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Pasje 

Wiosna na całego

jaWorze

Bieg Po zdrój

Dziesiąte Międzynarodowe Targi 
Ogrodnicze w Bielsku-Białej jak co 
roku przyciągnęły pasjonatów wszel-
kiego rodzaju ogrodnictwa. W tym 
roku głównym tematem imprezy była 
ekologiczna produkcja warzyw i zago-
spodarowanie odpadów ogrodniczych 
w przydomowych kompostownikach.
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Rusza wymiana 
odcinka 
magistrali 
wodociągowej w 
Kaniowie. Dzięki 
temu w całej 
gminie poprawi 
się jakość wody, 
pobieranej z 
własnego ujęcia 
w jednym z 
pożwirowych 
wyrobisk.

Niezwykła to okazja 
obchodzić jubileusz 103 
lat życia. Pani Aniela 
Kwarciak, mieszkanka 
gminy Wilamowice, 
obchodziła go razem z 
najbliższymi i gośćmi. 
Mimo podeszłego 
wieku jest w świetnej 
kondycji, podczas 
uroczystości na jej cześć 
zatańczyła nawet ze 
swym wnukiem.
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gąBki W jeziorze goczałkoWickim
Biologiczna sensacja w wodach Jeziora Goczałkowickiego – naukowcy z Uniwersytetu Śląskiego 

wykonali zdjęcia wyjątkowych i rzadko pojawiających się okazów gąbek słodkowodnych. Ich obecność  

w wodzie świadczy o jej czystości i obfitości planktonu, a także wskazuje na to, że zbiornik świetnie 

nadaje się do hodowli ryb.

Naukowcy z UŚ od kilku 
lat stale współpracują z Gór-
nośląskim Przedsiębiorstwem 
Wodociągów w Katowicach, 
gąbki odkryli podczas rejsu 
badawczego po Zbiorniku 
Goczałkowickim. Gąbki 
słodkowodne powszechnie 
występują w wodach Afryki 
Północnej, Ameryki Północ-
nej, Azji i Europy. W Pol-
sce osiągają kilkadziesiąt 
centymetrów wysokości lub 
średnicy, w zależności od 
kształtu dostosowującego się 
do podłoża. Ich ubarwienie 
zazwyczaj jest szarobrązowe 
lub żółtawe, zaś przy silnym 
naświetleniu – zielonkawe.

Wyglądem bardziej przypo-
minają rośliny, niż zwierzęta. 
Kolonie gąbek mają kształt 
krzewu i są przytwierdzone 
do podłoża. Są wrażliwe na 
zanieczyszczenia, produkty 
gnicia, takie jak metan i siar-
kowodór, a także na substancje 
toksyczne i oleje, dzięki czemu 
stanowią naturalne wskaźniki 
jakości wody w zbiorniku.

Odżywiają się odfiltrowując 
z wody nano i mikroplankton 
(bakterie, wiciowce, okrzemki, 

bruzdnice i pierwotniaki) oraz 
martwe cząsteczki organiczne. 
Duża liczba gąbek pełni także 
rolę biofiltrów, wychwytują-
cych znaczne ilości zawiesin 
organicznych. Ciałem gąbek 
żywi się wiele bezkręgowców, 
np. skąposzczety oraz larwy 

jętek, chruścików, ochotek, 
które drążą w nich kanały 
i jamy. Na powierzchni ko-
lonii gąbek mogą żyć inne 
organizmy m.in. skorupiaki, 
ślimaki i glony.

W Polsce gąbki zasie-
dlają zwykle płycizny, na 

których ruch wody jest naj-
większy. Zimę przeżywa-
ją w postaci tzw. gemmul 
(pąków zimowych). W Go-
czałkowicach tak dużych 
okazów gąbek słodkowod-
nych nie zaobserwowano od 
wielu lat. (GPW)

młode kadry
nagroda za deBiut
KiNGA KRuczeK  
uczennica z Mazańcowic
najpoprawniej napisała 
tekst o życiu marynarzy 
podczas XV Gminne-
go Konkursu Ortogra-
ficznego w Jasienicy. 
W nagrodę od wójta 
Janusza Pierzyny otrzy-
mała wysokiej klasy 
wieczne pióro.

W konkursie wzięło udział 20 szóstoklasistów, reprezen-
tujących wszystkie szkoły podstawowe w gminie Jasienica. 
Uczniowie musieli napisać dyktando „Życie marynarzy”, 
w którym roiło się od niełatwych wyrazów – gżegżółek, 
trzepoczących żagli, wiatru żłobiącego twarz, czy kurzaw 
Arktyki. – Bardzo cenię sobie wasze starania, aby pielę-
gnować mowę ojczystą i dbać o jej poprawność – mówił 
wójt Janusz Pierzyna do organizatorów, uczestników oraz 
opiekunów polonistów, którzy pomagali uczniom w przy-
gotowaniach do konkursu.

Wójt pogratulował też zwycięzcom, wręczając im nagro-
dy. Kinga z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego zdobyła I miej-
sce, drugie i trzecie miejsce przypadło uczniom z miejscowej 
placówki: Alanowi Szromowi oraz Natalii Koniecznej. Wy-
różnienia otrzymali: Julia Stokłosa ze szkoły w Wieszczętach 
oraz Jagoda Kosińska i Barbara Wodniak z Mazańcowic. 
Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy.

Konkurs ortograficzny jak zwykle zorganizowały nauczy-
cielki z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jasienicy: Kry-
styna Niemiec, Wioletta Machalica i Małgorzata Tlałka. (R)
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wydarzenia

kryminalna noc W BiBliotece

Książnica Beskidzka 
w Bielsku-Białej zaprasza 
w sobotę 14 maja na krymi-
nalną noc.

W programie przewidziano 
m.in. Noc detektywów, a więc 
inscenizację z oględzin miejsca 
zbrodni, przygotowaną przez 
funkcjonariuszy Komendy 
Miejskiej Policji w Bielsku-
-Białej. Ta część rozpocznie się 
o godz. 18., potrwa ok. 1,5 go-
dziny, przewidziana jest jednak 
tylko dla osób, które ukończyły 
16 lat. Od 18 trwać będzie jed-
nak również Biblioteczne Biu-
ro Śledcze, a więc zabawa dla 
najmłodszych, w której mogą 
zostać bibliotecznym detekty-
wem. Gratką dla czytelników 
polskiej prozy będzie spotkanie 
autorskie z Łukaszem Orbitow-
skim, prowadzone przez Jacka 

Piekiełkę, które rozpocznie się 
o godz. 20. Na tą samą porę 
zaplanowano wieczorne czyta-
nie kryminałów „Kryminalne 
Mole”, dwugodzinną akcję ar-
tystyczną przygotowaną przez 
studentów. Od godz. 21.30 do 
północy przewidziano pokazy 
kryminalnego kina.

Wydarzeniom kryminalnej 
nocy w Książnicy Beskidzkiej 
towarzyszyć będą m.in. nocna 
wypożyczalnia, nocne uwal-
nianie książek, audiobooków, 
komiksów, w którym będzie 
można pomóc tym, których 
nie stać na zakup wymarzonej 
pozycji literackiej, a także noc-
na amnestia i przede wszystkim 
wycieczki po zakamarkach 
biblioteki. Na tę ostatnią część 
programu warto wziąć ze sobą 
latarkę. (Ł)

kozy aktualne

Na parkingu przy poczcie 
w centrum Kóz zamonto-
wana została nowa tablica 
z aktualnym rozkładem 
i nazewnictwem ulic na te-
renie gminy.

Dotychczasowa mapa, 
z której korzystać mogli 
mieszkańcy Kóz, jak i przy-
bywający tu goście, była już 
mocno wysłużona, w dodatku 
nie uwzględniała wszystkich 
zmian, jakie dokonały się na 
gminnych obszarach na prze-
strzeni lat. Prócz zaktualizowa-
nego rozkładu ulic w Kozach 
wraz z ich nazwami, na nowej 

konstrukcji znalazł się szcze-
gółowy wykaz szlaków tury-
stycznych, tras nordic walking 
i ścieżek rowerowych. Na ta-
blicy zamieszczone zostały 
ponadto zdjęcia i informacje, 
dotyczące znajdującego się 
w centrum miejscowości Pa-
łacu Czeczów i pałacowego 
parku, szczytu na Hrobaczej 
Łące, czy gminnych obiektów 
sportowych. Jak dowiadujemy 
się w Urzędzie Gminy w Ko-
zach, to duże ułatwienie dla 
osób będących w Kozach po 
raz pierwszy, ale także ciekawe 
zestawienie dla samych miesz-
kańców gminy. (ReD)

W Książnicy pojawią się laboranci kryminalistyczni. Na zdjęciu na miejscu 
zbrodni podczas ćwiczeń.
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region W liczBach

400 groszy
a więc 4 zł – tyle będzie kosztować bilet do Teatru Lalek „banialu-
ka” na przedstawienia „Mister Mølsk” Etienna borgersa z Holandii 
oraz „Herosi z plastiku” Ariela dorona z Izraela. Spektakle będzie 
można obejrzeć 21 maja, tego bowiem dnia teatry publiczne w 
całej Polsce zagrają swoje spektakle w ramach organizowanej 
już po raz drugi akcji biletu za grosze. Tym razem 400 groszy 
nawiązuje do rocznicy śmierci dramatopisarza wszechczasów, 
Williama Shakespeare’a. Sprzedaż biletów rozpocznie się 14 
maja i będzie prowadzona tylko w kasach teatrów. Na spektakle 
grane w ramach akcji „bilet za 400 groszy” jedna osoba może 
kupić maksymalnie dwa bilety.

W tym roku obchody dnia Teatru Publicznego zbiegły się w 
czasie z 27. Międzynarodowym Festiwalem Sztuki Lalkarskiej. 
Najbliższa edycja festiwalu odbędzie się dokładnie w 50. rocz-
nicę jego powstania od 18 do 22 maja. Na bielskich scenach od-
będzie się 40 prezentacji w wykonaniu 22 teatrów z czternastu 
krajów świata (Polski, belgii, Czech, Słowacji, Niemiec, Hiszpanii, 
Holandii, Słowenii, Rosji, Izraela, Ukrainy, Litwy, Włoch i Japonii).
Wszystkie zaproszone do udziału w festiwalu przedstawienia 
reprezentują wysoki poziom artystyczny, szukają nowych sposo-
bów komunikacji z widzem oraz języka artystycznej ekspresji, a 
wielość zastosowanych w nich środków wyrazu często balansuje 
na granicy różnorodnych gatunków i form artystycznych. W pro-
gramie festiwalu znajdą się spektakle skierowane do odbiorców 
w każdym wieku: dzieci, młodzieży i dorosłych. Pokazy w salach 
uzupełnią ogólnodostępne, bezpłatne widowiska plenerowe 
oraz imprezy towarzyszące: warsztaty, wystawy oraz pokazy 
filmów, m.in. pokaz filmów animowanych Jerzego Zitzmana. (R)
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Wiosna rusza na całego
Tysiące kwiatów, bulw, sadzonek, cebulek, nasion, drzewek, krzewów, bylin i roślin rabatowych oraz różnych innych akcesoriów ogrodniczych można było 

obejrzeć na X Międzynarodowych Targach Ogrodniczych „Twój Ogród 2016”, jakie od piątku 22 kwietnia do niedzieli 24 kwietnia trwały na terenach bielskiego 

Zespołu Szkół Ogrodniczych w Bielsku. Choć nie wszystkie rośliny można już zasadzić pod gołym niebem, bo do „zimnych ogrodników” – w tym roku 

przewidziano, że pojawią się 12 maja – zostało trochę czasu, to warto było się zaopatrzyć we wszystko, co rośnie w ogródku czy na balkonie.
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wydarzenia

z Prac Poselskich

Początek sezonu remontóW
Rozpoczynają się remonty dwóch ważnych dróg powiatowych – ulicy Traugutta w Czechowicach-Dzie-

dzicach oraz trasy przez Buczkowice, Kalną i Godziszkę. – To kolejny etap poprawy jakości dróg i tym 

samym komunikacji w naszym regionie – mówi starosta bielski Andrzej Płonka.

Bielski Zarząd Dróg Po-
wiatowych przekazał już 
drogę w gminie Buczkowice 
wyłonionemu w przetargu 
wykonawcy. Chodzi o ciąg 
dróg powiatowych, prze-
biegający przez miejscowo-
ści Buczkowice, Godziszka 

i Kalna w gminie Buczkowi-
ce. Zadanie obejmuje 6-kilo-
metrowy odcinek począwszy 
od ul. Widokowej w Kalnej, 
następnie ul. Żywiecką, Be-
skidzką i Bielską w Godzisz-
ce, kończąc na ul. Lipowskiej 
w Buczkowicach. Termin za-

kończenia robót zaplanowano 
na listopad.

Rozpoczyna się też pierw-
sza część przebudowy drogi 
powiatowej na ul. Traugutta 
w Czechowicach-Dziedzi-
cach. Na odcinku o długości 
ok. 500 m, począwszy od ron-

da w kierunku ul. Węglowej, 
zostanie przebudowana kana-
lizacja deszczowa, powstanie 
też ścieżka rowerowa. Prace 
obejmą również przebudo-
wę chodników, podbudowy 
i nawierzchnie jezdni, budo-
wę sygnalizacji świetlnej na 

skrzyżowaniu z ul. Kaspro-
wicza, nowe oznakowanie 
pionowe i poziome. Od maja 
do końca września odcinek ul. 
Traugutta zostanie zamknię-
ty dla ruchu, a ruch pojazdów 
odbywać się będzie wyzna-
czonym objazdem.

Obie drogi uzyskały do-
finansowanie z Narodowe-
go Programu Przebudowy 
Dróg Lokalnych, z którego 
pieniądze pochodzą z bu-
dżetu centralnego, co jednak 
nie wystarczy na pokrycie 
wszystkich kosztów. Do 
przebudowy dorzucą się więc 

także samorządy powiatowy 
i gminne.

Jednocześnie od jesieni 
w Pisarzowicach trwa prze-
budowa ul. Szkolnej, czyli 
drogi powiatowej z Pisarzo-
wic do Kóz, na odcinku ok. 
1 km od skrzyżowania z ul. 
Nadbrzeżną. Prace planowo 
mają się zakończyć w czerwcu. 
W ub.roku wsparcie z krajo-
wego programu przebudowy 
dróg lokalnych uzyskały mo-
dernizacje ulicy Krakowskiej 
i Karpackiej na granicy Porąb-
ki i Czańca oraz ul. Kęckiej 
w Kozach. (Łu)

Pieniądze  
na zaBytki sakralne
Już kilka parafii na Pod-
besk idz iu  skorzys ta ło 
z możliwości dotacji, jakie 
stworzyło w tegorocznym bu-
dżecie Ministerstwo Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego. 
– Zachęcam kolejne parafie 
do wykorzystania pieniędzy 
z tego programu – mówi 
poseł PiS Grzegorz Puda 
z Sejmowej Komisji Kultury, 
która zwiększyła na ten cel 
ministerialny budżet. 

Przypomnijmy, że sejmo-
wa komisja kultury wsparła 
starania Ministerstwa Kul-
tury i Dziedzictwa Narodo-
wego o zwiększenie kwoty 
przeznaczonej na ochronę 
zabytków w tegorocznym 
budżecie. – Głosowaliśmy za 
takim rozwiązaniem, bo wiele 
starych obiektów sakralnych 
pilnie wymaga naprawy. Dzię-
ki temu budżet ministerstwa 
kultury bardziej uwzględnia 
potrzebę lokalnych społecz-
ności ochrony swojego histo-
rycznego dziedzictwa. Teraz 
staramy się dotrzeć z infor-
macją o takiej możliwości do 
jak największej liczby parafii 
i samorządów – dodaje po-
seł Puda.

są PierWsi chętni

Z kościołów diecezj i 
bielsko-żywieckiej o dota-
cję wystąpiły m.in. parafia 
w Głębowicach w powiecie 
wadowickim, która w koście-
le Najświętszej Maryi Panny 
z Góry Karmel zamierza kon-
tynuować konserwację części 
środkowej ołtarza głównego. 
Z kolei parafia w Nidku koło 
Andrychowa w gotyckim 
kościele drewnianym chce 
kontynuować prace przy 
konserwacji barokowego wy-
posażenia wnętrza. Dotacja 
dla parafii św. Wawrzyńca 
w Grojcu pod Oświęcimiem 
pozwoli jej na przeprowa-
dzenie prac badawczych 
polichromii z XVIII w. oraz 
remont instalacji elektrycz-
nej i ppoż oraz pierwszy 
etap konserwacji polichro-
mii. W powiecie bielskim 
o dotację wystąpiła parafia 
Opatrzności Bożej w Jawo-
rzu na prace konserwatorskie 
dziewięciogłosowych orga-
nów, a parafia Wniebowzię-
cia Najświętszej Maryi Panny 
w Bestwinie na kolejny etap 
konserwacji techniczno-es-
tetycznej ołtarza główne-

go z XVIII w. Większość 
z nich już otrzymały dota-
cje, np. parafii bestwińskiej 
zostało przyznanych 150 tys. 
zł. – Nie do wszystkich pro-
boszczów jednak dotarła in-
formacja, że można starać się 
o podobne fundusze. Dlatego 
w dalszym ciągu zachęcam 
lokalne społeczności w na-
szym regionie o przygotowa-
nie się do złożenia wniosku 
do ministerstwa – dodaje po-
seł Grzegorz Puda.

Złożony wniosek ocenia 
komisja ekspertów, któ-
ra bierze pod uwagę wiele 
czynników, m.in. efekt, jaki 
zostanie osiągnięty po prze-
kazaniu pieniędzy. – Dotacja 
ministerialna może zostać 
przeznaczona nie tylko na 
kompleksowy remont obiek-
tu, ale również na jego część. 
Często bowiem zdarza się, 
że prawdziwą bolączką jest 
choćby przeciekający dach, 
którego fachowa naprawa po-
zwoli ocalić budynek przed 
dalszą degradacją – mówi 
poseł Puda.

Pomoc dla historii
Od początku swojej dzia-

łalności poselskiej zwracał 

on uwagę na potrzebę ma-
terialnej pomocy dla zabyt-
ków, położonych w małych 
miejscowościach. Dotyczy to 
zwłaszcza obiektów sakral-
nych, których miejscowe 
parafie nie są w stanie nale-
życie wyremontować za fun-
dusze, zebrane z pieniędzy 
parafian. Przepisy utrudnia-
ją również wspieranie takich 
działań z budżetów gmin-
nych, nawet wtedy, gdy sa-
morządy są zgodne, że takiej 
pomocy należałoby udzielić.

Dodaje, że dotyczy to 
zwłaszcza obiektów kilku-
setletnich, o dużej wartości 
historycznej i odgrywających 
dużą rolę w życiu lokalnych 

społeczności. W wielu ma-
łych gminach i sołectwach są 
stare kościoły, których war-
tości artystycznej nie da się 
porównać z najbardziej zna-
czącymi zabytkami swojej 
epoki. Ale przez cały okres 
swojego istnienia odgrywa-
ły wielką rolę w integracji 
miejscowej ludności. Służy-
ły bowiem nie tylko celom 
religijnym, ale także krze-
wiły patriotyzm, odbywała 
się w nich nauka szkolna, 
mieszkańcy uczyli się zasad 
nowoczesnego dla tamtych 
czasów gospodarowania. – 
Mają dużą wartość historycz-
ną. Dlatego trzeba zadbać 
o to, aby ich stan techniczny 

nie ulegał dalszej degradacji, 
co często ma teraz niestety 
miejsce – dodaje poseł.

–  Do dzis ia j  w wielu 
mniejszych miejscowościach 
w całej Polsce, spora część 
życia społecznego koncentru-
je się wokół parafii, nie tyl-
ko katolickich. Różne grupy 
korzystają z pomieszczeń 
w domach parafialnych, ko-
ściołach, czy na plebaniach. 
Finansowa pomoc odnowie-
nia substancji materialnej tej 
części dziedzictwa narodo-
wego staje się jednocześnie 
wsparciem dla inicjatyw 
kulturalnych i społecznych 
wielu mniejszych polskich 
ośrodków – uważa poseł. (R)
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andrzej Płonka,
starosta bielski:

Remontowane obecnie drogi w Bucz-
kowicach i czechowicach-Dziedzicach 
to jedne z ważniejszych tras komuni-
kacyjnych w naszym powiatowym sys-
temie drogowym. cieszymy się więc, 
że w najbliższych miesiącach uda się 

przeprowadzić na nich gruntowny remont. cieszymy się tym bardziej, 
że udało się nam pozyskać na przebudowę pieniądze spoza naszego 
powiatowego budżetu. zapewne nie obejdzie się bez utrudnień. To 
nieuniknione, właśnie dlatego, że obie drogi odgrywają tak ważną 
rolę. Po modernizacji przejazd przez miejscowości powiatu bielskiego 
znacznie się jednak poprawi.

ul. Traugutta w czechowicach-Dziedzicach to jedna z najważniejszych tras 
komunikacyjnych w mieście.
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Drogę przez Buczkowice, od centrum miejscowości w kierunku Godziszki  
i Kalnej, każdego dnia przemierza wielu kierowców.
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konkurs Poezji rozstrzygnięty
Aż 750 utworów nadesłano na XIV Ogólnopolski Konkurs Poezji Religijnej „O Palmę”, organizowany 

przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Bestwinie.

Konkurs z roku na rok zyskuje co-
raz większe uznanie. Swoje prace od 
dawna przysyłają już nie tylko twórcy 
lokalni, ale też poeci z całej Polski, 
a coraz częściej również z zagranicy, 
m.in. Wielkiej Brytanii. W tym roku 
jury w składzie: Aliny Świeży-Sobel, 
redaktor „Gościa Niedzielnego”, Ali-
na Macher, redaktor naczelna „Mojego 
Powiatu”, Juliusz Wątroba, poeta i sa-
tyryk, oraz ks. Jacek M. Pędziwiatr, 
dyrektor Beskidzkiego Radia Kato-
lickiego „Anioł Beskidów”, musiało 
wybrać najlepsze wiersze spośród 750 
nadesłanych utworów.

Podczas rozstrzygnięcia konkursu dy-
rektor Biblioteki Teresa Lewczak ogło-
siła nazwiska zwycięzców. W swoich 
kategoriach zwyciężyli: Michał Skow-
ronek z Bytomia za wiersz „Dlaczego?”, 
Marcelina Koncewicz z Tęgoborza za 
wiersze „Mój Aniele”, „***”, „Organi-
stom”, „Twoja Matka”, Danuta Mazur ze 
Świętochłowic za wiersz „Rekolekcje” 
i Piotr Oprzędek ze Stróży za wiersz 

„Już czas”. Agnieszka Handzel z Biel-
ska-Białej za wiersz „Droga Krzyżowa. 
Czternaście łez Matki” otrzymała Na-
grodę Starosty Bielskiego.

Wiersze laureatów zostały opubliko-
wane przez Gminną Bibliotekę Publiczną 
w Bestwinie w okolicznościowym tomiku 
„Już Czas”. (R)

majóWka z atrakcjami

Długi weekend majowy w Ja-
worzu upłynie pod znakiem 
wydarzeń artystycznych i re-
kreacyjnych. Zaplanowano 
je na terenie amfiteatru oraz 
tężni zdrojowej.

„Majówka w Jaworzu” roz-
pocznie się już w ostatnim dniu 
kwietnia. W sobotę o godzinie 
13 wystartuje Rodzinny Rajd 
Rowerowy, na który zapisy po-
trwają od samego południa. Po 
nieco ponad trzech godzinach 
w okolicach jaworzańskiego 
amfiteatru zorganizowany zo-
stanie tor przeszkód, nastąpi 
także oficjalne zwieńczenie 
rajdu i zainaugurowanie części 
artystycznej soboty 30 kwiet-
nia. Wystąpią dzieci ze Szkoły 
Podstawowej z czeskich Ropic 
oraz tamtejszy chór „Godu-
lan”. Gwiazdą wieczoru będzie 
„Mona Lisa”, dla obecnych ja-
worzan i gości przewidziano 
zabawę taneczną.

Nazajutrz od godziny 15.30 
przy tężni zdrojowej będzie 

można posłuchać koncertu 
„Uczeń i Mistrz” w wykonaniu 
nauczycieli i młodzieży Szkół 
Muzycznych z Bielska-Białej 
i Cieszyna. Dalszy przebieg 
pierwszomajowej niedzieli to 
występ młodzieży – gimnazjal-
nej z Jaworza oraz czeskich Tra-
novic. Z kolei o godz. 18 zespół 
„Servoos” zaprezentuje koncert 
„Muzyczne smaki Europy”, by 
następnie zaprosić publiczność 
zgromadzoną w amfiteatrze do 
wspólnej zabawy.

Ciąg dalszy „Majówki w Ja-
worzu” organizatorzy zaplano-
wali na wtorek 3 maja. O godz. 
12 odprawiona zostanie w ko-
ściele Opatrzności Bożej msza 
święta w intencji wszystkich 
mieszkańców Jaworza z oka-
zji 25-lecia samorządności 
administracyjnej gminy. Po 
niej złożone będą kwiaty pod 
miejscami pamięci w centrum 
Jaworza. Od godz. 16 przy 
fontannie solankowej wystąpi 
jeszcze Orkiestra Dęta Diecezji 
Cieszyńskiej. (R)

sienkieWicz  
ilustroWany

Książnica Beskidzka w Bielsku-Białej za-
prasza w środę 4 maja na otwarcie wystawy 
„Ilustracje do dzieł Henryka Sienkiewicza” 
autorstwa ks. Wacława Piszczka. 

Wystawa w Książnicy Beskidzkiej została 
przygotowana z okazji setnej rocznicy śmierci 
Henryka Sienkiewicza. Zostanie na niej po-
kazany zbiór ilustracji do bibliofilskiej edycji 
dzieł polskiego pisarza, którą od 1996 r. wy-
dają Ogólnopolskie Towarzystwo im. Henryka 
Sienkiewicza w Lublinie oraz Wydawnictwo 
Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy 
w Krakowie. Obecnie seria obejmuje dzie-
więć woluminów.

Autorem obrazów, zaprezentowanych na wy-
stawie w Książnicy, jest ks. Wacław Piszczek, 
związany na co dzień ze Zgromadzeniem Księży 
Misjonarzy w Krakowie. Ks. Wacław Piszczek 
jest artystą malarzem, był słuchaczem Akade-
mii Sztuk Pięknych w Krakowie. Swoje prace 
prezentował już podczas licznych wystaw indy-
widualnych i zbiorowych. Jego wkład w rozwój 
kultury polskiej został doceniony Złotym Krzy-
żem Zasługi. Wystawa potrwa do końca maja. (R)

kinoWa Wiosna
Miejski Dom Kultury – 

Kino Świt w Czechowicach-
-Dziedzicach zaprasza na 
przełomie kwietnia i maja na 
festiwal filmowy, w trakcie 
którego wyemitowanych zo-
stanie kilka ciekawych pro-
dukcji.

Wydarzenie pod hasłem 
„Wiosna Filmów” rozpocz-
nie się w piątek 29 kwietnia. 
Tego dnia, od godziny 18, 
czechowickie Kino Świt 
wyemituje trzy filmy – dra-
mat sądowy „Subtelność”, 
przejmującą opowieść o dzia-
łaniach wojennych w Afga-
nistanie oczami dowódcy 
kompanii pt. „Wojna” oraz 
„Wszyscy albo nikt”, tragi-
komedię bazującą na praw-
dziwej historii Hibata Tabiba, 
opowiadającą o miłości ro-
dzinnej i ludziach szukają-
cych ideału w życiu.

Następnego dnia festi-
walowego w Czechowi-
cach-Dziedzicach będzie 
można obejrzeć o godz. 
21.30 serbski film „Dobra 
żona”, przenoszący widzów 

do czasów powojennych. 
W niedzielę 1 maja od godz. 
18 zaprezentowane zostaną 
produkcje „Kwiat wiśni 
i czerwona fasola”, dramat 
ukazujący losy trojga bo-
haterów, oraz „Chevalier”, 
historia sześciu mężczyzn, 
wyruszających na wyprawę 
wędkarską na Morzu Egej-
skim. W kolejne dni – od 
2 do 5 maja – kinowy wie-
czór będzie rozpoczynał się 
o godz. 18. Prócz ponow-
nych emisji wspomnianych 
filmów wyświetlone zostaną 
ponadto: „Fuocoammare. 
Ogień na morzu”, przedsta-
wiający dramat uchodźców 
na wyspie Lampedusa, oraz 
„Fair Play”, historię młodej 
biegaczki Anny, przygo-
towującej się w barwach 
Czechosłowacji do startu 
na olimpiadzie.

Karnety na trzy wybrane 
filmy w cenie 30 zł będzie 
można nabyć od 29 kwietnia. 
Podobnie bilety na pojedyn-
cze produkcje, które kosztują 
od 10 do 15 zł. (MAN)

aktyWna  
młodzież
Młode osoby chcą i potrafią 
pokonywać własne słabo-
ści i ograniczenia. Choćby 
angażując się w społeczne 
inicjatywy. Jedna z nich, 
realizowana przez uczniów 
z Żywca, nosi tytuł „Zwol-
nieni z Teorii”.

Ogólnopolska olimpiada 
„Zwolnieni z Teorii” kie-
rowana jest do studentów 

i uczniów szkół ponadgim-
nazjalnych. Jej cel stanowi 
rozwój praktycznych umie-
jętności uczestników z za-
kresu zarządzania projektami 
oraz zainspirowanie ich do 
aktywności społecznej, po-
przez przeprowadzenie wła-
snego projektu.

Pokłosiem tego stało się 
przedsięwzięcie „Wy/tłu-
macz”, podejmujące problem 
praktycznego wykorzystywa-
nia posiadanych umiejętności 
i przeciwdziałania tzw. blo-
kadzie językowej. Najwięk-
szym wydarzeniem projektu 

młodzieży, zrealizowanym 
w Liceum Ogólnokształcą-
cym nr 1 w Żywcu, była se-
ria wykładów z lingwistyki 
i następująca po niej debata 
z pracownikami naukowy-
mi jednej z bielskiej uczelni 
oraz psychologami.

Ta edycja projektu dobie-
ga aktualnie końca. – Wciąż 
prowadzimy działalność 
w Internecie, gdzie mamy 
znakomity kontakt z naszy-
mi beneficjentami. Nieza-
leżnie od wyniku olimpiady 
na najlepszy projekt jeste-
śmy z siebie zadowoleni. 

I  my zmuszeni byliśmy 
pokonywać swoje słabości 
i ograniczenia, radzić sobie 
z niepewnością i stresem – 
tłumaczą uczestnicy projektu.

Młodzież myśli już o kolej-
nych podobnych inicjatywach. 
– Chcemy zachęcić młodych 
do zaangażowania się w na-
stępną edycję „Zwolnionych”. 
Realizacja projektu wymaga 
poświęcenia, lecz – jak sami 
się przekonacie – można na 
nim tylko zyskać, zarówno 
w latach szkoły, jak i podczas 
studiów, a później zawodowej 
kariery – dodają. (R)

Dyrektor biblioteki Teresa Lewczak i członek jury Alina Świeży-Sobel wręczają nagrodę w jednej z 
kategorii konkursu.

Jak zwykle podczas imprez w jaworzańskim amfiteatrze nie zabraknie 
koncertów muzycznych.
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talenty PoszukiWane
Wszechstronnymi umiejętnościa-

mi można wykazać się w ramach 
kolejnej edycji „Promocji Młodych 
Talentów”. Inicjatywa Domu Kultu-
ry w Kozach ma na celu wyłonienie 
uzdolnionej artystycznie młodzieży.

Młode osoby w wieku do 21 lat 
mogą wziąć udział w tegorocznym 
przedsięwzięciu artystycznym. Do 
13 maja w Domu Kultury w Kozach 
przyjmowane są zgłoszenia chętnych 
do zaprezentowania swoich pasji 
i talentów. Tych przewidziano sze-
roki wachlarz – od recytacji poezji, 
prozy i monodramów, poprzez grę 
na instrumentach, śpiew, czy taniec, 
po prace plastyczne, literackie, fil-
mowe i fotograficzne.

Każdy z uczestników bieżącej 
edycji „Promocji Młodych Talen-
tów” po uprzednim zgłoszeniu bę-
dzie miał maksymalnie 7 minut na 
swoją prezentację. Występy przed 
oceniającą je komisją rozpoczną się 
we wtorek 31 maja o godzinie 17 

w sali widowiskowej Domu Kultury. 
Nazajutrz zostaną ogłoszone wyni-
ki. Regulamin oraz karta zgłoszenia 
dostępne są na stronie interneto-
wej www.domkultury.kozy.pl oraz 
w biurze DK w Kozach. (M)

Podczas poprzedniej edycji młodzi kozia-
nie wykazali się różnorodnymi umiejętno-
ściami. Łącznie odbyły się 23 prezentacje.
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nieszczelne rury do Wymiany
Do końca października potrwa wymiana blisko czterokilometrowego odcinka magistrali wodociągowej w Kaniowie. Dzięki temu 

poprawi się jakość wody w kranach mieszkańców całej gminy.
Inwestycja, współfinan-

sowana z pieniędzy Wo-
j ewódzk iego  Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Katowicach, 
zakłada usunięcie starych, 
azbestowych rur. Nie stwarza-
ją one wprawdzie zagrożenia 
dla zdrowia użytkowników, 
są jednak tak zniszczone, że 
dochodzi do częstych awarii. 
Przy wahaniach ciśnienia, np. 
w okresie przedświątecznym, 
każde zwiększenie ciśnienia 
doprowadza do pęknięć i wy-
cieków, co z kolei powoduje 
straty wody. Jednak przede 
wszystkim awarie stanowią 
prawdziwą uciążliwość dla 
użytkowników. Najpierw bo-
wiem pojawiają się przerwy 
w dopływie wody do kranów, 

a następnie, już po usunięciu 
awarii, przez dłuższy czas 
woda jest zanieczyszczona 
do tego stopnia, że uszko-
dzenia pralek, czy zmywarek 

do naczyń, wcale nie należą 
do rzadkości.

Gmina Bestwina korzy-
sta z własnego ujęcia wody 
pitnej w Kaniowie, utworzo-
nego na jednym ze znanych 
ze swojej czystości akwenów 
po żwirowiskach. Stąd magi-
stralą wodociągową opływa 
wszystkie sołectwa. Wystar-
czy więc, że w jednym miej-
scu powstanie nieszczelność, 
aby odczuli to także użyt-
kownicy nawet w oddalo-
nych obszarach gminy.

Te problemy znikną po 
wymianie starych, zniszczo-
nych rur. Technologię opartą 

na azbeście zastąpią rury wy-
twarzane w tzw. technologii 
PE, z tworzyw sztucznych. Są 
bezpieczne zarówno dla zdro-
wia użytkowników wody, jak 
i środowiska. Wytrzymują też 
znaczne zwiększenie ciśnienia 
i są trwałe, toteż władze sa-
morządowe gminy Bestwina 
liczą, że przez kolejne deka-
dy nie trzeba będzie ponosić 
wydatków na wymienione 
fragmenty sieci.

Prace obejmą rejon ul. 
Torowej i Ludowej w Kanio-
wie, a więc w bezpośrednim 
sąsiedztwie gminnego ujęcia 
wody. Mają się zakończyć 

jeszcze w październiku. Jak 
wyjaśnia wójt gminy Be-
stwina Artur Beniowski, do 
wymiany pozostanie jeszcze 
jeden fragment magistrali, 
zbudowany w technologii, 
wykorzystującej rury azbe-
stowo-cementowe. Liczy, że 
dzięki wsparciu pieniędzy 
z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Katowicach, 
przede wszystkim poprzez 
umorzenie dotychczasowych 
pożyczek na cele ekologiczne, 
uda się tę inwestycję przepro-
wadzić jeszcze na początku 
przyszłego roku. (Łu)

gmina bestwina

Spółka wodociągowa czerpie wodę z ujęcia w Kaniowie.

Wymiana i rozBudoWa sieci WodociągoWej W kanioWie  
etaP i – rejon ul. toroWej i ludoWej

Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
Wartość całkowita zadania: 360 tys. zł.
Wartość dofinansowania: 240 tys. zł.
zakres zadania: wymiana starej sieci wodociągowej azbestowo-ce-
mentowej na sieć Pe.
Łączna długość wymienianej sieci: 3,96 km.
Liczba przyłączanych budynków: 76.

Projekt „wymiana i rozbudowa sieci wodociągowej w kaniowie – etap i – rejon ul. torowej i ludowej”, 
współfinansowany ze środków wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w katowicach.

artur BenioWski,
wójt gminy Bestwina:

To jedna z najważniejszych 
inwestycji w ostatnich latach, 
bardzo wyczekiwana przez 
większość mieszkańców naszej 
gminy, mająca bowiem bezpo-
średni wpływ na ich codzienne 
życie. Dotyczy to nie tylko Ka-
niowa, ale sołectw Bestwinka, 
czy Bestwina. Woda jest bowiem 
dostarczana magistralą, obie-
gającą wszystkie miejscowości. 
Wymiana obejmie najbardziej 
narażony na awarię odcinek, 
tym samym jako użytkownicy 
wody będziemy mniej narażeni 
na przerwy w dostawach.
Liczę, że w przyszłym roku uda 
się wymienić ostatni już azbe-
stowy odcinek magistrali wodo-
ciągowej. Nie będzie to jednak 
oznaczało, że zakończymy inwe-
stycje wodociągowe, bowiem 
w perspektywie zostaje przed 
nami wymiana fragmentów 
zbudowanych z rur stalowych. 
To zadanie nie jest wprawdzie 
tak pilne, jak w przypadku rur 
azbestowych, ale też należy je 
podjąć, aby bardzo dobra woda 
z naszego własnego ujęcia nie 
traciła jakości, przepływając 
przez stalowe rury.

Kaniów słynie ze swych akwenów po żwirowiskach, w których woda ma 
znakomitą jakość.
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BezPieczniej i ładniej
Rusza przebudowa chodni-
ka wzdłuż ul. św. Floriana 
w samym centrum Bestwinki, 
obok strażnicy OSP. Dzięki 
temu poprawi się zarówno 
bezpieczeństwo pieszych, jak 
i estetyka tego miejsca.

Obecnie trwa procedura, 
związana z wyłonieniem wy-
konawcy, same prace mają ru-
szyć w połowie maja. Obejmą 
one usunięcie starego trotuaru 
i ułożenie z kostki bruko-
wej nowego chodnika wraz 
z wykończeniem studzienek 
kanalizacji deszczowej. Jak 
wyjaśnia wójt gminy Bestwi-
na Artur Beniowski, stary 
trotuar nie spełnia już swojej 
roli. – Został zbudowany z płyt 
chodnikowych, które z biegiem 
lat popękały i poprzesuwały 
się. Choć więc formalnie jest 
w tym miejscu chodnik, to 
jednak z powodu nierówności, 
wielu pieszych woli chodzić po 
jezdni, co w oczywisty sposób 
stwarza dla nich zagrożenie od 
przejeżdżających samochodów 

– mówi Artur Beniowski. Do-
daje, że nierówny chodnik 
utrudnia również odśnieżanie 
i utrzymanie go w czystości, co 
tym bardziej czyni go bezuży-
tecznym.

Inwestycja to dalszy ciąg 
przebudowy chodnika wzdłuż 
ul. św. Floriana, przy samej 
strażnicy jest już bowiem 
nowy chodnik, a teraz zosta-
nie zmodernizowany kolejny 
odcinek o długości ok. 200 me-
trów. Ulica to droga powiato-
wa, jak w wielu przypadkach 
przy tego typu inwestycjach, 

bielskie starostwo powiatowe 
wykonuje samą jezdnię, zaś 
władze gminy, na terenie któ-
rej przebiega droga, wspierają 
finansowo budowę chodnika. 
W tym wypadku przebudowa 
chodnika kosztować będzie ok. 
100 tys. zł. – Liczymy, że po 
przebudowie chodnika zosta-
nie nałożona nowa nakładka 
asfaltowa. Cała droga będzie 
tym samym nie tylko bezpiecz-
na dla użytkowników, ale też 
zostanie podniesiona estetyka 
centrum Bestwinki – dodaje 
wójt Artur Beniowski. (Łu)

Nowy chodnik na ul. św. Floriana w centrum Bestwinki przy strażnicy OSP 
powstał już wcześniej, obecne prace obejmą kolejny odcinek.
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Plany BestWińskich strażakóW
Herbert Szeliga ponownie 

został wybrany na stanowisko 
prezesa Zarządu Gminnego 
Ochotniczych Straży Pożar-
nych w Bestwinie. Spotkanie 
wyborcze druhowie wyko-
rzystali również do dyskusji 
o kierunkach rozwoju OSP 
w swojej gminie.

Strażacy z jednostek z gmi-
ny Bestwina należą do jednych 
z najlepszych w całym regionie. 
Dowodzą tego nie tylko regular-
ne ćwiczenia, symulujące auten-
tyczne zagrożenia, jakie mogą 
się pojawić na terenie gminy, 
ale też liczne nagrody i zwycię-
stwa podczas regionalnych, czy 
wojewódzkich zawodów. Co 
warte podkreślenia, strażacy 
z jednostek OSP w Bestwinie 
nie pobierają za swoją działal-
ność ekwiwalentu, za czym sami 
jednogłośnie zagłosowali.

W dyskusji podczas zjazdu 
druhowie podkreślali, że jed-
nostki OSP muszą się rozwijać 
w kierunku ratownictwa ogól-
nego, nie tylko samego gaszenia 
pożarów. Z roku na rok wzrasta 
bowiem liczba zagrożeń innych, 

niż ogniowe. Wypadki samo-
chodowe, nawiedzające gminę 
nawałnice i wichury, zagrożenia 
na licznych tutejszych akwenach 
itp. wymuszają przygotowanie 
się także do takich zagrożeń. 
Wójt Artur Beniowski, jed-
nocześnie członek prezydium 
nowego Zarządu Gminnego 
OSP, zapowiedział, że władze 
gminy wraz z nowym Zarzą-
dem OSP uwzględnią zakup 
kolejnych samochodów, dla 
jednostek w Kaniowie, Janowi-
cach i Bestwince, jak również 
remont strażnicy w Bestwinie 
i termomodernizację Domu 
Strażaka w Bestwince.

Jak podkreśla wójt Artur Be-
niowski, strażacy wykazują ak-
tywność nie tylko podczas akcji 
ratowniczych, ale także włączają 
się w pomoc przy zdecydowanej 
większości imprez, integrują-
cych społeczności sołeckie. – 
Można więc na nich liczyć nie 
tylko w sytuacjach zagrożenia 
życia, a strażnice OSP stają się 
prawdziwymi centrami życia 
społecznego w miejscowościach 
naszej gminy – dodaje wójt. (R)

dWa rekordy 
Polski 
magdaleny 
solich

Magdalena Solich z Be-
stwiny na otwartych mi-
strzostwach Finlandii we 
freedivingu ustanowiła dwa 
rekordy Polski, zaś w kla-
syfikacji generalnej zajęła 
2. miejsce za koleżanką 
z reprezentacji Agniesz-
ką Kalską.

W jednej z konkurencji 
Magdalena Solich przepły-
nęła pod wodą 164 m, tym 
samym ustanawiając nowy 
rekord Polski. W katego-
rii DYN rywalizacja miała 
dużo bardziej dramatyczny 
przebieg. Najpierw Agniesz-
ka Kalska przepłynęła 205 
m, poprawiając rekord Pol-
ski o 2 metry. Startująca po 
niej Magdalena Solich prze-
płynęła z kolei 210 metrów, 
bardzo szybko odbierając 
rekord koleżance.

Zawody odbyły się na 
początku kwietnia w Turku 
w Finlandii. (R)
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są miejsca W Przedszkolach
Mimo tego, że zdecydowana większość sześciolatków pozostanie w przedszkolach, gmina Jasienica tak 

zorganizowała pracę swoich placówek oświatowych, że wystarczyło miejsca także dla trzylatków. Wójt 

Janusz Pierzyna zadecydował bowiem o powstaniu pięciu dodatkowych oddziałów przedszkolnych dla 

dzieci trzyletnich.

Dzięki temu wszyscy chęt-
ni z terenu gminy będą mogli 
skorzystać z opieki przedszkol-
nej. Jak informuje Urszula 
Bujok, dyrektor Gminnego 
Zespołu Obsługi Szkół i Przed-
szkoli w Jasienicy, porównując 
z poprzednimi latami, w zbli-
żającym się roku szkolnym 
2016/2017 będzie mniej klas 
w szkołach podstawowych, 
natomiast zwiększy się liczba 
oddziałów przedszkolnych. Te 
zmiany wynikają z noweliza-
cji ustawy o systemie oświaty 
oraz sytuacji demograficznej 
w gminie Jasienica, do których 
placówki oświatowe dostoso-
wały swoją strukturę.

Do końca marca trwała re-
krutacja do przedszkoli i klas 
pierwszych szkół podstawo-
wych w publicznych placów-
kach oświatowych gminy 
Jasienica, która potwierdziła 
konieczność dokonania zmian 
w organizacji. Liczba oddzia-
łów przedszkolnych zostanie 
powiększona ze względu na 
to, że w przedszkolach pozo-
stanie dużo dzieci sześciolet-
nich. Wójt Janusz Pierzyna 
dodatkowo uznał, że należy 
też – zgodnie z życzeniem 
rodziców – zapewnić opiekę 
wszystkim zgłoszonym dzie-
ciom trzyletnim. Tym samym 
powstanie pięć dodatkowych 

oddziałów dla dzieci trzylet-
nich.

Natomiast ze względu na 
małe zainteresowanie rodziców 
rozpoczęciem nauki w szkole 
dzieci sześcioletnich o 14 od-
działów zmniejszy się liczba 
klas pierwszych. W większości 
szkół zostanie utworzona jedna 
tylko klasa pierwsza. Wyjątek 
stanowią dwie szkoły: Zespół 
Szkolno-Przedszkolny w Ma-
zańcowicach, gdzie powsta-
ną dwie klasy pierwsze, oraz 
Szkoła Podstawowa w Świę-
toszówce, w której w ogóle nie 
będzie pierwszej klasy. W tym 
przypadku ze względu na zbyt 

małą liczbę uczniów zgło-
szone dzieci z obwodu szko-
ły w Świętoszówce zostaną 
przyjęte do Zespołu Szkolno-
-Przedszkolnego w Grodźcu, 
z zapewnieniem ich codzien-
nego dowozu. Warto dodać, 
że w szkole w Mazańcowicach 
jedną z klas utworzą ucznio-
wie, których rodzice wyrazili 
chęć powtórzenia przez ich 
dzieci klasy pierwszej, korzy-
stając w ten sposób z możliwo-
ści, jaką dała im nowelizacja 
ustawy o systemie oświaty.

Pomimo zakończenia re-
krutacji, w przedszkolach 
przy Zespołach Szkolno-

Przedszkolnych w Jasienicy, 
Międzyrzeczu, Mazańcowi-
cach, Iłownicy oraz Wiesz-
czętach pozostały nadal 
wolne miejsca. Te przed-
szkola ogłoszą nabór uzu-
pełniający, który potrwa od 
21 kwietnia do 16 sierpnia, 
a wyniki zostaną podane 30 
sierpnia. (R)

gmina jasieniCa

dotacja na BudoWę mostu
Dotację w wysokości 420 tys. 
zł pozyskał wójt gminy Jasie-
nica Janusz Pierzyna na bu-
dowę w tym roku mostu na 
Jasionce przy ul. Szkolnej 
w Jasienicy. Rozpoczęła się 
również budowa innego mo-
stu – na ul. Sarniej w Mię-
dzyrzeczu Górnym.

Otrzymana dotacja to tzw. 
promesa, jaką przyznało Mi-
nisterstwo Spraw Wewnętrz-
nych i  Administracji  na 
usuwanie skutków powodzi. 
Promesa pozwala uruchomić 
procedurę wyłaniania wy-
konawcy, pieniądze zostaną 
przekazane do gminnej kasy 
po wypełnieniu warunków 
projektu. Dotacja dla Jasie-
nicy w tym wypadku wynosi 
420 tys. zł. Nie może stanowić 
jednak więcej, niż 80 proc. 
kosztów całego projektu, 
którego wartość ostatecznie 

rozstrzygnie przetarg. – Stara-
liśmy się o przyznanie tej do-
tacji. To finansowe wsparcie 
pozwoli nam na powiększenie 
skali inwestycji drogowych 
w naszej gminie – wyjaśnia 
wójt Janusz Pierzyna.

Most zastąpi obecną kład-
kę przy ul. Szkolnej, z której 
korzystają piesi i niewielkie 
samochody. Projekt przewi-
duje, że kładka zostanie roze-
brana, zlikwidowany będzie 
również bród, po którym 

obecnie przejeżdżają większe 
pojazdy. Na czas przebudo-
wy zostanie ustawiona pro-
wizoryczna kładka, po której 
będą mogli przechodzić piesi. 
Nowy most będzie miał bli-
sko 16 m długości i ponad 
7 m szerokości, w tym 5 m 
jezdni. Dla bezpieczeństwa 
pieszych powstanie na nim 
chodnik. Wraz z mostem 
zostanie naprawiona droga 
na odcinku 100 m. Nowa 
konstrukcja zacznie służyć 
mieszkańcom gminy najpóź-
niej pod koniec października.

Tymczasem ruszyły już 
prace przy budowie innego, 
mniejszego mostu, na ul. Sar-
niej w Międzyrzeczu Górnym, 
w miejscu gdzie na lokalnym 
potoku obecnie znajduje się 
bród. Cały projekt ma kosz-
tować ok. 250 tys. zł, prace 
potrwają do początku paździer-
nika. (uGJ)

razem dla dzieci
Ponad 21 tys. zł zebra-

no w niedzielę 17 kwietnia 
w Landeku w czasie impre-
zy charytatywnej „Razem 
dla Dzieci”.

Uczestnicy nie zawiedli. 
W imprezie, która objęła 
także Iłownicę i Rudzicę, 
licznie wzięły udział całe 
rodziny. Pogoda też dopisała, 
a wszyscy dobrze się bawili. 
– Pomagając potrzebującym 
rodzinom, pokazujemy, że 
nie jest nam obojętny los 
naszych sąsiadów, że zawsze 
możemy wzajemnie na siebie 
liczyć – mówił wójt gminy 
Jasienica Janusz Pierzyna, 
pod którego patronatem zor-
ganizowano imprezę.

W programie festynu zna-
lazł się m.in. pokaz prawidło-
wej techniki nordic walking, 
przeprowadzony przez in-
struktora. Także buggygym, 
a więc fitness dla mam, któ-
re ćwiczą podczas spacerów 
z wózkiem. W jaki sposób 
to robić, mamy mogły zoba-
czyć podczas pokazowego 
instruktażu w Landeku.

Dla uczestników wy-
stąpiły dzieci ze szkoły 
w Wieszczętach prezentując 
przedstawienie „Leśne spo-
tkanie”, zaś spektakl „Kraina 

Lodu” wystawił teatrzyk mu-
zyczny „Calineczka”, działa-
jący przy GOK w Rudzicy, 
„W krainie bajek” – przed-
szkolaki z Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Iłownicy, 
zaś „Rzepkę” – grupa teatral-
na „Jestem”. Odbyły się też 
pokazy ratownictwa drogo-
wego strażaków z Rudzicy. 
Imprezie towarzyszył kon-
cert jasienickiego Big Bandu, 
a wieczorem zagrały zespoły 
rockowe – Waldek Gabzdyl, 
Shima, Holyguns.

Akcja została zorganizo-
wana z myślą o finansowym 
wsparciu rodzin dzieci z mó-
zgowym porażeniem dzie-
cięcym oraz cierpiących na 
autyzm. Zebrano łącznie 21 
560 zł. Dochód z imprezy 
przeznaczony będzie na 
rzecz rehabilitacji niepeł-
nosprawnych dzieci i do-
rosłych zamieszkujących 
trzy miejscowości gminy: 
Iłownicę, Landek i Rudzi-
cę m.in. na zakup leków, 
sprzętu rehabilitacyjnego, 
specjalistycznych pomocy 
naukowych oraz na rehabili-
tację, diagnostyczne wizyty 
lekarskie, wizyty u logope-
dy, opłacenie turnusów re-
habilitacyjnych. (R)

jasienica Po godzinach
Pod taką nazwą Gmina 

Jasienica uruchomiła na Fa-
cebooku nowy profil. W tym 
miejscu redakcja będzie in-
formować o wydarzeniach na 
terenie gminy.

Na facebookowej „Ja-
sienicy po godzinach” bę-
dzie można znaleźć przede 
wszystkim zapowiedzi wy-
darzeń, przygotowanych 
przez Gminny Ośrodek 
Kultury i jego filie, Gminną 
Bibliotekę Publiczną, liczne 
stowarzyszenia, organiza-
cje, rady sołeckie, szkoły 
i przedszkola, a także stra-
żaków z OSP i panie z Kół 
Gospodyń Wiejskich, czy też 
przez innych organizatorów 
ze wszystkich sołectw gmi-
ny Jasienica.

Redakcja ma nadzieję, 
że nie zabraknie też boga-
to ilustrowanych zdjęciami 
relacji z najciekawszych 
imprez, takich, jak Sparta-
kiada Przedszkolaków, od 
której profil na Facebooku 
rozpoczął swoją działal-
ność. Zaprasza też do po-
lubienia i do zachęcenia 
innych mieszkańców i sym-
patyków gminy Jasienica do 
wizyt na stronie „Jasienica 
po godzinach”. Także do 
informowania o impre-
zach i wydarzeniach, war-
tych obejrzenia.

Administratorami fan-
page’u na Facebooku jest 
redakcja gminnego informa-
tora na stronie internetowej 
www.jasienica.pl. (R)

Wszystkie dzieci świetnie się bawiły.
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W Międzyrzeczu budowa nowego mostu już się rozpoczęła.

Przedszkolaki z gminnych placówek oświatowych nie mogą narzekać 
na nudę. Ostatnio w szkole w Wieszczętach brali udział w iV Gminnej 
Spartakiadzie Przedszkolaków „Pani Wiosna w Wodnej Krainie”.
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janusz Pierzyna,
wójt gminy Jasienica

W tym roku po raz kolejny w 
ostatnim czasie w całym kraju 
zmieniły się zasady przyjęć do 
szkół podstawowych, co miało 
wpływ również na rekrutację w 
przedszkolach. Naszą rolą jako 
gminy było tak zorganizować 
pracę tych placówek, aby każ-
de dziecko zostało przyjęte tam, 
gdzie życzą sobie jego rodzice. 
Wywiązaliśmy się z tego za-
dania, dzięki czemu w nowym 
roku szkolnym nie tylko wszyst-
kie czterolatki, ale też trzylatki 
znajdą miejsce w naszych przed-
szkolach.
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Bliżej hali  
sPortoWej
Jeszcze w tym roku w Ja-
worzu ma się rozpocząć bu-
dowa pełnowymiarowej 
hali sportowej. Planowana 
inwestycja ze strony Sejmi-
ku Województwa Śląskiego 
doczekała się już pozytyw-
nej opinii o dofinansowaniu 
i znalazła się w uchwale do-
tyczącej programu rozwoju 
bazy sportowej.

W najbliższych latach Jawo-
rze może dołączyć do pozosta-
łych gmin powiatu bielskiego, 
które mają dużą halę sportową. 
Zadanie budowy pełnowymia-
rowej hali przy Gimnazjum nr 
1 w Jaworzu zyskało uznanie 
podczas obrad Sejmiku Wo-
jewództwa Śląskiego. Inwe-

stycję nie tylko uwzględniono 
w uchwale, Gmina Jaworze jako 
jedyna uzyskała również dofi-
nansowanie na poziomie aż 66 
proc., podczas gdy pozostałym 
projektom przyznano dotacje 
o połowę mniejsze.

To w znacznym stopniu 
wynik starań podejmowanych 
przez samorządowe władze 
Jaworza i wsparcia wielu 
osób. Dużą pomocą i zaanga-
żowaniem wykazała się m.in. 
Sylwia Cieślar, wiceprzewod-
nicząca Sejmiku. Już wkrótce 
Ministerstwo Sportu i Turystyki 
ma podjąć ostateczną decyzję 
w sprawie przyznania jawo-
rzańskiej inwestycji środków 
w wysokości 3 mln zł. Jak 
mówi wójt Radosław Ostał-

kiewicz, są duże szanse na to, 
aby budowa hali rozpoczęła się 
jeszcze w tym roku. Jeśli uda 
się zainicjować pierwsze prace 
w trzecim kwartale, to podczas 
roku szkolnego 2018/2019 
nowoczesny obiekt będzie do 
dyspozycji uczniów.

Pełnowymiarowa hala 
sportowa umożliwi nie tyl-
ko prowadzenie tu szkol-
nych zajęć. Służyć będzie 
bowiem również wszystkim 

jaworzańskim klubom spor-
towym i instytucjom, jak 
i samym mieszkańcom gmi-
ny. W obiekcie znajdzie się 
niezbędne zaplecze sanitarne 
i szatnia, magazyn na sprzęt, 
mała salka do ćwiczeń oraz 
niewielka siłownia. Na jednej 
ze ścian od strony zewnętrznej 
przewidziano zamontowanie 
ścianki wspinaczkowej. Łącz-
ny koszt inwestycji sięga kwo-
ty 4,5 mln zł. (MAN)

osiem ProjektóW 
oByWateli

Do 20 maja trwa głosowanie na tegoroczne projekty zgłoszone  

przez mieszkańców Jaworza w ramach budżetu obywatelskiego.

gmina jaworze

Będzie dodatkoWy oddział

Przeszło 220 dzieci od 
września znajdzie miejsce 
w jaworzańskich przedszko-
lach, w związku z czym trzeba 
utworzyć dodatkowy oddział. 
Między innymi ta kwestia 
była tematem spotkania rodzi-
ców sześcio- i siedmiolatków 
z władzami gminy Jaworze.

Podobne spotkania miały 
miejsce w Jaworzu już w po-
przednich latach. Teraz jed-
nak sporo uwagi poświęcono 
wprowadzanym reformom 
oświatowym, mającym istot-
ny wpływ na organizację roku 
szkolnego 2016/2017. Rodzi-
ce chcieli przede wszystkim 
dowiedzieć się, czy ich po-
ciechy będą miały zapew-
nione odpowiednie warunki 
w poszczególnych oddziałach 
dwóch przedszkoli w Jaworzu.

Po przeprowadzonej re-
krutacji do Przedszkola nr 1 
zgłoszone zostały 124 dzieci, 
zaś do „dwójki” – 103. Nie-
wiele ponad 40 z tego grona 
to dzieci trzyletnie, prawie 60 
zapisanych dzieci stanowią 
6-latki. I właśnie ta liczba 
powoduje konieczność utwo-
rzenia dodatkowego oddziału. 
Jak podkreśla obecna podczas 
spotkania z rodzicami wice-

wójt Jaworza Anna Skotnic-
ka-Nędzka, choć będzie on 
funkcjonował w salach Szkoły 
Podstawowej nr 1, to pozosta-
nie samodzielnym oddziałem 
przedszkolnym z odpowiednio 
wykwalifikowaną kadrą peda-
gogiczną.

– Spotkanie było poży-
teczne, bo mogliśmy dokład-
nie poznać problemy, jakie 
zgłaszają rodzice. Pokazali-
śmy budynek naszej „podsta-
wówki”, dzięki czemu mogli 
się przekonać, że dzieciom 
zagwarantowane zostaną 
bardzo dobre warunki – mówi 
wicewójt. – Nie trzeba niko-
mu specjalnie tłumaczyć, jak 
ważna to kwestia. Jako gmina 
czynimy ciągle starania, by 
przygotować nasze placówki 
pod kątem planowanego przy-
jęcia wszystkich trzylatków do 
przedszkoli – zauważa z kolei 
wójt gminy Radosław Ostał-
kiewicz.

Od września przedszko-
laki w Jaworzu będą uczęsz-
czać do dziewięciu oddziałów. 
Ponadto działać będą jeszcze 
dwie grupy adaptacyjne, obej-
mujące blisko czterdzieścioro 
najmłodszych dzieci, już także 
dwuipółletnich. (RAF)

Projekty Budżetu 
oByWatelskiego  
W roku 2016:
▶ Kurs pierwszej pomocy przedmedycz-
nej – kurs dla młodzieży i osób dorosłych, 
prowadzony przez wykwalifikowaną kadrę 
ratowników medycznych Polskiego czer-
wonego Krzyża, zakończony egzaminem i 
uzyskaniem certyfikatu.
▶ Podkład pod mapę gminy Jaworze – do-
tyczy zakupu podkładu pod mapę gminy, 
celem bezpłatnego udostępnienia miesz-
kańcom i zapewnienia szerszego dostępu 
mieszkańców do map w różnym zakresie.
▶ Poprawa porządku oraz bezpieczeństwa 
ruchu przy ul. Podgórskiej – obejmuje utwar-
dzenie pobocza, a następnie wyasfaltowanie 
pasa o szerokości 60 cm, a także wykonanie 
trzech przepustów odwadniających oraz 
oczyszczenie rowu wzdłuż ul. Podgórskiej.
▶ Tor przeszkód „Mały Strażak” – zakup ze-
stawu przeszkód do ćwiczeń oraz na zawody 
sportowo-pożarnicze dla Młodzieżowych 
Drużyn Pożarniczych oraz młodzieży szkol-
nej i dzieci przedszkolnych.
▶ Progi zwalniające na ul. Myśliwskiej – 
montaż dla poprawy bezpieczeństwa progów 
zwalniających i znaków drogowych, ograni-
czających prędkość na ul. Myśliwskiej, oraz 
dwóch kompletów luster na skrzyżowaniach.
▶ Oświetlenie ul. Skowronków – przygoto-
wanie infrastruktury: okablowanie, montaż 
słupów z lampami oraz opraw na słupach 
już istniejących na drodze gminnej, ul. 
Skowronków.
▶ „Jaworzańskie PL_u_SzA_Ki” – plener, 
ulotka, szachy, kino – wydanie przewodni-
ka po Jaworzu wraz z organizacją pleneru 
malarskiego i spotkań warsztatowych dla 
uczniów, plenerowych rozgrywek szacho-
wych oraz letnich projekcji filmowych.
▶ Rozkładana scena teatralna – zakup 
składanej z elementów sceny teatralnej do 
sali konferencyjnej „Pod Goruszką” z moż-
liwością późniejszego przeniesienia do sali 
widowiskowej lub hali sportowej.

Szczegóły dostępne są na dedykowanej stronie 
www.budzetdlajaworza.wordpress.com. (R)

W ubiegłym roku z funduszy budżetu obywatelskiego zbudowano m.in. plac zabaw.
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Przedsięwzięcie anga-
żujące lokalną społecz-
ność Jaworza sprawdziło 
się przed rokiem, toteż 
postanowiono je kon-
tynuować. W ramach 
budżetu obywatelskiego 
w tym roku zgłoszono 
10 projektów, dwa z nich 
nie spełniły wszystkich 
wymogów formalnych. 
Początkiem kwietnia roz-
poczęło się głosowanie 
na pozostałe inicjatywy, 
co od tego roku możliwe 
jest nie tylko w siedzibie 

Urzędu Gminy, ale rów-
nież drogą internetową. 
– Wprowadziliśmy taką 
formę, by jeszcze bardziej 
zaangażować naszych 
mieszkańców w sprawy 
społeczne – mówi Rado-
sław Ostałkiewicz, wójt 
gminy Jaworze.

Projekty, zgłaszane 
do połowy marca, doty-
czą różnych kwestii. Na 
uwagę zasługują zada-
nia inwestycyjne przy 
jaworzańskich drogach, 
zmierzające do poprawy 

bezpieczeństwa miesz-
kańców. Nie brakuje 
również projektów zwią-
zanych z rekreacją i roz-
rywką. Także w tym roku 
z budżetu gminy przezna-
czono na realizację wy-
branych działań łącznie 
do 100 tys. zł.

Swój głos oddać moż-
na jeszcze do 20 maja. 
Uprawnieni do głosowa-
nia są wszyscy miesz-
kańcy gminy Jaworze, 
którzy najpóźniej w 2015 
r. ukończyli 16 lat.
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Tak przedstawia się wizualizacja nowej hali sportowej, która w najbliższych latach powstać ma przy Gimnazjum w Jaworzu.

radosłaW ostałkieWicz,
wójt gminy Jaworze:

– Hala jest dla całej naszej społeczności 
niezwykle ważna. Obok naszych uzdrowi-
skowych dążeń właśnie ją już od jakiegoś 
czasu wskazuję jako priorytetową do zre-
alizowania przez naszą lokalną społeczność. 
Obecne potrzeby w tym zakresie zapewniać 

muszą mieszkańcom gminy wyłącznie małe, 
niefunkcjonalne już sale gimnastyczne. Liczymy, że w roku szkolnym 
2018/2019 hala będzie służyć, przede wszystkim uczniom, ale też 
pozostałym mieszkańcom naszej gminy.

W zajęciach w jaworzańskich przedszkolach od nowego roku szkolnego 
uczestniczyć będą dzieci już od 3. roku życia.
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ankiety o niskiej emisji
Kilkaset rodzin z terenu całej gminy Wilamowice odpowiedziało na ankiety, dotyczące ograniczenia 

niskiej emisji, jakie przygotował Urząd Gminy. Odpowiedzi pozwolą dostosować do potrzeb mieszkańców 

gminny program przeciwdziałania zanieczyszczeniu powietrza.

Przygotowanie, wysłanie 
i opracowanie ankiet jest czę-
ścią działań, jakie samorząd 
gminy Wilamowice podjął 
w celu ograniczenia niskiej 
emisji. Jak wyjaśnia Kazimiera 
Gabryś, kierownik Wydziału 
Spraw Gospodarczych, kontro-
lne badania stężenia pyłu stale 
wykazują jego przekroczenie. 
Choć za zanieczyszczenie po-
wietrza odpowiedzialny jest 
m.in. przemysł i ruch samo-
chodowy, to jednak w obu tych 
przypadkach udało się w prze-
ciągu ostatnich lat wprowadzić 
skuteczne działania, które zna-
cząco obniżyły niską emisję.

Prawdziwym problemem 
w zwalczaniu zanieczyszcze-
nia powietrza pozostają do-
mowe systemy ogrzewania. 
To one obecnie są najwięk-
szym trucicielem. Trudno 
jednak wymagać od właści-
cieli domów, żeby z dnia na 
dzień zmienili kosztowne 
ogrzewanie swojego domu 
na takie, które będzie do at-
mosfery wypuszczać mniej 
zanieczyszczeń. Dlatego sa-
morząd gminy Wilamowice 
zamierza udzielić wsparcia 

mieszkańcom, którzy zdecy-
dują się na nowe, ekologicz-
ne rozwiązania dla swoich 
domów. W ankietach zadano 
im pytanie, m.in. jakim eko-
logicznym systemem ogrze-
wania byliby zainteresowani 
do zastosowania we własnych 
gospodarstwach, przy jakim 
finansowym dofinansowaniu 
z zewnątrz byliby skłonni się 
na nie zdecydować.

Ankiety do mieszkańców 
trafiły na początku roku, zo-
stały już zebrane, obecnie trwa 
ich analiza. Wyniki posłużą do 
opracowania „Planu gospodarki 
niskoemisyjnej”, które rozpocz-
nie się jeszcze w tym roku. – 
Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Katowicach ma specjalny 
fundusz, pomagający samorzą-
dom w opracowaniu podobnych 

planów, zamierzamy z niego 
skorzystać – zapowiada Kazi-
miera Gabryś. Po przygotowa-
niu planu i jego akceptacji przez 
Radę Gminy, będzie można 
starać się o dotacje, pozwalają-
ce współfinansować wymianę 
starych systemów grzewczych 
w gospodarstwach domowych, 
a tym samym ograniczyć zanie-
czyszczenie powietrza w gmi-
nie. (Łu)

gmina wilamowiCe

gosPodarka odPadami
Firma „Sanit-Trans” będzie do końca 2017 r. odpowiedzialna za od-
bieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości ze wszystkich miejscowości gminy Wilamowice. z 
kolei Przedsiębiorstwo usługowo-Handlowe Sternat Marek utworzy 
i będzie obsługiwało wilamowski Punkt Selektywnego zbierania 
Odpadów Komunalnych dla mieszkańców całej gminy. Obie firmy 
zostały wybrane ostatnio przez urząd Gminy w Wilamowicach w 
procedurze zamówienia publicznego.

Jednocześnie od 1 kwietnia rozszerzył się zakres odpadów, jakie 
można oddawać do PSzOK – poza tymi, które były przyjmowane 
do tej pory właściciele nieruchomości mogą przekazywać również 
popiół, szkło, papier, tekstylia, ubrania, tworzywa sztuczne, metale, 
opakowania wielomateriałowe, odpady zielone i remontowo-bu-
dowlane, pochodzące z drobnych prac, niewymagających pozwolenia 
na budowę czy rozbiórkę, ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót 
do starosty.

ze szczegółami nowych zasad można się zapoznać w drukowanej bro-
szurze lub na stronie internetowej urzędu Gminy w Wilamowicach.

Panele słoneczne wykorzystywane są już w Wilamowicach do oświetlenia parkingu przy ośrodku zdrowia.
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marian trela,
burmistrz gminy Wilamowice:

Jak większość miejscowości w całej 
Polsce, tak i nasza gmina boryka się z 
problemem niskiej emisji, a więc zanie-
czyszczenia powietrza, powstałego ze 
spalania nieodpowiednich substancji. 
Problem nie pojawił się w ostatnim 

okresie, trwa od lat, przyszła chyba 
jednak pora, aby się z nim ostatecznie zmierzyć. Nie wyobrażam so-
bie tego bez udziału samych mieszkańców, bo to od ich działalności 
zależy, czy program ograniczenia niskiej emisji przyniesie rezultaty. 
indywidualne opinie mieszkańców, wyrażone w ankietach, pozwo-
lą nam na zadecydowanie, w jakim kierunku powinny iść działania 
samorządu, aby wesprzeć mieszkańców. zawsze byliśmy gminą na-
stawioną na ekologię, jako jedni z pierwszych kanalizowaliśmy teren 
naszych miejscowości, a nasi mieszkańcy wdrażali się w systematyczną 
segregację odpadów. Myślę więc, że problem niskiej emisji uda się 
rozwiązać z korzyścią dla wszystkich.

galeria Wśród dzieci

W Przedszkolu Publicz-
nym w Dankowicach została 
otwarta Galeria Obrazów Ar-
tystów Malarzy i Rzeźbiarzy 
z terenu gminy Wilamowice.

Inicjatorem warsztatów 
artystycznych, prowadzo-
nych w placówkach oświa-
towych przez artystów 
malarzy i rzeźbiarzy, którzy 
zamieszkują gminę Wilamo-
wice, jest Władysław Car-
bol, wiceprzewodniczący 
Rady Miejskiej. W Galerii 
w przedszkolnych salach 
wystawiona została twór-
czość malarzy i rzeźbiarzy 
z terenu gminy Wilamowice, 
a obok towarzyszą im prace 
plastyczne dzieci, będące 
m.in. plonem warsztatów 
plastycznych i rzeźbiar-

skich, prowadzonych przez 
Barbarę Mynarską i An-
drzeja Maciejczyka. Prace 
dorosłych twórców nadały 
całej placówce kreatywny, 
estetyczny i twórczy kli-
mat. Podczas uroczystego 
otwarcia Galerii w piątek 8 
kwietnia burmistrz Marian 
Trela, pod którego patrona-
tem od kilku już lat odby-
wają się te przedsięwzięcia, 
podziękował twórcom za ich 
wkład w życie gminy. Do 
podziękowań dołączyły się 
również przedszkolaki, któ-
re zaprezentowały wiosen-
ny spektakl muzyki i tańca. 
Każdy z zaproszonych go-
ści otrzymał przygotowany 
przez dzieci i nauczycielki 
wiosenny upominek. (DĆ)

Obrazy ozdobiły ściany przedszkola.

Fo
to

: a
rc

h.
 M

Go
k w

ila
M

ow
icE

zWycięzcy 
turnieju 
taroka

J u ż  p o  r a z  s i ó d m y 
w Domu Ludowym w Hecz-
narowicach rozegrany został 
Międzynarodowy Turniej 
Taroka o Puchar Burmistrza 
Wilamowic Mariana Treli.

W tegorocznych roz-
grywkach udział wzięło 
48 uczestników, również 
z Czech i Słowacji. Ze-
branych powitał dyrektor 
Miejsko-Gminnego Ośrod-
ka Kultury w Wilamowi-
cach Aleksander Nowak. Po 
pięciu rundach, trwających 
po 50 minut, zwycięzcą 
okazał się Tomás Chrobák 
z czeskiej miejscowości 
Petřvald. II miejsce zajął 
Stanisław Parik, natomiast 
na III miejscu uplasował się 
Franciszek Zbijowski z Za-
brzega. Pamiątkowe dyplo-
my i puchary zwycięzcom 
wręczyli zastępca burmi-
strza Wilamowic Stanisław 
Gawlik, sołtys Hecznarowic 
Wiesław Jarosz oraz główny 
inicjator gry w taroki Henryk 
Kozieł. (R)

103 lata Pani anieli
Niezwykła to okazja obcho-
dzić jubileusz 103 lat ży-
cia. Pani Aniela Kwarciak, 
mieszkanka gminy Wilamo-
wice, obchodziła go razem 
z najbliższymi i gośćmi.

Pani Aniela urodziła się 
14 marca 1913 r. w Heczna-
rowicach jako najmłodsze 
dziecko z trojga rodzeństwa. 
Jeszcze będąc panną przed II 
wojną światową pracowała 
w Pisarzowicach w dworze 
Jerzego Krzemienia. Po woj-
nie wraz z mężem zamieszkała 
w Pisarzowicach, pracowała 
zawodowo w Wilamowicach 
w zakładzie lniarskim, a następ-
nie zajęła się gospodarstwem 
domowym, wychowując 
wspólnie z mężem córki Kry-
stynę i Domicelę, pomagała też 
swoim rodzicom w gospodar-
stwie. Wychowała dwie córki, 
dochowała się  pięciu wnuków 
i jedenaścioro prawnuków.

Mimo podeszłego wieku pani 
Aniela Kwarciak jest w świetnej 
kondycji psychicznej, jak i fi-
zycznej, podczas uroczystości 
na jej cześć zatańczyła nawet 
ze swym wnukiem Ryszardem. 

Oprócz swoich bliskich życze-
nia przyjęła od wiceburmistrza 
Stanisława Gawlika i probosz-
cza wilamowskiej parafii ks. 
Michała Boguty, który odprawił 
jubileuszową mszę w kościele 
Przenajświętszej Trójcy w Wila-
mowicach. Pani Aniela dzięko-
wała Bogu za cudowny dar 103 
lat życia. Warto dodać, że  jako 
wotum dziękczynne ufundowała 
klęcznik z relikwiami św. Abp. 
Józefa Bilczewskiego. Życzenia 
i gratulacje przyjmowała cierpli-

wie, z uśmiechem i z wielkim 
wzruszeniem. Bawiła zgroma-
dzonych gości wspomnieniami, 
a także pasjonującymi wesoły-
mi historiami ze swojego życia. 
Dopełnieniem uroczystości 
jubileuszowych były torty uro-
dzinowe, przygotowane m.in. 
przez panie z Koła Gospodyń 
Wiejskich w Pisarzowicach, 
którego jubilatka jest honoro-
wą członkinią.

cecyLiA PuzON,  
STANiSŁAW PeSzeL

Życzenia jubilatce złożyli m.in. wiceburmistrz Stanisław Gawlik i proboszcz 
Michał Boguta (na zdjęciu).
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kanalizacji ciąg dalszy
Blisko 50 kilometrów nowej sieci kanalizacji sanitarnej zostanie wybudo-

wanych w gminie Czechowice-Dziedzice w ramach drugiego etapu projektu 

regulacji gospodarki wodno-ściekowej. Inwestycja ta przyniesie zarówno 

kolejne efekty ekologiczne, jak i te związane z jakością życia mieszkańców.

W jednym z ubiegłorocz-
nych numerów „Gazety Be-
skidzkiej” informowaliśmy, 
iż gmina Czechowice-Dzie-
dzice w ostatnim czasie wy-
budowała ponad 124 km sieci 
kanalizacji sanitarnej wraz 
z przepompowniami, zmoder-
nizowała również 7,5 km sie-
ci wodociągowej. W wyniku 
realizacji przedsięwzięcia na 
koniec 2015 r. do zbiorczego 
systemu kanalizacji sanitarnej 
zostało podłączonych 10466 
nowych użytkowników.

Wymierne efekty przy-
nieść ma także kontynuacja 
zadania pn. „Regulacja go-
spodarki wodno-ściekowej 

w gminie Czechowice-Dzie-
dzice”. W styczniu Rada 
Miejska w Czechowicach-
Dziedzicach poprzez uchwałę 
zaakceptowała działania cze-
chowickiego Przedsiębiorstwa 
Inżynierii Miejskiej, zmierza-
jące do realizacji kolejnego 
etapu inwestycji. Projekt ten 
przewiduje budowę nowej 
sieci kanalizacji sanitarnej 
długości 49,4 km na obsza-
rach nieskanalizowanych wraz 
z 26 przepompowniami ście-
ków. Dzięki temu etapowi do 
nowo budowanej sieci przyłą-
czonych zostanie 1279 gospo-
darstw domowych, szkoła, czy 
obiekty usługowe.

W ramach zadania zapla-
nowano ponadto modernizację 
systemu istniejącej kanalizacji 
(ok. 8 km) oraz sieci wodo-
ciągowej (niespełna 24 km). 
Inwestycja obejmuje także 
utworzenie trzech stacji zlew-
czych, kompletnych instalacji 
do podczyszczania wód desz-
czowych, zakup specjalistycz-
nego sprzętu dla celów obsługi 
systemu odprowadzania ście-
ków oraz budowę elektrowni 
fotowoltaicznej, przetwarza-
jącej energię promieniowania 
słonecznego na energię elek-
tryczną. Zakres inwestycji 
będzie realizowany w opar-
ciu o 31 zadań w różnych 

miejscach gminy Czechowi-
ce-Dziedzice – w samym mie-
ście, jak i trzech sołectwach, 
tj. Ligocie, Bronowie i Zabrze-
gu, szczegółowo opisanych na 
stronie www.pim.czechowice-
-dziedzice.pl.

Kontynuacja prac związa-
nych z kanalizacją sanitarną 
i wodociągową na terenie 
gminy to dobra wiadomość 

dla mieszkańców. – To ko-
lejny projekt realizowany na 
sporym obszarze naszej gmi-
ny, niosący ze sobą wiele ko-
rzyści. Dzięki uregulowaniu 
gospodarki ściekowej może-
my myśleć o dalszym roz-
woju całej naszej gminy, to 
jednocześnie ogromny kom-
fort dla wszystkich miesz-
kańców objętych inwestycją. 

Liczymy na to, że poprawi się 
zarazem infrastruktura drogo-
wa, bo tam, gdzie prace będą 
prowadzone, odtworzone 
zostaną nakładki asfaltowe. 
Nie zapominamy oczywiście 
o ochronie środowiska i eko-
logicznym efekcie zadania 
– mówi Maciej Kołoczek, 
wiceburmistrz Czechowic-
-Dziedzic. (RAF)

ekologiczny e-list dla ziemi
W Bielsku-Białej zainau-
gurowana została kolejna, 
już czwarta edycja kampa-
nii edukacyjnej „Listy dla 
Ziemi”. Także w tym roku 
obejmie ona swoim zasięgiem 
wiele tysięcy młodych osób.

Ponad trzy setki uczniów 
z bielskich Szkół Podstawo-
wych nr 2 i 10 zgromadziło się 
11 kwietnia na pl. Bolka i Lol-
ka w centrum miasta, by dać 
początek tegorocznemu przed-
sięwzięciu. „Listy dla Ziemi” 
w edycji roku 2016 mają objąć 
łącznie około 200 tys. dzieci 
i młodzieży. Akcje, inicjowa-
ne przez Fundację Ekologiczną 
„Arka” z Bielska-Białej i za-
chęcające do czynnego udzia-
łu w kampanii także placówki 
edukacyjne oraz samorządy, 
zaplanowano w wielu miastach 
w całym kraju.

Głównym elementem akcji 
jest pisanie przez młodych lu-
dzi tematycznych listów, któ-
re kierowane są do dorosłych. 

Tematyka listów i całego 
programu dotyczy prawidło-
wego gospodarowania odpa-
dami oraz niskiej emisji, na 
co w obecnej edycji zwrócono 
szczególną uwagę. Jak pod-
kreśla prezes Arki Wojciech 
Owczarz, współczesna go-
spodarka niskoemisyjna ma 
swoje podłoże we właściwym 
edukowaniu także młodego 
pokolenia i wspieraniu postaw 

proekologicznych w społe-
czeństwie.

By w jeszcze większym stop-
niu rozpowszechnić pisanie eko-
logicznych listów i skutecznie 
docierać z nadrzędnym przesła-
niem, organizatorzy kampanii 
wprowadzili także możliwość 
przesyłania listów w formie 
cyfrowej. Specjalna aplikacja 
na stronie internetowej www.
listydlaziemi.pl umożliwia 

szybkie i nieskomplikowane 
stworzenie e-listu. – „Listy dla 
Ziemi” w tym roku będą o mą-
drym i proekologicznym życiu. 
O życiu niskoemisyjnym. Peł-
nym wyrzeczeń i ograniczeń, 
ale i wartości. O tym, że zmia-
ny klimatyczne są największym 
zagrożeniem i wyzwaniem, 
przed jakim obecnie stoi ludz-
kość – wyjaśniają w bielskiej 
Fundacji „Arka”. (MAN)

sPrzątanie Wokół jeziora

Ponad 160 mieszkań-
ców gmin sąsiadujących 
z Jeziorem Goczałkowickim 
w sobotę 16 kwietnia 2016 
r. wzięło udział w pozimo-
wym sprzątaniu brzegów 
Jeziora Goczałkowickiego.

Inicjatorem akcji „Po-
myśl i  nie śmieć” jest 
radna z Pszczyny Marta 
Wojciechowska-Smolarz. 
Administrator Jeziora Goczał-
kowickiego – Górnośląskie 
Przedsiębiorstwo Wodo-
ciągów w Katowicach było 
współorganizatorem tej ini-
cjatywy. W akcji wzięli udział 

uczniowie ze Szkoły Podsta-
wowej nr 13 w Wiśle Małej 
wraz z nauczycielami, rodzi-
cami oraz strażakami ochotni-
kami. Do ekip sprzątających 
otoczenie jeziora przyłączyli 
się też harcerze i wędkarze. 
Przez całą sobotę czyścili te-
reny nadbrzeżne i zebrali ok. 
12 ton odpadów. W miejscach, 
gdzie znaleziono najwięcej 
śmieci, ustawiono kolorowe 
tabliczki z ekologicznymi 
hasłami, zachęcającymi do 
niezaśmiecania przyrody. Za-
powiedziano kontynuowanie 
podobnych akcji. (GPW)

W najbardziej zaśmieconych miejscach stanęły tabliczki, wykonane 
przez uczniów.
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Tegoroczną akcję dzieci rozpoczęły na pl. Bolka i Lolka.
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Regulacja gospodarki wodno-ściekowej to zarówno ochrona środowiska naturalnego, jak i dbałość o komfort 
życia mieszkańców czechowic-Dziedzic. Na zdjęciu zakątek Wisły w zabrzegu.
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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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czechosłaWy rozdane
Walcownia Metali „Dziedzice” oraz firma Vertex zwyciężyły w tegorocznej edycji konkursu Czechosławów, nagród przyznawanych przedsiębiorstwom, które 

przyczyniają się do budowania pozytywnego wizerunku Czechowic-Dziedzic. Statuetka Honorowego Czechosława trafiła w tym roku do Jacka Stachursky’ego. 

Burmistrz Marian Błachut otrzymał z kolei Platynowy Laur Umiejętności i Kompetencji, przyznawany przez katowicką Regionalną Izbę Gospodarczą.

przedsiębiorCzość

rEklaMa

Walcownia Metali „Dzie-
dzice” otrzymała nagrodę 
w kategorii produkcja i bu-
downictwo. Firma od ponad 
wieku jest mocno utożsamiana 
z miastem, a jej rozwój wydat-
nie wpłynął również na rozwój 
samej miejscowości. Jest jed-
nocześnie jednym z najwięk-
szych pracodawców w gminie, 
wspiera wydarzenia miejskie 
i lokalny sport. Z kolei Vertex 
zwyciężył w kategorii handel 
i usługi. Firma, wchodząca 
w skład międzynarodowego 
koncernu, zajmuje się pro-
dukcją i handlem osłonami 
wewnętrznymi i zewnętrzny-
mi. Zdaniem kapituły, Ver-
tex reprezentuje innowacyjną 
i kreatywną lokalną przedsię-
biorczość, a jej sukces dowodzi 
jakości potencjału gospodar-
czego Czechowic-Dziedzic. 
Jackowi Łaszczokowi „Sta-
chursky’emu” tytuł Honorowe-
go Czechosława przyznano zaś 
za to, że jako jeden z najbar-
dziej popularnych wykonaw-
ców muzyki tanecznej, znalazł 
się w wąskim gronie mieszkań-
ców Czechowic-Dziedzic, roz-
poznawalnych w całej Polsce, 
stając się jej prawdziwym am-
basadorem.

Gala Czechosławów została 
zorganizowana po raz siódmy, 
w tym roku towarzyszyły jej 

obchody jubileuszu 25-lecia 
działalności czechowickiej 
Delegatury Regionalnej Izby 
Gospodarczej w Katowicach. 
Marian Błachut, burmistrz 
Czechowic-Dziedzic, w czasie 
uroczystości wystąpił w po-
dwójnej roli. Jako gospodarz 
wręczał statuetki Czecho-
sławów oraz wyróżnienia 
nagrodzonym firmom, które 
przysłużyły się do rozwoju 
gminy. Z kolei w uroczysto-
ści ćwierćwiecza miejscowego 
oddziału RIG wystąpił w roli 
uhonorowanego jedną z naj-
wyższych nagród Izby – Pla-
tynowego Lauru. Tytuł ten 
otrzymał w kategorii „Samo-
rząd terytorialny, zawodowy 
i gospodarczy” jako wyraz 
uznania za wspieranie inicja-
tywy samorządu gospodarcze-
go i rzeczywistego partnerstwa 
między samorządami teryto-
rialnym i gospodarczym.

W gali wzięli udział liczni 
goście, m.in. wiceminister Sta-
nisław Szwed, wicewojewoda 
śląski Jan Chrząszcz, Janusz 
Steinhoff, wicepremier w rzą-
dzie Jerzego Buzka, obecnie 
przewodniczący Rady Kra-
jowej Izby Gospodarczej, 
oraz parlamentarzyści. Dla 
publiczności wystąpił sam 
Stachursky, dając wspaniały 
koncert. (R)

W kategorii handel i usługi czechosława otrzymała firma Vertex. zwycięzcy i wyróżnieni w kategorii produkcja i budownictwo.

Stachursky otrzymał Honorowego czechosława. Burmistrz Marian Błachut został uhonorowany Platynowym Laurem RiG.

Walcownia Metali „Dziedzice” wygrała kategorię produkcja i budownictwo.

Gośćmi gali byli m.in. wiceminister, parlamentarzyści i wicewojewoda.
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do „zdroWia” Po zdroWie
Kompleksowe usługi w nowoczesnym ośrodku, prowadzonym rodzinnie przez Stanisława i Krzysztofa Ptaków, świadczy dla swoich pacjentów przychodnia 

sportowo-rehabilitacyjna „Zdrowie” w Bielsku-Białej. To tu dochodzą oni do pełnej sprawności, dzięki specjalistycznym konsultacjom lekarskim, dokładnym 

badaniom i indywidualnemu programowi rehabilitacji.

Bielska placówka przy ulicy 
Krasickiego 12 rozpoczęła dzia-
łalność w 2009 roku. W nowym 
budynku szybko zaczęli poja-
wiać się pacjenci, w znacznej 
mierze byli wśród nich ci, któ-
rzy korzystali wcześniej z porad 
lekarskich doktora Stanisława 
Ptaka w innej z bielskich przy-
chodni – w ośrodku „Victoria” 
na ul. Bratków. – Z racji tego, 
że przychodziło do nas wiele 
osób z różnymi dolegliwościa-
mi, postanowiliśmy działalność 
rozszerzyć – wyjaśnia dr Ptak.

Osoba znanego w bielskim 
środowisku specjalisty chirurgii 
urazowo-ortopedycznej i medy-
cyny sportowej odgrywa dziś 
niepośrednią rolę we właściwej 
opiece nad pacjentami w Nie-
publicznym Zakładzie Opieki 
Zdrowotnej „Zdrowie”. To wła-
śnie do niego na specjalistycz-
ną konsultację lekarską kierują 
pierwsze kroki przybywający 
tu pacjenci. Na podstawie wy-
wiadu i przeprowadzonych 
badań dokonywana jest ocena 
ich stanu zdrowia. W następ-
stwie postawionej diagnozy 
narządu ruchu lekarz zaleca 
zabiegi, odpowiednie leki, bądź 
konieczność wprowadzenia in-
dywidualnego programu reha-
bilitacji.

Warto podkreślić, że in-
dywidualny program rehabi-
litacji odbywa się w sposób 
nowoczesny, pod ścisłym nad-
zorem wykwalifikowanych 
i doświadczonych fizjotera-
peutów. – W konsultacji z le-
karzem prowadzącym zostaje 

opracowany program leczenia 
rehabilitacyjnego w zależności 
od rodzaju schorzenia. Dyspo-
nujemy szerokim wachlarzem 
leczenia rehabilitacyjnego: 
fizykoterapią, kinezyterapią, 
czy terapią manualną – mówią 
nam fizjoterapeuci Rafał Januła 
i Marta Bołoz.

Placówkę „Zdrowie” na 
tle innych tego rodzaju ośrod-
ków w regionie wyróżnia kilka 
istotnych elementów. Pacjen-
ci objęci są tu kompleksową 
opieką. Korzystają też z pro-
mocyjnych cen za usługi re-
habilitacyjne – 50 procent dla 
osób pracujących oraz 70 proc. 
dla emerytów, rencistów, ale 
także studentów, dzieci, osób 
bezrobotnych, czy objętych 
programem „Rodzina+”.

Jak zaznacza dr Stanisław 
Ptak, tak znaczące rabaty to 
wyjście naprzeciw pacjen-
tom, często odwiedzającym 
ośrodek „Zdrowie”. Nie 
wszystkich stać bowiem na 
kosztowne, cyklicznie wyko-
nywane zabiegi. Co istotne, 
przychodnia jest też miejscem, 
do którego przyjść mogą oso-
by w różnym wieku i nieko-
niecznie związane ze sportem. 
Odbywają się tu atrakcyjne 
zajęcia fitness, które są każ-
dorazowo dostosowane do 
możliwości ćwiczących.

Jak pokazują ostatnie lata, 
różne schorzenia kończyn 
dolnych, górnych, czy krę-
gosłupa są w społeczeństwie 
coraz bardziej powszechne. – 
Główny problem, z którym się 

spotykamy, to otyłość, będąca 
konsekwencją braku ruchu – 
zauważa doktor Ptak. – Ale ze 
swej strony zachęcam wszyst-
kich, zwłaszcza w tym wiosen-
nym okresie, do aktywności 
fizycznej, poczynając nawet od 
marszu z kijkami, który anga-
żuje wiele grup mięśniowych. 
Można również biegać, jeździć 
na rowerze i oczywiście pły-
wać, bo to znakomita forma ru-
chu. Kluczowa jest znajomość 
własnego organizmu, by odpo-
wiednio gospodarować siłami 
– zachęca bielski lekarz, który 
konsultacje dla pacjentów pro-
wadzi w placówkach w Biel-
sku-Białej przy ul. Krasickiego 
i Bratków oraz w Kozach przy 
ul. Nadbrzeżnej. 

MARciN NiKieL
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Budynek NzOz „zdrowie” mieści się w Bielsku-Białej przy ul. Krasickiego 12.

Kompleksową opiekę pacjentom zapewniają w przychodni sportowo-rehabilitacyjnej fizjoterapeuci NzOz 
„zdrowie”.

Przychodnia Sportowo-Rehabilitacyjna:
● kompleksowe leczenie rehabilitacyjne i zespołów 

bólowych kręgosłupa – zabiegi bezpośrednio po wizycie 
u lekarza, wczesna rehabilitacja pourazowa, pooperacyjna 
oraz domowa

● zabiegi rehabilitacyjne – magnetoterapia, elektroterapia, 
krioterapia, laseroterapia, światłolecznictwo, 
ciepłolecznictwo, masaże, kinezyterapia, hydroterapia

● terapia falą uderzeniową z wykorzystaniem 
najnowocześniejszej aparatury

● ultradźwięki

Bielsko-Biała ul. Bratków 16  
tel. 33 811 91 04,  tel. kom. 606 624 987  
(Hala Sportowa bboSIR os. Kopernika Hulanka)

Bielsko-Biała ul. Krasickiego 12a  
tel. 33 822 32 15, tel. 33 822 32 17  
(obok Hotelu Magura)

Ośrodek Rehabilitacyjno-edukacyjno-Wychowawczy 
Kozy, ul. Nadbrzeżna 105, tel. 606 624 987

Gabinety czynne od 7.00 do 19.00

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

„ZdrOwie” S.c. 
StaNiSław Ptak, krZySZtOf Ptak 

PROMOCJA!

ZABIEGI REHABILITACYJNE

           
50-70%

rEklaMa
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szkoła mistrzostWa sPortoWego Bts „rekord”

Nowoczesną bazę sportową 
i edukacyjną, wykwalifiko-
waną kadrę pedagogiczną 
i trenerską, własny internat 
oraz wiele innych zalet, gwa-
rantujących wszechstronny 
rozwój swoich uczniów, po-
siada Szkoła Mistrzostwa 
Sportowego BTS „Rekord” 
w Bielsku-Białej. Ta kom-
pleksowa oferta placówki 
dotyczy łącznie dziewięciu 
roczników – od trzech klas 
szkoły podstawowej, przez 
całe gimnazjum i liceum.

We wrześniu 2012 r. biel-
ska szkoła przeniosła się do 
nowego obiektu przy ul. Star-
towej, na terenie kompleksu 
sportowego „Rekord”. Szyb-
ko okazało się, że placówka, 
ufundowana przez prezesa 
spółki „Rekord – Systemy In-
formatyczne” Janusza Szymu-
rę, zyska miano prestiżowej, 
do której dzieci i młodzież 
chętnie będą uczęszczać. Sam 
budynek składa się z ośmiu sal 
lekcyjnych, wyposażonych 
w nowoczesny sprzęt multi-
medialny, są tu pracownie, 
komputerowa i językowa, 
aula, biblioteka, świetlica oraz 
niezbędne zaplecze socjalne.

Co bardzo ważne w szko-
łach o profilu sportowym, 
integralną częścią bazy spor-
towo-edukacyjnej jest tak-
że kompleks czterech boisk 
piłkarskich, z których jedno 
jest właśnie modernizowane, 
i hala sportowa, umożliwiają-
ce realizację procesu szkolenia 

w piłce nożnej i futsalu. – Gdy 
ja chodziłem do szkoły, nie 
miałem tak komfortowych 
warunków, jakie mamy teraz 
w Rekordzie, gdzie wszystko 
jest świetnie zorganizowa-
ne i poukładane. Powtarzam 
uczniom, żeby doceniali to, bo 
mogą się tu naprawdę wszech-
stronnie rozwijać – mówi 
Mateusz Żyła, w przeszłości 
piłkarz Rekordu, obecnie na-
uczyciel języka polskiego.

Szkoła Mistrzostwa Spor-
towego, dla której organem 
prowadzącym jest Beskidz-
kie Towarzystwo Sportowe 
„Rekord”, realizuje program 
16 godzin zajęć sportowych 
w tygodniu. Doświadczeni 
trenerzy dbają o to, by mło-
dzież podnosiła swoje umie-
jętności, o ich właściwej 
pracy świadczą liczne suk-
cesy ogólnopolskie młodzie-
żowych drużyn futsalowego 
Rekordu. Systematycznie 
wychowankowie szkoły za-
silają seniorskie zespoły 
klubu z Cygańskiego Lasu, 
są również dostrzegani przez 
innych szkoleniowców.

Najlepszy tego dowód to 
powołanie Mateusza Kubicy, 
aktualnie ucznia klasy III LO, 
do młodzieżowej reprezentacji 
Polski w piłce nożnej. – Do-
ciera do nas wiele sygnałów, 
że postępy naszych zawodni-
ków bacznie obserwują na-
wet przedstawiciele klubów 
Ekstraklasy. To doskonałe 
potwierdzenie tego, jak efek-
tywnie trenuje się w Szkole 

Mistrzostwa Sportowego „Re-
kord” – podkreśla Jarosław 
Krzystolik, trener-koordynator 
szkolenia młodzieży i zastęp-
ca dyrektora ds. sportowych.

Choć sport  jest  tu na 
pierwszym miejscu, to w biel-
skiej placówce nie zapomina 
się o edukacji. Program na-
uczania, realizowany przez 
wykwalifikowaną kadrę pe-
dagogiczną, jest dla blisko 
200 uczniów SMS Rekord 
identyczny, jak w szkołach 
publicznych. – Łączenie spor-
tu z nauką nie jest łatwe, ale 
wspieramy w tym naszych 
podopiecznych. Staramy się 
też rozwijać pozasportowe 
zainteresowania uczniów, 
a jednocześnie maksymalnie 
wykorzystać czas lekcyjny. 
Wartościowe jest to, że mło-
dzież kończąca naszą szkołę 
kontynuuje naukę na studiach, 
przede wszystkim na kierun-

kach sportowych, trenerskich, 
czy instruktorskich – mówi 
dyrektor placówki Bożena Ro-
golińska.

Kompleksową ofertę SMS 
Rekord uzupełnia wiele innych 
aspektów. Dla uczniów z dal-
szych rejonów kraju dostępny 
jest internat sportowy. SMS 
uczestniczy również w pro-
gramie „Erasmus”, a szkoła 
podstawowa może pochwalić 
się certyfikatem „Wiarygodna 
szkoła”. Placówka nawiązała 
także współpracę z Wyższą 
Szkołą Edukacji w Sporcie, 
która na warunkach preferen-
cyjnych stanowić może dla 
absolwentów Szkoły Mistrzo-
stwa Sportowego ciekawą al-
ternatywę w wyborze dalszej 
drogi zawodowej z uwzględ-
nieniem kierunków powiąza-
nych ze sportem.

MARciN NiKieL

nauka i sport

janusz szymura,
fundator SMS BTS „Rekord”  
w Bielsku-Białej:

Do rozwoju uczniów będących 
podopiecznymi naszej szkoły pod-
chodzimy kompleksowo i staramy 
się o to, żeby nie zaniedbać żadne-
go elementu na tej drodze. Szkoła 
i klub sportowy stanowią obecnie 
taki uzupełniający się organizm. 

Rekord konsekwentnie stawia na swoich wychowanków i ten trend 
się nie zmieni. zdajemy sobie sprawę, że właściwe funkcjonowanie 
szkoły jest możliwe tylko w przypadku zapewnienia najlepszych wa-
runków. efekty już są widoczne i cieszy nas, że społeczność skupiona 
wokół Rekordu tak bardzo się rozrasta.
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Biegacze  
na start

W okresie wiosennym będzie można sprawdzić 

swoją formę biegową podczas kilku imprez, orga-

nizowanych w różnych miejscach na Podbeskidziu, 

m.in. w Jasienicy, Jaworzu, czy Kozach.

Na sobotę 21 maja zapla-
nowano trzecią edycję „Bie-
gu po zdrowie”. Uczestnicy 
wystartują z okolicy boiska 
„Orlik” w Mazańcowicach 
o godzinie 11, skąd przebiegną 
trasą do Międzyrzecza Górne-
go. Dystans przewidziany dla 
biegaczy to 10 kilometrów, 
klasyfikacje prowadzone 
będą zarówno wśród kobiet, 
jak i mężczyzn w kilku ka-
tegoriach wiekowych. Nad 
tą imprezą patronat sprawuje 
wójt gminy Jasienica Janusz 
Pierzyna. Zgłoszeń do udzia-
łu w biegu można dokonać za 
pośrednictwem specjalnego 

panelu, dostępnego pod adre-
sami www.spm.mazancowice.
net i www.datasport.pl.

Trzy tygodnie później wy-
startować można będzie z kolei 
w pobliskim Jaworzu, gdzie 
po raz drugi przeprowadzony 
zostanie „Bieg po Zdrój” o Pu-
char Wójta Gminy Radosława 
Ostałkiewicza. Analogicznie do 
ubiegłego roku przygotowano 
tu dwa dystanse dla osób doro-
słych. Półmaraton górski dla do-
świadczonych biegaczy to trasa 
wiodąca przez górskie szlaki 
Błatniej, Klimczoka i Szyndziel-
ni. Bardziej rekreacyjny charak-
ter ma rywalizacja na dystansie 

10 km, wiodąca urokliwymi 
zakątkami gminy Jaworze. Na 
dostosowanych do wieku odcin-
kach wystartują także dzieci, dla 
których organizatorzy przygotu-
ją ponadto liczne gry i zabawy. 
Więcej informacji oraz zapisy 
na www.biegpozdroj.pl oraz 
poprzez Facebook.

Bogatą tradycję ma z ko-
lei „Bieg Górski na Hrobaczą 
Łąkę”. W tym roku ta impre-
za odbędzie się w niedzielę 5 
czerwca. Warto jednak już teraz 
zarezerwować sobie czas, by 
w 14. edycji zawodów powal-
czyć o Puchar Wójta Gminy 

Kozy Krzysztofa Fiałkowskie-
go. Start biegu nastąpi o godzi-
nie 14 sprzed Pałacu Czeczów 
w Kozach, następnie poprowadzi 
ulicami miejscowości, a wreszcie 
szlakami żółtym i czerwonym 
na szczyt Hrobaczej Łąki. Bieg 
charakteryzuje się poziomem 
przewyższenia wynoszącym 
400 metrów, przy łącznym dy-
stansie 6,5 km. Mimo takiej skali 
trudności chętnych do udziału 
jest co roku wielu. Zgłoszenia 
przyjmowane są pod adresem 
e-mailowym: csw@rekord.net.
pl, możliwe będą także w dniu 
zawodów. (M)
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Biegi na różnych dystansach cieszą się w beskidzkim regionie ogromną 
popularnością.

samorządoWcy Pod siatką
Drużyny z Bestwiny, 

Czechowic-Dziedzic, Ja-
sienicy, Kóz, Porąbki, Wil-
kowic, a także bielskiego 
Starostwa Powiatowego ry-
walizowały w siódmej edy-
cji Turnieju Piłki Siatkowej 
Radnych i Pracowników 
Samorządowych Powiatu 
Bielskiego o Puchar Starosty 
Bielskiego Andrzeja Płonki.

Siatkarskie zespoły spo-
tkały się na dorocznym 
turnieju w hali Gminnego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Wilkowicach. Rywalizo-
wały tu systemem „każdy 
z każdym”, rozgrywając po 
dwa sety. Wiele meczów 
było zaciętych do samego 
końca, stąd też zwycięzca 
wyłoniony został dopiero po 
kilku godzinach potyczek. 
Triumfowała ostatecznie 
drużyna z Kóz, która co 
roku należy do faworytów 
turnieju. Jak zwykle wspie-
rała ją liczna grupa kibiców, 
z wójtem gminy Krzyszto-
fem Fiałkowskim na cze-

le.  Na podium zmagań 
znalazły się jeszcze ekipy 
samorządowców z Czecho-
wic-Dziedzic oraz Bestwi-
ny. Turniejowa ciekawostka 
to debiut siatkarskiego te-
amu z Jasienicy.

J u ż  p o  w s z y s t k i c h 
meczach organizatorzy 
przyznali nagrody indywi-
dualne. Najlepszą zawod-
niczką turnieju wybrana 
została Katarzyna Kasiuba 
z Kóz, zawodnikiem – Piotr 
Dziendziel z Jasienicy, 
a najlepszym rozgrywającym 
– Paweł Łękawa z Czecho-
wic-Dziedzic.

– Taki turniej staje się 
imprezą integrującą radnych 
i urzędników z całego powia-
tu. Większość z nas zna się 
wzajemnie, ale w relacjach 
urzędowych, a takie zawody 
pozwalają poznawać się z zu-
pełnie innej strony i zawiązać 
bardzo koleżeńskie relacje – 
zauważył obecny na zawodach 
wicestarosta bielski Grzegorz 
Szetyński. (R)
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Wyższa szkoła FinansóW i PraWa W Bielsku-Białej – studia z myślą o Pracy
Wyższa Szkoła Finansów i Prawa to prężnie rozwijający się ośrodek naukowy, kształcący młodzież z kraju i zagranicy, dający im rzetelne wykształcenie,  

ale także możliwość łatwiejszego zdobycia pracy po ukończonych studiach.

kierunki studióW

Finanse  
i rachunkoWość

W WSFiP prowadzone są 
studia nakierowane na przy-
gotowanie specjalistów dla 
instytucji finansowych, jak 
i bankowych. W ramach kie-
runku istnieje wiele specjalno-
ści, co roku dostosowywanych 
do zmieniających się potrzeb 
pracodawców i przepisów. 
W tym roku nowością na 
studiach licencjackich będzie 
„Rachunkowość i zarządzanie 
w logistyce”, zaś na magister-
skich – „Psychologia w zarzą-
dzaniu finansami”.

PraWo
WSFiP jest jedyną uczel-

nią na Podbeskidziu oferującą 
jednolite pięcioletnie studia 
magisterskie w zakresie pra-
wa. W całym regionie tylko 
absolwenci tej Szkoły mają 
możliwość przystępowania do 
egzaminów aplikacyjnych na 
adwokata, radcę prawnego, czy 
notariusza. Mogą podejmować 
również inne zawody prawni-
cze, m.in. w administracji. 
Wbrew obiegowym opiniom, 

rynek pracy dla prawników 
ciągle się powiększa, a to 
oznacza stałe zapotrzebowanie 
na wykształconych w tym kie-
runku absolwentów. Studenci 
prawa WSFiP korzystają z wy-
jazdów na inne uniwersytety 
europejskie, m.in. w Hiszpanii, 
Włoszech, Irlandii, Islandii.

BezPieczeństWo 
WeWnętrzne

Kierunek studiów z zakresu 
bezpieczeństwa przygotowuje 
do pracy związanej z ochroną 
rzeczy, mienia i osób, zapew-
nieniem bezpieczeństwa w sy-
tuacjach zagrożeń naturalnych, 
przemysłowych czy katastrof. 
Studia kształcą organizatorów 
bezpieczeństwa imprez maso-
wych, a także osoby kierujące 
systemem zarządzania kryzy-
sowego, również specjalistów 
od bezpieczeństwa teleinforma-
tycznego, kształtowania opcji 
bezpieczeństwa w biznesie 
oraz analityków bezpieczeń-
stwa. Z myślą o ćwiczeniach 
studentów w praktycznej nauce 
zawodu Szkoła uruchomiła la-
boratorium kryminalistycz-
ne. Od roku akademickiego 
2016/2017 w Uczelni będzie 
można studiować na specjalno-

ści „Służby porządku publicz-
nego”, która jest realizowana 
przy współpracy z Komendą 
Główną Policji.

inFormatyka
Studia inżynierskie, 3,5-let-

nie, kształcą w bardzo poszuki-
wanym zawodzie informatyka. 
Znakiem firmowym Wyższej 
Szkoły Finansów i Prawa sta-
ło się stałe przystosowanie 
programów nauczania do tej 
bardzo szybko zmieniającej 
się branży. Dzięki temu infor-
matyka na WSFiP przygoto-
wuje do pracy w najbardziej 
potrzebnych specjalnościach 
informatycznych, m.in. przy 
aplikacjach na urządzenia mo-
bilne, w grafice komputerowej, 
systemach sieciowych i bazach 
danych oraz informatyce w in-
stytucjach publicznych.

Pedagogika
Od roku akademickiego 

2016/2017 Wyższa Szkoła 
Finansów i Prawa w Bielsku-
-Białej rozpoczyna kształce-
nie na kierunku Pedagogika 
w specjalnościach Pedagogika 
opiekuńczo-resocjalizacyjna 
oraz Zintegrowana edukacja 
wczesnoszkolna i edukacja 

przedszkolna. Jest to kolejny 
dowód na rozszerzanie oferty 
uczelni, aby dać maturzystom 
i przyszłym studentom jak naj-
lepszy start edukacyjny w karie-
rę zawodową, a co za tym idzie 
osobistą satysfakcję i spełnienie.
Wyżej wspomniane specjalności 
powstały w związku ze zwięk-
szającym się zapotrzebowaniem 
na specjalistów pedagogiki.

studia 
PodyPlomoWe

Studia podyplomowe są 
wyrazem starań Uczelni, aby 
oferta kształcenia nie zamykała 
się tylko w obrębie studiów li-
cencjackich lub magisterskich, 
ale dawała możliwość stałego 
rozwoju wszystkim poszukują-
cym wykształcenia na każdym 
etapie aktywności zawodowej. 
Jest to odpowiedź na zapotrze-
bowanie i wyzwania współcze-
snych czasów i rynku pracy. 
Kadrę naukową stanowią tutaj 
nie tylko wybitni profesorowie, 
ale również praktycy, tacy jak 
sędziowie, komornicy, adwo-
kaci, ordynatorzy oddziałów 
szpitalnych, profesjonalni co-
ache, licencjonowani zarząd-
cy i rzeczoznawcy majątkowi. 
Studia stanowią również war-
tościową ofertę samorozwoju 
i realizacji własnych planów 
zawodowych i osobistych.

Należy zaznaczyć, że w tym 
pięknym ośrodku naukowym 
przy ul. Tańskiego w Biel-
sku-Białej mieści się Bielska 
Szkoła Menedżerów, liceum 
z bogatą ofertą kształcenia 
oraz gimnazjum. Szkoła ta dała 
początek późniejszej Wyższej 
Szkole Bankowości i Finan-
sów, a obecnie Wyższej Szkole 
Finansów i Prawa. (ReD)

Uczelnię wyróżniają spo-
śród innych placówek tego 
typu: bardzo dobre warunki 
studiowania, krajowej i mię-
dzynarodowej klasy eksper-
ci, doświadczeni specjaliści 
i praktycy, bogate wyposaże-
nie, warunki socjalne, piękne 
otoczenie i wysokie standar-
dy bezpieczeństwa.

Placówce od samego po-
czątku przyświecał zamiar, 
aby studenci otrzymywali 
wykształcenie w zawodach, 
które są poszukiwane na ryn-
ku pracy, ze szczególnym 
uwzględnieniem naszego re-
gionu. Temu też została pod-
porządkowana cała organizacja 
Uczelni wraz z wszystkimi kie-
runkami kształcenia.

Oferta Wyższej Szkoły 
Finansów i Prawa w Biel-
sku-Białej spełnia oczekiwa-
nia studentów zarówno pod 
względem jakości kształcenia, 
ale przede wszystkim jest tak 
zbudowana, że daje gwaran-
cje zatrudnienia w przyszłości. 
Uczelnia nieustannie monito-
ruje rynek zatrudnienia i tak 
dostosowuje kierunki kształ-
cenia, aby być atrakcyjnym 
i pożytecznym ośrodkiem na-
ukowym Podbeskidzia. Wy-
miernym tego przykładem są 
nowe kierunki i specjalności, 
które zostają utworzone na 
Wydziałach WSFiP.

Warto zwrócić uwagę na 
kilka charakterystycznych cech 
Uczelni, które podkreślają jej 
osobowość i wartość, stano-
wią znak rozpoznawczy na tle 
innych podobnych placówek 
w naszym regionie.

deBaty studenckie 
z zaProszonymi 
gośćmi

Prowadzenie debat, najczę-
ściej z udziałem wybitnych 
osobistości, staje się zna-
kiem rozpoznawczym biel-
skiej uczelni. I tak np. w br., 
z inicjatywy i z udziałem pani 
poseł na Sejm RP Mirosławy 
Nykiel, WSFiP współorgani-
zuje debaty o ważnych spra-
wach dla młodzieży, stając 
się tym samym platformą 
dyskusji i wymiany myśli 
młodego pokolenia z zapro-
szonymi ekspertami. W pierw-
szej z tych debat uczestniczył 
były premier i przewodniczą-
cy Parlamentu Europejskiego 
prof. Jerzy Buzek.

Debaty organizowane są 
nie tylko z udziałem stu-
dentów Wyższej  Szkoły 
Finansów i Prawa, ale i stu-
dentów innych ośrodków 
naukowych, okolicznych 

uczelni oraz młodzieży li-
cealnej z zaprzyjaźnionych 
szkół średnich powiatu biel-
skiego. Debaty poprzedziły 
spotkania i dyskusje, które 
Szkoła organizuje od samego 
początku swojego istnienia. 
Wykłady i połączone z nim 
konwersatoria prowadzili już 
w Uczelni m.in. prof. Leszek 
Balcerowicz, prof. Bronisław 
Geremek, prof. Dariusz Ro-
satti, prof. Grzegorz Kołod-
ko, prof. Leon Kieres, prof. 
Jerzy Osiatyński, prof. Jerzy 
Ciemniewski, a także gene-
rał Adam Rapacki, były szef 
polskiej Policji. Jak podkre-
śla dyrektor Szarlota Binda, 
zapraszani wybitni specjali-
ści to nie tylko politycy, ale 
przede wszystkim osoby, 
które mają znaczący wpływ 
na życie społeczne i gospo-
darcze kraju, są wśród nich 
szefowie Narodowego Banku 
Polskiego, członkowie Rady 
Polityki Pieniężnej, czy sę-
dziowie Trybunału Konsty-
tucyjnego.

sPecjaliści  
i eksPerci

Uczelnia, aby dać rzetelne 
i praktyczne wykształcenie, 
zatrudnia wysoko wykwali-
fikowaną kadrę dydaktyczną. 
Spośród wysokiej klasy spe-
cjalistów można wspomnieć 
m.in. prof. J. Osiatyńskiego, 
czy prof. D. Rosattiego, któ-
ry obecnie prowadzi zajęcia 
obejmujące tematykę finansów 
w strefie euro.

Wykładowcy WSFiP to 
w większości praktycy, którzy 
analizują ze studentami auten-
tyczne problemy, jakie rzeczy-
wiście napotykają w swojej 
pracy zawodowej.

Nastawienie na praktycz-
ną wiedzę – tak cenione przez 
pracodawców, zatrudniają-
cych absolwentów WSFiP – to 
również zajęcia praktyczne we 
współpracujących ze Szkołą 
instytucjach. Dzięki temu 
jeszcze przed zakończeniem 
studiów przyszli absolwenci 
wdrażają się w wymogi za-
wodu.
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Studenci prawa podczas zajęć wcielają się w role stron procesu sądowego. zajęcia w nowym laboratorium kryminalistycznym.

www.wsfip.edu.pl
Bielsko-Biała, os. Polskich skrzydeł, ul. cz. Tańskiego 5

ogólny – tel. 33 829 72 12; studia licencjackie – tel. 33 829 72 26; studia magisterskie – tel. 33 829 72 41; studia podyplomowe – tel. 33 829 72 42

Wyższa szkoła FinansóW  
i PraWa W Bielsku-Białej

gimnazjum 
Bielskiej szkoły menedżeróW

liceum ogólnokszTałcące
Bielskiej szkoły menedżeróW

POSzeRzONe PROGRAMy z: 

◆ JęzyKóW OBcycH 

◆ MATeMATyKi

◆ PRzeDMiOTóW  
    PRzyRODNiczycH 

◆ iNFORMATyKi

KLASy O PROFiLu:

◆ BezPieczeńSTWA PuBLiczNeGO

◆ iNFORMATyczNO-MeNeDŻeRSKiM

◆ LOGiSTyK  W SŁuŻBAcH  
MuNDuROWycH

◆ PRAWNiczyM

KieRuNKi KSzTAŁceNiA:

◆ FiNANSe i RAcHuNKOWOŚĆ
◆ iNFORMATyKA
◆ PRAWO
◆ BezPieczeńSTWO 
    WeWNęTRzNe
◆ PeDAGOGiKA
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