasługi dla wojewódz-
twa śląskiego, medal za zasługi dla pożarnictwa oraz wiele dy-
plomów uznania. Współpracuje ze wszystkimi organizacjami na 
terenie Międzyrzecza. Jak mówi z roku na rok koło się powięk-
sza, a na dzień dzisiejszy liczy 80 członków. Obchody 30-lecia 
koła nie były by tak uroczyste gdyby nie międzyrzeccy sponso-
rzy. Wszyscy uczestnicy imprezy dziękują paniom, które przy-
gotowywały poczęstunek dla  ponad 100 osób. Oprawy arty-
stycznej imprezy dokonała VII Gromada Zuchowa „Przyjaciele 
Kubusia”, działająca przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w 
Międzyrzeczu Górnym. Występy dzieci bardzo się podobały 
Seniorom, a przygotowały je: Teresa Gluza i  Aleksandra Gluza 
nauczycielki miejscowej szkoły. Członkowie koła czyli Kocha-
ne Babcie i Dziadkowie otrzymali od dzieci i nauczycieli pięk-
ne laurki z życzeniami. Uczestnicy imprezy obchodzili swój ju-
bileusz do długich godzin popołudniowych bawiąc się doskona-
le. 

Bernadeta Łuszczewska Gruszka 

Serdeczne podziękowanie za wsparcie moralne oraz materialne kierujemy do: 

Wójta Gminy Jasienica Janusza Pierzyny, Wicewójta Krzysztofa  Wieczerzaka, Radnych: Leszka 

Mroczko, Tomasza Osucha, Genowefy Kopeć; sołtysów: Marii Głuc- Mrzyk, Marii Iskrzyckiej; 

Zofii Huculak „Sadownictwo”; Stanisława Cypcera -„Nauka Jazdy”; Mirosława Jasiewicza-

„Mirex”; Zbigniewa Krutnika –„BAZBI”; Marka Szczypki –„Okmar –Plastik”; Hieronima Jarczo-

ka i Krzysztofa Moc „Komers-Mag”; Andrzeja Kocurka RSP-Rolnik;  OSP- Międzyrzecze Górne; 

Banku Spółdzielczego w Jasienicy -Zarządu i Rady Nadzorczej; GOK Jasienica, Filia GOK w Mię-
dzyrzeczy Górnym. 

Zarząd Koła ERiI 
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ZWYCIĘSTWO W REJONOWYM ETAPIE  IV WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU  
NA MAŁĄ FORMĘ TEATRALNĄ O CHARAKTERZE PROFILAKTYCZNYM 

 W BIELSKU – BIAŁEJ 
 

W dniu 23 października 2012 roku grupa teatralna 
z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Wieszczętach  
wzięła udział w IV edycji konkursu dla szkół, na reali-
zację małej formy teatralnej o charakterze profilak-
tycznym, pod nazwą „PROFORMA”. Konkurs ogło-
szony został przez Wojewodę Śląskiego i Śląskiego 
Kuratora Oświaty.  

Zespół szóstoklasistów przedstawił ciekawy spek-
takl „Jest taki kwiat”, uzyskując  maksymalną ilość 
punktów i tym samym najwyższą lokatę. Przed akto-
rami ostatni, najtrudniejszy etap teatralnych zmagań  -  
wojewódzki.  

Skład grupy teatralnej: Wioletta Bratkowska, 
Klaudia Brudny, Weronika Górniak, Jakub Holisz, Natalia Knopek, Piotr Walas, Wioletta Walas, Wikto-
ria Zamarska.                                      

Opiekun: Barbara Mikołajczyk 

 
 

KONKURS RECYTATORSKI 
„CHRZEŚCIJAŃSKIE KORZENIE 

LITERATURY POLSKIEJ” 
 

Uczennice Zespołu Szkolno-Przedszkolnego        
w Wieszczętach, w dniu 6 października wzięły udział 
w XX Konkursie Recytatorskim „Chrześcijańskie ko-
rzenie literatury polskiej”, organizowanym przez Klub 
Inteligencji Katolickiej    w Bielsku-Białej. Dziewczę-
ta odniosły sukces: 
Aleksandra Sikora z klasy II – I miejsce  
Ewelina Olearczyk z klasy II – III miejsce 
Wioletta Bratkowska z VI klasy – wyróżnienie 

Nagrodzone uczennice wystąpiły 20 październi-
ka w Domu Kultury „Włókniarz”, podczas koncertu 
laureatów w ramach obchodów Tygodnia Kultury 

Chrześcijańskiej. O występie naszych uczennic pisał 
na swojej stronie Bielsko-Żywiecki Gość Niedzielny. 

K. Karatnik 

 

Międzygimnazjalny Konkurs Recytatorski 

 „Nic dwa razy się nie zdarza…” - poezja Wisławy Szymborskiej 
       
 

15 listopada 2012 roku w Gminnym Ośrodku Kul-
tury w Jasienicy odbył się VII Międzygimnazjalny 
Konkurs Recytatorski „Nic dwa razy się nie zda-
rza…”- poezja Wisławy Szymborskiej. 
Organizatorkami imprezy były nauczycielki j. pol-
skiego Gimnazjum w Jasienicy –  Jolanta Szczugiel     
i Joanna Surma. 

W konkursie udział wzięła młodzież gimnazjalna 
z Rudzicy, Jasienicy i ze Skoczowa. Gimnazjaliści, jak 
co roku, recytowali dwa utwory ( wybrany utwór     
W. Szymborskiej i fragment dowolnej prozy). 
Jury w składzie: Danuta Korecka, Helena Podstawna, 
Krystyna Niemiec oraz Dorota Pękala spośród  16 
uczestników wybrało najlepszych recytatorów.  
 

I miejsce zajęły 
• Karolina Ryrych  (Gimnazjum w Jasienicy) 
• Aleksandra Szcząchor (Gimnazjum w Rudzicy) 

II miejsce wywalczyła 
• Kinga Huczko (Gimnazjum w Jasienicy) 

III miejsce zajęły: 
• Kinga Czakon  (Gimnazjum w Rudzicy) 
• Marta Maciejewska  (Gimnazjum w Jasienicy) 

Wyróżnienie zdobyła 
•   Monika Komędera (Gimnazjum w Rudzicy) 

          Organizatorki konkursu dziękują Radzie Rodzi-
ców Gimnazjum w Jasienicy za sfinansowanie nagród, 
dyrekcji Gminnego Ośrodka Kultury w Jasienicy  za 
udostępnienie sali oraz Kołu Gospodyń Wiejskich za 
udostępnienie kuchni.  

Oprac. Joanna Surma 
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„ NASI LOKALNI, NIEZWYCZAJNI”… 
 

To już drugie spotkanie dla społeczności sołectw: 
Wieszczęta, Bielowicko i Roztropice, które miało 
miejsce 13. listopada w Zespole Szkolno-
Przedszkolnym – poświęcone ciekawym, niezwykłym 
ludziom pochodzącym właśnie z tych terenów. 

Tym razem niezwykłą Osobą – była Postać Rodolfa 
Gila - patrioty, nauczyciela i artysty - malarza, który 
jako 32 letni mężczyzna zginął podczas przejścia         
z Ustronia do Brennej w pobliżu szałasu na Równicy, 
w 1944 roku. Jego grób znajduje się na cmentarzu 
ewangelickim w Wieszczętach.  

Prelekcję na temat tej wyjątkowej osoby wygłosił 
ksiądz Piotr Janik. Wcześniej jednak zaprezentowany 
został  występ uczniów klasy VI, a był to montaż 
słowno-muzyczny z okazji Święta Niepodległości -  
przygotowany przez Barbarę Mikołajczyk  oraz zespół 
muzyczny wykonujący pieśni patriotyczne pod kierun-
kiem Pawła Sowy. 

Miło było gościć także siostrzenicę Rudolfa Gila- 
Halinę Gwiżdż i siostrzeńca – Jerzego Rudzkiego, któ-
rzy przyjmując nasze zaproszenie zabrali również głos 
na temat swojego wujka. 

Z tego miejsca pragnę podziękować księdzu Pio-
trowi Janikowi za przybliżenie społeczności lokalnej  
osoby Rudolfa Gila, a Radzie Rodziców za dwukrotną 
organizację naszych spotkań  i wszystkim przybyłym  
Dziękuję za zainteresowanie się naszymi tematami..   

O kolejnych spotkaniach będziemy informować na 
bieżąco, a planujemy je  wznowić od  marca 2013 ro-
ku. 

 Ilona  Walach – dyrektor ZSP w Wieszczętach
 

 

Wyniki Konkursu fotograficznego 
„ Chroniona fauna i flora w naszej gminie” 

 
Konkurs fotograficzny organizowany był w ra-
mach projektu Stowarzyszenia Przyjaciół Szko-
ły i Promocji Gminy Jasienica „EKOLO-
GICZNY I ZDROWY ZAWRÓT GŁOWY” 
współfinansowanego ze środków Gminy Jasie-
nica  
Na konkurs wpłynęły zdjęcia  w trzech katego-
riach: 

• rzadkie gatunki roślin, zwierząt, grzybów. 
• najciekawsze obiekty przyrodnicze Gminy 

Jasienica (pomniki przyrody, rezerwaty, itp) 
• pejzaże Gminy Jasienica. 

W konkursie wzięło udział  26 uczestników- 
dzieci, młodzież  i dorośli naszej gminy. Komi-
sja wysoko oceniła dostarczone zdjęcia.  
 

Wyniki konkursu: 
I miejsce Oliwia Zypser – Gimnazjum w Jasienicy  
II miejsce Bartłomiej Wojtoń -  Gimnazjum w Jasienicy  
III miejsce Kornelia Kohut – Zespół Szkolno-Przedszkolny 
w Rudzicy  
I Wyróżnienie  Barbara Szubert – Gimnazjum w Jasienicy  
II Wyróżnienie Aleksander Siąkała – Zespół Szkolno-
Przedszkolny w Rudzicy 
Wszystkie zdjęcia zostaną wyeksponowane na wystawie      
w Gminnym Ośrodku Kultury w Jasienicy oraz w filiach:     
w Rudzicy i Bierach. Terminy wystaw zostaną podane przez 
GOK w Jasienicy.  
Ponadto zostanie wydana publikacja „Osobliwości przyrod-
nicze Gminy Jasienica w obiektywie dzieci, młodzieży i do-
rosłych” zawierająca najpiękniejsze zdjęcia. 

Dorota Pękala

Z okazji 85-tej rocznicy urodzin 

Pani Ewie Kukla  
z Międzyrzecza  

wiele łask Bożych, 
zdrowia na dalsze lata 

 
życzy 

Siostra z Rodziną  

Gdy wichry losu Twym życiem targają, 
gdy przykrego coś Ci się wydarzy, 
pomyśl o wszystkich, którzy Cię kochają 
a uśmiech rozbłyśnie na strapionej twarzy. 

Pani Danucie Gil  
z okazji Urodzin 

 najserdeczniejsze życzenia  
składają  

członkinie KGW w Bielowicku 
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VII TURNIEJ WIEDZY O RUCHU DROGOWYM 
„ JESTEM BEZPIECZNY NA DRODZE” 

GRODZIEC 2012 
 
Już po raz siódmy, 20 listopada 2012 r. w Zespole 

Szkolno – Przedszkolny w Grodźcu odbył się Turniej 
Wiedzy o Ruchu Drogowym  pod patronatem Woje-
wódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego   w Bielsku- 
Białej. Uczestnikami Turnieju były dzieci klas I-III     
z 7 szkół podstawowych  naszej gminy oraz spoza niej 
– z Górek Wielkich, Pierśćca, Kiczyc i Pogórza.  

Na Turniej przybyli: Dyrektor WORD w Bielsku 
– Białej – Edward Płonka, Pełnomocnik do spraw 
BRD – Alfred Brudny, młodszy aspirant Wydziału 
Ruchu Drogowego KMP w Bielsku – Białej – Krzysz-
tof Stankiewicz,  Maria Pieczora – przewodnicząca 
Rady Rodziców ZSP w Grodźcu oraz prezes OSP      
w Grodźcu – Stanisław Cebulak. 

Uroczystego rozpoczęcia dokonała dyrektor szko-
ły – Krystyna Pniewska, życząc wszystkim „zdro-
wej” rywalizacji i dobrej zabawy. 

Zadania stawiane  przed dziećmi wymagały od 
nich wiedzy nie tylko teoretycznej, ale i praktycznej. 
Pod czujnym okiem policjanta  pokonywały tor rowe-
rowy. Udowodnili,  że w pełnym tego słowa znacze-

niu,  zasługują na miano „bezpiecznych uczestników 
ruchu drogowego”. Świetna zabawa i ogromne emocje 
towarzyszyła im aż do końca. Zaledwie niewielki róż-

nice w punktacji wyłoniły zwycięzców.  
Klasyfikacja ogólna przedstawia się następująco: 

I miejsce ZSP w Rudzicy  
II miejsce SP w Kiczycach 
  ZSP w Wieszczętach 
  ZSP w Grodźcu 
III miejsce Zespół Szkół nr 5 w Pogórzu 

Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątki uczestnic-
twa w Turnieju, a uroczystego wręczenia dyplomów    
i nagród dokonała komisja z  dyrektorem  WORD-u na 
czele.  

 Dyrektor Krystyna Pniewska przekazała słowa 
podziękowań sponsorom  oraz wszystkim osobom  
przygotowującym turniej. Należą do nich: J. Tomik, 
B. Gibas, J. Orzełek – Krawczyk, W. Kamińska. Jed-
nocześnie zaprosiła wszystkich do uczestnictwa w tur-
nieju, w następnym roku. 

Organizatorzy 
 

Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy, Filia w Międzyrzeczu Górnym 
zaprasza na „Spotkanie w kręgu światła”, 

prowadzić je będzie ks. profesor Marek Uglorz.  
Temat spotkania „Nie tylko religijne znaczenie świątecznych obrazów”.  

Impreza odbędzie się w dniu 28.12.2012r.o godz. 1800 w „Chacie Międzyrzecze” 

Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy, Filia w Międzyrzeczu Górnym 
zaprasza na spotkanie z podróżnikami Violettą Hutnik i Wojciechem Ilkiewiczem. 

Prezentacja zdjęć i relacje z podróży 
„PARKI NARODOWE STANÓW ZJEDNOCZONYCH I KANADY”.  

Impreza odbędzie się w dniu 16.01.2013r.o godz. 1730 w „Chacie Międzyrzecze”. 
 

ZAPROSZENIE 
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MAŁY OMNIBUS 
 

27. listopada w Zespole Szkolno-
Przedszkolnym w Wieszczętach, w Gminie Jasie-
nica, uczniowie klas trzecich szkół podstawo-
wych z terenu gminy, walczyli o tytuł  „Małego 
Omnibusa”. Na pomysł konkursu wpadła, kilka 
lat temu, obecna dyrektor placówki Ilona Wa-
lach, która współpracując ze specjalistkami edu-
kacji wczesnoszkolnej Celiną Więcek, Ewą My-
szogląd i Danutą Macurą przygotowała tego-
roczną edycję konkursu. 

Konkurs powstał z myślą o zdolnych trzecio-
klasistach, którzy po raz pierwszy w swej szkol-
nej karierze, mają okazję zmierzyć się z pisem-
nym testem, z różnych dziedzin wiedzy. Test taki 
zawiera pytania i zagadnienia z zakresu języka 
ojczystego, matematyki i przyrody, i choć uczest-
nikami są dzieci, bardziej przypomina to egzamin maturalny niż szkolną klasówkę.  

Jubileuszowa, X edycja „Małego Omnibusa”, zgro-
madziła, w specjalnie przygotowanej sali gimnastycznej 
szkoły w Wieszczętach, 26. uczestników z prawie wszyst-
kich jasienickich podstawówek. Test, który trwał ponad 
godzinę, napisali wszyscy uczniowie, a po sprawdzeniu za-
dań i podliczeniu punktów, przyszedł czas na podanie wy-
ników. 

W tym roku tytuł „Małego Omnibusa” zdobyła Julia 
Borowska, uczennica Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  z 
Rudzicy (zdobyła 167 punktów).  Miejsca II i III należały 
do uczennic z Mazańcowic – Basi Wodniak (zdobyła 164 
punkty) i Kingi Kruczek (158 punktów). 

Zwycięzcy otrzymali książkowe nagrody, a wszyscy 
pamiątkowe dyplomy,  okazjonalne długopisy i zakładki do 
książek. 

Kuba Mazur

„Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych” 

Panu Leszkowi Mroczko i jego Rodzinie 
Szczere wyrazy współczucia z powodu śmierci  

Matki 
składają 

Stowarzyszenie Przyjaciół Międzyrzecza, 

OSP Międzyrzecze Górne  

 oraz Sołtys i Rada Sołecka Międzyrzecza Górnego  

 

Składamy szczere podziękowania za uczestnictwo w pogrzebie 

śp. Janiny Mroczko 

wszystkim  uczestnikom uroczystości pogrzebowych, krewnym, sąsiadom, przyjaciołom, 

znajomym. Dziękujemy delegacjom - Wójtowi Gminy Jasienica, Radzie Gminy Jasienica, 

Radzie Sołeckiej Międzyrzecza Górnego, Zakładowi Doświadczalnemu Instytutu Zootechni-

ki PIB sp. z o.o. w Grodźcu, Stowarzyszeniu Przyjaciół Międzyrzecza, OSP oraz KGW w Mię-

dzyrzeczu Górnym. Dziękujemy za wsparcie w trudnych dla nas chwilach.  

         Rodzina 
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Konkurs na Oryginalną Kobietę Śląska 
Cieszyńskiego 2012 

 
Ogłaszamy konkursu na Oryginalną Kobietę Ślą-

ska Cieszyńskiego 2012, którego organizatorem jest 
Gminny Ośrodek Kultury w Istebnej i będzie trwał od 
grudnia 2012 do marca 2013 r. Komisarzem konkursu 
jest Lucyna Ligocka - Kohut 

Celem konkursu jest wyłonienie Oryginalnej Ko-
biety ze Śląska Cieszyńskiego oraz docenienie jej co-
dziennego wizerunku, wyglądu, charyzmy i prezencji. 
Kandydatką może być każda kobieta: koleżanka, 
przyjaciółka, sąsiadka, żona, córka, siostra, , która 
jest na swój sposób interesująca i wyjątkowa: ele-
gancka, schludna, może artystyczna, lubiąca się 
ciekawie ubierać, sympatyczna, uśmiechnięta, miła, 
otwarta, bezinteresowna, pomocna itp., czyli orygi-
nalna. 

Zgłoszenia kandydatek można dokonywać na pod-
stawie specjalnych formularzy zgłoszeniowych w ter-
minie od 1 grudnia 2012 do 30 stycznia 2013. Zgło-
szenia przyjmowane będą drogą elektroniczną na ad-
res mailowy kobieta@ox.pl i w wersji papierowej 
przesłane drogą pocztową lub dostarczone osobiście 
do siedziby Organizatora na adres: Gminny Ośrodek 
Kultury w Istebnej, 43 – 470 Istebna 68 oraz do sie-
dziby naszego Ośrodku Kultury. 

Spośród zgłoszonych kandydatek wybierana bę-
dzie Złota Piątka Kobiet Oryginalnych Śląska Cie-
szyńskiego 2012. O nominacji do Złotej Piątki będzie 
decydowała ilości zgłoszeń złożonych na daną Panią 
poprzez różne osoby, stworzenie ich profilu, w celu 

przybliżenia ich sylwetek i wybór Kobiety Oryginal-
nej Śląska Cieszyńskiego 2012. Wyboru Złotej Piątki  
i spośród nich  Kobiety Oryginalnej Śląska Cieszyń-
skiego 2012 dokona kapituła, w której skład wchodzić 
będą przedstawiciele regionalnych mediów, organiza-
cji społecznych i samorządów, sponsorów i regionalne 
autorytety. W terminie od 1 do 24 lutego 2013 odbę-
dzie się głosowanie internautów na portalu ox.pl, 
na swoją faworytkę wyłonioną do Złotej Piątki. 

 Zdobywczyni tytułu Kobiety Oryginalnej Śląska 
Cieszyńskiego 2012 otrzyma statuetkę wykonaną 
przez mgr Justynę Łodzińską na Finałowej Gali 10 
marca 2013 r. podczas Jubileuszowego V Pokazu 
Mody Anny Drabczyńkiej z Okazji Dnia Kobiet w 
Istebnej w Kompleksie Zagroń o godz. 18.00. 

Zastanów się, która kobieta lub koleżanka zwraca 
twoją uwagę i wyślij jej zgłoszenie. Może to zrobić 
każdy z nas. Zwracamy uwagę, iż zamierzeniem kon-
kursu jest wyłonienie ciekawych Pań spośród naszego 
otoczenia i mamy nadzieję, że najwięcej zgłoszeń        
i wygrana będzie z Gminy. Dlatego nie czekaj tylko 
wypełnij formularz i prześlij do nas. 
Szczegóły na stronach: www.istebna.eu; www..ox.pl  
lub pod nr tel. 33 855 62 08 
 
Regulamin oraz  formularz zgłoszeniowy znaj-
dziecie Państwo również na stronie 
www.jasienica.pl

  
 

ZAMKOWA „PEREŁKA” 
 

Powiat bielski posiada liczne i atrakcyjne muzea, 
a niedawno wzbogacił się o prawdziwą perełkę w 
postaci Muzeum Zamkowego w Grodźcu Śląskim, 
które to oficjalnie otwarto 9 listopada. 
 Uroczystość otworzył kustosz Mariusz Makowski, 
który powitał w imieniu właściciela wszystkich za-
proszonych gości. W spotkaniu uczestniczyli Grze-
gorz Szetyński wicestarosta bielski, Jerzy Nogo-
wczyk starosta cieszyński, Janusz Pierzyna wójt 
gminy Jasienica, Anna Nowak oraz Monika Jac-
kiewicz przedstawicielki Departamentu Legislacyj-
nego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego, Marian Dembiniok dyrektor Muzeum w 
Cieszynie, Maciej Klus Dyrektor Muzeum Zam-
kowego w Pszczynie oraz konserwatorzy którzy 
pracowali nad renowacją obiektu i jego wyposaże-
nia. Zaproszeni goście gratulowali Michałowi Boż-
kowi, właścicielowi posiadłości, dzięki którego wy-
trwałości i pasji udało się w zaledwie 8 lat odnowić 

zamek, zebrać eksponaty i otworzyć obiekt dla 
zwiedzających.  
Po przywitaniu nastąpiło podpisanie aktu erekcyj-
nego upamiętniającego uroczystość otwarcia 

               patroni medialni:                                                                                           sponsor: 
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Sprawozdanie z Wojewódzkiej Spartakiady Kół Gospodyń Wiejskich 
„Zabawy naszych przodków” Czaniec 10 XI 2012 

 
Hali Sportowej w Czańcu, w sobotę 10 listopada 2012 r. odby-

ła się II Wojewódzka Spartakiada Kół Gospodyń Wiejskich pod ha-
słem „Zabawy naszych przodków”. W spartakiadzie udział wzięło 
około dwustu uczestniczek z dziewiętnastu kół gospodyń ze Ślą-
ska i części Małopolski. W sumie panie przyjechały    z 5 powia-
tów, 11 gmin. Do pokonania miały aż 9 ciekawych konkurencji na-
wiązujących do zabaw naszych przodków. Gospodynie z Bielan, 
Babic, Bielowicka, Bujakowa, Cieszyna-Mnisztwa, Cięciny, Dan-
kowic, Hecznarowic, Jasienicy, Juszczyny, Kobiernic, Kurowa, Le-
śnej, Międzyrzecza, Starej Wsi, Wilamowic, Witkowic, Zabrzega     
i Zasola Bielańskiego grały w piłkę nożną, biegały w workach i z 
rafką (kołem od roweru), pokonywały tor przeszkód, z zawiązanymi 
oczami strzelały na bramkę, zbijały się w „dwa ognie”, przeciągały 
linę, rzucały kaloszem na odległość, nawlekały koraliki. Panie za-
skakiwały widzów nie tylko swoją sprawnością fizyczną, ale też 
ciekawymi, zabawnymi strojami, bojowymi okrzykami, a przede 
wszystkim – wspaniałą zabawą.  

Dzięki zaangażowaniu do pomocy czanieckich dzieci, mogły 
one przy okazji zobaczyć, jak dawniej na wsi ludzie się bawili bez 
drogiego sprzętu sportowego – wystarczy dobry pomysł, dobry 
humor i trochę chęci. Niektóre panie przyznawały, że przed spar-
takiadą ćwiczyły kondycję, wynajmowały sale gimnastyczne, swo-
ich trenerów. Spartakiada przyczynia się do odmłodzenia KGW – 
koła przyjmują nowe członkinie, które wprowadzają nowości,         
a uczą się od starszych koleżanek dawnych tradycji i dziedzictwa 
kulturowego…  

Spartakiadę wygrała drużyna z KGW Leśna z gminy Lipowa 
pow. żywiecki, na drugim miejscu uplasowało się Międzyrzecze 
Dolne z gminy Jasienica pow. bielski, a na trzecim – KGW Jusz-
czyna gm. Radziechowy – też z Żywiecczyzny. Jak widać góralski 
hart ducha i ciała okazał się niezawodny!  

Spartakiadzie towarzyszyły stoiska informacyjne Agencji Re-
strukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencji Rynku Rolnego 
oraz stoiska Kół Gospodyń Wiejskich z przepięknym rękodziełem 
oraz pysznymi, tradycyjnymi smakołykami.  

Imprezę zaszczycili swoją obecnością m.in.: Poseł na Sejm RP  
Małgorzata Pępek, asystentka Europoseł Małgorzaty Handzlik –  
Karolina Machajska, Starosta Bielski – Andrzej Płonka, Wicesta-
rosta Bielski – Grzegorz Szetyński. Gminę Porąbka reprezento-
wali: Wójt  Czesław Bułka, Przewodniczący Rady –  Tadeusz 
Wawak, Sekretarz Rady –  Kazimierz Gałuszka. Liczna była re-
prezentacja instytucji okołorolniczych, tj.:  Mirosław Szemla – Wi-
ceprezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Katowicach,  Beata Jaromir – z OR Agen-
cji Rynku Rolnego w Katowicach, Andrzej Grzyb – Dyrektor Od-
działu w Bielsku Białej Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, 
Janusz Kudłacik – Kierownik BT Agencji Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa w Bielsku-Białej. Rejonowy Związek Rolni-
ków, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bielsku-Białej reprezento-
wali: Gertruda Proksa – członek Zarządu Krajowego KGW w 
Warszawie,  Edward Korczyk – Przewodniczący Rady, Zofia 
Dwornik – Sekretarz Rady, Danuta Kożusznik – Prezes Zarządu 
i  Jadwiga Gębala – Wiceprezes Zarządu. Imprezę oglądali także 
licznie zebrani kibice. 
Organizatorami imprezy byli: 
o Rejonowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w 

Bielsku- Białej 
o Urząd Marszałkowski -Wydział Terenów Wiejskich Sekretariat 

Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Katowicach 

o Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
o Agencja Rynku Rolnego  
o Urząd Gminy Porąbka 
o Szkoła Podstawowa w Czańcu. 

Patronat honorowy pełniła p. Aleksandra Banasiak - Czło-
nek Zarządu Woj. Śląskiego. Patronat medialny pełniła Kronika 
Beskidzka oraz portal internetowy „Beskidzka24.pl”.  

Spartakiada została dofinansowana ze Środków Krajowej 
Sieci Obszarów Wiejskich przez Urząd Marszałkowski woj. ślą-
skiego, w ramach priorytetu 5 „Wsparcie działań na rzecz zacho-
wania i ochrony tradycji oraz dziedzictwa i krajobrazu kulturowego 
wsi”. 

Danuta Kożusznik 

Z naszej Gminy startowały 3 Koła: Bielowicko, 
Jasienica i Międzyrzecze Dolne. Wszystkie druży-
ny cieszyły się pięknymi strojami, co również było 
brane pod uwagę. Nasze Koło Międzyrzecze Dolne 
zdobyło II miejsce, na 19 startujących drużyn i otrzy-
mało puchar. Natomiast pozostałe 2 koła wyróżnienia. 
Cieszymy się bardzo z pucharu oraz dziękujemy kibi-
com, którzy nam towarzyszyli. A byli nimi: przewod-
nicząca Gminnej Rady Kobiet Marta Szymlak, radny 
Marian Machalica, Sołtys Bielowicka Józef Gruszka, 
przewodnicząca KGW Międzyrzecze Genowefa Kopeć 
oraz członkini Anna Tymon. Chcemy zaznaczyć, że 
uczestniczkami naszej drużyny były dwie sołtyski: Ma-
ria Iskrzycka i Maria Głuc-Mrzyk.  
Całej drużynie bardzo dziękujemy za zajęcie tak do-
brego miejsca, a hasłem naszym było: „W  domu go-
spodarzymy i myjemy gary, a do Czańca przyjechali-
śmy po puchary” oraz „Ani Madryt ani Barcelona Mię-
dzyrzecza Dolnego nie pokona”  

Genowefa Kopeć 

Na okoliczność spartakiady Elżbieta Szczyrbowska z KGW Międzyrzecze D. napisała wiersz   
prezentujący drużynę, którego fragmencik prezentujemy poniżej 
… My z koła kobiety o swój wygląd dbamy 
i wszystko co babskie na swym miejscu mamy. 
Dziękujemy pięknie żeście nas słuchali 
No i za nagrodę co żeście przyznali 

 Organizatorom nisko się kłaniamy 
na następny turniej dzisiaj się wpraszamy 
Miejcie nas w pamięci drodzy tu widzowie, 
bośmy zgrane koło i w czynie i mowie. 
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WYSTAWA 
W „CHACIE MIĘDZYRZECZE”

 
W dniu 16 listopada 2012 r. w Filii Gminnego Ośrod-
ka Kultury w Międzyrzeczu  Górnym odbyło się 
otwarcie wystawy retrospektywnej „Malarstwo Kry-
styny i Konrada Chłodków” oraz cykliczne „Spotka-
nie w kręgu światła” prowadzone przez  ks. profesora 
Marka Uglorza. Oprawy artystycznej imprezy dokonał 
chór działający przy Parafii Ewangelicko-
Augsburskiej w Międzyrzeczu Górnym, który prowa-
dzony jest przez dyrygenta Panią Izabelę Chmiel. 
 

 

ZAMKOWA „PEREŁKA” (cd.) 
 

muzeum. Zebrani goście gratulowali przedsięwzięcia. 
A. Nowak przekazała na ręce M. Bożka list gratula-
cyjny od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowe-
go Bogdana Zdrojewskiego, a wicestarosta bielski 
G. Szetyński przekazał właścicielowi pamiątkową ta-
bliczkę oraz list gratulacyjny wraz z podziękowania-
mi za wzbogacenie powiatu bielskiego o wspaniałą 
muzealną perełkę w postaci Muzeum Zamkowego, 
dzięki której mieszkańcy Grodźca, powiatu bielskie-
go, a także licznie przybywający na te tereny goście 
będą mogli poznać historię tego zamku sięgającą XII 
wieku. Po uroczystościach oficjalnych nastąpił długo 
wyczekiwany moment zwiedzania obiektów muzeal-
nych. Trzeba przyznać, że obiekt robi niesamowite 
wrażenie, ilość, jakość eksponatów jest ogromna,      
a dodatkowo bogate i ciekawe opowieści kustosza 
oraz właściciela uczyniły spotkanie bardzo atrakcyj-
nym i niezwykle interesującym. Jak podkreślali nie-
które eksponaty było bardzo trudno znaleźć, a często 
ich stan pozostawiał wiele do życzenia, jednak nie-
oceniona pomoc fachowców przyczyniła się do odzy-
skania przez nie dawnej świetności , a tym samym do 
uatrakcyjnienia już i tak bardzo okazałego muzeum. 

 
Źródło: www.powiat.bielsko.pl 

Konrad Chłodek- ur. w 1950r w Niedobczycach 
koło Rybnika Pobierał lekcje malarstwa ,rzeźby i grafi-
ki w Ognisku Plastycznych w Rydułtowach u Rodziny 
Konarzewskich znanych artystów plastyków z Wisły. 
Jest absolwentem Państwowego Liceum Sztuk Pla-
stycznych w Bielsku-Białej o specjalności technik pla-
styk druku artystycznego. Pracował jako plastyk-
projektant w przemyśle włókienniczym, następnie pod-
jął pracę w branży dziewiarskiej. Brał udział w licz-
nych wystawach poplenerowych organizowanych  
przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 
Przemysłu Włókienniczego Malował  także stacje 
Drogi Krzyżowej w Kościele pod wezwaniem św Jerze-
go w Jasienicy. Od 2001r.należy do Stowarzyszenia 
Plastyków "Ondraszek". Malując utrwala na płótnie 
piękno Beskidów i zabytkową architekturę Śląska. 

Krystyna Chłodek- ur. się w 1950 r. w Krakowie. 
Od dziecka lubiła rysować i malować. Już w szkole 
podstawowej w Wadowicach rozwijała swoją pasję 
zdobywając nagrody w licznych konkursach plastycz-
nych. Rozpoczęła w tym kierunku edukację  i została 
uczennicą  Liceum Plastycznego w Bielsku-Białej. 
Następnie zdała egzaminy na studia w Akademii Sztuk 
Pięknych w Krakowie na Wydziale  Wzornictwa Form 
Przemysłowych. Studiując niecałe dwa lata, ze wzglę-
dów rodzinnych przerwała naukę. Rozpoczęła pracę w 
Zakładzie Przemysłu Wełnianego "WEL X" w Bielsku 
-Białej. Przez szereg lat pracowała  jako projektantka 
dzianin i tkanin gdzie miała możliwość udziału w licz-
nych plenerach i wystawach zbiorowych. W 2001r. 
będąc na już na emeryturze wstąpiła do Stowarzysze-
nia Plastyków Amatorów „Ondraszek”. Plastyczka 
najchętniej maluje pejzaże, martwą naturę, a przede 
wszystkim kwiaty. 

Bernadeta Łuszczewska – Gruszka 

 
B óg się rodz i d la nas w szystk ich  

w  stajn i p łacze tak  ukradkiem  

znów  odw iedzisz  sw oich  blisk ich  

i podzielisz  się opłatk iem . 

 

N a te św ięta co nadchodzą 

życzę ciepła i m iłości 

n iech  C ię ludzie n ie zaw odzą  

i n iech  uśm iech w  sercu  gości. 
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NIEZWYKŁE SPOTKANIE 
 

 
Kółko lotnicze działające przy Filii Gminnego Ośrodka Kultury     
w Międzyrzeczu Górnym w dniu 21 listopada 2012 r. zaprosiło na 
spotkanie ośmiokrotnego mistrza świata w wyścigach szybowco-
wych Sebastiana Kawę, członka Aeroklubu Bielsko-Bialskiego, 
zdobywcę 12 złotych medali i autora autobiografii (zaawansowane-
go podręcznika o szybownictwie sportowym) pt. „Niebo pełne ża-
ru”. W ostatnim czasie pilot swoje sukcesy odnosił na szybowcu  
 

Diana 2. Można by powiedzieć, że na 
spotkaniu zainteresowani lotnictwem wy-
słuchali profesjonalnego wykładu z pod-
staw szybownictwa, oglądali fragmenty 
filmów, piękne zdjęcia z zawodów, z róż-
nych stron świata oraz archiwalne foto-
grafie z Górskiej Szkoły Szybowcowej 
Żar. „Chata Międzyrzecze” gościła pod-
czas wielu imprez czasami po kilkudzie-
sięciu pilotów jednakże po raz pierwszy, 
tak utytułowanego lotnika. Pan Sebastian 
Kawa otrzymał następujące odznaczenia 
państwowe: Złoty Krzyż Zasługi Srebrny 
Krzyż Zasługi  oraz Złotą Odznakę Szy-
bowcową- z trzema diamentami. Uczest-
nicy spotkania są niezmiernie wdzięczni  
pilotowi za bezinteresownie poświęcony 
czas. Spotkanie z tak wspaniałym czło-
wiekiem o wielkiej osobowości,  odbyło 
się w bardzo miłej i wesołej atmosferze. 
Członkowie kółka lotniczego otrzymali 
od mistrza autografy. Pozowali do wspól-
nych pamiątkowych zdjęć, ten wieczór na 
długo pozostanie  w pamięci młodzieży.  

 
Bernadeta Łuszczewska Gruszka

 
„Ekologiczny i zdrowy zawrót głowy” 

 
Dnia 27 października 

2012 roku w Hali Sporto-
wej, w Jasienicy odbył się 
VIII Gminny Konkurs 

Ekologiczny pod hasłem: „Ekologiczny i zdrowy za-
wrót głowy”- dofinansowany ze środków Gminy Ja-
sienica.  

Tematem przewodnim było propagowanie zdro-
wego i sportowego stylu życia, a także wpływ zanie-
czyszczeń na nasze zdrowie. Naszym celem jest rów-
nież dalsze propagowanie wśród mieszkańców gminy 
zadań związanych z systemem selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych, elektrośmieci, czyli zużytego  
sprzętu elektryczno-elektronicznego, a także integracja 
środowisk proekologicznych, doskonalenie działań 
edukacyjnych i wzrost świadomości ekologicznej. 

Konkurs został zorganizowany z inicjatywy Sto-
warzyszenia Przyjaciół Szkoły i Promocji Gminy Ja-
sienica, którego funkcję prezesa pełni Dorota Pękala,  
a funkcję wiceprezesa  Ewa Pyka. Gościem honoro-
wym był Wójt Gminy Jasienica Janusz Pierzyna. 

W konkursie wzięło udział 8 drużyn z sołectw na-
szej gminy – Rudzica, Iłownica, Jasienica, Święto-
szówka, Biery, Mazańcowice, Międzyrzecze, Gro-
dziec, Wieszczęta, a także 1 drużyna z zaprzyjaźnio-
nej szkoły w Brzeszczach. Każda drużyna składała się 
z 10 osób, przedstawicieli z każdej grupy wiekowej – 

2 przedszkolaków, 2 uczniów klas I-III, 2 uczniów 
klas IV-VI, 2 uczniów z gimnazjum i 2 osoby dorosłe.   

Po uroczystym rozpoczęciu konkursu przez Wójta 
Gminy Jasienica, panią prezes i wiceprezes Stowarzy-
szenia powołana została komisja sędziowska. Następ-
nie rozpoczęły się zmagania konkursowe, ale i zara-
zem świetna zabawa. Jak co roku, konkurencje przy-
gotowywali nauczyciele ze szkół i przedszkoli naszej 
gminy. 

Przed rozpoczęciem konkursu, czas umilał nam 
zespół instrumentalny działający w Gimnazjum w Ja-
sienicy, pod kierownictwem pana Stanisława Urbana.  

W efekcie końcowym zwyciężyli: 
I    MIEJSCE – Wieszczęta 
II   MIEJSCE – Rudzica 
III MIEJSCE – Międzyrzecze 

 Wszystkim zwycięzcom GRATULUJEMY! 
Zwycięzcy otrzymali nagrody, a wszyscy uczest-

nicy biorący udział w konkursie pamiątkowe koszulki 
oraz poczęstunek. 

 Cieszymy się, że Gminny Konkurs Ekologicz-
ny z roku na rok spotyka się z wielkim zainteresowa-
niem, co utwierdza nas w przekonaniu, że to, co robi-
my jest potrzebne i zyskuje uznanie wśród mieszkań-
ców naszej gminy.  

Zarząd Stowarzyszenia 
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Szkolenie pn. „Księga stawowa, sprze-
daż bezpośrednia i marginalna ryb oraz 
opodatkowanie tej działalności” 
Termin: 22 styczeń 2013 
1. Szkolenie pn. „Dobre praktyki wetery-

naryjne oraz higieniczne i produkcyj-
ne, a także obowiązki sprawozdawcze 
w gospodarstwach rybackich” 
Termin: 18 luty 2013 

2. Szkolenie pn. „Transport drogowy ryb” 
Termin: 28 luty 2013 

3. Szkolenie pn. „Obecne i przyszłe 
możliwości dofinansowania unijnego 
dla rybaków” 

Termin: 6 czerwiec 2013 
4. Szkolenie pn. „Ekonomika produkcji 

rybnej” 
Termin: 21 marzec 2013 

5. Szkolenie pn. „Zdrowie ryb w stawach 
karpiowych i pstrągowych” 
Termin: 24 czerwiec 2013,  

6. Szkolenie pn. „Dobrostan Ryb”  
Termin: 16 maj 2013  
 

  Zainteresowanych szkoleniami, 
ich zakresem programowym oraz  
• MAPĄ SZLAKU KARPIA, 

• KSIĄŻKĄ  KULINARNĄ - rybne przy-
smaki, 

• OTWARTYMI KONKURSAMI - dla ry-
baków  i dla przedsiębiorców, nie zwią-
zanych   z branżą rybacką, 

zapraszamy na stronę LGR Bielska Kra-
ina:  www.bielskakraina.pl 
e-mail: dyrektor@bielskakraina.pl 
lub  Dyrektor Biura LGR Bielska Kraina,  
  ul. T. Regera 81,   43-382 Bielsko-Biała, 
tel. 33 810 57 35, 33 810 08 38 
kom. 725 449 170 

 
 

Zaprasza na: 
 

           Nowe kursy 
 

       TAŃCA WESELNEGO  
 
     oraz lekcje indywidualne   
           pierwszego tańca 
                w Jasienicy 
 

 

 

Kontakt:  796 295 912, 505 537 386 
e-mail: taniec.furora@gmail.com   

 

    
 

 

LGR Bielska Kraina 
otrzymała dofinansowanie na przeprowadzenie 7 szkoleń dla rybaków !!! 

Miło nam poinformować, że Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina otrzymała dofinansowanie na przeprowadzenie w 2013 
roku 7 szkoleń branżowych dla podmiotów związanych z sektorem rybactwa w szczególności dla osób z obszaru działania LGR 
Bielska Kraina tj. pięciu gmin powiatu bielskiego: Jaworze, Jasienica, Czechowice-Dziedzice, Bestwina oraz Wilamowice. Umowa na 
dofinansowanie zostanie podpisana w dniu 28 listopada 2012 r. w Śląskim Ośrodku Regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa w Częstochowie. 

Szkolenia będą bezpłatne! 

 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
„JULADENT” 

Bogusława Kensy wraz z Personelem  
składa wszystkim Pacjentom  

zdrowych, radosnych  i spokojnych  
Świąt Bożego Narodzenia  

oraz Szczęśliwego Nowego Roku 2013 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
„JULADENT” 

Jasienica 1308 tel.: 33 8 152 102 

ZAPRASZA 
  ZAKRES USŁUG: 
� profilaktyka 

� leczenie zachowawcze 

� protetyka- korony, mosty, protezy bezklamrowe (nylonowe, acetalowe) 

� ortodoncja  (aparaty stałe, ruchome)  
� przegląd jamy ustnej oraz konsultacja ortodontyczna bezpłatnie. 
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AUTO-SERWIS inż. Wiesław Gadocha 
Rok założenia 1986 

ZAPRASZAMY!!! 

STACJA KONTROLI POJAZDÓW 
 

poniedziałek – piątek 800 1800
 

sobota 800 1400 

JAWORZE ul. Bielska 551 (salon Renault)
 tel. 33 8173330 w. 113 

 

 

    

Telewizja cyfrowa Telewizja cyfrowa Telewizja cyfrowa Telewizja cyfrowa     
naziemna i satelnaziemna i satelnaziemna i satelnaziemna i sateliiiitarnatarnatarnatarna    

„ROB„ROB„ROB„ROB----SAT”SAT”SAT”SAT”    
    

świadczy usługi instalacyjne 
♦ antenowe: satelitarne i naziemne  

♦ elektryczne 

♦ domofonowe 

♦ zbiorcze i indywidualne 
 

dodatkowo oferuję: 
- materiały instalacyjne wysokiej klasy 
- fachową obsługę z wieloletnim 

doświadczeniem 
- profesjonalną ekspertyzę 
- konkurencyjne ceny 

Tel.:  602 669 804 
43-385 Jasienica ul. Czarny Chodnik 1323 

email: robsat@op.pl 
 

  

BUDOWA DOMÓW  
OD PODSTAW,  

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 
REMONTOWE 

BOGUSŁAW MOCZAŁA  
GRODZIEC 226  

Tel.: 33  815 40 06 tel. kom. 691 857 611 
www.stany–surowe.pl   

   
 

Reklama w miesięczniku  „Jasienica”  

tylko  0,60 zł  za 1 cm2. 
Ogłoszenia drobne 

– 1 zł  - za słowo 
miesięcznik  samorządowy gminy 
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„„„„ M E T A LM E T A LM E T A LM E T A L ---- M A XM A XM A XM A X ””””     

Rudzica  CentrumRudzica  CentrumRudzica  CentrumRudzica  Centrum    
 

ul. Jana Chrzciciela 547 
tel.: ( 033)  815 45 84 

Poleca: 
� gwoździe 
� śruby, nakrętki, podkładki 
� narzędzia ogrodowe 
� elektronarzędzia 
� artykuły elektryczne 
� artykuły spawalnicze 
� farby 
� żwirek dla kotów 
 

Super cena : 
- Drut spawalniczy 0,8   5 kg  
- Drut spawalniczy 0,8  15 kg  
- Pianka montażowa 750 ml. 

Zapraszamy 
Od poniedziałku do piątku    800 - 1630 

         sobota                                 800 - 1330 

 

Wspaniałe widowisko muzyczne  
i niezwykłe beskidzkie kolędowanie  

 

„JASEŁKA TRADYCYJNE” w Teatrze 
 w Cieszynie  w dniu 19.01. 2013r. (sobota) . 
Wyjazd ze Świętoszówki i Jasienicy o godz. 

1430. Koszt całkowity od osoby: 45-50zł (cena 
zależy od ilości osób jadących). Cena zawiera 
koszt przejazdu, bilet wstępu, ubezpieczenie 

NNW, koszty organizacyjne 
Zapisy i wpłata zaliczki do dnia 20.12. 2012r. 

 Lidia Sztwiorok  
Tel.: 33/ 8152916  lub  692405825 

 

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  662 216 086 

Wszelkie informacje dostępne są także na naszej 

stronie:  www.komunalny.jasienica.pl 

 
 

 
KWIACIARNIA „STOKROTKWIACIARNIA „STOKROTKWIACIARNIA „STOKROTKWIACIARNIA „STOKROTKA”KA”KA”KA”    

Międzyrzecze Górne  
ul. Centralna 175 (OSP) 

Tel.: 604 601 370 
Zapraszamy:   900-1630    
       w soboty  900-1400 

KWIACIARNIA „STOKROTKA” 
ŻYCZY WSZYSTKIM KLIENTOM 

ZDROWYCH, SPOKOJNYCH  
I RADOSNYCH ŚWIĄT 

Polecamy: kwiaty cięte i doniczkowe, upominki, per-
fumy, ozdoby świąteczne, choinki, znicze i wkłady, 
stroiki 
Dostarczamy kwiaty na telefon do domu klienta....    

SERDECZNIE ZAPRASZAMY 

 

SZYCIE KOŁDER I WYROSZYCIE KOŁDER I WYROSZYCIE KOŁDER I WYROSZYCIE KOŁDER I WYROBÓWBÓWBÓWBÓW    

Z WEŁNY, PUCHU, PIERZ WEŁNY, PUCHU, PIERZ WEŁNY, PUCHU, PIERZ WEŁNY, PUCHU, PIERZAZAZAZA    

Usługi :Usługi :Usługi :Usługi : wszystkie przeróbki � gręplowanie 
wełny �czyszczenie pierza 

Sprzedaż wyrobów gotowych Sprzedaż wyrobów gotowych Sprzedaż wyrobów gotowych Sprzedaż wyrobów gotowych     
Kołdry antyalergiczne � z puchu  
� z pierza � do filcowania 
 

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

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

CENTRUM UBEZPIECZENIOWO-FINANSOWE  

W JASIENICY 

LESZEK OBRACAJ 

zaprasza do siedziby przy 
ul. Cieszyńskiej 291 (skrzyżowanie z ul. Strumieńską-  parter) 

godziny otwarcia  
PONIEDZIAŁEK -  PIĄTEK     8

00 
- 18

00 

SOBOTA                                 8
00

 -  13
00 

oferujemy 
� PEŁNY ZAKRES UBEZPIECZEŃ 

KOMUNIKACYJNYCH   I MAJĄTKOWYCH 
takich  firm  jak:  PZU,  WARTA,  UNIQA,  HDI 

ASEKURACJA  
COMPENSA,  PTU ,  HESTIA, INTERRISK, MTU 
Nowość FUNDUSZE INWESTYCYJNE   

ARKA, CU,  ALLIANZ, UNIKORONA 
oraz   

� KREDYTY HIPOTECZNE, 
� POŻYCZKI  EKSPRESOWE, 
� KREDYTY SAMOCHODOWE 
jesteśmy  Autoryzowanym Partnerem Banku PeKaO 

S.A.,    MultiBanku,  Bank Pocztowy 
całodobowe telefony kontaktowe   

tel/fax (033) 814 03 44;  601 818 841;  697 915 676 
biuro@obracaj.pl 

www.obracaj.pl  
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K W I A C I A R N I A  

W ŚWIĘTOSZÓWCE 
tel.:  603 604 333 

 33 815 23 69 
Zapraszamy: 

codziennie:    800-1800 
sobota:     800-1500 

niedziela           1200-1400 
 
W sprzedaży: 
� ładne i tanie CHOINKI SZTUCZNE 
� żywe, cięte JODŁY KAUKAZKIE 
� oświetlenia choinkowe 
� dekoracje świąteczne 
� ozdoby choinkowe 
� świąteczne znicze 
� stroiki 
              Zapraszamy 

      także do salonu 
 choinek 

Jasienica 1072 
ul. Cieszyńska 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

UBEZPIECZENIA   UBEZPIECZENIA   UBEZPIECZENIA   UBEZPIECZENIA   

OBRACAJ  STANISŁAWOBRACAJ  STANISŁAWOBRACAJ  STANISŁAWOBRACAJ  STANISŁAW        
 

Oferujemy do ubezpieczenia: 
 

����Domy w pełnym zakresie  ���� OC firmy oraz 
od zdarzeń losowych i kradzieży ���� OC rolne ����   

OC przewoźnika ���� OC komunikacyjne,  
na życie i inne 

 
Agent firm: TUR „WARTA” SA � PTU SA  � 
TU „Generali” SA  � HDI „Asekuracja” SA  � 
PZM SA � TU Compensa” SA � INTERRISK   

SA �   ALLIANZ SA. � UNIKA � 
 

Biuro mieści się w Świętoszówce 45 – naprzeciw 
Poczty i Przedszkola, za Hotelem „Pod Koroną”. 
Biuro czynne:         
od poniedziałku do piątku   900 - 1700 
w soboty                            1000  - 1300 

 
Kontakt telefoniczny: 609 509 970, 
697 981 573, (033) 827 63 53 (biuro), (033) 
815 31 12 (dom), 
FAX: (033) 827 49 19,   
adres email: ubezp_obracaj@interia.pl 

                   

����  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 oferuje-
my 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  

 

 

EKSPRESOWA NAPRAWA 

I WYKONANIE PROTEZ 
BIERY, ul. Ogrodowa 
TEL.:    504 131 134 

                                   33 819 48 77 

 

 

 
PROWADZIMY CZĘŚCI DO ZETORÓW, 
CIĄGNIKÓW I MASZYN ZACHODNICH 

 
43-385 Jasienica, ul. Porzeczkowa 14 
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Laureaci Konkursu Fotograficznego 
„ C hr o n i o n a  f a u na  i  f l o r a  w  na s ze j  g mi n i e ”  

 

Święto Niepodległości – 11 listopada 

Laureaci Konkursu Plastycznego - sprostowanie 
W poprzednim numerze „Jasienicy” prezentowaliśmy najlepsze prace konkursowe o tematyce związanej 

 z ochroną zdrowia. Niestety wkradł się błąd. Praca Szymona i Michała Fuchs –  ZSP Jasienica podpisana by-
ła Patrycja Grzywna – ZSP Wieszczęta i odwrotnie. Zainteresowanych i Czytelników PRZEPRASZAMY ! 
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