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Szanowni Czytelnicy! 
 

Miesięcznik lokalny gminy „Jasienica” 
gości u Państwa już prawie 20 lat. Na jego 
łamach publikowaliśmy  istotne dla życia 
wspólnoty samorządowej materiały prasowe, 
artykuły promocyjne i fotografie prezentują-
ce ważne dla mieszkańców gminy informa-
cje. Upowszechnialiśmy działalność kultu-
ralną na terenie gminy, w szczególności po-
przez informowanie o wydarzeniach kultu-
ralnych  i promowanie twórczości lokalnych 
artystów. Podejmowaliśmy również tematy 
związane   z historią i tradycjami Śląska Cie-
szyńskiego oraz promocją szkół   i osiągnięć 
naszych uczniów.  

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom 
Czytelników  oraz podejmując działania na 
rzecz wspierania i upowszechniania idei sa-
morządowej wśród mieszkańców gminy, 
Samorząd Gminy Jasienica postanowił  
zmienić zasady wydawania miesięcznika 
samorządowego.  
 Z dniem 1. stycznia 2012r. wydawcą 
gazety  jest Urząd Gminy Jasienica, zaś re-
alizatorem wydawniczym pozostaje Gminny 
Ośrodek Kultury. Gazeta jest rozprowa-
dzana bezpłatnie na terenie gminy, 
w szczególności poprzez udostępnienie 
w siedzibie Urzędu, gminnych jednostek or-
ganizacyjnych oraz za pośrednictwem do-
tychczasowych placówek handlowych.  

Miesięcznik samorządowy gminy nadal 
pozostaje informatorem i  publikowane będą 
informacje o działalności Samorządu Gminy 
Jasienica, przybliżające mieszkańcom dzia-
łania Gminy w zakresie inwestycji, gospo-
darki, kultury, oświaty, zdrowia, historii … 

Apelujemy również o terminowe dostar-
czanie artykułów, ogłoszeń i  reklam. Materia-
ły należy składać do 20 każdego miesiąca. 
Materiały złożone po terminie nie ukażą się 
w najbliższym numerze.    

Od lutego 2012r. miesięcznik będzie rów-
nież dostępny w formie elektronicznej na stro-
nie www.jasienica.pl 

Zapraszamy do współpracy.   
Redakcja 

 

ZACNA JUBILATKA 

Strażacy znów nie zawiedli! Charytatywnie 
przepracowali ponad 300 godzin 

„Wszystkim, którzy uczestniczyli w tym przedsię-
wzięciu serdecznie dziękuję. To jest taka Gminna 
Orkiestra Świątecznej Pomocy, gdzie zagrali nasi 
strażacy. Pomogli osobom potrzebującym, gdyż 
mogło dojść do katastrofy budowlanej i zawalenia 
się budynku.” 
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RELACJA WÓJTA GMINY JASIENICA 
 
Redakcja: Jak ocenia Pan 
kończący się rok 2011? 
Wójt Janusz Pierzyna: Za 
kilkadziesiąt godzin zakończy  
się rok 2011. Zaczynaliśmy 
go od wielu niewiadomych    
i zastanawialiśmy się jak bę-
dzie z budżetem uwarunko-
wanym ustawą o finansach 
publicznych. 

. Patrzyliśmy na inwestycje z trochę mniejszym rozma-
chem i zastanawialiśmy się co z następnymi. Zmuszeni 
sytuacją w finansach publicznych przeprowadziliśmy 
kilka korekt budżetu gminy i wprowadziliśmy kilka in-
westycji. Najważniejszą było rozstrzygnięcie przetargu 
na budowę II etapu kanalizacji. Pierwszy etap tej in-
westycji o wartości ponad 4 milionów złotych został 
zakończony sukcesem i oddaniem do użytku przepom-
powni oraz 2,5 kilometra sieci kolektora tłocznego na 
terenie Mazańcowic i Międzyrzecza Dolnego.  

Wielką niewiadomą było, czy następny etap 
budowy kanalizacji będzie zrealizowany w połowie ro-
ku, czy uda się rozstrzygnąć przetargi, czy będą odwo-
łania, jakie firmy wystartują i czy będą to firmy, które 
mają siedzibę w Polsce, czy po za jej granicami. To 
wszystko nakładało się na czas rozstrzygnięcia prze-
targów i na procedury wiążące się z przygotowaniem 
dokumentacji. Do przetargu zgłosiło się osiem firm. 
Realizacja zadania stanęła pod znakiem zapytania, 
gdyż cztery firmy, niezadowolone z rozstrzygnięcia 
złożyły protesty i oddały sprawy do sądu. Były to fir-
my, które złożyły najdroższe oferty.  
Z satysfakcją stwierdzam, że wszystkie procesy wygra-
liśmy wybierając firmę z najkorzystniejszą dla gminy 
ofertą. Ta procedura ustanowiona obowiązującym 
prawem wydłuża okres realizacji, ale jest niezbędna. 
Firma, która została wybrana do realizacji tego zada-
nia po udostępnieniu placu budowy weszła w teren 
jednocześnie sześcioma brygadami i wykonuje prace 
przy sprzyjających obecnie warunkach atmosferycz-
nych. Koszt tego zadania oszacowany jest na około 32 
miliony złotych w okresie dwuletnim, który rozliczony 
zostanie w 2013 roku. Jest to bardzo duże zadanie       
i bardzo duże obciążenie budżetu gminy. Jest to prio-
rytetowa inwestycja naszej gminy w tej kadencji.       
W budżecie na przyszły rok przewidziana jest wartość 
tej inwestycji na przeszło 14 milionów złotych. 

Następną inwestycją było wybudowanie dróg, 
przepustów i kładek, o czym pisaliśmy w miesięczniku, 

o wartości przekraczającej 5 milionów złotych. Te 
pieniądze udało mi się pozyskać w 100 procentach ze 
środków pozabudżetowych gminy. Na zrealizowanie 
tego zadania mieliśmy praktycznie czas jednego mie-
siąca, żeby wykonać dokumentację i rozstrzygnąć 
przetarg, wyłonić wykonawcę, dopilnować wykonanie 
tego zadania i je rozliczyć. Na dzień dzisiejszy tj. 
28.12.2011 r. pieniądze z ministerstwa do gminy nie 
przyszły jako zwrot zadania. Zgodnie z umową w mini-
sterstwie nie wiemy, czy pieniądze te otrzymamy w tym 
roku, czy na początku przyszłego. Jeżeli się okaże, że 
na początku przyszłego, to nie z naszej woli przy kon-
trolach mogą nam to zarzucać, że nie zapłaciliśmy wy-
konawcom zgodnie z podpisaną umową i zapewnie-
niami Ministerstwa, że pieniądze dostaniemy. Myślę, 
że najważniejszą wartością jest to, że te pieniądze uda-
ło się przepracować w gminie, zrealizować te drogi     
i one będą służyć wszystkim mieszkańcom. 

Bardzo dużą inwestycją była przebudowa ulicy Li-
liowej w Jasienicy, połączona z przebudową kanaliza-
cji, sieci wodociągowej, jak również budową chodni-
ka. Jest to ponad 1 kilometr drogi. Było to realizowane 
w ciągłym ruchu, nie wyłączając jej z użytku. Inwesty-
cja ta kosztowała ponad 1,5 miliona złotych, przy 50 
procentowym dofinansowaniu tego zadania z progra-
mu przebudowy dróg lokalnych. 

Do dużych inwestycji należą realizowane w pla-
cówkach oświatowych – szkoła Iłownica, Międzyrze-
cze, na które udało się pozyskać dofinansowanie. Zo-
stały ukończone w tym roku. Także budowa „Orlika” 
w Międzyrzeczu dofinansowana w 50 procentowym 
zakresie jest na etapie końcowym. Zadanie zakończo-
ne, rozliczone. 

Bardzo dużym zadaniem i wymagającym połącze-
nia sił,  woli mieszkańców i projektantów, również do-
finansowanym jest przebudowa rowu R13. Było to od-
kładane przez wiele lat na dalszy plan. Właścicielami 
rowu R13 są spółki wodne i poza koncepcją, którą wy-
konali nie udało się im wiele zrobić. Nieruchomości 
położone w rejonie tego rowu co roku miały problem z 
powodzią, zatapianiem i utratą własnego majątku. 
Dlatego przy udziale starosty bielskiego podzieliliśmy 
to zadanie między dwa etapy: - jako odwodnienie dro-
gi powiatowej z przebudową mostu, co realizował po-
wiat. Zaś gmina przyjęła odcinek budowy kolektora 
ulgi na wysokości ul. Wiejskiej, przy zgodzie miesz-
kańców. Tutaj chcę bardzo serdecznie podziękować 
państwu Kurcjus za zgodę, że mogliśmy przejąć to za-
danie.  

Wydawca miesięcznika samorządowego „Jasienica”: Urząd Gminy  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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 Pozyskaliśmy na to dofinansowanie 100 % środków   
z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. 
Wartość tego zadania to ponad 800 tys. złotych. Pro-
blem ten był co roku omawiany, opisywany przez ad-
ministratora, a teraz nam udało się go pozytywnie roz-
strzygnąć. 

Dużym i znaczącym zadaniem był zakup sprzętu 
strażackiego dla jednostki OSP w Jasienicy. Na po-
dział bojowy trafił samochód bojowy firmy „MAN”    
o wartości 650 tys. złotych, z dofinansowaniem 330 
tys. złotych. Pozwoli to zabezpieczyć potrzeby w tym 
zakresie na 30 – 40 lat. Jest to na tyle ważne, że w sy-
tuacji kryzysowej jak np. ostatnie wichury, gdzie wy-
dawałoby się zdrowe drzewa, łamały się jak zapałki. 
 Tu jedynym rozwiązaniem i pomocą są OSP – 12 jed-
nostek w Gminie Jasienica, ratownicy, ochotnicy peł-
nią tu nieocenioną, ale i nieodzowną rolę, gdyż w 
Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej na po-
dziale bojowym na nasz teren gmin: Bielsko, Jaworze, 
Jasienicę, Czechowice-Dziedzice jest tylko jeden ze-
spół ratowniczy, czyli jeden samochód i sześciu dru-
hów z Państwowej Straży Pożarnej.  

Jednym z ważniejszych tematów dla mnie w upływa-
jącym roku i zarazem pytaniem było: Jak będzie 
współpracować Rada Gminy Jasienica? Ponieważ jest 
to pierwszy rok, który się kończy, gdzie radni praco-
wali przez cały rok. Muszę stwierdzić z zadowoleniem, 
że udało się nawiązać wspólny język, że skupiamy się 
na pracy, na tym co można by jeszcze zrobić, skąd po-
zyskać pieniądze, a nie na tym komu w terminie usta-
wowym, zgodnie z KPA dać pisemną odpowiedź na 
oczywiste pytania. Wydaje mi się, że to jest największa 
wartość, kiedy samorząd jest jednym organizmem, wy-
branym przez mieszkańców do godnego ich reprezen-
towania i służy do rozwiązywania problemów, a nie li-
cytowania się w długości przemówień, bo wtedy praca 
odsuwana jest na plan dalszy. Dlatego chcę bardzo 
serdecznie podziękować wszystkim radnym za kom-
promisy z różnych stron i za to, że udało się znowu 
wejść na tory pracy, współpracy i realizacji zadań. 
Nie mówię tu , że nie ma różnicy zdań, że wszyscy są 
zawsze jednomyślni i jednogłośni, ale to jest dobry 
model demokracji. Efektem tego było przyjęcie wyko-
nania budżetu za zeszły rok. To świadczy o atmosferze, 
która wróciła do właściwych kanonów współpracy 
samorządowców różnych opcji politycznych w naszej 
radzie. 

Mamy kilka inwestycji, które w tym roku realizuje-
my. Jest to rozbudowa obiektu Gminnego Ośrodka 
Kultury i Sportu w Jasienicy. Mieliśmy z tym wiele 
problemów ponieważ firma, która była podwykonaw-
cą, ogłosiła upadłość. Dwa tygodnie później upadłość 
ogłosiła firma, która wygrała przetarg. Zachodziła 
obawa, że będziemy się sądzić w Irlandii, gdyż była    
w akcie założycielskim powiązana z obywatelem Ir-
landii. Udało się tego uniknąć niemniej następne pro-
blemy pozostały do załatwienia. Trzeba było wystąpić 
z prośbą do wspólnego sekretariatu technicznego       

w Ołomuńcu, gdyż mamy 85 procentowe dofinanso-
wanie do tej inwestycji i trzeba było wystąpić do mini-
sterstwa w Czechach, które zarządza programem pol-
sko-czeskim o przesunięcie terminu, co udało się pozy-
tywnie rozstrzygnąć. Termin przesunięto do maja 2012 
roku. Na koniec lutego będziemy mieli zakończoną bu-
dowę w formie substancji, następnie czekają odbiory i 
będziemy mogli oddać obiekt do użytku. 

Również budowa filii Gminnego Ośrodka Kultury 
w Mazańcowicach została zakończona i rozliczona. 
Następnie budowa obiektu sportowo-kulturalnego      
w Międzyrzeczu Dolnym. Inwestycja w  Mazańcowi-
cach miał dotację z Lokalnej Grupy Działania, a Mię-
dzyrzeczu Dolnym z PROW-u. Myślę, że był to rok 
bardzo pracowity, wymagający dużej determinacji       
i dopilnowania wszystkich spraw, które były realizo-
wane. Był to rok bardzo pozytywny. Bardzo mnie to 
cieszy, że pewne inwestycje udało się zrealizować, roz-
liczyć, pozyskać dodatkowo tak duże środki do gminy. 
To jest widoczne i każdy kto śledzi działania gminy      
i chce zobaczyć to, co się zrobiło – dostrzeże to. A ten, 
który nie chce tego zobaczyć, to nie zobaczy i zawsze 
może powiedzieć, że można było jeszcze więcej zrobić. 
Stać nas na tyle ile mamy w budżecie gminy. Ustawa o 
finansach publicznych nie pozwala realizować zadań, 
które wymagają zaciągnięcia kredytu na bieżącą dzia-
łalność, na remonty i na modernizacje.  
Ustawa dotyczy nie tylko Gminy Jasienica, ale wszyst-
kie samorządy w Polsce. Jasienica jest na tyle w do-
brej sytuacji, że nie jesteśmy zadłużeni w zakresie, któ-
ry nie pozwalałby nam funkcjonować. Mamy kredyt na 
kanalizację, ale jest on podparty pożyczkami, które 
będą w części umarzalne. Dlatego myślę, że budżet 
gminy nie jest najwyższy, ponieważ oświata, która jest 
na barkach samorządu, dalej nie jest dofinansowana   
z budżetu państwa w wysokości zapewniającej funk-
cjonowanie tego sektora. Jest więc kolejny rok pro-
blemów, bo jeśli byśmy dostawali te brakujące 15 mi-
lionów złotych Ministerstwa na utrzymanie szkół, a nie 
dokładali z własnych podatków, to Jasienica nie po-
trzebowałaby żadnych środków pomocowych. Byliby-
śmy w stanie zrealizować wszystkie potrzebne inwesty-
cje przez kolejne lata. Bo w tym roku dajemy 14 milio-
nów złotych na kanalizację. To wielkie obciążenie. Ale 
jak byśmy dostawali na oświatę tyle ile porzeba czyli 
30 milionów złotych, a dostajemy 15, to w dwa lata 
wybudowali byśmy kanalizację i później zastanawiali 
byśmy się w co dalej mamy inwestować. Nie można 
więc mówić, że gminy są w złej sytuacji, lecz budżet 
państwa jest w złej sytuacji i to obciążenie próbuje 
przerzucić na tych, co te pieniądze jeszcze mają, czyli 
gmin. 

Następnym wydarzeniem wielkim tego roku jest 
uzyskanie prawa do przekwalifikowania 71 hektarów 
gminnego gruntu z przeznaczeniem pod usługi i prze-
mysł.  
23 września 2011 roku jest datą historyczną.  
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To czas, kiedy Gmina Jasienica otrzymała wpis do 
Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego, że te-
ren ten jest przemysłowo-usługowy. Tu otwarły się 
nowe perspektywy dla naszej gminy. To jest zabezpie-
czenie XXI wieku na inwestycje i środki gospodarcze. 
Myślę, że jesteśmy w czołówce polskich samorządów 
ponieważ trwają obecnie prace nad tym aby utworzyć 
Gminną Strefę Ekonomiczną, teren ten uzbroić i stwo-
rzyć perspektywy do realizacji działań gospodarczych, 
co przełoży się na wpływy do budżetu gminy jak rów-
nież wpływy z tytułu podatków z działalności gospo-
darczej,  podatków od nieruchomości oraz z tytułu za-
trudnienia. Dla porównania – pod koniec XIX wieku 
powstała fabryka „MUNDUS” na 12 hektarach i to 
dało zatrudnienie, funkcjonowanie tej części gminy 
przez cały XX wiek. Natomiast te 71 hektarów jest 
mocną perspektywą, kreującą dalszy rozwój tej gminy. 
Planowane prace będą wymagały 2 do 3 lat pracy 
związanej z uzbrojeniem terenu pozyskaniem inwesto-
rów i przygotowaniem do rozpoczęcia pełnej działal-
ności w Gminnej Strefie Ekonomicznej. 

 Rok 2011 to przyznanie certyfikatu, że Gmina 
Jasienica spełnia wymagania najlepszych gmin Unii 
Europejskiej i otrzymanie tytułu Wójta Roku Woje-
wództwa Śląskiego. Jest to dla mnie wielkie i szcze-
gólne wyróżnienie, gdyż nie spodziewałem się, że będę 
tak wysoko oceniony. To satysfakcja dla mnie i po-
dziękowanie dla wszystkich  Radnych, pracowników 
Urzędu i sołtysów, bo wspólnie pracowaliśmy na suk-
ces naszej gminy.. 

Ważny jest współczynnik G, który decyduje o tym, 
czy dostajemy subwencję wyrównawczą czy nie. We-
dług statystyki z ministerstwa mamy informację, że na-
sze społeczeństwo Gminy Jasienica jest już w trzecim 
progu zamożności. Zostało nam jeszcze 2 %, bo mamy 
ponad 90 do średniej krajowej. Wkrótce znajdziemy 
się w czwartym progu i nie dostaniemy już żadnej 
subwencji wyrównawczej. Teraz dostajemy 400 tysięcy 
złotych, w zeszłym roku otrzymaliśmy 1,2 miliona zło-
tych. Chodzi tutaj o uśrednioną zamożność społeczeń-
stwa. 

 

PODZIĘKOWANIA 
 Pragnę bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy pracowali przy projekcie budżetu       

i tym wszystkim, którzy go realizowali. Tutaj nie da się wszystkiego wykonać samemu. W pierwszej ko-

lejności chcę podziękować Radzie Gminy Jasienica na czele z jej przewodniczącym, wszystkim komi-

sjom problemowym, które pracowały w Radzie, wszystkim sołtysom, którzy pomagali w sprawach bie-

żących, wszystkim pracownikom Urzędu Gminy, od  wicewójta, skarbnika, sekretarza, kierownikom, 

wszystkim dyrektorom jednostek i zakładów budżetowych, oświaty, służby zdrowia, pracownikom po-

mocy społecznej – wszystkim, którzy pracują bezpośrednio lub pośrednio w urzędzie,   a mieli wpływ na 

realizację budżetu. Chcę podziękować wszystkim organizacjom społecznym, stowarzyszeniom w dzie-

dzinie kultury, rekreacji i sportu, w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej, wszystkim, którzy społecznie 

realizują zadania potrzebne w naszym środowisku, w naszej gminie i wszystkim tym, którzy są anoni-

mowi i na poszczególnych etapach budowy różnych inwestycji czasem nieodpłatnie udostępnili teren, 

nie mieli pretensji za zajeżdżony teren, czasem uszkodzenie płotu. Dziękuję tym, którzy                                     

z cierpliwością tolerowali niedogodności związane z kontynuacją inwestycji gminnych. To jest zbioro-

wy wkład w przedsięwzięcia służące całemu społeczeństwu, za co z całego serca serdecznie dziękuję     

i życzę, żeby rok 2012 przyniósł wiele pozytywnych inwestycji, takich, które były oczekiwane od lat, 

wiele satysfakcji z dokonań w poszczególnych organizacjach, stowarzyszeniach, w rodzinach, aby rok 

2012 z nadchodzącym kryzysem ominął Gminę Jasienica i jej Mieszkańców. Życzę by wszystkim dopi-

sywało zdrowie, a uśmiech ich nie opuszczał. By nasze społeczeństwo dostrzegało zawsze drugiego 

człowieka, a  powiedzenie„Gość w dom, Bóg w dom”, jakże głęboko funkcjonujące na Śląsku Cieszyń-

skim było zawsze żywe. I niech to przesłanie towarzyszy nam przez cały 2012 rok..                                                                                                                                

 

PODZIĘKOWANIE DLA BRACI STRAŻACKIEJ 
 

Był problem, który ciągnął się od lat. Jedna z ro-

dzin, na terenie sołectwa Jasienica posiadająca budy-

nek i problemy z funkcjonowaniem doprowadziła stan 

budynku do granicy katastrofy budowlanej. Na dachu 

betonowym porosły drzewa o średnicy 15 centyme-

trów.  

Z tym problemem zwróciłem się  do ks. proboszcza, by 

także pomógł w tej sytuacji, ponieważ ze struktur gmi-

ny taka pomoc jest niemożliwa, gdyż nie pozwala na to 

obowiązujące ustawodawstwo. Chcę bardzo serdecz-

nie podziękować księdzu kanonikowi Adamowi Cie-

siółce, który podjął się zbiórki na remont tego budyn-

ku. Największym problemem było wykonawstwo wy-

miany dachu. Tutaj kieruję wielkie podziękowania dla 

druhów strażaków z 12 jednostek naszej gmi-

ny. Ci ludzie charytatywnie przepracowa- str.5  
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PODZIĘKOWANIE DLA BRACI STRAŻACKIEJ 
 

li kilkadziesiąt godzin, aby swą wiedzą, sprzętem, 
umiejętnościami pomóc tej rodzinie. Na ten cel złożyli 
również datki. Prace nadzorował komendant Aleksan-
der Lorenc i komendant gminny Roman Marekwica.  
Wszystkim, którzy uczestniczyli w tym przedsięwzięciu 
serdecznie dziękuję. To jest taka Gminna Orkiestra 
Świątecznej Pomocy, gdzie zagrali nasi strażacy. Po-
mogli osobom potrzebującym, gdyż mogło dojść do ka-
tastrofy budowlanej i zawalenia się budynku. Łącznie 
przepracowano 302,5 godz., pracowało przy tym 56 
druhów.  
Projekt wykonał inspektor Marek Stojanowski.  
Prace murarskie nieodpłatnie wykonali panowie 
Krzysztof Kuś i Radosław Kuś. Natomiast roboty cie-
sielskie nadzorował i nieodpłatnie wykonał  pan Jerzy 
Cieślar wraz z druhami strażakami, za co składam 
wszystkim  serdeczne podziękowania. 
Wkład pracy poszczególnych osób i rozliczenie finan-
sowe obrazuje załączone zestawienie: 
W dniach od 5 do 17 grudnia 2011r. trwały prace re-
montowe na jednej z posesji w Jasienicy. Razem 56 
druhów przepracowało 302,5 godziny. 
Całkowity koszt remontu 4326,25 zł,  w tym Parafia w 
Jasienicy 3900,00 zł, strażacy – składka darowizna 
426,25 zł . 
Pracę społeczną wykonali druhowie z jednostek: 
 OSP Jasienica – 38 godz. – F. Feruga, Z, Żur,          
Z. Kónig, G. Kapias, A. Moskała, J. Kareta,  G. Berek;  

OSP Mazańcowice – 74 godz. – K. Kuś, R. Kuś,      
A. Lorenz, D. Kreis, B. Kreis, M. Kuś, M. Kieczka,        
P. Piech;  
OSP Świętoszówka – 8 godz. – M. Sobol, G. Gań-
czarczyk;  
OSP Rudzica – 20 godz. – K. Nowak, K. Stusek,     
G. Czerwiński, D. Borowski;  
OSP Międzyrzecze Dolne – 10 h. – M. Chmielniak, 
A. Chmielniak, M.Glos, W. Nocuń;  
OSP Landek – 7,5 godz. – G. Szczypka, J. Brzuska, 
P. Janik;  
OSP Międzyrzecze Górne – 25 h  - K. Ryszka,        
R. Ryszka, J. Ryszka, J. Wieczerzak, M. Białas;  
OSP Iłownica – 50 h – R. Marekwica, J. Czylok,     
M. Wrona, M. Grelowski, J. Cieślar;  
OSP Grodziec – 18 h – T. Sikora, M. Cebulak,        
W. Tolasz;  
OSP Wieszczęta – 30 h – A. Król, P. Król, R. Król,   
T. Świńczyk, T. Zamarski;  
OSP Roztropice – 16 h – G. Kenig, L. Żbel, Ł. Pisz-
czałka, G. Dziadek;  
OSP Łazy – 6 h – I. Suchy, M. Greń, K. Wawrzeczko, 
K. Śpiewak, R. Macura, K. Suchy . 

 

Jeszcze raz serdecznie Wszystkim dziękuję 

Wójt Gminy Jasienica 

Janusz Pierzyna 

 
 

Projekty realizowane w 2011r. 
 
1. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie 4.1/413 

Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju „Granica sztuki - Prze-
gląd teatrów amatorskich w Międzyrzeczu Dolnym wraz z 
warsztatami aktorskimi” w ramach projektu: 
o warsztaty aktorskie 11 czerwca 2011 roku w Domu Kultury 

w Petřvaldzie  
o II Przegląd amatorskich grup teatralnych  w Międzyrzeczu 

Dolnym 18 czerwca 
2. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie 4.1/413 Wdra-

żanie Lokalnych Strategii Rozwoju w ramach projektu:  „W po-
szukiwaniu wspólnych korzeni – przegląd zespołów regional-
nych Śląska Cieszyńskiego wraz z warsztatami sztuki i rzemio-
sła ludowego”.  
o Przegląd Zespołów Regionalnych 
o warsztaty artystyczne: ceramika, bibułkarstwo, rzeźba w 

drewnie. 
c) Projekt „Bogaci tradycją. Obrzędowość na pograniczu polsko – 

czeskim (II edycja)”- realizowany przez GOK Jasienica. 
„Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) za pośrednictwem Euro-
regionu Śląsk Cieszyński - Těšínské Slezsko” 
W ramach projektu Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy i Koło 
PZKO Guty zorganizowali: 
o prelekcję i warsztaty pt.: „Obrzędowość na Śląsku Cie-

szyńskim – stawiani Moja” 
o konkurs na: „Najpiękniejszy mój” 
o imprezę plenerową  „ Stawiani Moja ” 
o Dożynki w Gutach. 

4.  Projekt„Na pograniczu kultur.  Polsko-czeskie spotkania arty-
styczne Leszna Dolna - Jasienica - Sibica”- realizowany przez 

GOK Jasienica.  ”Projekt jest współfinansowany ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR)  za 
pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński - Těšínské Slez-
sko" 
o warsztaty ceramiczne 
o warsztaty stracha polnego 
o Warsztaty fotograficzne 
o Dzień Stracha Polnego 

5. „Stroje regionalne częścią tradycji i obrzędowości Gminy Ja-
sienica” - realizowany przez GOK Jasienica. „Projekt współfi-
nansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Działa-
nie 413” w ramach którego uszyto stroje regionalne dla Zespo-
łu Regionalnego „Jasieniczanka” 

6. Powrót do korzeni sposobem na integrację i aktywizację w 
wiejskiej Gminie Jasienica” w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet 
VII Działanie 7,3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji 
został pozytywnie oceniony i rekomendowany do dofinansowa-
nia   w kwocie 49 240,00 zł,  w tym 41 854,00 zł ze środków 
EFS i 7386 zł ze środków budżetu państwa; 

7. „Integracja w działaniu mieszkańców Gminy Jasienica” w ra-
mach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Opera-
cyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Działanie 7,3 Inicjatywy lo-
kalne na rzecz aktywnej integracji został pozytywnie oceniony  i 
rekomendowany do dofinansowania w kwocie 45750,00 zł w 
tym 38887,50 ze środków EFS i 6862,50 zł ze środków budże-
tu państwa. 
Programy tz pkt. 5 i 6 były realizowane z udziałem Gminnej 
Rady Kół Gospodyń Wiejskich w Jasienicy  od października - 
listopada 2011r.  
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UCHWAŁY RADY GMINY JASIENICA W SPRAWIE PODATKÓW NA ROK 2012. 
  

Uchwała Nr XIV/128/11 Rady Gminy Jasienica   z dnia 1 grudnia 2011 roku 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 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 (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 

95 poz. 613 z późn. zm.) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2011r. w sprawie górnych granic stawek kwoto-

wych podatków i opłat lokalnych w 2012r. ( M.P. z 2011r. Nr 95 poz. 961 

Rada Gminy Jasienica  uchwala: 
 

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

a) związanych z prowadzeniem działalności gospo-
darczej bez względu na sposób sklasyfikowania w 
ewidencji gruntów i budynków – 0,61 zł od 1 m

2
 

powierzchni; 
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, reten-

cyjne lub elektrowni wodnych – 4,10 zł od 1 ha 
powierzchni; 

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie od-
płatnej statutowej działalności pożytku publiczne-
go przez organizacje pożytku publicznego – 0,21 
zł od 1 m

2
 powierzchni. 

2. od budynków lub ich części: 
a) mieszkalnych – 0,62 zł od 1 m

2
 powierzchni użyt-

kowej; 
b) garaży w budynku mieszkalnym – 0,62 zł od 1m

2
 

powierzchni; 
c) związanych z prowadzeniem działalności gospo-

darczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich 
części zajętych na prowadzenie działalności go-
spodarczej – 19,26 zł od 1 m

2
 powierzchni użyt-

kowej; 
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodar-

czej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia-
łem siewnym – 9,78 zł od 1m

2
 powierzchni użyt-

kowej; 

e) zajętych na prowadzenie działalności gospodar-
czej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 
– 4,45 zł od 1 m

2
 powierzchni użytkowej; 

f) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicz-
nego przez organizacje pożytku publicznego – 
7,02 zł od 1 m

2
 powierzchni użytkowej, z wyjąt-

kiem: 
- garaży poza budynkiem mieszkalnym, dla któ-

rych stawka wynosi – 4,83 zł od 1 m
2
 po-

wierzchni użytkowej; 
- budynków zajętych na pomieszczenia gospo-

darcze lub chów drobnego inwentarza, dla któ-
rych stawka wynosi  - 4,69 zł od 1 m

2
 po-

wierzchni użytkowej; 
- budynków letniskowych lub ich części oraz in-

nych budynków zajmowanych przez osoby na 
cele letniskowe, dla których stawka wynosi  - 
7,02 zł od 1 m

2
 powierzchni użytkowej. 

3. od budowli – 2% wartości określonej na podstawie art. 
4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 – 7. 

§ 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 2012 roku. 

 
 

Uchwała Nr XIV/ 129/ 11 Rady Gminy Jasienica z dnia 1 grudnia 2011 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 jednolity: Dz. U. z 2010 r. 
Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19 października  2010 r. w sprawie górnych granic stawek kwo-
towych podatków i opłat lokalnych w 2012 r. (M.P. z 2011 r. Nr 95, poz. 961), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 20 października 
2011 roku w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2012 r. (M. P. Nr 95, poz. 962). 

Rada Gminy Jasienica uchwala: 
 

§ 1 
Określa się wysokość stawek podatku od środków 
transportowych na rok 2012: 
 
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 330 

5,5 9,0 włącznie 1190 

9,0 Poniżej 12 1280 

   

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 1757 

15     1870 

3 osie 

12 21  1926 

21    2097 

4 osie i więcej 

12 29  2448 

29     2856 

   str. 7 
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Wysokości stawek oraz zwolnień  
w podatku od środków  transporto-

wych na rok 2012. 
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 964 
7,0 Poniżej 12 1212 

b) równej lub wyższej niż 12 ton: 
Dopuszczalna masa całkowita 

Nie mniej niż Mniej niż 
Stawka podatku w 

złotych 

2 osie 
12 25 1757 

25 31 1870 

31  2156 

3 osie 
12 37 2221 

37 40 2798 
40  2923 

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  476 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 25 510 

25  657 

2 osie 

12  33 997 

33  38 1518 

 38  1983 

3 osie 

 12  1425 

5) Od autobusów: 

 
Stawka po-
datku w zło-

tych 
O liczbie miejsc mniejszej niż 30 850 

O liczbie miejsc równej  30 lub większej niż 30 1824 
   

§ 2 
Zwalnia się od podatku od środków transporto-
wych autobusy bez względu na ilość miejsc sie-
dzących wykorzystywane dla potrzeb kultury fi-
zycznej, sportu i turystyki, kultury, oświaty, wy-
chowania       i opieki społecznej – nie przeznaczo-
nych na działalność gospodarczą.   

§ 3 
Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Ja-
sienica. 

§ 4 
Traci moc uchwała Nr XL/375/09 Rady Gminy Ja-
sienica z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie 
ustalenia wysokości stawek oraz zwolnień podatku 
od środków transportowych na 2010 rok  

§ 5 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa  Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 
stycznia 2012 roku. 

 
Uchwała Nr XIV/130/11  Rady Gminy Jasienica  z dnia 1 grudnia 2011 roku   

w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na rok 2012 
 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. 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) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2011 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych po-
datków i opłat lokalnych w 2012r. (M. P. z 2011r. Nr 95 poz. 961) 

Rada Gminy Jasienica  uchwala: 
§ 1 

Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej w wysokości 14,00 złotych za 1m
2
 przy prowadzeniu sprzedaży         

w miejscach targowych i w każdym innym miejscu, gdzie prowadzona jest sprzedaż. 
§ 3 

Dzienna stawka opłaty targowej nie może przekroczyć kwoty 728,64 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 

Powierzyć wykonanie uchwały Wójtowi Gminy Jasienica. 
§ 6 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Ślą-
skiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 roku. 
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BETLEJEMSKIE ŚWIATŁO POKOJU W NASZEJ GMINIE
 
W dniu 11.12.2011r. do Polski dotarło ze Słowacji Be-

tlejemskie Światło Pokoju. Płomień z betlejemskiej 
Groty Narodzenia Pańskiego odebrali w Zakopanem 

harcerze  ZHP od słowackich skautów. Ten symbol 

nadziei, miłości i pojednania dotarł do Polski już 21 

raz.  
   Płomień z Betlejem wędrówkę po Polsce rozpoczął 

w sanktuarium Maryjnym na zakopiańskich Krzep-

tówkach, gdzie z rąk Słowaków odebrała je naczel-
niczka ZHP hm. Małgorzata Sinica. Po uroczystej 

Mszy św. zapłonęło harcerskie ognisko. Stamtąd har-

cerze ruszyli z Betlejemskim Światłem  do miast wo-
jewódzkich w całej Polsce. W pierwszej kolejności 

płomień dotarł do Krakowa i Częstochowy, a następ-

nie trafił na wigilijne stoły w całej Polsce oraz do ko-

ściołów, szkół, urzędów i szpitali. Podobnie jak w la-
tach ubiegłych, Światło zostało przekazane prezyden-

towi, premierowi, marszałkom Sejmu i Senatu.  

   Zuchy i harcerze z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
również uczestniczą w tej pięknej akcji. W dniu 

13.12.2011r odebrali Światełko Betlejemskie z Hufca 

Beskidzkiego w Bielsku-Białej i zaraz następnego 
dnia,14.12.2011r przekazali go dalej. Najpierw BŚP 

zawitało do  szkoły, gdzie na uroczystym apelu zostało 

wręczone pani dyrektor Władysławie Fedyczkowskiej. 

Następnie zuchy i harcerze odwiedzili Urząd Gminy 
Jasienica, przekazując BŚP na ręce pana wójta Janusza 

Pierzyny, w-ce wójta Krzysztofa Wieczerzaka, pani 

dyrektor GZOSiP Urszuli Bujok oraz pracownikom 
GZOSiP-u. Ogień z Betlejem otrzymało również wielu 

mieszkańców Międzyrzecza, w tym radni i sołtysi. Be-

tlejemskie Światło Pokoju zuchy i harcerze zanieśli 
także do parafii ewangelickiej oraz na mszę roratnią  
do kościoła katolickiego. Światełko trafiło również do 

ośrodka zdrowia, GOK-u. oraz do emerytowanych na-

uczycieli. Zuchy i harcerze wszędzie przyjmowani byli 
z wielką życzliwością i radością. Był to dla nich duży 

zaszczyt i wyróżnienie. 

 
„Kanalizacja rzecz wspaniała o tym wie już Gmina cała” 

  

Dnia 08.11.2011 r. w Gminnym Ośrodku 

Kultury w Jasienicy wręczone zostały nagro-

dy w konkursie pn. „Kanalizacja rzecz wspa-

niała o tym wie już Gmina cała”. Konkurs 

zorganizowany przez działającą w Zakładzie 

Komunalnym w Jasienicy Jednostkę Realizu-

jącą Projekt pn. „Kanalizacja sanitarna Gmi-

ny Jasienica w ramach ochrony zlewni zbior-

nika Goczałkowickiego” pod patronatem 

Wójta Gminy Jasienica miał na celu promo-

cję Projektu współfinansowanego przez Unię 

Europejską ze środków Funduszu Spójności 

w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W konkursie brały udział wszystkie 

szkoły podstawowe z  Gminy Jasienica. Uczestnicy zostali podzieleni na dwie grupy wiekowe w któ-

rych nagrodzono dziesięcioro uczestników. Pozostali uczestnicy konkursu otrzymali zestaw upomin-

ków. 
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ZACNA JUBILATKA 

 
W dniu 10 grudnia 2011 roku mieszkanka Gminy Jasienica 

Pani Emilia Binek obchodziła 105. rocznicę urodzin.  

Z tej okazji dostojną Jubilatkę odwiedzili: Wójt Gminy Ja-

sienica  Janusz Pierzyna, sołtys sołectwa Jasienica  Bronisław 

Szalbot, mieszkanka sołectwa Jasienica  Krystyna Biela oraz 

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Jasienicy Katarzyna 

Szczypka. Złożyli oni Pani Emilii najserdeczniejsze życzenia 

zdrowia, szczęścia i wszelkiej życiowej pomyślności, a Wójt 

Gminy wręczył Jubilatce bukiet kwiatów i drobny upominek. 
 

    

„M ałe O m nibusy” 2011„M ałe O m nibusy” 2011„M ałe O m nibusy” 2011„M ałe O m nibusy” 2011     
 

29 listopada w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w 

Wieszczętach odbył się IX Międzyszkolny Konkurs 

„Mały Omnibus”. W tym roku wzięło w nim udział 29 

trzecioklasistów z 8 szkół naszej gminy: ZSP Gro-

dziec, ZSP Iłownica, ZSP Jasienica, ZSP Mazańcowi-

ce, ZSP Międzyrzecze, ZSP Rudzica, SP Świętoszów-

ka i ZSP Wieszczęta. Uczestnicy rozwiązywali pisem-

ny test pt. „O jesieni i jesiennej pogodzie” z różnych 

dziedzin wiedzy. Po intelektualnych zmaganiach wy-

łoniono i nagrodzono trzy zaszczytne miejsca. Zwy-

cięzcami okazali się: 
I miejsce  -  Filip Rydzik z ZSP w Jasienicy, który 

zdobył statuetkę  i tytuł „Małego Omnibusa” 2011  
II miejsca   

1. Joanna Frycz z ZSP w Grodźcu 

2. Anna Sobol z SP w Świętoszówce 

3. Julia Żółty z ZSP w Mazańcowicach 

III miejsca  

4. Kamil Marekwica z ZSP w Iłownicy 

5. Paweł Feruga z ZSP w Rudzicy 

Organizatorzy konkursu serdecznie dziękują wszyst-

kim uczestnikom i ich opiekunom za wspaniałe przy-

gotowanie, tak liczny udział w konkursie  i przyjazd 

do Wieszcząt. Zwycięzcom GRATULUJEMY i ży-

czymy dalszych sukcesów.  

 
DO ZOBACZENIA ZA ROK ! 

Organizatorzy: Ewa Myszogląd,  

Danuta Macura i Celina Więcek 

Dyrektorzy Gimnazjum oraz  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Rudzicy 

serdecznie zapraszają na  

K oncert K olK oncert K olK oncert K olK oncert K olędddd     
z okazji jubileuszu 30-lecia działalności Chóru Szkolnego w Rudzicy, który odbędzie się 

15 stycznia 2012 r. o godzinie 1430 w kościele pw. Narodzenia Jana Chrzciciela w Rudzicy. 
Wykonawcy: Chór i Zespół instrumentalny działający przy Gimnazjum i Zespole Szkolno-

Przedszkolnym im. Jana Pawła II w Rudzicy z udziałem absolwentów  

pod dyrekcją Beaty i Jana Borowskich 

Recytacje wierszy autorskich – Juliusz Wątroba 
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KSIĄDZ KARDYNAŁ STANISŁAW NAGY 
DZIEWIĘĆDZIESIĄTA ROCZNICA URODZIN 

(ciąg dalszy) 

 
W poprzednim numerze „Jasienicy” napisałem, że 

ks. kardynał Stanisław Nagy wpisał się w dzieje naszej 
parafii, jej siedemsetletniej historii i ku mojemu przy-
jemnemu zaskoczeniu spotkałem się z uwagami jedne-
go z czytelników, że nie tylko w dzieje parafii, ale 
również Jasienicy i lokalnej gazety. Uznając słuszność 
uwag, czynię zadość i proszę o zamieszczenie frag-
mentu wywiadu jakiego udzielił ks. kardynał waszej 
gazecie z czerwca 2006 r., gdyż Jego słowa wiążą się, 
a może poprzedzają myśli zawarte w albumie 
„KRZYŻ POLSKI”.  
 (Red:)Wrócę jeszcze na Śląsk. Wiemy, że Ks. Kardy-
nał pochodzi ze Starego Bierunia. Jaką rolę w życiu 
Ks. Kardynała spełniała rodzina, a jaką parafia św. 
Bartłomieja? 
Ks. Kardynał: Zasadniczą. Tam uformowała się moja 
wiara, zdrowa na modłę śląską, z całą gamą praktyk, 
bo nie mogło być inaczej. Rodzina była cała na wskroś 
głęboko wierząca, czego wyrazem było to, że mój brat 
ode mnie starszy, został także księdzem. Dlatego też ja 
Śląskowi zawdzięczam tą prostą, rzetelną wiarę, ale 
także wiarę, której towarzyszyła pewna gama i zespół 
praktyk religijnych, z którymi byłem bardzo związany, 
zwłaszcza, że byłem przez pewien czas także ministran-
tem. 
Świętujemy siedemsetlecie parafii św. Jerzego w Ja-
sienicy. Dziękujemy za obecność Waszej Eminencji, 
za sprawowanie Eucharystii. Z jakimi wrażeniami wy-
jedzie Ks. Kardynał z Jasienicy?  
Ja wyjeżdżam z wrażeniami różnymi. Muszę powie-
dzieć, że zaimponowała mi ta parafia obecna na Mszy 
św. odpustowej. Zaimponowała mi pięknym kościołem, 
także bardzo przyzwoicie urządzonym. Z tą Matką Bo-
ską Cudowną, na którą miałem okazję patrzeć. To jest 
waszym skarbem. Zaimponowała mi także - o czym 
mówiłem dzisiaj – mianowicie śpiewem. Kościół cały 
śpiewa. Zwłaszcza śpiewają mężczyźni. To jest coś ta-
kiego właśnie naszego śląskiego, czego nie spotyka się 
gdzie indziej. To jest cecha tego regionu i także śląsko-
ści.  
I tym jestem urzeczony. To było dla mnie prawdziwe, 
głębokie przeżycie Kościoła śpiewającego i modlącego 
się w całości.    (koniec cytatu) 
A teraz proszę o uważne przeczytanie tego co napisał 
ks. Kardynał w rozdziale zatytułowanym: Obawy       
o przyszłość Krzyża w Polsce 
      Tak, trzeba by poważnie się zastanowić, czy współ-
czesne pokolenie Polaków bierze rozbrat z liczącą 
przeszło tysiąc lat błogosławioną symbiozą Chrystu-
sowego Krzyża z losami narodu i państwa? Ci co mają 
takie myśli i zakusy niech spojrzą w głąb swego serca  
i w głąb historii swego narodu, niech popatrzą, na ja-
kim fundamencie stoi jej gmach. Niechże pomocą będą 
im te cztery tomy „Krzyża polskiego”, niechże otworzą 
im oczy. Niech pomogą im tak, jak nam radują one du-
szę. 
     Coraz częściej padają pełne obawy pytania o losy 
krzyża w naszej Ojczyźnie. Jakie obawy? Wydawałoby 
się, że są one nieuzasadnione. Niestety jest inaczej. 
     Istnieją bowiem zagrożenia wywołane przez niektó-
re środowiska o bardzo wyraźnym programie, zagro-

żenia jasno określone. Historia z krzyżem, która wyszła 
z sali trybunału w Strasburgu, jest tylko tego pierw-
szym sygnałem. Sygnałem, który ma sprawdzić, jaka 
jest nasza siła, siła tych, którzy na Krzyż stawiają. Ale 
to jest tylko sygnał. Za tym idzie zalew nihilizmu – ide-
owego, straszliwego, którego tragizm polega na tym, 
że chce wyrzucić Boga z życia człowieczego niezależ-
nie od tego, że coraz bardziej widać, iż ten człowiek, 
odłączony od Boga, idzie prościutko ku zagładzie. Ro-
zejrzyjmy się dokładnie. Przecież w tych nihilistycz-
nych programach są elementy destrukcji człowieka. 
     Wielka technika, wspaniała medycyna – jakżeż 
pięknie pracują na to, żebyśmy żyli nie tylko 90, ale 
nawet 100 lat! Nie zdają sobie jednak sprawy, że po 
pewnym czasie człowiek potrafi znudzić się samym so-
bą, a także innymi oraz światem. Mimo to obłędnie 
pracuje się nad tym, ażeby dodać mu lat, a Boga zabić 
wszędzie tam, gdzie On jest. Z tego powodu atakowany 
jest również Papież, ponieważ wyraźnie mówi o zagro-
żeniach duszy współczesnego człowieka. On wie i my 
wiemy, kim są ci, którzy tak myślą i jaki mają program. 
Wiemy także, ku czemu to prowadzi. Przecież za tym 
stoją dwie diabelskie siły – nie waham się tego powie-
dzieć. Diabelskie siły, jakimi są komunizm i masone-
ria. Ubrali się w krawaty i nowoczesne garnitury, ale 
to ci sami, którzy mordowali za Stalina i wcześniej. To 
ci sami, którzy wyrzynali chrześcijan w Meksyku          
i chcą tę robotę kontynuować. Ich celem jest zniszcze-
nie krzyża w przestrzeni społecznej – bo tam jest on 
najbardziej niewygodny, tam trzeba go zniszczyć naj-
pierw. Potem będzie już łatwiej atakować samego Bo-
ga i w konsekwencji zniewolić człowieka. 
     Dlatego też to, co robi się w wydawnictwie Biały 
Kruk, to sprawa niebagatelna. Nie tylko przez te albu-
my o Krzyżu, gdyż w głębi każdej z ich publikacji toczy 
się walka o Boga i walka o człowieka. Jeszcze dzisiaj 
jesteśmy tacy, jacy jesteśmy, ale jacy będziemy jutro    
i pojutrze? Kim będą nasi wnukowie? 
 
I z tymi pytaniami postawionymi przez Ks. Kardynała 
Stanisława Nagyego pozostawiam Szanownych Czy-
telników i żegnam do następnego wydania.     (cdn.) 
                   

 ks. Alojzy Oleksik 
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GRAND PRIX  DLA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W JASIENICY 

IX MIĘDZYNARODOWY KONKURS NA ZABAWKĘ TRADYCYJNĄ 

 
Tematem przewodnim 9. Międzynarodowego Kon-

kursu na Zabawkę Tradycyjną byli bohaterowie baśni, 
bajek i legend. Dlatego też wśród nadesłanych prac 
znalazły się wykonane różnymi technikami podobizny 
Czerwonego Kapturka, Bolka i Lolka, Koziołka Ma-
tołka, Dziewczynki z zapałkami oraz innych bajko-
wych postaci, a nawet współczesnych bohaterów fil-
mowych.  

Celem organizatorów było zachęcenie twórców z 
krajów wyszehradzkich do wytwarzania zabawek in-
spirowanych ich rodzimą sztuką ludową. Na konkurs 
zostały nadesłane prace z Polski, Słowacji, Czech        
i Węgier. Konkurs zyskał duże zainteresowanie wśród 
dzieci. Pod opieką instruktorów, nauczycieli i opieku-
nów powstało wiele ciekawych, urzekających pomy-
słowością i dziecięcą wrażliwością prac. Cieszy przede 
wszystkim liczne uczestnictwo osób dorosłych. Auto-
rzy reprezentujący obie grupy wiekowe łącznie złożyli 
652 prace. 

Wśród konkursowych zabawek znalazły się prace 
wykonane z tradycyjnych surowców, takich jak drew-
no, słoma, glina, kości czy suche liście kukurydzy. Są 
wśród nich żywieckie drewniane koniki, klepoki, ko-
niki z bryczkami, stryszawskie ptaszki czy słowackie 
kukurydziane laleczki - formą, tematyką i zdobnic-
twem najbardziej zbliżone do zabawki tradycyjnej. 

Wśród uczestników konkursu znalazły się również 
osoby z terenu Gminy Jasienica.  

W ramach realizowanych przez GOK Jasienica 
warsztatów plastycznych prowadzonych w : Filii GOK 
Biery przez p. Sylwię Iskrzycką-Puzoń, Filii GOK Ru-
dzica przez p. Dorotę Poniatowską oraz Filii GOK 
Międzyrzecze Górne przez p. Krzysztofa Czader   

grupy warsztatowe wykonały wspaniałe zabawki  
z drewna oraz profesjonalne kukiełki i scenografie do 
realizowania przedstawień. 

Jury po zapoznaniu się z 692 pracami wykonanymi 
przez: dzieci (388 prac) oraz dorosłych (304 prace),  
złożonymi przez 332 uczestników w tym 258 dzieci 
oraz 74 dorosłych z Polski (255), Słowacji (62), Czech 
(12), Węgier (2) oraz Serbii (1) postanowiło przyznać 
nagrody w dwóch grupach wiekowych (dorośli i dzie-
ci), w kategoriach „Tradycyjna zabawka ludowa”, 
„Zabawka ze świata bajek, legend, podań” oraz  „Za-
bawka współczesna”. 

Miło nam poinformować, że nagrody, których fun-
datorem był Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki, 
trafiły również do naszej gminy. Grand Prix  i naj-
wyższą nagrodę w wysokości 130 euro w kategorii 
grupa dziecięca otrzymali uczestnicy warsztatów 
realizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w/w 
filiach.  

Wśród dorosłych  pani Ewa Pawlus z Rudzicy 
otrzymała wyróżnienie i nagrodę w wysokości 50 
euro.  

Wręczenie nagród odbyło się 5 grudnia 2011r. w 
Teatrze Polskim w Bielsku-Białej, nagrodę dla GOK 
Jasienica odebrała Dyrektor Agnieszka Bronowska. 

W ramach otrzymanej nagrody, GOK Jasienica 
zorganizował dla uczestników zajęć wyjazd do kina 
5D oraz zwiedzanie wystawy „Zabawka Tradycyjna” 
w ROK w Bielsku-Białej. Wszystkim nagrodzonym 
oraz instruktorom gratulujemy i życzymy dalszych 
sukcesów. 

opracowanie na podstawie: www.rok.bielsko.pl

   

 

 

GBP W PROGRAMIE ROZWOJU BIBLIOTEK 
 

Gminna Biblioteka Publiczna w Jasienicy przystąpiła 
w 2011 roku do II rundy Programu Rozwoju Biblio-
tek, który wspierany jest przez Fundację Billa i Me-
lindy Gates. Partnerem Fundacji w Polsce jest Polsko-
Amerykańska Fundacja Wolności. Realizatorem Pro-
gramu jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Infor-
macyjnego, która na ten cel otrzymała grant od Pol-
sko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Celem pro-
gramu jest wzmocnienie roli informacyjnej i społecz-
nej publicznych bibliotek gminnych oraz upowszech-
nianie dostępu do nowoczesnych technologii komuni-
kacyjnych. Warunkiem przystąpienia do Programu 
Rozwoju Bibliotek było założenie koalicji czterech 
partnerów. Ponieważ żadna biblioteka z powiatu biel-
skiego nie przystąpiła do Programu, więc GBP w Ja-
sienicy wraz z filiami znalazła partnera w innym po-
wiecie. Przystąpiliśmy do Programu Rozwoju Biblio-
tek jako biblioteka partnerska z Gminną Biblioteką 
Publiczną Radziechowy Wieprz, Ujsoły i Koszarowa. 
Korzyścią płynącą z udziału w PRB jest doposażenie 
placówek bibliotecznych w nowoczesny sprzęt infor-
matyczny. Warunkiem otrzymania i zainstalowania 

sprzętu było posiadanie łącza internetowego. Dotych-
czas nasze filie w Mazańcowicach, Międzyrzeczu       
i Rudzicy nie posiadały komputerów dostępnych dla 
użytkowników. Dzięki udziałowi w PRB każda pla-
cówka filialna otrzymała po jednym zestawie kompu-
terowym, urządzenie wielofunkcyjne, oprogramowa-
nie i aparat fotograficzny cyfrowy. Oprócz pozyska-
nego sprzętu pracownicy filii biorą udział w szkole-
niach komputerowych organizowanych w Bibliotece 
Śląskiej w ramach Programu Rozwoju Bibliotek. 
Natomiast Biblioteka Gminna posiadająca już kompu-
tery dla użytkowników otrzymała tylko aparat cyfro-
wy, który zresztą bardzo nam się przyda do uwiecz-
niania różnorodnych imprez bibliotecznych. Ponadto 
dyrektor i pracownik GBP uczestniczą w cyklu szko-
leń na temat planu rozwoju biblioteki, która w przy-
szłości ma spełniać rolę lokalnego centrum uwzględ-
niającego potrzeby czytelnicze, kulturalne i informa-
cyjne mieszkańców.  

Maria Hareńczyk  

Dyrektor GBP w Jasienicy 
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20 LAT WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ NA ŚLĄSKU CIESZYŃSKIM 
 

W środę 14 grudnia br. w domu kultury „Strzelnica” w Czeskim Cieszynie odbyło się międzynarodowe polsko-
czeskie spotkanie z okazji 20-lecia współpracy transgranicznej samorządów Śląska Cieszyńskiego.  

Celem spotkania było podsumowanie dotychczasowej współpracy transgranicznej, przypomnienie historii jej two-
rzenia się oraz podkreślenie jej znaczenia dla rozwoju regionu. W trakcie spotkania osobom, które w sposób szcze-
gólny zasłużyły się dla współpracy transgranicznej na obszarze Śląska Cieszyńskiego, zostały wręczone odznaczenia. 
Medale za wspieranie współpracy przygranicznej otrzymali: Anna Konderlová, Lesław Werpachowski, Česlav 
Valošek, Jan Sztwiertnia, Lubomír Kuznik, Bogdan Ficek, Václav Holeček, Jerzy Malik, Igor Petrov, Witold 
Dzierżawski oraz Třinecké železárny, a.s. Przypomnijmy, że dotychczas takie odznaczenia otrzymali: Jan Byrtus, 
Jan Olbrycht, Václav Laątůvka, Adam Brudny, Joanna Kapuscińska oraz Bogdan  Kasperek.  

Ponadto specjalne podziękowania za długoletnią współpracę i wspieranie rozwoju Euroregionu Śląsk Cieszyński - 

Těšínské Slezsko otrzymali: Rudolf Bilko, Jerzy Herma, Jiří Petrák, Jerzy Kronhold, Jiří Cienciala, Danuta Ra-
bin, Petr Sagitarius, Andrzej Kondziołka, Zdeňka Piperková oraz Edward Kutyła.  

  Część artystyczną uświetnił m.in. występ Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej. W ramach programu odbyła 
się również inauguracja wersji plenerowej gry planszowej „Wszędobyl  Euroregionu Śląsk Cieszyński”.  

  Organizatorami spotkania były Regionální sdružení územní spolupráce Těąínského Slezska i Stowarzyszenie 
Rozwoju i Wpółpracy Regionalnej „Olza” w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Samorządowym Ziemi Cieszyń-
skiej (dawny Związek Komunalny Ziemi Cieszyńskiej). Medale wręczali: Janusz Pierzyna – Prezes Stowarzyszenia 
Olza w Cieszynie i Vit Slovacek – Starosta Czeskiego Cieszyna 
 

Fotografie autorstwa Henryka Jasińskiego pochodzą z archiwum SRiWR ‘Olza’ – Euroregionu Śląsk Cieszyński. 

 

Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy 

zaprasza na spotkanie klubu podróżnika. 

Wyświetlane będą zdjęcia z jednych z naj-

bardziej atrakcyjnych miejsc w Chinach. 

Specjalny  gość spotkania ZHU HUA BAO 

opowiadać będzie o tradycji,  

kulturze oraz zwyczajach życia codziennego 

Chińczyków. 

Impreza odbędzie się w dniu 14 stycznia  
(w sobotę) 2012 r. o godzinie 1600 

w Filii Gminnego Ośrodka Kultury  

w Międzyrzeczu Górnym 
 

Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy 

oraz ks. profesor Marek Uglorz 

zapraszają w dniu  

20. stycznia 2012 r. godz. 1800
 

na cykliczne „Spotkanie w kręgu światła” 

 Impreza odbędzie się w  Filii GOK 

 w Międzyrzeczu Górnym  

W programie: występ  chóru żeńskiego  

Vocalis ze Skoczowa. 

12           styczeń 2012 
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PILOT Z MIĘDZYRZECZA 
 
Tadeusz Ćwik lataniem zainteresował się w wieku 9 
lat. Pewnego lipcowego dnia w1943 roku uciekał wraz 
z rodziną przed bombardowaniem z Czechowic do 
Międzyrzecza, gdzie zatrzymał się u krewnych. Nasz 
pilot mieszkał w okolicy największego zbiornika cze-
chowickiej rafinerii, co było ogromnym zagrożeniem 
życia. W tym czasie kiedy mieszkał w Międzyrzeczu 
często brał udział w nabożeństwach, w zabytkowym 
drewnianym kościele. Podczas jednego z nich zawyły 
syreny ogłaszając alarm. Wszyscy odczuwali ogromny 
strach. Nabożeństwo zostało przerwane i ludzie wy-
biegli na zewnątrz. Zaobserwowali na nieboskłonie 
samolot zwiadowczy, który nad rafinerią kreślił krąg 
białego dymu. 
Czas się wydłużył ale to wówczas Pan Tadeusz posta-
nowił, że zostanie pilotem. Nasz pilot po bombardo-
waniu odwiedził Czechowice i tam zobaczył zburzony 
dom, w którym mieszkał kolega z placu zabaw Bronek 
Dzida, jego rodzina do tej pory mieszka w Międzyrze-
czu Dolnym. Tam dowiedział się, że kolega zginął pod 
gruzami domu. Od tego momentu nurtowało go pyta-
nie: Czy tak musiało się stać? Ten fakt zaważył i wte-
dy podjął definitywnie decyzję, że wstąpi do wojska    
i na pewno do lotnictwa. By uzyskać odpowiedź na 
zadawane sobie przez wiele lat pytanie: Czy tak mu-
siało się stać ? W 1951 roku zdał egzamin do Szkoły 
Orląt w Dęblinie. Jednak waga ciał zadecydowała, że 
został odroczony. 
Następnie, po roku dostał powołanie do szkoły oficer-
skiej, później ze względów politycznych został prze-
niesiony do Technicznej Szkoły Wojsk Lotniczych w 
Zamościu, którą ukończył w stopniu podporucznika. 
Na jakiś czas pozostał w tejże szkole i pełnił rolę in-
struktora. Dynamiczny rozwój lotnictwa spowodował, 
iż założono Techniczną Szkołę Wojsk Lotniczych w 
Oleśnicy, gdzie do tworzenia tejże placówki otrzymał 
skierowanie. Instytucja ta przechodziła przeobrażenia, 
zmieniała nazwę i profil szkolenia. W szeregach tej 
szkoły przesłużył 27 lat. Nie mógł pogodzić się z tym, 
że nie może latać. Kilku entuzjastów latania, w tym 
także Pan Tadeusz wystosowali prośbę do Dowództwa 
Wojsk Lotniczych, przeszli indywidualny program 
szkolenia pilotażu. Powołano do ich dyspozycji Aero-
klub Wojskowy w Oleśnicy przy Technicznej Szkole 
Oficerskiej, gdzie entuzjaści mogli realizować swoje 

pragnienia. Do największego osiągnięcia w lataniu za-
liczyć może zwycięstwo w Ogólnopolskim Zlocie 
Samolotów w Toruniu w 1959 roku. Latanie pozwala-
ło na pełniejsze zdobywanie wiedzy ,którą Tadeusz 
Ćwik zamierzał przekazywać młodym adeptom sztuki 
pilotowania. Podczas wieloletniej służby w wojskach 
lotniczych uczestniczył w szkoleniu setek mechani-
ków, techników, inżynierów i pilotów. Przeżył trzy 
generacje samolotów. Ostatnią jego pasją było ratow-
nictwo wysokościowe tzn. szkolenie w opuszczaniu 
samolotu naddźwiękowego w ekstremalnych warun-
kach. Służbę zakończył w 1977r. ze względu na zły 
stan zdrowia w stopniu majora. W następnym okresie 
swojego życia „po przejściu do cywila”, oddał się pra-
cy pedagogicznej. Został wówczas wicedyrektorem 
Kuratorium Oświaty i Wychowania w Bielsku-Białej. 
Natomiast w Szkole Podstawowej nr 32 w Wapienicy 
prowadził zajęcia praktyczno-techniczne. Obecnie 
pracuje na rzecz instytucji użyteczności publicznej w 
Bielskim Klubie Seniorów Lotnictwa, za co otrzymał 
najwyższe odznaczenie Złotą Odznakę za zasługi dla 
Aeroklubu Bielsko -Bialskiego. Współpracuje z Filią 
Gminnego Ośrodka Kultury w Międzyrzeczu Górnym, 
gdzie nadzoruje działalność niedawno powstałego 
kółka lotniczego. Przekazuje swoją wiedzę i miłość do 
lotnictwa oraz zaszczepia pasję dzieciom i młodzieży. 
Często szukamy bohaterów i ludzi godnych naślado-
wania w literaturze, w filmach, a oni żyją wśród nas 
na wyciągnięcie ręki. Wystarczy dobrze patrzeć.  

 
Bernadeta Łuszczewska-Gruszka 

tekst napisany na podstawie relacji pilota 

  
SPOTKANIE WYJAZDOWE CZŁONKÓW KOŁA  DO KOSTKOWIC. 

 
W dniu 22 października odbyło się spotkanie wy-

jazdowe członków grodzieckiego Koła MZC do Go-
spodarstwa w Kostkowicach, należącego do zakładu 
Doświadczalnego Instytutu Zootechniki Państwowego 
Instytutu Badawczego w Grodźcu.  

Na terenie tego Gospodarstwa działa Cen-
trum Odnawialnych Źródeł Energii, gdzie oprócz 
agrorafinerii, elektrowni wiatrowej i kolektorów sło-
necznych funkcjonuje agrobiogazownia o mocy       
0,6 MW. 

Celem spotkania członków naszego Koła było po-
znanie sposobów wykorzystania odpadów powstają-
cych w rolnictwie, a uciążliwych dla środowiska natu-
ralnego. Przykładem takiego rozwiązania jest nowo-

czesna biogazownia pracująca w Gospodarstwie        
w Kostkowicach. 

O jej powstaniu, zasadach pracy, urządzeniach      
i efektach, w ciekawy sposób opowiadał uczestnikom 
spotkania prof. dr hab. inż. Karol Węglarzy Prezes 
Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki PIB 
w Grodźcu. 
Podczas zwiedzania obiektów wchodzących w skład 
instalacji agrobiogazowni, informacji szczegółowych 
o ich funkcjach udzielała p. dr Małgorzata Bereza, 
pracownik naukowy Zakładu.  

Podstawowym przeznaczeniem agrobiogazowni 
jest produkcja energii elektrycznej i cieplnej. 

 
str.16 
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KOLEJNE „SPOTKANIE W KRĘGU ŚWIATŁA” 
 

W dniu 9 grudnia 2011r. w Chacie Międzyrzecze 

odbyło się kolejne „Spotkanie w kręgu światła”, które 
prowadził ks profesor Marek Uglorz. 
Imprezę uświetnił koncert znakomitego Chóru Echo 
działający przy Domu Kultury Włókniarzy w Bielsku-
Białej obecnie pracujący pod kierownictwem  Pani Te-
resy Adamus. Chór został założony jeszcze przed II 
Wojną Światową, posiada ogromny dorobek arty-
styczny, koncertował w wielu krajach europejskich. 
Spotkanie zaszczycili swoją obecnością Pan Jan Batelt  
Przewodniczący Komisji Kultury przy Radzie Gminy 
w Jasienicy, ks profesor Manfred Uglorz wykładowca 
wielu prestiżowych uczelni między innymi  KUL-u  w 
Lublinie, Prezes Koła Macierzy Ziemi Cieszyńskiej w 
Grodźcu Pan Edward Cichy oraz wiceprezes Pan Józef 
Król. Wykładowca ks profesor Marek Uglorz gospo-
darz spotkania, doskonały mówca poruszał ważne te-
maty z dziedziny etyki i filozofii społecznej. Uczestni-

cy imprezy zostali zaproszeni na  następne spotkanie, 
które odbędzie się 20 stycznia 2012r.  

Bernadeta Łuszczewska-Gruszka 

 
KOLĘDNICY MISYJNI 2011 

DZIECIOM SUDANU POŁUDNIOWEGO 
  
Od kilku lat siostra Marianna przygotowuje grupy kolędnicze, 
zbierające fundusze na pożyteczne akcje wspierające potrzebują-
cych w Afryce. Wspaniale przygotowane grupy kolędnicze od-
wiedziły nasze domy i wystawiły spektakle jasełkowe, by zebra-
nymi pieniędzmi wspomóc potrzebujące dzieci Sudanu Południo-
wego.(r) 
           Marzenia sudańskich dzieci nie dotyczą zabawek. One 
marzą o możliwości chodzenia do prawdziwej szkoły. Marzą o ży-
ciu, które nie będzie przepełnione strachem o życie najbliższych i 
własne. „Lubię chodzić do szkoły, bo tam jestem bezpieczny” – 
mówi 10-letni Daniel John Ring. Te marzenia sudańskich rówie-
śników pragną spełnić Kolędnicy Misyjni, którzy wyruszyli do 
naszych domów w okresie  Bożego Narodzenia. 
Tocząca się przez ponad 20 lat wojna domowa w dawnym Sudanie 
pochłonęła miliony ofiar - miliony zabitych, porwanych i sprzeda-
nych do niewoli sudańskich dzieci, które trafiły do rodzin arab-
skich jako służba domowa, do armii jako żołnierze lub niewolnice 
żołnierzy i do domów publicznych. Czy dramat sudańskich dzieci 
już się zakończył? Sudan Południowy uzyskał niepodległość w lip-
cu 2011 roku, ale jest najbiedniejszym krajem świata. Misjonarze 
alarmują o pomoc dla osieroconych dzieci, którym nie tylko wojna 
odebrała rodziców, ale wciąż swoje żniwo zbiera malaria czy 
AIDS. – Dzieci są przyszłością tego kraju i jego prawdziwą na-
dzieją – podkreśla ks. Tomasz Atłas, dyrektor krajowy Papieskich 
Dzieł Misyjnych. Dramat niewoli pozostaje rzeczywistością dla 
wielu tysięcy dzieci w różnych krajach. Mali misjonarze upomina-
ją się o ich prawa i podejmują modlitwę w ich intencji. 
W Sudanie śmiertelność niemowląt jest najwyższa na świecie. Na 
1000 dzieci aż 250 umiera przed ukończeniem 5 roku życia. Z po-
wodu wojny wiele dzieci musiało opuścić swoje domy, trafiły do 
obozów dla uchodźców, gdzie żyją w bardzo trudnych warunkach. 
Wielu chłopców wcielono do dziecięcych oddziałów armii. Sudań-
skie dzieci nie mają dostępu do edukacji, ciężko pracują. 

Prowadzona w Polsce akcja „Kolęd-
nicy Misyjni” to szansa dla małych 
Sudańczyków na godniejsze życie – 
schronienie i opiekę, pomoc medycz-
ną, szkoły i przedszkola, domy dla 
sierot, program walki z głodem i do-
stęp do wody. Dzieci z Papieskiego 
Dzieła Misyjnego Dzieci chodząc od 
domu do domu przedstawiały scenkę 
kolędniczą, w której opowiedziały o 
radości Bożego Narodzenia i marze-
niach sudańskich dzieci, kwestując 
przy tym na ich rzecz.  

Info za www: episkopat.pl 

 

14           styczeń 2012 



16   styczeń 2012 

Z KART HISTORII 
 

„Historia jest świadkiem, czasem, światłem prawdy,  
życiem pamięci, nauczycielką życia”.  – Cyceron 
 

„Pokolenie które ignoruje historię 
 nie ma przeszłości - ani przyszłości”  - Robert A. Heinlein 

 
Jakże wymowne są te aforyzmy o historii. W naszej gminie powrót do tradycji, poznanie korzeni i poznawanie 
historii Śląska Cieszyńskiego są bardzo żywe. Pragniemy również dołożyć cegiełkę w upublicznianie historii tej 
Ziemi. Redakcja jest w posiadaniu cennych materiałów historycznych opracowanych przez historyka z wy-
kształcenia, ale i wielkiego pasjonata Piotra Kropkę z Iłownicy. Za jego zgodą pragniemy opublikować je. Ze 
względu na obszerność materiału, będzie publikowany w częściach. Poniżej pierwsza część.  
 

XVII – wieczny spis mieszkańców Iłownicy - część I 
 

Zbierając materiały źródłowe do dziejów Rudzicy, całkiem niespodziewanie natknąłem się  na listę miesz-

kańców Iłownicy, pochodzącą z XVII wieku. Lista ta znajduje się w Książnicy Cieszyńskiej w Cieszynie. Do-
stępna jest w Czytelni Zbiorów Specjalnych, w zbiorach Archiwum Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, 

sygn. APTL – 44 – 56. Postanowiłem upublicznić ten dokument, bowiem jest on bardzo cennym źródłem dla 

poznawania dziejów wiosek naszego regionu. Jako, że jest to źródło dotąd niepublikowane, konieczny jest do 
niego komentarz.  

Autor dokumentu. 
Tekst znajdujący się w książnicy cieszyńskiej nie jest oryginałem. Jest  to odpis starszego dokumentu, a jego 

autorem był znany i ceniony historyk Śląska Cieszyńskiego, Franciszek Popiołek (1868 – 1960). Prowadząc 
kwerendy archiwalne na potrzeby swych badań natknął się na spis mieszkańców Iłownicy i wykonał jego odpis. 

Niestety nie odnotował pochodzenia dokumentu. 

Prawdziwym autorem, a raczej autorką spisu jest Helena Frocksteinowa z domu Radocka. Nie wiadomo dla-
czego właśnie ona podpisała się pod spisem. Ród Radockich bardzo krótko był w posiadaniu Iłownicy. Niejaki 

Michał Radocki z Radoczy pojął w 1583 roku za żonę Zofię Rudzką, córkę Wacława Rudzkiego z Rudz, pana 

Wielkiej i Małej Rudzicy, Landeku i Iłownicy (wioskę tę kupił od Tomasza Mleczki w 1571 roku). Zofia dostała 

Iłownicę w posagu i tym sposobem Radocki stał się jej właścicielem. Jednak już w 1600 roku sprzedał ją Woj-
ciechowi Byszyńskiemu z Byszyny, za 8000 talarów. Z kolei po Byszyńskich Iłownicę dziedziczyli Jugowiczo-

wie, a następnie, od lat 80 XVII wieku Celestowie. Pełne prawa do wioski uzyskali po śmierci ostatniego z By-

szyńskich – Władysława, który zmarł w roku 1686. W okresie w którym powstał spis, właścicielem wioski był 
Kasper Jugowicz. Jego córka, Zuzanna, wyszła za mąż za Kacpra Celestę i dostała w posagu Iłownicę. Jak więc 

widać, trudno ustalić, dlaczego to właśnie „Helena Frocksteinowa rodzona Radocka” była autorką spisu. 

Datacja dokumentu. 
Spis ma podwójną datację. Jest tak dlatego, iż rozpoczyna się on od daty: „1672, 4/11 register…”. A zatem 

spisano by go 4 listopada 1672 roku. Na końcu jednak podana jest inna data: „Stało się 20/6 1667 w Iłownicy…”. 

Bardzo możliwe, że Franciszek Popiołek, podczas kwerendy archiwalnej,  przepisał dokument sporządzony 4 li-

stopada 1672 roku przez jakiegoś urzędnika cesarskiego, który opierał się na spisie sporządzonym przez Helenę 
Frocksteinową 20 czerwca 1667 roku. Trudno inaczej zinterpretować znaczenie tych dwóch dat. Dla ułatwienia 

można założyć, że spis ten datuje się na okres 1667 – 1672.  

Autentyczność dokumentu.   

Fakt, że chodzi o mieszkańców Iłownicy, jest w tekście potwierdzony dwukrotnie. Po raz pierwszy w tytule 

dokumentu: „1672, 2/11 register poddanych osiadłych i powinności ich we wsi Iłownica”
1
.  Po raz drugi na koń-

cu dokumentu, gdzie podpisała się autorka: „Stało się w Iłownicy…”. Rzecz jasna nie można wykluczyć, że do-
kument zatytułował sam Franciszek Popiołek. Nawet jeśli tak było, to jednak określenie „Stało się w Iłowni-

cy…” rozwiewa wątpliwości. Ponad to można wskazać na kilka nazwisk, które w Iłownicy są uchwytne w źró-

dłach późniejszych: Białek, Pazdierny, Ptasznik, Sobol, Szczyrbowski, Uchyła, Żurka. Nazwiska Sobol i Paz-

dierny pojawiają się jeszcze w XIX wieku. Z kolei Ptasznik, Siąkała, Szczyrbowski, Uchyła i Żur to nazwiska 
istniejące w Iłownicy do dziś. Stąd mamy pewność, że chodzi o tę wioskę.  (cdn) 

Piotr Kropka 
 

                                                
1
 Oryginalna pisownia: „…osedlych i powinnosti gegich w statku Gilowniczka”. 
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SPOTKANIE WYJAZDOWE CZŁONKÓW KOŁA  DO KOSTKOWIC. 
  

Działająca od 15 listopada 2010 r. biogazownia jest 
instalacją pionierską na Ziemi Cieszyńskiej i na Śląsku       
i jedną z pierwszych w Polsce. 

W agrobiogazowni do produkcji biogazu wykorzystuje 
się produkty uboczne i odpadowe pochodzące z produkcji 
zwierzęcej, takie jak: obornik, gnojówka, gnojowica, glice-
ryna poestryfikacyjna, kiszonki z traw i kukurydzy, resztki 
pokarmowe, (tzw biomasa lub bioodpady). 
W skład agrobiogazowni wchodzą: 
- zbiornik gnojowicy z przepompownią; 
- dozownik substratu stałego; 
- fermentator; 
- zbiornik biogazu; 
- budynek kogeneratora z zespołem prądotwórczym 
   i kogeneracyjnym o mocy 0,6 MW; 
- separator digestatu,  
- zbiornik wód pofermentacyjnych; 
- stacja transformatorowa; 
- pochodnia 

Produkcja biogazu odbywa się w fermentatorze zbu-
dowanym z 2 zbiorników cylindrycznych umieszczonych 
jeden w drugim: w zbiorniku zewnętrznym mającym kształt 
pierścienia podgrzewanym przez system grzewczy do 
określonej temperatury około 390C i w zbiorniku wewnętrz-
nym skąd wyprodukowany biogaz jest tłoczony do zbiorni-
ka gazu umieszczonego poza komorą fermentacyjną. Na-
tomiast masa pofermentacyjna (digestat) po odseparowa-
niu za pomocą prasy części płynnych jest doskonałym na-
wozem do nawożenia pól. 

Cały proces fermentacji sterowany jest komputerowo, 
co umożliwia optymalne automatyczne zadawanie substra-
tu w zależności od ilości wytwarzanego biogazu. 

Gaz ze zbiornika dostarczany jest do specjalnego sil-
nika kogeneracyjnego. Po zmieszaniu w odpowiednich 

proporcjach biogazu z powietrzem, powstała mieszanka spala się, wytwa-
rzając energię elektryczną i cieplną. Wytworzona energia elektryczna kie-
rowana jest do stacji transformatorowej, a następnie do ogólnopolskiej 
sieci elektroenergetycznej. Maksymalna ilość energii elektrycznej, jaką 
może dostarczyć kogeneracyjny zespół prądotwórczy może wynosić oko-
ło   5 000 MWh rocznie. 

W procesie spalania biogazu uzyskuje się też znaczne ilości energii 
cieplej. Część tej energii zużywa się do podgrzewania fermentatora, aby 
zapewnić właściwą temperaturę niezbędną dla fermentacji. Nadwyżkę tej 
energii zużywa się w Zakładzie do celów gospodarczych. 

Po zakończeniu zwiedzania, uczestnicy spotkania – wycieczki, zo-
stali zaproszeni do świetlicy w budynku administracyjnym, gdzie przy po-
częstunku przygotowanym przez Gospodarzy odbyło się podsumowanie 
zwiedzania. 

Prezes prof. dr hab. Inż. Karol Węglarzy odpowiadał na pytania 
uczestników. Rozszerzając swoje początkowe wystąpienie zobrazował, 
na dostępnej w sali makiecie, rozmieszczenie obiektów biogazowni oraz 
pozostałych obiektów wchodzących w skład produkcji zwierzęcej gospo-
darstwa. Do wyjaśnień przyłączyła się również pani kierownik Gospodar-
stwa i Szef Produkcji Rolniczej mgr inż. Aneta Pellar. 

Nasz pobyt w Kostkowicach na terenie Gospodarstwa zakończył się 
wpisaniem do Księgi Pamiątkowej i zrobieniem wspólnego zdjęcia na tle 
zwiedzanych obiektów. 

Zwiedzanie biogazowni pozwoliło na zapoznanie się uczestników 
pionierskimi rozwiązaniami wykorzystującymi możliwości pozyskiwania 
energii ze źródeł odnawialnych oraz z wzorowo prowadzonym Gospodar-
stwem. 

Za umożliwienie zwiedzenia i poznania nowych możliwości pozyski-
wania energii na naszej pięknej Ziemi Cieszyńskiej Zarząd Koła, w imie-
niu uczestników wycieczki, składa Panu Prezesowi Karolowi Węglarzy i 
Kierownictwu Gospodarstwa serdeczne podziękowania. 

W imieniu Zarządu 
Edward Cichy 

 
 

ŚWIĄTECZNE SPOTKANIE PRZEDSIEBIORCÓW 
 

Czwartkowy wieczór 15 grudnia zgromadził 
liczne grono osób, które serdecznie witał w imie-
niu samorządu Wójt Janusz Pierzyna. W spotka-
niu wzięli udział właściciele oraz dyrektorzy firm 
z terenu gminy, radni, kierownicy oraz dyrektorzy 
instytucji.  

W świąteczny nastrój wprowadził zebranych 
koncert kolęd w wykonaniu zespołu wokalnego 
działającego przy GOK w Jasienicy, pod kierow-
nictwem Piotra Morawskiego. 

Następnie głos zabrał gospodarz gminy. Wójt 
wyraził ogromną radość, że liczne grono przed-
siębiorców  skorzystało z zaproszenia i znalazło 
czas aby przyjść, spotkać się z innymi i poroz-
mawiać. 

Podziękował wszystkim darczyńcom obecnym 
na sali za wielkie serce i wspieranie swoją pomo-
cą materialną i rzeczową różnych instytucji i sto-
warzyszeń z terenu gminy. Następnie wójt złożył 
życzenia wszystkim zebranym.  

Świąteczny nastrój podtrzymywało również 
Trio: Dominika Jurczuk-Gondek - skrzypce, wo-
kal, Rafał Gondek - gitara, Wojciech Golec – 

akordeon, wykonując piękne polskie kolędy i pa-
storałki.  

Przy dźwiękach muzyki, zaproszeni goście 
mieli okazję delektować się tradycyjnymi potra-
wami przygotowanymi przez panie z Koła Go-
spodyń Wiejskich w Jasienicy i pracowników 
Urzędu Gminy.  

Redakcja
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… Z   G Ó R K I… 
Wybrańcy losu 

 
Nowy Rok 2012… Wkroczył tryumfalnie na obrotową 

scenę, bez obciążeń i zaszłości, w różowych okularach 
na piegowatym nosku. Uśmiechnięty od jednej do dru-

giej daty. Przedstawiają go często jako małego chłop-

czyka, przed którym 365 dni do przebycia. 

  Nowy Rok… Jest jak nieskazitelna, biała kartka pa-
pieru czekająca na zapisanie, i jedno jest pewne, w 

tych niepewnych czasach, że zapisana zostanie do 

końca. W jakiej części przez nas samych? Czy bę-
dziemy słuchać, i czyich, podszeptów? Jeszcze nie 

zdążyliśmy się rozliczyć ze Starym Rokiem, z urzęda-

mi, z bliźnimi, a tu już padły pierwsze klapsy i zaczy-
nają się kadry nowych filmów z nami w rolach głów-

nych i w epizodach. Czy będą to tragedie, czy kome-

die, horrory, czy romantyczne opowieści… Któż to 

wie? Chyba tylko Wielki Scenarzysta rozpisujący na-
sze życiorysy na różnorakie role. Czy godne Oskarów, 

czy tylko Złotych Malin? 

  Jaki będzie ten rok? Powinien być bardzo dobry, bo 
przecież były życzenia, stada życzeń, lawiny polukro-

wanych słów, które zasypywały nas serdecznością. 

„Zdrowia, szczęścia, pomyślności…”  Tak, jakby 
zdrowie nie było szczęściem, a szczęście pomyślno-

ścią. „Spełnienia wszelkich marzeń” – też ryzykowne, 

bo jeden marzy o pięknej sąsiadce, a drugi o tym, by 

szpetnej sąsiadce wreszcie powinęła się noga za to, że 
jędzy tak się dobrze wiedzie… 

  Czy to my będziemy wybrań-

cami losu?  Już nimi jesteśmy, 
bo wybrani przez życie do Ży-

cia, z wszelkimi jego odcienia-

mi: od bieli do czerni, poprzez 

wszystkie kolory tęczy łączącej 
ziemię z niebem. A czego nam 

brakuje w tej tułaczce od nocy 

ku słońcu?  Miłości, pieniędzy, przyjaciół, zrozumie-
nia, zdrowia, wiary w sens każdego dnia… Niekoń-

cząca się litania. Nade wszystko jednak spokoju „któ-

rego nam świat dać nie może”. Więc może sami spró-
bujmy przybliżyć ów spokój naszemu światu, w skali 

mikro, który obok nas na wyciągnięcie ręki, na odle-

głość spojrzenia, na zasięg telepatycznego przeczu-

cia…, bo dookoła mnóstwo istot czekających na ciepło 
uśmiechu, ogień darmowej życzliwości, pożar bezinte-

resownej pomocy spopielającej zimną obojętność, aby 

każde życie było pięknym (choćby nawet trudnym) 
spełnieniem, a nie kilkudziesięcioletnią udręką. 

  Nowy Rok sprzyja zamyśleniom i refleksjom. Ma-

rzeniom sięgającym niebosiężnych szczytów i przy-
ziemnych planów do prozaicznej realizacji. Oby ta 

prozaiczność doganiała marzenia, a marzenia ziszczały 

się nawet w prozie i w poezji życia – w Pełni, do której 

wszyscy dążymy. Czy zdążymy?   
Juliusz Wątroba 

   

Podle stawu groble suć 
 

Witóm piyknie. 
Cóż to sie na tym świycie porobiło przez ty łostat-

ni roki. Fórt nas czymsi straszóm, a to ptasióm gry-
póm, a to zaś świńskóm, a kiejindzi wściekłymi kro-
wami. I tu mi sie spómnioł znómy z Kowoli, kiery tóm 
nimoc krowskóm tak tłumaczył: 
- Poprzerobiali ludziska ty stary chlywy na nowocze-
sne, przestrónne, widne, ściany powykłodali kahelka-
mi, krowóm do uszy dali łoryngle, a zapómnieli dać 
kożdej zdrzadło, coby sie mógła łobezdrzyć jak wy-
glóndo i tu sie nie śmiyjćie, bo jo sie z nim zgodzóm. 
Dyć kupcie jyno chłopy swoji paniczce piykny kape-
lusz, dejcie jij szumne łoryngle do łuszy, a zamknijcie 
jóm do jakij izby bez zdrzadła to bydziecie widzieć, co 
sie bydzie robić. Jakby tego wszystkigo było mało, to 
łóńskigo roku łogłosili, że w moju bydzie kóniec świa-
ta. 
Na to, co sie ludzie zaczyło robić, to ani łopice w zoo-
logicznym łogrodzie ni mogły sie dziwać. Inwestycje 
planowane stanyły, do roboty ludzie sie nie ciśli, bo 
zaczyli im mało płacić, pracodawca godoł, a po co 
wóm pinióndze jak bydzie kóniec świata. 

Jyndrys z kopca, co to szósty krzyżyk na karku mo 
nó i cały żywot w kawalerskim stanie żył łogłosił po 

dziedzinie, że mu sie dziołcha trefiła i bydzie  sie ży-
nił. Ale jak sie dowiedzioł ło tym kóńcu świata wiesie-
li i ślub łodwołoł. Prawił, że nie bydzie se kosztów da-
rymnych robił i do dzisio je kawalerym. Już sie zdało, 
że ty plagi przeszły, a tu na jesiyń jak gróm z jasnego 
nieba łusłyszeli my wiadomość, że kryzys na świat 
przyszeł i już je w Grecji,  a i do nas sie może sklu-
dzić. Stary Sikora jak to łusłyszoł drugi rygiel do 
dwiyrzi zaprawił, a wrota na noc na dwie kłódki za-
myko, coby jyno ta biyda do chałpy mu nie wlazła.  
Jo sie dziwóm po tym naszym małym świycie, jakim 
je naszo Ziymia Cieszyńsko i dziynki Bogu kryzysu 
jakosi nie widzym. Ludzie ku świyntóm z tych szum-
nych, wielkich sklepów kopowiaste wózki z towarym 
wywożali, a to ledwo dwa dni świónt, ale tradycji mu-
si stać sie zadość. Prezynty na świynta nejdroższe wy-
biyrali coby też nie być gorszym łod inszych. A tu sie 
spytocie skónd mieli na to grejcary. Na dyć ty firmy 
kredytowe tak sie zaczyły przed świyntami łogłoszać 
ze swojóm dobrocióm, a łuśmiychniyntóm gymbul-
kóm, że tyn kredyt je jyno do każdego z nas na ty 
świynta. A świynta minyły, jodła tela zostało, że trzeja 
było wyciepać do śmiecio, str.18 
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Koncert kolęd i spotkanie przedświąteczne w Grodźcu. 
 

Grudzień to miesiąc szczególny. Adwent, miko-
łajki, Święta Bożego Narodzenia,  Nowy Rok. Świą-
teczna atmosfera udziela się niemal wszystkim wraz z 
jego nadejściem. 

Członkowie naszego Koła MZC, jak co roku gro-
madzą się w tych dniach na wspólnym spotkaniu przy 
stole, na którym dzielą się opłatkiem i śpiewają kolę-
dy. W tym roku takie spotkanie, połączone z koncer-
tem kolęd odbyło się 10 - go grudnia w karczmie „Pod 
Beczką”.  

Swoją obecnością spotkanie zaszczycili zacni go-
ście: Wójt Gminy Jasienica p. Janusz Pierzyna, dyrek-
tor Gminnego Ośrodka Kultury p. Agnieszka Bronow-
ska, ksiądz proboszcz z kościoła ewang. Andrzej 
Krzykowski, były proboszcz parafii grodzieckiej ks. 
Kanonik Gerard Kurpas, który jest również członkiem 
Macierzy oraz sołtys Grodźca p. Jadwiga Greń. 

Spotkanie poprowadził wiceprezes Koła p. Józef 
Król. Członkowie Koła, którzy przybyli na spotkanie 
wraz ze swoimi rodzinami oraz goście mieli możli-
wość wysłuchania koncertu kolęd w wykonaniu Kwar-
tetu Muzycznego działającego przy GOK w Jasienicy. 
Zespół w składzie: Maria Szubert -  akordeon, Marty-
na Pyka - skrzypce, Estera Pyka - flet, Henryk Bilicer 
– kontrabas, wykonał kilkanaście popularnych kolęd, 
wprowadzając tym wszystkich w świąteczny nastrój.  

O zwyczajach i obrzędach związanych z okresem 
przedświątecznym i Wigilią na Śląsku Cieszyńskim 
ciekawie opowiedziała, w formie krótkiej prelekcji, p. 
Irena Skrzyżala wiceprezes Koła MZC w Grodźcu. 
Dla wielu z nas było to poniekąd przypomnienie, zaś 
dla niektórych młodszych członków Koła wprowadze-
nie w pradawne zwyczaje swoich dziadków. 

 Pani Irena wspomniała też między innymi o ro-
dzajach potraw, jakie dawniej przygotowywano na 
świąteczny stół. Zaznaczyła, że niektóre z nich przy-
gotowuje się do dziś, głównie w Wigilię. Dzielenie się 
zaś opłatkiem było jakby tego dopełnieniem i wyra-
zem wybaczania sobie wyrządzonych wzajemnie 
krzywd i przykrości. 

W dalszej części spotkania wszyscy chętnie przy-
stąpili do wspólnego śpiewania kolęd przy akompa-
niamencie zespołu muzycznego. 
Życzenia świąteczne złożyli: Wójt Gminy p. J. Pierzy-
na, prezes Koła p. E. Cichy, księża A. Krzykowski      
i G. Kurpas oraz sołtys p. J. Greń. 

Na zakończenie prezes Edward Cichy podzięko-
wał wszystkim za przybycie i za współpracę z Kołem, 
a w szczególności dyr. GOK p. Agnieszce Bronow-

skiej, wójtowi gminy p. Januszowi Pierzynie, któremu 
wręczył Kalendarz Cieszyński. Zaś zespołowi mu-
zycznemu, który niejednokrotnie wzbogacał muzycz-
nie spotkania członków Koła, prezes Edward Cichy i 
p. Irena Skrzyżala wręczyli okolicznościowe dyplomy 
wraz z podziękowaniami i drobne upominki, tomiki 

wierszy i opowiadań. 
Sympatyczna atmosfera, jaka co roku panuje na 

tego typu spotkaniach sprawiła, że do późna gawędzo-
no, składano sobie życzenia i rozprawiano na różne 
tematy. 

Przygotowała: Renata Moczała 

 
 

Podle stawu groble suć 
         
prezenty nieroz były nietrefióne, a dłóg kiery bydzie trzeja jesz-
cze długo spłocać zostoł.  

I tak se myślym,  że jak tak bydymy żyć to kryzys do na-
szych chałp wlezie. Ale znóm też moc ludzi po naszych dzie-
dzinach, kierzy niejedyn kryzys i biyde przeżyli  z niejednego 
pieca chlyb jedli i żodno biyda nima im straszno. Bo sóm na-
uczóni łod swojich łojców łuczciwości, szporobliwości i móndro-
ści życiowej. Kożdy grosz nim wydajóm to se go dwa razy ło-
bezdrzóm. Pamiyntajóm też słowa swojich starzyków, kierzy to 
godali „rozchodzie żyj z przychodym w zgodzie”, abo „podle 
stawu groble suj” i tak se myślym, że tak sie mo żyć. A jakby 
tak sie trefiło, czego nie dej Boże, że na naszej dziedzinie byłby 

kiery  w potrzebie, to łotwórzcie przed nim dwiyrzi i serce, tak 
jak to robili downi gazdowie kierych do dzisiejszego dnia starzy 
ludzie spóminajóm: „Toć to była dobro stwora, żodnego biydo-
ka z próznymi rynkami z chałpy nie puściła”. Dzisio sie godo na 
takich ludzi spónsorzy, żeby ich było jak nejwiyncyj.  

A jako, że sóm my na progu Nowego Roku to chcym Wóm 
piyknie powinszować,  żeby chleba Wóm nie brakowało, zdro-
wio nie chybiało, a starości mankulyje by sie Wóm straciły. By 
my samóm radość na drodze trefiali, a wszyscy do siebie dycki 
łuśmiychali. Tego życzy Wóm wszystkim i sobie na tyn 2012 
rok 

J. N. Josiyniczanin 
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DZIEŃ SENIORA W ŚWIĘTOSZÓWCE 
 
W dniu 15 grudnia br. po raz kolejny 

odbyło się spotkanie seniorów z pięciu so-
łectw: Bielowicka,  Grodźca, Łaz, Święto-
szówki i Wieszcząt. Organizatorem spotka-
nia byli członkowie Polskiego Komitetu 
Pomocy Społecznej z tych miejscowości 
oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Łazach. 
Spotkanie poprzedziła Msza święta, którą 
odprawili: Ksiądz Andrzej  Szczepaniak, 
Ksiądz Zygfryd Pyka, Ksiądz Piotr Janik, 
Ksiądz Dariusz Kocan. Po nabożeństwie 
ekumenicznym Przewodniczący Komitetu 
Organizacyjnego Józef Herzyk zaprosił 
wszystkich seniorów wraz z opiekunami 
oraz zaproszonych gości na drugą część 
spotkania, która odbyła się na Sali OSP w 
Świętoszówce. W spotkaniu uczestniczyli 
m.in. Janusz Pierzyna – Wójt Gminy Jasie-
nica, Grzegorz Szetyński – Wicestarosta 
Bielski, Radni Gminy Jasienica z pięciu so-
łectw: Aleksander Szymala, Karol Bierski   
i Marian Machalica. Spośród zaproszonych 
gości głos zabrali Wójt Gminy Jasienica 
oraz Wicestarosta Bielski. Po uroczystym 
obiedzie oraz poczęstunku seniorom czas 
umilał Zespół Śpiewaczy „Echo Bielowic-
ka”.  Najstarszym seniorom: Monice Bu-
rejza, Agnieszce Knopek, Franciszkowi 
Sokół (najstarszemu z seniorów obecnych 
na spotkaniu), Erwinowi Kocurek, Józe-
fowi Gańczarczyk oraz Księdzu Senioro-
wi Zygfrydowi Pyce, kwiaty wręczyli Ja-
nusz Pierzyna - Wójt Gminy, Grzegorz Sze-
tyński – Wicestarosta Bielski oraz Józef 
Herzyk – Radny Powiatu Bielskiego i 
Przewodniczący Komitetu Organizacyjne-
go. Seniorzy rozstali się w miłej atmosferze 
życząc sobie zdrowia, dalszych lat życia 
oraz spokojnych Świąt. Organizatorzy za-

pewnili, że dołożą wszelkich starań, aby wspólnie z kolejnym 
Kołem Gospodyń Wiejskich zorganizować spotkanie w przy-
szłym roku.  

Organizatorzy dziękują osobom i firmom, które sponsorowały i pomagały w organizacji spo-
tkania: Bank Spółdzielczy w Jasienicy, Sebastian i Eugeniusz Frycz „Dwór Świętoszówka”, Michał 
Bożek „Ustronianka”, KGW Świętoszówka, KGW Łazy, OSP Świętoszówka, Stanisław Szwed Po-
seł na Sejm RP, Józef Szczypka, Zespół Śpiewaczy „Echo Bielowicka”, Marek Grygier, Piotr Pytel, 
Tomasz Mroszczyk, Aleksander Szymala, Kinga Małecka, Edward Zemlik, Józef Ryrych, Edward 

Jurczak, Kwiaciarnia Świętoszówka.  

Serdeczne podziękowania za wyrazy współczucia, złożone wieńce i kwiaty, zamówione Msze św. 

oraz liczny udział w uroczystości pogrzebowej ukochanego męża, ojca i dziadka   

Śp. Bronisława Śliwka 
 

Wójtowi Januszowi Pierzynie, Wicewójtowi , Przewodniczącemu Rady Gminy, Radnym. Sołtysom, 

Strażakom i KGW z Łaz, dyrekcji szkoły w Świętoszówce, krewnym, znajomym, sąsiadom  

składa 

żona i córka z rodziną  
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Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy 

ogłasza  konkurs  

„Józef Bożek – wynalazca z Bier” 
 

Regulamin konkursu 
 

§ 1 
Organizatorem konkursu „Józef Bożek – wynalazca z 
Bier”, zwanego dalej konkursem jest Gminny Ośrodek 
Kultury w Jasienicy, zwany dalej Organizatorem. 

§ 2 
Celem konkursu jest : 
1. zapoznanie z postacią słynnego wynalazcy 
2. promowanie postaci Józefa Bożka 

§ 3 
Temat konkursu: „Józef Bożek – wynalazca z Bier”. 

§ 4 
Warunki uczestnictwa 
1. W konkursie może wziąć udział każdy, kto prześle 
swoje prace na adres: 
Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy  
43-385  Jasienica 159 
lub dostarczy prace osobiście do siedziby GOK w godzi-
nach otwarcia placówki. 
2. Osoby, które nie ukończyły 18 lat, mogą wziąć udział 
w Konkursie za zgodą rodziców lub innych przedstawi-
cieli ustawowych (Załącznik nr 2)  
3. Udział w konkursie polega na : 

- udzieleniu poprawnych odpowiedzi na trzy pytania 
dot. Józefa Bożka 
- udzieleniu kreatywnej odpowiedzi na pytanie: „Wy-
obraź sobie, że Józef Bożek żyje w 2012 r. Jakie urzą-
dzenie, maszynę mógłby skonstruować?” Do opisu na-
leży dołączyć rysunek, model, makietę, zdjęcie, pre-
zentację itp. 
4. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z 
oświadczeniem posiadania praw autorskich do prac i 
akceptacją niniejszego regulaminu oraz zgodą na pu-
blikacje w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawa-
nych przez Organizatora oraz w Internecie.   
5. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z 
wyrażeniem zgody – przez Uczestników i ich Opieku-
nów – na przetwarzanie ich danych osobowych przez 
Organizatora oraz na publiczne wykorzystanie pracy i 
danych Uczestnika dla potrzeb Konkursu i informowa-
nia o nim oraz podczas wystawy pokonkursowej. 

§ 5 

Termin i warunki dostarczenia zgłoszenia konkurso-
wego 

1. Zgłoszenie konkursowe (wzór w załączniku nr 1) 
należy przesłać lub dostarczyć do siedziby Organi-
zatora – Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy,   
43 – 385 Jasienica 159. Termin zgłoszenia do 
konkursu i składania prac upływa : 15 lutego 
2012 r. ( decyduje data wpłynięcia do Gminne-
go Ośrodka Kultury w Jasienicy).   

2. Zgłoszenia konkursowe dostarczone po terminie 
nie będą oceniane.  

3. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za 
uszkodzenia prac, powstałe podczas przesyłki.  

4. Prace przechodzą na własność Organizatora i nie 
będą odsyłane. 

§ 6 
Zasady przyznawania nagród 

1. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje po-
wołana w tym celu Komisja Konkursowa, zwana 
dalej Komisją.  

2. Komisję powołuje Organizator.  
3. Zgłoszenia konkursowe nie spełniające warunków 

regulaminowych nie będą klasyfikowane przez 
Komisję.  

4. Spośród zgłoszonych do konkursu prac Komisja 
wybierze  dziewięć, przyznając po trzy nagrody w 
trzech kategoriach :  

•  Kategoria I : dzieci do lat 12 
•  Kategoria II : dzieci i młodzież 13 – 18 lat  
•  Kategoria III : młodzież i dorośli – od 18 lat 

wzwyż 
5. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.  
6. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o przy-

znaniu nagród .  
7. Autorzy zwycięskich prac otrzymają indywidualne 

nagrody , ufundowane przez Organizatora. 
8. Organizator zastrzega sobie prawo do ufundowa-

nia dodatkowych nagród specjalnych oraz wyróż-
nień. Organizator może również nie przyznać na-
gród w poszczególnych kategoriach. 

9. Informacja o terminie i miejscu wręczenia nagród 
zostanie podana w stosowym czasie. 

Załącznik nr 1 

Zgłoszenie konkursowe 
 
1. W jakiej miejscowości urodził się 

Józef Bożek? 
 w Bierach    
 w Mazańcowicach    
 w Rudzicy    

2. Gdzie Józef Bożek uczęszczał do 
gimnazjum? 
w Bielsku    
w Skoczowie    
w Cieszynie    

3. Jaki był największy wynalazek Jó-
zefa Bożka? 
żarówka    
pojazd z napędem parowym    
lodówka    

ciąg dalszy załącznika nr 1 strona 21 

Załącznik nr 2 

 Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka (podopiecznego ) : 

imię i nazwisko: 

.............................................................................. wiek: ................... 

w   konkursie „Józef Bożek – wynalazca z Bier” organizowanym przez 

Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy oraz oświadczam, że jest autorem 

dostarczonej pracy. 

Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatorów 

nadesłanej pracy w dowolnym czasie i formie. 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie da-

nych osobowych dla celów niniejszego konkursu zgodnie z art. 6 usta-

wy z dnia 29.08.97 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 1997 r. 

Nr 133 poz. 883). 

 Oświadczam, że zapoznałem /zapoznałam się z treścią Regulaminu 

Konkursu, który rozumiem i w pełni akceptuję. 
data i czytelny podpis 
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„Z dbałością o Twoje zdrowie i dobre samopoczucie” 
 

Nowo otwarte Centrum Fitness „Emfit” oferuje: 

- Siłownia i Cardio Firmy Technogym - sprzęt najwyższej jakości, zapewniamy  opiekę instruktora, 
- Sala fitness, na  100m.kw proponujemy różnorodne zajęcia, TBC  Aerobic, Step, Pilates, Fitness Yoga, Mental 

Body, Fitness Senior i inne, 
- Profesjonalna obsługa i kadra dyplomowanych, doświadczonych  instruktorów, personalnych trenerów. 

ZAPRASZAMY NA DRZWI OTWARTE 07.01 oraz 28.01.2012 

(wstęp i udział w proponowanych zajęciach wolny)    

Szczegóły na www.emfit.pl 

Zapraszamy! 
Jaworze ul. Bielska 84 (koło Biedronki) 

tel.607 241 452, www.emfit.pl 
  

 

ZAKŁAD KOMUNALNY  W JASIENICY 

świadczy 

USŁUGI ASENIZACYJNE (wywóz nieczystości ciekłych) na terenie sołectw Gminy Jasienica 
Cena 21,09 zł. brutto za m3 

Tel. kontaktowy: tel. 0 33/815-37-29    lub kom. 0 - 662 - 216 – 389 
e-mail gospodarka@komunalny.jasienica.pl     www: http://www.komunalny.jasienica.pl 

 

Załącznik nr 1 

Zgłoszenie konkursowe 
 
4. Wyobraź sobie, że Józef Bożek żyje w 
2012 r. Jakie urządzenie, maszynę mógłby 
skonstruować? . Do opisu należy dołączyć 
rysunek, makietę, zdjęcie, model, prezentację 
itp.  

……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………… 
Imię: ……………………………………………. 
Nazwisko: ……………………………………… 
kategoria wiekowa: …………………………….. 
numer telefonu: ………………………………… 
e-mail: ………………………………………….. 
Oświadczam, że jestem autorem dostarczonej 
pracy. 
Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie 
przez Organizatorów nadesłanej pracy w dowol-
nym czasie i formie. 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 
osobowych dla celów niniejszego Konkursu 
(zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 29.08.97 r. o 
ochronie danych osobowych (Dz.U. Z 1997 r. Nr 
133 poz. 883). 
Oświadczam, że zapoznałem /zapoznałam się z 
treścią Regulaminu Konkursu, który 
rozumiem i w pełni akceptuję. 
  

data i czytelny podpis 

Załączniki dostępne również: www.jasienica.pl 
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„ M E T A L - M A X ”  

Rudzica  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 - 47,50 zł / brutto 
- Drut spawalniczy 0,8  15 kg -105,00 zł / brutto 
- Pianka montażowa 750 ml. - 12, 90 zł / brutto 

 

Zapraszamy  
Od poniedziałku do piątku    800 - 1630 

         sobota                                800 - 1330 

 

ANTYOKSYDANTY FLAWONOIDY 
KONCENTRATY Z CIEMNYCH JAGO-

DOWYCH OWOCÓW I WARZYW 
Zwiększenie spożycia warzyw i owoców to nowa naj-
skuteczniejsza broń w walce z najczęstszymi przyczy-
nami zgonu a XXI wieku – nowotworami i chorobami 
układu krążenia. Jest to nowy łatwy program na rzecz 
zdrowszego odżywiania, który zapewni ochronę przed 
chorobami cywilizacyjnymi XXI wieku i da tobie i 
twojej rodzinie zdrowie.  Więcej szczegółów na 
www.flavonmax.pl   moskala.epf.pl lub pod tel.: 
33 815 28 08, 604 181 872,  

 

 

 
 

 

 

KWIACIARNIA  

„STOKROTKA” 

Międzyrzecze Górne ul. Centralna 175 (OSP) 

Tel.: 604 601 370 

Zapraszamy:            9
00

-17
00

 

                w soboty  9
00

-14
00

 

Polecamy:  
 wiązanki okolicznościowe, 
 bukiety ślubne 
 kwiaty doniczkowe 
 palmy i wieńce 
 upominki  

 
Świadczymy także usługi w za-
kresie wystroju kościołów, de-

koracji stołów weselnych  
oraz dostarczamy kwiaty na te-

lefon do domu klienta 
 

Z  okazji N ow ego R oku „StZ  okazji N ow ego R oku „StZ  okazji N ow ego R oku „StZ  okazji N ow ego R oku „Stooookrotka” krotka” krotka” krotka”     
życzy w szystkim  klientom  w szelkiej pyczy w szystkim  klientom  w szelkiej pyczy w szystkim  klientom  w szelkiej pyczy w szystkim  klientom  w szelkiej po-o-o-o-

m ym ym ym yślnolnolnolności i sci i sci i sci i saaaam ych radosnych dni.m ych radosnych dni.m ych radosnych dni.m ych radosnych dni.    
 

Jednocześnie informujemy, 
że obecnie siedziba kwiaciarni mieści się 

w strażnicy OSP Międzyrzecze Górne 
 

CENTRUM UBEZPIECZENIOWO-FINANSOWE 
W JASIENICY 

LESZEK OBRACAJ 
 

zaprasza do siedziby przy 

ul. Cieszyńskiej 291 (skrzyżowanie z ul. Strumieńską-  parter) 
godziny otwarcia  

PONIEDZIAŁEK -  PIĄTEK     900 - 1700 

SOBOTA                                     900 -  1200 

oferujemy 

� II FILAR W NATIONALE NEDERLANDEN  
� PEŁNY ZAKRES UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJ-

NYCH I MAJĄTKOWYCH 

takich  firm  jak:  PZU,  WARTA,  UNIQA,  HDI ASEKU-

RACJA COMPENSA,  PTU ,  HESTIA, INTERRISK 

Nowość FUNDUSZE INWESTYCYJNE   
ARKA, CU,  ALLIANZ, UNIKORONA 

oraz   

� KREDYTY HIPOTECZNE, 
� POŻYCZKI  EKSPRESOWE, 
� KREDYTY SAMOCHODOWE 

 

jesteśmy  Autoryzowanym Partnerem Banku PeKaO S.A.,    

MultiBanku,  GE Money Banku, mBank 

całodobowe telefony kontaktowe   

tel/fax (033) 814 03 44;  601 81 88 41;   
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:    8

00
-18

00
 

sobota:                  8
00

-15
00 

niedziela:            12
00

-14
00 

 
21 stycznia - DZIEŃ BABCI 

22 stycznia – DZIEŃ DZIADKA 
Niech każdy w te dni podaruje swoim Ko-

chanym Babciom i Dziadkom  
odrobinę wiosny zimą: hiacynty, pier-

wiosnki, żonkile i tulipany 

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ 
14 lutego WALENTYNKI 

Wiadomo, że w naszej kwiaciarni będzie 
dominował kolor bordowy. Zapraszamy 

więc zakochanych po piękne róże.  
Jak zwykle będą wydłużone godziny 

handlu.  
 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UBEZPIECZENIA   

OBRACAJ  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   9

00
 - 17

00 
w soboty                            10

00  
- 13

00
 

 
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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