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Atrakcyjny koncert kolęd, miał miejsce w niedzielę 13 stycz-
nia, w Mazańcowicach w kościele pw. św. Marii Magdaleny. 
Wystąpili: Zespół Wokalny z Mazańcowic, Żeński Chór 
Kameralny PRESTO z Łodzi, Orkiestra Dęta OSP w Mazań-
cowicach, Zespół Kolędniczy UCHA ze Straconki, Chór 
„Hejnał” Mazańcowice oraz sopranistka Joanna Korpiela – 
Jatkowska. Po koncercie wspólne kolędowano pod szopką,   
a także podziwiano pokaz sztucznych ogni. 
 

Szanowni Mieszkańcy 
 

Uprzejmie informujemy, że od dnia 01.01.2013r. 

zmieniła się lokalizacja siedziby Gminnego 

Ośrodka Kultury w Jasienicy i obecnie mieści się 

pod adresem: 

Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy 

43-385 Jasienica 1360 

tel. 33 821 20 56 

e-mail: gok@jasienica.pl 

w budynku Kompleksu Sportowo - Kulturalno - 

Rekreacyjnego w Jasienicy (ul. Modrzewiowa - 

przy boiskach KS Drzewiarz w Jasienicy) 

Więcej informacji n/t działalności GOK Jasienica 

i Filii GOK, na stronie 

www.gokjasienica.pl 
Serdecznie zapraszamy 

 

W pierwszy piątek nowego roku, w Kompleksie Spotowo-
Kulturalno-Rekreacyjnym  „Drzewiarz” w Jasienicy, odbyło się 
Posiedzenie Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzysze-
nia Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza”. Tuż po zgro-
madzeniu SRiWR „Olza” odbyło się Posiedzenie Rady Eurore-
gionu Śląsk Cieszyński –Têšinskê Slezsko. 
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ROK 2012 ZAKOŃCZONY 
PODOBNIE JAK W LATACH POPRZEDNICH POPROSILIŚMY  
WÓJTA GMINY JASIENICA O KRÓTKIE PODSUMOWANIE  

OSTATNICH 12 MIESIĘCY 
 

Jak co roku, przychodzi czas 
podsumowań i weryfikacji tego, 
co zgodnie z uchwałą budżeto-
wą Rady Gminy na 2012 rok 
zostało zrealizowane. Realiza-

cja budżetu jest na bardzo dobrym poziomie w ramach 
środków, którymi gmina dysponowała. Mam tu na 
uwadze środki własne, jak i te, które udało się pozy-
skać ze źródeł zewnętrznych na wsparcie inwestycji    
i rozwój innych obszarów działalności. 

Kieruję podziękowania dla wszystkich służb, które 
realizowały poszczególne etapy inwestycji na terenie 
gminy. Bardzo dziękuję radnym Rady Gminy Jasieni-
ca za profesjonalne podejście do uchwalania budżetu   
i zmian w zakresie przesuwania środków finansowych. 
Bardzo dziękuję sołtysom i radom sołeckim, za bieżą-
cą realizację tych zadań w poszczególnych sołec-
twach. Dziękuję stowarzyszeniom i organizacjom, 
jednostkom gminy, realizującym poszczególne zada-
nia w oświacie, kulturze, pomocy społecznej, służbie 
zdrowia, Zakładzie Komunalnym. Są to te zadania, 
które wykonywane były przez jednostki, podlegające 
Urzędowi Gminy Jasienica. Bardzo dziękuję pracow-
nikom urzędu  za profesjonalne podejście do tematów 
i zadań, które wykonywane były w roku 2012. 

Były to inwestycje rozpoczęte w latach poprzednich 
i nowe w roku który upłynął. Nie zawsze było to ła-
twe, gdyż ustawa o zamówieniach publicznych narzu-
ca obowiązek wyboru najtańszych wykonawców, co 
nie jest kompatybilne z najlepszą jakością i ma swoje 
ujemne strony, bo wymagało od inspektorów szcze-
gólnej uwagi w zakresie kontroli jakości wykonania 
prac. Mankamentem było również ogłaszanie upadło-
ści dużych firm wykonawczych, gdzie wchodził syn-
dyk masy upadłościowej i były kłopoty z dokończe-
niem prac i przesunięciami czasu realizacji inwestycji. 
Wiązało się to z koniecznością rozliczenia środków 
pozyskanych z zewnątrz. Te wszystkie trudności zo-
stały pokonane i za to serdecznie wszystkim dziękuję.  

O przebiegu i realizowanych inwestycjach infor-
mowaliśmy wielokrotnie na łamach miesięcznika „Ja-
sienica” i dość szczegółowo, więc myślę, że nie ma 
konieczności powtórnego ich przypominania. 

Pragnę jeszcze raz podziękować wszystkim miesz-
kańcom Gminy Jasienica za pomoc w realizacji zadań. 
Te duże obiekty, które już zostały oddane do użytku 
czekają, by wypełnić je życiem - duszą, żeby mogły 
służyć użytkownikom. To jest już po stronie miesz-

kańców, żeby te obiekty były miejscem spotkań, da-
wały zadowolenie, dawały możliwości rozwoju dzieci 
i młodzieży oraz służyły osobom starszym. Troską 
moją jest, żeby wszelkie działania wychodziły naprze-
ciw potrzebom naszego społeczeństwa i przynosiły 
oczekiwane efekty. 

Rok 2012 to czas, kiedy gmina została objęta kom-
pleksową kontrolą Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w zakresie gospodarki finansowej za ostatnie 4 lata.   
Z przeczytanego protokołu pokontrolnego jestem za-
dowolony, jak również z pracy urzędników. Czekam 
teraz na wnioski pokontrolne, które zawsze kończą 
procedurę pokontrolną, ale z tego co zawiera protokół 
widać, że są to drobne uchybienia.   

Przeszliśmy również kontrolę Urzędu Kontroli 
Skarbowej i nie ma też w tym zakresie elementów, 
które powodowałyby niepokój o funkcjonowanie 
Urzędu Gminy Jasienica. Biorąc pod uwagę pracow-
ników zatrudnionych w Urzędzie i w jednostkach bu-
dżetowych, w oświacie, pomocy społecznej, Zakładzie 
Komunalnym i służbie zdrowia (ponad 600 osób opła-
canych z Budżetu Gminy i bezpośrednio lub pośrednio 
podlegających Wójtowi), to wyniki kontroli są zado-
walające i za to wszystkim, którzy realizują na róż-
nych płaszczyznach zadania własne Gminy – dziękuję.  

Biorąc pod uwagę sytuację finansową naszego kra-
ju, opóźnienia w przekazywaniu środków finansowych 
gminie z budżetu państwa, należy stwierdzić, że do-
brze potrafimy radzić sobie w tej sytuacji. 

Niepokoją mnie natomiast prognozy na rok 2013   
w zakresie finansów publicznych, a tym samym, że 
środki z budżetu państwa skierowane do Gminy Jasie-
nica mogą być dużo mniejsze niż w poprzednich la-
tach. 
Żyjemy jednak w takich czasach, i nie zamierzam 

tu narzekać, czy mieć pretensje do obecnego czy po-
przednich rządów,  z występującymi problemami mu-
simy sobie radzić sami. Zależy to od naszej kreatyw-
ności i mobilności, zarówno w  Radzie Gminy Jasieni-
ca, urzędzie gminy, sołectwach i całej naszej społecz-
ności. A poradzić sobie możemy jeżeli będziemy jed-
nością, to problemy zewnętrzne będą do pokonania.  

Dlatego życzę sobie i Państwu, by każdy następny 
dzień 2013 roku, przynosił nam dialog, zrozumienie, 
otwartość, przychylne spojrzenie na drugiego czło-
wieka, by zawsze dostrzegać w nim dobroć.   

Wójt Gminy Jasienica 
Janusz Pierzyna

Wydawca miesięcznika samorządowego „Jasienica”:  Gmina  Jasienica 
Realizacja wydawnicza: Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy, 43-385 Jasienica 1360,  tel.:33 821 20 56; e-mail: 
gok@jasienica.pl; Redaktor naczelny Romuald Bożko, e-mail: braldo@interia.pl;   Sekretarz redakcji: Kuba Mazur      
e-mail: kuba.mazur@jasienica.pl ; 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 bez uprzedniego powiadomienia au-
tora, zmiany tytułów i opracowania redakcyjnego. Za treść reklam i ogłoszeń redakcja nie ponosi odpowiedzialności. 
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Szanowni Czytelnicy 
W imieniu Wydawcy Miesięcznika Samorządowego  Gminy "Jasienica"  - Urzędu Gminy w Jasienicy, informu-
jemy, że realizatorem wydawniczym w/w miesięcznika na rok 2013r. jest Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy, 
natomiast Redaktorem Naczelnym p. Romuald Bożko. Wszystkie materiały, artykuły które chcecie Państwo 
umieszczać w „Jasienicy” należy składać lub przesyłać pocztą elektroniczną do 20 dnia każdego miesiąca, 
do: 

Biuro Gminnego Ośrodka Kultury  
w Jasienicy 

43-385 Jasienica 1360 
tel. 33 821 20 56 

e-mail: gok@jasienica.pl  
w budynku Kompleksu Sportowo - Kulturalno - 

Rekreacyjnego w Jasienicy 

(ul. Modrzewiowa - przy boiskach KS Drzewiarz  

w Jasienicy) 

lub 
 

Pokój 208 (II piętro) w Urzędzie Gminy 
 w Jasienicy 
Jakub Mazur  

pracownik ds. promocji gminy,   

sekretarz redakcji 

43-385 Jasienica 159 
tel. 33 815 22 31 wew. 128 

e-mail: promocja@jasienica.pl ;  

lub  lub 

Zofia Polok – redaktor techniczny, skład; 
e-mail: polzo@vp.pl  Romuald Bożko – redaktor naczelny, 

e-mail: braldo@interia.pl 

 

Szanowni Reklamodawcy 
Wszystkie kwestie związane z zamieszczaniem czy kontynuacją reklam w Miesięczniku Samorządo-
wym Gminy  „Jasienica” należy załatwiać do 20 dnia każdego miesiąca w: 

Biuro Gminnego Ośrodka Kultury w Jasienicy 
43-385 Jasienica 1360,  tel. 33 821 20 56;  e-mail: gok@jasienica.pl 

w budynku Kompleksu Sportowo - Kulturalno - Rekreacyjnego w Jasienica  (ul. Modrzewiowa - przy boiskach KS 

Drzewiarz w Jasienicy) 
 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYWOZU  
ODPADÓW KOMUNALNYCH W GMINIE JASIENICA 2013 ROK 

 
Jak można rozpocząć korzystanie z naszych usług? 
Wystarczy droga telefoniczną lub poprzez wysłanie  e-
maila zgłosić chęć podpisania umowy. Nasz przedsta-
wiciel podjedzie z gotową umową oszczędzając Pań-
stwa cenny czas.  
ZOM „Tros-Eko: Sp. z o.o.  Tel.: 33 854 29 75;  
33 854 40 44 lub 664 037 532. 
e-mail: trosko@poczta.streamcn.pl  
Opłata z tytułu wywozu odpadów komunalnych      
z terenu Gminy Jasienica wynosi: 
1 kubeł 110 l – 15,00 zł brutto 
1 worek firmowy - 15,00 zł brutto 
worek na odpady segregowane + odbiór – bezpłatnie 
Opłata kwartalna  za 1 kubeł miesięcznie wynosi 45,00 
zł brutto 

Opłata półroczna  za 1 kubeł miesięcznie, wynosi 
90,00 zł brutto 
termin płatności:  za I kwartał – do 31.01. 2013 
   za  II kwartał – do 30.04.2013 
Opłatę za wywóz odpadów komunalnych można uiścić 
w kasie ZOM „Tros-Eko” w Goleszowie przy ul. 
Przemysłowej 12, u kierowcy lub na rachunek banko-
wy:  
Bank Spółdzielczy 52 8113 1020 2002 0002 0688 
0001. 
W roku 2013 promocyjne ceny na utylizację azbestu 
i papy. Posiadamy również w ciągłej sprzedaży kubły 
na odpady komunalne o poj. 110l, 120l, 240l, 1100l 
w atrakcyjnych cenach!!! 
Dotychczasowy harmonogram wywozu odpadów 
komunalnych bez zmian. 

HARMONOGRAM ZBIÓRKI SZKŁA I PLASTIKU W ROKU 2013. 
 

Rejon  I kwartał 2013 II kwartał 2013 
Landek, Iłownica, Międzyrzecze Górne  12.02.2013 6.06.2013 
Bielowicko, Biery, Wieszczęta 26.02.2013 11.06. 2013 
Mazańcowice, Międzyrzecze Dolne 12.03.2013 31.05.2013 
Jasienica 26.03.2013 25.06.2013 
Rudzica 22.01.2013 28.05.2013 
Grodziec, Łazy, Świętoszówka, Roztropice 7.02.2013 29.05.2013 
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ŚWIĄTECZNE SPOTKANIE PRZEDSIĘBIORCÓW 
 

Piątkowy wieczór 14 grudnia zgromadził liczne 
grono osób:  właścicieli i dyrektorów firm z terenu 
gminy, radnych,  sołtysów, kierowników oraz dyrekto-
rów instytucji. W imieniu samorządu, zebranych przy-
witał Wójt Janusz Pierzyna. – „Cieszy to, że dzisiaj 
możemy spotkać się w tej pięknej sali, wybudowanej    
z udziałem środków unijnych, środków transgranicz-
nych… Bardzo serdecznie witam i dziękuję za przyby-
cie, za to, że znaleźliście Państwo czas  dla nas, dla 
Gminy Jasienica. Są z nami przedsiębiorcy, ludzie, 
którzy własną pracą, swoją determinacją, odwagą, ry-
zykiem i majątkiem tworzą miejsca pracy dla  siebie    
i innych…  
Dzisiaj to wielka radość, że 14 raz  możemy się spo-
tkać przy jednym stole. Chciałbym w imieniu własnym, 
rady gminy, sołtysów, stowarzyszeń podziękować tym, 
którzy potrafią dzielić się swoimi dobrami z innymi… 
Jest to czas podziękowań, ale jest to również  czas, by 
powiedzieć coś na temat gminy. Jest to często trudne, 
ale udaje nam się pozyskiwać środki z zewnątrz. Jeste-
śmy w trakcie budowy kanalizacji – to 42 km sieci, 
około 600 przyłączy - wartość inwestycji ponad 32 mln 
zł z dofinansowaniem w granicach 70-80%. Realizo-
wane są również mniejsze inwestycje, które kończymy. 
Jednym  z najważniejszych przedsięwzięć jest Gminna 
Strefa Ekonomiczna – strefa niskoemisyjna… Po roz-

mowach z premierem prof. Jerzym Buzkiem, ten po-
mysł został wdrażany w życie. W tym czasie Marszałek 
Województwa Śląskiego ogłosił konkurs na dofinan-
sowanie budowy infrastruktury. Z satysfakcją muszę 
poinformować, że nasz wniosek został pozytywnie oce-
niony merytorycznie. Dotyczy on całej infrastruktury 
na 71 ha w Międzyrzeczu Dolnym. Wartość wniosku to 
27 mln zł, możliwe dofinansowanie 23 mln… Następny 
etap to okres akcesyjny 2014-2020, kiedy będą środki 
na odnawialne źródła energii. Wtedy Gmina Jasienica 
powinna być gotowa, aby aplikować o te fundusze….  
Jeszcze raz dziękuję i życzę wiele sił, radości, wiele 
przyjaznych ludzi wokoło..., aby ten nowy rok, który 
nadchodzi, był rokiem zadowolenia. Św. Augustyn po-
wiedział „Idziemy do Boga nie drogą, ale miłością” – 
niech te słowa będą dla nas umocnieniem i wartością 
na 2013 rok. Wszystkiego dobrego dla firm, dla wa-
szych rodzin, dla wszystkich, którzy tworzą społecz-
ność Gminy Jasienica” – powiedział Wójt Gminy. 
Następnie przy dźwiękach kapeli „Beskid”, goście 
mieli okazję delektować się tradycyjnymi potrawami 
przygotowanymi przez panie z Koła Gospodyń Wiej-
skich w Jasienicy.  

Z.P. 

  
 

TYDZIEŃ BAJEK w Zespole Szkolno-Przedszkolnym   w JASIENICY 
 

Kiedy za oknem było ponuro, chłodno i zi-
mowo, nasza szkoła zamieniła się w krainę bajek i ba-
śni. Przechodząc korytarzem młodszej grupy wieko-
wej, można było spotkać bohaterów różnych baśni, 
zaglądnąć do ich świata      i sprawdzić, jak bardzo są 
nam oni znani i bliscy. Rozpoczynając bajkową trasę 
każdy śmiałek zaopatrzyć się musiał w kartę konkur-
sową, którą wypełniał, idąc po śladach stóp wiodących 
do kolejnych obrazów     i postaci. Jaka to bajka? Kto 
jest jej autorem? Co to za postać? Mali podróżnicy w 
świecie bajek musieli mocno się natrudzić, aby odpo-
wiedzieć na wszystkie napotkane po drodze pytania. 

Kilkoro śmiałków bezbłędnie rozwiązało konkursowe 
zadania. Byli to: Anna Marona, Natalia Naumczyk, 
Klaudia Polok, Konrad Kine i Martyna Zawadzka.  
Nie tylko jednak uczniowie  przenieśli się do krainy 
bajek  i baśni. Także nasi nauczyciele zdradzili nam, 
jakie były ich ulubione książki z dzieciństwa i podpo-
wiedzieli, co warto przeczytać. Zresztą, fragmenty 
tych właśnie bajek, czytali nam na przerwach pokazu-
jąc jak miło i przyjemnie można spędzić czas z bajko-
wymi bohaterami. Tydzień bajek zorganizowany był 
w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”. 

 

SUKCESY NASZYCH UCZNIÓW 
Człowiek własną pracą i wysileniem do wszystkiego dojść może 

A.  Mickiewicz 
 

W grudniu uczniowie naszej szkoły brali udział  w dwóch konkursach organizowanych przez Sta-
rostwo Powiatowe w Bielsku-Białej. Oba zakończyły się sukcesami.  
Natalia Naumczyk uczennica kl. IIIb- zajęła II miejsce w IX edycji Powiatowego Konkursu Ekolo-
gicznego „Człowiek a środowisko”  (kategoria prac literackich). 
Agata Gołyszny uczennica kl. VIc – I miejsce w I Powiatowym Konkursie pod hasłem: „Zasady 
udzielania pierwszej pomocy”.  
Uczennicom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w nauce.  

Magdalena Matusiak-Mertens 
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SPOŁECZEŃSTWO „BEZ GRANIC”. 
 

W pierwszy piątek nowego roku, w Kom-
pleksie Spotowo-Kulturalno-Rekreacyjnym  
„Drzewiarz” w Jasienicy, odbyło się Posie-
dzenie Walnego Zgromadzenia Członków 
Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Re-
gionalnej „Olza”. Powstałe w 1998 roku 
stowarzyszenie jest dobrowolnym porozu-
mieniem gmin i powiatów Rzeczpospolitej 
Polskiej, działających na rzecz rozwoju ob-
szarów przylegających do granicy polsko-
czeskiej, w rejonie biegu rzeki Olzy. Obecnie 
stowarzyszenie zrzesza gminy powiatów cie-
szyńskiego, bielskiego, wodzisławskiego, 
powiat grodzki  Jastrzębie-Zdrój i ziemski-
cieszyński. Pierwsze w 2013 roku posiedze-
nie poprowadził Prezes Zarządu Stowarzy-
szenia Janusz Pierzyna, wójt należącej do 
„Olzy”, Gminy Jasienica.  
Na spotkaniu omówiono m.in. współpracę z 
regionami w 2012 roku oraz przekazano in-
formacje na temat zarządzania Funduszem 
Mikroprojektów,  Programu Operacyjnego 
Współpracy Transgranicznej Republika Cze-
ska – Rzeczpospolita Polska  2007-2013 
przez SRiWR „Olza”. Dyrektor Biura i Kie-
rownik Projektów Bogdan Kasperek przed-
stawił także zestawienie dotyczące  działań 
statutowych i projektów realizowanych przez 
stowarzyszenie. W roku 2011 zrealizowano 
12 projektów, w 2012 – 13, a na rok 2013 
zaplanowano realizację 15 projektów wła-
snych.  
Tuż po zgromadzeniu SRiWR „Olza” odbyło 
się Posiedzenie Rady Euroregionu Śląsk Cie-
szyński –Têšinskê Slezsko, w którym uczest-
niczyła strona czeska  Euroregionu z wice- 
przewodniczącym Vitem Slováčkiem -  sta-
rostą Czeskiego Cieszyna  i pozostałymi sta-

rostami delegacji czeskiej oraz  strona polska z przewodniczą-
cym Januszem Pierzyną – Wójtem Jasienicy, prezydentami, 
burmistrzami i wójtami.  Podsumowano m.in. liczby zatwier-
dzonych, odrzuconych i wstrzymanych projektów realizowa-
nych po polskiej stronie.  „Przedstawione dane pozwalają pozy-
tywnie ocenić współpracę w Euroregionie” -  stwierdził  Prze-
wodniczący Euroregionu  Janusz Pierzyna –„ na 192 złożone 

projekty, zatwierdzono 139, odrzucono 32 a wstrzymano do 
ponownego rozpatrzenia 12 projektów. Wszystkie nasze działa-
nia zacieśniają kontakty ze stroną czeską, budując  prawdziwe 
społeczeństwo „bez granic”. 

Kuba Mazur

 
 

MARTA PASTWA NA PODIUM MISTRZOSTW EUROPY 
W KARATE SHOTOKAN 

 
W dniach 6 – 9 grudnia 2012 w Belgradzie (Serbia) 
zorganizowano Mistrzostwa Europy Karate Shotokan.  
Reprezentacja Polski zdobyła łącznie 9 medali – 3 zło-
te, 1 srebrny i 5 brązowych. Pomimo słabego występu 
reprezentacji Polski w konkurencji kata, w gronie me-
dalistek podczas Mistrzostw Europy Karate Shotokan 
w Belgradzie znalazła się Marta Pastwa z Jasienicy - 
zawodniczka cieszyńskiego Klubu Sportowego Shin-
do, która w konkurencji kata drużynowym juniorek 
wywalczyła 3 miejsce. Marta Pastwa z Shindo w tej 
konkurencji startowała wspólnie  z Magdaleną Kuba-
tek i Alicją Piątek – obie z klubu Zarzewie Prudnik. 

Reprezentantki Polski do ścisłego finału weszły z 
czwartego miejsca.  Ostatecznie drużyna zajęła trzecie 
miejsce za drużynami z Węgier i Rosji. W drodze do 
trzeciego miejsca zawodniczki pokonały między in-
nymi drużyny z Serbii, Hiszpanii i Walii. 
Dzięki trzem złotym medalom zdobytym przez za-
wodników w  konkurencji kumite, w  klasyfikacji me-
dalowej karda Polski zajęła drugie miejsce za repre-
zentacją z Węgier. 

 Piotr Szymala 
Shindo Cieszyn 
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WÓJT GMINY JASIENICA 
 
zgodnie z art. 28 ust. 1 i 2, art. 34 i art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. z 2010r. Dz. U. 
Nr 102 poz. 651 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania 
przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108) 
 

ogłasza drugi przetarg pisemny nieograniczony na zbycie prawa własności nieruchomości  
 
1. Przedmiotem zbycia w drodze przetargu pisemnego 

nieograniczonego jest prawo własności zabudowanej 
nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy 
Jasienica. Nieruchomość położona jest w obrębie ewi-
dencyjnym Roztropice, objęta księgą wieczystą KW 
BB1B/00055779/8 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w 
Bielsku-Białej, Wydział VII Ksiąg Wieczystych, ozna-
czona w ewidencji gruntów jako dz. 468/2 o pow. 
0,0900 ha, dz. 472 o pow. 0,1700 ha     i dz. 805 o po-
w. 0,0500 ha. Nieruchomość ma zwarty i regularny 
kształt. Składa się z przylegających do siebie działek o 
numerach 468/2, 472 oraz 805 o łącznej powierzchni 
0,3100 ha. Na części dz. 472, od frontu znajduje się 
plac postojowo-manewrowy (parking). Nieruchomość 
jest lekko pochylona w kierunku zachodnim. Niezabu-
dowana część nieruchomości to trawiaste nieużytki, ob-
sadzone od frontu tujami. Całość jest ogrodzona płotem 
z siatki stalowej. Nieruchomość jest zabudowana bu-
dynkiem użytkowym zajmującym wschodnią część dz. 
805 i część dz. 468/2 od strony północnej oraz część dz. 
472 od strony południowej. W sąsiedztwie znajdują się 
tereny niezabudowane, zabudowa jednorodzinna i za-
grodowa.  
Przedmiotowa nieruchomość gruntowa nie jest położo-
na na obszarze wpisanym do rejestru zabytków, rów-
nież budynek nr 122 nie jest indywidualnie wpisany do 
rejestru zabytków lecz ze względu na swoje walory za-
bytkowe i architektoniczne został ujęty w wykazie za-
bytków nieruchomych wyznaczonych przez Śląskiego 
Konserwatora Zabytków w Katowicach do ujęcia w 
wojewódzkiej ewidencji zabytków. Budynek (starej 
Szkoły) został wybudowany w latach 1875-1876. Ma 
konstrukcję tradycyjną – murowaną, kształt prostokąt-
ny, w rzucie z dobudowanym w 1982r. garażem od 
strony północnej. Budynek jest jednokondygnacyjny, 
częściowo podpiwniczony, z nieużytkowym podda-
szem, z dachem o konstrukcji drewnianej, dwuspado-
wym, krytym blachą trapezową. Budynek podłączony 
jest do gminnej sieci wodociągowej, energii elektrycz-
nej i sieci gazowej. Ścieki odprowadzane są do zbiorni-
ka bezodpływowego, opróżnianego okresowo. Budynek 
był użytkowany jako Strażnica, obecnie nie jest użyt-
kowany. W 1982r. przeprowadzono remont budynku z 
wymianą części konstrukcji dachu i pokrycia oraz do-
budowaniem garażu. Garaż obecnie jest dzierżawiony – 
umowa dzierżawy może być rozwiązana z dzierżawcą 
na koniec miesiąca kalendarzowego, z zachowaniem 
jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. Powierzch-
nia zabudowy to: 356 m2. Powierzchnia użytkowa to: 
232 m2 + garaż 53 m2. Kubatura: 1.550 m3. 
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Jasienica w sołectwie Roztropi-
ce, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXVII/258/2005 Rady 
Gminy Jasienica, z dnia 24 lutego 2005r., ogłoszoną w 
Dzienniku Urzędowym Woj. Śląskiego Nr 45 poz. 1234 
z dnia 19 kwietnia 2005r. nieruchomość zabudowania 
oznaczona jako dz. 468/2, dz. 472 i dz. 805 znajduje się 
w terenie oznaczonym symbolem „1 UI” o podstawo-
wym przeznaczeniu jako tereny usług innych. Obcią-
żenia i zobowiązania: brak.  

2. Cena wywoławcza, netto 200.000,00 zł (słownie: 
dwieście tysięcy złotych. Podana przez oferenta cena 

nieruchomości zostanie powiększona o należny podatek 
VAT 23%. 

3. Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 30 stycz-
nia 2013r. o godzinie 12:15 w sali sesyjnej nr 113 
Urzędu Gminy Jasienica (I piętro). 

4. Wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej netto tj. 
10.000,00 zł należy wpłacić w pieniądzu do dnia 23 
stycznia 2013r. na konto Gminy Jasienica: Bank Spół-
dzielczy w Jasienicy 82 8117 0003 0000 0101 2000 
0100. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika 
przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej 
przed otwarciem przetargu. 

5. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży 
został podany do publicznej wiadomości poprzez wy-
wieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Jasie-
nica w dniu 20 lipca 2012r., opublikowany na stronie 
internetowej www.bip.jasienica.pl. oraz w prasie lokal-
nej (Dzienniku Zachodnim) w dniu 20 lipca 2012r. W 
dniu 23 października 2012r. przeprowadzono pierwszy 
przetarg pisemny nieograniczony, który zakończył się 
wynikiem negatywnym. 

6. Wójtowi Gminy Jasienica przysługuje prawo za-
mknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert. 

7. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem nega-
tywnym, jeżeli nie wpłynie ani jedna oferta lub żaden z 
uczestników nie zaoferuje ceny wyższej od wywoław-
czej, a także jeżeli komisja przetargowa stwierdzi, że 
żadna oferta nie spełnia warunków przetargu. 

8. Koszty sporządzenia umowy przeniesienia własności 
w formie aktu notarialnego ponosi nabywca. 

9. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który 
przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny zbycia prawa 
własności nieruchomości. Pozostałym uczestnikom 
przetargu wadium zwraca się niezwłocznie po odwoła-
niu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż 
trzy dni od dnia, odpowiednio: 
� odwołania przetargu, 
� zamknięcia przetargu, 
� unieważnienia przetargu, 
� zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. 

10. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca prawa własności 
nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umo-
wy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, 
Wójt Gminy może odstąpić od zawarcia umowy, a 
wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 

11. Cena nieruchomości sprzedanej w drodze przetargu 
podlega zapłacie nie później niż 7 dni przed dniem za-
warcia umowy przenoszącej własność. 

12. Pisemne oferty należy składać w zaklejonych koper-
tach z napisem: „II Przetarg – nieruchomość zabu-
dowana oznaczona jako dz. 468/2, dz. 472 i dz. 805 w 
Roztropicach” – w Urzędzie Gminy Jasienica do dnia 
30 stycznia 2013r. do godziny 12:10. 

13. Dodatkowych informacji na temat przetargu udziela 
Pani Gabriela Handzel-Gruda i Pani Marta Zmełty 
(Urząd Gminy Jasienica, pokój nr 105, tel. (033) 8 152 
231 wew. 126) w godzinach pracy Urzędu Gminy:  

od 700 do 1500 – poniedziałek, środa, czwartek,  
od 700 do 1600 – wtorek, 
od 700 do 1400 – piątek. 

14. Oferta powinna zawierać:  
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„II PRZETARG – nieruchomość zabudowana oznaczona jako dz. 468/2, dz. 472 i dz. 805 W 
ROZTROPICACH”- ciąg dalszy 

 
a) imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub fir-

mę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba praw-
na lub inny podmiot, 

b) datę sporządzenia oferty, 

c) oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami 
przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń, 

d) oferowaną cenę i sposób jej zapłaty. 
15. Do oferty należy dołączyć kopię wniesienia wadium. 

 
 

WÓJT GMINY JASIENICA 
 
zgodnie z art. 28 ust. 1 i 2, art. 34 i art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. z 2010r. Dz. U. 
Nr 102 poz. 651 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadza-
nia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. z 2004r. Dz. U. Nr 207 poz. 2108) 

ogłasza drugi przetarg pisemny nieograniczony na zbycie prawa własności nieruchomości  
 

1. Przedmiotem zbycia w drodze przetargu pisemnego 
nieograniczonego jest prawo własności niezabudowa-
nej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność 
Gminy Jasienica. Nieruchomość położona jest w obrę-
bie ewidencyjnym Mazańcowice, objęta księgą wie-
czystą BB1B/00071230/6 prowadzoną przez Sąd Re-
jonowy w Bielsku-Białej, Wydział Ksiąg VII Wieczy-
stych, oznaczona w ewidencji gruntów jako dz. 
2363/1 o pow. 0,2859 ha. Nieruchomość ma kształt 
nieregularny, teren nieruchomości jest nierówny. 
Działka porośnięta jest drzewami i krzewami. W bez-
pośrednim otoczeniu znajduje się luźna zabudowa 
komercyjna, przemysłowa i tereny niezabudowane. 
Działka jest nieuzbrojona. W granicach sąsiednich 
działek znajduje się sieć elektroenergetyczna, gazowa 
oraz wodociągowa.  
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Jasienica w sołectwie Mazań-
cowice, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXVII/261/2005 
Rady Gminy Jasienica, z dnia 24 lutego 2005r., ogło-
szoną w Dzienniku Urzędowym Woj. Śląskiego Nr 45 
poz. 1237 z dnia 19 kwietnia 2005r. nieruchomość 
znajduje się w terenie oznaczonym symbolem „24 
PG” o podstawowym przeznaczeniu jako tereny dzia-
łalności produkcyjno-gospodarczej związanej z 
drobną wytwórczością, magazynami, składami, 
techniczną obsługą rolnictwa, motoryzacji, bu-
downictwa. 
Obciążenia i zobowiązania: brak dostępu do drogi pu-
blicznej.  

2. Cena wywoławcza: 228.720,00 zł netto (słownie: 
dwieście dwadzieścia osiem tysięcy siedemset dwa-
dzieścia złotych 00/100 netto).  Podana przez oferen-
ta cena nieruchomości zostanie powiększona o na-
leżny podatek VAT 23%. 

3. Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 30 stycz-
nia 2013r. o godzinie 12:00 w sali sesyjnej nr 113 
Urzędu Gminy Jasienica (I piętro). 

4. Wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej netto tj. 
11.436,00 zł należy wpłacić w pieniądzu do dnia  
23 stycznia 2013r. na konto Gminy Jasienica: Bank 
Spółdzielczy w Jasienicy 82 8117 0003 0000 0101 
2000 0100. Dowód wniesienia wadium przez uczest-
nika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetar-
gowej przed otwarciem przetargu. 

5. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży 
został podany do publicznej wiadomości poprzez 
wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy 
Jasienica w dniu 13 kwietnia 2012r., opublikowany 
na stronie internetowej www.bip.jasienica.pl. oraz w 
prasie lokalnej (Dzienniku Zachodnim) w dniu 13 
kwietnia 2012r. W dniu 25 września 2012r. przepro-

wadzono pierwszy przetarg pisemny nieograniczony, 
który zakończył się wynikiem negatywnym. 

6. Wójtowi Gminy Jasienica przysługuje prawo za-
mknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z 
ofert. 

7. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem nega-
tywnym, jeżeli nie wpłynie ani jedna oferta lub żaden 
z uczestników nie zaoferuje ceny wyższej od wywo-
ławczej, a także jeżeli komisja przetargowa stwier-
dzi, że żadna oferta nie spełnia warunków przetargu. 

8. Koszty sporządzenia umowy przeniesienia własności 
w formie aktu notarialnego ponosi nabywca. 

9. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który 
przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny zbycia 
prawa własności nieruchomości. Pozostałym uczest-
nikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie po 
odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie 
później niż trzy dni od dnia, odpowiednio: 
� odwołania przetargu, 
� zamknięcia przetargu, 
� unieważnienia przetargu, 
� zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. 

10. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca prawa własności 
nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia 
umowy  
w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, 
Wójt Gminy może odstąpić od zawarcia umowy, a 
wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 

11. Cena nieruchomości sprzedanej w drodze przetargu 
podlega zapłacie nie później niż 7 dni przed dniem 
zawarcia umowy przenoszącej własność. 

12. Pisemne oferty należy składać w zaklejonych koper-
tach z napisem: „II Przetarg – dz. 2363/1 w Ma-
zańcowicach” – w Urzędzie Gminy Jasienica do 
dnia 30 stycznia 2013r. do godziny 11:55. 

13. Dodatkowych informacji na temat przetargu udziela 
Pani Gabriela Handzel-Gruda i Pani Marta Zmełty 
(Urząd Gminy Jasienica, pokój nr 105, tel. (033) 8 
152 231 wew. 126) w godzinach pracy Urzędu Gmi-
ny:  

od 700 do 1500 – poniedziałek, środa, czwartek,  
      od 700 do 1600 – wtorek, 

od 700 do 1400 – piątek. 
14. Oferta powinna zawierać:  
a) imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub 

firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba 
prawna lub inny podmiot, 

b) datę sporządzenia oferty, 
c) oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami 

przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń, 
d) oferowaną cenę i sposób jej zapłaty. 
15. Do oferty należy dołączyć kopię wniesienia wa-

dium.
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INFORMACJA  DO LOKALNEJ PRASY Z PRZEBIEGU ZBIÓRKI 
PUBLICZNEJ ZORGANIZOWANEJ   W DNIACH 12.11.2012r. – 18.12.2012r. 

PRZEZ  SALWATORIAŃSKIE STOWARZYSZENIE HOSPICYJNE  
W BIELSKU-BIAŁEJ. 

 
 Na podstawie Decyzji Pana Wójta Gminy Jasienica Nr OrS.5311.112012 z dnia 11.12.2012r., Salwato-
riańskie Stowarzyszenie Hospicyjne zorganizowało w ramach realizowanego przez szkoły Ogólnopolskie-
go Programu „Pola Nadziei 2013” zbiórkę publiczną w formie dobrowolnych datków do puszek kwestar-
skich. Zbiórka została przeprowadzona na terenie sklepu „Lewiatan” w Świętoszówce, Hurtowni „Polszlif”       
w Rudzicy, Sklepu „Dorota” i „Groszek”, Piekarni, „Delikatesów Centrum”, Sklepu Ogólnospożywczego          
w Mazańcowicach, „Delikatesów Ania” w Międzyrzeczu   w dniach 12.12.2012r. do 18.12.2012r. przez uczniów 
Szkoły Podstawowej w Świętoszówce, Gimnazjum im. K.K. Baczyńskiego w Mazańcowicach, Gimnazjum i Ze-
społu Szkolno-Przedszkolnego im. Jana Pawła II  w Rudzicy pod opieką nauczycieli. 
W zbiórce wzięło udział  161 uczniów pod opieką 45 nauczycieli.  
• Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rudzicy      1.296,20zł. 
• Gimnazjum w Rudzicy           703,70zł. 
• Gimnazjum w Mazańcowicach       2.220,40zł. 
• Szkoła Podstawowa w Świętoszówce        1.722,50zł. 

------------------------------------------------------- 
Razem:      5.942,50zł. 

 Kwota zebrana przez uczniów w czasie kwesty wyniosła 5.942,50zł. słownie: pięćtysięcydziewięć-
setczterdzieścidwa 50/100zł. 

Zbiórkę przeprowadzono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 
dnia 6 listopada 2003 r. w sprawie przeprowadzania zbiórek publicznych oraz kontroli nad tymi zbiór-
kami ( Dz.U.Nr199, poz. 1047 ). 
Salwatoriańskie Stowarzyszenie Hospicyjne – organizator zbiórki publicznej oraz uczniowie szkół i ich opieku-
nowie za swoje czynności nie otrzymali wynagrodzenia, zbiórkę przeprowadzono społecznie.     

Fundusze uzyskane w drodze zbiórki publicznej przekazane zostały do DnB NORD Banku z przeznacze-
niem na budowę Stacjonarnego Hospicjum im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej przy ul. Zdrojowej 10. 

 Grażyna Chorąży 
Prezes Stowarzyszenia 

 
 

INFORMACJA DO LOKALNEJ PRASY Z PRZEBIEGU ZBIÓRKI PUBLICZNEJ 
PRZEPROWADZONEJ W DNIACH 21.11.2012R. DO 31.12.2012R. PRZEZ KOMITET 

ORGANIZACYJNY „KALENDARZ UCZNIOWSKI 2013” POWOŁANY DNIA 09.11.2012R. 
W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. RUDOLFA GILA W ŚWIĘTOSZÓWCE.  

 
 
Na podstawie Decyzji Pana Wójta gminy Jasienica Nr: Or.S.5311.9.2012 z dnia 15.11.2012r. Komitet Organiza-
cyjny „Kalendarz Uczniowski 2013” zorganizował zbiórkę publiczną w formie sprzedaży bezpośredniej kalen-
darza szkolnego 2013r. Zbiórka została przeprowadzona wśród rodziców uczniów SP w Świętoszówce na zebra-
niu rodziców oraz wśród pozostałych mieszkańców sołectw: Świętoszówka, Łazy, Biery, Jasienica, Grodziec 
przez członków Komitetu Organizacyjnego oraz rodziców uczniów Szkoły Podstawowej w Świętoszówce. 
Zbiórkę przeprowadzono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 li-
stopada 2003r. w sprawie przeprowadzenia zbiórek publicznych oraz kontroli nad tymi zbiórkami (Dz.U.Nr199, 
poz. 1047). 
Komitet Organizacyjny „Kalendarz Uczniowski 2013”- organizator zbiórki publicznej oraz rodzice uczniów za 
swoje czynności nie otrzymali wynagrodzenia, zbiórkę przeprowadzono społecznie. Rozliczenie dochodu ze 
sprzedaży kalendarzy rozliczono komisyjnie w obecności wszystkich członków Komitetu Organizacyjnego.  
W zbiórce wzięło udział 9 osób. Kwota zebrana przez członków Komitetu oraz rodziców w czasie zbiórki to 
3066zł. Poniesione koszty:1066zł.  
Fundusze uzyskane w drodze zbiórki publicznej zostały przekazane na pomoce dydaktyczne dla uczniów Szkoły 
Podstawowej im. Rudolfa Gila w Świętoszówce. 
Po dokonaniu rozliczenia zbiórki Komitet Organizacyjny „Kalendarz Uczniowski 2013” zostaje rozwiązany. 

 Komitet Organizacyjny 
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… Z   G Ó R K I …… Z   G Ó R K I …… Z   G Ó R K I …… Z   G Ó R K I …    
Po koPo koPo koPo końńńńcu cu cu cu śśśśw iataw iataw iataw iata     

 
Dzięki Bogu przeżyliśmy jeszcze jeden rok.  Dzięki 
mediom przeżyliśmy kolejny „koniec świata”.  Który 
to już raz?  Bo kalendarz Majów, bo przepowiednie 
Nostradamusa, królowej Saby, przywódców różnych 
sekt. Waszak to zawsze medialny temat, nawet w  
czasach, gdy o mediach – w dzisiejszym tego słowa 
znaczeniu - nikt nie słyszał.  Scenarzyści filmów kata-
stroficznych prześcigali się w przedstawianiu coraz to 
straszniejszych wizji  nieuchronnego końca życia na 
naszej planecie: a to jeszcze jeden potop, monstrualne 
tsunami, a to zderzenie z kometą niosącą zagładę, czy 
meteorytem; albo atak z kosmosu wrednych kosmi-
tów, którzy nie marzą o niczym innym, byle tylko 
rozpieprzyć Ziemię z jej pyszałkowatymi mieszkań-
cami.  
 Jeszcze inne końce unicestwienia naszej pramatki, 
o zabarwieniu wyraźnie dydaktycznym, to wybuch 
zgromadzonych przez ludzkość materiałów nuklear-
nych, atak jakichś odrażających, zmutowanych stwo-
rów miażdżących wszystko na swojej drodze, albo 
wymykająca się spod kontroli broń biologiczna… 
Wyobraźnia ludzka nie zna granic, byle tylko odbior-
ców zainteresować, zestresować, przerazić…, bo to 
się bardzo dobrze sprzedaje. Może więc ludziom tego 
naprawdę i na niby potrzeba, aby spojrzeli na swoje,  
istnienie wnikliwiej i samokrytyczniej, boć wszak nie 
są pępkami tego świata na wieki, ze skarbami skar-
bionymi tak wytrwale, zaciekle i po trupach, jakby te 
dobra zapewniały nieśmiertelność… 
 Ten „koniec” jednak znowu nie wyszedł. Choć 
cieszą się np. budowniczowie „niezniszczalnych” 
schronów, bowiem zamówienia na takie „domki”, ma-
jące rzekomo ocalić wybrańców w dniach dostatecz-

nie ostatecznych, gwałtownie 
wzrosły. Ale to w Ameryce, bo 
ich stać. Przeżyliśmy nie tylko 
„końce”, ale upadki i wzloty 
polityków, rozpad systemów 
politycznych i dyktatur… W 
czasie mojej młodości śpiewa-
liśmy na górskich wycieczkach 
szkolnych w technikum piosenki „antypaństwowe”, 
bo w górach tylko echo i dzikie zwierzątka mogły nas 
słuchać i pewne było, że nie doniosą, np. „Przeżyli-
śmy potop szwedzki, przeżyjemy i radziecki…” Jakie 
piosenki śpiewaliby dzisiaj młodzi, gdyby chodzili po 
górach?  Może o tym, że gdy „przeżyliśmy potop ra-
dziecki, to przeżyjemy też ten polsko-polski potop 
nienawiści i braku szacunku dla bliźniego, potop śle-
pej rządzy władzy, pomówień, oskarżeń, kłamstw… 
Koniec świata – to brzmi bezpiecznie, globalnie, bez-
osobowo. Koniec naszego świata, już bardziej niepo-
kojąco, bo dotyka nas bezpośrednio. Choć wierzącym 
powinno być lżej, ale tylko teoretycznie, bo praktyka 
się wymyka najszlachetniejszej wierze, bo ”lepiej na 
pewnej ziemi, niż w niepewnym niebie”. Tak mogą 
myśleć ludzie słabej wiary, czyli my?  A mój znajomy 
mówi, że koniec świata to on ma co kilka tygodni we 
własnym domu, gdy w jego małżonce odzywa się 
wścieklizna (bo nie była szczepiona) i szaleje, 
wrzeszczy, tłucze talerzem, ma pretensje o wszystko, 
klnąc jak szewc (niegdyś przy kopycie) aż do momen-
tu, gdy rzuci mu się na szyję, aby uwierzył, że koniec 
świata nie jest taki straszny, bo po nim zawsze jakieś 
niebo… 

Juliusz Wątroba

                                                                                    
„Jak rechtorka grzych naprawiła” 

    
Witóm piyknie! 
 

Tydziyń tymu spotkoł żech jednóm rechtorke, kiero już je na 

pyndzyji, a łuczyła w szkole polskigo, a więc polónistka. Spytoł 

żech sie ji, co też robi na tej emeryturze, a łóna łodpowiedziała, 

że naprawio grzych zaniedbanio. Na cóż to za grzych spytoł 

żech sie ji i tu zaczyła łopowiadani. Łurodziłach sie tu na Ślón-

sku, w rodzinie kaj sie godało po naszymu, śpiywali my ty na-

sze piykne pieśniczki, świynta łobchodzili my podle naszych, 

cieszyńskich zwyczajów. Z takim wielkim bogactwym, kiere dali 

mi moji łojcowie poszła żech w świat, co by sie łuczyć  i zdoby-

wać wiedze. Tam w tym wielkim świycie to bogactwo nie było 

mi potrzebne, potym żech sie wydała. Na świat przyszły dziec-

ka, a jo z tego bogactwa kierech wziyła łod mojich łojców nic im 

nie przekozała, żodno moja cera nie łumiy godać tóm staróm, 

piyknóm naszóm mowóm. 

Kie jeny wnuki przyszły na świat, to bogactwo kierech nosiła w 

sobie zaczyło mi łokropnie ciónżyć. Jeden roz spytała żech sie 

mojich cer i ziyńciów, kierzy to majóm wysoki, a łodpowiedzial-

ne stanowiska naukowe, czy jo bych mógła łuczyć moji wnuki 

tej piyrszej mowy naszych łojców i dziadów, jakóm je gwara.  

Dostałach łod nich krótkóm łodpowiydź: nie jeny mosz łuczyć 

swoji wnuki tej piyknej mowy, ale też przekozować im ślónskóm 

tradycje, kiero zawsze łónczyła rodziny i pokolynia. Łuczyła mi-

łości i przywiónzanio do łojcowskij ziymi. 

Kamiyń mi spod z serca, wziyłach sie do roboty, zaczyłach na-

prawiać to, co żech zaniedbała i wiycie, mogym sie pochwolić, 

móm wielki sukces, bo moji wnuki nie jeny rzóndzóm po na-

szymu, ale też śpiewajóm ty piykne nasze pieśniczki i ani im do 

głowy nie przydzie, żeby za to mieli sie gańbić.  
 str. 10 



10  styczeń 2013 

Ogólnopolska Konferencja Dialektologiczna 
„Język w środowisku wiejskim” 

 

W dniach 06-07.12 odbyła się na Uniwersytecie 
Pedagogicznym w Krakowie Ogólnopolska Kon-
ferencja Dialektologiczna „Język w środowisku 
wiejskim”, na której Prof. dr hab. Jadwiga Wro-
nicz”  (z Instytutu Języka Polskiego Polskiej 
Akademii Nauk) wygłosiła, ilustrowany przezro-
czami, jedenastostronicowy referat pt. „System 
gwarowy w tekście poetyckim, na przykładzie 
twórczości Juliusza Wątroby.”  Kończąc swoje 
wystąpienie powiedziała: „…Konkludując, można 
stwierdzić, że oba tomiki zarówno pod względem 
gramatycznym, jak i leksykalnym reprezentują 
gwarową odmianę polszczyzny, a dokładniej 
gwarę cieszyńską. Przy pomocy gwary autor łą-

czy realia życia codziennego z treściami wykra-
czającymi poza sferę bytową człowieka.  Użyte w 
wierszach przenośnie, epitety, porównania, po-
wtórzenia, personifikacje – przez to, że nie miesz-
czą się w zbiorze środków stylistycznych  polsz-
czyzny ogólnej – odświeżają i wzbogacają język 
poetycki.   Tak czystej gwary prawie nie spotyka 
się w żywym języku – jest ona wynikiem zamysłu 
autora, który  to co „było wczora” przekazał nie 
tylko odtwarzając zapamiętane zdarzenia i obra-
zy, ale i językiem, który był „wczora”, a który 
stanowi dla niego istotną cząstkę dziedzictwa, co 
bardzo pięknie wyraził w wierszu Herbowizna…”  

Redakcja 
 
 

 „Jak rechtorka grzych naprawiła” 
 

Gańbić godajóm majóm sie ci, co nie znajóm swojich korzyni, 

swoji mowy i starych, naszych zwyczajów. Dzisio sie radujym, 

żech sie pozbyła tego grzychu, boch przekozała to wielki bo-

gactwo młodymu pokolyniu. 

I tu na progu Nowego Roku, kie za pore dni bydzie sie łobcho-

dzić Świynto Dziadków, pytóm Was piyknie starzycy. Za te 

wiynszowani, kiere Wóm bydóm skłodać wnukowie dejcie im 

cosi do pomaszkiecynio, ale też łotwórzcie serca i to bogactwo, 

kiere nosicie w sobie, kiere zaiste Wóm ciónży jak tej nauczy-

cielce, kieróm żech trefił, przekożcie swoim wnukóm - tóm sta-

róm mowe, pieśniczki, zwyczaje, kiere tu dycki były.  Przekoż-

cie im historie swojich rodzin, historie ich miejsca łurodzynio, 

godejcie im ło piyknym stroju cieszyńskim, w kiery to sie dycki 

cieszynioczki łoblykały, a ji ponikiere sie do dzisio łoblykajóm. 

Nie godejmy jak to sie słyszy, że sie cieszynioczki przebierajóm 

do cieszyńskigo stroju – cieszynioczka to nie kumediantka! – 

łóna zawsze sie łoblykała, łoblyko i jeszcze długo sie bydzie ło-

blykać w tyn piykny strój cieszyński, coby pokozać przynależ-

ność do swoji Małej Łojczyzny. Tóż niech tyn rok 2013 bydzie 

rokym, w kierym kożdy starzyk, starka, ciotka, łujec przekazy-

wać bydóm to bogactwo młodymu pokolyniu, czego sobie i 

Wóm życzym w tym Nowym Roku. 
J.N. Josiyniczanin

 
 
 

 
 

Rok Augusta Hlonda 
Piotr Szubarczyk 

Rok 2013 jest w województwie śląskim Rokiem Au-
gusta Hlonda – pierwszego księdza biskupa śląskiego, 
Prymasa Polski. Dziś inaugurujemy ten Rok na Śląsku 
i w całej Polsce. W niedzielę, 3 stycznia 1926 r., odby-
ła się bowiem konsekracja biskupa śląskiego. 
Urodził się 5 lipca 1881 r. w Mysłowicach. Miał 12 
rodzeństwa! Uczył się w szkole salezjańskiej, złożył 
śluby zakonne. Odbył studia w Gregorianum. Poznał 
kardynała Achille Rattiego, późniejszego Papieża Piu-
sa XI, który miał błogosławiony wpływ na formację 
duchową ks. Hlonda i na jego stosunek do zbrodnicze-
go bolszewizmu i faszyzmu. 
Był animatorem Akcji Katolickiej, twórcą modelo-
wych stosunków państwo – Kościół. 
Po wybuchu wojny przybył do Watykanu. Pod nie-
miecką okupacją nie mógłby pracować dla Kościoła i 
Ojczyzny. Informował Papieża o sytuacji w Polsce, 
wygłaszał przemówienia radiowe. Rząd Vichy inter-
nował go we Francji, potem w Niemczech. 

20 lipca 1945 r. przybył do Poznania. Zorganizował 
administrację apostolską na Ziemiach Zachodnich. 
Zawierzył uroczyście Naród Polski Niepokalanemu 
Sercu NMP (8 września 1946 r.). Umarł nagle 22 paź-
dziernika 1948 roku. Sytuacja w kraju była tragiczna, 
komuniści szykowali się do zniewolenia Kościoła, pa-
trioci umierali w kazamatach UB. 
Nadchodziła era Prymasa Tysiąclecia, który dzieło 
Prymasa Hlonda poniósł aż do tryumfu „Solidarno-
ści”, poprzedzonego wyborem kardynała Karola Woj-
tyły na Stolicę Piotrową. Msza św. pontyfikalna bł. 
Jana Pawła II była odprawiona dokładnie w 30. rocz-
nicę śmierci kardynała Hlonda! 
Na cmentarzu w Mysłowicach jest nagrobek Jana i 
Marii z Imielów Hlondów – rodziców Sługi Bożego: 
„Małżonkowie religijni i cnotliwi. Wychowali swe 
dzieci dla Boga i Polski. Zgromadzeniu Salezjańskie-
mu dali czterech synów. Śląskowi pierwszego bisku-
pa, Polsce prymasa, Kościołowi kardynała”… 
                         Za: „Nasz Dziennik” 3 stycznia 2013 
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MAMO, TATO!  ZGŁOŚ MMAMO, TATO!  ZGŁOŚ MMAMO, TATO!  ZGŁOŚ MMAMO, TATO!  ZGŁOŚ MNIE!NIE!NIE!NIE!     
 

Nie zapomnij Od 1 stycznia 2013 r., jeśli jesteś rodzicem i jesteś osobą ubezpieczo-
ną, masz obowiązek poinformować swojego płatnika składek (np. pracodawcę) o nowo narodzonym dziecku, 
które należy zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego. Może to zrobić każde z rodziców. Pamiętaj! To jest Twój 
obowiązek! Masz na to 7 dni 
Jeżeli nie zgłosiłeś dziecka przed 1 stycznia 2013 r., nie zwlekaj i zgłoś je jak najszybciej. Uwaga! Jeśli żaden z 
rodziców nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce albo innym kraju UE lub nie jest 
osobą uprawnioną do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie innych przepisów prawa, do ubezpieczenia 
zdrowotnego mogą wnuka zgłosić ubezpieczeni w Polsce babcia albo dziadek. 
Gdy dziecko jest członkiem rodziny ubezpieczonego i zostało zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego, za jego-
leczenie zapłaci NFZ. Jeżeli rodzice dziecka nie mają prawa do świadczeń finansowanych przez Fundusz i dla-
tego nie zgłosili go do ubezpieczenia, za leczenie dziecka do 18. r.ż. zapłaci budżet państwa – pod warunkiem, 
że jest ono obywatelem polskim. 
Ważne! Jeżeli zmieniasz pracę po 1 stycznia 2013 r. powinieneś poinformować nowego pracodawcę, 
że masz członków rodziny, których należy zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego. Nie wystarczy, że już raz 
zgłosiłeś ich do ubezpieczenia w poprzednim miejscu pracy. Kiedy zmienisz pracę zostaniesz wyrejestrowany z 
ubezpieczenia zdrowotnego, a razem z Tobą wszyscy zgłoszeni wcześniej członkowie rodziny. 
Kto jest członkiem rodziny osoby ubezpieczonej?  
• Dziecko - własne, dziecko małżonka, dziecko przysposobione, wnuk albo dziecko obce, dla którego ustano-
wiono opiekę, albo dziecko obce w ramach rodziny zastępczej, do ukończenia przez nie 18 lat, a jeżeli kształci 
się dalej – do ukończenia 26 lat, jeżeli natomiast posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub 
inne traktowane na równi – bez ograniczenia wieku. 
• Małżonek – jeśli nie ma własnego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego. 
• Rodzice, dziadkowie (tzw. wstępni) – jeśli nie mają własnego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego i pozostają 
z ubezpieczonym  we wspólnym gospodarstwie domowym. 
    

PRZYCHODZI  PACJENT PRZYCHODZI  PACJENT PRZYCHODZI  PACJENT PRZYCHODZI  PACJENT DODODODO LEKARZA LEKARZA LEKARZA LEKARZA  
PESELPESELPESELPESEL     

Czy jestem ubezpieczony? 
Przychodząc do lekarza zadajesz sobie pytanie, czy je-
stem ubezpieczony? Czy mam prawo do świadczeń? 
Od 1 stycznia 2013 r. nie będziesz musiał wróżyć z fu-
sów ani korzystać z usług wróżki, żeby to sprawdzić. 
Wystarczy, że będziesz miał przy sobie jeden z wy-
mienionych dokumentów: 
• dowód osobisty, 
• paszport, 
• prawo jazdy. 
W przypadku dzieci objętych obowiązkiem szkolnym, 
do ukończenia 18. roku życia: aktualną legitymację 
szkolną. 
Pamiętaj! 
Twój numer PESEL to klucz do weryfikacji Twoich 
uprawnień – to dzięki niemu lekarz 
będzie mógł sprawdzić elektronicznie w systemie 
NFZ, czy masz aktualne prawo do bezpłatnych świad-
czeń zdrowotnych, czy będzie mógł wypisać Ci bez 
obaw refundowaną receptę lub skierować na badania. 
Dlatego zapamiętaj swój PESEL albo miej przy sobie 
dokument z tym numerem. Podaj swój numer PESEL 
w rejestracji, a w ciągu kilku chwil Ty i Twój lekarz 
będziecie mieli pewność, że NFZ sfinansuje Twoje le-
czenie. 
 

Ważne! Jeżeli Twoje dziecko nie ukończyło 3. mie-
siąca życia i nie ma jeszcze nadanego numeru PESEL, 
przychodząc z nim do lekarza, powinieneś podać w re-
jestracji swój PESEL. 
Nie martw się! 
Jeżeli w rejestracji otrzymasz informację, że NFZ nie 
potwierdził Twoich uprawnień do świadczeń, a wiesz, 
że masz do nich prawo, możesz je potwierdzić, tak jak 
dotychczas, za pomocą dokumentów papierowych, 
np.: 
• zaświadczeniem z zakładu pracy, 
• legitymacją emeryta lub rencisty, 
• aktualnym zgłoszeniem do ubezpieczenia zdrowot-
nego. 
Jeżeli nie masz przy sobie takiego dokumentu, możesz 
złożyć oświadczenie o  Twoim prawie do świadczeń, 
które musi zawierać: 
• imię i nazwisko pacjenta, 
• adres zamieszkania, 
• podstawę prawną do świadczeń, np. zawarta umowa 
o pracę, emerytura, 
• numer PESEL, 
• rodzaj dokumentu, którym potwierdziłeś swoją toż-
samość u lekarza. 

www.nfz.gov.pl 
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W Grodźcu wspominano nauczyciela i pisarza  
Walentego Krząszcza 

 
Comiesięczne spotkania członków Koła Macierzy Ziemi Cieszyń-

skiej w Grodźcu mają wielu sympatyków. 23. listopada w jednej z 
klas tutejszej szkoły zgromadziło się sporo osób, chętnych wysłucha-
nia prelekcji na temat życia i twórczości Walentego Krząszcza. Wy-
głosiła ją pani Halina Szotek, historyczka i wieloletnia dyrektorka 
Muzeum Gustawa Morcinka w Skoczowie.  

Prelegentka jest osobą znaną w naszej gminie, między innymi z 
rozlicznych wykładów, na tematy związane z historią Śląska Cieszyń-
skiego. Posiada ogromną wiedzę historyczną i niezwykły dar przycią-
gania słuchaczy. Opowiada barwnie i ciekawie. Już drugi raz zawitała 
do Grodźca, by podzielić się z członkami naszego koła swoimi wia-
domościami, tym razem o nauczycielu i zarazem pisarzu ludowym, 
wywodzącym się spod niedalekiego Witaliusza. Witaliusz, to wznie-
sienie na granicy Grodźca i Górek.  

Prelekcja cieszyła się wielkim zainteresowaniem, gdyż Walenty 
Krząszcz skoligacony był z wieloma rodzinami grodzieckimi, między 
innymi: Dudów, Bimów i Skrzypków, stąd wątki grodzieckie w jego 
twórczości. Na terenie Grodźca posiadał także 3 hektarowy areał zie-
mi. 

Ponadto wielu mieszkańców Grodźca pamięta wystawiane nie-
gdyś utwory sceniczne jego autorstwa, miedzy innymi „Raubczycy”, 
przez uczniów i młodzież zrzeszoną w organizacjach pod kierunkiem 
nieżyjącego już nauczyciela i kierownika szkoły p. Floriana Pohla. 
Sztuki wystawiano w sali zajazdu, w centrum Grodźca. Obecnie pawi-
lon handlowy i punkty usługowe. 

Walenty Krząszcz (1886 - 1959) kojarzony jest jednak nade 
wszystko z Górkami, gdzie się urodził i mieszkał przez wiele lat oraz 
z Międzyrzeczem, gdzie z kolei był kierownikiem tamtejszej szkoły, 
organistą, mieszkańcem/gospodarzem na wielu hektarach, także kie-
rownikiem lokalnej poczty, skarbnikiem kasy oszczędnościowej Ra-
iffeisen, sekretarzem gminnym. Zapamiętany został, jako człowiek 
niezwykle pogodnego usposobienia, żartowniś, dusza towarzystwa, 
jednocześnie pacyfista, nie interesujący się polityką, ani członko-
stwem w żadnym towarzystwie. 

Był bardzo utalentowany. Pisał powieści, opowiadania, humore-
ski, utwory sceniczne, śpiewał, grał na organach, pianinie, skrzypcach. 
Swoje prace wydawał najczęściej w popularnych, w owym czasie, ty-
godnikach i kalendarzach. 

Toteż z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół Międzyrzecza, w 50. 
rocznicę jego śmierci, twórczość Walentego Krząszcza została zebra-
na i wydana w 2009 r. w II tomach. Zbiory noszą tytuł „Księga życia i 
utwory wybrane”.  

Po prelekcji, w imieniu Zarządu Koła prezes Edward Cichy po-
dziękował prelegentce za niezwykle interesujący wykład. Wiceprezes 

p. Irena Skrzyżala oraz II-gi wicepre-
zes p. Józef Król obdarowali panią Ha-
linę Szotek kwiatami, słodyczami i 
książką wydaną przez nasze koło, 
„Reprintem do Mapy Grodeckiego...”. 

Słuchacze rozeszli się do domów 
w nadziei na kolejne ciekawe spotka-
nia i prelekcje. Pozwalają nam one 
bowiem, poszerzyć wiedzę na temat 
naszych przodków i otaczającej nas 
przyrody. Integrują i rozbudzają cie-
kawość świata i ludzi, szczególnie 
tych utalentowanych i zasłużonych dla 
naszego regionu. 

Na naszej witrynie internetowej 
www.macierz-grodziec.org w folderze 
„Poznajemy Grodziec” i zakładce 
„Ciekawostki”, znajduje się opowia-
danie „Odpust w Grodźcu” Walentego 
Krząszcza. 

 
Opracowała sekretarz Koła  
Renata Moczała 

 
 

Srebrne honorowe odznaki za zasługi dla Województwa Śląskiego 
 

Srebrne honorowe odznaki za zasługi dla Województwa Śląskiego zostały wręczone panom Krzysztofowi Wie-
czerzakowi Wicewójtowi Gminy Jasienica i Leszkowi Mroczko - Radnemu Gminy Jasienica. 
Te wysokie odznaczenia przyznawane są za szczególne zasługi dla rozwoju i promocji regionu Województwa 
Śląskiego. Nagroda ta przyznawana jest za działalność na terenie województwa przyczyniającą się do gospo-
darczego, kulturalnego i społecznego rozwoju regionu. Odznaki przyznawane są przez Sejmik Województwa 
Śląskiego. Dwaj wyróżnieni panowie prężnie działają w Stowarzyszeniu Przyjaciół Międzyrzecza, a także w 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Międzyrzeczu. Ich działalność na rzecz społeczności Międzyrzecza Górnego i 
Dolnego, a także na rzecz promocji i integracji mieszkańców gminy Jasienica jest szczególnie widoczna. 

www.region.info.pl 
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KOLEKTORY SŁONECZNE – WARTO? 
 

Coraz częściej na dachach możemy zobaczyć ko-
lektory słoneczne, prawdopodobnie ta tendencja bę-
dzie się pogłębiać, dlatego zadajmy sobie pytanie 
„Czy opłaca mi się instalować kolektory słoneczne?” 

Zasada działania kolektorów słonecznych jest znana 
i stosowana od czasów starożytnych, tak więc sam 
pomysł nie jest niczym nowym. Już wtedy istniały 
konstrukcje mające wykorzystywać energię słońca do 
ogrzewania powietrza, które następnie odpowiednio 
kierowane, wykorzystywano do ogrzewania pomiesz-
czeń. Wykonane domowym sposobem kolektory w 
postaci rurek rozłożonych na ciemnym dachu już od 
dawna można było spotkać tu i ówdzie w domach pol-
skich „złotych rączek”. 

Wiec skąd ta rewolucja, dlaczego kolektory w nie-
długim czasie mają zmienić dachy naszych domów? 

Diabeł jak zawsze tkwi w szczegółach. To, co naj-
bardziej zmieniło zastosowanie kolektorów słonecz-
nych to ich sprawność, która powoduje, że nowocze-
sny kolektor jest urządzeniem, które będzie produko-
wać ciepło nie tylko w letnie słoneczne dni, lecz także 
w dni umiarkowanie pochmurne, kiedy mamy do czy-
nienia ze światłem rozproszonym. Trzeba zaznaczyć, 
że taki rodzaj światła to ponad 50% energii, która do-
ciera do ziemi w naszej szerokości geograficznej. 

Sprawność dobrych kolektorów słonecznych oscy-
luje w okolicach 80%, taka część energii słonecznej 
padającej na kolektor, zamienia jest na ciepło. 

Co to oznacza w praktyce? Przy instalacjach cało-
rocznych możemy liczyć na to, że w polskich warun-
kach kolektory pokryją nam zapotrzebowanie na 60 do 
70% ciepłej wody użytkowej, natomiast jeśli nasta-
wiamy się na instalację kolektorów, które pracować 
będą głównie w lecie, to w naszych warunkach mete-
orologicznych uzyskamy ponad 90% ciepłej wody tyl-
ko ze słońca. 

Ale jak określić czy kolektory będą efektywnie pra-
cować tylko w lecie czy też w ciągu całego roku? 

Otóż zależy to głównie od tego, czym dotychczas 
ogrzewamy naszą wodę użytkową. Jeśli używamy do 
tego celu kotła na węgiel lub drewno, to nasze kolek-
tory nie sprawdzą się w okresie grzewczym,  ponieważ 
aby ogrzać nasz dom tak czy inaczej spalamy w na-

szym kotle taką samą ilość paliwa. Bezwładność kotła 
węglowego powoduje, że nawet jeśli kolektory wy-
produkują pewną ilość ciepła, wpłynie to nieznacznie, 
lub co bardziej prawdopodobne wcale, na jego spala-
nie. Przychodzi jednak wiosna i przestajemy ogrzewać 
dom, wtedy też kolektory przejmują produkcję CWU. 
Sytuacja może wyglądać trochę inaczej jeśli dom 
ogrzewamy gazem, prądem, olejem opałowym, czy 
nawet eko-groszkiem. Bezwładność kotłów na ten ro-
dzaj paliwa jest znacznie mniejsza dlatego ciepła woda 
wyprodukowana przez kolektory nawet zimą wpłynie 
na zapotrzebowanie naszego kotła na paliwo, co rów-
nocześnie odbije się na naszym portfelu i co za tym 
idzie na opłacalności całej inwestycji. 

No właśnie, opłacalności! Czy to w ogóle się opła-
ca? Kolektory należą do takich inwestycji, za które 
płacimy na początku a następnie z nich korzystamy, 
więc czym więcej będziemy korzystali tym bardziej 
się nam to opłaci i czym więcej teraz płacimy za wodę 
tym szybciej zwrócą się kolektory.  

Kolektory dobrej jakości powinny nam bezproble-
mowo działać nawet 25 lat. To długo. Natomiast zwrot 
kosztów instalacji powinien nastąpić w okresie od 6 
do 16 lat. Oczywiście jeśli taki zwrot będzie trwał po-
wyżej 12-14 lat, wtedy opłacalność kolektorów jest 
dość wątpliwa. Dostępne na rynku dofinansowania z 
NFOŚiGW wysokości 45% na pewno powodują, że 
kolektory zwrócą nam się zdecydowanie szybciej. Jak 
szybko zwrócą się w konkretnym domu, zależy od 
bardzo wielu czynników i na pewno warto przed pod-
jęciem decyzji zasięgnąć informacji u niezależnego 
specjalisty.  

Przyszłość jawi się nam w postaci drożejących pa-
liw takich jak węgiel, gaz, energia elektryczna, 
wszystkie te podwyżki sprawiają, że instalacje takie 
jak kolektory słoneczne i podobne staną się standar-
dem również na naszych dachach, dlatego warto tą 
technologią zainteresować się już dziś. 

www.slonecznagmina.pl 
Program Słoneczna Gmina prowadzony przez fun-

dację SOL wspiera instalacje odnawialnych źródeł 
energii. 

 
 

Z godki naszych łojców 

 
Gdosi pomyśli, że nie poradzym godać po polsku. 

To nima prowda. Po prawdzie jako prehistoryczny za-
bytek miołbych stoć w jakisikej muzealnej gablocie, 
ale tak akurat jeszcze się nie wybiyrom. Łod trziadwa-
cati Roków jeżech starzikym. Mierzi mnie godka mło-
dych i średnich naszych krajanów. Downi się tego nie 
słyszało.  

A przeca Ślónsko godka je tako piękno. We sklepie 
czy w gospodzie, kany Roz za czas się stawiym na pi-
wo słyszy się łoszkliwe słowa, kiere do naszej Godki 
nie pasujóm. Moc sie godo w gazetach i inszych, jako 

to prawióm, środkach przekazu, ło nauce etyki w 
szkołach. Farorz tego nie nauczy. Za moich czasów 
kożdy rechtor swoim obycim jakosi w nasze czepónie 
poradził te etyke wdukać. Nejwyższy czas coby my się 
wszyscy wziyni za hambit i tóm naszym godke wypo-
ścili. Bez tych szkaradnych słów naprowde  bydzie 
zocniejszo. Kiejsi się godało, że roztomańtych chacha-
rów posyłało się po mores do Grojca. Dobrze by było 
Tyn stary w móndry łobyczoj prziwrócić. 

Janusz Rakowski (fusocz) 
Grodziec
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Informujemy, że w wyniku naboru wniosków przeprowa-
dzonego w dniach 16.11.2012-21.12.2012 r. do biura LGR 
Bielska Kraina spłynęły łącznie 33 wnioski, z czego na: 

1. Operację polegająca na „Podnoszeniu wartości pro-
duktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczno-

ści zamieszkującej obszary zależne od rybactwa” – 29 wniosków na łączną kwotę 5 745 204,97 zł (aloka-
cja środków wynosi 3 780 000,00 zł) - alokację przekroczono o 1 965 204,97 zł. 

2. 2. Operacja polegająca na „Restrukturyzacji lub reorientacji działalności gospodarczej lub dywersyfi-
kacji zatrudnienia osób mających pracę związaną  z sektorem rybactwa w drodze tworzenia dodatko-
wych miejsc pracy poza tym sektorem” 4 wnioski na łączną kwotę 517 827,00 zł (alokacja środków wy-
nosi 655 457,18 zł). 

 

 

Z przyjemnością informujemy, że Samorząd Województwa Śląskiego zawarł od początku 2012 roku 
łącznie 16 umów o dofinansowanie z beneficjentami LGR Bielska Kraina.Gratulujemy wszystkim 
osobom, które realizują swoje projekty na obszarze działania Bielskiej Krainy! W celu zapoznania 
się ze szczegółowymi opisami projektów, które otrzymały wsparcie finansowe w ramach PO RYBY 
2007-2013 zachęcamy do odwiedzania zakładki „Działalność LGR” - „Dobre praktyki”. 

 
LGR Bielska Kraina otrzymała dofinansowanie na przeprowadzenie 7 szkoleń dla ryba-
ków branżowych dla podmiotów związanych z sektorem rybactwa w szczególności dla 
osób z obszaru działania LGR Bielska Kraina tj. pięciu gmin powiatu bielskiego: Jaworze, Ja-
sienica, Czechowice-Dziedzice, Bestwina oraz Wilamowice. Umowa na dofinansowanie zo-
stanie podpisana w dniu 28 listopada 2012 r. w Śląskim Ośrodku Regionalnym Agencji Re-
strukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Częstochowie.Szkolenia będą bezpłatne!  
     Najbliższe szkolenie odbędzie się w czwartek 24 stycznia w godz. 9:00-14:00, a jego temat 
to: „Księga stawowa, sprzedaż bezpośrednia i marginalna ryb oraz opodatkowanie tej działalności”. Formularz 
zgłoszeniowy i więcej informacji znajdziecie państwo na www.bielskakraina.pl  . Dofinansowanie na organiza-
cję cyklu 7 szkoleń dla osób związanych z branżą rybacką, Stowarzyszenia pozyskało w ramach środka 3.1. 
Działania Wspólne Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych ob-
szarów rybackich 2007-2013”, projektu pn. „Podniesienie kwalifikacji zawodowych osób związanych z sekto-
rem rybactwa na obszarze działania Lokalnej Grupy Rybackiej Bielska Kraina” 

                      szczegóły http://bielskakraina.pl/ 

LGR Bielska Kraina w TVN Meteo i TVN 24  
10 listopada /sobota/ oraz 11 listopada /niedziela/ na terenie Lokalnej Grupy Rybackiej Bielska Kraina gościli-
śmy znaną z telewizji TVN pogodynkę Omenę Mensah, która oprócz informacji pogodowych nadawanych na 
żywo dla TVN 24 i TVN METOE rozmawiała z przedstawicielami Lokalnej Grupy Rybackiej Bielska Kraina 
oraz beneficjentami osi 4 PO RYBY 2007-2013. 
Tematyką rozmów było potencjał gospodarczy i dziedzictwo kulturalne oraz przyrodnicze obszaru LGR Bielska 
Kraina - tj. 5 gmin powiatu bielskiego: Beswtina, Czechowice-Dziedzice, Jasienica, Jaworze, Wilamowice. W 
szczególności rozmawiano o możliwościach skorzystania ze środków Osi 4 Programu Operacyjnego RYBY 
2007-2013. Rozmówcy-beneficjenci z sektora publicznego, społecznego i gospodarczego mówili o korzyściach 
jakie niesie za sobą istnienie Lokalnej Grupy Rybackiej oraz o realizowanych projektach. 
LGR Bielska Kraina reprezentowali: Prezes Zdzisław Bylok - Wójt Gminy Jaworze, Skarbnik Artur Beniowski - 
Wójt Gminy Bestwina, Członek Zarządu Grzegorz Szetyński - Zastępca Starosty Bielskiego, Dyrektor Biura 
Malwina Kleszcz oraz beneficjenci: Karol Szramek, Kazimierz Rosner, Marcin Kołoczek, Małgorzata Jasny - 
Miejsko-Gminna Spółka Wodna w Czechowicach-Dziedzicach oraz Izabela i Łukasz Maroszek. 

 
    
    
    
    
    
    
    

 

Tysiące świec można zapalić od jednej, a jej życie poprzez to się nie skróci. Podobnie nie zmniej-
sza się szczęśliwość poprzez dzielenie się nią z innymi.      (Budda ) 

Ten się nie myli, kto nic nie robi.         (Przysłowie polskie) 

Wczoraj do ciebie nie należy. Jutro niepewne... Tylko dziś jest twoje.     (Jan Paweł II) 

Nie należy mylić prawdy z opinią większości.  

 Mądre myśli są jak przyjaciółki, nie należy mieć ich zbyt wiele. 
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ŚLĄSKIE SMAKI CZEKAJĄ NA WNIOSKI 
 

Do 21 stycznia restauratorzy, którzy chcą serwować w swoich lokalach 
tradycyjne potrawy województwa śląskiego i włączyć się w działalność 
Szlaku Kulinarnego „Śląskie Smaki” mogą składać wnioski w Śląskiej 
Organizacji Turystycznej.  
Działający od października 2012 r. szlak tworzą lokale, posiadające        
w swoich kartach menu tradycyjne lokalne dania. Wszystkie zostały tam 
zakwalifikowane przez komisję ekspercką, gwarantującą, że potrawy są 
przyrządzone według tradycyjnych receptur.  
"Na trasie szlaku zjemy i gęsie pipki z Jury, i śląską roladę, i w - końcu - 
pyszną góralską kwaśnicę. Szlak pokazuje, jak bogata jest kulinarna tra-
dycja naszego województwa" - powiedział zasiadający w komisji śląski 
kucharz i prowadzący kulinarny program telewizyjny Remigiusz Rączka.  
Jak podkreśla dyrektor biura Śląskiej Organizacji Turystycznej Agnieszka 
Sikorska, szlak to nie tylko produkt turystyczny i przedsięwzięcie promo-
cyjne. "To też konkretne zyski dla przedsiębiorców. Szlak staje się rozpo-
znawalny - miło nam, kiedy dzwonią do nas właściciele restauracji i mó-
wią, że odwiedzili ich turyści z naszym wydawnictwem albo wycinkiem  
z gazety.  
Dania menu Śląskie Smaki coraz lepiej się sprzedają. Widać, że ten pro-
dukt jest naprawdę interesujący" - powiedziała.  
Dokumenty zgłoszeniowe i informacje o Szlaku Kulinarnym "Śląskie 
Smaki" można znaleźć na stronie www.slaskiesmaki.pl. Jeśli restauracja 
pomyślnie przejdzie proces certyfikacji, podpisuje umowę i opłaca skład-
kę członkowską uczestnika szlaku "Śląskie smaki" w wysokości 1200 zł.  
 Dzięki temu restauratorzy mogą liczyć na działania promocyjne Śląskiej 
Organizacji Turystycznej - obecność w wydawnictwach, czy realizowa-
nym właśnie programie telewizyjnym, poświęconym szlakowi "Śląskie 
Smaki".  
Szlak jest przedsięwzięciem Śląskiej Organizacji Turystycznej. Jej przed-
stawiciele kilka lat temu uznali, że kuchnia śląska - jedna z najlepiej roz-
poznawalnych kuchni regionalnych w Polsce - w obliczu mody na kulina-
ria może stać się jedną z atrakcji regionu.  
W 2006 r. zorganizowano wiosenny Festiwal Kuchni Śląskiej, przemia-
nowany z czasem na festiwal "Śląskie Smaki". Impreza zakłada rywaliza-
cję zespołów profesjonalistów i amatorów w przygotowywaniu regional-
nych potraw. Z festiwalu wyewoluował pomysł na utworzenie szlaku re-
stauracji z regionalną kuchnią.  
Do 21 stycznia restauratorzy, którzy chcą serwować w swoich lokalach 
tradycyjne potrawy województwa śląskiego i włączyć się w działalność 
Szlaku Kulinarnego „Śląskie Smaki” mogą składać wnioski w Śląskiej 
Organizacji Turystycznej. Strategię rozwoju marki "Śląskie Smaki" wy-
pracowano ponad dwa lata temu. Festiwalowi nadano spójną oprawę gra-
ficzną, powstała strona www.slaskiesmaki.pl, wydano też zbiór ponad 
100 przepisów w formie książkowej. Obecnie planowane jest kolejne 
wydawnictwo, poświęcone szlakowi, gdzie obok opisów serwowanych w 
restauracjach regionalnych dań można też znaleźć informacje o miesz-
czących się w ich pobliżu atrakcjach turystycznych.  
Przedstawiciele Śląskiej Organizacji Turystycznej akcentują, że szlak nie 
obejmuje wyłącznie tradycyjnej kuchni śląskiej - kojarzonej zwykle z 
ciężkimi, sycącymi potrawami lub słodkimi ciastami. Zasięg przedsię-
wzięcia to całe woj. śląskie - czyli teren wykraczający historycznie, a 
więc też kulinarnie, poza obszar kultury i tradycji górnośląskiej.  
Stąd pod tą marką można też posmakować kuchni częstochowskiej, juraj-
skiej, zagłębiowskiej czy beskidzkiej, którym nieobce były też wpływy 
czeskie, austriackie, niemieckie i żydowskie.  
 
PAP 08-01-2013, http://www.portalsamorzadowy.pl/wydarzenia-
lokalne/slaskie-smaki-czekaja-na-wnioski,43231_1.html 

MATKA BOSKA  
NA NARTACH 

 
Matka Boska na nartach 
Zjechała z gór Beskidu 
/ A dobrze jeździć umie 
Nie zrobi narciarzom wstydu!/ 
 
W sukience do samej ziemi,  
I dwoma świecami w dłoni, 
Zjechała, jak miesiąc śliczna,  
Z wysokich śląskich groni. 
  
Choć narty szybko pędzą 
I śnieg aż w niebo pryska,  
Dwie świeczki się świeciły 
/ Widziało je kilku z bliska /. 
 
Pytali, kto to jedzie 
Z wysokich śląskich groni,  
Co zamiast trzymać kijki 
Dwie świeczki dzierży w dłoni? 
 
Dwa wilki jak baranki 
Biegły przy świętych nartach,  
Dla Przenajświętszej Panny 
Jako przyboczna warta. 
 
Dwie sarny poklękały 
Pod starą, śnieżystą jodłą, 
I las się oddał cały 
Cichym poszumom, modłom. 
 
Tak szybko przejechała, 
Tylko mignęła w bieli, 
Że już im w dali znikła 
Nim, kto jest, odgadnęli. 
 
Biegli więc za nią spiesznie,  
Ale nie dali rady,  
Więc tylko poklękali 
Całując nart ślady. 
 
A z łaski przenajświętszej,  
Gdzie padły ich całusy,  
Tam wiosną rozkwitły 
Śnieżynki i krokusy. 

          Jan Sztaudynger 
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AKAKAKAKCJA ZIMACJA ZIMACJA ZIMACJA ZIMA    
    

W związku ze zbliżającym się sezonem zimowym 2012/2013 Urząd Gminy Jasienica przypomina mieszkańcom, że zgod-
nie     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 obowiązków właścicieli nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część dro-
gi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości.  

Ponadto informujemy, że usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg w sezonie zimowym 2012/2013 wykonują w po-
szczególnych 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 

 

Blisko 41,3 miliarda złotych wypłaciła ARiMR z PROW 2007-13. Polska jest 
liderem realizacji Programu w Unii Europejskiej 

 
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wdraża Program Roz-
woju Obszarów Wiejskich na lata 2007-20
13 w najszybszym tempie po
śród wszystkich państw Unii Europejskiej. Przekazanie do tej pory na kon-
ta bankowe polskich rolników blisko 41,3 mld złotych wsparcia z PROW 2007-2013 stawia nas beza-
pelacyjnie na pozycji lidera UE. W Niemczech, które są na drugim miejscu (w przeliczeniu na złotów-
ki) wypłacono o ok. 2,8 miliarda zł mniej, a we Francji wypłaty były niższe o ok. 4 miliardy zł.  
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TO-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 

 

Dyrekcja oraz Rada Rodziców 
 Zespołu Szkolno – Przedszkolnego  

w Jasienicy 
zapraszają na 

ZABAWĘ  
KARNAWAŁOWĄ 

 
Doskonałą oprawę muzyczną gwarantuje znany  

i renomowany w branży muzycznej zespół 
TANGO  

Zabawę zaczynamy o godzinie 19:00 
2 LUTEGO 2013 r. w sali GOK-u w Jasieni-

cy 
OFERUJEMY: WYŚMIENITE JEDZENIE*, 

EKSTRA MUZYKĘ, DOSKONAŁE 
NAGŁOŚNIENIE I OŚWIETLENIE, 

KONKURSY Z SUPER NAGRODAMI ! 
BILETY W CENIE 150 ZŁ OD PARY 

do nabycia w sekretariacie szkoły  
przy ul. Strumieńskiej 271 w Jasienicy. 

Rezerwacja oraz dodatkowe informacje pod nr 
tel. 512 127 369 

* trzy ciepłe posiłki, zimna płyta, kawa, herbata, napoje, ciasta. 
 

  Telewizja cTelewizja cTelewizja cTelewizja cyyyyfrowa frowa frowa frowa     
naziemna i satelnaziemna i satelnaziemna i satelnaziemna i sateliiiitarnatarnatarnatarna    

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

świadczy usługi instalacyjne 
♦ antenowe: satelitarne i naziemne  

♦ elektryczne 

♦ domofonowe 

♦ zbiorcze i indywidualne 
 

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

doświadczeniem 
- profesjonalną ekspertyzę 
- konkurencyjne ceny 

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

email: robsat@op.pl  

    
BAL OSTATKOWY 

 

Zapraszamy na BAL OSTATKOWY w dniu  9.02.2013r.  do sali OSP Świętoszówka 
Początek zabawy o godz 1900 

Cena biletu 150 zł od pary wraz z konsumpcją. Do tańca przygrywać będzie zespół muzyczny.  
Organizatorzy: Zarząd Koła ERiI nr 5 w Świętoszówce 

Bliższe informacje i bilety u p. Stanisława Obracaj, tel.: 609 509 970; 33 812 37 18 
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CENTRUM UBEZPIECZENIOWO-FINANSOWE  W JASIENICY 
LESZEK OBRACAJ 

zaprasza do siedziby przy ul. Cieszyńskiej 291 (Krzyżówka Jasienica-  parter) 

Oferujemy:  
UBEZPIECZENIA 
KOMUNIKACYJNE 

KREDYTY HIPOTECZNE 

UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE KREDYTY 
SAMOCHODOWE

UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE 

Godziny otwarcia: 
Poniedziałek – piątek  800-1800 

Sobota  800-1300 

 
POŻYCZKI EKSPRESOWE 

Telefon kontaktowy: Tel/fax 33 814 03 44,  601 818 841, 697 915 676 
www.obracaj.pl                                         biuro@obracaj.pl 

 
MAJÓWKA W MIEDZYZDROJACH 

– MORZE BAŁTYCKIE 
Biuro Podróży „Lidia” zaprasza na 5 dniowy 
pobyt w Międzyzdrojach k/ Świnoujścia. 
Termin: 29.04-03.05.2013. Koszt całkowity: 
680zł/os. Dzieciom do lat 10 przysługuje zniżka. 
Cena zawiera: przejazd autokarem, 4 noclegi, 2 
posiłki dzienne, 1 wycieczkę, 1 ognisko, ubez-
pieczenie NNW, opłatę klimatyczną. Do plaży 
100m. Pokoje 1,2,3,4 osobowe.  

Zapisy do 20 lutego 2013r. 
Lidia Sztwiorok 33 815 29 16 lub 692 405 825. 

Ilość miejsc ograniczona 
 

„„„„ 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 poniedziaOd poniedziaOd poniedziaOd poniedziałku do piku do piku do piku do piąttttku    8ku    8ku    8ku    800 00 00 00 ---- 16 16 16 1630303030    

         sobota         sobota         sobota         sobota                                                                                                                    888800 00 00 00 ---- 13 13 13 1330303030 

 

Reklama w miesięczniku  

 „Jasienica” 

tylko  0,60 zł  za 1 cm2. 

Ogłoszenia drobne 

– 1 zł  - za słowo 

 

      

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 

21 stycznia - DZIEŃ BABCI 
22 stycznia – DZIEŃ DZIADKA 

Dostarczamy kwiaty na telefon do domu 
klienta....    

SERDECZNIE ZAPRASZAMY     

 

BUDOWA DOMÓW  
OD PODSTAW,  

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 
REMONTOWE 

BOGUSŁAW MOCZAŁA  
GRODZIEC 226  

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

21 stycznia - DZIEŃ BABCI 
22 stycznia – DZIEŃ DZIADKA 

Niech każdy w te dni podaruje swoim Kocha-
nym Babciom i Dziadkom odrobinę wiosny zi-
mą: hiacynty, pierwiosnki, żonkile i tulipany 

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

Wiadomo, że w naszej kwia-
ciarni będzie dominował ko-

lor bordowy. Zapraszamy 
więc zakochanych po piękne 

róże.  
Jak zwykle będą wydłużone 

godziny handlu.  
 

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 oferujemy najtań-
szy 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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60 -lecie Szkoły w Rudzicy  - 22. 05.. 

XVII Lato w Jasienicy – 21-22. 07. 

Otwarcie Kompleksu Sportowo-Kulturalno-

Rekreacyjnego w Jasienicy – 20.05. 

100-lecie Szkoły w Grodźcu  - 31. 05. 

Otwarcie Orlika w Międzyrzeczu - 27.04. 

120-lecie OSP Międzyrzecze G. - 9. 06. 

Dożynki Gminne – 9.09. 

Podpisanie Deklaracji Intencji w sprawie Jasienickiej 
Niskoemisyjnej Strefy Przemysłowej – 12. 10. 


