
BESKIDZKA
gazeta UKAZUJE SIĘ  

NA TERENIE  
PodbESKIdZIA

bEZPŁATNE PISMo INFoRMACYJNE. KoLPoRTAŻ: SKLEPY oSIEdLoWE, URZĘdY, FIRMY I dYSTYbUCJA ULICZNA
NAKŁAd: 10 000 EGZ.RoK XI/NR 11  (140) LISToPAd 2015

CzanieC  KanalizaCja – podsumowanie

strona

10 Fo
to

: K
rz

ys
zt

oF
 Fi

oł
eK

/U
G 

Po
rą

bK
a

Gminna GieKsa
jaworze

strona

9

Spotkanie podsumowujące projekt 
„Poprawa gospodarki wodno-ście-
kowej na terenie Gminy Porąbka” 
definitywnie zakończyło jedną z 
największych i najtrudniejszych 
inwestycji w historii samorządu w 
Porąbce – budowę kanalizacji w 
Czańcu. Inwestycja ułatwi rozwój 
przedsiębiorstw, zlokalizowanych 
na tym terenie.

Komisariat  
dla bezpieCzeństwa
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powiat bielsKi
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niepodleGłoŚCi
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Święty  
na jasnej Górze
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AKTUALNOŚCI

Kadry

nowy wiCeminister
StanISław Szwed,
poseł Prawa i Sprawiedliwości

został  wice -
ministrem w 
randze Sekre-
tarza Stanu w 
Ministerstwie 
Rodziny, Pra-
cy i Polityki 
Społecznej w 
rządzie Beaty 
Szydło. Jako 
wiceminister 
będzie odpo-
wiedzialny za 
rynek  p racy , 
fundusze pracy, departament prawa pracy oraz 
dialog społeczny, co oznacza współpracę z nowo 
powstałą Radą Dialogu Społecznego przy Pre-
zydencie RP. Stanisław Szwed był liderem listy 
PiS w ostatnich wyborach, uzyskując rekordową 
liczbę 46 tys. głosów. To już piąta kadencja po-
selska Stanisława Szweda. Mieszka w Grodźcu 
w gminie Jasienica.

najlepszy dyryGent
Jan BorowSkI,
przewodniczący Rady Powiatu Bielskiego

został uznany 
za najlepszego 
dyrygenta XI 
Międzynarodo-
wego Festiwalu 
„Rybnicka Jesień 
Chóralna” im. 
Henryka Miko-
łaja Góreckiego. 
Jan Borowski 
prowadzi chór 
jednej z bielskich 
uczelni, jest rów-
nież profesorem 
Akademii Muzycznej w Poznaniu, doktorem ha-
bilitowanym. Od wielu lat pracuje w samorządzie 
różnych szczebli, wielokrotnie był radnym powia-
towym. Mieszka w Rudzicy w gminie Jasienica.

Krzyż zasłuGi
JanuSz PIerzyna,
wójt gminy Jasienica

na wniosek Ślą-
skiego Związku 
Gmin i Powia-
tów oraz Woje-
wody Śląskiego 
o t rzymał  od 
P r e z y d e n -
t a  RP jedno 
z najwyższych 
o d z n a c z e ń 
państwowych 
– Złoty Krzyż 
Zasługi. Od-
znaczenie przy-
znano za zasługi na rzecz społeczności lokalnej, 
ponad 20 lat pracy w samorządzie, pełnienie róż-
nych funkcji i wkład w rozwój kraju, m.in. za 
stworzenie pierwszej w Polsce Niskoemisyjnej 
Strefy Ekonomicznej. Dekoracja odbyła się pod-
czas gali wręczenia Laurów Ziemi Cieszyńskiej 
na deskach Teatru im. Mickiewicza w Cieszynie.

W ciągu minionego ćwierć-
wiecza zebraliśmy wokół 
siebie wspaniałych ludzi: 
podopiecznych, rodziców, 
pracowników i przyjaciół. W 
tym czasie wiele osób znalazło 
tu swój drugi dom 

towarzystwa  
w dobrej formie

Po raz 11 spotkały się towarzystwa regionalne Ziemi Bielskiej na dorocznym zjeździe. Gospodarze  

z Jaworza wykorzystali okazję, aby zaprezentować swoje osiągnięcia w dziedzinie kultury i zachowania tradycji.

Uczestników przy-
witał miejscowy Ewan-
gelicki Chór Kościelny. 
P o d c z a s  s p o t k a n i a 
zaprezentowano trzy-
dziestoletni dorobek 
Towarzystwa Miłośni-
ków Jaworza, a jego set-
nym członkiem właśnie 
w tamtej chwili został 
wójt Radosław Ostał-
kiewicz. Gości rozba-
wił również gawędziarz 
Józef Niesyt, mieli też 
okazję obejrzeć występ 
Zespołu Regionalnego 
„Jaworze”, a także pro-
gram – zaprezentowany 
gwarą – o jaworzańskiej 
historii, tradycji i oby-
czajach, przygotowany 
przez dzieci ze Szkoły 
Podstawowej w Jaworzu. 
Wielkie zainteresowanie 
wzbudziła także prelek-

cja o wkładzie Śląska 
Cieszyńskiego w kul-
turę powiatu bielskiego 
prof. Daniela Kadłubca, 
wybitnego etnografa, 
historyka kultury, ba-

dacza folkloru i języka 
Śląska Cieszyńskiego.

Jak wyjaśnia starosta 
bielski Andrzej Płonka, 
na pomysł organizowa-
nia spotkań wpadła przed 

laty Teresa Marekwica 
z Towarzystwa Miło-
śników Rudzicy. – Po 
likwidacji województwa 
bielskiego nagle zabra-
kło spotkań, na których 

można by dokonać prze-
glądu i podsumowania 
całorocznej pracy zespo-
łów, organizacji i stowa-
rzyszeń, pielęgnujących 
tradycje swoich gmin. 
Dzięki tym spotkaniom 
dziś widzimy duże za-
interesowanie wśród 
mieszkańców zachowa-
niem w pamięci własnej 
przeszłości. Szczególnie 
cieszy, że włącza się 
sporo dzieci i młodzie-
ży – mówi starosta An-
drzej Płonka.

Organizatorami te-
gorocznego zjazdu byli 
starosta bielski Andrzej 
Płonka, wójt Jaworza Ra-
dosław Ostałkiewicz, To-
warzystwo Miłośników 
Jaworza oraz Ośrodek 
Promocji Gminy Jawo-
rze. (r)

dzieci z miejscowej szkoły zaprezentowały gwarą jaworzańską historię.
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„ KonseKraCja KoŚCioła  
w międzyrzeCzu

Konsekracja kościoła towarzyszyła 
obchodom Święta Niepodległości 
w Międzyrzeczu.

W Święto Niepodległości pod prze-
wodnictwem biskupa ordynariusza 
diecezji bielsko-żywieckiej Romana 
Pindla w kościele w Międzyrzeczu 
w gminie Jasienica została odprawiona 
msza święta w intencji ojczyzny. Uro-
czystość stała się jednocześnie okazją 
do oficjalnej konsekracji międzyrzec-
kiego kościoła i ołtarza w 19. rocznicę 
wbudowania kamienia węgielnego. Na 
początku uroczystości biskup poświę-
cił wodę, a nią – ściany kościoła, ołtarz 
i wiernych.

Po liturgii słowa nastąpiło z kolei 
namaszczenie olejem ołtarza i ścian 
kościoła. Według tradycji Kościoła 

rzymskokatolickiego podczas wi-
dzialnego namaszczenia olejem do-
konuje się namaszczenie niewidzialne 
Duchem Świętym. Następnie ołtarz 
i ściany kościoła zostały okadzone, 
podobnie, jak wierni, na znak, że od-
tąd modlitwa, jak dym kadzidła, będą 
bez przeszkód wznosić się do Boga.

Historia katolickiej parafii w Mię-
dzyrzeczu sięga połowy XV wieku, 
kościół jest jednak nowy. Wybudowa-
no go po tragicznym pożarze poprzed-
niego – drewnianego, zabytkowego 
kościoła, do jakiego doszło w styczniu 
1993 r. Międzyrzeccy luteranie udo-
stępnili wtedy sąsiadom katolikom 
swój kościół na sprawowanie kultu. 
10 listopada 1996 r. został wmuro-
wany kamień węgielny pod nowy 
kościół. (uGJ)
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– podsumowała Rozetta Michnik, dyrektor Śro-
dowiskowego Domu Samopomocy „Centrum”, 
ćwierćwiecze istnienia placówki, które pod koniec 
października świętowano w sali BCK. 

Gratulacje złożył m.in. starosta Andrzej Płonka 
i wicestarosta Grzegorz Szetyński. Goście obejrzeli 
spektakl „Poza Mitem” w wykonaniu grupy teatral-
nej „Jestem”, złożonej z podopiecznych Centrum.

Ten powiatowy ośrodek wsparcia dziennego 
dla osób z niepełnosprawnością intelektualną 
powstał w 1990 r. w Bielsku-Białej. Praca z ta-
kimi osobami polega w głównej mierze na ich 
aktywizacji podczas zajęć. Osoby z różnym stop-
niem niepełnosprawności znajdują się pod opieką 
psychologa, technika fizjoterapii i terapeutów, 
prowadzących poszczególne pracownie. Obec-
nie dysponuje miejscem dla 110 osób w czterech 
ośrodkach. Jeden z nich działa w budynkach pa-
rafialnych przy ul. Plebańskiej w Bestwinie, gdzie 
mieści się pracownia witrażu, batiku i papieru, 
komputerowa i kulinarna. (r)

Poświęcenie kościoła było wielkim wydarzeniem dla całej społeczności gminy Jasienica.
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WYDARZENIA

szopKi i upominKi
W Kozach już w połowie 

grudnia będzie można poczuć 
świąteczną atmosferę. W pią-
tek 11 grudnia od godz. 8 do 
17 w sali widowiskowej Domu 
Kultury przeprowadzony zo-
stanie „Jarmark Rzeczy Ład-
nych”. Będzie to doskonała 
okazja, aby zaopatrzyć się 
w niepowtarzalne, ręcznie wy-
konane upominki świąteczne.

Z kolei z inicjatywy 
Stowarzyszenia na Rzecz 
Rozwoju i Promocji Gmi-

ny Kozy organizowany jest 
tradycyjny konkurs szopek 
bożonarodzeniowych. Prace 
może składać każdy w do-
wolnej technice wykonania. 
Szopki przyjmowane będą 
między 14 a 18 grudnia 
w Domu Kultury w Kozach. 
Rozstrzygnięcie konkursu 
nastąpi w niedzielę 20 grud-
nia. Autorzy najlepszych 
propozycji w każdej z trzech 
kategorii wiekowych otrzy-
mają nagrody rzeczowe. (M)

zaproszenie na festiwal 
Kolęd i pastorałeK

Bielski Oddział Polskiego 
Związku Chórów i Orkiestr, 
Gminny Ośrodek Kultu-
ry w Jasienicy oraz Biel-
skie Starostwo Powiatowe 
w Bielsku-Białej zapraszają 
wszystkie zespoły muzycz-
ne – chóry, zespoły wokal-
ne, orkiestry dęte i formacje 
pokrewne oraz zespoły folk-
lorystyczne – do wzięcia 
udziału w XVI Festiwalu 
Kolęd i Pastorałek „Spotka-
nia z Kolędą”.

Festiwal odbędzie się 27 
grudnia 2015 r., a także 6, 
10, 16, i 17 stycznia 2016 
r. w Bielsku-Białej oraz 
w miejscowościach po-
wiatu bielskiego, cieszyń-
skiego i oświęcimskiego, 
m.in. Bystrej Krakowskiej, 
Jaworzu, Kozach, Mazań-
cowicach, Osieku, Zebrzy-
dowicach. 

Termin nadsyłania kart 
zgłoszeń upływa 4 grudnia 
2015 r. (ł)

współpraCa z węGrami  
zasłużyła na medal

Międzynarodowy wymiar 
zyskała uroczystość wręczenia 
odznaczeń dla reprezentantów 
gminy Wilamowice, jaka od-
była się 12 listopada w Ślą-
skim Urzędzie Wojewódzkim 
przy okazji obchodów Święta 
Edukacji Narodowej.

Medale Komisji Eduka-
cji Narodowej odebrali bur-
mistrz Wilamowic Marian 
Trela, a także Istvan Kecze, 
burmistrz Kisújszállás na 
Węgrzech, oraz dyrektor 
tamtejszej szkoły Tamas 
Szabo. W ten sposób została 
doceniona trwająca od wielu 
lat współpraca tej węgier-
skiej gminy z polskim samo-
rządem Wilamowic, przede 
wszystkim właśnie w dzie-
dzinie oświaty.

Ta współpraca opiera się 
głównie na wymianie grup 
młodzieży z Polski i Węgier. 
Burmistrz Trela wyjaśnia, że 

każdego roku kilkadziesiąt 
młodych osób odwiedza się 
wzajemnie w swoich szko-
łach. Dzięki temu uczniowie 
poznają inną kulturę i nowych 
ludzi, co w lokalnym wymia-
rze przyczynia się do integra-
cji narodów Europy.

Podczas uroczystości 
w Śląskim Urzędzie Wo-
jewódzkim uhonorowano 
łącznie 200 osób, z tego do 
pedagogów z gminy Wila-
mowice trafiły po trzy złote 
i srebrne medale za długo-
letnią służbę edukacyjną. 
Wilamowska delegacja wraz 
z węgierskimi gośćmi po 
uroczystościach w Urzędzie 
udała się pod pomnik boha-
terów narodów polskiego, 
żydowskiego oraz węgierskie-
go Henryka Sławika i Józefa 
Antalla Seniora, wzniesiony 
na placu przed katowickim 
Spodkiem. (Man)
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Polsko-węgierska delegacja złożyła kwiaty pod pomnikiem bohaterów 
obu krajów.

otwarCie na inwestyCje
W Szczyrku jest duża szansa, aby w ciągu najbliższych dwóch lat stworzyć dużym inwestorom możliwo-

ści rozwoju bazy turystycznej. Temu ma służyć dostosowanie planu zagospodarowania przestrzennego.

Burmistrz Antoni Byrdy 
mówi z optymizmem, że samo-
rząd miasta prowadzi obecnie 
liczne działania, aby do rosną-
cych potrzeb inwestycyjnych 
dostosować miejscowe prawo, 
przede wszystkim plan zago-
spodarowania. Częściowo już 
się tak dzieje. Od kilku miesię-
cy pełną parą trwa budowa nar-
ciarskiego kompleksu Beskid 
Sport Arena w Szczyrku Biłej.

Inwestor, spółka Mosty 
Katowice, zaplanował obiekt 
jako nowoczesny i w funkcjo-
nalny sposób dostosowany do 
potrzeb narciarzy. Powstanie 
tu wyciąg, 6-osobowa „kana-
pa” o długości blisko jednego 
kilometra, wykonane zosta-
ną trzy orczyki i specjalna 
taśma dla najmłodszych. 
Projekt przewiduje ponadto 
wyznaczenie trzech tras nar-
ciarskich na stoku Beskid 
wraz z instalacją systemu na-
śnieżania. Kompleks wypo-
sażony będzie także w duży 
parking dla gości. – To jedna 
z kilku ważnych inwestycji 
w zakresie turystyki i rekre-
acji dla Szczyrku – wyjaśnia 
burmistrz Byrdy.

Jak zapewnia, samorząd 
czyni starania, by w jak naj-
większym stopniu pomóc tym 
inwestorom, którzy skłonni są 
wyłożyć pieniądze na rozwój 
tutejszej infrastruktury nar-

ciarskiej. W tym celu trwają 
uzgodnienia, by pod kątem 
inwestycyjnym dostosować 
plan zagospodarowania prze-
strzennego w newralgicznych 
obszarach miasta, z zachowa-
niem wszelkich niezbędnych 
procedur i uwarunkowań 
środowiskowych. – Chcemy 
z najważniejszymi etapa-
mi procedury uporać się do 
końca marca 2016 r. Jest duża 
szansa, że w ciągu dwóch lat 
nasze możliwości pod kątem 
rozwoju turystycznego moc-

no się otworzą – dodaje bur-
mistrz Byrdy.

Warto nadmienić, że do 
szeregu inwestycji narciar-
skich w Szczyrku przygoto-
wują się Słowacy ze spółki 
Tatry Mountain Resorts, któ-
rzy w ub. roku zakupili 97 
proc. udziałów w Szczyrkow-
skim Ośrodku Narciarskim. 
Na szczyrkowskich stokach 
mają oddać do użytku prze-
szło 20 km tras, cztery wy-
ciągi orczykowe o znacznej 
przepustowości oraz wybu-

dować kilka nowoczesnych 
kolei, w tym gondolową na 
wzór Chopoka, czy Tatrzań-
skiej Łomnicy. Inwestorem 
w Szczyrku jest także Cen-
tralny Ośrodek Sportu, który 
systematycznie rozwija swoją 
bazę na stokach Skrzycznego. 
Jeśli wszystko przebiegnie 
zgodnie z planem, Szczyrk 
zyska nie tylko jako atrakcja 
turystyczna i potężny nar-
ciarski ośrodek, ale również 
finansowo, poprzez solidne 
zasilenie budżetu miasta. (raF)

remonty dróG zaKońCzone
Po ulicy Krakowskiej i Kar-
packiej na granicy Porąbki 
i Czańca zakończył się też 
remont ul. Kęckiej w Ko-
zach. Przyszłoroczne plany 
przewidują przebudowę dróg 
w Czechowicach-Dziedzicach 
i Buczkowicach.

Zakończony remont odcin-
ka ul. Kęckiej w Kozach, to 
kolejny etap przebudowy tej 
drogi i poprawy bezpieczeń-
stwa, przede wszystkim pie-
szych użytkowników ulicy, 
a to za sprawą szerokich chod-
ników.

Wcześniej został zakoń-
czony remont odcinka ul. 
Krakowskiej i Karpackiej na 
granicy Porąbki i Czańca. 
Także tutaj została położona 
nowa nawierzchnia i wykona-
no odwodnienia dla kanaliza-
cji deszczowej, powstały także 
wygodne i bezpieczne chodni-
ki. W najbliższych tygodniach 

zostaną zakończone prace przy 
przebudowie mostu w Między-
rzeczu Górnym, dzięki czemu 
znów będzie można bez prze-
szkód jeździć po tej ważnej 
drodze w kierunku Rudzicy 
i Ligoty.

Zarówno droga w Porąbce, 
jak i Kozach były remontowa-
ne przy wsparciu Narodowego 
Programu Przebudowy Dróg 
Lokalnych. – To jednak nie 
wystarczyłoby na całą przebu-
dowę. Resztę kosztów pokry-

wamy z budżetu powiatu oraz 
samorządów gminnych. Dzięki 
temu możemy stale poprawiać 
stan dróg w naszym powiecie 
i bezpieczeństwo jego użyt-
kowników – mówi starosta 
bielski Andrzej Płonka.

Planuje, aby w przyszłym 
roku kolejne dwie drogi zo-
stały wyremontowane przy 
wsparciu pieniędzy rządo-
wych, powiatowych i gmin-
nych. Przebudowana zostanie 
pierwsza część ul. Traugutta 
w Czechowicach-Dziedzi-
cach. Remontem zostanie 
objęta również droga w gmi-
nie Buczkowice, od ronda do 
granic powiatu w Lipowej. 
Oprócz położenia nowej na-
wierzchni i regulacji rowów, 
w niektórych miejscach droga 
zostanie również poszerzona, 
a w miejscach szczególnie 
uczęszczanych przez pie-
szych pojawią się bezpieczne 
chodniki. (łu)

od kilku miesięcy pełną parą trwa budowa narciarskiego kompleksu Beskid Sport arena w Szczyrku Biłej.
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Po remoncie ul. kęcka w kozach ma szerokie i bezpieczne chodniki oraz 
równą nawierzchnię jezdni.
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POWIAT BIELsKI

londzin dla bystrej
Zbigniew Banet z gminy Wilkowice został laureatem tegorocznej Nagrody Starosty Bielskiego im. Ks. Londzina.

zbigniew Banet odebrał nagrodę Londzina z rąk starosty bielskiego an-
drzeja Płonki.

Przewodnicząca kapituły nagrody alina Świeży-Sobel podziękowała  
ks. witoldowi Grzombie.

o nagrodę Londzina, jak co roku, ubiegało się 10 kandydatów ze wszystkich 
gmin Powiatu Bielskiego.

zdobywca nagrody Londzina zbigniew Banet znany jest ze swojego zaan-
gażowania w rozwój narciarstwa.

krystyna Handzlik wraz z wójtem gminy Bestwina arturem Beniowskim. Czesława i Czesław koziełowie odbierają gratulacje od wójta Buczkowic 
Józefa Caputy.

Józefa Grabowskiego z Czechowic-dziedzic (pierwszy z prawej) doceniono 
za jego wkład w rozwój kultury filmowej.

ks. witold Grzomba z Międzyrzecza w gminie Jasienica wraz z wójtem 
Januszem Pierzyną, jego zastępcą krzysztofem wieczerzakiem oraz po-
chodzącym z tej gminy wiceministrem Stanisławem Szwedem.

działania renaty rapacz z kóz cieszą się powszechnym uznaniem. na zdjęciu 
z przyjaciółmi i wójtem krzysztofem Fiałkowskim.

Józef zątek z kobiernic w gminie Porąbka (w środku) od wielu lat propaguje 
w regionie ekologiczne pszczelarstwo.

zygmunt wandzel ze Szczyrku to jeden z najlepszych gawędziarzy naszego 
regionu. na zdjęciu z burmistrzem antonim Byrdym.

uroczystości towarzyszył występ chóru „Hejnał Mazańcowice” oraz koncert
zbigniewa wodeckiego.
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WYDARZENIE

Zbigniew Banet jest auto-
rem wielu naukowych projek-
tów technicznych, audytów 
przemysłowych i programów 
racjonalnego zużycia ener-
gii. Znany jest jednak przede 
wszystkim jako energiczny 
działacz społeczny, sporto-
wy, który z pasją i oddaniem 
pracuje na rzecz Bystrej, 
gminy Wilkowice i całego 
powiatu bielskiego. Od 1979 
r. był członkiem zarządu, a od 
1983 r. nieprzerwanie do dzi-
siaj prezesem LKS Klimczok 
Bystra. To jego aktywnym 

staraniom należy przede 
wszystkim zawdzięczać m.in. 
wybudowanie w Bystrej ige-
litowego kompleksu skoczni 
narciarskich dla dzieci i mło-
dzieży. Z klubu, którego jest 
prezesem, wywodzą się olim-
pijczycy i mistrzowie świata 
w biegach i skokach narciar-
skich.

Nominowanymi do XVII 
Nagrody im. Ks. Londzina 
zostały osoby z gmin Powia-
tu Bielskiego:

– Krystyna Handzlik 
z gminy Bestwina, członkini 

Koła Gospodyń Wiejskich 
w Janowicach, działaczka ja-
nowickiej OSP, parafii oraz 
Kółka Rolniczego.

– Czesława i Czesław Ko-
ziełowie z gminy Buczkowice, 
przykładni i wzorowi rodzice, 
którzy wychowali pięcioro 
dzieci, w tym troje niepełno-
sprawnych.

– Józef Grabowski z gmi-
ny Czechowice-Dziedzice, 
organizator Dyskusyjnego 
Klubu Filmowego „Puls”, 
od 1991 r. kierujący kinem 
„Świt”.

– ks. Witold Grzomba 
z gminy Jasienica, proboszcz 
parafii św. Marcina w Między-
rzeczu. Sprawny administrator, 
działający wśród mieszkańców, 
organizujący wiele inicjatyw 
o charakterze społecznym.

– Andrzej Śliwka z gmi-
ny Jaworze, od dziesięcioleci 
pracujący społecznie na rzecz 
lokalnej wspólnoty.

– Renata Rapacz z gminy 
Kozy, katechetka, która z pasją 
organizuje przedsięwzięcia dla 
lokalnej społeczności osadzone 
w duchu chrześcijańskim.

– Józef Zątek z Kobiernic 
w gminie Porąbka. Wybitny 
pszczelarz, aktywnie udziela 
się w organizacjach propa-
gujących kunszt bartnictwa 
w regionie.

– Zygmunt Wandzel ze 
Szczyrku, poeta, fraszkopi-
sarz, wielki gawędziarz, oso-
ba niezwykle zasłużona dla 
folkloru i kultury góralskiej. 
Inspirację czerpie głównie 
z natury, gór i pięknych kra-
jobrazów.

– Józef Gawlik z gmi-
ny Wilamowice. Długoletni 

prezes Gminnej Spółdzielni 
„Samopomoc Chłopska”, któ-
rą kieruje z sukcesem, ciągle 
zwiększając zatrudnienie. 
Członek, a później kierownik 
Zespołu Regionalnego Wi-
lamowice. Od ponad 15 lat 
organizator Wojewódzkiego 
Przeglądu Spółdzielczych Ze-
społów Artystycznych Woje-
wództwa Śląskiego.

Uroczystość w bielskim Te-
atrze Polskim uświetnił występ 
chóru „Hejnał Mazańcowice” 
oraz koncert Zbigniewa Wo-
deckiego. (r)

Józef Gawlik z wilamowic doprowadził gminną spółdzielnię do prawdzi-
wego sukcesu ekonomicznego. na zdjęciu z burmistrzem Marianem trelą 
i wiceburmistrzem Stanisławem Gawlikiem.

Starosta andrzej Płonka, zwycięzca Londzina’2015 zbigniew Banet i wójt 
wilkowic Mieczysław rączka.

działalność społeczną andrzeja Śliwki w gminie Jaworze od dawna wspiera 
obecny wójt radosław ostałkiewicz.

reKLaMa
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20. edycję

Konkursu Recytatorskiego Poezji Patriotycznej dla dzieci i 
młodzieży w wieku szkolnym przeprowadzono w tym roku 
w Kozach. W Pałacu Czeczów swoje wiersze przedstawiło 
łącznie 30 uczniów, dowodząc, iż tematyka patriotyczna 
odgrywa w młodym pokoleniu Kóz ciągle istotną rolę. Jury, 
z przewodniczącą Haliną Kubisz-Mułą na czele, zwycięzców 
jubileuszowej odsłony konkursu wskazało w pięciu 
kategoriach wiekowych. W ten sposób nagrodzeni zostali: 
Marcin Adamski, Agata Goliasz, Anna Polańska, Arletta Klęka 
i Kamila Susek.

obChodziliŚmy  
Święto niepodleGłoŚCi

W marszu z pochodniami, z kwiatami i wieńcami, złożonymi pod pomnikami polskich bohaterów, ze śpiewem pieśni, lecz przede wszystkim pamiętając o całych 

pokoleniach przodków, walczących za ojczyznę i intensywnie pracujących dla jej rozwoju – obchodziliśmy w regionie Święto Niepodległości.

bestwina. Po mszy w in-
tencji ojczyzny w miejsco-
wym kościele Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Panny 
został zapalony znicz pod epi-
tafium, poświęconym żoł-
nierzom poległym w latach 
1914-1920. Następnie uczest-
nicy uroczystości w towarzy-
stwie Orkiestry Dętej Gminy 
Bestwina oraz pocztów sztan-
darowych przemaszerowali 
pod pomnik „Tym, co życie 
oddali Polsce”. Tu przedsta-
wiciele władz z wójtem Artu-
rem Beniowskim oraz liczne 
delegacje organizacji i stowa-
rzyszeń złożyły kwiaty.

bielsKo-biała.Wśród 
wielu uroczystości, jakie prze-
prowadzono w Dzień Niepod-
ległości, znalazło się złożenie 
kwiatów pod pomnikiem gen. 
Józefa Kustronia. Z tej okazji 
w Domu Żołnierza odbył się 
również Piknik Patriotyczny, 
w którym zaprezentowały się 
grupy rekonstrukcji historycz-
nych. W oficjalnych obcho-
dach Święta Niepodległości 
wzięli udział parlamentarzyści 
z Podbeskidzia, władze, kom-
batanci i mieszkańcy regio-
nu. Wieczorem mieszkańcy 
uroczyście przemaszerowali 
z pochodniami z kościoła 
św. Maksymiliana Kolbe na 
Cmentarz Wojska Polskiego, 
gdzie odbył się uroczysty Apel 
Poległych z udziałem kompa-
nii honorowej 18. Batalionu 
Powietrznodesantowego.

CzeChowiCe-dziedziCe.
Obchody rozpoczęły się na 
Placu Wolności pod tabli-
cą upamiętniającą miejsce, 
w którym stał zburzony przez 
hitlerowców przedwojenny 
Pomnik Wolności. Tutaj kwia-

ty złożyły liczne delegacje 
i władze gminy z burmistrzem 
Marianem Błachutem i prze-
wodniczącym Rady Miejskiej 
Damianem Żelaznym.
Po mszy w intencji ojczyzny 
poczty sztandarowe, delega-
cje oraz mieszkańcy przeszli 
na cmentarz parafialny, gdzie 
przy zbiorowej mogile pole-
głych i pomordowanych w obu 
wojnach światowych ponownie 
złożono kwiaty. Uroczystości 
zakończyły się przy ulicy Le-
gionów pod tablicą upamięt-
niającą wymarsz legionistów. 
W tym miejscu, w sierpniu 
1914 r., zebrali się ochotnicy 
z Dziedzic, Czechowic oraz 
okolicznych miejscowości, 
którzy wyruszyli do Legionów 
Polskich marszałka Józefa Pił-
sudskiego.

Uroczystościom towarzyszył 
XXIV Bieg Niepodległości.

jasieniCa. Wójt Janusz 
Pierzyna oraz przewodniczący 
Rady Gminy Jan Batelt złoży-
li wieniec przed pomnikiem 
poległych w Jasienicy. Wzięli 
oni udział również w uroczy-
stej mszy świętej w intencji 
ojczyzny w kościele w Mię-
dzyrzeczu, którą poprzedziło 
złożenie kwiatów pod tabli-

cą, upamiętniającą poległych 
podczas I wojny światowej. 
Po południu Dzień Niepodle-
głości świętowano w Chacie 
Międzyrzecze wspólnym śpie-
waniem patriotycznych pieśni, 
które poprzedził występ ze-
społu „Międzyrzeczanie”.

jaworze. Kwiaty wójt Ra-
dosław Ostałkiewicz wraz z 
licznymi uczestnikami uro-
czystości złożył pod pomni-
kami Józefa Piłsudskiego 
oraz Ofiar Faszyzmu. Z bia-
ło-czerwonymi flagami i w 
patriotycznym nastroju tego 
dnia otwarto również plac za-
baw dla dzieci.

Kozy. Biegowi Niepodle-
głości i konkursowi recyta-
torskiemu poezji patriotycz-
nej towarzyszyły oficjalne 
obchody Święta Niepodle-
głości. Władze gminy z wój-
tem Krzysztofem Fiałkow-
skim oraz przedstawiciele 
miejscowych stowarzyszeń 
i organizacji złożyli kwia-
ty pod tablicami pamięci 
ofiar wojen i systemów to-
talitarnych, wmurowanymi 
w ścianę kościoła Świętych 
Apostołów Szymona i Judy 
Tadeusza.

porąbKa. Uroczystości roz-
poczęła msza w intencji ojczy-
zny, po niej mieszkańcy wraz 
z władzami gminy, orkiestra-
mi i pocztami sztandarowymi 
przeszli pod Pomnik Rodaków 
Porąbki Ofiar Wojen Świato-
wych na miejscowym cmen-
tarzu. Tu złożyli kwiaty. Dru-
gą częścią uroczystości było 
złożenie kwiatów pod Dębem 
Wolności, zasadzonym w 
1923 r. przez uczestników I 
wojny światowej w 5. roczni-
cę odzyskania niepodległości.

Następnie obchody prze-
niosły się do Domu Kultury 
w Porąbce, gdzie z rąk wój-
ta Czesława Bułki i prze-
wodniczącego Rady Gminy 
Zbigniewa Drabka zespół 
„Porąbczanie” odebrał nagrodę 
„Srebrnej Róży”.

wilamowiCe. Szczególnie 
doniosłe uroczystości odbyły 
się w Starej Wsi i Hecznaro-
wicach. W Wilamowicach ob-
chodom 11 Listopada towarzy-
szyła również czwarta edycja 
Gminnego Otwartego Turnieju 
Tenisa Stołowego, w którym 
wystartowało ponad 50 za-
wodników. Organizatorem był 
Klub Sportowo-Rekreacyjny 
TKKF „Victoria” Stara Wieś.

wilKowiCe. Mieszkańcy 
gminy i władze z wójtem 
Mieczysławem Rączką zło-
żyli biało-czerwone wieńce 
pod Pomnikiem ku czci Bo-
haterów Odrodzenia Ojczy-
zny, krzyżem z obeliskiem 
poświęconym ofiarom Katy-
nia oraz katastrofy smoleń-
skiej, a także pod obeliskiem 

z tablicą upamiętniającą To-
masza Kubicę, uczestnika 
powstania styczniowego. Z 
kolei w Gminnym Ośrodku 
Kultury „Promyk” w Bystrej 
uczniowie Szkoły Podstawo-
wej im. Synów Pułku przy-
gotowali okolicznościową 
akademię.

zabrzeG. W miejscowo-
ści silnie związanej z ks. Jó-
zefem Londzinem, jednej z 
najbardziej zasłużonych osób 
dla odzyskania przez Polskę 
niepodległości na Ziemi Biel-
skiej i Cieszyńskiej, została 
odprawiona msza w intencji 
ojczyzny oraz wszystkich 
osób nominowanych do tego-
rocznej Nagrody Ks. Londzi-
na. Po mszy starosta bielski 
Andrzej Płonka złożył kwiaty 
i zapalił znicz pod pomnikiem 
ks. Józefa Londzina.

warta harcerzy przed pomnikiem w Bestwinie.
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uroczystości pod pomnikiem Józefa Piłsudskiego w Jaworzu.
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CZECHOWICE-DZIEDZICE

lodowisKo już Gotowe
Jeśli tylko pogoda na to pozwoli, 1 grudnia zacznie działać lodowisko przy ul. Legionów,  

na które co roku przybywa wielu miłośników jazdy na łyżwach.

W październiku Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji w Czechowicach-
-Dziedzicach rozpoczął prace, by 
lodowisko było odpowiednio przygo-
towane na pierwsze zimowe miesiące. 
Według harmonogramu dostępność 
lodowiska zaplanowano na okres 
trzech miesięcy, począwszy od 1 
grudnia aż do końca lutego 2016 r. 
Wszystko zależne jednak będzie od 
warunków pogodowych. – Przy tak 
wysokich temperaturach, jakie noto-
waliśmy w listopadzie, nie jest moż-
liwe, aby lodowisko funkcjonowało. 
Ale jeśli tylko temperatura obniży się 
nawet do kilku stopni powyżej zera, 
rozpoczniemy sezon – wyjaśnia Pa-
weł Łękawa, dyrektor czechowickiego 
MOSiR-u.

Czechowickie lodowisko w zimo-
wym okresie jest bardzo popularne 
nie tylko wśród samych mieszkańców 
Czechowic-Dziedzic, ale i okolicz-
nych miejscowości. Podkreślają oni, 

że czas spędza się tu przyjemnie, tafla 
lodowa jest właściwie przygotowana, 
a ceny nie są wygórowane. W dodatku 
najbliższe pełnowymiarowe lodowi-
sko znajduje się w Tychach. Toteż po-
ważnie rozważana jest koncepcja, by 
w jeszcze większym stopniu zadbać 
o komfort przybywających do Cze-
chowic amatorów jazdy na łyżwach. 
– Chcemy zintensyfikować działania 
i opracować koncepcję zadaszenia 
obiektu. W ten sposób można by 
znacząco wydłużyć okres korzysta-
nia z lodowiska – uważa dyrektor 
Łękawa, który przypomina, że latem 
na tym samym terenie przy ul. Le-
gionów znajdują się ogólnodostępne 
korty tenisowe.

W tym sezonie ceny na czechowic-
kim lodowisku nie uległy zmianie. Za 
bilet dla osoby dorosłej na 45 minut 
jazdy zapłacić trzeba 6,50 zł. Złotówkę 
mniej kosztuje wejściówka dla dzieci, 
młodzieży i studentów do 25. roku ży-

cia. Przygotowano ponadto karnety na 
10 jazd oraz bilety ulgowe dla grup zor-
ganizowanych, liczących minimum 10 
osób. MOSiR oferuje również wypoży-
czanie łyżw oraz ich ostrzenie. Od po-
niedziałku do piątku lodowisko czynne 
będzie od godz. 10 do 20, w weekendy 
i dni świąteczne jazdę można zaczynać 
godzinę wcześniej.

Warto dodać, że Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji przygotował na 
lodowisku specjalną ofertę. 6 grud-
nia odbędzie się impreza „Mikołaj 
na lodzie”, a jeszcze przed nowym 
rokiem zaplanowano „Gwiazdkę na 
lodzie”. Podczas zimowych ferii dla 
osób zainteresowanych prowadzone 
będą szkółki nauki jazdy na łyżwach. 
W lutym atrakcji dostarczą również 
zawody w jeździe szybkiej.

Bieżące informacje o funkcjono-
waniu lodowiska śledzić należy na 
stronie www.mosir.czechowice-dzie-
dzice.pl. (Man)

każdego roku w okresie zimowym czechowickie lodowisko zapełnia się miłośnikami jazdy na łyżwach.
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Komisariat  
dla bezpieCzeństwa

Czechowiccy policjanci prze-
prowadzili się już do nowego ko-
misariatu. Lepsze warunki pracy 
poprawią policyjną efektywność, 
tym samym podniosą bezpieczeń-
stwo mieszkańców.

Nowy komisariat przy ul. 
Mickiewicza w Czechowicach-
-Dziedzicach został wybudo-
wany zgodnie z ogólnopolskim 
programem Policji standaryzacji 
komend i komisariatów. Powstał 
w bardzo szybkim tempie. 25 lu-
tego 2014 r. gmina nieodpłatnie 
przekazała Policji działkę pod bu-
dowę, a już w marcu ogłoszono 
przetarg na wykonawcę. Umowę 
na budowę podpisano 13 czerw-
ca, a po kilku dniach ruszyły 
prace budowlane, dla których 
inwestorem była Komenda Wo-
jewódzka Policji w Katowicach. 
22 sierpnia ub.roku uroczyście 
wmurowano tu kamień węgielny. 
Prace trwały nieco ponad rok, ale 
Komisariat Policji w Czechowi-
cach-Dziedzicach udało się uro-
czyście otworzyć na długo przed 
terminem, zapisanym w warun-
kach przetargu.

Komisariat wykonano jako 
nowoczesny, trzykondygnacyjny 
budynek o powierzchni użytkowej 
1400 mkw., atrakcyjny wizualnie, 
wypełniający miejską przestrzeń, 
ale przede wszystkim w pełni 
funkcjonalny. Znajduje się w nim 

dyżurka, pokoje biurowe, pokój 
przesłuchań, archiwum, pomiesz-
czenia gospodarcze, magazyny 
i garaże oraz miejsca parkingowe 
dla pracowników i interesantów. 
Jak wyjaśnia burmistrz Czecho-
wic-Dziedzic Marian Błachut, 
obiekt ma służyć zarówno funk-
cjonariuszom Policji, jak i całej 
społeczności gminy. – Komisariat 
powstał w ścisłym centrum mia-
sta, w bliskim sąsiedztwie Straży 
Miejskiej. Będzie to miało pozy-
tywny wpływ na pracę służb po-
licyjnych, a dzięki temu poprawi 
się bezpieczeństwo mieszkańców 
naszej gminy. Dla nas stanowi to 
właśnie największą korzyść, wy-
nikającą z realizacji ważnego spo-
łecznie zadania – mówi burmistrz 
Marian Błachut.

Policjanci czechowickiego ko-
misariatu, wybudowanego kosz-
tem przeszło 5 mln zł, w swym 
działaniu obejmują teren, na 
którym mieszka w sumie blisko 
55 tys. osób, nie tylko w gminie 
Czechowice-Dziedzice, ale i są-
siedniej Bestwinie.

Przy okazji otwarcia nowego 
komisariatu, burmistrz Marian 
Błachut przekazał również poli-
cjantom, na ręce komendanta Zbi-
gniewa Gacka, kluczyki do dwóch 
nowych radiowozów, zakupionych 
dzięki finansowemu wsparciu cze-
chowickiego samorządu. (raF)

nowoczesna siedziba komisariatu Policji w Czechowicach-dziedzicach.
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bieGi niepodleGłoŚCi
W Czechowicach-Dziedzi-

cach i Kozach świętu 11 listo-
pada towarzyszyły imprezy 
biegowe, które w kalendarze 
obu miejscowości wpisały się 
już na stałe.

Bieg Niepodległości w Cze-
chowicach-Dziedzicach prze-
prowadzono już po raz 24. 
Blisko 450 uczestników w róż-
nym wieku przemierzyło trasę 
ulicami miasta o długości 10 
km. Start i metę zlokalizowa-
no na terenie czechowickiego 
Miejskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji. Po nieco ponad 
34 minutach od przecięcia 

wstęgi na znak rywalizacji, 
na finiszu zameldował się naj-
lepszy z biegaczy Paweł Gó-

ralczyk z Choczni. Triumfator 
nieznacznie wyprzedził Pawła 
Oboza z Sosnowca, najniższy 

stopień podium zajął bielsz-
czanin Jarosław Gniewek. 
W gronie kobiet najszybciej 
trasę pokonała Agata Długosz. 
W organizację biegu zaangażo-
wała się w szczególny sposób 
funkcjonująca w Czechowi-
cach-Dziedzicach od roku gru-
pa „Rozbiegamy To Miasto”. 
Patronat honorowy objął bur-
mistrz Marian Błachut, który 
oficjalnie rozpoczął niepodle-
głościowe bieganie.

Z kolei biegowe zmagania 
w Kozach na uczczenie święta 
odzyskania niepodległości roz-
poczęły się na placu ks. Karola 
Kochaja. Uczestnicy pokonali 
następnie 1,5-kilometrową trasę 
ulicami: Cmentarną, Topolową, 
Młyńską i Kościelną. Spośród 

300 biegaczy, nie tylko z gminy 
Kozy, ale i okolicznych miej-
scowości, najlepszymi okazali 
się Mikołaj Ciurla w kategorii 
open oraz Zuzanna Puchałka 
wśród kobiet. Rywalizację 6. 
Biegu Niepodległości przepro-
wadzono w siedmiu grupach 

wiekowych, począwszy od naj-
młodszych uczniów. Wszyst-
kim zapewniono poczęstunek 
i okolicznościowe pakiety. 
Medale czołowym trójkom 
w każdej z kategorii wręczył 
uroczyście wójt Kóz Krzysztof 
Fiałkowski. (raF)
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każdy z biegaczy biorących udział w zawodach w kozach otrzymał oko-
licznościową koszulkę.

Mimo niezbyt sprzyjającej aury, dopisali uczestnicy czechowickiego Biegu 
niepodległości.
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superstraż z bestwiny
OSP Bestwina jako superjednostka i Mateusz Kubik z tej jednostki jako superstrażak wygrali w etapie powiatowym konkursu, organizowanego przez portal „na-

szemiasto.pl”. – Sukcesy nie przychodzą same. Nasi strażacy stale i intensywnie podnoszą swoje kwalifikacje – wyjaśnia wójt gminy Bestwina Artur Beniowski.

W poprzednim numerze 
informowaliśmy o zwy-
cięstwie drużyny, złożonej 
z druhów z Bestwiny i Ka-
niowa, w otwartych (a więc 
dla zespołów ochotniczych 
straży pożarnych z całej Pol-
ski) mistrzostwach Śląska 
w udzielaniu pierwszej po-
mocy, a wcześniej również 
o innych sukcesach gmin-
nych jednostek OSP, także 
orkiestry OSP Kaniów. Tym 
razem OSP z Bestwiny (bli-
sko 2,5 tys. głosów) oraz jej 
strażak Mateusz Kubik (5156) 
okazali się najpopularniejsi 
w plebiscycie powiatowym. 
Teraz można swój głos od-
dać na nich w kolejnym eta-
pie konkursu, prowadzonym 
wśród zwycięzców wszystkich 
plebiscytów powiatowych wo-
jewództwa. Mateusz Kubik 
pięć lat temu wraz z kolegą 
uratował kobietę z dzieckiem, 
poszkodowanych podczas 
wypadku. Był też jednym 
z członków zwycięskiej dru-
żyny we wspomnianych za-
wodach pomocy medycznej.

 – Cieszymy się z tego wy-
niku naszych strażaków, bo 

nasz region słynie z dobrze 
wyszkolonych jednostek, toteż 
w plebiscycie nie brakowało 
innych, naprawdę groźnych 
rywali. Ale też nasi straża-
cy ciężko pracują na swoje 
wysokie pozycje, stale pod-
nosząc kwalifikacje. M.in. 
podczas gminnych ćwiczeń 
wszystkich jednostek, symu-
lujących sytuacje realnych 
zagrożeń – mówi wójt gminy 
Bestwina Artur Beniowski, 

który 17 października obser-
wował akcję gaszenia pożaru 
tartaku. Ćwiczenia zakładały, 
że w miejscowym zakładzie 
wybuchł pożar, trzeba było 
przeprowadzić ewakuację 

ludzi oraz akcję gaśniczą, 
którą utrudniało dostarczenie 
wody ze znacznej odległo-
ści. Wcześniejsze ćwiczenia 
obejmowały jednostki uży-
teczności publicznej, budyn-

ki szkolne oraz inne większe 
zakłady produkcyjne.

– Co dla nas istotne, na 
strażaków zawsze można li-
czyć, bardzo chętnie włączają 
się w pomoc przy organizacji 

imprez gminnych, integrują-
cych całą miejscową społecz-
ność. Sami zresztą organizują 
wiele takich imprez – dodaje 
wójt Beniowski. Jako jedyni 
strażacy w całym regionie, 
druhowie z gminy Bestwina 
nie pobierają ekwiwalentu dla 
strażaków, za czym sami jed-
nogłośnie zagłosowali.

Gmina wspiera swoich 
strażaków, w ostatnich latach 
przeznaczając spore kwoty na 
zakup nowoczesnego sprzętu 
i remont strażnic, które stano-
wią prawdziwe centra życia 
sołectw. W najbliższych la-
tach wójt Beniowski zamie-
rza doprowadzić do wymiany 
na nowsze wozów bojowych 
w Kaniowie i Janowicach. Pod-
kreśla też, że ciągle przybywa 
nowych druhów, strażakami 
chcą zostać bowiem młodzi lu-
dzie. Z około setki dzieciaków, 
należących do młodzieżowych 
drużyn pożarniczych, jest spora 
grupa sześciolatków, regular-
nie uczęszczająca na zajęcia. 
Gminne drużyny OSP liczą 
łącznie ok. pół tysiąca człon-
ków.

MIroSław łukaSzuk

gMINA BEsTWINA
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Strażacy z gminy Bestwina stale podnoszą kwalifikacje, m.in. podczas wspólnych ćwiczeń.

Mateusz kubik z oSP Bestwina 
wygrał powiatowy plebiscyt na 
najlepszego strażaka ochotnika.

doCenieni nauCzyCiele
Nagrody za wzorową pra-
cę podczas październikowej 
sesji Rady Gminy Bestwina 
otrzymało pięć nauczycie-
lek ze wszystkich gminnych 
placówek szkolno-przed-
szkolnych.

– Początek roku szkolnego 
i Dzień Edukacji Narodowej 
to dobry moment, aby doce-
nić trud nauczycieli. Co roku 
nagradzamy nauczycieli, wy-
bierając spośród najlepszych 
w każdej szkole. Co często 
jest trudne, bo w naszych 
placówkach pracuje wielu 
bardzo dobrych pedagogów – 
wyjaśnia wójt gminy Bestwi-
na Artur Beniowski, który 26 
października na sesji Rady 
Gminy wręczył nagrody dla 
wyróżniających się pracow-
ników oświaty. Wójt pod-
kreśla, że trafiły one do rąk 
pedagogów, którzy sumien-
nie wypełniają obowiązki 
dydaktyczno-wychowawcze, 
angażują się w podnoszenie 
jakości pracy w szkole, ak-
tywizują uczniów poprzez 

konkursy, olimpiady, zajęcia 
pozalekcyjne, prowadzą kół-
ka zainteresowań, włączają 
się też we współorganizację 
imprez. Wśród nagrodzonych 
znalazły się dwie dyrektorki, 
docenione za umiejętności 
administrowania placówkami.

Przy tej okazji szkole im. 
św. Jana Kantego w Bestwi-

nie został wręczony certyfikat 
„Wiarygodna Szkoła Podsta-
wowa”. Bestwińska placówka 
brała udział w ogólnopolskim 
programie i spełniła warunki 
gwarantujące, że jest w stanie 
zabezpieczyć swoim uczniom 
właściwy poziom bezpie-
czeństwa, edukacji i wycho-
wania. (łu)

wodoCiąGi bardziej szCzelne
W przyszłym roku rozpocz-

nie się wymiana ostatniej części 
sieci wodociągów, zbudowa-
nych w Kaniowie przed laty 
w starej technologii. – Liczy-
my, że w najbliższych latach 
uda się również rozbudować 
naszą sieć kanalizacyjną w po-
łudniowych częściach Bestwiny 
i Janowicach – mówi wójt gmi-
ny Bestwina Artur Beniowski.

Gmina zamierza dokończyć 
wymianę starej sieci wodocią-
gowej w Kaniowie. Pozostała 
jeszcze jej część, oparta na 
przestarzałej technologii. Zo-
stała zbudowana z rur azbe-
stowych, które wprawdzie nie 
stanowią zagrożenia dla ludzi, 
czerpiących wodę przepływa-
jącą tymi rurami, ale sieć łatwo 
ulega awariom. Stare rury nie 
wytrzymują skoków ciśnienia 
i często pękają, powodując 
straty oraz przerwy w dosta-
wach wody. Urząd Gminy zle-
cił przygotowanie projektów, 
uzyskał również pozwolenie 
na budowę.

Wójt liczy, że w przyszłym 
roku uda się przeprowadzić 

wymianę. Pieniądze będą po-
chodzić z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej oraz 
z unijnego Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich. – 
Wszystko zależy od tego, czy 
ten ostatni program uda się na 
czas uruchomić i rozpoczną się 
nabory wniosków – mówi Ar-
tur Beniowski.

Przed gminą stoi jeszcze 
jedno poważne wyzwanie, 
dotyczące gospodarki wodno-
-ściekowej – dalsza rozbudo-
wa kanalizacji. Przed kilku 
laty w Kaniowie ruszyła nowa 
oczyszczalnia, dzięki czemu 
Kaniów, Bestwinka i północ-
na część Bestwiny doczekały 
się kanalizacji. Ciągle jednak 
brakuje kanalizacji w połu-
dniowej części Bestwiny oraz 
Janowicach. Ukształtowanie 
terenu sprawia, że nie warto 
tworzyć sieci, podłączonej do 
oczyszczalni w Kaniowie. Po 
sąsiedzku jednak, w bielskich 
Komorowicach, istnieje miej-
ska oczyszczalnia ścieków, 
dużo mniejszym kosztem moż-

na więc podłączyć do niej sieć 
z Bestwiny.

Wspólnie z bielską spółką 
wodociągową Aqua gmina 
opracowała koncepcję projek-
tową skanalizowania tych ob-
szarów Bestwiny. Wspólnie też 
ustalono, że w przyszłym roku 
zostanie wykonany projekt bu-
dowlany, a także przygotowa-
na decyzja środowiskowa wraz 
z pozwoleniem na budowę, 
bez czego nie można starać się 
o uzyskanie funduszy zewnętrz-
nych na inwestycję. Wójt Be-
niowski przyznaje, że liczy na 
wsparcie z zewnętrznych źródeł 
finansowania. – Zamierzamy 
z pracami ruszyć w 2017 r. 
Dzięki temu w naszej gminie 
będzie 50 km sieci kanalizacyj-
nej, co zdecydowanie rozwiąże 
problemy związane z gospodar-
ką wodno-ściekową. Budowa 
i uruchomienie tak rozległej 
sieci ułatwi również inwesto-
rom, małym i wielkim, plano-
wanie inwestycji i rozbudowę 
swoich obiektów z korzyścią 
dla całej gminy – dodaje wójt 
Artur Beniowski. (łu)
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Szkoła w Bestwinie odebrała certyfikat „wiarygodna Szkoła 
Podstawowa”.
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gMINA JAWORZE

wsparCie dla GieKsy
Piłkarze Czarnych Jaworze, występujący na szczeblu klasy A w bielskim podokręgu, w świetnym stylu zakończyli 

rundę jesienną. Z grona wszystkich drużyn są na półmetku rozgrywek najbliżej awansu do „okręgówki”. Teraz czeka 

ich zmiana nazwy na GKS Czarni Jaworze.
– Dawno nie przeżywałem ta-

kich emocji sportowych, jak pod-
czas meczów naszych Czarnych 
– mówi wójt Jaworza Radosław 
Ostałkiewicz, który zamierza 
w przyszłym roku udzielić klu-
bowi większego wsparcia finan-
sowego. Czarni mają się stać 
prawdziwą wizytówką gminy i... 
zmienić nazwę, aby podkreślić 
związki z lokalną społecznością.

Po ubiegłym sezonie wśród 
sympatyków piłkarskich w Ja-
worzu zapanowały kiepskie na-
stroje. Czarni przegrali wiele 
meczów w następstwie czego 
opuścili szeregi Bielskiej Ligi 
Okręgowej, zajmując w niej 
ostatnie miejsce. W klubie tra-
gedii jednak z tego powodu nie 
robiono. Dokonano kilku zmian 
kadrowych, rolę trenera powie-

rzono doświadczonemu Jerzemu 
Sordylowi. Wyznaczono również 
jasny cel szybkiego powrotu do 
„okręgówki”.

Dalsze wspieranie klubu za-
powiedział jednocześnie wójt 
gminy Radosław Ostałkiewicz, 
który w obecnym sezonie z try-
bun przygląda się większości 
potyczek Czarnych, także tych 
wyjazdowych.  Kibicowska 
pomoc okazuje się potrzebna, 
samym piłkarzom dodaje mo-
tywacji. Dzięki niej jesienią 
rozstrzygnęli na swoją korzyść 
aż 9 z 13 meczów w klasie A.

Choć jaworzanie usadowili się 
w fotelu lidera rozgrywek przed 
rozpoczętą już zimową przerwą, 
to próżno szukać samozadowo-
lenia w ich szeregach. – Patrząc 
na tabelę, rundę muszę uznać 

za udaną. Po pierwszych pięciu 
meczach byłem przekonany, że 
zakończymy rundę bez porażki. 
Przytrafiły się nam natomiast 
dwie wpadki z rzędu z zespołami 
z dolnych rejonów tabeli. Czo-
łówka wydaje się na tyle mocna, 
że w walce o mistrzostwo długo 
powinno liczyć się kilka ekip – 
komentuje szkoleniowiec Czar-
nych.

Niezależnie od finiszu obec-
nego sezonu przyszłość klubu 
rysuje się w optymistycznych 
barwach. Od nowego roku Czar-
nym zwiększone zostaną środki 
finansowe na prowadzenie bie-
żącej działalności. A potrzeby są 
spore. Piłkarski klub z Jaworza 
posiada bowiem nie tylko ambitną 
drużynę seniorów, ale też ponad 
150 młodych adeptów futbolu. 

W piłkę grają już dzieciaki czte-
roletnie! Wśród działaczy również 
nie brakuje pasjonatów, zaanga-
żowanych w rozwój klubu.

– Chcemy, aby drużyna se-
niorów Czarnych stała się nie 
tylko wizytówką samego klubu, 
ale i naszej gminy – wyjaśnia 
wójt Ostałkiewicz. Jak dodaje, 
jednym z kroków w tym kierun-
ku będzie zmiana nazwy klubu. 
Końcem bieżącego roku Klub 
Sportowy Czarni Jaworze prze-
kształcony zostanie w Gminny 
Klub Sportowy. – Zależy nam, 
aby frekwencja na meczach w Ja-
worzu się poprawiła. Tym bar-
dziej, że w znaczącej większości 
zespół składa się z mieszkańców 
naszej gminy – zauważa Rado-
sław Ostałkiewicz.

MarCIn nIkIeL

małpi Gaj 
obywatelsKi

Nowy plac zabaw powstał przy wspólno-
cie mieszkańców z osiedla dawnej Fabryki 
Mebli Giętych w Jaworzu. Inwestycja prze-
znaczona dla dzieci zrealizowana została 
w ramach budżetu obywatelskiego.

Kilka projektów, zgłoszonych przez sa-
mych mieszkańców gminy Jaworze, wy-
branych zostało do realizacji w ramach 
budżetu obywatelskiego, który w tym roku 
po raz pierwszy wprowadzono w Jaworzu. 
– Uznałem, że to dobre rozwiązanie, aby 
zaktywizować mieszkańców. Mają sporo 
ciekawych pomysłów, a dodatkowo zyskują 
większy wpływ na to, co dzieje się wokół 
nich – uważa wójt Radosław Ostałkiewicz, 
pomysłodawca takiego przedsięwzięcia.

W listopadzie zakończyła się jedna z in-
westycji, zaproponowanych w budżecie oby-
watelskim. W rejonie osiedla dawnej Fabryki 
Mebli Giętych w Jaworzu oddany został do 
użytku nowy plac zabaw. Otwarcie połączo-
no tu z obchodami Święta Niepodległości. 
W tym tzw. małpim gaju bez wątpienia nigdy 
nie zabraknie bawiących się dzieci. Przede 
wszystkim z najbliższego osiedla, w którym 
w pięciu blokach przy ulicy Cieszyńskiej za-
mieszkuje ponad 100 rodzin. – Szczególnie 
godna podkreślenia jest inicjatywa i mobili-
zacja samych mieszkańców, by w ich rejo-
nie takie miejsce do zabaw powstało. Teraz 
mają jedno zadanie: dbać o plac zabaw 
i uważać, by nikt im go nie zniszczył – mówi 
wójt Ostałkiewicz.

Koszt inwestycji sięgnął 15 tys. zł., reali-
zacja możliwa była także dzięki użyczeniu 
terenu na rzecz gminy na okres 10 lat przez 
wspólnotę mieszkańców. (Man)

dzieci zamieszkujące osiedle przy dawnej Fabryce 
Mebli Giętych w Jaworzu po raz pierwszy bawiły się 
na nowym placu zabaw przy okazji święta narodo-
wego w dniu 11 listopada.

Piłkarze z Jaworza rozegrali jesienią wiele zaciętych meczów. na zdjęciu: spotkanie z Groniem Bujaków, zakończone 
zwycięstwem 3:2.

odeszła jadwiGa roiK
Zmarła Jadwiga Roik, mo-
delowa pracownica admini-
stracji, a przede wszystkim 
niestrudzona kolekcjonerka 
wszelkich śladów z dziejów 
Jaworza. Zmarłą pożegna-
no 14 października podczas 
mszy w kościele Opatrzności 
Bożej w Jaworzu.

– Znałem panią Jadwigę od 
dawna. Była dla mnie wzorem 
profesjonalizmu pracy w admi-
nistracji. Jej wielką pasją była 
historia i Jaworze ma wobec 
niej wielki dług wdzięczności 
– wspomina wójt Jaworza Ra-
dosław Ostałkiewicz. Wyjaśnia, 
że to dzięki jej pracy nad po-
szukiwaniem wszelkich śladów 

i dokumentów z dziejów miej-
scowości udało się nawiązać 
kontakt z rodziną dawnych wła-
ścicieli Jaworza Saint-Genois 
d’Anneaucourt. Dzięki temu 
pozyskano dziesiątki cennych 
dokumentów, które następnie 
zostały poddane digitalizacji. 
– Bez jej wytrwałości było-
by to niemożliwe – podkreśla 
wójt Ostałkiewicz.

Jadwiga Roik przeprowadzi-
ła się do Jaworza wraz z rodzi-
cami w 1935 r. Od tej chwili 
całe jej życie było związane z tą 
miejscowością. Po wojnie przez 
krótki czas pracowała w Kato-
wicach w urzędzie Wojewódz-
kim, a od 1947 r. już tylko 
w urzędach i instytucjach Urzę-

du Gminy w Jaworzu. Była re-
ferentem, następnie sekretarzem 
gminy, a przez wiele lat pełniła 
funkcję kierownika Urzędu Sta-
nu Cywilnego. – Całe pokolenia 
rodzin jaworzan zapamiętają 
na zawsze panią Jadzię, bo to 
ona im udzielała ślubu – do-
daje wójt. Ostatnie lata przed 
emeryturą była kierowniczką 
Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Jaworzu. Wójt Radosław 
Ostałkiewicz podkreśla jej duże 
zaangażowanie na początku lat 
90., podczas uzyskiwania przez 
Jaworze samodzielności jako 
odrębnej jednostki samorządu 
terytorialnego – gminy.

Z kolei pasja historyczna 
pojawiła się u niej niespodzie-

wanie, gdy w 1963 r. Józef 
Kobiela, ówczesny przewod-
niczący Prezydium Gromadz-
kiej Rady Narodowej, zaprosił 
ją do wspólnego gromadzenia 

materiałów, dokumentowania 
i spisywania historii Jaworza. 
Pani Jadwiga poświęciła setki 
godzin, mimo osobistej trage-
dii, jakiej doznała na początku 

lat 70. ub.wieku, na wyszuki-
wanie w muzeach i archiwach 
Śląska, Czech i Austrii doku-
mentów, dotyczących historii 
Jaworza. Efektem była mono-
grafia miejscowości „Dzieje 
Jaworza na przestrzeni wie-
ków” oraz wiele artykułów 
i opracowań historycznych, 
dotyczących różnych aspek-
tów życia miejscowości. 
Warto dodać, że była również 
aktywną członkinią jaworzań-
skiego Koła Gospodyń Wiej-
skich nr 1.

Za swoje zasługi została 
doceniona Srebrną Cieszy-
nianką, nominacją do Nagrody 
Ks. Londzina, a także Krzyżem 
Kawalerskim Orderu Odrodze-
nia Polski i odznaką Ministra 
Kultury „Zasłużony Działacz 
Kultury”. (łu)
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CzarnI Jaworze  
w rundzIe JeSIenneJ 2015/2016:

13 meczów – 9 zwycięstw, 1 remis, 3 
porażki (28 punktów)
Bilans bramkowy – 40 goli 
strzelonych, 17 straconych
najwyższe zwycięstwo u siebie – 
7:1 z LkS zapora wapienica
najwyższe zwycięstwo na wyjeździe 
– 5:2 z MrkS II Czechowice-
dziedzice
najlepsi strzelcy – adam waliczek 
(13 goli), Michał Sztykiel (9 goli)
Czołówka tabeli – 1. kS Czarni 
Jaworze (28 pkt.), 2. GLkS wilkowice 
(27 pkt.), 3. LkS zapora wapienica 
(25 pkt.), 4. LkS zapora Porąbka (24 
pkt.), 5. LkS Przełom kaniów (24 
pkt.), 6. LkS Pionier Pisarzowice 
(23 pkt.)
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gMINA PORĄBKA

KonferenCja na podsumowanie
Spotkanie podsumowujące projekt „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Porąbka” definitywnie zakończyło jedną z największych  

i najtrudniejszych inwestycji w historii samorządu w Porąbce – budowę kanalizacji w Czańcu.

Projekt wartości ponad 
7,5 mln zł był przez Unię Eu-
ropejską za pośrednictwem 
Funduszu Spójności w ra-
mach Programu Infrastruktura 
i Środowisko dofinansowany 
kwotą 4,9 mln zł. Jak wyja-
śniał gościom konferencji 
wójt gminy Porąbka Czesław 
Bułka, dzięki sieci kanalizacji 
w Czańcu, został stworzony 
efektywny i skuteczny system 
zbierania i oczyszczania ście-
ków komunalnych, co przy-
czyni się do poprawy jakości 
wody pitnej całego regionu 
wokół Kęt, tzw. aglomeracji, 
w skład której wchodzi rów-
nież gmina Porąbka.

Władze Porąbki wykorzy-
stały podsumowującą konfe-
rencję na promocję własnej 
gminy, zapraszając m.in. 
parlamentarzystów, starostę 
bielskiego Andrzeja Płonkę, 
reprezentantów zaprzyjaź-
nionych gmin, a także władz 
wojewódzkich. Dzięki zaan-
gażowaniu i profesjonalne-
mu podejściu pracowników 
Urzędu Gminy Porąbka oraz 
współpracujących z nim in-

stytucji i firm, udało się 
bardzo trudną inwestycję 
zakończyć w rekordowym 
czasie pięciu miesięcy. – 
To wymagało nieustannego 
pilnowania harmonogramu 

i całej dokumentacji projektu 
oraz szybkiego reagowania 
w sytuacjach, gdy pojawiał 
się problem. A przy tak du-
żym froncie robót problemy 
mogły pojawić się w każdej 

chwili – wyjaśnia wicewójt 
Paweł Zemanek. – Co istot-
ne, kanalizacja od razu za-
częła działać, dowodząc, jak 
ważna to była inwestycja – 
dodaje.

Takie podsumowujące 
konferencje stanowią również 
ważną okazję do poznania 
efektów, jakie przez zreali-
zowane inwestycje pojawią 
się w najbliższej przyszłości. 
Zapraszane są na nie eksperci, 
przedstawiciele instytucji i or-
ganów, które w swojej dzia-
łalności powinny uwzględnić 
pojawiające się możliwości, 
związane z uruchomieniem 
projektu. W przypadku Czań-
ca kanalizacja miała nie tylko 
rozwiązać problem dostę-
pu gospodarstw domowych 
do taniego i bezpiecznego 

pozbywania się ścieków, 
ale również ułatwić rozwój 
producentom, zlokalizowa-
nym na tym terenie. – Brak 
kanalizacji stanowił istotną 
barierę w powiększeniu pro-
dukcji. Teraz przedsiębiorcom 
będzie łatwiej planować swój 
rozwój. Przyniesie to korzyści 
całej gminie, bo pojawią się 
nowe miejsca pracy, a lepiej 
zarabiające przedsiębiorstwa 
będą płacić większe podatki – 
wyjaśnia wójt gminy Porąbka 
Czesław Bułka.

MIroSław łukaSzuk

po praCę do KiosKu
Dwa infokioski, zamon-

towane na terenie gminy 
Porąbka, ułatwią poszuki-
wanie pracy. Umożliwia to 
specjalna aplikacja,  do-
łączona do is tniejącego 
programu urządzenia, infor-
mującego o powiecie biel-
skim i jego gminach.

– Infokiosk ułatwi zain-
teresowanym wyszukanie 
odpowiednich dla siebie 
ofert pracy – wyjaśnia wi-
c e w ó j t  g m i n y  P o r ą b k a 
Paweł Zemanek. „Kioski 
z pracą” to program, zain-
stalowany na dwóch ogól-
nodostępnych urządzeniach 
informacyjnych. Dzięki nim 
osoby szukające zatrudnie-
nia będą mogły zapoznać się 
z aktualnymi ofertami pracy 
z regionu, z Polski, a nawet 
z zagranicy. Obsługa opro-
gramowania jest intuicyjna, 
nie powinna sprawiać kłopo-
tów nawet osobom, które nie 
korzystają z komputera na co 
dzień. Jeżeli któraś z ofert 
wyda się interesująca, zain-
teresowany może pozostawić 
swój numer telefonu. Wtedy 
skontaktuje się z nim konsul-
tant do spraw zatrudnienia 

i po przeprowadzeniu krótkiej 
rozmowy rekrutacyjnej dane 
poszukującego pracy trafią do 
zgłaszającego ofertę przedsię-
biorcy.

Dotychczas „Kioski z pra-
cą” powstały na terenie wo-
jewództwa dolnośląskiego, 
śląskiego, podkarpackiego 
i małopolskiego. W gminie 
Porąbka oba urządzenia są 
zainstalowane przy domach 
kultury – jedno w Porąbce, 
drugie w Czańcu. (ł)

Kolorowa termomodernizaCja
Dobiegła końca termomo-
dernizacja budynku Gim-
nazjum im. Jana Pawła 
II w Kozubniku. Już na 
pierwszy rzut oka widać, 
że budynek wypiękniał. Co 
jednak ważniejsze, użytkow-
nicy liczą na oszczędności, 
związane z mniejszym zu-
życiem energii.

Modernizacja objęła do-
cieplenie ścian zewnętrznych 
i dachu. Budynek zyskał też 
blask dzięki nowej elewacji. 
Została zmodernizowana ko-
tłownia, m.in. wymieniono 
kotły centralnego ogrzewania 
oraz przebudowano instalację 
gazową. Gimnazjum obsłu-
guje teraz nowy kocioł, któ-
ry współdziała z aktywnym 
systemem bezpieczeństwa. 
Budynek doczekał się od-
wodnienia, które w razie in-
tensywnych opadów ochroni 
kotłownię przed zalaniem.

Termomodernizacja bu-
dynku gimnazjum w Ko-
zubniku była jedną z dwóch 
największych inwestycji 
oświatowych w tym roku 
w gminie Porąbka. Część 
prac – tych najbardziej 

uciążliwych dla użytkowni-
ków obiektu – udało się prze-
prowadzić jeszcze w trakcie 
wakacji, resztę dokończono 
już podczas trwania roku 
szkolnego. – Do termomo-
dernizacji budynku gimna-
zjum w Kozubniku byliśmy 
przygotowani od jakiegoś 
czasu, mieliśmy kompletną 
dokumentację. Czekaliśmy 
tylko na dogodny moment, 
tzn. aż pojawią się pieniądze 
z funduszy zewnętrznych. 

Tak też się stało, skorzy-
staliśmy więc z okazji, aby 
gruntownie poprawić stan 
techniczny budynku – wy-
jaśnia wójt gminy Porąbka 
Czesław Bułka.

Gmina uzyskała 85 proc. 
dofinansowania do wartej 
1,1 mln zł termomoderniza-
cji gimnazjum z pieniędzy, 
jakie pozostały jeszcze w Re-
gionalnym Programie Ope-
racyjnym dla Województwa 
Śląskiego na lata 2007-2013. 

Wójt dodaje, że obiekt zbu-
dowano przed laty nie licząc 
się z koniecznością oszczę-
dzania energii, co było cha-
rakterystyczne dla tamtego 
okresu. Cały system grzew-
czy był przestarzały, ściany 
i okna przepuszczały ciepło 
na potęgę. – Dzięki moder-
nizacji ogrzewanie gazowe 
i ocieplenie pozwolą sporo 
zaoszczędzić na energii – do-
daje wicewójt gminy Porąbka 
Paweł Zemanek. (łu)
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kolorowa elewacja po modernizacji nadała budynkowi blasku.
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wójt Czesław Bułka zapoznał uczestników konferencji z założeniami zrealizowanego projektu.

12 kilometrów

Tyle, łącznie ze zbudowanymi dodatkowo przyłączami, 
liczy nowa sieć kanalizacji w Czańcu. Zgodnie z 
warunkami, efekt ekologiczny – a więc moment, w 
którym kanalizacja będzie w pełni sprawna i odbierać 
będzie bez przeszkód ścieki – ma nastąpić w połowie 
2016 r. Jak jednak wyjaśnia wicewójt Paweł Zemanek, 
już teraz ten wskaźnik został osiągnięty w ok. 95 proc.

kiosk ułatwi zainteresowanym 
wyszukanie odpowiednich dla 
siebie ofert pracy – wyjaśnia 
wicewójt gminy Porąbka Paweł 
zemanek.
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gMINA WILAMOWICE

Święty józef 
na jasnej Górze

W gronie polskich świętych, których wizerunki widnieją na Jasnej Górze, znajduje się już pochodzący  

z Wilamowic św. arcybiskup Józef Bilczewski. Uroczystość z tym związana odbyła się w październiku  

w obecności licznej grupy mieszkańców Wilamowic.

Do Częstochowy na Jasną 
Górę udało się 10 paździer-
nika około 200 wilamowian. 
Swoją obecnością chcieli 
wyrazić wielką wdzięczność, 
a zarazem pamięć o własnym 
krajanie św. arcybiskupie 
Józefie Bilczewskim. Wraz 
z pielgrzymami na Jasną Górę 
dotarły poczty sztandarowe 
górników oraz strażaków, jak 
również szkoły podstawowej, 
której patronem jest świę-
ty z Wilamowic. Wszystko 
po to, by w szczególnej at-
mosferze uczcić uroczystość 
poświęcenia wizerunku arcy-
biskupa Bilczewskiego.

Mszy świętej koncelebro-
wanej przewodniczył ksiądz 
kardynał Marian Jaworski. 
Z kolei długoletni ks. pra-
łat parafii w Wilamowicach 
Michał Boguta podkreślił 
podczas doniosłego wyda-
rzenia, jak wyjątkowe jest to, 
że święty, który tak bardzo 
ukochał Matkę Najświętszą, 
znalazł się przy jej boku. Przy 
akompaniamencie orkiestry 
dętej z Wilamowic, już po 
odprawionej mszy, wierni 
przeszli do Wieczernika. 
To tu w jednym z krużgan-
ków nastąpiło poświęcenie 
wizerunku św. abp. Józefa 

Bilczewskiego. Młodzież 
szkolna przygotowała krót-
ki występ artystyczny, który 
pozwolił przybliżyć wszyst-
kim zgromadzonym postać 
wybitnego wilamowiani-
na. Przedstawiciele władz 
gminnych i powiatowych, 
na czele z burmistrzem Wi-
lamowic Marianem Trelą 
i starostą bielskim Andrze-

jem Płonką, złożyli kwiaty 
przy poświęconym motywie 
graficznym z wizerunkiem 
świętego. Część pielgrzymów 
pozostała również na Apelu 
Jasnogórskim, dziękując za 
obecność swojego rodaka na 
Jasnej Górze.

– To bardzo ważna po-
stać dla naszej społeczności, 
w dużym stopniu integrująca 

ją. Arcybiskup Józef Bilczew-
ski jest patronem miasta, a w 
przeszłości wiele przecież dla 
niego zrobił. Znany jest nie 
tylko w regionie i kraju, ale 
także za granicą. Stała obec-
ność w tak szczególnym miej-
scu, jak Jasna Góra, to dowód 
uznania jego zasług dla Wi-
lamowic – mówi burmistrz 
Marian Trela. (raF)

wizerunek św. Józefa Bilczewskiego został na stałe umieszczony w jasnogórskim sanktuarium.
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nowe boisKo przy szKole

Baza sportowa na terenie 
gminy Wilamowice przedsta-
wia się coraz bardziej okaza-
le. Z nowo wybudowanego 
boiska wielofunkcyjnego, od-
danego w połowie paździer-
nika do użytku, skorzystają 
przede wszystkim uczniowie 
dwóch placówek – Szkoły 
Podstawowej i Gimnazjum 
w Pisarzowicach.

Boisko przyszkolne w Pi-
sarzowicach od dłuższego 
czasu domagało się przebu-
dowy. Ponad 600 uczniów, 
uczęszczających do znajdują-
cych się nieopodal placówek 
edukacyjnych, musiało ko-
rzystać z asfaltowej, mocno 
wysłużonej nawierzchni, któ-
ra stwarzała zagrożenie dla 
użytkowników tego obiektu. 
Toteż władze gminy po-
czyniły starania, by zadbać 
o poprawę warunków do 
uprawiania sportu.

W ostatnich miesiącach 
przy pisarzowskich szko-
łach powstało nowe boisko 
wielofunkcyjne. W połowie 
października inwestycję za-
kończono. Pełnowymiarowe 
boisko umożliwia grę w naj-

bardziej popularne dyscypli-
ny sportowe – piłkę nożną, 
siatkówkę, piłkę ręczną, czy 
koszykówkę. Wykonano 
również bieżnię lekkoatle-
tyczną, rzutnię do pchnięcia 
kulą i miejsce przeznaczone 
pod skok wzwyż. Obiekt po-
siada instalację oświetlenia 
i systemu odwodnienia. Do-
datkowo teren boiska został 
ogrodzony, zabezpieczono 
bezpośrednio przy nim oko-
ło 20 miejsc parkingowych. 
I choć jesienno-zimowa 
pora aktywności fizycznej 
na świeżym powietrzu nie 
sprzyja, to ilość chętnych do 
korzystania z nowego boiska 
wyraźnie udowodniła, jak 
bardzo stworzenie takiego 
obiektu w centrum Pisarzo-
wic było potrzebne.

Wartość inwestycji wy-
niosła blisko 1 mln zł, zna-
czącą większość zapewnił 
samorząd z własnego bu-
dżetu. Niemal 300 tys. zł ze 
wspomnianej kwoty to środki 
dofinansowania z Funduszu 
Rozwoju Kultury Fizycznej 
w ramach Ministerstwa Spor-
tu i Turystyki. (Man)

droGi Gotowe
Zakończyły się kolejne 

inwestycje drogowe w gmi-
nie Wilamowice.

Dobiegła końca prze-
budowa ulicy Szkolnej 
w Hecznarowicach. Zadanie 
objęło odcinek o długości 
blisko 1,2 km, w tym 700 m 
nowego chodnika. Całko-
wicie wymieniona została 
nawierzchnia drogi, wykona-
no ponadto niezbędne prace 
związane z odwodnieniem 
i zagospodarowaniem tere-
nu. Ruch w centralnej czę-
ści jednego z sołectw gminy 
Wilamowice jest obecnie 

znacznie bardziej komfor-
towy, zwiększyło się także 
bezpieczeństwo wszystkich 
użytkowników ruchu dro-
gowego w pobliżu heczna-
rowickiej szkoły.

W Pisarzowicach z kolei 
została zrealizowana kom-
pleksowa modernizacja 
600-metrowego fragmentu 
ul. Wodnej. Kierowcy prze-
jeżdżają tą gminną drogą po 
nowej nakładce asfaltowej, 
drogowcy poprawili stan 
rowów, w zakres inwestycji 
weszło również odwodnienie 
w tym rejonie. (red)

nowe boisko powstało przede wszystkim z myślą o zajęciach wF 
600 uczniów pisarzowskich szkół.

Po kilku tygodniach prac drogowych oddano do użytku 
zmodernizowaną ul. Szkolną w Hecznarowicach.
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młodzież oddała CzeŚć bohaterom
W Starej Wsi i Hecznarowi-
cach tegorocznym obchodom 
Święta Niepodległości w nie-
dzielę 8 listopada nadano 
szczególnie podniosły cha-
rakter. Dla uczestników, 
zwłaszcza młodego pokole-
nia, wydarzenia te stały się 
lekcją prawdziwego patrio-
tyzmu.

Środowiskowe uroczystości 
związane ze Świętem Niepod-
ległości w Starej Wsi odbyły 
się w przeddzień rocznicy, 
już w niedzielę 8 listopada. 
Wspólnie odśpiewano naro-
dowy hymn, odczytany został 
apel poległych, zaś liczne de-
legacje obecne w Starej Wsi 
złożyły wieńce z biało-czer-

wonymi wstęgami. Głównym 
punktem wydarzenia było 
przekazanie dla tutejszej pa-
rafii historycznych sztanda-
rów, pochodzących z okresu 
powstań śląskich. Ich funda-
tor Wojciech Wajda wręczył 
sztandary delegacji parafian, 
następnie trafiły one do pa-
rafialnego muzeum w trakcie 
mszy, odprawionej w intencji 
ojczyzny. Patriotyczne uroczy-
stości w Starej Wsi zwieńczyła 
„Wieczornica”, przygotowa-
na przez nauczycieli z miej-
scowej szkoły podstawowej. 
Myślą przewodnią artystycz-
nych występów uczniów była 
prezentacja dróg Polaków do 
niepodległości na przestrzeni 
wielu minionych lat.

Z kolei podczas świętowa-
nia w sali Domu Ludowego 
w Hecznarowicach – również 8 
listopada – uczniowie zaprezen-
towali inscenizację „By ocalić 
pamięć – między niebem a zie-
mią”. Obfitowała ona w ważne 
momenty, jak składanie polskiej 
flagi przy dźwiękach muzyki 
Fryderyka Chopina, symbo-
liczne pożegnanie żołnierzy 
wyruszających na wojnę, czy 
przedstawienie legendy o Bia-
łym Orle. Zabrzmiały również 
patriotyczne pieśni, wyświetlo-
no film z przemową Józefa Pił-
sudskiego do żołnierzy. Pamięć 
poległych bohaterów uczczono 
minutą ciszy.

Najważniejszą częścią 
uroczystości tego dnia było 

uczczenie urny z ziemią 
spod Monte Cassino, którą 
do Hecznarowic uczniowie 
przywieźli z tegorocznej 
wycieczki do Włoch. Bur-
mistrz Wilamowic Marian 
Trela złożył urnę w Szkole 
Podstawowej w Heczna-
rowicach. Apel poległych 
odczytał Adrian Chucher, 
wnuk walczącego pod Monte 
Cassino Edwarda Chuchera. 
Z kolei dyrektor placów-
ki Beata Gąszcz umieściła 
obok specjalną kapsułę czasu 
z wymownym przesłaniem: 
„Przekaż potomnym, że wol-
ność narodu nie jest tylko 
prawem i chwałą żywych. 
Wolność jest nade wszystko 
tryumfem poległych”. (Man)
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KanalizaCja z wieloma efeKtami
Powstanie 124 km sieci kanalizacji sanitarnej, to tylko jeden z licznych efektów zakończenia 

projektu regulacji gospodarki wodno-ściekowej, jaki w ostatnich kilku latach realizowano na terenie 

gminy Czechowice-Dziedzice. Kanalizacja, ale też przepompownie ścieków i zmodernizowana sieć 

wodociągowa, pozwolą na przyłączenie znacznej liczby gospodarstw domowych.

Projekt „Regulacja gospo-
darki wodno-ściekowej w gmi-
nie Czechowice-Dziedzice”, 
współfinansowany z funduszy 
europejskich, objął inwestycje 
w centrum miasta Czechowice-
-Dziedzice, jego południowej 
dzielnicy, jak również część 
sołectw Zabrzeg i Ligota. 
W efekcie zbudowano sieć 
kanalizacji sanitarnej o łącznej 
długości ok. 124 km wraz z 32 
przepompowniami ścieków, 
a przy okazji została zmoderni-
zowana blisko 7-kilometrowa 
sieć wodociągowa na terenie 
wspomnianych sołectw. Istotną 
częścią projektu była także roz-
budowa mechaniczno-biolo-
gicznej oczyszczalni ścieków, 
zlokalizowanej w północno-za-
chodniej części miasta. Dzię-
ki temu powstał nowoczesny 
obiekt, wykorzystujący wyso-
ko zaawansowane technolo-
gie zintegrowanego usuwania 

związków biogennych, w któ-
rym proces technologiczny zo-
stał w pełni zautomatyzowany.

Ukończenie projektu po-
zwoliło na realizację kilku 
ważnych celów ekologicz-
nych. W znacznym stopniu 
zwiększyła się przepustowość 
oraz oczyszczanie ścieków, 
zadbano o ochronę zasobów 
wody pitnej, znajdującej się 

w Zbiorniku Goczałkowickim, 
a także poprawę stanu czysto-
ści rzek oraz gleby. Znacznie 
obniżono straty wody, nie do 
przecenienia jest też podnie-
sienie jakości ochrony środo-
wiska oraz dbałości o ludzkie 
zdrowie. Oprócz tego ważnym 
elementem realizacji progra-
mu będzie podniesienie kom-
fortu codziennego życia tych 

mieszkańców, którzy zostaną 
podłączeni do sieci. Wszyscy 
mieszkańcy już odczuli to, że 
przy okazji budowy sieci ka-
nalizacyjnej wyremontowano 
całe odcinki czechowickich 
ulic. Co również ważne, gmin-
na gospodarka wodno-ścieko-
wa została dostosowana do 
wszelkich wymogów unijnych. 
Na realizację tego projektu, 
wartego ponad 188 mln zł, 
gmina Czechowice-Dziedzi-
ce otrzymała blisko 70 proc. 
dofinansowania z unijnych 
środków Funduszu Spójności 
w ramach Programu Infrastruk-
tura i Środowisko.

Co istotne, w 2013 i 2014 
r. czechowickie Przedsię-
biorstwo Inżynierii Miejskiej 
podpisało umowę na realizację 
innego programu, który zna-
cząco uzupełni zakończony 
już projekt. Dzięki dofinan-
sowaniu z Narodowego Fun-

duszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w War-
szawie zostanie wybudowa-
nych ok. 1,9 tys. przyłączy 
kanalizacyjnych, co pozwoli 
szacować, że kolejne ok. 10 
tys. mieszkańców Czecho-

wic-Dziedzic uzyska dostęp 
do sieci. Warto dodać, że 
mieszkańcy mogą korzystać 
z dofinansowania do budowy 
przyłączy kanalizacyjnych, 
zarówno z PIM-u, jak i Urzę-
du Miejskiego. (Man)

Istotną częścią projektu była rozbudowa oczyszczalni ścieków w północno-
-zachodniej części miasta.

marian błaChut
burmistrz Czechowic-dziedzic:

wybudowanie kanalizacji sanitar-
nej jest przełomowym momentem 
w dziejach Czechowic-dziedzic. Bez 
uregulowania gospodarki ściekowej 
na terenie gminy nie mielibyśmy 

szansy na dalszy rozwój, podłączenia do kolektora sanitarnego wyma-
gają przecież nowe inwestycje. konieczność uregulowania gospodarki 
ściekowej nakładają na nas również wymogi unijne.
Budowa sieci kolektorów, którymi nieczystości będą trafiały do oczysz-
czalni ścieków, oznacza również znaczną poprawę jakości życia miesz-
kańców naszej gminy. wszyscy chcemy przecież żyć w czystym i bez-
piecznym środowisku, w otoczeniu, w którym potokami i przydrożnymi 
rowami nie będą płynąć nieczystości. dlatego ubolewamy, że wielkim 
przedsięwzięciem, jakim jest budowa sieci kanalizacyjnej, nie udało 
nam się objąć całego obszaru gminy, a tylko tak zwaną aglomerację, 
czyli tereny najsilniej zurbanizowane i najgęściej zaludnione.
wynika to jednak z unijnych przepisów, ograniczających dofinansowa-
nie do kanalizacji jedynie na obszarach, w których budowa kolektora 
sanitarnego daje najwyższą liczbę podłączonych mieszkańców, a zatem 
i największy efekt ekologiczny. należy pamiętać, że im więcej będzie 
podłączonych gospodarstw domowych, tym niższe będą koszty odbioru 
ścieków. zachęcam więc wszystkich do sukcesywnego podłączania się 
do powstającej sieci kolektorów.
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PROMOCJA

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-fi-

nansowych (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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30 lat zespołu zasolanie

Gratulacje, podziękowania 
i prezentacja bogatego dorobku 
artystycznego – to tylko część 
bogatego programu obchodów 
jubileuszu 30-lecia Zespołu Wo-
kalno-Tanecznego „Zasolanie”.

Zespół z Zasola Bielańskie-
go w gminie Wilamowice to je-
den z tych, które z powodzeniem 
i ogromnym zapałem kultywuje 
tradycje swojej miejscowości. 
Wszystko to, co charakterystycz-
ne dla działalności zespołu „Za-
solanie”, przedstawiła prezentacja 
multimedialna. Oglądając kolejne 
slajdy aż trudno uwierzyć, że gru-
pa przejawia aktywność już od 30 
lat. – Mogę jedynie wyrazić słowa 
uznania za tak intensywne zaanga-
żowanie w działalność kulturalną. 
Zespół doskonale promuje folklor 
swojej miejscowości, ale również 
całej gminy Wilamowice – pod-
kreśla Marian Trela, burmistrz 
Wilamowic, którego za wielolet-

nie wspieranie „Zasolan” zespół 
wyróżnił „Złotą Nutką”. Podobny 
zaszczyt spotkał dyrektora Miejsko-
-Gminnego Ośrodka Kultury w Wi-
lamowicach Aleksandra Nowaka.

Podczas uroczystego spotkania 
biesiadnego nie mogło zabraknąć 
również występu samych jubila-
tów. „Zasolanie” przygotowa-
li także wystawę prezentującą 
własny dorobek. Podziękowania 
zespół skierował w stronę Janiny 
Korczyk oraz Zdzisława Szew-
czyka, którzy współtworzyli go 
przed laty. Obecni członkowie 
otrzymali dyplomy, kwiaty i oko-
licznościowe pamiątki. – Tworzy-
my grupę ludzi, zjednoczonych 
wspólnym celem. Jestem prze-
konana, że nasze pieśni długo 
jeszcze będą brzmiały, a taniec 
rozjaśni nawet ponure i szare dni 
– mówi Lidia Dziubek, kierownik 
Zespołu Wokalno-Muzycznego 
„Zasolanie”. (raF)

Jubileusz zespół obchodził bardzo hucznie.
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zaGra marsalis  
Dom Muzyki Bielskiego Centrum Kultury 3 grudnia o godz. 19 zaprasza na koncert 

legendarnego Branforda Marsalisa.

Koncert będzie nie-
spodzianką. Marsalis – na 
własne życzenie! – został za-
proszony do projektu, zapro-
ponowanego mu przez Annę 
Marię Jopek, inspirowanego 
muzyką polską. Marsalis po-
stawił jeden warunek – chce 
zostać zaskoczony polskim 
repertuarem. Toteż Jopek 
zainteresowała go muzyką 
klasycznych polskich XX-
-wiecznych kompozytorów: 
Szymanowskiego, Panufni-
ka, Góreckiego, Lutosław-
skiego i Kilara. Czy więc 
grudniowy koncert w Domu 
Muzyki będzie bliższy kla-
syce czy jazzowi – o tym 
będzie się można przekonać 
w sali BCK. Obecnie trwają 
pierwsze wspólne próby pol-
skich muzyków z udziałem 
Branforda Marsalisa.

Sam Marsalis przyznaje, 
że gra wiele różnych stylów 
muzycznych i nie boi się 
ambitnych wyzwań. Grał ze 
Stingiem, grał z orkiestra-

mi symfonicznymi, grał też 
z Milesem Daviesem – za-
wsze było to muzyczne świę-
to na najwyższym poziomie.

Koncert w Bielsku bę-
dzie kolejną odsłoną cyklu 

BMW Jazz Club. Zaśpie-
wa Anna Maria Jopek, 
która czuwa również nad 
artystyczną stroną projek-
tu muzycznego. Jazzowy 
superband współtworzyć 

będą: Mino Cinelu, Ma-
ria Pomianowska, Adam 
Strug, Atom String Quar-
tet, Marcin Wasilewski, 
Robert Kubiszyn i Pedro 
Nazaruk. (r)

Brandon Marsalis i anna Maria Jopek biorą udział w cyklu BMw Jazz Club.
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ruszył powiatowy roK sportowy
Blisko trzy tysiące młodych sportowców z całego powiatu bielskiego wzięło udział w ubiegłorocznej rywalizacji szkół podstawowych, gimnazjów i liceów.  

W zainaugurowanej końcem października kolejnej edycji powiatowych zmagań sportowych liczba ta jest zbliżona, co potwierdza duże zaangażowanie sportowe 

młodzieży.

Powiatowy rok sportowy 
na poziomie szkolnym uro-
czyście otwarto w Zespole 
Szkół w Ligocie w gminie 
Czechowice-Dziedz ice . 
Uczniowie tutejszej placówki 
złożyli ślubowanie w imieniu 
zawodników startujących we 
współzawodnictwie Igrzysk, 
Gimnazjady i Licealiady na 
szczeblu powiatu bielskiego. 
Odczytany został apel olim-
pijski, w którym zwrócono 
szczególną uwagę na potrzebę 
wspierania polskiego sportu 
i ruchu olimpijskiego.

Jak podkreślił starosta 
bielski Andrzej Płonka, rola 
sportu dla odpowiedniego 
rozwoju młodych ludzi jest 
niezwykle istotna. Przypo-
mniał zarazem, że na sport 
kładzie się duży nacisk nie 
tylko w poszczególnych 
gminach i powiatach, ale 
i w skali całego kraju, czego 
przykładem jest m.in. akcja 
„Stop zwolnieniom z WF-u”. 
Zdaniem starosty powiatu 

bielskiego pozytywny wpływ 
na zainteresowanie aktywno-
ścią fizyczną wśród młodego 
pokolenia ma ciągła poprawa 
bazy sportowej. Tylko w tym 
roku nowe obiekty sportowe 
powstały w Pisarzowicach, 
Świętoszówce i Wilkowicach. 
Na zakończenie wystąpienia 
starosta wygłosił standardo-
wą formułę: „Sportowy rok 
szkolny w powiecie bielskim 
uważam za otwarty”.

Podczas uroczystości w Li-
gocie podsumowano wyniki 
dzieci i młodzieży w roku 
szkolnym 2014/2015. Sta-
rosta Andrzej Płonka, prze-
wodniczący Rady Powiatu 
Bielskiego Jan Borowski oraz 
burmistrz Czechowic-Dzie-
dzic Marian Błachut wręczyli 
nagrody dla dyrektorów i tre-
nerów z najlepszych szkół. 
Przypomnijmy, że w rywa-
lizacji szkół licealnych naj-

lepsi okazali się uczniowie 
Zespołu Szkół Technicznych 
i Licealnych z Czechowic-
-Dziedzic, wyprzedzając 
w klasyfikacji ogólnej mło-
dych sportowców Liceum 
Ogólnokształcącego w Ko-
zach i Czechowicach-Dzie-
dzicach. Wśród gimnazjów, 
funkcjonujących na terenie 
powiatu bielskiego, równych 
sobie nie mieli uczniowie 
z placówki w Bystrej. Kolej-
ne miejsca przypadły szkole 

w Ligocie oraz Gimnazjum nr 
2 w Czechowicach-Dziedzi-
cach. Zwycięskiemu gimna-
zjum pogratulował również 
wójt Wilkowic Mieczysław 
Rączka, przekazując okaza-
ły puchar. Z grona ponad 40 
sklasyfikowanych szkół pod-
stawowych wyróżnień docze-
kały się placówka z Czańca, 
SP nr 1 w Jaworzu oraz cze-
chowicka SP nr 5.

Sportową inaugurację 
uświetnił występ chóru szko-

ły w Ligocie oraz artystyczny 
pokaz uczennic. Obecnym na 
uroczystości zaprezentowa-
no ponadto modelową lekcję 
ćwiczeń fizycznych, a swój 
kunszt zademonstrowali mło-
dzi tenisiści stołowi, trenujący 
w Ligocie. O swojej drodze 
na sportowy szczyt opowie-
dział młodzieży pochodzący 
z gminy Czechowice-Dziedzi-
ce Grzegorz Kotowicz, dwu-
krotny medalista olimpijski 
w kajakarstwie. (Man)

sPORT

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.  

Kontakt z redakcją:  
tel. 510-123-382.

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

Redakcja nie odpowiada  
za treść reklam i ogłoszeń.

BESKIDZKA
gazeta

Podczas sportowej inauguracji kolejnego roku szkolnego w powiecie 
bielskim zaprezentowano modelową lekcję ćwiczeń fizycznych.

najlepsze wyniki szkół powiatu bielskiego w zawodach Śląskiego Szkolnego związku Sportowego:

IGrzySka (SP)
- 1. miejsce – SP nr 2 w kozach, sztafety 4x100 metrów chłopców
- 3. miejsce – SP nr 3 w Ligocie, tenis stołowy dziewcząt

GIMnazJada
- 1. miejsce – Gimnazjum nr 3 w Czechowicach-dziedzicach, sztafety 4x100 m chłopców
- 3. miejsce – Gimnazjum w Bystrej, piłka ręczna chłopców

LICeaLIada
- 1. miejsce – SMS Szczyrk w Buczkowicach, sztafetowe biegi przełajowe chłopców
- 2. miejsce – SMS Szczyrk w Buczkowicach, sztafetowe biegi przełajowe dziewcząt

osiągnięcia szkół powiatu bielskiego w zawodach ogólnopolskich:
- 4. miejsce – SP nr 2 w kozach, sztafety 4x100 metrów chłopców
- 6. miejsce – Gimnazjum nr 3 w Czechowicach-dziedzicach, sztafety 4x100 m chłopców
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bielskich przedszkolaków

rywalizowało w szóstej edycji „Przedszkoliady”. Zmagania 
piłkarskie z udziałem rekordowej ilości 30 bielskich przedszkoli 
odbyły się w hali pod dębowcem, gdzie przygotowano 
specjalne boiska. Najlepiej poradzili sobie podopieczni 
przedszkoli nr 2, 37, 41, 51 i 55. Zwycięzcami byli jednak wszyscy 
uczestnicy, którym wręczono medale, dyplomy i puchary. W 
rolę sędziów podczas turnieju wcielili się piłkarze Podbeskidzia 
– Marek Sokołowski, Adam Mójta, bartłomiej Konieczny oraz 
Wojciech Kaczmarek. Ten ostatni dodatkowo bronił rzuty karne, 
wykonywane przez rodziców i opiekunów dzieci.
organizatorami „Przedszkoliady” byli Urząd Miejski w bielsku-
białej, bielsko-bialski ośrodek Sportu i Rekreacji oraz bielski 
oddział Football Academy.

szaChowe rozGrywKi
Z czterech turniejów skła-
da się tegoroczna edycja 
Powiatowej Ligi Szacho-
wej, przeznaczonej dla 
uczniów szkół podstawo-
wych i gimnazjów z po-
wiatu bielskiego.

Rywalizację w edycji 
roku 2015, która odbywa się 
tradycyjnie pod patronatem 
Starosty Bielskiego Andrze-
ja Płonki, rozpoczął turniej 
w Domu Kultury w Porąb-
ce. Przy szachowych sto-
łach usiadło wówczas 75 
młodych zawodników, 
z czego znaczącą większość 
stanowili uczniowie szkół 
podstawowych. Po zacię-
tych potyczkach wyłoniono 
zwycięzców. Z kompletem 
wygranych partii w gru-
pie młodszej triumfował 
Paweł Distel ze Szkoły 
Podstawowej w Zabrzegu. 
Wśród gimnazjalistów bez-
konkurencyjny był Szymon 
Mikulski, reprezentujący 
Gimnazjum w Kozach.

Druga odsłona Powia-
towej Ligi Szachowej za-
witała z kolei początkiem 
listopada do sali Domu 
Kultury w Kozach. Fre-

kwencja również dopisała, 
w szranki stanęło bowiem 
90 miłośników szachów. 
Zwycięzcami zostali pod-
opieczni placówek z Za-
brzega – ponownie Paweł 
Distel oraz Maciej Caban.

Po dwóch turniejach li-
gowych liderem klasyfikacji 
dla szkół podstawowych jest 
Paweł Distel, tuż przed Julią 
Wojtas (SP nr 3 w Czecho-
wicach-Dziedzicach) i Ma-
ciejem Honkiszem (SP nr 1 
w Kozach). W gronie gim-

nazjalistów prowadzi Maciej 
Caban, wyprzedzając Szymo-
na Mikulskiego i Aleksan-
drę Grot (Gimnazjum nr 14 
w Bielsku-Białej).

Kolejny turniej Powia-
towej Ligi Szachowej 2015 
odbędzie się 27 listopada 
w Gminnym Ośrodku Kul-
tury w Buczkowicach. Ty-
dzień później – w sobotę 
5 grudnia – poznamy zwy-
cięzców podczas finałowych 
zmagań w bielskim Staro-
stwie Powiatowym. (raF)

tegoroczna rywalizacja młodych szachistów w ramach Powiatowej Ligi 
Szachowej rozpoczęła się w Porąbce.
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sędziowie  
poszuKiwani

Jeszcze tej zimy osoby za-
interesowane mogą zostać sę-
dziami piłkarskimi. Nabycie 
takich kwalifikacji gwarantują 
zbliżające się kursy.

Kolegium Sędziów Piłki 
Nożnej Podokręgu Bielsko-
-Biała oraz Podokręgu Skoczów 
organizują kursy dla kandydatek 
i kandydatów na sędziego. Aby 
przystąpić do szkolenia należy 
spełnić kilka warunków. Ważne, 
by mieć ukończone 16 lat, śred-
nie wykształcenie, cieszyć się 
ponadto dobrym stanem zdrowia 
i nienaganną reputacją. Istotne 
jest również zainteresowanie 
piłką nożną. Więcej na stronie: 
www.bozpn-bielsko.pl. (r)
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miłoŚć i żyCie na 130 stronaCh
Tytułowe określenia nawiązują do osoby znakomitego trenera siatkówki Wiktora Kreboka – bielszczanina, byłego selekcjonera siatkarskiej reprezentacji  

i wiceministra sportu, oraz wydanej przed kilkunastoma dniami książki „Historia bielskiej siatkówki widziana okiem Wiktora Kreboka”.

– Gdyby ktoś zapytał mnie 
dziś, po wielu latach spędzo-
nych z siatkówką, czym jest 
dla mnie ten sport, nie umiał-
bym znaleźć satysfakcjonu-
jącej rozmówcę odpowiedzi. 
Wcale nie dlatego, że jej nie 
znam. Przeciwnie. Siatkówka 
kryje się pod wieloma okre-
śleniami, mieszczącymi się 
w kanonie słowa „życie” – ta-
kie słowa na wstępie książki 
„Historia bielskiej siatkówki 
widziana okiem Wiktora Kre-
boka” kieruje do czytelników 
trener. I rzeczywiście, przeglą-
dając kolejne strony książki 
trudno oprzeć się wrażeniu, 
że Krebok na bliskie związki 
z siatkówką był skazany. A też 
dyscyplina ta w bielskim wy-
daniu wiele mu zawdzięcza.

Z siatkówką zetknął się już 
w szkole podstawowej w latach 
50. minionego wieku. Mieszkał 
nieopodal sali sportowej przy 
ul. Mickiewicza, gdzie spędzał 
niemal cały swój wolny czas. 
Kilkunastoletni Wiktor Krebok 
zachwycał się wówczas umie-
jętnościami bielskich siatkarek 
BKS-u i już wtedy przeczuwał, 
że jego życie nierozerwalnie 
zwiąże się z siatkówką. – Po-
dążało się za tym, co sprawiało 
przyjemność, dawało satysfak-
cję. Cieszyło, a zarazem mo-
tywowało. Nie wybiegało się 
zbyt daleko w przyszłość, bo 
też rzeczywistość wokół nie 
dawała żadnych gwarancji, że 
komukolwiek z nas, młodych 
ludzi dane będzie dokonać cze-
goś zauważalnego, wielkiego, 
czy trwałego dla kolejnych 
pokoleń – wspomina siatkarz, 
a później szkoleniowiec z Biel-
ska-Białej.

Jak zaznacza Krebok, cały 
czas pamięta mnóstwo szczegó-
łów z dawnych lat. Postanowił 

więc dzieje bielskiej siatków-
ki – od czasów jej obecności 
w stolicy Podbeskidzia – prze-
lać na łamy książki, wzboga-
cając istotne fakty autorskim 
komentarzem, z charaktery-
stycznym dla niego humorem. 
Być może dlatego już po kil-
ku dniach od wydania książka 
wzbudziła duże zainteresowa-
nie. – Odczuwam ogromną sa-
tysfakcję, że książka powstała. 
To ważne, by zachować pamięć 
o bielskiej siatkówce, która 
przeżywała różne okresy, ale 
wielu ludziom była bliska. 
Choć w znacznej mierze jest 
to moja subiektywna historia, 
wzbogacona odczuciami i au-
torskim komentarzem, nierzad-

ko z „przymrużeniem oka”, to 
wiele wątków w pełnej oka-
załości odzwierciedla ówcze-
sną rzeczywistość – wyjaśnia 
Krebok, który w rozmowie 
z „Gazetą Beskidzką” chętnie 
powołuje się na fragmenty za-
warte w książce.

Niniejsza pozycja, wydaw-
nictwa SALVE/itMedical pod 
redakcyjną pieczą Marcina 
Nikla, ma blisko 130 stron. 
Podzielona została na roz-
działy, które chronologicznie 
przypominają kolejne lata 
funkcjonowania Klubu Spor-
towego „Włókniarz”. Krótkie 
opisy oraz składy drużyn z po-
szczególnych lat wzbogacone 
zostały o ciekawe archiwalne 

zdjęcia z Wiktorem Krebokiem 
i osobami związanymi z siat-
karską społecznością Bielska-
-Białej. Odrębną część książki 
poświęcono na wspomnienia 
związane z Igrzyskami Olim-
pijskimi w Atlancie w 1996 r. 
i rolą selekcjonera reprezenta-
cji polskich siatkarzy, pełnioną 
właśnie przez trenera Kreboka. 
Zwieńczeniem „Historii biel-
skiej siatkówki” są wywiady ze 
znakomitym szkoleniowcem, 
które pojawiły się w ostatnich 
latach w mediach sportowych.

Osoby zainteresowane na-
byciem książki mogą wysłać 
w tym celu e-maila na adres: 
redakcja@gazetabeskidzka.
pl. (raF)

Marcin DoDa
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– Marzy mi się, abyśmy wszyscy spotkali się po latach, powspominali 
dawne czasy i rozegrali raz jeszcze mecz w pamiętnym, olimpijskim 
składzie – mówił przed kilkoma miesiącami trener wiktor krebok. dzięki 
jego wielkiemu zaangażowaniu marzenie to się spełniło.
w niedzielę 18 października w bielskiej hali pod dębowcem odbył się 
wyjątkowy mecz siatkarski. Przeciwko ekipie obecnych zawodników 
BBtS-u wystąpiło wiele siatkarskich znakomitości: Paweł zagumny, 
Marcin nowak, Piotr Gruszka, damian dacewicz, witold roman, robert 
Prygiel, Mariusz Szyszko, krzysztof Śmigiel, krzysztof Janczak, Leszek 
urbanowicz, krzysztof i andrzej Stelmachowie. dwunastoosobowa 
kadra siatkarzy, która pod trenerską wodzą wiktora kreboka rywali-
zowała podczas Igrzysk olimpijskich w atlancie w 1996 r., w komplecie 
sprawiła nie lada prezent swojemu byłemu trenerowi. Mimo wielu 
innych obowiązków byli reprezentanci Polski z radością do Bielska-Białej 
przyjechali i... przypomnieli kibicom, że nie zapomnieli, jak gra się w 
siatkówkę. ze znacznie młodszym zespołem gospodarzy biało-czerwoni 
zremisowali w rozegranych setach 1:1, lecz okazali się nieznacznie lepsi 
„małymi punktami”.
wiktor krebok, inicjator siatkarskiego spotkania pokoleń, ze wzru-
szeniem odniósł się do tego wydarzenia. – Jestem bardzo wdzięczny, 
że nawet z najdalszych zakątków Polski chłopcy przyjechali i swoją 
obecnością sprawili mi najlepszy prezent. z łezką w oku powróciły olim-
pijskie wspomnienia – podkreśla były selekcjoner kadry siatkarzy, 
który podczas szczególnego meczu promował wydaną książkę „Historia 
bielskiej siatkówki widziana okiem wiktora kreboka”. (r)
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trener wiktor krebok pracował z reprezentacją Polski siatkarzy już w latach 
80., gdy szkoleniowcem był słynny Hubert Jerzy wagner.

Jako siatkarz wiktor krebok występował na pozycji rozgrywającego w barwach włókniarza. z drużyną jako zawodnik, ale i trener często przebywał na 
obozach w wiśle.


