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Podpisanie Deklaracji Intencji w sprawie powstania   

Jasienickiej Niskoemisyjnej Strefy Przemysłowej. 

 

 Jezus powiedział: „Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc 
wasz trwał”. Życzymy Księdzu  aby Twoje kapłaństwo przynosiło owoc stukrotny i żeby trwał on w sercach pa-
rafian, aby Twoje nauczanie prowadziło ich drogą pełną Bożej miłości, mądrego słowa i miłosierdzia. Niech 
Duch Święty wypełnia Twoje serce, a łaska Boża towarzyszy Ci nieustannie. 

25 lat kapłaństwa ks. kanonika Witolda Grzomby  
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ROZMOWA Z WÓJTEM JANUSZEM PIERZYNĄ 
 

Red.: Panie Wójcie, Dekla-
racja Intencji Jasienicka 
Niskoemisyjna Strefa 
Przemysłowa, została uro-
czyście  podpisana. 
Wójt Janusz Pierzyna:  Tak 
się rzeczywiście stało. Jest to 
już fakt dokonany, który miał 
miejsce 12 października 
2012 r. Po kilku miesiącach 

rozmów i prac związanych z uruchomieniem nie-
zbędnych procedur związanych z zagospodaro-
waniem terenu, który został zakupiony przez Gmi-
nę Jasienica, za 1300 tys. złotych. Został prze-
kwalifikowany w Studium Zagospodarowania 
Przestrzennego Gminy Jasienica, na teren prze-
mysłowo-usługowy, a następnie w planie zago-
spodarowania przestrzennego i tymi decyzjami 
stworzono możliwość napisania wniosku ubiega-
nia się  o środki finansowe. I ten wniosek, tak jak 
wcześniej relacjonowałem, został złożony. Czeka 
teraz na rozpatrzenie. Mamy czas do końca paź-
dziernika na uzupełnienie wniosku odnośnie 
wszystkich pozwoleń - już prawomocnych, na bu-
dowę infrastruktury drogowej. I to dopełniliśmy. 
Wniosek został uzupełniony i złożony. Jest to war-
tość 28 milionów złotych. I za tę wartość staramy 
się zrealizować uzbrojenie tego terenu. Jest moż-
liwość dofinansowania w wysokości 80 % z pro-
gramu Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach. 
Więc myślę, że tym tematem warto się również za-
jąć. Niemniej jednak trzeba myśleć dalej, żeby 
strefa mogła powstać i żeby inwestorzy skorzystali 
z oferty i przyjechali do Gminy Jasienica. Będąc 
dwukrotnie na posiedzeniu Społecznej Rady Re-
dukcji Emisji w Warszawie, w Ministerstwie Go-
spodarki podczas obrad tej rady, której przewod-
niczącym jest Pan profesor Jerzy Buzek,  zadałem 
sobie pytanie czy byłaby również możliwość, aby 
Gmina Jasienica była w przyszłości beneficjentem 
strefy niskoemisyjnej. 
  Głównie chodzi mi, aby energia, produkowa-
na dla potrzeb strefy, była wytwarzana z odna-
wialnych źródeł energii. Nie chodzi tu o wiatraki, 
nie chodzi o urządzenia, które oddziaływałyby ne-
gatywnie na środowisko, ale chodzi mi o panele 
fotowoltaiczne.  

To, co obserwujemy już w Czechach, gdzie fermy 
fotowoltaiczne już powstały. Jest to wykorzystanie 
energii słonecznej, która przetwarzana jest póź-
niej na energię elektryczną. Żeby inwestorzy, któ-
rzy chcieliby zakupić tereny w tej strefie, mieli 
możliwość korzystania z odnawialnych źródeł 
energii , w formie własnej energii, czy własnej in-
stalacji, na dachach firm, które tam powstaną, jak 
również, aby w okolicach tej strefy można było 
wybudować takie instalacje z pomocą środków fi-
nansowych pozyskanych z zewnątrz na ten cel.   

W przyszłym roku zmienia się ustawa energe-
tyczna, każdy z mieszkańców i właściciele firm - 
osoby fizyczne będą mogły produkować energię 
dla celów własnych i ją sprzedawać. To daje na-
stępne możliwości konkurencyjne dla strefy jasie-
nickiej w porównaniu z pozostałymi strefami, któ-
re takich możliwości na dzień dzisiejszy nie mają. 
  Z tym zwróciłem się do Pana profesora Je-
rzego Buzka, jako osoby o największym autoryte-
cie w tej dziedzinie, który zajmuje się tym tematem 
również w Komisji Europejskiej. Zapytałem czy 
jest przychylny pomysłowi Jasienickiej Niskoemi-
syjnej Strefy Przemysłowej. I dostałem pozytywną 
odpowiedź, że tak. Z tym problemem zwróciłem 
się również do Pana prof. Krzysztofa Żmijewskie-
go Sekretarza Generalnego Społecznej Rady Na-
rodowego Programu Redukcji Emisji w Warsza-
wie, aby wsparł naszą inicjatywę oraz do Pana 
Bernarda Błaszczyka - Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska w Katowicach, byłego Wi-
ceministra Ochrony Środowiska. Te trzy osoby     
z wielkim zadowoleniem wyraziły wolę spotkania 
się w Gminie Jasienica na pierwszym spotkaniu 
inaugurującym rozpoczęcie prac związanych        
z utworzeniem Jasienickiej Niskoemisyjnej Strefy 
Przemysłowej.  
Z nieskrywaną satysfakcją odebrałem słowa pro-
fesora Jerzego Buzka, który tak ciepło i w super-
latywach wyraził się o działalności na terenie na-
szej gminy. Początek drogi już jest. Teraz zależy 
od nas, jak my to wykorzystamy. Teraz jest po-
trzebna praca do wykonania, aby spełnić warun-
ki, które dadzą nam możliwość pozyskania na-
stępnych środków na te cele, które  w przyszłych  
latach przełożą się na finanse gminy i przy do-
brym zarządzaniu gminą wpłyną na dalszy jej roz-
wój. 
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II TRANSGRANICZNE FORUM GOSPODARCZE 
 
Red.: W Cieszynie odbyło się II Transgranicz-
ne Forum Gospodarcze. Czy był Pan jego 
uczestnikiem? 
Wójt Janusz Pierzyna: Tak, zostałem zaproszony 
na to spotkanie, nie tylko jako uczestnik, ale i pa-
nelista. W dyskusji, na tematy infrastruktury dro-
gowej, sąsiedztwa przygranicznego, możliwości 
komunikacji i partnerstwa z partnerem czeskim. 
Jak wygląda współpraca, jak wygląda funkcjono-
wanie po obu stronach granicy, z płaszczyzny do-
świadczenia? I trzeba stwierdzić, że z miastem Pe-
trwald współpracuje się nam bardzo dobrze. 
Dzięki tej bardzo dobrej, partnerskiej  współpra-
cy, która w przyszłym roku będzie miała 10 lat, 
mamy możliwości pozyskiwania środków trans-
granicznych. Efektem tej współpracy  jest wybu-
dowanie amfiteatru w Rudzicy, w Międzyrzeczu 
Dolnym, wybudowanie obiektu kulturalno-
sportowego na „Drzewiarzu” w Jasienicy - jako 
punktu transgranicznego, pozyskanie trybun dla 
Mazańcowic i Landeka, pozyskanie namiotu, który 
jest na obiekcie „Drzewiarza” oraz miękkie gran-
ty, które otrzymaliśmy na zorganizowanie prze-
glądu twórczości teatralnej. Mamy jeszcze dwa 

projekty, które wkrótce będziemy również reali-
zować.  

W miękkich projektach jest to dofinansowanie 
30 tys. euro. W projekcie twardym wartość inwe-
stycji przekracza 700 tys. euro. Są więc to duże 
pieniądze i bez współpracy transgranicznej Gmina 
Jasienica nie mogłaby takich kwot pozyskać, ani 
występować o nie. 
Do tego etapu funkcjonowania przygotowaliśmy 
się dobrze i na rozwój naszej gminy pozyskaliśmy 
znaczące kwoty.   
 Podczas obrad tego forum poproszono mnie   
o przedstawienie prezentacji postępu prac  nad 
stworzeniem Jasienickiej Niskoemisyjnej Strefy 
Przemysłowej. Wśród gości byli europoseł, posło-
wie, senatorowie parlamentów polskiego i cze-
skiego, jak również ambasadorowie, konsul, 
przedsiębiorcy. Muszę powiedzieć, że przyjęto na-
sze poczynania w Gminie Jasienica z uznaniem     
i szacunkiem. Świadczy to, że idziemy w dobrym 
kierunku rozwoju naszej gminy.             
 

Dziękuję za rozmowę 
Romuald Bożko 

 
 

 

Przed podpisaniem Deklaracji Intencji w sprawie powstania Jasienickiej 
Niskoemisyjnej Strefy Przemysłowej prof. Jerzy Buzek powiedział: 
                                     

 „Szanowni Państwo, Panie i Panowie 

Właściwie trudno nie popaść w cały cykl pochwał, na temat tego co czuję i myślę będąc wśród 

Was. (…)  Państwo macie fantastyczne warunki inwestowania. Jest to gmina wiejska bardzo 

prężna, nowoczesna, o ogromnej cywilizacji. (…) W takiej gminie, w takich warunkach może 

powstać ta niezwykła strefa, bo ja już traktuję to jako coś, co już powstało, i może to być wzór 

dla całej Polski.  To co ja wiem, to jesteście drugą strefą, ale nie wiem, czy z pierwszą popisa-

liśmy umowy, podejrzewam, że nie. Są dwie czy trzy strefy z którymi negocjujemy, z którymi 

rozmawiamy…  

Idea powstania takiej strefy u was, to jest absolutnie przełomowa inwestycja… To co państwo 

robicie, to jest przełom, robicie to na poziomie gminy, a nie miasta, a wydaje się to jeszcze 

ważniejsze, bo ludzie z miasta często przyjeżdżają na wieś, by złapać oddech, by wypocząć. 
Poza tym gminy wiejskie często mają rozwiniętą turystykę, więc nic dziwnego, że zapotrzebo-

wanie na takie rozwiązania będzie rosło. I my mamy u was, tu w Jasienicy, w waszej gminie 

taki najlepszy wzorcowy punkt doświadczalny w Polsce.    Chcielibyśmy potem promować tę 
jasienicką strefę  niskoemisyjną w całej Polsce. Prosiłbym bardzo, by sporządzać dokumenta-

cję (…) , by później pokazywać jak to zrobiono w Jasienicy, jakie są tego skutki i efekty. 

Skutki będą dobre, bo nam nie wolno inwestować  w nic, w żaden rozwój bez zabezpieczenia 

ekologicznego. (…) Dlatego z wielką przyjemnością podpiszę deklarację.” 
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Gmina Jasienica planuje powstanie  

Jasienickiej Niskoemisyjnej Strefy Przemysłowej. 

 
W piątek 12 października w 

Jasienicy została podpisana 
Deklaracja Intencji w sprawie 
powstania Jasienickiej Ni-
skoemisyjnej Strefy Prze-
mysłowej. W obecności za-
proszonych przedsiębiorców z 
terenu Gminy Jasienica, sołty-
sów  14 sołectw wchodzących 
w skład gminy i gminnych 
radnych Deklarację podpisali  
Premier RP w latach 1997-
2001 i Przewodniczący Par-
lamentu Europejskiego w la-
tach 2009-2011 prof. Jerzy 
Buzek, Regionalny Dyrektor 
Ochrony Środowiska Ber-
nard Błaszczyk, prof. 
Krzysztof Żmijewski – Se-
kretarz Generalny Społecznej 
Rady Narodowego Programu 
Redukcji Emisji           i  Wójt 
Gminy Jasienica Janusz Pie-
rzyna.   

W swoim wystąpieniu prof. 
Jerzy Buzek pogratulował 
Wójtowi Januszowi Pierzynie 
pionierskiego pomysłu utwo-
rzenia niskoemisyjnej strefy 
przemysłowej na terenie 
Gminy Jasienica. Profesor 
podkreślił, że to jedyna w 
kraju gmina, która planuje 
powstanie takiej strefy niskoemisyjnej. Profesor zwrócił też uwagę na fakt, iż strefa ma być eko-
logiczna i niskoemisyjna, co idealnie wpasowuje się w politykę proekologiczną Unii Europejskiej. 

Wójt Gminy Janusz Pierzyna przekonywał, że utworzenie Jasienickiej Niskoemisyjnej Strefy 
Ekonomicznej spowoduje napływ nowych inwestycji i stworzenie nowych miejsc pracy.  Uzbroje-
nie terenu i podwyższenie wartości gruntów, docelowo przeznaczonych pod Strefę da możliwość 
zwiększenia dochodów jednorazowo, poprzez ich zbycie, jak również przełoży się na systematycz-
ne wpływy udziału podatku w dochodach Gminy Jasienica od osób fizycznych i prawnych. Dodat-
kowo utworzenie strefy to promocja całego regionu. Przede wszystkim inwestycja będzie miała 
istotne znaczenie dla rozwoju Gminy Jasienica, przez pryzmat stworzenia nowych miejsc pracy dla 
zamieszkującej tutaj ludności. W obecnej sytuacji społecznej i gospodarczej kraju, tworzenie no-
wych miejsc pracy poprzez podejmowanie bądź rozszerzanie działalności gospodarczej, jest zasad-
niczym warunkiem rozwoju i poprawy życia ludzi. 

Kuba Mazur 
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Nie piszą listów 
nie telefonują 
nie jeżdżą samochodami 
w niebie chodzą na piechotę 
umarli 
Spotkasz ich potem 

                                                                                        ks. Jan Twardowski 
 

           NIE LUBIĘ JESIENI 
 

JESIEŃ JEST PEŁNA KOLORÓW, SŁOŃCA UKRYTEGO W LIŚCIACH I OWOCACH, 
POTEM NADEJDZIE SŁOTA, DNI BĘDĄ CORAZ KRÓTSZE, ZIMNIEJSZE, PRZYGNĘBIAJĄCE. 

DESZCZ I HULAJĄCY WIATR ZA OKNEM, ODARTE Z LIŚCI DRZEWA... NIE LUBIMY TEJ PORY 
ROKU I OBAWIAMY SIĘ, ŻE ZNOWU MOŻE NAS DOPAŚĆ JESIENNA DEPRESJA. 

 
 Wyciszenie 
 Jesiennego przygnębienia trudno uniknąć. Powodują je między innymi mniejsza ilość światła i ciepła. Dłużej 
śpimy, jesteśmy mniej aktywni (wiele energii kosztowały nas urlopowe szaleństwa), pijemy więcej ciepłych na-
pojów, coraz częściej zasiadamy przed zapalonym kominkiem albo blisko pieca czy kaloryfera. Mamy wrażenie, 
że opuściły nas wszystkie siły, ogarniają nas melancholia i przygnębienie. Siadamy na kanapie i niezdolni do ja-
kiegokolwiek ruchu wpatrujemy się w okno, jakbyśmy wraz z odchodzącym latem tracili energię i optymizm. 
 Za ten stan obwiniamy jesienną aurę. Tymczasem to sama natura pokazuje nam, że oto nadchodzi okres wy-
ciszenia, skupienia na własnym wnętrzu i relacjach z najbliższymi nam osobami. Jesień to czas refleksji, gdy na-
sze myśli mogą zaprzestać codziennej gonitwy i skupić się na przykład na przemijaniu. W tym okresie często 
sięgamy do wspomnień, oglądamy nie tylko zdjęcia z ostatnich, jeszcze świeżych wakacji, lecz także chętnie 
wertujemy stare rodzinne albumy i objaśniamy ich zawartość naszym dzieciom czy wnukom. 
 
Skupienie i modlitwa 
 Jesienne wieczory to najlepszy czas na skupienie, modlitwę i rozważania. Pierwszego dnia astronomicznej 
jesieni przypada wspomnienie św. Ojca Pio, 1 października wspomnienie św. Teresy od Dzieciątka Jezus, 4 paź-
dziernika św. Biedaczyny z Asyżu, 16 października św. Małgorzaty Marii Alacoque... Ich świadectwo wiary       
i życie mogą stać się punktem wyjścia do zmian w naszym życiu wewnętrznym i sposobie postrzegania innych 
ludzi. Cały październik jest poświęcony Matce Bożej, która zachęca nas do modlitwy różańcowej.  
 Na początku listopada wspominamy zaś tych, którzy zakończyli już swoje ziemskie pielgrzymowanie.  
Nasze myśli kierujemy ku wartościom wiecznym, nieprzemijającym...  
Wkrótce rozpocznie się Adwent – czas oczekiwania. 
 
Rodzinna jesień  
 Ponurej jesiennej aury nie powinniśmy się obawiać. Rodzinny spacer w poszukiwania śladów jesieni: owo-
ców jarzębiny, kasztanów, żołędzi czy kolorowych liści może być pierwszym krokiem do jej oswojenia. Wspól-
ne przygotowanie przetworów na zimę, gotowanie smacznych i zdrowych posiłków, przygotowanie ogrodu na 
nadejście zimy czy nawet puszczania latawców... Jesienią jest tyle do zrobienia, jeśli tylko mamy na to ochotę. 
 Jesień to czas przemyśleń, które pomogą nam skupić się na  rozwiązaniu spraw wiecznie odkładanych na 
później, ciążących nam jak balast, a to pierwszy krok do odkrycia w sobie radości życia. Chyba że wybieramy 
zupełnie inny sposób na walkę z jesienną aurą: codzienne wielogodzinne samotne przesiadywanie przed telewi-
zorem, z pilotem w jednej ręce i paczką solonych orzeszków w drugiej. Wtedy zmarnujemy dany nam czas, a je-
sienna depresja, przed którą ostrzegają media, z pewnością nas dopadnie.  

Liście, które jesienią spadają z drzew, chciałoby się wskazać jako przykład przemijania. Byłby to jednak zły 
przykład, ponieważ po kilku miesiącach drzewo wypuści nowe liście i nastanie wiosna, dokładnie taka jak była 
wcześniej. 
 
Których Pan znajdzie czuwających 
 Stajemy przed ich grobami, kładziemy wieńce i kwiaty, palimy świece. Patrzymy w ich życie, z którym na-
sze życie było związane – na ich radości, troski, smutki; na ich prace, osiągnięcia, wzloty, błędy, pomyłki, upad-
ki. Ale teraz już cisza. Oni swojego biegu dokonali. Koniec naszego drżenia o nich, zmartwień, kłopotów. Oni są 
w rękach miłosiernego Ojca. 
 Odchodzimy od ich grobów spokojni o nich, a coraz bardziej niespokojni o nas samych i naszych bliskich. 
                                                                                                                   

 ks. Alojzy Oleksik             



 

listopad 2012  7 

… Z   G Ó … Z   G Ó … Z   G Ó … Z   G Ó R K I …R K I …R K I …R K I …    
Perpetuum mobilePerpetuum mobilePerpetuum mobilePerpetuum mobile    

NaRZEKAć może tylko rzeka. Na to, że od lat 
płynie tym samym korytem, że coraz brudniejsza, że 
ryby jakieś liche, jeśli w ogóle jeszcze są. Że gdy jest 
susza, to taka mizerna jak chroniczna anorektyczka,    
a kiedy ciągłe deszcze, to zalewa wszystko i pieni się 
ze złości…  

Tak, narzekać może tylko rzeka, choć to może 
brzmi niedoRZECZNIE. Ale już ludzie nie powinni, 
bo nie wypada, bo przecież mają rozum, podpowiada-
jący, że narzekanie nie ma najmniejszego sensu! Bo 
niczego nie naprawi, nie zmieni, nie stworzy lepszego 
nastroju, nie zmobilizuje do walki z tym, czy owym 
zagrożeniem… 

Ale ludzie narzekają, jak kury, choć nie znoszą ja-
jek. Bo też teraźniejszość to raj prawdziwy, kraina 
szczęśliwości, wyśniona Arkadia dla czarnowidzów, 
fałszywych proroków, czy nawiedzonych sąsiadek, 
przepowiadających koniec świata… 

Aż dziw bierze, że ludzie żyją już tyle tysiącleci, 
choć – wedle krakań -  różnorodnych indywiduów – 
już dawno nie powinni. Życiodajna Siła napędzająca 
do istnienia wszystko, jest mocniejsza od katastrof, 
wojen, zaraz i wszelkich nieszczęść, które przynosi 
niełaskawy czas, a czasem sami sobie  ludzie podrzu-
cają nieszczęście jak jakąś wściekłą, monstrualną świ-
nię…  

Tak to wygląda w skali makro. Widziane z księży-
ca, albo sztucznego satelity. W skali mikro wszystko 
kipi, gotuje się w gorących łebkach, wylewa lawą plo-
tek z kraterów ust, sączy jadem z zaciśniętych warg, 
aż pali w pięty nieprzychylna ziemia… A tu jeszcze, 
przez niezawiniony grzech pierworodny, wyłażą z 
ukrycia i niespodziewanie, choróbska rozmaite, byle 

tylko się człowiek zbytnio nie 
cieszył, a miał jeszcze więcej 
pretekstów do narzekań. Tak 
więc mąż narzeka na żonę, bo 
nie dość, że szkaradna, to jesz-
cze zdradliwa cholera! Żona na-
rzeka na męża, bo nie dość że 
stary i śmierdzi jak cap, to jesz-
cze mało zarabia i pije! Klienci 
narzekają na ekspedientki; ekspedientki na klientów… 
Rząd narzeka na opozycję, bo poczynania rządu skry-
tykuje. Opozycja na rząd, bo nic nie robi. Kibice na 
sportowców, bo za darmo biorą pieniądze… Ksiądz na 
parafian, bo grzeszni i w dodatku skąpi… Parafianie 
na księdza, bo… 

I tak by można ciągnąć ten łańcuszek narzekań bez 
końca i bez sensu, który nawet rozerwany cudownie 
się zrasta, jak odcięte głowy złego smoka z bajki. Ale 
na szczęście Życie, prawdziwe Życie, nic sobie z tego 
nie robi, ale niezmiennie dba o wszystko: by słońce 
nie spóźniło się na wschód, zachód nie zapomniał       
o nocy. By, od czasu do czasu, odkręcić prysznic        
z ożywczym deszczem, czy włączyć dmuchawę hal-
nego. Bo Życie to też taka kosmiczna hiperwaga, do-
sypująca samoczynnie ziarenek dobra, gdy zło zaczy-
na się panoszyć, i ociupinkę soli, żeby ze szczęścia      
i pychy nie poprzewracało nam się w zarozumiałych 
głowach. Zaś próba zmienienia tych odwiecznych 
praw się nigdy nie powiedzie, choćbyśmy mieli pra-
cować, zamiast proponowanych 67. lat, nawet do 97. 
roku życia! 

Juliusz Wątroba

                                                                                    

Upływa szybko życie. 
 
Witóm piyknie. 
Wiosna naszego żywota szybko minyła, lato przeszło i już je-
siyń. Jedyn dziyń gno drugi, tydziyń na tydniym, rok za rokym, 
ja, ja to je prowda, czas hónym żynie. Byli my młodzi, piykni, a 
dzisio sóm my jyny piykni, dyć ty siwe kudliska na głowie, a 
pomarszczóno gymba dowo nóm stateczny wyglónd starzy-
ków, ku kierym sie rade wnuki cisnóm i czekajóm, coby im też 

połopowiadać ło naszej młodości. A my radzi spóminómy ty 
nasze młode roki, kierych nielza było zdzierżeć choćby poróm 
kóni. Dyć dziynki tym spóminkóm zaś my sóm młodzi, czas sie 
wraco, czas naszej młodości, kie byli my zdrowi, gibcy, nie my-
śleli my ło starości, a czas płynył jak potok. Z małej Andzi, Jón-
ka, Heli, Jyndrysa i Pawła zrobili sie stateczni łojcowie, łodpo-
wiedzialni za swojóm rodzine, i ani sie łobezdrzyli jak dziecka 
powylatowały z gniozda rodzinnego, założyli swoji, a łoni już 
sóm starzykami. Kożdy dziyń je podobny do drugigo, a jednak 
inszy, świat sie zmiynio, ludzie łodchodzóm na wieczne łodpo-
czywani. Kaj dzisio je ta Andzia i Jónek, co to do rana na mu-
zyce tańcowali, aż krónfleki zedrzyli, ka je Hela co tak piyknie 

śpiywała ty nasze pieśniczki, a Jyndrys z Pawłym kaj sie straci-
li? Nie tak downo by sie zdało na wiesielach, nie jyny w naszej 
dziedzinie, ale też w cudzych grali, a jaki błozna sie ich trzyma-
ły. Starzy ludzie taki wiesiela jeszcze dzisio spominajóm. Już 
ich nie trefiymy choćby my ich jak chladali, nie szłapióm już po 
naszej dziedzinie. Jyno tabulki na kierchowie przypóminajóm 

nóm ło nich i tyn wiater, co gro staróm pieśniczke, kieróm tak 
ludzie radzi śpiywali, a i dzisio jeszcze sie jóm słyszy śpiywać. 

„Upływo szybko życie, jak potok płynie czas, 
za rok, za dziyń, za chwilę razem nie będzie nas 
i nasze młode lata popłyną szybko w dal 
a w sercu pozostanie tęsknota smutek żal.” 

Są to smutne spómniynia w tyn listopadowy czas, tóż przebo-
czcie mi, ale już je tak na świycie, że wiosna nie trwo dycki, je-
siyń, zima musi prziyść. „Tóż śpiychejmy sie miło miłować lu-
dzi, tak gibko łodchodzóm” - jak godoł ksióndz Jan Twardow-
ski. 

J. N. Josiyniczanin 
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„Czas na zmiany” 
Redakcja: Marsz, pod hasłem „Obudź się Polsko”, 
którego był Pan współorganizatorem oraz nowela 
ustawy o radiofonii i telewizji, to jakby akcja i re-
akcja. Co dalej?  
Poseł Stanisław Szwed: Byłem nie tylko współorgani-
zatorem, ale i uczestnikiem tego marszu. Muszę powie-
dzieć, że uczestniczyłem w wielu manifestacjach w 
Warszawie i w ostatnich kilkudziesięciu latach było to 
największe zgromadzenie ludzi, którzy protestowali na 
ulicach Warszawy. Byli tam zwolennicy walki o wolne 
i niezależne media, byli sympatycy Prawa i Sprawie-
dliwości, a przede wszystkim byli tam ludzie, którzy nie 
zgadzają się z obecną polityką rządu i kłamstwem w 
życiu publicznym, które jest na porządku dziennym. Bo 
jeżeli kłamie premier, kłamie marszałek sejmu i inni 
przedstawiciele władzy, to traci się zaufanie do wła-
snego państwa, a demokracja staje się zagrożeniem, a 
nie prawem dla obywateli. Dzisiaj w Polsce ludziom 
żyje się ciężko – 2 miliony Polaków bez pracy , w tym 
milion ludzi młodych, 2 miliony poza granicami kraju, 
poszerza się sfera ubóstwa, podwyżki cen, drożyzna. 
To wszystko oznacza, że sprawy w Polsce nie idą we 
właściwym kierunku, a ludziom wmawia się, że jest 
dobrze. Premier mówi, że jest wszystko w porządku, że 
będziemy zieloną wyspą, a okazuje się to nieprawdą. 
Liczba osób biorących udział w marszu była odbiciem 
tego stanu. Jeśli pyta pan o reakcję , to rządzący jakby 
nie brali pod uwagę tych nastrojów i oczekiwań, np. 
wrzucono do kosza dwa miliony podpisów w sprawie 
referendum dotyczącego wydłużenia wieku emerytal-
nego do 67 lat. Nie liczy się 2,5 miliona podpisów w 
sprawie obrony Telewizji Trwam i miejsca na multi-
pleksie czy nowelizacja ustawy o radiofonii i telewizji, 
i podwyższenie opłat koncesyjnych o kilkaset procent, 
co jest dotkliwym uderzeniem finansowym w niezależ-
ność mediów. Zagrożeniem dla demokracji jest ustawa 
o zgromadzeniach publicznych, którą zaproponował 
prezydent, przyjęta głosami koalicji rządzącej, która 
ogranicza prawa do demonstrowania, a partia, która 
w swej nazwie ma przymiotnik obywatelska, głosuje za 
takimi rozwiązaniami. Ma to odzwierciedlenie w za-
ufaniu do władzy, które jest najniższe od pięciu lat. 
Każdy ma prawo manifestować swoje poglądy i nie 
można administracyjnie ich ograniczać.    Trzeba 
wziąć pod uwagę, że jest potężna nierówność w dostę-
pie do masmediów, gdzie obóz liberalno-lewicowy ma 
gigantyczną przewagę nad prawicą. Tych mediów nie 
mamy za dużo, a tych które są, nie dopuszcza się ad-
ministracyjnie do telewizji cyfrowej, czego przykładem 
jest Telewizja Trwam. Każdy powinien mieć dostęp do 
telewizji cyfrowej. Po to jest takie urządzenie jak pilot, 
że jeżeli chcę to oglądam, a mogę też w każdej chwili 
to zmienić, ale chcę mieć możliwość swobodnego wy-
boru. Tego niestety ta władza nam nie daje.  
Red.: Do Sejmu trafił już projekt ustawy budżeto-
wej. Co z niego wynika dla samorządów  terytorial-
nych i obywateli?    
Poseł S. Szwed: Z tym projektem łączy się drugie 
expose premiera. Prace nad budżetem trwają w par-
lamencie. Samorządowcy protestują, bo w ostatnich 
latach przez różne decyzje rządzącej koalicji dołożono 
zadań, a nie dołożono pieniędzy. Samorządy stają się 

w wielu przypadkach niewypłacalnymi. Brakuje środ-
ków na wszystko. W tym budżecie nie ma zmian idą-
cych w dobrym kierunku, jest to typowy budżet fiskalny 
a nie rozwojowy, dotyczy też finansowania samorzą-
dów. Dam taki przykład: - Szumnie zapowiadana 
zwiększona dotacja do przedszkoli na poziomie 320 
milionów złotych, a w tym samym budżecie obniżka 
subwencji oświatowej, prawie w tej samej kwocie. Z 
jednej kieszeni się zabiera, a do drugiej się dodaje. I 
tak samorządy będą musiały to wyrównać. Podobnie 
ustawa o pieczy zastępczej, czy powoływaniu asysten-
tów rodziny, czy koordynatorów pieczy zastępczej, czy 
sprawa związana ze żłobkami, pomocą społeczną. Po-
dobnie z środkami na inwestycje, które będą mocno 
ograniczone, a zapowiadane środki europejskie i ich 
wielkość jest negocjowana i nie będzie dotyczyć przy-
szłego roku. Klasycznym przykładem manipulowania 
opinią publiczną jest zapowiedź premiera, że w ciągu 
najbliższych kilku lat będzie 800 miliardów zł. dodat-
kowych środków. Chcę tu przypomnieć, że gdy Prawo i 
Sprawiedliwość przedstawiło projekt zmian w usta-
wach by poprawić sytuację w Polsce, oceniając to na 
60 miliardów złotych, to minister Rostowski mówił o 
piramidzie finansowej, a według niego 800 miliardów, 
nie jest. Podobnie ma się z powołaniem centralnej 
państwowej spółki, która ma wygenerować te pienią-
dze. Z jednych firm się zabiera, żeby włożyć do cen-
tralnej spółki, gdzie rzekomo pieniądze będą się roz-
mnażać. To wskazuje, że będą to pieniądze wirtualne, 
a nie rzeczywiste. Premier zapowiadał wsparcie dla 
polityki prorodzinnej, a przyjmowane są zmiany przez 
koalicję PO-PSL, które idą w zupełnie odwrotnym kie-
runku. Z jednym wyjątkiem czyli wydłużenie urlopów 
macierzyńskich choć jest problem, że ma to być zada-
nie fakultatywne, czyli na wniosek. Dzisiaj przy wyso-
kim bezrobociu, które w skali kraju sięga 13 %, będzie 
to dla kobiet pracujących dylemat: Czy po powrocie z 
urlopu nie straci się pracy?  Z  tych urlopów nie sko-
rzystają osoby, które są zatrudnione na tzw. umowy 
śmieciowe lub są na jakimś kontrakcie. Jest to takie 
mydlenie oczu, nie ma polityki prorodzinnej, nie ma 
spójnej polityki w stosunku do samorządów, tylko są 
ciągłe zapowiedzi. Mam nadzieję, że ludzie widzą co 
się i nie dadzą się zwieść pustym obietnicom. I jeszcze 
jedna bardzo ważna sprawa, dramatyczna sytuacja na 
rynku pracy szczególnie ludzi młodych. Po raz pierw-
szy od wielu lat wrzesień był miesiącem, w którym 
wzrosło bezrobocie. W powiecie bielskim wynosi po-
nad 10 %. Dzisiaj sytuacja jest tak trudna, że średni 
czas poszukiwania pracy trwa ponad jeden rok. Są lu-
dzie z wyższym wykształceniem, którzy od wielu lat nie 
mogą znaleźć pracy. Sytuacja jest bardzo trudna, a za-
powiada się, że będzie jeszcze gorzej.   
Red.: Proszę rozwinąć temat funduszu pracy.  
Jak z tym rzeczywiście jest ?                
Poseł S. Szwed: Na koncie Funduszu Pracy na koniec 
tego roku będzie 5 miliardów złotych, a w budżecie na 
rok 2013 ma pozostać wolnych środków na kwotę 7 
miliardów zł. Są to środki wpłacane przez pracodaw-
ców, które mają iść na aktywizację bezrobotnych, na 
dopłaty dla przedsiębiorców,  
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którzy zatrudniają bezrobotnych, na dopłaty na uru-
chomienie własnej działalności gospodarczej. Niestety 
minister finansów blokuje te środki, aby ograniczać 
dług publiczny. Dotyczy to również naszego powiatu, 
gdzie środki na pomoc dla bezrobotnych są trzykrotnie 
mniejsze niż w 2010 r., stąd też o wiele mniej osób 
bezrobotnych może skorzystać z pomocy Urzędu Pra-
cy.                                                                                                                 
Red.: Czy tak miało być?                                                                                                       
Poseł S. Szwed: Polacy pamiętają słowa premiera jak 
to wszyscy mieli wracać do kraju. Jak jest to wszyscy 
widzimy, jak nie ma propozycji pracy to trudno się 
dziwić, że młodzi ludzie szukają pracy za granicą, a 
młode przyszłe matki wolą rodzić dzieci w Wielkiej 
Brytanii. Bo tam jest lepszy system opieki, lepszy sys-
tem wsparcia dla rodziny. Dlaczego u nas nie można 
tego zastosować? W sytuacji, gdy jesteśmy na 209 
miejscu na 220 państw świata pod względem demo-
graficznym 
 Red.: Trzeba więc coś robić. Co na to opozycja?                                                                 
 Poseł S. Szwed: Prawo i Sprawiedliwość przedstawia 
propozycje programowe, z udziałem niezależnych eks-
pertów, tak by wypracować najlepszy program na 
trudne czasy jakie są przed nami. Odbyliśmy trzy de-
baty: ekonomiczną, dotyczącą zdrowia i rynku pracy 
pt. „Alternatywa - Więcej Pracy” w której brałem 
udział. Głównym założeniem programu jest stworzenie 
w ciągu najbliższych dziesięciu lat ponad miliona 
miejsc pracy dla ludzi do 35 roku życia. Bez rozwiąza-
nia tego problemu grozi nam zapaść cywilizacyjna na-
szego kraju. Wcześniej była debata o zdrowiu, a wie-
my, że w tej dziedzinie jest bardzo źle. A jeszcze wcze-
śniej była debata ekonomiczna. Chcemy zgromadzić te 
środowiska, które dzisiaj nie są dopuszczane do deba-
ty publicznej. Debata publiczna w wykonaniu tego 
rządu polega na tym, że jedyne słuszne racje ma Tusk i 
Rostowski, reszta się nie liczy. No i oczywiście przy-
jaźnie nastawieni dziennikarze medialni, którzy robią 
wszystko, żeby utrzymać ten stan rzeczy, który w tej 
chwili jest. Jednak część społeczeństwa się budzi, ale 
trzeba wielu wysiłków, żeby temu rządowi pokazać 
czerwoną kartkę.  
Red.: Widać również przebudzenie części mediów. 
Na początku rządów premiera Tuska nie było ta-
kiego otwarcia na inicjatywy podejmowane przez 
ugrupowania opozycyjne.  Poseł S. Szwed: Wynika-
ło to z tego, że robiliśmy dużo konferencji we własnym 
gronie. Niestety to się nie przebijało. Poszliśmy w kie-
runku, żeby nasze propozycje oceniali niezależni eks-
perci, profesorowie i tego już tak łatwo nie dało się zi-
gnorować. Jeśli debatę zignorował prof. Balcerowicz, 
to przyszedł prof. Gomułka. W debacie na temat służby 
zdrowia uczestniczył doradca prezydenta prof. Piróg. 
W tych debatach nie uczestniczą tylko zwolennicy PiS-
u. Przełamaliśmy barierę, gdy w takich debatach bali 
się uczestniczyć ludzie z tytułami naukowymi, w oba-
wie, że będą szykanowani, zwalniani z pracy. A takie 
praktyki się zdarzają. To jest powrót do czasów komu-
ny, gdzie szykanowano za poglądy, ale nie ma to nic 
wspólnego z debatą czy demokracją. Taka demokracja 
łatwo przeradza się w totalitaryzm jednego ugrupo-
wania. Przykładów z ostatnich miesięcy czy tygodni 

jest więcej, gdzie rządzącym wydaje się, że są bezkar-
ni, choćby afera Amber Gold.                                      
 Red.: Przejdźmy do tematów bardzo ważnych dla 
zwykłych ludzi, którzy nie mają takiego przełoże-
nia na czołowe media krajowe. Był Pan ostatnio 
współorganizatorem koncertu charytatywnego 
wspierającego szczególny talent osoby niewidomej.            
Poseł S. Szwed: Staram się pomagać ludziom i róż-
nym stowarzyszeniom, jak np. stowarzyszeniu budują-
cemu domy dla swoich podopiecznych w Bestwinie. 
Wspomagam Przemka utalentowanego muzyka, który 
jest niewidomym. Przez pracę, wcześniej w Solidarno-
ści, a teraz w Sejmie moja wrażliwość jest bardziej 
wyrazista, jeżeli chodzi o ludzi w potrzebie. Wiem nie-
jednokrotnie, że w takich sprawach wystarczy trochę 
dobrej woli, żeby coś zorganizować. Najczęściej, ci 
którzy rządzą w skali kraju, ale i na poziomie samo-
rządów, o takich akcjach czy o pomocy mówią chętnie 
przed wyborami, ale później podczas kadencji zapo-
minają o tym. Dlatego ja staram się o tym zawsze pa-
miętać. Do tego dochodzi praca biura poselskiego 
przez cały tydzień, oraz bezpośrednia możliwość kon-
taktu ze mną , gdy jestem na miejscu. W najtrudniej-
szych przypadkach piszę pisma do instytucji państwo-
wych i samorządów. To ma przełożenie na moją ak-
tywność w parlamencie, w postaci moich wystąpień 
sejmowych oraz interpelacji, oświadczeń zapytań i py-
tań w sprawach bieżących.  
Red.: O Pańskiej aktywności w Sejmie napisała 
również „Kronika Beskidzka” z 25 X 2012 r. pt.: 
”Lider Szwed, peleton i maruderzy... Co posłowie 
narobili”. Na Pana koncie m.in.: 150 interpelacji, 
zapytań poselskich, 88 wystąpień na posiedzeniach 
Sejmu to robi wrażenie.                                                                                                                               
Poseł S. Szwed: To statystyka mojej aktywności w 
pracach parlamentarnych, myślę, że moi wyborcy nie 
muszą się wstydzić mojej pracy, która wynika z tego, 
że bardzo dużo spraw do mnie wpływa. Jedną z nich 
jest sprawa dotycząca Gminy Jasienica związana z 
ekranami przy drodze szybkiego ruchu Bielsko – Cie-
szyn. Wydano gigantyczne pieniądze, ponad 52 milio-
ny złotych na budowę ekranów, w niektórych przypad-
kach zupełnie bezsensownie. Teraz rządzący budzą się 
w całym kraju, a my mówiliśmy o tym już od dwóch 
lat. Minister Nowak zastanawia się, co ma z tym zro-
bić, gdy setki milionów zostało na ten cel już wyda-
nych. Przykłady jak np. sprawa Szpitala Reumatolo-
gicznego w Ustroniu, który nie jest zagrożony finan-
sowo, ma bardzo dobrą markę lecz są próby włączenia 
go do Szpitala w Piekarach. Dla mnie jako mieszkańca 
regionu Podbeskidzia t  rzecz nie do przyjęcia. Robi to 
rządząca w Sejmiku Województwa Śląskiego Platfor-
ma Obywatelska, traktując nas jak przysiółek na ubo-
czu. Następnie zagrożone inwestycje jak droga S69 
Bielsko - Żywiec, gdzie termin ukończenia przesunięto 
o 2 lata, nowy plan budowy drogi S1 Bielsko-Biała – 
Mysłowice. Na nowo robi się wszystkie ustalenia, a 
dzieje się to po wielu latach konsultacji i wydanych 
milionów złotych na projekty. Są to bezkarnie zmarno-
trawione środki finansowe. Ostro w tych sprawach 
występuję, by do takich sytuacji nie dochodziło. Jesz

cze rok temu rządzący mówili, że wszystkiemu jest wi-
nien PiS. Teraz gdy Platforma rządzi już drugą kaden-
cję, nie da się tych niepowodzeń przypisać komu in-

nemu, trzeba wziąć odpowiedzialność za to, co się ro-
bi.  A niestety tej odpowiedzialności nie biorą.                                                           

Dziękuję za rozmowę 
 Romuald Bożko                                                         
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Informujemy, że uruchomiliśmy naszą stronę internetową, na której będziemy umieszczać niezbędne 

informacje dotyczące pracy Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy.  

Nasza strona internetowa:  www.sgzozjasienica.pl 
 

Ośrodek Zdrowia w Grodźcu 
 

Rejestracja: 33 815 40 94 
LEKARZE: 
lek.med. Małgorzata Gołyszny – Kierownik Filii 
SGZOZ w Grodźcu, specjalista medycyny rodzinnej,  
Przyjmuje: 

• poniedziałek 13.00 -18.00  
• wtorek 08.00 -13.00  
• środa 13.00 -18.00  
• czwartek 08.00 - 13.00  
• piątek 08.00 -13.00 

lek.med. Jorge Sanchez - specjalista I stopnia w 
zakresie pediatrii 
Przyjmuje: 

• poniedziałek 08.00 -13.00  
• wtorek 13.00 -18.00  
• środa 08.00-13.00  
• czwartek 13.00 -18.00  
• piątek 08.00 - 13.00 

 
ZESPÓŁ PIELĘGNIARSKI : 
 

• Krystyna Orszulik– pielęgniarka koordy-
nująca,  

• Danuta Czarnik - pielęgniarka środowi-
skowa  

• Aleksnadra Gogler 
 
POŁOŻNA: 

• Bożena Zając 
 
Godziny wizyt domowych, patronaży – po 
uzgodnieniu telefonicznym 

 
    

Serdeczne podziękowania 
 
Kierownik Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy składa serdeczne 

podziękowania wszystkim sponsorom oraz pracownikom, którzy zaangażowali się w organiza-

cję „Białej Niedzieli” w Ośrodku Zdrowia w Jasienicy.  
W szczególności za pomoc finansową dziękuję: 
Pani Małgorzacie Lenert – Sklep ogólnospożywczy i przemy-

słowy w Międzyrzeczu 

Panu Edwardowi Pilch – Ceramika Pilch Jasienica 

Panu Tomaszowi Sypień – NZOZ Stomatologia Sypień S.C. 

Panu Krzysztofowi Jakubiec – Firma ORTO-BESIKD 

Państwu Seredyńskim z Mazańcowic 

Panu Stanisławowi Adamczyk – Firma Adasta Wapienica 

Panu Markowi Szczypka -Firma OKMAR -PLASTIK Międzyrze-

cze 

Panu Janowi Michniok Stolarstwo Międzyrzecze 

Panu Czesławowi Gawlas – Sklep z art. elektrycznymi Rudzica 

Pani Barbarze Tomasik - Przetwórstwo mięsne Jasienica 

Pani Iwonie Jaroszewskiej - Zakład fryzjerski Międzyrzecze 

oraz Pani Chrapek Agnieszce – Sklep - art. rolnicze Rudzica 
*** 

Za pomoc rzeczową w formie zafundowania nagród dla dzieci uczestniczących  w Konkursie 
Plastycznym  
Panu Staroście Andrzejowi Płonce  Panu Rudolfowi Budny – Firma POLSZLIF Rudzica 
Mirosławowi Łaciok – Części samochodowe Jasienica 
Firmie Julex z Mazańcowic 
Firmie Brugi z Mazańcowic 
Pani Bożenie Bylica z Apteki w Mazańcowicach 

PZU Życie S.A.  
Pani Patrycji Kwiryńskiej  
Panu Danielowi Nalborczyk  
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Serdeczne podziękowania 
Cukierni „Jagódka” z Mazańcowic, PUB-Pizzeria „Na Drzewiarzu” oraz Państwu Otylii i Krzysztofowi Pilarz za 
poczęstunek dla Pracowników oraz zaproszonych Gości.  
Firmie Profil Medical dziękuję za nieodpłatne wypożyczenie wysokiej klasy aparatu USG. 
Firmie Diagnostyka, Firmie Audiofon, Firmie Julex, Pani Cecylii Wałga za czynne uczestnictwo w „Białej Nie-
dzieli” oraz Panu Markowi Paseckiemu oraz Pani Karolinie Paseckiej z Firmy Carmen z Jasienicy za karnety 
wstępu do TOP Fitness. 

W szczególności również pragnę podziękować lekarzom: 
Pani Katarzynie Kalarus 
Panu Jarosławowi Kalarus 
Pani Jolancie Jakubowskiej 
Pani Marii Gowarzewskiej - Deptuch 

Pani Dianie Matlakiewicz 
Panu Tomaszowi Hajzlerowi 
Panu Sebastianowi Dominiak 
Panu Tomaszowi Osuch 

oraz pracownikom: 
Pani Barbarze Ćwiok – Nawrat 
Pani Jadwidze Kaliwodzie 
Pani Władysławie Gańczarczyk 
Pani Jolancie Karasiewicz 
Pani Marzenie Filapek 
Pani Monice Waluś 
Pani Alinie Gogler 

Pani Bronisławie Małysz 
Pani Bożenie Zając 
Pani Iwonie Kliber 
Pani Bogusławie Lorańczyk 
Pani Grażynie Domiter 
Pani Danucie Orczyk 
Pani Zofii Bortliczek 

Pani Elżbiecie Hanzlik 
Pani Barbarze Fankidejskiej 
Pani Bogusławie Kisiała 
Panu Andrzejowi Malec 
Panu Dariuszowi Krymskiemu 
Pani Sylwi Jenkner 
oraz Pani Joannie Zerhau 

 

Dzięki Państwa hojności oraz zaangażowaniu: 
83 osoby skorzystały z badań laboratoryjnych, wykonano 34 EKG, 24 spirometrii, 23 badań słuchu, 40 osób sko-
rzystało z badania stóp, 49 osobom zmierzono poziom cukru, 63 osobom dokonano pomiaru ciśnienia, z porad 
kariologicznych skorzystały 32 osoby, z porady internistycznej 22, z porady urologa – 9 osób, pediatrzy przyjęli 
w sumie 20 dzieci, rehabilitanci wykonali 20 masaży, 22 osób zaszczepiło sie przeciw grypie, oraz 30 osobom 
dorosłym wykonano badanie USG oraz 10 dzieciom, natomiast dodatkowo 30 osób otrzymało kupony na bez-
płatne badanie USG w innym terminie.  
Od 10.00 -12.00 Bielskie Pogotowie Ratunkowe przeprowadziło na terenie Ośrodka pokaz pierwszej pomocy 
przedmedycznej oraz dawało instruktaż osobom zainteresowanym udzielaniem pierwszej pomocy w nagłych 
przypadkach.  

*** 

W związku z ogłoszonym KONKURSEM PLASTYCZNYM o tematyce związanej 
 z ochroną zdrowia do Ośrodka wpłynęło ponad 200 prac dzieci  

z terenu całej Gminy Jasienica. 
Laureaci Konkursu: 
I grupa wiekowa 
  I miejsce – Szymon i Michał Fuchs –  ZSP Jasienica 
  II miejsce – Wioletta Romańska – SP w Świetoszówce 
  III miejsce – Nikola Gawlas – SP w Świętoszówce 
II grupa wiekowa 
  I miejsce – Patrycja Grzywna – ZSP Wieszczęta 
  II miejsce – Klaudia Pakieła – ZSP Jasienica 
  III miejsce – Mateusz Konderla – ZSP Grodziec 
III grupa wiekowa 
  I miejsce – Martyna Szendzielarz – Gimnazjum Mazańcowice 
  II miejsce - Klaudia Kuczyńska – ZSP w Wieszczetach 
  III miejsce – Kinga Czakon – Gimnazjum Rudzica 
  III miejsce – Katarzyna Tomiczek  - Gimnazjum Mazańcowice 
Prace wyróżnione: 
1.Justyna Grzegorzek – ZSP Mazańcowice 
2.Karolina Cupek – Gimnazjum Mazańcowice 
3.Bartosz Żurek – ZSP Mazańcowice 
4.Paweł Centkiewicz – ZSP Międzyrzecze 
5.Angelika Spiesz – Gimnazjum Mazańcowice 
6.Daria Tolasz – SP Świętoszówka 
7.Adam Broda – ZSP Grodziec 

8.Dominika Machalica – Przedszkole Świętoszówka 
9.Maja Gram – Przedszkole Świetoszówka 
10.Kacper Moskała – Przedszkole Świętoszówka 
11.Mariana Wieja – Przedszkole świetoszówka 
12.Julia Mizera – Przedszkole Świetoszówka 
13.Anna Greń – Szkoła Podstawowa w Świetoszówce filia Łazy 
14.Karolina Suchy – ZSP Jasienica 
15.Nataniel Małysz - SP Świętoszówka 
16.Aleksandra Niemiec – ZSP Jasienica 
17.Adriana Glombitza - ZSP Wieszczęta 
18.Piotr Gruszka – ZSP Wieszczęta 
19.Natalia Tyrna – SP Świetoszówka 
20.Szymon Kuźnik – ZSP Jasienica 
21.Martyna Chybiorz - SP Świetoszówka 
22.Julia Maciejowska – ZSP Grodziec 
23.Natalia Czuj – ZSP Jasienica 
24.Natalia Kochanowska – ZSP Jasienica 
25.Arkadiusz Rojczyk – SP Świętoszówka 
26.Klaudia Waleczek – Gimnazjum Rudzica 
27.Katarzyna Kaliwoda- Gimnazjum Rudzica 
28.Monika Szimke – ZSP Jasienica 
29.Paulina Kuś – ZSP Jasienica

W najbliższym czasie pragniemy również zorganizować podobną akcję w pozostałych 
Ośrodkach Zdrowia tj. Mazańcowicach, Międzyrzeczu, Rudzicy oraz w Grodźcu.  

Najbliższa akcja to „Biała Sobota” - 10.11.2012r.  w Ośrodku Zdrowia Mazańcowice 
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„EKOLOGICZNY I ZDROWY ZAWRÓT GŁOWY” 
 

17 października 2012r. grupa uczniów ze szkół Gminy 
Jasienica – najaktywniejszych zbieraczy surowców wtór-
nych, wzięła udział w wycieczce ekologicznej, zorgani-
zowanej w ramach projektu „Ekologiczny i zdrowy za-
wrót głowy”.  Pierwszym punktem programu była Za-
bytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego Guido w Zabrzu. 
Przewodnik świetnie przedstawił warunki pracy w ko-
palni od początku jej funkcjonowania, kiedy została za-
łożona przez hrabiego Guido  Henckla von Donner-
smarcka . Pierwszymi górnikami byli rolnicy z okolicz-
nych terenów pozdrawiający się słowami „Szczęść Bo-
że” i to powitanie obowiązuje nadal na kopalni. Na po-
ziomie 170m pod ziemią (ciekawostką jest to, że tak głę-
boko, a jeszcze byliśmy  nad poziomem morza  +83,30 
m) uczniowie zapoznali się z historią geologiczną two-
rzenia się pokładów węgla, metodami wydobycia z prze-
łomu XIX i XX w. (narzędzia pracy, linia strzałowa ), 
zobaczyli dawne stajnie na 40 koni i poznali ich smutną 
historię. Wrażenie podziemnego zwiedzania potęgowały 
odgłosy trzeszczenia drewnianej obudowy chodnikowej 
(ostrzegającej przed zagrożeniem), rżenia koni, warkotu 
maszyn i wszechobecnej ciemności rozjaśnianej małymi 
lampkami. Przy dniówce 12-godzinnej górnicy dożywali 
35 lat. Konie wytrzymywały pracę w ciemnych chodni-
kach do 5 lat, pod troskliwą opieką właściciela – woźni-
cy. 

    Po zjechaniu na poziom 320m, uczniowie przeszli 
chodniki-wyrobiska pieszo (pył wzbijał się pod stopami). 
Obserwowali szerokość korytarzy, kąt nachylenia, resztki 
węgla na ścianach. Poznali  sposoby porozumiewania się 
górników przy ciągłym hałasie maszyn. Kopalnia zakoń-
czyła wydobycie w 1928 roku, a została udostępniona  
jako muzeum w 1982 r. Do tych wyrobisk, już do kopal-
ni-muzeum na poziom 320m,  sprowadzono maszyny     
z lat 80-tych XX w. kombajny: chodnikowy i ścianowy. 
Potężne, ciężkie urządzenia o wadze 25 ton, warte milio-
ny złotych, które zwiększyły wydajność wydobycia wę-

gla.  Pracownicy muzeum zademonstrowali nam ich pra-
cę.  

Drugim punktem wycieczki była Palmiarnia w Gliwi-
cach, działająca już ponad 130 lat. Tam mogliśmy zoba-
czyć różnorodne okazy roślin z całego świata. Olbrzymie 
palmy daktylowe z Wysp Kanaryjskich (okazy 120-
letnie), 200-letnie drzewka oliwne ze strefy śródziemno-
morskiej, kolekcję kaktusów i sukulentów z interesują-
cym  olbrzymem „Fotel Teściowej”, epifity, bambusy. 
Kwitnące, owocujące, duże i maleńkie rośliny, a między 
nimi okazy egzotycznych zwierząt. Legwany, gekony, 
agamy, żółwiaki i najciekawszy egzemplarz – larwalna 
postać aksolotla meksykańskiego. Pełni wrażeń wrócili-
śmy do swoich domów. Warto było zwiedzić te miejsca, 
a już na pewno kopalnię Guido – jedyne takie muzeum w 
Europie. Szacunek i podziw dla ludzi, którzy większość 
tych korytarzy wykuli ręcznie, obudowy chodnikowe 
przynieśli  na swoich barkach. I ta świadomość, że wę-
giel kamienny na Śląsku się kończy i co dalej…co nam 
zostanie, a następne pokolenia? 

Maria Szubert 
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„Świadomość własnej przeszłości pomaga nam włączyć się  
w długi szereg pokoleń, by przekazać następnym wspólne dobro…” 

                                                                                           Jan Paweł II 
ZASŁUŻONA EMERYTURA 

Po 31. latach pracy pedagogicznej, w tym jedenastu 
na stanowisku Dyrektora Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Jasienicy, odeszła na emeryturę 
Pani Ewa Pyka. Niecodzienna uroczystość podsu-
mowania pracy pedagogicznej odbyła się 11. paź-
dziernika 2012 r. w  Zespole Szkolno-Przedszkolnym 
w Jasienicy.    
  W uroczystości tej uczestniczyli zaproszeni goście: 
Wójt Gminy Jasienica –Janusz Pierzyna, radni Gmi-
ny Jasienica obecnej i poprzedniej kadencji: Jan Ba-
telt, Jacek Gołyszny, Andrzej Szimke; księża: parafii 
katolickiej kanonik Alojzy Oleksik i ewangelickiej 
pastor Władysław Wantulok; przedstawiciele Rady 
Rodziców: Magdalena Pierzyna i Grzegorz Widurski 
oraz sołtys Jasienicy Bronisław Szalbot.  
Obecna była też cała społeczność szkolna. W  czasie 
swojej wieloletniej pracy Dyrektor Ewa Pyka wykre-
owała nowy wizerunek szkoły. Prowadziła mądrą po-
litykę kadrową, dzięki czemu szkoła osiąga bardzo 
dobre wyniki w nauczaniu i wychowaniu. Właściwie 
motywowani nauczyciele pracują rzetelnie i twórczo, 
a uczniowie osiągają bardzo dobre wyniki w nauce 
jak również w konkursach.  Podczas swej pracy dą-
żyła do poprawienia warunków nauczania, tworząc 
pracownię komputerową, komputer w każdej sali 
lekcyjnej, tablice interaktywne, pomoce naukowe      
i wyposażenie sal lekcyjnych. Dbała o czystość i ze-
wnętrzną estetykę obiektu szkolno-przedszkolnego. 
Szczególnie dbała o bezpieczeństwo i zdrowie 
wszystkich uczniów. 
Można powiedzieć, że Zespół Szkolno–Przedszkolny 
w Jasienicy, to nowoczesna szkoła przyszłości, która dzielnie dotrzymywać będzie kroku nadchodzącym cza-
som. Kierowanie szkołą to nie tylko budynek, ale społeczność szkolna, codziennie wypełniająca go po brzegi, to 
uczniowie, nauczyciele, pracownicy obsługi i wspierający szkołę rodzice.  Czas na emeryturze to czas realizo-
wania  wszystkich projektów i marzeń, czego serdecznie życzymy i żeby one zaowocowały w przyszłości, bo 
przecież „ważne są dni, których jeszcze nie znamy.”  

Jeszcze raz dziękujemy za wspólnie spędzone lata w szkole. 
Jolanta Duźniak 
p.o. Dyrektora ZSP w Jasienicy 

 
Serdeczne słowa do odchodzącej na emeryturę Dyrektor Ewy Pyki skierował    ks. Kanonik Alojzy Oleksik:  
 

Droga Pani Dyrektor 

„Będziemy o Tobie pamiętać 
gdy walczyć będziemy o prawdę. 
Będziemy z Tobą iść, 
gdy żyć zaczniemy naprawdę.  

Będziemy śpiewać pieśń,  
że nauka jest naszą ostoją. 
Będziemy słowo nieść,  
że mądrość wcale nie boli... 

Niejeden zły zwalczyłaś nałóg 
w naszych usposobieniach 
- idziemy śladem Twoich nauk 
w szlachetnych Twych dążeniach..."

 

Niedawno wydałem książkę pt. "Silva Rerum" - Pokłosie. Jest to historia jednej z naszych parafii i jej proboszcza.  
 Dziś przeżywamy Twoje „Silva Rerum” Droga Pani Dyrektor Ewo Pyka. Dziś miejsce, by czas który zapisał się w naszej lokalnej historii, 
nie poszedł w zapomnienie.  Dziś też dostrzegamy Twój wkład jaki wniosłaś w budowanie i funkcjonowanie szkoły jasienickiej. Jesteś 
związana z Jasienicą, z naszą młodzieżą, z naszą szkołą. Pozostajesz jedną z nas.  
     Dzięki Tobie i dobrej współpracy docenialiśmy spójność naszych podejmowanych działań. To Twoje poświęcenie i Twój  
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ZASŁUŻONA EMERYTURA 
 

czas budowały w gronie nauczycielskim, poczucie bezpieczeństwa i jedności. Warto podkreślić Twoją stałość w relacjach, uśmiech, życz-
liwość i ciepło. W mojej działalności duszpasterskiej zawsze mogłem liczyć na Twoją pomoc i obecność, w chwilach trudnych i rado-
snych.  
     Trzeba doceniać także Twoje podejmowane działania na rzecz jedności i ekumenizmu wśród młodzieży. I tu jeden przykład wart przy-
pomnienia. W czasie stanu wojennego nauczyciele i wychowawcy naszej szkoły stanęli po stronie kościoła. Rozpoczęto usuwanie krzy-
ża. Jasienica była chyba jedyną szkołą w Polsce, gdzie krzyże pozostały na ścianach poszczególnych klas.  
Czyja to zasługa? - Między innymi i Twoja, Twoich kolegów, całego grona nauczycielskiego. Co więcej, nauczyciele naszej szkoły bywali 
co roku w salce katechetycznej na kolędzie. Nie bali się, że następnego dnia o godzinie ósmej zamiast do szkoły musieli udać się do 
gminy, do pierwszego sekretarza, by tłumaczyć się dlaczego tam poszli. Tutaj również dostrzegamy Twoje duże zaangażowanie we 
współpracy z gronem nauczycielskim.  
A dziś na koniec, sercem składam Tobie bukiet najpiękniejszych róż, jako wyraz mojej głębokiej pamięci o Tobie.  
 
 

WARSZTATY FILCOWANIA 
 

W dniach 19 i 20  października w Filii G O K 
w Międzyrzeczu Górnym odbywały się warszta-
ty plastyczne technika-filcowanie. Zajęcia pro-
wadziły instruktorki GO 

K plastyczki: Dorota Poniatowska i Sylwia 
Iskrzycka-Puzoń. Filcowanie to technika wyrazu 
artystycznego obecnie bardzo modna nie wyma-
ga dużego nakładu pracy. Chociaż jest kosztow-
na cieszy się zainteresowaniem i stwarza ogrom-
ne możliwości wykorzystania umiejętności w 
tworzeniu biżuterii, ozdób, obrazów bieżników, 
torebek a nawet ubrań. 

BŁG 
  

O PIERWSZEJ NOWOŻYTNEJ MAPIE POLSKI. 

Pragnę poinformować Czytelników ,,Jasienicy’’ , 
że dnia 10 października 2012 roku w Gminnej Biblio-
tece Publicznej w Jasienicy odbyła się prezentacja 
książki ,,Dedykacja MAPY POLSKI królowi Zyg-
muntowi II Augustowi i List polecający z wywodem 
o pochodzeniu Polski”. 

O książce nie będę pisała, ponieważ książka i dro-
ga do jej wydania została przedstawiona w sierpnio-
wym numerze przez Panią Renatę Moczałę. Na spo-
tkaniu w GBP współwydawca Pan Józef Król z 
Grodźca przedstawił uczestnikom historię powstania 
mapy autorstwa Wacława Grodeckiego. Nakreślił uwa-
runkowania i tło historyczne czasów, w których żył 
Wacław Gródecki. Podziwialiśmy Pana Józefa Króla 

za determinację i ogrom pracy, jaki włożył w przygo-
towanie tego wydawnictwa. 

Raz jeszcze dziękuję Panu Królowi za bardzo cie-
kawe spotkanie z naszymi Czytelnikami. Prezentowa-
ną książkę można zakupić lub wypożyczyć w GBP w 
Jasienicy.  

Jednocześnie zapraszam mieszkańców Gminy na 
spotkanie autorskie z Panem Janem Chmielem, pod-
czas którego zaprezentowany zostanie śpiewnik, pt. 
,,Cieszyńskimi dolinami z ludowymi pieśniczkami”. 
Spotkanie odbędzie się 7 listopada 2012 r. o godz. 
17.00 w GBP. 

Maria Hareńczyk 
Dyrektor GBP 

KOMUNIKAT Komisariatu Policji w Jasienicy 
 

Komisariat Policji w Jasienicy jest w posiadaniu roweru górskiego firmy „Magnum Mirage” koloru 
bordowego, rama typu „damka”, numer ramy SW 01204897, który został odnaleziony w Jasienicy   
rejonie stawów rybnych.  
Prosimy o zamieszczenie komunikatu w lokalnej prasie, co być może przyczyni się do ustalenia wła-
ściciela przedmiotowego roweru. 
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NASI  LOKALNI,  NIEZWYCZAJNI... 
 

 
Pod tym hasłem w dniu 19 października 
2012 roku w Zespole Szkolno-
Przedszkolnym w Wieszczętach odbyło się 
pierwsze z cyklu zaplanowanych spotkań po-
święconych nietuzinkowym postaciom z te-
renu Gminy Jasienica. Bohaterem premiero-
wej wieczornicy była Maria Wardas  - nie-
samowita kobieta z Roztropic, pierwsza mo-
tocyklistka Śląska, jedna z pierwszych pol-
skich kobiet  - pilotów, pasjonatka i propaga-
torka lotnictwa, powieściopisarka oraz kroni-
karka śląskiej wsi. 
         Ciekawą prelekcję na temat życia i 
twórczości „Maryśki z chmur” przedstawiła 
Dagmara Ewertowska – zastępca Dyrektora 
Gimnazjum w Jasienicy. Gościem honoro-
wym spotkania był Jan Chmiel – poeta, ga-
wędziarz, muzyk. Przy dźwiękach akordeonu 
zebrani śpiewali najsłynniejsze pieśni Śląska 
Cieszyńskiego. 

         Na okoliczność wieczorku Rada Rodziców przygotowała 
poczęstunek oraz wydała pocztówkę poświęconą Maryśce ze 
Śląska  - kobiecie pełnej pasji, choć nieco zapomnianej miesz-
kance Roztropic. 

Organizatorzy

 
 

Z życia Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Jasienicy 
 

Dzień 10 października 2012 roku zakończył 
etap tegorocznych wyzwań Koła Emerytów, Renci-
stów i Inwalidów w Jasienicy. W tym dniu odbyła 
się ostatnia w tym roku wycieczka trasą Dębowiec- 
Cieszyn, Frydek Mistek Nosovicich – Pielgrzymo-
wice. Frekwencja i pogoda dopisała. W wycieczce 
brało udział 50 uczestników. W godzinach rannych 
z parkingu Urzędu Gminy Jasienica wyruszyliśmy 
do Gminy Dębowiec w powiecie cieszyńskim. Dę-
bowiec powstał około 1305 roku i posiada bogatą 
historię związaną po I wojnie światowej z konflik-
tem granicznym polsko-czechosłowackim, a w cza-
sie II wojny światowej włączeniem miejscowości do 
III Rzeszy. Dębowiec posiada złoża metanu, które 
są eksploatowane oraz solanki jodowo-bromowe. 
Skorzystaliśmy z tej okazji i przez około godziny 
wdychaliśmy solankę. Następnie udaliśmy się do 
Cieszyna. Legenda głosi, że Cieszyn jest najstar-
szym z miast na Śląsku. Został założony w 810 roku 
przez trzech braci, synów słowiańskiego króla, któ-
rzy po długotrwałej wędrówce spotkali się i ciesząc 
się tym faktem założyli miasto Cieszyn. Dzieje Cie-
szyna wiążą się z grodem słowiańskiego plemienia 
Goleszyców rządzone do 1918 roku przez dwie dy-
nastie: Piastów i Habsburgów. Najwięcej zabytków 
znajduje się w zespole przestrzennym Starego Mia-
sta oraz na Górze Zamkowej. Najważniejsze zabytki 
to Rotunda Romańska z XI wieku, Wieża Piastow-
ska, Kościół Jezusowy. Po godzinnym spacerku po 
Cieszynie pojechaliśmy do Czech w kierunku miej-
scowości Frydek-Mistek, który pierwotnie składał 

się z dwóch miejscowości: Frydek  Morawski z XIII 
wieku oraz Frydek Śląski z XIV wieku. Do połą-
czenia obu miast doszło w 1944 roku, a od 1955 ro-
ku stosuje się nazwę Frydek-Mistek. Obejrzeliśmy 
obie starówki na Rynku Zamkowym. Podziwialiśmy 
elewacje renesansowych kamieniczek, domy miesz-
czańskie z arkadami. Obejrzeliśmy też zamek fry-
decki, który pierwotnie był grodem gotyckim o fun-
damentach z XIV wieku.  Następnie udaliśmy się  
na zwiedzanie Browaru Radegast w Nosovicich. 
Browar swoją nazwę dostał od mitycznego Bożka 
Radegasta, którego czciły stare plemiona pogańskie 
jako boga ognia, słońca, urodzaju i  gościnności. 
Browar ten  jest najmłodszym i najnowocześniej-
szym browarem w Czechach. Działa od 1970 roku. 
Rocznie produkuje 2 mln hektolitrów piwa. Od 
1999 roku browar ten jest częścią największej firmy 
Plzeńsky Prazdrój. Po zwiedzeniu browaru  spoczę-
liśmy na  10 piętrze w sali degustacyjnej piwa 
umieszczonej w wieży widokowej, skąd podziwiali-
śmy piękną panoramę. Finałem wycieczki był przy-
jazd do gospodarstwa agroturystycznego państwa 
Penkalów, położonego w Pielgrzymowicach k/ 
Pruchnej. Przy akompaniamencie akordeonu i śpie-
wie uczestników wycieczki mile spędziliśmy czas. 
Przewodnikiem wycieczki był wybitny znawca 
Ziemi Cieszyńskiej Pan Bronisław Żyła. Wycieczka 
była bardzo udana. Dopisała nam również aura. 

     
  Anna Jończy 
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Gminna Rada Kobiet w Jasienicy poznaje ciekawe zakątki 
naszego najbliższego otoczenia  

 
W piękny,  słoneczny dzień 17 października 2012 

roku członkinie Gminnej Rady Kobiet uczestniczyły w 
planowanej wycieczce częściowo szkoleniowej, a czę-
ściowo rekreacyjno-wypoczynkowej na trasie Goczał-
kowice-Skidziń k/Oświęcimia. Jadąc  w kierunku Go-
czałkowic zatrzymaliśmy się  przy zbiorniku goczał-
kowickim, który jest źródłem wody dla aglomeracji 
katowickiej i rybnickiej.  Zbiornik dostarcza wodę do 
66 gmin województwa śląskiego i 3 gmin wojewódz-
twa małopolskiego. Budowa zbiornika realizowana 
była w latach 1950-1955. Przy budowie w systemie 3-
zmianowym pracowało wówczas 1200 ludzi. Następ-
nym punktem naszej wycieczki było zwiedzanie ogro-
dów u Pana Kapiasa w Goczałkowicach Zdroju. Na 
pow. 2,5 ha stworzone są ogrody do zwiedzania, ka-
wiarnia oraz szkółka. Ogrody podzielone są na starą    
i nową część. W nowej części trwają dalsze nasadza-

nia. Zwiedzane i podziwiane przez nas ogrody istnieją 
od 1979 roku. Po zwiedzeniu ogrodów udaliśmy się do 
gospodarstwa agroturystycznego Państwa Beaty i Ra-
fała Kulczyk  w miejscowości Skidziń k/Oświęcimia. 
Gospodarstwo funkcjonuje od 2003 roku. Pani Beata 
przybliżyła nam początki powstania gospodarstwa       
i jego funkcjonowanie po prawie 10-ciu latach. Go-
spodarstwo jest wspaniałą bazą wypadową,  w cieka-
we, pobliskie okolice. Na miejscu można korzystać z 
zakwaterowania, wyżywienia, parkingu itp. Pod zabu-
dowaną wiatą, przy kominku zjedliśmy smaczny obiad       
i kiełbaski z grilla. Przy dźwiękach akordeonu, na któ-
rym przygrywał pan Marcin Michalec i wspólnym bie-
siadowaniu miło upłynął nam czas, i w godzinach wie-
czornych wróciliśmy do Jasienicy.  

Przew. Gminnej Rady Kobiet 

   

„SPOTKANIE W KRĘGU ŚWIATŁA” 
 

W dniu 5  października br. w Filii G O K odbyło się „Spotkanie w kręgu światła” prowadzone cyklicznie przez 
ks. profesora Marka Uglorza. Spotkanie z zakresu etyki i filozofii społecznej o temacie „Sprawiedliwość i miło-
sierdzie” niezmiernie zainteresowało słuchaczy prelekcji . Wywiązała się bardzo ożywiona dyskusja wśród wy-
kładowców kilku bielskich uczelni, a prowadzącemu spotkanie zadawano wiele pytań. Oprawy muzycznej im-
prezy, grając na gitarach, dokonali instruktor GOK Janusz Hochbaum i muzyk Michał Marian, natomiast w od-
powiedni nastrój wprowadziła nas śpiewem uczennica Magda Kowalczyk .                                          BŁG 

Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy zaprasza na otwarcie wystawy  
retrospektywnej „Malarstwo Krystyny i Konrada Chłodek” oraz cykliczne „Spo-

tkanie w kręgu światła”prowadzone przez ks. profesora Marka Uglorza. 
Impreza odbędzie się w dniu 16 listopada (w piątek) 

o godzinie 18.00 w Filii G O K w Międzyrzeczu Górnym. 
 

Dyrekcja oraz Rada Rodziców Zespołu Szkolno–Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Rudzicy 
zapraszają na 

ANDRZEJKI 2012 

które odbędą się 24 listopada 2012 roku w sali GOK w Rudzicy od godziny 1800 
W programie imprezy organizatorzy przewidują:  � oryginalną oprawę artystyczną  � wróżby andrzejkowe 
�  wyśmienitą zabawę � smaczne i obfite menu �  konkursy z nagrodami oraz inne atrakcje. 

Bilety wstępu w cenie 120 zł od pary do nabycia w sekretariacie szkoły. Liczba biletów ograniczona. 
Szczegółowe informacje pod numerem telefonu: 511 27 06 54,  511 36 24 28 

 



 

listopad 2012   17 

 WYSOKIE LOKATY KARATEKÓW Z JASIENICY 
 
     Miło nam poinformować, 

że bardzo dobrze spisały się 
Marta Pastwa z Jasienicy i Na-
talia Suchy z Bier, podczas Mi-
strzostw Polski Karate Shoto-
kan i Mistrzostw Polski Karate 
WKF. 

  Podczas Mistrzostw Polski 
Shotokan, które odbyły się 14 
października br. w Bielsku-
Białej, Marta Pastwa wraz z 
koleżankami  Sarą Karwot i 
Ewą Kołder z Cieszyna zdoby-
ły złoty medal. Indywidualnie 
zawodniczka z Jasienicy zdo-
była także trzecie miejsce w 
kata kadetek. Natomiast Nata-
lia Suchy wraz z Karoliną Ma-
karewicz i Patrycją Krzak z 
Cieszyna zajęły drugie miejsce 
w kata drużynowym seniorek. 
Na kolejnych zawodach - Mi-
strzostwach Polski Młodzie-
żowców, Juniorów i Juniorów 
Młodszych w karate WKF,  któ-
re odbyły się w 21 październi-
ka br. w Murowanej Goślinie 
koło Poznania, drużyna Marty 
zdobyła tytuł Mistrza Polski     
w kata drużynowym młodzie-
żowców.  

Dodatkowo w październiku 
podczas Międzynarodowego 
Grand Prix Bielska-Białej, które 

odbyły się 13 października br. zawod-
niczka Marta Pastwa, zajęła drugie 
miejsce w kata indywidualnym junio-
rek. 
Dobre występy zawodniczek z Jasie-
nicy były poprzedzone dobrymi star-
tami we wrześniu. Podczas Między-
narodowego Turniej Karate SOUTH 
BOHEMIA GRAND PRIX 2012 w 
Czeskich Budziejowicach Marta Pa-
stwa wywalczyła złoto w kata druży-
nowym i brąz w kata indywidualnym 
juniorek, a Natalia Suchy srebro w ka-

ta drużynowym seniorek. Natalia Su-
chy zajęła także drugie miejsce w kata 
drużynowym w zawodach British 
Open Karate "THE K IS ONE WAY 
Karate 2020" w Glasgow w Wielkiej 
Brytanii. 

Zawodniczki Marta Pastwa i Natalia 
Suchy reprezentujące Klub Sportowy 
Shindo z Cieszyna są aktualnymi sty-
pendystkami Wójta Gminy Jasienica. 
(Shindo) 

 Grzegorz Pastwa

 
 

„PRZEMKOWI JEGO PRZYJACIELE” 
KONCERT CHARYTATYWNY 

 
Pod takim tytułem w dniu 15. października 2012 r., w Bielskim Centrum Kultury miał miejsce koncert 

Przemka Szelińskiego, 18 – letniego niewidomego, o wielkim talencie muzycznym pianisty. W organizację tego 
koncertu zaangażowany był m.in. poseł Stanisław Szwed, znany z wielu akcji charytatywnych na rzecz potrze-
bujących. 
Przemek Szeliński kontynuuje naukę gry na fortepianie w Społecznym Ognisku Muzycznym w Bielsku-Białej. 
W Promocji Młodych Talentów w 2007 roku zdobył trzecie miejsce, a w 2008 r. był pierwszy  i w tym samym 
roku wystąpił w Teatrze Polskim w Bielsku-Białej. 

SZLACHETNY GEST 

Podczas koncertu odbyła się licytacja albumu autorstwa Bogusława Kaczyńskiego pt. „Fryderyk Chopin 
GENIUSZ MUZYCZNY”. Dochód z licytacji przekazany został na dalszą edukację młodego pianisty. Licytację 
wygrał Pan Józef Herzyk – radny powiatu bielskiego, mieszkaniec naszej gminy, społeczny asystent posła Stani-
sława Szweda. Wylicytowany album podarował Przemkowi z przekonaniem, że oddaje go w najodpowiedniej-
sze ręce. 

(R.B.)

Natalia Suchy Marta Pastwa 
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SPOTKANIE SENIORÓW 
 

Rozpoczęło się Uroczystą Mszą Świętą 
w kościele pw. Ducha Świętego w Święto-
szówce, pod przewodnictwem ks. probosz-
cza Andrzeja Szczepanika, w asyście księ-
ży Zygfryda Pyki i Dariusza Kocana oraz 
ks. Piotra Janika z Kościoła Ewangelickie-
go. 

W wygłoszonej homilii ks. A. Szczepa-
nik powołując się na słowa św. Pawła oraz 
naukę  błogosławionego papieża Jana Pawła 
II, w niezwykle serdeczny sposób odniósł się 
do Seniorów. Przedstawił wartości wieku 
podeszłego. Przypomniał słowa Jana Pawła 
II, że: w służbie  Ewangelii wiek nie ma zna-
czenia..., a rola ludzi starszych w społeczeń-
stwie jest szczególna i niezastąpiona..., są 
strażnikami pamięci zbiorowej. 

Po zakończonej Eucharystii, umocnieni 
Słowem Bożym, Dostojni Seniorzy udali się 
do sali OSP w Świętoszówce, gdzie w imie-
niu Komitetu Organizacyjnego PKPS witał 
wszystkich jego przewodniczący -  radny 
powiatu bielskiego Józef Herzyk, zapraszając 
na poczęstunek i spotkanie w miłej atmosfe-
rze, przy dźwiękach kapeli i wspaniałym 
koncercie Zespołu Echo Bielowicka. 

Pełne ciepła, uznania i podziękowań dla 
dokonań Zacnych Seniorów, były wystąpie-
nia zaproszonych gości,  którzy przybyli na 
to spotkanie. Należeli do nich: Zastępca Wój-
ta Gminy Jasienica  - Krzysztof  Wieczerzak, 
Wicestarosta bielski – Grzegorz Szetyński, 
Księża: Andrzej Szczepanik, Zygfryd Pyka, 
Dariusz Kocan i Piotr Janik, Dyrektor Biura 
Poselskiego Posła Stanisława Szweda – Le-
okadia Chrapek, Przewodnicząca Gminnej 
Rady Kobiet – Marta Szymlak, Prezes Banku 
Spółdzielczego w Jasienicy – Jolanta Polak, 
Radni Rady Gminy Jasienica: Aleksander 
Szymala, Karol Bierski i Marian Machalica, 
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej – Małgorzata Klajmon, Pan Józef Ry-
rych oraz  przedstawiciele miesięczników 
samorządowych: „MÓJ POWIAT” – Jaro-

sław Jesionka i „Jasienica” – Romuald Bożko. 
Miłym akcentem były kwiaty wręczone Najstarszym Senio-

rom – Pani Monice Burejza, Panu Henrykowi Heczko oraz 
Księdzu Zygfrydowi Pyce. W imieniu wszystkich Seniorów, ale 
również i do nich serdecznie przemówił Pan Henryk Stroka, 
wieloletni działacz kółek rolniczych. 

Miła atmosfera, serdeczność i okazja do wspomnień o prze-
bytej drodze, towarzyszyła do końca spotkania. 

Redakcja
 
 

PODZIĘKOWANIA 
 

Składamy najserdeczniejsze podziękowania Wszystkim Sponsorom, dzięki którym zorganizo-
wano SPOTKANIE SENIORÓW.  Należą do nich:  

- Bank Spółdzielczy w Jasienicy  
- Poseł Stanisław Szwed 
- Market Świętoszówka  
- Kawiarnia Świętoszówka     
- KGW Świętoszówka 
- OSP Świętoszówka 
- Zespół Echo Bielowicka 

- KGW Wieszczęta   
- Józef Szczypka   
- Marek Grygier 
Radni Sołectw: 
- Aleksander Szymala 
- Karol Bierski 
- Marian Machalica 

- Piotr Pytel 
- Tomasz Mroszczyk 
- Edward Zemlik 
- Józef Herzyk     

 
Komitet Organizacyjny 

PKPS 
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AKCJA ZIMAAKCJA ZIMAAKCJA ZIMAAKCJA ZIMA    

    

W związku ze zbliżającym się sezonem zimowym 2012/2013 Urząd Gminy Jasienica przypomina mieszkańcom, że zgodnie     
z art. 5, ust. 1, pkt 4 ustawy  z dnia 13 września 1996 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2005r., Nr 236, poz. 2008  
z późn. zm.) uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości należy do obowiąz-
ków właścicieli nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego poło-
żoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości.  

Ponadto informujemy, że usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg w sezonie zimowym 2012/2013 wykonują w poszcze-
gólnych sołectwach następujący wykonawcy: 

Lp. Sołectwo Nazwa i adres wykonawcy 
Nr telefonów kontaktowych koordy-

natora akcji zima 

1 Bielowicko 
"Przewóz Towarów, Usługi Koparkami"s.c.                                         

Bielowicko 14, 43-396 Świętoszówka 
Józef Gruszka - 695 913 941 

2 Biery  
"Usługi Rolniczo-Transportowe" Henryka Kuś 

 43-385 Jasienica 974 
Maria Bury - 695 931 392 

3 Grodziec 
Szymon Cholewik "ROLTRANS"                      
  ul. Jodłowa 12,  43-384 Jaworze 

Jadwiga Greń - 609 495 840 

4 Iłownica 
"MENTRANS"  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 
"MENTRANS"  Mencnarowski Franciszek 

 Iłownica 174, 43-394 Rudzica  
Kazimierz Majcher -  695 913 939 

7 Łazy 
Tomi-Trans Rafał Tomalik                                       

 43-394 Rudzica 596 
Marian Gunia - 693 361 844 

8 Mazańcowice 
Rolniczą Spółdzielnią Produkcyjną "ROLNIK"     

43-392 Międzyrzecze Górne 165  
Zdzisław Florek -  695 913 980 

9 Międzyrzecze Dolne 
Przedsiębiorstwo Transportowo-Uslugowo-Handlowe 

43-392 Międzyrzecze Górne 115 
Maria Iskrzycka - 607 566 413 

10 Międzyrzecze Górne 
Rolniczą Spółdzielnią Produkcyjną "ROLNIK"   

  43-392 Międzyrzecze Górne 165  
Maria Głuc-Mrzyk - 609 659 352 

11 Roztropice 
"MENTRANS"  Mencnarowski Franciszek Iłownica 

174, 43-394 Rudzica  
Ludwik Żbel - 695 913 904 

12 Rudzica 
Rolniczą Spółdzielnią Produkcyjną "ROLNIK"    

 43-392 Międzyrzecze Górne 165  
 Czesław Machalica - 601 051 399  

13 Świętoszówka 
"Usługi Rolniczo-Transportowe" Henryka Kuś 

 43-385 Jasienica 974 
Grażyna Gaszek - 695 913 853 

14 Wieszczęta 
Tomi-Trans Rafał Tomalik                                      

  43-394 Rudzica 596 
Natalia Janica - 695 913 966 

15 

Odcinek dr. "Starej DK-1" od 
skrzyżowania z dr.powiatowa 
4417  (Stara E7-Cieszyńska) 
do granicy miejscowości Po-

górze, Gmina Skoczów  

"Przewóz Towarów, Usługi Koparkami" s.c.  
Jan Matuszny, Krzysztof Matuszny                                        

Bielowicko 14, 43-396 Świętoszówka 

Monika Białoń-Łaba                           
    33 8 152 451, 33 8 152 231 
 wew. 141         516 147 980 

   

A N D T R Z E J K I  A N D T R Z E J K I  A N D T R Z E J K I  A N D T R Z E J K I      
    Koło Emerytów  w Świętoszówce 

zaprasza na Bal Andrzejkowy 
 w dniu 24.11.2012 r.w sali OSP Świętoszówka   

o godz. 1900 
Zapewniamy dobrą zabawę  i smaczne jedzenie. 

Przygrywa  zespół Trojoki. 
Wstęp 110 zł od pary  

Bilety  do nabycia u p. Stanisława  Obracaja  
pod nr telefonu - 609 509 970   

lub 33 8 153 112 
       

Koło Gospodyń Wiejskich  
oraz Kółko Rolnicze w Bierach 

zapraszają na 
 

BAL SYLWESTROWY, 
 

który odbędzie się 31 grudnia  2012r.  
o godz. 1900 w sali GOK w Bierach. 
Do tańca przygrywać będzie zespół 

„Andromeda” 
Cena biletu 272727270 zł od pary.0 zł od pary.0 zł od pary.0 zł od pary.    

Zapisy przyjmujemy telefonicznie: 
 815 28 24,  827 79 10 



 

20   listopad 2012 
 



 

listopad 2012   21 

AUTO-SERWIS inż. Wiesław Gadocha 
Rok założenia 1986 

ZAPRASZAMY!!! 

STACJA KONTROLI POJAZDÓW 
 

poniedziałek – piątek 800 1800
 

sobota 800 1400 

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

 

 

  

   
 

ELEKTROMETAL zarządzany przez inżyniera Tadeusza Pączka-Pączyńskiego  

zrealizował przy  współfinansowaniu   funduszy  europejskich  z Regionalnego Pro-

gramu Operacyjnego Województwa Śląskiego  na lata 2007-2013   projekt  rozwoju 

przedsiębiorstwa  pt. „Wzrost  rozwoju przedsiębiorstwa – ścieżka rozwoju nowych 

produktów”. 

W ramach dotacji  rozwojowej udało  się przedsiębiorcy wybudować nową siedzibę 

zakładu nr 3 w Jasienicy,  złożoną z hali produkcyjnej  i części socjalno-biurowej  oraz 

zakupić nowoczesną maszynę  do produkcji  wiązek  elektrycznych dla motoryzacji.  

Należy  przypomnieć, że  Elektrometal  jest od  1985 roku  certyfikowanym dostaw-

cą różnych  części  i wyposażenia  do produkcji  samochodów takich marek  jak: 

FIAT,  PEUGEOT, Mercedes, ISUZU. Firma jest  eksporterem  do  kilku krajów Europy 

i Ameryki Południowej. 

    

 
 

Reklama w miesięczniku  

 „Jasienica”  

tylko  0,60 zł  za 1 cm2. 

Ogłoszenia drobne 

– 1 zł  - za słowo 

miesięcznik  samorządowy gminy 
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ZAKŁAD KOMUNALNY W JASIENICY 

świadczy 

USŁUGI ASENIZACYJNE 
(wywóz nieczystości ciekłych) 

na terenie sołectw Gminy Jasienica 

Cena 21,09 zł. brutto za m3 

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

Wszelkie informacje dostępne są także na naszej 
stronie:  www.komunalny.jasienica.pl 

 
„„„„ M E T A LM E T A LM E T A LM E T A L ---- M A XM A XM A XM A X ””””     

Rudzica  CentrumRudzica  CentrumRudzica  CentrumRudzica  Centrum    
 

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

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

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

Zapraszamy 
  

Od poniedziałku do piątku    800 - 1630 
         sobota                                800 - 1330 

 

 

 
 

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

Międzyrzecze Górne  
ul. Centralna 175 (OSP) 

Tel.: 604 601 370 
 

Zapraszamy:   900-1630    
       w soboty  900-1400 

 
POLECAMY:  
���� kwiaty cięte i doniczkowe  ���� bukiety ślubne 
����  upominki  ���� perfumy ���� palmy i wieńce   

���� znicze i wkłady ���� stroiki 
Dostarczamy kwiaty na telefon do domu klienta....    

SERDECZNIE ZAPRASZAMY 

 

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

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

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

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

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

www.galinska.com.pl 
e-mail: biuro@galinska.com.pl 
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K W I A C I A R N I A  

W ŚWIĘTOSZÓWCE 
tel.:  603 604 333 

33 815 23 69 
Zapraszamy: 

codziennie:    800-1800 
sobota:     800-1500 

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

 
Zapraszamy także  
do salonu  choinek 

Jasienica 1072 
        ul. Cieszyńska 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

UBEZPIECZENIA   UBEZPIECZENIA   UBEZPIECZENIA   UBEZPIECZENIA   

OBRACAJ  STANISŁAWOBRACAJ  STANISŁAWOBRACAJ  STANISŁAWOBRACAJ  STANISŁAW        
 

Oferujemy do ubezpieczenia: 
 

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

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

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

SA �   ALLIANZ SA. � UNIKA � 
 

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

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

                   

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

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

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

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

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

 

 

EKSPRESOWA NAPRAWA 

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

                                   33 819 48 77 

 

 
 

PROWADZIMY CZĘŚCI DO ZETORÓW, 
CIĄGNIKÓW I MASZYN ZACHODNICH 

 
43-385 Jasienica, ul. Porzeczkowa 14 
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Szymon i Michał Fuchs –  ZSP Jasienica 

 

Patrycja Grzywna – ZSP Wieszczęta Martyna Szendzielarz – Gimnazjum Mazańcowice

Laureaci Konkursu Plastycznego 

3 listopada obchodzony jest dzień św. 
Huberta patrona myśliwych i leśników. 

Od wielu lat, przy kaplicy w Dolinie św. 
Wendelina w Rudzicy, zbierają się koła 
myśliwskie, by uczestniczyć w Mszy Świę-
tej w środku lasu. Potem wszyscy udają 
się na uroczyste śniadanie, a myśliwi na 
pierwsze w sezonie jesienno-zimowym po-
lowanie.  

11 


