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RELACJA WÓJTA GMINY JANUSZA PIERZYNY 
NA TEMAT BUDŻETU GMINY JASIENICA NA 2012 ROK 

 
Na początku pragnę podziękować wszystkim działaczom samorządowym, 
społecznym – sołtysom, radom  sołeckim i wszystkim organizacjom w po-
szczególnych sołectwach za kontynuowanie spotkań noworocznych i opłat-
kowych. Jest to zawsze taka miła chwila, kiedy mieszkańcy danego sołectwa 
mogą się spotkać, przełamać opłatkiem i złożyć sobie życzenia. Ten czas 
przełomu grudnia i stycznia jest okresem bardzo radosnym, kolędniczym. 
Za organizację takich spotkań bardzo dziękuję i życzę by ten nowy rok 
przyniósł wiele radości,  dużo zadowolenia, satysfakcji z tego co udało się             
uczynić  i nadziei na realizację nowych pomysłów i przedsięwzięć. 

 

Budżet Gminy 
Przyjęty jednogłośnie przez Radę Gminy Jasieni-

ca, w ostatnich dniach poprzedniego roku, budżet 
Gminy Jasienica na 2012 rok, jest wynikiem kom-
promisu wszystkich radnych, za co składam im wyra-
zy serdecznego podziękowania. Jest on dostosowany 
do środków finansowych jakie otrzymamy w formie 
podatków - bezpośrednio od mieszkańców, czy po-
średnio od Urzędu Skarbowego, jako część udziału    
z zeznań PIT, subwencji i dotacji oraz środków, które 
uda się pozyskać z różnych programów. 

Przewidywane dochody budżetowe na 2012 rok 
zamykają się kwotą 66.836.181,- zł.  

Czy one są realne do wykonania? – trudno powie-
dzieć. Będzie to zależało od tego, jak będzie wygląda-
ła sytuacja gospodarcza w kraju. Udziały w podatku 
od osób fizycznych i prawnych według Urzędu Skar-
bowego będą wyższe o 2.600.000,- zł w stosunku do 
roku poprzedniego. Nie wiem czy ta prognoza rządu 
się spełni, czy nie. Przy opracowywaniu projektu bu-
dżetu przyjęliśmy te dane jako wykładnię, gdyż obo-
wiązują nas takie wymogi.  Wydatki budżetowe za-
planowaliśmy na poziomie 71.737.611,- zł. 
Największą inwestycją którą chcemy zrealizować jest 
budowa kanalizacji. I na ten cel z budżetu gminy skie-
rowano 14 milionów złotych, przy wartości tej inwe-
stycji ponad 30.000.000,- zł. 
Nie przewidujemy wzrostu wydatków budżetowych     
i chcemy, żeby przez następne dwa lata budżet mógł 
się bilansować. Występuje różnica w dochodach i wy-
datkach, która stanowi nadwyżkę z roku poprzednie-
go, bo pewne inwestycje przeszły w płatności z po-
przedniego roku na rok obecny. Założenie jest takie, 
żeby nie zaciągać nowych kredytów i budżet realizo-
wać w ramach tych środków, które mamy. Zrealizo-
wać kanalizację, rozliczyć ją, otrzymać zwrot środ-
ków poniesionych i pod koniec roku 2013 zastanowić 

się czym będziemy dysponować, by zdecydować        
o dalszym rozwoju naszej gminy.  
W inwestycjach zaplanowane są również wydatki re-
alizowane w cyklach dwu i trzyletnich. Tak mamy tu 
zakończenie budowy chodnika na ulicy Łaziańskiej – 
granica Świętoszówki  w kierunku Łaz. W budżecie 
są również środki na rozbudowę budynku Zakładu 
Komunalnego, gdzie prowadzone są prace projekto-
wo-administracyjne związane z budową kanalizacji. 
Przewidziane są środki finansowe na rozpoczęcie roz-
budowy obiektu OSP Rudzica wsparte środkami po-
zabudżetowymi gminy z Lokalnej Grupy Działania. 
Ważną pozycją są środki przewidziane na informaty-
zację do programowania elektronicznego obiegu do-
kumentów, program „URZĄD” o wartości 845.000,- 
zł., wsparte również środkami pozabudżetowymi. Po-
ważną pozycję budżetową stanowią środki na bezpie-
czeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową         
w wysokości 655.000,- zł., z czego 350.000,- zł jest 
przewidziane na dofinansowanie zakupu samochodu 
dla OSP Mazańcowice, natomiast pozostała kwota na 
konserwacje, ubezpieczenia, paliwo i funkcjonowanie 
12 jednostek OSP w 2012 roku.  
Nowy budżet przewiduje środki na sfinansowanie 
oświaty w wysokości ponad 30 milionów złotych, co 
stanowi bardzo duży wydatek, z czego subwencja wy-
nosi tylko 15 milionów złotych. Brakujące 15 milio-
nów złotych musimy pokryć z naszych podatków, by 
placówki oświatowe mogły funkcjonować. Jest to 
bardzo wielki problem od lat nierozwiązany w na-
szym państwie, obciążający w nadmiernym stopniu 
budżety gmin, które muszą pokrywać te wydatki 
wpłatami podatników z podatków lokalnych. 
Znaczącą pozycją są środki na pomoc społeczną        
w kwocie 6 milionów złotych. Potrzeby w tym zakre-
sie są z roku na rok coraz większe i problemy związa-
ne z tą dziedziną stale się pogłębiają. 

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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„Świadomi praw i obowiązków wynikających z założenia rodziny uroczyście oświadczamy,           
że wstępujemy w związek małżeński i przyrzekamy uczynić wszystko, aby nasze małżeństwo było 
zgodne, szczęśliwe i trwałe”. 

ZŁOTE GODY 
 

Dwadzieścia pięć par świętowało jubileusz pożycia 
małżeńskiego. Z tej okazji 25 stycznia w Urzędzie 
Gminy Jasienica odbyło się spotkanie z władzami sa-
morządowymi.  
Wójt Gminy Janusz Pierzyna serdecznie przywitał za-
cnych Jubilatów, złożył serdeczne życzenia zdrowia, 
szczęścia, spokoju, szacunku najbliższych oraz po-
dziękował za wszystko co uczynili dla rozwoju naszej 
małej Ojczyzny – Gminy Jasienica. Następnie wszy-
scy Jubilaci zostali odznaczeni Medalem za Długo-
letnie Pożycie Małżeńskie nadanym przez Prezydenta 
RP Bronisława Komorowskiego. Medalami uhonoro-
wane zostały następujące pary małżeńskie:  
- Państwo Stefania i Augustyn Bartoszek  

z Międzyrzecza Górnego, 
- Państwo Jan i Helena Bebek z Jasienicy, 
- Państwo Bernadeta i Edward Binda z Landeku, 
- Państwo Wanda i Zygmund Golemba z Jasienicy, 
- Państwo Romualda i Władysław Golicz  

z Międzyrzecza Górnego, 
- Państwo Karolina i Władysław Gołyszny 

 Jasienicy, 
- Państwo Krystyna i Jerzy Kezwoń z Jasienicy, 
- Państwo Emilia i Erwin König z Jasienicy 
- Państwo Irena i Emil Krawczyk z Grodźca, 
- Państwo Kazimiera i Jan Kuś z Mazańcowic, 
- Państwo Irena i Stanisław Olszewski 

z Mazańcowic, 
- Państwo Janina i Józef Polok z Jasienicy, 
- Państwo Urszula i Zygmunt Płusa  

z Międzyrzecza Górnego 

- Państwo Stanisława i Franciszek Rojczyk  
z Świętoszówki, 

- Państwo Maria i Stanisław Skowron z Jasienicy, 
- Państwo Aurelia i Stanisław Stępień z Jasienicy, 
- Państwo Jadwiga i Władysław Suchy z Bielowicka 
- Państwo Krystyna i Karol Szklorz z Iłownicy, 
- Państwo Elżbieta i Józef Szkorupa z Iłownicy, 
- Państwo Rozalia i Wiktor Szkorupa z Rudzicy, 
- Państwo Waleria i Emil Waleczek z Rudzicy, 
- Państwo Romana i Jan Wojtas z Jasienicy, 
- Państwo Irena i Tadeusz Zarzecki z Mazańcowic, 
- Państwo Janina i Kazimierz Zeman z Bielowicka, 
- Państwo Jadwiga i Józef Zbijowski z Iłownicy 
W uroczystości uczestniczyli również świętujący jubi-
leusz 60-lecia pożycia małżeńskiego: 
Państwo Gertruda i Alojzy Feruga z Rudzicy, 
Państwo Emilia i Gustaw Kenig z Roztropic, 
Państwo Małgorzata i Franciszek Łaciok z Landeku, 
Państwo Małgorzata i Tadeusz Wardas z Roztropic, 
oraz Państwo Zofia i Marian Gruszczyk z Grodźca, 
którzy obchodzili 55-rocznicę zawarcia związku mał-
żeńskiego.  

Życzenia, kwiaty, drobne upominki, pamiątkowe 
zdjęcie Jubilatów oraz tradycyjne 100 lat i lampka 
szampana zakończyły oficjalną część uroczystości, 
którą umilił występ Kapeli pod kierownictwem Janu-
sza Kobzy, działającej przy GOK Jasienica. 
Te Pary Małżeńskie są doskonałym wzorem do naśla-
dowania przez wszystkich młodych stażem małżeń-
skim lub wstępujących na ślubny kobierzec.  

ZP 

 
Budżet Gminy 

 
Tegoroczny budżet zabezpiecza środki na działalność 
Gminnego Ośrodka Kultury i jego filii w wysokości 
1.274.000,- zł., utrzymanie bibliotek 416.000,- zł. 
Z prac, które wymagają dokończenia, to rozbudowa 
kompleksu kulturalno-sportowego w Jasienicy, na 
kwotę 788.000,- zł., co przyczyni się do zwiększenia 
dostępności do tej infrastruktury. Budowa hali lekko-
atletycznej w Mazańcowicach, na co przewidziana jest 
kwota 1.422.000,- zł. Na budowę boiska w Wieszczę-
tach zabezpieczono kwotę 250.000,- zł., na budowę 
skateparku w Jasienicy 250.000,- zł. Przewidziane są 
środki na remonty i modernizację dróg w wysokości 
przekraczającej milion złotych.  
Nie jest to budżet, o którym możemy powiedzieć, że 
nas zadawala. Odzwierciedla on jednak sytuację w na-
szym państwie, którą musieliśmy brać pod uwagę, że-
by nie przewartościować dochodów, gdyż nasze spo-
łeczeństwo odczuwa w dużym stopniu skutki obecne-
go kryzysu i ludziom jest coraz ciężej podołać obcią-
żeniom podatkowym i kosztom życia. 

W bieżącym roku mamy zaplanowane rozpoczęcie 
prac związanych z zagospodarowaniem terenu 71 ha. 
Ten rok chcemy poświęcić na pozyskanie środków      
i uzbrojenie terenu, przygotowanie go pod ewentualne 
zbycie i umożliwienie inwestorom rozpoczęcia dzia-
łalności gospodarczej, co wpłynie pozytywnie na 
wzrost wartości podatkowej gminy i możliwości za-
trudnienia.  

Budżet gminy jest organizmem żywym i w zależ-
ności od tego jakie środki uda się pozyskać, będzie 
ulegał stosownym korektom i modyfikacjom. W miarę 
dopływu zwrotu środków poniesionych w latach ubie-
głych, będę chciał je kierować na spłatę zadłużenia, 
które było wcześniej zaciągnięte, by realizować zada-
nia gminy. Zobaczymy, jak będzie wyglądać sytuacja  
finansowa naszego Państwa, ile jeszcze zadań zostanie 
skierowanych do gminy bez pokrycia z budżetu Pań-
stwa. 

 Notował R. Bożko 
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Haftowana  
„Bitwa pod Grunwaldem”  

w Międzyrzeczu 
 

W dniach 27 luty - 10 marca w godz. 

900 - 1800 w Domu Strażaka w Między-

rzeczu Górnym k. Bielska - Białej zapra-

szamy na wystawę największego na 

świecie obrazu, wykonanego haftem 

krzyżykowym. Jest to wierna kopia słyn-

nego obrazu Jana Matejki „Bitwa pod 

Grunwaldem”. Rękodzieło o wymiarach 

9,87 m x 4,26 m powstało z inicjatywy 

Janiny i Adama Panek z Działoszyna. 

Obraz składa się z 40 połączonych ze 

sobą części, które wykonały hafciarki      

i hafciarze z całej Polski. Po zwiedzeniu 

wystawy organizatorzy proponują od-

wiedziny pięknej Izby Regionalnej w 

"Chacie Międzyrzecze". Grupy zorgani-

zowane proszone są o wcześniejszą re-

jestrację. Szczegóły na stronie interne-

towej:  

www.grunwald.miedzyrzecze.org.pl.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� PRZYJDŹ  
� ZOBACZ  

� ZAPISZ SIĘ 
    
    

    
    

Serdecznie zapraszamy  na Dzień 
Otwarty Szkoły,  

który odbędzie się 10 marca 2012r.  
od godziny 14.00 do 18.00. 

Uczniowie szkoły wprowadzą widzów  
w świat starożytnych wierzeń,  niezwy-
kłej filozofii  i doskonałej architektury.  

W programie przewidziano konkursy 
dla uczniów i poczęstunek dla gości.  

  Uczniowie, Pracownicy 
 oraz Dyrektor 

         Szkoły Podstawowej im. Rudolfa Gila           
                           w Świętoszówce 

Z okazji 50 – tych urodzin 

Pani Marii Twardzik 

z Iłownicy 

życzenia przesyłają 

mąż, syn i córki 

 z rodzinami, rodzice  

oraz siostry z rodzinami 

Radość w życiu  niech Ci sprzyja 

Szczęście nigdy nie omija 

Uśmiech z twarzy niech nie gaśnie 

W snach miej tylko same baśnie 
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Szkolne Jasełka w Grodźcu 
 

Tradycją Zespołu Szkolno-Przedszkol-
nego w Grodźcu jest, już od wielu lat, prezen-
tacja szkolnych Jasełek dla mieszkańców 
Grodźca  i okolicznych wsi w Kościele Para-
fialnym pw. św. Bartłomieja. 

W tym roku 6 stycznia dzieci z Przed-
szkola pod kierunkiem nauczycielek:  p. Bar-
bary Świerczek-Stachury i p. Weroniki Ka-
mieńskiej, przy współpracy  z p. Barbarą Fry-
del-Ociepką  i p.  Joanną Augul, zaprezento-
wały Jasełka pt.: „Święta noc”. 

W przedstawieniu brały udział wszystkie 
przedszkolaki w wieku od 3 do 6 lat i chór 
szkolny. Rodzice dzieci pomogli w przygoto-
waniach  wykonując stroje  jasełkowe. 

Po występie, ks Andrzej Szczepaniak 
podziękował dzieciom, a  Dyrektor ZSP         
w Grodźcu – Krystyna Pniewska podzięko-
wała wszystkim, którzy przyczynili się   do 
przygotowania Jasełek i mieszkańcom za licz-
ne przybycie oraz złożyła  życzenia nowo-
roczne.  

Na koniec wszyscy chętni przyłączyli się do akcji Pola Na-
dziei i wsparli finansowo budowę Hospicjum w Bielsku-Białej. 

Barbara Świerczek-Stachura 

 
 

NOWOROCZNE SPOTKANIE OPŁATKOWE 
 

Rada Sołecka, Ochotnicza Straż Pożarna, Koło 
Gospodyń Wiejskich oraz sołtys wsi Wieszczęta zor-
ganizowali Noworoczne Spotkanie Opłatkowe dla 
mieszkańców, które odbyło się 13.01 br. w sali OSP.  

Spotkania te stały się już tradycją i na stałe wpisa-
ły się do wiejskiego kalendarza imprez. Sala wypeł-
niona była po brzegi, przybyli również zaproszeni go-
ście: Krzysztof Wieczerzak, Jerzy Czudek, Marian 
Machalica, ks. Piotr Janik oraz ks. Bogdan Biel.  

Składanie życzeń oraz łamanie się opłatkiem ma   
u nas ma bardzo głęboki wymiar, ponieważ już sam 
opłatek wigilijny symbolizuje pojednanie i przebacze-
nie, jest znakiem przyjaźni i miłości. Dzielenie się nim 
wyraża chęć bycia razem.   

Mieszkańców w świąteczny nastrój wprowadziły 
dzieci z ZSP, z Wieszcząt prezentując  wspaniałe Ja-
sełka, za które w nagrodę otrzymały małe upominki. 
Uroczystość uświetnił chór Parafii Ewangelicko-
Augsburskiej Wieczczęta-Kowale. Oprócz występów, 
mieszkańcy  śpiewali kolędy. 

Dzięki sponsorom i pomocy pań z KGW udało się 
przygotować smaczny i obfity poczęstunek. Dzięki 
temu spotkaniu wszyscy jeszcze na moment wrócili do 
świątecznej atmosfery i w tych radosnych nastrojach 
rozeszli się do domów. 

 
Serdeczne podziękowania dla wszystkich, 

którzy pomagali, a zwłaszcza dla sponsorów:  
� Cukiernia Bajka Sp.J. Baszczyńka i Baszczyński z 

Górek Wielkich 
� Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Zwycięstwo w  

Jasienicy 
� Łakoć Sp. z o.o. ze Skoczowa 
� Ryszka Marcin sklep spożywczy Rudzica 
� FHU Brontex Sklep spożywczy Dorota Śliwka 
� EMI market 5 Edyta Loska Rudzica 296 
� FH Iwona Bogdan Kudyba sklep Laryszówka 
� Parafia Ewangelicko-Augsburska Wieszczęta 
� Polszlif S.J. Rudzica 
� www.kurczak-bielsko.pl Jarek Błażejczyk 
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„AIDS-CIĄGLE GROŹNE” 
 

Z okazji Światowego Dnia 
Walki z AIDS szkolne koło PCK 
działające przy Gimnazjum w Jasie-
nicy przeprowadziło akcję prozdro-
wotną pod hasłem „AIDS-ciągle 
groźne”.  Celem tej akcji było uświa-
domienie uczniom stałego zagrożenia 
wirusem HIV, który ciągle zbiera 
tragiczne żniwo wynikające z braku 
świadomości oraz możliwości sku-
tecznego zapobiegania i leczenia tej 
choroby. Przeprowadziliśmy akcję 
informacyjną poprzez nadanie krót-
kiej audycji przez radiowęzeł, plaka-
ty, konkurs na ulotkę ostrzegającą 
przed skutkami zarażenia wirusem 
HIV oraz quiz  „AIDS ciągle groź-
ne”.   

Choroba ta jest końcowym 
stadium zakażenia wirusem HIV       

i prowadzi do wyniszczenia układu odpornościowego. HIV przenosi się tylko poprzez krew, kontakty seksualne, 
z zarażonej matki na jej dziecko. Niemal każde zakażenie HIV po latach przeradza się w AIDS. Specjaliści sza-
cują , że co minutę na świecie następuje 5 nowych zakażeń . W  Polsce do 2011 r. wykryto  14 725 zakażeń. 

Paulina Waliczek 
 

 

Hej! Kolęduj kolędo! 

 
Styczeń to czas spotkań opłatkowych i wspólnego kolędowania. W Bielowicku takie spotkanie zorga-
nizowało Koło Gospodyń Wiejskich dla swoich członkiń już 18 grudnia. Natomiast 6 stycznia w Święto 
Trzech Króli w kościele parafialnym pw. św. Wawrzyńca odbyło się kolędowanie z udziałem zespołu 
"Echo Bielowicka", który wykonał piękne kolędy i pastorałki. Zespół "Echo Bielowicka" dziękuje 
wszystkim, którzy przybyli na spotkanie i zechcieli we wspólnym śpiewie chwalić Bożą Dziecinę.  
W szczególności zaś składa podziękowania nadawcy listu z dnia 10 stycznia 2012 r. za życzenia         
i słowa uznania skierowane pod adresem zespołu, za gest i skromny upominek wraz z podpisem  
„Wasi fani". 

Plakat wykonała Anita Froń IIa 
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WOŚP i nasza szkoła 
 

Koncerty WOŚP w Jasienicy zaczęły się w 2002 
roku, a ich pomysłodawcą i organizatorem od począt-
ku było Gimnazjum w Jasienicy. W tym roku graliśmy 
po raz dziesiąty i  mamy nadzieję, nie ostatni…  

8 stycznia 2012 r. w Gimnazjum w Jasienicy od-
był się XX finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Po-
mocy. Tegoroczne hasło brzmiało: „Zdrowa mama, 
zdrowy wcześniak, zdrowe dziecko”. Koncert  rozpo-
czął się o 15.00 i trwał ponad cztery godziny.  

Impreza rozpoczęła się przemówieniem Pani Dy-
rektor Doroty Pękali. Następnie nadszedł czas na pro-
gram artystyczny, który zapowiadały prowadzące „mi-
kołajki” Kasia Duława  i Agnieszka Duźniak. Wy-
stąpili szkolni laureaci Konkursu Piosenki Zagranicz-
nej. Usłyszeć można było niezrównany szkolny BIG 
BAND pod kierownictwem Pana Stanisława Urbana, 
naszych szkolnych piosenkarzy oraz niezwykle żywio-
łowy zespół Natalia Kwaśny Band. Mieliśmy okazję 
także zobaczyć popisy taneczne i gimnastyczne, po-
dziwiać mistrzowski poziom zespołów działających 
przy Gminnym Ośrodku Kultury w Jasienicy oraz 
grup z Domu Kultury „Włókniarz”, z Bielska-Białej. 

 Odbywała się również sprzedaż „cegiełek” z na-
grodami otrzymanymi od sponsorów, a także z cen-
nymi darami przekazanymi przez hojnych ofiarodaw-
ców. Znalazły się tu obrazy (pana Floriana Kohuta       
i Grupy Twórczej „Barwa”), krzesła, odzież, książki, 
karnety, okolicznościowe gadżety. 

Na długo zostanie w naszej pamięci sprzedaż zło-
tego serduszka WOŚP o nr 190 z 2008 roku, które by-
ło darem mieszkańca Jaworza, a kupione zostało za 
1050 zł przez … samego właściciela! Dziękujemy! 
Oczywiście cały zysk ze sprzedaży został przeznaczo-
ny na WOŚP. 

Na Orkiestrze obecny był, jak co roku, Wójt Gmi-
ny, który podziękował organizatorom za wkład w or-
ganizację imprezy i mieszkańcom za wsparcie szczyt-
nego celu.  

Podczas trwania koncertu istniała możliwość za-
kupu ciasta, kawy, herbaty czy zimnych  napojów. 
Tradycyjnie przepyszne ciasta upiekli rodzice uczniów 
z wszystkich klas, którzy w ten sposób włączyli się do 
grona osób wspierających Wielką Orkiestrę. Od kilku 
lat pomaga nam również piekarnia z Jaworza. 

Datki można było także przekazać bezpośrednio 
do oryginalnych puszek. Jednymi z ważniejszych osób 
podczas koncertu były wolontariuszki – Karolina 
Przemyk, Paulina Waliczek, Monika Baścik, Justy-
na Giel i Wiktoria Wawrzyniuk. Opiekę nad wolon-
tariuszkami sprawowała pani Barbara Mierzejewska. 
Uroczystość zakończyła się krótkim podsumowaniem. 

W tym roku podczas XX finału udało się zebrać 
rekordową kwotę 8270,56 zł.  Podczas dziesięciu fina-
łów przekazaliśmy do fundacji WOŚP 56 328,91 zł. 

Myślę, iż takie inicjatywy są bardzo ważne. Przy-
noszą korzyści nie tylko tym, którzy potrzebują pomo-
cy, ale także nam. Czujemy się potrzebni, dajemy do-
wody swego altruizmu, robimy coś całkowicie bezinte-
resownie. A przy tym pomagamy tym, którzy potrze-
bują więcej niż my. 

                        Paweł Pasieka 
                     Koło dziennikarskie 
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KONKURSY BOŻONARODZENIOWE 
 

Konkurs Kolęd i Pastorałek oraz Przegląd Jase-
łek i Obrzędów Kolędniczych – to dwie imprezy, 
które już na stałe wpisały się w kalendarium wydarzeń 
Gminnego Ośrodka Kultury w Jasienicy. I z roku na 
rok przyciągają coraz więcej wykonawców (21 soli-
stów i  zespołów kolędniczych oraz  12 grup teatral-
nych) . 
- 19 stycznia Jury VII Przeglądu Jasełek i Obrzę-
dów Kolędniczych w składzie: Maria Suprum, Sylwia 
Iskrzycka-Puzoń, Andrzej Trojak postanowiło przy-
znać : 

• W kategorii przedszkola i klasy I – III:  
I miejsce – dla grupy przedszkolnej z ZSP          

w Grodźcu, 
I   miejsce dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego  

w Międzyrzeczu, 
II miejsce dla Przedszkola w Świętoszówce. 
III  miejsce  dla przedszkolaków  z ZSP w Jasienicy 

• W kategorii  klasy IV – VI: 
I miejsca nie przyznano 
II miejsce dla ZSP Wieszczęta, 
III miejsce dla ZSP Rudzica 
Wyróżnienie dla  uczniów z ZSP w Iłownicy 

 
- 12 stycznia Jury Konkursu Kolęd i Pastorałek     
w składzie: Jan Borowski, Andrzej Trojak, Marek 
Sztefko postanowiło przyznać : 

•  W kategorii  przedszkola i klasy I – III: 
I miejsce dla solisty Oskara Maciejowskiego        

ZSP z Grodźca, 
II miejsce dla Przedszkola nr 4 ze Skoczowa, 
III miejsce dla z ZSP w Iłownicy. 

• W kategorii klasy IV – VI: 
I miejsce dla duetu Ola Adamiec i Agnieszka 

Bąk z ZSP Mazańcowice. 
II miejsce dla grupy wokalnej z SP Chybie, 
III miejsce dla Zespołu Wokalnego z ZSP 

Wieszczęta 
• W kategorii gimnazjum i ponadgimnazjalne: 

I    miejsce Zespół Wokalny Gimnazjum Jasienica, 
I    miejsce  indywidualnie Roksana Gawlas 

z Rudzicy, 
II   miejsce „Amarant” DK Włókniarz  

Bielsko-Biała, 
III  miejsce Trio z Gimnazjum w Mnichu. 
 
Koncert laureatów odbył się 29 stycznia w filii 

Gminnego Ośrodka Kultury w Rudzicy. Tłumnie 
przybyłą publiczność oraz zaproszonych gości przywi-
tała dyrektor GOK Agnieszka Bronowska. Następnie 
radni Czesław Machalica i Mirosława Hawełek wrę-
czyli laureatom dyplomy, pamiątkowe figurki oraz 
symboliczne nagrody pieniężne. Po rozdaniu nagród 
przyszła pora na występy. Jasełka przedstawiły zespo-
ły, które zajęły pierwsze miejsca w kategorii przed-
szkola i klasy I i III, a kolędy i pastorałki zaśpiewali 
zdobywcy pierwszych miejsc wszystkich kategorii. 

Organizatorzy jeszcze raz składają gorące gratula-
cje wykonawcom oraz zapraszają do udziału w kolej-
nych edycjach konkursowych. 

Obie imprezy odbyły się pod patronatem Wójta 
Gminy Jasienica.      

 
ZP
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Anieli się w niebie cieszą, pasterze do szopki śpieszą!  
Hej, kolęda, kolęda! 

 

Koncert Jubileuszowy 
 
    
Czym jest muzyka? Nie wiem. 
Może po prostu niebem 
z nutami zamiast gwiazd. 
Może mostem zaklętym, 
po którym instrumenty przeprowadzają nas. 
Wszystko - jak raz ktoś orzekł - 
muzyczne ma podłoże, 
nawet księżyca blask. 

                Ludwik Jerzy Kern  
      
    Unosząc się ponad filozoficzne tezy - nade wszyst-
ko muzyka  jest sposobem na przyjemne i wartościo-
we spędzanie czasu. 

Bez wątpienia miło i przyjemnie niedzielne popołu-
dnie, dnia 15 stycznia, spędzili wierni zgromadzeni  
w rudzickiej świątyni.  A to za sprawą przepięknego 
koncertu kolęd w wykonaniu dzieci i młodzieży Gim-
nazjum im. Jana Pawła II oraz  Zespołu Szkolno- 
-Przedszkolnego w Rudzicy. Uczniów do występu 
przygotowali Państwo Beata i Jan Borowscy. Był to 
koncert jubileuszowy, który wieńczył dwudziestolet-
nią działalność chóru, a zatem oprócz obecnych jego 
członków, wystąpili również dawni wykonawcy i in-
strumentaliści.   

     Nie dziwi zatem fakt, że w świątyni zgromadziło 
się bardzo dużo osób, pragnących  wysłuchać wspa-
niałego wykonania kolęd i pastorałek. Wśród przyby-
łych gości  znaleźli się przedstawiciele władz: Wójt 
Gminy Janusz Pierzyna z małżonką, zastępca Wójta 
Krzysztof Wieczerzak, Przewodniczący Rady Gminy 
Jasienica Jerzy Czudek,  Poseł RP Stanisław Szwed, 
Członek Zarządu Powiatu Bielskiego Stanisław Pięta, 
Radni Rady Gminy Jasienica, Radni Powiatu Biel-
skiego, przewodniczący organizacji działających na 
terenie Rudzicy.  

Młodych artystów, ich opiekunów oraz publiczność 
słowami pełnymi ciepła i życzliwości przywitał  
ks. kanonik Jan Gustyn.  

Po słowach powitania i przedstawieniu krótkiej hi-
storii chóru, którą przybliżył zebranym dyrygent Jan 

Borowski, przyszedł czas na występ – prawdziwą 
„ucztę duchową” .  

Młodzi chórzyści z wielkim zaangażowaniem i ra-
dością wykonali przygotowane utwory, które publicz-
ność nagradzała jak najbardziej zasłużonymi brawami. 
W trakcie spotkania nie zabrakło również poezji. 
Zgromadzeni goście wysłuchali kilku wierszy o bożo-
narodzeniowej tematyce, które recytował sam autor – 
znany i ceniony poeta z Rudzicy Juliusz Wątroba.  

Po pięknym koncercie  przyszedł czas na podzię-
kowania, gratulacje i życzenia.  Wielu sukcesów, cie-

płej i cudownie reagującej publiczności, owacji na sto-
jąco i bisów, życzyli między innymi: Wójt Gminy Ja-
sienica, Przewodniczący Rady Gminy, Radni i Rada 
Sołecka z Rudzicy, przedstawiciele powiatu, Prezes 
Towarzystwa Miłośników Rudzicy oraz nauczyciele 
gimnazjum, którzy  na ręce dyrygentów  złożyli kwia-
ty  i pamiątkowe statuetki.  
     Za okazaną pomoc i wsparcie,  wszystkim tym, 
którym działalność chóru jest bliska sercu, Państwo 
Borowscy wręczyli upominki opatrzone napisem 
„Przyjaciel Chóru”.  
     Z tych niezwykłych, wspólnie spędzonych chwil 
pozostały  miłe wspomnienia, które pozwolą cierpli-
wie czekać na przyszłoroczne spotkanie. 

Z. P. 
 

Foto. Janusz Krywult 
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„Ucha nadstawiam, słucham jak gra. Muzyka we mnie - w muzyce ja...” 
 

V Festiwal Piosenki 
 
     
Nie od dziś wiadomo, że muzyka łagodzi obyczaje; 
uspokaja umysł, pomaga znosić trudy codzienności, 
pociesza strapionych, a kiedy trzeba, pobudza do 
walki. Każdy czasem „nuci coś pod nosem”, ale nie 
każdy potrafi stanąć na scenie i zaśpiewać dla tłumu 
zgromadzonych gości. Wymaga to nie tylko talentu, 
ale przede wszystkim ogromnej odwagi. Młodych 
wykonawców, trzynaście solistek - uczestniczek V 
Edycji Szkolnego Festiwalu Piosenki, dnia 23 
stycznia, gromkimi brawami powitali rówieśnicy. Do 
konkursu uczennice przygotował dr Jan Borowski, 
który podczas występów mocno trzymał kciuki za 
swoje podopieczne. Młode artystki zaprezentowały się 
znakomicie! Uczniowie Gimnazjum im. Jana Pawła II 
w Rudzicy wysłuchali ciekawego repertuaru -  
pojawiły się bowiem utwory sprzed lat, między 
innymi wielki hit Tiny Turner pt. „Simply the best”, 
czy niezwykle trudny  „Sen o Warszawie” autorstwa 
zmarłego w 2004 roku Czesława Niemena.  
Nie zabrakło piosenek wymagających znajomości       
i prawidłowej wymowy języka angielskiego - 
fantastyczne wykonanie "Bring me to life", czy 
wielkiego przeboju "Hallelujah” napawało nauczycieli 
tegoż języka wielką dumą! Wykonawcy i publiczność 

bawili się doskonale, a dwie uczestniczki zostały 
nagrodzone owacją na stojąco. Jury w ośmio-
osobowym składzie miało do podjęcia wyjątkowo 
trudną decyzję. Wszystkie uczennice zasłużyły na 
nagrodę, co w swoim przemówieniu wyraźnie 
podkreślił dyrektor gimnazjum, mówiąc: „Każda        
z Was odniosła dziś zwycięstwo!”.  
        Srebrne Dyplomy otrzymały: Edyta Grelowska, 
Kinga Borek oraz Karolina Szczerbowska. Dyplomy 
Złote trafiły do rąk Wioletty Bartosz, Angeliki Siąkały 
i Beaty Walas. Monika Komędera i Żaneta Zontek 
zajęły miejsce III, Martyna Moskała i Kasia Kaliwoda 
II. Na najwyższym miejscu na podium stanęły z kolei 
Gabriela Kaliwoda i jej młodsza koleżanka Roksana 
Gawlas, która tego dnia pełniła również rolę 
konferansjerki. Grand Prix piosenką T. Turner 
wywalczyła uczennica klasy IIIa Aneta Tomiczek, 
która  rzeczywiście była „the best”!  
        Wszystkim uczestniczkom dziękujemy za 
wspólnie spędzony czas i składamy serdecznie 
gratulacje! Pamiętajcie -  piosenka jest dobra na 
wszystko!  

          Paulina Majewska-Świgoń 

 
 

„SILVA RERUM - POKŁOSIE” 
 
„Zamiast wstępu... 
...Z zadowoleniem należy powitać książeczkę napisaną 
przez czynnego proboszcza o swoim duszpasterzu i ro-
dzinnej parafii. Godną pochwały jest myśl ukazania pracy 
kapłańskiej i życia parafialnego sprzed przeszło pół wieku. 
Tym bardziej, że czyni to autor z wielkim szacunkiem dla 
człowieka i rodzinnej ziemi. Może to być przykładem 
zdrowego i bardzo dziś potrzebnego patriotyzmu lokalne-
go. Jest to o ile mi wiadomo pierwsza próba przedstawie-
nia przez kapłana sylwetki swego proboszcza i rodzinnej 
parafii. Jest też świadectwem o samym autorze, który po-
trafi dostrzec walor duszpasterzy poprzednich generacji    
i korzystać z ich doświadczeń w swojej pracy duszpaster-
skiej. Jest to na pewno godna naśladowania cnota...” 
Ks. Antoni Dreja 
Ze strony internetowej http://www.archidiecezja.katowice.pl 
  
Tak  pięknie o autorze ks. kanoniku Alojzym Oleksiku i jego 
książce„Lubsza, ks. Brzoza i...” wydanej w 2002 r., pisał 
ksiądz profesor Antoni Dreja. W 2005 roku nasz zacny kapłan 
wydał książę „Reflektorem przez...”, a przed końcem 2011 r., 
liczącą 200 stron książkę „SILVA RERUM -  POKŁOSIE”. 
Pozycja ta jest zbiorem różnych wiadomości, dokumentów       
i fotografii rzucających światło na pewne wydarzenia z prze-
szłości jak również wspomnień i poezji.                                                                                                          

(RB) 
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… Z   G Ó R K I … 
Co za dziwy ! 

     
Wreszcie zima w środku zimy. Co za cuda, co za 

dziwy! Choć już wydawało się, że jest wiosna albo je-
sień. Wiosna, gdy kwiatki, jak gdyby nigdy nic, poja-
wiły się na łąkach, drzewa puszczały pąki, a pszczela-
rzom nerwy, bo pszczoły – jak niegrzeczne maluchy- 
nie chciały zasnąć. A jesień, gdy mgły zasnuwały sza-
rym muślinem zdezorientowaną ziemię. Jednym sło-
wem zima kpiła w żywe oczy kalendarzom kolorowo 
rozwieszonym na ścianach. I już cieszyliśmy się, że    
u nas prawie Afryka (sam widziałem kilku Murzy-
nów!), a tu nagle, niespodziewanie, jak grom z jasnego 
nieba, z pochmurnych niebios zaczął padać ŚNIEG! 
- Cosik biołego z góry leci! – krzyczą przerażeni          
i zdziwieni drogowcy – Co to?  
Manna? A może ktoś na wysokościach przepuścił 
przez zniszczarkę podania o przyjęcie do nieba? 
- Zrobimy bałwana, bałwana! – cieszą się opatulone 
dzieci. 
- Jakby ich mało było dookoła (oczywiście bałwanów, 
nie dzieci) – mruknął, zdegustowany takim obrotem 
sfer niebieskich, ojciec kilkuosobowej gromadki, któ-
rego żona wygoniła z cieplutkiego domu na zimny       
i zaśnieżony świat, jakby był polarnikiem, albo pin-
gwinem na Antarktydzie, albo Eskimosem zastanawia-
jącym się nad tym, jak tu się w tak ekstremalnych wa-
runkach rozmnażać. No jak? 

- Jaki to szczęści, że kurzi!- 
odetchnęli z ulgą górale. Cepry 
przyjadą, dutki zostawią, noży-
ska połamią…i o to właśnie 
chodzi. 
„ Pada śnieg, pada śnieg…” – 
dzwoni mi w uszach, po raz 
setny, amerykańska kolęda, 
rozbrzmiewająca od jesieni w hipermarketach, kła-
miąca tak samo jak reklamy niby najlepszych towa-
rów. Wreszcie jednak prawdziwa, choć już się jej nie 
da  słuchać, bo co za dużo, to nie zdrowo! 
 Ale za miastem taki spokój, że słychać jak spadają 
gwiazdki śniegu – pięknie, majestatycznie. Wszystkie 
wprawdzie sześcioramienne, ale każda inna, jedyna, 
bo niebo (i ziemia) nie tolerują identyczności, są za 
różnorodnością. Pewnie dlatego tyle spojrzeń na zimę. 
Jedne pełne zachwytów ( ach jak cudnie, jak malowni-
czo, jak bajkowo…), inne mniej entuzjastyczne (po co 
znowu przyszła, dość już tego palenia i odśnieżania, 
kiedy wreszcie się skończy…). 
  Tylko śnieg przygląda się spokojnie i zimno wszyst-
kiemu, choć w słońcu skrzy się kolorowo, a w cieniu 
szary jak nasze duszyczki. Ale cieszmy się i ze śniegu, 
bo może to puch z anielskich skrzydeł, który prędzej 
czy później stopnieje, by ustąpić miejsca, rozpychają-
cej się zielonością, rozbuchanej wiośnie. 

  Juliusz Wątroba 
   
 

To je moja nagroda 
Witóm piyknie 
 

Kożdy, kie kóńczy sie rok, zaczyno robić remanynt, wiela zy-
skoł, wiela stracił, co móg zrobić, a nie zrobił i z takigo rachunku 
wychodzi mu abo strata, abo zysk, abo wloł wyloł. Jo też siednył 
żech se w tym starym roku i łobezdrzył sie do zadku, coby pora-
chować moji zyski i straty i wyszło żech je na plusie.  

Bo je żech jako tako zdrowy, dobrych, życzliwych ludzi wedla 
mie nie brakuje, a za to moji godani, nie jyno w naszej gminie, ale 
też w inszych miejscach dostołech podziynkowani, a niekiedy        
i nagrody i z tego sie cieszym. Ale zdo mi sie, przeca jo nic wielki-
go nie robiym. Tu żech sie urodził i nie gańbiym sie godać tóm 
mowóm naszych prałojców i to je moja wielko nagroda.  
Nagrodóm je też, kie na dródze spotykóm mojich czytelników, kie-
rzy mi dziynkujóm za ty moji łopowiadania. A jedna młodo panicz-
ka prawiła mi, że kupiła se słownik gwarowy, coby sie też jeji 
dziecka łuczyły we szkole nie jyny łobcej mowy, kiero je dzisio 
strasznie potrzebno, ale też znały mowe swojich starzyków.  
Nagrodóm mojóm sóm kónkursy gwarowe łorganizowane po na-
szych szkołach. 
Nagrodóm je też zaproszyni mie na 45 Festiwal Folkloru Polskiego 
do Bukowiny Tatrzańskiej, kaj żech łopowiedzioł ło tej naszej 
piyknej Ziymi Cieszyńskij, ło naszych zwyczajach i pieśniczkach.  
Móm też w wielkij zocy zaproszyni Towarzystwa Społeczno-
Kulturalnego „Zagroda” w Buczkowicach na wielkóm impreze. Ze-

szli sie na nióm nie jyny buczkowiczanie ze swojimi radnymi, ale 
też radni powiatu biylskigo. Poświyncóno łóna była gwarze i łod-
daniu do rónk czytelników „Słownika gwary buczkowickiej”. Były 
też zaproszóne zespoły regiónalne z Podhalo i ze Szczyrku, kiere 
pokozały swój dorobek i piykno swoji ziymi.  
Gawyndziorz z Podhalo swojóm godkóm rozbawił publiczność, 
paniczka z Ziymi Żywieckij łopowiedziała piyknóm historyje, zaś 
paniczka z Górnego Ślónska godała ło swoji piyknej wsi. A potym 
przyszła kolejka na mie. 
Łopowiedzioł żech ło naszej Cieszyńskij Ziymi, ło moji dziedzinie, 
kaj ludzie sóm życzliwi i łuśmiychniynci, ło tych naszych pieśnicz-
kach, kiere sóm tak piykne, że słyszy sie ich śpiywać w inszych 
zakóntkach naszego kraju. Spómnioł żech im też naszych starzy-
ków, kaj starka mieli nieroz połotany fortuch a starzyk stary kabot, 
ale ich serca wyszyte były złotymi niciami dobroci i miłości. Nieroz 
na stole brakło chleba, ale musiała być ksiónżka, z kierej brali 
móndrość i wiedze. Przypomniołech im też, że ta naszo ziymia je 
wyjóntkowo, bo kierysi móndrzejszy łody mie powiedział, że „po-
wstała z łuśmiychu Bożego”. Kie żech już kończył to moji łopowia-
dani, muzykanci za mojimi plecami piyrsze z cicha, a potym coroz 
głośni zaczyli grać tom nejpiykniejszóm naszóm pieśniczke „Szumi 
jawor szumi”. Zaś na widowni ludzie zaczyli stować jedyn po dru-
gim i śpiywali „mało nóm, mało nóm do szczyńścio potrzeba, byle 
była praca i kawałek chleba, byle nasze góry i nasze doliny, pełne 
były śpiywu i szwarnej dziywczyny.”  

str.18 
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Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy 
zaprasza na spotkanie z cyklu 

„Józef Bożek wynalazca z Bier” 

KUCHNIA  
MOLEKULARNA 

Spotkanie odbędzie się w niedzielę 
26.02.2012r.  o godz. 1700 

w filii GOK Biery. 
W programie:  
o -wystawa prac oraz rozdanie nagród zwy-

cięzcom konkursu „Józef Bożek wynalazca 
z Bier” – III edycja 

o -pokaz kuchni molekularnej w wykonaniu 
Łukasza Konika 

wstęp wolny 
 

Józef Bożek (ur. 1782, zm. 1835) - konstruktor-
mechanik i wynalazca pochodzący ze Śląska Cieszyń-
skiego. Urodził się w Bierach jako syn miejscowego mły-
narza, Mikołaja i Marii z domu Duda. Ochrzczony został 
w kościele w sąsiednim Grodźcu. Dzięki pomocy ówcze-
snego wizytatora szkolnego, ks. Leopolda Szersznika, zo-
stał      w 1799 r. przyjęty do gimnazjum filologicznego  
w Cieszynie, w którym ukończył trzy klasy. Po jego 
ukończeniu, w poszukiwaniu pracy  i nauki wywędrował 
ze Śląska Cieszyńskiego. W latach 1803-1805 studiował 

w morawskim Brnie mechanikę i matematykę, po czym przeniósł się do Pragi. 
Tam od 1805 r. był słuchaczem Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Praskiego. Od 1806 r. był mechanikiem  
i zegarmistrzem w tamtejszym Instytucie Politechnicznym. W Pradze powstała większość konstrukcji Bożka: 
precyzyjny zegar dla Instytutu Astronomicznego, automatyczny warsztat tkacki i postrzygarka sukna, maszyna 
do szlifowania zwierciadeł oraz liczne udane protezy rąk i nóg dla inwalidów wojennych. Tam też, prawdopo-
dobnie nic nie wiedząc o lokomotywie Anglika Stephensona z 1814 r., zbudował pierwszy na kontynencie euro-
pejskim powóz z napędem parowym (w 1815 r.), a później i łódź z parowym silnikiem (w 1817 r.). Józef Bożek 
był o rok młodszy od George'a Stephensona. Wynalazki ich powstały prawie w jednym czasie. Obaj napotkali na 
liczne trudności, pragnąc wdrożyć swoje rozwiązania techniczne.  
Józef Bożek wynalazkom i konstrukcji maszyn poświęcił całe życie. Do dnia dzisiejszego zachowało się tylko 
29 pozycji w rejestrze ks. Szersznika- są to np.: potrójnie złożona dźwignia, katapult okrętowy, elewator, itd. 
Bożek zmarł w biedzie i osamotnieniu, gdyż Praga nie znalazła wtedy środków na doskonalenie i rozwój jego 
konstrukcji (ale obecnie Czesi uznają go za „czeskiego wynalazcę”). Zofia Kossak uczyniła go bohaterem opo-
wiadania "Czarodziej (w książce "Nieznany kraj"), krótkie opowiadanie poświęcił mu również Gustaw Morci-
nek.  Dzięki staraniom rodziny i mieszkańców Bier, w 1987 roku Komisja Turystyki Górskiej PTTK zatwierdzi-
ła nowy szlak turystyczny Jasienica-Biery-Nałęże, który wiedzie środkiem rodzinnej miejscowości Bożka. Szlak 
ma kolor czerwony i prowadzi w kierunku Błatniej. W Gminnym Ośrodku Kultury w Bierach wmurowana w 
ścianę jest pamiątkowa tablica poświęcona jego osobie, która została ofiarowana i odsłonięta przez jego potom-
ków w 1987 roku. 

 
Kuchnia molekularna  to sztuka! To właśnie hasło 
przyświecać będzie temu wyjątkowemu wydarzeniu. 

Czym jest kuchnia molekularna? 

 

„Kuchnia molekularna poszerza spektrum klasycznej sztuki 
kulinarnej i otwiera nowe światy smakowe, aromatyczne i do-
świadczenia a wytwory tej magicznej kuchni są czasem tak 
zachwycające, że można je wystawiać jako eksponaty w ga-
leriach sztuki..."  
Cytowane powyżej zdanie jednego z mistrzów sztuki 
kulinarnej podziela coraz większe grono miłośników dobrego  
i ciekawego jedzenia. Kuchnia molekularna podbija świat. Jej 
pokazy budzą ogromne zainteresowanie, ma wielu fanów ze 
świata amerykańskiego biznesu i polityki takich jak znany 
burmistrz Nowego Jorku - Michael Bloomberg.  
Zainspirowany nią, aktor, Keanu Reeves tworzy w Kalifornii 
własne restauracje. 
Molekularne gotowanie to nie, jak może się wydawać, prze-
twarzanie produktów za pomocą chemii, ale przyrządzanie 
dań z całkowicie naturalnych składników. W dużej mierze po-
lega to na zasadzie dekonstrukcji, czyli rozkładaniu dań na 
czynniki. Ma to na celu osiągnięcie idealnego, czystego i do-
skonałego smaku potraw.  
„Istota, jak dawniej, tkwi w gotowaniu” – mówi Heston 

Blumenthal, szef kuchni w prestiżowej podlondyńskiej restauracji The Fat Duck. 
W polskich mediach trwa dyskusja nad tym czy kuchnia molekularna jest sztuką czy też nauką. Pewnie jest i jednym i drugim, ale przede 
wszystkim jest cudowną zabawą z zaskakującymi smakami, aromatami i temperaturą. Zabawą dostępną dla każdego, kto przejawia cie-
kawość, obecną przecież w większym lub mniejszym stopniu w każdym z nas.  
Nową gwiazdą kuchni molekularnej w tej części Europy jest Łukasz Konik. Na swoich pokazach w lekkiej, błyskotliwej i pełnej żartów at-
mosferze przybliża widzom tajniki przygotowywania produktów w ciekłym azocie lub smażenia w wodzie.  

http://www.lukaszkonik.pl/ 

Józef Bożek                                                      Replika wozu parowego 

według projektu Bożka 
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Iwona Loranc to jedna z najwybitniejszych interpretatorek piosen-
ki artystycznej w kraju. 
Jest laureatką licznych nagród przyznawanych za wybitne osiągnięcia 
artystyczne, między innymi Grand Prix Przeglądu Piosenki Aktorskiej 
we Wrocławiu, Festiwalu Piosenki Studenckiej w Krakowie i Festiwalu 
Piosenki Artystycznej w Rybniku. Od tego czasu święci triumfy w śro-
dowisku poezji śpiewanej, aktorskim. Z powodzeniem koncertuje, 
śpiewa i gra w teatrach Warszawy, Katowic, Bielska-Białej, Wrocławia. 
Iwona Loranc bierze udział w licznych produkcjach telewizyjnych. Jej 
atutem jest sceniczne skupienie i ogromne wyczucie tekstu, proste,        
z serca płynące interpretacje piosenek. Jej aksamitny, ciepły alt prowa-
dzi słuchacza w świat przemyśleń o życiu, przemijaniu, radości, smut-
ku, w krainę miłości... O tym właśnie opowiadają utwory Marka Gre-
chuty, Agnieszki Osieckiej, Jonasza Kofty, Tomka Wachnowskiego, 
które usłyszycie Państwo w recitalu "Znaki na niebie". 
Zapraszamy Państwa w niezapomnianą podróż sentymentalną... 

http://iwonaloranc.pl/ 

Miłosz Wośko -  Absolwent 
Wydziału Reżyserii Dźwięku w 
Warszawie, Aranżacji i Kompozycji 
w Katowicach, pianista, autor tek-
stów.  Współpracował m.in. przy 
nagraniach płyt Afro Kolektyw 
„Czaro widzę”, Smolik „3”, Maryla 
Rodowicz „Jest cudnie”, Ania Stęp-
niewska „Na mojej drodze”, Iwona 
Loranc „Znaki na niebie”. Jest auto-
rem większości muzyki i tekstów 
zespołu Fizz the Fire oraz muzyki 
do filmów krótkometrażowych.  
Koncertuje z takimi artystami jak 
Anna Stępniewska, Iwona Loranc, 
Tomasz Wachnowski oraz zespoła-
mi Afro Kolektyw, Bisquit. 

Spotkanie Opłatkowe  

w Roztropicach 
 

W dniu 20 stycznia 2012 roku w remizie w Roztropicach, jak co roku 
mieszkańcy uczestniczyli w  spotkaniu opłatkowym, które tradycyjnie 
zostało zorganizowane przez Radę Sołecką, Koło Gospodyń Wiejskich 
 oraz Ochotniczą Straż Pożarną w Roztropicach. Licznie przybyli goście 
mogli obejrzeć „jasełka” wystawione przez dzieci  Szkoły Podstawowej 
w Wieszczętach oraz posłuchać kolęd i pastorałek w wykonaniu chóru 
parafii ewangelicko-augsburskiej w Wieszczętach.        
W przyjaznej atmosferze, przy suto zastawionych stołach, roztropicza-
nie, przedstawiciele władz samorządowych oraz księża łamali się opłat-
kami, życząc sobie wszystkiego co najlepsze. Organizatorzy serdecznie 
dziękują przybyłym gościom, chórowi, występującym dzieciom i spon-
sorom: Spółdzielni Mleczarskiej „Biel-ser”, Instytutowi Zootechniki w 
Grodźcu, Panu Dawidowi Szymali, Pani Teresie Biel, sklepowi spo-
żywczemu Pani Talik oraz Paniom przygotowującym posiłki - bez któ-
rych to świąteczno-noworoczne spotkanie nie mogłoby się odbyć. 

 
UWAGA!!! 
              UWAGA!!! 
  
Od 1 lutego 2012 roku zmie-
niają się godziny pracy Staro-
stwa Powiatowego w Bielsku-
Białej. 
Urząd czynny będzie w nastę-
pujących godzinach: 
- poniedziałek, wtorek, środa 

od godz. 730 do 1530 

- czwartek   
od godz. 800 do 1700 

- piątek  

od godz. 800 do 1500 
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Z KART HISTORII 

XVII – wieczny spis mieszkańców Iłownicy. (ciąg dalszy) 
 

Znaczenie dokumentu. 
Znaczenie spisu dla dziejów Iłownicy (i nie tylko) jest ogromne. Po pierwsze, dzięki niemu możemy poznać 

nazwiska chłopów iłownickich. Pod tym względem jest to unikatowy dokument na terenie Śląska Cieszyńskiego. 
Dowiadujemy się też, jakie były wymiary pańszczyzny. Spis podaje jakie zboża wtedy zasiewano – pszenica, 
owies i żyto. We wsi była karczma i młyn. Jest też mowa o kucharzu, który płaci tylko czynsz za chałupę. Praw-
dopodobnie mieszkał on w jakimś domu blisko dworu, gdzie pracował w kuchni. Spis przedstawia przekrój spo-
łeczeństwa iłownickiego. Chłopi zostali spisani według stanu. Dzielą się na siedlaków (w sumie ośmiu, pańsz-
czyznę oddawali tylko w naturze), zagrodników (szesnastu, oprócz pańszczyzny w naturze, odrabiali jeden dzień 
w dworze jedną osobą w tygodniu, w czasie żniw dwiema osobami), chałupników (też szesnastu, wśród nich ga-
jowi, stawowy, karczmarz, kucharz, młynarz, i być może szewc. Mógł nim być Janek Szczyrbowski, który odra-
biał pańszczyznę tylko sześć dni w roku, w czasie żniw. Szewc był w Iłownicy już od XVI wieku) i wreszcie 
komorników i komornice, najbiedniejszych we wsi (podział na część męską i żeńską wynika z faktu, że komor-
nicy zazwyczaj byli ludźmi samotnymi, bez rodziny, choć zdarzały się i rodziny komornicze). W dodatku do-
wiadujemy się z tekstu, że istniał w Iłownicy zakątek zwany „Wreczlawi”, względnie „Wreczlawie”. Nazwa ta 
dziś nie istnieje i nie można jej w żaden sposób zinterpretować. 

Jest jeszcze jedno znaczenie spisu mieszkańców Iłownicy. Dzięki niemu można w przybliżeniu oszaco-
wać liczbę osób zamieszkujących wioskę. Zakłada się, że w II połowie XVII wieku polska, chłopska rodzina 
średnio liczyła pięć osób. Przyjąć jednak wypada dla Iłownicy liczbę cztery.  Trzeba bowiem pamiętać, że lud-
ność księstwa cieszyńskiego poniosła w ciągu wojny 30 – letniej (zakończonej w 1648 roku) spore straty. Kolej-
ne założenie jest takie, że komornicy nie mieli rodzin. A więc bez komorników pozostają 44 osoby ( w tym ku-
charz, karczmarz i młynarz, którzy jednak nie są wymienieni z nazwiska). Liczba ta oznacza jednocześnie 44 ro-
dziny chłopskie. Zgodnie z założeniem o czteroosobowej rodzinie dałoby to w sumie 176 mieszkańców. Doli-
czając komorników i komornice otrzymamy liczbę 195 osób. Do tej liczby trzeba jeszcze doliczyć rodzinę szla-
checką, mieszkającą we dworze. Nie wiemy jednak o niej zbyt wiele. Na pewno żył tam ostatni z rodu Byszyń-
skich – Władysław, który zmarł w 1686 roku. Oprócz niego mieszkał tam Kasper Jugowicz z żoną Ludwiką, ro-
dzoną Byszyńską. Około roku 1667  mogła jeszcze mieszkać z rodzicami córka Jugowiczów – Zuzanna. Są to w 
sumie cztery osoby. Razem więc mieszkałoby w Iłownicy 199 osób.  

Swoją drogą, liczba ta mocno koliduje z protokołem wizytacji biskupiej z roku 1688. Zapisano w niej, że 
parafia rudzicka (którą tworzyły Rudzica z Landekiem, Iłownica i Bronów) ma 231 katolików, a protestantów 
jest bardzo mało. Jak widać, liczba ta mocno odbiega od spisu iłownickiego. Tym bardziej, że kolejny protokół 
wizytacyjny, z roku 1697 podaje liczbę parafian około 600. Jeszcze późniejsza informacja, z roku 1724 podaje 
również liczbę 600 katolików i 150 protestantów w całej parafii. Te liczby dają się pogodzić z liczbą mieszkań-
ców Iłownicy. Jeżeli założymy, że w roku 1667 stanowili oni około 30 % populacji całej parafii (katolików         
i protestantów), to w całej parafii mieszkałoby około 660 osób1.  

Poznanie tych zależności i wykonanie szacunkowych obliczeń nie byłoby możliwe bez spisu mieszkań-
ców Iłownicy. 

Treść dokumentu: 
1672, 4/11 register poddanych, osedlych i powinnosti gegich w statku Gilowniczka

2
: 

Siedlacy: 1 )Michna Woyjtków, wójt, daje opłatę „strzilaneho na Mich” – 18 gr., pszenicy, żyta i owsa po 1 
wiertelu

3
, 4 kapłony

4
, jaj 30 i przędy 2 sztuki. 

2) Manek Koczyk, zboża po 2 wiert., renta jak poprzedni. 
3)Janek Tomków – jak 2. 
4)Jura Adamców - -//-

5
. 

5)Marc.
6
 Sławków - -//- tylko pszenicy 1 w.  (cdn) 

Piotr Kropka 

                                                
1
 W monografii rudzickiej założyłem, że część komorników mogła mieć rodziny, przez liczba mieszkańców  Iłownicy wzrosła 

do 226 osób, a liczba parafian do około 750.  
2
 Chodzi oczywiście o Iłownicę, taka pisownia wywodzi się jeszcze od pierwszego zapisu który brzmiał Gylownita, około 

1300 roku. Pisownia Gilownicza, Gilownica, Gilownicz jest częsta w dokumentach XVI- i XVII- wiecznych.  
3
 Wiertel to ¼ dawnych jednostek miary, głównie objętości, jego wartość w litrach wahała się od 7,5 do 30.  

4
 Kapłon to wykastrowany i specjalnie utuczony kogut. W kuchni staropolskiej XVI i XVII wieku był jednym z ulubionych 

dań. 
5
 Znaki powtarzania się występują w omawianym dokumencie, ale nie wiadomo, czy pisała tak autorka tekstu, czy też 

Franciszek Popiołek ułatwiał sobie w ten sposób pracę.  
6
 Prawdopodobnie skrót imienia Marcin. 
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 „AKCJA ZIMA” 
W związku z trwającym sezonem zimowym 2011/2012 Urząd Gminy Jasienica przypomina mieszkańcom, że 
zgodnie z art.5, ust.1, pkt  4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(Dz. U. z 2005r., Nr 236 z późn. zm.) uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników po-
łożonych wzdłuż nieruchomości należy do obowiązków właścicieli nieruchomości, przy czym za chodnik uznaje 
się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieru-
chomości. 
Ponadto informujemy, że usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg w sezonie zimowym 2011/2012 wyko-
nują w poszczególnych sołectwach następujący wykonawcy:  

Lp. Sołectwo Nazwa i adres wykonawcy 
Nr telefonów kontakto-
wych koordynatora akcji 
zima 

1. Bielowicko „Przewóz towarów i usługi koparkami” s.c.  
Bielowicko 14, 43-396 Świętoszówka 

Józef Gruszka  
695 913 941 

2. Biery „Przewóz towarów i usługi koparkami”  
s.c. Bielowicko 14, 43-396 Świętoszówka 

Maria Bury  
695 931 392 

3. Grodziec „Przewóz towarów i usługi koparkami” 
 s.c. Bielowicko 14, 43-396 Świętoszówka 

Jadwiga Greń  
609 495 840 

4. Iłownica „MENTRAS” Mencnarowski Franciszek  
Iłownica 174, 43-394 Rudzica  

Franciszek Marekwica 
695 913 940 

5. Jasienica Rolnicza Spółdzielnia „Zwycięstwo”  
43-385 Jasienica 829 

Bronisław Szalbot 
693 340 800  
 

6. Landek „MENTRAS” Mencnarowski Franciszek  
Iłownica 174, 43-394 Rudzica 

Kazimierz Majcher 
695 913 980  

7. Łazy Rolnicza Spółdzielnia „Zwycięstwo”  
43-385 Jasienica 829 

Marian Gunia  
693 361 844 

8. Mazańcowice „MENTRAS” Mencnarowski Franciszek  
Iłownica 174, 43-394 Rudzica 

Zdzisław Florek 695 913 
980 

9. Międzyrzecze Dolne  Przedsiębiorstwo Transportowo-Usługowo-
Handlowe   43-392 Międzyrzecze Górne 115 

Maria Iskrzycka  
607 566 413 

10. Międzyrzecze Górne Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna „Rolnik” 
43-392 Międzyrzecze Górne 165 

Maria Głuc-Mrzyk 
609 659 352 

11. Roztropice MENTRAS  Mencnarowski Franciszek  
Iłownica 174, 43-394 Rudzica 

Ludwik Żbel 
695 913 853 

12. Rudzica Tomi-Trans Rafał Tomalik 
43-394 Rudzica 596 

Czesław Machalica 
601 051 399 

13. Świętoszówka „Przewóz towarów i usługi koparkami” s.c.  
Bielowicko 14, 43-396 Świętoszówka 

Grażyna Gaszek 
695 913 853  

14. Wieszczęta Rolnicza Spółdzielnia „Zwycięstwo”  
43-385 Jasienica 829 

Natalia Janica  
695 913 966 

15. 

Odcinek dr. „Starej DK-1 
od skrzyżowania z dr. 
powiatową 4417 (Stara 
E7 – Cieszyńska) do gra-
nicy miejscowości Pogó-
rze, Gmina Skoczów – 
3,7 km  

„EUROVIA” POLSKA S.A. 
55-040 Kobierzyce, Bielany Wrocławskie  
ul. Szwecka 5 

Monika Białoń-Łaba 
33 8152 451, 33 8152 
231 wew. 141 
516 147 980 

 

Zarząd Koła Gospodyń Wiejskich w Jasienicy 

serdecznie zaprasza członkinie KGW na spotkanie z okazji Dnia Kobiet 

 – 8 marca o godz. 15
00 

w sali GOK w Jasienicy  

Zarząd KGW 

15



16  listopad 2011 

Refleksja na temat działalności biblioteki w minionym roku. 
„Książka – to mędrzec łagodny i pełen słodyczy,  

który puste życie napełnia światłem, a puste serca wzruszeniem.”  
/Kornel Makuszyński/ 

 
 

U progu nowego 2012 roku chciałam podzielić się 
z Czytelnikami miesięcznika „Jasienica” kilkoma re-
fleksjami na temat pracy Gminnej Biblioteki Publicz-
nej w Jasienicy i jej filii. 

Jako pracownice biblioteki jesteśmy zadowolone, 
że w minionym roku po raz kolejny wzrosła ilość wy-
pożyczonych książek i czasopism. Użytkownicy na-
szych placówek odwiedzili je 26356 razy i wypoży-
czyli 59388 książek i czasopism, zaś na miejscu udo-
stępniono 9722 egzemplarze. W GBP w Jasienicy 
wzrosła też ilość wypożyczeń książki mówionej, są to 
płyty nagrane głównie w formacie mp3– lektury, po-
wieści i bajki dla dzieci. 

Możemy się również pochwalić wzrostem ilości 
zakupionych książek, nasze księgozbiory wzbogaciły 
się o 2675 zakupionych egzemplarzy. Otrzymaliśmy 
również 525 książek od darczyńców, którym pragnę 
bardzo serdecznie podziękować. 

GBP i dwie filie są już w 100% skomputeryzowa-
ne i odbywa się w nich elektroniczne wypożyczanie,  
a w Filii w Mazańcowicach trwa tworzenie elektro-
nicznej bazy danych. 

Biblioteka jest placówką, która nie tylko wypoży-
cza książki, ale także prowadzi różnorodne formy 
działalności kulturalno-edukacyjnej. O niektórych       
z nich informowałam mieszkańców Gminy Jasienica  
w kolejnych numerach naszego miesięcznika. Realizu-
jemy nie tylko własne programy, ale włączamy się  
w programy ogólnopolskie np. „Cała Polska Czyta 
Dzieciom”, „Tydzień Bibliotek” oraz międzynarodo-

we, takie jak: „Noc z Andersenem” czy „Światowy 
Dzień Pluszowego Misia”. 
Współpracujemy w realizacji projektu pt. „Taniec do-
da nam skrzydeł – integracja w działaniu  
w wiejskiej Gminie Jasienica” współfinansowanego ze 
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego. W GBP odbywają się zajęcia 
warsztatowe z zakresu autoprezentacji i psychologii, 
stylizacji i wizażu oraz artystyczne – decoupage.  

Przypomnę też, że GBP wraz z filiami przystąpiła 
do II rundy Programu Rozwoju Bibliotek, a także 
uczestniczy w programie Fundacji Orange „Akademia 
Orange dla Bibliotek”. 
Wzrost ilości zakupionych książek oraz coraz szersza 
działalność biblioteki jest możliwa dzięki życzliwości 
Wójta Pana Janusza Pierzyny, Rady Gminy z Prze-
wodniczącym Panem Jerzym Czudkiem oraz Komisji 
Kultury i Oświaty z Przewodniczącym Panem Janem 
Bateltem. Wyżej wymienionym Osobom i całemu 
Samorządowi Gminy Jasienica składam bardzo ser-
deczne podziękowania za zrozumienie potrzeb Użyt-
kowników GBP wraz z filiami i wspieranie naszej 
działalności. Chcę również podziękować wszystkim 
instytucjom, organizacjom i osobom prywatnym 
współpracującym z Biblioteką. 

Korzystanie z księgozbiorów, imprez biblio-
tecznych i dostęp do Internetu są ogólnodostępne  
i bezpłatne. Serdecznie zapraszam w gościnne progi 
naszych placówek. 

Maria Hareńczyk  
Dyrektor GBP 

 
 

Stypendia sportowe na 2012 rok przyznane 
 

Wójt Gminy Jasienica działając na podstawie Ustawy o samorządzie gminnym i uchwały Rady Gminy        
w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów spor-
towych, nagród i wyróżnień dla osób fizycznych, które osiągnęły wysokie wyniki we współzawodnictwie mię-
dzynarodowym lub krajowym przyznał stypendia sportowe zawodnikom: Marcie Pastwa i Natalii Suchy – ka-
rate – zawodniczki KS Shindo w Cieszynie;  Markowi Chrapkiewiczowi  - ju-jitsu/judo, zawodnikowi KS 
„Gwardia” Bielsko-Biała; Natalii Krupińskiej i Kamilowi Kupka - skok o tyczce, zawodnicy UKS „Olimp” 
Mazańcowice; Piotrowi Czarnieckiemu - biegi górskie, zawodnik Stowarzyszenia Ultra Beskid Sport Bielsko-
Biała. 

 Zatem  6 sportowców w Gminie Jasienica otrzymało stypendia, które  mają na celu wspieranie rozwoju za-
wodników szczególnie uzdolnionych sportowo, w wysokości po 750 zł miesięcznie. 

 

HARMONOGRAM ZBIÓRKI SZKŁA I PLASTIKU W ROKU 2012 

Rejon Styczeń/luty Kwiecień/maj Czerwiec/lipiec październik 

Landek, Iłownica, Rudzica, Międzyrzecze G. 2.02. 10.04. 24.07 4.10 

Bielowicko, Biery, Grodziec, Łazy, Świętoszówka,  
Roztropice, Wieszczęta 

14.02. 8.05. 2.08 9.10 

Mazańcowice, Międzyrzecze D. 31.01. 22.05 31.07 23.10 

Jasienica 30.01. 24.04 30.07 29.10 
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Informacja dla rolników 
 

Urząd Gminy Jasienica informuje, że rolnik, który chce uzyskać w 2012 roku, zwrot  części wydatków po-
niesionych na zakup oleju napędowego używanego do produkcji rolnej powinien złożyć wniosek do Wójta Gmi-
ny: 
o w terminie od 1 lutego 2012r. do 29 lutego 2012r. wraz z fakturami VAT lub potwierdzonymi przez upo-

ważnionego pracownika Urzędu Gminy za zgodność z oryginałem ich kopiami, stanowiącymi dowód za-
kupu oleju napędowego w okresie od 1 września 2011r. do 31 stycznia 2012r., 

o w terminie od 1 sierpnia 2012r. do 31 sierpnia 2012r. wraz z fakturami VAT lub potwierdzonymi przez 
upoważnionego pracownika Urzędu Gminy za zgodność z oryginałem ich kopiami, stanowiącymi dowód 
zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2012r. do 31 lipca 2012r. w ramach limitu zwrotu podatku 
określonego na 2012r. 

Nowe zasady przyjmowania wniosków wynikają ze zmiany ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku 
akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (tj. DZ. U. Nr 52, 
poz. 379 z póź. zm.), wprowadzonej na podstawie art. 10 ustawy z dnia 22 grudnia 2011r. o zmianie niektórych 
ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. Nr 291, poz. 1707). 
Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zostanie zamieszczony po opublikowaniu przez Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi rozporządzenia w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. 

 

Agencja zakończyła zawieranie umów na świadczenie  
usług utylizacyjnych w 2012 r. 

 
13 firm zawarło z ARiMR umowy na świadczenie w 2012 r. usług 
utylizacyjnych obejmujących zbiór, transport i unieszkodliwienie 
padłych zwierząt gospodarskich.  
 Ponieważ w 2012 r. w poszczególnych województwach usługi uty-
lizacyjne świadczyć będzie od dwóch do dziewięciu firm, Agencja 
przypomina, że rolnicy zanim zdecydują się komu zlecą wykona-
nie takich usług, powinni zapoznać się z maksymalnymi cenami 
oferowanymi przez przedsiębiorców działających w ich regionie.   
Zasady korzystania w 2012 r. z usług utylizacyjnych z dofinanso-
waniem Agencji dla producentów rolnych nie ulegają zmianie w 
stosunku do obowiązujących obecnie.  
Kwota jaką ewentualnie będą musieli zapłacić rolnicy zależy od 
wieku i gatunku padłego zwierzęcia. I tak Agencja sfinansuje za 
rolnika pełne koszty zbioru i transportu padłego bydła, owiec, kóz, 
koni oraz świń, a także pokryje w 100% koszty unieszkodliwiania 
bydła, które ukończyło 48 miesiąc życia oraz owiec i kóz które 

ukończyły 18 miesiąc życia (zwierzęta z tych grup podlegają ba-
daniom w kierunku TSE). Natomiast w przypadku unieszkodliwie-
nia padłego bydła poniżej 48 miesiąca życia, a owiec i kóz poniżej 
18 miesiąca życia oraz świń i koni niezależnie od ich wieku, Agen-
cja może dofinansować do 75% kosztów poniesionych przez pro-
ducenta rolnego. W przypadku producentów rolnych będących 
płatnikami podatku VAT, dofinansowanie Agencji nie obejmuje 
kwoty podatku VAT.  

cennik:  na www.arimr.gov.pl/aktualnosci

W województwie śląskim są to 
następujące podmioty: Telefon Fax 

SARIA POLSKA Sp. z o.o. 12 387 30 65 12 387 30 64 

JASTA Sp. z o.o. 80 006 03 33 44 681 75 81 

ZR-P FARMUTIL HS SA 67 281 42 61 67 281 42 73 

Urząd Gminy Jasienica i Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Bielsku Białej 

organizują w dniu 17 marca 2012r.wyjazd na  

XVIII Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej do Kielc 

Zapisy przyjmowane są w Urzędzie Gminy pok. 102 lub  telefonicznie, tel.: 33 8152451 wew. 132. 
 

 

 

 

APEL  SPRAWIE WPROWADZENIA ZAKAZU NA GMO 
 W POLSCE 

 

W całej Polsce trwa Akcja zbierania podpisów w sprawie wprowadzenie zakazu na GMO w na-
szym kraju. Zachęcamy do włączenia się w kampanię podpisywania i zbierania podpisów pod 
„Petycja w sprawie zakazu rejestrowania nasion, obrotu i upraw roślin GMO w Polsce.  

Petycję można podpisać http://alert-box.org/petycja/rozporządzenie-zakazujące-gmo/ 
lub wydrukować http://alert-box.org/wp-content/uploads/ulotkadoperycji.pdf 



12   luty 2012 

IV Josiynicki Świniobici 
 

Fojt, Sołtys, Rada Sołecko Josiynicy  
Pytómy Was piyknie na IV Josiynicki Świniobici 

„Weście ze sobóm cosik do zapicio, a ło reszte się nie starejcie”. 
 
To mówi samo za siebie. Gospodarze Gminy Jasieni-
ca: Wójt, Przewodniczący Rady Gminy, Sołtys Jasie-
nicy i Przewodnicząca Gminnej Rady Kobiet, u wrót 
jasienickiego GOK witali z serdecznością i uśmiechem 
przybywających na to spotkanie gości, zapraszając do 
stołów, na elegancko przygotowanej sali.  
Kiedy wszyscy już się zebrali, przemówił Wójt Janusz 
Pierzyna. Piękną gwarą Śląska Cieszyńskiego serdecz-
nie przywitał przybyłych gości. Wyraził radość, że z 
zaproszenia skorzystało tak liczne grono „osobistości, 

które tworzą życie duchowe, artystyczne, gospodarcze, 

rolnicze...” Przywitał duchownych Kościoła Ewange-
lickiego i Kościoła Katolickiego, przedsiębiorców któ-
rzy tworzą miejsca pracy i dają zatrudnienie mieszkań-
com gminy, przedstawicieli Rady Gminy Jasienica z 
jej przewodniczącym i radnymi, komendanta Policji, 
przedstawicieli placówek oświatowych i kultury, gaz-
dów, urzędników gminy, strażaków z prezesem i ko-
mendantem na czele, Zespół „Jasieniczankę” wraz z 
kapelą, Zespół „Preludium” oraz wszystkich obecnych 

i Delegację..., ale tu wyjaśnił, że to przywitanie zostało 
zastrzeżone przez Sołtysa Jasienicy Bronisława Szal-
bota do jego wyłącznej dyspozycji. Tedy głos zabrał 
sam Pan Sołtys - zwany Zastępcą Wójta do spraw Ja-
sienicy Dolnej, z której to delegacja przyjechała na na-
szą imprezę i ku radości, i zadowoleniu wszystkich, 
dokonał uroczystego przywitania delegacji z Atrakcyj-
ną Panią Sołtys Jasienicy Dolnej na czele. A Wójt  
przekazał, skrywaną dotychczas wiadomość, że Zacny 
Nasz Sołtys Bronisław obchodzi właśnie sześćdziesią-
tą rocznicę urodzin i złożył mu serdeczne życzenia... 
Sto lat... zabrzmiało na sali, które zebrani, z akompa-
niamentem muzycznym odśpiewali na stojąco.  
„I tak to się zaczęło”...  Zabawa się rozkręcała, a za-
pach świerzyzny ciągnący od kuchni, wzmagał apetyty 
biesiadujących, czemu sprzyjały dobre humory i ser-
deczność gospodarzy. Kto nie był, proszę pamiętać!!! 
Za rok już V Jubileuszowe Josiynicki Świniobici!!!                                         

                                          (R.B.) 

 
 

To je moja nagroda (ciąg dalszy) 
Jo zaś stoł jak wrośniynty w te scyne, a łoczy ze wzruszynio mi 
sie zaszkliły. Czy to ni ma nagroda? 
Za mojóm nagrode poczytujym se też wszystki imprezy folklo-
rystyczne, kiere miały miejsce łóńskigo roku w naszej gminie. 
Spómnym jyno taki: przeglónd zespołów regiónalnych”, dzie-
dzictwo kulinarne, kiere je łorganizowane przez KGW, a łodbyło 
sie na rudzickim kopcu, wielko impreza josiynicki świyniobici i 
moc inszych imprez po naszych dziedzinach.  
Chcym powiedzieć, że sóm łóny niepowtarzalne i piyknie 
wóniajóm, bo sóm przyprawióne, przyprawami kiere wyrosły na 
naszej ziymi, takimi jak mowa, pieśniczka i stary zwyczaj. A 
tych przypraw nie kupi sie w żodnym supermarkecie.  
Ale nejwiynkszóm mojóm nagrodóm je to, że szkolnicy z naszej 
gminy pojechali na kónkurs gwarowy pod tytułym „Po obu stro-
nach Olzy”. Ale pomału, pomału, łopowiym wóm ło tym po po-
rzóndku. 
A było tymu tak: przed łońskim rokym dowiedziołech sie, że w 
Skoczowie łodbydzie sie kónkurs gwarowy do dziecek ze szkół, 
tóż przeca musioł żech tam być, coby posłóchać jak dziecka 
piyknie rzóndzóm po naszymu. Ale żol mi sie łokropnie zrobiło, 
że żodne dziecka z naszej gminy, Jaworzo i Wopiynicy nie bra-
ły łudziału w tym piyknym konkursie. Czyby łorganizatorzy za-
pómnieli, że granica Slóńska Cieszyńskigo kóńczy sie na rzyce 
Białce, a nie na Wiśle w Skoczowie?  
Tóż zaroz na drugi dziyń zadzwóniłech do tych łorganizatorów, 
coby domogać sie ło swoji. Z drugij stróny łodezwała sie pa-
niczka, kieróm żech popytów piyknie, że chciołbych godać z 
łorganizatorami tej wczorajszej szumnej imprezy, kiero łodbyła 
sie w Skoczowie.  

Paniczka zaroz poprosiła jednego panoczka i zaczyli my god-
ke. Przedstawiłech sie piyknie skónd żech je i w jakij sprawie 
szczyrkóm, powiedziołech, że łogrómnie boli mie to, że zapóm-
nieli, że w naszych dziedzinach kaj kóńczy sie granica Ślóńska 
Cieszyńskigo dziecka też rzóndzóm po naszymu, a rechtorzy 
łuczóm ich w szkołach, jak należy dbać i znać swoji korzyni. 
Tóż pytóm Was piyknie, cobyście na przyszły rok dali nóm 
znać, kie tako impreza sie łodbydzie, coby nasze szkolnioki też 
tam mógły sie pokozać.  
I podziwejcie się, łóńskigo roku dostali my zaproszyni, dziecka 
ze Szkoły w Iłownicy razym ze swojóm nauczycielkóm pojecha-
ły 9 grudnia na tyn kónkurs, kiery łodbył sie po czeskij strónie. 
Mógli tam przedstawić stary zwyczaj deptanio kapusty, za kiery 
dostali moc łoklasków i wyróżniyni.  
Mógły też posłóchać swojich równioków z jakóm miłościóm ło-
powiadali ło swojich starzykach i starych zwyczajach.  
„Tu sóm moji korzynie i muszym, znać mowę mojich prastarzy-
ków.” Tak piyknie zakończył swój mónolog jedyn z uczestni-
ków. Dobre nasiyni zostało zasiote w sercach naszych dziecek. 
Dzisio sie jyno pytajóm swoji pani, kie zaś pojadóm na tyn kón-
kurs i ło czym bydóm godać. A je godać ło czym i pokozać nie-
jedyn stary zwyczaj, kiery już w naszej dziedzinie sie stracił. 
Ale z tym nasi rechtorzy ni majóm starości, dyć niejedyn z nich 
wyniós to ze swojigo rodzinnego domu i dzisio mo co przeko-
zać swojim łucznióm. I to je nie jyny moja, ale wszystkich na-
szych mieszkańców wielko nagroda, że staro mowa strój i zwy-
czaj, piykne pieśniczki bydóm przekozywane z pokolynio w po-
kolyni.  

J. N. Josiyniczanin 
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Dyrekcja, Rada Pedagogiczna i młodzież Gimnazjum w Jasienicy 

serdecznie dziękują wszystkim osobom, które wsparły naszą akcję      

i pomogły w organizacji XX Finału WOŚP.  

DYREKCJA GIMNAZJUM W JASIENICY 
gorąco dziękuje wszystkim Rodzicom, którzy 

chętnie włączyli się w przygotowanie 

Balu Sylwestrowego, 

czuwali nad jego przebiegiem oraz upiekli   wspaniałe ciasta.  
Dziękujemy również Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Jasienicy 

za bezpłatne udostępnienie sali oraz Paniom z Koła 
Gospodyń Wiejskich za bezpłatne udostępnienie naczyń. 

Z wyrazami szacunku i wdzięczności : 
Dyrektor Dorota Pękala 

Wicedyrektor Dagmara Ewertowska 

Rada Rodziców, Dyrekcja Gimnazjum, 
Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy 

 
serdecznie zapraszają na uroczysty 

 

KONCERT  BIG   BANDU 
 

pod kierownictwem Stanisława Urbana 
 

Koncert odbędzie się w dniu 19 lutego 2012r. , 
o godz. 17.00, 

w sali widowiskowej GOK-u w Jasienicy. 
 

wstęp wolny 

Turniej w Tenisie Stołowym 
 
W sobotę 17.12.2011 w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Jasienicy odbył się 
Turniej w Tenisie Stołowym o Puchar 
Wójta Gminy Jasienica. Podajemy ofi-
cjalne wyniki. 
Lista zwycięzców w turnieju tenisa 
stołowego poszczególnych kategoriach 
wiekowych: 
Kategoria 40+:  
1. Śliwka Zdzisław  
2. Tokarski Jerzy  
3. Bańczyk Wiesław  
Kategoria 20-39 lat:  
1. Stec Henryk  
2. Widurski Grzegorz  
3. Hawełek Mirosława  
Kategoria 14- 19 lat:  
1. Polaszek Karolina  
2. Nawrocki Marcin  
Kategoria 12-13 lat:  
1. Obracaj Robert  
2. Pierzyna Filip  
3. Stec Konrad  
Kategoria 7-11 lat:  
1. Walas Piotr  
2. Kenig Paweł  
3. Feruga Paweł  
 

Koło  Łowieckie „Ślepowron” w Rudzicy 
 
składa serdeczne podziękowania wszystkim, którzy pomogli nam w organizacji „Biesiady Myśliwskiej”          
w dniu 7. stycznia 2012r., a w szczególności:   
o Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej „Zwycięstwo” w Jasienicy, 
o Bankowi Spółdzielczemu w Jasienicy 
o Firmie „Auto – Wan” – Pan Mirosław Łaciok,  
o Paged Meble S.A. w Jasienicy, 
o  „Ceramika Pilch” w Jasienicy, 
o Firmie  „Polszlif” z Rudzicy – Pan Rudolf Budny,  
o Firmie „Masta” Pan Marian Sypta Bielsko-Biała, 
o Zespołowi wokalno-instrumentalnemu „Preludium” – Pan Stanisław Kubaczka 
A przede wszystkim dziękujemy naszym gościom, którzy uczestniczyli w naszej biesiadzie i wesoło się           
z nami bawili.  
Pragniemy również podziękować właścicielom gruntów, na których prowadzimy gospodarkę łowiecką. 

 „Darz Bór” 
Zarząd 
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SPOTKANIE W KRĘGU ŚWIATŁA 
 
W dniu 20 stycznia 2012 r.w Filii 
Gminnego Ośrodka Kultury w 
Międzyrzeczu Górnym odbyło się 
kolejne "Spotkanie w kręgu świa-
tła", prowadzone przez ks. profeso-
ra Marka Uglorza. Oprawy arty-
stycznej imprezy dokonał chór 
żeński VOCALIS ze Skoczowa, 
który został zaproszony do Chaty 

Międzyrzecze przez księdza profe-
sora. Chór działa przy Parafii 
Ewangelicko - Augsburskiej w 
Skoczowie, a prowadzony jest 
przez dyrygenta Daniela Cichego. 
Świetny dobór repertuaru, perfek-
cyjne wykonanie, barwa głosu 
młodych kobiet pozwoliły nam 
przeżyć na koncercie niezapo-

mniane chwile. Zespół zdobył wie-
le nagród nawet na forum między-
narodowym, wydaje płyty, posiada 
swoją stronę internetową gdzie 
można uzyskać informację o kolej-
nych koncertach. 

Bernadeta Łuszczewska-Gruszka 

 
ATRAKCYJNE MIEJSCA CHIN 

 
Gminny Ośrodek Kultury w Jasie-
nicy, 14 stycznia 2012r. zorgani-
zował w Chacie Międzyrzecze spo-
tkanie Klubu Podróżnika, gdzie zo-
stały zaprezentowane zdjęcia  z naj-
bardziej atrakcyjnych miejsc         
w Chinach. Specjalnym gościem 
spotkania był dr medycyny Pan 
ZHU HUA BAO, który opowiadał 
o tradycji, zwyczajach i życiu co-

dziennym. Odpowiadał na pytania 
zadawane przez licznie przybyłych 
uczestników imprezy. Zaprezento-
wany został pokaz parzenia herba-
ty, połączony z degustacją. Można 
było zobaczyć drobne pamiątki 
przywiezione z Chin: figurki, ma-
py, gazety, widokówki itp. Zostały 
pokazane zdjęcia z Pekinu, który 
obecnie nazywa się Beijing, a także 

z Xi`an, Lujang, Szaolin, Suzhou, 
Hangzhou, Szanghaju. Chiny to 
naprawdę piękny kraj, który warto 
odwiedzić ze względu na wspaniałą 
kulturę, tradycję, rozwój gospodar-
czy, a także sposób życia. 
Na spotkaniu można było wysłu-
chać relacji z podróży do Chin 
Bernadety Łuszczewskiej-Gruszki. 

Bernadeta Łuszczewska-Gruszka 
 

 
NIEZAPOMNIANA KOBIETA ŚLĄSKA CIESZYŃSKIEGO - ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ PILOTKI  

MARII WARDASÓWNY ORAZ WYSTAWA MALARSTWO - TERESY PRYCZEK 
 
Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy, filia w Między-
rzeczu Górnym, zorganizował  w dniu 5 stycznia 
2012r. wernisaż wystawy "Malarstwo - Teresy Pry-
czek" oraz prelekcję zaprezentowaną przez Panią 
Dagmarę Ewertowską pt. "Niezapomniana kobieta 
Śląska Cieszyńskiego - życie i twórczość pilotki Marii 
Wardasówny". Zaprezentowane malarstwo Teresy 
Pryczek to w większości obrazy sakralne, ale także ar-
chitektura Strumienia, krajobrazy i kwiaty. Jednakże 
to co fascynuje odbiorców twórczości plastyczki to re-
alistyczne portrety Ojca Świętego oraz projekty witra-
ży. Swoją twórczością artystyczną upiększa kościoły 

Podbeskidzia. Jej obrazy znajdują się nie tylko w Pol-
sce, ale także w Japonii, USA, Niemczech i Anglii. 
Oprawy artystycznej imprezy dokonały dzieci z Filii 
GOK w Międzyrzeczu Górnym, śpiewając i grając ko-
lędy na gitarach. Chatę Międzyrzecze odwiedzili rów-
nież międzyrzeccy kolędnicy, ubrani w piękne stroje, 
śpiewający beskidzkie pastorałki (w przygotowanej 
własnej aranżacji). Prelekcja prowadzona przez Panią 
Dagmarę Ewertowską wicedyrektor Gimnazjum w Ja-
sienicy cieszyła się ogromnym zainteresowaniem, 
zwłaszcza wśród członków kółka lotniczego i pilotów 
szybowników z bielskiego Klubu Seniorów Lotnictwa. 

Bernadeta Łuszczewska-Gruszka 
 
 

  

 
 
 
 
 
 

Reklama w miesięczniku   

„Jasienica”  

tylko  0,60 zł  za 1 cm2.  

Ogłoszenia drobne 

– 1 zł  - za słowo 
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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 przy-
czynami zgonu a XXI wieku – nowotworami i choro-
bami układu krążenia. Jest to nowy łatwy program na 
rzecz zdrowszego odżywiania, który zapewni ochronę 
przed chorobami cywilizacyjnymi XXI wieku i da to-
bie 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: 900-1700   w soboty  900-1400 
Polecamy:  
� wiązanki okolicznościowe,� bukiety ślubne 
� kwiaty doniczkowe � palmy i wieńce 
� znicze, wkłady �  upominki 

Świadczymy także usługi w zakresie wystroju kościołów, 
dekoracji stołów weselnych  

oraz dostarczamy kwiaty na telefon do domu klienta, 
 wypożyczamy elementy dekoracji, wazony, świeczniki 

W Walentynki 14 lutego czynne od 800-1800 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY 

 

ZAKŁAD KOMUNALNY W JASIENICY 
świadczy 

USŁUGI ASENIZACYJNE 
(wywóz nieczystości ciekłych) 

na terenie sołectw Gminy Jasienica 

Cena 21,09 zł. brutto za m3 

Tel. kontaktowy:   33/815 37 29 
                          lub  662 216 086 

Od dnia 16 stycznia zakład uruchamia drugi pojazd 
asenizacyjny. 
Wszelkie informacje dostępne są także na naszej stro-

nie:  www.komunalny.jasienica.pl 

CENTRUM UBEZPIECZENIOWO-FINANSOWE  
W JASIENICY 

LESZEK OBRACAJ 
 

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

godziny otwarcia  
PONIEDZIAŁEK -  PIĄTEK     9

00 
- 17

00 

SOBOTA                                     9
00

 -  12
00 

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 Pe-
KaO 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:    800-1800 
sobota:                  800-1500 

niedziela:            1200-1400 

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

Wiadomo, że w naszej kwiaciarni będzie 
dominował kolor bordowy.  

�  �  �  �  �  �  �   
8 marca DZIEŃ KOBIET   

 

Zapraszamy więc: 
o zakochanych po piękne róże i nie 

tylko 
o wszystkich Panów po kwiaty cięte    

i doniczkowe 
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   900 - 1700 
w soboty                            1000  - 1300 

 
Kontakt telefoniczny: 609 509 970, 697 981 573, 
(033) 827 63 53 (biuro), (033) 815 31 12 (dom), 
Fax:  (033)  827  49 19 ,    
adres emai l: ubezp_obraca j@inter ia.p l  

                   

�  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 ofe-
rujemy 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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