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WilamoWice  inWestycje dla ośWiaty
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Teren wokół szkoły w Wila-
mowicach zyskał nowy plac 
zabaw i siłownię. Z kolei w 
przyszłym roku przy Zespole 
Szkół w Dankowicach powsta-
nie nowoczesna sala gimna-
styczna. Na razie trwają tam 
prace przy odwodnieniu tere-
nu wokół placówki, gdzie po-
jawi się siłownia zewnętrzna 
i tzw. klasa letnia.

muzyka na łódce
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Więcej śWiateł
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Porąbka
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szkoły  
W jednym miejscu
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Pomoc  
Przed śWiętami
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Zdrowych i radosnych 

Świąt Bożego Narodzenia  
oraz szczęśliwego Nowego Roku, 
wspaniałej atmosfery spotkania 
z najbliższymi przy wigilijnym 

stole, a także niezapomnianych 
chwil spędzonych z przyjaciółmi

życzy
Redakcja „Gazety Beskidzkiej”

medale na PłyWalni
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Po n a d  2 5 0  o s ó b 
przybyło na zapro-
szenie wójta gminy 
Jasienica Janusza 
Pierzyny na wigi-
lijne spotkanie z 
przedsiębiorcami. 
Gościem specjalnym 
był prezes katowic-
kiej Regionalnej Izby 
Gospodarczej Tade-
usz Donocik.

„Pły wackie An-
drzejki” w Kozach 
również w tego-
rocznej edycji oka-
zały się szczegól-
nie pomyślne dla 
gospodarzy. Mło-
dzi podopieczni 
tutejszej Victorii 
zwieńczyli zawo-
dy z dorobkiem 
przeszło pół setki 
medali.
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AKTUALNOŚCI

zaProszenia

15 lat zesPołóW  
z gminy WilamoWice

Prawie równocześnie swój jubileusz 15-lecia istnienia obchodziły dwa zespoły regionalne z gminy Wilamowice – 

Dankowianie z Dankowic i Echo z Hecznarowic, gdzie jednocześnie świętowano 80-lecie macierzystego  

Koła Gospodyń Wiejskich.
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ekologia okiem ucznióW
Bardzo dużym zainteresowaniem 
cieszyła się 12. edycja Powiatowego 
Konkursu Ekologicznego „Człowiek 
a Środowisko”. Od dzieci i młodzie-
ży z terenu powiatu bielskiego wpły-
nęło aż 230 prac konkursowych 
w przeróżnych technikach wyko-
nania.

Początkiem grudnia laureaci 
konkursu zostali zaproszeni do 
siedziby bielskiego Starostwa Po-
wiatowego, by odebrać nagrody 
i wyróżnienia. Doceniono w ten 
sposób kreatywność, wyobraźnię 
i umiejętności, ale również wiedzę 
i świadomość ekologiczną młodych 
twórców, którzy wyjątkowo licznie 
przystąpili do tegorocznej edycji.

Wybrano najciekawsze spośród 
230 prac o charakterze plastycznym, 
fotograficznym, literackim i multime-
dialnym. Za najlepsze utwory nagro-
dzeni zostali: Korneliusz Piaskowski 
(SP nr 1 w Jaworzu), Alina Czyrnek 

(SP nr 1 w Kozach), Julia Gawęda 
(Gimnazjum nr 1 w Jaworzu), Anna 
Adamaszek (ZSP w Kaniowie), Kac-
per Śniadek i Krystian Basiura (SP 
w Wilkowicach), Mateusz Malina 
(Katolickie Gimnazjum w Czecho-
wicach-Dziedzicach), Kamil Szostok 
(ZSP w Grodźcu) oraz Natalia Mącz-

ka (Gimnazjum w Pisarzowicach).
Młodych artystów i ich opiekunów 
honorowali m.in. wicestarosta biel-
ski Grzegorz Szetyński, przewodni-
czący Rady Powiatu Jan Borowski 
oraz członek Zarządu Powiatu i po-
mysłodawca konkursu Stanisław 
Pięta. (MAN)
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Do konkursu zgłoszono 230 prac, na zdjęciu jedna ze zwycięskich.

kiermasz 
śWiąteczny

Ośrodek Promocji Gminy Jaworze za-
prasza do Galerii na Zdrojowej na kier-
masz świąteczny. Codziennie do środy 23 
grudnia od godz. 9 do 16 można tutaj kupić 
ozdoby świąteczne, tak na choinkę, jak i do 
przystrojenia domu, czy wigilijnego stołu.

WystaWy szoPek
Gminny Ośrodek Kultury w Porąbce 

oraz Dom Kultury w Kozach zapraszają na 
pokonkursowe wystawy szopek. To efekt 
konkursów plastycznych dla dzieci i mło-
dzieży na wykonanie szopki bożonarodze-
niowej. Konkursy zostały przeprowadzone 
w obu gminnych ośrodkach, swoje prace 
uczestnicy mogli składać do 18 grudnia. 

sylWester  
z filharmonią W hd

Miejski Dom Kultury – Kino Świt 
w Czechowicach-Dziedzicach zapra-
sza 31 grudnia o godz. 17 na Sylwestra 
z Filharmonikami Berlińskimi i wybitną 
skrzypaczką Anne-Sophie Mutter. Ber-
lińczykami dyrygować będzie sir Simon 
Rattle, a w dwugodzinnym koncercie 
znajdą się utwory świetnie wprowadzają-
ce w taneczny nastrój tego wyjątkowego 
dnia w roku. Koncert będzie transmi-
towany w wysokiej rozdzielczości i z 
wykorzystaniem najwyższej klasy sys-
temu audio.

filmoWy 
sylWester

Kino Świt w Czechowicach-Dziedzi-
cach zaprasza w sylwestra 31 grudnia 
o godz. 21.30 na wieczór filmowy. Sylwe-
strowa noc w kinie rozpocznie się o godz. 
21.30, kwadrans później zostanie wyświe-
tlona pierwsza komedia, „Praktykant” 
z Robertem De Niro i Anne Hathaway. Po 
seansie zostanie czas na wzniesienie toa-
stu noworocznego i kwadrans po północy, 
już w Nowym Roku, zostanie wyświetlony 
kolejny film, „Słaba płeć”.

kolędy Preisnera
Bielskie Centrum Kultury zaprasza 

w piątek 15 stycznia o godz. 18 na kon-
cert kolęd Zbigniewa Preisnera, któremu 
towarzyszyć będzie grono znakomitych 
solistów i instrumentalistów.

Preisner kolędy komponuje od dawna, 
na koncercie w Bielsku oprócz tych sprzed 
kilkunastu lat, bardzo dobrze znanych pu-
bliczności, pojawią się też nowe utwory. 
Wraz z kompozytorem na scenie wystąpią 
Beata Rybotycka, Edyta Krzemień, Maciej 
Balcar, Jan Karpiel Bułecka z zespołem, 
Dominik Wania, Jacek Królik, Sławomir 
Berny, Łukasz Adamczyk, Michał Półto-
rak, Monika Chrzanowska, Janusz Chrza-
nowski, Magdalena Pluta.

ray Wilson  
W bielsku

Bielskie Centrum Kultury 
zaprasza w sobotę 23 stycznia 
o godz. 18. na koncert Raya 
Wilsona, byłego frontmana 
zespołu Genesis.

Ten szkocki wokalista parę 
lat temu zamieszkał w Polsce 
i założył w Poznaniu fundację 
swego imienia, pomagającą 
młodym ludziom, zagrożonym 
wykluczeniem społecznym. 
Koncert w Bielsku-Białej to 
element trasy „20 years and 
more”, będącej podsumo-
waniem 20-letniej kariery 
muzycznej. Artysta przedsta-
wi pełen przekrój z różnych 
okresów twórczości. Usły-
szymy m.in. „Another Day In 
Paradise”, „No Son Of Mine”, 
„Congo”, czy „Mama”, ale też 
solowe kompozycje, jak np. 
„Change”, „American Beau-
ty”, „Inside”.

W Dankowicach uroczysto-
ści jubileuszowe odbyły się pod 
koniec listopada w miejscowej 
strażnicy OSP. Rozpoczął je 
występ zespołu z dankowickiej 
szkoły, goście obejrzeli też film 
o działalności zespołu. Nie mo-
gło zabraknąć występu samych 
jubilatów, po którym otrzyma-
li mnóstwo gratulacji, kwiatów 
i życzeń, złożonych na ręce 
kierownika zespołu Władysława 
Wróblewskiego i przewodniczą-
cej KGW Anieli Stańko.

Wcześniej swój jubileusz 
80-lecia obchodziły panie 
z Koła Gospodyń Wiejskich 
w Hecznarowicach, co zostało 
połączone z 15-leciem istnienia 
działającego przy nim zespołu 
Echo. Koło i jego przewodni-
cząca Barbara Mleczko zostały 
uhonorowane Złotą Honorową 
Odznaką za Zasługi dla Woje-
wództwa Śląskiego, gratulacje 
otrzymały też Halina Mleczko 
i Janina Markiel za długoletnią 
pracę na rzecz koła i zespo-
łu Echo, w którym od wielu 
lat zajmują się choreografią 
i aranżacją plastyczną wido-
wisk. Oprawę muzyczną całego 
spotkania zapewnił miejscowy 
zespół „Edison”. Obchody nie mogły się obejść bez występów jubilatów z Hacznarowic (u góry) i Dankowic (na dole).
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gosPodynie na sPortoWo
Wojewódzkiej Spartakiadzie Kół Gospodyń Wiejskich towarzyszył w tym roku mały jubileusz. W Wiśle w piątej odsłonie wydarzenia wystartowało 20 drużyn, w 

tym kilka reprezentujących powiaty regionu Podbeskidzia.

Niech nadchodzące  
Święta Bożego Narodzenia 

przyniosą radość, pokój 
i wzajemną życzliwość, 

stając się źródłem wszelkiej 
pomyślności  

w Nowym 2016 Roku
życzy

Zarząd Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Rybacka  

Bielska Kraina

Panie z Kół Gospodyń Wiejskich świetnie bawiły się podczas zabawnych konkurencji wojewódzkiej spartakiady.

Wigilia W Porąbce
We wtorek 22 grudnia 
w Domu Kultury w Porąb-
ce na Wigilii dla samotnych 
zbierze się blisko setka osób. 
Przy wsparciu Gminnego 
Ośrodka Kultury zorgani-
zują ją panie z miejscowego 
Koła Gospodyń Wiejskich.

– Większość potraw przy-
gotowujemy tak samo, jak na 
nasze domowe, rodzinne Wigi-
lie – mówi Anna Wykręt, szefo-
wa Koła Gospodyń Wiejskich 
w Porąbce. Przewodnicząca 
przypomina sobie, że nigdy 
na stole – zasłanym białym 
obrusem, z odrobioną sianka 
pod nim, figurką małego Jezu-
sa w żłóbeczku i świecą – nie 
mogło zabraknąć dodatkowego 
nakrycia dla niespodziewanego 
gościa. To obyczaj kultywowa-
ny także dzisiaj, gdy przy domo-
wym stole zbiera się cała liczna 
rodzina, z dziećmi i wnukami.

Jak zwykle wieczerzę roz-
poczyna modlitwa, odczytanie 
fragmentu Ewangelii o narodze-
niu Jezusa, wspomnienie nie-
obecnych i zmarłych bliskich, 
a także prośba o potrzebne łaski 
dla chorych i cierpiących. Po-
tem wszyscy łamią się opłat-
kiem, składając sobie życzenia. 
Posiłek rozpoczyna „woda 

z pieczorek” z grochem, a więc 
na ciepło podana zupa, jaka po-
wstała z namoczenia suszonych 
owoców wodą, wraz z ugoto-
wanym osobno grochem.

Następnie zjadano talerz 
„jałowego żuru”, czyli żurku 
w wersji postnej. Anna Wykręt 
też przygotowuje go sama, już 
na kilka dni przed wigilią ki-
sząc na zakwasie chlebowym 
mąkę żurkową – dziś dostępną 
w każdym sklepie – z ciepłą 
wodą, czosnkiem i przyprawa-
mi. Po 3-4 dniach w ciepłym 
pomieszczeniu żurek powinien 
być odpowiedni do ugotowa-
nia z grzybami. Podaje się go 
z ziemniaczkami, zabielony 
śmietaną, dzięki czemu jest 
dużo bardziej gęsty, niż zwykły.

Trzecia zupą wigilijnej 
wieczerzy jest barszcz czer-
wony z uszkami z grzybowym 
farszem. Do wyboru są jesz-
cze „kapuśnioczki”, a więc 
rodzaj krokietów z cienkiego, 
drożdżowego ciasta z farszem, 
przygotowanym z kapusty 
z grzybami.

Później pojawia się danie 
główne – smażona ryba. U pań-
stwa Wykrętów to karp pokro-
jony w dzwonka, przygotowany 
w klasycznej panierce (mąka, 
jajko, bułka tarta) jakiś czas 

przed Wigilią. – Chodzi o to, 
aby ryba zdążyła ociec z tłusz-
czu, w którym była smażona. 
Aby zachować temperaturę, 
układam ryby w żaroodpor-
nym naczyniu i wsuwam do 
ciepłego piekarnika – wyjaśnia 
gospodyni. Można częstować 
się tradycyjnym śledzikiem 
w occie, a do rybki dołożyć na 
talerz sałatkę jarzynową, ogór-
ki kiszone, paprykę lub grzybki 
marynowane, także smażone 
panierowane kapelusze piecza-
rek, chlebek.

Na deser oczywiście ciasta, 
wśród nich króluje „makówka”, 
rodzaj makowca, czyli zwinię-
tego drożdżowego ciasta z masą 
makową z dodatkiem niewiel-
kiej ilości bakalii. Prawdziwym 
jednak przebojem są własnej ro-
boty „chałki”, a więc plecionki 
z drożdżowego ciasta, nie sam 
jednak wypiek, lecz to, w czym 
jest maczany – gęstym karmelu. 
Anna Wykręt też sama go przy-
gotowuje „przypalając” cukier 
w rondlu, a następnie zalewając 
gorącą wodą. – Trzeba bardzo 
uważać, bo cukier łatwo przy-
palić. Dodając wodę, możemy 
regulować gęstość karmelu tak, 
aby się ciągnął i łatwo przyle-
piał do chałki – wyjaśnia.

Wigilię kończy zawsze 
wspólne śpiewanie kolęd. 
I oczywiście wyciągane spod 
choinki prezenty. (Łu)

Ogromna dawka pozytyw-
nych emocji i dobrego humoru, 
ale także zagorzałej rywaliza-
cji w sportowym duchu – tak 
przebiegała kolejna edycja 
Wojewódzkiej Spartakiady 
Kół Gospodyń Wiejskich, któ-
ra w tym roku odbyła się pod 
hasłem „Jak sie downi na dzie-
dzinie bawióno”. Do zawodów 
przystąpiło 20 drużyn KGW 
z powiatu bielskiego, cieszyń-
skiego i żywieckiego, jak rów-
nież oświęcimskiego i suskiego.

Podczas zawodów panie 
pokazały, że bez względu 
na wiek można świetnie się 
bawić, a przy tym integro-
wać i promować zdrowy, 
aktywny styl życia. Gospo-
dynie w sześcioosobowych 
składach w humorystyczny 
sposób prezentowały swoje 
zespoły, biegały z jajkiem na 
łyżce, na specjalnych nartach, 
z zawiązanymi oczami strze-
lały na bramkę, skakały na 
piłce, jeździły na rowerach, 

czy wreszcie rzucały kape-
luszem na odległość. Panie 
wykazały się również pomy-
słowością w przygotowaniu 
wielobarwnych strojów dla 
swoich drużyn.

Powiat bielski podczas spar-
takiady reprezentowały panie 
z kół w Bielowicku, Rudzi-
cy, Mazańcowic (wszystkie 
z gminy Jasienica) oraz Zasola 
Bielańskiego (Wilamowice). 
Przedstawicielkami powiatu ży-
wieckiego były panie z Węgier-

skiej Górki, Leśnej, Koszarawy 
i Siennej, zaś powiatu cieszyń-
skiego – drużyny z Dzięgielo-
wa, Wisły Głębiec, Zbytkowa 
oraz Zaborza. Po podliczeniu 
punktów za wszystkie konku-
rencje okazało się, że podium 
zajęły w komplecie gospodynie 
z regionu beskidzkiego. Tytuł 
mistrza w województwie wy-
walczyły panie z Zaborza, re-
prezentujące gminę Chybie, na 
drugiej pozycji uplasowało się 
KGW Leśna, a trzecie miejsce 

zdobyła reprezentacja miejsco-
wego KGW Wisła Głębce.

Impreza zyskała swój niepo-
wtarzalny koloryt także dzięki 
stoiskom rękodzielniczym 
i poczęstunkowi tradycyjnymi 
smakołykami, co przygotowały 
gospodynie z kół z Bujakowa, 
Wisły, Dzięgielowa, Zwardo-
nia, Soli i Juszczyny.

Organizatorami spartakia-
dy były: Wiślańskie Centrum 
Kultury, Rejonowa Rada Kół 
Gospodyń Wiejskich, Rejo-

nowy Związek Rolników, 
Kółek i Organizacji Rolni-
czych w Bielsku-Białej, Urząd 
Marszałkowski Województwa 
Śląskiego Wydział Terenów 
Wiejskich, Sekretariat Regio-
nalny KSOW i Zespól Szkół nr 
1 w Wiśle. Honorowy patronat 
sprawował burmistrz Wisły To-
masz Bujok. Wydarzenie w Wi-
śle odbyło się dzięki środkom 
Europejskiego Funduszu Rolne-
go na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich. (MAN)
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fundusze na orkiestry dęte
Pieniądze na zakup 
nowych instrumentów 
muzycznych dla 
orkiestr dętych to 
jedno z zadań polityki 
kulturalnej państwa – 
mówi poseł Grzegorz 
Puda, członek sejmowej 
Komisji Kultury.

Poseł Prawa i  Spra-
wiedliwości przypomina 
o wielkiej roli, jaką odgry-
wają orkiestry dęte w tra-
dycji i codziennej kulturze 
mieszkańców Ziemi Biel-
skiej, Śląska Cieszyńskiego, 
Żywiecczyzny, czy Ziemi 
Pszczyńskiej. Historia ma-
sowego ruchu muzycznego 
i amatorskich orkiestr dę-
tych zaczyna się w połowie 
XIX w. Orkiestry dęte były 
wtedy często tworzone przy 
remizach rozwijających się 
ochotniczych straży po-
żarnych. Do dzisiaj ten 
związek jest bardzo silny, 
zwłaszcza na styku Śląska 
Cieszyńskiego i Małopolski, 

gdzie oba ruchy są mocno 
rozwinięte. Wiele jednostek 
ochotniczych straży pożar-
nych ma własną orkiestrę 
dętą, w niektórych gminach 
przy OSP istnieje nawet kil-
ka takich zespołów.

I trudno sobie wyobra-
zić, aby jakakolwiek duża 
uroczystość mogła odbyć 
się bez muzyki orkiestry 
dętej. Dla wielu, zwłasz-
cza młodych muzyków, to 
pierwszy etap praktycznej 
nauki gry na instrumencie, 
w orkiestrze dętej wystę-
powali w młodości m.in. 
bracia Golcowie. O popu-
larności tej formy muzyki 
świadczą liczne konkursy, 
z których Festiwal „Złota 
Trąbka”, organizowany 
w Kozach, należy do jed-
nego z najważniejszych.

–  Pomoc  w  rozwo -
j u  ruchu  muzycznego 
w naszych gminach jest 
jednym z ważnych zadań, 
jakie stoją przed instytu-
cjami odpowiedzialnymi 

za kulturę w naszym kra-
ju – wyjaśnia poseł Puda. 
Ministerstwo Kultury co 
roku przeznacza pieniądze 
na sfinansowanie rozwoju 
infrastruktury w ośrodkach 
kultury. – Wsparcie obej-
muje też orkiestry dęte, ale 
program ten należy rozwi-
nąć – uważa poseł Puda.

Do największych prze-
szkód, stojących na drodze 
rozwoju orkiestr dętych, 
należy koszt zakupu instru-
mentów, dlatego dla wielu 
młodych muzyków brakuje 
odpowiedniego sprzętu. – 
Istniejące w gminach or-
kiestry dęte powinny mieć 
możliwość zakupu nowych 
instrumentów, aby wymie-
nić te stare i jednocześnie 
stopniowo powiększać 
grono zainteresowanych 
graniem członków zespo-
łu. Mam nadzieję, że taki 
program uda się wdrożyć 
już w najbliższych mie-
siącach – zapowiada poseł 
Grzegorz Puda. (R)

Mieszkańcom Podbeskidzia życzę,  
aby światło Gwiazdy Betlejemskiej 

ogrzało nasze serca,  
umocniło wzajemną życzliwość  

i nadało sens naszemu życiu.

Niech błogosławieństwo 
Nowonarodzonego Jezusa wypełnia 

codzienność miłością i pokojem  
i będzie naszą siłą na wszystkie dni 

Nowego 2016 Roku.

Poseł na Sejm RP

Grzegorz Puda
ze Współpracownikami

Prawo i Sprawiedliwość

z Prac Poselskich
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wYDARzENIA

Na Święta Bożego Narodzenia oraz na nadchodzący 
Nowy Rok 2016 dużo radości i dobroci od ludzi, 

szczęścia rodzinnego oraz niosącego pokój 
błogosławieństwa Bożego 

życzy Poseł na Sejm RP  

Stanisław Pięta 
Prawo i Sprawiedliwość

rekLaMa

Więcej zajęć W szkołach
Powrót do dodatkowych 
zajęć edukacji historycz-
nej i wycieczek w miejsca 
ważne dla polskiej prze-
szłości, więcej lekcji języ-
ka polskiego, historii, także 
przysposobienia obronne-
go – to ważne elementy 
edukacji historycznej, ja-
kie należy wprowadzić do 
szkół – uważa poseł Prawa 
i Sprawiedliwości Stani-
sław Pięta.

Edukacja historyczna 
pozostaje ważnym elemen-
tem poselskiej działalności 
Stanisława Pięty, zwłaszcza 
przywracanie pamięci o Żoł-
nierzach Wyklętych. Uważa 
on, że w tej dziedzinie dużą 
rolę powinny odgrywać 
szkoły. – Rozumiem obawy 
środowiska o swoją przy-
szłość, związane ze zmianą 
całego systemu edukacji. 
Jednak pracy w szkołach 
dla nauczycieli nie powin-
no zabraknąć, tym bardziej, 
że pojawią się nowe formy 

zajęć – mówi Pięta. Doda-
je, że zmiana systemu nie 
pociąga przecież za sobą 
zmniejszenia godzin progra-
mu w szkołach. Co więcej, 
do nauczania powinny wró-
cić zarzucone w ostatnich 
latach formy edukacji, któ-
re powiększą liczbę godzin 
pracy nauczycieli.

Poseł Stanisław Pięta 
zabiega o przywrócenie 
w szkołach należnej roli 
nauczaniu historii, języka 
polskiego i zaakcentowa-
nia roli najwybitniejszych 
polskich pisarzy i poetów. 
Uważa również, że należy 
powrócić do finansowania 
szkół, przygotowujących 
programy autorskie, doty-
czące edukacji historycznej. 
Dzięki nim młodzież wraz ze 
swoimi nauczycielami od-
wiedzać będzie ważne dla 
polskiej przeszłości miej-
sca: Oświęcim, Kraków, 
Warszawę, lokalne miejsca 
pamięci. Zdaniem posła 
Stanisława Pięty na liście 

zajęć dodatkowych każdej 
szkoły powinny znaleźć się 
też wycieczki historyczne 
do Lwowa czy Wilna, a tak-
że Katynia.

Przywołuje przykład 
ze swojej dotychczaso-
wej działalności posel-
skiej. – Organizowałem dla 
uczniów z różnych szkół 
z południa województwa 
śląskiego wycieczki histo-
ryczne w miejsca ważne dla 
zrozumienia naszej prze-
szłości. I utwierdziłem się 
w przekonaniu, że młodzież 
wcale nie unika tej tema-
tyki, interesuje się prze-
szłością i chce poznawać 
historię własnego kraju. Do 
naszych zadań należy, aby 
wesprzeć szkoły i umożli-
wić realizację podobnych 
zajęć – zaznacza poseł.

Za element wychowania 
patriotycznego uważa tak-
że lekcje przysposobienia 
obronnego, które powinny 
znaleźć się w programach 
nauczania. (R)

z Prac Poselskich
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Szkół „Silesia” wszystkich 
uczniów będzie niewiele po-
nad 800. Niebagatelnym ar-
gumentem za umieszczeniem 
szkół w jednym budynku są 
też wydatki na oświatę. Wła-
dze powiatowe przewidują do-
płacić w przyszłym roku ok. 5 
mln do powiatowych szkół na 
terenie Czechowic-Dziedzic. 
A to pieniądze wydane tylko na 
młodych mieszkańców jednej 
z dziesięciu gmin powiatu biel-
skiego.

Szkoła Silesia w nowym 
miejscu mogłaby zacząć na-
ukę od września przyszłego 

roku. Podczas wakacji w kom-
pleksie przy ul. Traugutta ru-
szą więc niezbędne remonty 
i adaptacje. Przede wszystkim 
pomieszczenia dawnego base-
nu zostaną przystosowane na 
warsztaty do zajęć praktycznej 
nauki zawodu. Tutaj ucznio-
wie klas pierwszych będą się 
przygotowywać do praktyk 
w przedsiębiorstwach, jakie 
będą odbywać w kolejnych 
latach nauki w szkole. Zostanie 
rozbudowana również część 
sportowa, m.in. powstanie 
nowa bieżnia. Bielskie staro-
stwo zamierza także w najbliż-

szym czasie urządzić w szkole 
profesjonalną siłownię.

Przeniesienie ZS „Silesia” 
do kompleksu oświatowego 
przy ul. Traugutta nie spowo-
duje, że budynek przy ul. Nad 
Białką będzie stał pusty. Takie 
rozwiązanie pozwoli bowiem 
na stworzenie odpowiednich 
warunków dla dzieci ze Szkoły 
Specjalnej, która od lat mieści 
się w starym, nieprzystosowa-
nym budynku. Przeniesienie 
do gmachu przy ul. Nad Biał-
ką sprawi, że warunki nauki 
znacznie się poprawią. Tym 
bardziej, że w czasie wakacji 
również ten budynek przejdzie 
niezbędny remont.

Powstanie tutaj winda, to-
alety zostaną dostosowane do 
możliwości uczniów tej szko-
ły, podobnie z klasami, które 
również zostaną adaptowane, 
aby możliwie najbardziej uła-
twić im naukę. – W ten sposób 
uczniowie szkoły specjalnej 
zyskają godne warunki na-
uki. Nie stać nas na budowę 
nowego obiektu, jak począt-
kowo planowaliśmy. To nie 
byłoby rozsądne, tym bardziej 
w sytuacji, gdy inne obiekty 
oświatowe nie są w pełni wy-
korzystane. A budynek przy ul. 
Nad Białką w Czechowicach-
-Dziedzicach służył będzie nie 
tylko Szkole Specjalnej – wy-
jaśnia starosta bielski Andrzej 
Płonka. Przeprowadzi się do 
niego także Powiatowa Po-
radnia Psychologiczno-Peda-
gogiczna. (R)

Pogłębiający się niż de-
mograficzny powoduje, że 
obie czechowickie szkoły 
zawodowe, które kiedyś tęt-
niły życiem, dziś w każdym 
z roczników mają najwyżej po 
trzy klasy. Pierwsze klasy cze-
chowickich szkół średnich – 
ogólniaka, resortówki i szkoły 
„Silesia” – liczą obecnie łącz-
nie ok. 330 uczniów. Tymcza-
sem prognozy mówią, że nie 
będzie lepiej. Według danych 
Starostwa w przyszłym roku 
szkolnym czechowickie gim-
nazja opuści ok. 380 uczniów. 
A co roku tylko około połowa 
rocznika absolwentów cze-
chowickich gimnazjów wy-
biera którąś z miejscowych 
szkół – reszta decyduje się na 
naukę w Bielsku, część wybie-
ra Pszczynę.

Władze powiatu uznały 
więc, że rozsądniej będzie 
umieścić w jednym dużym 
budynku dwie stosunkowo 
niewielkie szkoły. Nie będzie 
problemu z brakiem miejsca. 

Kiedyś w Zespole Szkół Tech-
nicznych i Licealnych im. S. 
Staszica przy ul. Traugutta 

(tzw. resortówce) uczyło się 
prawie 1,8 tys. uczniów, a po 
przeniesieniu tutaj Zespołu 

POwIAT BIELsKI

szkoły W jednym miejscu
Władze powiatu bielskiego zamierzają adaptować kompleks oświatowy przy ul. Traugutta w centrum Czechowic-Dziedzic. Dzięki temu pomieszczą się tu dwie 

szkoły zawodowe – istniejąca „resortówka” i przeniesiona „Silesia”. W zwolnionym budynku miejsce znajdzie szkoła specjalna.

Z okazji nadchodzących Świąt 
Bożego Narodzenia proszę  
przyjąć najserdeczniejsze życzenia, 
aby niepowtarzalna atmosfera 
rodzinnego ciepła, białego opłatka, 
ozdobionej choinki i kolędowych 
melodii otwierała przed nami 
wszystkimi perspektywę trwania  
w wierze, nadziei i miłości.

Niech błogosławieństwo Bożej Dzieciny 
napełnia każdego wielką radością, 
nawet w chwilach trudnych,  
a radość z przyjścia Pana wzbudzi  
w sercach Boży pokój i miłość.

Niech Nowonarodzony Jezus 
przyniesie zdrowie i powodzenie  
na każdy dzień Nowego 2016 Roku.

Przewodniczący Rady 
Powiatu Bielskiego

Jan Borowski

Starosta Bielski

Andrzej Płonka

Kiedyś w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych im. S. Staszica przy ul. Traugutta uczyło się prawie 1,8 tys. uczniów.

 
andrzej Płonka, starosta bielski:

Rozumiem, że w obu szkołach pojawiają się 
obawy co do ich przyszłości. Jednak przede 
wszystkim to od liczby uczniów zależy sytuacja 
placówek, zarówno w najbliższym roku szkol-
nym, jak i kolejnych. Z tego względu umieszcze-
nie dwóch szkół w jednym budynku pozwoli na 
ograniczenie kosztów i lepsze przygotowanie się 
na przyjęcie kolejnych gimnazjalistów z roczni-
ków pogłębiającego się niżu demograficznego. 
Dzięki temu szkoły zamiast ze sobą konkurować 
o kandydatów, wspólnie będą mogły stworzyć 
atrakcyjną ofertę dla gimnazjalistów i zatrzymać 
ich w Czechowicach-Dziedzicach. To właśnie po-
prawie warunków nauczania mają służyć nasze 
inwestycje w budynku przy Traugutta.
Trzeba pamiętać, że cały system oświatowy czeka 
reforma, bo rząd zapowiada likwidację gimna-

zjów i wydłużenie nauki w obecnych szkołach ponadgimnazjalnych. Nikt w Starostwie nie 
przewiduje zwolnień wśród nauczycieli – ani resortówki, ani Silesii. Będą oni przecież potrzebni 
do realizacji wydłużonego o rok programu nauczania w szkołach średnich.

lePsza oferta obu szkół
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Pomoc Przed śWiętami
Stowarzyszenie „Z Sercem na Dłoni” z Kaniowa po raz kolejny wystawiło sztukę, aby zebrać pieniądze na 

rzecz swoich podopiecznych.

Początkiem grudnia wysta-
wiło sztukę „W poszukiwa-
niu Kopciuszka”, przy okazji 
zbierając pieniądze na rzecz 
osób niepełnosprawnych i po-
trzebujących. Bajka opowiada 
o tym, że krainę baśni ogarnął 
niepokój. Bez wieści przepadł 
piękny Kopciuszek, nie może 
więc odbyć się bal. Zroz-
paczonemu Księciu pomóc 
usiłuje Dobra Wróżka i wiele 
innych popularnych postaci 
książkowych, jak choćby kra-
snoludki. Wszystko, oczywi-
ście dobrze się kończy.

 „W poszukiwaniu Kop-
ciuszka” zaprezentowano 
w sali Domu Strażaka w Ka-
niowie. W rolę aktorów wcie-
liły się osoby dobrze znane 
w społeczności gminy Be-
stwina. Księciem był sam 
wójt gminy Artur Beniowski, 
wróżką prezes Stowarzysze-
nia „Z Sercem na Dłoni” 
Iwona Sojka, która zadbała 
zarazem o reżyserię sztuki, 
a jednym z krasnoludków 

dyrektor Centrum Kultury 
Sportu i Rekreacji w Bestwi-
nie Grzegorz Boboń. O mu-
zykę zadbał Piotr Mirecki, 
na potrzeby przedstawienia 
wypożyczono również efek-
towne stroje dla uczestników.

– Sztuka wymagała od 
aktorów odpowiedniego 
przygotowania. Do około 
45-minutowego występu na-

leżało wyuczyć się kwestii, 
po części osadzonych w na-
szej gminnej rzeczywistości. 
Ale było warto z racji jakże 
szczytnego celu – mówi wójt 
Beniowski, nawiązując do 
prowadzonej w trakcie wyda-
rzenia zbiórki pieniędzy przez 
Stowarzyszenie „Z Sercem 
na Dłoni”.

Wspomniana organizacja 
działa w Kaniowie od czte-
rech lat, za nadrzędne zada-
nie stawiając sobie wsparcie 
dla osób niepełnosprawnych 
i rodzin potrzebujących. Sto-
warzyszenie aktywnie anga-
żuje się na terenie gminy, ze 
szczególnym uwzględnieniem 
Kaniowa. W minionych la-
tach zainicjowało już piknik 
rodzinny z okazji Dnia Dziec-
ka i spotkania noworoczne 
z kolędą. Bierze ponadto 
czynny udział w gminnych 
uroczystościach i imprezach, 
zapewniając animacje dla 

najmłodszych, organizuje 
półkolonie w okresie wakacji 
i zimowych ferii dla dzieci 
z najbardziej potrzebujących 
kaniowskich rodzin. Inna 
część działalności statutowej 
dotyczy rozmaitych występów 
i koncertów. Na zaproszenie 
Stowarzyszenia z Kaniowa 
w gminie gościnnie zagrał 
zespół „Dzień Dobry”, zaś 
opisane przedstawienie było 
drugim takim, po ubiegłorocz-
nej „Calineczce”.

Podczas grudniowej pre-
miery spektaklu w Kaniowie, 
której towarzyszyła sprzedaż 
ciast i upominków świą-
tecznych, zebrano łącznie 
ponad 4,3 tys. zł na pomoc 
potrzebującym, w tym m.in. 
na kosztowną rehabilitację 
kilkoro niepełnosprawnych 
dzieci z Kaniowa. – I te wol-
ne datki ofiarowane przez 
mieszkańców najlepiej po-
twierdzają, jak pozytywnie 
oceniane są inicjatywy po-
dejmowane przez Stowarzy-
szenie – dodaje wójt gminy, 
który zapowiada, że spektakl, 
cieszący się ogromnym za-
interesowaniem, po nowym 
roku ma zagościć także w Be-
stwinie i Janowicach.

Tymczasem Stowarzy-
szenie „Z Sercem na Dłoni” 
spełniło wszystkie niezbędne 
wymogi, by stać się organi-
zacją pożytku publicznego. 
Oznacza to, że w najbliższych 
zeznaniach podatkowych bę-
dzie można przekazać na jego 
funkcjonowanie 1 procent 
swojego podatku. (RAF)

GMINA BEsTwINA

Niechaj ziemię rozśpiewa kolęda, 
Każdy dom i każdego z nas. 

Niechaj piękne Bożonarodzeniowe Święta 
Niosą wszystkim betlejemski blask.

Spokojnych Świąt Bożego Narodzenia 
i szczęśliwego Nowego Roku  2016 

życzą

        Wójt Gminy Bestwina                                             Przewodniczący Rady Gminy 

Artur Beniowski                                               Jerzy Stanclik

małżeńskie jubileusze
Co roku władze gminy 

Bestwina dbają o to, by uho-
norować osoby z wieloletnim 
stażem małżeńskim. Złote 
i Diamentowe Gody obcho-
dziły w tym roku 24 pary.

Od uroczystej mszy świę-
tej z udziałem jubilatów 
rozpoczęło się tegoroczne 
wydarzenie, podczas którego 
pogratulowano długoletniego 
pożycia małżeńskiego parom 
z wszystkich sołectw gminy 
Bestwina. Z okazji Złotych 
i Diamentowych Godów, 
obejmujących małżeństwa 
ze stażem 50- i 60-letnim, 
jubilaci mieli okazję spotkać 
się w gronie wielu swoich 
rówieśników. Upominki i ży-
czenia przekazał im wójt Ar-
tur Beniowski. – Małżeństwa 
z tak okazałym stażem mogą 
być doskonałym przykła-
dem kultywowania istotnych 
wartości. Należy docenić to, 
że mimo różnych trudności 
i przeciwności, nasi jubilaci 
potrafią wspólną drogą życio-
wą podążać w tak piękny spo-
sób – mówi wójt Beniowski.

24 pary małżeńskie – po 
dziewięć z Bestwiny i Ka-
niowa, a po trzy z Janowic 

i Bestwinki – odebrały me-
dale nadane przez prezy-
denta RP Andrzeja Dudę 
w dowód uznania „za długo-
letnie pożycie małżeńskie”. 

50 lat razem spędzili: 
Krystyna i Antoni Wójto-
wicz, Zofia i Mieczysław 
Szlósarczyk, Helena i Anto-
ni Gajda, Celina i Tadeusz 
Jabłecki, Renata i Kazimierz 
Kędzior, Władysława i Cze-
sław Kosmaty, Irena i Mak-
symilian Kozik, Waleria 
i Eugeniusz Leński, Maria 
i Władysław Sitarski, Ger-
truda i Zdzisław Śpiewak, 
Jadwiga i Józef Antonik, 
Marianna i Czesław Kapa-
ła, Małgorzata i Jan Pie-
kiełko, Wanda i Wiktor 
Czernik, Anna i Franciszek 
Góra, Zofia i Bronisław Ja-
nusz, Jadwiga i Józef Maga, 
Maria i Jan Kukla, Wanda 
i Tadeusz Raszka, Rozalia 
i Władysław Płaska. Okaza-
łe Diamentowe Gody świę-
towali natomiast: Waleria 
i Edward Goryczko, Józefa 
i Ludwik Grygierzec, Erne-
styna i Karol Ryszka oraz 
Bronisława i Henryk To-
karz. (MAN)
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Z rąk wójta gminy Bestwina Artura Beniowskiego medale otrzymali 
małżonkowie z okazałym stażem wspólnego pożycia.

Znane osoby z gminy Bestwina, m.in. wójt Artur Beniowski, wcieliły się  
w role aktorów spektaklu „W poszukiwaniu Kopciuszka”.
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Pomoc W liczbach

1,5 tony żywności
zebrano w gminie bestwina w ramach przedświątecznej zbiórki 
żywności. od 4 do 6 grudnia br. mieszkańcy przynieśli m.in. 
mąkę, cukier, kaszę, ryż, makaron, soki, słodycze, majonezy, 
konserwy, kawę, olej. Sporą część datków zapewniły organizacje 
funkcjonujące w gminie. Produkty te trafiły przed świętami 
do najuboższych mieszkańców. Wolontariusze kwestowali w 
dwóch marketach na terenie Kaniowa i bestwinki. Całą akcję 
koordynował, jak co roku, Gminny ośrodek Pomocy Społecznej 
w bestwinie.
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GMINA JAsIENICA

sPotkanie z Przedsiębiorcami
Ponad 250 osób przybyło we wtorek 15 grudnia na zaproszenie wójta gminy Jasienica Janusza Pierzyny na wigilijne spotkanie z przedsiębiorcami. Gościem 

specjalnym był prezes katowickiej Regionalnej Izby Gospodarczej Tadeusz Donocik.

Spotkania wigilijne w sali 
widowiskowej „Drzewiarza” 
weszły już do tradycji gminy 
Jasienica. Wójt Janusz Pie-
rzyna zaprasza na nie przed-
siębiorców, którzy pomagają 
funkcjonować różnym organi-
zacjom i stowarzyszeniom, aby 
podziękować im za wkład, jaki 
wnoszą w rozwój gminy. Wójt 
podsumował też miniony rok, 
przypominając, że w czerwcu 
po kilkuletniej budowie ruszyła 
Jasienicka Niskoemisyjna Stre-
fa Ekonomiczna. Prace przy 
budowie pierwszej fabryki już 
się rozpoczęły, w przyszłym 
roku w zakładzie produkcyj-
nym ma znaleźć pracę ok. 300 

osób. Na początku roku zosta-
ną przeprowadzone przetargi 
na sprzedaż kolejnych działek 
w strefie. Wójt poinformował 
też, że na jego wniosek Rada 
Gminy Jasienica jednogłośnie 
nie podnosiła stawek przyszło-
rocznych podatków, co goście 
nagrodzili oklaskami.

Gościem specjalnym spo-
tkania był Tadeusz Donocik. 
Dziękując za zaproszenie, 
powiedział, że śledził powsta-
wanie i rozruch jasienickiej 
strefy, należy do sygnata-
riuszy jej aktu erekcyjnego. 
Przypomniał, że strefa jest 
pierwszym tego typu udanym 
przedsięwzięciem w Polsce. 

Zapowiedział również, że za-
mierza utworzyć w gminie Ja-
sienica delegaturę Regionalnej 
Izby Gospodarczej i zachęcił 
przedsiębiorców do wstępowa-
nia do niej.

Wójt Pierzyna złożył przed-
siębiorcom życzenia, następ-
nie goście wysłuchali kolęd 
w wykonaniu chóru „Hejnał” 
z Mazańcowic. Jako poczęstu-
nek panie z jasienickiego Koła 
Gospodyń Wiejskich przygo-
towały smażonego karpia. 
Oprawę muzyczną stworzyła 
muzyka zespołu „Dudoski” 
z Międzyrzecza Górnego, któ-
ry skocznie witał zaproszonych 
gości. (uGJ)
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Tadeusz Donocik, prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, był gościem specjalnym świątecznego 
spotkania z przedsiębiorcami.

Poczęstunek dla gości przygotowały panie z Koła Gospodyń 
Wiejskich.

Kolędy w wykonaniu Chóru „Hejnał” słuchacze nagrodzili brawami.

Gości, przybyłych na spotkanie, przywitał zespół 
„Dudoski”. W wigilijnym spotkaniu wzięło udział ponad 250 osób.

Wójt Janusz Pierzyna dziękował przedsiębiorcom 
za wkład w rozwój gminy.
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kanalizacja gotoWa
Przez kilka ostatnich lat na terenie Jaworza realizowany był projekt „Budowa kanalizacji sanitarnej 

w Gminie Jaworze”. W najbliższym okresie do sieci zostanie podłączonych ponad 1,1 tys. 

gospodarstw domowych.

Już początkiem lat 90. 
minionego wieku w Jaworzu 
rozpoczęły się przygotowa-
nia do stworzenia systemu 
sieci kanalizacyjnej, któ-
ry służyłby mieszkańcom 
gminy. Gdy dla samorządów 
pojawiły się możliwości po-
zyskania środków unijnych 
na działania proekologicz-
ne, gmina Jaworze była już 
przygotowana na realizację 
szeroko zakrojonej inwe-
stycji. Budowa kanalizacji 
sanitarnej na znacznych 
obszarach Jaworza ruszy-
ła w 2010 r. Wykonanie 
zadania przewidziano na 
sześć etapów, ostatni z nich 
zakończył się w tym roku. 

Łącznie wybudowanych zo-
stało około 54 kilometrów 
sieci kanalizacyjnej  Doce-
lowo podłączone będzie do 
niej niemal 1150 budynków. 
– Oznacza to, że poziom 
skanalizowania naszej gmi-
ny wyniesie blisko 95 pro-
cent – cieszy się Radosław 
Ostałkiewicz, wójt Jaworza.

J a k  z a p e w n i a  w ó j t 
Ostałkiewicz, wymierny 
efekt ekologiczny inwe-
stycji osiągnięty zostanie 
w czerwcu 2016 r. Ale już 
po częściowej realizacji 
poprzednich etapów noto-
wane są nadwyżki w po-
równaniu do pierwotnych 
założeń. Wartość dodana 

projektu budowy kanali-
zacji w Jaworzu to popra-
wa stanu gminnych dróg. 
– Udało się odtworzyć 
szereg dróg, gdzie wykony-
wane były prace. Na części 
z nich pojawiły się nowe 
nawierzchnie – kontynuuje 
wójt Ostałkiewicz.

W ramach projektu gmi-
na wzbogaciła się ponadto 
o pojazd do ciśnieniowego 
czyszczenia kanalizacji sa-
nitarnej. „Gruba Berta”, bo 
taką nazwę zyskał specja-
listyczny samochód, kosz-
towała 700 tys. zł, z czego 
95 tys. zagwarantowano 
z budżetu gminy. Wszyst-
kie te działania wpisują się 

doskonale w uzdrowiskowe 
dążenia Jaworza.

Łączna wartość projektu 
budowy sieci kanalizacji sa-
nitarnej wyniosła 38 mln zł. 
Kwota nieznacznie ponad 
30 mln pochodzi z dofinan-
sowania ze środków Fun-
duszu Spójności w ramach 
Programu Operacyjnego In-
frastruktura i Środowisko. 
5 mln samorząd pozyskał 
w formie preferencyjnej 
pożyczki z Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Katowicach. 
Wkład własny z budżetu 
gminy na tę inwestycję to 
2,4 mln zł. (RAF)

GMINA JAwORzE

Niech zbliżające się Święta Bożego Narodzenia 
spędzone w gronie najbliższych przyniosą 

Państwu wiele  radości, pokoju, ciepła 
i nadziei – Nadchodzący Nowy 2016 Rok 

obdarzy Państwa i Wasze Rodziny szczęściem 
i pomyślnością, a wiara codziennie dodaje sił 
do pokonywania trudności oraz do realizacji 

marzeń i planów w życiu prywatnym, 
społecznym i zawodowym.

Do Siego Roku!
Cicha Noc, Święta Noc,  
Pokój niesie ludziom 
wszem…

muzyka na łódce
Muzeum Fauny i Flory w Ja-

worzu stało się nie tylko miej-
scem eksponowania bogatej 
kolekcji gatunków roślin i zwie-
rząt. Od niedawna odbywają się 
tu również muzyczne koncerty 
o wyjątkowym klimacie.

Jaworzańskie Muzeum chęt-
nie jest odwiedzane zwłaszcza 
przez dzieci i młodzież, którym 
służy edukacyjny charakter tego 
miejsca. Dyrektor placówki 
Barbara Szermańska wpadła na 
pomysł, by tę działalność rozsze-
rzyć w atrakcyjny sposób. – Zale-
ży nam na tym, aby wykształcić 
obyczaj powracania do naszego 
Muzeum, a nie tylko przychodzić 
tu jednorazowo, czy przy okazji 
organizowanych wystaw – mówi 
„Gazecie Beskidzkiej”.

Stąd pomysł, by po godzinach 
odwiedzin Muzeum jego główną 
salę wystawową zagospodarować 
na koncerty. Za scenę muzyczną 
posłużyła duża łódź, która zajmu-
je centralną część sali. Koncepcja 
ta świetnie się sprawdziła, o czym 
świadczą już trzy przeprowadzo-
ne edycje projektu „Muzyczne 
odpływy”. Z inauguracyjnym 
koncertem wystąpili początkiem 
listopada młodzi gitarzyści, bra-
cia Kamil i Aleksander Anio-

łowie. – Publiczność dopisała. 
Musieliśmy dokładać krzesła, 
aby wszyscy zainteresowani kon-
certem mogli usiąść – zauważa 
dyrektor Szermańska.

Nie było zatem żadnych wąt-
pliwości, czy przedsięwzięcie na-
leży kontynuować. Tym bardziej, 
że wrażenia słuchaczy były pozy-
tywne. Podkreślali oni znakomitą 
akustykę i wyjątkową atmosferę 
miejsca, współgrającą z niebieską 
barwą światła, zainstalowanego 
wewnątrz Muzeum. Kolejny 
koncert był połączeniem dźwię-
ków fletu i gitary, w grudniu na-
tomiast jaworzanie wysłuchali 
utalentowanej harfistki Domi-
niki Surzyn. – Na całe szczęście 
harfa zmieściła się w łodzi, bo 
mieliśmy obawy z tym związa-
ne. Cieszy, że mamy już swoich 
stałych bywalców, którzy po raz 
kolejny pojawili się na muzycz-
nym spotkaniu – dodaje Barba-
ra Szermańska.

Kolejne „Muzyczne odpły-
wy” w Jaworzu zaplanowano 
tuż po nowym roku, w niedzielę 
3 stycznia o godz. 18. Wokalny 
występ przy akompaniamencie 
gitary dadzą uczennice jawo-
rzańskiego Gimnazjum. Wstęp 
bezpłatny. (RAF)

Zakończenie projektu budowy kanalizacji w Jaworzu zostało podsumowane na specjalnej konferencji.
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Już trzy koncerty z cyklu „Muzyczne odpływy” odbyły się w jaworzańskim 
Muzeum Fauny i Flory.

Przewodniczący Rady Gminy                                                                                                             

Mieczysław Brzezicki            
Wójt Gminy Jaworze  

dr Radosław G. Ostałkiewicz          
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medale na PłyWalni
„Pływackie Andrzejki” w Kozach również w tegorocznej edycji okazały się szczególnie pomyślne dla go-

spodarzy. Młodzi podopieczni tutejszej Victorii zwieńczyli zawody z dorobkiem przeszło pół setki medali.

Do rywalizacji w presti-
żowych zawodach pływac-
kich na basenie Centrum 
S p o r t o w o - W i d o w i s k o -
wego w Kozach przystą-
piło blisko 300 młodych 
sportowców, w znaczącej 
większości reprezentują-
cych kluby z województwa 
śląskiego i małopolskiego. 
W silnej obsadzonej stawce 
„Pływackich Andrzejek”, na 
różnych dystansach i w od-
miennych stylach dominowa-
li utalentowani zawodnicy 
Uczniowskiego Ludowego 
Klubu Sportowego Victoria 
Kozy. Najlepszy tego dowód 
to aż 54 wywalczone medale 
w tym 15 złotych, 23 srebrne 
i 16 koloru brązowego.

Do gwiazd andrzejko-
wych zmagań należeli przede 
wszystkim 11-letnia Maja 
Malarz, Patryk i Oskar Bla-
chura oraz Mateusz Sordyl. 
Wymienieni młodzi adepci 
pływania, podopieczni Vic-

torii, po cztery razy stawali 
na podium. Warte odnoto-
wania są również trzy złote 
krążki Bruno Gałuszki oraz 
srebrne w takiej samej ilości 
Damiana Otrząska. Po me-

dale sięgnęły także sztafety 
ULKS Victoria.

Ze znakomitych rezultatów 
młodych kozian cieszy się wójt 
gminy Krzysztof Fiałkowski. 
– To następstwo ciężkiej pra-

cy samych zawodników, przy 
współpracy z ich trenerami i ro-
dzicami. Dobrze, że nasi młodzi 
utalentowani mieszkańcy mogą 
nieustannie rozwijać swoje 
umiejętności – mówi wójt. (RED)

GMINA KOzY

Na nadchodzące Święta Bożego Narodzenia 
wszystkim mieszkańcom naszej gminy  

oraz ich gościom życzymy radości, spokoju  
i wielu szczęśliwych chwil spędzonych 

 w gronie najbliższych.

A Nowy, 2016 Rok niech przyniesie nową 
nadzieję na szczęśliwą i pomyślną przyszłość.

   Wójt Gminy Kozy                 Przewodnicząca Rady Gminy Kozy

Krzysztof Fiałkowski             Bożena Sadlik

Pływacy klubu z Kóz znakomicie zaprezentowali się w zawodach na basenie Centrum Sportowo-Widowiskowego.
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okazałe rocznice małżonkóW
Końcem roku w Kozach 

świętowano okazałe rocznice 
pożycia małżeńskiego. – To 
piękna tradycja, którą co roku 
chcemy pielęgnować – mówi 
wójt gminy Krzysztof Fiał-
kowski.

Zaproszenia na doroczne 
uroczystości jubileuszowe 
rozesłano do 387 par małżeń-
skich z Kóz. Cztery z nich 
doczekały się w bieżącym 
roku 65-lecia zawarcia związ-
ku małżeńskiego. Szczegól-

ne gratulacje wójt Krzysztof 
Fiałkowski skierował zatem do 
Gertrudy i Stanisława Czader-
nów, Czesławy i Kazimierza 
Fabiów, Władysławy i Józefa 
Kołodziejczyków oraz Janiny 
i Mieczysława Zemanków. – 
Małżeństwa z tak okazałym 
stażem mogą być wzorcem 
dla młodych pokoleń. Wiele 
lat wytrwali w zdrowiu, har-
monii oraz radości z tego, co 
zbudowali wzajemną miłością 
– wyjaśnia wójt gminy Kozy.

W Domu Kultury w Ko-
zach, przy dźwiękach orkie-
stry, dostojni jubilaci świetnie 
się bawili. W dwóch turach 
zorganizowanych uroczysto-
ści małżonkom towarzyszyli 
członkowie rodzin i przyjacie-
le. Pary świętujące małżeńską 
„50”, prócz życzeń od przed-
stawicieli gminy, odznaczeni 
zostali medalami nadanymi 
przez prezydenta RP. Istotnym 
punktem jubileuszy były rów-
nież msze święte. (MAN)

kartka z konkursu

Gmina Kozy z okazji 
nadchodzących świąt roze-
słała okolicznościowe kartki. 
W tym roku były wyjątkowe, 
bo przygotowane w ramach 
konkursu, skierowanego do 
dzieci i młodzieży. 

Przez kilkanaście dni 
uczniowie koziańskich szkół 
mogli zgłaszać swoje pro-
pozycje prac plastycznych 
w konkursie na bożonaro-
dzeniowo-noworoczną kart-
kę świąteczną. Do takiej 
formy ich przygotowania 
zachęcił młodych kozian 
sam wójt. – Chciałem zak-
tywizować młodszą część 
naszej społeczności – tłuma-
czy podjętą inicjatywę wójt 
Krzysztof Fiałkowski.

Zwycięski projekt, autor-
stwa Zuzanny Kuc, uczennicy 
klasy 5a Szkoły Podstawowej 
nr 2 w Kozach, wybrany spo-
śród licznie złożonych prac, 
wykorzystany został przez 
gminę jako kartka świąteczna. 
Komisja konkursowa przyznała 
także wyróżnienia dla Amelii 
Rozmus, Marty Gibas i Mi-
chała Habdasa. – Współcze-
śnie coraz częściej korzysta się 
z elektronicznych form komu-
nikacji. Ale tradycja wysyłania 
sobie kartek z życzeniami jest 
tak serdeczna, że warto o niej 
przypominać – dodaje wójt 
Fiałkowski. Jak zapewnia, 
podobny konkurs towarzyszył 
będzie również najbliższym 
Świętom Wielkanocnym. (RAF)

Pary, obchodzące okazałe jubileusze, spotkały się w Domu Kultury w Kozach.
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Nagrodzona praca Zuzanny Kuc.
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GMINA PORąBKA

biblioteczne arcyPalce
Gminna Biblioteka Publiczna w Porąbce zaprasza dzieci na warsztaty plastyczne z użyciem interaktywnej 

książki „Arcy-palce”.

Książka francuskiej autorki 
Marion Deuchars zachęca do 
zabaw plastycznych z użyciem 
dłoni i palców jako narzędzi. 
Oczywiście, potrzebne są jesz-
cze kartki z bloku technicznego 
w różnych kolorach, kolorowy 
papier, tusze, poduszki do tu-
szu, pisaki, farba plakatowa 
i wszystkie inne materiały 
kojarzące się z plastyką. Ale 
dzieci w magiczny świat 
kreowania na papierze mają 
wkroczyć właśnie używając 
przede wszystkim odcisków 
swoich palców i całych dłoni. 
Z odcisków palców mali arty-
ści tworzą zwierzęta, rośliny, 
kosmitów, potwory, budowle, 
flagi, litery, wzorki i wszelkie 
inne twory, na jakie pozwala im 
wyobraźnia. – Zajęcia cieszą się 
dużym zainteresowaniem wśród 
najmłodszych użytkowników 
biblioteki. Organizujemy je re-
gularnie, średnio co dwa mie-
siące – wyjaśnia kierowniczka 
Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Porąbce Grażyna Szlagor.

Biblioteka w Porąbce nie tyl-
ko poprzez zajęcia „Arcy-palce” 

utrzymuje ścisły kontakt z naj-
młodszymi czytelnikami i to ta-
kimi, którzy jeszcze nie umieją 
czytać. Zgromadziła spory księ-
gozbiór książeczek dla dzieci, 
dzięki czemu odwiedzają ją 
młode mamy z dziećmi jeszcze 
w wózeczkach. – Te książeczki 
służą rozwojowi najmłodszych 
– dodaje kierowniczka.

Oprócz dzieci i osób do-
rosłych, a więc grup czy-

telniczych, które wszędzie 
stanowią główny trzon użyt-
kowników bibliotek, często 
z zasobów placówki w Po-
rąbce korzystają także stu-
denci. Dzieje się tak za sprawą 
rozbudowanego księgozbioru 
specjalistycznego z dziedzi-
ny wychowania, pedagogiki 
i psychologii.

Obecnie biblioteka kom-
puteryzuje swoje zbiory, ok. 

60 proc. jej zasobów jest 
już wpisanych jako pozycje 
w rejestrze elektronicznym. 
To znacznie ułatwia wypoży-
czanie książek, gdyż system 
umożliwia zdalne, np. poprzez 
domowy Internet, wyszukanie 
i zamówienie wybranych po-
zycji, również zapisanie się 
w kolejce oczekujących, jeśli 
książka akurat została już wy-
pożyczona. (Łu)

Wigilia i kolędoWanie
Wigilia dla osób samot-

nych, organizowana 22 
grudnia, rozpocznie cykl 
świąteczno-noworocznych 
spotkań w Porąbce.

Jak co roku społeczność 
gminy Porąbka włącza 
się w przygotowania do 
wspólnego świętowania 
Bożego Narodzenia i No-
wego Roku. Przed wielu 
laty panie z Koła Gospodyń 
Wiejskich w Kobiernicach 
rozpoczęły, a potem przez 
lata kontynuowały przed 
świętami tradycje organi-
zowania Wigilii dla samot-
nych. – Osób bezdomnych 
w naszej gminie nie ma 
wiele, nie brakuje za to lu-
dzi, którzy żyją samotnie. 
Właśnie z myślą o nich na-
sze gospodynie z Kobiernic 
zaczęły przygotowywać 
wigilie. Zwyczaj się przy-
jął – wyjaśnia wójt gminy 
Porąbka Czesław Bułka.

W ub.roku gminną wigi-
lię dla samotnych zorganizo-
wano w Bujakowie, w tym 
przyszła kolej na Porąbkę. 
Do centrum gminy ściągną 
osoby samotne ze wszyst-
kich sołectw, dla tych, 
którzy będą mieli problem 
z dojazdem, zostanie zor-
ganizowany transport. Przy 

wigilijnym stole zasiądzie 
ok. 70 osób. – W organizację 
spotkania włącza się więcej 
organizacji i instytucji, ale 
to panie z miejscowych Kół 
Gospodyń Wiejskich przygo-
towują posiłek, a więc zupę 
grzybową, barszczyk, żurek 
z ziemniakami oraz inne 
przysmaki – mówi Anna Je-
zierska, dyrektor Gminnego 
Ośrodka Kultury.

Tuż po świętach, w nie-
dzielę 27 grudnia, rozpocznie 
się z kolei wspólne kolędo-
wanie. Po mszy w kościele 
w Porąbce zaśpiewa dzie-
cięcy zespół „Porąbczanie”, 
który planuje, że na przeło-
mie roku wystąpi również 
w innych sołectwach gmi-
ny Porąbka. Oczywiście, 
największym wydarzeniem 
okresu świątecznego bę-
dzie Orszak Trzech Króli 
w święto 6 stycznia. Na po-
czątku tego roku kolorowy 
orszak z muzyką orkiestr 
dętych przemaszerował uli-
cami Kobiernic. Tym razem 
wspólne świętowanie Trzech 
Króli odbędzie się w Porąb-
ce. Spotkanie zakończy się 
w tutejszym Domu Kultu-
ry, gdzie również wystąpią 
„Porąbczanie”, a także chór 
„Zasolnica”. (Łu)

Wystawa prac plastycznych w bibliotece, powstałych podczas jednych z wielu zajęć, organizowanych przez placówkę.
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Więcej śWiateł
Ponad 30 nowych punktów oświetlenia drogo-
wego przybyło w ostatnim okresie w czterech 
sołectwach gminy Porąbka.

Obecnie na terenie gminy Porąbka jest ok. 1,5 
tys. lamp oświetlenia ulicznego. – Latarni przy-
bywa z każdym rokiem. Próśb o nowe urządzenia 
jest jednak dużo więcej, niż pozwalają nam na to 
nasze fundusze, toteż lampy stawiamy w miej-
scach najbardziej potrzebnych – wyjaśnia wójt 

gminy Porąbka Czesław Bułka. Zastępca wójta 
Paweł Zemanek dodaje, że miejsce ulokowania 
lamp wskazują sami mieszkańcy. – To mieszkańcy 
sołectw wiedzą najlepiej, które miejsce oświetlić, 
aby poprawić bezpieczeństwo – mówi Zemanek.

Nowe lampy oświetlenia ulicznego zostały 
ostatnio zamontowane na ul. Zdrojowej w Bu-
jakowie, Bratków i Zagłębocze w Czańcu, Za-
kosik w Kobiernicach oraz Brzozowej i Kolistej 
w Porąbce. Zaczęły też świecić lampy, zain-
stalowane wcześniej wzdłuż ul. Krakowskiej, 
która w tym roku została przebudowana. – Co 
martwi, to znaczne wydłużenie czasu załatwia-

nia formalności w firmie energetycznej, które 
obecnie sięga nawet pół roku – mówi wicewójt 
Paweł Zemanek.

Czesław Bułka podkreśla, że istniejące 
oświetlenie uliczne w gminie Porąbka włączo-
ne jest przez całą noc. – Były głosy, że może 
późną nocą należy je dla oszczędności gasić, ale 
doszliśmy do wniosku, że będą pomocne. Liczy 
się bezpieczeństwo, a nasi mieszkańcy wracają 
z pracy o różnych porach. Oświetlenie działa też 
odstraszająco na potencjalnych złodziei ulicz-
nego wyposażenia, więc w dalszym ciągu nasze 
latarnie będą rozjaśniać noc – mówi wójt Bułka.

uliczne latarnie poprawiają bezpieczeństwo na ulicach 
gminy Porąbka.
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Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
najserdeczniejsze życzenia

zdrowia, radości i pomyślności 
w nadchodzącym 2016 roku

składają

Wójt Gminy Porąbka 
Czesław Bułka

Przewodniczący Rady Gminy Porąbka
Zbigniew Drabek
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GMINA wILAMOwICE

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia,  
przepełnionych miłością i rodzinnym ciepłem 

a w Nowym Roku 2016  
dużo szczęścia, zdrowia, pomyślności  

w pracy i życiu osobistym  
życzą

Burmistrz Gminy Wilamowice       Przewodniczacy Rady Miejskiej
Marian Trela                    Stanisław Nycz

inWestycje dla ośWiaty
Teren wokół szkoły w Wilamowicach zyskał nowy plac zabaw i siłownię. Z kolei w przyszłym roku przy 

Zespole Szkół w Dankowicach powstanie nowoczesna sala gimnastyczna. Na razie trwają tam prace przy 

odwodnieniu terenu wokół placówki, gdzie pojawi się siłownia zewnętrzna i tzw. klasa letnia.

W Wilamowicach teren 
sportowy wokół szkoły zy-
skał kanalizację deszczową. 
Przy okazji powstał tu plac 
zabaw dla najmłodszych oraz 
siłownia zewnętrzna obok 
boiska, zbudowana z myślą 
o nieco starszych użytkowni-
kach. Zrealizowany projekt 
kosztował gminną kasę ponad 
340 tys. zł. – Z roku na rok 
wzbogacamy bazę sportową 
przy szkołach w naszej gminie. 
To kosztowne, ale zależy nam 
na tym, aby poprzez zajęcia 
sportowe dzieci i młodzież pra-
widłowo się rozwijały – mówi 
burmistrz gminy Wilamowice 
Marian Trela.

Odwodnienie z siłownią 
i placem zabaw w Wilamo-
wicach to kolejna inwestycja 
oświatowo-sportowa, zreali-
zowana w ostatnim okresie. 
W poprzednim numerze „Ga-
zety Beskidzkiej” pisaliśmy 

o zespole boisk, jaki powstał 
przy placówkach w Pisarzo-
wicach. Obecnie trwają prace 
przy odwodnieniu terenu wo-
kół szkoły w Dankowicach. 

Kanalizacja deszczowa ma 
kosztować 135 tys. zł. Co jed-
nak ważniejsze, w tym miej-
scu także powstanie siłownia 
zewnętrzna i klasa letnia, cały 

teren zostanie również zago-
spodarowany.

Prace przy zagospodaro-
waniu terenu wokół szkoły 
w Dankowicach towarzy-
szyć będą budowie nowej sali 
gimnastycznej. – Obecna sala 
jest za mała w stosunku do 
potrzeb dzieci i młodzieży 
w Dankowicach, garnących 
się do uprawiania sportu. 
Mają obok szkoły ładne bo-
isko, z którego chętnie ko-
rzystają, ale zimą ono nie 
wystarcza, aby zaspokoić 
wszystkie potrzeby sporto-
we uczniów – wyjaśnia bur-
mistrz Trela.

Obecna sala gimnastyczna 
została zbudowana w latach 
60. ub.wieku. Od dawna jest 
zbyt ciasna. Dlatego latem 
przyszłego roku zostanie 
zburzona, a w jej miejscu po-
wstanie nowoczesna sala o wy-
miarach 40 na 24 m. (Łu)

PrzebudoWa okrężnej
Do końca roku będzie 

t rwała przebudowa ul . 
Okrężnej w Starej Wsi. 
Przyszłoroczne plany dro-
gowe obejmują m.in. drogę 
z Pisarzowic do Kóz.

Remont ul. Okrężnej 
kosztować będzie blisko 690 
tys. zł. Gmina Wilamowice 
dostała na to zadanie pie-
niądze z budżetu państwa. 
– Drogowcy wykorzystują 
sprzyjającą aurę, chcemy 
bowiem, aby droga była go-
towa jeszcze przed Świętami 
– wyjaśnia burmistrz gminy 
Wilamowice Marian Trela.

Ulica Okrężna kończy 
tegoroczny plan inwestycji 
drogowych w gminie Wi-

lamowice. Przypomnijmy, 
że wcześniej przebudowana 
została ul. Szkolna w Hecz-
narowicach, dzięki czemu 
znacznie poprawiło się bez-
pieczeństwo ruchu pieszych 
w okolicach miejscowej 
szkoły. W przyszłym roku 
planowana jest m.in. prze-
budowa drogi powiatowej, 
łączącej Pisarzowice z Ko-
zami. Realizacja projektu 
kosztować będzie blisko 1,3 
mln zł, z czego 700 tys. zł 
ma pochłonąć nawierzchnia, 
a 600 tys. zł, pochodzące 
z kasy gminy Wilamowice, 
zostanie przeznaczone na 
budowę bezpiecznych chod-
ników. (Łu)

jubileusz gracji
Jubileusz 15-lecia obchodziła pod koniec listo-

pada Akademii Mażoretek „Gracja” ze Starej Wsi.
Mażoretki zespołu „Gracja” ze Starej Wsi 

w gminie Wilamowice są pięciokrotnym mi-
strzem Polski. Zespół powstał w 2000 r., obec-
nie w Akademii pod okiem trenerki Teresy Nycz 
działa kilka zespołów. Podczas jubileuszowego 
koncertu w sali bielskiego BCK-u występ Gracji 
był głównym punktem programu. Tancerki Aka-
demii zatańczyły wszystkie układy choreogra-
ficzne, które przyniosły im mistrzowskie tytuły 
podczas Mistrzostw Polski w Ozimku, Opolu oraz 
Kędzierzynie-Koźlu. Wystąpiły też pozostałe ze-

społy Akademii, a licznie zgromadzona publicz-
ność nagradzała występy i opiekunkę zespołów 
Teresę Nycz gromkimi brawami. (R)

tylko hobbit brzmi tak samo
„Hobbit. Hejn an cyryk” 

– taki tytuł nosi przedsta-
wienie w języku wilamow-
skim, przygotowane przez 
miejscową młodzież, kul-
tywującą tradycje swo-
ich przodków.

Przedstawienie wieńczy-
ło spotkanie podsumowujące 
ważny etap w przywracaniu 
wilamowskiej tradycji i ję-
zyka. Stowarzyszenie „Wi-
lamowianie”, we współpracy 

ze Stowarzyszeniem Pracow-
nia Etnograficzna oraz Uni-
wersytetem Warszawskim, 
przygotowywało kompletny 
program dla turystów, od-
wiedzających Wilamowice 
i chcących poznać niezwykłą 
kulturę oraz posłuchać języ-
ka wilamowskiego. Dzięki 
temu wkrótce pojawią się 
trójjęzyczne tablice, a grupa 
młodych ludzi, którzy otrzy-
mali specjalne certyfikaty, 

będzie oprowadzać turystów, 
wyjaśniając zawiłości histo-
rii i kultury Wilamowic. Jak 
się bowiem okazuje, wciąż 
rośnie zainteresowanie jed-
nodniowymi wycieczkami 
do tej miejscowości.

Podczas spotkania zapre-
zentował się również Zespół 
Regionalny Pieśni i Tańca 
„Wilamowice”, a jego gru-
pa dziecięca podbiła serca 
publiczności. (R)

Burmistrz Marian Trela i Iwona Danek z urzędu Gminy sprawdzają stan 
techniczny zrealizowanej inwestycji przy szkole w Wilamowicach.
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Remont ul. Okrężnej w Starej Wsi będzie ukończony do końca roku.
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alter  
medica

Firma tworzona przez ludzi  

zainteresowanych zdrowiem

◆ Jest jednym z pięciu wiodą-
cych na polskim rynku produ-
centów, wytwarzających własne 
suplementy diety. W ciągu zale-
dwie kilku lat stała się ważnym 
„graczem” w swojej branży. 
A tajemnica sukcesu pole-
ga na rzetelnej wiedzy i peł-
nym zaangażowaniu w trosce 
o najwyższą jakość preparatów, 
wytwarzanych tylko i wyłącz-
nie z naturalnych składników. 
Firma Alter Medica doskonale 
wpisuje się w najnowsze tren-
dy, którymi podąża współcze-
sne społeczeństwo.
◆ Dzięki obecności na rynku 
suplementów diety Alter Me-
dica można poznać właściwo-
ści wielu egzotycznych roślin, 
które stają się mocnym sprzy-
mierzeńcem, wspierającym stan 
naszego zdrowia. Wprowadza-
ne do obrotu suplementy diety 
cieszą się dużym zaintereso-
waniem wśród ludzi dbających 
o profilaktykę zdrowotną. To 

właśnie dla nich eksperci Al-
ter Medica poszukują i tworzą 
z pasją coraz to lepsze prepa-
raty.
◆ Uznanie nabywców oraz 
środowiska, w ramach które-
go funkcjonuje Alter Medica, 
potwierdzają liczne certyfikaty, 
nagrody i wyróżnienia. Wśród 
nich: Drzewko Życia – statuetka 
przyznana kilkakrotnie podczas 
targów „Bliżej Zdrowia, Bliżej 
Natury” w Katowicach, Medal 
Europejski przyznawany przez 
Urząd Komitetu Integracji Eu-
ropejskiej, wyróżnienie Fun-
dacji Rozwoju Kardiochirurgii 
oraz nagroda, którą firma ceni 
sobie szczególnie – Statuetka 
„Serce za Serce”, przyznana 
przez Fundację im. Profesora 
Zbigniewa Religi w dowód naj-
wyższego uhonorowania firm, 
a także otrzymana ostatnio sta-
tuetka „Przyjaciela Fundacji” za 
wieloletnią współpracę (patrz 
artykuł obok).

z zaszczytną nagrodą

Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi nagrodziła podczas uroczystości w Zabrzu swoich dar-
czyńców i przyjaciół. W zaszczytnym gronie uhonorowanych znalazła się firma Alter Medica Jan Szupina z Żywca.

Od przeszło dziesięciu lat firma 
Alter Medica współpracuje z Funda-
cją Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. 
Zbigniewa Religi. Wspiera również 
systematycznie jej bieżącą działalność, 
wykazując swoje społeczne zaangażo-
wanie. Podczas tegorocznej, 24. edy-
cji charytatywnego koncertu „Serce za 
Serce” w zabrzańskim Domu Muzyki 
i Tańca, na ręce prezesa firmy Jana 
Szupiny trafiła statuetka „Przyjaciel 

Fundacji”, w dowód szczególnego 
uznania za dotychczas udzieloną bez-
interesowną pomoc. – Jesteśmy dziś 
wśród kilku najbardziej rozpoznawal-
nych producentów suplementów diety 
na polskim rynku. I ważne jest dla nas 
to, że możemy angażować się w chary-
tatywną działalność w takim zakresie 
– mówi Jan Szupina.

Zabrzańska impreza organizowana 
jest każdego roku z myślą o propago-

waniu misji Fundacji Rozwoju Kardio-
chirurgii im. prof. Zbigniewa Religi, 
upamiętnieniu jej założyciela i patrona 
oraz uhonorowaniu osób, firm i instytucji 
za wsparcie prac naukowo-badawczych, 
prowadzonych nad mechanicznymi pro-
tezami serca, robotem kardiochirurgicz-
nym, mechatronicznymi urządzeniami 
chirurgicznymi oraz nad wykorzysta-
niem w terapii serca bioinżynierii i bio-
technologii. (MAN)
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dzieWczyny też koPią Piłkę
Początkiem grudnia zakończyły się piłkarskie rozgrywki w rundzie jesiennej kobiecej Ekstraligi. Przynależność do czołówki elity 

potwierdziła w nich ekipa TS Mitech Żywiec.

To niejedyna pozytyw-
na informacja. Wszak coraz 
śmielej do pierwszego skła-
du zespołu wkraczają młode 
zawodniczki, wychowanki 
żywieckiego klubu.

Podium W zasięgu

Sezon 2015/2016 jest kolej-
nym, w którym piłkarki z Żyw-
ca występują na najwyższym 
szczeblu kobiecej rywalizacji. 
Choć start rozgrywek Ekstra-
ligi do udanych nie należał, 
to po 14 meczach jesiennych 
TS Mitech zdołał wspiąć się 
na 4. miejsce w stawce. Na 
koncie żywczanek znalazły 
się 23 punkty, na co złożyło 
się 7 zwycięstw oraz 2 remi-
sy. Pozostałe mecze kończyły 
się porażkami.

I wciąż żywe są nadzieje, by 
Mitech zakończył sezon na me-
dalowej pozycji. – Odczuwamy 
mały niedosyt, bo co najmniej 
dwa „oczka” uciekły nam pe-
chowo, a znajdującemu się na 
podium Zagłębiu Lubin ustę-
pujemy tylko o punkt – mówi 
Beata Kuta, trener zawodniczek 
Mitechu, która potwierdza, że 
poza liderującym Medykiem 
Konin wszystkie drużyny są 
w zasięgu żywczanek.

– Chcielibyśmy wypaść na 
finiszu rozgrywek nie gorzej, 

niż w sezonie poprzednim, 
gdy byliśmy tuż poza po-
dium – wyjaśnia prezes klubu 
Jan Szupina.

kurs na młodzież

W Żywcu nie patrzą jed-
nak na kobiecą piłkę wyłącz-
nie przez pryzmat obecnych 
wyników drużyny seniorek. 

Wyraźnie dostrzegalne postę-
py czynią młode zawodniczki 
Mitechu, kilka z nich jesienią 
regularnie pojawiało się na bo-
iskach Ekstraligi. Wystarczy 
nadmienić, że najskuteczniej 
w minionej rundzie strzelały 
17-letnia Aleksandra Nie-
ciąg i o rok starsza Katarzyna 
Rozmus. Regularnie bramki 

Mitechu strzeże reprezentant-
ka młodzieżowej kadry Kin-
ga Szemik.

Kurs na młodzież wydaje 
się o tyle istotny, że średnia 
wieku zespołu jest aktualnie 
jedną z najwyższych w li-
dze. – Do pierwszej drużyny 
wchodzi coraz więcej naszych 
wychowanek. Taką długofalo-

wą politykę personalną zamie-
rzamy obrać na następne lata. 
Pracujemy w ten sposób na 
przyszłość klubu – przekonuje 
prezes TS Mitech.

Klub cały czas prowadzi 
nabór młodych zawodniczek, 
już od rocznika 2006. Najlep-
szy argument, przemawiają-
cy za sportowym rozwojem 

młodych adeptek piłki nożnej 
właśnie w Mitechu, to fakt, iż 
klub ten jest od kilku sezonów 
najlepszym w kobiecym futbo-
lu w województwie śląskim.

siły na zamiary

Sportowo TS Mitech jest 
w stanie rywalizować z kra-
jowymi potentatami, przezna-
czającymi znacznie większe 
fundusze na drużynę piłkarską. 
Utrzymanie klubu na wysokim 
poziomie to zasługa zarządza-
nej rodzinnie Grupy Szupex, 
w obrębie której funkcjonują 
firmy takie, jak Mitech, spon-
sor tytularny zespołu, oraz Al-
ter Medica.

Zmartwienia prezesa Jana 
Szupiny wiążą się z brakiem 
własnej bazy klubu oraz nie-
wielką pomocą ze strony 
samorządu lokalnego. – Funk-
cjonujemy na miarę naszych 
możliwości. Szkoda, że wła-
dze samorządowe niespecjalnie 
angażują się w sport, bo przez 
te wszystkie lata pokazaliśmy, 
jak wiele dobrego można zro-
bić energią i pasją na rzecz 
sportu – dodaje sternik ży-
wieckiego klubu, działającego 
z sukcesami od 2003 r.

MARCIN NIKIEL
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Piłkarki Mitechu rozegrały minionej jesieni wiele zaciętych meczów, potwierdzając przynależność do grona czołowych zespołów kobiecych w kraju. 
Mecze żywczanek, które rozgrywają jako gospodynie, można oglądać na boisku w Radziechowach.

śWiąteczna Walka o medale W Wiśle
Tradycyjnie w drugi dzień 

Świąt Bożego Narodzenia na 
skoczni im. Adama Małysza 
w Wiśle-Malince przeprowa-
dzone zostaną Mistrzostwa 
Polski w skokach narciarskich. 
Dla kibiców w regionie będzie 
to świetna okazja, by na żywo 
zobaczyć w akcji najlepszych 
polskich skoczków.

Rywalizacja w Wiśle od-
będzie się tuż przed wyjaz-
dem reprezentantów Polski na 
prestiżowy Turniej Czterech 
Skoczni. Będzie zatem general-
nym sprawdzianem formy dla 
skoczków i ostatnim elemen-
tem selekcji grupy najlepszych 
na konkursy świąteczno-nowo-
roczne w Niemczech i Austrii. 
– Po rozmowie z trenerami 
kadry uzyskałem zapewnienie, 
że wystartują w nim wszyscy 
nasi czołowi skoczkowie – po-
twierdza wiceprezes Polskiego 
Związku Narciarskiego Andrzej 
Wąsowicz, dodając, że organi-
zatorzy krajowego czempionatu 
sporo czasu poświęcają na odpo-
wiednie przygotowanie skoczni. 

Prace dotyczą między innymi 
zabezpieczenia potrzebnej ilości 
śniegu, by przy obecnie panują-
cych warunkach pogodowych 
zawody udało się przeprowa-
dzić.

W sobotę 26 grudnia, 
skoczkowie najpierw będą 
mieli okazję, aby zapoznać się 
ze skocznią podczas treningu. 
O godzinie 11.30 rozpoczną się 
kwalifikacje, a następnie o godz. 
12.45 konkurs indywidualny, 
który wyłoni medalistów zimo-

wych Mistrzostw Polski. Tytułu 
bronił będzie Kamil Stoch, do 
grona faworytów zaliczają się 
prezentujący w tym sezonie 
niezłą formę szczyrkowianin 
Stefan Hula, także faworyt go-
spodarzy Piotr Żyła, który wy-
grał tu przed rokiem.

Bilety na świąteczny czem-
pionat będzie można nabyć 
bezpośrednio w dniu zawodów 
na skoczni w Wiśle-Malince – 
w cenie 10 zł (miejsca stojące) 
i 20 zł (miejsca siedzące). (RED)

Piłkarski turniej Pamięci
Po raz trzeci młodzieżowe 
drużyny piłkarskie, przede 
wszystkim z gminy Bestwi-
na, uczciły pamięć Andrzeja 
Cichowskiego, wieloletniego 
prezesa KS Bestwinka, który 
zmarł przed trzema laty.

Turniej na stałe wpisał 
się w kalendarz gminnych 
wydarzeń o charakterze spor-
towym. W hali Szkoły Pod-
stawowej w Kaniowie młodzi 
piłkarze rywalizowali tym 
razem w trzeciej edycji za-
wodów. Zmagania rozegrano 
w kategorii żaków oraz tramp-
karzy, a udział w nich wzięły 
cztery kluby – KS Bestwin-
ka, LKS Przełom Kaniów, 
LKS Bestwina i LKS Ligota. 
W młodszej grupie wiekowej 
nie prowadzono tabeli, jednak 
zdecydowanie najlepiej pora-
dzili sobie piłkarscy adepci 
z Bestwinki. Ich starsi kole-
dzy także cieszyli się z koń-
cowego triumfu w turnieju, 
który przyniosły im wygrane 

po 4:1 nad rówieśnikami z Be-
stwiny oraz Ligoty.

Wszyscy młodzi uczestnicy 
Memoriału Andrzeja Cichow-
skiego otrzymali pamiątkowe 
medale oraz słodkości ufun-
dowane przez Urząd Gminy 
w Bestwinie. Piłkarskimi po-
tyczkami uczcili pamięć działa-

cza, który przez wiele lat pełnił 
obowiązki prezesa Klubu Spor-
towego Bestwinka. W swojej 
pracy kładł szczególny nacisk 
właśnie na szkolenie dzieci 
i młodzieży, przyczyniając się 
tym samym do propagowania 
zdrowego i aktywnego trybu 
życia. (MAN)
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ubiegłoroczny konkurs o tytuł najlepszego polskiego skoczka również odbył 
się na obiekcie w Wiśle.

Żaki i trampkarze rywalizowali w Kaniowie w turnieju pamięci zasłużonego 
działacza sportowego.
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sezon zimoWy coraz bliżej
Identyczne ceny, jak poprzedniej zimy, obowiązywać będą na trasach Centralnego Ośrodka Sportu w Szczyrku podczas zbliżającego się sezonu narciarskiego. 

Inna z ważnych informacji dla miłośników zimowych szaleństw to modernizacja kolejnych odcinków tras na stoku Skrzycznego.

Początkiem grudnia zakoń-
czył się obowiązkowy jesienny 
przegląd techniczny kolei lino-
wej na Skrzyczne. Korzystają 
z niej już turyści, oczekiwani 
są natomiast narciarze, którzy 
trasy należące do Centralnego 
Ośrodka Sportu w Szczyrku 
chętnie wybierają na aktyw-
ne spędzanie czasu w okresie 
zimowym. Użytkownicy do-
ceniają ponadto ciągły rozwój 
infrastruktury do uprawiania 
narciarstwa. – Rozwijamy nie-
ustannie nasz ośrodek narciarski, 
dbając w pierwszej kolejności 
o bezpieczeństwo i wysoki 
komfort korzystania z tutejszych 
tras – mówi Grzegorz Kotowicz, 
dyrektor Centralnego Ośrodka 
Sportu – Ośrodka Przygotowań 
Olimpijskich w Szczyrku.

Również do sezonu zimo-
wego 2015/2016 w Szczyrku 
przygotowano się solidnie. 
Kolejne fragmenty tras na 
Skrzycznem zostały zmoderni-
zowane, by osoby korzystające 
z nich mogły odczuwać więk-
szą przyjemność z ich użytko-

wania. Podczas tego sezonu 
jeszcze lepsze i sprawniejsze 
przygotowanie tras zapewni 

siedem dodatkowych armatek 
śnieżnych. COS w Szczyrku 
dysponuje już także kolejnym 

ratrakiem. Trwają zarazem pra-
ce zmierzające do uruchomie-
nia nowego orczyka „Doliny 

II”. Jego podstawowa zaleta 
to przepustowość na poziomie 
800 osób na godzinę, co ozna-
cza ponadtrzykrotny wzrost 
w porównaniu do możliwo-
ści dotychczasowych.

Pomimo znacznej popra-
wy komfortu dla narciarzy, 
zmianie nie ulegną ceny ko-
rzystania z poszczególnych 
wyciągów i kolei linowych. 
Dotyczy to zarówno sezonu 
zimowego, wyznaczonego do 
6 marca 2016 r., jak i później-
szego okresu. Przypomnieć 
należy, że także na ten sezon 
utrzymany został wspólny 
karnet narciarski na trasy Cen-
tralnego Ośrodka Sportu oraz 
Szczyrkowskiego Ośrodka 
Narciarskiego. – Wielu na-
szych gości podkreślało już 
podczas poprzedniego sezonu, 
że ceny są dla nich atrakcyj-
ne, zwłaszcza przy możliwości 
wyboru licznych tras narciar-
skich w Szczyrku – podkreśla 
dyrektor Kotowicz.

Podczas okresu zimowego 
bieżące informacje dotyczą-

ośrodek  
narciarski  

na skrzycznem 
– sezon zimoWy 

2015/2016:

● zakup nowego ratraka
● zakup siedmiu armatek 
śnieżnych
● modernizacja systemu 
sztucznego naśnieżania na 
odcinku 1,5 km
● budowa orczyka „Doliny II”
● dalsza modernizacja tras 
narciarskich
● utrzymanie cen na 
poziomie z ubiegłego sezonu
● wspólny karnet na trasy 
Centralnego Ośrodka Sportu 
i Szczyrkowskiego Ośrodka 
Narciarskiego

Również podczas tej zimy na stokach Skrzycznego zapewnione zostaną odpowiednio przygotowane trasy.
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ce ośrodka narciarskiego na 
Skrzyczne będą pojawiały się 
wzorem poprzedniego roku 
na dedykowanej stronie in-
ternetowej www.skrzyczne.
cos.pl. (MAN)

TURYsTYKA

M
at

er
ia

ł P
ro

M
oc

yJ
ny



16 BESKIDZKA
gazeta

www.gazetabeskidzka.plGRUDZIEŃ 2015

ŚwIĘTA

regionalna Wilija
W Gminnym Ośrodku Kultury w Jasienicy na półtora tygodnia przed Świętami została zorganizowana II Josiynicko Wilija. Oprócz świątecznego kiermaszu panie 

z miejscowych Kół Gospodyń Wiejskich zaprezentowały zastawione stoły – tak, jak każe tradycja Śląska Cieszyńskiego.

Prezentacje stołów wigi-
lijnych przygotowały panie 
z dwunastu Kół Gospodyń 
Wiejskich z sołectw gminy 
Jasienica. Wokół nich kłę-
biły się prawdziwe rzesze 
uczestników, którzy podzi-
wiali pięknie udekorowane 
stoły, a później mieli okazję 
skosztowania wigilijnych 
przysmaków. Wśród wigilij-
nych dań uwagę przykuwała 
m.in. rolada z gęsi fasze-
rowana mielonym mięsem, 
krupica z masłem i cukrem, 
zupa z całego grochu, piero-
gi z kapustą, prawdziwkami 
i cebulą, schab z żurawiną i w 
galarecie, groch z pieczkami, 
pasztety, moczka z fasolami 
i piernikowa, fasole z piecz-
kami, pączek z indyka, rolada 
serowo-mięsna, szpinakowa 
i serowa, deser z ryżu goto-
wanego na mleku i bitej śmie-
tany, zupa rybna zabielana 
greckim jogurtem, żeberka 

nadziewane serem, pieczarki 
w zalewie, czy sztufada wo-
łowa.

Oczywiście, królowa-
ły zupy grzybowe, barszcze 
i karp, przygotowany na różne 
sposoby – smażony, bajcowa-
ny, faszerowany pieczarkami 

z cebulką, bułką i natką pie-
truszki, w galarecie, duszo-
ny w kapuście, panierowany 
z nutą cytrynową. Nie brako-
wało też innych ryb – moż-
na było skosztować sałatki 
śledziowej, sałatki świątecz-
nej z zielonego śledzia, śle-

dzia po cygańsku, śledzików 
Krystynki, ryby zapiekanej 
z serem żółtym i migdałami, 
klopsików z dorsza w zalewie, 
dorsza w sosie śmietanowym, 
szczupaka w zalewie octowej, 
ciasta łososiowego, czy muszli 
nadziewanych tuńczykiem. (Ł)
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