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MINISTERIALNA WIZYTA W GMINIE JASIENICA 

W poniedziałek, 20 stycznia, na zaproszenie 
Wójta Janusza Pierzyny, Gmin� Jasienica odwie-
dził Wiceminister Infrastruktury i Rozwoju 
Adam Zdziebło. Po spotkaniu w gabinecie Wójta, 
Minister wizytował m.in. powstaj�c� w Mi�dzyrze-
czu Dolnym Jasienick� Niskoemisyjn� Stref�
Przemysłow�.  
Pan Minister pogratulował Januszowi Pierzynie 
pomysłu stworzenia Strefy i stwierdził, �e inwesty-
cja ta: „jest prowadzona w sposób modelowy”.  
Cało�� wypowiedzi ministra mo�na odsłucha� na 
http://beskidnews.tv  
Po wizytacji budowy strefy, Minister wzi�ł udział 
w posiedzeniu Zarz�du Federacji Euroregionów 
Rzeczypospolitej Polskiej, które odbyło si� na sali 
sesyjnej w Urz�dzie Gminy Jasienica. 

Kuba Mazur

Z MINISTREM  O TORACH I DRODZE 

Podczas poniedziałkowej wizyty Wiceministra Infra-
struktury i Rozwoju Adama Zdziebło w Gminie Jasieni-
ca, doszło do spotkania Pana Ministra ze Starost� Powia-
tu Cieszy�skiego Jerzym Nogowczykiem, Prezesem Eu-
roregionu �l�sk Cieszy�ski – Wójtem Gminy Jasienica 
Januszem Pierzyn� i Radnym Sejmiku Województwa 
�l�skiego Januszem Buzkiem. W czasie spotkania poru-
szono wa�n� kwesti� uruchomienia, zawieszonej na dzie�
dzisiejszy, linii kolejowej na trasie Bielsko-Biała – Cie-
szyn. Omówiono spraw� modernizacji linii i mo�liwo�ci 
wznowienia kursowania na niej poci�gów. Wójt Gminy 
Jasienica Janusz Pierzyna poruszył tak�e kwesti� starej 
drogi ł�cz�cej Cieszyn z miastem Bielsko-Biała. W 2006 
roku przedmiotowa droga została odcinkami przekazana 
gminom, przez których teren przebiega. Zgodnie z usta-
w� Gminy musz� utrzymywa� wspomnian� drog�, co jest 
trudne i kosztowne, gdy� , mimo stosownych wniosków  
i pism, nie otrzymały od GDDKiA dokumentacji wspo-
mnianej drogi i doprecyzowania stosunków własno�cio-

wych. Od 8 lat gminy powiatów bielskiego i cieszy�skie-
go staraj� si�, aby Urz�d Marszałkowski zmienił katego-
ri� drogi z gminnej na wojewódzk�. Jest to tym bardziej 
zasadne, �e wspomniana droga ł�czy Polsk� z Republik�
Czesk�.  

Kuba Mazur

JUBILEUSZ 70 – LECIA URODZIN  
KSI�DZA CZESŁAWA BLOCHA SCJ

Czcigodny ksi��e 
Z okazji 70-lecia Urodzin  

�yczymy, by Twoja praca przynosiła nadal obfite owoce  
i jednoczyła ludzi w jedn� Chrystusow� owczarni�. 

�yczymy równie� pogody ducha i wiele rado�ci ka�dego dnia,  
by u�miech cz�sto go�cił na Twej twarzy. 

Do �ycze� doł�czamy nasz� modlitw�
Dzi�kujemy, za lata Twojej pracy duszpasterskiej 

w naszej parafialnej społeczno�ci. 
Szcz��� Bo�e! 
Jasieniczanie 

Wydawca miesi�cznika samorz�dowego „Jasienica”:  Gmina  Jasienica
Realizacja wydawnicza: Gminny O�rodek Kultury w Jasienicy, 43-385 Jasien 
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Z-ca red. naczelnego, red. techniczny, skład: Zofia Polok, e-mail: polzo@vp.pl; Sekretarz redakcji: Kuba Mazur e-mail: 
kuba.mazur@jasienica.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 tre�� reklam i ogłosze� redakcja nie ponosi odpowiedzialno�ci.
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MEDALE ZA DŁUGOLETNIE PO�YCIE MAŁ�E�SKIE 
W �rod� 22 stycznia w Urz�dzie Gminy Jasienica miała miejsce miła uroczysto��. Wójt Gminy Jasieni-

ca Janusz Pierzyna udekorował 38 par mał�e�skich z terenu naszej gminy Medalami za Długoletnie Po�ycie 
Mał�e�skie nadanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Bronisława Komorowskiego.  

W uroczysto�ci uczestniczyły tak�e 4 pary mał�e�skie, które w poprzednich latach odebrały medale,     
a w tym roku �wi�towały kolejne jubileusze po�ycia mał�e�skiego: Pa�stwo Stefania i Eligiusz Czulak, 
Kamila i Marian Jamrozi�scy, Julianna i Stefan Mikołajczyk i Irena i Jan Zontek. W spotkaniu, które odby-
ło si� w Urz�dzie Gminy wzi�li równie� udział Przewodnicz�cy Rady Gminy Jerzy Czudek, oraz Kierow-
nik USC Katarzyna Szczypka i Zast�pca kierownika USC Łucja Jenkner. Gratuluj�c zaproszonym i odzna-
czonym parom, Wójt Gminy Jasienica Janusz Pierzyna podkre�lił wyj�tkow� rol� rodziny w wychowaniu 

przyszłych pokole�, podzi�kował równie� zaproszonym pa-
rom z ró�nych sołectw naszej gminy, �e przez wiele lat 
działały na jej rzecz i budowały nasz� „mał� Ojczyzn�”. 
Dostojni jubilaci otrzymali równie� �yczenia zdrowia, spo-
koju i szacunku od najbli�szych oraz upominki i bukiety 
kwiatów. Uroczysto�� u�wietniła kapela BRYNIOKI,        
z któr� go�cie wspólnie �piewali ludowe piosenki �l�ska 
Cieszy�skiego. 

www. jasienica.pl  

ZNAKI ZAPYTANIA 

Było szcz��cie – przetrwała miło��
�yje niebanalne spotkanie oczu. 
Istnieje znacz�cy dotyk r�k 
Los równanie �ycia postawił 
Ukryte zawiło�ci trzeba było razem pokona�. 
Ile brzasków i zmierzchów – dni i nocy? 
Ile smutków i rado�ci? 
Ile rozmów i przemy�le� bł�ka si� w eterze? 
Czasem co� było nienagannie, w por� lub za pó	no 
Tajemnicz� prawd� o �yciu serca �wiatu przekazały. 
Wiatr rozsiewa nieznane skarby. 
Codziennie razem 
Dzie� po dniu, coraz bli�ej do brzegu dopływamy 
Rosn� znaki zapytania 
�lady nieodkrytych znacze� i niespełnionych marze�
Trwamy, tul�c w sobie zarówno trudy jak i dobry czas. 
Klepsydra odmierza ka�de drgnienie serc. 
Tylko Bóg dzi� wie dok�d… 

Z �yczeniami 
Krystyna Wrona 

Medale za długoletnie po�ycie mał-
�e�skie otrzymali: 

Jubilaci 50-lecia po�ycia mał�e�skiego 
serdecznie dzi�kuj�

Wójtowi Gminy Jasienica 
oraz Pracownikom Urz�du Gminy Jasienica 

za pi�kne przygotowanie uroczysto�ci  
jubileuszowych  w dniu 22 stycznia 2014r.  

1. Pa�stwo Anna i Paweł Antonik 
2. Pa�stwo Leontyna i Józef Brandys 
3. Pa�stwo Anna i Ferdynand Czakon 
4. Pa�stwo Maria i Ludwik Danel 
5. Pa�stwo Monika i Dominik Dzida 
6. Pa�stwo Zofia i Karol Dzi�dziel 
7. Pa�stwo Aniela i Erwin Faruga 
8. Pa�stwo Leopoldyna i Józef Faruga 
9. Pa�stwo Monika i Franciszek Filipowski 
10. Pa�stwo Zuzanna i Józef Gołyszny 
11. Pa�stwo Anna i Józef Hupert 
12. Pa�stwo Maria i Leopold Kłaptocz 
13. Pa�stwo El�bieta i Jan Kubica 
14. Pa�stwo Małgorzata i Janusz Kucharczyk 
15. Pa�stwo Anna i Gustaw Kurcius 
16. Pa�stwo Elfryda i Stanisław Kurowski 
17. Pa�stwo Renata i Ludwik Kurowski 
18. Pa�stwo Kazimiera i Władysław Malchar 
19. Pa�stwo Maria i Artur Michalik 
20. Pa�stwo Otylia i Feliks Michniok 
21. Pa�stwo El�bieta i Emil Mikołajczyk 
22. Pa�stwo Helena i Roman Młynarczyk 
23. Pa�stwo Wanda i Karol Niemiec 
24. Pa�stwo Ema i Wiktor Odoj 
25. Pa�stwo Krystyna i Ignacy Pajor 
26. Pa�stwo Małgorzata i Franciszek Parcia 
27. Pa�stwo Łucja i Otton Przybylski 
28. Pa�stwo Joanna i Alojzy Puchalik 
29. Pa�stwo Helena i Stefan Staszek 
30. Pani Anna Szlagor 
31. Pa�stwo Anna i Alojzy Sztwiorok 
32. Pa�stwo Genowefa i Władysław �leziak 
33. Pa�stwo Maria i Emil �wierkot 
34. Pa�stwo Helena i Dominik Tomalik 
35. Pa�stwo Anna i Julian Twardosz 
36. Pa�stwo Cecylia i Józef Uchyła 
37. Pa�stwo Jadwiga i Erwin Wiercigroch 
38. Pa�stwo Krystyna i Jan Wrona 
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WARTO SŁUCHA� ANIOŁA 
Słuchaj�c diecezjalnej rozgło�ni radia Anioł Be-

skidów dowiedziałem si�, �e ks. biskup Piotr Greger, 
zaprosił na spotkanie do kurii diecezjalnej wszystkich 
dziennikarzy. Z wielk� ochot� skorzystałem z tej 
mo�liwo�ci i w dniu 24 stycznia 2014 r., w uroczy-
sto�� liturgiczn� patrona dziennikarzy �w. Franciszka 
Salezego, wzi�łem udział w tym spotkaniu. 

Spotkanie to zaszczycili swoj� obecno�ci� ordy-
nariusz diecezji bielsko-�ywieckiej ks. bp Roman 
Pindel i ks. bp pomocniczy Piotr Greger. 

Niezwykle ciekawe spostrze�enia i uwagi, a tak�e 
cenne wskazówki skierowane pod adresem dziennika-
rzy, a szczególnie potrzeb� wystrzegania si� gonitwy 
za tani� sensacj�, były wprowadzeniem ks. bpa ordy-
nariusza do pierwszego spotkania z lud	mi mediów. 
Ks. bp Roman Pindel, powołuj�c si� na spotkanie       
z kard. Johnem Foleyem w Rzymie, zwrócił uwag� na konieczno�� korzystania z wielu 	ródeł informacji, które 
dopiero mog� da� u�redniony obraz opisywanej rzeczywisto�ci. Wspominaj�c ks. bpa Jana Chrapka, podkre�lił 
�e on: „wiele zmienił w odbiorze Ko�cioła, przez dziennikarzy �wieckich.” 
Nie zabrakło refleksji ks. bpa ordynariusza, kiedy to współpracował z krakowskim miesi�cznikiem „List”. 
Wskazał tak�e na mankamenty relacji dziennikarskich podczas pielgrzymek papie�a Jana Pawła II do Ojczyzny. 

Spotkanie było mo�liwo�ci� poznania si� i nawi�zania �ci�lejszej współpracy �rodowiska dziennikarskiego. 
Romuald Bo�ko 

PODRÓ�E ZA GROSIK 

No, mo�e nie za grosik, ale za niewielkie pieni�-
dze podró�uje Pan Leszek Szczasny, którego go�cili-
�my w Gminnej Bibliotece Publicznej w Jasienicy 
dnia 9 stycznia 2014r. Pan Leszek pochodzi z Racibo-
rza, z wykształcenia jest politologiem i filozofem,       
a z zamiłowania społecznikiem, fotografem i globtro-
terem. Podró�uje raz w roku i nastawia si� na zwie-
dzanie jednego kraju. Poznaje jego najwa�niejsze za-
bytki, ale przede wszystkim dociera w gł�b danej kul-
tury, tam gdzie nie prowadz� szlaki turystyczne. 
Przemieszczaj�c si� pieszo i autostopem poznaje ró�-
nych ludzi, biednych i bogatych, ale prawie zawsze 
serdecznych. Rozmawia z nimi i dowiaduje si� rzeczy, 
o których milcz� turystyczne przewodniki. W swoich 
w�drówkach nie trzyma si� �ci�le okre�lonego planu, 
ch�tnie dociera do ciekawych miejsc, wskazanych 
przez mieszka�ców danego regionu. Pan Szczasny 
mówi o sobie: „udaj� si� w strony mniej sielankowe… 
z lubo�ci� wdzieram si� nie – wiadomo gdzie. Ludzie 
pukaj� si� w czoło, po co tam jedziesz? Tam nic nie 
ma! Jak mam im wytłumaczy�, �e wła�nie dla tego 

Nic tam jad�? Trzeba przecie� pozna� równie� niefol-

derowe oblicze danego kraju.” Podró�uje z małym 

plecakiem, czasami go�ci w domach tubylców, najcz�-
�ciej jednak nocuje w pustostanach, grotach, na ł�kach 

czy cmentarzach. W�druj�c samotnie, bez planu, tele-

fonu do�wiadcza pierwotnej wolno�ci człowieka. W 

czasie spotkania razem z naszym go�ciem poznawali-

�my Turcj�, uczestnicz�c w prezentacji multimedialnej 

i słuchaj�c ciekawych komentarzy Pana Leszka.  

Spotkanie poł�czone było z promocj� ksi��ki Pana 

Szczasnego pt.: „�wiat na wyci�gni�cie r�ki.”  

W ksi��ce opisuje nie tylko swoje podró�e po Turcji, 

ale i na Ukrain�, Słowacj�, Bałkany, do Syrii, Francji    

i Hiszpanii. Te wyprawy z zało�enia musz� by� tanie   

i na przykład miesi�czny pobyt na Ukrainie w 2005r. 

kosztował 250 zł., a w Turcji w 2008 r. 350 zł. Dla 

uczestników spotkania było to niezapomniane prze�y-

cie, bo z osob� podró�uj�c� w tak ekstremalny sposób 

jeszcze si� nie zetkn�li�my. Bardzo dzi�kujemy! 
Maria Hare�czyk  

Dyrektor 

Gminna Biblioteka Publiczna w Jasienicy zaprasza na spotkanie autorskie 

z Pani� Renat� Moczał� poł�czone z promocj� nowego 

 tomiku wierszy pt. „Taniec wokół �wiatła.”  

Spotkanie odb�dzie si� 19 lutego 2014 r. o godz. 17:00 w bibliotece. 



��������	� � ���

WKROCZYLI�MY W 2014 rok 

ZESTAWIENIE ZREALIZOWANYCH ZADA� GMINY W 2013R 

Rok 2013 dobiegł ko�ca, bardzo dzi�kuj� Wszystkim. Dzi�kuj� Radzie Gminy 
Jasienica, sołtysom i radom sołeckim, pracownikom Urz�du Gminy, wszystkim 
organizacjom społecznym działaj�cym na naszym terenie, Wszystkim Mieszka�-
com, za pomoc w realizacji bud�etu w roku 2013, za serdeczno��, za zrozumienie, 
u�miech, za wszystko co tworzy nasz� Mał� Ojczyzn� – Gmin� Jasienica, gdy�
sam wójt, sam radny, czy sam sołtys pojedynczo nie jeste�my w stanie zrobi� nic,  
a wszyscy razem tworzymy coraz pi�kniejsze miejsce na ziemi, które wcze�niej 
powstało z u�miechu Pana Boga – �l�sk Cieszy�ski. Niech ten rozwój b�dzie za-
dowoleniem i przynosi satysfakcj� nam wszystkim, �e dane jest nam �y� w tych 
czasach, tworzy� to, co mo�liwe i pokonywa� bariery, które zawsze b�d�, ale od 
nas zale�y, czy b�d� one wi�ksze czy mniejsze.  

Wszystkiego co najlepsze dla wszystkich mieszka�ców i go�ci, którzy do nas przyje�d�aj�, �eby rok 2014 
przyniósł wiele zadowolenia, rado�ci, satysfakcji z tego, �e �yjemy, mieszkamy i pracujemy w Gminie Jasienica. 

Informacje na temat inwestycji, remontów i innych działa� w 2013r.  na terenie Gminy Jasienica prezentujemy poni-
�ej. Zapraszamy do lektury. 
 

.REALIZACJA ZADA� DROGOWYCH 
W 2013R. 

 

REMONTY DRÓG GMINNYCH USZKODZONYCH  
W CZASIE POWODZI 2010. 

Razem 
W tym: Bud�et Pa�stwa  
gmina 

334 397,17zł  
334 397,00 zł 

0,17 zł 
RUDZICA 
490273  S Radosna i  przepust   

dł. 200 mb 
59 746,22 zł  

IŁOWNICA   
490241 S  „Karosek”   dł. 7mb i 

przepust 
50 332,83zł 

JASIENICA 

490037 S Rejon P. Niesyta 
 dł. 250mb 

59 407,47zł 

MI�DZYRZECZE GÓRNE 

490400 S „Bieszczadzka” 
 dł. 340mb 

164 910,65zł 

   
REMONTY I PRZEBUDOWY DRÓG, CHODNIKÓW, 

ODWODNIE� 
 480 577,60 zł 
BIELOWICKO  
490173 S  Polna  13 333,87 zł  

BIERY 
490132 S  Le�na  18 511,54 zł 

GRODZIEC 
Pobocze drogi – stara DK1 
„Chałupnicza”  490149 S – zjazd 
„Ko�cielna” 490147 S - pobocze 

26 036,85 zł  

IŁOWNICA 

490245S Sadlik - Chrapek 25 545,26 zł 

ŁAZY 
490186S „Grabówka” 20 126,49 zł 

LANDEK  
490266S „Graniczna” 12 408,37 zł 

JASIENICA  
490020 „Szarotki”, 0101W „Jarz�binowa”, 
0105W „Cyprysowa”, 490056 S „Klonowa” 
– remont odwodnienia 

89 952,38 zł 

MAZA�COWICE 
490485 S „Dolina Sło�ca” 78 884,82 zł 

MI�DZYRZECZE DOLNE  
490385S „Widok”  35 622,40 zł 

MI�DZYRZECZE GÓRNE 
490388S „Stra��cka – droga 
„Stra�acka” bariery energochłonne 

68 893,28 zł  

ROZTROPICE 
490230 S „Na Pier�ciec” 19 188,21 zł  

RUDZICA 
490276S „Zdrojowa” 72 074, 13 zł 
  

REMONTY CZ�STKOWE DRÓG GMINNYCH 
 363 449, 90 zł  
  

CHODNIKI I INNE ZADANIA 
CHODNIK  JASIENICA – RUDZICA 
Budowa chodnika dla pieszych wzdłu� drogi 
powiatowej 4419 Strumie� – Jasienica (opra-
cownie dokumentacji technicznej)  
W tym dopłata Starostwa Powiatowego 
51 660,00 zł  

64 206,00 zł 

�WI�TOSZÓWKA  
Remont chodnika wzdłu� 490122S „Szkolna” i 
monta� słupków biało czerwonych wzdłu� 
chodnika 

19 721,42 zł 

WIESZCZ�TA  
Remont drogi gminnej 40214 S „Graniczna”  - 
naw. z destruktu – kora  11 699,76  

MI�DZYRZECZE GÓRNE 
Remont odwodnienia drogi gminnej 490388S 
„Stra�acka” 6 138, 68 zł 

 str. 6   



�� � ��������	�

REALIZACJA ZADA�  
DROGOWYCH  W 2013R. 

OBIEKTY MOSTOWE  
Remont obiektów mostowych  40 007,89 zł  

Opracowania techniczne obiektów mo-
stowych 

22 582,80zł 

Remont obiektów mostowych uszko-
dzonych podczas powodzi 

51 440,15 zł 

Remonty zarurowa� i odwodnie�  17 658,58 zł  

   

Zadania inwestycyjne zrealizowane 
przez  referat Gospodarki Komu-

nalnej i Ochrony �rodowiska 
Sie� wodoci�gowa z przył�czami domowymi w sołectwie 
Grodziec 

Wykonano 2613,5 mb ruroci�gu 
Przył�czono 24 budynki  

393 115,11 zł  

Opracowano dokumentacj� techniczn� dla wodoci�gu w 
Grod�cu obejmuj�cego ul. Ko�cieln�, Szkoln�, Zamkow�   
i przysiółek „Palarnia”  

Zakres: 1600 mb ruroci�gu  
             11 przył�czy o dł 500 mb  
Warto��: dokumentacji  
               Kosztorysu inwestorskiego 

 
 
32 941,44 zł  
1 537 500 zł  b 

Kontynuacja dokumentacji technicznej dla wodoci�gu 
Grodziec – ul. Bielowicko z zasilaniem  jednego budynku 
wielorodzinnego (dawne kółko rolnicze)  

Zakres: ok. 1000m 
Warto��: dokumentacji  
           Szacowana warto�� wykonastwa 

 
13 278,72 zł 
400 000 z ł  

Zorganizowanie Gminnego Punktu Se-
lektywnej Zbiórki Odpadów Komunal-
nych (SZOK)  

121 230, 99 zł 
brutto 

 
 

 

Zadania inwestycyjne zrealizowane 
przez Zakład Komunalny 

1. Kanalizacja sanitarna Gminy Jasienia w ra-
mach ochrony zlewni Zbiornika Goczałkowic-

kiego  

Warto�� brutto 32 470 975,72 zł  w tym w roku 
2013 – 10 394 361, 03 zł  

2. Dofinansowanie podł�cze� do zbiorczego sys-

temu kanalizacji sanitarnej – wykonano 527 

przył�czy 

warto�� brutto: 5 012 700,00 zł  
3.   Doposa	enie przepompowni i sieci kanalizacyj-

nej  
Warto�� brutto 1 000 000,00 zł  w tym, w roku 
2013 – 525 199,28 zł . 

Wykonanie przył�cza przez mieszka�ców na podsta-
wie wydawanych warunków technicznych  -  30  

Zestawienie poniesionych kosztów 
na remont budynku Urz�du Gminy 
 2012 2013 razem 
1. Przebudowa 
instalacji elek-
trycznej:  
- dokumentacja  
- wykonanie in-
stalacji 
- nadzory  

 
 
 

26 230 
313 336,56 

 
5 995,93 

 
 
 
 

130 394,74 
 

1387,15 

 
 
 

26230 
443 731,30 

 
7383,08 

2. Remont bu-
dynku - malo-
wanie, cokoliki 
itp 

13 165,57 85 535,83 98 701,40 

  576 045,78 

   

Realizacja zada� maj�tkowych 
Budowa boiska w sołectwie 
Wieszcz�ta – boisko z nawierzchni�
syntetyczn�  o wym. 40x20 , bie�nia, 
ogrodzenie, piłkołapy  

408 795,80 zł  

Uzbrojenie terenu pod działalno��
gospodarcz� w Mi�dzyrzeczu Dol-
nym 

6 618 941,50 zł  

Utwardzenie parkingu przy GOK 
Maza�cowiece 

7 281,60 zł 

Dofinansowanie LKS Landek,, LKS 
Mi�dzyrzecze D. i OSP Rudzica 

52 764,86 zł 

Rozbudowa istniej�cego obiektu 
OSP Rudzica 

392 778,50 zł 

Budowa SKATEPARKU w Jasieni-
cy – dostawa i monta� urz�dze�  

48 499,99 zł  

Adaptacja hali basenowej na lekko-
atletyczn� w Maza�cowicach  1 221 556,52 zł  

 

Zestawienie wydatków na akcj�
 zima  2012/2013 

 Sołectwo Długo�� 
dróg 

2013 Razem 
2012/2013 

1 Bielowicko 
 

9920 26859,06 31356.70 
2 Biery 12294 24513,30 26937,90 
3 Grodziec 11735 45774,72 54037,60 
4 Iłownica 16307 41106,96 51594,18 
5 Jasienica 49937 84176,54 99382,70 
6 Landek  5414 15932,16 18160,00 
7 Łazy 17057 47563,29 52822,80 
8 Maza�cowice 42150 35728,56 43255,80 
9 Mi�dzyrzecze D. 31957 33840,18 41026,89 
10 Mi�dzyrzecze G. 38234 39830,40 52020,55 
11 Roztropice 14499 44066,70 53160,30 
12 Rudzica 43700 40305,60 45871,92 
13 �wi�toszówka 5064 12339,00 14425,08 
14 Wieszcz�ta 5152 23263,20 25963,20 
15 Stara DK-1 3520 44825,40 53978,13 

Razem 560124,9
88 

663993,75 
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Projekty realizowane przy współfinansowaniu  
ze �ródeł zewn�trznych   w 2013r.  

Tytuł operacji Kwota przyznanej po-
mocy 

Wysoko�� wydatko-
wanych �rodków na 
realizacj� w 2013r. 

MAŁE PROJEKTY
W poszukiwaniu wspólnych korzeni – przegl�d zespołów re-
gionalnych �l�ska Cieszy�skiego wraz z warsztatami sztuki     
i rzemiosła ludowego - V edycja  

12058,14 zł 17 770,07 zł 

ODNOWA I ROZWÓJ WSI
Budowa pierwszego ogólnodost�pnego boiska o nawierzchni 
sztucznej w Wieszcz�tach  100 000,00zł 401 415,80 zł

Rozbudowa budynku OSP w Rudzicy na cele działania �wietli-
cy wiejskiej  416 990, 71zł 392 778,50 zł

Budowa pierwszego ogólnodost�pnego placu zabaw w Łazach  37 371,00 1845,00

RPO WSL
e-Urz�d  845 389,20 zł 922 410,67 zł 
Kompleksowe uzbrojenie terenu przeznaczonego pod działal-
no�� gospodarcz� w Mi�dzyrzeczu Dolnym  

19 452 710, 36 6 618 964,00 zł

POWT Cz-Pl 
„Kulturalne pogranicze – modernizacja infrastruktury w Pe-
trvaldzie, Strumieniu i Jasienicy  

30 000, 00 EURO 
warto�� przewi-

dywana 
55 926,80 zł 

„Kulturalne pogranicze – stworzenie nowoczesnej infrastruktu-
ry kulturalnej w Jasienicy i Petrvaldzie 

30 000, 00 EURO 
warto�� przewi-

dywana
3399,99 zł

„Partnerski program promocji turystycznej Gmin Jasienia    
i Petrvald / JA-PE3  

29529,41 
EURO warto��
przewidywana

10535,70 zł 

„ W poszukiwaniu wspólnych korzeni – restytucja tradycji   
i obrz�dowo�ci stroju cieszy�skiego w Petrvaldzie i Jasienicy 

20 574,34 
EURO warto��
przewidywana

3352,50

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI 
Budowa hali sportowej w Maza�cowicach 1 070 000,00zł 1 221 556,52 zł 

POKL 
Edukacja obrazem – obraz edukacj�  37 976,70 25 757, 01

 

Zakupy dla sołectw w 2013 r. 

Sołectwo Landek:  kosa spalinowa – 399 zł 
Sołectwo Maza�cowice : walec drogowy - 1230 zł,  pług �nie�ny  - 3350 zł, traktor Ursus C-330  - 13 000 zł, 
wiata przystankowa z monta�em – 3628,50 zł 
Sołectwo Biery – 2 wiaty przystankowe z monta�em 6657,38 zł   

INDYWIDUALNE NUMERY KONT BANKOWYCH 
Szanowni Mieszka�cy Gminy Jasienica.  
Uprzejmie informujemy, �e wraz z decyzjami w sprawie podatku za 2014 rok otrzymacie Pa�stwo informa-

cj� o indywidualnym numerze konta bankowego, na który b�dziecie mogli dokona� wpłat nale�no�ci z tytu-

łu podatku od nieruchomo�ci, rolnego i le�nego (nr konta b�dzie zamieszczony w pouczeniu decyzji okre�la-
j�cej wymiar podatku). Wraz z powy�sz� informacj� zostanie Pa�stwu przekazany tak�e indywidualny nu-

mer rachunku bankowego, na który b�dziecie mogli dokonywa� wpłat z tytułu gospodarowania odpadami 

komunalnymi. Dodatkowe informacje w powy�szym zakresie mo�na uzyska� w Referacie Podatków i Opłat 
Urz�du Gminy Jasienica, tel. (33) 815 22 31 wew. 144.



�� � ��������	�

Statystyka w 2013 roku 
Statystyka stałych mieszka�ców  

wg miejscowo�ci i płci
 m��czy	ni kobiety 

miejscowo�� liczba liczba 
Bielowicko 306 311 

 617 

Biery 641 610 
 1251 

Grodziec 614 616 
1230 

Iłownica 517 510 
1027 

Jasienica 2472 2676 
5148 

Landek 290 286 
576 

Łazy 423 446 
869 

Maza�cowice 1760 1846 
3606 

Mi�dzyrzecze Dolne 560 549 
1109 

Mi�dzyrzecze Górne 1249 1273 
2522 

Roztropice 380 365 
 745 

Rudzica 1423 1461 
 2884 

�wi�toszówka 315 310 
 625 

Wieszcz�ta 253 246 
 499 

Suma  11203 11505 
Razem 22708 

Statystyka wg wieku i płci 
m��czy	ni kobiety

wiek liczba wiek liczba 
0-2 424 0-2 378 
3 160 3 129 

4-5 331 4-5 316 
6 155 6 140 
7 133 7 137 

8-12 628 8-12 609 
13-15 390 13-15 369 
16-17 258 16-17 277 

18 132 18 116 
19-20 300 19-20 307 
21-40 3696 21-40 3577 
41-60 2944 41-60 3003 
61-65 616 61-65 687 
66-70 364 66-70 399 
71-81 484 71-81 650 
>81 188 >81 411 

suma 11203 11505 

ilo�
 osób

URODZENIA 264 

w tym: Bielowicko 6 

 Biery 20 

 Grodziec 12 

 Iłownica 11 

 Jasienica 60 

 Landek 4 

 Łazy 15 

 Maza�cowice 44 

 Mi�dzyrzecze Dolne 13 

 Mi�dzyrzecze Górne 19 

 Roztropice 9 

 Rudzica 42 

�wi�toszówka 4 

 Wieszcz�ta 5 

ZAMELDOWANIA 963 

w tym: spoza gminy 687 

 przemeldowanych w gminie 276 

ZGONY 178 

WYMELDOWANIA 280 

w tym: do innych gmin 203 

 za granic� 34 

pozostaj�cych w rejestrze 
przej�ciowym (nigdzie nie 
zameldowanych) 

43 

Najpopularniejsze imiona w naszej gmi-
nie w 2013r. 

M�skie:  
Jakub (9), Filip (6), Kacper (5), Maksymilian (4), Sta-
nisław (4), Adam (4), Dawid (4), Igor (4) Piotr (4), 
Oskar (4), Mateusz (4), Dominik (3), 
Szymon (3), Tymoteusz (3), Maciej (3), Franciszek 
(3), Oliwie (3), Paweł (3), Kamil (3), Michał (3). Naj-
bardziej niespotykane: Baron, Dorian, Dante. 
�e�skie:  
Zofia (8), Lena (7), Wiktoria (7), Emilia (6), Aleksan-
dra (6), Maja (6), Hanna (5), Amelia (4), Alicja (4), Ju-
lia (4), Karolina (4), Nikola (4), Liliana (3), Nata;ia 
(3), Maria (3), Oliwia (3), Antonina (2), Dominika (2) 
, Magdalena (2)..  
Najbardziej niespotykane: Noemi, Gaja. 

Na podstawie materiałów Referatu Organizacyjnego 
 i Spraw Społecznych
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POSIEDZENIE ZARZ�DU FEDERACJI EUROREGIONÓW RP W JASIENICY

W Urz�dzie Gminy w Jasienicy, w poniedziałek 20 stycznia 
2014 roku odbyło si� kolejne posiedzenie Zarz�du Federacji 
Euroregionów Rzeczypospolitej Polskiej. W obradach 
uczestniczył Wiceinister Infrastruktury i Rozwoju Adam Zdzie-
bło.  
Pi�cioosobowy Zarz�d Federacji tworz� Czesław Fiedorowicz 
- Prezes Zarz�du, Euroregion Sprewa - Nysa - Bóbr, Henryk 
Makarewicz - Wiceprezes Zarz�du, Euroregion Bóbr, Janusz 
Pierzyna - Członek Zarz�du, Euroregion �l�sk Cieszy�ski, 
Krzysztof Soska - Członek Zarz�du, Euroregion Pomerania, 
Bogusław Waksmundzki - Członek Zarz�du, Euroregion Ta-
try. W obradach uczestniczyli tak�e Przewodnicz�cy Rady 
Gminy w Jasienicy Jerzy Czudek oraz dyrektor biura polskiej 
strony naszego Euroregionu Bogdan Kasperek. 
Prezes Zarz�du Czesław Fiedorowicz przedstawił cele działa-
nia FERP oraz skład władz Federacji, a pó�niej rozpocz�ła si� 
dyskusja na temat uzgodnienia form współpracy Federacji        
z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju. Rozmawiano na te-
mat współpracy w trakcie przygotowa� dokumentów progra-
mowych perspektywy finansowej EWT 2014-2020, ustalenia 
form komunikacji FERP z MIiR i nad po��danymi wspólnymi 
działaniami w sferze współpracy transgranicznej w 2014 roku. 
Janusz Pierzyna – Prezes polskiej strony Euroregionu �l�sk 
Cieszy�ski i Wójt Gminy Jasienica zaproponował, aby Minister-
stwo zastanowiło si� nad mo�liwo�ci� udzielania zaliczek do 
realizacji mikroprojektów w ramach Funduszu Małych Projek-
tów, który jak zgodnie stwierdzili uczestnicy spotkania, buduje 
współprac� pogranicza. Mo�liwo�� otrzymania takich zaliczek 
znacznie zwi�kszyłaby aktywno�� w pozyskiwaniu �rodków i 
dałaby bezpiecze�stwo finansowe beneficjentom. Dyskusja nad 
rol� euroregionów we współpracy transgranicznej i systemie jej 

finansowania w latach 2014-2020 zako�czyła spotkanie z pa-
nem wiceministrem. 
W dalszej cz��ci posiedzenia Zarz�d podj�ł tematyk� propozy-
cji planu pracy Federacji w 2014 roku, ustalenia sposobu funk-
cjonowania Zarz�du oraz wst�pnego planu finansowego FERP 
na rok bie��cy.  
Prezentacja Gminy Jasienica i wybranych projektów realizacji 
polsko-czeskiej współpracy transgranicznej (z wizyt� w terenie), 
któr� przedstawił wójt Jasienicy, prezes polskiej strony Eurore-
gionu �l�sk Cieszy�ski Janusz Pierzyna zako�czyła obrady 
Zarz�du Federacji. 

www.jasienica.pl

WIZYTA EUROPOSEŁ 
W GMINIE JASIENICA 

Kilka dni temu Wójta 
Gminy Jasienica Janu-
sza Pierzyn� odwiedziła 
Poseł do Parlamentu 
Europejskiego z nasze-
go regionu Małgorzata 
Handzlik. Tematem 
rozmowy była m.in. po-
wstaj�ca  w Mi�dzyrze-
czu Dolnym Jasienicka 
Niskoemisyjna Strefa 
Przemysłowa.  
Rozmowa dotyczyła 
proekologicznej polityki 
Unii Europejskiej, w któ-

rej zało�enia, co podkre�lał ju� prof. Jerzy Buzek, budowana   
w Gminie Jasienica strefa doskonale si� wpasowuje.

POWOŁANIE FUNDACJI 
 „RAZEM DLA DZIECI” 

W dniu 15 stycznia 2014 r. w Starostwie Powiatowym 
w Bielsku-Białej w obecno�ci notariusza została ustanowiona 
fundacja pod nazw� „Razem dla dzieci”, której celem w szcze-
gólno�ci b�dzie wspieranie rozwoju Szpitala Pediatrycznego 
w Bielsku-Białej. Fundacj� ustanowiło 34 fundatorów, w�ród 
nich Wójt Gminy Jasienica Janusz Pierzyna, dla których 
u�miech na twarzy chorego dziecka jest rzecz� bezcenn� 
i najwi�ksz� nagrod�. W imieniu chorych dzieci, pacjentów 
Szpitala pediatrycznego w Bielsku-Białej serdecznie dzi�ku-
jemy, �ycz�c �eby podj�te przedsi�wzi�cie udało si� zreali-
zowa� Fundatorzy, sympatycy Szpitala Pediatrycznego 
w Bielsku-Białej (wójtowie i burmistrzowie gmin powiatu biel-
skiego, przedsi�biorcy, pracownicy Szpitala Pediatrycznego, 
przedstawiciele samorz�dów zawodów medycznych), id�c za 
słowami oddanego lekarza i pedagoga Janusza Korczaka 
„kiedy �mieje si� dziecko, �mieje si� cały �wiat” postanowili 
zrealizowa� to przedsi�wzi�cie i powoła� do �ycia Fundacj�. 
W tym zaszczytnym gronie Fundatorów jest tak�e poseł na 
Sejm RP Stanisław Szwed 

NOWA PRZEWODNICZ�CA GMINNEJ RADY KOBIET 

W poniedziałek 13 stycznia odbyło si� opłatkowe spotkanie Gminnej Rady Kobiet Gminy Ja-
sienica. W spotkaniu uczestniczyły przewodnicz�ce wszystkich 14 Kół Gospody� Wiejskich 
działaj�cych na terenie Gminy Jasienica, a tak�e panie z KGW Wapienica i Wójt Gminy Janusz 
Pierzyna, który zło�ył paniom działaj�cym w Kołach noworoczne �yczenia. Podczas spotkania 
wybrano now� przewodnicz�c� Gminnej Rady Kobietz. za �p. Mart� Szymlak, która zmarła w 
listopadzie ub. r. Now� Przewodnicz�c� została wybrana Genowefa Kope
, a jej zast�pczyni�
została El	bieta Zamarska
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Dary z potrzeby serca 
Za nami ju� XXII finał Wielkiej Orkiestry �wi�tecznej 

Pomocy, który miał miejsce 12 stycznia 2014r. Tym ra-
zem kwestowali�my na zakup specjalistycznego sprz�tu 
dla dzieci�cej medycyny ratunkowej i godnej opieki me-
dycznej seniorów. 

Nasza szkoła po raz 12 brała udział w tym przedsi�-
wzi�ciu. Zarówno uczniowie Gimnazjum w Jasienicy, 
jak i jego absolwenci, ambitnie anga�owali si� w prze-
prowadzeniu tego niecodziennego koncertu, przygotowu-
j�c wyst�py artystyczne, by umili� czas przybyłym go-
�ciom. Ka�dy chciał mie� cho� niewielki wkład w zbiór-
k� pieni�dzy na szczytny cel, jakim jest ratowanie �ycia 
innych ludzi. 

Zacz�li�my o godzinie 15.00. Pani dyrektor Dorota 
P�kala przywitała zgromadzonych, a dziewczyny prowa-
dz�ce koncert, Kinga Lora�czyk i Marta Maciejewska, 
przybli�yły przybyłym histori� WO�P-u. Swoj� obecno-
�ci� zaszczycił nas Wójt Gminy Jasienica Janusz Pierzy-
na z rodzin�. Go�cili�my pensjonariuszy Domu Opieki 
Samarytanin z Bielska-Białej. Go�ciem specjalnym była 
miss Beskidów 2013 nasza absolwentka Katarzyna Kwa-
�ny, która u�wietniła koncert wyst�pem wokalnym wraz 
z siostr� Natali�. Podczas tegorocznego finału nie zabra-
kło równie� sporej dawki dobrego humoru, który zapew-
nili nam chłopcy z klasy sportowej, �piewaj�cy znany hit 
„Ona ta�czy dla mnie”. Mieli�my te� okazj� posłucha�
Big Bandu pod kierunkiem pana Stanisława Urbana, któ-
ry towarzyszy nam ze swoimi muzykami co roku, zespo-
łu Marcina Spannbauera, kapeli Alone in the Crowd, 
szkolnych wokalistów oraz absolwentów. Oprócz tego, 
�e miło sp�dzali�my czas, dowiedzieli�my si� co nieco o 
zasadach udzielania pierwszej pomocy, dzi�ki pokazowi 

dru�yny Ochotniczej Stra�y Po�arnej z �wi�toszówki. 
W�ród zespołów tanecznych podziwiali�my m.in. nasze 
gimnazjalistki i dzieci ze szkoły podstawowej w Jasieni-
cy, grupy taneczne z Gminnego O�rodka Kultury w Ja-
sienicy, ze szczególnym naciskiem na �ywiołow� sals�
oraz zespoły LEMON i Kleksy-Flexy. Wielk� atrakcj�
dla najmłodszych i troch� starszych była mo�liwo��
spróbowania swoich sił na �ciance wspinaczkowej. 

Przez cały czas grupa zło�ona z pi�ciu osób : Karoliny 
Ryrych, Filipa Farugi, Izabeli Gaszek, Damiana Jakubca 
i Kingi Huczko, zbierała pieni�dze do puszek, „ozdabia-
j�c” ka�dego przybyłego czerwonym serduszkiem – 
symbolem Wielkiej Orkiestry �wi�tecznej Pomocy. Za-
kupi� mo�na było cegiełk� z nagrod� oraz dary przeka-
zane przez sponsorów, tu wspomnie� wypada zwłaszcza 
przepi�kny tort w kształcie serca, znakomite obrazy 
przekazane przez Grup� Twórcz� „Barwa”, wyroby ce-
ramiczne oraz … wygodne krzesła.  

Niezmiennym powodzeniem cieszyły si� ciasta upie-
czone przez rodziców uczniów gimnazjum, które kupi�
mo�na było z kaw� lub herbat� i w ten sposób dodatko-
wo umili� sobie czas sp�dzony na koncercie. 

W tym roku zebrali�my kwot�: 7 464,88 zł + 1,10 euro
wi�cej ni� w roku ubiegłym. To był ju� nasz 12 finał, w 
sumie zebrali�my ju� 70976,27 zł i 3,70 euro 

Bardzo cieszymy si�, �e jest tak wielu hojnych ludzi, 
skorych do pomocy i �e nasza szkoła równie� mogła 
wesprze� potrzebuj�cych. Liczy si� ka�dy grosz! Dzi�ku-
jemy! 

Kinga Huczko - koło dziennikarskie  
Gimnazjum w Jasienicy

VI Josinicki Swiniobici 
Mieli my babucia na młode. 
Bestyja jedna była tako spórno 
i dokazywała w tym chlewku, 
�e se no�ysko złómała – musieli my go zabó�. 
Skuli tego pytómy Was na 1 lutego na 18,00 
do Josiynickigo GOK-u by�cie pomogli nóm go zje�. 

Tak pi�kne zaproszenie Wójta, Sołtysa i Rady Sołeckiej miało te� swój 
rytuał. Zapraszaj�cy witali przybywaj�cych na to niecodzienne, aczkol-
wiek cykliczne ju� spotkanie. A, �e gospodarze to ludzie do ta�ca i ró-
�a�ca, nie zabrakło atrakcji poza kulinarnymi specjałami 

Wójt Janusz Pierzyna wcielił si� w rol� głównego konferansjera. Wi-
tał wszystkich, a było du�o go�ci, miejscowych i z zagranicy. Z empati� i humorem wprowadzał przyjazny na-
strój. Dzielnie towarzyszył mu sołtys Bronisław Szalbot, który jak podejrzewam, si�gnie kiedy� po wójtowy 
tron, bo w tej imprezie obwarował si� ju� na niektórych pozycjach i zastrzegł je do swojej wył�czno�ci. Ro�nie 
nam wi�c nowy lider i tylko patrze� jak przeskoczy na wy�szy stołek. Jeszcze kilka takich imprez, a da o sobie 
zna�! 

Przy akompaniamencie zespołu „Preludium” i kapeli „Jasieniczanki”, wszyscy bawili si� doskonale, na co 
najwi�kszy wpływ miał ten babu	, co se no�ysko złómał.     Obserwator
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Dwie Beatki - utalentowane i pi�kne panie zostały laureatkami Ikara 
– nagrody prezydenta Bielska-Białej w dziedzinie kultury i sztuki. 

Za szczególne osi�gni�cia w roku 2013 prezydent miasta 

Jacek Krywult nagrodził wokalistk� jazzow�, pianistk�    
i kompozytork� Beat� Przybytek, a za cał� dotychcza-
sow� działalno�� – Beat� Borowsk�, prowadz�c� od 
1993 roku Bielski Chór Kameralny, zaliczany do najlep-
szych zespołów w kraju. Uroczysto�� miała miejsce w 
sobot�, 11 stycznia, w Bielskim Centrum Kultury. 
Beata Borowska – absolwentka Akademii Muzycznej w 
Katowicach, adiunkt Katedry Chóralistyki Akademii 
Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. 
W 1988 roku zdobyła główn� nagrod� na Ogólnopol-
skim Konkursie Dyrygentów Chóralnych w Poznaniu; 
nagrod� indywidualn� w ramach Turnieju Chórów Le-
gnica Cantat w 2000 roku, nagrody dla najlepszego dy-
rygenta na Mi�dzynarodowym Konkursie Muzyki Sa-
kralnej w Prevezie (Grecja, 2007) oraz na Mi�dzynaro-
dowym Festiwalu „Rybnicka Jesie� Chóralna” w 2007 
roku. Zało�ony przez ni� w 1993 roku Bielski Chór Ka-
meralny zaliczany jest najlepszych zespołów w kraju. Wykonuje utwory religijne i �wieckie od renesansu po 
współczesno��. Charakteryzuje go rado�� wspólnego �piewania poł�czona ze znakomit� technik� wykonawcz�. 
Zespół wspierany przez talent i pasj� muzyczn� Beaty Borowskiej od 20. lat wyst�puje w kraju i za granic� zdo-
bywaj�c liczne nagrody i wyró�nienia na presti�owych festiwalach i przegl�dach. W 2008 roku była nominowa-
na do IKARA  i otrzymała honorow� odznak� „Zasłu�ony dla kultury polskiej”. 

W�ród  nominowanych  za szczególne osi�gni�cia w dziedzinie kultury i sztuki w roku 2013 znalazł si� rów-
nie� Juliusz W�troba.  

http://bbfan.pl/bez-kategorii/ikary-rozdane/

HALOWY TURNIEJ �AKÓW W MAZA�COWICACH 2014

W dniu 25 stycznia 2014 roku w Maza�cowicach na 
szkolnej hali sportowej odbył si� turniej �aków z 
rocznika 2003 i młodsi w piłce no�nej. Pomimo tego, 
�e zawody miały form� zabawy i rozrywki, nie bra-
kowało walki i ambicji w szeregach najmłodszych 
adeptów futbolu. Pierwsze miejsce zaj�ła dru�yna z 
Jasienicy, drugie gospodarze z Maza�cowic, a na ko-
lejnych znalazły si� odpowiednio Spójnia Landek, KS 
Mi�dzyrzecze oraz Czarni Jaworze.  
Wszystkim uczestnikom gratulujemy, a sponsorom 
dzi�kujemy za wsparcie. 
Wyniki ko�cowe przedstawiaj� si� nast�puj�co: 
miejsce 1: Drzewiarz Jasienica 
miejsce 2: LKS Maza�cowice 
miejsce 3: Spójnia Landek 

miejsce 4: KS Mi�dzyrzecze 
miejsce 5: Czarni Jaworze 
Wyró�niono nast�puj�cych zawodników: 
Najlepszy Bramkarz: Jurek Kowal (Drzewiarz Jasieni-
ca) 
Najlepszy strzelec: Bartosz Krupa (LKS Maza�cowi-
ce) 
Najbardziej warto�ciowy zawodnik: Piotr Tomiczek 
(Spójnia Landek) 
Organizatorami imprezy byli Ludowy Klub Sportowy 
w Maza�cowicach oraz Stowarzyszenie Przyjaciół 
Maza�cowic.  
Wojciech Zawada 
Michał Buczek 

�ródło 

www.facebook.com/LudowyKlubSportowyMazancowice

Laureatki Ikarów 2013
fot. UM Bielsko-Biała

PODZI�KOWANIE 
Rodzice uczniów ZSP w IŁOWNICY składaj� podzi�kowania   wszystkim firmom  

i osobom, które pomogły w zorganizowaniu BALU ANDRZEJKOWEGO 2013  

oraz  wspierały działania Rady Rodziców Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Iłownicy 

przez cały rok 2013.  

Na cały 2014 rok 	yczymy zdrowia, samych sukcesów zawodowych i prywatnych, 

 a tak	e dalszej owocnej współpracy z nami.  
Zarz�d  Rady Rodziców
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Biesiada noworoczna w Bielowicku
18 stycznia 2014 roku na Ranczo w Bielowicku odbyła si� biesiada noworoczna zorganizowana przez miej-

scowe Koło Gospody� Wiejskich oraz Towarzystwo Przyjaciół Bielowicka. W�ród zaproszonych go�ci byli: po-
seł Stanisław Szwed, Wójt Gminy Jasienica Janusz Pierzyna, ksi�dz proboszcz Ryszard Grabczyk, radny gminy 

Marian Machalica, sołtys wsi Józef Gruszka oraz licznie zebrani mieszka�cy Bielowicka. Go�cie delektowali si�
pysznymi potrawami przygotowanymi przez członkinie KGW Bielowicko, na czele z przewodnicz�c� pani� He-

len� Figura-Ga�czarczyk. Wysłuchali i �piewali biesiadne piosenki, wspólnie z Zespołem �piewaczym „Echo 
Bielowicka”. Do ta�ca przygrywał zespół „Preludium”. Zabawa była przednia. Wspaniała atmosfera panuj�ca w 

czasie biesiady sprawiła, �e uczestnicy bawili si� niemal do białego rana. Impreza mogła si� odby� dzi�ki go-

�cinno�ci i współpracy pana Stanisława Kubaczki, któremu organizatorzy składaj� serdeczne podzi�kowania.  
Rafał Klimek 

Fundacja Dzieciom 
„Zd�	y
 z Pomoc�”

ul. Łomia�ska 5, 01-685 Warszawa 

Bank BPH S.A.   

15 1060 0076 0000 3310 0018 2615 

Tytułem: 22642 Krzempek Małgorzata 

– darowizna na pomoc i ochron� zdrowia 

Mo�na te� przekaza� 1% podatku. Wystarczy 

w rozliczeniu rocznym wpisa�:  
KRS: 0000037904, 

a w polu "INFORMACJE UZUPEŁNIAJ
-

CE”: 22642 Krzempek Małgorzata
Szanowni Darczy�cy, prosimy o wyra�enie 

zgody w formularzu PIT na przekazanie swo-

ich danych organizacji po�ytku publicznego 

Dane kontaktowe:

43-391 Maza�cowice 262 

marcin@art-bud.pl  tel 600235647 

Za okazan� pomoc serdecznie dzi�kujemy
Z wyrazami szacunku: 

Marcin, Agnieszka, Gosia

Fundacja Krzy	 Dziecka 
ul. Skostnica 3c 

43-332 Pisarzowice 

www.krzyzdziecka.pl 

posiada  status organizacji po�ytku publiczneo. 

Jest zarejestrowana w rejestrze s�dowym pod 

numerem KRS 0000330249

Jest w�ród nas, w naszej gminie,  w sołectwie 

Iłownica  10-miesi�czna Judyta. Kiedy przy-

szła na �wiat  jej serduszko zacz�ło bi� po 3 

minucie reanimacji. Niedotlenienie zrobiło 

swoje. Przyczyna nieznana. Rozpoznanie – 

mpd, epilepsja, małogłowie, encefelopatia nie-

dotleniowo-niedokrwienna. 

1% podatku = 100% wsparcia 

KRS 0000330249

tytułem: Dla Judytki  
konto: 
48 8134 0002 0000 8006 2000 0010 

Koło  Łowieckie „�lepowron” w Rudzicy
Wspaniale jest, gdy mo�na poł�czy� przyjemne z po�ytecznym i przez wspóln� zabaw� uzyska� �rodki na 
dokarmianie zwierzyny dziko �yj�cej oraz na działalno�� dydaktyczn� w�ród dzieci i młodzie�y szkolnej. 
Serdecznie dzi�kujemy uczestnikom „Balu My�liwskiego” w dniu 11.01. 2014r., którzy stworzyli wspaniał�
atmosfer� dobrej zabawy. 
Szczególnie dzi�kujemy:  
o Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej „Zwyci�stwo” w Jasienicy - Prezes Jerzy Czudek; 
o Ceramika „PILCH” - Edward i Jacek Pilch 
o Firmie „Auto – Wan” –Mirosław Łaciok; 
o Paged Meble S.A. w Jasienicy; 
o Firmie „Masta” – Alicja Sypta z Bielska-Białej; 
o Firma „Auto-cz��ci” Jarosław Tomiczek 
o Firmie „Andar” – Anna i Dariusz Kawik; 
o Firmie „Aligator” – Aleksander Jankowski i Marek Gandzel; 
o Firma „Auto-cz��ci” Jerzy Kowol 
o Firmie  „Polszlif” z Rudzicy –Rudolf Budny;  
o Firma „Syltom” Sylwester Z�ber i Tomasz Jabło�ski 
o Zespołowi wokalno-instrumentalnemu „Preludium” – Stanisław Kubaczka 

 Serdeczne dzi�ki „Darz Bór”   Zarz�d 
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… Z   G Ó R K I …
Wspomnienie (3)

My�lałem, �e ju� nie b�d� wracał, cho� obieca-
łem, do wakacyjnych wspomnie�, ale zaczepiaj�
mnie panie na ulicy z pytaniem: kiedy dalsza cz���
mojej relacji z przebywania w przesłodzonym (bo 
diabatycznym) towarzystwie w Mi�dzyzdrojach? 
Wi�c b�dzie dzisiaj, ju� ostatnia, by nie popa�� w 
monotematyczno��, cho� doznania z ubiegłorocz-
nych ju� wakacji godne s�, zaiste, sporego reporta-
�u… 

W Mi�dzyzdrojach jest pi�knie. Szczególnie na 
reprezentacyjnej alei. Tyle tu kwiatów o osobliwych 
kształtach rze	b: a to paw z ogonem, a to kwiatowa 
cud panna (wprawdzie kto� jej urwał r�k� pewnie na 
pami�tk�) a to piracki okr�t… Spaceruj�c dalej 
mo�na zagra� z Janem Machulskim na tr�bce, po-
rozmawia� na ławeczce z Gustawem Holoubkiem, 
posłucha� jak pi�knie czyta wiersze sam Krzysztof 
Kolberger…. Wprawdzie te postacie s�, niestety, 
ju� tylko z br�zu, ale pami�tam dobrze �ywego 
Krzysztofa Kolbergera, jak w Warszawie w Klubie 
Ksi�garza czytał wiersze córy Ali, która nas zabrała 
do stolicy, gdy została laureatk� konkursu poezji…  

I ta wyj�tkowa Aleja Gwiazd, dzieło rze	biarza 
Adama Majaka, z ponad stu trzydziestoma odci-
skami r�k znanych aktorów: i tych, co ju� graj� w 
niebieskich teatrach, gdzie nie ma zawi�ci, ani ry-
walizacji, ani walki na ło�a i talenty, by tylko si� za-
łapa� na kolejne role;   i tych którzy jeszcze na zie-
mi walcz� o widza, sław�   i pieni�dze. A w ka�dej 
odci�ni�tej dłoni widz� spektakle, filmy, wybitne 
kreacje… 

Ale wró�my do rzeczywisto�ci, bo ju� kiszki 
marsza graj�, ju� nasze znajome wróble czekaj� na 
por�czy tarasu a� si� pojawimy. Ju� dwie panie 
zajmuj� miejsca przy stoliku i gaworz� przedkola-
cjowo: 

- Pani kochana, niech pani je wszystko, byle 
tylko nie margaryny! 

- A czemu� to, zawsze mówili, �e margaryna 
jest najzdrowsza? 

- Pani kochana, czytałam, �e ameryka�ski uczo-
ny wła�nie udowodnił, �e jak si� je margaryn�, to 
mo�na zachorowa� na raka …prostaty! 

Kolacja była pyszna. Margaryna stara. Wróble 
nasycone. Mo�na uda� si� na zasłu�ony odpoczy-
nek. Ale nie było mi dzisiaj dane, bo oto zapukała 
do drzwi dyskretnie pewna pani, bo chciała mi si�
wyspowiada� ze swojej …spowiedzi! (Swoj� drog�

nie wiem, co mam w sobie ta-
kiego, �e kobiety tak do mnie 
lgn� i mógłbym tu zacytowa�
fraszk� Sztaudyngera, �e 
„przylepne te babska, jak gu-
ma arabska”).

Otó� moja, ju� znajoma, 
zjawiła si� w konfesjonale i 
mówi, �e ostatni raz si� spowiadała przed czterema 
miesi�cami. Zgorszony spowiednik, zacz�ł j� po-
ucza�: - Siostro! Tak nie mo�na! Prosz� cz��ciej 
przyst�powa� do sakramentu pojednania! Ka�dy 
człowiek jest grzeszny! Nawet ja (tu podkre�lił 
swoj� wyj�tkowo��) spowiadam si� co dwa tygo-
dnie! 

W tym momencie, moja ju� dobrze znajoma, nie 
wytrzymała i odpaliła spowiednikowi: 

- Jak ksi�dz tyle grzeszy, to mo�e si� spowiada�
nawet codziennie! 

Ksi�dz nie spodziewał si� takiej bezczelno�ci, 
wybiegł z konfesjonału, chwycił za r�k� moj� ju�
znajom�, i wyprowadzał j� z ko�cioła. Ale niepo-
korna penitentka wyrwała si� ksi�dzu i sama wy-
biegła ze �wi�tyni… 

- I niech mi pan powie, gdzie on mnie chciał za-
prowadzi�??? 

I mógłbym długo o moich wczasach. Ale si�
sko�czyły! Wracamy poci�giem. W o�mioosobo-
wym przedziale jestem jedynym (marnym) chło-
pem. W przedziale jest duszno. Otwieramy okno, 
ale to nie pomaga, wi�c jedna wygadana pani, z któ-
r� prowadz� błyskotliw� konwersacj�, bo siedzi 
akurat naprzeciwko, zdj�ła kurtk�. Dalej jej ciepło, 
wi�c zdj�ła sweterek. Dalej jej gor�c�, wi�c �ci�ga 
bluzk�… Ale i to nie wystarcza, wi�c zdziera ko-
szulk�… Łudz� si�, �e to ju� koniec, ale nie, bo pa-
ni dalej przypieka (albo si� jej przedział pomylił z 
pla��?) wi�c �ci�ga podkoszulk� i zostaje ju� tylko 
w skromnym staniku z cekinami… Przyznam, �e 
cho� widziałem ju� w �yciu i to i owo, to z tak� sy-
tuacj� spotkałem si� po raz pierwszy! Pytam si�
grzecznie pani o atrakcyjnym biu�cie, czy mog�
zrobi� zdj�cie. Pani si� nie zgadza, i mówi �e mog�
tylko poogl�da�… 

Dojechali�my szcz��liwie. Czekam na nowe 
wakacje! 

Juliusz W�troba

P.S. Zagin�ła nam, jeszcze w grudniu, w centrum Rudzicy, półroczna bura kotka. Wabi 

si� Pola. Je�li kto� j� znalazł, to bardzo prosz� o zwrot zwierz�tka, które ju� si� do nas 

bardzo przywi�zało, lub o kontakt – tel. 8 153 526  
J.W. 
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TAK TO BYŁO…

Witóm piyknie. 
Ludeczkowie złoci, co sie te� to porobiło po tym Nowym Roku, 

to je nie do łuwierzynio! My se winszowali spokojnego, zdrowego ro-
ku, a tu czytómy w gazetach, słyszymy w telewizorze i radiu, �e do-
sta� sie do dochtora lato� bydzie łogrómno łutropa. Tó� spokojny ju�
�odyn nie był cho�my se tego �yczyli. Ludziska gnali do przychodni 
zdrowia       i sie zapisowali, coby sie jeszcze w tym roku do dochtora 
dosta� i to kiepski zdrowi, kiere niejedyn na ty stare roki mo, podró-
towa�, coby sie jako tako dzier�y�, jak tyn stary gliniany garniec, co 
to dróciorze kiesi drótowali. A chcym wóm powiedzie�, �e taki podró-
towany garniec nieroz deli wydzier�oł ni� tyn nowy. Tó� jak tak by-
dymy czaka� w tych łogónkach do dochtora, to se poczytejcie, jako to 
sie downi ludzie lyczyli. A jo to wiym ze starych kalyndorzy i łod 
jednej szykownej paniczki z �ywiecczyzny i chcym te� sie z wami 
tymi radami podzieli�. 
Ludzie kiesi zbiyrali zieliny i tym sie lyczyli. Starki miały na górze 
zawsze wielki pytel z zielinami i jak kiery zaniemógł, zaroz mu tych 
zielin nawarzyli, a znali sie na ko�dej zielinie. Jedny zieliny były do-
bre, a ponikiere łokropnie złe, ale jak to godajóm złe trzeja złym wy-
gania�. Na krzypote piło sie hajbisz z miodym, na bole�ci w brzuchu 
wrotycz. Jak sie wbiło co do nogi, a zaczyło łodbiyra� przykłodało sie 
pobabczok, jak kierego bolała głowa to godali, �e go kierysi isto łu-
rzeknył- na to te� rade mieli. Łupolili pod blachom trzy bukowe paty-
ki, do gorka naloli wody i kie sie zawarzyła chybali do ni ty drzewia-
ne wóngliczki spod blachy, a rachowali przy tym łod dziesiy�ciu do 
jednego. Potym tej wody nimocny musioł sie napi�, łumy� sie nióm, 
polo� se te� po głowie, podziwa� sie na �wiat przez nogi, lygnó� se do 
łó�ka i spoczywa�. A jak stanył był zdrowy jak ryba. Jak szumiało w 
łuszach to trzeja było łoszkroba� dwa pier�ciónki �lubne, wsu� pró-
szek do lewego bóta, najsca� do tego, potym przelo� do prawego bóta 
i da� chorymu wypi�. Coby za� z gymby nie �mierdziało trzeja było 
napi� si� z wiadra wody kierej kón nie dopił. Niesztówke w rubym 
palcu w rynce lyczyli tak: jak palec zaczył czyrwienie� trzeja było go hónym wrazi� do wrzawej wody i wyción-
gnó� i tak trzy razy. Jak sie ju� palec zaczył goji�, to go trzy razy dnia pojsca�, przykłoda� pobabczok i zawija�
tak długo, a� sie palec zagoji. Za� jak sie kiery zranił, a krew mu sie łokropnie loła, to wziyli pajynczyne, konsek 
czornego chleba, popuczyli to wszystko do kupy i przyło�yli na rane, a krew zaroz zastawili. Przykłodali te� na 
rany cieplu�ki łodchody kónski i te� pumogało. Tarczyce za� lyczyli tak: trzeja było pozbiyra� wode z dziewiy�-
ciu krowich łajnów. Kiesi na miedzach – poszónkach, jak sie krowy pasły, zostowały łajna, a jak padoł deszcz to 
w ko�dym łajnie robił sie dołek i zostowała woda, ta woda była nejlepszym lykym na tarczyce, czyli wole bo tak 
te chorobe nazywali. Trzeja te wode było szykownie pozbiyra� i wypi�, a wole sie gibko straciły. Na bolyni 
brzucha chytali płoszczyce, puczyli w gorczku, dodowali kapke serwotki i pomiyszali – wypił nimocny i po cho-
robie. Tak to sie kiesi ludzie lyczyli, ale dzisio w tym – dwacatym piyrszym wieku ni ma ju� tegoch wszystkie-
go, co ku tymu lyczyniu było potrzebne. Łajnów krowskich nie nóndziesz, kobyli�ców czyli łodchodów łod 
kóni, te� ni ma, a płoszczyc, kiere downi w łó�kach i za łobrozkami siedziały teraz ani w zoologicznym łogro-
dzie nie uwidzisz. Tó� przyszło nóm ciyrpliwie czaka� w kolejce na pumoc dzisiejszych medyków. Tela na 
dziy� dzisiejszy. Byleby my jyny zdrowi byli. 

J. N. Josiyniczanin  

�ywe strzybło 

Dy� łón je jak �ywe strzybło! 

Przyszyj go do stołka jegłóm,  

bo ci zrobi breweryje,  

z izby chlywek, sumeryje! 

Bydzie ci po głowie hipka�! 
Z ciebie to je tako cipka! 

Jeszcze ci nadrz�zgo na stół 
i po pysku ci wychlasto! 

Jo to bych se tak nie dała, 
i tak bych mu wyrzazała, 

by si� mu hned odechciało… 
I jeszcze roz – jak mo mało! 

Juliusz W�troba

Słownik gwarowy
�ywe strzybło – ruchliwe dziecko 
jegła – igła 
breweryja – zamieszanie 
sumeryja – kłopot 
hipka� – skaka�
cipka – przezwisko niezdecydowanej
wypiere – wyrzuci 
wyrzaza� – zbi� kogo�
hnet - zaraz

Dla Szanownej Jubilatki 

Pani Małgorzaty Iskrzyckiej - Sudo z Jasienicy, 

z okazji 80 urodzin najserdeczniejsze �yczenia zdrowia,  

pomy�lno�ci i tradycyjnych 100 lat �ycia 

składaj�  
synowie, córki, zi�ciowie i wnuki.
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ZŁOTA ODZNAKA DLA KRWIODAWCÓW Z JASIENICY 
  

Podczas Okr�gowej Akademii Honorowych Dawców Krwi PCK w �l�skim Urz�dzie Wojewódzkim, która  
odbyła si�  w dniu 10 stycznia 2014 r., Pan Zygmunt Łukaszczyk Wojewoda �l�ski wraz z Wicemarszałkiem 
Województwa �l�skiego Panem Mariuszem Kleczewskim, Przewodnicz�cym Sejmiku Województwa �l�skiego 
Panem Andrzejem Go�ciniakiem oraz Prezesem �l�skiego Oddziału Okr�gowego Polskiego Czerwonego Krzy-
�a Panem Adamem Przywar� odznaczył: 

Odznak� ,,Honorowy Dawca Krwi – Zasłu�ony dla Zdrowia Narodu”:
- Jana Mrzyk
- Bartłomieja Caput�  

oraz  
Złot� Odznak� Honorow� za Zasługi 

dla województwa �l�skiego
- Klub HDK PCK im. Maksymiliana Marii Kolbe 
przy Gminie w Jasienicy 

Srebrn� Odznak� Honorow� za Zasługi 
dla województwa �l�skiego

- Danut� �wiertnia  
- Bogdana Ogrockiego 
- Jana Mrzyk
- Marka Mielnik 

http://www.bielsko-biala.pck.org.pl

Kultura „najpi�kniejszym kwiatem” powiatu bielskiego 
Mam zaszczyt i przyjemno��  ju� po raz pi�tnasty 

spotka� si� ze �rodowiskiem, które tak znacz�co i 
owocnie kroczy po  DROGACH POLSKIEJ KULTU-
RY, NASZEJ POWIATOWEJ KULTURY – tymi sło-
wami Starosta Bielski Andrzej Płonka  rozpocz�ł 
tradycyjne Noworoczne Spotkanie Twórców i Anima-
torów Kultury Powiatu Bielskiego. 

W dalszej cz��ci wyst�pienia Starosta A. Płonka 
zwracaj�c si� do ludzi reprezentuj�cych �rodowisko 
kultury powiedział: Poprzez Wasz� pasj�, działalno��
- powiat bielski na kulturalnej mapie Polski jest po-
wiatem wa�nym i znacz�cym. Twórczo�� poety Juliu-
sza W�troby z Rudzicy trafiła ju� „pod strzechy” w 
całej Polsce, malarz akwarysta Florian Kohut rów-
nie� z Rudzicy organizuje swoje wystawy w San Reno i 
w Grecji, rze�biarze Edward �wierkot z Kóz i Ja-
nusz W�dzicha z Wilkowic zorganizowali wystaw�
plenerow� w Londynie, a prace innego rze�biarza 
Stanisława Kwa�nego znane s� w całej Europie. Z 
kolei Maria i Czesław Kubikowie z Czechowic - 
Dziedzic prezentowali z du�ym powodzeniem swoj�
rze�biarsk� twórczo�� podczas promocji Beskidów w 
Ustce. Urodzony w Czechowicach – Dziedzicach 
Piotr Beczała, jeden z najwi�kszych tenorów, promu-
je m. in. nasz powiat na najsłynniejszych scenach ope-
rowych �wiata. (…) 

W dalszej cz��ci uroczysto�ci wr�czono odznaki ho-
norowe „Zasłu�ony dla Kultury Polskiej” dla Marka 
Małeckiego i Małgorzaty Hołdy (…).

Z kolei wyró�nienia za podejmowane inicjatywy w 
dziedzinie kultury na terenie powiatu bielskiego 
otrzymali: Agata Prochownik dyrektor Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Wilkowicach, Stanisław 
Kwa�ny twórca ludowy, rze	biarz, Zofia Ciapała
poetka, Krzysztof Czader rze	biarz, malarz, Józef 
Niesyt miło�nik gwary i folkloru, Ruta Janik pro-

wadzi Ewangelicki Chór Ko�cielny, Marian Gniłka
instruktor muzyki i malarstwa.Tradycj� tych nowo-
rocznych spotka� stało si� honorowanie młodych 
twórców kultury. W br. wyró�nienie odebrała m.im.: 
Alicja W�troba poetka.(…) 

Noworoczne spotkanie z lud	mi kultury – okraszone 
wyst�pem Zespołu Regionalnego KLIMCZOK – Sta-
rosta Bielski zako�czył słowami: Spotkania z lud�mi 
ze �rodowiska kultury maj� ogromn� zalet�. Wnosz�
one do naszego �ycia harmoni� i bardzo du�o serdecz-
no�ci, co nie jest te� bez znaczenia w codziennym – tak 
bardzo rozp�dzonym �yciu. Powiem nieco górnolotnie, 
ale jak mniemam prawdziwie – NA WIELOBARWNEJ 
Ł	CE POWIATU BIELSKIEGO - KULTURA - STA-
NOWI JEJ NAJPI
KNIEJSZY KWIAT 

Na podstawie: tekstu: Jarosława Jesionki 
www.starostwo.bielsko.pl

BAL DLA DZIECI 

W BIERACH

Mamy ju� za sob� coroczny Bal Karnawałowy, 

organizowany przez Koło Gospody� Wiejskich w 

Bierach oraz Gminny O�rodek Kultury w Jasienicy 

filia w Bierach. 

Dzieciaki �wietnie si� bawiły w rytmie muzyki 

przy herbatce i ciasteczkach. Odwiedziło nas 99 

dzieci z Gminy Jasienica wraz z rodzicami i opie-

kunami. Przebrania były wspaniałe i bardzo kolo-

rowe, a na buziach małych przebiera�ców cały czas 

go�cił u�miech. Zapraszamy na nast�pny bal kar-

nawałowy za rok. 
Sylwia Iskrzycka-Puzo�
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MASZ GŁOS, MASZ WYBÓR 
Akcja Fundacji Batorego Masz Głos, Masz Wy-

bór, któr� na naszym terenie prowadzi m.in. Wspólna 
Inicjatywa Rozwoju Gmina Jasienica. Celem jej jest 
wspieranie współpracy władz samorz�dowych oraz 
mieszka�ców. Podczas spotkania inauguracyjnego 17 
stycznia br. w Maza�cowicach, odbyły si� prelekcje    i 
dyskusja na temat funduszu sołeckiego. Wprowadze-
nia dokonał radny Gminy Jasienica Wojciech Zawada 
– prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Mi�dzyrzecza. 
Prelegentami byli: radny powiatu bielskiego Sławomir 
Masny, który wygłosił „prelekcj� na temat znaczenia 
trzeciego sektora, czyli organizacji pozarz�dowych    w 

funkcjonowaniu społecze�stwa obywatelskiego.” oraz 
radni Gminy Jasienica – Tadeusz Ku� , który „przed-
stawił zagadnienia zwi�zane z Kart� Praw Mieszka�-
ca” i - Leszek Mroczko, który „przedstawił tematyk�
aktywizacji mieszka�ców poprzez aktywny udział sa-
morz�dowców w inicjatywach lokalnych.” 
Organizatorzy przygotowali w formie pisemnej, cie-
kawe materiały na tematy omawiane podczas prelekcji. 
Szczegóły na stronach internetowych www.wir-
jasienica.org; www.maszglos.pl oraz  
www.jasienica24.pl

R.B
. 

Bielsko-Bialska i Jasienicka Akademia Honorowego Krwiodawstwa w Polsce 

W dniu 7 grudnia br., w Gminnym O�rodku Kul-
tury "Drzewiarz" w Jasienicy odbyła si� Akademia z 
okazji 55 lecia Honorowego Krwiodawstwa w Polsce 
oraz z okazji 15 lecie utworzenia Klubu HDK PCK 
im. Maksymiliana Marii Kolbe przy Gminie w Jasie-
nicy z udziałem Przewodnicz�cego Krajowej Rady 
HDK PCK w Warszawie Pana Sławomira Kaczy�-
skiego oraz Wójta Gminy Jasienica p.Janusza Pierzy-
ny oraz innych znakomito�ci. 

Akademi� zorganizował Oddział Rejonowy PCK 
w Bielsku-Białej wspólnie z Klubem HDK PCK im. 
Maksymiliana Marii Kolbe przy Gminie w Jasienicy 
przy znacz�cym wsparciu Gminy Bielsko-Biała, 
Gminy Jasienica, Powiatu Bielskiego oraz licznych 
sponsorów 
W trakcie trwania akademii wyst�pił dzieci�cy Zespół 
Szkolno - Przedszkolny im. Tadeusza Ko�ciuszki w 
Jasienicy. Wszystkim uczestnikom Akademii bardzo 
sympatycznie przygrywał Big Bend z Gimnazjum w 
Jasienicy. Były te� chwile wzruszenia, gdy po zako�-
czeniu wyst�pu Zespołu artystycznego, wszyscy 
uczestnicy akademii niespodziewanie usłyszeli dzwo-

neczki nadchodz�cego �wi�tego Mikołaja, który pó	-
niej wr�czył dla dzieci �wi�teczne paczki. 
W trakcie akademii zostały wr�czone Odznaki Hono-
rowe PCK dla ni�ej wymienionych osób. 
Odznaka Honorowa PCK III stopnia
1. Pan Mirosław SZEMLA 
Odznaka Honorowa PCK IV stopnia
1. Pani Urszula BUJOK; 
2. Pani Ewa GUBAŁA, 
3. Pan Krzysztof BUDNY, 
4. Pan Jarosław GAJER, 
5. Pan Adam KACHNIC, 
6.  Pan Zbigniew KONIOR, 
7. Pan Jan RUBIS, 
8. ks. Prałat Stanisław MORAWA.
Ponadto odznaczono odznakami Zasłu�ony Honorowy 
Dawca Krwi: 
Odznak� Zasłu�ony Honorowy Dawca Krwi I stopnia

1. Pan Józef PASZEK 
2. Pan Henryk HEINDRICH 
3. Pan Tomasz JANIK 

„BAL PRZEBIERA�CÓW” 

Karnawał to doskonały czas na organizowanie 
wszelkich balów i zabaw nie tylko dla dorosłych, 
ale równie� i dla dzieci. 17 stycznia w naszej szkole 
odbył si� „Bal przebiera�ców” dla uczniów klas I –
VI przygotowany przez Samorz�d Uczniowski wraz 
z jego opiekunem Klaudyn� Łaciok oraz wycho-
wawców klas I – VI. Uczniowie bawili si� na sali 
gimnastycznej udekorowanej ró�nokolorowymi ba-
lonami. 

 Pomysłowo i kolorowo przebrane dzieci ta�-
czyły w rytm porywaj�cej muzyki w parach, osobno 
lub cał� grup� w kółku. W rol� wodzireja wcielił si�
Paweł Sowa, ciekawie prowadz�c zabaw�, co jaki�
czas przerywaj�c j� konkursami, których zwyci�zcy 
otrzymywali  nagrody. Na wszystkich uczestników 
balu czekał równie� słodki pocz�stunek ufundowa-
ny przez Rad� Rodziców. 
Bal był bardzo udany, dzieci wspaniale bawiły si�  
i ta�czyły przy muzyce. 
                                Halina Krupa,  Klaudyna Łaciok

„�PIWOJCIE Z NAMI…”. 
10 stycznia 2014 roku w Szkole Podstawowej im. 

Rudolfa Gila w �wi�toszówce miało miejsce drugie 
spotkanie z piosenk�,  z cyklu: „�piwojcie z nami…”. 

Tym razem motywem przewodnim muzykowania 
były kol�dy i utwory �wi�teczne. Uczestnicy spotka-
nia – uczniowie, rodzice, dziadkowie, a tak�e kadra 
nauczycielska stworzyli niezapomnian� atmosfer�
wspólnego kol�dowania ł�cz�cego kolejne pokolenia. 

Wszyscy z ochot� wykonywali tradycyjne kol�dy, 
piosenki �wi�teczne oraz pie�ni bo�onarodzeniowe. 
Co ciekawe, te ostatnie zaproponowane i przygoto-
wane przez babcie naszych uczniów. 
Nad cało�ci� spotkania czuwał Paweł Sowa, a mu-
zycznie uzupełniał go akompaniuj�c na elektronicz-
nym pianinie Tomasz Polak.Na zako�czenie kol�do-
wania dyrektor Ewa Anzorge – Janeczko zaprosiła 
wszystkich na nast�pne spotkanie, które odb�dzie si�
ju� w lutym br.                                                                         

Paweł Sowa 
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Cz�sto dar jest niewielki, ale skutek z niego ogromny” 

My�l Seneki Młodszego, w tym roku przy�wiecała 
organizatorom spotkania �wi�tecznego, w iłownickiej 
Szkole Podstawowej. Ju� po raz kolejny dzieci z tej�e 
placówki zaprezentowały jasełka. Tym razem szkolne 
podwoje otwarły si� 18 stycznia 2014 roku zaprasza-
j�c go�ci na spektakl. Celem imprezy było zebranie 
�rodków finansowych na akcj� charytatywn� Pola Na-
dziei i wspomo�enie ich dzieła budowy hospicjum. 
Jak si� jednak wydaje, d��eniem bardziej namacal-
nym, odczuwalnym była: integracja społeczna �rodo-
wisk lokalnych, propagowanie kultury i obrz�dowo�ci 
ludowej �l�ska Cieszy�skiego, prezentacja dorobku 
koła regionalnego „Szwarne dziecka” oraz zespołu 
muzycznego z Iłownicy, konsekwentne kształtowanie 
u młodego pokolenia poczucia odpowiedzialno�ci, 
empatii i postaw filantropijnych. W trakcie imprezy 
mo�na było kupi� ciasto domowego wypieku, do woli 
napi� si� kawy lub herbaty, a przy okazji wymieni� si�
z innymi rodzicami, nauczycielami uwagami wycho-
wawczymi na temat swoich pociech. Zbierane były 
wolne datki wspomagaj�ce ide� budowy hospicjum – 
do akcji przył�czyli si� wszyscy przybyli, lokalne Ko-
ło Gospody� Wiejskich oraz Rada Rodziców ZSP z 
Iłownicy. Zespół muzyczny i grupa regionalna 
„Szwarne dziecka” pod kierownictwem Marii Szubert 
i Małgorzaty Krehut – Skoczylas zaprezentowały 
monta� muzyczno – teatralny pt. „Moc krawalu skyrs 
kolyndników”. Spektakl wzbudził niezwykłe porusze-
nie i ogromne zainteresowanie w�ród przybyłych. 
Dzieci wraz z rodzicami wspólnie kol�dowali, chwa-
l�c Nowonarodzonego przy akompaniamencie szkol-
nych muzyków.  

Bardzo liczna frekwencja przekroczyła naj�miel-
sze oczekiwania organizatorów. W�ród przybyłych 
rozpozna� mo�na było osobisto�ci lokalne: proboszcza 
Parafii Narodzenia �wi�tego Jana Chrzciciela w Ru-

dzicy ks. Jana Gustyna i wikarego ks. Tomasza Pa-
sławskiego oraz Przewodnicz�c� Rady Rodziców pa-
ni� Magdalen� Sadlik. Grono pedagogiczne 
i pracownicy administracyjno – techniczni placówki 
byli równie� do�� licznie reprezentowani z Dyrektor 
Ew� Sow� na czele. Zebrane pieni�dze zostały prze-
kazane na zbo�ny cel. Pami�ta� nale�y jednak, �e ak-
cja taka zawsze zostawia co� wi�cej, zasiewa ziarno 
dobroczynno�ci, współodpowiedzialno�ci za drugiego 
człowieka i współodczuwania z innymi. Dar taki jest 
szczególnie cenny, gdy wschodzi ju� od wczesnych lat 
dzieci�cych. Nam dorosłym pozwala by� lepszymi 
lud	mi, bardziej i pełniej dojrzalszymi. Nie bez zna-
czenia jest równie� fakt gł�bszej integracji mieszka�-
ców, poznanie s�siadów, wymiana uwag w nieco 
mniej oficjalnej atmosferze. Wszystkim ofiarodaw-
com, dzieciom, rodzicom oraz innym zaanga�owanym 
ludziom dobrej woli organizatorzy składaj� szczere i 
serdeczne podzi�kowania. 

Baczny Obserwator MK 

W MALE�KIEJ STAJENCE, W UBOGIEJ STAJENCE…

Noworoczny Koncert Kol�d w wykonaniu 
uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego oraz Gim-
nazjum  w Rudzicy stał si� ju� tradycj�, która na stałe 
wpisała si� w kalendarz organizowanych przez obie 
placówki imprez. W programie koncertu, który odbył 
si� dnia 5 stycznia 2014 roku o godzinie 15:00 w Ko-
�ciele Narodzenia �wi�tego Jana Chrzciciela, znalazły 
si� pi�kne polskie, popularne b�d	 mniej znane, kol�-
dy i pastorałki. Tłumnie zgromadzonych w �wi�tyni 
wiernych słowami pełnymi �yczliwo�ci powitał ksi�dz 
proboszcz Jan Gustyn. Nast�pnie zwrócił si� do Pa�-
stwa Beaty i Jana Borowskich – dyrygentów i organi-
zatorów spotkania, dzi�kuj�c im za przygotowanie 
młodych artystów, zaanga�owanie, po�wi�cony czas i 
wielkie serce.  
Słowo �piewane przeplatało si� z mówionym. Pu-
bliczno�� miała bowiem okazj� wysłucha� równie� re-
cytacji utworów o tematyce bo�onarodzeniowej, mi�-
dzy innymi tego w wykonaniu Moniki Kom�dery, któ-
ry z pewno�ci� trafił do serc wszystkich go�ci : 

Zawsze, ilekro� u�miechasz si� do swojego brata i wy-
ci�gasz do niego r�ce -  jest Bo�e Narodzenie. 
Zawsze, kiedy milkniesz, aby wysłucha� -  jest Bo�e 
Narodzenie. 
Zawsze, kiedy rozpoznajesz w pokorze, jak bardzo zni-
kome s� twoje mo�liwo�ci i jak wielka jest twoja sła-
bo�� - jest Bo�e Narodzenie.  Zawsze, ilekro� pozwo-
lisz by Bóg pokochał innych przez ciebie,
Zawsze wtedy… jest Bo�e Narodzenie!
Na szczególn� uwag� zasłu�ył wyst�p dwóch małych 
dziewczynek – Emilki Kaliwody i Julki W�troby, któ-
re wspólnie, BEZ JAKICHKOLWIEK OZNAK 
TREMY, wykonały kol�d� Lulaj�e Jezuniu. 
Ka�dy, kto tego dnia przybył do rudzickiej �wi�tyni, z 
niecierpliwo�ci� oczekuje na kolejny wyst�p w wyko-
naniu dzieci. Na wspólne kol�dowanie musimy nieste-
ty poczeka� a� 12 miesi�cy...  

Paulina �wigo�-Majewska 
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Tradycj� zaj�� organizowanych dla dzieci w okresie ferii zi-

mowych w Zespole Szkolno – Przedszkolnym im. J. Pawła II w 
Rudzicy stały si� spotkania z my�liwymi, z Koła Łowieckiego „�le-
powron”. W tym roku do szkoły zawitali: prezes koła Andrzej Szim-
ke, łowczy Dominik �wi�czyk oraz sygnalista Stanisław Rajba. 
Go�cie przywitali si� z dzie�mi my�liwskim pozdrowieniem „Darz 
Bór”, nast�pnie sygnalista zagrał na rogu my�liwskim pierwszy sy-
gnał. Prezes koła Andrzej Szimke przybli�ył dzieciom histori� ło-
wiectwa. Podkre�lił znaczenie współczesnego my�listwa dla eko-
logii oraz zachowania ró�norodno�ci i równowagi biologicznej. 
Przedstawił formy dbania o zwierz�ta i ich �rodowisko �ycia. Na-
st�pnie łowczy Dominik �wi�czyk opowiedział o zasadach prowa-
dzenia polowa�, tradycjach i zwyczajach z tym zwi�zanych. Wiele 
uwagi po�wi�cił bezpiecze�stwu uczestników polowania.  

Opowie�ci przeplatane były prezentacj� instrumentów my-
�liwskich – rogów i waltorni; od małych rogów pless, po du�y, wy-
wodz�cy si� z tradycji francuskiej par force. Sygnalista Stanisław 
Rajba ilustrował przebieg polowania, prezentuj�c kilka spo�ród 
bogatego zestawu sygnałów my�liwskich. Nie zabrakło równie� 
prezentacji trofeów oraz anegdot dotycz�cych nieoczekiwanych 
zwrotów akcji podczas polowa�, kiedy to my�liwy zmuszony był 
salwowa� si� ucieczk� przed rozp�dzonym dzikiem.  

Prezes poruszył problem dokarmiania zwierz�t, co zapocz�t-

kowało o�ywion� dyskusj�. Wiele dzieci chciało podzieli� si� wie-
dz� lub własnymi obserwacjami na temat �ycia zwierz�t i ich byto-
wania w pobli�u siedlisk ludzkich. My�liwi przekazali karmnik w ce-
lu umieszczenia go w otoczeniu szkoły i paczk� ziarna, aby rów-
nie� dzieci szkolne miały swój wkład w dokarmianie zwierz�t zim�.  

Na zako�czenie ch�tni próbowali wydoby� d�wi�k z rogu my-
�liwskiego, musieli jednak przyzna�, i� sztuka zad�cia nie odsłoni-
ła przed �adnym z nich swych tajników. 

Spotkanie dało dzieciom du�o wiedzy na temat zwierz�t �yj�-
cych w pobliskich lasach i towarzysz�cych człowiekowi na co 
dzie�. Z wielkim zainteresowaniem wysłuchały go�ci, jak równie� 
ch�tnie odpowiadały na zadawane im pytania. Na pewno b�d� 
pami�tały o ptasich stołówkach.  

Spotkanie zako�czono odtr�bieniem sygnału „koniec polowa-
nia” i my�liwskim pozdrowieniem „Darz Bór”.  

Go�cie z Koła Łowieckiego „�lepowron” zawsze s� mile wi-
dziani w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rudzicy. Jeste�my 
przekonani, �e warto utrzymywa� tradycj� zimowych spotka� dzie-
ci z my�liwymi oraz wyrabia�  u nich nawyk pomagania zwierz�tom 
w tym najtrudniejszym okresie roku. 

Joanna Sereta  
Alicja Radgowska  

Bielsko-Bialska i Jasienicka Akademia Honorowego Krwiodawstwa w Polsce 
Odznak� Zasłu�ony Honorowy Dawca Krwi II stop-
nia

1. Pan Jacek KOZIOŁEK 
2. Pani Wioletta ZONTEK 
3. Pan Grzegorz KWA�NIAK 
4. Pan Dariusz PASZKOWSKI 

Odznak� Zasłu�ony Honorowy Dawca Krwi III stop-
nia

1. Pan Krzysztof GÓRNY 
2. Pan Tomasz MALCHAR 
3. Pan Janusz FOLEK 
4. Pan Mirosław BAJDAK 
5. Pan Marek STANIAK 

Za udział w etapie Rejonowym oraz Centralnym XXI 
Ogólnopolskich Mistrzostw Pierwszej Pomocy Pol-
skiego Czerwonego Krzy�a, podzi�kowania otrzyma-
ły: 

1. Pani Klaudia Kurczyk 
2. Pani Paulina Chromik 
3. Pani Dominika Gazda 
4. Pani Sylwia Podsudeckiej 
5. Pani Karolina Grzybek 

Po wr�czeniu odznacze� przyszła te� chwi-
la wyró�nie� dla honorowych krwiodawców, działa-
czy  i sponsorów za dotychczasowy wkład w krzewie-
nie idei honorowego krwiodawstwa, które wr�czali; 
Prezes Oddziału Rejonowego PCK w Bielsku-Białej p. 
Bogdan Ogrocki wspólnie z Członkiem Rady Powiatu 
Bielskiego p. Józefem Herzyk i Prezesem Klubu HDK 
PCK im. Maksymiliana Marii Kolbe przy Gminie w 
Jasienicy p. Janem Mrzyk. 

www.bielsko-biala.pck.org.pl

Koło Gospody� Wiejskich w Jasienicy zaprasza wszystkich członków 
na spotkanie z okazji Dnia Kobiet.

Spotkanie odb�dzie si� w sali GOK przy Urz�dzie Gminy w Jasienicy  
w dniu 8 marca (sobota) 2014r. o godz. 1500 
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OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ ROWEROWY 
O PUCHAR WÓJTA GMINY JASIENICA

W pi�tek, 31 stycznia, w Gimnazjum w 
Maza�cowicach odbył si� Ogólnopolski Tur-
niej Rowerowy o Puchar Wójta Gminy Jasie-
nica - VII edycja Ligi Mistrzów BRD . W za-
wodach wzi�li udział uczniowie z 7 woje-
wództw: podkarpackiego, opolskiego, łódz-
kiego, �wi�tokrzyskiego, mazowieckiego, ma-
łopolskiego i �l�skiego. Startowało 15 dru�yn 
(7 w kategorii szkół podstawowych i 8 dru�yn 
gimnazjalnych). Województwo �l�skie repre-
zentowali uczniowie z Gimnazjum w Maza�-
cowicach, którzy zaliczaj� si� do �cisłej czo-
łówki Ligi Mistrzów BRD. Najwa�niejsz�
konkurencj� był tor sprawno�ciowy składaj�cy 
si� z 9 przeszkód, kolejne to pierwsza pomoc i 
test ze znajomo�ci zasad ruchu drogowego. W 
kategorii szkół podstawowych I miejsce zaj�li 
uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. T. Ko-
�ciuszki w Stroniu (woj. małopolskie), na II 
miejscu znale	li si� uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Koluszkach (woj. łódzkie) a na III reprezentacja ze 
Szkoły Podstawowej we Włoszczowej (woj. �wi�tokrzyskie). W�ród gimnazjalistów triumfowali uczniowie z 
Koluszek, przed Gimnazjum w Zakrzowie i reprezentacj� z Włoszczowej. Reprezentacja gospodarzy Turnieju -
gimnazjali�ci z Maza�cowic zaj�li VI miejsce. Impreza odbywała si� pod patronatem Wydziału Ruchu Drogo-
wego Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej i Wojewódzkiego O�rodka Ruchu Drogowego w Bielsku-
Białej, bielskiego oddziału PCK i Urz�du Gminy Jasienia.  

Kuba Mazur

. 

Halowe Mistrzostwa Polski Juniorów w Lekkiej Atletyce. 

W dniach 23-26 stycznia na hali Centralnego O�rodka Sportu w 
Spale odbyły si� Halowe Mistrzostwa Polski Juniorów w Lekkiej 
Atletyce. W zawodach uczestniczyło ponad 900 zawodników w 
dwóch kategoriach wiekowych: juniorów i juniorów młodszych. 
Dwie zawodniczki Maza�cowickiego UKS-u OLIMP z powo-
dzeniem wystartowały w rywalizacji tyczkarek. 
Agata Puchałka w rywalizacji juniorek młodszych, ustanawiaj�c 
rekord �yciowy wynikiem 3m 20cm zaj�ła 6 miejsce. 
Br�zowy medal po zaci�tej walce zdobyła juniorka OLIMPU 
Barbara Wizner. Warto zaznaczy�, �e jest to ju� 3 medal Mi-
strzostw Polski tej zawodniczki. 

Na zdj�ciu dekoracja medalistek( Barbara Wizner druga z prawej)
 

www.mazancowice.net  

„Pomimo s�dziwego wieku odszedłe� zbyt wcze�nie,  

brakuje nam Twojej obecno�ci…” 
Serdeczne podzi�kowania za okazane wyrazy współczucia, modlitw�, zło�one ofiary, wie�ce 

 i kwiaty oraz liczny udział w uroczysto�ci pogrzebowej naszego drogiego zmarłego 

�p. Karola Szimke 

Ksi��om, rodzinie, przyjaciołom, znajomym, s�siadom, organizacjom społecznym,  

urz�dom, my�liwym, Radzie Sołeckiej z Jasienicy 

składa 

Pogr��ona w smutku rodzina 
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Rudzica  Centrum 

ul. Jana Chrzciciela 547,   tel.: 33  815 45 84
Poleca: 

� gwo�dzie, �ruby, nakr�tki, 
podkładki 

� narz�dzia ogrodowe 
� elektronarz�dzia 
� artykuły elektryczne 
� artykuły spawalnicze 
� farby 

Zapraszamy 
Od poniedziałku do pi�tku    800 - 1630

                                     sobota     800 - 1330

„ROB-SAT” 
Anteny DVB -T i SAT 
Nowoczesne instalacje 
� ANTENOWE 
� ELEKTRYCZNE 
� DOMOFONOWE 

FACHOWA OBSŁUGA, SERWIS, GWARANCJA 

ROBERT ZA�KO  
Tel.:  602 669 804 

43-385 Jasienica ul. Czarny Chodnik 1323

Reklama w miesi�czniku 
„Jasienica” 
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����KWIACIARNIA „STOKROTKA” 
Mi�dzyrzecze Górne  

ul. Centralna 175 (OSP) 
Tel.: 604 601 370 

Zapraszamy:   9
00

-16
30

    
       w soboty  9

00
-14

00 

kwiaty ci�te i doniczkowe, bukiety �lubne, upominki, 
perfumy, palmy i wie�ce, znicze i wkłady, stroiki 

14 LUTY WALENTYNKI  

Dostarczamy kwiaty na telefon do domu klienta.  

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

lokal - na przeciwko 
AUTO CZ��CI „KAMIL". 
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E.A. WASZEK 
tel.:  603 604 333 

33 815 23 69 
czynne: 

pon-pt :                 8
00

-18
00

sobota:                  8
00

-15
00 

niedziela                  12
00

-14
00 

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

Wiadomo, �e w naszej kwiaciarni b�dzie 

dominował kolor bordowy.  

�  �  �  �  �  �  �  �  �  �

8 marca DZIE� KOBIET  
 

Zapraszamy wi�c: 
o zakochanych po pi�kne ró�e i nie tylko 
o wszystkich Panów po kwiaty ci�te         

i doniczkowe 

Jak zwykle b�d� wydłu�one godziny handlu. 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

APEL LGD ZIEMIA BIELSKA 

LGD Ziemia Bielska zwraca si� z apelem o popar-

cie ogólnopolskiej akcji zwi�zanej ze staraniami o 

dodatkowe �rodki dla obszarów wiejskich. Rozwój 

Lokalny Kierowany przez Społeczno�� (RLKS), 

mo�e przynie�� wiele korzy�ci dla mieszka�ców 

Gmin oraz zakłada rozdysponowanie �rodków lo-

kalnie, czyli, by decyzje co do zarz�dzania �rodka-

mi pieni��nymi zapadały lokalnie, wg faktycznych 

znanych na naszym poziomie potrzeb, nie za� od-

górnie (np. na poziomie Marszałka, Ministerstwa 

itp.)  

Szczegóły akcji znajdziecie Pa�stwo na stronie 

www.rlks-popieram.pl 
                   

���� Z A K Ł A D  P O G R Z E B O W Y ����

SZYMALA ALEKSANDER 

�wi�toszówka, ul. Szkolna 138 

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

Pozostaj�c z wyrazami szczerych kondolencji w chwilach �alu po stracie osoby bliskiej oferujemy najta�-
szy kompleksowy zakres usług: 

� autokarawan � wie�ce i wi�zanki � przewóz zwłok po terenie całego kraju �  
 sprzeda�  i  dostarczanie trumien � zabieranie zwłok na �yczenie klienta do chłodni �

� mo�liwo�� kremacji zwłok �

� � � � � � � � � � 	 
 � � � 	  � � � � � � � 	 � � � � 	 � � � 	 � � � � � � � 	 � � � � � � � � � � � �

EKSPRESOWA NAPRAWA 

I WYKONANIE PROTEZ 

BIERY, ul. Ogrodowa 

TEL.:    504 131 134 

                                   33 819 48 77 

PROWADZIMY CZ��CI DO ZETORÓW, 
CI�GNIKÓW I MASZYN ZACHODNICH 

43-385 Jasienica, ul. Porzeczkowa 14



10

19

15

10

OGÓLNOPOLSKI 
TURNIEJ 

ROWEROWY 
O PUCHAR WÓJTA 
GMINY JASIENICA
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