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Największe miasto powiatu biel-
skiego przygotowało na najbliższe 
miesiące bogatą ofertę kulturalną 
i rekreacyjną. Dzięki rozwiniętej 
infrastrukturze technicznej placó-
wek kultury i sportu to propozycje 
skierowane do wszystkich miesz-
kańców regionu, poszukujących 
ciekawej rozrywki.
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Dożynki za nami

W większości gmin regionu przełom sierpnia i września był czasem 
świętowania zakończenia tegorocznych żniw. Choć w niektórych miej-
scach deszcz przerywał na chwilę świętowanie, to wszędzie dożynki 
przyciągnęły prawdziwe tłumy mieszkańców miejscowości oraz wielu 
gości, także z miast naszego regionu, zainteresowanych tradycjami 
beskidzkiej wsi.
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Posłowie zdają sprawozdania ze swoich prac w mijającej kadencji Sejmu, a kandydaci do Parlamentu prezentują swoje programy:

kanDyDaCi psl Do seJmu i senatu  
– dodatek  w środku gazety 
mirosława nykiel, poseł po – STR. 7
stanisław pięta, poseł pis – STR. 5
grzegorz puDa, kandydat pis – STR. 3
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gala z nagroDami
Stowarzyszenie „Region Be-
skidy” nagrodziło samorzą-
dy i instytucje, które wzięły 
aktywny udział w realiza-
cji Programu Współpracy 
Transgranicznej Republika 
Czeska – Rzeczpospolita Pol-
ska 2007-2013.

Wśród nagrodzonych zna-
lazł się Powiat Bielski za or-
ganizację konkursu Kulinarne 
Dziedzictwo, Miejsko-Gmin-
ny Ośrodek Kultury w Wi-
lamowicach za organizację 
Wilamowskich Śmiergustów, 
Stowarzyszenie Lokalna Gru-
pa Rybacka „Bielska Kraina” 
za projekt gospodarki rybac-
kiej jako elementu łączącego 
pogranicze polsko-czeskie, 
gmina Porąbka za trzy projek-
ty, a gmina Czechowice-Dzie-
dzice i podległe jej instytucje 
aż za pięć projektów.

N a g r o d y  w r ę c z o n o 
w szczyrkowskim hotelu 
„Elbrus” podczas uroczystej 
gali, która była podsumowa-
niem realizacji kilkuletniego 
programu współpracy trans-

granicznej polsko-czeskiej. 
– Cieszy nas to wyróżnienie. 
Ale najważniejsze, że zreali-
zowane przez nas projekty są 
wykorzystywane przez różne 
grupy, co istotne, nie tylko 
z polsko-czeskiego pograni-
cza – mówi wójt gminy Po-
rąbka Czesław Bułka, który 
odebrał wyróżnienie m.in. 
za rozbudowę miejsc do od-
poczynku i zabawy. Jedno 
z takich miejsc znajduje się 
w Porąbce w pobliżu części 
rekreacyjnej miejscowości. 

Spotkała się tam młodzież 
z Kóz i ich goście z Niemiec, 
którym bardzo spodobała się 
infrastruktura oraz pomysł na 
jej wykorzystanie.

Gmina Porąbka wyróżniona 
została za trzy projekty zreali-
zowane w ramach kategorii: 
rozwój infrastruktury tury-
stycznej i okołoturystycznej 
oraz za projekt promocyjno-
-informacyjny. Łącznie najcie-
kawsze i najbardziej efektywne 
mikroprojekty oceniane były 
w siedmiu kategoriach. (Łu)

powiat na zDJęCiaCh
Pasjonaci fotografii po raz kolejny mogą wziąć udział w konkursie „Powiat Bielski w obiektywie”. Jego 

druga edycja, uwzględniająca zdjęcia sportowo-rekreacyjne i propagujące dziedzictwo kulturowe regionu, 

już rozpoczęła się.

Promocja walorów tury-
stycznych, sportowych i rekre-
acyjnych, a także dotyczących 
szeroko pojętej kultury, imprez 
społeczno-kulturalnych, pejzaży 
i krajobrazów powiatu, czy też 
jego obiektów zabytkowych, 
to założenia konkursu fotogra-
ficznego, którego drugą edycję 
organizuje Biuro ds. Promocji 
Powiatu, Kultury, Sportu i Tu-
rystyki Starostwa Powiatowego 
w Bielsku-Białej.

Konkurs, trwający do 14 
listopada 2015 roku, ma cha-
rakter otwarty w obu katego-
riach – „Sport i rekreacja” oraz 
„Dziedzictwo kulturowe ze 
szczególnym uwzględnieniem 
obiektów zabytkowych”. Skie-
rowany jest zarówno do amato-
rów, jak i osób profesjonalnie 
zajmujących się fotografią. Pod 
uwagę w ocenie brane będą 
wyłącznie prace indywidualne 
związane z powiatem bielskim, 
a więc terenami jego 10 gmin 
– Bestwiny, Buczkowic, Cze-
chowic-Dziedzic, Jasienicy, 
Jaworza, Kóz, Porąbki, Wila-
mowic, Wilkowic i Szczyrku. 
Dla osób wyróżnionych w dru-
giej edycji konkursu prze-
widziano nagrody w postaci 

bonów ufundowanych przez 
firmę Brugi. Wręczone zosta-
ną ponadto nagrody rzeczowe.

Regulamin konkursu „Po-
wiat Bielski w obiektywie” za-
kłada, że dany uczestnik zgłosić 
może na adres e-mailowy: re-
dakcja@powiat.bielsko.pl nie 
więcej, jak trzy zdjęcia w roz-
miarze minimum 2560 x 1920 
pikseli, przy rozdzielczości co 
najmniej 72 dpi i formacie JPG. 
Jednocześnie podać należy swo-
je dane osobowe. Termin nadsy-
łania zdjęć upływa 14 listopada 
br., ogłoszenie wyników nastąpi 
30 listopada. (RED)

gmina oDDaJe Drogę
Gmina Jasienica prze-

kazuje blisko 4-kilome-
t rowy odcinek dawnej 
międzynarodowej drogi 
Bielsko-Cieszyn władzom 
wojewódzkim. Za jej przy-
kładem poszły także Sko-
czów, Hażlach i Dębowiec.

Chodzi o dawną drogę, 
która przez lata łączyła 
Bielsko i Cieszyn, na tere-
nie gminy Jasienica prze-
biegała ona na liczącym 3,7 
km odcinku przez Jasieni-
cę, Biery, Świętoszówkę 
i Grodziec. W tych dwóch 
ostatnich miejscowościach 
droga jest wyjątkowo kręta 
i pokonuje liczne wznie-
sienia, toteż w przeszłości 
bardzo często dochodziło 
tam do wypadków, zwłasz-
cza TIR-ów, zmierzających 
do granicy.

Po wybudowaniu drogi 
ekspresowej S1 dotych-
czasowa droga stała się 
gminną z mocy samej usta-
wy. – Nie mieliśmy nic do 
powiedzenia. Otrzymali-
śmy zniszczoną drogę, bez 
żadnych funduszy na jej 
remont i utrzymanie. A tra-
sa, mimo, że straciła swoje 
międzynarodowe znaczenie, 
w dalszym ciągu jest drogą 
ponadgminną, nawet ponad-
powiatową, bo łączy ze sobą 
odległe miejscowości powia-
tów bielskiego i cieszyńskie-
go. Mimo tego, tylko gmina 
Jasienica ponosiła wydatki 
na utrzymanie odcinka na jej 

terenie: na remonty, oświe-
tlenie i zimowe odśnieżanie 
– mówi wójt gminy Jasieni-
ca Janusz Pierzyna.

Gmina Jasienica nie była 
jedynym samorządem, który 
pozostawiono z problemem 
starych międzynarodowych 
dróg. Tak działo się w całej 
Polsce, a w naszym regionie 
problem z kolejnymi odcin-
kami starej drogi Bielsko-
-Cieszyn ma m.in. gmina 
Goleszów i Dębowiec.

Niedawno jednak ukaza-
ła się nowelizacja Ustawy 
o Drogach Publicznych, 
która pozwala gminom 
pozbyć się tego balastu. 
W czwartek 27 sierpnia 
Rada Gminy Jasienica pod-
jęła uchwałę o pozbawieniu 
drogi kategorii gminnej. 
Tym samym z mocy samej 
ustawy od nowego roku 
stanie się ona drogą woje-
wódzką.(uGJ)

Centrum i koziańskie
Tytułowe nazwy mają dwa 
z trzech rond zlokalizo-
wanych na terenie gminy 
Kozy. Do tej pory nie były 
one nazwane. Urząd Gmi-
ny postanowił rozwiązać 
ten problem w formie kon-
kursu, przeprowadzonego 
wśród mieszkańców.

Przez ki lka tygodni 
każdy z mieszkańców Kóz 
w siedzibie urzędu gminy 
zgłosić mógł swoją pro-
pozycję na nazwę ronda. 
Pod uwagę brano rondo na 
skrzyżowaniu ulic Bielskiej, 
Krakowskiej, Beskidzkiej 
i Kościelnej, na drodze 
krajowej DK52, w samym 
centrum miejscowości, 
oraz rondo przy drodze po-
wiatowej 4482S, a więc na 
skrzyżowaniu ul. Jana III 
Sobieskiego i Nadbrzeżnej.

Pomysłów nazewnictwa 
przedstawiono sporo. Jak 
mówi wójt Kóz Krzysztof 
Fiałkowski, nie jest to przy-
padek. – Mieszkańcy chęt-

nie angażują się w sprawy 
dotyczące naszej gminy. 
I to przedsięwzięcie, które 
zainicjowaliśmy, doskonale 
potwierdziło tę regułę – za-
znacza.

Propozycje od mieszkań-
ców zostały zaopiniowane 
Radzie Gminy. W głoso-
waniu koziańscy radni zde-
cydowali, że ronda zyskają 
nazwy: „Centrum” (DK52) 

oraz „Koziańskie” (4482S). – 
Wprowadzenie nazw pozwoli 
na komunikacyjne uporząd-
kowanie siatki ulic na terenie 
naszej miejscowości. W świa-
domości mieszkańców Kóz 
i okolic szybko powinny 
się przyjąć – uważa wójt 
Fiałkowski. Znaki i tablice 
z nowym nazewnictwem 
rond będą wykonane jeszcze 
w tym roku. (MAN)

ANDRzEJ PŁoNkA 
starosta bielski: 

zainteresowanie pierwszą edycją konkur-
su i ilość nadesłanych prac fotograficznych 
sprawiły, że postanowiliśmy kontynuować 
to przedsięwzięcie. Bez wątpienia powiat 
bielski jest atrakcyjnym miejscem w skali 
całego kraju, co nie znaczy, że nie potrzeba 
go promować. Wręcz przeciwnie, chciałbym, 

aby jak najwięcej ludzi nie tylko znało nasz powiat, ale do niego przy-
jeżdżało. konkurs fotograficzny ma w tym względzie być pomocny. 
Nagrodzone prace w konkursie publikujemy w specjalnym albumie i 
innych wydawnictwach promocyjnych, mając nadzieję, że ktoś zauro-
czony tymi zdjęciami powie: Chciałbym te góry, stawy, zabytki, miejsca 
zobaczyć osobiście. Wówczas my jako władze samorządowe mówimy: 
zAPRASzAMY.

Nazwę rondo „Centrum” zyska to znajdujące się w centralnej części kóz. 
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Dawna międzynarodowa droga 
w Świętoszówce była szczególnie 
niebezpieczna. 
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Wyróżnienia wręczone zostały podczas uroczystej gali.

Fotografia autorstwa Dariusza Szpaka nagrodzona została w pierwszej edycji konkursu.
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kanDyDat z listy pis
Mimo młodego wieku zdobył już duże 

doświadczenie w pracy na rzecz własnego 
regionu. Bielski radny V, VI i VII kadencji 
zabiega o mandat poselski.

W bielskiej Radzie Miejskiej, oprócz in-
nych obowiązków, kieruje Komisją Eduka-
cji i Kultury, której 
podlegają m.in. 
sprawy szkół. – Na 
przykładzie naszych 
prac bardzo wyraź-
nie widać, że należy 
usprawnić system 
edukacji w naszym 
kraju – uważa Grze-
gorz Puda. – Oświata działa tylko dlatego, że 
za utrzymanie szkół odpowiedzialne są gminy 
i powiaty – dodaje kandydat.

Jako mieszkaniec Bielska i regionu in-
teresuje się rozwojem dróg tranzytowych, 
przede wszystkim budową nowych odcinków 
dróg ekspresowych: S1 z Bielska do My-
słowic oraz obejścia Węgierskiej Górki na  
S 69. – Te inwestycje przekraczają możli-
wości miasta, a nawet regionu. Trzeba ich 

realizacji przypilnować w Warszawie – wy-
jaśnia Grzegorz Puda.

Jego rodzina wywodzi się ze Starej Wsi 
oraz Jeleśni i Koszarawy na Żywiecczyźnie. 
On sam – choć urodził się w Bielsku-Bia-
łej, tutaj wychował i temu miastu poświęcił 

swoje dotychczaso-
we zawodowe i oso-
biste życie – chętnie 
wraca w rodzinne 
strony: chodzi po be-
skidzkich szlakach, 
żegluje po wodach 
Jezior Żywieckiego 
i Międzybrodzkiego 

w kaskadzie Soły. Choć więc na wylot po-
znał problemy, z jakimi boryka się Bielsko-
-Biała, dobrze są mu znane również potrzeby 
całego regionu. – Nasza piękna ziemia to 
wspaniały produkt turystyczny. Mieszkańcy 
naszego regionu sami wiedzą, jak o niego 
zadbać, aby go ochronić, a jednocześnie 
przyciągać turystów, tworząc nowe atrakcje 
turystyczne. Władze powinny ich wspierać 
w tych działaniach – dodaje Grzegorz Puda.

ponad 115  
interpelacji i wniosków 

złożył w V, VI i VII kadencji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej Grzegorz Puda jako radny, co czyni go 

rekordzistą pod względem aktywności. Jest także rekordzistą w innej dziedzinie – w wyborach 

do Rady Miejskiej przed rokiem zdobył największą liczbę głosów z wszystkich kandydatów.

„Szanowni Państwo. 
Razem mamy szansę 
zmienić Polskę.”

przygotowania Do remontu
Lada dzień będzie gotowy 
projekt termomodernizacji 
kompleksu szkolnego w Be-
stwince. Po przeprowadze-
niu remontu szkoła znacznie 
zaoszczędzi na ogrzewaniu.

Szkoła liczy sobie kilka-
dziesiąt lat, była budowana 
w czasach, gdy nie liczono 
się z kosztami ogrzewania 
placówki. Toteż ogromny 
kompleks oświatowy dziś zu-
żywa tyle energii, co pozostałe 
trzy placówki szkolne gminy 
Bestwina razem wzięte. – Po 
przeprowadzeniu komplek-
sowej termomodernizacji 
uzyskamy duże oszczędno-
ści. Dlatego zależy nam, aby 
remont przeprowadzić jak 
najszybciej. Do tego potrze-
bujemy projektu – wyjaśnia 
wójt gminy Bestwina Ar-
tur Beniowski.

Zgodnie z projektem obec-
ny dach zostanie zastąpiony 
nowym, o lepszej izolacji 
cieplnej, wymienione będą 
okna, całość ścian zewnętrz-
nych zostanie ocieplona. 
Budowlańcy wymienią także 
dotychczasową, przestarzałą 
instalację grzewczą, zastąpią 
ją ekologiczne i oszczędne ko-

tły gazowe. To właśnie przede 
wszystkim ta zmiana pozwoli 
na uzyskanie oszczędności.

Ponieważ budynek, a wła-
ściwie kompleks połączo-
nych budynków, jest spory, 
instalacja grzewcza zostanie 
podzielona na część przezna-
czoną dla szkoły, przedszko-
la i część sportową, w skład 
której wchodzi sala gimna-
styczna, mała salka do ćwi-
czeń, siłownia. Dzięki temu 
będzie można przykręcić 
temperaturę w szkole np. 
na ferie zimowe, gdy sale 
stoją puste. Odpowiednia 
regulacja temperatury bę-
dzie możliwa także w części 
sportowej, która również 
okresowo bywa słabo wy-

korzystywana, w innych zaś 
porach jest użytkowana przez 
dużą część dnia.

Pieniądze na moderni-
zację szkoły, ok. 4 mln zł, 
będą w większości pochodzić 
z Regionalnych Inwestycji 
Terytorialnych na Subregion 
Południowy, które wcho-
dzą w skład Regionalnego 
Programu Operacyjnego dla 
Województwa Śląskiego na 
lata 2014-2020. Wójt Artur 
Beniowski liczy, że do 2017 
r. prace remontowe zostaną 
zakończone. Jednocześnie 
w przyszłym roku ma powstać 
projekt termomodernizacji bu-
dynku przedszkola i biblioteki 
w Bestwinie, a w 2017 r. – 
przedszkola w Janowicach. (Łu)

karta DużyCh roDzin
Blisko 1,5 mln osób – 
członków rodzin, ma-
jących na utrzymaniu 
przynajmniej trójkę dzie-
ci – zgłosiło się już do mi-
nisterialnego programu 
„Karta Dużej Rodziny”. 
– Zachęcamy do udziału 
w tym programie, bowiem 
dla dużych rodzin korzyści 
są bardzo znaczące – wyja-
śnia I wicewojewoda śląski 
Mirosław Szemla.

Karta Dużej Rodziny 
w obecnej formie to pomysł 
ministra pracy i polityki 
społecznej Władysława Ko-
siniaka-Kamysza. Uczest-
niczące w tym programie 
firmy, głównie usługowe, 
proponują zniżki wszyst-
kim członkom rodzin wie-
lodzietnych, tzn. mających 
na utrzymaniu przynajmniej 
trójkę dzieci. W południowej 
części województwa śląskie-
go do udziału zgłosiły się 
firmy, oferujące zniżki m.in. 
za kursy prawa jazdy, wczasy 
sanatoryjne, zabiegi rehabi-
litacyjne, usługi stomatolo-
giczne, zwiedzanie muzeów, 
zakup opału, czy wykonanie 
zdjęć do dokumentów.

Jak zaznacza wicewo-
jewoda Szemla, dotyczy to 
także rodzin z jednym tylko 
rodzicem, a karta przyznawa-
na jest każdej osobie z takiej 
rodziny. – To realna pomoc, 
jaką możemy rodzinom 
udzielić jako społeczeństwo. 
W całym województwie ślą-
skim i na Podbeskidziu już 
wiele rodzin korzysta z ulg, 
do jakich karta upoważnia. 
Co szczególnie cieszy, maso-
wo zaczęły przyłączać się ko-
lejne osoby – dodaje Szemla.

Do końca sierpnia w wo-
jewództwie śląskim wyda-
nych zostało ponad 120 
tys. Kart Dużej Rodziny, 
które trafiły do ponad 23 
tys. wielodzietnych rodzin. 
W powiecie bielskim sko-
rzystało do tej pory 1324 
rodziny (6825 osób, w tym 
4293 dzieci), w cieszyń-
skim 1403 (7299 – 4616), 
pszczyńskim 1099 (5696 
– 3566), żywieckim 1210 
(6408 – 4086), a w mieście 
Bielsko-Biała 1011 (5164 – 
3303).

Ministerialny program 
w tej formie działa od ub.ro-
ku. Ma za zadanie promować 
model rodziny wielodzietnej, 

jego pozytywny wizerunek, 
a także przyczyniać się do 
umacniania oraz wspiera-
nia rodzin wielodzietnych 
i zwiększenia szans rozwo-
jowych i życiowych dzieci 
oraz młodzieży z takich ro-
dzin.

Jeszcze przed wpro-
wadzeniem rozwiązania 
ogólnopolskiego na wpro-
wadzenie kart wspiera-
j ących  l i czne  rodz iny 
zdecydowało się wiele sa-
morządów. – Programy nie 
konkurują ze sobą, raczej 
się uzupełniają. To do-
brze, że władze wszystkich 
szczebli zainteresowane są 
wsparciem dla wielodziet-
nych rodzin – dodaje wice-
wojewoda Szemla.

W województwie ślą-
skim programy takie funk-
cjonują w 46 na 167 gmin. 
Ponadto, program działa 
na poziomie samorządu 
województwa. Ogólnopol-
ską (rządową) Kartę Dużej 
Rodziny do potwierdzania 
uprawnień członków rodzin 
wielodzietnych, wynikają-
cych z programów samo-
rządowych, wykorzystuje 
13 gmin. (Łu)

Budynek oświatowy w Bestwince wkrótce przejdzie termomodernizację.
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założyCiel wróCi Do Jaworza?
Pochodzący z połowy 

XIX wieku obraz, przed-
stawiający barona Jerzego 
Ludwika Laszowskiego, 
jednego z założycieli Ja-
worza, może już wkrótce 
wrócić na swe stare wło-
ści. Inicjatywę nabycia 
dzieła malarskiego podjęli 
członkowie Stowarzysze-
nia Jaworze-Zdrój.

Od 1 września 2015 r. 
wśród mieszkańców Ja-
worza organizowana jest 
publiczna zbiórka pienię-
dzy. Potrzeba 15 tys. zł, 
by obraz nieznanego ma-
larza, z wizerunkiem Je-
rzego Ludwika hrabiego 
Laszowskiego herbu Na-
łęcz, powrócił do Jaworza. 
A jest to postać ważna dla 
dziejów Jaworza. Baron 
Laszowski należy bowiem 
do grona założycieli miej-
scowości.

Do dziś zachował się 
tylko ten jeden jego wi-
zerunek. Na portrecie, 

o którego nabycie zabie-
ga teraz Stowarzyszenie 
Jaworze-Zdrój,  baron 
ukazany został w półpo-
staci, odziany w XVIII-
-wieczny, błękitny surdut 
ze srebrnymi guzikami. 
Lewa dłoń wsparta jest 
o blat, na którym stoi 
biały ceramiczny kubek 
z napisem „Carlsbaad”, 
co prawdopodobnie ozna-

cza, że obraz namalowano 
właśnie w trakcie podróży 
byłego właściciela Jawo-
rza do wód w celach lecz-
niczych. Obraz zawiera 
także herb Nałęcz, od 
którego pochodzi nazwa 
„Nałęże”. Z malarskiego 
dzieła dowiadujemy się 
ponadto, że J.L.Laszow-
ski urodził się w 1718 
r., zaś portret powstał 
w roku 1779.

Losy obrazu nie są do 
końca jasne. Pierwotnie 
jego lokalizacją było 
Jaworze, na początku 
XX w. trafił do Austrii, 
a następnie jako spadek 
w ręce  Diany Voigt -
-Firon. Po jej śmierci 
w 2009 r. znalazł się na 
rynku antykwarycznym 
w Austrii ,  skąd prze-
wieziono go do Polski. 
Jeden z miłośników hi-
storii Śląska Cieszyń-
skiego portret barona 
Laszowskiego wypatrzył 

w ofercie krakowskiej ga-
lerii, co uchroniło dzieło 
przed zniknięciem.

Ponieważ gmina Ja-
worze nie może bezpo-
średnio nabyć obrazu, 
w jego sprowadzenie 
zaangażowało się Stowa-
rzyszenie Jaworze-Zdrój, 
które na okres półroczny 
ogłosiło publiczną zbiór-
kę pieniędzy. Pierwsze 
środki finansowe na ten 
cel zgromadzono pod-
czas „Jaworzańskiego 
Września”. Wciąż jednak 
sporo brakuje, by uzyskać 
kwotę niezbędną do wy-
kupienia obrazu. – Gmina 
powinna dbać o swoje do-
bra kulturowe. Obraz ma 
właśnie szansę wrócić po 
wielu latach do Jaworza, 
gdzie mógłby świadczyć 
o jakże ciekawej i boga-
tej historii naszej miejsco-
wości – mówi Radosław 
Ostałkiewicz, wójt Jawo-
rza. (RAF)

obraz przedstawiający barona 
Jerzego Ludwika Laszowskiego, 
jednego z założycieli Jaworza, 
może powrócić tu już w nieda-
lekiej przyszłości.
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Bałkańskie tournée Bestwiny

Regionalny Zespół 
Pieśni i Tańca „Bestwi-
na” wystąpił w sierpniu 
podczas II Spotkań 
Folklorystyczno-Mu-
zycznych „Polska – 
Polonia – Macedonia”.

Zespół z tańcem, 
muzyką i  śpiewem 
wystąpił w mieście 
Ochryda w południo-
wo-zachodniej Ma-
cedonii, położonym 
nad pięknym Jeziorem 
Ochrydzkim u stóp 
gór Galiczica. Artyści 
z Bestwiny zaprezen-

towali tradycje gminy 
oraz kultury Lachów 
Zachodnich. W festi-
walu wzięli udział na 
zaproszenie Stowarzy-
szenia Polsko-Mace-
dońskiego „Wardar”. 
Sam festiwal był czę-
ścią większej imprezy 
folklorystycznej, a na 
ulicach miasta człon-
kowie zespołu „Be-
stwina” mieli okazję 
zetknąć się z muzyką 
i tańcem innych grup 
regionalnych z całe-
go świata.

Wyjazd do Mace-
donii był okazją do 
zwiedzenia większej 
c z ę ś c i  B a ł k a n ó w . 
Członkowie zespołu 
połączyli wypoczynek 
ze zwiedzaniem, zo-
baczyli m.in. Albanię, 
Medziugorie w Bośni 
i Hercegowinie oraz 
Dubrownik – chorwac-
ką „Perłę Adriatyku”. 
Pełni wrażeń i nowych 
doświadczeń artystycz-
nych wrócili do Polski 
z nową energią do mu-
zyki i tańca. (R)

zespół występował w ochrydzie w Macedonii.

Fo
to

: a
rc

h.
 ze

Sp
oŁ

u



WRZESIEŃ 2015

BESKIDZKA
gazeta 5

www.gazetabeskidzka.pl 

stanisław pięta
poDsumowanie kaDenCJi posła pis

Gospodarka, polityka, a przede wszystkim edukacja historyczna to kwestie, jakie poseł Prawa i Sprawiedliwości obecnej, VII, a wcześniej również V i VI kadencji 

Sejmu RP uważa za szczególnie ważne w swojej pracy parlamentarnej i społecznej. To właśnie lekcje patriotyzmu najlepiej go charakteryzują i czynią rozpozna-

walnym w polskiej polityce. Tak naprawdę jednak większość swych parlamentarnych działań koncentruje na rozwiązywaniu problemów swego regionu.

Praca parlamentarzysty 
– poza najbardziej znanym 
występowaniem przez posłów 
z trybuny sejmowej – koncen-
truje się na pracy legislacyjnej 
w komisjach i podkomisjach, 
składaniu interpelacji i zapytań 
poselskich, a także spotkaniach 
z wyborcami. – Odpowiadam 
na większość zaproszeń i próśb 
o pomoc, zwłaszcza w spra-
wach, w których potrzebna jest 
interwencja na wyższym stop-
niu – mówi parlamentarzysta.

tRoSkA o PAMięć
Życiową misją posła Stani-

sława Pięty jest walka o pamięć 
o bohaterach, którzy walczyli za 
wolną Polskę. Przede wszyst-
kim o Żołnierzach Wyklętych, 
jak zwykło się nazywać nie-
podległościowe formacje bojo-
we, które nie przerwały walki 
po wyparciu przez Rosję So-
wiecką okupanta niemieckiego 
z polskich ziem. Przewodniczy 
Parlamentarnemu Zespołowi 
Tradycji i Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych, a wiele z jego wy-
stąpień sejmowych dotyczyło 
właśnie godnego upamiętnie-
nia tamtych żołnierzy.

Interweniował, gdy prezes 
Narodowego Banku Polskiego 
odrzucił apel 150 parlamenta-
rzystów o uczczenie wybiciem 
na monetach postaci takich 
bohaterów, jak Witolda Pilec-
kiego, Danuty Siedzikówny 
„Inki”, czy Zygmunta Szen-
dzielarza „Łupaszki”. Domagał 
się uhonorowania przez Sejm 
pułkownika Ryszarda Ku-
klińskiego. Gorąco apelował 
również przeciwko likwidacji 
Instytutu Pamięci Narodowej 
– Komisji Ścigania Zbrodni 
przeciwko Narodowi Polskie-
mu, która stała się w pewnym 
momencie przedmiotem deba-
ty sejmowej.

Ta tematyka działalności 
posła Stanisława Pięty nie 
ogranicza się jedynie do try-
buny sejmowej. Od pięciu lat 
prowadzi bielskie Marsze Pa-
mięci Żołnierzy Wyklętych, 
a ostatnio zaangażował się 
w organizację Rajdu Górskie-
go im. Ks. Rudolfa Marszałka 
ps. „Opoka” oraz ufundował 
nagrody w Konkursie Wie-
dzy Historycznej o Żołnier-
zach Wyklętych, jaki odbył 

się w Liceum Katolickiego 
Towarzystwa Kulturalnego. 
Współfinansował postawienie 
w Milówce obelisku Antonie-
go Bieguna „Sztubaka” i jego 
żołnierzy. – To są postaci, które 
należy stawiać za wzór młode-
mu pokoleniu – wyjaśnia poseł.

PoLAk PoLAkoM
Poseł PiS Stanisław Pięta 

chętnie angażuje się w pomoc 
Polakom poza granicami kraju. 
Uważa, że to przede wszystkim 
właśnie im powinniśmy jako 
kraj pomagać, nie zaś imigran-
tom z krajów arabskich. Z try-
buny sejmowej apelował do 
Ministra Spraw Zagranicznych 
o wprowadzenie korzystnych 
zasad finansowania Polonii 
i Polaków mieszkających poza 
granicami kraju, które zmniej-
szono na rzecz zwiększenia 
budżetów konsulów. Zwrócił 
się też o interwencję u władz 
białoruskich, gdy tamtejsze 
KGB zatrzymało katolickiego 
księdza Władysława Lazara.

Zaangażował  s i ę  t eż 
w zbiórkę pieniędzy na pomoc 
dla Polaków w Berdiańsku, 
gdzie w pierwszej kolejności 
odczuto skutki napaści Ro-
sji na Ukrainę. Dla polskich 
dzieci z Ukrainy, dzięki spon-
sorom z bielskiej spółdzielni 
„Pokój”, zorganizował prezent 
w postaci 100 kg krówek, które 
osobiście im zawiózł. Z kolei 
z myślą o Polakach na Białorusi 
poprowadził zbiórkę polskich 
książek, które następnie rów-
nież dostarczył.

Pomoc potrzebującym także 
ma swoje stałe miejsce w pra-
cy posła PiS Stanisława Pięty 
i jego współpracowników. Tak 
rozdysponowano 12 ton jabłek, 
które za pośrednictwem parafii 
w Łodygowicach i grupy wo-
lontariuszy trafiły do domów 
pomocy społecznej, domów 
dziecka, Towarzystwa Brata 
Alberta, zakładów opiekuń-
czych. Włączył się również 
w zbiórkę makulatury, z której 
dochód przeznaczony był na 
budowę studni w chrześcijań-
skim Południowym Sudanie.

WŚRóD LuDzi
Nie wszyscy zdają sobie 

jednak sprawę, że poseł Sta-
nisław Pięta większość swojej 

parlamentarnej działalności po-
święcił nie sprawom pamięci 
historycznej, a rozwiązywaniu 
problemów regionu, mieszkań-
ców swojego okręgu wybor-
czego. – W przeszłości byłem 
drobnym przedsiębiorcą, praw-
nikiem i nauczycielem. Spra-
wy zwykłych ludzi, ich pracy 
i borykania się z różnego ro-
dzaju urzędami znam bardzo 
dobrze. Z chęcią podejmuję się 
interwencji – mówi poseł PiS 
Stanisław Pięta.

Jako pierwszy na prośbę 
mieszkańców interweniował 
w sprawie uciążliwości, jaką 
sprawia odór ze składowiska 
odpadów w Lipniku. Podob-
nie się stało, gdy zwrócili się 
do niego mieszkańcy bielskiej 
Olszówki, skarżący się na na-
rastające zagrożenie ze strony 
spalarni odpadów medycznych 
przy Szpitalu Wojewódzkim. 
– Potem sprawy nabrały już 
właściwego biegu, cieszę się, 
że moja interwencja pomogła 
– mówi poseł Stanisław Pięta.

Z kolei od Ministra Zdro-
wia zażądał reakcji, gdy 
NFZ ograniczał kontrakt dla 
Zakładu Opiekuńczo-Lecz-

niczego Sióstr Boromeuszek 
w Cieszynie, co stwarzało za-
grożenia dla podopiecznych, 
a także wtedy, gdy z powodu 
nadwykonań zabiegów Be-
skidzkie Centrum Onkologii 
– Szpital Miejski im. Jana 
Pawła II w Bielsku-Białej za-
czął popadać w długi, a NFZ 
zwlekał z przekazaniem pienię-
dzy. Protestował również, gdy 
Śląski Oddział NFZ został po-
szkodowany podczas wypłaty 
funduszu zapasowego.

Interwencje dotyczyły 
również m.in. budowy bez-
piecznego skrzyżowania 
na DK1 w Czechowicach-
-Dziedzicach, co po kilku 
latach doszło do skutku. 
Bezpieczeństwa mieszkań-
ców Skoczowa bronił, zwra-
cając się z pytaniem o stan 
techniczny urządzeń wod-
nych na Wiśle i domagając 
się interwencji Regionalnego 
Zarządu Gospodarki Wodnej 
w Gliwicach. Podobnie było 
z zapytaniem w sprawie 
przywrócenia połączeń ko-
lejowych na Żywiecczyźnie, 
do czego ostatecznie również 
doszło. Już w 2013 r. wraz 

z grupą posłów domagał się 
działań, aby zwalczać pla-
gę zwolnień z WF-u, czego 
Ministerstwo podjęło się 
ostatnio podczas specjalnej 
akcji. Pytał również, dlacze-
go zlikwidowano stypendia 
sportowe dla zwycięzców 
pucharów świata i pucharów 
Europy, które motywowały 
sportowców do treningów.

Analizował również przy-
padki nieprawidłowości, na 
jakie zwracali mu uwagę miesz-
kańcy regionu. M.in. zgodę na 
wydobycie węgla kamiennego 
na terenie Hażlacha i Zebrzy-
dowic przez czeską firmę bez 
jakichkolwiek uzgodnień z wła-
dzami tych gmin i z zagroże-
niem dla domów mieszkańców. 
Domagał się radykalniejszych 
działań w sprawie rozjeżdża-
nych przez motocyklistów 
i quady beskidzkich lasów 
i ścieżek. Za naganne uznał 
praktyki, stosowane przez wy-
kładowcę bielskiej Akademii 
Techniczno-Humanistycznej, 
który studentów zobowiązał 
do korzystania z płatnej strony 
internetowej, administrowanej 
przez tegoż wykładowcę.

MiEJSCA PRACY
Dobrobyt regionu to przede 

wszystkim dobrobyt jego 
mieszkańców, a zwłaszcza 
możliwość pracy. Dlatego 
też w poselskiej działalności 
Stanisława Pięty nieustannie 
pojawiają się interwencje zwią-
zane z likwidacją miejsc pracy, 
przede wszystkim w górnic-
twie. Pytał rząd, jak to moż-
liwe, że polskie państwowe 
spółki węglowe chcą likwido-
wać kopalnie jako nieopłacal-
ne, gdy tymczasem zagraniczni 
inwestorzy zamierzają w Pol-
sce budować kopalnie, widząc 
w tym możliwość osiągnięcia 
zysków. Interweniował w spra-
wie planowanych zwolnień 
górników z czechowickiej 
kopalni „Silesia”, likwidacji 
Kopalni Węgla Kamiennego 
Krupiński w gminie Suszec, 
a także niepewnej przyszłości 
kopalni „Piast”.

Przez całą kadencję pytał 
również o postęp w sprawie 
budowy drogi ekspresowej 
S69. Zaprotestował, gdy tzw. 
obejście Węgierskiej Górki 
znalazło się na liście rezerwo-
wej, interweniował w sprawie 
wypłat dla podwykonawców, 
gdy główny wykonawca nie 
wypłacił im pieniędzy. – 
Drogi ekspresowe są ważne 
dla rozwoju całego regionu, 
przyczynią się do powstania 
nowych firm i miejsc pracy. 
Rolą parlamentarzystów jest 
przypilnować, aby jak najszyb-
ciej powstały – mówi poseł 
Stanisław Pięta.

poLityka

90  
interpelacji

złożył w czasie tej kadencji 

Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej 

poseł Prawa i Sprawiedliwości 

Stanisław Pięta. Dodatkowo 

w tym samym okresie zadał 

również 49 zapytań poselskich. 

Większość z nich dotyczyła 

problemów mieszkańców 

regionu, w drugiej kolejności 

– godnego upamiętnienia 

bohaterów najnowszej historii 

Polski. Ponad 100 razy zabierał 

też głos z trybuny sejmowej.

artyKuŁ SponSorowany
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kanalizaCJi Ciąg Dalszy
Blisko cztery kilometry głównego kolektora sieci kanalizacji w Jaworzu zostaną wykonane do końca listopada. Kolejny etap zadania, zapoczątkowanego w roku 

2010, doskonale wpisuje się w uzdrowiskowe dążenia gminy.

Gmina Jaworze należy 
do grona tych miejscowo-
ści, które już wiele lat temu 
postawiły na zapewnienie 
mieszkańcom odpowiednich 
warunków wodno-ścieko-
wych. Budowa sieci kanali-
zacyjnej rozpoczęła się tu po 
przyznaniu dofinansowania 
w styczniu 2010 r. Aż do 
ub.roku, wykonując przeszło 
40 kilometrów sieci w pięciu 
etapach, gminę skanalizowa-
no w ponad 95 proc.

Obecnie kontynuacją szero-
ko zakrojonych działań będzie 
VI etap. Jego realizację przewi-
dziano do końca listopada br., 
natomiast do czerwca 2016 r. 
wszystkie domostwa mają zo-
stać podłączone do sieci. Ko-
lejne 4 km głównego kolektora 
zamontowane będą od granicy 
z Wapienicą wzdłuż torów ko-
lejowych. Inwestycja, prócz 

zaplanowanej rozbudowy sieci 
kanalizacyjnej, obejmie odtwo-
rzenie nawierzchni asfaltowych 
ul. Cedrowej, Lipowej, Agresto-
wej, Głogowej i Kasztanowej. 

Gmina pozyskała ponadto środ-
ki na samochód specjalistyczny 
do czyszczenia kanalizacji, wy-
posażony w zbiornik o pojem-
ności 6 tys. litrów, co pozwoli 

zadbać o odpowiednio wysoką 
jakość przepustów sieci.

Wspomniane powyżej in-
westycje kosztować będą 3 
mln zł. Blisko 85 procent to 

środki z unijnego Programu 
Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko. Umowę na do-

finansowanie zawarto na prze-
łomie sierpnia i września tego 
roku. (RAF)

surowCe Do oDDania

Już od kilku lat w Bielsku-
-Białej i regionie regularnie 
organizowana jest akcja pod 
hasłem „Drzewko za surow-
ce”. Ekologiczne przedsię-
wzięcie odbędzie się po raz 
kolejny w październiku.

To doskonała okazja, by 
za jednym razem pozbyć się 
większych ilości zalegającej 
makulatury, puszek alumi-
niowych, butelek typu PET 
i szklanych oraz nieprzy-
datnego już małego sprzętu 

AGD czy RTV. W zamian 
uczestnicy akcji „Drzewko za 
surowce” tradycyjnie otrzymu-
ją sadzonki drzew lub kwiat-
ka ogrodowego.

Jesienną odsłonę ekolo-
gicznej inicjatywy zaplano-
wano w tym roku w dniach 
8-10 października. Miejscem 
będzie Punkt Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunal-
nych (PSZOK), zlokalizowa-
ny w Bielsku-Białej przy ul. 
Krakowskiej 315. (RAF)

oCzyszCzalnia Do rozBuDowy
Gmina Wilamowice uzy-
skała dofinansowanie na 
realizację ważnego projektu 
z zakresu gospodarki wod-
no-ściekowej. Rozbudowę 
i częściową modernizację 
przejdzie oczyszczalnia ście-
ków w Pisarzowicach.

Wspólnymi staraniami 
samorządów Wilamowic 
i pobliskich Kóz, będących 
właścicielami oczyszczalni 
w Pisarzowicach, zawarto 
przed kilkoma laty poro-
zumienie o konieczności 
dalszego inwestowania 
we wspomniane miejsce. 
Teraz został poczyniony 
krok przybliżający do sfi-
nalizowania tych planów. 
W ostatnim dniu sierpnia 
w siedzibie Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach jego prezes 
Andrzej Pilot oraz burmistrz 

Wilamowic Marian Trela 
podpisali umowę o dofinan-
sowaniu projektu „Rozbu-
dowa oczyszczalni ścieków 
w Pisarzowicach”.

Jak zapewnia burmistrz 
Marian Trela, to ważna in-
westycja z ekologicznego 
punktu widzenia. Istotny jest 
również wymiar społeczny 

zadania. – Nowoczesna in-
frastruktura techniczna służyć 
będzie naszym mieszkańcom. 
Poprawi się stan środowiska 
naturalnego, inwestycja za-
gwarantuje dalszą ochro-
nę wód powierzchniowych 
i gruntowych – zaznacza bur-
mistrz Wilamowic. Zakres 
przedsięwzięcia obejmuje 
zwiększenie przepustowości 
oczyszczalni, optymalizację 
procesu mechaniczno-biolo-
gicznego oczyszczania oraz 
przeróbki osadów.

Projekt, który jest kolej-
nym elementem proekolo-
gicznych działań samorządu 
Wilamowic, dofinansowany 
został ze środków Unii Euro-
pejskiej, w ramach Programu 
Infrastruktura i Środowisko. 
Całkowity koszt inwestycji to 
nieco ponad 4,6 mln zł, z cze-
go wsparcie finansowe sięga 
kwoty przekraczającej 3 mln 
zł. (MAN)

Poprzednio akcja „Drzewko za surowce” została przeprowadzona wczesną 
wiosną. 
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Podpisana umowa gwarantuje dalszą rozbudowę oczyszczalni ścieków 
w Pisarzowicach. 

RADoSŁAW oStAŁkiEWiCz
 wójt gminy Jaworze:

to już ostatni projekt kanalizacji 
w naszej gminie o takiej warto-
ści. W kolejnych latach wykona-
ne zostaną mniejsze zadania. 
Działania te mają oczywiście 
ścisły związek z dążeniami do 
uzyskania przez Jaworze statusu 
uzdrowiska.
Na bieżąco staramy się przyłączać 
poszczególne domostwa do sieci kanalizacyjnej. Generalnie większość 
mieszkańców nie widzi w tym żadnego problemu, jest na tyle zdyscy-
plinowana, że nawet dopinguje nas do możliwie szybkich działań. za to 
należą się podziękowania. Naszym zadaniem jest natomiast podłączenie 
wszystkich gospodarstw, objętych inwestycjami w zakresie kanalizacji. 
Procedurę przyłączenia będziemy z całą stanowczością egzekwować, bo 
nie możemy sobie pozwolić na to, aby przyznane nam ogromne środki 
pieniężne nie zostały wykorzystane.

Jaworze do tej pory zostało skanalizowane w 95 proc. Liczba ta wkrótce jeszcze wzrośnie.
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region intensywnie się rozwiJa
Z poseł na Sejm Mirosławą Nykiel rozmawiamy o inwestycjach i działaniach, służących rozwojowi regionu.

Redakcja: Mija kolejna 
kadencja Sejmu RP. Czy 
z perspektywy naszego 
beskidzkiego regionu mo-
żemy mówić o okresie dal-
szego rozwoju?
Mirosława Nykiel: Zdecydo-
wanie był to pozytywny czas 
dla regionu. W dużej mierze 
wykorzystaliśmy ten okres 
na działania, zmierzające do 
rozwoju przemysłu i wzrostu 
gospodarczego. Przykładów 
daleko szukać nie trzeba. 
W 2012 r. uczestniczyłam 
w otwarciu kolejnej fabryki 
TRW Automotive Holdings 
Corp. w Bielsku-Białej. To, 
że światowy lider, produku-
jący systemy bezpieczeństwa 
do samochodów, zainwestował 
tu swoje środki, jest powodem 
do dumy.

Dzięki realizacji zadania 
powstało przecież kolejnych 
700 nowych miejsc pracy dla 
bielszczan i mieszkańców re-
gionu. Takie przedsiębiorstwa 
korzystnie wpływają na rozwój 
społeczeństw i poprawę jako-
ści życia mieszkańców. Cieszę 
się niezmiernie, że mogłam 
przyczynić się do powstania 
fabryki, pomagając choćby 
przy uzyskaniu niezbędnych 
pozwoleń na budowę. Nowe 
miejsca pracy, kwestie bezro-
bocia – to te aspekty życia spo-
łecznego, które w powszechnej 
opinii uważane są za kluczowe. 
Ta inwestycja to przykład, że 
zrobiliśmy coś dla ludzi w lo-
kalnym wymiarze.

Wspomniała pani o branży 
motoryzacyjnej. Podczas 
sejmowych posiedzeń wy-
stępowała pani kilkukrotnie 
w celu przedstawienia sy-
tuacji na rynku motoryza-
cyjnym w kraju. Ten temat 
także dotyczy regionu, mia-
sta Bielska-Białej.
M.N.: Dobre lata dla pol-
skiej motoryzacji były wyni-
kiem koniunktury światowej, 
a wraz z narastaniem kłopotów 
dla branży motoryzacyjnej na 
świecie, również i polskie 
przedsiębiorstwa zmuszone 
były do stopniowego zmniej-
szania produkcji. Pogarszają-
ca się koniunktura światowa 
i europejska spowodowała, 
że zmniejszyła się sprzedaż. 
Mniejszy popyt na auta oso-
bowe i dostawcze sprawił, że 
w Polsce automatycznie mu-
siało nastąpić ograniczenie 
produkcji i zatrudnienia.

Ten temat interesował mnie 
szczególnie z tego powodu, że 
w Bielsku-Białej działa wiele 

firm, powiązanych swoją spe-
cyfiką z firmą Fiat Auto Po-
land. Polska nieprzypadkowo 
stała się europejskim zagłę-
biem produkcji komponen-
tów motoryzacyjnych i części 
zamiennych dla wielu świa-
towych marek. Mamy w tej 
dziedzinie nie tylko tradycje, 
ale i osiągnięcia, wiedzę oraz 
fachowców. Należy dążyć do 
tego, aby na miarę możliwo-
ści utrzymać aktualną bazę 
produkcyjną, rozszerzać rynki 
zbytu dla polskiej produkcji 
i „odmłodzić” park samocho-
dowy w Polsce i naszym regio-
nie, a także wspierać rozwój 
firm w Strefach Ekonomicz-
nych.

Końcem 2013 r. uczestniczy-
ła pani w wydarzeniu bardzo 
ważnym dla regionu. Otwar-
ta została nowa kolej linowa 
na Skrzyczne, na odcinku 
z Jaworzyny. Czy Szczyrk 
odzyskuje swoją pozycję?
M.N.: Tej inwestycji wycze-
kiwaliśmy od wielu lat. Mi-
łośnicy sportów zimowych 
wielokrotnie dawali upust 
swojemu niezadowoleniu, że 
w Beskidach trudno o komfort 
i odpowiednio wysoką jakość 
do uprawiania narciarstwa. Ale 
to się zmienia. Byłam jedną 
z tych osób, która wszelkie dą-
żenia do zmodernizowania ko-
lei linowej w pełni popierała.

Odpowiadając na pytanie 
– Szczyrk znów może stać 
się polską stolicą sportów 
zimowych. Wiele dobrego 
w tym kierunku robi dyrektor 
Centralnego Ośrodka Sportu 

Grzegorz Kotowicz, który jako 
sportowiec doskonale rozumie 
potrzeby w zakresie dbania 
o odpowiednią infrastrukturę 
sportowo-rekreacyjną.

Szczyrk jest dzięki temu 
coraz bardziej atrakcyjny 
także dla inwestorów. Swoje 
pieniądze, na gruntowną mo-
dernizację tras narciarskich, 
mają ulokować tu Słowacy. 
I nie jest to wcale przyszłość 
odległa. Ale myślimy przede 
wszystkim o mieszkańcach 
Szczyrku i regionu beskidz-
kiego. Bo żyje tu też mnóstwo 
ludzi, którzy regularnie cho-
dzą po górach, na szlakach 
spędzają swój wolny czas. 
Nowoczesna kolej linowa na 
Skrzyczne to ważna inwe-

stycja dla rozwoju turystyki. 
Region na tym skorzysta. Nie 
mam co do tego żadnych wąt-
pliwości.

Poprawia się także stan 
dróg. Do Żywca jedziemy 
już otwartym odcinkiem tra-
sy ekspresowej S69. Napły-
nęły ostatnio optymistyczne 
informacje o bliskiej budo-
wie drogi S1 z Bielska-Białej 
do Mysłowic.

Od kilku lat mojej obec-
ności w Sejmie zajmuję się 
szczególnie sprawą budowy 
odcinka trasy S1 Kosztowy-
-Bielsko-Biała. Inwestycja ta 
powróciła dzięki naszym sta-
raniom z listy rezerwowej na 
listę podstawową Rządowego 

Programu Budowy Dróg Kra-
jowych na lata 2014-2023.

O jej wadze nie trzeba niko-
go przekonywać. Budowa tego 
odcinka to szansa na poprawę 
komunikacji dla całego Podbe-
skidzia. Obecnie ruch odbywa 
się głównie krajową „jedynką”, 
a wiemy doskonale, w jakim 
jest ona stanie. Nie tylko dla 
bielszczan trasa S1 ma abso-
lutnie kluczowe znaczenie. 
Zadbamy dzięki tej inwestycji 
o bezpieczeństwo, komfort 
jazdy i możliwość szybszego 
przemieszczenia się. Region 
Bielska-Białej i okolic zyska 
jeszcze pod kątem przemysło-
wym. Będzie to dodatkowy 
atut dla potencjalnych inwe-
storów.

Kto jeszcze kilkanaście 
lat temu mógłby pomyśleć, 
że przejazd z Bielska-Białej 
do Żywca zajmie parę minut? 
Dziś tak właśnie jest. Drogę 
ekspresową S69 przemierza 
się bardzo wygodnie. Dociera 
do mnie wiele pozytywnych 
sygnałów, że wreszcie jest 
tak, jak być powinno. Sa-
morządy na Żywiecczyźnie 
zabiegają o to, aby powstało 
również obejście Węgier-
skiej Górki.

Jeśli całość wspomnianych 
powyżej zadań w zakresie in-
frastruktury drogowej zostanie 
zrealizowanych, to będziemy 
fantastycznie skomunikowa-
nym regionem. Do tego kon-
sekwentnie dążymy. Sama 
w mijającej kadencji złożyłam 
liczne interpelacje i zapytania, 
by drogowe inwestycje na Pod-
beskidziu przyspieszyć.

A na co warto zwrócić uwagę 
w kwestii wsparcia przedsię-
biorców, czy inicjatyw spo-
łecznych i prozdrowotnych 
w kontekście regionu Podbe-
skidzia?
M.N.: Takie zagadnienia były 
przedmiotem moich zainte-
resowań w ostatnich latach. 
Spośród blisko 200 interwencji 
zwracałam się m.in. z postula-
tami zaprzestania funkcjono-
wania spalarni przy Szpitalu 
Wojewódzkim w Bielsku-Bia-
łej, czy pomocy w pozyskaniu 
środków na zakup tomografu 
komputerowego dla bielskiego 
Szpitala Pediatrycznego.

Zapytania poselskie do-
tyczyły w tej kadencji m.in. 
modernizacji infrastruktury ko-
lejowej na odcinku z Katowic 
do Bielska-Białej oraz zmiany 
warunków i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego 
dla miasta Bielska-Białej. Żywo 
interesują mnie także wszelkie 
plany inwestycyjne w regio-
nie, temat rewitalizacji linii 
kolejowej nr 97 Żywiec-Sucha 
Beskidzka. Wśród 42 interpela-
cji poselskich znalazły się rów-
nież i takie, które można śmiało 
określić jako szczególnie wy-
magające wsparcia, jak dofinan-
sowanie budowy i codziennej 
działalności stacjonarnych ho-
spicjów, czy kontraktowanie 
z NFZ świadczeń długotermi-
nowej opieki pielęgniarskiej.

Na co zamierza pani zwrócić 
uwagę w kolejnej kadencji?
M.N.: Moje działania w na-
stępnej kadencji będą skupiały 
się na obszarach, dotyczących 
rozwoju gospodarki i two-
rzenia nowych miejsc pracy, 
działań na rzecz optymalnej 
współpracy biznesu z nauką, 
rozwoju małych i średnich 
przedsiębiorstw oraz gospodar-
ki innowacyjnej, a także wspie-
rania rozwoju odnawialnych 
źródeł energii. Będę dążyć do 
niższych cen energii, optymal-
nego wykorzystania środków 
unijnych w celu zwiększenia 
konkurencyjności gospodar-
ki, rozwoju miejsc pracy, 
zwłaszcza dla młodych ludzi 
oraz wsparcia wszelkich rzą-
dowych i obywatelskich dzia-
łań na rzecz ludzi starszych 
i osób niepełnosprawnych.

Sporo pracy zostało już 
wykonane, ale mam też świa-
domość, że wiele jest jeszcze 
do zrobienia. Dostrzegam 
jednocześnie, jak ważne 
jest działanie zwłaszcza na 
rzecz regionu.

MateriaŁ proMocyJny
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sport ma się tu DoBrze
Centralny Ośrodek Sportu – Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Szczyrku jest miejscem, do którego z chęcią przyjeżdża wielu znanych sportowców. 

Korzystając z doskonałych warunków, w przyjaznym beskidzkim klimacie, mogą przygotować tu odpowiednią formę. Z roku na rok nowoczesny kompleks 

sportowy w Szczyrku się zmienia. Oddają to zdjęcia, którymi ośrodek przybliżamy w pełnej okazałości.

końcem 2013 r. uruchomiona została nowoczesna kolej linowa na odcinku ze stacji Jaworzyna na szczyt Skrzycznego. 
to komfortowa, czteroosobowa kanapa, która zapewnia dużą przepustowość użytkowników.
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od września ubiegłego roku z obiektów Centralnego ośrodka Sportu w Szczyrku korzysta Szkoła Mistrzostwa 
Sportowego Polskiego związku Piłki Siatkowej. Młode zawodniczki m.in. rozgrywają tu swoje mecze ligowe.

o możliwej rozbudowie bazy narciarskiej w Szczyrku, m.in. o całoroczną trasę do uprawiania narciarstwa biego-
wego, rozmawiali nie tak dawno przy skoczniach CoS minister sportu i turystyki Adam korol (pierwszy z lewej), 
dyrektor Szkoły Mistrzostwa Sportowego Sportów zimowych Jarosław konior oraz dyrektor CoS-oPo w Szczyrku 
Grzegorz kotowicz.

ośrodek na Skrzycznem dysponuje systematycznie modernizowanymi trasami narciarskimi, w tym taką, która 
uzyskała przed kilkoma miesiącami homologację Międzynarodowej Federacji Narciarskiej FiS. W lutym odbyły 
się tu alpejskie mistrzostwa Polski.

Nowoczesna kolej linowa na Skrzyczne została zaprezentowana podczas 
Pikniku olimpijskiego w Warszawie, na którym stoisko CoS cieszyło się 
dużym zainteresowaniem.

W skład kompleksu sportowego w Szczyrku wchodzi boisko ze sztuczną 
nawierzchnią, na którym bardzo często można zobaczyć aktywnie spę-
dzającą czas młodzież.

 Latem tego roku została odrestaurowana i powiększona baza pobytowa 
CoS-oPo w Szczyrku. Pokoje są tu komfortowe i przestronne.

Dwa boiska do siatkówki plażowej i trzy korty tenisowe z nawierzchnią 
ziemną oraz jeden z nawierzchnią sztuczną uzupełniają wiosenno-letnią 
ofertę szczyrkowskiego Centralnego ośrodka Sportu.

W nowej hali sportowej życie już tętni. odbyła się tu rywalizacja w ramach 
ogólnopolskiej olimpiady Młodzieży w siatkówce.

W maju br. CoS Szczyrk włączył się w organizację biegu na Skrzyczne, któ-
rego trasa wiodła niemal na całej długości pod kolejką linową.
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hala uroCzyśCie otwarta
Centralny Ośrodek Sportu w Szczyrku dysponuje już dwiema pełnowymiarowymi halami sportowymi. W czwartek 17 września oficjalnie otwarto drugi z 

obiektów, który znacząco zwiększa możliwości całego kompleksu.

Przecięciem wstęgi oficjalnie zainaugurowano działalność drugiej hali sportowej Centralnego ośrodka Sportu w 
Szczyrku. Dokonali tego burmistrz Szczyrku Antoni Byrdy, sekretarz generalny Pkol. Adam krzesiński, minister 
sportu i turystyki Adam korol, dyrektor CoS-oPo w Szczyrku Grzegorz kotowicz oraz dyrektor CoS Marcin Jędryczka.
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Na co dzień z nowego obiektu korzystać będą m.in. młode siatkarki. Podczas uroczystego otwarcia zawodniczki 
prezentowały swoje umiejętności artystyczne.

rozwóJ Dzięki współpraCy
O rozwoju ośrodka olimpijskiego w Szczyrku  

rozmawiamy z jego dyrektorem Grzegorzem Kotowiczem.

Redakcja: Co czuje dyrektor tak 
prężnie rozwijającego się ośrodka?
Grzegorz Kotowicz: Mam poczu-
cie, że udało się przez ostatnich kil-
ka lat dokonać w Szczyrku czegoś 
naprawdę fajnego i wartościowego. 
Gdy 1 września 2009 r. przyszedłem 
do pracy, zdawałem sobie sprawę, 
że szczyrkowianie mogą pytać: „Co, 
kajakarz, może robić w ośrodku 
opierającym się w głównej mierze 
na dyscyplinach zimowych?”. Tym-
czasem Centralny Ośrodek Sportu 
w Szczyrku to dziś kompleks spor-
towy, który robi wrażenie, jest do-
strzegany i ceniony  między innymi 
za inwestycje, jakie poczyniliśmy 
właśnie w infrastrukturze zimowej. 
Cieszy mnie, że tak liczne grono 

osób współpracuje z ośrodkiem. To 
jest właśnie sposób, aby cokolwiek 
osiągnąć. Bez zaangażowania na-
szych pracowników, mieszkańców 
i samorządu miasta Szczyrk, władz 
w regionie takie działania nie były-
by możliwe.

Redakcja: Która z inwestycji ostat-
nich miesięcy ma największą war-
tość?
G.K.: Szczyrk ma ogromny potencjał 
narciarski. Na całym świecie znane 
są nasze skocznie, które idealnie 
służą celom treningowym. Wiele lat 
czekaliśmy natomiast aż ruszą in-
westycje związane z narciarstwem 
alpejskim. W grudniu 2013 r. zakoń-
czyliśmy przebudowę kolei linowej 

na Skrzyczne, na odcinku z Jawo-
rzyny. Sami narciarze i nasi goście 
najlepiej przekonują się o komforcie 
i jakości obecnie świadczonych tu 
usług ze strony Centralnego Ośrod-
ka Sportu.

Nowoczesna kolej to ważny krok 
inwestycyjny, by Szczyrk rzeczywi-
ście był zimową stolicą Polski. W tym 
duchu modernizujemy także systema-
tycznie trasy narciarskie. Duże na-

dzieje wiążę z projektami, które na 
stokach Skrzycznego przeprowadzić 
ma słowacki potentat Tatry Mountain 
Resorts. Wszyscy będziemy cieszyć 
się wówczas kompleksem narciarskim 
z prawdziwego zdarzenia.

Na bieżąco jesteśmy po otwarciu 
drugiej hali sportowej COS-OPO 
w Szczyrku. Nasze obiekty zabez-
pieczają teraz w pełni realizację 
szkolenia grup sportowych przeby-
wających w ośrodku, jak również 
szkolenia stacjonarnego dla szkół 
czy klubów z regionu Podbeskidzia. 
Kompleks w całości dopełnia ofertę, 
którą dysponujemy pod kątem spor-
tów zimowych. Odpowiadając jednak 
na pytanie muszę powiedzieć, że naj-
ważniejsza jest każda następna inwe-
stycja, którą planujemy zrealizować. 
Dlatego udało nam się tyle osiągnąć, 
a mamy zamiar zrobić jeszcze wiele.

Redakcja: W jednym z ostatnich 
numerów „Gazety Beskidzkiej” 

pozytywne zmiany, jakie zaszły 
w Szczyrku, chwaliła Renata Mauer-
-Różańska. Chyba w całym powiecie 
bielskim jest to jednak widoczne?
G.K.: Ostatnie lata to nowe hale 
sportowe, boiska, czy liczne tereny re-
kreacyjne w regionie. To oczywiście 
korzyść wyjątkowa, bo dzieci i mło-
dzież mogą prawidłowo rozwijać się, 
spędzać dużo czasu na fizycznej ak-
tywności. Tak rodzą się nam przyszli 
medaliści olimpijscy. Jako Przewod-
niczący Komisji Promocji, Turystyki 
i Sportu Powiatu Bielskiego dostrze-
gam, jak ważne jest zadbanie o od-
powiednie warunki dla sportowców. 
W całym powiecie bielskim jest wiele 
ciekawych ośrodków sportowych. To 
region, który ma pod tym względem 
sporo do zaoferowania. Ważne, aby 
odpowiednio układała się współpraca 
z poszczególnymi samorządami. Je-
śli myślimy poważnie o faktycznym 
rozwoju, wszyscy powinni zmierzać 
w tym samym kierunku.

ADAM koRoL, 
minister sportu i turystyki:

Bywałem tu jako zawodnik i 
trener. Ale miałem trochę pe-
cha, bo teraz sportowcy mają 
znacznie lepsze warunki do 
rozwoju, niż wtedy, przed laty. Nowa hala gwaran-
tuje przyjęcie większego grona sportowców, w do-
datku w różnych dyscyplinach. Polskiemu sportowi 
cały obiekt będzie doskonale służył.

MARCiN JęDRYCzkA, 
dyrektor CoS:

to nie koniec, a początek in-
westycji Centralnego ośrodka 
Sportu. obraną drogę będzie-
my kontynuować, bo widzimy 
sens takich działań. Dbamy przecież o jak najlep-
sze warunki dla rozwoju naszych sportowców, 
którzy dzięki temu dostarczają nam tak wielu 
emocji.

GRzEGoRz WAGNER, 
dyrektor SMS PzPS w Szczyrku:

Już drugi sezon korzystamy z 
całego zaplecza sportowego, 
jakie jest tutaj do dyspozycji. W 
Szczyrku mamy wręcz nieograni-
czone możliwości do treningu. A przecież przenosząc 
się na obiekty CoS wcale nie myśleliśmy jeszcze, że 
powstanie tu druga hala. to ogromnie korzystne dla 
realizacji naszego procesu treningowego.

ANDRzEJ PŁoNkA, 
starosta powiatu bielskiego:

Szczyrkowski CoS ze swoją infra-
strukturą to prawdziwa perła na 
sportowej mapie nie tylko powia-
tu bielskiego. tym bardziej cieszy 
mnie dalszy rozwój bazy sportowej tej placówki, bo to z 
całą pewnością przekładać się będzie na wyniki osiąga-
ne przez trenujących tam zawodników. Jakże często są 
to reprezentanci Polski w różnych dyscyplinach.

Budowę drugiej hali spor-
towej na terenie Centralnego 
Ośrodka Sportu – Ośrodka 
Przygotowań Olimpijskich 
w Szczyrku od dłuższego 
czasu uznawano za koniecz-
ną. To dlatego, że obiekt 
przez cały rok jest oblegany. 
Zjeżdżają tu kluby sportowe, 
zorganizowane grupy, swoich 
podopiecznych wysyłają do 

Szczyrku też związki sporto-
we. Nadrzędnym zadaniem 
ośrodka jest bowiem umoż-
liwienie rozwoju polskim 
olimpijczykom w jak naj-
lepszych warunkach.

Budowa nowej pełnowy-
miarowej hali, która powsta-
ła tuż obok dotychczasowej, 
rozpoczęła się w lutym ubie-
głego roku. Po wybudowa-

niu mieszczą się w niej trzy 
boiska do siatkówki, boisko 
do piłki ręcznej oraz koszy-
kówki. Na terenie nowego 
fragmentu kompleksu spor-
towego COS znalazły się 
także dwie mniejsze salki 
do ćwiczeń. Zadbano o od-
powiednie zaplecze socjalne 
z nowoczesnymi szatniami 
i magazynami. Co istotne, 

obiekt dostosowano pod ką-
tem osób niepełnosprawnych, 
a przejście do niego możli-
we jest bezpośrednio z czę-
ści hotelowej. Ta również 
w ramach zadania została po-
większona, wykonano ponad-
to nową recepcję dla gości, 
przybywających do ośrodka.

W czwartek 17 września 
halę sportową uroczyście 

otwarto. Symbolicznymi 
słowami, po wcześniejszym 
poświęceniu obiektu i prze-
cięciu wstęgi, dokonał tego 
minister sportu i turystyki, 
wcześniej złoty medalista 
olimpijski, Adam Korol. Do-
niosłe wydarzenie połączono 
z inauguracją roku szkolnego 
siatkarskiej Szkoły Mistrzo-
stwa Sportowego. Wszyscy 

goście – byli wśród nich 
m.in. I wicewojewoda śląski 
Mirosław Szemla, starosta 
bielski Andrzej Płonka, czy 
sekretarz generalny Polskie-
go Komitetu Olimpijskiego 
Adam Krzesiński – zostali 
oprowadzeni po imponująco 
prezentującym się komplek-
sie Centralnego Ośrodka 
Sportu. (MAN)
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gmina przyJazna inwestorom
Ulgi dla przedsiębiorców w Czechowicach-Dziedzicach to już od wielu lat ustalona norma.

W Czechowicach-Dziedzi-
cach od kilku miesięcy obo-
wiązuje uchwała zachęcająca 
inwestorów do zakładania no-
wych oraz rozbudowywania 
istniejących już zakładów na 
terenie gminy. Magnesem dla 
przedsiębiorców jest trzyletnie 
zwolnienie z podatku od nie-
ruchomości. Ulgi wspierające 
rozwój przedsiębiorczości sa-
morząd Czechowic-Dziedzic 
wprowadził zresztą nie po 
raz pierwszy.

Podobnie, jak w latach ubie-
głych, wdrożenie przepisów 
wprowadzających ulgę podatko-
wą dla inwestujących w gminie 
przedsiębiorców, zarekomendo-
wał Radzie Miejskiej burmistrz 
Czechowic-Dziedzic Marian 
Błachut. Obowiązująca obecnie 
uchwała, wprowadzająca ulgi 
dla przedsiębiorców, zwalnia 
z podatku od nieruchomości 
budynki związane z prowadze-
niem działalności gospodarczej, 
nowo wybudowane i rozbudo-
wane, których powierzchnia roz-
budowy wynosi minimum 100 
mkw. W tym drugim przypadku 
zwolnienie obejmuje wyłącznie 
rozbudowaną cześć budynku. 
Zwolnienie przysługuje od dnia 
1 stycznia roku następującego po 
roku, w którym ich budowa lub 

rozbudowa została zakończona 
i oddano je do użytku. Okres 
zwolnienia wynosi 36 miesięcy. 
Podatnik, chcący skorzystać ze 
zwolnienia, musi złożyć w or-
ganie podatkowym „zgłoszenie 
zamiaru korzystania z pomocy 
de minimis”.

W ubiegłych latach – do koń-
ca 2013 r. – obowiązywała już 
na terenie Gminy Czechowice-
-Dziedzice uchwała w sprawie 
zwolnienia z podatku od nie-
ruchomości w ramach pomo-
cy de minimis. Zwalniała ona 

z podatku jedynie nowe budynki 
związane z prowadzeniem dzia-
łalności gospodarczej. Okres 
zwolnienia również wynosił 36 
miesięcy. Z ulgi wynikającej 
z poprzedniej uchwały skorzy-
stało w ciągu trzech lat 26 pod-
miotów gospodarczych.

Nowa uchwała, co waż-
ne, przewiduje tymczasem 
zwolnienie – obok nowych 
b u d y n k ó w  z w i ą z a n y c h 
z prowadzeniem działalności 
gospodarczej – także budyn-
ków rozbudowanych.

Ulga podatkowa dla przed-
siębiorców, wprowadzona 
w Czechowicach-Dziedzicach 
po raz drugi, stanowi pomoc 
publiczną i jest stosowana 
jako tzw. pomoc de minimis, 
na zasadach określonych we 
właściwym rozporządzeniu 
Komisji Europejskiej. Pomoc 
de minimis stanowi szczegól-
ną kategorię wsparcia udzie-
lanego przez państwo, gdyż 
uznaje się, że ze względu na 
swą małą wartość nie powo-
duje ona zakłócenia konku-

rencji w wymiarze unijnym. 
W związku z powyższym, nie 
stanowi ona de facto pomocy 
publicznej, a w konsekwencji 
nie podlega notyfikacji Komi-
sji Europejskiej.

Całkowita kwota pomocy 
de minimis przyznanej przez 
państwo członkowskie jed-
nemu przedsiębiorstwu nie 
może przekroczyć 200 tys. 

euro w okresie trzech lat po-
datkowych. Całkowita kwota 
pomocy de minimis przyznanej 
przez państwo członkowskie 
jednemu przedsiębiorstwu 
prowadzącemu działalność 
zarobkową w zakresie drogo-
wego transportu towarów nie 
może z kolei przekroczyć 100 
tys. euro w okresie trzech lat 
podatkowych. (Łu/MAN)

z myślą o tych przedsiębiorcach, którzy już w Czechowicach-Dziedzicach działają i o tych, którzy dopiero zamierzają 
tu zainwestować, powstał pierwszy odcinek przyszłej obwodnicy przemysłowej miasta. 

MARiAN BŁAChut,  burmistrz Czechowic-Dziedzic:

Przedstawiłem Radzie Miejskiej projekt uchwały wprowadzającej 
znaczną ulgę podatkową dla przedsiębiorców, inwestujących w naszej 
gminie, i została ona przez Radę Miejską podjęta. to pozwoli nam 
przyciągnąć do Czechowic-Dziedzic kolejnych potencjalnych inwesto-
rów, którzy są na etapie analizowania, gdzie w całym regionie warto 
ulokować swoją firmę. tym razem idziemy jeszcze dalej, bo nowa ulga 
ma stanowić zachętę również dla firm, które już działają na naszym 
terenie, a chcą się dalej rozwijać. Dzięki naszej propozycji znacząco 
obniżą koszty, związane z rozwojem swoich przedsiębiorstw. Mamy 
nadzieję, że zaowocuje to również nowymi miejscami pracy.

StAŁA oFERtA MiEJSkiEGo 
DoMu kuLtuRY: 

Stu Dio tAńCA i RuChu
•	 taniec współczesny i balet (6-7 

lat) – środa 16.30, (8-11 lat) – 
środa 17.30

•	 Jola Fasola – środa 16.30, 17.30
•	 Szkraby 3-4-latki – wtorki 17.30, 

czwartki – 17.00
•	 Szkraby 5-latki – czwartki 18.00, 

poniedziałki – 17.30
•	Mażoretki 4-8 lat – czwartki 

15.30, 9-13 lat – czwartki 16.30
•	 kurs tańca towarzyskiego – 

czwartki 19.15
•	 Joga dla początkujących – po-

niedziałki 17.30
•	 Capoeira – brazylijska sztuka 

walki – piątki 16.30
•	 klub Malucha „Puchatek” dla 

dzieci od 20 m-ca życia do 3 lat 
– piątki 17.00

Stu Dio Roz WoJu uMYSŁu
•	 koło Badaczy kultury, Czas 

różnych kultur – spotkania z 
dr Agnieszką Przybyłą – piątki 
17.30

•	 kultura Żywego Słowa – zajęcia 
indywidualne

•	Warsztaty literackie – spotkanie 
z Mirosławem Bochenkiem (in-
formacja w sekretariacie)

•	 Studio teatralno-Muzyczne
•	Mała Akademia Piosenki prof. dr 

hab. Renaty Danel – nabór
•	 Czechowicki teatr Muzyczny 

„Movimento”, grupa młodsza 
(7-12 lat) – zapisy, grupa starsza 
(powyżej 12 lat) – zapisy

•	 zajęcia przygotowujące do szkół 
aktorskich – zapisy

•	 zajęcia muzyczne (6-12 lat) – 
zapisy

•	 ognisko muzyczne MDk – pia-
nino, gitara, keyboard – zajęcia 
indywidualne

•	 teatr Po Pracy – grupa teatralna – 
zajęcia wtorki, 19.00 Piwnica Muz

Stu Dio oBRAzu i DźWięku
•	 Pracownia Rysunku i Malarstwa 

MDk, młodzież szkolna powyżej 
10 lat – poniedziałki 17.00

•	 Pracownia rzeźby w drewnie – 
17 i 24 września 17.00

SPotkANiA, zAJęCiA 
WARSztAtoWE
•	 Szkółka szachowa – wtorki 

17.00 
•	 Frywolitka czółenkowa, szydeł-

ko, decoupage, karczochy, druty, 
biżuteria koralikowa, bibułka – 
środy 15.00

•	 zespół Regionalny zabrzeg – 
środy, 17.00 oSP zabrzeg

•	 ognisko Muzyczne zabrzeg – 
perkusja, skrzypce, akordeon 
– zajęcia indywidualne zabrzeg

•	 Chór Mieszany im. St. Moniuszki 
– środy 18.30 MDk

•	Młodzieżowa orkiestra Dęta – 
wtorki, czwartki 18.00, soboty 
8.00 Dk Miliardowice Ligota

•	 izba Regionalna – wtorki od 
13.00 do 18.00, środy, czwartki 
od 7.30 do 15.00

PRoPozYCJE MDk-u
tRANSMiSJE NA ŻYWo z MEtRo-
PoLitAN oPERA W NoWYM JoRku
•	 tr u b a d u r,  Ve r d i  –  3 . 1 0 , 

godz.18.55
•	 otello, Verdi – 17.10, godz.18.55
•	 tannhauser, Wagner – 31.10, 

godz.17.00

•	 Lulu, Berg – 21.11, godz.18.30
•	 zaczarowany flet, Mozart  – 

12.12, godz.19.00
•	 Poławiacze Pereł,  Bizet – 

16.01.2016, godz.18.55
•	 turandot, Puccini – 30.01.2016, 

godz.18.55
•	Manon Lescaut, Puccini – 

5.03.2016, godz.18.55
•	Madame Butterfly, Puccini – 

2.04.2016, godz.18.55
•	 Robert Devereux, Donizetti – 

16.04.2016, godz. 18.55
•	 Elektra, Strauss  – 30.04.2016, 

godz.18.55

SPEktAkLE tEAtR PoLSkA
•	 Rewolucja Balonowa, Julia ho-

lewińska, występuje katarzyna 
Maria zielińska – 14 październi-
ka, godz. 18.00

•	 tato, Artur Pałyga – 23 listopa-
da, godz. 19.00

kABAREtY
•	 kabaret Skeczów Męczących – 7 

listopada, godz. 16.00

WYkŁADY
•	My i oni – o postrzeganiu in-

nego, cykl wykładów, których 
przedmiotem zainteresowania 
będzie człowiek w relacji do 
drugiego człowieka, reprezen-
tującego tę samą lub odmienną 
kulturę, piątki, 19.00

kiNo SzkoŁA – V edycja interdy-
scyplinarnarnego program edu-
kacji medialnej dla uczniów szkół 
podstawowych, gimnazjalnych i 
ponadgimnazjalnych (październik 
2015-czerwiec 2016)

MiEJSki oŚRoDEk SPoRtu  
i REkREACJi zAPRASzA:
oFERtA zA Jęć i zAWoDóW  
W NA JBLiŻSz YCh 
MiESiąCACh
•	 Amatorska Liga Siatkówki ko-

biet, Mężczyzn, oldboyów – od 
października 2015 do marca 
2016

•	Mała Liga koszykówki – od paź-
dziernika 2015 do maja 2016 
(raz w miesiącu)

•	Mała Liga Siatkówki „dwój-
ki” – listopad/grudzień 2015, 
luty, marzec, kwiecień (raz w 
każdym miesiącu 2016)

•	trening – Runmageddon – 
stadion MoSiR – 10.10.2015

•	uliczny Bieg z okazji Narodo-
wego Święta Niepodległości 
– 11.11.2015

•	Mikołaj na lodzie – 6.12.2015
•	zawody w jeździe szybkiej na 

lodzie – styczeń, luty 2016
•	Wycieczki – narty, pieszo – 

styczeń-marzec 2016
•	zawody pływackie dla dzieci 

ze szkół podstawowych – sty-
czeń 2016

•	Szkółka pływacka – ferie
•	Szkółka łyżwiarska – ferie
•	Szkółka narciarska – ferie
•	turniej piłki nożnej dzieci ze 

szkół podstawowych i gimna-
zjalnych – ferie

•	Wycieczki dla dzieci – 2 razy 
w ferie

•	kulig dla dzieci – ferie
•	Bal przebierańców – ferie
•	kolorowe piątki – grudzień 

2015, styczeń-luty 2016 (wej-
ście za 2 zł na lodowisko w 
odpowiednim do dnia kolo-
rze garderoby)

MoSiR zaprasza również chętnych 
do zajęć w ramach prowadzonych 
sekcji sportowych. Szczegóły na 
stronie www.mosir.czechowice-
dziedzice.pl.

zajęcia mażoretek oraz Młodzieżowej orkiestry Dętej to tylko część bogatej 
oferty czechowickiego MDk-u.
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GMina poRĄBka

CiepleJ w ośroDku zDrowia
Ośrodek zdrowia w Czańcu przeszedł gruntowną modernizację. – Pozwala to nie tylko na uzyskanie oszczędności z ogrzewania, ale przede wszystkim poprawił 

się komfort leczenia pacjentów – wyjaśnia wójt Porąbki Czesław Bułka.

Prace remontowe objęły 
ocieplenie ścian wraz z wyko-
naniem estetycznej elewacji, 
wymianę drzwi i zewnętrznych 
schodów na taras, a także prze-
budowę rampy i budowę po-
chylni, ułatwiającej dostęp do 
budynku przez osoby starsze 
i niepełnosprawne. Sam taras 
również został wyremonto-
wany. Przy okazji zagospo-
darowano otoczenie budynku. 
– Dzięki tak przeprowadzone-
mu remontowi budynek będzie 
służył przez wiele lat społecz-
ności Czańca – wyjaśnia Paweł 
Zemanek, wicewójt gminy Po-
rąbka.

Jak dodaje wójt Czesław 
Bułka, obecna termomoderni-
zacja była kontynuacją grun-
townego remontu sprzed kilku 
lat. Wtedy to powstał spadzisty 
dach, co wyeliminowało stałe 
zalewanie wnętrza budynku. 
Jednak przed przystąpieniem 
do kolejnego etapu przebudo-
wy trzeba było poczekać na 
całkowite wyschnięcie ścian. 
Obecne prace zostały sfinan-

sowane z gminnej kasy, co 
kosztowało blisko 212 tys. zł.

Jak wyjaśnia wójt Bułka, 
gmina stopniowo podnosi 
standard budynków, w których 
znajdują się ośrodki zdrowia. 
W Bujakowie gminny budy-
nek, który przychodnie dzielą 

z przedszkolem, przeszedł już 
remont. Teraz władze gminy 
przymierzają się do gruntow-
nej termomodernizacji ośrod-
ków zdrowia w Kobiernicach 
i Porąbce.

W tym ostatnim przypad-
ku, podobnie jak w Czańcu, 

przebudowa wiązałaby się ze 
zmianą bryły budynku. Nie-
przystający do warunków 
Beskidów prawie płaski dach 
zostałby zastąpiony kon-
strukcją spadzistą, pod którą 
można będzie stworzyć użyt-
kowe poddasze. To tym bar-

dziej istotne, że w ośrodku 
zdrowia w Porąbce mieści się 
wiele specjalistycznych gabi-
netów, bardzo popularnych 
nie tylko wśród mieszkańców 
gminy. – Nasza specjalisty-
ka cieszy się dobrą opinią, 
a kolejki są dużo krótsze, 

niż w dużych miastach. To-
też po sąsiedzku z naszego 
ośrodka zdrowia korzystają 
mieszkańcy najbliższych 
gmin. Modernizacja pozwo-
li na poprawienie komfortu 
przyjmowania wszystkich 
pacjentów – dodaje wójt. (Łu)

Po remoncie w czanieckim ośrodku zdrowia poprawił się komfort przyjęcia pacjentów przez lekarzy.

CzESŁAW BuŁkA
wójt gminy Porąbka:

– Remont ośrodka zdrowia w 
Czańcu został przeprowadzony 
w ten sposób, aby jak najmniej 
zakłócać pracę przychodni. toteż 
pacjenci przez cały ten okres mo-
gli korzystać z usług medycznych 
w budynku czanieckiej poradni 
zdrowia. Sami nie prowadzimy 
działalności leczniczej, zależy 
nam jednak na tym, aby nasi 

mieszkańcy bez przeszkód i ko-
nieczności dojeżdżania do innych gmin mogli korzystać z usług me-
dycznych. Podobnie, jak w innych miejscowościach, tak i w Czańcu 
niepubliczny zakład opieki zdrowotnej pracuje w budynku należącym 
do gminy. Dlatego stopniowo podnosimy standard budynków, w których 
znajdują się ośrodki zdrowia. Cieszy to, że lekarze i pacjenci mają teraz 
odpowiednie warunki do leczenia.Fo

to
: Ł

u

parafia DziękuJe za 450 lat opieki
Uroczystość 450-lecia istnie-
nia parafii św. Bartłomieja 
w Czańcu dla wiernych była 
przede wszystkim okazją do 
podziękowania Opatrzności 
za opiekę nad tą ziemią. Co 
oczywiste, podczas jubile-
uszu wspominano również 
o rodzinnych korzeniach 
polskiego papieża.

W uroczystościach 450-le-
cia parafii wzięły udział setki 
mieszkańców i zaproszonych 
gości, którzy zjechali z wie-
lu sąsiednich miejscowości, 
a także innych części diecezji 
bielsko-żywieckiej i powiatu 
bielskiego. Mszę świętą kon-
celebrował biskup diecezji ks. 
Roman Pindel, towarzyszyli mu 
liczni kapłani, przede wszyst-
kim księża, którzy w prze-
szłości posługiwali w parafii 
w Czańcu. Na mszy były obec-
ne również posługujące od wie-
lu lat w tutejszej parafii siostry 
kanoniczki Ducha Świętego 
z matką generalną s. Marią Es-
terą Kapitan, a także zakonnice 
z innych zgromadzeń.

W swojej homilii bp Pin-
del nawiązał do daru, jakim 
jest parafia, w której na mo-
dlitwie i nauce dobrego życia 

wzrastają kolejne pokolenia 
mieszkańców. Ta wspólnota 
ukształtowała także przodków 
Karola Wojtyły, stąd bowiem 
wywodzi się jego dziadek. 
Jak zaznaczył bp Pindel, to 
dzięki pobożności przodków 
przyszły papież także wzrastał 
w duchu pobożności. On sam 
często jako chłopiec, potem 
kapłan, a także biskup, odwie-
dzał czaniecką ziemię, składa-
jąc wizyty również w domach 
swoich krewnych.

Dziś  przy wejściu na 
cmentarz parafialny w Czań-
cu znajduje się granitowy 

obelisk, na którym umiesz-
czone zostało drzewo gene-
alogiczne rodu Wojtyłów. 
Napis na tablicy przypomina 
słowa kardynała Karola Woj-
tyły, który w 1974 r., jeszcze 
jako metropolita krakowski, 
napisał „Jestem związany 
z parafią czaniecką przez 
moich pradziadów”. O tych 
związkach przypominała też 
wystawa papieskich fotogra-
fii, która została zaprezento-
wana z okazji jubileuszu na 
placu wokół kościoła.

Uroczystości w niedzielę 
30 sierpnia poprzedził ty-

dzień modlitw. Jak podkreśla 
proboszcz parafii ks. prałat 
Stanisław Śmietana, obchody 
jubileuszowe są także dzięk-
czynieniem za wielowieko-
wą opiekę Maryi, czczonej 
w tutejszym kościele w obrazie 
Matki Bożej Czanieckiej.

Msza święta nie była jedy-
nym punktem programu ob-
chodów 450-lecia powstania 
parafii. Po modlitwie przyszedł 
czas na zabawę podczas rado-
snego festynu, liczne konkursy 
i atrakcje przygotowane przede 
wszystkim przez Katolickie 
Stowarzyszenie Młodzie-
ży z myślą o najmłodszych. 
Z okazji jubileuszu parafia wy-
dała bogato ilustrowany album.

Parafia w Czańcu została 
erygowana w 1565 r., wcze-
śniej wieś była częścią pa-
rafii w sąsiednich Kętach. 
Parafialny kościół przez wie-
ki szczycił się obrazem Matki 
Bożej Czanieckiej, który wraz 
z tabernakulum oraz bocznymi 
ołtarzami został przeniesiony 
do nowej świątyni. Dzisiejszy 
kościół zbudowano w 1924 
r., uroczyście konsekrował 
go w kwietniu 2000 r. biskup 
diecezji bielsko-żywieckiej ks. 
Tadeusz Rakoczy. (Łu)

uroczystości jubileuszowe obchodzono w niedzielę 30 sierpnia. 
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konieC DrogowyCh  
remontów

W Porąbce i Czańcu 
kończą się sezonowe re-
monty dróg. – Co istot-
ne, w trzech przypadkach 
prace zostały zakończone 
szybciej, dzięki czemu 
krócej trwały utrudnienia 
z dojazdem – zaznacza 
wójt gminy Porąbka Cze-
sław Bułka.

Remontom zostały pod-
dane ul. Cierniowa w Czań-
cu, a także Bławatków oraz 
Bukowski Groń w Porąbce. 
W Czańcu prace objęły 
m.in. wykonanie podbudo-
wy i położenie nawierzchni, 
czemu towarzyszyły roboty 
przy regulacji studzienek. 
Przy tej okazji odbudowano 
również rów wzdłuż chod-
nika, odprowadzający wody 
opadowe, jego dno umoc-
niono elementami betono-
wymi.

Więcej do roboty ekipy 
drogowe miały podczas 
prac przy ul. Bławatków. 
W tym przypadku zostało 
przeprowadzone koryto-
wanie całej szerokości 
jezdni, wykonano też pod-
budowę z kruszyw, na co 

nałożono podwójną war-
stwę nawierzchni. Przy 
okazji uzupełniono braku-
jące fragmenty pobocza. 
Z kolei prace przy ul. Bu-
kowski Groń objęły wy-
konanie robót ziemnych, 
zagęszczenie podłoża, na 
którym ułożono nawierzch-
nię z płyt ażurowych. Tu 
również remontowi drogi 
towarzyszyły prace przy 
uzupełnieniu fragmen-
tów pobocza.

Jak wyjaśnia wicewójt 
Porąbki Paweł Zemanek, 
w tym sezonie zostały zmo-
dernizowane te drogi, któ-
re wskazały rady sołeckie. 
Łącznie z budżetu gminy 
wydano na ich naprawę 
blisko 100 tys. zł.

Z kolei z pieniędzy po-
chodzących z funduszu 
naprawy szkód powo-
dziowych, jakie wystąpi-
ły w poprzednich latach, 
zostanie w najbliższych 
tygodniach naprawiony 
liczący ok. 350 m odcinek 
ul. Długiej w Czańcu. Pra-
ce potrwają do paździer-
nika. (Łu)
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wilamowiCe po europeJsku
W gminie Wilamowice zrealizowano działania w ramach projektu „Wzmocnienie więzi partnerskich jako przykład dla państw kandydujących do Unii 

Europejskiej”. Podczas czterech dni, między 4 i 7 września, spotkało się tu ponad 230 osób z pięciu państw Starego Kontynentu. W tym czasie odbyła się 

również kolejna edycja „Wilamowskich Śmiergustów”.

MARiAN tRELA
burmistrz Wilamowic:

Projekt w ramach programu 
„Europa dla obywateli” to 
kolejny ważny krok dla na-
szych partnerskich kontak-
tów z miastami ze Słowacji, 
Czech, Węgier i Chorwacji. 
ta różnorodność kulturowa, 
obecna w Wilamowicach 
przez kilka dni, wpłynęła na 
zainteresowanie miesz-
kańców organizowanymi 
wydarzeniami. Partnerska 
współpraca, którą podej-
mujemy jest wyjątkowa, bo 
przejawia się w konkretnych 
działaniach. Był piękny, 
barwny korowód wszystkich 
zespołów, znakomity poziom 
występów artystycznych i 
nawet przy nieco gorszej 
pogodzie wszyscy bawili się 
świetnie.

Projekt „Wzmocnienie więzi partnerskich jako przykład dla państw kandydujących do UE” został sfinansowany przez Unię Europejską 
w ramach programu „Europa dla obywateli”. Dotyczy u. 2.1 – Działanie Partnerstwo miast.
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uDziAŁ:  Projekt umożliwił 
spotkanie 232 obywateli, z 
których 66 pochodziło z mia-
sta Wilamowice (Polska), 73 
z miasta Klanjec (Chorwa-
cja), 42 z miasta Županja 
(Chorwacja), 13 z miasta Ki-
sújszállás (Węgry), 2 z miasta 
Rajecké Teplice (Słowacja), 
32 z miasta Dolní Benešov 
(Republika Czeska) oraz 4 z 
miasta Horná Súča (Słowa-
cja).

MiEJSCE/tERMiN:  Spotkanie od-

było się w gminie Wilamowice 
w dniach 4-7 września 2015 r.

kRótki oPiS:

i DziEń – poświęcono tematy-
ce roli UE w zmieniającej się 
sytuacji społeczno-politycznej 
narodów Europy wschodniej w 
aspekcie konfliktu na Ukrainie. 
Ponadto, odbyły się spotkania 
dotyczące integracji społecznej 
oraz roli młodzieży i seniorów 
w demokracji społeczności lo-
kalnej.

ii DziEń  – zaplanowano na 
realizację wspólnych przed-
sięwzięć kulturalnych miast 
partnerskich UE, w celu po-
znania innych kultur oraz po-
szerzenia oferty kulturalnej. 
W trakcie spotkania prowa-
dzono dyskusje dotyczące 
wpływu aktywności sporto-
wej na integrację społeczno-
ści lokalnej. 

iii DziEń – przewidziano na 
promocję lokalnego dzie-
dzictwa kulturowego, wy-

mianę doświadczeń w zakre-
sie korzystania z funduszy 
UE, wspieranie partnerstwa 
i partycypacji obywatelskiej 
oraz tworzenie punktów po-
radnictwa prawnego i infor-
macji obywatelskiej.

iV DziEń – zrealizowano dzia-
łania w zakresie wspierania 
rozwoju i zachowania kultury 
regionalnej, wspierania ini-
cjatyw lokalnych jako formy 
skutecznego rozwiązywa-
nia problemów lokalnych. 

Uczestnicy projektu spotka-
li się z lokalnymi artystami 
i twórcami, dyskutowano o 
dialogu międzykulturowym 
i udziale młodzieży w życiu 
demokratycznym miast part-
nerskich.

Tegoroczne „Wilamow-
skie Śmiergusty” były oka-
zją do poznania kultur miast 
partnerskich dla gminy Wi-
lamowice. Toteż poszcze-
gólne występy przyciągały 
uwagę widzów. 

traDyCJa w ostrawie
Kolejny prestiżowy wy-
stęp zagraniczny ma za 
sobą Zespół Pieśni i Tańca 
„Tradycja” ze Starej Wsi. 
Członkowie zespołu zapre-
zentowali się podczas mię-
dzynarodowego festiwalu 
„Folklor bez granic” w cze-
skiej Ostrawie.

18. edycja wydarzenia 
odbyła się w drugiej poło-
wie sierpnia i trwała przez 
pięć dni. Festiwal „Folklor 
bez granic” oficjalnie roz-
począł burmistrz Ostrawy, 
inauguracyjny koncert został 
przeprowadzony w sali konser-
watorium Janačka. Przez kolej-
ne dni, na otwartych scenach 
różnych dzielnic miasta oraz 
w domach dla seniorów i osób 
niepełnosprawnych, występo-
wały zespoły z całego świata. 
Zainteresowanie połączone 

z podziwem dla umiejętności 
wzbudzały dynamiczne tańce 
Gruzji, kolorowe stroje Mek-
sykanów, czy egzotyka In-
donezji. Licznie gromadzący 
się widzowie zachwycali się 
również folklorem z Polski, 
który za południową granicę 
trafił dzięki Zespołowi Pieśni 
i Tańca „Tradycja”. Grupa ze 
Starej Wsi była jedynym pol-
skim przedstawicielem pod-
czas festiwalu.

Wszystkie zespoły uczest-
niczące w międzynarodowym 
festiwalu brały udział w barw-
nych korowodach, przemie-
rzających ulice Ostrawy oraz 
gościnnych występach w cen-
trach handlowych. Był także 
czas na wspólne spotkania 
integracyjne, pozwalające 
nauczyć się nowych tańców, 
czy dowiedzieć się ciekawych 
informacji o innych kulturach 

i zwyczajach. Imprezę zwień-
czył wspólny koncert na zam-
ku.

– W pamięci  naszych 
członków na zawsze pozosta-
ną niezapomniane przeżycia 
i wspólne chwile, które po-
zwoliły nawiązać szczególną 

więź z innymi zespołami. Taki 
wyjazd to pokonanie barier 
kulturowych i językowych oraz 
wielka duma z reprezentowa-
nia kraju, ale i regionu z gminą 
Wilamowice włącznie – mówi 
kierownik „Tradycji” Renata 
Nycz. (MAN)

regionalny stróJ z wizytą
Do końca  l i s topada 

w Muzeum Etnograficznym 
we Wrocławiu można obej-
rzeć wyjątkową wystawę, na 
której prezentowane są stroje 
wilamowskie w aż 52. róż-
nych wariantach.

W piątek 11 września 
miał miejsce wernisaż wy-
stawy „Wilamowice. Aż 
po życia kres...”, przygo-
towanej przy współpracy 
Muzeum Etnograficznego 
we Wrocławiu, Muzeum 
Narodowego oraz Stowa-
rzyszenia Wilamowianie. 
W swoim założeniu ma ona 
promować wilamowską 
kulturę, ze szczególnym 
uwzględnieniem ludowego 
stroju. – Dbamy o to, by 
kultywować nasze obyczaje 
i tradycje. To dla nas kwe-
stia bardzo istotna – wyja-
śnia Marian Trela, burmistrz 
Wilamowic, obecny pod-

czas inauguracji wystawy 
we Wrocławiu.

W muzeum obejrzeć 
można 52 różne stroje wila-
mowskie. Odnoszą się one 
do codzienności, poprzez 
ukazanie przemian zachodzą-
cych w ubiorze, od momentu 
narodzin aż przez kolejne lata 
życia. Wystawę uzupełniają 
prezentacje multimedialne, ar-
chiwalne nagrania oraz opisy 
w języku polskim i wilamow-
skim. Rolę kustoszy pełnią 
Tymoteusz Król, Justyna 
Majerska oraz Rafał Sznajder, 
aktywni działacze Stowarzy-
szenia Wilamowianie.

Obecna wystawa wila-
mowskich strojów nie jest 
przedsięwzięciem nowator-
skim dla gminy Wilamowi-
ce.  – Nasza gmina jest coraz 
bardziej rozpoznawalna i ce-
niona – cieszy się burmistrz 
Trela. (RED)

zespół Pieśni i tańca „tradycja” ze Starej Wsi reprezentował gminę, powiat 
i kraj podczas tegorocznego festiwalu „Folklor bez granic”. Była to również 
okazja do poznania kultury innych nacji.
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pompy Ciepła Dla BeskiDów
W ostatnich latach w Beskidach zauważalny jest bardzo duży wzrost liczby zamontowanych pomp ciepła. Lider w montażu tych urządzeń – firma Instalex – 

wyjaśnia, że duże zainteresowanie klientów ma bezpośredni związek z faktem, iż na tym terenie wiele jest miejscowości niezgazyfikowanych. Pompa ciepła to 

znakomite rozwiązanie do ogrzewania budynku, głównie z powodu niskich kosztów eksploatacji oraz bezobsługowego sposobu dostarczenia ciepła. Nie można 

zapominać o ich korzystnym wpływie na środowisko.

ENERGiA zE ŚRoDoWiSkA

Pompa ciepła to ekolo-
giczne urządzenie grzew-
cze, które pozyskuje energię 
cieplną ze środowiska. Może 
to być woda, powietrze lub 
nawet grunt. I właśnie ostatni 
z przykładów to najczęściej 
wybierane źródło energii, 
a jednocześnie najbardziej 
stabilne. Pompa ciepła swo-
im wyglądem przypomina 
średnich rozmiarów lodówkę. 
Zasada działania też jest bar-
dzo podobna.

RYNkoWA RóŻNoRoDNoŚć

Wodne pompy ciepła ba-
zują na cieple zgromadzonym 
w wodzie, która nawet pod-
czas zimy ma dość wysoką 
temperaturę. Jest ona nie tylko 
wystarczającym, ale i bardzo 
efektywnym źródłem ciepła. 
Pompa ta działa na zasadzie 
dwóch studni – najpierw woda 
pobierana jest z pierwszej, 
a potem, gdy już odda cie-
pło, odprowadzana zostaje do 
drugiej studni. Ma też jednak 
swoje wady. Elementy, które 
transportują wodę, są stosun-
kowo drogie i co jakiś czas 
wymagają wymiany z racji 
ich podatności np. na korozję.

Powietrzne pompy ciepła 
są dużo mniej efektywne, 
zwłaszcza, gdy spada tempe-
ratura powietrza na zewnątrz. 
Słabo sprawdzają się przy 
większych mrozach, gdyż 
potrzebują dużo energii do 
ogrzania budynku, Jednak 
w przypadku umiarkowanej 
temperatury na zewnątrz 
pompa pracuje bardzo eko-
nomicznie i wydajnie. Prze-
mawia za nimi też to, że są 
najtańsze i zarazem najprost-
sze w instalacji.

Z kolei gruntowe pompy 
ciepła są najczęściej wybiera-
ne przez klientów. Ziemia jest 
źródłem, które zarazem bardzo 
powoli pobiera, jak i oddaje 
energię. Gdy w okresie letnim 
temperatury są wysokie, zimą 
grunt nadal ma stosunkowo 
wysoką temperaturę. Dzieje się 
tak pomimo, że zalega śnieg 
i często panuje mróz. Ilość 
energii zgromadzona w zie-
mi wystarcza na chłodniejszą 
część roku. Później, podczas 

lata, zdąży się wystarczająco 
nagrzać przed kolejną zimą.

Gruntowa pompa ciepła 
działa praktycznie na takiej 
samej zasadzie, jak wodna. 
Wykorzystuje niskotemperatu-
rową energię, w tym przypad-
ku geotermalną, skumulowaną 
w gruncie. Pobierana jest przez 
odwierty, w których umiesz-
czone są tzw. sondy (dolne 
źródło ciepła), po czym urzą-
dzenie przekazuje energię 
cieplną o podwyższonej tem-
peraturze do instalacji central-
nego ogrzewania oraz ciepłej 
wody użytkowej (górne źró-
dło ciepła).

SYStEM NAJWYŻSzYCh 
StANDARDóW

Pompy ciepła wykorzystu-
ją do działania tzw. lewobież-
ny obieg termodynamiczny. 
Wszystkie elementy systemu 
tworzą zamknięty układ. Cie-
pło, które uzyskiwane jest 
z dolnego źródła, zostaje prze-
kazane roztworem glikolowym 

do układu ziębniczego pompy 
ciepła (konkretnie do parow-
nika), wypełnionego specjal-
nym czynnikiem chłodniczym, 
który następnie zamienia się 
później w gaz. Ogrzany gaz 

zostaje sprężony przez sprężar-
kę pompy, znacznie podnosząc 
swoją temperaturę. W skrapla-
czu następuje oddanie ciepła 
wodzie, która wypełnia instala-
cję grzewczą, a ochłodzony już 

płyn przepływa przez zawór 
rozprężny i wraca do parow-
nika. Tam cały proces zaczyna 
się od nowa.

LiDER W BRANŻY

Firma Instalex, której wła-
ścicielem jest Aleksander 
Juraszek działa w branży insta-
latorskiej od lat 90. ub. wieku. 
– Funkcjonujemy głównie na 
terenie województwa śląskie-
go, w szczególności na Podbe-
skidziu. Zatrudniamy na stałe 
wysoko wykwalifikowanych 
pracowników. Łatwo dosto-
sowujemy się do wszelkich 
nowinek i zmieniającej się 
technologii w naszej dziedzi-
nie. Jesteśmy firmą nowocze-
snych usług – mówi z dumą 
Aleksander Juraszek.

Poprzez  zdobyte  do -
świadczenie oraz współpracę 
z renomowanymi i uznanymi 
firmami, a w szczególno-
ści z marką Vaillant, firma 
Instalex stara się ciągle na-
dążać za najnowszymi tech-

nologiami. Profesjonalne 
usługi, przekładające się na 
zadowolenie klientów spra-
wiły, że na przestrzeni lat In-
stalex stał się bardzo dobrze 
rozpoznawalną i pozytywnie 
kojarzoną firmą. Cenią jej 
wiedzę w dziedzinie ener-
gii odnawialnej, możliwości 
kompleksowego i profesjo-
nalnego wykonania instala-
cji pomp ciepła oraz jakość 
usług serwisowych.

– Wykonane przez nas róż-
norodne instalacje znajdują 
się w całej rzeszy budynków 
przemysłowych oraz jednoro-
dzinnych. Jesteśmy liderem na 
Podbeskidziu, jeżeli chodzi 
o montaż pomp ciepła. Zreali-
zowaliśmy szereg projektów, 
które świetnie funkcjonują. 
Dzięki technologiom, zasto-
sowanym w pompach ciepła 
Vaillant, mamy możliwość 
internetowego podglądu pra-
cy każdego urządzenia oraz 
ewentualnej szybkiej korekty 
istotnych parametrów – dodaje 
właściciel Instalexu. (MAN)

pRoMoCJa

Firma instalex wykorzystuje najnowsze technologie. Na 
zdjęciu właściciel firmy Aleksander Juraszek przy jednej z 
wykonanych instalacji pompy ciepła.
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S P Ó Ł D Z I E L N I A   M I E S Z K A N I O W A 

w BIELSKU-BIAŁEJ 
43-300 Bielsko-Biała, ul. Osuchowskiego 4

OGŁASZA NABÓR PISEMNYCH OFERT NA USTALENIE WYSOKOŚCI STAWKI 
CZYNSZU NAJMU ZA M2 NIŻEJ WYMIENIONEGO LOKALU MIESZKALNEGO:

1.  ul. Osuchowskiego 2/2 o powierzchni  48,50 m²,  położony na  parterze w budynku II piętro-
wym, składający się z 2 pomieszczeń z aneksem kuchennym oraz łazienki z WC,                                                                

cena wywoławcza 6,00 zł za m2/miesiąc, umowa na okres nie krótszy niż 1 rok,  
wadium w wysokości  500 zł, które zostanie zaliczone na poczet kaucji,

integralną częścią przetargu jest akceptacja wzoru umowy najmu wraz z załącznikami 1 i 2.
     

Wybór ofert odbędzie się w dniu 8.10.2015 r. o godzinie 1200

Aby wziąć udział w przetargu należy spełnić niżej wymienione warunki: 
•	 złożyć pisemną ofertę w zamkniętej kopercie opisanej rodzajem przetargu, w sekretariacie 

Spółdzielni do dnia 7.10.2015 r. do godziny 1200, 
•	 w ofercie należy podać proponowaną cenę cyfrą i słownie wraz z oświadczeniem o zapo-

znaniu się z wzorem umowy najmu wraz z załącznikami 1 i 2,
•	 w Agencji PKO BP S.A., która mieści się w siedzibie Zarządu Spółdzielni należy wpłacić 

wadium do dnia 8.10.2015 r., do godziny 1030.

Warunkiem przystąpienia ze Spółdzielnią do zawarcia umowy najmu jest wpłacenie kaucji w 
wysokości dwumiesięcznych naliczeń w dacie przetargu.

W przypadku odstąpienia oferenta od przetargu nastąpi utrata wadium.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia wyboru ofert w całości lub w części bez po-
dania przyczyny.

Przed przetargiem można zapoznać się z dotychczasowymi opłatami za w/wymieniony lokal 
mieszkalny.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Dziale Czynszów Spółdzielni (tel. nr 33 829-79-74, 
33 829-79-75) i w Dziale Członkowsko-Mieszkaniowym Spółdzielni (tel. nr 33 829-79-55, 33 
829-79-73). Lokal mieszkalny można oglądać kontaktując się z Administracją Spółdzielni nr 1 
ul. Sobieskiego 103 (tel. nr  33 811 56 23, 33 812 58 01).

Wydawca i skład:  
Medio Press Adam Kliś,  

43-370 Szczyrk, ul. Beskidzka 22.

Strona internetowa:  
www.gazetabeskidzka.pl,  

e-mail: redakcja@gazetabeskidzka.pl

Redaktor Naczelny: Marcin Nikiel. 
Z-ca Redaktora Naczelnego: 

Mirosław Łukaszuk.  
Redaguje: Zespół.  
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tel. 510-123-382.

Druk: Polskapresse Sp. z o.o. 
Drukarnia Sosnowiec.

Redakcja nie odpowiada  
za treść reklam i ogłoszeń.
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meCz i książka
Niedziela 18 października 
będzie siatkarskim świętem 
w Bielsku-Białej. W hali pod 
Dębowcem zagra reprezenta-
cja Polski siatkarzy w skła-
dzie z Igrzysk Olimpijskich 
w Atlancie z 1996 roku. Mecz 
połączony zostanie z promo-
cją książki „Historia bielskiej 
siatkówki widziana okiem 
Wiktora Kreboka”.

Planowane rozegranie siat-
karskiego spotkania w Bielsku-
-Białej nie jest przypadkowe. 
Zbliża się 20. rocznica wystę-
pu polskich siatkarzy w Igrzy-
skach Olimpijskich w Atlancie. 
Z tej okazji selekcjoner ówcze-

snej kadry Wiktor 
Krebok postano-
wił zorganizować 
wyjątkowe wyda-
rzenie z udziałem 
dawnych gwiazd 
polskiej siatków-
ki. – Marzy mi 
się, abyśmy wszy-
scy spotkali się po 
latach, powspominali dawne 
czasy i rozegrali raz jeszcze 
mecz w pamiętnym, olim-
pijskim składzie – tłumaczy 
bielski szkoleniowiec, który 
z ciekawą propozycją zwrócił 
się do działaczy BBTS-u Biel-
sko-Biała.

Spotkała się ona z po-
zytywnym odzewem. Chęć 
przyjazdu wyrazili także sami 
siatkarze, w tym m.in. Piotr 
Gruszka, Paweł Zagumny, 
Damian Dacewicz, Robert 
Prygiel, czy Witold Roman. 
Termin meczu wyznaczono 
na niedzielę 18 października 
br., początek o godz. 11, w hali 
pod Dębowcem.

To nie koniec atrakcji 
przewidzianych na ten dzień. 
Trener Krebok pracował 
w ostatnich miesiącach in-
tensywnie nad książką przy-
bliżającą historię bielskiej 
siatkówki w męskim wyda-
niu. – Siatkówka w moim ży-

ciu to nierozerwalny związek 
z miastem Bielsko-Biała. Tu 
się wychowałem, mieszkając 
w młodości przy dzisiejszej 
ulicy Mickiewicza. Tu edu-
kowałem się, trenowałem. 
Gdy z Bielska wyjeżdżałem, 
to z reguły na krótko. I mam 
ogromną satysfakcję, że biel-
ska siatkówka to również 
w znacznym stopniu moja 
siatkówka. Z jej bogatej hi-
storii wciąż wiele pamiętam 
– mówi szkoleniowiec.

Jak dodaje, „Historia biel-
skiej siatkówki widziana 
oczami Wiktora Kreboka” 
nie powstałaby bez licznych 
spotkań z tymi osobami, któ-
re zapisały się w annałach tej 
dyscypliny w stolicy Podbeski-
dzia. Osobny rozdział książki 
poświęcony został również na 
wątek reprezentacyjnej pracy 
trenera Kreboka, w tym udział 
w Igrzyskach Olimpijskich 
w Atlancie. (MAN)

uDany Czempionat w kaniowie
Przez dwa wrześniowe dni Kaniów tętnił życiem, stając się europejską stolicą kajak-polo. 21 drużyn z 

11 krajów zawitało do tutejszego Ośrodka Rekreacji i Sportów Wodnych, by wziąć udział w klubowych 

mistrzostwach Europy.

Wydarzenie zapowiadało 
się wyśmienicie z racji dużych 
emocji sportowych. Zadbały 
o nie również drużyny miejsco-
wego UKS Set Kaniów, które 
wprawdzie do faworytów nie 
należały, ale z ich występem 
wiązano spore nadzieje. Zespół 
kobiet bliski był nawet zajęcia 
medalowego miejsca. W półfi-
nale kaniowianki remisowały 
4:4 z niemieckim Gottingen, 
w dodatkowym czasie gry to 
rywalki przechyliły szalę na 
swoją korzyść, a ostatecznie 
sięgnęły po klubowy czem-
pionat.

Identycznie z punktu wi-
dzenia ekipy UKS Set ułożył 
się mecz o brązowy medal. Tu 
lepsze okazały się zawodniczki 
MOSW Choszczno, choć go-
spodynie prowadziły już różni-
cą trzech goli. – Mamy młode 
dziewczyny w składzie, były 
już trochę zmęczone sezonem. 
To dla nich świetna nauka, 
pokazały, że stać je na wiele. 
Cieszy, że krok po kroku idzie-

my do przodu – mówi Dariusz 
Pilarz, trener kaniowskich ze-
społów.

Mężczyźni w prestiżowej 
rywalizacji także stanęli na wy-
sokości zadania. Ich start zali-
czyć można do udanych, wszak 
wśród 17 zespołów sklasyfiko-
wani zostali na pozycji numer 
8. Lokata mogła być wyższa, 
ale ważny mecz z francuskim 

Montpellier gospodarze prze-
grali... po dogrywce. – To 
i tak najlepszy wynik, jaki do 
tej pory w tych zawodach osią-
gnęliśmy. Chcieliśmy wypaść 
dobrze na naszych obiektach 
i myślę, że to nam się udało 
– komentuje szkoleniowiec 
UKS Set.

W Kaniowie rozegrano 
łącznie aż 89 meczów. Mimo 

kapryśnej pogody kibice do-
pisali. Dla niektórych była 
to okazja, by pierwszy raz 
w życiu obejrzeć spotkania 
kajak-polo. W uroczystej ce-
remonii zakończenia imprezy 
uczestniczyła Orkiestra Dęta 
Gminy Bestwina, a puchary 
dla najlepszych ekip ufundo-
wali I wicewojewoda śląski 
Mirosław Szemla, starosta 
bielski Andrzej Płonka oraz 
kaniowski klub, który debiu-
tował w organizacji zawodów 
o takiej renomie. List gratu-
lacyjny za skuteczne prze-
prowadzenie tak doniosłego 
wydarzenia przekazał dla 
klubu z Kaniowa w imieniu 
ministra sportu i turystyki 
Adama Korola, polski meda-
lista olimpijski w kajakarstwie 
Grzegorz Kotowicz. 

Z radością poczynaniom 
kaniowian przyglądał się też 
wójt gminy Bestwina Artur 
Beniowski, który podkreślał 
ogromny wysiłek organizato-
rów mistrzostw.(MAN)

W kaniowie podczas wrześniowych klubowych mistrzostw Europy nie 
brakowało zaciętych meczów. kajak-polo raz jeszcze okazało się ciekawą 
i widowiskową dyscypliną.
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6. edycja
Beskidzkiego Zlotu Pojazdów Zabytkowych przemierzyła 

ulice regionu. Trasa rajdu prowadziła z Węgierskiej Górki 

przez Trzebinię, Żywiec, Tresną, Międzybrodzie Bialskie i 

Przegibek, aż do Bielska-Białej. Na placu Ratuszowym odbył 

się tradycyjny Konkurs Elegancji, w którym zaprezentowało się 

ponad 50 zabytkowych pojazdów. Po drodze załogi meldowały 

się w punktach kontroli przejazdu, uczestnicząc w testach i 

próbach zręcznościowych. W odwiedzanych miejscach licznie 

gromadzili się miłośnicy zabytkowej motoryzacji, którzy 

podziwiali samochodowe „staruszki”.
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Dożynki za nami
W większości gmin regionu przełom sierpnia i września był czasem świętowania zakończenia tegorocznych żniw. Choć w niektórych miejscach deszcz przerywał 

na chwilę świętowanie, to wszędzie dożynki przyciągnęły prawdziwe tłumy mieszkańców miejscowości oraz wielu gości, także z miast naszego regionu, zaintere-

sowanych tradycjami beskidzkiej wsi.

DoŻYNki GMiNY PoRąBkA W koBiERNiCACh
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DoŻYNki GMiNY JASiENiCA  
W LANDEku, iŁoWNiCY i RuDziCY
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DoŻYNki W kozACh
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DoŻYNki GMiNY BEStWiNA W kANioWiE
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merCure wykraCza poza stanDarDy
Hotelowy gość powinien zostać najpierw oczarowany,  

a potem obsłużony według najwyższych standardów.  

Tak działa hotelu Mercure Wisła Patria. Wpływ na 

pierwsze wrażenie klienta w hotelu mają całkiem 

przyziemne kwestie – estetyka, higiena, oświetlenie, 

parking, czy jakość komunikacji z obsługą. Żeby jednak 

go oczarować i sprawić, że stanie się stałym klientem, 

trzeba pójść znacznie dalej poza standardowe schematy. – 

Nowoczesne i skuteczne zarządzanie w branży hotelarskiej 

to dziś prawdziwe wyzwanie – mówi Łukasz Szołtys, 

dyrektor wiślańskiego hotelu Mercure Wisła Patria.

ŁukASz SzoŁtYS  
dyrektor hotelu Mercure Wisła Patria
•	 absolwent studiów menadżersko-finan-

sowych (pre- MBA) na uniwersytecie 
Ekonomicznym w katowicach, turystyki i 
hotelarstwa na GWSh w katowicach oraz 
WStiE w Suchej Beskidzkiej,

•	 wiceprezes Wiślańskiej organizacji tu-
rystycznej,

•	 obecnie dyrektor obiektu Mercure Wisła 
Patria oraz restauracji „t-bone Wine Bar 
& Steak house”,

•	 właściciel firmy Rest Consulting,
•	 ekspert w zakresie zarządzania w bran-

ży hoReCa,
•	 ma na koncie liczne szkolenia branżowe.

Branżę hotelarską w Beski-
dach dyrektor Mercure Wisła 
Patria zna od podszewki – od 
wielu lat pracuje w niej na 
stanowiskach menadżerskich. 
Wie, że konkurencja jest bar-
dzo duża, a klienci przyjeżdża-
jący wypocząć do Wisły czy 
Ustronia mają ogromny wy-
bór – od prywatnych kwater, 
przez małe hotele i pensjona-
ty, aż po duże, nieraz cztero- 
i pięciogwiazdkowe hotele 
znanych sieci. Jak więc ich 
przyciągnąć? Konieczne jest 
stałe monitorowanie upodobań 
i satysfakcji klientów, a także 
szybkie reagowanie na nie. 
Wyraźnie daje się zauważać 
oczekiwanie, aby hotele ofe-
rowały więcej – programy 
turystyczne czy wycieczki, 
animacje dla najmłodszych, 
wieczory tematyczne, lub też 
ofertę dedykowaną gościom 
zagranicznym albo usługi dla 
VIP-ów. Naturalnie propo-
zycje należy dostosować do 
docelowych klientów danego 

hotelu. – Mniejsi walczą ceną, 
ale w dużych hotelach wiedzą, 
że nie o to chodzi. Dlatego sta-
wiamy na najwyższą jakość 
usług, kompleksowość oferty 
i jej szeroki wachlarz, a także 
uzupełnienie o innowacyjne 
wartości dodane – zwraca 
uwagę Łukasz Szołtys.

Dlatego też między in-
nymi w reprezentowanym 
przez niego Mercure Wisła 
Patria od lutego zamiast ty-
powej hotelowej restauracji 
działa „T-bone – Wine Bar 
& Steak House”. Oferuje 
wyśmienite steki najwyższej 
jakości, w tym tak wyjątkowe 
pozycje, jak chociażby stek 
tomahawk, ważący blisko ki-
logram. – Trzeba wyróżniać 
się na tle konkurencji i ofero-
wać coś, czego inni nie mają. 
Zauważamy, że taka strategia 
przynosi pożądane efekty – 
dodaje Szołtys.

Sposobów na innowacyjne 
zachęcenie klientów w ich sie-
ci hotelowej nie brakuje. I tak 

Silver Hotel & Gokart Center 
posiada własny tor gokarto-
wy z pełnym wyposażeniem, 
a Hotel Remes Sport & Spa 
w Opalenicy 20 boisk spor-
towych. Z kolei obiekt „Do-
lina Charlotty” w Strzelinku, 
usytuowany na terenie przy-
ległym do amfiteatru na 6 tys. 
miejsc, oferuje udział w od-
bywających się tu cyklicznie 
koncertach rockowych.

Kluczowe w nowoczesnym 
zarządzaniu w hotelarstwie 
jest jednak nie tylko posiada-
nie bogatej oferty, ale także 
umiejętność jej wypromowa-
nia. Część obiektów stawia 
na własne działy marketingu, 
jednak wielu przekonuje się do 
zlecania usług reklamowych 
i PR-owych firmom zewnętrz-
nym. – Ich przedstawiciele 
wielokrotnie lepiej znają się 
na sposobach promocji i no-

woczesnej reklamy. Są spe-
cjalistami, nie muszą dzielić 
swoich obowiązków pomiędzy 
różne czynności, co zdarza się 
często wśród stałych pracow-
ników hoteli, którzy realizują 
w dużej mierze projekty sprze-
dażowe, a w mniejszej marke-
tingowe – zauważa dyrektor 
Szołtys i dodaje: – Outsourcing 
pozwala na skuteczną pro-
mocję obiektu, ale także jest 
atrakcyjny z punktu widzenia 
ekonomicznego, gdyż obniża 
koszty działalności hotelu.

Wtóruje mu Paweł Sikora, 
PR & new business manager 
agencji Nux Planet. – Zleca-
nie działań marketingowych 
firmom zewnętrznym staje 
się modne. Klienci, nie tylko 
z branży HoReCa, przekonują 
się, że warto współpracować 
na zasadach outsourcingu – 
zauważa.

Z danych Głównego Urzę-
du Statystycznego wynika, 
że liczba hoteli systema-
tycznie rośnie. Na koniec 
l ipca 2013 r .  było 2107 
tego typu obiektów, a więc 
o 4,6 proc. więcej, niż rok 
wcześniej. Pięć lat temu na 

rynku funkcjonowało 1877 
hoteli. Najpopularniejszymi 
miejscami wypoczynkowymi 
w Beskidach są Ustroń i Wi-
sła. W kraju z kolei najlepiej 
radzą sobie obiekty w War-
szawie, Krakowie i Szczeci-
nie. (RAF)
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