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Kozy Najlepsi zawodNicy NagrodzeNi

Kilkunastu sportowców reprezentujących 
gminę Kozy zostało uhonorowanych za 
swoje osiągnięcia podczas marcowej sesji 
Rady Gminy. Jedną z nagrodzonych przez 
samorząd zawodniczek jest Justyna Konior. 
W minionym roku kozianka zdobyła tytuł 
mistrzowski w skoku wzwyż podczas czem-
pionatu młodzieżowców w Białymstoku.
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Już we wrześniu w Pi-
sarzowicach zacznie 
działać Klub Dzie-
cięcy „Karol”. Opiekę 
znajdzie tam 20 ma-
luchów, dzięki czemu 
ich mamy będą mogły 
wrócić do pracy. Tym-
czasem działający od 
dwóch miesięcy klub 
seniora ciesz y się 
wielkim zaintereso-
waniem emerytów.

Ks. Jan Byrt, ewange-
licki pastor ze Szczyrku 
Salmopolu, znany jest z 
licznych akcji. Tym razem 
jego projekt wspiera roz-
wój beskidzkich ptaków. 
Rozpoczął wiosenne wie-
szanie budek dla ptaków. 
Chce, aby do przyszłej 
wiosny – roku 500-lecia 
Reformacji, zawisło w 
Beskidach pół tysiąca 
budek dla ptaków.
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Wesołych Świąt  
Zmartwychwstania Pańskiego  
oraz błogosławieństwa Bożego 

wszystkim Czytelnikom 
życzy

Redakcja Gazety Beskidzkiej
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lotos dla zdolNych
Praca Weroniki Jonkisz zwyciężyła w konkursie na logo projektu edukacyjnego „Zdolni z Czechowic-Dziedzic,  

miasta z zapałem”. Wręczanie nagród towarzyszyło podpisaniu umowy między firmą Lotos – sponsorem programu,  

a gminą Czechowice-Dziedzice.

Projekt edukacyjny skiero-
wany jest do zdolnych uczniów 
wszystkich szkół podstawowych 
i gimnazjów na terenie gminy 
Czechowice-Dziedzice. Ucznio-
wie, pod opieką nauczycieli, będą 
realizować interesujące ich projek-
ty naukowe i badawcze. Gotowe 
prace zostaną poddane ocenie przez 
specjalistów, najlepsze z nich na-
grodzi burmistrz Marian Błachut 
oraz firma Lotos. – Projekt „Zdolni 
z Czechowic-Dziedzic, miasta z za-
pałem” ma wspierać działania na 
rzecz rozwoju zdolnych uczniów 
w czechowickich szkołach, pomóc 
też kształtować myślenie nauko-
we wśród młodych mieszkańców 
– wyjaśniał burmistrz.

W stylowych wnętrzach Pałacu 
Kotulińskich porozumienie w tej 
sprawie podpisał burmistrz Marian 
Błachut oraz Jowita Twardowska, 
dyrektor ds. komunikacji Grupy 
Lotos. Przy realizacji projektu 
Czechowice-Dziedzice reprezen-
tować będzie Miejska Biblioteka 
Publiczna oraz Zespół Obsługi 
Placówek Oświatowych, Gru-
pa Lotos będzie jego partnerem, 
zaś przedsięwzięcie patronatem 
obejmie burmistrz Czechowic-
-Dziedzic.

Przed uroczystym podpisaniem 
umowy został rozstrzygnięty kon-
kurs na opracowanie loga dla całe-
go projektu, przeprowadzony wśród 
uczniów czechowickich szkół. Do 
konkursu zgłoszono 62 prace, jury 
najwyżej oceniło tę autorstwa We-
roniki Jonkisz, uczennicy klasy 5 b 

Szkoły Podstawowej nr 2 im. Królo-
wej Jadwigi w Czechowicach-Dzie-
dzicach. Samorząd Uczniowski tej 
szkoły otrzymał nagrodę pieniężną. 
Drugie miejsce przyznano pracy Bar-
tłomieja Cieciaka z Zespołu Szkół 
im. ks. Józefa Londzina w Zabrzegu. 
Komisja Konkursowa nie przyznała 

trzeciego miejsca. Wyróżniono nato-
miast pracę złożoną przez Samorząd 
Uczniowski Gimnazjum Publiczne-
go nr 3 im. Ignacego Łukaszewicza 
w Czechowicach-Dziedzicach oraz 
projekt Samorządu Uczniowskiego 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
im. Jana Pawła II w Bronowie. (Łu)

ĆwierĆ wieKu 
samodzielNości

W tym roku Jaworze obchodzi 25 lat 
istnienia jako samodzielna gmina. Z tej 
okazji ukaże się „Ćwierćwiecznik Jawo-
rzański”, a główne uroczystości będą towa-
rzyszyć najbardziej znanej imprezie w tej 
miejscowości – Jaworzańskiemu Wrze-
śniowi.

Jaworze przez dwadzieścia lat – od 
połowy lat 70. do 1991 r. – wchodzi-
ło w skład gminy Jasienica. Nie były to 
jednak gminy w dzisiejszym tego słowa 
znaczeniu, z niezależnie wybieranymi 
władzami – radnymi i wójtem, własnym 
budżetem pochodzącym z podatków od 
obywateli i firm, mających siedzibę na 
ich terenie. Wszystko zależało od władzy 
zwierzchniej, która odgórnie mianowała 
naczelnika i określała, ile pieniędzy i na co 
należy na terenie danej miejscowości prze-
znaczyć.

Nie miało więc większego znaczenia, 
czy miejscowość połączona jest węzłem 
administracyjnym z sąsiednią miejsco-
wością, czy też ma własnego naczelnika. 
Sytuacja diametralnie zmieniła się w 1990 
r. wraz z wprowadzeniem reformy samo-
rządowej. To wtedy pojawiły się wolne 
wybory na radnych z niezależnych, konku-
rujących ze sobą list. Gminy otrzymały też 
swój własny budżet, na który składała się 
część podatków od każdego mieszkańca 
i firmy.

I wtedy właśnie mieszkańcy Jaworza 
zadecydowali, że chcą zostać osobną gmi-
ną. Oddzielenie się od Jasienicy odbyło 
się bez kłótni, obie społeczności uznały 
swoje własne prawa do samostanowienia. 
– Do dzisiaj współpracujemy na różnych 
płaszczyznach, cieszę się, że nie pozosta-
ły jakieś złe zaszłości i wspólnie możemy 
wiele spraw załatwiać dla dobra mieszkań-
ców całego regionu – mówi wójt Jaworza 
Radosław Ostałkiewicz.

Dodaje, że srebrny jubileusz stanowi 
dobry moment, aby sięgnąć do historii 
i podsumować to, co wspólnie osiągnęła 
społeczność Jaworza. – To nie tylko czas 
wspomnień, ale również dobra chwila na 
refleksję nad teraźniejszością i przyszło-
ścią – wyjaśnia i zaprasza do współtworze-
nia „Ćwierćwiecznika Jaworzańskiego”. 
Publikacja, jak każe tradycja Śląska Cie-
szyńskiego, będzie stanowiła swoisty 
almanach, w którym każdy, kto ma coś 
ciekawego i ważnego do powiedzenia na 
temat ostatnich 25 lat w Jaworzu, może za-
brać głos. Do kwietnia redaktorzy w Urzę-
dzie Gminy Jaworze oczekują na ciekawe 
teksty o historii miejscowości, jej ostatnim 
ćwierćwieczu i czasach współczesnych. 
Także o tym – jeśli ktoś będzie to w stanie 
przewidzieć – jak Jaworze będzie wyglą-
dać za kolejne ćwierć wieku.

Oficjalna prezentacja, podczas specjal-
nej konferencji popularno-naukowej, na-
stąpi pod koniec lata przy okazji imprezy, 
z której od wielu lat miejscowość znana 
jest najbardziej w regionie, czyli Jaworzań-
skiego Września. W tym roku będzie miała 
dodatkowy wymiar, połączona zostanie 
bowiem z Dniami Powiatu Bielskiego. 
To z kolei impreza urządzana co roku 
w innej miejscowości Ziemi Bielskiej, 
a znana choćby z przesmacznych prezen-
tacji konkursu „Kulinarne Dziedzictwo”, 
organizowanego przez bielskie Starostwo 
Powiatowe. (Łu)

mażoretKi i orKiestra  
Na lazurowym wyBrzeżu

Gminna Orkiestra Dęta 
Gminy Bestwina z siedzibą 
w Kaniowie oraz grupa mażo-
retek „Nemezis” z Hecznarowic 
w gminie Wilamowice wróciły 
z Nicei na Lazurowym Wybrze-
żu Francji, gdzie występowały 
podczas parad, kończących 
dwutygodniowy karnawał.

Kaniowska Orkiestra wystąpiła 
łącznie w pięciu paradach – trzech 
dziennych i dwóch nocnych – 
oraz w przemarszu ulicami Nicei 

i dwóch koncertach w kluczo-
wych miejscach miasta. Również 
mażoretki występowały zarówno 
w dzień, jak i w nocy, także w kil-
ku kluczowych miejscach Nicei. 
Maszerowały też jako pierwsza 
grupa tuż za symbolami karna-
wału, czyli dwoma ogromnymi 
kukłami Króla i Królowej Kar-
nawału.

Z kolei Orkiestra z Kaniowa 
stanowiła pierwszą grupę masze-
rującą tuż za Królem i Królową 
Karnawału, podczas najważniej-

szego wydarzenia tej imprezy – 
Parady Światła, czyli barwnego 
pochodu kukieł i artystów, okra-
szonego tonami konfetti, któ-
rego centralny punkt stanowił 
Plac Massena.

Warto podkreślić, że sukces 
beskidzkich zespołów to owoc 
współpracy Orkiestry z mażo-
retkami „Nemezis”” z Heczna-
rowic, które pięknym tańcem 
i efektownymi strojami uświet-
niły każdy z występów muzy-
ków.

BielsKa KraiNa  
w oBieKtywie

Rozpoczął się konkurs foto-
graficzny, który swoim zasięgiem 
obejmuje obszar działania Stowa-
rzyszenia Lokalna Grupa Rybacka 
Bielska Kraina.

Pasjonaci fotografii, w ramach 
konkursu „Bielska Kraina w obiek-
tywie”, mogą nadsyłać zdjęcia 
związane tematycznie z gminami 
członkowskimi LGR: Bestwiną, 
Czechowicami-Dziedzicami, Jasie-
nicą, Jaworzem i Wilamowicami. 
Tematyka zdjęć dotyczy głównie 
najciekawszych atrakcji znajdu-
jących się w gminie, charaktery-
stycznych dla gminy krajobrazów, 
na zdjęciach uwiecznione mogą 
zostać również działania lokalnej 
społeczności itp. Wykonane prace 
należy nadsyłać w terminie do 15 
kwietnia br. Do 5 maja komisja 
konkursowa wyłoni laureatów.

Szczegółowych informacji do-
tyczących konkursu udziela biuro 
Stowarzyszenia Lokalna Grupa 
Rybacka Bielska Kraina: tel. 33-
810-57-35 lub 725-449-170, oraz 
e-mailowo: biuro@bielskakraina.
pl. Regulamin konkursu dostępny 
jest na stronie internetowej www.
bielskakraina.pl. (MAN)

Mażoretki z Hecznarowic i Orkiestra z Kaniowa wspólnie podbiły Lazurowe Wybrzeże.
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Burmistrz Marian Błachut oraz Jowita Twardowska, dyrektor ds. komunikacji Grupy Lotos, zaprezentowali nagrodzone prace 
uczniów w konkursie na logo programu.
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Życzenia

Tej Nocy obrzęd ziemi dosięga swego początku. Tysiąc lat jest jak jedna Noc: Noc czuwania przy Twoim grobie.

Karol Wojtyła

dzieląc się radością płynącą z Misterium zmartwychwstania 
pańskiego, które jest wyrazem niezgłębionej miłości Boga  
do człowieka, życzymy, aby zmartwychwstały chrystus był mocą 
w życiu, nadzieją w trudnościach i napełniał nasze serca radością 
i pokojem.

Życzymy, aby wspólny czas spędzony przy świątecznym stole 
obfitował we wzajemną życzliwość, zrozumienie i dodawał sił  
do przezwyciężania codziennych trudności.

Andrzej Płonka
Starosta Bielski

Jan Borowski
Przewodniczący Rady Powiatu

w Bielsku-Białej

WESOŁEGO ALLELUJA!

Niech radość Wielkanocy napełni 
nasze serca nadzieją i obfitością łask 
od Chrystusa Zmartwychwstałego.

Serdeczne życzenia szczęśliwego 
przeżywania świątecznych dni

składają:Przewodniczący  
Rady Gminy

   Mieczysław 
Brzezicki 

Wójt Gminy 
Jaworze

dr Radosław G. Ostałkiewicz          

Aby Zmartwychwstanie 
Pańskie, które niesie 
odrodzenie duchowe, 
napełniło wszystkich 
spokojem i wiarą,  

dało siłę w pokonywaniu 
trudności i pozwoliło  
z ufnością patrzeć  

w przyszłość.

Zarząd Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Rybacka  

Bielska Kraina
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region

Z okazji 

Świąt Wielkiej Nocy 
wielu łask, radości  

i nadziei płynącej z tajemnicy 
Zmartwychwstania  
oraz ducha wiary  

w lepszą przyszłość
życzy

Mirosława Nykiel  
posłanka na Sejm RP

więKszy szpital pediatryczNy
Szpital Pediatryczny w Bielsku-Białej powiększy się o kolejny duży budynek, dzięki czemu będzie oferował 

nowe usługi medyczne małym pacjentom.

Szpital Pediatryczny, pod-
legający bielskiemu Starostwu 
Powiatowemu, rozpoczyna grun-
towny remont pawilonu nr 5, 
opustoszałego przed wielu laty. 
Wkrótce ruszą prace moderniza-
cyjne. Pokoszarowy budynek od 
końca lat pięćdziesiątych ub.wie-
ku służył jako część szpitala. To 
zmieniło się dopiero, gdy część 
oddziałów została przeniesio-
na do nowo otwartego Szpitala 
Wojewódzkiego i Szpital Pe-
diatryczny skoncentrowano na 
mniejszej powierzchni, obec-
nie użytkowanej.

Jednak po kilkunastu latach 
okazało się, że Szpital Pedia-
tryczny ma perspektywy roz-
woju swojej oferty i budynek 
warto adaptować. Na parterze 
i pierwszym piętrze zostanie 
zorganizowana pełnoprofilo-
wa opieka psychiatryczna: po-
radnie psychiatrii dziecięcej, 
dzienny oddział psychiatryczny 
oraz całodobowy oddział za-
mknięty. – Nasze dotychczaso-
we doświadczenie pokazuje, że 
tego typu usługi medyczne dla 
dzieci i młodzieży z naszego 
regionu są naprawdę bardzo 

potrzebne. Przypadków do-
tyczących problemów emo-
cjonalnych wśród młodego 
pokolenia jest bowiem coraz 
więcej, tymczasem brakuje 
placówek, świadczących tego 
rodzaju usługi medyczne. Re-
mont ten poważny problem 
radykalnie rozwiąże – mówi 
dyrektor szpitala Ryszard Od-
rzywołek. Z kolei na drugim 
piętrze zostaną zorganizowa-
ne diagnostyczne oddziały pe-
diatryczne. Czyli takie, gdzie 
będzie można przyjąć małego 
pacjenta na krótki pobyt i szyb-

ko wykonać konieczne bada-
nia diagnostyczne.

Remont, adaptacja i wyposa-
żenie pawilonu nr 5 będzie kosz-
tować ok. 3 mln zł, a w zdobyciu 
potrzebnych funduszy szpital 
uzyskał wsparcie Starostwa 
Powiatowego w Bielsku-Białej 
oraz Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Katowicach. 
Po modernizacji powierzchnia 
użytkowa tego budynku wyno-
sić będzie blisko 1,5 tys. mkw. 
Zakończenie prac zaplanowano 
na przełom roku 2016 i 2017. (R)

deBaty uczą 
dysKusji

Na początku kwietnia już 
po raz trzeci młodzież z biel-
skich uczelni będzie dyskuto-
wać na interesujące ją tematy. 
– Te debaty mają pozwolić 
młodym ludziom na wypo-
wiedzenie się w ważnych dla 
nich kwestiach, a jednocze-
śnie nauczyć ich dyskutować 
przy pomocy argumentów i z 
poszanowaniem adwersarzy 
– mówi posłanka Mirosława 
Nykiel, pomysłodawczyni i or-
ganizatorka debat.

Pierwsza debata, przepro-
wadzona 29 stycznia, zbiegła 
się z otwarciem wspólnego 
biura posłanki Mirosławy 
Nykiel i premiera, eurode-
putowanego Jerzego Buzka. 
On też był głównym gościem 
i ekspertem debaty na temat 
„Unia Europejska – czy 
przezwyciężymy trudności 
i wyjdziemy na prostą?”, 
zorganizowanej w Wyższej 
Szkole Finansów i Prawa. 
Poza studentami WSFiP, 
Wyższej Szkoły Admini-
stracji i Akademii Tech-
niczno-Humanistycznej, 

wzięła w niej udział również 
młodzież licealna, nie tylko 
z Bielska. – Uczymy młode 
pokolenie rozmawiać ze sobą 
z wzajemnym poszanowa-
niem się, poprzez szukanie 
argumentów i umiejętne ich 
prezentowanie – wyjaśnia 
posłanka Mirosława Nykiel.

To tzw. debaty oksfordzkie, 
a więc dyskusje, w których po-
dzieleni na grupy uczestnicy lo-
sują stronę sporu w ważnej dla 
nich kwestii – za lub przeciw. 
Debaty mają nauczyć analitycz-
nego podejścia do złożonych 
tematów i jasnego przedsta-
wiania argumentów. Zapro-
szony ekspert prezentuje swoje 
stanowisko, przede wszystkim 
jednak daje wypowiedzieć się 
młodzieży i studentom. Na-
grodą dla zwycięzców debaty 

są drobne upominki oraz wizy-
ta w Parlamencie Europejskim 
w Brukseli.

Kolejna debata, poświęco-
na przedsiębiorczości młodych 
ludzi, zorganizowana została 
w lutym. Na przedyskutowanie 
czeka między innymi tematy-
ka związana z możliwościa-
mi rynku pracy wobec osób 
wkraczających w dorosłość. – 
Wyraźnie widać, że młodzież 
chce dyskutować i angażować 
się w życie społeczne. Dlate-
go będziemy kontynuować te 
spotkania – wyjaśnia posłanka 
Mirosława Nykiel.

Podczas najbliższej de-
baty, zaplanowanej na 4 
kwietnia w Wyższej Szkole 
Finansów i Prawa, uczestni-
cy będą zastanawiać się, czy 
Bielsko-Biała jest przyjaznym 
miastem, zwłaszcza dla takich 
osób, jak one – studiujących, 
szukających i zaczynających 
pracę, zakładających rodzi-
ny. Zapowiada się ciekawa 
dyskusja, bowiem zaprosze-
nie przyjął prezydent miasta 
Jacek Krywult. Mirosława 
Nykiel wyjaśnia, że debaty 
będą organizowane w cyklu 
roku akademickiego, do maja 
odbędą się jeszcze dwa spo-
tkania, kolejne – już w paź-
dzierniku. (R)

gospodyNie  
już świętowały

Na dorocznym ze-
braniu o charakterze 
sprawozdawczym i wy-
borczym spotkały się 
w środę 9 marca człon-
kinie jaworzańskiego 
Koła Gospodyń Wiej-
skich. Tego dnia panie 
miały również okazję 
do świętowania.

Miłym akcentem spo-
tkania w sali sesyjnej 
„Pod Goruszką” były ży-
czenia, które wszystkim 
obecnym paniom złożyła 
z okazji Dnia Kobiet mę-
ska część uczestnicząca 
w zebraniu. Wręczone 
zostały także odznacze-
nia dla dwóch członkiń 
Koła – Marii Maroszek 
i Hildegardy Dzidy. Go-
spodynie wybrały jedno-
cześnie swój zarząd, na 
którego czele stanęła po-
nownie Danuta Mynar-
ska. Stosowną uchwałą 
przewodnicząca KGW 
nr 1 w Jaworzu uzyska-
ła również nominację 
do nagrody Starosty 
Bielskiego im. ks. Jó-
zefa Londzina. Z kolei 
wicewójt Anna Skot-
nicka-Nędzka została 
przyjęta w szeregi Koła.

Istotną rolę pełnio-
ną przez jaworzańskie 
gospodynie docenia 
wójt gminy Radosław 
Ostałkiewicz. – Dbają 
o podtrzymanie tradycji 
i integrację lokalnego 
środowiska. Chętnie an-
gażują się we wszelakie 
imprezy gminne, poma-
gając na miarę możli-
wości w ich organizacji 
– mówi wójt.

Koło Gospodyń Wiej-
skich nr 1 w Jaworzu, co 
same jego członkinie 
podkreślają, jest dobro-
wolną i samorządną or-
ganizacją. Przynależą do 
niego zarówno mieszkan-
ki Jaworza, jak i panie 
związane charakterem 
swojej pracy ze środo-
wiskiem gminy. Do naj-
ważniejszych zadań Koła 
należy m.in. obrona praw 
i reprezentowanie inte-
resów kobiet wiejskich 
i ich rodzin, prowadzenie 
działań na rzecz poprawy 
warunków życia i pracy 
kobiet, a także wkład 
w rozwój życia kultural-
nego, oświatowego, tury-
stycznego i społecznego 
Jaworza. (M)

Budynek dawnych koszar, a potem starego szpitala, przejdzie gruntowną 
modernizację.

aNdrzej płoNKa,
starosta bielski:

Szpital Pediatryczny pełni w na-
szym regionie, i to pojętym dużo 
szerzej, niż jedynie teren powiatu 
bielskiego, szczególną rolę. W ca-
łej południowej części wojewódz-
twa śląskiego nie ma bowiem 
placówki, która na takim poziomie 
świadczyłaby opiekę medyczną dla 
najmłodszych pacjentów. Co jed-
nak ważniejsze, nie tylko względy 
terytorialne decydują o tym, że z 
całego regionu trafiają tutaj cho-
re dzieci. Jego renoma sprawia, 
że coraz częściej na bielski Szpital 
Pediatryczny decydują się również 
rodzice spoza tego rejonu.
To cieszy, bo jeszcze kilka lat temu, 
los placówki był niepewny. Dziś 
szpital nieustannie się rozwija. 
Po ostatnich inwestycjach na chi-
rurgii, adaptacja starego pawilonu 
jest kolejnym tego przykładem.
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Po s ł a n k a  M i r o s ł awa  N y k i e l 
zainicjowała cykl młodzieżowych 
debat.
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wydarzenia

Z okazji Świąt 
Wielkanocnych  

życzę, aby blask prawdy  
o Zmartwychwstaniu 
rozświetlał wszelkie 
mroki codzienności,  
a wiara w nowe życie 
napełniała  
serca wszystkich 
radością i pokojem!

Grzegorz Puda  
poseł na Sejm RP

łatwiej o pracę dla uKraińców
W marcu swoją dzia-

łalność „w sieci” rozpoczął 
portal pod internetowym 
adresem www.pracadlau-
krainy.pl.

To specjalna platfor-
ma, będąca miejscem ko-
jarzenia ludzi pod kątem 
ich zatrudnienia w Polsce 
i umożliwiająca osobom 
z Ukrainy, poszukującym 
pracy, zakładanie własnych 
profilów zawodowych.

Portal www.pracadlau-
krainy.pl (www.workfo-
rukraine.pl) to nowatorski 
projekt, który już w pierw-
szych dniach funkcjonowa-
nia zgromadził kilkadziesiąt 
zainteresowanych osób. 
Z jednej strony pomaga 
obywatelom Ukrainy szukać 
pracy w naszym kraju, z dru-
giej – odpowiada na potrze-
by pracodawców w tym 
zakresie. Platforma umożli-
wia założenie własnego pro-
filu zawodowego dla osoby 
poszukującej zatrudnienia 
wraz z uwzględnieniem jej 
dokonań, referencji i możli-
wością załączenia filmików, 
zdjęć oraz CV. Ułatwieniem 
dla użytkowników serwisu 
pracadlaukrainy.pl jest po-

dział terytorialny na woje-
wództwa, zamieszczona lista 
dostępnych zawodów oraz 
opcja bezpłatnego wprowa-
dzenia konkretnej oferty.

Wyróżnikiem portalu 
jest również dodatkowa 
oferta szkoleń zawodowych 
i językowych dla Ukra-
ińców. By skuteczniej 
poszukiwać pracy, mogą 
one wziąć udział w prowa-
dzonych w języku polskim 
kursach specjalistycznych 
– hotelarskim, samochodo-
wym, ochroniarskim i ku-
charskim. Doświadczeni 
trenerzy przeprowadzą 
ponadto kursy manicu-
re, barmański, poprawek 
krawieckich, szycia firan, 

czy sprzątania. – Miejsca 
szkoleń, jak i ich tematyka, 
zostaną dostosowane do po-
trzeb samych uczestników 
– wyjaśniają organizato-
rzy przedsięwzięcia.

Jak zaznacza pomy-
słodawca projektu Daniel 
Dziewit, na polskim ryn-
ku funkcjonują podob-
ne portale, ale nie są one 
dedykowane konkretnej 
grupie docelowej. Oferty 
są wymieszane, nie ma też 
jednego miejsca, w którym 
można poszukać konkret-
nie pracowników z Ukra-
iny. Portal zawiera poza 
tym bieżące informacje 
dotyczące obowiązują-
cych przepisów w Polsce, 

sytuacji rynkowej i wa-
runków życia w naszym 
kraju. Abonament dla pra-
codawców za skorzystanie 
z bazy zarejestrowanych 
potencjalnych pracowni-
ków wynosi od 50 złotych 
za tydzień do 200 zł w ska-
li miesiąca. Wprowadzone 
zostały także opcje kwar-
talna i roczna.

Narzędzie  pozwala 
w szybki sposób nawiązać 
kontakt zainteresowanych 
stron. Procesy rekrutacyj-
ne często wymagają czasu, 
a bywa tak, że pracownik 
jest potrzebny od zaraz. 
Dlatego też pracodaw-
ca najpierw sprawdza za 
pośrednictwem bazy, czy 

dana osoba jest dostępna 
na portalu pracadlaukra-
iny.pl w danym regionie. 
Jeśli tak, to za symbo-
liczną opłatą otrzymuje 
bezpośredni kontakt do 
zarejestrowanego obywa-
tela Ukrainy. Pozwala to 
w oczywisty sposób zaosz-
czędzić czas i pieniądze.

Dodatkowo w Bielsku-
-Białej otwarty został ho-
stel dla Ukraińców. Czynsz 
wynosi 250 zł miesięcznie. 
Pokoje kilkuosobowe mają 
pełny dostęp do węzła sani-
tarnego. Więcej informacji 
można uzyskać pod nume-
rem telefonu 33-816-33-15 
oraz na stronie www.praca-
dlaukrainy.pl. (RAF)

sport w liczBach

4. medal

w młodzieżowych rozgrywkach futsa-

lowych tego sezonu wywalczył zespół 

bielskiego Rekordu. Trzymając się chro-

nologii, brązowymi medalistami zostali 

wpierw futsaliści do lat 20, następnie po 

mistrzowski tytuł sięgnęły zawodniczki 

kategorii poniżej 18 lat, a na najniższym 

stopniu podium stanęła drużyna 16-lat-

ków. ostatni weekend lutego przyniósł 

fenomenalne złoto futsalowego zespołu 

U-18, który w Łęczycy szczególnie po-

zytywnie zaprezentował się w decydu-

jących meczach. „Rekordziści” pokonali 

w półfinale 5:0 gospodarzy, w batalii 

o złoto rozgromili 6:2 rówieśników z 

bochni. – Chłopcy zagrali rewelacyjnie, 

ręce same składały się do oklasków – 

stwierdził krótko po finałowym meczu 

trener zespołu Andrzej Szłapa.
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zaproszeNie Na marsz milioNa
W niedzielę 10 kwietnia 

odbędzie się w Warszawie 
„Marsz Miliona”. Do uczcze-
nia pamięci ofiar katastrofy 
smoleńskiej udziałem w tym 
wydarzeniu zachęca poseł 
Prawa i Sprawiedliwości 
Grzegorz Puda. Jego biel-
skie biuro poselskie organi-
zuje wyjazd dla wszystkich 
zainteresowanych osób.

S z e ś ć  l a t  t e m u  –  1 0 
kwietnia 2010 r. – doszło 
do ka tas t rofy  samolo tu 
prezydenckiego pod Smo-
leńskiem. Zginął wówczas 
prezydent Rzeczypospolitej 
Lech Kaczyński z małżon-
ką Marią, a wraz z nimi 94 
inne osoby, przedstawicie-
le polskiej elity politycznej 
i wojskowej.

Ofiary tego tragicznego 
zdarzenia wspominane są 10 
każdego miesiąca, a w sposób 
szczególny upamiętniane pod-
czas corocznych uroczystości 
patriotycznych 10 kwietnia. 
W tym roku w szóstą roczni-
cę z inicjatywy Prawa i Spra-
wiedliwości zorganizowany 
zostanie Marsz Pamięci, za-

powiadany jako „Marsz Mi-
liona”.

Organizacją wyjazdu w na-
szym regionie zajął się poseł 
Grzegorz Puda. – Poprzez 
marsz ulicami Warszawy 
wszyscy wspólnie będziemy 
mogli pokazać nasz szacunek 
dla osób, których dziś już 
z nami nie ma. Ale pamięć 
o nich wciąż jest przecież 
żywa – mówi poseł Puda. Jak 
dodaje, katastrofę smoleńską 
przeżył boleśnie w szczegól-
ny sposób, bo osobiście znał 
m.in. ministra Zbigniewa 
Wassermanna, który rów-
nież wtedy zginął. Spotkał 
się z nim w czwartek przed 
katastrofą, kolejne spotka-

nie zaplanowali na najbliż-
szy wtorek.

Organizatorzy „Marszu 
Miliona” liczą, że ulice stoli-
cy przemierzy w niedzielę 10 
kwietnia co najmniej kilkaset 
tysięcy osób. Taka możliwość 
istnieje również dla mieszkań-
ców regionu Podbeskidzia, 
Żywiecczyzny, czy Śląska 
Cieszyńskiego. Poseł Grze-
gorz Puda przyjmuje w swoim 
biurze poselskim w Bielsku-
-Białej zgłoszenia osób chęt-
nych, by wziąć czynny udział 
w patriotycznym wydarzeniu 
w Warszawie. – Wiem, że 
wielu rodaków dzień rocznicy 
katastrofy smoleńskiej traktu-
je w sposób szczególny. Toteż 
pomagamy im w dotarciu na 
miejsce, gdzie będą mogli 
dać wyraz swojej patriotycz-
nej postawie – tłumaczy poseł 
Prawa i Sprawiedliwości.

Szczegółowe informacje, 
dotyczące wyjazdu autokarem 
do Warszawy, można uzyskać 
w biurze poselskim Grzegorza 
Pudy przy ul. Piłsudskiego 48, 
pod numerem telefonu: 504-
930-563 lub e-mailowo: puda.
sejm@gmail.com. (R)

Przedstawiciele czterech młodzieżowych dru-
żyn klubu z Cygańskiego Lasu zostali uhonoro-
wani za osiągnięcia w obecnym sezonie.
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Podbeskidzie

Składam wszystkim 
najserdeczniejsze życzenia: 

obfi tych łask i Błogosławieństwa 
Chrystusa Zmartwychwstałego

oraz pełnych pokoju 
i nadziei Świąt 
Wielkiej Nocy

Stanisław Pięta
poseł na Sejm RP

alleluja! 

alleluja! 
alleluja! 
alleluja!

juBileusz pioseNKi żeglarsKiej
Po raz 10. odbył się Konkurs Piosenki Żeglarskiej i Szantowej w Bielsku-Białej.

Jubileuszowy konkurs 
zorganizowało 11 marca 
Szkolne Koło Ligi Mor-
skiej i Rzecznej przy LO 
IV im. KEN w sali, uży-
czonej przez Dom Kul-
tury im. Wiktorii Kubisz 
w Bielsku, którą wypełni-
ło ok. 200 słuchaczy. Byli 
to przeważnie członkowie 
szkolnych kół Ligi Okrę-
gu Bielskiego z Jaworza, 
Jasienicy, Bielska-Białej, 
Łodygowic, Drogomyśla 
oraz dzieci i młodzież 
z Domów Kultury w Biel-
sku, Buczkowicach i Ko-
zach.

Jak wyjaśnia Edward 
Szpoczek, prezes Okręgu 
Bielskiego Ligi Morskiej 
i Rzecznej, organizator 
konkursu, to muzyczne 
spotkanie ma poprzez 
słowa i dźwięk przybli-
żyć „szczurom lądowym” 
smak żeglarskiej i mary-
narskiej rzeczywistości. 
– Marynarze i żeglarze to 
specyficzna grupa ludzi. 
Żyjąc najczęściej wśród 
pól i lasów, na równinach 
i górskich wyżynach, co 
pewien czas gnają na rze-
ki, jeziora i morza. Jedni 

na dłużej szukają tam 
pracy, inni tylko aktywnej 
przygody. Mówią o tym 
w wierszach, w morskich 
opowieściach lub w że-
glarskich piosenkach oraz 
w szantach, podkreślając 
swoją wyjątkowość – 
mówi Szpoczek.

Jury Konkursu, spo-
śród 13 solistek oraz 
12 zespołów, przyznało 
pierwsze miejsca Ka-
rinie Skwarczyńskiej 
z Kóz i zespołowi „Pod 

wiatr” z  Gimnazjum 
w Drogomyślu. Karina 
zdobyła również nagro-
dę publiczności. Prezes 
Szpoczek podkreśla, że 
konkurs odbył się w cza-
sie, gdy świętujemy dwa 
ważne wydarzenia w hi-
storii Polski Morskiej. 10 
lutego minęła 96. rocz-
nica Zaślubin Polski 
z Morzem w Pucku, a 18 
marca – 71. rocznica Za-
ślubin w Kołobrzegu. – 
Najpierw zostało otwarte 

małe okienko, a następnie 
duże okno, poprzez które 
Polacy mogą wypływać 
na morza i oceany. Aby 
tak się stało, trzeba było 
poświęcić wiele krwi 
i młodych istnień, pod-
jąć sporo zabiegów dy-
plomatycznych i decyzji 
politycznych. Poprzez 
organizowany przez nas 
konkurs wyrażamy sza-
cunek i wdzięczność dla 
tych wielu pokoleń – do-
daje Szpoczek. (Łu)

Konkurs ma przybliżać „szczurom lądowym” smak żeglarskiej i marynarskiej rzeczywistości.
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ferie w wilamowsKim mgoK
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury 

w Wilamowicach przygotował specjal-
ną ofertę dodatkowych zajęć podczas 
feryjnej przerwy w nauce.

Pierwszy tydzień ferii upłynął pod 
znakiem tańca. Dzieci i młodzież szko-
liły swój warsztat na spotkaniach orga-
nizowanych przez kierownik Zespołu 
Regionalnego „Cepelia Fil – Wilamo-
wice” dr Jolantę Danek. Dodatkowe 
zajęcia oferowały również mażoretki 
„Nemezis” i „Wiraże” oraz „Gracja”. 
Ponadto zajęcia grupy tanecznej „Kur-
tynka”, aerobik i pilates oraz próby ze-
społów regionalnych „Wilamowice” 
i „Cepelia Fil – Wilamowice” przebie-
gały zgodnie ze stałym grafikiem zajęć 
przez cały czas trwania ferii.

Drugi tydzień obfitował w do-
datkowe wrażenia artystyczne. Du-
żym zainteresowaniem cieszyły się 
zwłaszcza zajęcia plastyczne z cy-
klu „Ferie z plastyką”, skierowane 

do dzieci ze szkół podstawowych 
całej gminy. Zajęcia codziennie gro-
madziły ponad 30 dzieci, chętnych 
do kształtowania swoich umiejętno-
ści. Każdy dzień stawiał przed nimi 
inne wyzwania, począwszy od pra-
cy w glinie, poprzez malowanie na 
płótnie, makietę, rysunek ołówkiem 
oraz prace na wielkim formacie. Na 
zakończenie dzieci otrzymały dyplo-
my i słodki upominek. (R)
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Z pustych opakowań dzieci podczas zajęć 
tworzyły makiety.

powstaje wojsKo ochotNicze
Trzy lub cztery bryga-

dy, złożone z ochotników, 
powstaną w najbliższych 
miesiącach na terenach 
wschodnich województw 
Polski. – Stworzenie ochot-
niczych Wojsk Obrony Te-
rytorialnej zdecydowanie 
wzmocni potencjał obronny 
naszego kraju – uważa poseł 
Stanisław Pięta.

Poseł Prawa i Sprawie-
dliwości wziął udział w po-
siedzeniu sejmowej Komisji 
Obrony Narodowej, podczas 
której omawiano powołanie 
Wojsk Obrony Terytorialnej. 
Według zamysłu ministerstwa 
w tym roku w każdym z po-
wiatów trzech województw: 
podlaskiego, lubelskiego 
i podkarpackiego, powstaną 
liczące około setki żołnierzy 
kompanie WOT. – Zwróci-
łem uwagę, że w pierwszej 
kolejności oddziały WOT 
powinny powstać również 
w województwie warmiń-
sko-mazurskim. A więc tam, 
gdzie przebiega bezpośrednia 
granica z Federacją Rosyjską 
i obowiązuje umowa o małym 

ruchu granicznym, sprzyjająca 
przenikaniu do Polski „zielo-
nych ludzików” – wyjaśnia 
poseł Pięta. „Zielonymi ludzi-
kami” nazywane są formacje 
zmilitaryzowane, które wzięły 
udział w wojnie na Ukrainie 
po stronie rosyjskiej, choć for-
malnie armia rosyjska się do 
nich nie przyznaje.

Poseł Pięta dodaje, że cały 
program powołania Wojsk 
Obrony Terytorialnej prze-
widuje, że w województwie 
śląskim oddziały ochotni-
cze powstaną ok. 2020 r. – 
W pierwszej kolejności WOT 
powoływany jest w rejonie 
najbardziej narażonym na 
zewnętrzny atak, a pod tym 
względem nasz region nale-
ży do najbezpieczniejszych. 
Choć wiem, że ochotników 
nie zabraknie, bo spotykam 
się z wieloma osobami, które 
deklarują chęć przystąpienia 
do takich jednostek – mówi 
poseł PiS. Dodaje też, że choć 
nikt nie przewiduje, aby bezpo-
średnie zagrożenie pojawiło się 
w najbliższym czasie, to jed-
nak im wcześniej rozpocznie 
się cykl szkoleń, tym szybciej 

wojska ochotnicze osiągną go-
towość i spełniać będą swoją 
obronną oraz odstraszają-
cą funkcję.

Ochotnicy w jednostkach 
WOT kierowani będą przez 
zawodowych oficerów, a broń 
pobierać będą jedynie na czas 
ćwiczeń. Broń lekka będzie 
przechowywana w budynkach 
powiatowych komend Policji. 
Przygotowano już projekt 
porozumienia między MON 
a MSW. W Bielsku-Białej 
magazyn broni ciężkiej Wojsk 
Obrony Terytorialnej zlokali-
zowany zostanie na terenach 
18. Batalionu Powietrzno-De-
santowego. Zdaniem posła 
Pięty, sprawne działanie od-
działów i ich rola w lokalnej 
społeczności w dużej mierze 
zależy od ścisłej współpracy 
z samorządami.

– Dla mnie szczególnie 
ważne jest bezpośrednie na-
wiązanie jednostek WOT do 
niepodległościowej i patrio-
tycznej tradycji oddziałów 
Żołnierzy Wyklętych, jakie 
działały w tym samym rejo-
nie co powołane jednostki 
– dodaje Stanisław Pięta. (R)

filia KsiążNicy otwarta po remoNcie
Książnica Beskidzka zaprasza 

do swojej filii na osiedlu Kopernika 
w Bielsku, gdzie zakończył się gene-
ralny remont placówki.

Jak wyjaśnia dyrektor Książnicy 
Beskidzkiej Bogdan Kocurek, remont 
objął zmodernizowanie oświetlenia 
elektrycznego w pomieszczeniach bi-
blioteki. Przy tej okazji przeorganizo-
wano układ regałów z książkami oraz 
kącika dla dzieci, pomalowano ściany 

i dokonano zakupu nowych mebli 
biurowych. Wcześniej Spółdzielnia 
Mieszkaniowa „Strzecha”, która jest 
gospodarzem obiektu, przeprowadziła 
wymianę okien i instalacji elektrycznej.

Do odnowionej biblioteki zakupio-
no nowości książkowe oraz audiobo-
oki, ponadto rozszerzono prenumeratę 
tytułów czasopism dla czytelników. 
Odwiedzający filię mogą skorzystać 
także z darmowej sieci Wi-Fi. (R)

z prac poselsKich
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oBieKty sportowe do doKończeNia
Dokończenie modernizacji 

kolei linowej na Skrzyczne 
i kompleksu tras biegowych 
na Kubalonce to zadania 
o szczególnym znaczeniu dla 
rozwoju sportu – uważa poseł 
Prawa i Sprawiedliwości Jacek 
Falfus, wiceprzewodniczący 
sejmowej Komisji Kultury 
Fizycznej, Sportu i Turystyki.

Poseł Jacek Falfus pod-
czas spotkania sejmowej ko-
misji z wiceministrem sportu 
i turystyki Ryszardem Szu-
sterem, zwrócił uwagę na 
najpilniejsze inwestycje spor-
towo-rekreacyjne w Beskidach. 
Pozytywnie wypowiadając się 
o podjętej inicjatywie gruntow-
nej modernizacji kolei linowej 
na Skrzyczne, podkreślił, że in-
westycja wciąż nie została za-
kończona. Dotychczas otwarto 
odcinek kolei z Jaworzyny na 
szczyt Skrzycznego, gdzie po-
wstał nowoczesny wyciąg kana-
powy, należący do Centralnego 
Ośrodka Sportu w Szczyrku. 
– Znacząco odbiega od niego 
jednak dolny odcinek, na Jawo-
rzynę. Stara kolej krzesełkowa 
to skansen, jest niewygodna 
i działa zdecydowanie wolniej 
– wyjaśnia poseł Prawa i Spra-
wiedliwości.

Jak zauważa poseł Falfus, 
dokończenie tej inwestycji ma 
istotne znaczenie nie tylko dla 
Szczyrku, ale i całego regionu. 
– To jedno z zadań dotowanych 
ze środków ministerialnych i ma-
jących szczególne znaczenie dla 
rozwoju sportu. Zwyczajem do-
brego gospodarowania byłoby 
ostateczne zakończenie inwe-
stycji. W pełni zmodernizowa-
na kolej przyniosłaby korzyści 
wizerunkowe, jak również finan-
sowe – uważa poseł.

Jako równie ważny poseł 
Jacek Falfus podnosi temat tras 
do uprawiania narciarstwa biego-
wego i biathlonu na Kubalonce. 
Oddane do użytku zostały one 
w 2009 r. na potrzeby Zimo-
wego Olimpijskiego Festiwalu 
Młodzieży Europy. Trasy do-
puszczono wówczas warunkowo 
do organizacji zawodów. W na-
stępnych latach, po przekazaniu 
przez COS w dzierżawę Polskie-
mu Związkowi Narciarskiemu, 
nie dokonano tu żadnych istot-
nych prac, co doprowadziło do 
pogorszenia ich stanu technicz-
nego. Nie odbywają się tu rów-
nież konkurencje biathlonowe. 
– Trasy są powszechnie cenione 
tak przez sportowców wyczyno-
wych, jak i amatorów, biegają-
cych na nartach rekreacyjnie. 

Należy dokonać kilku stosunko-
wo niewielkich inwestycji, aby 
cały kompleks nie ulegał dalszej 
degradacji i służył wszystkim 
chętnym – mówi poseł. Chodzi 
m.in. o przeprowadzenie odwod-
nienia tras, wykonanie specjalnej 
pętli dla biathlonu oraz syste-
mu naśnieżania.

– Ministerstwo przystało 
na uwzględnienie obu tych 
inwestycji w swoich planach 
budżetowych. One będą służyć 
nie tylko sportowi wyczynowe-
mu, ale i masowej rekreacji, co 
przyczyni się do turystycznego 
rozwoju całego regionu – dodaje 
poseł Jacek Falfus. (R)

wydarzenia

„Niech ci wszyscy, dla których Niebo okryło się chmurami,  
dostrzegą twoje światło zmartwychwstaNia.”  /a.gruN/

niechaj liturgia Świąt wielkanocnych poruszy po raz kolejny nasze 

serca, by wzbudziły w sobie radość i nadzieję. dzielmy się wiarą 

w dobro i otwórzmy na błogosławieństwo zmartwychwstałego. 

niech świąteczny stół pachnący tym, co bliskie i domowe, łączy w 

zgodzie dzięki wdzięczności za wszystkie dary prawdziwego Życia. 

zdrowia, serdeczności i pokoju  
nie tylko w świątecznych okolicznościach życzy

JACeK FALFuS
poseł na Sejm Rp
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Poseł Jacek Falfus od dawna 
zabiegał o rozwój infrastruktury 
narciarskiej w Beskidach.

z prac poselsKich

sacrum  
iN musica

Bielskie Centrum Kultury 
zaprasza od 4 do 7 kwietnia na 
XVII Międzynarodowy Festi-
wal Muzyki Sakralnej na Pod-
beskidziu „Sacrum in Musica”.

Festiwal pod patronatami 
ordynariusza diecezji bielsko-
-żywieckiej biskupa Romana 
Pindla oraz zwierzchnika die-
cezji cieszyńskiej Kościoła 

Ewangelicko-Augsburskiego 
biskupa Adriana Korczago 
rozpocznie się w poniedziałek 
4 kwietnia o godz. 19 w ko-
ściele Chrystusa Odkupicie-
la Człowieka od Mszy f-dur  
Józefa M. K. Poniatowskiego. 
We wtorek 5 kwietnia o godz. 
18 organizatorzy zapraszają 
z kolei do sali Domu Muzy-
ki w BCK na koncert muzyki 
klezmerskiej w wykonaniu 
Pressburger Klezmer Band 
z Bratysławy.

W środę 6 kwietnia o godz. 
18 w kościele Zbawiciela przy 
pl. Marcina Lutra w koncercie 
muzyki cerkiewnej wystąpi chór 
kameralny Voskriesinnia (Zmar-
twychwstanie), związany z ka-
tedrą Zmartwychwstania Pana 
Jezusa w Iwano-Frankowsku.

Festiwal zakończy w czwar-
tek 7 kwietnia o godz. 18 w ko-
ściele św. Andrzeja Boboli 
koncert muzyki gospel w wy-
konaniu The Voquality Singers 
z Londynu. (R)

jaworze pod wawelem
Wystawa rysunków miesz-

kańca Jaworza, profesora Jac-
ka Rybarkiewicza „Krajobraz 
piórkiem pisany – zabytkowa 
architektura Jaworza” zago-
ściła na kilkanaście dni do 
Krakowskiej Akademii im. 
Andrzeja Frycza-Modrzew-
skiego w Krakowie.

Prace, wystawione na 
krakowskiej uczelni, przed-
stawiają zabytkową archi-
tekturę, której najstarsze 
zachowane obiekty pozosta-
jące w użytkowaniu pocho-
dzą z XVII i XVIII wieku. 
To miejsca znane mieszkań-
com Jaworza, jak pałac ba-
rona Arnolda Saint-Genois 

d`Anneaucourt, budynek 
bramny Dolnego Dworu, 
kościół ewangelicko-augs-

burski, glorieta, czy wiele in-
nych zabudowań willowych 
oraz sanatoryjnych.

Profesor Jacek Rybarkie-
wicz od wielu lat mieszka 
w Jaworzu. Jest emerytowa-
nym docentem Politechniki 
Śląskiej, wykładowcą wielu 
uczelni wyższych w kraju i za 
granicą, architektem uprawnio-
nym do projektowania w spe-
cjalności architektonicznej 
i do kierowania robotami bu-
dowlanymi. Aktywnie działa 
jako nauczyciel akademicki, 
naukowiec, projektant, eks-
pert i organizator w zakresie 
różnych odmian architektury, 
technologii teatralnej, sceno-
grafii i planowania przestrzen-
nego. (M)

Prace, wystawione na krakowskiej 
uczelni, przedstawiają zabytkową 
architekturę Jaworza.

Fo
to

: M
ac

iej
 Ba

na
ch

Bielsko-Biała, ul. Żywiecka 120  
(parking obok sklepu „Społem”)

Bielsko-Biała, ul. Wyzwolenia 237 (Hałcnów)

tel. 503 466 525, całodobowy tel. 510 460 463

Zakład Pogrzebowy  
Ostatnie POŻegnanie

www.ostatnie-pozegnanie.bielsko.pl

kompleksowa organizacja pogrzebów
 profesjonalizm i rzetelność usług
  jakość obsługi
   uczciwość
    korzystna cena
     dostosowana  
     do klientów
      zapewnienie  
      transportu

ReklaMa
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gMina bestwina

Święto Wielkiej Nocy 

to czas otuchy i nadziei, czas odradzania się 
wiary w siłę Chrystusa i w siłę człowieka. 

Życzymy, aby Święta Wielkanocne przyniosły 
radość, pokój oraz wzajemną życzliwość.  
By stały się źródłem wzmacniania ducha.

Wójt Gminy bestwina

Artur Beniowski
Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Stanclik

sport służy wszystKim
Dzieci i młodzież w gminie Bestwina chętnie garną się do sportu. Także dlatego, że odpowiednie warunki do uprawiania różnych dyscyplin stwarza samorząd, 

który między innymi co roku dotuje działalność sportową.

Wsparcie samorządowe na 
odpowiednim poziomie to je-
den z bardziej istotnych czyn-
ników, by sport i rekreacja 
w danej społeczności prawidło-
wo się rozwijały. A jak ważna 
dla młodych osób jest syste-
matyczna aktywność ruchowa, 
specjalnie przekonywać nie 
trzeba. – Przywiązujemy dużą 
wagę do wychowania dzieci 
i młodzieży właśnie poprzez 
sport. To przecież nie tylko 
aktywny, zdrowy tryb życia, 
ale również kształtowanie mło-
dych charakterów, nawiązywa-
nie kontaktów z rówieśnikami, 
czy rozwijanie własnych pasji 
i zainteresowań – mówi Artur 
Beniowski, wójt gminy Be-
stwina.

W budżecie gminy na ten 
rok, włącznie ze środkami 
z Centrum Kultury, Spor-
tu i Rekreacji w Bestwinie, 
zaplanowano łącznie ponad 
200 tys. zł na szeroko pojęte 
upowszechnianie sportu dzie-
ci i młodzieży wśród kilku 
setek młodych osób. Kluby 
dotacje otrzymują corocznie 
w ramach konkursów. – Dodać 
należy do tego udostępnianie 
naszych obiektów bezpłatnie 
dla mieszkańców gminy, klu-
bów, czy stowarzyszeń sporto-
wych – dodaje wójt Beniowski. 
W bieżącym roku z rąk wójta 
najzdolniejsi sportowcy repre-
zentujący gminne kluby, bądź 
wywodzący się z gminnych 
sołectw, otrzymają ponad-
to nagrody, przyznawane co 
dwa lata.

Na przestrzeni lat prawdzi-
wą sportową wizytówką gmi-
ny stał się Uczniowski Klub 
Sportowy „Set” Kaniów. Pod-
opieczni tego klubu to dziś wie-
lokrotni medaliści krajowych 
i europejskich mistrzostw oraz 
reprezentanci Polski w kajak 
polo. Dyscyplinie wprawdzie 
nie tak rozpowszechnionej 
w świecie sportu, ale w Kanio-
wie bardzo cenionej i chętnie 
przez młodzież uprawianej. 
– Dostrzegamy duże zaintere-
sowanie młodych osób, co jest 
następstwem sukcesów naszych 
zawodników, ale i doskonałych 
warunków do uprawiania kajak 
polo. Mamy dziś około 45 pod-
opiecznych, którzy doskonalą 
swoje umiejętności w tej dys-
cyplinie, najmłodszy z nich ma 
12 lat – wyjaśnia Halina Błasz-
kiewicz, prezes UKS Set, klubu 
funkcjonującego w gminie już 
od 20 lat.

Aby umożliwić zawodni-
kom podnoszenie umiejętności 

sportowych, gmina doprowa-
dziła przed kilkoma laty do 
wyczekiwanej modernizacji 
Ośrodka Rekreacji i Sportów 
Wodnych w Kaniowie. – Może-
my poszczycić się dziś jednym 
z najlepszych tego typu kom-
pleksów w Europie, który jest 
nowoczesny, bezpieczny i es-
tetyczny – cieszy się wójt Be-
niowski, który przypomina, że 
w ubiegłym roku w Kaniowie 
zagościły klubowe mistrzostwa 
Europy. Natomiast już końcem 
maja odbędzie się tu pierwsza 
edycja prestiżowego Pucharu 
Europy w kajak polo.

A skoro o inwestycjach 
w sportową infrastrukturę 
mowa, to latem 2013 roku 
otwarta została w Kaniowie 
pełnowymiarowa hala sporto-
wa. Mieszkańcy całej gminy 
korzystają z niej nieodpłatnie, 
a obłożenie hali najlepiej świad-
czy o zapotrzebowaniu na taki 
obiekt. Od obecnego sezonu na 
treningach spotykają się tutaj 

siatkarze UKS Set, którzy po-
czątkiem marca zadebiutowali 
w Kaniowie w rozgrywkach IV 
ligi wojewódzkiej.

Dużą popularnością wśród 
młodych mieszkańców gmi-
ny, począwszy już od naj-
młodszych roczników szkół 
podstawowych, cieszy się 
również tenis stołowy. Szko-
lenie w tej dyscyplinie sportu, 
aktualnie dla około 30 zawod-
ników, zapewnia UKS The 
Best Bestwinka. Uczestniczą 
oni nie tylko w treningach 
w szkole w Bestwince, prowa-
dzonych pod trenerską pieczą 
wychowanki klubu Dagmary 
Chmielniak, ale i szkolnych 
oraz wojewódzkich turniejach.

Sztandarową imprezą, orga-
nizowaną co roku przez klub 
i znakomicie promującą tenis 
stołowy, jest Grand Prix Be-
stwinki, gromadząca na starcie 
liczne rzesze pingpongistów. 
Sukcesów też nie brakuje. – 
W szkolnych rozgrywkach nasi 
chłopcy z klasy II i III awan-
sowali ostatnio do wojewódz-
kiego finału, choć w swojej 
kategorii rywalizowali z za-
wodnikami starszymi nawet 
o cztery lata – chwali młodych 
zawodników UKS The Best 
prezes klubu Waldemar Fluder.

W gminie na dobre zado-
mowiło się także od niedawna 
judo. Pobliski klub z Czecho-
wic-Dziedzic otworzył w Ka-
niowie sekcję, którą jako trener 
prowadzi wielokrotny mistrz 
Polski w judo Artur Tyc. Pod 
okiem doświadczonego szko-

leniowca w zajęciach bierze 
udział 20 dzieci, podzielonych 
na dwie grupy w zależności od 
stopnia zaawansowania umie-
jętności.

Sportowa gmina Bestwi-
na to oczywiście również 
trzy kluby piłkarskie. LKS 
Bestwina występuje obecnie 
na poziomie ligi okręgowej, 
z kolei futboliści KS Bestwin-
ka i LKS Przełom Kaniów są 
drużynami klasy A bielskiego 
podokręgu. Prócz zespołów se-
niorskich prowadzą szkolenie 
młodych adeptów piłki nożnej, 
coraz chętniej stawiając na 
zawodników wywodzących 
się z gminy. To o tyle wła-
ściwy kierunek, że naturalnie 
przekłada się na frekwencję 
i zainteresowanie kibiców na 
meczach rozgrywanych w po-
szczególnych sołectwach.

Mieszkańcy gminy mają 
ponadto zapewnioną bogatą 
ofertę imprez o charakterze re-
kreacyjnym, odbywających się 
w jej sołectwach. Lato w Ka-

niowie, z inicjatywy miejsco-
wego LKS Przełom, upływa 
pod znakiem święta sportu, 
podczas którego każdy znaleźć 
może coś dla siebie. Turnieje 
amatorskie o różnych porach 
roku, m.in. w tenisie stołowym 
i piłce nożnej, organizuje Cen-
trum Kultury, Sportu i Rekre-
acji. Sportowcy zapraszani 
są również na bal sportowy 
w Bestwince i do Starostwa 
Powiatowego w Bielsku-Bia-
łej, gdzie przekonują się, że 
ich osiągnięcia są w sporto-
wym środowisku dostrzegane.

– Potrzeby w zakresie spor-
tu są duże. Zależy nam na tym, 
aby stały rozwój naszych za-
wodników i klubów rzeczy-
wiście był możliwy. Toteż 
myślimy o kolejnych ważnych 
inwestycjach okołosporto-
wych, jak choćby budowie bo-
iska ze sztuczną nawierzchnią, 
które dopełniłoby naszą bazę 
obiektów – podsumowuje wójt 
Bestwiny. 

MARCiN NiKieL
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Zajęcia piłkarskie cieszą się dużym zainteresowaniem uczniów szkoły  
w Bestwince. 

Rywalizacja w kajak polo w Kaniowie ma długą tradycję. 
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gMina Jasienica

Niech Zmartwychwstały 
Jezus obdarza Was 

swoją mocą, pokojem, 
zdrowiem i radością 

oraz sprawia, by 
w naszym życiu 

zwyciężały  
miłość i sprawiedliwość.

Przewodniczący  
Rady Gminy

   Jan Batelt 
Wójt Gminy Jasienica

Janusz Pierzyna          

straż coraz Bardziej sprawNa
Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Jasienica przygotowują się do zjazdu, który ma 

wyłonić nowe władze Gminnego Związku OSP. – Z roku na rok wzrasta sprawność bojowa naszych 

jednostek – mówi wójt Janusz Pierzyna, prezes jasienickiego związku strażackiego,  

jednego z największych w regionie.

Strażacy z 12 jednostek 
w gminie Jasienica kończą cykl 
spotkań sprawozdawczo-wy-
borczych, podsumowujących 
minioną 5-letnią kadencję. 
Przy tej okazji wybierają rów-
nież władze na nową kadencję 
i delegatów na zjazd gminny, 
który zostanie przeprowadzo-
ny 14 maja. – Uczestniczy-
łem w zebraniach jako prezes 
gminnego OSP i dziękowałem 
dotychczasowym zarządom za 
ich ciężką pracę, często wyma-
gającą poświęcenia. Ale też 
dzięki temu wieloletniemu wy-
siłkowi zabezpieczenie prze-
ciwpożarowe na terenie naszej 
gminy jest bardzo wysoko oce-
niane – mówi wójt Pierzyna.

Prezes Gminnego Związku 
OSP dodaje, że podnoszenie 
poziomu bezpieczeństwa na 
terenie gminy to nie tylko wy-
jazdy strażaków do akcji bo-
jowych i często niebezpieczna 
walka z pożarem. – To przede 
wszystkim ich wysiłek pod-
czas żmudnych ćwiczeń, 
nieustanne podnoszenie kwa-
lifikacji i umiejętności. O po-
ziomie wyszkolenia strażaków 
ochotników z terenu gminy 
Jasienica świadczy chociażby 
to, że nasze strażnice stanowią 
element regionalnego systemu 
ratowniczo-gaśniczego – wy-
jaśnia wójt Janusz Pierzyna.

Dodaje, że jednostki stra-
żackie w gminie Jasienica 
przywiązują nie tylko dużą 
wagę do podnoszenia kwalifi-
kacji swoich dorosłych człon-
ków zespołów ratowniczych, 

lecz także do rozwoju umiejęt-
ności najmłodszych. – Szcze-
gólnie warte jest podkreślenia 
to, że w młodzieżowych druży-
nach pożarniczych działają już 
kilkuletnie dzieci. Dzięki tym 
młodym strażakom możemy 
być pewni, że na terenie naszej 
gminy nigdy nie zabraknie ra-
towników, gotowych nieść po-
moc w każdej chwili – mówi.

Na terenie gminy trady-
cja ochotniczych straży po-
żarnych liczy sobie blisko 
130 lat i należy do jednych 
najstarszych w regionie. Jak 
informuje Roman Mare-
kwica, komendant gminny 
Ochotniczych Straży Pożar-
nych w Jasienicy, mimo, że 
zdarzeń o charakterze ratow-
niczym w ostatnim okresie 
strażacy mieli stosunkowo 
niewiele, to jednak pracy 
im nie brakowało. Czas po-

święcali przede wszystkim 
na ćwiczenia i podnoszenie 
kwalifikacji, m.in. podczas 
obozów szkoleniowych. Ko-
mendant podkreśla też, że na 
przygotowanie drużyn do ak-
cji ratowniczych i gaśniczych 
korzystnie wpływają różnego 
rodzaju zawody sportowe, or-
ganizowane przez organiza-
cje strażackie przy wsparciu 
samorządu gminy.

W gminie Jasienica jed-
nostki OSP działają w 12 
sołectwach: Grodźcu, Iłow-
nicy, Jasienicy, Landeku, 
Łazach, Mazańcowicach, 
Międzyrzeczu Dolnym i Gór-
nym, Roztropicach, Rudzicy, 
Świętoszówce i Wieszczętach. 
Trzy jednostki, w Jasienicy, 
Mazańcowicach i Rudzicy, 
należą do Krajowego Systemu 
Ratowniczo-Gaśniczego, co 
dowodzi wysokiego wyszko-

lenia i dobrego wyposażenia 
strażaków z gminy Jasienica.

Łącznie w gminnych jed-
nostkach działa ponad 820 
członków, z tego ok. 330 może 
brać udział w bezpośrednich 
działaniach ratowniczych. 
Dysponują one ponad 20 sa-
mochodami bojowymi, które 
zostały zakupione w ostatnim 
dwudziestoleciu. Jednostki OSP 
w gminie Jasienica liczą też 160 
członków Młodzieżowych Dru-
żyn Pożarniczych. Przy OSP 
w Jasienicy, Mazańcowicach 
i Międzyrzeczu Dolnym dzia-
łają też orkiestry dęte, znane 
nawet poza granicami regionu, 
bo uświetniają wiele imprez 
tak lokalnych, jak i o szerszym 
zasięgu. W ub.roku na terenie 
gminy Jasienica strażacy wzięli 
udział w likwidacji ponad 250 
miejscowych zagrożeń i ponad 
40 pożarów. (uGJ)

druga działKa 
sprzedaNa

W środę 9 marca w Gmi-
nie Jasienica został prze-
prowadzony przetarg na 
sprzedaż drugiej działki 
w Jasienickiej Niskoemisyj-
nej Strefie Ekonomicznej, 
który zakończył się wyni-
kiem pozytywnym.

Działka nr 104/17 o pow. 
2,1801 ha została sprzeda-
na za wartość 2.925.013 zł 
brutto, firmie INN z Zabrza 
Jak nam wyjaśnił Damian 
Szczepański, prezes INN, 
w tym miejscu zamierza 
wybudować liczące 3-4 tys. 
mkw. powierzchni hale, 
przeznaczone na centrum 
handlowe i usługowe. Dzia-
łająca od 20 lat firma INN 
w ub. roku osiągnęła ok. 40 
mln zł obrotu. Jest przed-
stawicielem producentów 
amerykańskich, brytyjskich 
i  włoskich, wytwarzają-
cych sprzęt dla gastronomii, 
browarów i producentów 

napojów, m.in.  lodówek 
i urządzeń chłodniczych, 
rozlewniczych, czyszczą-
cych, pakujących.   

Centrum INN w Strefie 
Jasienickiej będzie obej-
mować część handlową, 
prezentującą asortyment 
oraz usługową, przezna-
czoną do przeprowadzania 
remontów serwisowanych 
urządzeń i ich odnowień. 
Będzie to nowa siedziba 
firmy. – Obecnie w Zabrzu 
wynajmujemy powierzch-
nię ok. 2,5 tys. mkw. To 
już dla nas za mało, i nie 
mamy możliwości rozwo-
ju. Dlatego pomyśleliśmy 
o Jasienicy i budowie za-
kładu na własnym gruncie 
– wyjaśnia prezes Damian 
Szczepański. Planuje, że 
budowa ruszy w przyszłym 
roku i pod koniec 2017 r. 
firma zacznie pracować już 
w nowym miejscu.

jaNusz pierzyNa,
wójt gminy Jasienica

– Cieszymy się, że nasza inwestycja w 
Strefę ekonomiczną przynosi kolejne 
efekty, widać bowiem duże zaintereso-
wanie wśród kolejnych przedsiębiorców. 
Dla gminy Jasienica oznacza to nowe 
miejsca pracy i dodatkowe wpływy z 

podatków.
Po sprzedaży tej drugiej działki Gmina łącznie uzyskała za grunty w 
Strefie już ponad 6 mln zł. To oznacza, że w pełni odzyskaliśmy nasze 
budżetowe kwoty, jakie wydaliśmy na jej stworzenie. Przypomnę, że 
większość potrzebnych sum – ponad 22 mln zł – uzyskaliśmy z po-
zyskanych środków z funduszy unijnych. Teraz ciągle dysponujemy 
jeszcze 66 hektarami, których sprzedaż w najblizszych latach przynosić 
będzie już czysty zysk.
Ten mój pomysł zrealizowania Jasienickiej Strefy nie byłby możliwy 
bez zgody i zaangażowania radnych tej i poprzednich kadencji. Dzisiaj 
pod tym względem jesteśmy wzorem dla innych samorządów.
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Strażacy w gminie Jasienica kończą cykl spotkań, podsumowujących minioną 5-letnią kadencję.
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semper melior
Wzorem lat poprzednich w gminie Kozy wręczono również w marcu tego roku wyróżnienia „Semper melior – 

zawsze lepszy”. W ten sposób honorowani są młodzi kozianie, którzy czynnie angażują się w działania  

w lokalnym środowisku.
Tegoroczna uroczystość 

wręczenia nagród odbyła się 
w koziańskim Pałacu Czeczów. 
Z grona młodych mieszkańców 
gminy Kozy, którzy nie ukoń-
czyli jeszcze 25. roku życia, 
nominowanych do konkursu 
przez lokalne instytucje i stowa-
rzyszenia, wyłoniono 17 osób. 
Ich ponadprzeciętną aktywność 
oceniono w tej edycji w trzech 
kategoriach: Kultura i sztuka, Pa-
sja oraz Człowiek. Każdy wyróż-
niony otrzymał imienną statuetkę 
i list gratulacyjny.

Wójt gminy Krzysztof Fiał-
kowski postanowił przyznać 
dodatkową nagrodę trzem oso-
bom w poszczególnych katego-
riach. – Młodych kozian, którzy 
wykazują się dużą aktywnością 
społeczną, jest naprawdę sporo. 
Wyróżnianie ich traktuję jako 
formę motywacji. Poza tym 
pomysłowe młode osoby, któ-
re mają swoje zainteresowania 
i pasje, warto promować, a jed-
nocześnie im pomagać – mówi 

„Gazecie Beskidzkiej” wójt Fiał-
kowski.

Określenie „semper melior”, 
tłumaczone z języka łacińskiego 
jako „zawsze lepszy”, oznacza 
dążenie do doskonałości. Dewiza 
nawiązuje do herbu rodu Czeczów, 
na którym we wstędze widnieje 

ów napis. Idea dawnych właści-
cieli koziańskich dóbr przetrwała 
do dziś właśnie m.in. dzięki do-
rocznemu konkursowi. – Młodzi 
ludzie potrafią i chcą przekraczać 
własne granice, czasami zwykłe 
słabości. Robią coś więcej, choć 
wcale nie muszą. To bardzo cenne 

i pożyteczne dla całej społeczno-
ści koziańskiej – podkreśla Marek 
Małecki, dyrektor Domu Kultury 
w Kozach, jeden z pomysłodaw-
ców przedsięwzięcia, które po raz 
pierwszy zorganizowano przed 
kilku laty. (MAN)

gMina kozy

Wyróżnienia „Semper melior 
– zawsze lepszy” w roku 2016 
otrzymali:
●  kategoria „Kultura i sztuka”: 
Paweł Sablik (dodatkowe wyróż-
nienie wójta), Kacper Jura, Ga-
briela Mynarska, Nicola Nosal, 
Wojciech Strączek,
● kategoria „Człowiek”: Dominika 
Bułka (dodatkowe wyróżnienie 
wójta), Joanna Honkisz, Tomasz 
Kinecki, Liliana Smaza, Szymon 
Polakowski, Damian Sołczykie-
wicz,
● kategoria „Pasja”: Alan Bogusz 
(dodatkowe wyróżnienie wójta), 
Natalia Gajowniczek, Justyna Gi-
bas, Dawid Harat, Julia Puchałka, 
Klaudia Skoczylas.

rozBudowa cmeNtarza
Gmina Kozy przystąpiła 

do rozbudowy cmentarza ko-
munalnego w Kozach. Plano-
wane roboty stanowią II etap 
inwestycji zapoczątkowanej 
w 2008 roku.

W I etapie zrealizowano 
budowę miejsc pochówku 
wraz z niezbędną infrastruk-
tura techniczną, w tym: dre-

naż głęboki, odwodnienie 
i oświetlenie terenu. Na tere-
nie cmentarza wybudowano 
również chlorownię, w której 
oczyszczane są wody z drena-
żu głębokiego. Skuteczność 
funkcjonowania chlorowni 
dokumentują obowiązkowe 
badania wody, okresowo wy-
konywane przez laboratorium 
Aqua S.A. w Kobiernicach. 

Wyniki badań zawsze miesz-
czą się w granicach rygory-
stycznych norm. 

Etap II stanowi kontynu-
ację wcześniej wykonanych 
robót. Teren cmentarza komu-
nalnego to około 2800 mkw. 
powierzchni. Powstanie tutaj 
około 300 miejsc pochówku 
dla zmarłych. Przewiduje się, 
że ilość ta zaspokoi potrzeby 
pochówku zmarłych z terenu 
gminy Kozy na około 10 lat. 
Cmentarz zostanie ogrodzony 

od strony ulicy Cmentarnej. 
Będzie to kontynuacja istnieją-
cego już ogrodzenia. Pozostałe 
ogrodzenie wykonane będzie 
z systemowych przęseł prefa-
brykowanych. Do poszczegól-
nych kwater prowadzić będą 
ścieżki z płyt chodnikowych 
betonowych. Pomiędzy groba-
mi przewidziano przejście po 
ścieżkach żwirowych. Teren 
cmentarza oświetlony będzie 
lampami typu parkowego. Dla 
wygody osób odwiedzających 

cmentarz wykonane zostaną 
dwa punkty czerpalne wody. 
Na terenie cmentarza przygo-
towane będzie także utwar-
dzone miejsce pod kontener 
na śmieci.

Nowo wybudowana infra-
struktura techniczna (drenaż 
głęboki i odwodnienie) włą-
czone zostaną do instalacji 
wybudowanych w I etapie 
realizacji. W drodze przetar-
gu nieograniczonego gmina 
Kozy wyłoniła wykonawcę 

robót. O dużym zainteresowa-
niu firm niech świadczy fakt, 
że do przetargu złożono 25 
ofert. W rezultacie postępo-
wania przetargowego gmina 
Kozy podpisała umowę z firmą 
Zakład Instalacyjny Kazmar 
z Roczyn.

Koszt rozbudowy cmen-
tarza komunalnego wyniesie 
prawie 284 tysiące złotych. 
Planowany termin zakończenia 
robót ustalono na 30.09.2016 r.

uRZąD GMiNy KOZy

Życzymy Państwu  
zdrowych, pogodnych  

Świąt Wielkanocnych, 
przepełnionych wiarą, 
nadzieją i miłością. 
Radosnego, wiosennego 
nastroju, serdecznych 
spotkań w gronie 
najbliższych oraz 

wesołego „Alleluja”.

Nagrody 
dla sportowców

Kilkunastu sportowców reprezentujących gminę 
Kozy zostało uhonorowanych za swoje osiągnięcia 
podczas marcowej sesji Rady Gminy.

Końcem ubiegłego roku Rada Gminy Kozy 
podjęła uchwałę w sprawie określenia zasad i try-
bu przyznawania oraz rodzajów i wysokości na-
gród sportowych. Zabezpieczenie środków na ten 
cel w budżecie gminy dało możliwość docenienia 
wyróżniających się sportowców z Kóz. – Nie mie-
liśmy dotychczas takiej podstawy prawnej, która 
umożliwiałaby nam nagrodzenie sportowców. 
A przecież nie brakuje takich zawodników, któ-
rzy gminę Kozy reprezentują godnie i z licznymi 
sukcesami na różnych arenach sportowych – mówi 
Krzysztof Fiałkowski, wójt gminy Kozy.

Przyznanie nagród poprzedzone zostało zło-
żeniem przez zainteresowanych stosownych 
wniosków. Łącznie wpłynęło ich 18. Powołana 
przez wójta gminy komisja wyłoniła 23 lutego 
sportowców, którzy podczas marcowej sesji Rady 
Gminy uroczyście odebrali nagrody z rąk wój-
ta Krzysztofa Fiałkowskiego i przewodniczącej 
Rady Bożeny Sadlik.

Najliczniejsze grono uhonorowanych sportow-
ców to przedstawiciele sportów siłowych – Anna 
Paluszik, Wiesław Wróbel, Grzegorz Drewniany, 
Janusz Witkowski, Tomasz Witkowski, Konrad Ma-
jocha i Marcin Helwig. Samorząd docenił ponadto 
osiągnięcia tercetu pływaków z Kóz – braci Oskara 
i Patryka Blachurów oraz Marcina Malarza. Wyróż-
nieni zostali także: Justyna Konior (lekkoatletyka), 
Karolina Kożdoń (piłka nożna, futsal), Kacper Ko-
nior (kombinacja norweska) oraz Martyna i Mateusz 
Sporyszowie (radioorientacja sportowa). (M)
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Przewodnicząca  
Rady Gminy Kozy                 

Bożena Sadlik

Wójt  
Gminy Kozy

Krzysztof Fiałkowski

Wójt Kóz Krzysztof Fiałkowski wraz z przewodniczącą Rady Gminy Bożeną Sadlik 
wręczyli prestiżowe wyróżnienia w Pałacu Czeczów.
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od malucha do seNiora
Już we wrześniu w Pisarzowicach zacznie działać Klub Dziecięcy „Karol”. Opiekę znajdzie tam 20 maluchów, dzięki 

czemu ich mamy będą mogły wrócić do pracy. Tymczasem działający od dwóch miesięcy klub seniora cieszy się 

wielkim zainteresowaniem emerytów.

Jak wyjaśnia wiceburmistrz 
Stanisław Gawlik, Klub Dziecię-
cy „Karol” ma pomóc w powrocie 
na rynek pracy 15 kobietom, które 
urodziły niedawno dzieci, kolej-
nych 5 kobiet zostanie zatrudnio-
nych jako dotychczas bezrobotne. 
Będzie to rodzaj żłobka dla dzieci 
w wieku od 1 do 3 lat, dla których, 
oprócz opieki, organizowane będą 
także zajęcia dodatkowe z cerami-
ki, muzyki, języka angielskiego.

Na tak pomyślany projekt gmina 
otrzymała dofinansowanie z Regio-
nalnego Programu Operacyjnego 
dla Województwa Śląskiego oraz 
z ministerialnego programu „Ma-
luch 2016”. – To przede wszystkim 
wsparcie dla pracujących matek, 
aby ich maluchy miały zapewnioną 
właściwą opiekę – wyjaśnia wice-
burmistrz.

Na cały projekt gmina pozy-
skała 330 tys. zł dofinansowania, 

całość będzie kosztować 423 tys. 
zł. Prace rozpoczną się w maju. 
„Karol” powstanie w czasie waka-
cji w wolnych pomieszczeniach bu-
dynku OSP w Pisarzowicach, gdzie 
jest także możliwość urządzenia 
na zewnątrz placu zabaw. Oprócz 
adaptacji pomieszczeń i zagospoda-
rowania placu zabaw, projekt prze-
widuje również ogrodzenie terenu 
i urządzenie ścieżek, jak i pokry-
cie wynagrodzenia dla opiekunek 
przez pierwszy okres działalności 
Klubu. Mamy, pozostawiające na 
czas pracy swoje dzieci w Karolu, 
będą płaciły za opiekę, ale kwoty 
nie będą zbyt wysokie. Klub za-
cznie działać od września.

Klub w Pisarzowicach to ko-
lejne przedsięwzięcie gminy Wi-
lamowice, mające służyć pomocą 
w opiece nad potrzebującymi jej 
mieszkańcami. M.in. budżet samo-
rządu dopłaca do żłobka w Starej 

Wsi, szczegółowo zaplanowano 
również rozwiązanie problemu 
6-latków. Rodzice w zdecydowanej 
większości nie są zainteresowani 
wcześniejszym posyłaniem swo-
ich pociech do szkoły, toteż w tym 
roku – podobnie, jak w całej Pol-
sce – klasy pierwsze stałyby puste. 
Dlatego też w ich miejsce powsta-
ną oddziały przedszkolne, dzięki 
czemu wszystkie dzieci od 4. roku 
życia będą miały zapewnioną opie-
kę. – Liczymy, że uda się przyjąć 
również część trzylatków – mówi 
wiceburmistrz Stanisław Gawlik.

Dodaje on, że już dzisiaj myślą 
nad zwiększeniem ilości miejsc 
w przedszkolach, aby za dwa lata 
bez ograniczeń przyjmowane były 
również trzylatki. Plany obejmują 
rozbudowę przedszkola w Danko-
wicach i adaptację pomieszczeń 
dla potrzeb maluchów w szkole 
w Starej Wsi.

Zapewnienie warunków do 
właściwej opieki nad dziećmi – 
od żłobka poprzez przedszkole 
i szkołę – ciągle pozostaje naj-
ważniejszą częścią udzielanego 
mieszkańcom wsparcia. Samo-
rząd zaangażował się jednak 
także w działania na rzecz osób 
starszych. Przypomnijmy, że od 
początku roku prowadzone są 
zajęcia dla emerytów w nowo 
otwartym Domu Dziennym „Se-
nior-Wigor”, urządzonym w za-
adaptowanych pomieszczeniach 
dawnej Ochronki św. Anny. – 
Cały czas mamy jakieś zajęcia. 
Nie sposób się nudzić – powie-
dzieli „Gazecie Beskidzkiej” stali 
uczestnicy zajęć. (Łu)

drogowcy  
już remoNtują

Wykorzystując ciepłą zimę i sprzyjającą 
aurę, ekipy remontowe rozpoczęły prace 
przy naprawie dróg w gminie Wilamowice.

Prace remontowe obejmują przede 
wszystkim likwidację dziur w nawierzch-
ni, jakie powstały podczas zimy. Remonty 
cząstkowe i położenie nakładek bitumicz-
nych na drogach we wszystkich miejsco-
wościach gminy Wilamowice oszacowano 
na ok. 150 tys. zł.

Prace rozpoczęły się również przy re-
montowanej od ub.roku ul. Starowiejskiej 
w Starej Wsi, dzięki czemu jezdnia zosta-
nie poszerzona. Do remontu tej powiatowej 
drogi gmina Wilamowice dołożyła 300 tys. 
zł, sfinansowała również budowę chod-
nika po jednej stronie ulicy, co znacznie 
poprawiło bezpieczeństwo na tej często 
uczęszczanej trasie.

Jak wyjaśnia wiceburmistrz gminy 
Wilamowice Stanisław Gawlik, ekipy 
remontowe rozpoczęły także prace przy 
oczyszczaniu jezdni i studzienek kanali-
zacji burzowej. Zostało też zlecone przy-
gotowanie dokumentacji projektowej do 
kolejnych inwestycji drogowych. Plany 
przewidują modernizację drogi rolniczej 
na ul. Słowackiego w Wilamowicach 
od skrzyżowania z ul. Kościuszki do ul. 
Więźniów Oświęcimia, a przebudowę dróg 
gminnych: ul. Polnej i Dolinowej w Pisa-
rzowicach, a także alei Młyńskiej w Dan-
kowicach – łącznie blisko 4 km dróg. (R)

Ciepła zima pozwoliła na rozpoczęcie kolejnego 
etapu prac przy przebudowie ul. Starowiejskiej 
w Starej Wsi.
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mariaN trela,
burmistrz Wilamowic:

Klub Dziecięcy „Karol” to kolejne 
przedsięwzięcie, która pozwala oto-
czyć nam opieką grupę mieszkańców 
naszej gminy – od najmłodszych do 
najstarszych. My w Wilamowicach 
mamy świadomość, że coraz częściej 
będziemy się spotykać z konieczno-
ścią udzielania wsparcia w różnej 
formie mieszkańcom właściwie w 
każdym przedziale wiekowym. Dla-
tego też nasze działania zmierzają do 
tego, aby organizacja opieki objęła 
każde pokolenie.

uczestnicy zajęć Dziennego Domu „Senior-Wigor” nie mają czasu na nudę.

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy 
pragniemy złożyć wszystkim Czytelnikom 

Gazety Beskidzkiej najserdeczniejsze życzenia, 
aby upłynęły one w atmosferze radości  

i rodzinnych spotkań.  
Życzymy dużo zdrowia, wewnętrznego spokoju 

oraz pomyślności w życiu osobistym  
i zawodowym

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

Stanisław Nycz

Burmistrz  
Wilamowic

Marian Trela

Zastępca  
Burmistrza 

Stanisław Gawlik
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Brzegi jeziora goczałKowicKiego Bardziej otwarte
Jedenastu partnerów podpisało 14 marca w Pszczynie porozumienie o współpracy przy budowie 40-kilometrowej ścieżki rowerowej wokół  

Jeziora Goczałkowickiego.

Porozumienie podpisali 
wicestarosta bielski Grzegorz 
Szetyński oraz Katarzyna 
Adamiec z zarządu Powiatu 
Bielskiego, burmistrz Czecho-
wic-Dziedzic Marian Błachut, 
wiceprezes Górnośląskiego 
Przedsiębiorstwa Wodocią-
gów Mirosław Szemla, a tak-
że przedstawiciele powiatów 
cieszyńskiego i pszczyńskie-
go, reprezentanci gmin Go-
czałkowice-Zdrój, Pszczyna, 
Strumień i Chybie, Górno-
śląskiego Przedsiębiorstwa 
Wodociągów, Uniwersytetu 
Śląskiego oraz Nadleśnictwa 
Bielsko. Uroczyste podpisa-
nie aktu współpracy odbyło 

się w sali sesyjnej Starostwa 
Powiatowego w Pszczynie.

Projekt zakłada budowę 
ścieżki rowerowej o długości 
ok. 42 km i szerokości 2,5 m. Na 
zdecydowanej większości trasa 
ma być asfaltowa. Dodatkowo 
powstaną wypożyczalnie rowe-
rów, miejsca odpoczynku, place 
zabaw oraz tablice informujące 
o zlokalizowanych w pobliżu 
atrakcjach turystycznych.

Samorządy wspólnie wy-
znaczyły już wstępny przebieg 
trasy. Przede wszystkim ma 
ona przebiegać jak najbliżej 
Jeziora Goczałkowickiego. 
Ma też być bezpieczna dla 
użytkowników, dlatego bę-

dzie prowadzić głównie wała-
mi, koroną i dawną tzw. drogą 
technologiczną. Jednocześnie 
trasa wokół jeziora ma tak 

przebiegać, aby tysiące ro-
werzystów korzystało z niej 
w sposób bezpieczny dla śro-
dowiska, przede wszystkim 

siedlisk ptaków oraz urządzeń 
technicznych zbiornika. Użyt-
kownikami trasy będą nie tylko 
rowerzyści, ale także biegacze, 
a być może i triathloniści.

Utworzenie tak długiej tra-
sy rowerowej o wyjątkowych 
walorach krajobrazowych 
i przyrodniczych pozwoli na 
przygotowanie oferty tury-
stycznej i rekreacyjnej, a tym 
samym na ożywienie terenów 
wokół tej jednej z większych 
atrakcji regionu. Już teraz 
w pobliżu zbiornika przebiega 
kilka dużych tras rowerowych, 
niezwykle atrakcyjnych pod 
względem przyrodniczym, do-
datkowo w ich pobliżu, na te-

renie gmin okalających akwen, 
znajduje się wiele ciekawych 
dla turystów miejsc.

Ścieżka mogłaby powstać 
w ciągu najbliższych dwóch 
lat. Szacunkowy koszt jej 
utworzenia wyliczono na ok. 
10 mln zł. Zdecydowana więk-
szość tej kwoty ma pochodzić 
z dofinansowania z funduszy 
europejskich w ramach pro-
gramu Interreg V-A Republi-
ka Czeska – Polska. Będzie 
to możliwe dzięki znalezieniu 
partnerów po stronie czeskiej, 
a więc samorządów Hawirzo-
wa i Karwiny, planujących po-
dobną inwestycję nad Jeziorem 
Cierlicko. (Łu)

czyste autoBusy dla oBu miast
Nowoczesne i przyjazne 

dla środowiska autobusy 
jeszcze w tym roku mają 
wyjechać na ulice Bielska-
-Białej. Podobną proekolo-
giczną inwestycję realizują 
Czechowice-Dziedzice.

Przetarg na zakup 50 no-
wych autobusów ogłosił w tym 
miesiącu Miejski Zarząd Ko-
munikacyjny w Bielsku-Bia-
łej, który wspólnie z Miejskim 
Zarządem Dróg ma za zadanie 
realizować w najbliższych la-
tach projekt, dotyczący rozwo-
ju zrównoważonego transportu 
miejskiego na terenie Bielska. 
Zamówienie przetargowe 
obejmuje dostawę 38 wozów 
o długości około 12 metrów, 
oraz dodatkowo dziesięciu 
jeszcze większych (ok. 18 m) 
i dwóch mniejszych.

Co ważne, flota miejskiej 
komunikacji wzbogaci się nie 
tylko ilościowo. Zakupione 
przez gminę niskopodłogo-
we autobusy będą przyjazne 
zarówno dla podróżujących, 
jak również dla środowiska 
jako pojazdy niskoemisyjne. 
Wszystkie mają być fabrycz-
nie nowe i produkowane seryj-

nie. Wymogiem wynikającym 
z przetargu jest zamontowany 
w nich system monitoringu 
oraz klimatyzacja.

Pierwsza partia pojazdów 
ma trafić do stolicy Podbe-
skidzia jeszcze w tym roku. 
Pieniądze na transport za-
gwarantowane zostaną m.in. 
z Regionalnych Inwestycji 
Terytorialnych Subregionu 
Południowego Województwa 
Śląskiego na lata 2014-2020. 
Całkowity koszt inwestycji 
przewidziano na ponad 78 
mln zł. Na tę kwotę składa 
się także wdrożenie w autobu-

sach zintegrowanego systemu 
dynamicznej informacji pasa-
żerskiej.

Bielsko nie jest jedynym 
miastem w regionie, które 
prowadzi działania na rzecz 
unowocześnienia transportu 
miejskiego. Na nabycie ni-
skoemisyjnych autobusów 
zdecydowały się również Cze-
chowice-Dziedzice, gdzie 
Przedsiębiorstwo Komunika-
cji Miejskiej końcem ub.roku 
konsultowało podobne rozwią-
zanie z mieszkańcami. Nowe 
czechowickie autobusy, trzy 
o napędzie hybrydowym oraz 

cztery z silnikiem Diesla, speł-
niającym restrykcyjne normy 
emisji spalin Euro 6, mają zo-
stać wyposażone w monitoring 
i klimatyzację, a także w urzą-
dzenia ułatwiające osobom 
niepełnosprawnym korzystanie 
z komunikacji. Podobnie, jak 
ma to miejsce w już jeżdżących 
autobusach, w nowych wozach 
również ma działać bezprze-
wodowy i darmowy dostęp do 
Internetu. Wniosek o dofinan-
sowanie projektu został złożony 
przez PKM w lutym. Zadanie 
opiewa w całości na kwotę po-
nad 10 mln zł. (MAN)

dla Natury Na uczczeNie 
reformacji

Ks. Jan Byrt, ewangelicki 
pastor ze Szczyrku Salmopo-
lu, rozpoczął wiosenne wie-
szanie budek dla ptaków. 
Chce, aby do przyszłej wio-
sny – roku 500-lecia Refor-
macji, zawisło w Beskidach 
pół tysiąca budek dla pta-
ków.

Jak wyjaśnia ks. Byrt, pro-
jekt wieszania budek dla pta-
ków realizuje każdej wiosny 
od 2011 r. – Każdego dnia 
wieszamy po kilka budek dla 
ptaków w Szczyrku Salmo-
polu. To dlatego, że właśnie 
w tym okresie ptaki się poja-

wiają i szukają miejsca. My 
im takie miejsca przygotowu-
jemy każdej wiosny. To taki 
nietypowy projekt, ale piękny 
– mówi proboszcz parafii lu-
terańskiej w Szczyrku.

Tę ekologiczną, służącą na-
turze akcję połączył z uczcze-
niem Reformacji. W przyszłym 
roku bowiem upłynie 500 lat 
od wystąpienia Marcina Lu-
tra ze swoimi zmieniającymi 
Kościół tezami, co dało po-
czątek Reformacji. Ks. Byrt 
zapowiada, że do tego czasu 
będzie wisieć już 500 budek 
dla ptaków. (R)

Ks. Jan Byrt ze Szczyrku Salmopolu znany jest z licznych akcji. Tym razem 
jego projekt wspiera rozwój beskidzkich ptaków.

Wielki akwen wodny stanowi jedną z większych atrakcji regionu.
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Bielskie MZK stopniowo wycofuje stare autobusy, zastępując je wozami coraz bardziej przyjaznymi dla 
środowiska.
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edUkacJa

Już 70 lat szkoła kształci kadry techniczne dla przemysłu naszego miasta oraz 
pracowników dla rzemiosła i usług. Od 44 lat siedzibą szkoły są budynki zlokalizowane 
przy ulicy Traugutta 11. Obecnie oferowane są atrakcyjne i nowoczesne kierunki 
kształcenia. 

W Technikum, które należy do grupy najlepszych 
techników w Polsce dużym zainteresowaniem 
i popularnością cieszą się takie zawody jak:

▶ technik mechatronik
▶ technik mechanik
▶ technik logistyk
▶ technik informatyk
▶ technik żywienia i usług gastronomicznych
▶ technik usług fryzjerskich
▶ technik hotelarstwa
▶ technik handlowiec

Zasadnicza Szkoła Zawodowa kształci kadry  
dla rzemiosła i usług. Corocznie otwierane są klasy, 
gdzie można uzyskać zawód:

▶ kucharza
▶ sprzedawcy
▶ mechanika-montera maszyn i urządzeń – praktyka w tym zawodzie  
odbywa się na warsztatach szkolnych oraz 
▶ wszystkie inne zawody, w których uczeń znajdzie sobie praktykę zawodową. 

Zespół Szkół Technicznych i Licealnych zaprasza wszystkich absolwentów gimna-
zjów do kontynuowania nauki w murach tej szkoły, gdzie zapewniona jest przyjazna 
atmosfera, bezpieczeństwo i wysoki poziom przygotowania zawodowego.

Zespół Szkół Technicznych 
i Licealnych im. Stanisława Staszica 

w Czechowicach-Dziedzicach

43-502 Czechowice-Dziedzice, ul. Traugutta 11
tel. 32 2152928  - centrala; tel./fax 32 21529 27 – sekretariat

e-mail: zstil@zstil.eu; dyrekcja:  sekretariat@zstil.eu
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święta zieloNe i Białe
Zieleni na wielkanocnym stole nie może brakować – także w świątecznej jajecznicy – podobnie jak jajek, 

białego sosu chrzanowego i białego barszczyku z białą kiełbasą. O przygotowaniach do Wielkanocy  

na Śląsku Cieszyńskim opowiada Genowefa Kopeć, szefowa Koła Gospodyń Wiejskich z Międzyrzecza 

Dolnego w gminie Jasienica.

Genowefa Kopeć wraz z pa-
niami z międzyrzeckiego Koła 
Gospodyń Wiejskich od wielu 
lat bierze udział w organizowa-
nych przez Bielskie Starostwo 
Powiatowe konkursach „Nasze 
kulinarne dziedzictwo”. Z tego 
powodu, że pochodzi z Mię-
dzyrzecza Dolnego, zawsze 
podczas tych spotkań prezen-
tuje tradycje kulinarne Śląska 
Cieszyńskiego. Toteż pytana 
o zwyczaje związane z przygo-
towaniem wielkanocnego stołu 
w pierwszej kolejności mówi 
o „murzinie”.

Osobom spoza tego krę-
gu murzyn może kojarzyć 
się z popularnym, słodkim 
wypiekiem. Ale w tym rejo-
nie Podbeskidzia i Beskidów 
murzyn oznacza ciasto mniej 
słodkie, za to zdecydowanie 
bardziej treściwe. „Murzina” 
przygotowuje się jako ciasto 
drożdżowe z mąki pszennej 
i żytniej, a każda gospodyni 

ma wypracowane od pokoleń 
własne jego proporcje. Co naj-
ważniejsze, takie ciasto przed 
włożeniem do piekarnika fa-
szeruje się kawałkami kieł-
basy, szynki, przerośniętego 
boczku, rozkładając je równo-
miernie w formie.

Murzyn stanowi o spe-
cyfice wielkanocnego stołu 
w tym regionie, ale Genowe-
fa Kopeć zaznacza, że każde 
śniadanie w Niedzielę Zmar-
twychwstania zaczyna się od 
jajecznicy – całkiem zwykłej, 
choć wiele gospodyń do masy 
jajecznej dodaje też mleko, 
niektóre również roztrzepu-
ją ją z mąką. – Jajecznica to 
jak karp na Wigilię. Ale musi 
być zielona, a więc z pokro-
jonym szczypiorkiem, tym 
pierwszym, który już zdążył 
wyrosnąć w ogródku – za-
znacza gospodyni. Zieleń na 
wielkanocnym stole, to także 
bukszpan i bazie, przyniesio-

ne z ogródka, oraz „łączka” 
z wysianego na tydzień przed 
Świętami owsa, które zdążyło 
zakiełkować i się zazielenić.

Kolejnym daniem, bez któ-
rego trudno sobie wyobrazić 
wielkanocny stół, jest biały 
barszczyk, koniecznie z białą 
kiełbasą i gotowanym jajkiem. 
Z tego względu tak naprawdę 
przygotowania do tego wyjąt-

kowego śniadania zaczynają 
się co najmniej tydzień przed 
Świętami. Na żurek trzeba bo-
wiem najpierw zakisić zakwas, 
przygotowany z razowej żyt-
niej mąki, rozrobionej w prze-
gotowanej, ciepłej wodzie, do 
której gospodyni dodaje skór-
kę od chleba, ząbek czosnku 
i przyprawy. Po tygodniu za-
kwas jest gotowy, gotuje się go 

wraz z białą kiełbasą, podbiela 
śmietaną i podaje wraz z ugo-
towanym i przekrojonym jaj-
kiem.

Tego dnia na świątecz-
nym stole w ogóle nie może 
zabraknąć jajek, które poda-
wane są w każdej postaci. 
O jajecznicy już wspomina-
liśmy, jajka są obecne także 
jako pisanki, najczęściej ko-
lorowane w łupinkach po ce-
buli, na których najzdolniejsi 
członkowie rodziny nożykiem 
lub nawet szpilką wydrapują 
świąteczne elementy – dowol-
ne, bo w tym wypadku nie ma 
ścisłych reguł.

Gotowane jajka dodaje 
się też do innego, obowiąz-
kowego tego dnia na stole, 
kulinarnego elementu – sosu 
chrzanowego. Genowefa Ko-
peć poleca do przygotowania 
chrzan z własnego ogródka, 
świeżo wykopany, ale kto 
go nie ma pod ręką, może 
użyć kupionego w sklepie. 
Najważniejsze, aby świeżo 
go zetrzeć i dodać do niego 
rozdrobnione gotowane jajko 
i trochę śmietany.

Taki sos wybornie smaku-
je z wędlinami. – Wiele osób, 
tak, jak bywało to dawniej, 
na Wielkanoc we własnym 
zakresie przygotowuje wędli-
ny. Jeśli ma swojego świnia-
ka to jeszcze przed Wielkim 

Tygodniem mięso najpierw 
pekluje przez tydzień, a po-
tem przed samymi Świętami 
wędzi. Dzięki temu w koszy-
ku do święcenia, a potem na 
wielkanocnym stole, nie bra-
kuje szynek i kiełbas – wyja-
śnia gospodyni.

Oczywiście, jak wszędzie 
wielkanocny stół ozdabiają ba-
ranki z ciasta, piaskowe baby, 
mazurki i innego rodzaju cia-
sta. Genowefa Kopeć zwraca 
uwagę, że często pojawia się 
też danie, kojarzone z Wigilią 
– barszczyk czerwony. – Nie 
zawsze na niedzielne śniada-
nie, czasami zostawia się go 
na później, na Poniedziałek 
Wielkanocny – zaznacza.

Barszczyk czerwony przy-
gotowuje się nieco odmiennie, 
niż zazwyczaj, z zakwasu. Po-
krojone buraczki zalewa się 
ciepłą wodą ze skórką chleba 
i ząbkiem czosnku i zostawia 
na tydzień do zakiszenia. Tak 
przygotowany barszczyk do-
daje się do gotującego roso-
łu, najlepiej ugotowanego na 
kości. Trzeba jednak uważać, 
zakwas wlewać w ostatniej 
chwili i gotować bardzo krót-
ko. – Inaczej straci swój ład-
ny, czerwony kolor – mówi 
gospodyni. Barszczyk – już 
tradycyjnie – należy podać 
z krokiecikami lub paszteci-
kami w cieście. (uGJ)

tradycJe

ReklaMa

Genowefa Kopeć (z prawej) z paniami z Koła Gospodyń Wiejskich w Między-
rzeczu Dolnym często prezentuje kulinarne tradycje swojej miejscowości.
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słyNNy treNer popracuje z uczNiami
Pomimo licznych obowiązków zawodowych znakomity trener skoków narciarskich Hannu Lepistoe ponownie odwiedzi 

szczyrkowską Szkołę Mistrzostwa Sportowego Sportów Zimowych. Były szkoleniowiec polskiej kadry i Adama Małysza 

wyraził chęć kolejnej konsultacji trenerskiej w placówce, zlokalizowanej w Buczkowicach.

Początkiem marca najlepsi 
skoczkowie zawitali do Wisły, by 
rywalizować w zawodach Pucharu 
Świata. Prestiżowa część zmagań 
w kalendarzu sezonu 2015/2016 
przyciągnęła również wiele zna-
nych postaci, wśród nich był do-
skonale znany polskim kibicom 
fiński trener Hannu Lepistoe.

Obecnie były szkoleniowiec 
biało-czerwonych ma sporo cza-
sochłonnych zajęć. Współpracuje 
ze stacją Eurosport jako ekspert, 
działa w rodzimym związku nar-
ciarskim, został ponadto włączo-
ny do komitetu organizacyjnego 
mistrzostw świata w narciarstwie 
klasycznym, które w przyszłym 
roku odbędą się w Lahti.

Mimo swoich obowiązków, tre-
ner Lepistoe znalazł czas, by po raz 
kolejny odwiedzić Szkołę Mistrzo-
stwa Sportowego Szczyrk w Bucz-
kowicach. Bywał tu już w latach 

poprzednich. Pierwsze zaproszenie 
do placówki przyjął w 2012 r., od 
jesieni tegoż roku jeszcze dwukrot-
nie przyjeżdżał na szkoleniowe kon-
sultacje do szkoły. – Bardzo cenimy 
sobie bliską współpracę z Hannu, 
który też chętnie do nas wraca. Za 
każdym razem przekazuje naszym 
trenerom i zawodnikom coś nowe-
go, jednocześnie motywuje wszyst-
kich do wytężonej pracy – mówi 
Jarosław Konior, dyrektor SMS-u.

Fiński trener do szkoły zawitał 
na kilka godzin. Zapowiedział chęć 
przyjazdu na tygodniowe konsul-
tacje już jesienią bieżącego roku. 
Niewykluczone, że będzie towarzy-
szył mu słynny skoczek Janne Aho-
nen, aktualnie trenujący pod okiem 
Lepistoe. – Dla naszych uczniów 
byłaby to doskonała okazja, by zo-
baczyć na żywo treningi jednego 
z najlepszych skoczków w historii 
– cieszy się dyrektor Konior.

Podczas krótkiej wizyty w Be-
skidach Hannu Lepistoe wziął rów-
nież udział w podsumowaniu 
tegorocznych zawodów LOTOS 
Cup, przeznaczonych dla utalen-
towanych polskich skoczków. 
Nagrodził m.in. podopiecznych 

SMS Sportów Zimowych Szczyrk. 
– Potencjał polskich skoków jest 
ogromny. Moim zdaniem słabsze 
wyniki Polaków w obecnym se-
zonie to tylko chwilowa obniżka 
formy – stwierdził doświadczony 
trener. (MAN)

sPort

ReklaMa
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Podczas pierwszej z wizyt w Szkole Mistrzostwa Sportowego trener Hannu Lepistoe 
znalazł czas dla dziennikarzy. Na zdjęciu w rozmowie z Marcinem Niklem, redaktorem 
naczelnym „Gazety Beskidzkiej”.

aKademia przy stołach

W Kozach rozpoczęła działalność szkółka te-
nisa stołowego. Pierwsze marcowe zajęcia przy-
ciągnęły młodych adeptów tej dyscypliny sportu.

Tenis stołowy w Kozach ma bogate tradycje. 
Organizatorzy zajęć w ramach akademii liczą, 
że wielu młodych adeptów pójdzie w ślady 
zawodników, którzy jeszcze do niedawna wy-
stępowali na szczeblu I ligi. Jak podkreślają, 
treningi przeznaczone są już dla dzieci w wieku 
powyżej 8 lat. Uczestnicy swoje umiejętności 
doskonalić będą każdorazowo pod okiem pro-
fesjonalnego instruktora tenisa stołowego.

Zajęcia pingpongowej akademii w Kozach 
odbywają się w każdym tygodniu we wtorki 
i czwartki od godz. 17 do 19 w hali koziań-
skiego Centrum Sportowo-Widowiskowego. 
Zapisów dokonać można telefonicznie (606-
324-026) lub przed samymi treningami. (R)

Tenis stołowy to jedna z najbardziej popularnych dys-
cyplin sportu wśród kozian. Od kilku lat w ligowych 
szrankach uczestniczy zespół Orzeł Mirex Kozy.
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przygotowaNia do wielKaNocy
W całym regionie organizacje, stowarzyszenia, szkoły, przedszkola oraz ośrodki kultury przygotowują się do Świąt Wielkanocnych. Niemal w każdej gminie 

zostały zorganizowane kiermasze świąteczne, na których można było kupić świąteczne ozdoby, pisanki, kartki i inne wytwory rękodzieła artystycznego. Zazwyczaj 

cały dochód, uzyskany ze sprzedaży tych dzieł przeznaczany był na jakiś szczytny cel.

Święta

paschaliKi i KoszyKi
Pisanki, paschaliki, a więc niewielkie świece paschalne, koszyki, kurczątka, 
kartki i wiele innych świątecznych przedmiotów pod okiem opiekunów 
wykonali pensjonariusze Ośrodka Mieszkalno-Rehabilitacyjnego Stowa-
rzyszenia „Razem” w Bestwinie. Jednym z autorów prac był widoczny na 
zdjęciu Dawid. Prace zostaną sprzedane podczas kiermaszu, który zostanie 
zorganizowany w najbliższą środę 23 marca w budynku urzędu Gminy 
Bestwina, a także na stoisku w bielskim supermarkecie budowlanym Leroy 
Merlin. (Łu)

wilamowsKie pisaNKi
W Dziennym Domu „Senior-Wigor” w Wilamowicach od dwóch tygodni 
trwają przygotowania do Świąt. Podopieczni przygotowali wiele ozdób 
wielkanocnego stołu. W pracy przoduje zwłaszcza pani Krystyna, utalen-
towana plastycznie. Wykonała wiele ozdób, przede wszystkim barwnych 
pisanek, stworzonych różnymi technikami. – Wymaga to czasu i dużej 
cierpliwości – uśmiecha się autorka prac i inicjatorka przedświątecznej 
aktywności seniorów. (MN)
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z aresztu dla dzieci
W poniedziałek i wtorek 14 i 15 marca w bielskim Starostwie Powiatowym 
urządzono kiermasz świąteczny. Można było kupić wielkanocne ozdoby, 
wykonane przez osoby osadzone w bielskim Areszcie Śledczym, zaś cały do-
chód z kiermaszu został przekazany na pomoc dla chorych dzieci w bielskim 
Szpitalu Pediatrycznym. Osadzeni w bielskim areszcie do pomocy dzieciom 
w ten sposób włączyli się już po raz trzeci. Jak wyjaśnia Małgorzata Szwed, 
prezes Fundacji „Razem dla Dzieci”, już w ub.roku cały dochód z kiermaszu 
został przekazany Fundacji, wspierającej Szpital Pediatryczny. (Ł)

Fo
to

: M
iR

oS
ła

w
 łu

ka
Sz

uk

sKorupKi Na wielKaNocNy stół
Dzieci z Bielowicka w gminie Jasienica na dwa tygodnie przed Świętami 
przygotowały stroiki w skorupce i koszyki z „recyklingu”, czyli kolorowego 
papieru gazetowego. Praca przebiegała pod okiem opiekunów w udo-
stępnionej na ten czas „Sołtysówce”, czyli sołeckiej świetlicy. Te ozdoby 
posłużą do przystrojenia wielkanocnych stołów w Niedzielę Wielkanocną.
W Niedzielę Palmową w „Sołtysówce” w Bielowicku można było kupić część 
tych świątecznych ozdób, przygotowanych przez dzieci, podczas specjalnie 
z tej okazji zorganizowanego kiermaszu świątecznego. (R)
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Kozy w jajeczKach
Ciekawa praca uczennicy klasy i Natalii Majewskiej została nagrodzona 
w konkursie na Wielkanocną Kartkę Świąteczną, który zorganizowano 
w Kozach. Dzieci i młodzież z koziańskich szkół zgłosiły ponad 60 kartek 
świątecznych, których zadaniem była świąteczna promocja gminy. Co 
istotne, wszyscy uczestnicy wykazali się artystycznym kunsztem i po-
mysłowością. (MN)
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w dzień KoBiet o świętach
Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Starej Wsi już na początku marca 
przy okazji obchodów Dnia Kobiet wprowadziły się w świąteczny nastrój. 
Stało się tak za sprawą pięknie i smacznie przygotowanych potraw oraz 
ozdób wielkanocnych. Zebranie miało charakter sprawozdawczy, toteż 
gospodynie zajęły się sprawami organizacyjnymi. (R)
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ręKodzieło w galerii Na zdrojowej
Do piątku 25 marca Ośrodek Promocji Gminy Jaworze zaprasza na 
Kiermasz Wielkanocny. W Galerii na Zdrojowej można zakupić jajka 
wielkanocne, zdobione różnymi technikami, ozdoby, stroiki, kartki 
świąteczne i inne wytwory rękodzieła artystycznego, np. widoczną 
na zdjęciu filiżankę. (Łu)
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pisaNKi i ciasteczKa  
Na pamiątKę reformacji
Parafia ewangelicka w Szczyrku Salmopolu realizuje wiele projektów 
związanych z przypadającym w przyszłym roku jubileuszem 500-lecia 
Reformacji. Jak wyjaśnia ks. Jan Byrt, proboszcz parafii, jednym z nich 
są pisanki wielkanocne i ciasteczka z elementami reformacyjnymi, m.in. 
Różą Lutra, przygotowane przez parafian. Pisanki wykonały dwie artystki 
z Wisły: urszula Cieślar i ewa Lazar, zaś ciasteczka cukiernik edyta Zwardoń 
z Bielska-Białej. (JB)
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KoNKurs palm wielKaNocNych
W niedzielę 20 marca w kościele św. Apostołów Piotra i Pawła w Szczyrku  
został przeprowadzony konkurs palm wielkanocnych. Organizatorom za-
leżało przede wszystkim na zachęceniu mieszkańców do przygotowania 
palm w tradycyjny dla tego regionu sposób, ale też na daniu możliwości 
wykazania się pomysłowością w ozdabianiu palm. Palmy oceniono w ka-
tegoriach: najwyższa, tradycyjna oraz współczesna. (R)
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