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WyWiad 
Przedsiębiorcy  
chcą zmian

sPort

rusza Puchar  
euroPy

Polacy generalnie zarabiają zbyt mało i 
otwarcie to przyznają sami przedsiębior-
cy. Ale w jaki sposób mają oni podwyż-
szyć wynagrodzenie pracownika, skoro 
jego płaca na rękę to ledwie ponad 40 
procent całej sumy? Reszta to narzuty, 
które trzeba odprowadzać ministrowi 
finansów – mówi Marek Goliszewski, 
prezes BCC.
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Do końca czerwca 
został wydłużony 
czas pracy zespołu 
z Urzędu Gminy 
w Wilamowicach, 
przyjmującego 
wnioski o wypłatę 
pieniędzy z pro-
gramu „Rodzina 
500 plus”.
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reelekcja Prezesa

CzesłAW BiskUP,
prezes Beskidzkiego Okręgowego związku Piłki Nożnej
podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczo-
-Wyborczego BOZPN, które odbyło się w Biel-
sku-Białej w piątek 20 maja, ponownie został 
wybrany sternikiem piłkarskiego związku. De-
legaci zdecydowali o tym jednogłośnie, prezes 
Biskup był też jedynym zgłoszonym kandydatem 
do pełnienia tej funkcji. Rozpoczęta kadencja 
jest już czwartą. Czesław Biskup działaniom 
związku przewodzi nieprzerwanie od 2004 roku. 
To za czasów jego prezesury wzrosła między 
innymi ranga futbolowych rozgrywek w regio-
nie beskidzkim, prezes Biskup doprowadził do 
finalizacji rozmowy z tytularnym sponsorem ligi 
okręgowej, którym w ub.roku została firma Profi 
Credit Polska S.A.

– Dziękuję za zaufanie. Zapewniam ze swej 
strony, że dołożę wszelkich starań, aby sprostać 
kolejnym wyzwaniom, które są przed nami – 
stwierdził prezes BOZPN. (MN)

Wójt do rady  
samorządoWej

JANUsz PieRzyNA,
wójt gminy Jasienica
został zaproszony do składu Rady Samorzą-
dowej VI Europejskiego Kongresu Małych 
i Średnich Przedsiębiorstw, jaki odbędzie się 
w październiku w Katowicach. Europejski 
Kongres od sześciu lat organizuje katowicka 
Regionalna Izba Gospodarcza, towarzyszy 
mu ogólnopolski program „Samorząd, który 
wspiera MŚP”. W tym roku spotkanie przed-
siębiorców, reprezentantów samorządów tery-
torialnych i gospodarczych, także polityków, 
potrwa w Katowicach od 10 do 12 paździer-
nika. Prezes Izby Tadeusz Donocik, minister 
w rządzie Jerzego Buzka, zaprosił wójta Janusza 
Pierzynę do udziału w Radzie Samorządowej 
Kongresu. Przypomnijmy, że to właśnie ubie-
głoroczny V Europejski Kongres Małych i Śred-
nich Przedsiębiorstw wyróżnił wójta Janusza 
Pierzynę tytułem „Lider, który wspiera MŚP”, 
wtedy też gmina Jasienica została laureatem 
tego programu. Obie nagrody wójt odebrał 12 
października ub.roku podczas uroczystej sesji 
Sejmiku Województwa Śląskiego w Gmachu 
Sejmu Śląskiego w Katowicach. (ł)

kadry

aktualności

najlePsza biblioteka W buczkoWicach
Gminna Biblioteka Publiczna w Buczkowicach wygrała tegoroczny konkurs na najlepszą bibliotekę gminną  

w powiecie bielskim.

Z w y c i ę s t w o  p l a c ó w c e 
w Buczkowicach przyznano za 
bardzo dobre wskaźniki czy-
telnicze, wzorową współpracę 
z lokalnym środowiskiem, za 
wielokierunkową działalność 
placówki, za modernizację lo-
kali i za komputeryzację pro-
cesów bibliotecznych w całej 
sieci placówek filialnych oraz 
za szczególne uwzględnianie 
w działalności cyklicznych form 
promujących literaturę i czytel-
nictwo.

W konkursie, organizowa-
nym przez starostę bielskiego 
przy współpracy Zarządu Od-
działu Stowarzyszenia Biblio-
tekarzy Polskich, działającego 
przy Książnicy Beskidzkiej, 
drugie miejsce przyznano bi-
bliotece w Bestwinie, a trze-
cie – w Jaworzu. Bibliotekarka 
z tej ostatniej placówki Gabriela 
Śliwka otrzymała wyróżnienie, 
przyznane przez Biuro Promocji 
Powiatu, Kultury, Sportu i Tu-
rystyki, podobnie jak Marzena 
Gałecka z czechowickiej Miej-
skiej Biblioteki Publicznej. Jury 
wyróżnienie przyznało także bi-
bliotece w Czechowicach-Dzie-
dzicach oraz Gminnej Bibliotece 
Publicznej w Kozach za two-
rzenie kulturowej przestrzeni 

publicznej dla mieszkańców 
gminy. Za zmiany w infrastruk-
turze placówek filialnych, nową 
wizualizację ich lokali w kate-
gorii modernizacja biblioteki 
wyróżniono placówkę w Wila-
mowicach.

Jak informuje Alina Macher 
ze Starostwa Powiatowego, 
członek komisji, jury oceniało 
przede wszystkim jakość dzia-
łań, związanych z udostępnia-

niem zbiorów, dostosowanie do 
potrzeb różnych grup odbiorców, 
działalność promocyjną, e-usłu-
gi, „przyjazność biblioteki jako 
przestrzeni dla czytelników, 
miejsca inspiracji i realizacji 
wielu pomysłów na promo-
wanie literatury i pogłębiania 
kompetencji informacyjnych 
czytelników”. Podstawą oceny 
były jakość i różnorodność ofer-
ty oraz przedstawiona w tym 

zakresie dokumentacja. Ocenia-
no przede wszystkim dynamikę 
rozwoju działalności bibliotek 
w jej różnych aspektach. Szcze-
gółowej ocenie podlegał przede 
wszystkim stan czytelnictwa, cy-
kliczne programy promujące czy-
telnictwo, biblioteki oraz zawód 
bibliotekarza, komputeryzacja, 
współpraca z lokalnymi organiza-
cjami, stowarzyszeniami, moder-
nizacja lokali bibliotecznych. (R)

Gabriela Śliwka z biblioteki w Jaworzu otrzymała wyróżnienie z rąk Jolanty konior, dyrektor Biura Promocji Powiatu, 
wicestarosty Grzegorza szetyńskiego i stanisława Pięty z zarządu Powiatu.
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mela koteluk W bck
Już w najbliższy piątek 27 maja o godz. 

18 w Domu Muzyki wystąpi Mela Koteluk, 
artystka łącząca pop z muzyką alternatywną.

Mela Koteluk należy do grona wokali-
stek, bardzo wyczekiwanych przez bielską 
publiczność – została jedną z laureatek ple-
biscytu przeprowadzonego wśród widzów na 
artystów, których Bielskie Centrum Kultury 
powinno zaprosić w 2016 r. Pojawiła się na 
polskiej scenie muzycznej w 2012 r., wyda-
jąc album z pogranicza popu i alternatywy 
„Spadochron”, który szybko zyskał status 
Platynowej Płyty. Debiutancki krążek został 
bardzo dobrze przyjęty i przyniósł Meli kil-
ka ważnych nagród – dwa Fryderyki w roku 
2013 (Album Roku i Debiut Roku), a także 
Nagrodę Artystyczną Miasta Toruń im. Grze-
gorza Ciechowskiego.

Kolejna płyta „Migracje”, wydana dwa 
lata później, także stała się platynową i po-
kazała, że Mela jest artystką nadal cenioną, 
a co więcej – wyczekiwaną. Na obu płytach 
można usłyszeć polskie teksty, wszystkie 
autorstwa Meli. Oprócz pracy studyjnej Ko-
teluk od czasu debiutu bardzo dużo koncer-
tuje, uważając, że żywy kontakt z odbiorcą 
jest najważniejszy. Odwiedziła już wszyst-
kie części Polski, jak również wystąpiła na 
wielu ważnych festiwalach muzycznych, 
m.in. Opener, Coke Festival, Jarocin, Live 
Festival. Na swoim koncie ma także udział 
w ciekawych i inspirujących duetach – m.in. 
z Czesławem Mozilem, Fiszem, Andrze-
jem Smolikiem, a ostatnio z Danielem Blo-
omem. (R)

dWie WystaWy galerii bWa
W najbliższą środę 25 maja bielska Galeria BWA zaprasza na wernisaże dwóch 

wystaw. Najpierw o godz. 17 odbędzie się spotkanie z Ryszardem Grzybem, godzinę 
później zostanie otwarta wystawa „Malarstwo jest ogrodem świata”, zaś o godz. 18.30 
wystawę swoich prac „Emanacje” otworzy Artur Trojanowski.

Grzyb zaprezentuje 35 swoich obrazów 
z lat 2000-2015. Wyjaśniając tytuły swoich 
dzieł z tego okresu, 60-letni artysta zaznacza, 
że prawie zawsze są one integralną częścią 
obrazów i nie można ich pominąć.

Grzyb pochodzi z Sosnowca, studiował 
na Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Pla-
stycznych we Wrocławiu, a potem na Wy-
dziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych 
w Warszawie. W latach 1982-1992 należał 
do legendarnej Gruppy, którą tworzył we-
spół z Pawłem Kowalewskim, Jarosławem 
Modzelewskim, Włodzimierzem Pawla-
kiem, Markiem Sobczykiem i Ryszardem 
Woźniakiem. Artyści Gruppy – określani 
w Polsce jako „Dzicy” – wpisywali się w es-
tetykę popularnego na Zachodzie malarstwa 
fali Nowej Ekspresji czy też Neue Wilde. 
Oprócz malarstwa, artysta jest poetą, zaj-
muje się również grafiką reklamową i wy-
dawniczą. Od wczesnej młodości uprawia 
też karate, a obecnie biegi długodystansowe.

Z kolei Artur Trojanowski wystawi swoje 
najnowsze obrazy z cyklu „Emanacje”, bę-
dące efektem poszukiwań i inspiracji artysty 
w dziedzinie malarstwa pejzażowego. Od-
chodzi w nich od tradycyjnych form przedsta-
wiania otoczenia, proponując bardzo osobiste 
obcowanie z formą obrazu, pełnego nie-

ostrych kształtów, z zawartą w nim pulsującą, 
narzucającą rytm energią, obrazu będącego 
bardziej powidokiem, niż fragmentem kon-
kretnej rzeczywistości. Technika malarska, 
zastosowana w „Emanacjach”, przypomina 
grafikę komputerową i daje efekt pikselozy, 
przypadkowej nieostrości.

Trojanowski urodził się w 1968 r. w Ło-
dzi, tam też studiował na Wydziale Eduka-
cji Wizualnej Państwowej Wyższej Szkoły 
Sztuk Plastycznych. Zajmuje się malar-
stwem, rysunkiem, realizacjami wideo oraz 
działaniami w przestrzeni miejskiej. Obecnie 
mieszka i pracuje w podkrakowskiej Lanc-
koronie. (R)
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Ryszard Grzyb, kim jest ten kto, zaczyna podróż, 
2008 r.

M
at

er
ia

ły
 G

al
er

ii B
iel

sk
ieJ

 Bw
a

Fo
to

: a
rc

H.
 sP

or
to

w
eB

es
ki

dy
.P

l



MAJ 2016

BESKIDZKA
gazeta 3

www.gazetabeskidzka.pl 

drogi do remontu
Część środków budżetowych w gminie Jaworze 
przeznaczana jest co roku na modernizację dróg. Takie 
inwestycje zaplanowano również na najbliższe miesiące.

Na przełomie maja i czerwca ru-
szą pierwsze prace remontowe na 
jaworzańskich drogach. W budżecie 
zabezpieczono na ten cel niespeł-
na 400 tys. zł, wskazując te drogi, 
które są już mocno wysłużone, 
znacząco utrudniają komunikację, 
toteż wymagają pilnej modernizacji. 
– Podejmując decyzję o remontach 
dróg, kierujemy się ich znaczeniem 
dla komunikacji. Pod uwagę brane 
jest między innymi natężenie ruchu, 
czy liczba mieszkańców, którzy 
daną drogę pokonują – wyjaśnia 
wójt Jaworza Radosław Ostałkie-

wicz. Podkreśla zarazem, że przy 
wykonywanych pracach stawia się 
na jakość. Uszkodzone drogi zysku-
ją nową nawierzchnią asfaltową, nie 
tylko w miejscach, gdzie powsta-
ły dziury.

Tegoroczne remonty drogowe 
obejmą pięć ulic na terenie gminy – 
ul. Jesionową, Chabrową, Tulipano-
wą, Wypoczynkową oraz Malwową. 
Prace nad poprawą ich stanu potrwa-
ją do końca lipca. Także w tym roku 
wykonany zostanie drugi etap prac, 
dotyczących chodnika przy ul. Połu-
dniowej. (M)

WYDaRZEnia

region W liczbach

33 europejskie miasta

spośród 50 najbardziej zanieczyszczonych znajdują się w Polsce, 
w tym wiele w naszym regionie. Według Światowej organizacji 
Zdrowia (WHo) najbardziej zanieczyszczonym miastem w Eu-
ropie jest Żywiec, tuż przed nim uplasowała się Pszczyna. Przy 
opracowaniu zestawienia organizacja uwzględniała poziom pyłu 
zawieszonego PM2.5, który należy do najbardziej szkodliwych dla 
zdrowia zanieczyszczeń atmosferycznych. PM2.5 to pył zawie-
szony o średnicy 2.5 mikrometrów, tj. 20-35 razy mniejszej, niż 
wynosi średnica ludzkiego włosa. Według Światowej organizacji 
Zdrowia długotrwałe narażenie na działanie pyłu zawieszonego 
PM2.5 powoduje skrócenie średniej długości życia, zaś krótko-
trwała ekspozycja na wysokie stężenia przyczynia się do wzrostu 
liczby zgonów z powodu chorób układu oddechowego i krążenia 
oraz podniesienia się ryzyka przypadków, wymagających szybkiej 
hospitalizacji, m.in. nasilenia astmy, ostrej reakcji układu oddecho-
wego, osłabienia czynności płuc. PM2.5 razem z pyłem PM10, silnie 
rakotwórczym benzo(a)pirenem, trującymi związkami chemicz-
nymi: tlenkiem siarki, tlenkiem azotu, tlenkiem węgla, metalami 
ciężkimi i sadzą, wchodzi w skład smogu. (R)

Warsztaty druku na tkaninie
Gminny Ośrodek kultury w Jasienicy zaprasza w 
środę 10 czerwca o godz. 18 na warsztaty druku na 
tkaninie. zajęcia są płatne (15 zł) i przeznaczone dla 
młodzieży i dorosłych, którzy chcą zgłębić tajniki 
druku na tkaninach. Program przewiduje naukę wy-
konywania druku na tkaninie techniką monoprintu, 
stempli oraz szablonów. Podczas warsztatów uczest-
nicy samodzielnie wykonają nadruk na płóciennej 
torbie według własnego projektu.

WystaWa historyczna
W izbie Regionalnej przy Miejskim Domu kultury w 
Czechowicach-Dziedzicach trwa wystawa „Początki 
państwa polskiego i chrystianizacji. Mieszko i pro-
toplasta dynastii Piastów. Dagome iudex.” ekspo-
zycja z okazji 1050. rocznicy chrztu Polski przybliża 
kształtowanie się polskiej państwowości. Można ją 
zwiedzać codziennie od godz. 8 do 16.

kojskie filmoWanie
Dom kultury w kozach zaprasza do udziału w kon-
kursie „kojskie filmowanie”.  swój film mogą zgłosić 
mieszkańcy kóz. Może być on wykonany w dowol-
nym gatunku: od reportażu, dokumentu, pastiszu, 
aż po teledysk. Powinien trwać maksymalnie 10 mi-
nut i może być wykonany telefonem komórkowym, 
aparatem cyfrowym, kamerą cyfrową. Utwory będą 
oceniane w dwóch kategoriach – filmu promującego 
gminę kozy oraz o dowolnej tematyce, odzwier-
ciedlającej pasje autorów. Prace należy składać do 
24 czerwca w Domu kultury w kozach. Ogłoszenie 
wyników oraz wręczenie nagród i dyplomów odbę-
dzie się 30 czerwca.
konkurs organizowany jest pod patronatem spo-
tkań Filmowych „sztuka patrzenia” oraz Domu 
kultury.

Chabrowa w Jaworzu będzie jedną z ulic objętych w najbliższych tygodniach pracami 
modernizacyjnymi.
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noc muzeóW  
z akWarelami
Muzeum Regionalne im. ks. 
Zygmunta Bubaka w Bestwi-
nie przygotowało dla swoich 
gości 14 maja w Noc Muzeów 
wernisaż obrazów Romual-
da Romańczyka, artysty 
z Czechowic-Dziedzic, spe-
cjalizującego się w techni-
ce akwarelowej.

Romuald Romańczyk 
z zawodu jest ślusarzem pa-
rowozowym, od 30 lat maluje 
akwarelami. Jak sam wyjaśnia, 
choć technika uważana jest za 
trudną, jemu malowanie far-
bami wodnymi przychodzi 
z łatwością. Jako podstawową 
zaletę tej techniki wymienia 
szybkość tworzenia, w jeden 

dzień może powstać wiele cie-
kawych obrazów o różnorod-
nej tematyce. W bestwińskiej 
galerii zawisły portrety, pejza-
że wiejskie, panoramy miast, 
stare budynki, mosty, konie, 
północnoamerykańskich In-
dian, miejsca znane z Pszczy-
ny, czy staw „Kopalniok”. Jak 
wyjaśniał sam artysta, pomysły 
od 30 lat rodzą się spontanicz-
nie, wykorzystuje nawet stop-
klatkę z telewizji. Jego talent 
został zauważony na wielu 
wystawach i przeglądach, do 
najważniejszych sukcesów 
należy honorowe wyróżnienie 
na XXII Konkursie Malarstwa 
Nieprofesjonalnego im. Igna-
cego Bieńka. (R)

Romuald Romańczyk od trzech dekad maluje akwarelami.
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śWięto teatróW  
zakończone

W niedzielę 22 maja zakoń-
czył się 27. Międzynarodowy 
Festiwal Sztuki Lalkarskiej – 
najbardziej prestiżowa impreza 
lalkarska w Europie, przygoto-
wana przez bielski Teatr Lalek 
„Banialuka”.

Festiwal, stanowiący prze-
gląd tego, co w światowym 
lalkarstwie najlepsze, odby-
wał się niemal dokładnie pół 
wieku po pierwszym, zorga-
nizowanym w 1966 r. przez 
Jerzego Zitzmana. Teraz 
w trakcie festiwalu zaprezen-
towały się 22 teatry z 14 kra-
jów świata: Czech, Słowacji, 
Niemiec, Rosji, Litwy, Ukra-
iny, Holandii, Hiszpanii, Izra-

ela, Japonii, Słowenii, Belgii, 
Włoch i Polski. Pięć festiwa-
lowych dni wypełniło łącznie 
38 przedstawień, w tym trzy 
plenerowe, a wydarzeniu 
towarzyszyło wiele dodat-
kowych imprez: wystawy, 
spotkania, projekcje filmowe 
i warsztaty. W Klubokawiarni 
„Aquarium” w Galerii Biel-
skiej BWA codziennie działał 
klub festiwalowy.

Grand Prix otrzymał teatr 
Gioco Vita z włoskiej Piacen-
zy za „Rycerza nieistniejące-
go”, olśniewający teatr cieni 
osadzony w średniowieczno-
-fantastycznym świecie. Na-
groda za najlepszy spektakl 

dla dzieci powędrowała do 
Charkowskiego Akademic-
kiego Teatru Lalek, który 
przywiózł na festiwal pełne 
pogody przedstawienie „Jeż 
z mgły”. Z kolei Teatr Cie 
Mossoux-Bonté z Brukse-
li został laureatem nagrody 
specjalnej za mistrzowskie 
operowanie dźwiękiem i ru-

chem w spektaklu „Szepty”. 
Dyplom honorowy za wyjąt-
kową lekcję żywego mistrzo-
stwa tradycji jury przyznało 
japońskiemu teatrowi Hitomi-
-za Otome Bunraku z Kawa-
saki, który zaprezentował na 
festiwalu widowiska „San-
baso” i „Yoshitsune i tysiąc 
kwitnących wiśni”. (R)

PoWiatoWe obchody  
dnia strażaka
Na placu przed siedzibą biel-
skiej Komendy Miejskiej 
Państwowej Straży Pożarnej 
w czwartek 19 maja uroczy-
ście obchodzono Dzień Stra-
żaka.

Uroczystości z udziałem 
wicewojewody śląskiego 
Jana Chrząszcza oraz nad-
brygadiera Marka Rączki, 

śląskiego komendanta wo-
jewódzkiego PSP, miały 
charakter obchodów powia-
towych, nie zabrakło więc na 
nich strażaków oraz samo-
rządowców Ziemi Bielskiej. 
Wśród gości byli m.in. wice-
starosta Grzegorz Szetyński, 
wójt gminy Bestwina Artur 
Beniowski, wójt gminy Ja-
sienica Janusz Pierzyna, 

wójt Porąbki Czesław Buł-
ka. W trakcie uroczystości 
medalami „za długoletnią 

służbę”, nadanymi przez 
Prezydenta Rzeczypospoli-
tej Polskiej, odznaczonych 

zostało 28 funkcjonariuszy, 
w tym ośmiu z Komendy 
Miejskiej Państwowej Straży 

Pożarnej w Bielsku-Białej. 
Wręczono też medale i od-
znaczenia resortowe. (R)

Fragment przedstawienia „Dziady po Białoszewskim”, przygotowane 
przez kielecki Teatr Lalki i Aktora „kubuś” na podstawie twórczości 
Mirona Białoszewskiego.
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Wiceminister Kwieciński przyjechał 
na zaproszenie starosty bielskiego An-
drzeja Płonki, aby spotkać się z przed-
stawicielami samorządów Brennej, 
Szczyrku, Porąbki oraz powiatu cie-
szyńskiego, a także z przedsiębiorca-
mi i inwestorami branży turystycznej. 
Według zaprezentowanej koncepcji 
Centrum ma połączyć infrastruktu-
rą narciarską, sportowo-rekreacyjną 
gminę Brenna i miasto Szczyrk, do 
projektu dopisał się również Kozubnik 
w gminie Porąbka.

Projekt zakłada budowę Krajowe-
go Centrum Aktywnego Wypoczynku 
w Brennej, z którego kolejką gondolową, 
a następnie kanapową turyści mogliby 
dostać się z Brennej na Halę Jaworową 
i Kotarz. Tu mieliby możliwość sko-
rzystania ze schroniska turystycznego, 
zasilanego małą elektrownią szczyto-
wopompową ze zbiornika wodnego, 
który też stanowiłby atrakcję turystycz-
ną, a jednocześnie zapewniał rezerwuar 
wody do armatek śnieżnych. Z Polany 
Kotarz turyści kolejką linową mogliby 
zjechać do Szczyrku. Do tego należy 
dodać trasy narciarskie i ścieżki rowe-
rowe. Dzięki temu ośrodek miałby szansę 

przyciągnąć więcej turystów w Beskidy 
i to nie wyłącznie w sezonie zimowym.

O swoich planach mówili również 
przedsiębiorcy ze słowackiej firmy Ta-
try Mountain Resorts, która już inwestu-
je w Szczyrku, planując budowę ośrodka 
narciarskiego z sześcioma kolejami li-
nowymi, w tym gondolową, rozbudowę 
do 22 km tras narciarskich wraz z całym 

zapleczem. Z kolei firma Sawa Apart-
ments zaprezentowała plany rozbudowy 
ośrodka Kozubnik Spa Resort w Porąbce 
z trzema zbiornikami, basenami z wodą 
termalną i apartamentami hotelowymi. 
– Plany samorządów i inwestorów są 
szansą na rozwój regionu i poprawę ży-
cia mieszkańców – mówił wiceminister 
Kwieciński. (R)

REgion

z Prac Poselskich

Wiceminister za rozWojem turystyki
Sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Jerzy Kwieciński przyjął honorowy patronat nad promocją idei Narodowego Centrum Narciarstwa,  

Wypoczynku i Rekreacji na terenie powiatów bielskiego i cieszyńskiego.

Wiceminister rozwoju Jerzy kwieciński i starosta bielski Andrzej Płonka wraz ze starostą cieszyńskim 
Januszem królem podczas spotkania w bielskim starostwie Powiatowym.

andrzej Płonka,
starosta bielski:

zabiegałem o wizytę wiceministra rozwoju w naszym regionie i spotkanie z 
samorządami gminnymi oraz przedsiębiorcami branży turystycznej, przede 
wszystkim zainteresowanych inwestycjami w duże ośrodki turystyczne i 
narciarskie. Cieszę się, że projekt stworzenia dużego centrum narciarskiego 
i turystycznego, wymagający połączenia wysiłku wielu gmin i przedsię-
biorców, nareszcie znajduje zrozumienie tu, na miejscu. Wspólna oferta 
szczyrku, Brennej, a także dołączenie do tego projektu kozubnika z całym 
potencjałem tej części Beskidu Małego, ma szansę na przyciągnięcie tury-
stów i rozwój całego regionu. zależało mi więc, aby Ministerstwo Rozwoju 
i ludzie odpowiedzialni za krajową politykę rozwoju mogli bezpośrednio 
zetknąć się z tą problematyką.
Nie brakuje bowiem przeszkód. Poważnym ograniczeniem dla prywatnych 
przedsiębiorców jest biurokracja. My w urzędach gminnych czy powiatowych 
zbieramy od inwestorów całe tomy dokumentacji, bo do tego jesteśmy zobo-
wiązani przepisami, na które nie mamy żadnego wpływu. W tych kwestiach, 
za które odpowiedzialne są samorządy, w gminach powiatu bielskiego i 
starostwie wydawanie dokumentów odbywa się szybko, zazwyczaj znacznie 
szybciej, niż wymagają tego przepisy. Ale proces inwestowania na taką 
skalę, jak ma to miejsce w przypadku ośrodków turystycznych, napotyka na 
poważne trudności, związane z uzyskiwaniem różnego rodzaju zgód i opinii 
od zewnętrznych instytucji, co trwa bardzo długo. Dobrze, że Ministerstwo 
Rozwoju ma szansę bezpośrednio zetknąć się z takimi przypadkami, jak w na-
szym regionie, bo dzięki temu istnieje szansa na usprawnienie inwestowania.
Dlatego cieszę się, że wiceminister kwieciński objął patronat nad tym pro-
jektem. Bo to nie brak pieniędzy stanowi główną przeszkodę, lecz właśnie 
ograniczenia związane z przepisami. Liczę, że przy takim wsparciu uda się 
je przezwyciężyć z korzyścią dla branży turystycznej na całym Podbeskidziu.
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WsParcie dla rodakóW
Poseł Stanisław Pięta zachę-
ca do zbierania artykułów 
szkolnych dla małych Pola-
ków, mieszkających na Bia-
łorusi. Po raz drugi zamierza 
wyruszyć pod Grodno, aby 
zawieź tamtejszym miesz-
kańcom pomoc z wszelkimi 
potrzebnymi materiałami.

Stanisław Pięta od począt-
ku swojej działalności posel-
skiej angażuje się w pomoc 
Polakom poza granicami kra-
ju. I korzysta z każdej okazji, 
aby utwierdzać ich, że warto 
być Polakiem. W pierwszej 
połowie maja zabrał na wy-
cieczkę polską młodzież 
z Wileńszczyzny, która wzięła 
udział w VII Międzynarodo-
wym Turnieju Piłki Siatkowej 
im. Stefana Zubera, organi-
zowanym przez Parafialno-
-Szkolny Klub Sportowy 
„Beskidy” w bielskim Hałc-
nowie. Zespoły chłopców 
i dziewcząt z Gimnazjum 
w Awiżeniach w Rejonie Wi-
leńskim wystąpiły na turnieju 
o międzynarodowym zasięgu, 
grali m.in. z zawodnikami TJ 
Sokol z zaolziańskiego Fryd-
ka Mistka oraz drużynami 

z Czechowic-Dziedzic, Gilo-
wic, Pszczyny, Kóz, Lipnika 
i Hałcnowa.

– Grupa osób, skupiona 
wokół tego zasłużonego klubu 
z Hałcnowa, często organizuje 
akcje charytatywne, czy im-
prezy, na które zaprasza wiele 
polskich klubów sportowych 
z zagranicy. W miarę moich 
możliwości włączam się w ich 
działalność i wspomagam – 
wyjaśnia poseł Stanisław Pię-
ta. Wraz z wileńską młodzieżą 
zwiedził Cieszyn, pokazał jej 
Wzgórze Zamkowe, romań-
ski kościół św. Mikołaja i mu-
zeum przedwojennego 4. Pułku 
Strzelców Podhalańskich.

– Mamy zobowiązania 
wobec naszych rodaków, któ-
rzy nie wyemigrowali z ziemi 
swoich przodków, wycierpie-
li za okupacji i niemieckiej, 
i sowieckiej, a w dalszym 
ciągu czują się Polakami – 
dodaje poseł PiS. Podkreśla, 
że szczególnie angażuje się 
w pomoc właśnie Polakom na 
terenach byłego Związku So-
wieckiego, gdzie w dalszym 
ciągu sytuacja gospodarcza 
i społeczna pozostawia ro-
daków w ciężkim położeniu. 

Uważa, że to przede wszyst-
kim właśnie im powinniśmy 
jako kraj pomagać, nie zaś 
imigrantom z krajów arab-
skich. W poprzednich ka-
dencjach z trybuny sejmowej 
apelował do Ministra Spraw 
Zagranicznych o wprowa-
dzenie korzystnych zasad 
finansowania Polonii i Po-
laków mieszkających poza 
granicami kraju. Zwrócił się 
też o interwencję u władz 
białoruskich, gdy tamtejsze 
KGB zatrzymało katolickiego 
księdza Władysława Lazara. 
Zaangażował się też w zbiór-
kę pieniędzy na pomoc dla 
Polaków w Berdiańsku, gdzie 
w pierwszej kolejności od-
czuto skutki napaści Rosji 
na Ukrainę.

Współorganizuje też akcje 
pomocy materialnej dla ro-
daków na Wschodzie. Przed 
dwoma laty dotarł z polskimi 
książkami, zebranymi w ra-
mach akcji „Książki dla Pola-
ków na Ukrainie”, do różnych 
miejsc, w których czekali na 
niego miejscowi Polacy, m.in. 
do Lwowa, Stanisławowa, Ka-
mieńca Podolskiego. Duże 
wrażenie zrobił na nim wy-

jazd sprzed roku z pomocą do 
Polaków w Sopoćkiniach na 
Białorusi. Dla polskich dzieci 
z Białorusi, dzięki sponsorom 
z bielskiej spółdzielni „Po-
kój”, zorganizował prezent 
w postaci 100 kg krówek, 
przywieziono zeszyty, przybo-
ry szkolne, lekarstwa, trochę 
sprzętu sportowego. – Życie 
społeczne w takich miejsco-
wościach koncentruje się 
wokół kościołów i polskich 
księży. Byliśmy zbudowani 
zarówno ich wiarą, jak i przy-

wiązaniem do polskości – wy-
jaśnia poseł Stanisław Pięta.

W tym roku również za-
mierza dotrzeć z pomocą 
dla Polaków na Białorusi. 
Dlatego już teraz zachęca 
do włączenia się w zbiórkę, 
przede wszystkim przyborów 
szkolnych i zeszytów. Zapo-
wiada, że wyruszy tam, gdy 
tylko uda się zebrać odpo-
wiednią pomoc.

Również pomoc innym 
potrzebującym ma swoje 
stałe miejsce w pracy posła 

PiS Stanisława Pięty i jego 
współpracowników. W ub.ro-
ku, za pośrednictwem parafii 
w Łodygowicach i grupy wo-
lontariuszy, rozdysponowano 
12 ton jabłek, które trafiły do 
domów pomocy społecznej, 
domów dziecka, Towarzystwa 
Brata Alberta oraz zakładów 
opiekuńczych. Włączył się 
również w zbiórkę makulatu-
ry, z której dochód przezna-
czony był na budowę studni 
w chrześcijańskim Południo-
wym Sudanie. (R)

Poseł stanisław Pięta oprowadzał po Wzgórzu zamkowym w Cieszynie drużyny młodych Polaków z Litwy,  
którzy brali udział w bielskim Turnieju Piłki siatkowej.
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Przedsiębiorcy też chcą zmian
Rozmowa z Markiem Goliszewskim, prezesem Business Centre Club, który w maju przyjechał do Bielska-Białej  

na spotkanie z Bielską Lożą BCC.

ReDAkCJA: Co pana sprowadza 
na Podbeskidzie?

MARek GOLisze Wski: Kilka 
miesięcy po uformowaniu no-
wego rządu, spotykam się z 
przedsiębiorcami, członkami 
BCC, i zbieram ich opinie. To 
ważny okres, sporo działo się 
w naszym życiu politycznym 
i społecznym. Przypomnę, że 
został wprowadzony Program 
„Rodzina 500 plus”, wicepre-
mier Morawiecki przedstawił 
swój program. To oczywiście 
ma lub będzie miało wpływ 
na nasze życie gospodarcze, 
budżet, a więc i działalność 
przedsiębiorstw.

Przyjechałem tu po to, aby 
skonsultować dwa wizerunki. 
Tego, co my widzimy w War-
szawie, jeśli chodzi o politykę 
gospodarczą i jej perspektywy, 
z tym, co widzą praktycy, czyli 
przedsiębiorcy. Chcę się do-
wiedzieć, jak wygląda obecnie 
ich produkcja, import, eksport, 
a wreszcie, jakie są perspek-
tywy i nastroje. Wyciągam 
z tego zestawienia określone 
wnioski, które w taki, czy inny 
sposób przedstawiamy później 
władzom naszego państwa. 
Zresztą w skali makro już do-
strzegalne są pierwsze efek-
ty działań obecnego rządu, 
warto szczegółowo przyjrzeć 
się wpływowi tych trendów 
na przedsiębiorstwa.

Program „Rodzina 500 plus” 
jest już realizowany. Rząd 
przedstawia kolejne pomysły, 
podniesienia płacy minimal-
nej, likwidacji umów „śmie-
ciowych”, obniżenia wieku 
emerytalnego. Czy Polacy 
dobrze zarabiają?
MG: Polacy generalnie zara-
biają zbyt mało i otwarcie to 
przyznają sami przedsiębior-
cy. Ale w jaki sposób mają oni 
podwyższyć wynagrodzenie 
pracownika, skoro jego płaca 
na rękę to ledwie ponad 40 
procent całej sumy? Reszta to 
narzuty, które trzeba odprowa-
dzać ministrowi finansów na 
rozmaite wydatki, a wiele tych 
pieniędzy jest zwyczajnie mar-
nowanych. O ile dajemy sobie 
radę z podatkami, to gorzej jest 
z różnego rodzaju daninami, 
składkami zdrowotnymi, ren-
towymi, ZUS-em. To one po-
wodują wysokie koszty pracy.

Płaca minimalna to oczy-
wiście takie humanitarne 
podejście do pracownika, 
ale z drugiej strony stwarza 
problemy dla małych i śred-

nich firm. Naszym zdaniem 
spowoduje ona rozrost tzw. 
szarej strefy. Firm, o których 
wspomniałem, nie będzie stać 
na zawieranie także umów 
o pracę zamiast umów-zle-
ceń. Duże przedsiębiorstwa 
sobie poradzą, ale chciałbym 
zwrócić uwagę, że 80 proc. 
polskiej gospodarki to małe 
i średnie firmy, czasem jedno-
osobowe z właścicielem jako 
osobą fizyczną prowadzącą 
działalność. Naszym zdaniem 
skończy się tym, że taki pra-
codawca będzie płacił niestety 
„pod stołem”. A przecież nie 
o to nam chodzi. 

Boimy się tego, że jeste-
śmy za biedni na propono-
waną płacę minimalną, stąd 
rozmowy z naszymi politycz-
nymi partnerami, żeby do tego 
tematu podejść bardzo ostroż-
nie. Być może konieczne bę-
dzie chociażby zróżnicowanie 
płacy minimalnej w zależno-
ści od regionu. Z rozmów 
z pracodawcami wynika, że 
wszyscy chcemy podwyż-
szyć płace. Ale rozmawiamy 
też o wydajności naszych 
pracowników, którzy w swo-
jej pracy wykorzystują zdecy-
dowanie inne technologie, niż 
choćby pracownik niemiecki. 
Toteż mimo naprawdę ciężkiej 
pracy polskich pracowników, 
ma ona u nas mniejszą efek-
tywność.

Problem stanowi też polskie 
prawo gospodarcze, które jest 
pełne dziur, niedopowiedzeń 
i możliwości różnych inter-
pretacji, czy opieszały wymiar 
sprawiedliwości. Trzeba bez-
względnie dążyć do poprawy 
otoczenia samych firm.

A dobre wiadomości? Wspo-
mniał pan o planie wicepre-
miera Morawieckiego, który 
zapowiada wsparcie dla pol-
skich firm, inwestowanie 
w innowacje, ułatwienia 
dla przedsiębiorców. Na ile 
wasze środowisko uważa, że 
to tylko hasła, a na ile zapo-
wiedzi realnych i korzyst-
nych zmian?
MG: Musimy mieć świadomość 
tego, że sytuacja gospodarcza 
kraju – ale i funkcjonujących 
w nim firm – nie jest zła. Pyta-
nie, jak długo tak będzie. Plan 
Morawieckiego daje szanse. 
Ale też polityka sensu stric-
te wraz z polityką społeczną 
niosą pewne zagrożenia, bo 
wydatki socjalne są tak duże 
i obciążające skarb państwa, że 
mogą wzmóc się kontrole firm.

Nie jest to dziś powód do 
obawy, bo, jak obliczamy, 
pieniądze na realizację wdro-
żonej polityki rząd ma jesz-
cze na około półtora roku. To 
okres, w którym – nazwijmy to 
– nie musi się martwić wobec 
przewidywanych wpływów. 
Jeżeli wydatki, np. te zwią-
zane z programem „Rodzina 
500 plus” – skądinąd słuszne 
– przy nieciekawej sytuacji 
demograficznej, wciąż będą 
oscylować na poziomie ok. 20 
mld zł rocznie, to pojawi się 
istotne pytanie, skąd je wziąć.

Jeżeli obietnica prezydenta 
dotycząca zatrzymania reformy 
emerytalnej, a więc skrócenia 
wieku emerytalnego zostanie 
spełniona, to na rynek pra-
cy trafi dodatkowo 100 tys. 
osób, niekoniecznie dobrze 
wykształconych. Będzie trze-
ba wówczas również wydawać 

ok. 10 mld zł rocznie na eme-
rytury. Są też pomysły zwią-
zane z „frankowiczami” i jeśli 
znajdą one aprobatę posłów, 
a co za tym idzie przerodzą się 
w ustawę, mogą spowodować 
załamanie systemu bankowego 
w Polsce.

Założenia planu Morawiec-
kiego podobają się nam, ale 
czekamy na plan operacyjny, 
który ma być przedstawiony 
nam w pierwszej kolejności, ale 
też na forum publicznym w dru-
giej połowie czerwca. Zoba-
czymy, jak będą poszczególne 
założenia realizowane, bo łatwo 
pewne rzeczy powiedzieć, nato-
miast na straży wydatków stoi 
minister Paweł Szałamacha. 
Poza tym polityka rządzących 
partii naciska wyraźnie na 
zwiększenie wydatków socjal-
nych, a nie inwestycyjnych.

Dzisiaj już to widać, że 
w rządowych działaniach 
mocno ze sobą konkuru-
ją te dwie wizje – socjalna 
z zakrojoną na szeroką skalę 
wizją reformy gospodarczej. 
Jak tę walkę oceniają przed-
siębiorcy?
MG: Procesy makroekono-
miczne i to, co robią firmy, 
stanowią naczynia połączo-
ne. Trudno powiedzieć, co 
zwycięży. Silny ośrodek go-
spodarczy, który się skupił 
wokół Morawieckiego, gro-
madzi ludzi chodzących po 
ziemi. Wiedzą, że bez pienię-
dzy nie będzie lepszego życia, 
wyższych pensji, itd. Więc 
pieniądze te trzeba mnożyć 
działalnością gospodarczą. 
I my dostrzegamy te działa-
nia rządu.

Z drugiej strony jednak 
dominuje doktryna państwa 
socjalnego i jego ingerencji 
w życie gospodarcze. Naj-
lepszym przykładem tego jest 
stosunek państwa i obecnego 
rządu do spółek z udziałem 
skarbu państwa. Miejmy na-
dzieję, że zwycięży ostatecz-
nie zdrowy rozsądek i ścieżka 
prowadząca do zwiększenia 
zysków firm w naszym kraju, 
bo to przełoży się w sposób 
naturalny na większe pensje.

Dziś mamy wahania, stąd 
właśnie konieczność kon-
sultacji bezpośrednich ze 
środowiskiem biznesowym. 
Objeżdżam loże biznesu w ca-
łej Polsce i w gruncie rzeczy 
każdy z nas chciałby, aby 
w Polsce żyło się fantastycz-
nie, kraj był bogaty, a pensje 
osiągnęły poziom europejski.

Prawda jest obecnie inna, 
bo nie jesteśmy na tyle rozwi-
niętym gospodarczo krajem, 
lecz społeczeństwem na do-
robku i w fazie rozwoju. Mie-
liśmy mnóstwo zastrzeżeń do 

zaniechań poprzedniego rządu 
w dziedzinie gospodarki. Bo 
trzeba pamiętać, że cały czas 
była tendencja wznosząca się, 
ale żałujemy, że nie tak szyb-
ka, jak mogła.

Pod tym względem na ra-
zie niewiele się zmieniło. Albo 
więc czeka nas państwo socjal-
no-narodowe, albo utrwali się 
koncepcja państwa demokra-
tyczno-europejskiego. I aktualne 
cały czas pytanie: czy gospodar-
ka państwowa, czy też rynkowa. 
Opowiadamy się oczywiście za 
tym drugim wariantem i mamy 
nadzieję, że swary i kłótnie poli-
tyczne zostaną w końcu wygłu-
szone, bo wszyscy na to czekają. 
Chcemy zgody na wspólną, do-
brze rozwijającą się Polskę.

Czy ma znaczenie, że wi-
cepremier Morawiecki 
wywodzi się z waszego śro-
dowiska?
MG: Jego zastępcą jest nawet 
członek BCC [Jerzy Kwie-
ciński, wiceminister rozwoju 
– przyp. red.]. Tak, to ważne. 
Wicepremier Morawiecki jako 
były prezes banku doskonale 
wie, że pieniądze biorą się 
z ciężkiej pracy i trzymania 
się zasad rynkowych, a nie 
odstępowania od nich. Wie, 
że trzeba iść tą drogą.

Prędzej, czy później Pol-
ska będzie miała pieniądze na 
wszystkie sprawy socjalne. 
Dziś absolutnie nie ma, bo 
na bieżące potrzeby brakuje 
rocznie ok. 45 mld zł. Musimy 
myśleć o spłacie długów i od-
setek, a także gospodarowaniu 
pieniędzmi na obecne wydatki. 
Sytuacja rządu jest więc bar-
dzo trudna. Organizacje pra-
codawców, w tym Business 
Center Club, mają podpowie-
dzieć rządowi co i jak robić, bo 
taką wiedzę posiadamy.

Rozmawiał: 
MiROsłAW łUkAszUk

WYWiaD

loża biznesu na Podbeskidziu
Bielska Loża Business Center Club jest jedną z 24 funkcjonujących na te-
renie kraju, jedną z nielicznych zarazem, które zostały utworzone poza 
miastami wojewódzkimi. Jak przekonuje jej kanclerz Janusz szymura, 
przewodniczący gremium od września 2014 roku, to potwierdza rangę 
biznesu na Podbeskidziu, gdzie swoje siedziby ma szereg firm o uznanej 
renomie. To nie tylko przedsiębiorstwa zlokalizowane w Bielsku-Białej, 
ale i na Żywiecczyźnie, czy w części Małopolski, wchodzącej w skład 
dawnego województwa bielskiego. spotkania firm członkowskich loży 
odbywają się kilka razy w roku, poruszane są wówczas bieżące tematy 
gospodarcze i społeczne. Firmy przynależące do Bielskiej Loży BCC mogą 
korzystać z licznych udogodnień, czy szkoleń w ramach organizacji cen-
tralnej. Mają także szybki i rzetelny dostęp do najnowszych informacji, 
obejmujących kwestie powiązane z biznesem.
spotkanie w Bielsku, na którym obecni byli przedstawiciele firm także 
niezrzeszonych jeszcze w Bielskiej Loży BCC, miało upowszechnić główne 
jej idee i założenia. (M)
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liczne imPrezy z atrakcjami
Już końcem maja odbędą się 
pierwsze imprezy plenerowe 
w gminie Bestwina w okresie 
letnim. Jak co roku, cieka-
wych wydarzeń dla wszyst-
kich mieszkańców będzie 
tu sporo.

Na ostatnią sobotę maja 
zaplanowano kolejną odsło-
nę Bestwińskich Spotkań 
Folklorystycznych. Impreza 
ta co roku promuje specyfikę 
kultury laskiej, demonstro-
wane są oryginalne stroje 
i muzyka. Widzom prezentu-
ją się zaprzyjaźnione zespoły 
z obszaru południowej Polski. 
Na terenach rekreacyjnych 
w Bestwinie nie zabraknie 
oczywiście folkloru w miej-
scowym wydaniu.

Weekend 28 i 29 maja 
będzie także wypełniony 
emocjami sportowymi. Na 
obiekty UKS Set Kaniów 
ponownie zagości kajak polo 
w najlepszym europejskim 
wydaniu. Czołowe drużyny 
zarówno wśród kobiet, jak 
i mężczyzn – w tym również 
zespoły klubu z Kaniowa 
– rywalizować będą przez 
dwa dni w Pucharze Europy. 
Impreza składa się z trzech 
turniejów w jednym roku, 
w Kaniowie odbędą się za-
wody inauguracyjne, o czym 
piszemy szerzej na str. 15.

W sobotę 4 czerwca Rada 
Rodziców w Bestwince zorga-
nizuje z kolei doroczny Piknik 
Rodzinny. Wydarzenie cha-
rakteryzuje wiele rozmaitych 
atrakcji nie tylko dla dzieci. 
Przewidziano bowiem między 
innymi pokazy ratownictwa 
medycznego, czy umiejętno-
ści strażackich. Cały dochód 
z imprezy przeznaczony zo-
stanie na rzecz szkoły w Be-
stwince.

W kalendarz gminnych 
imprez na stałe wpisał się już 
Janowicki Rodzinny Rajd Ro-
werowy. W tym roku termin 
wydarzenia o charakterze re-
kreacyjnym, organizowane-
go przez Radę Rodziców we 

współpracy z gminą, wyzna-
czono na 11 czerwca. Trasa 
prowadzić będzie drogami 
gminy Bestwina oraz Wilamo-
wice, rajd zakończy piknik na 
terenach rekreacyjnych w Ja-
nowicach.

Lokalna społeczność zgro-
madzi się również na Święcie 

Gminy Bestwina, zaplano-
wanym na sobotę 18 czerw-
ca (szczegóły na plakacie na 
str. 13), oraz tydzień później 
podczas Międzygminnej Re-
wii Orkiestr Dętych, na którą 
każdego roku zapraszane są 
w większości nowe orkie-
stry. (R)

nagrody sPortoWe i artystyczne
Liczne grono zawodników i trenerów, a także 

osób wyróżniających się działalnością na niwie 

sportowej i artystycznej, uhonorował podczas 

kwietniowej sesji Rady Gminy Bestwina wójt 

Artur Beniowski.

Jak podkreśla wójt gmi-
ny, wyróżnienia, które radni 
w Bestwinie ustanowili przed 
trzema laty, są doskonałą formą 
docenienia osób rozsławiają-
cych gminę poza jej granicami 
w różnych dziedzinach. – Ich 
codzienny trud i wysiłek, wło-
żony w doskonalenie własnych 
umiejętności, jest zauważalny. 
Cieszy, że w tym gronie znajdu-
je się tak wiele młodych osób, 
które w pożyteczny sposób 
spędzają czas wolny i wszech-
stronnie się rozwijają – tłuma-
czy wójt Artur Beniowski.

Sportowcy z gminy Be-
stwina nagradzani są co dwa 
lata za wybitne osiągnięcia na 
arenach wojewódzkich oraz 
krajowych, ale również w ry-
walizacji w Europie, czy na 
świecie. Z rąk wójta Artura 

Beniowskiego, przewodni-
czącego Rady Gminy Jerzego 
Stanclika i przewodniczącej 
Komisji Edukacji, Kultury, 
Zdrowia, Oświaty i Bezpie-
czeństwa Publicznego Mag-
daleny Wodniak-Foksińskiej, 
nagrodę odebrała Magdalena 
Solich, osiągająca znaczące 
sukcesy w mniej popularnej, 
ale widowiskowej i niełatwej 
dyscyplinie freedivingu. Wśród 
wyróżnionych nie mogło za-
braknąć zawodniczek UKS Set 
Kaniów, uprawiających kajak 
polo. Klaudia Sachmerda, San-
dra Pilarz, Katarzyna Ciupak, 
Natalia Pacyga i Monika Pa-
cyga nagrodzone zostały jako 
drużyna, ale też indywidualnie. 
Doceniono ponadto sportowe 
wyniki Dagmary Chmielniak 
(tenis stołowy), Jana Adamasz-

ka, Rafała Beniowskiego, Bar-
tłomieja Dawidka, Bartłomieja 
Ryby, Dominiki Sojka i Hanny 
Sojka (kajak polo), Zuzanny 
Fluder i Sandry Rączka (tenis 
stołowy), Kamili Wiśniewskiej 
(karate, radioorientacja) oraz 
Tomasza Polczyka (siatków-

ka). Nagrody te potwierdzają 
sportową wszechstronność na 
terenie gminy.

Z kolei osiągnięcia w dzie-
dzinie twórczości artystycznej, 
upowszechniania i ochrony kul-
tury, które w gminie Bestwina 
przyznawane są każdego roku, 

otrzymał Regionalny Zespół 
Pieśni i Tańca „Bestwina” oraz 
sekcja modelarska „Samuraj” 
przy Centrum Kultury, Sportu 
i Rekreacji w Bestwinie.

– Sukcesy nie są sprawą 
wyłącznie indywidualną, 
bo zapracowali na nie także 

trenerzy, instruktorzy, na-
uczyciele, rodzice, czy spon-
sorzy. Nie pozostaje mi nic 
innego, jak zachęcić do dal-
szego rozwijania swoich pa-
sji i talentów – podsumował 
uroczystość podczas sesji wójt 
Beniowski. (M)

gmina bEstWina

Więcej dzieci W Przedszkolu

Jedna z sal przedszkol-
nych w placówce w Kaniowie 
zostanie wkrótce zmoderni-
zowana tak, by od września 
można było w placówce przy-
jąć o dwadzieścioro dzieci 
więcej niż dotychczas.

Dodatkowe miejsca w ka-
niowskim przedszkolu znajdą 
głównie dzieci najmłodsze, 
w tym trzylatki. To właśnie 
z ich przyjęciem w roku 
szkolnym 2016/2017 pojawił 
się kłopot, gdy zdecydowa-
no o wprowadzeniu reformy 
oświatowej. – A to jedna 
z priorytetowych kwestii, aby 
nasze dzieci miały zabezpie-
czoną opiekę przedszkolną – 
mówi wójt gminy Bestwina 
Artur Beniowski.

Jak dodaje, konieczne było 
w związku z tym dokonanie 
pewnych korekt w planie 
budżetowym na ten rok, aby 

przeznaczyć niezbędne środki 
w wysokości blisko 100 tys. 
zł na modernizację i adapta-
cję jednej z sal w przedszkolu 
w Kaniowie. Nieużywane do-
tąd pomieszczenie w najbliż-
szych miesiącach zostanie 
odpowiednio odremontowane 
i zagospodarowane. Od wrze-
śnia będzie gotowe do przyję-
cia przedszkolaków.

Co ważne, trafić mogą tu 
w następstwie rekrutacji nie 
tylko dzieci z kaniowskich ro-
dzin, ale również pozostałych 
gminnych sołectw. – Dzięki 
20 dodatkowym miejscom 
w przedszkolu problem 
w znacznej mierze zostanie 
rozwiązany, ale o dokładnych 
liczbach będziemy mogli mó-
wić po zakończeniu rekrutacji 
i decyzjach samych rodziców 
odnośnie dzieci sześcioletnich – 
wyjaśnia wójt Bestwiny. (MAN)

Po zakończeniu uroczystości wręczania nagród na sesji, uhonorowani sportowcy stanęli do wspólnego zdjęcia z wójtem Arturem Beniowskim.
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Przedszkole w kaniowie zyska nową salę dla najmłodszych.
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Podobnie, jak w latach ubiegłych, w różnych miejscach gminy Bestwina nie zabraknie okazji do dobrej 
zabawy.
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coś dla dzieci
Przy pięknej pogodzie w sobotę 21 maja odbył się na terenach rekre-
acyjnych w kaniowie „Dzień radości”. stowarzyszenie „z sercem na 
dłoni” pomyślało tym wydarzeniem o najmłodszych mieszkańcach 
gminy. Dzieci mogły spotkać tego dnia wiele baśniowych postaci, 
które zapraszały ich do zabaw i sportowych konkurencji z nagrodami. 
Pociechom malowano twarze i zaplatano warkocze, przeprowadzo-
no zajęcia plastyczne, powodzeniem cieszyły się takie atrakcje, jak 
dmuchany zamek, czy kule sferyczne. Wyłoniono także z uśmiechami 
na twarzach tytuł Najlepszej Rodziny 2016 roku. (R)
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Dzień Strażaka Gmi-
ny Jasienica we wtorek 
3 maja w tym roku uro-
czyście obchodzono 
najpierw w Rudzicy, 
a następnie w Lande-
ku, którego straż liczy 
sobie już 90 lat. Na 
uroczystości przyby-
ło ok. 200 druhów ze 
wszystkich 12 straży 
pożarnych w gminie 
Jasienica oraz zaprzy-
jaźnionych jednostek 
z całego regionu. Wójt 
Gminy Jasienica Janusz 
Pierzyna, jednocześnie 
prezes Zarządu Gminne-
go OSP oraz wiceprezes 
Zarządu Powiatowego 
Związku OSP w Biel-
sku-Białej, dziękował 
strażakom z 12 straż-
nic gminy Jasienica 
za ich służbę. Z okazji 
jubileuszu szczególnie 
podziękował strażakom 
z Landeka, podkreśla-
jąc ich zaangażowanie 
w służbę. W ub.roku 
strażnica w Landeku 
przeszła termomoderni-
zację, wykonali ją sami 
strażacy, wykorzystu-
jąc finansowe wsparcie 
na zakup materiałów, 

udzielone z budżetu 
gminy Jasienica.

Strażacy z Lande-
ka otrzymali od wój-
ta figurę św. Floriana 
jako pamiątkę jubile-
uszu 90-lecia i wotum 
wdzięczności strażaków 
za opiekę świętego pa-
trona. Święto strażaka 
było też okazją do od-
znaczenia osób, naj-
bardziej zasłużonych 
dla pożarnictwa.

W uroczystości wzię-
li udział Jan Cholewa, 
członek Zarządu Wo-
jewódzkiego Związku 
OSP w Katowicach, 
a jednocześnie prezes 
Zarządu Powiatowego 

ZOSP w Bielsku-Bia-
łej, st. bryg. Krzysztof 
Grygiel, zastępca Ko-
mendanta Miejskiego 
Państwowej Straży Po-
żarnej w Bielsku-Bia-
łej, komendant gminnej 
OSP w Jasienicy kpt. 
Roman Marekwica, 
a także wiceminister 
Stanisław Szwed oraz 
przewodniczący Rady 
Powiatu Bielskiego 
Jan Borowski. Uroczy-
stościom towarzyszyła 
muzyka strażackiej or-
kiestry dętej, dopełnie-
niem oficjalnej części 
był strażacki festyn.

Z kolei w sobotę 
14 maja delegaci ze 

wszystkich  jedno -
stek OSP gminy Ja-
sienica wzięli udział 
w zjeździe, który pod-
sumował pięciolet-
nią kadencję Zarządu 
Gminnego Związku 
OSP RP w Jasienicy. 
Delegaci przyjęli spra-
wozdanie z działalno-
ści Zarządu Gminnego, 
udzielając mu absolu-
torium, po czym jedno-
głośnie wybrali skład 
Zarządu na kolejną 
kadencję. Ponownie 
prezesem został wójt 
Janusz Pierzyna, zaś 
komendantem gmin-
nych struktur kpt. Ro-
man Marekwica. (łU)

strażackie śWięto i Wybory
Okazały jubileusz 90-lecia powołania straży pożarnej w Landeku obchodzono w gminie Jasienica podczas tegorocznego Święta Strażaka. Niedługo potem 

strażacy wybrali też Zarząd Gminny na kolejne lata działalności.

gmina JasiEnica

janusz Pierzyna,
wójt gminy Jasienica, 
prezes zarządu Gminnego OsP:

Wielokrotnie podkreślałem wy-
soki stopień wyszkolenia i kwa-
lifikacji strażaków we wszyst-
kich jednostkach OsP naszej 
gminy. z roku na rok podnosi 
się poziom przygotowania na-
szych strażaków do akcji ratow-
niczych. Cieszy nas również to, 
że jednocześnie przybywa no-
woczesnego sprzętu, zaś kolejne 
strażnice przechodzą moderni-
zację. Druhom z naszej gminy 
warto pomagać, bo dobrze peł-
nią swoją rolę obrony przed za-
grożeniami, toteż wspieramy ich 
działalność – przede wszystkim 
finansowo, ale nie zapominamy 
też o stałym wyrażaniu wdzięcz-
ności za ich służbę. Dzięki temu 
wzrasta poziom bezpieczeństwa 
wszystkich mieszkańców naszej 
gminy i za to jesteśmy wdzięczni 
naszym strażakom.
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Na terenie gminy Jasienica działa 12 jednostek oSP, 
zrzeszających łącznie 832 członków, w tym 75 kobiet. 
Trzy jednostki, w Jasienicy, Mazańcowicach i Rudzicy, 
wchodzą w skład Krajowego Systemu Ratownictwa. W 
okresie poprzedniej kadencji zorganizowane zostały 
trzy gminne ćwiczenia strażackie oraz liczne szkolenia, 
podnoszące kwalifikacje ochotników. Jednostki mają do 
dyspozycji ponad 20 samochodów bojowych różnych 
typów, zakupionych w ostatnich 20 latach. Podczas akcji 
strażacy korzystają również z nowoczesnego sprzętu, 
m.in. z 44 motopomp, w tym siedmiu pływających, 17 
agregatów, czterech zestawów hydraulicznych, 11 drabin 
wysuwanych. W tym okresie z budżetu gminy Jasienica 
działalność strażaków została wsparta łącznie kwotą 2,9 
mln zł na działalność statutową, w tym blisko 1,2 mln zł 
na zakupy wozów. oprócz tego zostało przekazanych 
pół miliona złotych na remonty strażnic. Warto dodać, że 
przy jednostkach oSP w gminie Jasienica działa również 
12 Młodzieżowych drużyn Pożarniczych, zrzeszających 
45 dziewcząt i 98 chłopców, a także trzy znane szeroko, 
również poza gminą orkiestry dęte – w Mazańcowicach, 
Międzyrzeczu dolnym i Jasienicy.
Minione pięciolecie było także okazją do świętowania 
okazałych jubileuszy: 120-lecia jednostek w 
Międzyrzeczu Górny i dolnym oraz Jasienicy, 110-lecia 
oSP Rudzica, stulecia oSP Iłownica i 90-lecia oSP 
Grodziec, a także uroczystości przekazania wozu 
bojowego dla oSP w Rudzicy. Podsumowując minioną 
kadencję, Zarząd Gminny podkreślił, że zdecydowanie 
maleje liczba pożarów na rzecz zwiększających się 
tzw. miejscowych zagrożeń, a więc przede wszystkim 
wynikających z anomalii pogodowych oraz wypadków 
drogowych. (R)

jasienicka straż  
W liczbach

PrzygotoWania do ociePlenia
Siedem budynków użytecz-
ności publicznej zamierza 
w najbliższych latach poddać 
termomodernizacji Gmina 
Jasienica. Wójt Janusz Pie-
rzyna zabiega o pieniądze na 
to przedsięwzięcie.

Na sesji w czwartek 19 
maja na wniosek wójta radni 
przeznaczyli 120 tys. zł na 
przygotowanie dokumentacji 
niezbędnej do przeprowadze-
nia termomodernizacji obiek-
tów użyteczności publicznej: 
remiz OSP w Wieszczętach, 
Rudzicy (II część) i Świę-
toszówce, ośrodka zdrowia 
w Grodźcu, Zespołu Szkol-
no-Przedszkolnego w Wiesz-
czętach, a także filii GOK 
w Bierach oraz w Rudzicy.

Jak wyjaśniał wójt, doku-
mentacja pozwoli na podję-
cie starań o dofinansowanie 
termomodernizacji, przede 
wszystkim z funduszy Zinte-
growanych Inwestycji Tery-
torialnych, a więc pieniędzy 

unijnych, przeznaczonych dla 
gmin na rozwój. Wójt Janusz 
Pierzyna zastrzegł, że dopiero 
dokumentacja pozwoli okre-
ślić wartość modernizacji, nie 
wiadomo więc, czy uda się 
je wszystkie przeprowadzić 
z tych funduszy. – Warto ją 
jednak już teraz opracować, 
aby być przygotowanym na 
wypadek, gdyby pojawiły się 
pieniądze z innego źródła. 
Tak już w przeszłości się zda-

rzało, np. dzięki czemu warta 
420 tys. zł termomodernizacja 
szkoły w Świętoszówce kosz-
towała budżet gminy Jasienica 
zaledwie 20 tys. zł – wyjaśniał 
wójt Pierzyna.

To nie koniec inwesty-
cyjnych planów Jasienicy na 
najbliższy okres. Na poprzed-
niej sesji wójt zaproponował 
Radzie, aby ponad 150 tys. zł 
z ubiegłorocznych oszczęd-
ności sołectw, przeznaczyć 

na remonty dróg w tych miej-
scowościach. Wójt Janusz 
Pierzyna wynegocjował też 
w dobrej cenie zakup tysią-
ca ton tzw. kory asfaltowej, 
która zostanie przeznaczona 
na poprawę nawierzchni ulic 
we wszystkich sołectwach. 
Z kolei 20 tys. zł gmina Ja-
sienica przeznaczy na po-
moc bielskiemu powiatowi 
w przygotowaniu dokumen-
tacji budowy ok. 150 m chod-
nika w Landeku wzdłuż drogi 
Strumień-Jasienica. Dzięki 
gotowej dokumentacji sama 
inwestycja, warta ok. 100 tys. 
zł, mogłaby się rozpocząć już 
w przyszłym roku.

Radni jednogłośnie udzielili 
również wójtowi absolutorium 
za ubiegły rok, za co otrzymał 
oklaski. Wójt odwdzięczył się, 
dziękując radnym, jak również 
sołtysom oraz pracownikom 
Urzędu Gminy i jednostek po-
mocniczych za wspólną pracę 
nad dobrą realizacją ubiegło-
rocznego budżetu. (UGJ)

szkoła w Świętoszówce została poddana termomodernizacji za pieniądze 
pochodzące w większości ze środków pozabudżetowych.

kolejny bieg floriański

Blisko 150 osób wzięło 
udział w 16. Biegu Floriań-
skim, organizowanym przez 
strażaków z OSP Święto-
szówka.

Do sportowej rywalizacji 
w sobotę 7 maja przystąpili 
uczestnicy z miejscowości po-
wiatu bielskiego, żywieckiego 
i cieszyńskiego. Zawodnicy 
mieli do pokonania dystanse 
od 900 m do 5 km w zależ-
ności od grupy wiekowej. 
– Inicjatywy takie, jak Bieg 
Floriański skutecznie przyczy-
niają się do promocji naszej 
gminy. Życzę organizatorom 
dalszych sukcesów w zaan-
gażowaniu i inicjowaniu wy-

darzeń sportowych na terenie 
gminy Jasienica – mówił wójt 
Janusz Pierzyna, dziękując 
strażakom OSP Świętoszówka 
za organizację i zabezpiecze-
nie trasy podczas biegów.

Zwycięzcy poszczegól-
nych kategorii wiekowych 
otrzymali puchary, statuetki, 
dyplomy oraz atrakcyjne na-
grody rzeczowe, ufundowane 
przez sponsorów. Wszyscy 
uczestnicy mogli też skosz-
tować pysznej grochówki. 
Najmłodszym uczestnikiem 
biegu była Liliana Oczko 
z Jasienicy, a najstarszym 
Zbigniew Ptak z Bielska-
-Białej. (R)
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Bieg Floriański ma już kilkunastoletnią tradycję.
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straż w Landeku w tym roku obchodzi 90-lecie istnienia.
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gWiazdy na  
śWięcie gminy

Wiele ciekawych wydarzeń zaplanowano w ramach tegorocznych Dni Kóz w pierwszy weekend czerwca. 

Ich gwiazdą będzie legendarny zespół Lombard.

Ale nie tylko koncert zna-
komitej polskiej grupy, znanej 
z takich hitów, jak „Przeżyj to 
sam”, czy „Szklana pogoda”, 
który zgromadzeni przy głów-
nej estradzie usłyszą w sobo-
tę 4 czerwca od godziny 21, 
przykuwa uwagę w bogatym 
programie Dni Kóz 2016. Pod-
czas obu dni gminnego święta 
zaprezentują się zespoły dzia-
łające pod egidą Domu Kultury 
w Kozach, sportowcy repre-
zentujący gminę, młodzież 
szkolna oraz przedszkolaki. To 
właśnie najmłodsze dzieci za-
inaugurują pierwszy dzień im-
prezy. Świętowanie zwieńczą 
natomiast niedzielne występy 
zespołu „Włóczykije” oraz 
popularna na Podbeskidziu 
piosenkarka Asteya.

W programie Dni Kóz nie 
mogło zabraknąć istotnych, 
cyklicznych zarazem wyda-
rzeń. Mieszkańcy Kóz i obec-

ni na imprezie goście wezmą 
udział w cieszącym się dużym 
zainteresowaniem gminnym 
dyktandzie. Po raz kolejny 
przeprowadzony zostanie także 
Koziański Rodzinny Konkurs 
Samochodowy, składający się 
z trzech konkurencji: jazdy 
sprawnościowej i turystycz-
nej oraz testu wiedzy, na któ-

ry w związku z ograniczoną 
liczbą miejsc należy wcześniej 
się zapisać.

Bardzo prestiżowy cha-
rakter ma z kolei przegląd or-
kiestr dętych z terenu powiatu 
bielskiego, odbywający się 
w ramach Międzynarodowe-
go Festiwalu Orkiestr Dętych 
„Złota Trąbka”. Niedzielny 

konkurs poprzedzi przemarsz 
orkiestr ulicą Szkolną pod 
scenę na placu targowym 
o godz. 12. Następnie swoje 
umiejętności przed festiwalo-
wym jury zaprezentuje sześć 
orkiestr – z Czechowic-Dzie-
dzic, Jaworza, Jasienicy oraz 
oczywiście Kóz. Szczegóły 
tego ponadgminnego wyda-
rzenia dostępne są na stronie 
internetowej www.festiwal.
kozy.pl.

Niezależnie od głównej czę-
ści Dni Kóz, w maju i czerw-
cu organizatorzy zaplanowali 
szereg imprez towarzyszących. 
To między innymi turniej sza-
chowy (29 maja) oraz trójek 
siatkarskich (11 czerwca), Pro-
mocja Młodych Talentów (31 
maja i 1 czerwca), rodzinny 
piknik z biblioteką (1 czerw-
ca) oraz przedsięwzięcie pod 
nazwą „Kozy Wczoraj, Dziś 
i Jutro”. (RAF)

beskidzka już W PrzebudoWie

Początkiem maja rozpoczę-
ły się roboty budowlane, 
związane z modernizacją 
ulicy Beskidzkiej w Ko-
zach. To pierwszy etap 
przebudowy jednej z naj-
ważniejszych dróg na tere-
nie gminy.

Ulica Beskidzka stanowi 
w Kozach element głównej 
sieci dróg gminnych o zwięk-
szonym natężeniu ruchu. To 
ważny odcinek komunikacyj-
ny, łączący centrum miejsco-
wości z częścią południową 
Kóz, będąc nie tylko drogą 
dojazdową do wielu posesji, 
ale i terenów leśnych. Bez-
pośrednio łączy się również 
z ruchliwą drogą krajową DK 
52. Toteż w ostatnich latach 
wielokrotnie sygnalizowano 
potrzebę jej gruntownego re-
montu. – Z roku na rok droga 
była w coraz gorszym stanie 
technicznym, co kierowcom 
sprawiało niemałe uciążli-
wości – mówi wójt gminy 
Krzysztof Fiałkowski.

Jak zaznacza wójt, od 
ubiegłego roku gmina dys-
ponowała opracowanym 
projektem przebudowy ul. 
Beskidzkiej na całej długo-
ści 1890 metrów. Konieczne 
było jednak znalezienie moż-
liwości dofinansowania tej 
ważnej inwestycji. Rozpoczę-
cie pierwszego etapu zadania, 
obejmującego odcinek nieco 
ponad 1 km, stało się realne, 
gdy wniosek złożony przez 

samorząd Kóz w ramach 
Narodowego Programu Prze-
budowy Dróg Lokalnych na 
rok 2016, zyskał akceptację. 
Podkreślono w ten sposób 
fakt, iż w lokalnym układzie 
komunikacyjnym droga ta 
pełni istotną rolę.

Obecnie realizowany 
etap inwestycji dotyczy od-
cinka od ronda Centrum do 
skrzyżowania z ul. Słonecz-
ną. Wraz z nową, sześcio-
metrową jezdnią, powstanie 
tu również bezpieczny chod-
nik. Sama droga zostanie 
wzmocniona, dzięki czemu 
będzie odporna na ruch cięż-
kich pojazdów. Przewidziano 
ponadto przebudowę istnie-
jącego oświetlenia uliczne-
go, kanalizacji deszczowej 
wraz z przebudową wylotów 
do potoku Kozówka oraz 
przebudowę infrastruktury 
kolidującej. Zaplanowano 
także przebudowę dwóch 
obiektów mostowych, wraz 
z częściową regulacją potoku 
w rejonie tych obiektów, oraz 
skrzyżowań z drogami bocz-
nymi i zjazdy do posesji. Na 
wykonawcę inwestycji w jej 
pierwszej części, z terminem 
finalizacji na koniec paź-
dziernika, wyłoniona zosta-
ła w drodze przetargu firma 
Eurovia Polska S.A. Koszt 
wyniesie ok. 2,7 mln zł, na 
co składają się środki własne 
z budżetu gminy oraz z Na-
rodowego Programu Przebu-
dowy Dróg Lokalnych. (MAN)

krzysztof fiałkoWski, 
wójt gminy kozy:

zanim jeszcze rozpoczęły się prace 
modernizacyjne, spotkaliśmy się z 
mieszkańcami, zainteresowanymi 
niniejszą inwestycją. Przy każdej zna-
czącej inwestycji organizujemy takie 
spotkania dla naszej społeczności. 
Mieszkańcy powinni być informowani 

na bieżąco o kwestiach, które bezpośrednio ich dotyczą. Tak 
też będzie w trakcie realizacji zadania w bieżącym roku. O 
szczegółach organizacji ruchu na czas prowadzenia robót 
będziemy informowali mieszkańców na bieżąco, choćby 
poprzez stronę internetową urzędu gminy. To istotne, 
bowiem podczas prac ruch pojazdów będzie utrudniony, a 
czasowo poszczególne odcinki ulicy staną się nieprzejezdne. 
Ale wyznaczone zostały objazdy, aby zapewnić dojazd do 
posesji. kierowców przemierzających ten rejon kóz prosimy 
o wyrozumiałość i cierpliwość. Wymiernym efektem będzie 
to, że kompleksowa modernizacja ulicy Beskidzkiej usprawni 
komunikację i poprawi bezpieczeństwo ruchu samochodowe-
go oraz pieszego.

każdego dnia ul. Beskidzką do centrum kóz dojeżdżają setki 
mieszkańców.
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Program dni kóz 2016:
4 czerwca 2016 r. (sobota), estrada główna i plac targowy

13:00-15:00 – Gwiezdny pył, czyli przedszkolaki na scenie
15:00-15:30 – Dyktando gminne
15:30-19:30 – Parada gwiazd, występy zespołów Domu kultury w kozach
18:30 – Gwiazdy sportu, prezentacja zawodników Lks Orzeł kozy
19:30-20:00 – Rozstrzygnięcie gminnego dyktanda
21:00-22:30 – Gwiazda supernowa Dni kóz – koncert zespołu „Lombard”
23:00-2:00 – koziańska noc pod gwiazdami, zabawa dyskotekowa

Wydarzenia poza estradą:
10:30-11:30 – Mecz piłki nożnej Lks Orzeł kozy – samorządowcy
13:00-19:00 – Wystawa plastyczna Aliny knycz w Galerii w Pałacu Czeczów
13:00-20:00 – Wystawa modelarstwa kolejowego (makieta kolejowa gigant w sali widowiskowej Domu kultury)
14:00-17:00 – Pola nadziei, kiermasz i kwesta
16:00-19:30 – Loty zapoznawcze śmigłowcem (starty z boiska Lks Orzeł)

5 czerwca 2016 r. (niedziela), estrada główna i plac targowy

10:00-11:45 – koziański Rodzinny konkurs samochodowy, konkurencja i – jazda sprawnościowa
12:00-15:00 – Powiatowy konkurs Orkiestr Dętych, Xiii Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych „złota Trąbka”
15:15-17:15 – Gwiazdy, gwiazdeczki – występy artystyczne młodzieży szkolnej i zespołów Centrum sportowo-Widowiskowego oraz Domu 
kultury w kozach
17:15 – koziański Rodzinny konkurs samochodowy, ogłoszenie wyników
17:30-19:30 – Finał Xiii Międzynarodowego Festiwalu Orkiestr Dętych „złota Trąbka”
19:30-20:30 – zespół „Włóczykije” i gwiazda wieczoru Asteya

Wydarzenia poza estradą:
10:00-18:00 – Wystawa plastyczna Aliny knycz w Galerii w Pałacu Czeczów
12:00-18:00 – Wystawa modelarstwa kolejowego (makieta kolejowa gigant w sali widowiskowej Domu kultury)
12:00-19:00 – Ciuchcia Beskidzka (ul. szkolna)
13:00-17:00 – Bieg na Hrobaczą łąkę ze startem w parku przy Pałacu Czeczów

Dodatkowe atrakcje w trakcie tegorocznych Dni kóz to wystawa pszczelarzy i ogrodnicza, wesołe miasteczko oraz kino 7D. (R)
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Występy na głównej scenie podczas jednej z ostatnich edycji Dni kóz.
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zaProszenie  
na WilamoWskie śmiergusty

marian trela,
burmistrz gminy Wilamowice:

Serdecznie zapraszamy wszyst-
kich mieszkańców Ziemi Bielskiej 
i całego regionu na tegoroczne 
Wilamowskie Śmiergusty, które 
odbędą się w sobotę i niedzielę 4 
i 5 czerwca w naszej miejscowości. 
Naszą gminę cechuje różnorodność 
kulturowa, toteż zawsze pielęgno-
waliśmy tradycje ukazywania całe-
go bogactwa zwyczajów, obrzędów, 
strojów, muzyki, czy tańca. Dlatego 
nie jest przypadkiem, że od wielu 
lat właśnie tutaj organizujemy 
jedną z największych imprez folk-
lorystycznych w regionie, czyli Wi-
lamowskie Śmiergusty.

O tym, że jest to kultura żywa, 
świadczy jej różnorodność. Obok 
licznych zespołów folklorystycz-
nych, tańczących i śpiewających 
w rodzimym języku, także tak 
wyjątkowym, jak język wilamow-
ski, nigdy nie brakowało w naszej 
gminie uzdolnionych artystycz-
nie ludzi, którzy swoimi talenta-
mi chętnie dzielili się z innymi. 
To dlatego tak prężnie rozwinął 
się ruch muzyczny, skoncentro-
wany wokół wielu świetnych or-
kiestr dętych i innych zespołów 
muzycznych. Obok pasjonatów 
tradycyjnych tańców ludowych – 
co ważne, w każdym pokoleniu 
– nie brakuje też osób, które chcą 
sprawdzić się w innych formach 
choreograficznych, takich, jak ze-
społy mażoretek. Mamy więc co 
pokazać, dlatego zapraszamy do 
bezpośredniego zetknięcia się z tą 
różnorodną prezentacją dorobku 
naszej gminy, w tym roku odbywa-
jącą się pod hasłem „Wilamowskie 
Śmiergusty – odrębność kulturowa 
Wilamowic”. (not. łU)

gmina WilamoWicE

Burmistrz Wilamowic oraz Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka 
Kultury zapraszają na przegląd zespołów regionalnych i orkiestr dętych 
„WilamoWskie Śmiergusty - odrębność kulturowa Wilamowic”, 
który odbędzie się w dniach 4-5.06.2016 r. na stadionie LKS „Wilamowiczanka”.

W programie:

sobota  4 czerwca 2016
15.30  Występ grupy tanecznej „kurtynka” z M-GOk Wilamowice 
16.00  Występ studia Baletowego z M-GOk Wilamowice 
16.15  koncert Orkiestry Dętej OsP ze starej Wsi 
17.00  koncert Orkiestry Dętej OsP z Hecznarowic 
17.45  koncert Reprezentacyjnej Orkiestry Dętej Gminy Wilamowice 
18.30  koncert Orkiestry Dętej OsP z konopisk 
19.30  koncert zespołu „Folk Afera” 
21.00  „Hobbit. Hejn an cyryk” - spektakl w języku wilamowskim 
21.30  koncert zespołu „Fajters” 
22.30  Dyskoteka

Niedziela  5 czerwca 2016
11.00  Uroczysta Msza Święta z udziałem grup artystycznych oraz gości z miast 
partnerskich 
12.30  „korowód Śmiergustowy” na stadion Lks „Wilamowiczanka” 
12.45  Otwarcie Wilamowskich Śmiergustów 2016 
13.00  Prezentacje kulinarne kGW Gminy Wilamowice 
13.15  Występ mażoretek „excelent” z Dolnego Benesova 
13.45  Występ mażoretek „Nemezis” i „Wiraże” 
14.15  Występ mażoretek „Gracja” 
15.00  Występ zespołu Regionalnego „Pisarzowianki” 
15.25  Występ zespołu Regionalnego „Dankowianie” 
15.50  Występ zespołu Regionalnego „Wilamowice” 
16.15  Występ zespołu Regionalnego „zasolanie” 
16.40  Występ zespołu Regionalnego „echo” 
17.05  Występ zespołu Regionalnego „Cepelia Fil-Wilamowice” 
17.30  Występ zespołu Folklorystycznego przy zespole szkół w Dankowicach 
17.55  Występ zespołu Regionalnego „Tradycja” 
18.20  Występ zespołu Pieśni i Tańca „Goleszów” 
19.30  Występ zespołu „Turnioki” 
21.00  koncert Pawła Gołeckiego 
23.00  „Nocel moja, kopiel moja” - spektakl teatru Bezimienni 
23.40  Pokaz sztucznych ogni

Dodatkowe atrakcje: wesołe miasteczko, kino 7D, stoiska z zabawkami, bogata 
oferta gastronomiczna

doFinansowano ze środków Ministra kultury i dziedzictwa narodoweGo

Pięćset Plus z dodatkami
Do końca czerwca został wydłużony czas pracy zespołu z Urzędu Gminy w Wilamowicach, 

przyjmującego wnioski o wypłatę pieniędzy z programu „Rodzina 500 plus”. Przy okazji 

spotkań z rodzinami okazuje się, że wielu z nich należą się dodatkowe świadczenia.

W gminie Wilamowice przygoto-
wania do przyjmowania wniosków 
i wypłacania pieniędzy z programu 
„Rodzina 500 plus” rozpoczęły się 
w marcu. Przypomnijmy, że program 
zakłada wypłatę rodzicom 500 zł za 
drugie i każde następne dziecko. To 
całkowicie nowy program, wyma-
gający od służb pomocy społecznej 
zebrania dużej liczby wniosków.

Jak wyjaśnia burmistrz Wila-
mowic Marian Trela, aby sprawnie 
zebrać wnioski od mieszkańców 
i w terminie rozpocząć wypłatę pie-
niędzy, w sali narad Urzędu Gmi-
ny zorganizowane zostały cztery 
stanowiska, wydłużono również 
czas pracy do godz. 17. – Dzięki 
temu także rodzice, którzy pracują 
dłużej, mają możliwość złożenia 
wniosku. Ten okres wzmożonego 
przyjmowania wniosków, łącz-
nie z wydłużonym czasem pracy, 
przedłużyliśmy do końca czerwca. 
Liczę, że to wystarczy, aby każdy 
zainteresowany zdążył z wnioskiem 
– wyjaśnia burmistrz Marian Trela. 

Pomimo zwiększenia obowiązków, 
związanych z dodatkową pracą przy 
wprowadzeniu programu, realizacja 
ustawy o pomocy państwa w wycho-
waniu dzieci w wydziale świadczeń 
społecznych Urzędu Gminy w Wila-

mowicach przebiega bez żadnych za-
kłóceń.

Burmistrz dodaje też, że pra-
cownicy przyjmujący wnioski słu-
żą rodzicom wszechstronną pomocą 
w sprawach związanych ze świad-
czeniami rodzinnymi i udzielają im 
wyczerpujących informacji. Poma-
gają m.in. w przeliczaniu dochodów. 
Dzięki temu okazuje się, że w wielu 
przypadkach rodziny mogą ubiegać 
się o świadczenie „500 plus” rów-
nież na pierwsze dziecko, lub też 
o świadczenie rodzinne. Decyduje 
tutaj kryterium dochodowe, które 
obecnie wynosi 674 zł na osobę 
w rodzinie. (R)
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500 Plus W liczbach

Według wyliczeń do pobierania świadczenia uprawnionych jest 1590 
dzieci z terenu gminy Wilamowice. do 12 maja Urząd Gminy przyjął 
od mieszkańców 1102 wnioski, w tym 224 zostały wysłane drogą 
elektroniczną. W kwietniu wypłacono pieniądze pierwszym 266 osobom, 
w maju będzie to już 550. osoby, który złożą wniosek do końca czerwca 
otrzymają należne im świadczenia z wyrównaniem od kwietnia.

W sali narad Urzędu Gminy zorganizowane zostały cztery stanowiska, przy których 
sprawnie przyjmowane są wnioski od rodziców.

Wizyty u euroPejskich PartneróW
Delegacja z gminy Wilamowi-
ce uczestniczyła w partnerskiej 
miejscowości Dolny Benesov 
w Czechach w obchodach 130-le-
cia tamtejszej Ochotniczej Straży 
Pożarnej. Z kolei grupa twórców, 
działających pod patronatem wi-
lamowskiego MGOK, zawiozła ob-
razy do partnerskiej miejscowości 
Klanjec w Chorwacji.

Okazały jubileusz 130-lecia ist-
nienia straży pożarnej w Benesovie 
Dolnym był okazją do zorganizo-
wania dużych uroczystości przez 
tamtejszą społeczność. Przyjechała 
na nie także delegacja z partnerskich 
Wilamowic. Podczas uroczystości 
burmistrz Wilamowic Marian Trela 
złożył gratulacje jubilatom i wraz 
z prezesem OSP Hecznarowice 
Grzegorzem Pająkiem wręczył pa-
miątkową tabliczkę oraz puchar. 
Wizyta zaowocowała nawiązaniem 
współpracy oraz wymianą doświad-
czeń między jednostkami OSP.

Z kolei grupa artystów malarzy 
i rzeźbiarzy im. Honoraty Mynar-

skiej, działająca pod patronatem 
wilamowskiego Miejsko-Gminne-
go Ośrodka Kultury, udała się do 
zaprzyjaźnionego miasta Klanjec 
w Chorwacji, aby przekazać obra-
zy wykonane przez wilamowskich 
artystów. Obrazy trafią do po-
wstającego ze środków unijnych 
Muzeum Hymnu Narodowego. Na 
jednym z nich widnieje herb Polski 

oraz treść hymnu polskiego prze-
tłumaczonego na język chorwacki, 
natomiast na pozostałych obrazach 
ukazano malarstwo o tematyce 
batalistycznej, powiązane z epoką 
powstania hymnu polskiego, m.in. 
kopie obrazów Wojciecha Kossa-
ka. Przy okazji wilamowscy artyści 
wzięli udział w trwających Dniach 
Miasta Klanjec. (R)

Twórcy z Wilamowic podarowali swoje obrazy do powstającego w zaprzyjaźnionym 
mieście klanjec Muzeum Hymnu Narodowego.
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kanalizacja  
do noWych domóW

O 1,2 km wydłuży 
się w tym roku sieć ka-
nalizacyjna w Pisarzo-
wicach, dzięki czemu 
zostanie podłączonych 
pół setki budynków. 
Warto dodać, że w tej 
samej miejscowości 
przeprowadzone zosta-
ną również prace przy 
modernizacji kanaliza-
cji deszczowej.

Nowa kanalizacja 
sanitarna wykona-
na zostanie wzdłuż 
ul. Kolonia, Pańskiej 
i Głogowej, a więc na 
tzw. Kolonii, gdzie po-
wstają nowe budynki. 
To część gminy Wila-
mowice, w której in-
tensywnie rozwija się 
budownictwo miesz-
kaniowe. Prace już się 

rozpoczęły, mają po-
trwać do końca wrze-
śnia i kosztować ok. 
pół miliona złotych. 
Dzięki temu jeszcze 
w bieżącym roku do 
sieci podłączonych zo-
stanie ok. pięćdziesię-
ciu budynków.

Jednocześnie ruszają 
roboty przy moderni-
zacji kanalizacji desz-
czowej. Prace obejmą 
remont rowów i kanału 
ulgi, a więc odprowa-
dzającego nadmiar wód 
deszczowych, wzdłuż 
ul. Szkolnej i Nad-
brzeżnej. W trakcie 
modernizacji zostanie 
ułożony kolektor z rur 
o średnicy 60 cm. Koszt 
robót przewidziano na 
200 tys. zł. (R)

noWy draPieżny narybek
Blisko 260 tysięcy sztuk narybku szczupaka wpuścili specjaliści z Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów w Katowicach do Jeziora Goczałkowickiego. 

Wkrótce trafi tam kolejna partia pół miliona sztuk sandacza i ponad 34 tysiące sztuk węgorza.

Chociaż w jeziorze żyje 
17 gatunków ryb, to właśnie 
drapieżniki są pod szczególną 
opieką rybaków znad Jeziora 
Goczałkowickiego. Co roku 
akwen jest zarybiany tymi 
gatunkami, a ich rozmnażanie 
jest specjalnie ułatwiane dzięki 
m.in. utrzymaniu określonego 
poziomu wody podczas rozto-
pów, zapewniając optymalne 
warunki do składania ikry.

Drapieżne ryby są bowiem 
pierwszymi czyścicielami 
i naturalnymi sprzymierzeń-
cami w procesie wstępnego 
uzdatniania wody. Stanowią 
pierwszy etap biologicznego 
uzdatniania wód systemu wo-
dociągowego Górnośląskiego 
Przedsiębiorstwa Wodociągów 
S.A. w Katowicach, pod któ-
rego administracją znajduje 
się Jezioro Goczałkowickie 
i do którego należy ten jedyny 

w swoim rodzaju port rybacki 
na terenie południowej Polski. 
Drapieżniki oczyszczają wodę, 
eliminując ryby tzw. spokojne-
go żeru, a więc karpie, karasie, 
płocie, leszcze, które żerując 

w mule w poszukiwaniu poży-
wienia uwalniają fosfor i azot. 
Dopiero w ten sposób oczysz-
czona woda trafia do zakładu 
uzdatniania, zaopatrującego 
w wodę do picia półtora mi-

liona mieszkańców aglomera-
cji śląskiej.

Nigdzie w Polsce tak, jak 
ma to miejsce w Goczałkowi-
cach, nie wykorzystuje się ryb 
w procesie przygotowywania 

wody pitnej. Dlatego też woda 
z tego akwenu ma wyjątkowo 
dobrą jakość, a i ryby smaku-
ją inaczej.

Tak naprawdę nikt nie 
wie, ile dokładnie jest ryb 
w Jeziorze Goczałkowickim. 
Podczas zakończonego rok 
temu kilkuletniego projektu 
badawczego naukowcy z Uni-
wersytetu Śląskiego obliczy-
li, że może być ich nawet ok. 
300 ton. Ryby liczono wtedy 
za pomocą sonaru i specjal-
nego modelu matematycz-
nego. Zarówno liczba ryb, 
jak i proporcja określonych 
gatunków, przekłada się bo-
wiem na prawidłowe działa-
nie ekosystemu w zbiorniku. 
A to z kolei wpływa na jakość 
i czystość wody.

Wody zbiornika przez dzie-
sięciolecia były zamknięte dla 
rekreacji i sportów wodnych. 

Przed siedmiu laty akwen zo-
stał otwarty dla osób, potrafią-
cych docenić jego ekologiczne 
i unikatowe walory. Stopniowo 
pojawiają się w Goczałkowi-
cach żaglówki, a koroną zapo-
ry można jeździć na rowerach 
i spacerować. Wkrótce roz-
pocznie się też budowa ścieżki 
dookoła jeziora.

Z kolei dla wędkarzy do-
stępna jest przez cały sezon 
wędkarski 30-kilometrowa 
linia brzegowa. Rocznie wy-
dawanych jest blisko 4 ty-
siące zezwoleń na łowienie 
tutejszych ryb. Wędkarzy 
obowiązują jednak ogranicze-
nia, wynikające z troski o stan 
zarybienia oraz jakość wody. 
Codziennie wędkarze mogą 
wyłowić 10 kg tzw. ryby bia-
łej i dwa drapieżniki. Każdego 
roku rybacy odławiają 10 ton 
ryb, a wędkarze 40 ton. (GPW)

Ekologia
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każdego roku rybacy odławiają z Jeziora Goczałkowickiego 10 ton ryb.

edukacja  
W lesie
Nadleśnictwo Bielsko zorganizowało dwa 
konkursy dla dzieci i młodzieży, które 
promowały przyrodę lasów.

W Zabrzegu w gminie Czechowice-
-Dziedzice na leśnej ścieżce edukacyjnej 
rywalizowało sześć drużyn z czechowic-
kich szkół gimnazjalnych oraz pobliskiego 
Bielska-Białej. Zawodnicy odpowiadali na 
pytania i rozwiązywali zagadki, nawiązujące 
do treści zamieszczonych na tablicach infor-
macyjnych. Dodatkowo uczniowie musieli 
wykazać się znajomością drzew, krzewów 
oraz ich nasion i owoców. Wygrała drużyna 
z czechowickiego Gimnazjum nr 2, przed 
Gimnazjum Katolickim oraz bielskim Gim-
nazjum nr 22. Konkurs zorganizowało Nad-
leśnictwo Bielsko i Gimnazjum Publiczne 
nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach, przy 
wsparciu grupy Lotos. Zawody to jedno 
z działań zaplanowanych w ramach projektu 
„Arboretum Inspiruje”.

Z kolei w niezwykle pięknej bielskiej Doli-
nie Wapienicy przeprowadzony został konkurs 
recytatorski „Zanurzeni w lesie”, skierowany 
do artystycznie uzdolnionych uczniów biel-
skich oraz czechowickich szkół podstawowych 
i gimnazjów. Przed konkursową recytacją 
uczestnicy wzięli udział w warsztatach ak-
torskich, przeprowadzonych przez jednego 
z członków jury, Mateusza Palucha z Państwo-

wej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika 
Solskiego w Krakowie.

Uczestników zachwyciła sceneria konkur-
sowych zmagań, wyjątkowo piękne miejsca 
lasów Nadleśnictwa Bielsko oraz krajobraz 
z tarasu widokowego drewnianego domku 
Krzywa Chata nad zaporą, opodal rezerwa-
tów ochrony przyrody na stoku Szyndzielni 
i Jaworzyny. (R)
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Bielscy i czechowiccy gimnazjaliści rywalizowali na ścieżce edukacyjnej w zabrzegu ze znajomości wiedzy o lesie.
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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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Pokazy sagi
Już po raz siedemnasty w pierwszych dniach 

maja odbył się Powiatowy Przegląd Zespołów 

Tanecznych, Muzycznych i Teatralnych  

„Saga 2016”.

Przegląd został zorganizo-
wany 5, 6 i 9 maja w Domu 
Kultury w Kozach, łącznie 
wzięło w nim udział 516 
uczestników z 39 grup ar-
tystycznych – 17 zespołów  
tanecznych, 15 muzycznych 
i 7 teatralnych. W pierw-
szym dniu spotkań komisja 
oceniała prezentacje tanecz-
ne. W kategorii zespołów 
folklorystycznych I miejsce 
przyznała Regionalnemu Ze-
społowi Pieśni i Tańca „Wi-
lamowice” ze Stowarzyszenia 
Na Rzecz Zachowania Dzie-
dzictwa Kulturowego Miasta 
Wilamowice „Wilamowanie” 
z instruktorką Alicją Dusik. 
Z kolei w kategorii „inne 

formy taneczne” najwyższe 
miejsce przypadło Zespo-
łowi „Insomnia” z Centrum 
Sportowo-Widowiskowego 
w Kozach z instruktorką Mar-
tą Gancarz.

Drugi dzień występów 
przeznaczony był dla zespo-
łów muzycznych. W kategorii 
zespołów wokalnych I miejsce 
zdobył Zespół Wokalny „Włó-
czykije” grupa starsza Fundacji 
Wspierania Talentów Dzieci, 
Młodzieży i Dorosłych w Ko-
zach z instruktorką Aleksandrą 
Stępień. Z kolei w kategorii ze-
społów instrumentalno-wokal-
nych wygrała Orkiestra „Con 
Fuoco Band” z Powiatowego 
Ogniska Pracy Pozaszkolnej 

„Art.” w Czechowicach-Dzie-
dzicach z instruktorką Urszulą 
Szkucik-Jagiełką.

Ostatni dzień „Sagi” po-
święcony był występom ze-
społów teatralnych. Komisja 
w kategorii zespołów teatral-
nych przyznała I miejsce ex 
aequo Zespołowi Teatralnemu 
„Dionizos” z Zespołu Szkoły 
Podstawowej i Gimnazjum 
nr 4 im. Jerzego Kukucz-

ki w Kalnej z opiekunkami 
Renatą Jakubiec oraz Elż-
bietą Tajstrą oraz Zespoło-
wi Teatralnemu „Invento” 
ze Szkoły Podstawowej nr 5 
w Czechowicach-Dziedzicach 
z opiekunką Iwoną Sojką. II 
miejsce zajęła Grupa Te-
atralna „Kurtyna” z Zespo-
łu Szkolno-Przedszkolnego 
w Wieszczętach z opiekunką 
Barbarą Mikołajczyk. (R)

kultuRa

dni bielska-białej

Od piątku 3 do niedzieli 5 
czerwca potrwają Dni Biel-
skaBiałej.

Imprezę o godz. 18.30 roz-
pocznie w piątek na pl. Ra-
tuszowym koncert Bielskiej 
Orkiestry Dętej, pół godziny 
później rozpocznie się „Gala 
biesiadna” z udziałem takich 
gwiazd, jak Orkiestra Zbi-
gniewa Górnego, Katarzyna 
Jamróz, Olga Bończyk, Gang 
Marcela, Rudi Schuberth, 
Krzysztof Tyniec, Grzegorz 
Poloczek, Krzysztof Re-
spondek, Krzysztof Hanke, 
Tercet czyli Kwartet (Hanna 
Śleszyńska, Piotr Gąsowski, 
Robert Rozmus), Elżbieta 
Zającówna, Beata Rybotyc-
ka, Jacek Wójcicki, czy Ma-
riusz Kalaga.

Sobotnie imprezy rozpocz-
ną się już o godz. 11 w Parku 

Słowackiego, gdzie trwać będą 
koncerty 13. Międzynarodo-
wego Festiwalu Orkiestr Dę-
tych „Złota Trąbka”. O godz. 
16 festiwal przeniesie się na 
Rynek, aby znów o 16.30 
w wielkiej paradzie orkiestr 
przemaszerować do Parku Sło-
wackiego na wspólny koncert.

Również w sobotę od 
godz. 17 obok hali pod Dę-
bowcem zaplanowano kon-
certy, na których wystąpi 
Sztywny Pal Azji, Kobranoc-
ka, Lao Che.

W niedzielę o godz. 15 
w Parku Słowackiego roz-
pocznie się Festiwal Baniek 
Mydlanych, zaś Dni Bielska-
-Białej zakończą się obok hali 
pod Dębowcem, gdzie o godz. 
19 wystąpią Lari Lu i Marga-
ret. Na koncerty Dni Bielska-
-Białej wstęp wolny. (R)

W ubiegłym roku rzesze wiernych fanów przyciągnął koncert zespołu 
Dżem.
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nocne zabaWy W ProgramoWanie
W piątek 3 czerwca Cen-

trum „Edukacja” w Bielsku-
-Białej organizuje kolejną już 
Noc Kodowania – bezpłatne, 
wieczorne warsztaty progra-
mowania dla dzieci i młodzie-
ży, promujące ideę i wartość 
nauki programowania.

W ramach 4. Nocy Kodo-
wania organizatorzy przygoto-
wali dla uczestników zupełnie 
nowe warsztaty. Dzieci z klas 
4-6 szkół podstawowych będą 
uczyć się podstaw progra-
mowania z wykorzystaniem 
Lego Mindstorms, a więc 
programowalnych zesta-
wów konstrukcyjnych robo-
tów budowanych z klocków 
Lego. Umożliwiają one pro-
jektowanie i programowanie 
własnych mechanizmów oraz 
wydawanie im różnorodnych 
poleceń do wykonania. Starsi 

fani kodowania poznają z ko-
lei podstawy programowania 
w języku Java, używanym 
przez miliony programistów 
na całym świecie. Java pozwa-
la grać w gry, wysyłać zdjęcia, 
prowadzić czaty, uczestniczyć 
w wirtualnych podróżach oraz 
korzystać z różnych usług, 
takich jak szkolenia online, 
bankowość internetowa, czy 
interaktywne mapy. Dla zain-
teresowanych nauką tworze-
nia trójwymiarowej grafiki 
zaplanowane zostały warsz-
taty z języka OpenGL.

Udział w 4. Nocy Kodo-
wania jest jak zawsze bezpłat-
ny. Liczba miejsc jest jednak 
ograniczona, obowiązuje ko-
lejność zgłoszeń. Szczegóło-
we informacje dostępne są na 
stronie www.centrumeduka-
cja.pl. (R)

Poprzednie edycje Nocy kodowania cieszyły się dużym zainteresowaniem 
uczestników.
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Jedno z wyróżnień otrzymał zespół instrumentalny z zespołu szkolno-
-Przedszkolnego w iłownicy.

na bezPieczne Wakacje

Znak równości między pre-
wencją a bezpieczeństwem to 
nadrzędne przesłanie plene-
rowej imprezy „Bezpieczne 
wakacje”, która w tym roku 
odbędzie się w Jaworzu w so-
botę 18 czerwca.

Kolejna edycja znanej już 
imprezy rozpocznie się na tere-
nie jaworzańskiego amfiteatru 
o godzinie 10. Tak wczesna 
pora nie jest przypadkowa, 
bowiem sobotni dzień wypeł-
niony będzie licznymi atrak-
cjami. Jako główne wydarzenie 
organizatorzy zapowiadają wi-
dowiskowy konkurs ręcznych 
sikawek konnych Ochotni-
czych Straży Pożarnych z te-
renu powiatu bielskiego.

Ale dzieci i młodzież bez 
wątpienia zaciekawią również 
pokazy chemiczne, ratownic-
twa, pracy psa policyjnego 
oraz interwencji przeprowa-
dzanej przez policję. Podczas 
imprezy w Jaworzu wykorzy-
stany zostanie sprzęt 18. Bata-
lionu Powietrznodesantowego 
z Bielska-Białej oraz symula-
tory wyścigowe. Zorganizowa-
ne będzie ponadto miasteczko 

ruchu drogowego oraz ścian-
ka wspinaczkowa. Wystąpią 
dzieci z jaworzańskiego 
przedszkola, a dla wszystkich 
zaplanowano prelekcje na te-
mat bezpieczeństwa, zwłaszcza 
w przededniu zbliżającego się 
okresu wakacyjnego. Wieczo-
rem w amfiteatrze wystąpią 
zespoły „Inventor” z Bielska-
-Białej i „Demow” z Jaworza.

Również 18 czerwca, jako 
przedsięwzięcie wpisujące się 
w imprezę „Bezpieczne waka-
cje”, przeprowadzony zostanie 
w Jaworzu Rodzinny Rajd 
Rowerowy. Trasa długości 
25 kilometrów wiodła będzie 
ulicami Jaworza i sąsiedniej 
gminy Jasienica. Uczestnicy 
rajdu wystartują o godz. 11, 
godzinę wcześniej na terenie 
amfiteatru ruszą zapisy.

Jak zapewnia wójt Jawo-
rza Radosław Ostałkiewicz, 
pomysł na organizację tego 
rodzaju imprezy w pełni się 
już sprawdził. – Krótko przed 
wakacjami całe rodziny będą 
mogły skorzystać z cennych 
porad odnośnie tego, jak bez-
piecznie spędzić wolny czas – 
mówi wójt. (RAF)
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Wiele rodzin z Jaworza spędza czas na rowerach, uczestnicząc w rajdach.

talenty  
na scenę

Dom Kultury w Kozach 
zaprasza we wtorek 31 maja 
na godzinę 17 do sali wi-
dowiskowej na prezentacje 
kolejnej edycji „Promocji 
Młodych Talentów”, inicjaty-
wy mającej na celu wyłonie-
nie uzdolnionej artystycznie 
młodzieży. Następnego dnia 
zostaną ogłoszone wyniki.

Zgłoszenia od kozian, któ-
rzy nie przekroczyli 21. roku 
życia były przyjmowane do 
13 maja. Zaprezentują się 
młodzi i zdolni do recytacji 
poezji, prozy i monodramów, 

gry na instrumentach, śpiewu, 
tańca, przygotowania prac 
plastycznych, literackich, 
filmowych i fotograficznych. 
Każdy uczestnik „Promocji 
Młodych Talentów” będzie 
miał 7 minut na swoją pre-
zentację.

szkraby Prezentują
Miejski Dom Kultury – 

Kino „Świt” w Czechowi-
cach-Dziedzicach zaprasza 
we wtorek 14 czerwca o godz. 
16.30 do sali widowiskowej 
na „Szkraby, owady i pająki”, 
czyli występ liczącej prawie 
czterdzieścioro dzieci gru-
py tancerzy i wokalistów, 
którzy już po raz dziewiąty 
zaprezentują w tym miejscu 
swoje talenty.

Najmłodszy tancerz ma 
prawie trzy, a najstarszy skoń-
czył w tym roku osiem lat. 

Od września ubiegłego roku 
dzieci przygotowywały nowy 
program artystyczny „Szkra-
by, owady i pająki”. Nad ca-
łością czuwa choreograf tańca 
współczesnego i nauczyciel 
wychowania przedszkolne-
go Joanna Distel. Widzowie 
będą mogli obejrzeć układy 
taneczne, m.in. do utworów 
„Mucha w mucholocie”, „Lato 
z komarami”, „Zakochana bie-
dronka”, „Na zielonej łące”, 
„Polka dla biedronki”. Wstęp 
wolny.(R)

rajd roWeroWy W iłoWnicy
Ochotnicza Straż Po-

żarna w I łownicy oraz 
tutejsza Rada Sołecka zapra-
szają w sobotę 11 czerwca na 
czwartą już edycję Rajdu Ro-
werowego.

Rajd  rozpocznie  s ię 
o godz. 9.30 przy OSP Iłow-

nica i przebiegać będzie na 
trasie Iłownica – Pierściec 
– Zaborze – Mnich – Gołysz 
– Chybie – Iłownica, opłata 
startowa wynosi 30 zł od oso-
by dorosłej i 20 zł od dziecka. 
Zgłoszenia będą przyjmowa-
ne do 31 maja. (R)
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Jedna z 23 ubiegłorocznych 
prezentacji „Promocji Młodych 
Talentów”.
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Warsztaty rysunku 
komiksoWego

Książnica Beskidzka zaprasza uczniów szkół gimnazjalnych  

i ponadgimnazjalnych na bezpłatne warsztaty rysunku komiksowego.  

Warsztaty towarzyszą konkursowi na komiks „Polak, Węgier…  

Wydarzenia w Polsce i na Węgrzech w 1956 roku w komiksie”.

W programie organiza-
torzy przewidzieli temat 
„Kreacja bohatera fikcyj-
nego”, czyli jak stworzyć 
takiego bohatera: komiksu, 
animacji, filmu, czy książ-
ki. Ponadto, będzie mowa 
o kreacji antybohatera, boha-
tera zbiorowego, bohaterów 
drugoplanowych itp. Zaję-
cia poświęcone będą rów-
nież warsztatowi komiksu, 
a uczestnicy dowiedzą się, 
jak stworzyć krótki komiks, 
pasek komiksowy lub rysu-
nek satyryczny. Warsztaty 
przewidują również zajęcia 
„Jak narysować wszystko”, 
obejmujące podstawy ry-
sunku komiksowego i ry-
sunku wykorzystywanego 
w animacji. Uczyć się będą 
specjalnych technik rysunku 

dla ilustratorów i rysowni-
ków komiksu.

Program obejmie zakre-
sem tematycznym ilustrację, 
literaturę, komiks. Swobod-
nie czerpiąc z dorobku po-
wyższych dziedzin zajęcia 
pomagają rozwinąć wyobraź-
nię, kreatywność oraz udział 
w kulturze. Uczestnicy zy-
skują narzędzia do stwo-
rzenia własnych komiksów, 
książek, ilustracji, a także 
możliwość pełniejszego 
i bardziej świadomego wy-
boru swych zainteresowań. 
Warsztaty nauczą praktycz-
nych umiejętności, m.in. 
kreowania własnych fikcyj-
nych bohaterów, adaptacji na 
różne dziedziny twórczości 
własnych opowieści, do-
świadczeń i pomysłów, stwo-

rzenia własnego komiksu lub 
rysunku satyrycznego, ryso-
wania karykatury i tworzenia 
rysunków satyrycznych, czy 
też wykorzystywania i roz-
wijania fachowych technik 
plastycznych, używanych 
przez zawodowych twórców.

Zapisać się można pod nr 
tel. 33 82 282 22 wew. 222, 
223 do 10 czerwca br. – licz-
ba miejsc jest ograniczona. 
Udział w warsztatach jest 
bezpłatny. 

Warsztaty i konkurs od-
bywają się w ramach pro-
gramu realizowanego przez 
Książnicę Beskidzką „Lite-
racki Hyde Park. Zapomnij 
się w lekturze”, dofinanso-
wanego ze środków Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego. (R)

ZapRosZEnia

reklaMa

WyjątkoWy dzień dziecka
Podopieczni z wielu fun-
dacji, stowarzyszeń, a także 
ośrodków, zwłaszcza z dzieć-
mi niepełnosprawnymi, 
w niedzielę 19 czerwca 
spotkają się w Kozach na 
wyjątkowym wydarzeniu. 
Odbędzie się wówczas ko-
lejna edycja „Dnia Dziecka 
w siodle”.

Pomysł organizacji wy-
jątkowego Dnia Dziecka 
pojawił się w 2000 r., kiedy 
to w Bielsku-Białej przedsię-
wzięcie odbyło się pierwszy 
raz. Jego inicjator, doktor Sta-
nisław Ptak, wspomina dziś 
po latach: – Była ciuchcia, 
wiele zabaw, ale ogromnym 
zainteresowaniem cieszyły się 
kuce. Najmłodsi sporo jeździ-
li, sprawiało im to ogromną 
frajdę. Pomyślałem wtedy, 
że jedno zwierzę w mojej 
stajni to za mało. Niebawem 
po naszym Dniu Dziecka do 
Kóz dołączyły dwie klacze – 
mówi doktor Ptak, który kil-
ka miesięcy wcześniej nabył 
sporą działkę wraz z XIX-
-wiecznym budynkiem przy 
ulicy Nadbrzeżnej w Kozach, 
otwierając tu bardzo szybko 
małą stadninę koni.

Konie są na terenach re-
kreacyjnych do dziś, spełnia-

jąc ważną rolę w opiece nad 
podopiecznymi pobliskiego, 
nowoczesnego Ośrodka Reha-
bilitacyjno-Edukacyjno-Wy-
chowawczego, działającego 
od trzech lat i prowadzącego 
obecnie nabór pod kątem ko-
lejnego roku szkolnego. Jedyna 
placówka w powiecie bielskim, 
która prowadzi dzienną opie-
kę nad osobami z niepełno-
sprawnościami sprzężonymi 
oraz intelektualnymi w stop-
niu głębokim, oferuje między 
innymi rehabilitacji poprzez 
jazdę konną. – Hipoterapia 
jest świetną formą rehabilitacji. 
Kontakt z takim zwierzęciem, 
to dla dzieciaków duże prze-
życie i ogromna satysfakcja. 

Zajęcia z końmi poprawiają 
stan psychofizyczny, bardzo 
uspokajają – wyjaśnia Stani-
sław Ptak.

Najbliższy „Dzień Dziecka 
w siodle”, zaplanowany na nie-
dzielne popołudnie 19 czerwca 
przy OREW w Kozach, będzie 
pełen atrakcji. – Mieliśmy tu 
już pokazy karate, gimnastyki 
artystycznej, tańce dla dzieci 
i dorosłych, pokazy rycerskie, 
czy pierwszej pomocy. Gdy tyl-
ko czas na to pozwala, odwie-
dza nas Adam Małysz z żoną 
Izą, był tu również Piotr Żyła. 
Teraz też będzie ciekawie, ale 
niespodzianek nie zamierzam 
przedwcześnie zdradzać – 
uśmiecha się doktor Ptak. (MAN)

śWięto stracha Polnego

Gminny Ośrodek Kultury 
w Jasienicy oraz Galeria Au-
torska Floriana Kohuta „Pod 
Strachem Polnym” zapra-
szają w sobotę 4 czerwca na 
doroczny Dzień Stracha Po-
lnego.

Impreza odbędzie się na 
terenie amfiteatru przy filii 
GOK w Rudzicy. Rozpocz-
nie się o godz. 14.30 kolo-

rowym korowodem strachów 
polnych do galerii w towa-
rzystwie Orkiestry Dętej 
z Jasienicy i szczudlarzy. 
Następnie przewidziany jest 
m.in. konkurs „Najciekawsze 
Strachy Polne”, malowanie 
obrazu „na żywo” przez 
Floriana Kohuta z towarzy-
szeniem tria „Folk Fiesta” 
(Kubat/Golec/Żupański), 

pokaz walk rycerskich gru-
py „Chorągiew Żywiecka”, 
koncert Młodzieżowej Orkie-
stry Dętej z miasta Tłuszcz, 
koncert zespołu „Magda Na-
varrete & Caravana Banda”, 
impreza taneczna z zespołem 
„Bunga Band” i Fire Show 
w wykonaniu grupy „Zapa-
leńcy”. Zakończenie imprezy 
zaplanowano o północy. (R)

korowód strachów polnych ma już wieloletnią tradycję.

Podczas „Dnia Dziecka w siodle” dzieci z ogromną radością wsiadają na 
konie, przekonują się szybko, jak przyjazne to zwierzęta.
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wać. Współpraca z bielskim 
klubem tenisowym BKT Ad-
vantage zaowocuje natomiast 
zajęciami z tenisa, dostosowa-
nymi do wieku dzieci.

Z kolei w siedzibie szkoły 
przy ulicy Boruty-Spiecho-
wicza 24, w specjalnie za-
adaptowanej do tego salce, 
wykwalifikowani instruk-
torzy przeprowadzą zajęcia 
z gimnastyki i judo. Rów-
nież w tym przypadku MM 
Sport będzie współpracował 
z bielskimi klubami w obu 
dyscyplinach, odpowiednio 
„Startem” i „Gwardią”, cie-
szącymi się na Podbeskidziu 
dobrą renomą. – Tworząc 
program szkoły sportowej 
dla najmłodszych roczni-
ków, doszliśmy do wniosku, 
że zbyt wczesna specjaliza-
cja w konkretnej dyscyplinie 
sportu nie jest najlepszym 
rozwiązaniem. Warto posta-
wić na wszechstronny roz-
wój, bo w przyszłości będzie 
on korzystny dla zdrowia 
młodego człowieka – uważa 
Marcin Nosowicz.

Niezależnie od aspektu 
sportowego bielska szkoła 
będzie realizować w swoim 
pierwszym roku funkcjono-
wania zajęcia dydaktyczne 
według podstawy progra-
mowej, zatwierdzonej dla 
poszczególnych klas przez 
Kuratorium Oświaty. – Na-
uczanie wczesnoszkolne 
dla naszych uczniów będzie 
identyczne, jak w placówkach 
publicznych, co zapewnią do-
świadczeni pedagodzy. Nie 
zapominamy o nauce języków 
obcych, stąd również zapla-
nowane lekcje języka angiel-
skiego – dodaje Nosowicz.

W placówce została za-
gospodarowana sala, służąca 
jako szkolna świetlica. Ro-
dzice będą mogli pozosta-
wiać tu swoje pociechy pod 
opieką już od godziny 6:30 
rano, a odbierać w późnych 
godzinach popołudniowych. 
Czas pozalekcyjny uczniowie 
przeznaczą na odrabianie za-
dań domowych, czy wszelką 
dodatkową pomoc w eduka-
cji, uzyskaną od nauczycieli. 
Codziennie na miejscu na 
dzieci będą czekać także po-

siłki. Niewątpliwym atutem 
placówki jest również moni-
toring obiektu, który zapewni 
uczniom bezpieczeństwo.

Ta kompleksowa i prze-
myślana oferta nowej biel-
s k i e j  s z k o ł y  m a  j a s n e 
przesłanie. – Z naszej szkoły 
ma odchodzić fajny młody 
człowiek, taki Mały Mistrz 
Sportu, którego charakter 
ukształtuje się tu dzięki spor-
towi – zgodnie twierdzą zało-
życiele SMS-u. 

MARCiN NikieL

nauka i spoRt

szkoła małego mistrza sPortu
Wszechstronne zajęcia sportowe o charakterze ogólnorozwojowym, w połączeniu z procesem edukacyjnym, właściwym dla szkół w całym kraju,  

to część ciekawej oferty, jaką dla uczniów najmłodszych klas szkół podstawowych przygotowała powstająca w Bielsku-Białej Niepubliczna Szkoła Mistrzostwa 

Sportowego MM Sport.

Nadchodzący rok szkolny 
2016/2017 będzie inaugura-
cyjnym dla bielskiej placów-
ki. Inicjatorzy projektu Mały 
Mistrz Sportu (MM Sport) 
zdecydowali o zorganizowa-
niu naboru pod kątem klasy 
pierwszej i drugiej szkoły 
podstawowej. I nie jest to wy-
bór przypadkowy. – Dzieci 
w wieku 7-8 lat powinny mieć 
zapewnioną wszechstronną 
aktywność, by prawidłowo 
się rozwijać. Podkreśla się to 
zwłaszcza dziś, gdy nieustannie 
słyszymy o problemach wyni-
kających z braku ruchu – mó-
wią współwłaściciele szkoły.

Koncepcja proponowana 
przez Niepubliczną Szkołę 
Mistrzostwa Sportowego MM 
Sport w Bielsku-Białej zakła-
da realizację wymaganych 
16 godzin zajęć sportowych 
każdego tygodnia. W dodatku 

będą to zajęcia bardzo różno-
rodne, odbywające się nie tyl-
ko na terenie placówki. Dzieci 
wraz z opiekunami wyjeżdżać 

będą systematycznie na basen, 
by oswoić podopiecznych 
szkoły z wodą, w dalszej 
kolejności nauczyć ich pły-

sobotnie dni otWarte
Do końca czerwca br. Niepubliczna szkoła Mistrzostwa sportowego MM 
sport zamierza wszystkim zainteresowanym rodzicom przedstawić 
swoją ofertę. Temu służą dni otwarte, które w placówce, zlokalizo-
wanej na parterze budynku przy ul. Boruty-spiechowicza 24 w Biel-
sku-Białej, odbywają się we wszystkie soboty od godz. 10 do 12. Na 
bieżąco można zaobserwować dzięki temu postęp robót w adaptacji 
tutejszych pomieszczeń szkolnych.
– sporo niezbędnych prac już wykonaliśmy, uzyskaliśmy wymagane 
pozwolenia, dlatego bez żadnych trudności we wrześniu będziemy 
mogli rozpocząć działalność. zachęcamy więc rodziców do odwiedzenia 
nas w szkole i poznania szczegółów dotyczących projektu Mały Mistrz 
sportu – mówi nam Marcin Nosowicz. (R)

reklaMa



MAJ 2016

BESKIDZKA
gazeta 15

www.gazetabeskidzka.pl 

spoRt

Wydawca i skład: Medio Press Adam Kliś, 43-370 Szczyrk, ul. Beskidzka 22. Strona internetowa: www.gazetabeskidzka.pl, e-mail: redakcja@gazetabeskidzka.pl Redaktor Naczelny: Marcin Nikiel.  
Z-ca Redaktora Naczelnego: Mirosław Łukaszuk. Redaguje: Zespół. Kontakt z redakcją: tel. 510-123-382. Druk: Polskapresse Sp. z o.o. Drukarnia Sosnowiec. Redakcja nie odpowiada za treść reklam i ogłoszeń.BESKIDZKA

gazeta

ambitne Plany dla orła
Znacząca poprawa infrastruktury sportowej i wizerunku samego klubu wśród mieszkańców Kóz, to 

główne zadania, jakie wyznaczyły sobie nowe władze Ludowego Klubu Sportowego „Orzeł”. – To nasze 

wspólne dobro, aby stworzyć możliwie najlepsze warunki do uprawiania sportu dla dzieci i młodzieży z 

Kóz – mówi nowy prezes klubu Mariusz Polakowski.

Do zmian we władzach 
klubu z Kóz doszło w połowie 
marca. Niemal jednogłośnie 
osoby uprawnione do gło-
sowania wybrały na prezesa 
Mariusza Polakowskiego. Do 
zarządu Orła weszli również 
Marta Dubiel, Marcin Glos, 
Tomasz Komędera i Wiesław 
Ślosarczyk. Jak podkreśla 
nowy sternik klubu, to wy-
raźny sygnał, że w Kozach są 
duże ambicje i konkretne po-
mysły, by LKS Orzeł znów stał 
się rozpoznawalną marką spor-
tową na Podbeskidziu. – Jest 
ku temu bardzo sprzyjający 
okres. Dostrzegamy przychyl-
ność całego środowiska z gmi-
ną na czele. Wpierw musimy 
zadbać jednak o to, aby przy-
wrócić dobre imię klubu i od-
zyskać zaufanie mieszkańców 
– zauważa prezes Polakowski.

Niezależnie od działań, 
sprzyjających poprawie wi-
zerunku Orła, klub współ-
pracując z gminą zamierza 
doprowadzić do gruntownej 
modernizacji tutejszych obiek-
tów sportowych, będących 
własnością gminy. Już pod-
czas marcowego spotkania 
członków koziańskiego klu-
bu wójt Krzysztof Fiałkow-
ski oraz obecny na spotkaniu, 
związany z Kozami, poseł 
Jacek Falfus, wiceprzewod-
niczący Sejmowej Komisji 
Kultury Fizycznej, Sportu 
i Turystyki, zapowiedzieli sta-
rania o środki na rozbudowę 
boiska w Kozach. Na zlecenie 
gminy przygotowana została 

koncepcja kompleksowej mo-
dernizacji obiektu.

Zaprezentowano ją w trak-
cie kolejnej dyskusji o spor-
towej infrastrukturze Kóz, 
na którą zaproszony został 
również Zbigniew Polakow-
ski, wiceprezes Polskiego 
Związku Lekkiej Atletyki. – 
Chcemy bowiem, aby została 
wymieniona nie tylko płyta 
boiska piłkarskiego wraz ze 
stworzeniem systemu od-
wodnienia, ale powstała tu 
czterotorowa bieżnia i wielo-
funkcyjne boisko z nawierzch-
nią tartanową – wyjaśnia wójt 
Fiałkowski. – Na projek-
towanym stadionie, dzięki 
stosownemu certyfikatowi, 

możliwe byłoby przeprowa-
dzanie większości konkurencji 
lekkoatletycznych ze skokiem 
w dal, o tyczce i wzwyż, 
a także rzutami oszczepem 
i młotem, czy pchnięciem 
kulą włącznie – dodaje z en-
tuzjazmem Mariusz Polakow-
ski. Wspólne działania mają 
także przyczynić się w dalszej 
perspektywie do rozbudowy 
zaplecza przy samym boisku.

Lekkoatletyka ma się stać 
– nawiązując do stanu sprzed 
wielu lat – jedną z wiodących 
dyscyplin dla koziańskiej mło-
dzieży. Nowe władze Orła 
jeszcze w tym roku planują 
utworzenie sekcji lekkoatle-
tycznej w klubie, która dołą-

czy do najbardziej popularnej 
piłkarskiej, tenisa stołowego, 
z funkcjonującą już akade-
mią, oraz szachowej. Pomysł 
ten jest poniekąd pokłosiem 
ubiegłorocznego sukcesu 
gimnazjalistów z Kóz, którzy 
w ogólnopolskich zawodach 
sztafet na dystansie 100 me-
trów zajęli znakomite 4. miej-
sce w kraju, czy pozytywnych 
startów uczniów koziańskich 
szkół w rywalizacji z rówie-
śnikami w regionie. A nade 
wszystko ich zauważalnego, 
wszechstronnego rozwoju.

Prezes Orła doskonale 
wie, jak istotne znaczenie 
ma sport dla prawidłowe-
go rozwoju dzieci. Trzech 
jego synów – Jakub, Kacper 
i Szymon – gra w piłkę noż-
na w barwach klubów z Kóz, 
w różnych kategoriach wie-
kowych. To właśnie kozianie, 
wychowankowie Orła, mają 
stanowić trzon drużyny senio-
rów, aktualnie walczącej na 
szczeblu bielskiej klasy B. – 
Nasi juniorzy występują w II 
lidze wojewódzkiej, świetnie 
radzą sobie także trampkarze. 
Widzimy tu ogromny poten-
cjał i szansę w poprawie wa-
runków do uprawiania sportu, 
aby nie odchodzili z naszego 
klubu zbyt wcześnie. Warto 
na naszych młodych piłka-
rzy stawiać. Nie mam wąt-
pliwości, że wszyscy na tym 
skorzystają, to nasze wspólne 
dobro – mówi prezes Pola-
kowski. 

MARCiN NikieL

Nowy prezes Lks Orzeł kozy Mariusz Polakowski liczy, że w przyszłym 
roku rozpoczną się prace modernizacyjne na terenie tutejszego obiektu 
sportowego.
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srebrni siatkarze

Sporym sukcesem siatkarzy, występujących pod szyldem 
Gimnazjum nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach, zakończyły się 
zmagania wojewódzkie w kategorii gimnazjów. Czechowicki 
zespół sięgnął po historyczny medal w tych zawodach.

Już awans do grona czterech najlepszych zespołów gimna-
zjalnych w siatkówce był wyczynem, którego dotąd w Czecho-
wicach nie notowano. – Wiedzieliśmy, że będzie wyjątkowo 
trudno, gdyż przyszło nam rywalizować w półfinałowej grupie 
z bardzo silnymi przeciwnikami. Gimnazjum w Żorach to 
zawodnicy trenujący w Akademii Talentów Jastrzębskiego 
Węgla, którzy podczas ubiegłorocznych mistrzostw Polski 
młodzików zdobyli złoty medal, a gimnazjaliści z Radlina 
w tych samych zawodach także znaleźli się na podium – tłu-
maczy trenująca czechowiczan Agata Krywult.

Turniej, który odbył się w Czechowicach-Dziedzicach, przy 
wsparciu licznie zgromadzonej publiki, okazał się fantastyczny 
dla miejscowej drużyny Gimnazjum nr 2. Gospodarze po zna-
komitym meczu w półfinale pokonali właśnie faworyzowanych 
jastrzębian, zaś w spotkaniu, decydującym o awansie do wo-
jewódzkiego finału, stanęli naprzeciw rówieśników z Radlina. 
Przegrali pierwszego seta, ale już w kolejnych rywalom nie 
dali szans.

Podczas rozgrywki o medale Gimnazjady czechowicza-
nie, na co dzień zawodnicy MKS-u Czechowice-Dziedzice, 
pokonali ekipę z Katowic, dzięki czemu zagwarantowali so-
bie lokatę na podium. Po złoto nie sięgnęli, lepsi okazali się 
gimnazjaliści z kuźni siatkarskich talentów w Częstochowie, 
co absolutnie nie zmąciło znakomitych humorów w drużynie. 
– Ciężko pracowaliśmy przez trzy lata, zostawialiśmy serce 
na boisku i to dało taki efekt końcowy. To historyczne osią-
gnięcie, które na długo pozostanie w naszej pamięci – dodaje 
uradowana trener.

W składzie gimnazjalnej drużyny byli: Kacper Woźniak, 
Jakub Kasprzyk, Mikołaj Budny, Marcel Koziński, Jakub 
Laszczak, Szymon Nowak, Jan Machalica, Kamil Kurczyk, 
Adrian Samek, Bartosz Bielecki, Michał Pawłuszkiewicz, 
Tomasz Makowski. (ReD)

historyczne zaWody W kanioWie
Największa tegoroczna 
impreza kajak polo w Pol-
sce odbędzie się na terenie 
Ośrodka Rekreacji i Spor-
tów Wodnych w Kaniowie. 
Na weekend 28 i 29 maja, 
by rywalizować w Pucharze 
Europy, zawitają tu najlep-
sze europejskie reprezentacje 
w tej dyscyplinie sportu.

We wrześniu ub.roku 
Uczniowski Klub Sportowy 
„Set” Kaniów przeprowadził 
Klubowe Mistrzostwa Europy. 
Z racji wysokich ocen, jakie 
uzyskała organizacja imprezy 

na obiektach Ośrodka Rekre-
acji i Sportów Wodnych, Eu-
ropejski Związek Kajakowy 
podjął decyzję o powierzeniu 
klubowi z Kaniowa kolejnych 
prestiżowych zawodów. Warto 
nadmienić w tym kontekście, 
że nigdy wcześniej żaden ośro-
dek kajak polo w Polsce nie 
gościł tak prestiżowego wy-
darzenia, jak Puchar Europy. 
– Kaniów i gmina Bestwina 
ponownie trafią do historii ka-
jak polo, co tylko potwierdza, 
że nasz ośrodek i klub zyskały 
sporą renomę – cieszy się wójt 
gminy Artur Beniowski.

W piątek 27 maja w Ka-
niowie będą odbywać się kon-
trole techniczne sprzętu oraz 
odprawy kierowników, tre-
nerów i sędziów. Następnego 
dnia od godziny 7.30 roz-
pocznie się walka na wodzie 
o zwycięstwo w pierwszej 
edycji Pucharu Europy. Zgło-
siło się do niej 27 drużyn z 11 
państw, a rozgrywki w kate-
goriach seniorów, seniorek 
i do lat 21 mężczyzn toczyć 
się będą równolegle na trzech 
boiskach. Oprócz Polski, 
oczywiście z zawodnikami 
UKS Set w składzie, wystą-

pią tu reprezentacje Włoch, 
Niemiec, Danii, Holandii, 
Szwecji, Litwy, Rosji, Czech, 
Wielkiej Brytanii i Węgier.

W niedzielę 29 maja roz-
grywane będą z kolei mecze 
ćwierćfinałowe i półfinały, 
a od godz. 11 finały poszcze-
gólnych kategorii, po czym 
nastąpi dekoracja zwycięz-
ców i zakończenie turnieju. 
Kaniowska impreza zainaugu-
ruje tegoroczny cykl Pucharu 
Europy, kolejne przewidziano 
w czerwcu w belgijskim Me-
chelen oraz w lipcu w Thury 
we Francji.

Honorowy patronat nad za-
wodami w Kaniowie sprawu-
je Wojewoda Śląski Jarosław 
Wieczorek, turniej współfi-

nansowany jest przez Zarząd 
Powiatu Bielskiego, Urząd 
Gminy w Bestwinie oraz spon-
sorów. (M)
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Drużyna gimnazjalna z Czechowic-Dziedzic dokonała historycznego 
wyczynu, stając na podium wojewódzkiej siatkarskiej Gimnazjady.
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Ostatni weekend maja w kaniowie upłynie pod znakiem sportowych emocji, 
gdzie w rozgrywkach Pucharu europy spotka się czołówka specjalistów 
od kajak polo.
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bielska kraina W obiektyWie
Arkadiusz Kowalczyk za fotografię „Wędkarz” zdobył pierwsze miejsce w konkursie fotograficznym 

„Bielska Kraina w obiektywie”, zorganizowanym przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka  

Bielska Kraina.

Arkadiusz Kowalczyk 
zwycięską fotografię wy-
konał na jednym ze stawów 
w wyrobiskach pożwirowych 
w Kaniowie. Sam wędkuje, 
choć przyznaje, że ma na to 
coraz mniej czasu. Najchęt-
niej samotnie, toteż wykona-

ne zdjęcie jest tak naprawdę… 
autoportretem. Wykonał je 
uruchamiając samowyzwalacz.

Drugie miejsce zajęła Iwo-
na Rauch z Iłownicy w gmi-
nie Jasienica za pracę „Letnia 
cisza”, a trzecie – Wojciech 
Domagała za czechowicką 

fotografię „Wciąga”. Tak się 
złożyło, że wszystkie nagro-
dzone zdjęcia są czarno-białe, 
ale ich twórcy, podobnie, jak 
autorzy pozostałych zdjęć, 
biorących udział w konkur-
sie, uprawiają także fotografię 
kolorową. Laureaci otrzymali 

nagrody rzeczowe ufundowa-
ne przez Stowarzyszenie Lo-
kalna Grupa Rybacka Bielska 
Kraina. Organizator podkre-
śla, że zainteresowanie kon-
kursem było tak duże, że 
planuje kolejne edycje kon-
kursu. (łU)

REgion

zwycięzca Arkadiusz kowalczyk odbiera nagrodę w siedzibie organizatora 
z rąk Malwiny kleszcz z biura stowarzyszenia.
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i miejsce „Wędkarz” Arkadiusza kowalczyka. ii miejsce „Letnia cisza” iwony Rauch. iii miejsce „Wciąga” Wojciecha Domagały.

Wojciech Domagała.

Justyna smyrdek.

Gabriela setla. iwona Wilczek.

iwona Wilczek.

Wojciech Domagała.

Arkadiusz kowalczyk.

Miriam Weiss. Gabriela setla.


