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Kaniów:  wędKarze z zalanych żwirowisK
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Ferie w GoK
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Do tej pory Kaniów znany był przede 
wszystkim z karpia. Dziś słynna kaniow-
ska ryba ma sporego konkurenta. Ponad-
dwumetrowe sumy, wyciągane z zalanych 
żwirowisk, stanowią powód do dumy, ale 
w Kaniowie już tak bardzo nie dziwią, jak 
jeszcze kilka lat temu. Wędkarze z tej miej-
scowości dbają o swoje niezwykłe akweny, 
a natura odpłaca się im sporymi rybami.

wsparcie inicJatyw 
społecznych
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BezroBocie  
całKiem spadło
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treninG i nauKa w Jednym
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Przedstawienie 
„Hobbit. Hejn an 

cyryk” w języku 
wilamowskim 

wkracza na deski 
Teatru Polskiego 

w Warszawie, zaś 
sam język nauczany 

będzie już wkrótce 
na Uniwersytecie 

Warszawskim.

Szkoła Mistrzostwa 
Sportowego „Rekord” 

w Bielsku-Białej, 
składająca się z pod-

stawówki, gimnazjum 
i liceum, rozpoczęła 

nabór pod kątem roku 
szkolnego 2016/2017. 

Ostatnie lata pokazały, 
że placówka jest 

doskonałym miejscem 
do wszechstronnego 

rozwoju.
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piechniczeK pod szyndzielnią
O BKS Stal w latach jej świetności, trumfie Polaków na Mundialu w 1982 r., a przede wszystkim o twórcy tych sukce-

sów mówiono w Książnicy Beskidzkiej podczas prezentacji książki o Antonim Piechniczku.

Antoni Piechniczek, trener, 
który podtrzymał piłkarską potęgę 
Polski. Jego drużyna na Mundia-
lu w 1982 r. w Hiszpanii zdoby-
ła trzecie miejsce. Paweł Czado 
i Beata Żurek, autorzy książki 
„Piechniczek. Tego nie wie nikt” 
wraz z bohaterem swojej publikacji 
zgromadzili w sali Książnicy Be-
skidzkiej spory tłum czytelników, 
ciekawych opowieści o niezwy-
kłym człowieku.

Książka, napisana przez dwoje 
dziennikarzy, nie odżegnuje się 
od reporterskiego doświadczenia 
autorów i skierowania się ku od-
krywaniu nieznanych dotąd kulis 
wielkiego sukcesu polskiej repre-
zentacji. Co jednak ważne, ma 
ambicje również  skrupulatnego 
udokumentowania niezwykłego 
życia chłopaka ze Śląska, którego 
w 1982 r. chciała nosić na rękach 
cała Polska.

Ale „Piechniczek. Tego nie wie 
nikt” jest cenną publikacją nie tyl-
ko ze względu na opis wielkiego 
piłkarskiego sukcesu Polaków, 

który w głównej mierze należy 
zawdzięczać właśnie Piechnicz-
kowi. Przynosi również mnóstwo 
szczegółów z życia trenera i jego 
związków z regionem, przede 
wszystkim Bielskiem-Białą. Tu 
bowiem Piechniczek mieszkał 
i pracował, prowadząc drugoligo-
wy BKS Stal, który właśnie wtedy 
walczył o wejście na same szczy-

ty piłkarskiej ligi. Na spotkaniu 
w Książnicy Beskidzkiej Piechni-
czek ze wzruszeniem wspominał 
ten okres swego życia, mieszkanie 
przy ul. Solnej, chłopaków z dru-
żyny i samochód, zakupiony za 
pieniądze zarobione na zagranicz-
nych kontraktach, który pozwalał 
mu na przyjeżdżanie na treningi 
dwa razy dziennie.

Warto wspomnieć o współau-
torce książki, Beacie Żurek. Nie 
wszyscy znają jej silne związki 
z Bielskiem. Na początku lat 
90. ub.wieku zakładała bielski 
oddział „Gazety Wyborczej”, 
potem przez wiele lat nim kie-
rowała, spod swoich skrzydeł 
wypuszczając całą rzeszę dzien-
nikarzy. (ŁU)

AKTUALNOŚCI

BlisKo 10 tys. dla misJi
Organizatorzy Karnawałowego 
Balu Charytatywnego w Czecho-
wicach-Dziedzicach zebrali 9,6 
tys. zł na pomoc dla misji w De-
mokratycznej Republice Konga.

Karnawałowy Bal Charyta-
tywny pod patronatem burmistrza 
Czechowic-Dziedzic Mariana 
Błachuta, zorganizowało 6 lutego 
Stowarzyszenie „Nowa Inicjatywa” 
oraz Dworek Eureka. Podobnie, jak 
w przypadku poprzednich trzech 
imprez, zabawa została połączona 
ze zbiórką pieniędzy na szczytny 
cel. W tym roku była to działalność 
misyjna, którą w Kongo prowadzi 
czechowiczanka siostra Damiana 

Żoczek ze Zgromadzenia Sióstr 
Salwatorianek. Swoją posługę mi-
syjną na Czarnym Lądzie rozpo-
częła w 1982 r. Aktualnie pracuje 
w wiosce Kambamba, oddalonej 
o 400 km od najbliższego miasta. 
Pracuje tam i służy ludziom jako 
pielęgniarka położna. Jak każ-
dy misjonarz na czarnym lądzie, 
zajmuje się też innymi życiowy-
mi sprawami swoich podopiecz-
nych. Dzięki jej zaangażowaniu 
w wiosce powstała szkoła. Zebrana 
podczas balu kwota przeznaczo-
na zostanie na zakup najbardziej 
potrzebnych mieszkańcom wioski 
rzeczy – leków, sprzętu medycz-
nego, odzieży.

Bal Charytatywny to niejedy-
na impreza organizowana przez 
Stowarzyszenie „Nowa Inicja-
tywa”. W ub.roku z inicjatywy 
burmistrza Mariana Błachuta 

Stowarzyszenie zorganizowa-
ło również pierwszą wigilię 
dla osób samotnych, ubogich, 
bezdomnych i potrzebujących 
wsparcia. (R)

heliGonKi i sKrzypKi
Gmina Porąbka będzie współpracować 

z Fundacją Braci Golec. Dzięki finansowemu 
i organizacyjnemu wsparciu fundacji dzieci 
uczyć się będą gry na tradycyjnych instru-
mentach.

Łukasz i Paweł Golcowie zakładając fun-
dację uznali, że jedną z jej form działalności 
będzie nauka najmłodszych mieszkańców re-
gionu tradycyjnych sposobów muzykowania, 
charakterystycznych dla Beskidów. Dlatego 
też zbierają pieniądze i finansują zakup in-
strumentów i naukę gry. Instrumentami, które 
szczególnie sobie upodobali, są heligonki – 
rodzaj harmonii – a także skrzypki.

– W naszej gminie nie brakuje dzieci 
uzdolnionych muzycznie i tanecznie. Dzie-
cięcy Zespół Regionalny „Porąbczanie” ma 
60 osób, śpiewających i tańczących. Niestety, 
gorzej jest z grą na instrumentach – wyja-
śnia wójt gminy Porąbka Czesław Bułka. 
Ten regionalny zespół dziecięcy jest praw-
dziwą wizytówką gminy, wszędzie owacyjnie 
przyjmowany przez publiczność. W wielu 
konkursach nie może jednak brać udziału, 
bo do tańca i śpiewu przygrywa mu orkiestra 
złożona z dorosłych.

– Liczymy, że współpraca z Fundacją Bra-
ci Golec choć częściowo rozwiąże ten pro-
blem i wiele naszych zdolnych dzieciaków 
będzie grać w kapeli – dodaje wójt Czesław 
Bułka. (R)

przeBiśnieGi w BesKidach

W Beskidach pojawiły się już przebiśnie-
gi. Ale na odtrąbienie zimy chyba jeszcze 
za wcześnie.

O przebiśniegach, ale także rozpoczęciu 
pylenia leszczyn i ożywieniu wśród ptaków, 
poinformowali pracownicy Babiogórskiego 
Parku Narodowego. Mimo, że to dopiero śro-
dek zimy, rośliny i zwierzęta zachowują się 
tak, jakby przygotowywały się na początek 
wiosny. Przyrodnicy wyjaśniają jednak, że 
te zwiastuny wiosny pojawiły się tylko dla-
tego, że jak na razie zima była wyjątkowo 
łagodna. Z tego powodu niedźwiedź, miesz-
kający w masywie Babiej Góry, w ogóle nie 
poszedł spać.

Ale na świętowanie nadejścia wiosny 
chyba jeszcze jest zbyt wcześnie. Mimo do-
datnich temperatur cały czas pojawiają się 
nowe opady śniegu, dzięki czemu jego war-
stwa w wyższych partiach Beskidów ciągle 
utrzymuje się na co najmniej kilkudziesię-
ciocentymetrowym poziomie. Wcale to nie 
ułatwia pieszych wędrówek górskimi szla-
kami. Cieszy za to narciarzy, tym bardziej, 
że świeży śnieg właściciele stoków od razu 
utrwalają ratrakami na potrzeby wielotygo-
dniowej jazdy.

Na wiosnę trzeba będzie jeszcze poczekać. 
Tym bardziej, że starzy górale przestrzega-
ją nie tylko przed marcowym śniegiem, ale 
i mrozem, choć chyba za bardzo dokuczliwy 
już nie będzie. (ŁU)
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Antoni Piechniczek, Beata Żurek i Paweł Czado podczas spotkania z czytelnikami w Książnicy Beskidzkiej.

Podczas balu wylicytowano na cele charytatywne m.in. piłkę z autografem Roberta 
Lewandowskiego.
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KoleJ  
w miniaturze

Kilkanaście osób działających 
w ramach Beskidzkiej Grupy 
Modelarskiej czerpie inspirację 
z funkcjonujących w regionie li-
nii kolejowych, tworząc na tej 
podstawie interesujące makiety 
modułowe w odpowiednio po-
mniejszonej skali.

Inicjatywa powołania grupy, 
zrzeszającej miłośników kolei 
i modelarstwa kolejowego, naro-
dziła się końcem 2013 r. Pasjo-
natów z czasem przybywało, ich 
spotkania odbywały się regularnie 

w Skoczowskim Teatrze Elektrycz-
nym. Rok później działalność zin-
tensyfikowano, powstała wówczas 
oficjalna strona internetowa www.
bgm.bielsko.pl.

Od początku ubiegłego roku, 
dzięki przychylności samorządu 

gminy i tutejszego Domu Kul-
tury, modelarze przenieśli się do 
Kóz. Dysponują obecnie modelem 
mostu kolejowego, inspirowa-
nym mostem w Ludwikowicach 
Kłodzkich, wraz z budynkiem 
stacyjnym i znaczną częścią ma-
teriałów modelarskich, takich jak 
posypki, drzewa, maty oraz ele-
menty infrastruktury kolejowej, 
a nawet kilka wagonów. Wszystkie 
te przedmioty zostały skatalogo-
wane są wykorzystywane podczas 
budowy różnych makiet.

Członkowie Beskidzkiej Grupy 
Modelarskiej, liczącej obecnie 14 
osób, mają sporo planów na przy-
szłość i przede wszystkim duże 
chęci do działania. – Zrzeszamy 

ludzi z rejonu od Cieszyna po Kra-
ków i od Czernichowa po Sosno-
wiec, ale zawsze podkreślamy, że 
naszą siedzibą są Kozy. W pewien 
sposób wszyscy czujemy się cząst-
ką tej społeczności. Nabraliśmy sił 
do działania i nie jesteśmy tylko 
grupą dorosłych facetów, którzy 
spotykają się wyłącznie po to, by 
pobawić się kolejkami – mówią 
przedstawiciele grupy.

W lutym zaprezentowali w Pa-
łacu Czeczów w Kozach wystawę 
„Kolej w miniaturze – Kozy i oko-
lice”. Moduły wykonane zostały 
w skali 1:87 i wraz z makietą od-
zwierciedlają ukształtowanie tere-
nu oraz architektury, uwzględniając 
również elementy historii. (MA)
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ZAPROSZENIA

pisanKi po KoziańsKu
Tradycyjnie w okresie przedświątecznym można przystąpić do konkursu 

na „Koziańską Pisankę Wielkanocną”.

Bieżąca edycja przedsię-
wzięcia jest już siedemna-
stą, w której z inicjatywy 
Stowarzyszenia na Rzecz 
Rozwoju i Promocji Gmi-
ny Kozy oraz Domu Kul-
tury w Kozach, mieszkańcy 
zostają zaproszeni do wy-
konania własnych pisanek. 

Dzieła, stworzone dowolną 
techniką, można składać od 
14 do 18 marca w biurze 
Domu Kultury. Pamiętać 
należy o podpisaniu wła-
snej pracy oraz podaniu 
wieku autora .  Podczas 
rozstrzygnięcia konkur-
su na „Koziańską Pisankę 

Wielkanocną” w niedzielę 
20 marca o godz. 17 w Pa-
łacu Czeczów w Kozach 
autorzy najlepszych prac 
otrzymają nagrody rzeczo-
we oraz dyplomy. Wtedy 
też wszystkie pisanki zo-
staną wystawione do oglą-
dania. (M)

Do ubiegłorocznego konkursu wystawiono kilkadziesiąt pisanek.
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manon lescaut na żywo
Miejski Dom Kultury 

– Kino Świt w Czechowi-
cach-Dziedzicach zaprasza 
w sobotę 5 marca o godz. 
18.55 na transmisję z Me-
tropolitan Opery w Nowym 
Jorku dramatu lirycznego 
w czterech aktach Giacomo 
Pucciniego „Manon Le-
scaut”.

Powieść Abbe Prevo-
sta „Historia kawalera des 
Grieux i Manon Lescaut” 
stała się inspiracją dla oper 
dwóch znakomitych kompo-
zytorów: Masseneta i Pucci-
niego. Włoski kompozytor 
przeczytał partyturę swego 
kolegi jeszcze przed premierą 
i uznał, że sam lepiej oddałby 

dramatyzm zawarty w histo-
rii płochej Manon, rezygnu-
jącej z miłości dla bogactwa, 
co doprowadzi ją do śmierci 
na bagnach Luizjany. Manon 
Lescaut Pucciniego rzeczy-
wiście odniosła ogromny 
sukces. W tytułowej partii 
usłyszymy Kristine Opola-
is, zakochanym w niej des 
Grieux będzie tenor Roberto 
Alagna. Przedstawienie trwa 
około 3 godzin. (R)

aKustyczne historie
Miejski Dom Kultury 

– Kino Świt w Czechowi-
cach-Dziedzicach zaprasza 
w sobotę 19 marca o godz. 19 
do Piwnicy Muz na koncert 
muzyki autorskiej zespołu 
Akustyczne Historie.

Wszystkie kompozycje 
i prawie wszystkie teksty to 
twórczość własna muzyków 
zespołu lub osób z nimi za-
przyjaźnionych. Sporadycz-
nie sięgają oni po tzw. wielką 
poezję i literaturę. Przykładem 

może być piosenka „Pust-
kowia” do wiersza Roberta 
Frosta czy „Świat według 
Tolkiena” do wiersza twórcy 
„Hobbita”. Zespół porusza 
się w kręgu akustycznej pio-
senki autorskiej, jednak w ich 
muzyce można doszukać się 
wielu gatunków, poczynając 
od typowej poezji śpiewanej, 
poprzez folk, jazz, na roc-
ku kończąc.

Bilety w cenie 5 zł do naby-
cia w sekretariacie MDK. (R)

opery na 
dzień KoBiet

Artyści z Włoch, Rumunii 
i Polski zaśpiewają w niedzielę 6 
marca w bielskim Domu Muzy-
ki, wykonując najbardziej znane 
arie operowe i operetkowe.

Bielskie Centrum Kultury 
zaprasza do spędzenia wieczo-
ru w przeddzień Święta Kobiet 
w towarzystwie trzech obda-
rowanych pięknymi głosami 
śpiewaków: Paolo Lardizzone 
z Włoch, Razvana Sararu z Ru-
munii i Rafała Bartmińskiego. 
Tenorzy wykonują arie, duety 
oraz ensamble z najbardziej 
znanych oper i operetek. Dla 
męskiej części publiczności 
zaśpiewa Annalisa Carbonara 
z Włoch. Muzykę tego nieco-
dziennego koncertu dopełni 
Roncole Verdi Orchestra pod 
dyrekcją obdarzonego prawdzi-
wym włoskim temperamentem 
Francesco Bottigliero, Program 
wypełnią lubiane i wyczekiwane 
fragmenty takich utworów, jak 
Napój miłosny, Tosca, Carmen, 
Traviata, Madamm Butterfly, 
Pajace, a także Baron cygań-
ski, czy Zemsta nietoperza. Nie 
zabraknie także namiętnych 
i porywających pieśni włoskich, 
hiszpańskich i polskich.

Bilety w cenie 100 zł do na-
bycia w BCK, koncert – 6 marca 
o godz. 17. (R)
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zaproszenie  
do Biura poselsKieGo

Poseł Grzegorz Puda zaprasza do swojego 
nowo otwartego Biura Poselskiego przy ul. Pił-
sudskiego 48 w Bielsku-Białej. Zaprasza również 
do skorzystania z porad prawnych.

Grzegorz Puda należy do nowej generacji po-
słów w polskim parlamencie. W Sejmie wybrany 
z listy PiS zasiada po raz pierwszy, dlatego po-
czątkowe miesiące pracy poselskiej poświęcił na 
organizację swojego biura. – Wszystko jest już 
gotowe i odpowiednio urządzone. Zapraszam na 
spotkania, miejsca do rozmów wystarczy, także 
o tych trudnych sprawach – mówi poseł Grze-
gorz Puda.

Dyrektorem Biura Poselskiego Grzegorza 
Pudy został bielski radny Maurycy Rodak. Poseł 
informuje, że to właśnie z nim należy kontak-
tować się we wszystkich sprawach, także termi-
nów spotkań. Jednocześnie przy Biurze Poselskim 
zaczyna pracę Biuro Porad Prawnych. Prawnicy 
będą przyjmować w czwartki, wcześniej należy 
się skontaktować z Biurem Poselskim i umówić, 
dzięki czemu uniknie się kolejek i czekania. – 
Zapewne nie wszystkie sprawy obejmować będą 
tematykę poselską, ale zawsze będziemy starali 
się pomóc – zapowiada poseł Grzegorz Puda. (Ł)

Biuro Poselskie Posła Grzegorza Pudy w Bielsku-Białej
ul. Piłsudskiego 48

43-300 Bielsko-Biała
tel.: 504 930 563

faks: 33 333 74 49
e-mail: puda.sejm@gmail.com

śmiGłowiec dla Gopr
Grupa Beskidzka GOPR 
powinna mieć możliwość 
dogodnego korzystania 
ze śmigłowca ratowni-
czego, odpowiedniego 
do działania w warun-
kach górskich – uważa 
poseł Grzegorz Puda 
i zapowiada rozmowy 
z wiceministrem spraw 
wewnętrznych Jarosła-
wem Zielińskim.

Poseł Grzegorz Puda 
wraz z innymi przedsta-
wicielami parlamentu, 
wicewojewodą śląskim 
Janem Chrząszczem i śro-
dowiskiem lotniczym po-
wiatu bielskiego został 
zaproszony do Szczyrku 
na spotkanie z Grupą Be-
skidzką GOPR. Uczestni-
cy rozmawiali o wsparciu 
dla największego w kraju 
oddziału, który niesie 
pomoc w dwóch trzecich 
wszystkich wypadków 
w polskich górach. – Nasi 
goprowcy są wszechstron-
nie wyszkoleni, jednak 
szybkie udzielenie pomocy 
w Beskidach zależy też od 

sprzętu, do jakiego mają 
dostęp. W wielu wypad-
kach szybki ratunek może 
zapewnić jedynie śmigło-
wiec, którego obecnie bra-
kuje – mówi poseł Puda.

Do akcji  ratowni-
czych w niewielkim 
tylko stopniu nadaje się 
sprzęt, jakim dysponuje 
śląskie Lotnicze Pogoto-
wie Ratunkowe, którego 
śmigłowiec stacjonuje 
w Katowicach. Eurocop-
ter EC 135 świetnie wy-
pełnia przeznaczone dla 
niego zadania, tzn. szyb-
ki transport chorych czy 
poszkodowanych. Jed-
nak w warunkach gór-
skich mogą pojawić się 
kłopoty, np. w przypad-
ku konieczności zawisu 
w jednym miejscu przez 
dłuższy czas, który jest 
niezbędny do podjęcia ze 
stoku rannej osoby. – To 
muszą być specjalne he-
likoptery, niekoniecznie 
wielkie, ale dysponujące 
dużą nadwyżką mocy wła-
śnie w momencie zawisu 
– wyjaśnia poseł Puda.

Dodaje, że rozumie 
obawy wyrażane przez 
beskidzki  GOPR,  iż 
właściwym miejscem 
stacjonowania takiego 
śmigłowca nie powinny 
być ani Katowice, ani 
Zakopane, ani tym bar-
dziej Gliwice, lecz Biel-
sko lub Żywiec, gdzie 
przy szpitalu zaplano-
wano budowę lądowiska. 
Dzięki takiej lokalizacji 

helikopter ratowniczy 
dotrze w kilka minut 
do wszystkich miejsc 
w Beskidach, w których 
najczęściej dochodzi do 
groźnych wypadków, 
a więc przede wszyst-
kim w rejon Babiej Góry 
czy Pilska.

Poseł Grzegorz Puda 
zaznacza, że to początek 
rozważania pomysłu zaku-
pu śmigłowca dla Grupy 

Beskidzkiej GOPR i jego 
utrzymania. – Organizuje-
my spotkanie goprowców 
z wiceministrem spraw 
wewnętrznych Jarosła-
wem Zielińskim. Śmigło-
wiec ratowniczy na pewno 
jest potrzebny w naszych 
górach. Podniesie bez-
pieczeństwo turystów, co 
będzie miało wpływ na 
rozwój całego regionu – 
uważa poseł.

z prac poselsKich
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Poseł Grzegorz Puda na spotkaniu w szczyrkowskiej siedzibie GOPR.
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KULTURA

spotKanie twórców Kultury
Noworoczne spotkanie ludzi kultury z powiatu bielskiego jak zwykle było 

okazją do nagrodzenia najbardziej zasłużonych twórców.

Ministerialny medal „Za-
służony Kulturze – Gloria 
Artis” otrzymał mieszkający 
w Rudzicy Juliusz Wątroba, 
poeta, pisarz i satyryk, z kolei 
Odznakę Honorową „Zasłu-
żony dla Kultury Polskiej” 
odebrała Halina Kubisz-Mu-
ła, twórczyni młodzieżowe-
go teatru w Kozach, a także 
Krzysztof Przemyk, organista, 
dyrygent, nauczyciel, instruk-
tor i animator wielu koncer-
tów. Starosta bielski Andrzej 
Płonka wraz z przewodniczą-
cym Rady Powiatu Bielskiego 
Janem Borowskim nagrodzi-
li z kolei m.in. Regionalny 

Ośrodek Kultury, rzeźbiarza 
Józefa Szypułę, Barbarę Ma-
gierę-Sadlik z zespołu re-
gionalnego „Rybarzowice”, 
Justynę Majerską, prezes 
Stowarzyszenia na rzecz Za-
chowania Dziedzictwa Kultu-
rowego Miasta Wilamowice 
„Wilamowianie”, Marię Ha-
reńczyk, dyrektor Biblioteki 
Publicznej w Jasienicy, He-
lenę Formas, bibliotekarkę 
z Hecznarowic, Ryszarda 
Grajka, czechowickiego po-
etę i organizatora Festiwalu 
Poezji Słowiańskiej, poetkę 
Zofię Ciapałę, Małgorzatę 
Penkalę, prowadzącą chór 

„Cantate” w Jaworzu, Toma-
sza Kineckiego z Kóz, twórcę 
projektu „Walimy w kocioł”, 
a także Gminny Ośrodek Kul-
tury w Jasienicy.

O oprawę muzyczną spo-
tkania, które miało miejsce 
w Sali Sesyjnej bielskiego 
Starostwa, zadbała kapela gó-
ralska „Młody Ondraszek” ze 
Szczyrku pod kierownictwem 
Doroty Laszczak, natomiast 
scenografię stanowiła wysta-
wa prac twórców ludowych 
z powiatu bielskiego: Sta-
nisława Kwaśnego, Rozalii 
i Józefa Szypułów, Marii 
i Czesława Kubików. (JJ)

z mężczyzną 
w roli 
GłówneJ

Jedną z kulturalnych pro-
pozycji na najbliższe dni 
w Kozach będzie spektakl 
„Wszystko o (dla) mężczyź-
nie”.

Najnowszy projekt gru-
py wokalnej, działającej 
w ramach Gminnego Ośrodka 
Kultury w Chybiu, to spek-
takl zabawny i dostarczający 
wielu wrażeń artystycznych. 
W dużej mierze jest zbiorem 
znanych i lubianych piosenek 
kabaretowych, które z dozą 
humoru opowiadają o róż-
nych typach mężczyzn, ich 
fascynacjach, pragnieniach 
i charakterach.

Tak zapowiadany te-
atralny występ będzie moż-
na obejrzeć w niedzielę 6 
marca w Pałacu Czeczów 
w Kozach, w dwóch turach 
– o godzinie 16 i 18. W roli 
aktorek zaprezentują się: 
Kinga Kąkol, Marta Kudrys, 
Renata Kucur, Michalina 
Wizner i Wioletta Matula, 
gościnnie wystąpi również 
aktor Grzegorz Czorny. Bez-
płatne zaproszenia, z racji 
ograniczonej liczby miejsc, 
są do odbioru w biurze Domu 
Kultury w Kozach. (R)

Koncerty  
dla adasia i wiKtorii

Po ponad 4,5 tys. zł ze-
brano podczas dwóch kon-
certów charytatywnych, 
jakie ostatnio zorganizowa-
no w gminie Bestwina.

W OSP w Bestwinie 
koncert zorganizowano dla 
6-letniego Adasia, cierpią-
cego na dziecięce porażenie 
mózgowe. Zaśpiewał chór 
„Allegro”, następnie wysta-
wiona została sztuka „W po-
szukiwaniu Kopciuszka”, 
a na końcu wystąpił Regio-
nalny Zespół Pieśni i Tańca 
„Bestwina”, który zaprezen-
tował tradycyjny program 
kolędowy z przyśpiewkami 
i elementami gry aktorskiej.

Z kolei w OSP w Jano-
wicach Rada Sołecka, Ze-

spół Szkolno-Przedszkolny 
i Stowarzyszenie Pomocy 
Dzieciom, Młodzieży i Ro-
dzinom „Z Sercem na Dło-
ni” zorganizowały koncert 
charytatywny dla chorej 
14-letniej Wiktorii. Przed-
stawienie o Kopciuszku i in-
nych bajkowych postaciach 
z udziałem wójta Artura 
Beniowskiego oraz znanych 
w gminie osób grano po raz 
trzeci, niemniej wprowa-
dzono kilka modyfikacji 
nawiązujących do Janowic. 
O stronę muzyczną zadbał 
janowicki organista Seba-
stian Frączek. Potem na 
estradzie zaprezentowała 
się kapela biesiadna „Jano-
wianka”. (R)

Koncerty charytatywne często są organizowane w gminie Bestwina.
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Wśród odznaczonych znaleźli się Juliusz Wątroba, Krzysztof Przemyk i Halina Kubisz-Muła.
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z prac poselsKich

szósty marsz pamięci żołnierzy wyKlętych w BielsKu-BiałeJ
Poseł Stanisław Pięta wszyst-
kich, którym bliskie są 
wartości niepodległościowe 
i patriotyczne, zaprasza we 
wtorek 1 marca o godz. 17 
do Bielska na plac Opatrz-
ności Bożej, gdzie rozpoczną 
się uroczystości związane 
z Marszem Pamięci Żołnie-
rzy Wyklętych.

Marsz Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych, organizowany tra-
dycyjnie 1 marca, ulicami Biel-
ska przejdzie po raz szósty. Jak 
zwykle rozpocznie się na placu 
Opatrzności Bożej przy koście-
le w Białej, przejdzie ul. 11 
Listopada na plac Chrobrego. 
Następnie uczestnicy dotrą do 
kościoła Najświętszego Serca 
Pana Jezusa. Marsz zwieńczy 
msza święta o 18.30 w koście-
le Najświętszego Serca Pana 
Jezusa w Bielsku-Białej, obok 
dworca PKS. Po mszy zostaną 
złożone kwiaty pod tablicą pre-
zydenta Lecha Kaczyńskiego. 
W trakcie uroczystości uczest-
nicy złożą też kwiaty i zapalą 
znicze pod tablicami na budyn-
kach byłych katowni Urzędu 

Bezpieczeństwa przy ul. Ks. 
Stojałowskiego i Krasińskiego.

Poseł Stanisław Pięta przy-
pomina, że to właśnie z inicja-
tywy prezydenta Kaczyńskiego 
Sejm ustanowił Narodowy 
Dzień Pamięci Żołnierzy Wy-
klętych. – To za czasów tej 
przerwanej prezydentury po 
dekadach milczenia została 
przywrócona pamięć po bo-
haterach, którzy walczyli tak 
z jednym, jak i z drugim oku-
pantem. W ostatnich latach 
znów tradycja niepodległo-
ściowa była pomijana, pol-
skie władze oddawały hołdy 
komunistycznym dyktatorom 
i ograniczały lekcje historii, 
aby zepchnąć na margines pa-
mięć o Żołnierzach Wyklętych. 
Nasze Marsze Pamięci pokazu-
ją, jak ważna to część naszej 
polskiej historii i pozwalają 
oddać cześć najofiarniejszym 
z Polaków – mówi poseł Sta-
nisław Pięta.

Właśnie on był inicjato-
rem organizacji na Podbeski-
dziu uroczystości związanych 
z utrwalaniem pamięci po Żoł-
nierzach Wyklętych. – Szcze-

gólnie cieszy to, że z roku na 
rok przybywa uczestników 
naszych bielskich Marszów 
Pamięci Żołnierzy Wyklętych, 
zwłaszcza młodzieży. Po raz 
kolejny przekonuję się, jak 
nieprawdziwe są twierdzenia, 

że młodych ludzi nie interesuje 
historia własnego kraju – mówi 
poseł Stanisław Pięta.

Co roku bielski Marsz 
Pamięci Żołnierzy Wyklę-
tych gromadzi kilka tysięcy 
osób. Co ważne, biorą w nim 

udział nie tylko bielszcza-
nie, ale i mieszkańcy innych 
miejscowości regionu – Cze-
chowic-Dziedzic, Szczyrku, 
Skoczowa, czy Żywiecczyzny. 
Od wielu lat sporą i rozpozna-
walną grupą są współorgani-

zatorzy Marszu – środowisko 
kibiców BKS Stal, którzy na-
dają uroczystościom specjalną 
oprawę, podobną do tej, jaką 
podczas meczów przypo-
minają postaci historyczne, 
ważne zwłaszcza dla najnow-
szych dziejów Polski. Wśród 
uczestników nie brakuje rów-
nież kombatantów, harcerzy 
i uczniów klas wojskowych. 
Poseł Stanisław Pięta liczy 
na udział obecnych co roku 
reprezentantów Wojska Pol-
skiego oraz Straży Granicznej. 
Uroczystościom towarzyszyć 
będzie akcja pobierania krwi.

Obok posła Stanisława 
Pięty Marsz Pamięci Żołnie-
rzy Wyklętych organizują: 
Związek Żołnierzy Narodo-
wych Sił Zbrojnych, Grupa 
Rekonstrukcji Historycznej 
„Beskidy”, Stowarzyszenie 
Kibiców BKS Stal Bielsko-
-Biała, Obóz Narodowo-
-Radykalny, Stowarzyszenie 
Aktywnych Polaków, „Kor-
win” Bielsko-Biała, Maltań-
ska Służba Medyczna oraz 
Klub „Gazety Polskiej” Biel-
sko-Biała. (R)

Poseł Stanisław Pięta od wielu lat walczy o pamięć o bohaterstwie Żołnierzy Wyklętych.
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mieszKańcom

Budowa bezpiecznego podejścia z pętli 

autobusowej przy ul. Wyzwolenia na osiedle  

na Kępie Hałcnowskiej w Bielsku-Białej  

to jedno z wielu zadań zrealizowanych po 

interpelacji radnego Karola Markowskiego.

W ostatnich wyborach do 
Rady Miejskiej w Bielsku-
-Białej Karol Markowski 
uzyskał jeden z lepszych 
wyników, zdobywając man-
dat radnego. Od razu też 
przystąpił do podejmowania 
inicjatyw istotnych z punk-
tu widzenia społeczności 
bielskich dzielnic Hałcno-
wa i Komorowic. W stycz-
niu ubiegłego roku złożył 
interpelację w sprawie bu-
dowy bezpiecznego podej-
ścia z pętli autobusowej 
przy ulicy Wyzwolenia do 
alei prowadzącej na osiedle 
mieszkaniowe w okolicy ul. 

Orchidei. – Wnioskowali o to 
sami mieszkańcy, zgłaszając 
duże trudności z dotarciem na 
osiedle. Alejka, którą musieli 
pokonywać, znajdowała się 
w fatalnym stanie, zwłaszcza 
dla wielu starszych osób była 
całkowicie nieprzystosowana 
– przypomina Karol Markow-
ski, członek dwóch komisji 
Rady Miejskiej w Bielsku-
-Białej: Bezpieczeństwa i Sa-
morządności oraz Zdrowia, 
Polityki Społecznej i Sportu.

Już po kilku miesiącach 
finalizację znalazły nie tylko 
wszelkie rozmowy i kwestie 
proceduralne, poprzedzone 

wizją w terenie, ale i sama 
inwestycja. W rejonie Kępy 
Hałcnowskiej powstał chod-
nik z kostki brukowej o dłu-
gości 150 metrów, ułożony 
na zagęszczonej podbudowie 
z odpowiednich kruszyw. 
W ramach zadania wykona-
no również kilka schodów, 
połączonych z podjazdem dla 
wózków, poręcze i odprowa-
dzenie wody. Zabezpieczono 
również pobliski teren, by na 
alejkę nie przedostawały się 
kamienie i ziemia. – Cieszy 
mnie, że władze miasta w spo-
sób profesjonalny podeszły 
do tego tematu. Dzięki temu 
mieszkańcy osiedla na Kę-
pie Hałcnowskiej mają teraz 

znacznie większy komfort 
codziennego funkcjonowania 
w swojej najbliższej okolicy 
– dodaje radny klubu Prawo 
i Sprawiedliwość.

Bielski radny zaangażował 
się również w inne kwestie 
ważne dla bezpieczeństwa 
mieszkańców. Składane in-
terpelacje podczas sesji Rady 
Miejskiej doprowadziły do 
nieznacznego podniesienia 
dwóch skrzyżowań w rejo-
nie ul. Krausa w dzielnicy 
Biała Północ i budowy pro-
gów zwalniających na ul. 
Kryształowej w Hałcnowie. 
Kierowcy często znacznie 
przekraczali tu dozwoloną 
prędkość, uczestnicy ruchu 

pieszego mieli więc uzasad-
nione obawy o swoje bezpie-
czeństwo.

Jak zaznacza radny Mar-
kowski, w trakcie realizacji 
jest natomiast zapewnienie  
mieszkańcom ulic Brater-
skiej, Bocznej, Architektów, 
Siostrzanej i Przeciętnej 
w Komorowicach Krakow-
skich odpowiednich wa-
runków do bezpiecznego 
przemieszczania się w pół-
nocną część miasta. – Przed 
budową drogi S-69 osoby 
zamieszkujące wspomniane 
rejony korzystały z istnie-
jących dróg polnych oraz 
ścieżek. Zdaję sobie sprawę, 
że nie ma możliwości wyko-

nania chodnika przy drodze 
tej klasy, ale pilne rozwiąza-
nie problemu jest koniecz-
ne – podkreśla radny, który 
przekonał władze miasta, aby 
w tym rejonie została wybu-
dowana tymczasowa pętla 
autobusowa i dopuszczony 
ruch miejskiej komunikacji, 
do czasu powstania drogi 
KDZ-1, na odcinku od węzła 
Rosta drogi ekspresowej S-1 
do ul. Hałcnowskiej.

Radny Markowski inter-
weniował ponadto niedawno 
w kwestii słabo widocznego 
oznakowania wiaduktu kolejo-
wego w Komorowicach, gdzie 
często dochodzi do zabloko-
wania ruchu na ul. Mazań-
cowickiej przez samochody 
ciężarowe. Systematycznie 
spotyka się z mieszkańcami 
kilku bielskich dzielnic, wsłu-
chując się w ich problemy. 
Organizuje również wyjazdy 
na narty, czy kuligi dla dzieci 
i młodzieży. – Problemów, 
z którymi ludzie borykają się 
na co dzień, jest mnóstwo. 
Zaufanie, jakim zostałem 
obdarzony, zobowiązuje do 
działania na rzecz lokalnej 
społeczności – mówi Karol 
Markowski. (M)
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inwestycJe w naJBliższych planach
W tym roku Gmina Bestwina rozpocznie szereg ważnych zadań inwestycyjnych. Dotyczą one m.in. ochrony środowiska i poprawy stanu dróg, a ich realizacja 

wpłynie pozytywnie na jakość życia mieszkańców.
Jednym z największych 

przedsięwzięć w planach – nie 
tylko na obecny rok, ale i w 
dłuższej perspektywie – będzie 
realizacja projektu stworzenia 
sieci kanalizacji dla południo-
wej części Bestwiny oraz Ja-
nowic. Powstać ma ok. 50 km 
sieci, a koszt całego zadania 
wynieść może nawet 35 mln 
zł. Projekt wykonany zostanie 
w tym roku, kolejne etapy uza-
leżnione będą od pozyskania 
przez gminę środków finanso-
wych ze źródeł zewnętrznych. 
Jak wyjaśnia nam wójt Bestwi-
ny Artur Beniowski, zadanie 
to pozwoli rozwiązać istotny 
problem z usuwaniem ścieków.

Inną z inwestycji proekolo-
gicznych, zapisanych w budże-
cie na rok 2016, jest wymiana 
w Kaniowie przestarzałej sie-
ci wodociągowej, wykonanej 
z rur azbestowych. To ostat-
nie z gminnych sołectw, które 
posiada takie instalacje, stąd 
priorytetowy charakter tego 
zadania. Na planowaną mo-
dernizację przeznaczone zo-
staną w znacznej mierze środki 

z umorzeń z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Kato-
wicach, pochodzące z poprzed-
nich działań ekologicznych, 
zrealizowanych na terenie gmi-
ny. – Dotychczasowy system 
stał się przez lata użytkowania 
mocno awaryjny, co ma nieko-
rzystny wpływ na jakość wody 
trafiającej do mieszkańców – 
mówi wójt Beniowski.

Gmina przewidziała po-
nadto termomodernizację 
kompleksu oświatowego 
w Bestwince. To długo wy-
czekiwane zadanie, w dodatku 
o dużym znaczeniu dla lokal-
nej społeczności. Do placówki 
w Bestwince uczęszcza wiele 
dzieci od wieku przedszkol-
nego aż po roczniki gimna-
zjalne. Stosowny wniosek 
o przyznanie środków na in-
westycję w ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego, 
samorząd już złożył. – Mamy 
nadzieję, że pozytywne dla nas 
rozstrzygnięcie nastąpi w po-
łowie roku i będziemy mogli 
przystąpić do realizacji – za-

znacza wójt gminy. Szacowany 
koszt sięga w tym przypadku 
kwoty 5 mln zł.

Jeszcze w bieżącym roku 
zakończy się remont ul. Pod-
zamcze w Bestwinie. Na 
około jednokilometrowym 
odcinku wymieniona zostanie 
nawierzchnia i utwardzone 
pobocze. Inwestycja w ra-
mach usuwania skutków po-
wodzi dofinansowana będzie 
w 80 procentach z budżetu 
państwa, całkowita wartość to 

ok. 800 tys. zł. Warto wspo-
mnieć również o kontynuacji 
w najbliższych miesiącach 
przedsięwzięcia, zmierzają-
cego do utworzenia parkingu 
na 40 miejsc w centrum Be-
stwiny. W okolicy tutejszych 
pawilonów handlowych trwa-
ją już prace przygotowawcze, 
niebawem rozpoczną się ro-
boty ziemne. Ta inwestycja 
także doskonale wpisuje się 
w działania na rzecz komfortu 
i bezpieczeństwa mieszkańców 

gminy, jednocześnie sprzyja 
funkcjonalności i estetyce cen-
tralnej części Bestwiny.

Dalszą poprawę infrastruk-
tury drogowej przewidziano 
przy ul. Janowickiej, gdzie 
kontynuowane będą prace re-
montowe. Obejmą nie tylko 
samą drogę powiatową, ale 
także chodnik na długości 1,2 
km. Po uzyskaniu pieniędzy 
z Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich ruszą prace pro-
jektowe, następnie inwestycja 

kalkulowana wstępnie na ok. 
3 mln zł. – Ruch samochodów 
i pieszych w tym rejonie jest 
wzmożony, toteż szczególnie 
troszczymy się o bezpieczeń-
stwo – zaznacza wójt Beniow-
ski. (MAN)

GmINA BESTWINA

Kaniowscy wędKarze
Ponaddwumetrowe sumy, wy-
ciągane z zalanych żwirowisk, 
stanowią powód do dumy, ale 
w Kaniowie już tak bardzo nie 
dziwią, jak jeszcze kilka lat temu. 
Wędkarze z tej miejscowości dbają 
o swoje niezwykłe akweny, a natu-
ra odpłaca się im sporymi rybami.

Do tej pory Kaniów znany był 
przede wszystkim z karpia królew-
skiego, wyhodowanego tutaj przed 
wiekiem przez Adolfa Gascha. Dziś 
słynna kaniowska ryba, nieodłączna 
towarzyszka wigilijnej wieczerzy, ma 
sporego konkurenta. Z kaniowskich 
wód miejscowi wędkarze coraz czę-
ściej wyławiają wielkie sumy, nawet 
takie, przekraczające dwa metry. – To 
rzeczywiście duża ryba, taki sum robi 
wielkie wrażenie. Ale wyciągamy 
też inne okazałe ryby, jak szczupa-
ki, okonie. I oczywiście karpie, bo 
z tego słyniemy – przyznaje Roman 
Sas, prezes Stowarzyszenia Wędkar-
skiego „Kaniowski Karp Królewski”.

Jak podkreśla Artur Beniowski, 
wójt gminy Bestwina, tradycje za-
początkowane kiedyś przez Adolfa 
Gascha, znalazły dziś w Kaniowie 
świetne warunki do rozwoju. Tak 
się złożyło, że w tym rejonie doliny 
Wisły od lat 70. ub.wieku wyko-
rzystywano najlepsze i najbogat-
sze w okolicy złoża żwiru i piasku, 
niezbędnego w budownictwie. Po 

eksploatacji pozostały głębokie 
wyrobiska, które stopniowo napeł-
niały się wodą. – Najważniejsza za-
leta tych wyrobisk to dno ze żwiru 
i piasku, dzięki czemu woda jest kry-
stalicznie czysta. Do tego stopnia, 
że żyją tutaj nawet raki – wyjaśnia 
prezes Sas. Łącznie powierzchnia 
tych kilku pożwirowych wyrobisk 
obejmuje 40 hektarów wody.

– Jednak nawet najlepsze warunki 
niewiele by dały, gdyby woda zo-
stała zanieczyszczona. To zasługa 
wędkarzy ze Stowarzyszenia, którzy 
dbają o jej czystość – zaznacza wójt 
Artur Beniowski. Gmina Bestwina 
kaniowskiemu Stowarzyszeniu 
dzierżawi wyrobiska bezpłatnie, 
w zmian wędkarze dbają o brzegi, 

regularnie je sprzątają. Zarybiają 
również akweny. – Mamy wsparcie 
we władzach gminy, dzięki temu 
teren wokół wyrobisk pozostaje 
w naturalnym stanie, pozostawiając 
miejsce na minimalną jedynie inge-
rencję człowieka, na tyle tylko, na ile 
jest ona konieczna – dodaje prezes.

Stowarzyszenie Wędkarskie 
„Kaniowski Karp Królewski” for-
malnie działa dopiero od roku, wtedy 
właśnie powstało. Ale działalność 
kaniowskich wędkarzy trwa nie-
przerwanie od blisko czterdziestu 
lat. Przez całe dekady byli bowiem 
sekcją miejscowego Ludowego Klu-
bu Sportowego Przełom Kaniów 
i dopiero przed rokiem się usamo-
dzielnili. (ŁU)

moda oBieKtywem z Bestwiny

Mieszka i pracuje w Warszawie, 
ale gdy tylko czas na to pozwala po-
wraca do rodzinnej Bestwiny. Choć-
by po to, by zaprezentować swoje 
artystyczne dokonania. Fotograf 
mody Sebastian Czernek zyskuje 
coraz większe uznanie branży.

O tym, że będzie fotografem, Se-
bastian Czernek marzył już w latach 
młodzieńczych, gdy uczęszczał do 
szkoły w Bestwinie. Obiektywem 
wyłapywał wówczas piękne bestwiń-
skie krajobrazy. Młody chłopak re-
alizację swoich planów kontynuował 
jako podopieczny Krakowskich Szkół 
Artystycznych, gdzie zdobył tytuł 
artysty-fotografa. Przede wszyst-
kim jednak podniósł swój kunszt, 
zaopatrzył się w niezbędną w tym 
zawodzie wiedzę i doświadczenie. 
W 2014 r. zaprezentowana została 
jego wystawa dyplomowa w ramach 
wydarzenia „Cracow Photo Fringe”. 

Czernek uwiecznił na niej najlep-
szych polskich projektantów.

Od tego roku rodowity bestwinia-
nin mieszka w Warszawie. W stolicy 
ma możliwość stałego rozwoju. – Do-
bry fotograf nie siedzi w miejscu, ale 
szuka okazji i możliwości, puka do 
różnych drzwi, wykonuje wiele tele-
fonów, początkowo pracuje nawet za 
darmo, byle tylko opublikowano jego 
zdjęcia. W tej branży trzeba o sobie 
nieustannie przypominać – przyznaje 
utalentowany fotograf mody.

Sebastian Czernek współpracuje 
na co dzień z wieloma gwiazdami, jak 
choćby fotografem Marcinem Tysz-
ką, a także modelkami i aktorkami 
– Iloną Felicjańską, Barbarą Kurdej-
-Szatan, Osi Ugonoh, czy Michaliną 
Strabel. Pomimo młodego wieku, 
prace artysty zdobiły już strony zna-
nych branżowych magazynów. Marzy 
jednak o tym, by wykonać w przy-
szłości sesję zdjęciową na okładkę 
magazynu „Vogue”, którego różne 
edycje kolekcjonuje.

4 lutego dokonania Czernka mogli 
podziwiać mieszkańcy gminy Bestwi-
na. W Gminnej Bibliotece Publicznej 
artysta zaprezentował swoje zdjęcia. 
Chętnych, aby z pracami zapoznać 
się było sporo, przybyło także wielu 
krewnych i znajomych fotografa. Ży-
czenia dalszych owocnych wyzwań 
przekazał m.in. wójt gminy Artur 
Beniowski. Wystawę można oglądać 
jeszcze do końca lutego. (RAF)
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Jeden ze słynnych dwumetrowych kaniowskich sumów.
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Ul. Janowicka zostanie przebudowana i zyska bezpieczny chodnik.

artur BeniowsKi,
wójt gminy Bestwina:
Przed nami kolejne inwestycje 
o ogromnym znaczeniu dla 
gminy. Dla wielu mieszkańców 
to zadania, których realizacji 
potrzebują, by ich funkcjonowa-
nie w naszej społeczności było 
w pełni komfortowe. Liczymy, 
że środki, o których pozyskanie 
czynimy starania, wraz z tymi 
zagwarantowanymi w budże-
cie na obecny rok, umożliwią 
przeprowadzenie istotnych 
działań. Priorytetem pozostają 
oczywiście kwestie związane z 
bezpieczeństwem.
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tu warto zamieszKać
Jeżeli zamierzamy się budować, licząc wydatki z tym związane, najlepiej pomyśleć o osiedleniu się  

w Czechowicach-Dziedzicach. Najniższe w regionie stawki za grunt to świadomy zabieg,  

aby mieszkańcom żyło się komfortowo i mogli docenić udogodnienia, jakie niesie życie w dużym 

mieście, a jednocześnie spokój terenów wiejskich.

Stawka podatku grunto-
wego za dom mieszkalny 
w Czechowicach-Dziedzi-
cach wynosi 59 gr. za mkw. 
i jest najniższa w całym re-
gionie. W większości innych 
gmin ta opłata sięga przecięt-
nie 70 gr. – Niskie stawki to 
nasze przemyślane działa-
nie, dzięki któremu stwarza-
my sprzyjające warunki do 
mieszkania. Nie tylko dla na-
szych stałych mieszkańców, 
ale także całej rzeszy rodzin, 
które świadomie podchodzą 
do wyboru miejsca, w którym 
chcą mieszkać i wychowy-
wać dzieci – wyjaśnia wice-
burmistrz Maciej Kołoczek.

Samorząd gminy zmierza 
do tego, aby jak najpełniej 
wykorzystać naturalne wa-
lory, jak choćby położenie 
przy szybkiej drodze, łączą-
cej Bielsko ze Śląskiem, czy 
najważniejszy na południu 

regionu węzeł kolejowy. Do 
tego stworzyły własną sieć 
transportu, która zasięgiem 
obejmuje nie tylko samą gmi-
nę, ale i sąsiednie miejscowo-

ści, ułatwiając dojazd do szkół 
i miejsc pracy.

Nie bez znaczenia, zwłasz-
cza dla osób spoza Podbe-
skidzia, szukających w tej 

części województwa miejsca 
do osiedlenia się, mają walory 
krajobrazowe. Przyjezdnych 
zachwycają lasy wokół Jezio-
ra Goczałkowickiego, dolina 

Wisły z jej stawami, a przede 
wszystkim wspaniały widok 
na Beskidy, dostępny z każ-
dego miejsca gminy.

Ale wspaniałe widoki 
i dobra komunikacja to nie 
wszystko. Każdego rodzica 
interesuje, czy jego dziecko 
znajdzie miejsce w przed-
szkolu, jakie warunki panu-
ją w najbliższej szkole, czy 
znajdzie tu różnorodną ofer-
tę kulturalną i będzie miał 
sposobność do prowadze-
nia aktywnego trybu życia. 
I pod tym względem Cze-
chowice-Dziedzice stwarzają 
odpowiednie warunki, rozbu-
dowując placówki oświato-
we, wspierając finansowo 
ośrodki kultury oraz sportu 
i rekreacji. Przez lata w cze-
chowickich przedszkolach 
systematycznie powstawały 

nowe oddziały. W efekcie nie 
ma tutaj problemów z bra-
kiem miejsc dla przedszko-
laków. Co więcej, tutejszy, 
tworzony od wielu lat, system 
opieki nad seniorami również 
zasługuje na uznanie.

Dane potwierdzają, że te 
zachęty od kilku lat przy-
noszą efekty. Co roku na 
terenie całej gminy buduje 
nowe domy lub rozbudowuje 
istniejące ok. dwustu rodzin. 
Sporą grupą wśród nich są 
osoby, które nie pochodzą 
z tego rejonu, lecz przeana-
lizowały wszystkie korzyści, 
jakie mogą płynąć z osie-
dlenia się na terenie miasta 
Czechowice-Dziedzice i jego 
sołectw, a następnie świado-
mie podjęły decyzję o zwią-
zaniu się z tym miejscem na 
stałe. (ReD)

GmINA CZECHOWICE-dZIEdZICE

szKoła w zaBrzeGu ułatwia nauKę
Dzięki rozbudowie Zespołu Szkół 
w Zabrzegu im. Ks. Londzina 
uczniowie nie tylko mają więcej 
miejsca dla siebie, ale też mogą 
wcześniej wracać do domu po 
lekcjach. Choć nie zawsze chcą.

Po półrocznym korzystaniu z roz-
budowanej szkoły uczniowie nie mogą 
się nachwalić zmiany warunków. – 
Teraz jest cieplej, klasy są ładniejsze, 
bardziej optymistyczne, mamy więcej 
miejsca. A przede wszystkim naresz-
cie uczymy się na jedną zmianę – mó-
wią nam gimnazjaliści.

Jak wyjaśnia Marian Błachut, 
burmistrz Czechowic-Dziedzic, 
ponadczteromilionowa inwestycja 
była sporym wydatkiem w budżecie 
samorządu. – Warto było ją jednak 
zrealizować, aby poprawić warunki 
nauczania. W naszej gminie przy-
bywa mieszkańców, zwłaszcza mło-
dych, toteż szkoła nie będzie stała 
pusta, lecz służyła całej lokalnej 
społeczności – mówi burmistrz.

Budowa ruszyła w 2013 r., do 
przedwojennego gmachu dobudo-
wano nową część, architektonicznie 
komponującą się z tą historyczną. 
Dzięki temu od nowego roku szkol-
nego placówka w Zabrzegu zyskała 
ponad 1,8 tys. mkw. powierzchni 
użytkowej, a więc drugie tyle, czym 
dysponowała do tej pory. Północne 
skrzydło, do przedwojennego gma-

chu dobudowane w nowoczesnych, 
energooszczędnych technologiach, 
pozwala zmniejszyć wydatki na 
energię, i to pomimo tego, że stara 
część na razie nie została docieplo-
na, a przybyło metrażu do ogrzania.

Uczniowie i nauczyciele cie-
szą się zwłaszcza z tej dodatkowej 
przestrzeni. Duże, wygodne sale 
lekcyjne, przestronne korytarze, na 
dodatek powstała nowa część w pod-
piwniczeniu, gdzie zmieściły się 
szatnie – osobne dla każdej z klas. 
Dzięki temu można było powrócić 
do systemu jednozmianowego, co 
chwalą sobie zarówno nauczyciele, 
rodzice, jak i uczniowie.

Choć nie wszyscy z nich od razu 
po lekcjach wracają do domu. To 

dzięki stołom pingpongowym usta-
wionym na korytarzu, okupowanym 
przez młodych graczy w każdej wol-
nej chwili. Nie tylko na powierzchni 
szkoła zyskała. Do wszystkich dzie-
sięciu nowych klas zakupiono nowy 
sprzęt, a każda z nich została wy-
posażona w rzutnik multimedialny.

W nowej części powstały też do-
datkowe toalety, świetlica i pokój 
nauczycielski oraz winda i rampy, 
umożliwiające bezproblemowe 
poruszanie się po szkole dzieci na 
wózkach. – Dzięki temu mogliśmy 
otworzyć klasę integracyjną, co 
wcześniej nie było możliwe – wy-
jaśnia dyrektor placówki Barbara 
Parchańska. 

MiROSŁAW ŁUKASzUK

szyBKi internet w cenie Biletu
W autobusach cze-

chowickiego Przedsię-
biorstwa Komunikacji 
Miejskiej każdy użyt-
kownik smartfona lub 
tabletu bezpłatnie może 
połączyć się z Interne-
tem.

Nie byłoby w tym 
jednak nic nadzwyczaj-
nego, bowiem połącze-
nia z siecią z wnętrza 
autobusu były możli-
we już wcześniej. Te-
raz jednak pasażer nie 
tylko może przeglądać 
swoją służbową pocz-
tę, czy wysłać proste-
go e-maila, lecz także 
ściągnąć filmik wideo, 
zdjęcie, czy inny duży 
plik. Połączenia szyb-
kie i o dużej przepu-
stowości są bowiem 
możliwe dzięki zainsta-
lowaniu nowoczesnych 
urządzeń Wi-Fi, które 
łączą użytkowników 
z Internetem za pośred-
nictwem systemu LTE 
sieci Orange.

System LTE to naj-
szybszy z dostępnych 
masowo bezprzewodo-
wych połączeń z Inter-
netem. Zdecydowanie 

zwiększa możliwości 
telefonii komórkowej 
poprzez przyspiesze-
nie przesyłania danych, 
zmniejszenie opóźnień 
i podniesienie efektyw-
ności łączy radiowych, 
tym samym zmniejsze-
nie kosztów transmisji.

W autobusach cze-
chowickiego PKM 
każdy użytkownik, 
nie tylko właściciel 
smar t fona  w s iec i 
Orange, może z tego 
szybkiego Internetu 
korzystać bezpłatnie. 
– Wiele z tras naszych 
autobusów dociera do 
odległych miejsc, nie 
tylko w naszej gminie, 
toteż możliwość sko-
rzystania z Internetu 
w czasie podróży jest 

bardzo przydatna – wy-
jaśnia wiceburmistrz 
Maciej Kołoczek.

O tym, że pomysł 
czechowickiego prze-
woźnika natychmiast 
spotkał się z zaintere-
sowaniem podróżnych 
wystarczy przekonać 
się wsiadając do au-
tobusu w godzinach 
rannych lub popołu-
dniowych, gdy zwłasz-
cza młodzi pasażerowie 
jadą do szkoły lub pra-
cy, albo też wracają 
do domu. Posiadacze 
urządzeń mobilnych, 
takich jak smartfon czy 
tablet, mogą sobie w ten 
sposób nie tylko uprzy-
jemnić podróż, ale i wy-
pełnić zawodowe czy 
szkolne obowiązki. (ŁU)

Szybki internet jest już dostępny w czechowickich auto-
busach.
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Gimnazjalistom w nowej części szkoły w zabrzegu najbardziej podoba się, że mają 
więcej przestrzeni.

W Czechowicach-Dziedzicach powstają nowe osiedla domków jednorodzinnych.

marian Błachut,
burmistrz Czechowic-Dziedzic:

zabiegamy o to, aby wszystkim 
mieszkańcom żyło się w naszej 
gminie jak najlepiej. Od lat 
nasze działania zmierzają do 
tego, aby stwarzać rodzinom 
możliwie najlepsze warunki 
dla godnego życia. Mamy świa-
domość, że to nie wystarczy. Trzeba również zadbać o dobrą komuni-
kację, drogi, oświatę, kulturę, sport i szereg innych działań. W gminie 
Czechowice-Dziedzice żyje się coraz lepiej, co najlepiej potwierdzają 
te dziesiątki rodzin, które co roku u nas osiedlają się, ale jeszcze sporo 
przed nami do zrobienia.
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Ferie w GoK
▶ Blisko pięć metrów miała lokomotywa, namalowana przez małych uczestników turnusu feryjnego,  

zorganizowanego w mazańcowickiej filii Gminnego Ośrodka Kultury.

▶  z kolei w Chacie Międzyrzecze oprócz warsztatów plastycznych, uczestnicy przygotowali spektakle,  
które zaprezentowali swoim kolegom, spędzającym zimowisko w pobliskiej szkole w Międzyrzeczu Górnym.

▶  W drugim tygodniu ferii Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy w swej siedzibie na Drzewiarzu i filii GOK w Bierach  
przygotował zajęcia taneczne, modelarskie, plastyczne, rękodzielnicze i składania origami.

Dzieci w Mazańcowicach 
malowały pięciometrowe ob-
razy – oprócz lokomotywy, 
także grupkę, mającą chętkę na 
wyjątkowo dużą rzepkę, jaką 
z całych sił starała się wycią-
gnąć z ziemi. Oczywiście obie 
prace to ilustracje dwóch po-
pularnych wierszy dla dzieci – 
„Lokomotywy” oraz „Rzepki”. 
– Dzieci najpierw czytały bajki, 
potem podzieliły się na grupy 
i na długiej płachcie papieru 
zaczęły malowanie – wyja-
śniła Maria Rajska, opiekunka 
ponaddwudziestoosobowej gru-
py dzieci na zimowisku w filii 
GOK w Mazańcowicach.

Dzień wcześniej z filcu 
i skrawków papieru dzieci 
szyły zabawki. – Domagały 
się szycia, a najgłośniej chłop-

cy. Nie przeszkadzają im igły, 
świetnie sobie z nimi radzą – 
mówiła wychowawczyni. Na 
uczestników czekała niespo-
dzianka – konkurs karaoke. 
Oprócz zajęć rozwijających 
wyobraźnię, grupa wykorzysty-
wała też dni z ładniejszą pogodą 
na spacery.

Z kolei w pomieszczeniach 
Chaty Międzyrzecze, filii 
Gminnego Ośrodka Kultury 
w Jasienicy, której regionalny 
wystrój służy kreatywności 
i twórczości, kilkanaście dzieci 
spędziło pierwszy tydzień fe-
ryjny na zajęciach plastycznych 
i teatralnych. Ich opiekunka 
i instruktorka Bernadeta Łusz-
czewska-Gruszka codziennie 
podsuwała im nowe pomysły na 
wykazanie się umiejętnościami 
plastycznymi. Uczestnicy mieli 
też okazję odwiedzić miejscową 
stadninę koni, a w ostatni dzień 
turnusu z wielkim zaangażowa-
niem wzięli udział w warszta-
tach kulinarnych, tworząc m.in. 
wesołe kanapki, ślimaka z ba-
nana i śmietany, czy serowego 
jeżyka.   

Z kolei pod okiem instruk-
torki teatralnej Anety Kuber-
skiej dzieci przygotowały dwa 
przestawienia teatralne – „Jasia 
i Małgosię w krainie baśni” oraz 
mówiony gwarą spektakl „Sta-
ry Barkała w Urzędzie Gminy”. 
Na spektakle zostali zaproszeni 
uczestnicy zimowiska z pobli-
skiej szkoły podstawowej.

Na Drzewiarzu najmłodsi 
oprócz tradycyjnego rysowa-
nia kredkami, tworzyli obrazy 
właściwie bez wykorzystania 
– poza samymi farbami – na-
rzędzi: dmuchając, czy skła-
dając kartkę. Dzięki temu 
powstawały wielokolorowe 
kompozycje, przypominające 
motyle lub pajęczyny. Z ko-
lei w Bierach dzieci uczyły 

się trudnej sztuki składania 
origami z papieru. Zrobiły 
też pyszną sałatkę owocową.

Jak wyjaśnia dyrektor 
Gminnego Ośrodka Kultury 
Agnieszka Bronowska, zajęcia 
dla dzieci zostały zorganizo-
wane w czasie obu feryjnych 
tygodni. – Pomyśleliśmy o róż-
nych grupach wiekowych, aby 

każde dziecko mogło znaleźć 
dla siebie coś ciekawego – wy-
jaśnia dyrektorka.

W gminie Jasienica bezpłat-
ne zimowiska organizowane są 
przez Gminny Ośrodek Kultury 
w czterech miejscach. Oprócz 
tego wiele szkól przygotowało 
zajęcia, dofinansowane z pie-
niędzy samorządu. (UGJ)

GmINA JASIENICA

działKa w streFie na sprzedaż

Wójt Gminy Jasienica 
Janusz Pierzyna zaprasza 
do udziału w pierwszym 
przetargu ustnym nieogra-
niczonym na sprzedaż prawa 
własności niezabudowanej 
nieruchomości gruntowej. 
Dotyczy to działki na tere-
nie Jasienickiej Niskoemi-
syjnej Strefy Ekonomicznej, 
będącej własnością Gmi-
ny Jasienica, oznaczonej 
w ewidencji gruntów jako 
dz. 104/17 o pow. 2,1801 
ha .  Działka, położona 
w obrębie ewidencyjnym 
Międzyrzecze Dolne, ob-
jęta księgą wieczystą nr 
BB1B/00050652/7 w Sądzie 
Rejonowym w Bielsku-Bia-
łej, Wydział VII Ksiąg Wie-
czystych, przeznaczona jest 
do prowadzenia działalności 
produkcyjno-usługowej.

Zagospodarowanie nie-
ruchomości może nastą-
pić poprzez zabudowanie 
obiektami produkcyjnymi, 
składami, magazynami, za-
budową usługową i handlo-
wą. Działka ma bezpośredni 
dostęp do publicznej drogi 
gminnej, znajduje się w nie-
dalekim sąsiedztwie więk-
szych aglomeracji regionu: 
Bielska-Białej, Cieszyna 

i Katowic. W odległości 
ok. 6 km przebiegają główne 
trasy komunikacyjne – dro-
ga ekspresowa S1 (Bielsko-
-Biała – Cieszyn) oraz DK1 
(Bielsko-Biała – Katowice).

Cena wywoławcza netto 
wynosi 2 354 508 zł (słow-
nie: dwa miliony trzysta 
pięćdziesiąt cztery tysiące 
pięćset osiem złotych), wy-
licytowana przez oferenta 
cena nieruchomości zosta-
nie powiększona o należ-
ny podatek VAT. Pierwszy 
przetarg ustny odbędzie się 
9 marca 2016 r. o godz. 
10.00 w sali sesyjnej nr 113 
Urzędu Gminy Jasienica, 
43-385 Jasienica 159, I pię-
tro. Wadium w wysokości 
5 proc. ceny wywoławczej 
(tj. 117 725 zł 40 gr.) należy 
wpłacić do 4 marca 2016 r. 
na konto Gminy Jasienica: 
Bank Spółdzielczy w Ja-
sienicy 82 8117 0003 0000 
0101 2000 0100 z tytułem: 
wadium – I przetarg, dz. nr 
104/17.

Szczegółowe informacje 
dotyczące przetargu należy 
przeczytać na stronie www.
bip.jasienica.pl w zakładce 
Ogłoszenia – Aktualne ogło-
szenia.

JASieNiCKA NiSKOeMiOSyJNA STReFA eKONOMiCzNA

działka 104/17
pow. 2,1801 ha

Janusz pierzyna, 
wójt gminy Jasienica:

Organizacja dodatkowych zajęć 
w okresie feryjnym, wpisuje się 
w przyjętą przez nas na stałe 
zasadę tworzenia warunków do 
właściwego rozwoju najmłod-
szych mieszkańców. Co roku w 
budżecie gminy przeznaczamy 
spore kwoty na systematyczny 
rozwój bazy lokalowej szkół i 
przedszkoli oraz tworzenie za-
plecza sportowego i placów za-
baw. Oprócz tego regularnie fi-
nansujemy również dodatkową 
naukę pozalekcyjną oraz zajęcia 
sportowe, a także prowadzone 
przez ośrodki kultury warszta-
ty rękodzielnicze i artystyczne, 
zwłaszcza te związane z lokalną 
tradycją Śląska Cieszyńskiego.

www.streFa.Jasienica.pl
Pod takim adresem ru-

szyła strona internetowa, 
na której Gmina Jasienica 
prezentuje pełną informację 
o powstaniu i działalności 
Jasienickiej Niskoemisyjnej 
Strefy Ekonomicznej.

Na nowej stronie, skie-
rowanej przede wszystkim 
do inwestorów, szukających 
odpowiednich gruntów do 
zbudowania przedsię-
biorstwa, można znaleźć 
informacje o historii jej 
powstania, obszerny mate-
riał z jej otwarcia, okolicz-
nościach, towarzyszących 
temu ważnemu w życiu 
gminy Jasienica wydarzeniu. 
Na stronie wypowiadają się 
eksperci, podane są również 
szczegółowe dane, charak-
teryzujące teren, a także re-
gion, co z pewnością będzie 

przydatne dla tych przedsię-
biorców, którzy jeszcze nie 
znają Ziemi Bielskiej pod 
względem gospodarczym 
i jej infrastruktury.

Co warte podkreślenia, 
cały materiał jest bogato ilu-
strowany, przede wszystkim 
zdjęciami, toteż inwestor, 
poszukujący odpowiednich 
gruntów, już zawczasu bę-
dzie mógł się naocznie prze-
konać, jaki teren oferuje mu 
Gmina Jasienica. Oczywi-
ście, podane są również dane 
kontaktowe, a także wska-
zówki dotyczące dojazdu.

Jak zapowiada wójt gmi-
ny Jasienica Janusz Pierzyna, 
strona będzie systematycznie 
aktualizowana, będzie można 
na niej również szukać ofert 
kupna kolejnych terenów in-
westycyjnych. (R)
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GmINA JAWORZE/REGION

wsparcie społecznych inicJatyw
Podobnie, jak w roku ubiegłym, tak i w obecnym mieszkańcy gminy Jaworze będą mogli zaproponować swoje działania w ramach budżetu obywatelskiego. 

Zaangażowaniem społecznym wykażą się także w różnych organizacjach jaworzańskich, które w tym roku otrzymają od gminy znaczne wsparcie finansowe.

W ub.roku cztery projek-
ty, zgłoszone przez miesz-
kańców Jaworza, uzyskały 
dofinansowanie w budżecie 
obywatelskim. Przedsięwzię-
cie, angażujące miejscową 
społeczność, sprawdziło się na 
tyle, że władze gminy Jaworze 
postanowiły je kontynuować. 
Wójt Radosław Ostałkiewicz 
zamierza, aby druga edycja 
przyniosła jeszcze większe 
zaangażowanie mieszkańców. 
– Chcę nie tylko, aby zgłoszo-
no więcej projektów obywa-
telskich, ale także zachęcić 
naszych mieszkańców do gło-
sowania, wyboru najlepszych 
propozycji i realnego wpływu 
na to, co dzieje się wokół nich 
– zauważa wójt Jaworza.

W roku 2016 przewidziano 
na budżet obywatelski ponow-
nie kwotę 100 tys. zł. Wnioski 
na realizację zadań składać 
mogą zorganizowane grupy 
jaworzan, liczące minimum 
25 osób, instytucje kultury, 

stowarzyszenia, fundacje, klu-
by sportowe, rady rodziców ze 
szkół i przedszkoli oraz Mło-
dzieżowa Rada Gminy Ja-

worze. Procedura zgłaszania 
i wyboru wniosków z opisem 
zadania i uzasadnieniem celo-
wości potrwa do 18 marca.

To niejedyne formy ak-
tywności obywatelskiej, na 
jakie znaczne środki finanso-
we przeznaczył w bieżącym 

roku samorząd gminy Jawo-
rze. Rozstrzygnięte zostały 
już konkursy dla organizacji 
pozarządowych, na wsparcie 
zadań w zakresie kultury, 
sztuki, ochrony dóbr kultury 
i dziedzictwa narodowego 
oraz upowszechniania kultury 
fizycznej, turystyki, a także 
wypoczynku dzieci i młodzie-
ży. Łączna kwota przyzna-
nych grantów jest dwukrotnie 
większa od środków wygo-
spodarowanych w minionym 
roku. Wraz z pieniędzmi na 
budżet obywatelski to prze-
szło 1 procent gminnego 
budżetu. Dla działań kultu-
ralnych to odpowiednio 93 
tys. zł, zaś sportowych ponad 
120 tys. zł z uwzględnieniem 
środków na funkcjonowanie 
Gminnego Klubu Sportowego 
„Czarni”.

Wójt Ostałkiewicz nie ma 
wątpliwości, że pieniądze te 
zostaną właściwie spożyt-
kowane. – To ludzie tworzą 

gminę. Bez nich nie można 
byłoby dokonać niczego 
ważnego – uważa. – Kon-
struując tegoroczny budżet 
zdecydowałem, że istnieje 
potrzeba, by znacznie bar-
dziej zainwestować w te 
stowarzyszenia, które są solą 
jaworzańskiej ziemi. To one 
realizują w naszym imieniu 
najważniejsze zadania w lo-
kalnej społeczności – doda-
je Ostałkiewicz.

Z przedsięwzięć zapla-
nowanych na ten rok warto 
zwrócić uwagę m.in. na dzia-
łania artystyczne powstałej nie 
tak dawno w Jaworzu grupy 
teatralnej „Kurort”, koncerty 
organizowane przez jawo-
rzańskie parafie, warsztaty 
kulturalne, zajęcia sportowe 
i rekreacyjne w różnych dys-
cyplinach sportu, czy wydanie 
publikacji środowiska luterań-
skiego w Jaworzu przy okazji 
obchodzonego w tym roku 
500-lecia Reformacji. (MAN)

małżeńsKie Gody
Okazałe jubileusze małżeńskie 
świętowano w styczniu w Wila-
mowicach i Jaworzu.

Uroczystości w Wilamowicach 
odbyły się w sobotę 23 stycznia 
w Sanktuarium Świętego Arcy-
biskupa Józefa Bilczewskiego. 
50-lecie pożycia małżeńskiego 
świętowało wówczas 27 mał-
żeństw z całej gminy, staż o 10 
lat pokaźniejszy osiągnęło 12 
par jubilatów. Wyjątkowo oka-
zale przedstawia się natomiast 
czas spędzony wspólnie przez 
Olgę i Władysława Markielów, 
którzy w związku małżeńskim 
pozostają dokładnie od 70 lat, 
obchodząc tym samym kamien-
ne gody. – Wszystkim dostojnym 
jubilatom należy złożyć ogromne 
gratulacje i życzyć dalszej po-
myślności. Przeżyli ze sobą wiele 
wspaniałych lat i dziś mogą sta-
nowić wzór do naśladowania dla 
młodego pokolenia – mówi bur-
mistrz Wilamowic Marian Trela.

Małżonkom z okazałymi rocz-
nicami gratulował również wójt 
Jaworza Radosław Ostałkiewicz. 
W sali sesyjnej budynku „Pod 
Goruszką” spotkał się z dwu-
nastoma małżeństwami ze sta-
żem „złotym”, czyli 50-letnim, 
wręczając medale nadane przez 
prezydenta RP. – To żywe świa-
dectwo bezgranicznej miłości, 

szacunku i zrozumienia. Miłość 
pokonuje czas i dokonuje się 
w nim – stwierdził wójt. Życzenia 

trafiły także do dwóch jaworzań-
skich par z 60-letnim pożyciem 
małżeńskim. (R)

W Wilamowicach świętowano nie tylko 50- i 60-lecie pożycia małżeńskiego, ale 
i jedno 70-lecie.
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Uczestnicy uroczystości w Jaworzu stanęli do wspólnego zdjęcia.

Kiermasz  
i warsztaty 
na święta

Świąteczną atmosfe-
rę będzie można poczuć 
podczas marcowych 
wydarzeń w Jaworzu.

Niemal przez cały 
miesiąc, począwszy od 
poniedziałku 7 marca, 
jaworzańska Galeria na 
Zdrojowej organizować 
będzie kiermasz wielka-
nocny. Wszystkie oso-
by, które chcą wystawić 
na nim swoje świątecz-
ne rozmaitości, pro-
szone są o dokonanie 
zgłoszenia do 3 marca 
br. – telefonicznie pod 
numerem 33 488 36 36 
lub poprzez e-maila: 
galeria@opgj.pl.

Działające na terenie 
gminy Stowarzysze-
nie Miłośników Sztu-
ki zaprasza z kolei na 
warsztaty malowania 
wielkanocnych pisanek. 
Spotkanie, w którym 
udział zapowiedział 
także wójt Radosław 
Ostałkiewicz, zapla-
nowano na sobotę 19 
marca. Następnego dnia 
wykonane prace zostaną 
zaprezentowane podczas 
kiermaszu. (R)

to nie parę GąseK…
Stada przelatujących 

gęsi gęgawych i zbożo-
wych czynią ogromne 
szkody w uprawach rol-
nych na terenie gminy Ja-
sienica. Co gorsza, nie ma 
sposobu, aby szkodników 
się pozbyć.

– Co roku sytuacja 
się powtarza – mówi 
Andrzej Szimke, radny 
i prezes koła łowieckiego 
„Ślepowron”. Wyjaśnia, 
że to mądre ptaki i gdy 
tylko pod koniec grudnia 
kończy się okres polowań, 
nagle znad Jeziora Go-
czałkowickiego całymi 
chmarami zlatują na żer. 
– I nie chodzi tu o parę gą-
sek, ale o kilkaset sztuk, 
które co noc przylatują na 
pola z oziminą i wyjadają 
wyrastające zboża razem 
z korzeniami – wyjaśnia.

Jak zauważa, dzieje 
się tak od kilkunastu lat. 
– Wcześniej rzeczywiście 
na przełomie roku można 
było u nas zobaczyć zale-
dwie kilka przelatujących 
sztuk tych migrujących 
gatunków. Ale w ostatnich 
latach znalazły tu tak do-
bre warunki, że ich popu-
lacja znacząco się rozrosła 
i zachwiała całą naturalną 
równowagę – dodaje.

Komisja Rolna Rady 
Gminy Jasienica uznała 
skargi rolników, zwłasz-
cza z sołectw Landek 
i Rudzica, najbliżej po-
łożonych Jeziora Goczał-
kowickiego, nad którym 
dzikie gęsi odpoczy-
wają w zimie w drodze 
na południe. Rolnicy 
podkreślają, że nikt nie 
pokrywa im szkód, wy-
rządzonych przez ptaki. 
Dlatego jesienią Urząd 
Gminy Jasienica zwrócił 
się do Urzędu Marszał-
kowskiego o zgodę na 
punktowe odstrzały gęsi 
zbożowej i gęgawej. Jak 
wyjaśnia prezes Szimke, 
nie chodzi o masowe 
polowania, lecz odstrzał 
kilku, kilkunastu sztuk. 
Ptaki widząc zagroże-
nie poszukałyby swoich 
żerowisk gdzie indziej. 
A dzisiaj nie można na-
wet ich przepłaszać.

W odpowiedzi Jerzy 
Motłoch, dyrektor Wy-
działu Terenów Wiej-
skich śląskiego Urzędu 
Marszałkowskiego, na-
pisał, że dotychczasowe 
postulaty do Ministerstwa 
Środowiska o wydłużenie 
okresu polowań, nie przy-
niosły rezultatu. (ŁU)

Budżet Gminy finansuje wiele inicjatyw, angażujących całą społeczność Jaworza, np. imprezę  „Bieg po zdrój”.
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rozwóJ zGodny z potrzeBami
Gmina Wilamowice kontynuuje projekt stworzenia Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodaro-

wania Przestrzennego, które ma kluczowe znaczenie dla dalszego rozwoju gminy. Styczeń był miesią-

cem konsultacji społecznych z mieszkańcami, którzy przedstawili już swoje wnioski i spostrzeżenia.

Już w pierwszej połowie 
ub.roku gmina Wilamowice 
przystąpiła do działań pro-
wadzących do sporządzenia 
strategicznego dokumentu. 
Główne założenie Studium 
Uwarunkowań i Kierun-
ków Zagospodarowania 
Przestrzennego opiera się 
na wypełnieniu przestrzeni 
w terenach zurbanizowa-
nych, a jednocześnie ochronie 
kompleksu gruntów rolnych, 
z zachowaniem możliwości 
rozwoju gospodarstw. Stu-
dium zostało już w styczniu 
wystawione do wglądu pu-
blicznego dla wszystkich za-
interesowanych.

W dwóch terminach – 20 
stycznia i 4 lutego – odby-
ły się również konsultacje 
społeczne z mieszkańcami, 
których opinia w tej kwestii 
ma dla samorządu istotne 
znaczenie. – Wsłuchujemy 
się w potrzeby wszystkich 
naszych mieszkańców, tak-
że tych prowadzących dzia-
łalność rolniczą, kładących 
szczególny nacisk na ochronę 
gruntów rolnych – mówi nam 
zastępca burmistrza Wilamo-
wic Stanisław Gawlik.

Mieszkańcy bardzo licz-
nie włączyli się w prace nad 

powstającym Studium dla 
gminy Wilamowice. Do gra-
nicznej daty 17 lutego wpły-
nęło przeszło 800 wniosków 
o przekwalifikowanie grun-
tów. Zostaną one następnie 
przekazane do biura projek-
towego, które po analizie 
przedstawi stosowny raport 
władzom gminy. Dodać war-
to, że realizując projekt spo-
rządzania Studium, gmina nie 
pominęła również zagadnień 
wpisujących się w rozwój 
turystyki. Toteż zabudowie 
nie będą podlegać atrakcyjne 
miejsca widokowe, których 

na obszarze gminy nie braku-
je. Ponadto, wygospodarowa-
ne zostaną specjalne tereny 
przeznaczone pod wykorzy-
stanie odnawialnych źródeł 
energii – z wyłączeniem 
wiatraków – i utworzenie 
w przyszłości farm fotowol-
taicznych.

Studium w nowym kształ-
cie ma o tyle duże znaczenie, 
iż stanowić będzie podsta-
wę do wprowadzenia zmian 
w miejscowym planie zago-
spodarowania przestrzennego 
gminy Wilamowice. – Wstęp-
ne opracowanie planu zakła-

damy na czwarty kwartał 
2016 r., ale liczymy się z tym, 
że uwagi mieszkańców mogą 
spowodować wydłużenie 
terminu – zaznacza wicebur-
mistrz Gawlik. (MAN)

GmINA WILAmOWICE

Koncert z JuBileuszem

Orkiestra Dęta z Wilamowic 
już od 15 lat zachwyca swoimi 
występami pod batutą kapelmi-
strza Mariusza Płonki. Jubile-
uszowym z tej okazji był koncert 
w Wilamowicach.

Dźwięki Orkiestry Dętej 
można było usłyszeć w niedzie-
lę 7 lutego w Sanktuarium Św. 
Arcybiskupa Józefa Bilczew-
skiego. Zespół zaprezentował 
wiele ciekawych i znanych 
utworów. Wybrzmiała „Odyseja 
Kosmiczna” Richarda Straussa, 
„Casiopeja” Karlosa Marqusa, 
„Caravana” Duke’a Ellingtona, 
„Sway” Pablo Beltrana, „Marsz 
koncertowy Florentyński” cze-
skiego kompozytora Juliusza 
Fucika, motywy znane ze słyn-
nej sagi filmowej „Gwiezdne 
Wojny”, piosenka „We Are 
The Champions”, czy „Marsz 
Radetzky’ego”.

Muzyce wielokrotnie nagra-
dzanego zespołu z Wilamowic 
przysłuchiwali się m.in. wi-
ceminister Pracy i Polityki 
Społecznej Stanisław Szwed, 
europoseł Jadwiga Wiśniew-
ska, starosta bielski Andrzej 
Płonka wraz z delegacją rad-
nych i przewodniczącym Rady 
Powiatu Janem Borowskim, 
przedstawiciele władz gminy 
Wilamowice oraz licznie przy-
byli księża.

Jubileuszowy koncert no-
woroczny był również okazją 
do zbiórki datków na rzecz 
jednego z członków Orkiestry, 
którego dom spłonął w poża-
rze. Część oficjalna odbyła się 
w sali bankietowej restauracji 
„Rogowa”, gdzie wiele słów 
pochwały i gratulacji skierowa-
no pod adresem kapelmistrza 
Mariusza Płonki. (M)
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rozwiązanie z odpadami
Gmina Wilamowice uregu-

lowała kwestie istotne z punktu 
widzenia mieszkańców w za-
kresie gospodarki odpadami.

Rozstrzygnięty został prze-
targ na odbiór odpadów z nie-
ruchomości zabudowanych, 
zlokalizowanych na terenie 
gminy. Tym samym wybrano 
firmę, która przez najbliższe 21 
miesięcy będzie odpowiedzial-
na za ich wywóz.

To niejedyna dobra wia-
domość dla mieszkańców. 
Samorząd sfinalizował bo-
wiem jednocześnie umowy 
dotyczące odbioru odpadów 
segregowanych, w utworzonym 
w Wilamowicach przy ulicy 
Spółdzielczej Punkcie Selektyw-
nej Zbiórki Odpadów Komunal-
nych. Trafią tam między innymi 
odpady budowlane, wielkoga-

barytowe, zużyte opony, meble, 
chemikalia, baterie, leki, czy też 
wyeksploatowany sprzęt elek-
tryczny i elektroniczny.

W znacznej mierze roz-
wiązany zostanie dzięki temu 
także problem tzw. odpadów 
zielonych. Ich ogromne ilości 
odbierane były często bezpo-
średnio sprzed posesji miesz-
kańców. Tylko w niewielkim 
stopniu mieszkańcy przekonali 
się dotychczas o korzyściach 
tworzenia własnych kompo-
stów z zastosowaniem odpo-
wiednich probiotyków.

– Liczymy na to, że podjęte 
działania pozwolą ostatecznie 
uporządkować kwestie go-
spodarki odpadami w naszej 
gminie – wyjaśnia Stanisław 
Gawlik, zastępca burmistrza 
Wilamowic. (M)

JęzyK wilamowsKi opanował stolicę
Przedstawienie „Hobbit. 
Hejn an cyryk” w języku 
wilamowskim wkracza 
na deski Teatru Polskiego 
w Warszawie, zaś sam język 
obecny będzie już wkrótce 
na Uniwersytecie Warszaw-
skim. Wszystko to wpisuje 
się w starania samorządu 
gminy Wilamowice o nada-
nie mu statusu języka regio-
nalnego.

Również w bieżącym roku 
gmina Wilamowice zamierza 
stawiać na rozmaite przedsię-
wzięcia, eksponujące trady-
cję i kulturę wilamowską, ze 
szczególnym uwzględnieniem 
jej wyjątkowego języka. – To 
dla nas ważne, bo nie brakuje 
osób z naszej miejscowości, 
które bardzo interesują się 
kultywowaniem tradycji swo-
ich przodków. Zaciekawienie 
tematem dostrzegamy także 
poza samymi Wilamowicami 
– mówi burmistrz Wilamowic 
Marian Trela.

W grudniowym wydaniu 
„Gazety Beskidzkiej” infor-
mowaliśmy o przedstawie-
niu „Hobbit. Hejn an cyryk” 
w języku wilamowskim. 
Spektakl,  zainicjowany 
przez wilamowską młodzież, 
szybko zyskał uznanie. Po-
twierdzeniem jest choćby to, 
że 26 lutego, w ramach ob-
chodów Dnia Języka Ojczy-
stego ustanowionego przez 
UNESCO, zaplanowano 

wystawienie sztuki w miej-
scu bardzo prestiżowym – na 
deskach Teatru Polskiego 
w Warszawie. Wydarzeniu 
towarzyszyć będzie wykład 
dr Justyny Olko oraz występ 
zespołu regionalnego z Wi-
lamowic.

Z kolei na Uniwersytecie 
Warszawskim od 1 marca 
ma rozpocząć się naucza-
nie języka wilamowskiego. 
– Docierają do nas sygnały, 

że zgłosiło się pierwszych 
czterech studentów, zainte-
resowanych nauczeniem się 
tego języka – podkreśla Sta-
nisław Gawlik, zastępca bur-
mistrza Wilamowic.

Gmina nie zamierza tym-
czasem poprzestawać w dąże-
niach, aby język wilamowski 
zyskał oficjalnie status języ-
ka regionalnego. Współpra-
ca, w którą prócz samorządu 
i warszawskiej uczelni zaan-
gażowane jest Stowarzyszenie 
„Wilamowianie”, przewiduje 
wydanie w najbliższym czasie 
słownika etnolektu oraz prze-
wodnika kulturalnego po Wi-
lamowicach. Dla młodzieży 
zaplanowano warsztaty, przy-
pominające dawne tradycje 
i rzemiosło. Niezależnie od 
tych działań wśród zaintere-
sowanych dzieci i młodzieży 
prowadzona jest nauka języ-
ka wilamowskiego w szkole 
i Gminnym Centrum Zacho-
wania Dziedzictwa Kulturo-
wego. (MAN)
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Język wilamowski między innymi poprzez spektakl „Hobbit. Hejn an 
cyryk” zagościł w stolicy.

marian trela,
burmistrz Wilamowic:

Każdego roku w gminie Wilamo-
wice przybywa mieszkańców. 
z jednej strony dostrzegają 
oni nieustanny rozwój naszej 
„małej ojczyzny” pod wieloma 
względami, z drugiej widzą 
natomiast, że na wiele istot-
nych dla nich spraw sami mają 
wpływ. Przystępując do opraco-
wania strategicznych dla gmi-
ny dokumentów nie mogliśmy 
więc pominąć opinii wszystkich 
naszych mieszkańców. Chcą 
przede wszystkim czuć się tu 
bezpiecznie i komfortowo, ale 
coraz częściej dostrzegamy też 
ich troskę i zaangażowanie w 
unowocześnianie całej gminy. 
To bardzo pozytywny kierunek.

Studium, a następnie plan zagospodarowania przestrzennego, pozwolą 
na rozwój Wilamowic.
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zaKończone Kolędowanie
W ostatni dzień stycznia 

w Domu Ludowym w Hecz-
narowicach odbył się koncert 
tutejszej Młodzieżowej Orkie-
stry Dętej Ochotniczej Straży 
Pożarnej, który zwieńczył tra-
dycyjne kolędowanie bożona-
rodzeniowe w gminie.

Orkiestra pod batutą ka-
pelmistrza Zygmunta Pyrka 
wykonała utwory z gatunku 
muzyki anglosaskiej oraz wie-

deńskiego mistrza Johanna 
Straussa syna. Przy pięknej 
oprawie muzycznej zostały 
odśpiewane kolędy. W ich 
wykonanie włączyła się pu-
bliczność. – Koncert zadedy-
kowaliśmy pamięci naszego 
zmarłego kolegi Józefa Raka, 
który na trwałe wpisał się 
w historię tworzenia orkiestry 
– stwierdził jej prezes Adam 
Wala. (ReD)

Orkiestra Dęta z Wilamowic dała znakomity koncert, towarzyszący 
jubileuszowi 15-lecia prowadzenia kapeli przez Mariusza Płonkę.
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POWIAT BIELSKI

resortówKa otwarta na zmiany
Kilka istotnych remontów i modernizacji dokonano w ostatnim czasie w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach-Dziedzicach  

przy ul. Traugutta, czyli tzw. resortówce. Dzięki temu będzie możliwa przeprowadzka tutaj Szkoły Zawodowej „Silesia”.

Rada Powiatu Bielskiego 
zadecydowała o przeniesieniu 
szkoły „Silesii” do kompleksu 
oświatowego przy Traugutta. 
Budynki resortówki są na tyle 
obszerne, że zmieszczą się tu 
obie szkoły. Dzięki temu w do-
tychczasowej siedzibie Silesii 
będzie można stworzyć godne 
warunki dla uczniów Szkoły 
Specjalnej, obecnie zajmującej 
całkowicie niedostosowany do 
tego obiekt.

Od dłuższego czasu kom-
pleks oświatowy przy Trau-
gutta przechodzi stopniową 
modernizację. Za blisko pół 
miliona złotych wyremon-
towano dwie sale gimna-
styczne. W części sportowej 
znajdują się nowe szatnie 
z natryskami, nowy maga-
zyn na sprzęt sportowy, ga-
binet dla nauczycieli, a także 
wyremontowany korytarz. 
Za kwotę blisko 110 tys. zł 
zmodernizowano też nowe 
wejście i podejście do szkoły.

Podczas wakacji w kom-
pleksie przy ul. Traugutta ruszą 
następne 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 la-
tach nauki w szkole. Zostanie 
rozbudowana również część 
sportowa, m.in. powstanie nowa 
bieżnia. Bielskie starostwo za-
mierza także w najbliższym 
czasie urządzić w budynku 
profesjonalną siłownię.

Dzięki temu będzie tutaj 
w stanie uczyć się nawet ty-
siąc uczniów, a więc mniej, niż 
jest ich teraz w obu szkołach 
technicznych łącznie. Mimo, 
że Silesia i resortówka zajmą 
ten sam gmach przy ul. Trau-
gutta, obie szkoły zachowają 
odrębność. (JJ)

W sprawie reorganizacji 
szkół ponadgimnazjalnych 
w Czechowicach-Dziedzicach 
powiedziano i napisano już 
niemal wszystko. Pragnę po 
raz kolejny przedstawić argu-
menty, które legły u podstaw 
podejmowanych decyzji. Po-
wiat Bielski prowadzi szkoły 
ponadgimnazjalne i placówki 
oświatowe, które zlokalizo-
wane są na terenie Czecho-
wic-Dziedzic. Są to: Liceum 
Ogólnokształcące, Zespół 
Szkół Specjalnych oraz dwie 
szkoły zawodowe – Zespół 
Szkół Technicznych i Liceal-
nych i Zespół Szkół „Silesia”, 
także Powiatowe Ognisko 
Pracy Pozaszkolnej „Art.”, 
Powiatową Przychodnię Psy-
chologiczno-Pedagogiczną 
i Ośrodek Pomocy Dziecku 
i Rodzinie.

Biorąc pod uwagę nie-
dofinansowanie w oświacie 
(przekazywana subwencja 

nie wystarcza nawet na płace 
nauczycieli) oraz postępujący 
niż demograficzny, wynikła 
potrzeba zmiany sieci szkół, 
prowadzonych przez Powiat 
Bielski. Chcę jednak podkre-
ślić, że decydującą przyczyną 
tego zamiaru była potrzeba 
natychmiastowej poprawy 
warunków dla uczniów Ze-
społu Szkół Specjalnych. 
Przypomnę, że w szkole tej 
uczą się dzieci o różnym stop-
niu niepełnosprawności, które 
nie mogą uczęszczać do szkół 
masowych. W obecnej sie-
dzibie Szkoły Specjalnej nie 
jest to możliwe. Przeniesienie 
Silesii – a nie wchłonięcie jej 
w struktury resortówki – po-
zwoli rozwijać się obu szko-
łom zawodowym, jednocześnie 
stworzyć godne warunki do na-
uki dzieci niepełnosprawnych.

To właśnie jest najważ-
niejsze – przeniesienie ZS 
„Silesia” do kompleksu oświa-

towego przy ul. Traugutta nie 
spowoduje, że gmach przy ul. 
Nad Białką będzie stał pusty. 
Takie rozwiązanie pozwoli 
bowiem na stworzenie odpo-
wiednich warunków dla dzieci 
ze Szkoły Specjalnej, która od 
lat mieści się w starym, nie-
przystosowanym budynku. 
Po przeprowadzonym w czasie 
wakacji niezbędnym remon-
cie warunki nauki tych dzieci 
znacznie się poprawią. Po-
wstanie winda, toalety zosta-
ną dostosowane do możliwości 
uczniów tej szkoły. Podobnie 
z klasami, które również zosta-
ną adaptowane, aby możliwie 
najbardziej ułatwić im naukę.

W ten sposób uczniowie 
szkoły specjalnej zyskają god-
ne warunki nauki. Nie stać nas 
na budowę nowego obiektu, 
jak początkowo planowaliśmy. 
Ale nawet w sytuacji, gdyby-
śmy mieli pieniądze, byłoby 
to niegospodarne w sytuacji, 

gdy inne obiekty oświatowe 
nie są w pełni wykorzystane. 
A budynek przy ul. Nad Białką 
w Czechowicach-Dziedzicach 
służył będzie nie tylko Szkole 
Specjalnej, pozostanie tam apte-
ka i poczta, przeprowadzi się do 
niego także Powiatowa Poradnia 
Psychologiczno-Pedagogiczna. 

Przypomnę, że gdy po-
wstawał kompleks oświatowy 
resortówki przy ul. Traugutta, 
uczyło się w nim blisko 2 tys. 
uczniów. Dziś Zespół Szkół 
„Silesia” liczy 281 uczniów, 
z kolei w Zespole Szkół Tech-
nicznych i Licealnych uczy się 
561 uczniów, w tym 36 słucha-
czy w Liceum Ogólnokształ-
cącym dla Dorosłych. Łatwo 
policzyć, że łącznie liczba 
uczniów obu szkół wynosić 
będzie ponad osiemset, a więc 
nawet nie połowę możliwości 
budynków przy Traugutta. 
Tymczasem prognozy mówią, 
że nie będzie lepiej. Według 
naszych danych w przyszłym 
roku szkolnym czechowic-
kie gimnazja opuści ok. 380 
uczniów. A co roku tylko oko-
ło połowa rocznika absolwen-
tów czechowickich gimnazjów 
wybiera którąś z miejscowych 
szkół – reszta decyduje się na 
naukę w Bielsku-Białej, część 
wybiera Pszczynę.

Rada Powiatu uznała więc, 
że najrozsądniej – bez krzywdy 
dla uczniów – będzie umieścić 
w jednym dużym kompleksie 

dydaktycznym dwie stosunko-
wo niewielkie szkoły. Chcemy 
stworzyć bardzo dobre, nowo-
czesne szkoły zawodowe, któ-
re odpowiedzą na wyzwania 
rynku pracy, a jej absolwenci 
zatrudniani będą w przedsię-
biorstwach w Czechowicach-
-Dziedzicach i całym regionie. 
Mamy zapewnione fundusze 
na inwestycję, obejmującą 
warsztaty szkolne w budynku 
Zespołu Szkół Technicznych 
i Licealnych.

Do nowych obiektów prze-
chodzić będą całe klasy Silesii, 
uczniowie będą kontynuować 
kształcenie w tym samym za-
wodzie, w jakim rozpoczęli. 
Wyposażenie z pracowni dy-
daktycznych zostanie prze-
niesione do przygotowanych 
pomieszczeń w Zespole Szkół 
Technicznych i Licealnych. 
W budżecie Powiatu są za-
gwarantowane środki finan-
sowe, żeby w nowym miejscu 
przygotować pomieszczenia 
i stworzyć bezpieczne wa-
runki do realizacji procesu 
edukacyjnego, wychowaw-
czego i opiekuńczego. Wraz 
z młodzieżą Zespołu Szkół 
„Silesia” przechodzą również 
nauczyciele. Pod nowym ad-
resem Silesia będzie mogła 
kontynuować Kartę jakości 
mobilności w obszarze kształ-
cenia i szkolenia zawodowego 
na lata 2015-2020 w ramach 
programu Erasmus +.

Uważamy, że zmiany te 
wpłyną korzystnie na rozwój 
oświaty w Powiecie Biel-
skim. Zamierzamy dopłacić 
w bieżącym roku ok. 5 mln 
zł do powiatowych szkół na 
terenie Czechowic-Dziedzic. 
A to pieniądze wydane na 
młodych mieszkańców tylko 
jednej z dziesięciu gmin po-
wiatu bielskiego. Szkoda też, 
że nikt przy okazji tej dys-
kusji nie wspomina o innych 
pieniądzach z budżetu Powiatu 
Bielskiego, np. na czechowicki 
oddział Pogotowia Ratunko-
wego, remont jego siedziby 
i zakup karetek, także o wy-
negocjowaniu dobrego kon-
traktu na świąteczną i nocną 
pomoc medyczną dla miesz-
kańców gminy.

Przypominam, że to od licz-
by uczniów zależy przyszłość 
placówek. Z tego względu 
umieszczenie dwóch szkół 
w jednym kompleksie budyn-
ków pozwoli na ograniczenie 
kosztów i lepsze przygotowa-
nie się na przyjęcie kolejnych 
gimnazjalistów z roczników 
pogłębiającego się niżu demo-
graficznego. Dzięki temu szko-
ły zamiast ze sobą konkurować 
o kandydatów, wspólnie będą 
mogły stworzyć atrakcyjną 
ofertę dla gimnazjalistów i za-
trzymać ich w Czechowicach-
-Dziedzicach.

ANDRzeJ PŁONKA, 
starosta BielsKi

Niezbędna jest zdecydowana 
poprawa warunków nauki w 
Szkole Specjalnej oraz bardzo 
dobre, nowoczesne szkoły 
zawodowe w Czechowicach-
dziedzicach – mówi starosta 
bielski Andrzej Płonka.
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Obie sale gimnastyczne zespołu Szkół Technicznych i Licealnych zostały w ostatnim okresie wyremontowane.
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EKOLOGIA

Gmina stawia na eKoloGię
Rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Zasolu Bielańskim to zadanie, które w najbliższych latach 

realizować będzie gmina Wilamowice. Przeprowadzenie inwestycji wydatnie poprawi gospodarkę ściekową na tym obszarze, 

skorzystają na niej przede wszystkim sami mieszkańcy.

Oczyszczalnia ścieków 
w Zasolu Bielańskim obejmu-
je swoim zasięgiem nie tylko 
mieszkańców wspomnianego 
sołectwa, ale również Heczna-
rowic i Wilamowic. To łącz-
nie kilka tysięcy osób, którym 
należy zapewnić odpowiednią 
jakość gospodarki ściekowej. 
By temu sprostać władze gmi-
ny Wilamowice zamierzają 
rozbudować oczyszczalnię. 
Jej modernizacja sprawi, że 
docelowa wydajność osiągnie 
pułap 10 tys. RLM (a więc 10 
tys. potencjalnych mieszkań-
ców), możliwy będzie prze-
pływ ścieków na poziomie 
co najmniej 1147 cm sześc. 
na dobę.

Projekt przewiduje po-
nadto wybudowanie blisko 
10 kilometrów sieci kanali-
zacji sanitarnej wzdłuż ulicy 
Pięknej w Zasolu Bielańskim. 
Przyczyni się to do znaczne-

go wzrostu liczby osób ko-
rzystających z ulepszonego 
systemu. – Na bieżąco reali-
zować będziemy przyłączanie 
poszczególnych domostw do 

sieci – mówi Marian Trela, 
burmistrz Wilamowic.

Wartość kosztorysowa ca-
łego przedsięwzięcia wynosi 
niemal 17 mln zł. W znacznej 

części finansowanie zapew-
nić mają środki zewnętrzne, 
o których pozyskanie gmina 
czyni starania. – Zgromadzi-
liśmy już całą dokumentację, 

w trakcie przygotowania jest 
wniosek o dofinansowanie. 
Jeszcze w tym roku chcieli-
byśmy wyłonić wykonawcę 
– dodaje wiceburmistrz Sta-
nisław Gawlik.

Większość środków na 
proekologiczne zadanie 
ma zostać przyznana gmi-
nie w ramach Regionalnych 
Inwestycji Terytorialnych 
Subregionu Południowego 
z Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na 
lata 2014-2020. Na ten cel 
przeznaczone będą również 
pieniądze z umorzeń pożyczek 
zaciągniętych w ostatnich la-
tach na inwestycje ekologiczne 
z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Katowicach.

Termin realizacji inwestycji 
przewidziano w okresie około 
2,5 roku, z finalizacją na ko-
niec 2018 roku. (RAF) 

Sieć kanalizacyjna przebiegać będzie m.in. wzdłuż głównej drogi w zasolu Bielańskim.
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dotacJa na nisKą emisJę
Gmina Kozy znalazła się 
wśród kilku w regionie Pod-
beskidzia, które w lutym 
otrzymały środki finansowe 
w formie dotacji z Woje-
wódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Katowicach.

Podobnie, jak i inne gminy, 
także koziański samorząd przy-
gotowuje się do opracowania 
Planu Gospodarki Niskoemisyj-
nej. Sporządzenie takiego doku-
mentu pozwoli między innymi 
na podjęcie licznych działań, 
zmierzających do redukcji zanie-
czyszczeń powietrza na terenie 
gminy, a także stworzenie pro-
gramu inwestycji, dotyczących 
energii i ochrony środowiska.

Przygotowany PGN umoż-
liwi ponadto gminie ubieganie 
się o środki unijne w obecnej 
perspektywie finansowej, któ-
re pomogą zrealizować istotne 
zadania proekologiczne. A tych 
przewidziano sporo. Gmina 
Kozy planuje przeprowadzić 
termomodernizację budyn-
ków użyteczności publicznej 
i wdrażać systematycznie od-
nawialne źródła energii.

Koziański samorząd na 
tworzenie Planu Gospodar-
ki Niskoemisyjnej otrzymał 
dotację. Środki uzyskane 
z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Katowicach 
stanowić będą 80 procent kosz-
tu całego zadania. (M)

a może  
ciepło  
eKoloGiczne?

U r z ą d  M i e j s k i 
w Czechowicach-Dzie-
dzicach przygotował 
dla mieszkańców ankie-
tę, dotyczącą sposobów 
ogrzewania domów.

Jak  wyjaśn ia  wi -
ceburmis t rz  Mac ie j 
Kołoczek, ankieta sta-
nowi element programu 
ograniczenia niskiej 
emisji, a więc likwi-
dacji zanieczyszczeń 
powietrza.  Podczas, 
gdy w ostatnich deka-
dach dość skutecznie 
zostały wyeliminowa-
ne zanieczyszczenia 
powietrza, pochodzące 
z kominów przemysło-
wych, to w przypadku 
gospodarstw indywidu-
alnych skala zjawiska 
pozostaje niewiadomą. 
Nikt dokładnie nie wie, 
ile w polskich gminach 
jest domów opalanych 
piecami węglowymi, do 
których trafiają również 
śmieci. Co gorsza, trud-
no precyzyjnie określić, 
czy w takich przypad-
kach tylko łatwy dostęp 
do taniego opału sta-
nowi jedyne kryterium 
wyboru źródła ciepła, 
brane pod uwagę przez 
właścicieli domu.

Ankieta ma umoż-
liwić zebranie dokład-
nych danych o tym, 
jak ogrzewane są domy 
w Czechowicach-Dzie-
dzicach. Do właścicieli 
domów opalanych przez 
piece węglowe starego 
typu, skierowane zosta-
ną również dodatkowe 
pytania, np. w kwestii 
dopłat do zakupu no-
wych urządzeń. Pytania 
pozwolą ocenić zarazem 
skalę problemu i przygo-
tować rozwiązania, m.in. 
sposoby sfinansowania 
wymiany  sys temów 
ogrzewania na bardziej 
ekologiczne. (Ł) Przyznane fundusze pozwolą na zmniejszenie w Kozach niskiej emisji.
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BezroBocie całKiem spadło
O rynku pracy na Podbeskidziu, ciągle poszukiwanych pracownikach i sposobach na ich znalezienie rozmawiamy z Leszkiem Stokłosą, dyrektorem Powiatowego 

Urzędu Pracy w Bielsku-Białej.

ReDAKCJA: Sytuacja na obec-
nym rynku pracy przedsta-
wia się coraz lepiej. Możemy 
jeszcze mówić w ogóle o pro-
blemie bezrobocia?
LeSzeK STOKŁOSA: Bezrobocie 
będzie istniało, choć oczywi-
ście jego skala się zmienia. Na 
koniec ubiegłego roku poziom 
bezrobocia w Bielsku-Białej 
wyniósł 4,4 proc., a w powie-
cie bielskim – 7,3 proc. Gdy-
by odnieść te współczynniki 
w szerszej perspektywie, do 
kraju i województwa śląskie-
go, gdzie wynosi odpowied-
nio 9,8 proc. oraz 8,2 proc., 
to wyraźnie możemy mówić 
o niskiej stopie bezrobocia w 
naszym regionie.

Z czego wynika ta kilku-
procentowa różnica między 
miastem i powiatem?

Przede wszystkim z me-
tody obliczania stopy pro-
centowej, ale i kwestii tzw. 
zatrudnialności. W większym 
mieście są większe możliwo-
ści, to wynika naturalnie z lep-
szej dostępności do miejsc 
pracy. Duże znaczenie ma 
komunikacja miejska, która 
w Bielsku-Białej umożliwia 
szybsze dotarcie do pracodaw-
cy. Niektóre rejony powiatu 
bielskiego są o tyle odległe, 
że mogą istnieć utrudnienia 
w dotarciu do miejsca pracy. 
Na przestrzeni ostatnich lat 
sytuacja pod tym względem 
jednak znacznie się poprawiła 
i generalnie nie mówimy już 
o żadnych barierach komuni-
kacyjnych.

Nie tylko w naszym regionie, 
ale globalnie chyba jest ła-
twiej o pracę?

Niestety, osoby poszuku-
jące zatrudnienia borykają 
się z różnymi trudnościami. 
Według mojej oceny i wszel-
kich analiz przede wszystkim 
istnieją często spore rozbież-
ności między oczekiwaniami 
samych bezrobotnych a moż-
liwościami płacowymi praco-
dawców. Trzeba też pamiętać, 
że efektywne przeciwdziała-
nie bezrobociu prowadzi do 
nawiązania stosunku pracy 
na podstawie umowy o pra-
cę. Umowy o dzieło, czy też 
zatrudnienie na podstawie 
umów cywilnoprawnych, nie 
dają pełni komfortu. Toteż 
pracodawcy asekurują się 
w kwestii zatrudniania no-
wych pracowników. I z ich 
punktu widzenia ma to swoje 

uzasadnienie, bo potrzebują 
w swoich firmach i zakładach 
ludzi odpowiednio wykwali-
fikowanych. Te oczekiwania 
nie zmienią się.

Jakie zawody są dziś tymi 
bardziej dostępnymi dla 
osób figurujących w reje-
strach Powiatowego Urzędu 
Pracy?

Trudno wskazywać jedno-
znacznie bez szczegółowych 
analiz. Monitoring zawodów 
jest oczywiście prowadzony, 
ale sytuacja na rynku pracy 
ciągle się zmienia. Poza tym 
nie ma takiego rejestru, któ-
ry uwzględniałby wszystkie 
osoby pozostające bez pracy. 
Szereg ofert realizowanych 
jest poprzez agencje pracy 
tymczasowej, bo nie ma obo-
wiązku składania ich do na-
szego Urzędu. Obserwujemy, 
że znacznie trudniej o pracę 
w administracji, łatwiej dla 
przeciwwagi na stanowiskach 
robotniczych, do pracy typo-
wo fizycznej, gdzie jest sporo 
ofert, ale nie ma na nie chęt-
nych.

Na czym więc teraz polega 
rola urzędu pracy w pomocy 
osobom bezrobotnym?

Trzeba mieć świadomość 
tego, że urzędy pracy nie zli-
kwidują bezrobocia. Środki, 
którymi dysponujemy, po-
zwalają nam łagodzić sytuację 
braku pracy. A takich aktyw-
nych form przeciwdziałania 
bezrobociu mamy sporo. Or-
ganizujemy staże, cieszące się 
bardzo dużą popularnością, 
a ponadto roboty publicz-
ne, prace interwencyjne, czy 
w porozumieniu z gminami 
prace społecznie użyteczne. 
Udzielamy również dotacji na 
rozpoczęcie własnej działalno-
ści gospodarczej, refundujemy 
także tworzone u pracodaw-
ców miejsca pracy. W ubie-
głym roku z naszego wsparcia 
skorzystało 1718 bezrobot-
nych. To znaczny poziom 
aktywizacji osób w stosunku 
do wszystkich osób u nas za-
rejestrowanych.

Organizujemy ponadto 
szkolenia, nierzadko na wnio-
sek samych bezrobotnych. 
W roku 2015 z takiej formy 
skorzystało 158 osób. Najczę-
ściej dodatkowe kwalifikacje, 
które wydatnie pomagają na 
rynku pracy, uzyskiwane są 
na obsługę kas fiskalnych, czy 
wózków widłowych. Dodam, 

że nasi podopieczni objęci są 
kompleksowym poradnictwem 
zawodowym, zaznajamiają się 
również z metodami samo-
dzielnego poszukiwania pracy.

Nikogo bez wsparcia nie 
zostawiamy. A wszystkie 
wymienione formy na pew-
no przyczyniają się do tego, 
że w naszym regionie są tak 
niskie wskaźniki bezrobocia.

W jaki sposób weryfikujecie 
efektywność środków wydat-
kowanych na aktywizację?

Już przy okazji zawierania 
umowy o organizację stażu wy-

magamy, by po okresie stażo-
wym pracodawca przynajmniej 
na trzy miesiące zatrudnił taką 
osobę w swoim zakładzie, co 
daje szansę lepszego przyjrze-
nia się stażyście. I przyznam, że 
ta forma współpraca wygląda 
dosyć ciekawie. Rzadko zdarza 
się bowiem, aby stażysta nie 
spełniał oczekiwań.

Gdy poszczególne formy 
aktywizacji dobiegają końca 
sprawdzamy efektywność, we-
ryfikujemy zadowolenie pra-
codawców, otrzymując w ten 
sposób informację zwrotną. 
Z wieloma firmami mamy 

dobre kontakty, sami wycho-
dzimy do nich z rozmaitymi 
propozycjami na aktywizację, 
która przyniesie wymierne 
korzyści zarówno im, jak też 
samym osobom bezrobotnym. 
Z rzetelnymi pracodawcami 
chętnie kontynuujemy współ-
pracę, gdy ponownie składają 
do nas zapytania, czy wnioski.

Czy bezrobotni chętnie się-
gają po środki na rozpoczę-
cie działalności gospodar-
czej?

Minął  ten okres ,  gdy 
wpływało do nas po kilkaset 

wniosków. Dziś nie ma już 
takiego boomu na zakładanie 
własnych firm, jak kiedyś. 
Rynek pracy jest wymagający, 
wcale nie jest łatwo utrzymać 
działalność przez rok, a taki 
jest obowiązek w przypadku 
sięgnięcia po dotację do wy-
sokości 20 tys. zł.

Liczymy jednak, że ta for-
ma będzie coraz powszech-
n ie j s za  wś ród  na szych 
klientów i również w tym 
roku środki takie będą przy-
znawane. Wysokość pomocy 
jest podobna, jak w ubiegłym 
roku. Przystąpiliśmy już do 
naborów, od 1 marca ruszą 
pierwsze staże, które będą 
trwały nawet przez dziewięć 
miesięcy. Systematycznie 
uruchamiać będziemy kolejne 
formy wsparcia dla osób bez-
robotnych.

Ta pomoc jest ważna i po-
trzebna. Urząd Pracy zwięk-
sza szanse na zatrudnienie 
w przyszłości. Daje także 
nadzieję, a przecież gdy jej 
nie ma, to zwłaszcza osoby 
długotrwale bezrobotne czę-
sto popadają w apatię, spada 
ich poczucie wartości. Wte-
dy skuteczne poszukiwanie 
pracy stanowi dużo trudniej-
sze wyzwanie.

Rozmawiali:  
MiROSŁAW ŁUKASzUK,  

MARCiN NiKieL

GOSPOdARKA

reKlaMa
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TURySTyKA

na sKrzycznem ciąGle zima
Choć warunki pogodowe narciarzom nie do końca tej zimy sprzyjają, to dobre przygotowanie tras 

narciarskich Centralnego Ośrodka Sportu w Szczyrku wciąż umożliwia dobrą jazdę.

Narciarski sezon na obiek-
tach Centralnego Ośrodka 
Sportu – Ośrodka Przygoto-
wań Olimpijskich w Szczyr-
ku rozpoczął się w styczniu. 
W okresie niemal dwóch 
pełnych miesięcy korzystania 
z tras na Skrzycznem zawitało 
tu sporo miłośników zimo-
wych szaleństw. Podkreślali, 
że ośrodek narciarski przeszedł 
kolejne zmiany, które pozy-
tywnie wpłynęły na komfort 
użytkowania poszczególnych 
odcinków tras. Przed sezo-
nem zimowym został oddany 
do użytku orczyk „Doliny II” 
– nowoczesny i zapewniający 
znacznie większą niż dotych-
czas przepustowość. Narciarze 
doceniali ponadto zmoderni-
zowane odcinki tras. A ich 
odpowiednie przygotowanie, 
zwłaszcza w przypadku braku 
naturalnego śniegu, zagwaran-
tował system sztucznego na-
śnieżania, z zakupionymi przed 
sezonem nowymi armatkami.

Oficjalnie sezon dla nar-
ciarzy jeszcze się nie zakoń-
czył. Wedle harmonogramu 
przedstawionego w grudniu 

ubiegłego roku, czas jego 
trwania wyznaczono do 6 
marca włącznie. To, jak dłu-
go będzie można szusować na 
Skrzycznem, zależy jednak 
przede wszystkim od warun-
ków pogodowych. A prognozy 
pod tym względem są optymi-
styczne.

Na bieżąco warunki narciar-
skie można sprawdzać dzięki 
czterem kamerom, zamontowa-
nym na potrzeby sezonu zimowe-
go. To również element istotny 
w rozwoju ośrodka na Skrzycz-
nem. – Każdego roku dokładamy 
starań, aby nasze obiekty były 
bardziej nowoczesne i przyja-

zne tym, którzy wybierają stoki 
Skrzycznego na miejsce aktyw-
nego spędzania czasu. Dbamy 
w pierwszej kolejności o bez-
pieczeństwo i wysoki komfort 
korzystania z tutejszych tras 
– mówi Grzegorz Kotowicz, 
dyrektor Centralnego Ośrodka 
Sportu w Szczyrku. (MAN)
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sport w liczBach

83. edycja

Międzynarodowych Mistrzostw Polski w narciarstwie alpejskim 
odbędzie się jeszcze w tym roku na trasach na Skrzycznem. 
o medale najlepsi polscy alpejczycy, ale także gościnnie 
występujący zawodnicy z Czech, czy Słowacji powalczą od 
17 do 19 marca. W Szczyrku mistrzowie wyłonieni zostaną 
tradycyjnie w kilku konkurencjach, których szczegółowy 
harmonogram znany będzie już niebawem. Warunkiem 
planowego przeprowadzenia krajowego czempionatu są 
oczywiście sprzyjające warunki pogodowe. Jak zapewniają 
organizatorzy, jeśli tylko aura na to pozwoli, trasy będą 
odpowiednio przygotowane, by rywalizującym zapewnić 
zmagania o wysokim poziomie.

reKlaMa

Warunki narciarskie można sprawdzać dzięki czterem kamerom, zamontowanym na trasach.
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sport i eduKacJa w Jednym
Szkoła Mistrzostwa Sportowego „Rekord” w Bielsku-Białej, składająca się z podstawówki, gimnazjum i 

liceum, rozpoczęła nabór pod kątem roku szkolnego 2016/2017. Ostatnie lata pokazały, że placówka jest 

doskonałym miejscem do wszechstronnego rozwoju.
Pierwszy semestr nauki 

w obecnym roku szkolnym 
dobiegł już końca. Niebawem 
część uczniów stanie przed 
ważnym wyborem nowej 
placówki. Atrakcyjną ofertę 
dla wielu roczników przy-
gotowała bielska Szkoła Mi-
strzostwa Sportowego, dla 
której organem prowadzącym 
jest Beskidzkie Towarzystwo 
Sportowe „Rekord”. – Stara-
my się przede wszystkim o to, 
aby w jak najlepszy sposób po-
godzić naukę ze sportem. Do 
rozwoju uczniów, będących 
naszymi podopiecznymi, pod-
chodzimy więc kompleksowo 
– mówi właściciel szkoły Ja-
nusz Szymura.

W  r o k u  s z k o l n y m 
2016/2017, podobnie jak i w 
obecnym, szkoła przy ul. Star-
towej w Cygańskim Lesie pro-
wadzić będzie edukację wraz 
ze szkoleniem sportowym 

w dziewięciu rocznikach – od 
czwartej klasy „podstawów-
ki”, przez gimnazjum, aż po 
wszystkie klasy liceum ogól-
nokształcącego. Realizowa-
ny program nauczania jest tu 
identyczny, jak w placówkach 
publicznych, uczniowie kończą 
poszczególne stopnie edukacji 
ogólnopolskimi egzaminami 
gimnazjalnymi i maturami. 

– Doskonale zdajemy sobie 
sprawę z tego, że nie wszyscy 
nasi uczniowie będą zawodo-
wo uprawiać sport. Dlatego tak 
ważne jest, by zdobyli odpo-
wiednie wykształcenie – uwa-
ża Szymura.

Elementem wyróżniającym 
dla SMS Rekord jest 16 godzin 
zajęć sportowych w tygodniu. 
– Piłka nożna i futsal to dyscy-

pliny wiodące, co ma bezpo-
średni związek ze współpracą 
z klubem BTS Rekord, który 
od lat odnosi wiele sukcesów 
w kategoriach młodzieżowych. 
Ale nie zapominamy o innych 
sportach, gwarantując dzięki 
temu wszechstronny rozwój 
uczniów – przedstawia wła-
ściciel placówki i prezes wspo-
mnianego klubu, dodając, iż 

podopieczni szkoły objęci są 
również pełną opieką zdro-
wotną.

Od października 2012 r. 
szkoła funkcjonuje w warun-
kach w pełni komfortowych. 
Wszystkie zajęcia odbywają 
się w nowoczesnym kom-
pleksie przy ul. Startowej. 
Uczniowie korzystają z do-
skonale wyposażonych mul-
timedialnych sal lekcyjnych 
i wysokiej jakości obiektów 
sportowych. Część podopiecz-
nych bielskiej szkoły zakwate-
rowana jest w bursie należącej 
do BTS Rekord.

Niewątpliwym atutem SMS 
Rekord jest wykwalifikowana 
kadra pedagogiczna, z do-

świadczonymi nauczycielami, 
zatrudnionymi etatowo w pla-
cówce. Obowiązki dyrektora 
szkoły pełni Bożena Rogoliń-
ska. Do poszczególnych rocz-
ników przypisani są również 
trenerzy, pełniący zarazem rolę 
współwychowawców z racji 
częstego kontaktu ze szkol-
ną młodzieżą. Szkoła ściśle 
współpracuje z wieloma kluba-
mi sportowymi w regionie, dla 
swoich absolwentów zapewnia 
preferencję w przypadku chę-
ci kontynuowania edukacji na 
studiach w Wyższej Szkole 
Edukacji w Sporcie, korzysta-
jącej z budynku SMS w trakcie 
weekendów. 

MARCiN NiKieL

SPORT

z prestiżowym certyFiKatem
Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego „Rekord” może poszczycić 
się certyfikatem „Wiarygodna Szkoła”. Program ten powstał w odpo-
wiedzi na rosnącą potrzebę promowania wiarygodnego i solidnego 
wizerunku polskich szkół, które reprezentują właściwy poziom edu-
kacyjny i wychowawczy oraz zapewniają odpowiednie bezpieczeństwo 
swoim uczniom. – Nasza placówka została zweryfikowana pod wieloma 
względami i jej docenienie jest bardzo wartościowe – mówi Janusz Szy-
mura. – Pierwsze lata edukacji w naszej szkole mają na celu ujawnienie 
i rozwijanie predyspozycji oraz uzdolnień uczniów. Oceniamy na bieżąco 
ich postępy, prowadzimy punktacje, które uwzględniają osiągnięcia w 
nauce, sporcie, ale także zachowanie nawet po godzinach edukacyjnych 
– tłumaczy fundator SMS Rekord w Bielsku-Białej.

reKlaMa
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naGrody za sportowe osiąGnięcia
Z wyróżniającymi się sportowcami, ich trenerami oraz działaczami, reprezentującymi kluby z powiatu bielskiego, spotkały się końcem stycznia władze powiatu 

bielskiego. Tradycyjnie była to okazja do uhonorowania przedstawicieli środowiska sportowego.

Sport w powiecie bielskim 
ma się dobrze, czego dowio-
dła już 17. edycja noworocz-
nego spotkania w sali sesyjnej 
Starostwa Powiatowego. Na 
jego wstępie starosta bielski 

Andrzej Płonka docenił całe 
sportowe środowisko. – Jeste-
ście znakomitymi ambasadora-
mi naszego powiatu. Wspólną 
pracą osiągacie godne odnoto-
wania wyniki, niejednokrotnie 

stajecie na najwyższym stop-
niu podium. Dumę budzi to, 
że mamy sportowców tak am-
bitnych, wytrwałych i konse-
kwentnych w realizacji swoich 
marzeń – stwierdził starosta.

Reprezentanci klubów 
Ziemi Bielskiej zapracowa-
li swoimi startami w roku 
2015 na 43. miejsce powiatu 
w klasyfikacji ogólnopolskiej 
we współzawodnictwie dzie-

ci i młodzieży, prowadzonej 
przez Ministerstwo Sportu 
i Turystyki. Podczas wyda-
rzenia uhonorowano przed-
stawicieli wielu dyscyplin 
sportu – kajakarstwa, kajak-

-polo, judo, lekkoatletyki, 
łucznictwa, pływania, spor-
tów siłowych, skoków i bie-
gów narciarskich, kombinacji 
norweskiej oraz narciarstwa 
alpejskiego. (M)

W OBIEKTyWIE

Magdalena Solich z Bestwiny to medalistka mistrzostw Polski i świata w 
nurkowaniu swobodnym. Starosta bielski Andrzej Płonka i przewodniczący 
Rady Powiatu Jan Borowski gratulowali zawodniczce sukcesów w tej trudnej 
dyscyplinie.Podczas dorocznego spotkania w bielskim Starostwie Powiatowym została wyróżniona liczna grupa sportowców, trenerów i działaczy.

Najlepszym klubem z powiatu bielskiego w rywalizacji w minionym roku 
okazał się Miejski Klub Sportowy Czechowice-Dziedzice. Jego prezes 
Bartłomiej Żaczek odebrał okazały puchar.

Kozianin Wiesław Wróbel, w barwach Centrum Sportowo-Widowiskowego 
w Kozach, wciąż imponuje licznymi osiągnięciami i rekordami w 
konkurencjach siłowych. Ubiegły rok przyniósł m.in. złoto światowego 
czempionatu w wyciskaniu sztangi leżąc i trójboju siłowym.

Nadzieją olimpijską powiatu bielskiego i gminy Jasienica jest Jakub 
Gawłowski. Młody zawodnik UKS „Olimp” Mazańcowice odnosi sukcesy 
w skoku o tyczce.

Sportowa rodzina Klęczków reprezentowana przez ojca Bolesława i syna 
Marka. Senior otrzymał prestiżowe odznaczenie „za zasługi dla sportu”, syn 
został z kolei wyróżniony jako trener w Szkole Mistrzostwa Sportowego 
Sportów zimowych w Buczkowicach.

Gromkie brawa podczas uroczystości otrzymał Jan Habdas. 13-latek, 
zawodnik LKS „Klimczok” Bystra jest aktualnym mistrzem świata dzieci 
w skokach narciarskich.

Kaniowski UKS „Set” ma za sobą kolejne udane miesiące. Wśród nagrodzo-
nych reprezentantek tego klubu znalazła się m.in. Klaudia Sachmerda, 
zdobywczyni złota i srebra z drużyną na ważnych imprezach kajak-polo 
na Starym Kontynencie.
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