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RELACJE WÓJTA GMINY JASIENICA 
DUŻY RUCH  
NA STREIE 

Sprzedaliśmy kolej-
ną działkę w Jasienic-
kiej Niskoemisyjnej 
Strefie Ekonomicznej. 
Za grunt o powierzchni 
nieco ponad jednego 
hektara do naszego bu-
dżetu wpływa 2 054 
340,00 zł netto, a więc 

2 526 838,20 zł brutto. Pieniądze, jak zawsze w 
takim wypadku, zasilą nasze fundusze, które 
przeznaczamy na inwestycje służące rozwojowi 
gminy Jasienica. 

To już 20 sprzedana działka na Strefie. Mimo 
spowolnienia gospodarczego, które już wyraźnie 
jest zauważalne w wielu branżach, cały czas notu-
jemy zainteresowanie naszą Strefą. I ciągle nasz 
pomysł utworzenie terenów przemysłowych 
przynosi Gminie Jasienica wymierne efekty. W 
ciągu ostatnich siedmiu lat, a więc od chwili jej 
powstania, sprzedaliśmy grunty za łączną kwotę 
60 783 274,08 zł brutto, o całkowitej powierzchni 
35,5713 hektarów. Tym samym przekroczyliśmy 
połowę powierzchni gruntów w tym miejscu 
przeznaczonych na sprzedaż. Co ważne, firmy, 
które kupiły działki, już inwestują, budują swoje 
przedsiębiorstwa, rozpoczynają w tym miejscu 
prowadzić działalność gospodarczą. 

Toteż cieszy nas taki ruch na naszych terenach 
przemysłowych. Przypomnę, że grunty zakupili-
śmy po 1,8 zł za metr kwadratowy, dziś sprzeda-
jemy je za ponad 200 zł plus VAT. Dodatkowo 
oprócz jednorazowego wpływu za sprzedaży 
gruntu, który za każdym razem w znaczący spo-
sób wspomaga nasze finanse i umożliwia nieskrę-
powane prowadzenia wielu gminnych inwestycji 
służących rozwojowi, mamy z tego tytułu również 
stałe dodatkowe dochody. Mam na myśli cho-
ciażby wpływy z podatku od nieruchomości na 
cele produkcyjne, który wynosi obecnie 25 zł za 
metr kwadratowy rocznie. 

Mimo inflacji, mimo drogich surowców i ma-
teriałów, przedsiębiorcy stopniowo zagospodaro-
wują się w naszej Jasienickiej Strefie z korzyścią 
dla siebie, naszej gminy i jej mieszkańców. Dla-

tego tym bardziej należy się cieszyć z dużego za-
interesowania naszymi gruntami. 

TRWA BUDOWA OSP ŁAZY 
Tegoroczne lato należy uznać za udane pod 

względem prac budowlanych, prowadzonych przy 
stawianiu obiektu OSP Łazy. Roboty przebiegły 
bez przeszkód, obecnie trwa krycie dachu nowej 
strażnicy, co wkrótce pozwoli osiągnąć stan su-
rowy otwarty, a w kolejnych tygodniach po za-
montowaniu stolarki okiennej i odpowiednim 
uszczelnieniu także stan surowy zamknięty. Dzię-
ki temu zima nie będzie okresem straconym dla 
postępu prac, będą się one toczyć we wnętrzu. 
Zgodnie z harmonogramem budynek zostanie od-
dany do użytku pod koniec przyszłorocznego se-
zonu budowlanego. 

Obiekt to jeden z tych budynków, jakie sta-
wiamy w każdym sołectwie naszej gminy z myślą 
o wspólnej działalności mieszkańców. Będzie 
bowiem służył nie tylko jako strażnica OSP, ale 
również jako miejsce wielostronnej integracji lo-
kalnej społeczności. Parter przeznaczamy dla 
druhów, na ich wóz i sprzęt, nie zabraknie rów-
nież przestrzeni do odpowiednich przygotowań i 
szkoleń. Dla organizacji społecznych, spotkań 
mieszkańców, działalności sołtysa i rady sołeckiej 
przygotowujemy miejsce na pierwszym piętrze. 
Będzie tutaj winda i odpowiednie zaplecze ku-
chenne, gospodarcze i sanitarne. Na budowę z 
własnych dochodów Gminy Jasienica przeznaczy-
liśmy ponad 6 000 000 złotych. 

WKRÓTCE GOTOWA DRUGA DROGA 
 DO STREFY 

Intensywne prace trwają również przy budowie 
drugiej drogi do Jasienickiej Niskoemisyjnej Stre-
fy Ekonomicznej, od południowego sięgacza na 
Strefie do modernizowanej w tym samym czasie 
drogi powiatowej Rudzica – Międzyrzecze Dolne. 
Biorąc pod uwagę wspomniane wcześniej oży-
wienie inwestycji przedsiębiorstw, działających 
na Strefie, ułatwi ona w znaczącym stopniu ko-
munikację i transport towarów. Roboty drogowe 
mają się ku końcowi, pozostały do ułożenia na 
jezdni warstwy bitumiczne. Przypomnę, że na jej 
budowę pozyskaliśmy 4,2 mln zł z Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych. 



wrzesień 2022  3 

str 4 

RELACJE WÓJTA GMINY JASIENICA 
DROŻSZA DROGA 

Przy tej okazji warto wspomnieć o sąsiedniej 
inwestycji, a więc wspomnianej modernizacji 
drogi powiatowej Rudzica – Międzyrzecze Dolne. 
Przebudowa rozpoczęła się jeszcze w ub.roku w 
cyklu trzyletnim. Odpowiada za nią administrator 
drogi, a więc Powiat Bielski, ale jako Gmina Ja-
sienica również partycypujemy w kosztach. 
Umowa z wykonawcą podpisana w 2021 r. opie-
wa na ponad 18 mln zł, teraz jednak wykonawca 
zwrócił się do Powiatu Bielskiego o dodatkowe 
ponad 2 mln zł. Podniesienie ceny wyjaśnia wy-
soką inflacją i związanymi z nią podwyżkami 
kosztów materiałów. 

W związku z tym Starosta Bielski zwrócił się 
do nas, abyśmy po połowie ponieśli koszty tej 
podwyżki. Choć to nie my jesteśmy właścicielem 
tej drogi, ale jednak masowo korzystają z niej nasi 
mieszkańcy, to ważne połączenie. Dlatego podję-
liśmy decyzję, że dołożymy ten dodatkowy milion 
z budżetu Gminy Jasienica. 

Co jednak cieszy, w zamian uzyskaliśmy 
obietnicę pana starosty, że wystąpi o pieniądze z 
rządowych funduszy na budowę ronda na ul. 
Strumieńskiej. Przypomnę, to jedno z trzech rond, 
które razem z dobudowanym fragmentem drogi 
mają stanowić ważny element nowego układu 
komunikacyjnego w centrum gminy. Przebudowa 
ta pozwoli na zmniejszenie korków przy wjeździe 
i zjeździe z dwupasmowej drogi ekspresowej S52 
i krzyżującej się z nimi ul. Strumieńskiej. Na po-
zostałą część tej modernizacji układu komunika-
cyjnego pozyskaliśmy już wcześniej 10 mln zł, 
brakującym elementem całości było właśnie sfi-
nansowanie ronda koło szkoły. Cieszę się z tego 
zapewnienia, bo znacząco przybliża nas ono do 
rozpoczęcia inwestycji. 

UDANE DOŻYNKI 
Chcę bardzo serdecznie podziękować wszyst-

kim zaproszonym gościom i uczestnikom naszych 
gminnych dożynek, jakie w tym roku po pande-
micznej przerwie zorganizowaliśmy w Między-
rzeczu Górnym w ostatnią niedzielę sierpnia. 
Bardzo dziękuję również licznym organizatorom, 
gazdom państwu Magdalenie i Wojciechowi Jani-
kom, zespołowi Międzyrzeczanie, Jasieniczanka i 
Blach Kapeli oraz Kwaśnica Bavarian Band, Ba-
jeranty, Preludium i grupie Diamonds, pocztom 
sztandarowym, rolnikom, druhom strażakom, 
księżom sprawującym koncelebrę, radnym Rady 
Gminy i rad sołeckich, sołtysom, stowarzysze-
niom i organizacjom społecznym, a także pra-
cownikom Gminnego Ośrodka Kultury i Urzędy 
Gminy. 

Impreza udała się znakomicie. To kolejne takie 
plenerowe wydarzenie w ostatnim czasie, na któ-
rym dobrze się wspólnie bawiliśmy. Udowadnia, 
że te złe czasy izolacji bardzo mocno wpłynęły na 
naszą potrzebę i chęć spotykania się. Za te wza-
jemne entuzjastyczne spotkania bardzo serdecznie 
państwu dziękuję. 

Podczas uroczystości dożynkowych podkreśli-
łem, że jak nigdy właśnie obecny ciężki czas, 
okres wojny za naszą granicą i związane z nią 
zawirowania w gospodarce, uświadamiają nam 
ważną rolę rolników. To już nie teoretyczne 
przywoływanie trudu pracy na roli, ale odczuwa-
ne przez każdego z nas, że tego chleba, do które-
go stałej obecności zdążyliśmy w ostatnich dzie-
sięcioleciach przywyknąć, w każdej chwili może 
zabraknąć. Powinniśmy być wdzięczni Stwórcy 
za obfite plony, a także za nasze miejsce na ziemi, 
tu na Śląsku Cieszyńskim, na polskiej wsi, która 
nas może wyżywić. Nasza piękna impreza dożyn-
kowa była mocnym wyrazem tego wspólnego 
przeświadczenia. 

KOLEJNE SOŁECTWO 
 Z PLANEM ZAGOSPODAROWANIA 
Świętoszówka jest jedenastym sołectwem na-

szej gminy, dla którego został uchwalony plan 
przestrzennego zagospodarowania. To bardzo 
ważny dokument, umożliwiający dysponowanie 
gruntami, ich sprzedaż i zagospodarowanie. Co 
również istotne, trudny do uchwalenia, bowiem 
procedury toczą się przez wiele lat, a instytucji, 
których opinia jest niezbędna do zatwierdzenia 
planu, można wyliczyć około czterdziestu. W 
wielu wypadkach zatwierdzenie – mimo goto-
wych z naszej strony dokumentów – musieliśmy 
odkładać właśnie czekając na jakąś decyzję nieza-
leżnej od nas instytucji. 

Cieszę się więc, że kolejna sołecka społecz-
ność może korzystać z tego ważnego dokumentu 
w swoim codziennym życiu i działalności gospo-
darczej. Jak wspomniałem plan dla Świętoszówki 
był jedenasty, pozostały do uchwalenia plany dla 
Międzyrzecza Górnego, a także Grodźca i Jasie-
nicy. Liczę, że do końca roku przynajmniej te 
dwa pierwsze sołectwa również będą dysponować 
planami zagospodarowania. 

POCZĄTEK ROKU SZKOLNEGO 
W czwartek 1 września licząca blisko 4 tys. 

osób społeczność oświatowa naszej gminy zaina-
ugurowała nowy rok szkolny. Bardzo dziękuję 
pracownikom Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w 
Grodźcu za organizację uroczystości i jej oprawę, 
a także wszystkim uczestnikom, nauczycielom,  
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uczniom, rodzicom, radnym i organizacjom spo-
łecznym. Życzę również uczniom, aby korzystali z 
tych możliwości zdobywania wiedzy i realizacji 
swoich poznawczych pasji, jakie obecnie im stwa-
rzamy jako gminna społeczność. Aby czerpali jak 
najwięcej z wiedzy swoich nauczycieli przygotowu-
jąc się do kolejnych etapów nauki i dorosłego życia. 
Nauczycielom również składam serdeczne życzenia 
z okazji rozpoczętego roku szkolnego. 

IŁOWNICA NAJLEPSZA W POWIECIE 
Przy tej okazji warto na chwilę wrócić jeszcze do 

minionego roku szkolnego. Podczas wakacji zostały 
ogłoszone wyniki egzaminów kończących naukę w 
szkole podstawowej. Uczniowie ósmej klasy szkoły 
w Iłownicy podczas tych egzaminów okazali się 
najlepsi spośród wszystkich placówek powiatu biel-
skiego. To wielki sukces, którego gratuluję przede 
wszystkim samym uczniom. Gratulacje należą się 
również całej kadrze pedagogicznej, zwłaszcza na-
uczycielom, którzy przygotowali młodzież do eg-
zaminów z poszczególnych przedmiotów. 

GRATULACJE ZA SUKCESY 
Serdecznie gratuluję młodym strażakom z Mło-

dzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP Międzyrzecze 
Górne zdobycia trzeciego miejsca podczas II Ogól-
nopolskiej Olimpiady Młodzieżowych Drużyn Po-
żarniczych „Fundusze w Akcji”. W zawodach prze-
prowadzonych w Bielsku rywalizowali ze swoimi 
kolegami z drużyn pożarniczych z całego regionu, 
ale również z Wielkopolski, Mazowsza czy Podkar-
pacia, co tym bardziej podkreśla umiejętności na-
szych młodych druhów. 

Duży sukces odniósł również nasz chór mieszany 
„Hejnał Mazańcowice”. Składam serdeczne gratula-
cje członkom chóru oraz jego kierownikowi i dyry-
gentowi Krzysztofowi Przemykowi za zdobycie 
pierwszego miejsca podczas Międzynarodowego 
Festiwalu Chóralnego w Ohrid w Macedonii. Proszę 
przyjąć gratulacje również za wyróżnienie w kate-
gorii najlepsze wykonanie utworu z epoki renesan-
su. 

Warto również pochwalić się sukcesami naszych 
pań z Kół Gospodyń Wiejskich, jakie odniosły pod-
czas prestiżowego w naszym regionie przeglądu 
„Kulinarne Dziedzictwo Pogranicza”. To konkurs z 
wieloletnią tradycją towarzyszący dorocznemu 
Świętu Powiatu Bielskiego. Co ważne, uczestniczą 
w nim już nie tylko zespoły z powiatu bielskiego, 
ale i zza granic regionu, także ze Słowacji. Gratulu-
ję paniom z KGW Jasienica pilawu z jagnięciny, 
który okazał się najlepszy w kategorii danie główne, 
a paniom z Iłownicy zwycięstwa w kategorii nalew-
ki i napoje za ich nalewkę z czarnego bzu. 

Ale nasze gospodynie są doceniane również za 
inne umiejętności. Podczas Dożynek Gminnych w 
Goleszowie za przygotowane wieńce KGW Jasieni-
ca zdobyła II miejsce, tuż przed paniami z KGW 
Roztropice, zaś KGW Bielowicko zdobyło wyróż-
nienie. Z kolei na Dożynkach Diecezjalno-
Powiatowo-Gminnych w Wilamowicach wieniec 
KGW Międzyrzecze Dolne zdobył II miejsce. Bar-
dzo serdecznie gratuluję wszystkim naszym gospo-
dyniom, bo to wyraźnie dowodzi, że jako społecz-
ność szanujemy nasze tradycje i potrafimy zadbać o 
dziedzictwo kulturowe Śląska Cieszyńskiego. 

Należy także odnotować, że po wakacyjnej prze-
rwie do rywalizacji wrócili sportowcy z naszej gmi-
ny, przede wszystkim ci młodzi. Serdecznie gratulu-
ję Jakubowi Kurowskiemu, zawodnikowi klubu 
PTS Janosik Bielsko-Biała, zdobycia złotego meda-
lu podczas międzynarodowych zawodów Cracow 
Judo Open 2022. Gratulacje składam również bra-
ciom Jakubowi i Bartoszowi Wiznerom za zdobycie 
dwóch medali podczas XXXVI Mistrzostw Polski w 
Maratonie Kajakowym. Obaj są zawodnikami klubu 
w Czechowicach-Dziedzicach, Jakub brązowy me-
dal wywalczył w konkurencji K2, z kolei Bartosz w 
pojedynczej kanadyjce wywalczył wicemistrzostwo 
Polski. Serdecznie gratuluję sukcesów w tych wy-
magających niezwykłej wytrzymałości zawodach. 

Rozmawiał Mirosław Łukaszuk

„Ludzie, których kochamy, zostają na zawsze, bo zostawili ślady w naszych sercach” 
Wyrazy głębokiego żalu i współczucia  

z powodu śmierci  

Śp. Janusza Krywulta  

składają żonie Urszuli Krywult, radnej Rady Gminy Jasienica,  

Córce, Synom, Wnukom i całej Rodzinie 

Wójt Gminy Jasienica 

Przewodniczący i Radni Rady Gminy Jasienica 

Zespół redakcyjny miesięcznika Jasienica  

oraz pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury 
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Wielobarwny i rozśpiewany korowód dożynkowy, w 

niedzielę 28 sierpnia przejechał przez Międzyrzecze Gór-
ne, aby przy Chacie Międzyrzecze wziąć udział w głównej 
części ceremonii Dożynek Gminy Jasienica. 

Gminne święto plonów rozpoczęło się wizytą wójta gminy 
Jasienica Janusza Pierzyny, przewodniczącego Rady Gminy 
Jasienica Czesława Machalicy, a także zaproszonych gości w 
międzyrzeckim gospodarstwie gazdów dożynek Magdaleny i 
Wojciecha Janików. Gospodarze życzliwie przyjęli gości, 
wszystkich poczęstowali tradycyjnym kołaczem, a ceremonii 
towarzyszyła muzyka Zespołu Regionalnego „Międzyrzecza-
nie” i Orkiestry Reprezentacyjnej Gminy Jasienica „Blach 
Kapela”.  

Następnie uczestnicy z udziałem przedstawicieli władz lo-
kalnych, rad sołeckich i pocztów sztandarowych, a także de-
legacji Ochotniczych Straży Pożarnych, pań z Kół Gospodyń 
Wiejskich, zespołów artystycznych i mieszkańców, udali się 
na dziękczynną mszę świętą do kościoła św. Marcina w Mię-
dzyrzeczu Górnym.  

W uroczystej koncelebrze wzięli udział:  proboszcz parafii 
Jan Waluś, wikary Marcin Kulig, proboszcz parafii w Mazań-
cowicach ks. dziekan Piotr Grochowiecki, proboszcz parafii 
w Grodźcu ks. Andrzej Szczepaniak, administrator parafii w 
Bierach ks. Dariusz Suchy oraz proboszcz ks. Andrzej Dy-
czek z  Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Międzyrze-
czu Górnym i proboszcz ks. Piotr Janik z Kościoła Ewange-
licko-Augsburskiego w Wieszczętach. 

Główna część uroczystości odbyła się na placu przy tutej-
szym OSP. Tu wójt Janusz Pierzyna wraz z przewodniczącym 
Czesławem Machalicą i gazdami dożynek, Magdaleną i Woj-
ciechem Janikami odebrał wieńce, przygotowane przez każde 
z sołectw. 

– Drodzy gazdowie, szanowni gospodarze, rolnicy, zacni 
goście, szanowni mieszkańcy, szanowni państwo.  

Długo czekaliśmy na ten dzisiejszy dzień, aby dane nam 
było tak licznie spotkać się na dożynkach gminnych w gminie 
Jasienica. Aby czternaście sołectw naszej gminy mogło 
wspólnie się spotkać. Najpierw u gazdów, później w kościele 
wysłuchać słowa Bożego, posilić się tym duchowym pokar-
mem, a następnie w korowodzie dożynkowym dotrzeć i na to 
miejsce, gdzie możemy wspólnie świętować, dziękować 
stwórcy za ten dar spotkania. Ale dzisiaj dziękujemy za dar 
chleba. Dziękujemy za chleb, który Stwórca nam podaro-
wał. Szanowni Państwo, nasuwa się pytanie. Czy ten chleb 
dzisiejszy, jest taki sam, jak był niegdyś? Czy on jest tak sa-
mo wypieczony? Czy on jest nienadmuchany?.I Szanowni 
Państwo, starsi na pewno mają refleksje, że dzisiejszy chleb, a 
ten, który był jeszcze trzydzieści, pięćdziesiąt lat temu, to nie 
ten sam chleb. I tu myślę, że nasuwa się następna reflek-
sja. Co musimy zrobić, aby wrócić do tego chleba? Tego, któ-
ry ma nadzieję. Nadzieje całego roku na przetrwanie. Czy ten 
chleb wystarczy każdemu, tak jak powiedział ksiądz, na tej 
naszej planecie na cały rok. Ale dzisiaj myślę, nie jest w sta-
nie nikt odpowiedzieć. Rolnicy produkują. Pochylają się nad 
tą ziemią, dziękują Stwórcy, wyciągają z tej ziemi, to co mo-
gą. Ale ileś potu, czasu, sił, energii i życia pozostawiają w tej 
ziemi. Jest jeszcze jedna, bardzo ważna kwestia. Należy się 
tym naszym rolnikom wielkie podziękowanie, że pracują na 
tej polskiej ziemi, że jej nie sprzedają, a wręcz przeciwnie ją 
kupują. Po to, żeby ją mieć, jako dalej dobro narodowe. Bo 
bez ziemi czym jesteśmy? Bez terytorium, czym jeste-
śmy? Mając ziemię, mamy potencjał. I dziękuję wszystkim 
zawodom, które wspierają również rolnictwo, którzy pracują 
dla rolnictwa, a zarazem pracują dla nas i dla siebie. Bo każdy 
z nas musi coś jeść, a ktoś musi to wyprodukować, a ktoś inny 
musi dać sprzęt. Ale ktoś jeszcze z góry musi to pobłogosła-
wić. A żeby podzielić trzeba najpierw pomnożyć. I myślę, że 
następne podziękowanie kieruję właśnie do tych, którzy się 

dzielą. Tych, co mają. Niekiedy jest im samym 
trudno.  Ale potrafią podzielić się z tymi, co po-
trzebują, również dzielą się ze zwierzętami dzi-
ko żyjącymi. Żeby mogły przeżyć i również 
chwalić Pana Boga, a inni, żeby mogli podzi-
wiać piękną przyrodę, to nie kto inny żywi te 
zwierzęta, tylko rolnicy. Zachęcam, abyśmy też 
dbali o przyrodę, która nas otacza, abyśmy ją 
szanowali, obserwowali, abyśmy nie niszczyli 
tego dobra, aby wszystkie zanieczyszczenia nie 
wchodziły w glebę, abyśmy patrzyli na środki 
ochrony roślin, które najmniej szkodzą. Bo to 
spożywamy. To trafia do naszych organizmów i 
wtedy jest to duży problem – mówił wójt gminy 
Jasienica Janusz Pierzyna podczas uroczystości 
dożynek. 

Szanowni państwo, dzisiejszy dzień to czas 
radości, podziękowania i chwały dla Stwórcy, 
który nas obdarował darami – dodał. 

Wójt przywitał też gości gminnych dożynek, 
m.in. wiceministra rodziny, pracy i polityki 
społecznej Stanisława Szweda, posła Mirosława 
Suchonia, starostę bielskiego Andrzeja Płonkę, 
wójta sąsiedniego Jaworza Radosława Ostał-
kiewicza, delegacje z Petrvaldu i Gut, zaprzy-
jaźnionych miejscowości w Republice Czeskiej, 
przewodniczącego Rady Powiatu Bielskiego 
Jana Borowskiego, księży, rady sołeckie, 
przedsiębiorców z gminy, rolników, myśliwych 
z kół Ślepowron i Hubertus. Ceremonii towa-
rzyszyła muzyka Zespołu Regionalnego „Jasie-
niczanka”. 

Po ceremonii przekazania wieńców, pokro-
jeniu przez wójta chleba i rozniesieniu go 
wśród wszystkich uczestników dożynek, rozpo-
częła się zabawa. Wystąpiły: Zespół „Kwaśnica 
Bavarian Band”, „Bajeranty”, „Preludium”, a 
także grupa Diamonds w tanecznym show. 

Zabawa trwała do późnego wieczora. 
Organizatorami tegorocznych dożynek byli: 

Wójt Gminy Jasienica, Gminny Ośrodek Kultu-
ry w Jasienicy, Rada Sołecka w Międzyrzeczu 
Górnym, Koło Gospodyń Wiejskich w Między-
rzeczu Górnym, Stowarzyszenie Przyjaciół  
Międzyrzecza, Ochotnicza Straż Pożarna w 
Międzyrzeczu Górnym, którzy przygotowali 
szereg atrakcji dla mieszkańców oraz gości 
gminnych.  
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BUDOWA STRAŻNICY POSTĘPUJE 
Budowlańcy kończą krycie dachu na nowej 

strażnicy OSP w Łazach. Pozwoli to jesienią na tyle 
przygotować budynek, aby zimą kontynuować pra-
ce w jego wnętrzu. 

Przypomnijmy, że zamierzeniem wójta Janusz Pie-
rzyny od początku było, aby nie tylko zastąpić starą 
strażnicę, ale również w tym samym budynku stwo-
rzyć miejsce spotkań całej lokalnej społeczności. 
Obecna strażnica wymagała gruntownego remontu i 
modernizacji, co jednak po bliższym przyjrzeniu oka-
zało się nieopłacalne. Lepiej było w nowym miejscu – 
koło kościoła i szkoły – zbudować siedzibę od pod-
staw, jednocześnie łącząc ją z funkcją miejsca zebrań 
wiejskich. W ten sposób życie społeczne całego sołec-
twa będzie się koncentrować właśnie w tym miejscu. 

Roboty budowlane postępują zgodnie z harmono-
gramem, po postawieniu murów przyszedł czas na 
dach, a prace nad jego przykryciem wkrótce się skoń-
czą. Tym samym budynek w najbliższym czasie osią-
gnie tzw. stan surowy otwarty. Do końca sezonu bu-
dowlanego budowla zostanie jednak tak przygotowa-
na, aby w okresie późnojesiennym i zimowym bez 
przeszkód prowadzić wewnątrz roboty instalacyjne i 
wykończeniowe. Społeczność Łazów z nowego obiek-
tu zacznie korzystać pod koniec przyszłego roku. 

Zgodnie z projektem w dwukondygnacyjnym bu-
dynku nie będzie barier architektonicznych, a osoby z 
problemami w poruszaniu się na piętro dotrą windą. 
Na parterze mieścić się będzie sama strażnica. Dru-

howie z OSP do dyspozycji będą mieli dwa miejsca 
garażowe oraz rozbudowane zaplecze, z miejscem za-
równo na przygotowania do akcji, jak i prowadzenie 
działalności szkoleniowej. 

Najważniejszą częścią I piętra będzie zaś duża wi-
dowiskowa sala spotkań, gdzie bez przeszkód spo-
łeczność Łazów będzie się zbierać w celu omówienia 
ważnych dla sołectwa spraw. Rozbudowane zaplecze, 
m.in. kuchenne i sanitarne, pozwoli również na innego 
rodzaju spotkania, np. pań z miejscowego Koła Go-
spodyń Wiejskich oraz innych organizacji i stowarzy-
szeń. Dzięki temu właśnie w nowym budynku będzie 
się koncentrować życie społeczne sołectwa przyczy-
niając się do integracji mieszkańców. 

Koszt budowy wynosi 6 042 802,90 zł, pokrywa go 
w całości budżet Gminy Jasienica. 

 

INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO W GRODŹCU 
Uroczyście w czwartek 1 września w Zespole 

Szkolno-Przedszkolnym w Grodźcu zainauguro-
wano rok szkolny w gminie Jasienica. 

W szkole w Grodźcu uroczystości rozpoczęły się 
od mszy świętej w miejscowym kościele, a następnie 

na szkolnej sali odbył się krótki program artystyczny. 
Uroczystej inauguracji dokonała Jolanta Tomik, dy-
rektor szkoły. Serdecznie powitała przybyłych gości: 

Krzysztofa Wieczerzaka zastępcę wójta gminy Jasie-
nica, Czesława Machalicę przewodniczącego rady 
gminy, Tomasza Osucha radnego z Komisji Oświaty, 

radnego Stanisława Cebulaka, Tomasza Krawczyka 
przewodniczącego Rady Sołeckiej, proboszcza An-
drzeja Szczepaniaka, a także rodziców, nauczycieli, 

pracowników szkoły i uczniów.  
Program artystyczny rozpoczął się odśpiewaniem 

hymnu. Następnie starsi uczniowie w przedstawieniu 

nawiązali do 83. rocznicy wybuchu II wojny świato-
wej oraz  trudnych czasów, w których uczniowie 
i nauczyciele brali udział w walkach i organizowali 

tajne nauczanie. W kolejnej części trzecioklasiści w 
humorystyczny sposób pożegnali wakacje. Na zakoń-

czenie duet z  klasy drugiej przedstawił zabawny tekst 
gwarowy Eweliny Szuścik pt. „Lyń”, a uczestnicy 
kółka muzycznego zaprezentowali  regionalne tańce i 

śpiew.  

Po części artystycznej głos zabrał Krzysztof Wie-
czerzak, zastępca wójta gminy Jasienica. – Dziękuję 
za pięknie przygotowaną uroczystość rozpoczęcia ro-
ku szkolnego oraz nawiązanie do historii i tradycji. 
Życzę uczniom powodzenia, jak najlepszych ocen, jak 

najmniej problemów i smutków. Zachęcam też do 
owocnej nauki, albowiem to od was samych zależy 
wasza przyszłość, wy sami zdecydujecie, w którą stro-

nę skierujecie swój los. Nauczycielom i pracownikom 
szkoły życzę satysfakcji i radości z wykonywanej pra-

cy.  
Na zakończenie uroczystości dyrektor Jolanta To-

mik wszystkim uczniom życzyła sukcesów w nauce, 

rodzicom wielu powodów do dumy ze swych pociech, 
a nauczycielom i pracownikom szkoły wytrwałości i 
spokojnej pracy. 
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ÓSMOKLASIŚCI Z IŁOWNICY NAJLEPSI W POWIECIE 
Szkoła w Iłownicy informuje o osiągnięciu 

swoich uczniów podczas egzaminu kończącego 

naukę w szkole podstawowej. 
Z ogromną satysfakcją i nieskrywaną dumą pra-

gniemy pochwalić się sukcesem tegorocznych 

ósmoklasistów szkoły w Iłownicy, którzy osiągnęli 
historycznie wysokie wyniki na egzaminie kończą-
cym naukę w szkole podstawowej. Okazali się oni 

najlepsi w powiecie bielskim, bardzo dobrze wypa-
dli także na tle województwa śląskiego i kraju. 

Za tym sukcesem stoi rzetelna, systematyczna 
nauka uczniów, ale także wspaniała praca nauczy-
cieli począwszy od klas 1-3, gdzie wychowawcą 
była pani Violeta Giżycka. Bezpośrednio do egza-
minu przygotowali uczniów: polonistka – pani 
Agnieszka Tolasz, matematyczka – pani Regina 

Pietroszek, anglistka – pani Eliza Tokarz, wycho-
wawca w klasach 4-8 pani Mariola Białek. 

Moment, w którym nasi wychowankowie są naj-

lepsi w powiecie i jedni z najlepszych w wojewódz-
twie śląskim w rankingach porównujących wyniki 
egzaminów, to dla całej społeczności szkolnej 

Iłownicy i Landeka niezwykłe święto. 
Jako nauczyciele od najmłodszych lat współto-

warzyszymy naszym uczniom w przeżywaniu każ-
dej porażki i sukcesu, jesteśmy obecni podczas 
składania sylab i poprawnego trzymania pióra, mo-
tywujemy, pocieszamy i szukamy wciąż nowych 

sposobów poszerzania wiedzy i umiejętności na-
szych podopiecznych. Spodziewaliśmy się, że wy-

niki naszej tegorocznej klasy 8 będą dobre, ale one 
przerosły nasze oczekiwania i dają nam nową mo-

tywację do dalszej pracy z kolejnymi rocznikami 
uczniów. 

Serdecznie gratulujemy uczniom, rodzicom i nauczy-
cielom!!! 

Drodzy uczniowie jesteście naszą dumą i radością! 
Dyrektor i nauczyciele ZSP Iłownica 

GMINNA OŚWIATA W LICZBACH 
W tym roku szkolnym w przedszkolach publicz-

nych i szkołach na terenie gminy Jasienica naukę w 
173 oddziałach rozpocznie łącznie 3381 dzieci. 

Gmina prowadzi jedno samodzielne Publiczne 
Przedszkole w Świętoszówce, gdzie w 7 oddziałach 
uczy się 144 dzieci, zaś w Szkole Podstawowej w 
Świętoszówce z jednym oddziałem przedszkolnym i 
16 dziećmi oraz 14 oddziałami szkolnymi z 279 
uczniami uczy się razem 295 dzieci. 

Oprócz tego w siedmiu miejscowościach działają 
Zespoły Szkolno-Przedszkolne: w Grodźcu (2 oddzia-
ły przedszkolne z 43 przedszkolakami i 8 szkolnych ze 
112 uczniami, razem 155 dzieci), Iłownicy (2 oddziały 
i 50 przedszkolaków oraz 9 oddziałów szkolnych i 137 
uczniów, razem 187 dzieci), Jasienicy (9 oddziałów i 

210 przedszkolaków, 22 oddziały szkolne z 429 
uczniami, łącznie 639 dzieci), Mazańcowicach (9 od-
działów i 210 przedszkolaków oraz 24 oddziały szkol-
ne z 474 uczniami, łącznie 684 dzieci), Międzyrzeczu 
Górnym (7 oddziałów i 150 przedszkolaków, a także 
18 oddziałów z 334 uczniami, razem 484 dzieci), Ru-
dzicy (9 oddziałów i 188 przedszkolaków oraz 20 od-
działów szkolnych z 388 uczniami, łącznie 576 
uczniów), Wieszczętach (3 oddziały i 68 przedszkola-
ków oraz 9 oddziałów i 149 uczniów, razem 217 dzie-
ci). 

W placówkach oświatowych Gminy Jasienica uczyć 
będzie 420 nauczycieli oraz 171 osób zajmować się 
będzie obsługą. 

PODZIĘKOWANIA 
Koło Gospodyń, Rada Sołecka i Towarzystwo Przyjaciół w Bielowicku składają  

serdeczne podziękowania dla państwa Danuty i Bogdana Sztwiorok  
za bezinteresowną pomoc w przygotowaniu uroczystości sołeckich! 
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. LANDECKI PIKNIK RODZINNY 
W dniu 14 sierpnia odbył się Landecki Piknik Rodzinny organizowany przez 

Sołtysa i Radę Sołecką Landek. Podziękowania należą się również paniom z Ko-
ła Gospodyń Wiejskich oraz  strażakom. 

Pogoda oraz liczna frekwencja rodzin sprawiła, że impreza była udana. Nale-
ży wspomnieć o szeregu atrakcji dla dzieci przeplatających się z rywalizacją 
sportową. 

Był poczęstunek w postaci grilla, gofry, wata cukrowa, frytki, napoje, dmu-
chańce, mecz piłki nożnej rodzice – dzieci, DJ animator, który skutecznie zachę-
cał obecnych do tańców irlandzkich. Były oczywiście kolorowe warkoczyki i ma-
lowanie twarzy. Dużą atrakcją była maskotka Psi Patrol, wręczająca słodycze i 
fotografującą się z najmłodszymi. 

Były zawody sportowe, takie jak: wyścigi w workach, rodzinna sztafeta bie-
gowa i konkurencja, która wywołała największe sportowe emocje, czyli przecią-
ganie liny, szczególnie rywalizacja drużyn męskich Landek kontra Iłownica. 

Dla wszystkich uczestników były przygotowane drobne upominki w postaci 
gadżetów. 

Do zobaczenia za rok. 

 

DZIĘKUJEMY!  
KOLEJNY RAZ NIE ZAWIEDLIŚCIE... 

Serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym  w 
organizację akcji charytatywnej „Nakręć się na pomaga-

nie. Zbieraj nie wyrzucaj”.  

Przez niespełna rok sołectwa Jasienica i Rudzica ze-

brały 2500 kg nakrętek, które trafiły do recyklingu, a 

uzyskany dochód został przeznaczony na leczenie i reha-

bilitację Kubusia, mieszkańca Rudzicy.  

Po raz kolejny udowodniliście Państwo, że nie jest Wam obcy los innych, utwierdziliście nas w 

przekonaniu, że jesteśmy ludźmi wrażliwymi. Jeszcze raz pragniemy przekazać wszystkim 

ogromne, z głębi serca płynące podziękowania. Jednocześnie prosimy i zachęcamy mieszkańców 

do dalszego zaangażowania się w akcję charytatywno-ekologiczną – cel jest szczytny – pomaga-

my Kubusiowi.  

Szczególne podziękowania kierujemy do Firmy Sanit-Trans z Międzyrzecza Górnego. Dzięku-

jemy za bezpłatny odbiór i sprzedaż zebranych przez nas nakrętek. 

Za wrażliwość, otwierającą serce dla tych, którzy potrzebują pomocy. 
Za bezinteresowną chęć do czynienia dobra. Za pomoc i życzliwość 

∼ WSZYSTKIM DZIĘKUJEMY  ∼  
Samorządy sołectw Jasienicy i Rudzicy oraz rodzice Kubusia 

 
 
 K a ż dy  g es t,  n aw e t  na j d r o b ni e js z y …  z m ie n ia  św ia t,  c z y jś  ś w i at .  
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Z  G Ó R K I … 

Wrzesień 

To znów wrzesień. Lato jeszcze nie chce 

odlatywać z bocianami do ciepłych krajów, a tu 

już wprasza się jesień, nieproszona, zaczyna się 
rozpychać  łokciami, jak to czynią coraz częściej 

nasi bliźni, by zaistnieć i pokazać, że to oni są 
najważniejsi. Dzień coraz krótszy, jako i niektóre 

rozumki, ciemność coraz dłuższa, słońce w od-

wrocie… Nie ma nawet czasu na wspominanie 

wakacji. Może to i dobrze. Bo wspomnienia po-

winny rozjaśniać jesienne i zimowe mroki, ale 

gdy przypominamy sobie wojnę za wschodnią 
granicą, nieustające wojenki polityczne u nas, 

kampanie buraczane przedwyborczych szaleństw, 

ogłupiania i skłócania skołowanego elektoratu, to 

dobrze, że lato skończyło się z wakacjami. I 

jeszcze, jakby tego wszystkiego było mało, dalej 

krzyczą i wołają o pomstę do nieba setki ton 

martwych ryb, w martwej rzece, którą zwie się 
Odrą . O-dra-mat to, który tak boli… 

Mówiąc krótko: lepiej nie wspominać! Choć 
życie teraźniejszością i niepewną przyszłością 
wcale nie jawi się w optymistycznych i 

tęczowych barwach. Lepiej nie przywoływać 
tęczy, choć taka piękna. A jeśli już, to raczej 

szarą, jak popielcowy popiół. Żarty jednak na 

bok, bo nie do śmiechu, gdy statystyczny emeryt 

otrzymujący do trzech tysięcy zł miesięcznie, 

będzie musiał połowę rocznych przychodów 

wydać na horrendalnie drogi węgiel, bo ogrzewać 
stare kości. Węgiel, który już płynie z drugiej 

półkuli, by zanieczyszczać  powietrze zaniec-

zyszczone już tak, że oddychać ani żyć się nie 

chce. Człowiek nie przestaje myśleć o tym 

nieszczęsnym czarnym złocie czy białym gazie, a 

tu masz babo placek, chłopie piwo do wyżłopania, 

którego przecież sam nie nawarzyłeś: najwyższa 

inflacja w parze z drożyzną. 
I niepewność, co będzie da-

lej. 

 Jazgot informacyjny do-

lewa jeszcze oliwy do ognia, 

w którym – jak w starym 

piecu – pali diabeł. By nie 

zgłupieć do reszty i nie dać się omotać, jak 

lekkomyślna i naiwna mucha cwaniakowi 

pająkowi, do skołatanej głowy przychodzi tylko 

jedna, ale za to rozsądna myśl: pozrywać wszelkie 

kontakty z tymi, którzy chcą nam zrobić wodę z 

mózgu, wlać w szare duszyczki niepokój, a w sza-

rych komórkach czynić zamęt i spustoszenie. Już 
nawet nie będę tu dociekał, po co to czynią. Bo i 

po co? 

 Lepiej zachwycić się błękitem nieba i słońcem, 

które wprawdzie świeci krócej, ale za to jedna-

kowo prawdziwie; sycić się rumianymi owocami 

z naszych sadów, które w tym roku obrodziły 

mniej, ale tak samo smacznie. Zachwycać się 
pajęczynami, z których koniakowskie koronkarki 

czerpały inspiracje. Niech więc się złota polska 

jesień złoci, jesiennie jesieni kolorami liści 

spadających z drzew po to, by wiosną mogły się 
zazielenić... Szukajmy też, prócz piękna Natury, 

mądrości w mądrych książkach, a nie w debilnym 

chaosie informacyjnym, rozsiewanym gdzie się 
tylko da, w niecnych zamiarach przez złe moce. 

 Nie martwmy się na zapas tym, na co nie ma-

my wpływu, a wpływajmy spokojne na wody 

zachwytów i spełnień, bo w ostatecznym rozra-

chunku Życie, to najprawdziwsze, musi wygrać! 
Choćby nawet było, chwilowo, nie do życia… 

Juliusz Wątroba 

 

W niedzielę 11 września odbyły się Dożynki Sołeckie w Łazach, 

połączone z jubileuszem 

30-lecia kapłaństwa Ks. Proboszcza Janusza Płatka. 

Czcigodnemu Jubilatowi życzymy dużo zdrowia, błogosławieństwa Bożego,  

opieki Matki Najświętszej na każdy dzień kapłańskiego życia 

Rada Sołecka, KGW oraz OSP w Łazach 
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DOWNI TAK BYŁO, DZISIO JE INACZY!  
Witóm piyknie moji roztomili ludeczkowie! 

Kie to piszym je siyrpiyń, siedzym se w ciy-
niu pod jabłoniom i rozmyślóm, jakby nachytać 
tego ciepła na zime. Wóngiel drożeje, a jeszcze 
go brakuje. Drzewa w szajtach też nielza dostać, a 
przeca chruścio zbiyrać nie bydym, bo by to 
wskazowało na wielkóm zime, ale dziwóm sie na 
łorzech, kiery kupe łobrodził i to też, wedle sta-
rych ludzi, zwiastuje mroźnóm zime. Ale moji 
złoci, dyć tak sie nie starejmy… jeszcze nie było 
tak, żeby nie było jak. Pamiyntóm, jak starzycy 
też łogrómnie szporowali na łopale. A zimy były 
łostre. Rano złożyli łogiyń pod blachom, coby 
uwarzyć śniodani, a potym do połednia jyny pod 
piecym się tliło, żeby łogiyń nie wygos. Kajśi 
kole połednia, jak trzeja było łobiod warzyć 
chynyło sie kłopeć drzewa do pieca i pore 
wóngliczków, a blacha hneda była czyrwióno aż 
gorki zaczyły skokać. Przi łobiedzie uwarzyło sie 
też wieczerze, bo po połedniu ani wieczór już sie 
pod blache nie przykłodało. Wieczerze wrazili do 
trómby, coby była ciepło. W wielkim garcu na 
piecu była nagrzoto woda na myci. Żodyn nie 
narzykoł, że ciepłej wody ni ma w kranie, bo ta-
kowego nie było. Łaziynke, czyli wielki lawór, 
mieli ludzie pod łóżkym. Dzisio sie to nazywo 
miednica. Naloło sie do ni wody, a po porzóndku 
zaczyli sie myć łod najmłodszego do najsterszego. 
A potym hop dupeczka do ciepluteczka, czyli pod 
pierzynę. Tam żodyn nie zmarznył, chociaż, jak 
żech spóminoł, na polu mróz był wielki. W siyni 
woda w wiadrach przyniesiono ze studni wieczór 
do rana zamarzała. Ludzie byli zawsze przez 
dziyń ciepło załobleczóni. Mieli na nogach ciepłe 
fusekle, na sobie cwetry z łowczej wełny. Starka 
dycki ciepłóm szatke na głowie, niejednego sta-
rzyka widzym jeszcze jak siedzi przy piecu na 
stołku z fajkóm w zymbach a baranicóm na 

głowie. Byli zdrowi i żodyn 
nie narzykoł. Tak se 
myślym, że i my nie zmarz-
nymy.  Nie bydzie tak źle, 
wlezym na góre, pierzynę, 
kieróm żech tam wyniós 
piyknie przeproszym, wez-
nym jóm spadki do łóżka, coby zaś mie grzoła, 
jak za downych roków. Myślym, że pospóminać 
worce, jak to downi na naszych dziedzinach 
wyglóndało.  

Sóm, jak to spóminóm, uwierzyć ni mogym, 
że tak było, a co dopiero młodzi ludzie, kierzy te-
go nie przeżyli. To im sie w głowach nie mieści. 
To było downo i nieprowda – kwitujóm – dzisio 
je inaczy. To je prowda, że dzisio je inaczy. Świat 
sie tam nie zmiynił, rzyka wedle moji chałpy jak 
płynyła łod połednia na północ, tak płynie deli. 
Słóńce jak wychodziło spoza gróni, tak wychodzi 
i dzisio i wandruje nad naszóm dziedzinóm, a 
wieczór chowie się za rudzickim kopcym. Deszcz 
jak padoł z nieba na dół, tak padze dali.  

Jyny ludzie bardzo sie zmiynili, inaczyj 
myślóm, inaczyj robióm, majóm insze przyzwyc-
zajynia, zapóminajóm, że sóm stela, inaczy go-
dajóm. Zdo sie niejednymu z nich, że w jego 
żyłach płynie hrabiosko błękitno krew. Kie z ta-
kim godóm, jak bych go nie znoł, to bych myśloł, 
że je z Warszawy abo z Paryża i hneda przypomi-
najóm mi sie słowa wiersza mojigo przyjaciela, 
kiery tak pisze: „Ni ma tego świata, z kierego my 
wyszli, kiery my przeżyli, kiery sie nóm przyśnił, 
ni ma tego świata i już go nie bydzie, czy my sóm 
bogaci czy dychómy w biydzie, a kie już idymy 
pomału ku górze, niech tyn świat zostanie chocioż 
na papiórze.”  

J.N.Josiyniczanin 

Dnia 16 września odszedł po krótkiej, ciężkiej chorobie 

ś.p. EDWARD KRYSTA 

człowiek wielkiego serca, wielkiego ducha, wielkiej pracowitości 

i zaangażowania, miłośnik Ziemi Cieszyńskiej, orędownik jej kultury 

 i tradycji, szczególnie góralskiej, członek Macierzy Ziemi Cieszyńskiej, 

fotograf, dokumentalista. 

Cześć jego pamięci! 

Zarząd Koła MZC w Grodźcu 
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ZŁOTY MEDAL W JUDO 
Jakub Kurowski, mieszkaniec gminy Jasienica i za-

wodnik klubu PTS Janosik Bielsko-Biała, zdobył złoty 
medal w Międzynarodowych Cracow Judo Open 2022. 

Zawody zostały rozegrane w niedzielę 4 września w 
Krakowie. Kuba startował w pięciu walkach, z przeciwni-
kami z Polski, Ukrainy, Czech. W finale zmierzył się z 
zawodnikiem z Holandii, którego pokonał przez IPONN w 
21 sekundzie walki. 

W turnieju rywalizowało 718 zawodników z 16 krajów. 

 

PREMIEROWY MECZ  
W OKRĘGÓWCE 

Drużyna KS Międzyrzecze wygrała w pierw-
szym meczu w sezonie w lidze okręgowej pokonu-
jąc 4:0 Pasjonat Dankowice. 

Mecz został rozegrany w sobotę 13 sierpnia na 
stadionie klubu piłkarskiego w Międzyrzeczu Dol-
nym. Pamiątkowy Puchar za awans do ligi okręgowej 
gospodarzom wręczył Janusz Pierzyna, wójt Gminy 
Jasienica. 

Spotkaniu towarzyszył Piknik Charytatywny dla 
Marysi. Na początku odbył się turniej dzieci w kate-
gorii U10. 

Następnie zawodniczki i zawodnicy mogli spraw-
dzić swoje umiejętności i ocenić predyspozycje w Ta-
lentiadzie. Na boisku uczestnicy mogli korzystać ze 
strefy rozrywki, tj. malować, budować z wielkich 
klocków lego i rzucać do celu. 

Był też m.in. pokaz strażacki, kiermasz ciast oraz 
loteria fantowa. 

DOŻYNKI 

Ciężko, ciężko pot się leje z czoła, 
Żeby rolnik z tej ziymi wyciągnył skibke chleba. 

Ale dzięki Bogu żniwa zakóńczóne, zboże poskludzane, 

chlebiczkym już wónio po naszej dziedzinie. 
A jo fórt spóminóm, jak to downi było,  

jak sie żniwowało, w stodole młóciło, 

jak starka chlyb łokrąglutki z pieca wyciągali, 
na stół położyli, krzyżym przeżegnali, 

płóciynnym serwetym piyknie go nakryli, 

a jak kiery przyszeł, to sie łuśmiychali 
i skibeczke chleba ukroć mu kozali, 

coby se skosztowoł i do chałpy zaniós 

to wielki bogactwo, co sie z ziymi rodzi. 
Dzisio świat je inszy. 

Już sie zapomniało, jak to downi było, jak go brakowało. 

Jak starzycy nasi skibke całowali, 
a za tyn chlebiczek dycki dziynkowali. 

Dzisio tego chleba pod dostatkym mómy, 

ale go za mało isto szanujymy. 
Widzymy go w krzypopach i kubłach na śmieci. 

Na taki widok płaczka z łoka leci. 

Tóż pytóm Was dzisio starzycy, łojcowie,  
nauczmy tych młodych szacunku do chleba, 

do ziymi, do tych rąk rolnika spynkanych, charpatych, 

do starych zwyczajów, do naszych pieśniczek,  
do sukni cieszyńskij, co symbolem tukej. 

By młodzi ludzie, co tu urodzyni,  

głęboko w te ziymie zostali wrośnięci, 
by hyrnie głowy do góry dźwigali  

i przez cały żywot miłość wielkóm mieli  

do tej piyknej ziymi, co chlebiczkym wónio  
i do swojigo łojcowskigo, rodzinnego dómu. 

J.N.Josiyniczanin 
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PODSUMOWANIE AKCJI „WŁÓCZYKIJE NA SZLAKU” 
Od września 2021 r. do maja 2022 r. podopieczni Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego w Iłownicy brali udział w międzyszkolnej akcji „Włóczykije 
na szlaku”. Głównym celem projektu było poznanie przez dzieci najbliższej 
okolicy, odkrycie ciekawych miejsc naszego regionu, a także zachęcenie do 
rodzinnego spędzania wolnego czasu w sposób aktywny. Zadaniem uczniów 
było zdobycie odznaki „Złotego Włóczykija”. Aby ją otrzymać, uczestnicy 
musieli pokonać 10 spośród zaproponowanych przez nauczycieli tras. Akcja 
cieszyła się dużym zainteresowaniem i wzięło w niej udział 60 osób, co sta-
nowi 39 proc. społeczności naszej placówki. Było to 40 uczniów oraz 20 
przedszkolaków. Aż 47 osób zdobyło wymarzoną odznakę, a łączna ilość tras, 
które udało się pokonać, to 470! Były to trasy górskie, miejskie, rowerowe 
oraz dowolne.  

Uczestnicy spacerując oraz jeżdżąc na rowerach zwiedzali najbliższą oko-
licę, poznawali różne zakątki Iłownicy, Landeka, Pierśćca, Zaborza, Bronowa 
i Goczałkowic. Udali się także na wędrówkę szlakiem lokalnych kapliczek.  

Jeśli chodzi o szlaki górskie, dużą popularnością cieszyły się trasy w po-
bliskim Beskidzie Śląskim: Dolina Wapienicy, szlak na Kozię Górkę, Błatnią, 
Klimczok, Szyndzielnię, Magurkę Wilkowicką, Tuł, Równicę, Przełęcz Kar-
koszczonkę, Malinowską Skałę, Trzy Kopce Wiślańskie, Stary Groń oraz 
Szlak Wspomnień w Brennej. Pojawiały się także szlaki: w Beskidzie Ży-
wieckim Rysianka, w Pieninach Sokolica, w Bieszczadach Połonina Caryń-
ska, oraz w Tatrach Dolina Chochołowska, Dolina Kościeliska, Dolina Strą-
żyska, Nosal i wreszcie Dolina Pięciu Stawów, która jest najwyżej położonym 
miejscem odwiedzonym przez „Włóczykijów” – 1670 m n.p.m.  

Uczestnicy akcji zwiedzali także okoliczne miasta, tj. Bielsko-Biała, Sko-
czów, Cieszyn, Pszczyna, Żywiec. Udało się również zobaczyć Częstochowę, 
Wadowice, Kraków oraz Łebę i Mielno nad Bałtykiem. W trasach dowolnych 
pojawiły się ogrody Kapias w Goczałkowicach, górski dwór Kossaków w 
Brennej,  park „Gródek” oraz park „GEOsfera” w Jaworznie, Jura Krakow-
sko-Częstochowska z jej uroczymi zamkami, Pacanów, zoo w Ostravie, Park 
Miniatur w Inwałdzie.  

Zasięg akcji przeszedł nasze oczekiwania, ponieważ „Włóczykije” zawę-
drowali również do Londynu oraz wioski Świętego Mikołaja w mieście 
Rovaniemi w Finlandii. Najdalszym miejscem, do którego udało się dotrzeć, 
była Teneryfa, oddalona od Iłownicy o ponad 4600 km. W ten sposób akcja 
„Włóczykije na szlaku” rozszerzyła się poza granice naszego kraju. 

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom i ich rodzinom, które pod-
jęły trud wędrowania. Pozytywny odbiór akcji oraz opinie rodziców mobili-
zują nas do dalszej organizacji podobnych projektów. Pozwolimy sobie przy-
toczyć kilka z nich: 

„Akcja pozytywnie wpłynęła na dzieci, bardzo chętnie poznawały nowe 
miejsca, chociaż zdarzały się łzy z wysiłku i chwile zwątpienia.” 

„Dzięki zaproponowanym trasom, zwiedziliśmy dotąd nieznane miejsca, 
które są „na wyciągnięcie ręki" od Iłownicy. Mamy nadzieję, iż w przyszłym 
roku będzie kolejna edycja tej akcji, ponieważ przyniosła ona dużo radości i 
satysfakcji całej rodzinie.” 

„Pomysł z projektem genialny, dziękujemy :) Sama zakochałam się w gó-
rach :)” 

„Akcja zmotywowała nas do 
wypraw. Pozwoliła na spędze-
nie czasu razem. Wyprawy ode-
rwały nas od codzienności i mi-
le spędziliśmy czas całą rodzi-
ną.” 

„Świetna akcja! Zmotywo-
wała i nas – rodziców i dziecia-
ki do ruszenia się z domu! Miło 
spędzony rodzinny czas na ło-
nie natury! Fajne wspomnienia! 
10 tras minęło, ale to na pewno 
nie koniec!” 
Życzymy dalszych wspania-

łych przygód na szlaku! Mamy 
nadzieję, że spotkamy się w 
przyszłym roku szkolnym w 
nowej odsłonie „Włóczykija”. 

Nauczyciele ZSP Iłownica
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PIERWSZE MIEJSCE MAZAŃCOWICKIEGO CHÓRU 
Pierwsze miejsce zdobył chór mie-

szany „Hejnał Mazańcowice” na festi-
walu chóralnym w Ohrid (Macedonia). 

Festiwal odbył się w dniach od 25 do 
29 sierpnia br. Chór mieszany „Hejnał 
Mazańcowice” działający przy Gminnym 
Ośrodku Kultury w Jasienicy filia w Ma-
zańcowicach zdobył pierwsze miejsce w 
kategorii chórów dorosłych. Hejnał otrzy-
mał także wyróżnienie za najlepsze wy-
konanie utworu z epoki renesansu. 

W festiwalowym konkursie wzięło 
udział 11 chórów z Serbii, Chorwacji, 
Turcji, Bułgarii i aż trzy z Polski. W 
trzech kategoriach festiwalowych wszyst-
kie pierwsze miejsca zajęły zespoły pol-
skie, w tym chór Hejnał Mazańcowice. 

 

NASZE GOSPODYNIE Z NAGRODAMI 
Koła Gospodyń Wiejskich z Jasienicy i Iłownicy w gminie Jasienica zostały nagrodzone podczas Święta 

Powiatu Bielskiego, które w tym roku organizowane 
było z 46. Dniami Czechowic-Dziedzic. 

Jedną z największych atrakcji wydarzenia były suto 
zastawione stoły na stoiskach Kół Gospodyń Wiej-
skich. Panie wzięły udział w przeglądzie „Kulinarne 
Dziedzictwo Pogranicza”, które przeprowadzono 27 
sierpnia br. 

Tradycyjnie wystąpiła też gmina Jasienica, reprezen-
towana przez Koła Gospodyń Wiejskich z Jasienicy, 
Iłownicy, Świętoszówki, Landeka, Bierów, Rudzicy, 
Międzyrzecza Dolnego, Wieszcząt, Łazów i Mazańco-
wic. Nasze reprezentantki przygotowały wiele regio-
nalnych potraw, które były ocenione w różnych kategoriach przez komisję sędziowską. 

Komisja konkursowa za najlepszą potrawę w kategorii „Danie główne” za pilaw z jagnięciny nagrodę przyzna-
ło reprezentacji KGW Jasienica, z kolei w kategorii nalewki i napoje  KGW Iłownica za nalewkę z czarnego 
bzu. 

W konkursie wzięło udział 39 kół gospodyń wiejskich z terenu powiatu bielskiego oraz goście ze Słowacji. 
Źródło i zdjęcia: Powiat Bielski 

*** 
Z kolei Koła Gospodyń Wiejskich z Jasienicy, Roztropic i Bielowicka w gminie Jasienica, zostały nagro-
dzone podczas XV Regionalnego Konkursu Wieńców Dożynkowych, który odbył się podczas Dożynek 
Gminnych w Goleszowie w ostatni weekend sierpnia. 
W kategorii „wieńce płaskie”: 

• II miejsce zajęło KGW Jasienica, 
• III miejsce zajęło KGW Roztropice, 
• wyróżnienie otrzymało KGW Bielowicko. 

Celem konkursu było pokazanie pięknych symboli zakończenia żniw, 
promowanie regionalnego rękodzieła ludowego, dziedzictwa kulturowego 
oraz tradycji ludowych, a także upowszechnianie atrakcyjności różnych 
szkół układania wieńców wykonanych z darów ziemi. 

Konkurs zorganizowali: Rejonowy Związek Rolników, Kółek i Orga-
nizacji Rolniczych w Bielsku-Białej (RZRKiOR), Gmina Goleszów, 
Gminny Ośrodek Kultury w Goleszowie. 

*** 
Nie zabrakło nas również na Dożynkach Diecezji Bielsko-Żywieckiej 

powiatu bielskiego i gminy Wilamowice. W konkursie wieńców Koło 
Gospodyń Wiejskich z Międzyrzecza Dolnego zostało nagrodzone w ka-
tegorii wieńców płaskich, zdobywając II miejsce. 
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III MIEJSCE DLA STRAŻACKIEJ MŁODZIEŻY 
Młodzi strażacy z OSP Mię-

dzyrzecze Górne zdobyli brązo-
wy medal II Ogólnopolskiej 

Olimpiady Młodzieżowych Dru-

żyn Pożarniczych „Fundusze w 

Akcji”. 
Zawody rozegrano w sobotę 10 

września w Bielskim Centrum Kul-

tury im. Marii Koterbskiej oraz na 

terenach rekreacyjnych przylegają-
cych do BCK. Zjechało na nie kil-

kadziesiąt drużyn z całej Polski. 

Dopisała pogoda i wysoka forma 

zawodników. 
Młodzi strażacy zmierzyli się w 

czterech konkurencjach podzielo-

nych na cztery kategorie wiekowe. 

Suma zdobytych punktów przez 
drużyny dała ostatecznie odpo-

wiedź, kto stanie na podium. W 

tym roku najlepsi okazali się stra-

żacy z młodzieżowej drużyny przy 
OSP Stara Wieś, która zdobyła 

ostatecznie 101 punktów. Drugie 

miejsce zajęli druhowie z OSP 

Czaniec z 82 punktami. Na trzecim 
miejscu podium z 63 punktami 

uplasowali się młodzi strażacy z 

OSP Międzyrzecze Górne. Poza 

wspaniałymi pucharami drużyny, 

które znalazły się na podium, do swoich jednostek zabrali także 
profesjonalne stoły pingpongowe. 

Większość drużyn po uroczystym wręczeniu nagród wróciła 

do domów. Jednak kilka, które przyjechały do Bielska między 

innymi z województwa wielkopolskiego, mazowieckiego czy 
podkarpackiego, skierowała się pod Dębowiec, gdzie dzięki 

pomocy druhów z Państwowej Straży Pożarnej z Bielska-Białej 

mieli przygotowany obóz namiotowy. 

Podczas II Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieżowych Dru-
żyn Pożarniczych na uczestników czekała masa atrakcji. Nie za-

brakło także akcentu poważniejszego. Zmaganiom sportowym 

towarzyszyła także konferencja dla samorządowców i przedsta-

wicieli sektora pozarządowego poświęcona funduszom unijnym, 
a zorganizowana przez Ministerstwo Funduszy i Rozwoju Re-

gionalnego. Nad tegoroczną edycją olimpiady patronat objęło 

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Miasto Biel-

sko-Biała. 
Żródło i fotorelacja na stronie Ogólnopolskiej Olimpiady  

Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych

 

DWA MEDALE W MARATONIE KAJAKOWYM 
Jakub i Bartosz Wizner zdobyli dwa me-

dale podczas XXXVI Mistrzostw Polski w Ma-

ratonie Kajakowym, jakie odbyły się na Jezio-
rze Turawskim w weekend od 16 do 18 wrze-

śnia. 
Jakub Wizner, mieszkaniec Mazańcowic, ka-

jakarz, reprezentujący Miejski Klub Sportowy 
Czechowice-Dziedzice, brązowy medal zdobył w 

konkurencji K2 seniorów na dystansie 28 km. 

Z kolei jego brat Bartosz, kanadyjkarz, rów-

nież reprezentujący czechowicki klub, w kategorii 
C1 juniorów na dystansie 17 km wywalczył wi-

cemistrzostwo Polski w Maratonie Kajakowym. 

To jedna z najtrudniejszych i najbardziej wy-

czerpujących konkurencji w kajakarstwie kla-

sycznym. Rywalizacja polega na przepłynięciu 

pętli, a następnie wyjściu z wody i wykonaniu 

biegiem tzw. przenoski kajaka, by za chwilę wró-
cić do wody i rozpocząć kolejną pętlę. Zawody są 
więc bardzo widowiskowe – dużo się dzieje i 

czuć atmosferę rywalizacji. 

Zależnie od grup wiekowych i konkurencji 
kajakarze i kanadyjkarze walczyli na dystansach 

3,5, 7, 10,5, 14, 17, 21, 24,5 i 28 km. Zawody 

ściągnęły do Turawy kajakarzy i kanadyjkarzy z 

całej Polski. Organizatorem Mistrzostw Polski w 
Maratonie Kajakowym na zlecenie Polskiego 

Związku Kajakowego był Opolski Związek Kaja-

kowy. 

 

„NASZE DZIAŁANIA NIE ZAWSZE DAJĄ POCZUCIE SZCZĘŚCIA, 
ALE NIE MA SZCZĘŚCIA BEZ DZIAŁANIA”. 
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DODATEK DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH 
Dodatek dla gospodarstw domowych 

przysługuje gospodarstwom domowym, 

w przypadku, gdy głównym źródłem 
ogrzewania jest: 

1. kocioł na paliwo stałe, kominek, 

koza, ogrzewacz powietrza, trzon ku-

chenny, piecokuchnia albo piec kaflowy 
na paliwo stałe, zasilane pelletem 

drzewnym, drewnem kawałkowym lub 

innym rodzajem biomasy, 

2. kocioł gazowy zasilany skroplonym 
gazem LPG, 

3. kocioł olejowy. 

Warunkiem koniecznym otrzymania 

dodatku dla gospodarstw domowych jest 
uzyskanie wpisu lub zgłoszenie źródła 

ogrzewania do Centralnej Ewidencji 

Emisyjności Budynków przed 11.08.2022 roku 

Wnioski należy składać do 30 listopada 2022 r. 
Gdzie złożyć wniosek o dodatek dla gospodarstw domowych:  

• w Urzędzie Gminy w Jasienicy, Jasienica 159, parter, sala GOK w godzinach pracy Urzędu, 

• elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Jasienicy: /t28qf48rdu/SkrytkaESP,  

• przesyłką nadaną w placówce Poczty Polskiej na adres Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Jasienicy, 43-385 Jasienica 845. 

Dodatkowe informacje pod nr tel. 33 815 29 92, 33 815 32 96  lub na stronie Gminnego Ośrodka Po-

mocy Społecznej w Jasienicy. 
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CZUJKA NA STRAŻY TWOJEGO BEZPIECZEŃSTWA! 
SEZON GRZEWCZY 2022-2023 

 „Czujka na straży Twojego bezpieczeń-
stwa!”, to ogólnopolska kampania edukacyjno-
informacyjna na temat zagrożeń związanych z 
możliwością powstania pożarów w mieszkaniach 
lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlen-
kiem węgla. 

Sezon grzewczy 2022/2023 – 1 październi-
ka 2022 – 31 marca 2023 

W okresie jesienno-zimowym w naszym kra-
ju w mieszkaniach i domach jednorodzinnych 
wzrasta ryzyko powstania pożarów. Najczęściej 
dochodzi do nich w wyniku wad, albo niewłaści-
wej eksploatacji urządzeń grzewczych, elektrycz-
nych i gazowych. W tym samym okresie odnoto-
wywany jest także wzrost liczby zatruć tlenkiem 
węgla, zwanym „cichym zabójcą”, gdyż jest nie-
widoczny oraz nie ma smaku, ani zapachu. 
Kampania jest skierowana do społeczeń-
stwa, m.in. do dzieci i młodzieży oraz do senio-
rów. Edukacja najmłodszych jest wspaniałą inwe-
stycją w przyszłość, z uwagi na fakt, że najmłodsi 
w rozmowach z dorosłymi dzielą się zdobytą 
wiedzą. Kampania składa się z kilku obszarów 
m.in.: edukacji, informacji i promocji. 

Celem głównym kampanii jest zmniejszenie 
liczby ofiar pożarów i zatruć tlenkiem węgla w 
mieszkaniach oraz domach jednorodzinnych. Ce-
lami szczegółowymi są: podniesienie poziomu 
wiedzy na temat zagrożeń związanych z pożarem 
w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych, 
zagrożeń związanych z emisją tlenku węgla, za-
pewnienia właściwej ewakuacji oraz sposobów 
powiadamiania służb ratowniczych. Istotnym jest 
uświadomienie odbiorcom kampanii korzyści, ja-
kie niesie za sobą zamontowanie i właściwa eks-
ploatacja czujek dymu i tlenku węgla w mieszka-
niach lub domach jednorodzinnych. Ważne jest 
przypomnienie właścicielom i zarządcom budyn-
ków obowiązku okresowego dokonywania prze-
glądów i czyszczenie przewodów kominowych 
oraz sprawdzenie instalacji wentylacyjnej. 

GŁÓWNE PRZEKAZY TEGOROCZNEJ  
KAMPANII  
• Każdego roku w naszych mieszkaniach i do-

mach powstaje kilkadziesiąt tysięcy pożarów i 
kilka tysięcy zdarzeń, gdzie dochodzi do emisji 
tlenku węgla. Nasz dom jest miejscem, w któ-
rym każdy z nas czuje się najbezpieczniej. 
Pomimo tego, to właśnie tam ginie największa 
liczba osób, a ofiarami pożarów są najczęściej 
ich sprawcy. 

• Tlenek węgla to bardzo trujący gaz. Nie jest on 
wyczuwalny przez ludzkie zmysły. Tlenku 
węgla NIE usłyszysz! NIE zobaczysz! NIE 
poczujesz! 

• W okresie grzewczym wzrasta ryzyko powsta-
nia pożarów i zatruć tlenkiem węgla w budyn-
kach mieszkalnych. Źródłem emisji tlenku wę-
gla są urządzenia grzewcze opalane drewnem, 
węglem, gazem, olejem opałowym. 

• Co roku, a tym bardziej przed rozpoczęciem 
sezonu grzewczego należy wykonać obowiąz-
kowe okresowe przeglądy i czyszczenie prze-
wodów kominowych oraz sprawdzenie instala-
cji wentylacyjnej. 

• Państwowa Straż Pożarna rekomenduje insta-
lowanie czujek dymu i tlenku węgla. 

• Państwowa Straż Pożarna przypomina o obo-
wiązku właściwego utrzymania stanu tech-
nicznego czujek dymu i tlenku węgla (m.in. 
wymianę baterii). Osobom starszym strażacy 
gotowi są pomóc w zamontowaniu danej czuj-
ki lub wymianie w nich baterii. 

• Państwowa Straż Pożarna zwraca uwagę na 
fakt, że czujka tlenku węgla nie zastępuje 
przeglądu technicznego przewodów wentyla-
cyjnych i kominowych. 

RADZIMY! 

Co zrobić, aby uniknąć zaczadzenia? 
1. Systematycznie czyść, sprawdzaj szczelność i 

wykonuj przeglądy techniczne przewodów 
kominowych. 

2. Użytkuj tylko sprawne techniczne urządzenia, 
zgodnie z instrukcją producenta. 

3. Nie zasłaniaj i nie przykrywaj urządzeń grzew-
czych. 

4. Nie zaklejaj i nie zasłaniaj kratek wentylacyj-
nych. 

5. W przypadku wymiany okien na nowe, 
sprawdź poprawność działania wentylacji, no-
we okna są najczęściej o wiele bardziej szczel-
ne w stosunku do wcześniej stosowanych w 
budynku i mogą pogarszać wentylację. 
Nie bagatelizuj objawów takich jak: bóle i zawroty 

głowy, duszność, senność, osłabienie, przyspieszona 
czynność serca, mogą one być sygnałem, że ulegamy 
zatruciu tlenkiem węgla 

W takiej sytuacji natychmiast przewietrz pomiesz-
czenie, w którym się znajdujesz, i zasięgnij porady le-
karskiej.           www.gov.pl  
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HUMOR  

Mąż wraca z pracy wcześniej niż 
zwykle i zastaje żonę leżącą w pościeli. 
– Co się stało, kochanie? 
– Źle się czuję, więc położyłam się do 
łóżka 
– To dlaczego leżysz naga? Poczekaj, 
zaraz wyjmę z szafy twoją koszulę noc-
ną. 
– Tylko nie z szafy, tam straszy! 
Mąż otwiera szafę i widzi gołego sąsiada. 
– No wiesz, Stefan? Nigdy bym się po 
tobie tego nie spodziewał. Żona chora, a 
ty ją jeszcze straszysz! 

*** 
W restauracji: 

– Jak panu smakowała nasza pikantna 
tortilla? 
– Dupy nie urywa. 
– Cierpliwości. 

*** 
Nauczyciel biologii pyta Jasia: 

- Po czym poznasz drzewo kasztanow-
ca? 
- Po rosnących na nim kasztanach. 
- A jeśli kasztanów na nim jeszcze nie 
ma? 
- To ja poczekam... 

*** 
Nauczyciel pyta Jasia: 

-  Jasiu, co wiesz o jaskółkach? 
-  Wiem, że to bardzo mądre ptaki.  
   Odlatują wtedy, kiedy rozpoczyna się 
rok szkolny. 

*** 
Tata zabrał swego psotnego synka 

do zoo. 
Kiedy podeszli blisko do klatki z tygrysa-
mi, tata powiedział: 
- Nie podchodź już bliżej. 
- Ojej, tato, przecież nic im nie zrobię. 

Reklama w miesięczniku „Jasienica” tylko 0,60 zł  za 1 cm2 

Ogłoszenia drobne – 1 zł za słowo 
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M E T A L - M A X ”  

Rudzica  Centrum 

ul. Jana Chrzciciela 541,   tel.: 883 452 422 
Poleca: 

 artykuły metalowe 
 artykuły spawalnicze 
 artykuły elektryczne 
 chemia motoryzacyjna 
 farby 
 hydraulika 
 narzędzia ogrodnicze 

Zapraszamy 
Od poniedziałku do piątku    8

00 
– 16

00
 

sobota     8
00 

– 13
00

 

PIEROGI mrożone 

Domowe Pierogi Agaty 

z Międzyrzecza Górnego, 

Produkowane ręcznie, systemem rzemieślni-

czym, bez konserwantów 

i wzmacniaczy smaku. 

 W OFERCIE: 

• PIEROGI:  ruskie,  z mięsem, szpinakiem, 
                     brokułem, serem,  pieczarką, 
                         meksykańskie, owocowe i inne. 

                      Z mąki pszennej i orkiszowej. 

• KROKIETY, USZKA, 

DARMOWA DOSTAWA na terenie gmin: Jasieni-

ca, Jaworze, Chybie, Bielsko-Biała, 

  Dostarczymy darmową próbkę do degustacji. 

  Jak kupić nasze wyroby? 

   Wystarczy zadzwonić: 727 929 646, 

        od poniedziałku do soboty  8:00 – 20:00 
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EKSPRESOWA 

NAPRAWA 

I WYKONANIE 

PROTEZ 
BIERY, ul. Ogrodowa 263 

TEL.:    504 131 134 

BETONIARNIA OLBET 
                     JASIENICKA STREFA EKONOMICZNA 

 

        TEL. 505 759 333 
 
Betoniarnia Olbet znajdująca się w Międzyrzeczu Dolnym 
OFERUJE: 

 BETON TOWAROWY Z DOSTAWĄ I ROZŁADUNKIEM 
 BETONY POSADZKOWE 
 BETONY PÓŁSUCHE, ZAPRAWY, PODSYPKI CEMENTOWO PIASKOWE 

DOSTARCZAMY BETON BETONOMIESZARKAMI I POMPOGRUSZKAMI 
DOSTARCZAMY BETONY PÓŁSUCHE WYWROTKĄ 

międzyrzecze@olbet.plwww.olbet.pl    TEL. 507 118 560 
 

 

 

 

Jasienica ul. Kościelna 1210 

tel. całodobowy: 502 596 627  tel/fax: 33 815 20 20 
Pozostając z wyrazami szczerych kondolencji w chwilach żalu po stracie osoby bliskiej, oferujemy naj-

tańsze kompleksowe usługi pogrzebowe. Dysponujemy własnymi chłodniami, kaplicami pożegnalnymi 
oraz własnym krematorium. Oferujemy również szeroki wybór urn i trumien.  

Całodobowo na życzenie klienta zabieramy ciało do chłodni. 

Istnieje możliwość bezprocentowego kredytowania usług  
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