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Jasienica

nowy wóz strażaków

Powiat Bielski

Miesiąc Pełen iMPrez

OSP Świętoszówka wzbogaciła się o nowy 
wóz bojowy. Ma terenowe podwozie, co 
znacznie ułatwia przejazd przez pola, 
zagajniki i lasy, np. do płonących traw. 
Został też wyposażony w tzw. szybkie 
natarcie, czyli instalację, która pozwala 
na błyskawiczne rozpoczęcie gaszenia po-
żaru zaraz po przyjeździe na miejsce, co 
przyspiesza akcję gaśniczą w przypadku 
akcji, w której zagrożeni są ludzie.
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W Beskidach od kilku dekad 
leśnicy sukcesywnie prze-
budowują lite świerkowe 
drzewostany, spustoszone w 
ostatnich dziesięcioleciach. 
Świerk jednak należy do tych 
gatunków, które dobrze sobie 
radzą w trudnych warunkach 
wysokich pasm górskich, dla-
tego jest sadzony wraz z jarzę-
binami, czy bukami. Oznacza 
to, że świerki nie znikną z 
beskidzkich lasów.
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Piłk arski  sezon w 
beskidzkim regionie 
dobiegł końca. Trady-
cyjnie jego zwieńcze-
niem była uroczysta 
Gala „Futbolowe Asy 
Beskidów”, podczas 
której wyróżniono 
piłkarzy, trenerów, 
działaczy i drużyny, w 
szczególności środo-
wisko związane z ligą 
okręgową.

Na Rynku został 
odsłonięty i po-
święcony pomnik 
św. arcybiskupa 
Józefa Bilczew-
skiego, pochodzą-
cego z Wilamowic 
metropolity 
lwowskiego.
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AKTUALNOŚCI

Powiatowe 
sPotkanie 
roDzin 
zastęPczych

W siedzibie bielskiego 
Starostwa Powiatowego 
spotkali się przedstawiciele 
służb pomocy rodzinie oraz 
rodzice z rodzin zastępczych.

Spotkanie zostało zor-
ganizowane z okazji Dnia 
Rodzicielstwa Zastępcze-
go. Wicestarosta Grzegorz 
Szetyński i dyrektor Powia-
towego Centrum Pomocy 
Rodzinie Katarzyna Olszyna, 
składając życzenia i gratu-
lacje rodzicom zastępczym, 
podziękowali im za wyjątko-
wo trudną i odpowiedzial-
ną pracę.

Spotkanie miało jednak 
przede wszystkim charakter 
roboczy. Dyrektor Olszy-
na poinformowała o tema-
tach planowanych szkoleń, 
treningów i warsztatów. 
Centrum czyni też starania 
o pozyskanie środków po-
zabudżetowych na podob-
ne zadania.

Na spotkaniu zapre-
zentowano także powstałą 
w ub.roku Fundację „FA-
Sola”, która prowadzi terapię 
osób z FAS, czyli Alkoholo-
wym Zespołem Płodowym, 
a także udziela pomocy ro-
dzicom dzieci dotkniętych 
tą chorobą. FAS jest wyni-
kiem spożywania alkoholu 
w okresie ciąży i powoduje 
anomalie i wady wrodzone 
dziecka. W Polsce w szpita-
lach każdego roku rodzi się 
więcej dzieci z FAS niż z ze-
społem Downa. (AM)

DaleJ kiBicuJeMy na euro
KS. JAN ByRT,
proboszcz parafii ewangelickiej w Szczyrku Salmopolu

odprawia nabożeństwa ekumeniczne z okazji Mistrzostw 
Europy w Piłce Nożnej. Jak mówi o wiernych, wszyscy 
kochają Jezusa i piłkę nożną, można więc kibicować na-
szej reprezentacji również modlitwą. Po jednym z pierw-
szych nabożeństw przekazał dzieciom „futbolówki”, jakie 
parafia ewangelicka ze Szczyrku Salmopolu zbierała od 
pięciu miesięcy. Jak wyjaśnia ks. Byrt, chodziło o to, aby 
dzieci czynnie spędziły wakacje na grze w piłkę i zapra-
szały do tego swoich kolegów, tworząc „Boże drużyny”, 
a jednocześnie, by kibicowały polskiej reprezentacji. Piłki 
podarowali m.in. Prezydent RP Andrzej Duda, premier 
Beata Szydło, Adam Małysz, Piotr Żyła, prof. Jerzy Buzek 
oraz inni eurodeputowani, burmistrzowie, starostowie, 
a także wojewoda śląski.
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nagroDa hirszowiczów
DR JAceK PROSZyK,
religioznawca i historyk

o t r z y m a ł  n a -
grodę im. Ma-
r i i  i  Ł u k a s z a 
Hirszowiczów, 
p r z y z n a w a n ą 
przez Żydowski 
Instytut Histo-
ryczny. Dr Pro-
s z y k  m i e s z k a 
w Jaworzu. Jest 
filozofem religii 
i religioznawcą, 
b i e l s z c z a n o m 
znany jest jednak 
przede wszyst-
kim jako wybitny 
znawca dziejów Żydów, przede wszystkim w regionie. 
Jeszcze przed studiami od nieżyjącego już bielskiego Żyda 
Maksymiliana Metzendorfa nauczył się języka hebraj-
skiego, co umożliwiło mu badanie żydowskich nekropo-
lii oraz dokumentów, jakie pozostały po mieszkających 
przed wojną w regionie Żydach. Przez kilka lat prowadził 
w Teatrze Polskim cykl „Fabryka sensacji – Jacek Proszyk 
i S-ka”, odkrywając mało znane fakty z historii Bielska-
-Białej, nie tylko tej dotyczącej Żydów. Obecnie angażuje 
się w zachowanie judaików, a także upamiętnianie pamięci 
po miejscowych Żydach, m.in. organizuje zwiedzanie 
zabytkowego cmentarza przy ul. Cieszyńskiej.
Nagroda im. Marii i Łukasza Hirszowiczów dr. Proszyko-
wi została przyznana za osiągnięcia naukowe w dziedzinie 
badań i popularyzacji dziejów żydowskiej obecności hi-
storycznej w Polsce oraz stosunków polsko-żydowskich.
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atrakcyJny Puchar euroPy
Prestiżowa, inauguracyjna 

odsłona tegorocznego Pucharu 
Europy w kajak polo zawita-
ła do Kaniowa. Wydarzenie 
międzynarodowej rangi zor-
ganizowane zostało z rozma-
chem na obiektach tutejszego 
Ośrodka Sportów Wodnych 
i Rekreacji.

Kaniów na stałe zadomowił 
się w sportowej elicie, a to dzię-
ki rywalizacji najlepszych spe-
cjalistów od kajak polo. Przed 
rokiem odbyły się tu Klubowe 
Mistrzostwa Europy, teraz 
końcem maja czołowi zawod-
nicy na Starym Kontynencie 
walczyli w Pucharze Europy. 
W akcji można było zobaczyć 
27 drużyn z 11 krajów – Polski, 
Włoch, Niemiec, Szwecji, Da-
nii, Holandii, Czech, Wielkiej 
Brytanii, Rosji, Węgier i Litwy. 
O medale na wodnym akwenie 
toczono pojedynki w gronie 

męskim oraz kobiecym, za-
równo w kategorii seniorskiej 
oraz do lat 21, rozgrywając 
łącznie 96 meczów. Najlepiej 
poradziły sobie reprezenta-
cje Włoch (U-21 mężczyzn), 
Niemiec (U-21 i seniorki) oraz 
Holandii (seniorzy), w czołów-
ce każdej z grup były zespoły 
biało-czerwone z zawodnikami 

miejscowego UKS Set Kaniów 
w swoich składach.

Po raz kolejny chwalono 
organizację zawodów, o któ-
rej jak najlepsze przygotowa-
nie zadbał przewodniczący 
komitetu organizacyjnego 
Bogusław Bajerski wraz ze 
współpracownikami, pasjona-
tami kajak polo. Puchar Eu-

ropy w Kaniowie nie miałby 
również racji bytu bez wspar-
cia gminnego samorządu. – To 
wielkie wyróżnienie, że po-
nownie powierzono nam tak 
znaczącą imprezę. Cieszy to, 
że organizatorzy podołali wy-
zwaniu, więc po sportowych 
emocjach ekipy wyjeżdżały 
z Kaniowa w znakomitych 
humorach – mówi wójt Ar-
tur Beniowski.

Impreza odbyła się pod 
honorowym patronatem wo-
jewody śląskiego Jarosława 
Wieczorka. Zaszczycili ją 
swoją obecnością m.in. wi-
cewojewoda  ś l ąsk i  Jan 
Chrząszcz, starosta bielski 
Andrzej Płonka oraz zastęp-
ca dyrektora w Ministerstwie 
Sportu i Turystyki Wojciech 
Kudlik, który wręczył oko-
licznościowe dyplomy zawod-
niczkom z Kaniowa. (M)
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Zawody w kajak polo na europejskim poziomie na stałe zagościły  
w Kaniowie.

Jesienią BęDą szlaki Do norDic walking

W sobotę 11 czerwca miło-
śnicy popularnego chodzenia 
z kijkami spotkali się na szczy-
cie Hrobaczej Łąki. Dotarli tu 
w ramach VI Rajdu Nordic 
Walking, organizowanego 
w gminie Kozy. W kolejnej 
edycji ta impreza ma już odbyć 
się na specjalnie wytyczonych 
i oznakowanych szlakach.

Nordic walking to forma 
fizycznej aktywności, po któ-
rą sięga sporo osób w różnym 
wieku. Niedawny rajd ko-

ziański tylko to potwierdził. 
W imprezie wzięło udział 
około 150 spacerowiczów, 
którzy na Hrobaczą Łąkę do-
tarli nie tylko z Kóz, ale i in-
nych rejonów Podbeskidzia 
– Porąbki, Bielska-Białej, 
czy Czernichowa. Dopisa-
ła pogoda, toteż w świet-
nych humorach na szczycie 
wspólnie biesiadowano, dla 
najmłodszych uczestników 
przygotowano gry, zabawy 
i upominki.

Szczególne zamiłowanie 
do „chodzenia z kijkami” 
w Kozach daje się zauwa-
żyć od kilku lat. W 2010 
roku odbyła się tu pierwsza 
edycja Rajdu Nordic Wal-
king na Hrobaczą Łąkę. 
W ślad za tym gmina posta-
nowiła zadbać o stworzenie 
odpowiednich warunków 
do uprawiania tego sportu. 
Z inicjatywy Bożeny Sadlik, 
przewodniczącej Rady Gmi-
ny Kozy, zdecydowano się na 
wytyczenie szlaków specjal-
nie dla nordic walking.

Trasy zostaną odpowied-
nio oznakowane. – Niezbędne 
prace chcemy wykonać latem 
tak, aby jesienią otworzyć kil-
ka tras – zauważa wójt gminy 
Kozy Krzysztof Fiałkowski. 
Jak dodaje, całe przedsięwzię-
cie wpisuje się w zdrowot-
ny charakter tej aktywności 
fizycznej, pozwoli również 
w jeszcze większym stopniu 
pokazać urokliwe zakątki gór-
skie wokół Hrobaczej Łąki. (R)

cuDowna PanaMa
Dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 

w Wieszczętach przygotowały przedstawienie 
„Ach, jak cudowna jest Panama”, według bajki 
Janosza. Obok najmłodszych aktorów wystąpili 
również ich rodzice, sołtysi, radni, panie z kół 
gospodyń wiejskich, zaś w rolę wrony wcielił 
się wójt Janusz Pierzyna.

Premiera w sali GOK przy Urzędzie Gminy 
w Jasienicy zgromadziła tłumy widzów, którzy 
w większości wzięli również aktywny udział 
w przedstawieniu. W spektaklu, przygotowanym 
przez Monikę Naturską, uczestniczyli uczniowie 
od przedszkolaków po szóstoklasistów.

Bajka opowiada o wyprawie Tygrysa z Mi-
siem w poszukiwaniu Panamy. Po różnych 

przygodach wędrowcy ostatecznie trafiają do 
miejsca, z którego wyruszyli, czyli do własnego 
domu. Bo wszędzie dobrze, ale w domu najle-
piej. A dzięki nowym doświadczeniom podróż 
należy uznać za pouczającą. Wkrótce – z całą 
rozbudowaną obsadą, w tym wójtem Januszem 
Pierzyną – zostanie sfilmowana. (Łu)

Zamiłowanie do „chodzenia z kijkami” w Kozach daje się zauważyć od kilku 
lat.
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WYDARZENIA

region  
w liczBach

1. miejsce

w kategorii gminy miejskie 
i miejsko-wiejskie w woje-
wództwie śląskim zajął samo-
rząd Czechowic-dziedzic. W 
ostatecznej klasyfikacji pre-
stiżowego ogólnopolskiego 
rankingu Związku Powiatów 
Polskich za 2015 rok Czecho-
wice-dziedzice znalazły się na 
piątym miejscu w kraju. bur-
mistrz Czechowic-dziedzic Ma-
rian błachut odebrał nagrodę 
w ossie podczas XX ogólnego 
Zgromadzenia Związku Powia-
tów Polskich.

Czechowice-dziedzice oce-
niono wysoko, zwłaszcza za 
skuteczne pozyskiwanie oraz 
sprawne wydawanie funduszy 
zewnętrznych, opracowanie 
sektorowej Strategii Rozwoju 
Gminy oraz działania promu-
jące edukację, kulturę i sport. 
Gmina Czechowice-dziedzice 
jest w nim notowana od wielu 
lat i zawsze plasuje się w pierw-
szej dziesiątce ogólnopolskiej 
klasyfikacji. (R)

lato z kulturą
Bielskie Centrum Kultu-

ry zaprasza na „Lato z kul-
turą”, cykl weekendowych 
koncertów w lipcu i sierpniu 
w Parku Słowackiego oraz 
na Rynku.

Sobotnie koncerty odby-
wać się będą w Parku Sło-
wackiego, zaś niedzielne na 
Rynku. Już 2 lipca zostanie 
zaprezentowany koncert 
z cyklu „Bielska Estrada”, 

dzień później – znany bielski 
zespół młodzieży „Włóczy-
kije” z piosenkarką Asteyą. 
Tydzień później, 9 lipca, 
Orkiestra im. Telemanna za-
prosi na „Muzyczne Podróże 
Dookoła Świata”, zaś następ-
nego dnia BCK zaprasza na 
koncert „Patrycja&Gip-
sy Stars”.

W kolejny weekend wystą-
pi najpierw w piątek 16 lipca 
Julia Vikman Band z kon-
certem „Ballady i Romanse 

estradowo”, a dzień później 
zespół Orfeusz, grający mu-
zykę grecką.

23 lipca posłuchamy Biel-
skiej Orkiestry Dętej, w nie-
dzielę – wyjątkowo także 
w Parku Słowackiego – zapla-
nowano „Tralalandię”, a więc 
zabawy taneczno-ruchowe, 
konkursy i turnieje z nagroda-
mi oraz inne atrakcje. Lipiec 
w sobotę 30 zakończy koncert 
Andrzeja Sikorowskiego z ze-
społem. (R)

Bwa PokazuJe kolekcJę
„Kolekcja Sztuki Galerii 

Bielskiej BWA – POKAZ 4” – 
tak nazywa się nowa wystawa 
Galerii Bielskiej BWA, jaką 
będzie można oglądać już od 
czwartku 23 czerwca.

Na wystawie BWA prezen-
tuje prace z własnej kolekcji. 
Po raz ostatni Galeria swoją 
kolekcję prezentowała w 2010 
r., od tego czasu wzbogaciła 
się o 350 nowych prac, w du-
żej mierze dzięki wsparciu 
finansowemu sponsorów. 
Wśród prezentowanych prac 
będzie można zobaczyć dzie-

ła ważnych artystów pol-
skich. Są wśród nich m.in. 
Jan Dobkowski, Mirosław 
Filonik, Aneta Grzeszykow-
ska, Ryszard Grzyb, Koji 
Kamoji, duety Kijewski/Ko-
cur i Kowalski/Janiak, Zofia 
Kulik, Andrzej Lachowicz, 
Zbigniew Libera, Robert Ma-
ciejuk, Jarosław Modzelewski, 
Włodzimierz Pawlak, Maria 
Pinińska-Bereś, Zbigniew Ro-
galski, Marek Rogulski, Jacek 
Sempoliński, Paweł Susid, 
Ewa Zawadzka. Sporą gru-
pę tworzą obrazy laureatów 

nagród i wyróżnień Biennale 
Malarstwa Bielska Jesień. (R)

Bestwina czyta DziecioM
Przez tydzień na przełomie 

maja i kwietnia w Gminnej 
Bibliotece Publicznej w Be-
stwinie przedszkolaki słu-
chały bajek, czytanych przez 
samorządowców. W niety-
powej roli wystąpili wice-
wójt Marcin Kanik, radny 
Krzysztof Wróbel i sekretarz 

gminy Bestwina Arkadiusz 
Maj. Zanim jednak w czytel-
ni pojawili się samorządow-
cy, mali miłośnicy książek 
spotkali się z młodą artystką. 
Paulina Sadowska również 
przeczytała bajkę, a ponadto 
zaprezentowała flet poprzecz-
ny i wykonała krótki koncert.

Czytanie bajek przedszkola-
kom stało się już tradycją tutej-
szej biblioteki. W poprzednich 
edycjach „Cała Bestwina czyta 
dzieciom” w roli lektorów wy-
stąpił obecny wójt Artur Be-
niowski oraz nieżyjący już jego 
poprzednik Stefan Wodniak, 
przewodniczący Rady Gminy 
Jerzy Stanclik, a także radni, 
strażacy, myśliwi, artyści. (R)
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Rzeźba Anety Grzeszykowskiej 
„Franciszka 2022”.

ĆwierĆ wieku wsPólneJ zaBawy
Po raz 25. w Pisarzowi-

cach dyrekcja, grono pedago-
giczne, uczniowie oraz  Rada 
Rodziców Szkoły Podstawo-
wej w Pisarzowicach zapro-
sili mieszkańców na imprezę 
„Baw się razem z nami”.

W sobotnie popołudnie 
11 czerwca na boisku LKS 
Pionier mieszkańcy Pisa-
rzowic mieli okazję oglądać 
występy dzieci. Uczniowie 

z młodszych klas zaprezen-
towali układy taneczne, pio-
senki, recytowali też wiersze. 
Z sąsiednich miejscowości 
na scenie zaprezentowały 
się mażoretki „Nemezis”, 
Zespół Regionalny „Cepelia 
Fil-Wilamowice” oraz Mło-
dzieżowa Orkiestra Dęta 
z Woli. Równolegle na bo-
isku trwały zabawy integra-
cyjne i konkurencje sportowe 

z udziałem dzieci i rodziców. 
Nie zabrakło loterii fanto-
wej, konkursu ciast, pokazu 
mody „Bajkowy Świat” oraz 
wystaw obrazów artystów 
z Pisarzowic i prac uczniów 
„Perły z Lamusa”. Była 
także okazja powspominać, 
bowiem wystawione zostały 
kroniki szkolne. Wśród za-
proszonych gości była pro-
motorka imprezy, dyrektor 
szkoły przed 25 laty Halina 
Fajfer. (Pc)

sikawka Prawie gotowa

Prezes OSP w Jaworzu Czesław Malchar wraz 
z pomocnikami przez rok odnawiał zabytkową 
sikawkę, prawdopodobnie jeszcze z XIX wieku. 
Prace są na ukończeniu, strażacy z Jaworza chcą 
zdążyć przed zawodami zabytkowych sikawek, 
jakie zostaną zorganizowane pod koniec lipca.

Sikawka, jedna z czterech, służyła w Jaworzu 
do 1930 r., gdy wszystkie ręczne urządzenia zo-

stały zastąpione przez pompy motorowe. Niepo-
trzebne nikomu zniknęły z ewidencji. W latach 
80. XX wieku, przy okazji 110-lecia straży w Ja-
worzu, jedną z nich, znalezioną za starą stodołą, 
postanowiono odnowić. Prezes Malchar zazna-
cza, że wtedy odnowienie polegało jedynie na 
poprawieniu wyglądu, a mechanizmu już wtedy 
nie było. Teraz, poza remontem samego wozu, 
łącznie z kołami i dzwonkiem, odnowiony został 
mechanizm pompy wraz ze zbiornikiem.

Prace są już na ukończeniu, strażacy liczą, że 
urządzenie będzie na tyle sprawne, aby strumień 
dorównywał odległości z oryginalnej sikawki. 
Największy problem będzie ze skompletowaniem 
załogi. I to wcale nie tej ludzkiej, bo wielu miej-
scowych strażaków chce nauczyć się obsługiwać 
zabytkową sikawkę. – Przede wszystkim musimy 
znaleźć konie na tyle spokojne i silne, że poradzą 
sobie z tym wozem – wyjaśnia prezes. (Ł)
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lokalne 
ProDukty  
na wynos

Powstałe niedawno bistro 
i sklep „Eko Kraina” zamierza 
w lipcu otworzyć sklep z wyro-
bami spożywczymi regionalnych 
producentów. Już teraz produkty i dania rybne, jarskie, 
czy mięsne można kupować przez Internet.

Sklep pod patronatem Lokalnej Grupy Rybackiej 
„Bielska Kraina” założyła Fundacja „Eko Bielska Kra-
ina”. Dyrektor jej biura Malwina Kleszcz wyjaśnia, że 
w regionie brakuje w handlu takich miejsc, gdzie miesz-
kańcy mogliby kupować lokalne produkty rolne, tzn. 
wytwarzane przez producentów z najbliższej okolicy. – 
Współpracujemy stale z hodowcami ryb i rolnikami. Każ-
dy z nich ma odbiorców swoich wyrobów, ale gdyby ktoś 
chciał kupić różne produkty tego typu, miałby z tym już 
kłopot – mówi. Zaznacza, że chodzi o produkty typowo 
„eko”, a więc wytwarzane bez chemicznych ulepszaczy. 
Z kolei dania należą do kategorii produktów, znanych 
jako „slow food”, a więc wytworów lokalnych, przygoto-
wanych według miejscowych receptur, z nastawieniem na 
zachowanie oryginalnego smaku i wartości odżywczych.

Na razie z Fundacją współpracuje ponad 20 produ-
centów, liczba ta jednak stale rośnie. Z ich ryb, drobiu, 
nabiału, warzyw, owoców i innych produktów wyrabia-
ne są gotowe dania – na wynos, które można zamawiać 
obecnie przez Internet na www.ekobielskakraina.pl. 
Można tu też kupić same produkty, np. wędzone ryby, 
czy kiełbasy.

Sklep i bistro działać będą stacjonarnie już od lipca 
w Wapienicy przy ul. Wapienickiej 22a, we wrześniu 
stoisko z produktami i gotowymi daniami zostanie 
otwarte w bielskiej Sferze. (Ł)

ogłasza nieograniczony przetarg pisemnych ofert na ustanowienie prawa odrębnej własności niżej 
wymienionego lokalu mieszkalnego:

ul. Starobielska 1/83        43,30 m²       X piętro/ X piętrowy blok   2 pokoje    
cena wywoławcza   95.000,- zł   wadium 5.000 ,-zł

    udział w nieruchom. wynosi  433/79423

Przetarg odbędzie się w dniu  6.07.2016 r.  o godzinie 12.00

Aby wziąć udział w przetargu należy spełnić n\wymienione warunki: 
• złożyć pisemną ofertę w zamkniętej kopercie, w sekretariacie Spółdzielni do dnia 5.07.2016 r. do 

godziny 13.00, 
• w ofercie należy podać proponowaną cenę cyfrą i słownie, zamieścić oświadczenie o zapoznaniu 

się z „Regulaminem przeprowadzania przetargu …”.
• do oferty osoby prawnej należy dołączyć aktualny odpis z KRS (tj. odpis z ostatnich 3 miesięcy), a do 

oferty przedsiębiorcy – odpis zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej, oferta powinna 
zawierać podpisy osób upoważnionych do reprezentowania oferenta, uwidocznione w aktualnym 
odpisie z KRS lub w innym właściwym rejestrze.

• w Agencji PKO BP S.A., która mieści się w siedzibie Zarządu Spółdzielni należy wpłacić wadium 
do dnia 6.07.2016 r., do godziny 10.30.

Warunkiem przystąpienia ze Spółdzielnią do zawarcia umowy notarialnej w celu przeniesienia prawa 
odrębnej własności lokalu mieszkalnego jest wpłacenie zaoferowanej wartości w terminie określonym 
w „Regulaminie przeprowadzania przetargu…”, w przeciwnym razie wpłacone wadium staje się własnością 
Spółdzielni, koszt umowy ponosi strona nabywająca.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w całości lub w części bez podania przyczyny.
Szczegółowy tryb przetargu określa „Regulamin przeprowadzania przetargu ...” znajdujący się do wglądu 

w siedzibie Spółdzielni, z którym to osoba biorąca udział w przetargu zobowiązana jest zapoznać się, co 
potwierdza stosownym oświadczeniem. 

Remont mieszkania należy przeprowadzić we własnym zakresie i na własny koszt.

Dodatkowe informacje dotyczące przetargu, a także możliwości obejrzenia oferowanego mieszkania, 
można uzyskać w Dziale Członkowsko-Mieszkaniowym Spółdzielni tel. 33 829-79-55, 33 829-79-73 
w Administracji Spółdzielni nr 1 ul. Sobieskiego 103 (tel. 33 811 56 23, 33 812 58 01), oględziny mieszka-
nia – 27.06.2016 r. godz. 14.00 i 29.06.2016 r. godz. 11.00, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

oGłoSzenie
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MięDzynaroDowa złota trąBka
W Kozach, Jasienicy, a także w Jaworzu, Rudzicy, Czechowicach-Dziedzicach i innych miejscowościach Podbeskidzia można było posłuchać orkiestr dętych, 

biorących udział w XIII Międzynarodowym Festiwalu „Złota Trąbka 2016”.

Łącznie w zmaganiach 
konkursowych wzięło udział 
dwanaście orkiestr dętych 
z Polski i jedna z Węgier. 
Najwięcej laurów zdobyła 

Młodzieżowa Orkiestra Dęta 
MDK Czechowice-Dziedzice. 
W Jasienicy, gdzie odbył się 
konkurs musztry orkiestro-
wej, na murawie Drzewiarza 

wystąpiły zespoły orkiestr 
dętych z Węgier i z Polski: 
Tłuszcza, Warki, Kóz, Cze-
chowic-Dziedzic i Oświęci-
mia. (R)
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ZIEmIA BIELsKA

z Prac Poselskich

wilaMowskie śMiergusty
Przez dwa dni pierwszego czerwcowego weekendu w Wilamowicach trudno było się nudzić. Na tradycyjnych Śmiergustach nie brakowało ani folkloru, ani tańca 

nowoczesnego w wykonaniu m.in. mażoretek, dobrej muzyki i kuchni. Wilamowice na swoje święto zaprosiły też zaprzyjaźnione miasta z chorwackiej Żupanji, 

czeskiego Benesowa Dolnego, słowackich Rajeckich Teplic i Hornej Sucy oraz węgierskiego Kisujszallas.

W programie „Wilamo-
wickich Śmiergustów 2016 
– odrębność kulturowa Wi-
lamowic” znalazł się m.in. 
przegląd orkiestr dętych, wy-
stępy zespołów regionalnych 
oraz grup artystycznych. Na 
stosikach ustawionych na 
stadionie miejscowego klubu 
panie z Kół Gospodyń Wiej-
skich częstowały regionalny-
mi potrawami. (R)

wyższe nagroDy Dla MeDalistów
Polscy sportowcy, którzy już pod-

czas nadchodzących Igrzysk Olimpij-
skich w Rio de Janeiro zdobędą medale, 
otrzymają nagrody większe od dotych-
czasowych. Zmiany w Ustawie o sporcie 
przedstawi Sejmowi poseł Jacek Falfus.

Poseł Falfus, wiceszef Sejmowej 
Komisji Kultury Fizycznej, Sportu 
i Turystyki, przewodniczy jednocze-
śnie pracom grupy posłów klubu Prawa 
i Sprawiedliwości, która chce w tej części 
szybko znowelizować Ustawę o sporcie. 
– Igrzyska są dla każdego sportowca wy-
darzeniem najważniejszym. Takim, na 
które czekają przez całą swoją karierę, 
marząc o reprezentowaniu barw narodo-
wych – uważa poseł Jacek Falfus, który 
opowiada się za zwiększeniem nagród 
pieniężnych Ministra Sportu i Turysty-
ki, przyznawanych za medalowe miej-
sce olimpijskie.

Ustawową podstawę ustalenia na-
grody pieniężnej stanowi kwota 2300 
zł, którą Minister może powiększać do 
maksymalnie 14-krotnej wartości tej 
kwoty, co w rezultacie skutkowałoby 
kwotą 32,2 tys. zł za zdobycie złotego 
medalu. Obecnie poprawka w propo-
nowanej nowelizacji Ustawy o sporcie 
nie zmieni kwoty podstawowej, lecz 
współczynnik, który może przybrać 
skalę nawet 35-krotności. Tym samym 
Minister będzie mógł przyznać za me-
dale olimpijskie nagrodę w wysokości 
do 80,5 tys. zł. To pułap maksymalny 

w przypadku pierwszego miejsca, dla 
srebra i brązu to odpowiednio 57,5 tys. 
i 46 tys. – Na podstawie dokładnych 
analiz w oparciu o igrzyska w Londynie 
sprzed czterech lat i medalowe szanse 
w Rio de Janeiro zagwarantowane zo-
stały środki adekwatne do możliwości 
tegorocznego budżetu Ministerstwa na 
ten cel. Na takie jednorazowe nagrody 
nasi najlepsi sportowcy swoją ciężką 
pracą niewątpliwie zasługują – mówi 
poseł Jacek Falfus.

Jak podkreśla poseł PiS, świadcze-
nie, o którym mowa, dotyczy nie tylko 
Igrzysk Olimpijskich, ale także Igrzysk 
Paraolimpijskich i Olimpiady Głuchych. 
Kwota bazowa wynosi dokładnie tyle 
samo, a więc 2300 zł, w gestii Ministra 
będzie decyzja o liczbie jej pomnożenia.

Poseł Falfus zaangażował się w ostat-
nim czasie również w głośną sprawę 
dotyczącą bielskiego TS Podbeskidzie. 
Przypomnijmy, że mimo pierwotnej infor-
macji o zakwalifikowaniu się do ośmioze-
społowej grupy mistrzowskiej ostatecznie 
bielski klub znalazł się w słabszej z grup, 
gdy Lechia Gdańsk w porozumieniu 
z PZPN zrzekła się jednego punktu, na 
czym skorzystał wyprzedzający Podbe-
skidzie tzw. małą tabelą Ruch Chorzów. 
Na specjalnie zwołanej sejmowej komisji 
sportu poseł Falfus zwrócił się do Eks-
traklasy S.A. i PZPN o wprowadzenie 
zmian w regulaminach, by takie sytuacje 
nie powtarzały się w przyszłości. Z kolei 
do Ministra Witolda Bańki zawnioskował 
o przeprowadzenie postępowania kontro-
lnego w PZPN. (R)

Ministerialne Powołanie 
Poseł Prawa i Sprawiedli-

wości Jacek Falfus decyzją 
Ministra Sportu i Turystyki 
Witolda Bańki został przewod-
niczącym Rady Sportu Osób 
Niepełnosprawnych. Istotny 
wpływ na niniejsze powołanie 
mają dotychczasowe doświad-
czenia i wiedza posła.

Poseł Falfus od lat angażuje 
się w działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych. Pomaga 
funkcjonującym na Podbe-
skidziu organizacjom, blisko 
współpracuje zwłaszcza ze 
stowarzyszeniem „Serce dla 
Serca”. Za pracę na rzecz osób 
niepełnosprawnych otrzymał 
w 2000 r. order „Serce Dziec-
ka”, a w 2013 r. statuetkę „Po-
mocna Dłoń”.

Jak wyjaśnia poseł Jacek 
Falfus, w Radzie Sportu Osób 
Niepełnosprawnych oprócz 
niego znalazły się osoby mają-
ce duże znaczenie dla rozwoju 
sportu osób niepełnospraw-
nych, m.in. przedstawiciele 
Państwowego Funduszu Reha-
bilitacji Osób Niepełnospraw-
nych, krajowych związków 
sportu niepełnosprawnych, 
a także utalentowanych nie-
pełnosprawnych sportowców 
(uprawiających sport wy-
czynowy – Paraolimpiady), 

z tenisistką stołową Natalią 
Partyką. W tej grupie znalazł 
się również Stanisław Hań-
derek, prezes Stowarzyszenia 
Integracyjnego Eurobeskidy 
z Łodygowic. 

Gremium to będzie reali-
zowało wszelkie zagadnienia, 
wpisujące się w szeroko poję-
tą profilaktykę poprzez sport. 
– Stowarzyszenia i fundacje, 
coraz częściej kluby, które lo-
kalnie wspierają działalność 
osób niepełnosprawnych, 
pełnią ważną społecznie rolę. 
Bo aktywność fizyczna osób 
z różnymi niepełnosprawno-
ściami, udziały w turnusach 
rehabilitacyjnych, obozach, 
czy zajęciach o charakterze 
sportowym, napędzają ich 
energię do funkcjonowania 
w społeczeństwie. Nie prze-
bywają w odosobnieniu, lecz 
mają kontakt z innymi ludźmi 
– wyjaśnia poseł PiS. (R)

kaDry

Przed własną publicznością wystąpiła młodsza część Zespołu Regionalnego 
„cepelia Fil-Wilamowice”, czyli Mały Fil.

Mażoretki przyjechały również z czech.

W sobotę publiczność wysłuchała koncertu Zespołu 
„Folk Afera”.

Regionalne przysmaki, przygotowane przez panie z kół 
gospodyń wiejskich, szybko zniknęły ze stoisk.

Spektakl Teatru Bezimienni „Nocel moja, kopiel moja”. Zespół „Fajfers” zagrał w sobotę wieczorem. Zespół mażoretek z gminy Wilamowice.
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WYDARZENIA

Miesiąc Pełen 
Powiat Bielski
Ponad 260 dzieci (a łącz-
nie z opiekunami – ponad 
330 osób) ze szkół z całego 

powiatu bielskiego wzięło 
udział w kolejnym Rajdzie 
Górskim, organizowanym 

przez Bielskie Starostwo Po-
wiatowe. W tym roku meta 
wypadła na terenie amfiteatru 
w Jaworzu, dokąd uczestnicy 
dotarli po pokonaniu jednej 

z pięciu tras. Na miejscu na 
wędrowców czekał gorący 
żurek i konkursy: piosenki 
turystycznej i wiedzy o po-
wiecie. Starostwo Powiato-

we było także organizatorem 
imprezy „Wszystkie dzieci 
nasze są”, jaka z okazji Dnia 
Dziecka odbyła się w Wil-
kowicach. Po kilkugodzin-

nych zmaganiach wyłoniono 
zwycięzców indywidualnych 
i drużynowych, którym na-
grody wręczył wicestarosta 
bielski Grzegorz Szetyński.

Bestwina
Sezon imprez w gminie 
Bestwina zaczął się już 
w maju od Bestwińskich 
Spotkań Folklorystycznych 
i co weekend, wykorzystu-
jąc ładną pogodę, organizo-
wane były kolejne imprezy, 
gromadzące mieszkańców 
wszystkich sołectw. W tym 
czasie został zorganizo-
wany m.in. XI Janowicki 
Rajd Rowerowy, II Piknik 
Rodzinny w Bestwince, za-
wody wędkarskie dla dzieci 
i młodzieży, Dzień Dziecka 
w Zespole Szkolno-Przed-
szkolnym w Bestwinie, czy 
Piknik Sportowy Stowa-
rzyszenia „Razem”. Duże 
emocje towarzyszyły też 
turniejowi piłki siatkowej 
IV ligi mężczyzn w Kanio-
wie, gdzie miejscowy KS 
Set walczył o punkty, da-
jące awans do III ligi.

Jaworze
„Bezpieczne Wakacje” 
były kolejną edycją jawo-
rzańskiego festynu pre-
wencyjnego, a zarazem 
imprezą przeznaczoną dla 
całych rodzin, rozpoczętą 
od Rodzinnego Rajdu Ro-
werowego. Tydzień wcze-
śniej z kolei swoje święto 
mieli biegacze o różnym 
stopniu zaawansowa -
nia, którzy wzięli udział 
w „Biegu po Zdrój”.
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KULTURA

iMPrez
kozy
Jak co roku setki mieszkań-
ców gminy i okolicznych 
miejscowości wzięło udział 
w Dniach Kóz. Także te-
raz imprezom plenerowym 
– z koncertem tegorocznej 
gwiazdy, zespołu Lombard 
i prezentacjami konkursowy-
mi Festiwalu „Złota Trąbka” 
na czele – towarzyszyły po-
kazy, konkurs ortograficzny, 
wystawa modelarska oraz 
bieg na Hrobaczą Łąkę.

Jasienica
Dzień Stracha Polnego w Ru-
dzicy, Gminny Piknik Rodzin-
ny „Moj Fest” w Jasienicy, czy 
III edycja „Biegu po zdrowie” 
– to jedne z większych im-
prez, jakie na przełomie maja 
i czerwca zostały zorganizowa-
ne na terenie gminy Jasienica. 
W każdy słoneczny weekend 
w różnych sołectwach organi-
zowane są pikniki, festyny oraz 
imprezy o charakterze sporto-
wym, które przyciągają setki 
rodzin, jak np. w Iłownicy.

czechowice-
DzieDzice
XVII Bieg Lipowca był imprezą zor-
ganizowaną na terenach przy Szkole 
nr 3, w której wzięło udział blisko 600 
uczniów z miejscowych szkół, impreza 
kończyła cykl „Biegiem po zdrowie”. 
Jeszcze więcej uczestników, blisko 2 tys., 
zgromadziła czwarta edycja Aktywnego 
Dnia Dziecka pod nazwą „Zapaleńcy 
2016”. Z kolei pierwszy turniej całego 
cyklu „Śląska Plaża 2016” w siatkówce 
plażowej zainaugurował tegoroczne zma-
gania na terenie kąpieliska MOSiR.
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POWIAT BIELsKI

Powiatowe szPitalnictwo 
w DoBreJ sytuacJi

Starosta bielski Andrzej Płonka podsumowuje ostatnie lata działalności placówek leczniczych, które podlegają bielskiemu Starostwu Powiatowemu. Przy okazji 

odnosi się do zarzutów o zadłużenie szpitala onkologicznego sprzed ponad czterech lat.

Starostwu Bielskiemu obec-
nie podlegają trzy samodziel-
ne zakłady opieki zdrowotnej: 
Szpital Pediatryczny, Spe-
cjalistyczny Psychiatryczny 
ZOZ oraz Bielskie Pogoto-
wie Ratunkowe. Na początku 
2012 r. w ten skład wchodziło 
jeszcze Beskidzkie Centrum 
Onkologii im. Jana Pawła II, 
które następnie przejął samo-
rząd Bielska-Białej, łącząc je 
ze Szpitalem Ogólnym im. dr. 
Edmunda Wojtyły.

Jak podkreśla starosta, 
wszystkie podlegające mu 
placówki lecznicze są w do-
brej kondycji finansowanej, 
osiągają zysk, stopniowo 
również podnosi się ich 
poziom leczniczy, przede 
wszystkim dzięki corocznym 
inwestycjom. W ostatnich 
pięciu latach na inwestycje 
i remonty we wszystkich 
trzech placówkach wydano 
ponad 16 mln zł, w tym 11 
mln z budżetu samych placó-
wek. W tym czasie z budżetu 

Powiatu Bielskiego na wspar-
cie dla zakładów opieki lecz-
niczej przeznaczono łącznie 
12,5 mln zł.

Największą metamorfozę, 
od placówki zadłużonej do 
tego stopnia, że groziło jej 
zamknięcie, przeszedł Szpital 
Pediatryczny. Dziś to nowo-

czesna jednostka specjalistycz-
na, jej poziom leczniczy stale 
się podnosi, przeprowadzono 
w nim bowiem wiele inwesty-
cji, m.in. wyremontowano blok 
operacyjny, oddział Anestezji 
i Intensywnej Terapii w no-
wej lokalizacji, budynki prze-
szły termomodernizację.

W specjalistycznym ZOZ 
psychiatrycznym zostały 
wyremontowane sale, dzięki 
czemu możliwe było urucho-
mienie nowej działalności psy-
chiatrycznej oraz zwiększenie 
liczby miejsc w Warsztatach 
Terapii Zajęciowej, jakie zo-
staną uruchomione w nowym 

miejscu. Bielskie Pogotowie 
Ratunkowe w tym okresie 
zakupiło kolejne nowe ka-
retki, przeprowadziło remont 
pomieszczeń w Kobiernicach 
na potrzeby poradni lekarza ro-
dzinnego oraz siedziby stacji 
pogotowia w Czechowicach-
-Dziedzicach.

– Podległe nam jednostki 
lecznicze mają stabilną sy-
tuację finansową. Ale trzeba 
pamiętać, że służba zdrowia 
podległa samorządom bie-
rze na siebie najtrudniej-
sze zadania i ciągle w niej 
brakuje pieniędzy. Choć 
więc można być zadowolo-
nym z poziomu lecznictwa 
w tych trzech placówkach 
i ich sytuacji finansowej, 
to cały czas wymagają one 
ciągłego monitoringu – mówi 
Andrzej Płonka.

Przypomina też sytuację 
sprzed pięciu lat, gdy Staro-
stwu Powiatowemu podlegał 
również szpital onkologicz-
ny. – Szpital był zadłużony, 

ale jego sytuacja była sta-
bilna. Zadłużenie wynikało 
przede wszystkim z podjęcia 
się realizacji kosztownych 
inwestycji – wyjaśnia An-
drzej Płonka. Przy 70 mln 
zł rocznego wpływu (przede 
wszystkim z kontraktów 
z NFZ) Beskidzkie Centrum 
Onkologii miało 22 mln zł 
zadłużenia. Dziś, po czterech 
latach działalności podlegają-
ce Miastu Bielsko-Biała Cen-
trum Onkologii połączone ze 
szpitalem ogólnym, ma dług 
znacznie większy.

– Oddając Centrum Onko-
logii bardziej zasobnemu mia-
stu mieliśmy nadzieję przede 
wszystkim na nowe inwe-
stycje w lecznictwo onkolo-
giczne, tak bardzo potrzebne 
w naszym regionie. Dlatego 
szkoda byłoby utraty tej pla-
cówki, a po ostatnim okresie 
jej funkcjonowania i narosłych 
długach dalsze istnienie stało 
się rzeczywiście zagrożone – 
dodaje starosta. (R)

Mistrzowie PierwszeJ PoMocy
Czechowickie LO im. 

M. Skłodowskiej-Curie 
dołączyło do najlepszych 
szkolnych drużyn, rywalizu-
jących o tytuł Mistrza Pierw-
szej Pomocy, biorąc udział 
w centralnym etapie XXIV 
Ogólnopolskich Mistrzostw 
Pierwszej Pomocy Polskiego 
Czerwonego Krzyża w Gdań-
sku na Wyspie Sobieszew-
skiej.

Drużyna czechowickie-
go LO wraz z opiekunem, 
nauczycielem edukacji dla 
bezpieczeństwa Tomaszem 
Mańką, miała do pokonania 
16 stacji, odtwarzających 
różne wypadki w terenie 
miejskim, leśnym oraz na 
plaży morskiej. Drużyna 

w składzie: Michał Wójcik 
(kapitan), Justyna Olejak, 
Aneta Zmiertka, Karoli-
na Wydra, Karolina Ma-
łys, musiała współdziałać 
z przedstawicielami straży 
pożarnej, policji, straży 
miejskiej, a także z ratow-
nikami WOPR-u. W przy-
gotowaniach do zawodów 
drużynę wspierali ratownicy 
bielskiego PCK. Sprzęt, tj. 
w pełni wyposażony plecak 
ratunkowy, użyczyła zawod-
nikom grupa czechowickie-
go PCK.

Organizatorem zawodów 
był Pomorski Oddział Okrę-
gowy PCK, wzięło w nich 
udział 16 najlepszych drużyn 
w kraju. (AM)

reMonty czechowickich szkół

W części czechowickich 
szkół ponadgimnazjalnych, 
które podlegają bielskiemu 
Starostwu Powiatowemu, 
rozpoczęły się zmiany, zmie-
rzające do stworzenia dużego 
centrum edukacji zawodowej 
w Czechowicach-Dziedzi-
cach.

Centrum edukacji zawodo-
wej, powstałe z umieszczenia 
w jednym miejscu dwóch szkół 
zawodowych, umożliwi swoim 
uczniom zdobycie potrzebnego 
na rynku pracy zawodu, a tak-
że przygotowanie do podjęcia 
studiów. Z tego względu od 

nowego roku szkolnego Ze-
spół Szkół „Silesia” zostanie 
przeniesiony do budynku tzw. 
resortówki, a więc Zespołu 
Szkół Technicznych i Liceal-
nych przy ul. Traugutta.

Jak wyjaśnia Stanisław Pię-
ta z Zarządu Powiatu Bielskie-
go, budynek jest przygotowany 
do tych zmian. Już w ub.roku 
za pół miliona złotych zosta-
ły wyremontowane dwie sale 
gimnastyczne, szatnie i koryta-
rze w części sportowej szkoły. 
Wyremontowano także główne 
dojście i plac przed budynkiem 
szkolnym. Z kolei w tym roku 

rozpoczęto już generalne re-
monty, przystosowujące bu-
dynek resortówki. Intensywne 
prace już się rozpoczęły, kosz-
tem 1,6 mln zł zostaną wyre-
montowane korytarze, szatnia, 
sale lekcyjne, podłogi, będą 
wymienione drzwi, instalacje 
elektryczne i sanitariaty.

– Dyrekcja szkoły zadbała 
o takie logistyczne ułożenie za-
jęć, aby prace remontowe nie 
przeszkadzały w prowadzeniu 
zajęć lekcyjnych. Toteż nasile-
nie prac remontowych nastąpi 

w okresie wakacyjnym i bez 
wątpienia młodzież szkolna 
nowy rok szkolny rozpocznie 
w godnych warunkach lokalo-
wych – wyjaśnia Pięta.

Przypomnijmy, że z Silesii 
do budynku Zespołu Szkół 
Technicznych i Licealnych 
klasy przejdą w całości, 
a uczniowie będą kontynuować 
kształcenie w tym samym za-
wodzie, w jakim je rozpoczę-
li. Wraz z młodzieżą Zespołu 
Szkół „Silesia” przechodzą 
również nauczyciele. (JJ)

W podlegającym staroście Szpitalu Pediatrycznym dokonano w ostatnich latach wielu inwestycji, podnoszących 
poziom lecznictwa.
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anDrzeJ Płonka,
starosta bielski:

Niezwykle ważną częścią inwestycji w 
resortówce będzie budowa warsztatów 
szkolnych. Na ten cel uzyskaliśmy fun-
dusze z urzędu Marszałkowskiego w 
ramach projektu „Infrastruktura kształ-
cenia zawodowego”. Należy też pamię-

tać o innej ważnej sprawie – w budynku 
pozostałym po szkole Silesii w trakcie wakacji również rozpoczną się 
inwestycje, a gmach zostanie przystosowany na przyjęcie uczniów Szko-
ły Specjalnej. Tam również zostaną wyremontowane pomieszczenia 
lekcyjne, korytarze i sanitariaty, aby dostosować je do potrzeb osób 
niepełnosprawnych. chcemy bowiem zapewnić tym uczniom zdecydo-
waną poprawę warunków dydaktycznych, bo na to zasługują.

Remont korytarza w segmencie A budynku Zespołu Szkół przy ul. Traugutta.
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sPortowy Prezent  
na Dzień Dziecka

Zaplecze sportowe Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kaniowie wzbogaciło się o siłownię. Dostosowa-

na jest przede wszystkim do potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży, będą z niej jednak korzystać także 

miejscowe kluby sportowe.

Siłownię otwarto przy 
okazji Dnia Dziecka, co 
w kaniowskiej szkole zawsze 
łączy się z Dniem Sportu. Po 
części oficjalnej, związanej 
z uroczystym otwarciem, 
rozpoczęły się uczniow-
skie rozgrywki piłki nożnej 
i siatkówki. Samo zaś otwar-
cie siłowni stało się okazją, 
aby od razu ją wypróbować, 
czego nie omieszkała zrobić 
zarówno dyrektor placówki 
Krystyna Bryksa, jak i wójt 
gminy Bestwina Artur Be-
niowski. – Ten prezent był 
już obiecany kilka lat temu, 
dzisiaj nareszcie są warunki, 
aby można było go urucho-
mić – mówi Artur Beniowski.

Przed czterema laty przy 
szkole w Kaniowie została 
oddana hala sportowa, gdzie 
od razu zaplanowano miejsce 
na powstanie siłowni. Z wy-
posażeniem trzeba było jed-
nak poczekać, tym bardziej, że 
w szkole pojawiły się szkody 
górnicze, które zostały zlikwi-
dowane w ub.roku. Na wypo-
sażeniu tej pracowni ćwiczeń 
fizycznych znalazły się m.in. 
rowerki treningowe, orbitrek, 
bieżnia, ławeczki uniwersalne, 
wioślarz, stepper, atlas, ze-

staw hantli oraz podwieszana 
gruszka bokserska.

Jak podkreśla wójt, zestawy 
urządzeń do ćwiczeń zostały 
tak dobrane, aby mogli z nich 
korzystać przede wszystkim 
uczniowie Zespołu, a więc 
dzieci i młodzież. – Siłownia 
ma wspomagać ich rozwój fi-
zyczny, a nie nadmiernie ob-
ciążać młode mięśnie i kości. 
Liczę, że spełni swoje zadanie 
i kolejne roczniki uczniów będą 
dzięki temu zdrowsze – wyja-

śnia wójt Artur Beniowski. 
Siłownia, podobnie jak tutej-
sza hala sportowa, jest przede 
wszystkim przeznaczona dla 
uczniów szkoły, ale w miarę 
możliwości mogą z niej korzy-
stać również członkowie klu-
bów sportowych z terenu gminy 
Bestwina, zwłaszcza młodzież.

Wójt Beniowski dodaje, że 
siłownia w Kaniowie nie jest 
pierwszą w gminie. Wcze-
śniej powstała w Bestwinie, 
ostatnio zostały do niej doku-

pione dodatkowe urządzenia 
i sprzęt sportowy. – Jako gmi-
na sukcesywnie inwestujemy 
w infrastrukturę sportową, 
przede wszystkim z myślą 
właśnie o naszych najmłod-
szych mieszkańcach. Efekty 
już widać, nie tylko w sta-
le poprawianych wynikach 
sportowców z terenu gminy 
Bestwina, ale i w coraz więk-
szej liczebności zawodników, 
uprawiających różne dyscypli-
ny sportu – dodaje wójt. (Łu)

sukces strażaków  
w sucheJ BeskiDzkieJ

D r u ż y n a  s t r a ż a k ó w 
z Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Bestwinie zdobyła I miejsce 
podczas Manewrów Strzelec-
ko-Maltańskich, jakie zostały 
przeprowadzone 12 czerwca 
w Suchej Beskidzkiej.

Strażacy z Bestwiny 
wystąpili w trzyosobowym 
składzie: Marta Gandor, Ma-
teusz Kubik i Rafał Krywult. 
Drużyny musiały się zmie-
rzyć z czterema zadaniami 
medycznymi, m.in. opatrzyć 
osobę porażoną prądem, 
mężczyznę z amputowaną 
nogą, udzielić pomocy pod-
czas wypadku samochodo-

wego oraz „wydarzenia na 
strzelnicy”, gdzie według 
scenariusza były żołnierz, 
który rok temu wrócił z mi-
sji, słysząc strzały wpada 
w szał, będąc przekonanym, 
że znajduje się na wojnie. 
Drużyna miała do wykona-
nia także po jednym zadaniu 
sprawnościowym na torze 
przeszkód oraz strzeleckim.

Manewry zostały zorga-
nizowane przez Jednostkę 
Strzelecką 3031 w Suchej 
Beskidzkiej im. I Brygady 
Górskiej KOP oraz kęcki 
oddział Maltańskiej Służby 
Medycznej. (MG)

BezPiecznieJ w Bestwince

Zakończył się remont chodnika ul. św. Floriana w Bestwinie, co znacznie 
poprawiło zarówno bezpieczeństwo pieszych w tej części sołectwa, jak 
i estetykę centrum miejscowości.
Nowy chodnik kosztował ok. 100 tys. zł. Zastąpił stary trotuar, wykona-
ny przed laty z płyt chodnikowych, które z czasem uległy uszkodzeniu 
tworząc nierówny i niebezpieczny ciąg dla pieszych. Jak wyjaśnia Artur 
Beniowski, wójt gminy Bestwina, to kolejny etap naprawy tego miejsca 
obok strażnicy OSP w Bestwince, wcześniej został wykonany chodnik 
w rejonie skrzyżowania. – choć ul. św. Floriana to droga powiatowa, 
to sfinansowaliśmy budowę chodnika, aby poprawić bezpieczeństwo 
pieszych na tym odcinku. Liczymy też, że wkrótce zostanie położona 
nowa nakładka asfaltowa – mówi wójt Beniowski. (Ł)
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Nowa siłownia ze swymi urządzeniami może być wyzwaniem dla osoby w każdym wieku.

szczePienia Przeciw PneuMokokoM
Każde małe dziecko z terenu 
gminy Bestwina ma szansę 
na szczepienie przeciwko 
pneumokokom. Akcja szcze-
pienia właśnie ruszyła.

Bezpłatne szczepienia 
wykonywane są przeciwko 
pneumokokom, które mogą 
wywołać sepsę i zapalenie 
opon mózgowo-rdzeniowych. 
Programem objęte są dzieci 
urodzone w ub.roku, obecnie 
będące pomiędzy 13. a 24. 
miesiącem życia, zameldo-
wane na terenie gminy Be-
stwina, bez względu na to, 
do jakiej placówki leczniczej 
zabierają je rodzice. Dzieci 
szczepione są bądź w ośrod-
ku zdrowia w Bestwinie przy 
ul. Szkolnej, bądź w przy-
chodni lekarza rodzinnego 
w Kaniowie przy ul. Batalio-
nów Chłopskich. Szczepienie 
poprzedzone jest konsultacją 
z lekarzem pediatrą.

Pierwsza szczepionka 
jest dla rodziców całkowicie 
bezpłatna, program bowiem 
został w całości sfinanso-
wany z gminnego budżetu. 
Dziecku zostaje podana tzw. 
szczepionka 13-walentna, co 
oznacza, że obecnie jest ona 

najszerszą dostępną ochro-
ną, zabezpieczającą dziecko 
przed sepsą i zapaleniem opon 
mózgowo-rdzeniowych. Przed 
jego rozpoczęciem do rodzin 
trafiły ankiety, w których ro-
dzice wypowiedzieli się za 
taką formą profilaktyki. (Łu)

artur Beniowski,
wójt gminy Bestwina:

W tym roku na realizację programu profi-
laktycznego planujemy wydać 60 tys. zł. 
Jak na tak niewielką gminę, jak nasza, to 
całkiem spory wydatek, ale uznaliśmy, że 

warto przeznaczyć te pieniądze na zapobieganie groźnym chorobom 
wśród naszych dzieci. Tym bardziej, że odnotowaliśmy już przypadki 
powikłań związanych z pneumokokami, nie jest to więc zagrożenie 
jedynie hipotetyczne.
Program zamierzamy kontynuować w tej wersji przynajmniej do 
2018 r., chyba, że te szczepienia będą refundowane przez NFZ, bo 
pojawiają się takie głosy. W takim wypadku pieniądze będziemy 
chcieli przeznaczyć na profilaktykę innych, często występujących 
chorób, mam tu na myśli raka szyjki macicy, czy prostaty.

Piknik sPortowy stowarzyszenia razeM
Podopieczn i  S towa -

rzyszenia „Razem” w Be-
stwinie wraz z uczniami 
miejscowego gimnazjum 
wzięli  udział  w szóstej 
imprezie  in tegracyjnej 
„Osoby niepełnosprawne 
w akcji”, połączonej z V 
Integracyjnym Piknikiem 
Sportowym. Uczniowie 
przedstawili „Bajkę o Nie-
matołku”, dziewczęta za-
prezentowały też taniec 
współczesny oraz akroba-
tykę sportową.

W części sportowej uczest-
nicy wzięli udział w grach 
i zadaniach ruchowych. Do 
wykonania było dziesięć za-
dań o różnym stopniu trud-
ności, m.in. bieg sztafetowy, 
podbijanie lotki, rzut piłką do 
kosza, a niepełnosprawnym 
zawodnikom pomagali gimna-
zjaliści. Na finał organizatorzy 
przygotowali niespodziankę – 
poszukiwanie „srebrnych kul” 
z prezentami, które zostały 
ukryte na terenie Ośrodka Sto-
warzyszenia „Razem”. (uGB)

zawoDy Dla 
MłoDych węDkarzy

W Kaniowie Stowarzysze-
nie Wędkarskie „Kaniowski 
Karp Królewski” z okazji Dnia 
Dziecka zorganizowało dla naj-
młodszych zawody wędkarskie. 
Dzieci i młodzież wystartowała 
w konkurencjach w różnych ka-
tegoriach wiekowych.

Wędkarski turniej z okazji 
Dnia Dziecka stał się już w Ka-
niowie tradycją. W tym roku so-
botnie przedpołudnie 4 czerwca 
na kaniowskim „Oczku” spędzi-
ło 61 młodych wędkarzy. Celem 
Stowarzyszenia jest zaznajamiać 
młodych ludzi z wędkarstwem 
i naturą, toteż chętnie przy oka-
zji wędkowania jego członkowie 
odpowiadali na pytania dzieci.

Zawody zakończyły się 
przed południem. Po zważeniu 
wyciągniętych ryb najlepszą 
zawodniczką okazała się Ju-
styna Sowa, zaś drugie i trzecie 
miejsce zajęli Mikołaj Kubiczek 
i Katarzyna Lepianka. (uGB)
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JuBileusz zesPołu  
MięDzyrzeczanie

Wiele gratulacji i życzeń usłyszeli członkowie Zespołu Regionalnego „Międzyrzeczanie”,  

który obchodził jubileusz 30-lecia istnienia.
Cała sala w remizie OSP 

w Międzyrzeczu Dolnym 
zaśpiewała Międzyrzecza-
nom sto lat, a potem zespół 
wystąpił przed zgromadzo-
nymi gośćmi. Wójt gminy 
Jasienica Janusz Pierzyna 
wraz z przewodniczącym 
Rady Gminy Janem Ba-
teltem wręczył każdemu 
członkowi zespołu list gra-
tulacyjny. Międzyrzeczanie 
otrzymali też grawerowaną 
pamiątkową tabliczkę. „Wa-
sza działalność muzyczna, 
taniec i śpiew towarzy-
szą nieodłącznie ważnym 
uroczystościom w Gminie 
Jasienica, ale też zabawie 
i rozrywce naszej społecz-
ności. (…) Dziękujemy za 
to zaangażowanie, sumienną 
i rzetelną pracę” – napisali 
na niej wójt i przewodni-
czący.

Serdeczne  życzenia 
Międzyrzeczanie usłyszeli 
również od samych miesz-

kańców sołectwa i zaprzy-
jaźnionych zespołów z terenu 
gminy Jasienica – „Jasie-
niczanki”, „Bierowian”, 
„Grodczan”, „Echa Bielo-
wicka”, „Dudosek”, „Blach 
Kapeli” i Chóru Parafii 
Ewangelicko-Augsburskiej 
z Międzyrzecza. Wśród go-
ści obecni byli starosta biel-
ski Andrzej Płonka i Danuta 
Kożusznik, radna Sejmiku 
Województwa Śląskiego.

Zespół od początku swe-
go istnienia aktywnie bie-
rze udział we wszystkich 
wydarzeniach sołeckich, 
gminnych i powiatowych, 
dożynkach, przeglądach 
zespołów regionalnych 
i pieśni biesiadnych, „Le-
cie w Jasienicy”, opłatku 
sołeckim, uroczystościach 
k o ś c i e l n y c h  i  p a t r i o -
tycznych,  w „Święc ie 
Kwitnącej Jabłoni”, czy 

spotkaniach okoliczno-
ściowych. Grupa gościn-
nie występowała również 
w innych województwach 
i za granicą. Od początku 
do dzisiaj z zespołem jest 
związana Genowefa Kopeć, 
szefowa miejscowego Koła 
Gospodyń Wiejskich, z któ-
rej inicjatywy powstał naj-
pierw zespół dziecięcy. Od 
1991 r. zespół nosi obecną 
nazwę. (uGJ)

nowy wóz w świętoszówce
Strażacy z OSP w Święto-
szówce otrzymali wóz bojowy 
marki Renault Midliner, który 
zastąpił starszego mercedesa.

Wóz o kryptonimie bojo-
wym 338s52 nie jest fabrycz-
nie nowy, ma 16 lat, wcześniej 
służył Komendzie Miejskiej 
Państwowej Straży Pożarnej 
w Bielsku-Białej. – Bielska 
straż zawodowa otrzymała 
nowy samochód, pojawiła się 
więc okazja, aby pozyskać dla 
naszej jednostki wóz całkowicie 
sprawny i bardzo przydatny do 
zadań ratowniczo-gaśniczych 
na terenie naszej gminy i w 
sąsiednich miejscowościach. 
Dlatego zwróciłem się do Ko-
mendanta PSP st. bryg. Adama 
Caputy o przekazanie go wła-
śnie nam – mówi wójt gminy 
Jasienica Janusz Pierzyna, jed-
nocześnie prezes Gminnego 
Związku OSP w Jasienicy.

W porównaniu z poprzed-
nikiem, w nowym aucie było 
wystarczająco dużo miejsca, 
aby zmieścił się dodatkowy 
pakiet ze środkiem piano-
twórczym, potrzebnym do 
gaszenia np. płonącego oleju 
czy benzyny, co ma ogromne 
znaczenie w wypadku tej jed-
nostki, przeznaczonej do akcji 

na ekspresowej drodze S1 Biel-
sko-Cieszyn. Dodatkowo auto 
zostało wyposażone w tzw. 
szybkie natarcie, czyli instala-
cję, która pozwala na błyska-
wiczne rozpoczęcie gaszenia 
pożaru zaraz po przyjeździe na 
miejsce, co przyspieszy akcję 
gaśniczą w przypadku poża-
rów, w których zagrożeni są 
ludzie. Ma też automatycznie 
wysuwany maszt oświetle-
niowy oraz wyciągarkę, cze-
go również w mercedesie nie 
było. Z mercedesa do nowego 

auta strażacy ze Świętoszówki 
przenieśli cały zestaw do ra-
townictwa technicznego, jaki 
pozyskali 3 lata temu.

Po siedmioletniej służbie 
w Świętoszówce mercedes 
trafił do OSP w Wieszczętach, 
która do tej pory używała wy-
służonego stara. Obecnie 12 
ochotniczych straży pożar-
nych, działających na terenie 
gminy Jasienica, dysponuje 
ponad 20 pojazdami bojo-
wymi, pozyskanymi w ciągu 
ostatnich 20 lat. (uGJ)

sukces Małych 
ratowników

Reprezentacja ratowników z klasy 3b Zespo-
łu Szkolno-Przedszkolnego w Jasienicy zajęła 
III miejsce w V Ogólnopolskim Finale Kon-
kursu „Ratujemy i uczymy ratować” WOŚP.

Ratownicy z jasienickiej szkoły dostali się 
do finału konkursu dzięki głosom, jakie zostały 
oddane na ich film. W środę 1 czerwca na finał 
pojechała czteroosobowa drużyna w składzie 
Michał Fuchs, Jakub Daniel, Kornelia Gołysz-
ny i Marlena Choła. Drużyna miała za zadanie 
dotrzeć do różnych miejsc stolicy, posługując 
się mapą z wytyczoną trasą, następnie wziąć 
udział w konkurencjach, wymagających zarów-
no wiedzy, jak i sprawności. Młodzi ratownicy 
musieli wykazać się umiejętnościami w zakła-
daniu kamizelki odblaskowej, rozkładaniu trój-
kąta ostrzegawczego, prawidłowo ułożyć puzzle, 
przedstawiające łańcuch przeżycia, a także po-
prawnie odpowiedzieć na pytania, dotyczące 
pierwszej pomocy.

W Muzeum Powstania Warszawskiego 
drużyna z Jasienicy, przygotowana przez koor-
dynatorki akcji Magdalenę Matusiak-Mertens 
i Iwonę Nycz, miała za zadanie skompletować 
wzorcową apteczkę. Z kolei pasażerowie na 
stacji metra mogli zobaczyć w ich wykonaniu, 
jak wygląda prawidłowe uciskanie klatki pier-
siowej poszkodowanego oraz wprowadzenie 
wdechów ratowniczych, wykonywane przez 
drużynę z Jasienicy.

Jasieniczanie za zajęcie III miejsca oprócz 
pięknego pucharu otrzymali pięć profesjonal-
nych mikroskopów wraz z preparatami dla szko-
ły. Wyjazd drużyny do Warszawy był możliwy, 
dzięki wsparciu finansowemu wójta gminy Ja-
sienica Janusza Pierzyny. (R)

ZAWODy POŻARNIcZe
Strażacy z Łazów okazali się bezkonkurencyj-
ni, zwyciężając w Gminnych Zawodach Pożar-
niczych. Wśród zespołów kobiecych wygrały 
druhny z Świętoszówki, a młodszych druhów 
– Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza z Roztro-
pic. Zwycięzców uhonorowano pucharami.
Zawody pożarnicze odbyły się w sobotę 4 
czerwca na boisku klubu piłkarskiego „Hu-
ragan” w Rudzicy. – Od tego, jak sprawnie 
przebiega akcja gaśnicza, może zależeć 
czyjeś życie. Zawody sportowo-pożarnicze 
są formą intensywnego szkolenia pożarni-
czego, niezbędnego w przygotowaniu do 
działań ratowniczych – mówił do druhów 
Janusz Pierzyna, wójt gminy Jasienica a jed-
nocześnie prezes Zarządu Gminnego OSP. W 
zawodach wystartowało trzynaście drużyn 
seniorów, po jednej z każdej Ochotniczej 
Straży Pożarnej w sołectwach gminy Jasie-
nica oraz sąsiedniego Jaworza, także cztery 
zespoły kobiet, Świętoszówki, Międzyrzecza 
Dolnego i Górnego oraz Mazańcowic, a tak-
że siedem Młodzieżowych Drużyn Pożarni-
czych, reprezentujących Jasienicę, Rudzicę, 
Międzyrzecze Górne, Grodziec, Roztropice, 
Mazańcowice i Międzyrzecze Dolne.
Gośćmi konkursu byli wiceminister Stani-
sław Szwed, przewodniczący Rady Powiatu 
Bielskiego Jan Borowski oraz wójt Jaworza 
Radosław Ostałkiewicz. Organizatorem 
zawodów był Zarząd Gminny Ochotniczych 
Straży Pożarnych w Jasienicy. (R)
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Zespół Regionalny „Miedzyrzeczanie” wystąpił przed publicznością, świętującą jego jubileusz.

granD PriX Dla 
Jasieniczanki

Zespół Regionalny „Jasieniczan-
ka” zdobył Grand Prix podczas 
XXIII Regionalnego Przeglądu 
Pieśni „Śląskie Śpiewanie” im. 
prof. Adolfa Dygacza, jakie od-
było się w Koszęcinie.
Działający przy Gminnym Ośrod-
ku Kultury w Jasienicy zespół 
wraz z nagrodą otrzymał statu-
etkę „Szczyglika”. Przed szerszą 
publicznością Górnego Śląska 
zespół z Jasienicy wystąpił pod-
czas koncertu galowego w cho-
rzowskim centrum Kultury, gdzie 
zaprezentował swój repertuar, 
związany ze śląskocieszyńskimi 
tradycjami.

Na terenie gminy Jasienica 
działa co najmniej kilkanaście 
zespołów muzycznych i 
tanecznych, w tym dwa uznane 
chóry, cztery orkiestry dęte i 
pięć zespołów regionalnych.
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Janusz Pierzyna,
wójt gminy Jasienica:

Zespół „Międzyrzeczanie” stanowi do-
skonały przykład tego, jak w naszej 
gminie pielęgnujemy tradycję. co warte 
podkreślenia, ta tradycja jest żywa, a jej 
pielęgnowanie niczym niewymuszone. 
Widać to choćby w przekroju wiekowym, 
bo w występach biorą udział już roczne 
dzieci, a najstarsi członkowie zbliżają się 
do osiemdziesiątki. cieszy to, że w działal-
ność zespołu „Międzyrzeczanie” angażują 
się kolejne pokolenia artystów, a dawni 
wychowankowie mają okazję przekazać 
młodszym swoją wiedzę i umiejętności 
muzyczne.
To jeden z wielu zespołów, które pokazu-
ją, że można łączyć przechowywanie tra-
dycji naszych przodków, obrzędów, mowy, 
stroju, muzyki z dobrą zabawą. Dzięki cią-
głemu podnoszeniu swoich kwalifikacji 
artystycznych występy naszych zespołów 
stały się trwałym elementem życia kul-
turalnego i społecznego nie tylko gminy 
Jasienica, ale całego regionu. I tu znów 
mamy kolejne potwierdzenie tej żywej 
tradycji, bo inny zespół z naszej gminy, 
„Jasieniczanka”, zdobył właśnie Grand 
Prix na XXIII Regionalnym Przeglądzie 
Pieśni „Śląskie Śpiewanie”.
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Nowy wóz bojowy ma zawieszenie pozwalające działać w górskim terenie.
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oBywatele zaDecyDowali
Cztery projekty zgłoszone przez mieszkańców Jaworza zostaną zrealizowane w ramach tegorocznego budżetu obywatelskiego.

W maju zakończyło się 
głosowanie na osiem pro-
jektów, które spełniły nie-
zbędne wymogi formalne. 
Wyboru tych, podlegających 
ostatecznie dofinansowaniu 
z gminnego budżetu, dokona-
li sami mieszkańcy Jaworza, 
czyniąc to z dużym zaanga-
żowaniem. – Oddano ponad 
dwa razy więcej głosów niż 
przed rokiem, gdy budżet 
obywatelski realizowaliśmy 
po raz pierwszy – cieszy się 
wójt Radosław Ostałkiewicz, 
który podkreśla, że istotna 
okazała się możliwość wska-
zania danego projektu drogą 
internetową, bez konieczno-
ści odwiedzania w tym celu 
Urzędu Gminy, jak to było 
dotychczas. Dzięki specjalnej 
aplikacji w ten właśnie sposób 
zagłosowało około 30 procent 
wszystkich zainteresowanych 
jaworzan. – Dla kilku projek-
tów pojawiła się szczególna 
mobilizacja, mamy więc pełne 
przekonanie, że ich przepro-
wadzenie jest naszym miesz-

kańcom potrzebne – dodaje 
wójt gminy.

W czwartek 9 czerwca 
wójt Ostałkiewicz podpisał 
zarządzenie w sprawie reali-
zacji budżetu obywatelskie-

go w roku 2016. Finansowe 
wsparcie na kwotę nieprze-
kraczającą łącznie 100 tys. zł 
otrzymały cztery inicjatywy. 
Termin realizacji wszyst-
kich projektów wyznaczo-

no najpóźniej na wrzesień 
tego roku.

Mieszkańcy zdecydowali 
o konieczności poprawy po-
rządku oraz bezpieczeństwa 
ruchu przy ulicy Podgórskiej 

w Jaworzu Średnim, która 
chętnie jest uczęszczana przez 
rowerzystów, czy biegaczy. 
Zadanie to obejmie utwar-
dzenie pobocza, a następnie 
wyasfaltowanie pasa o szero-
kości 60 cm, jak i wykonanie 
trzech przepustów odwadnia-
jących oraz oczyszczenia rowu 
wzdłuż ul. Podgórskiej.

W ramach jednego z projek-
tów zakupiony zostanie zestaw 
przeszkód do ćwiczeń oraz na 
zawody sportowo-pożarnicze 
dla Młodzieżowych Drużyn 
Pożarniczych, młodzieży szkol-
nej i dzieci przedszkolnych. 
Jak wyjaśniają wnioskodawcy 
tego projektu, docelowo ma on 
przyczynić się do wyszkolenia 
przyszłych strażaków-ochotni-
ków, zapoznania się z zawodem 
oraz uświadamiania młodzieży 
w zakresie trudności i ryzyka 
związanego z ochroną prze-
ciwpożarową.

Trzeci z wybranych pro-
jektów to „Jaworzańskie 
PL_U_SZA_KI – plener, 
ulotka, szachy, kino”, któ-

rego cel nadrzędny stanowi 
kreowanie wizerunku gminy 
poprzez promowanie jej walo-
rów turystycznych, przedsta-
wienie Jaworza jako obszaru 
przyjaznego i atrakcyjnego. 
Przewidziane działania to wy-
danie przewodnika po Jawo-
rzu wraz z organizacją pleneru 
malarskiego i spotkań warszta-
towych dla uczniów, plenero-
wych rozgrywek szachowych 
oraz letnich projekcji filmo-
wych.

Z kolei Stowarzyszenie 
Jaworze-Zdrój aplikowało 
o dofinansowanie zakupu 
rozkładanej sceny teatralnej, 
której miejsce znajdzie się 
docelowo w sali konferen-
cyjnej „Pod Goruszką”, lecz 
z możliwością ewentualne-
go przeniesienia do innych 
obiektów. Scena posłuży dzia-
łającemu w gminie od kilku 
lat amatorskiemu zespołowi 
teatralnemu „Kurort”, który 
większość swoich spektakli 
wystawia właśnie na terenie 
Jaworza. (MAN)

gmINA jAWORZE

laury Dla MłoDych

Uczniom z gminy Jawo-
rze, wyróżniającym się 
w kulturze, sztuce, eduka-
cji i sporcie, wójt Radosław 
Ostałkiewicz po raz drugi 
wręczył nagrody.

Kolejna edycja „Wójtow-
skich Laurów” potwierdziła, 
że młodzi mieszkańcy Jawo-
rza, uczęszczający do tutejszej 
szkoły podstawowej i gimna-
zjum, ale także okolicznych 
placówek ponadgimnazjalnych, 
zasługują na to, by wspierać 
najróżniejsze ich talenty. – 
Serce rośnie, gdy widzi się 
takich wspaniałych młodych 
ludzi, którzy z ogromnym za-
pałem rozwijają swoje pasje 
i zainteresowania. Są dumą 
naszego Jaworza – mówi wójt 
Radosław Ostałkiewicz, który 
w ubiegłym roku zainicjował 
w Jaworzu nagradzanie wybit-
nie uzdolnionej młodzieży.

Podczas tegorocznej 
uroczystości wręczenia wy-
różnień wójt Jaworza zapre-
zentował „Pod Goruszką” 
sylwetki i dokonania każde-
go z uczniów. Wystąpieniu 
bacznie przysłuchiwali się 
rodzice nagrodzonych. Lau-
ry przyznano w czterech 
kategoriach. Za osiągnięcia 
kulturalne statuetki i upomin-
ki rzeczowe odebrały Jagoda 
Pytlowany, Julia Staszko, 
Wiktoria Zabilska, Dagmara 
Pietras, Klara Kostoń i Wikto-
ria Szeląg. Wybitnymi wyni-
kami edukacyjnymi wykazali 
się Justyna Krzyszkowska, 
Karolina Czader, Piotr Kubala 
oraz Mikołaj Bonk. W kate-
gorii sztuka wójt nagrodził  
Aleksandrę Jawor, Kamilę 
Olejarz, Tomasza Ryrycha 
i Dominika Sojkę.

Najliczniejsze grono sta-
nowili młodzi sportowcy: 

Zuzanna Madej, Wiktoria 
Wandor, Oliwia Kowalczyk, 
Anna Kowalska, Justyna 
Kaczkowska, Piotr Wiśniew-
ski, Szymon Staszko, Patryk 
Linnert, Oliwer Pilch, Kamil 
Slaczałek, Michał Pietrzy-
kowski, Orfeusz Sznajdro-
wicz i Kacper Baklarz. Laur 
za zasługi w życiu publicz-
nym gminy uzyskał również 
Paweł Ficek. Łącznie dało to 
28 jaworzańskich talentów, 
z których każdy otrzymał tak-
że długopis z wygrawerowa-
nym imieniem i nazwiskiem.

Spotkanie było też oka-
zją, aby naocznie przekonać 
się o uzdolnieniach niektó-
rych z nagrodzonego grona 
uczniów. Zaprezentowali tu 
swoje umiejętności muzyczne 
i recytatorskie. Pozowali na-
stępnie do wspólnego zdjęcia, 
upamiętniającego ważne dla 
nich wydarzenie. (M)

Ptakoliczenie na sPacerach
Nowe miejsca lęgowe dla 

ptaków, owadów i nietoperzy 
pojawiły się w Parku Zdrojo-
wym w Jaworzu jesienią po-
przedniego roku. Teraz dzięki 
ich utworzeniu możliwy jest tu 
dokładny monitoring obecno-
ści różnorodnych gatunków.

W jaworzańskim Parku 
Zdrojowym oraz otaczających 
go miejscach jesienią 2015 
roku wywieszonych zostało 
70 budek lęgowych. Inicja-
tywę taką podjęło wówczas 
Towarzystwo Miłośników Ja-
worza, które rozważając kon-
cepcję projektu budowy budek 
chciało wnikliwie przyjrzeć się 
występowaniu ptaków, owa-
dów zapylających i nietoperzy 
na wspomnianym obszarze. 
Monitoring wraz z próbami 
oznaczeń rozpoczął się już po 
okresie lęgowym w marcu tego 
roku. Pierwsze efekty „ptako-
liczenia” – jak nazwano ten 
projekt – okazały się bardzo 
ciekawe. – Wszystkie budki 
zostały zasiedlone, zaobser-
wowaliśmy w dodatku aż 54 
gatunki ptaków, w tym ponad 
połowę lęgowych. Przeważają 
sikory, ale zadomowiła się tu 
choćby muchołówka białoszyja 
– mówi Bartosz Czader z Mu-
zeum Fauny i Flory Morskiej 
i Śródlądowej w Jaworzu.

Obserwacje prowadzone 
są aktualnie z możliwością 

udziału samych mieszkańców. 
Średnio co dwa tygodnie – to 
w zależności od aury – orga-
nizowane są wspólne spacery 
ornitologiczno-entomologicz-
ne. Wyjścia te pozwalają uzu-
pełnić listę gatunkową tutejszej 
fauny i stworzyć komplekso-
wy inwentarz, poza tym na-
grać ciekawe dźwięki, a sami 
uczestnicy mają wyjątkową 
sposobność, by pogłębić wie-
dzę w tym temacie. Osobą 
prowadzącą spacery na łonie 
natury jest Mirosław Wi-
śniewski, pomysłodawca akcji 
i wielki pasjonat ornitologii.

Jak zaznaczają organiza-
torzy, nie jest wykluczone, że 
prowadzony aktualnie moni-

toring stanie się przyczynkiem 
do opracowania w przyszłości 
monografii tematycznej. – Po-
dobne przedsięwzięcia na taką 
skalę były do tej pory rzadko-
ścią. Dlatego nie wykluczamy 
rozszerzania naszych działań 
– zaznacza Czader.

Prawdopodobnie pod ko-
niec czerwca wszystkich za-
interesowanych czeka spacer, 
który trudno nie uznać za 
atrakcyjny. Zaplanowane zo-
stały wstępnie nocne kontrole 
sów i nietoperzy oraz wabienie 
owadów do światła, które za-
kończą koncerty ptaków o świ-
cie. Oczywiście wszystko to na 
terenach Parku Zdrojowego 
w Jaworzu. (M)

Zestaw „Małego Strażaka”, zakupiony z pieniędzy z budżetu obywatelskiego, najmłodsi druhowie wykorzystali 
do ćwiczeń już w minioną sobotę.
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Pamiątkowe zdjęcie nagrodzonych i fundatora nagrody wójta Radosława Ostałkiewicza.
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Na wycieczkach, organizowanych w celu ptakoliczenia, nigdy nie brakuje 
młodych jaworzan.
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integracJa w DoBryM kierunku
Po roku od wprowadzenia oddziałów integracyjnych w przedszkolu i szkole 

podstawowej w Pisarzowicach, nauczyciele, rodzice i odpowiedzialni 

za oświatę w gminie Wilamowice podsumowali ich dotychczasowe 

funkcjonowanie. Takich oddziałów będzie przybywać.

Jak wyjaśnia kierownik Za-
kładu Obsługi Szkół i Przed-
szkoli  w Wilamowicach 
Bożena Sobocińska, wprowa-
dzanie w życie pomysłu od-
działów integracyjnych zaczęło 
się już w 2014 r., we wrześniu 
następnego roku w przedszkolu 
w Pisarzowicach ruszył jeden 
oddział, zaś w szkole – jedna 
pierwsza klasa. – Chodziło 
o to, aby dzieci ze specjalny-
mi potrzebami edukacyjnymi 
z terenu naszej gminy mogły 
się uczyć tu, na miejscu, wśród 
rówieśników – wyjaśnia.

Do tej pory takie dzieci 
były bądź dowożone przez ro-
dziców do specjalistycznych 
szkół w sąsiednich miastach, 
bądź uczyły się w domu. 
Nie służyło to integracji naj-
młodszych obywateli gminy 
z lokalną społecznością, do-
datkowo stanowiło utrudnie-

nia dla samych rodzin. – Po 
roku działania widać, że klasy 
integracyjne spodobały się ro-
dzicom i wszystkim dzieciom, 
które uczęszczają do tych od-
działów – dodaje kierownik.

Jak informuje Urszula 
Grzywa, koordynator ds. inte-
gracji  w Gminie Wilamowice, 
w tym czasie działał zespół, 
złożony z nauczycieli szkół 
i przedszkoli z Gminy Wi-
lamowice, na którego forum 
jego uczestnicy mieli okazję 
do wzajemnego dzielenia się 
swoją wiedzą i doświadcze-
niem w zakresie pracy z dzieć-
mi. Z kolei 18 maja została 
zorganizowana konferencja, 
poświęcona funkcjonowaniu 
integracji w gminnej oświacie. 
Obok wystąpień rodziców, 
nauczycieli i przedstawicieli 
Urzędu Gminy, m.in. wice-
burmistrza Stanisława Gaw-

lika, uwagę przykuł wykład 
„Dlaczego integracja?” dr Da-
nuty Wolskiej z Uniwersytetu 
Pedagogicznego w Krakowie. 
Wskazała ona na integrację 
w oświacie jako wypełnianie 
społecznego zadania praktycz-
nego uznawania godności każ-
dego człowieka, bez względu 
na jego niepełnosprawność, 
czy odbieganie od powszech-
nie przyjętych norm.

Bożena Sobocińska do-
daje, że system edukacji 
in tegracyjne j  w gminie 
Wilamowice  będzie  s ię 
rozszerzał. W nowym roku 
szkolnym już trzy oddziały 
przedszkolne w Pisarzowi-
cach będą miały charakter 
integracyjny, a w kolejnym 
powstanie znów pierwsza 
klasa w szkole podstawowej. 
– Dzięki temu co roku będą 
przybywać nowe oddziały 

tak, aby w każdym roczniku 
była taka klasa. To pozwoli 
przyjąć wszystkie dzieci ze 

specjalnymi potrzebami edu-
kacyjnymi z terenu naszej 
gminy – wyjaśnia. (Łu)

gmINA WILAmOWICE

Marian trela,
burmistrz gminy Wilamowice:

Integrację do naszej oświaty 
wprowadzamy stopniowo, ma-
jąc na uwadze zwłaszcza to, że 
potrzeby pod tym względem 
będą rosły. Jak na razie pierwsze 
doświadczenia są dobre, rodzice, 
a przede wszystkim dzieci, przed-
szkolaki i uczniowie są zadowole-
ni. To cieszy, bo oznacza, że nasz 
wysiłek, zarówno finansowy, jak 
i organizacyjny, nie idzie na mar-
ne. Dlatego też stopniowo zamie-
rzamy poszerzać skalę edukacji 
integracyjnej, głównie poprzez 
to, aby w każdym roczniku dzieci 
z orzeczoną niepełnosprawno-
ścią mogły uczyć się ze swoimi 
rówieśnikami w warunkach do-
stosowanych do ich możliwości 
i potrzeb.

starowieJska szersza i BezPieczna
Zakończyła się przebudo-

wa blisko półtora kilometra ul. 
Starowiejskiej w Starej Wsi. 
Ulica ma szeroki i wygodny 
chodnik, jezdnia również zo-
stała poszerzona.

Starowiejska jest drogą 
powiatową, administrowaną 
przez bielskie Starostwo Po-
wiatowe, gmina Wilamowi-
ce przyłączyła się jednak do 
przebudowy. Jak wyjaśnia 
burmistrz Wilamowic Marian 
Trela, długi i prosty odcinek 
drogi skłania kierowców do 
naciśnięcia na gaz, tymczasem 
teren w tym miejscu jest gęsto 
zabudowany, do tej pory pie-
szym musiało wystarczyć je-
dynie trawiaste pobocze. Toteż 
z budżetu gminy sfinansowana 
została cały budowa szerokie-
go trotuaru, wykonanego z es-
tetycznej kostki. Dzięki temu 
piesi mogą czuć się teraz bez-
piecznie. Wraz z chodnikiem 
została wykonana także kana-
lizacja deszczowa.

Modernizacja drogi objęła 
jednak nie tylko przebudowę 
chodnika, ale i samej jezdni. 
Wiceburmistrz gminy Wila-
mowice Stanisław Gawlik 
informuje, że jezdnia została 
poszerzona, wykonano nową 
nakładkę asfaltową oraz po-
bocze z kruszywa, a także 

wjazdy do posesji, zlokalizo-
wanych wzdłuż drogi.

Jezdnię zmodernizowano 
kosztem ponad 800 tys. zł, do 
pieniędzy Starostwa Powia-
towego zostało dołożone 250 
tys. zł, pochodzące z dotacji 
z budżetu gminy Wilamowi-
ce. (Łu)

rów na ulewne oPaDy

W Pisarzowicach w rejonie ul. Szkolnej i Nadbrzeż-
nej dobiegają końca prace nad umacnianiem ok. 
600 m rowu odwadniającego i kanału ulgi. Remont 
polega na wyłożeniu skarp i dna cieku betonowymi 
korytkami z płyt ażurowych. Przy tej okazji prze-
prowadzany jest remont dwóch wylotów rowu do 
Pisarzówki. Prace wartości ok. 260 tys. zł umożliwią 
szybsze zbieranie wody podczas ulewnych deszczy.

ulica po przebudowie zyskała na bezpieczeństwie, komforcie, a także na 
estetyce.
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stanął PoMnik świętego
W sobotę 18 czerwca 
w podniosłej atmosfe-
rze na wilamowskim 
Rynku został odsłonię-
ty i poświęcony pomnik 
św. arcybiskupa Józefa 
Bilczewskiego, pocho-
dzącego z Wilamowic 
metropolity lwowskie-
go, zasłużonego tak dla 
Kościoła we wschodniej 
Galicji,  jak i dla sa-
mych Wilamowic.

Ks. prałat Michał Bo-
guta, proboszcz wilamow-
skiej parafii, dziękował 
władzom samorządowym 
za to, że wsparły ideę po-
stawienia pomnika. Monu-
ment ks. Boguta odsłonił 
wraz z m.in. burmistrzem 
Marianem Trelą, przewod-
niczącym Rady Miejskiej 
Wilamowic Stanisławem 
Nyczem, a także pochodzą-
cym ze Starej Wsi w gminie 
Wilamowice kardynałem 
Kazimierzem Nyczem i bi-
skupem bielsko-żywieckim 
ks. Romanem Pindlem. 
Kardynał poświęcił też po-
mnik. W uroczystości wziął 
udział również lwowski 
metropolita senior Marian 
Jaworski, który dziękował 
społeczności Wilamowic za 
to, że z jej tradycji wyszedł 
św. Józef Bilczewski. (Ł)

uwagę uczestników konferencji przykuł wykład „Dlaczego integracja?” 
dr Danuty Wolskiej z uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.
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wyMiana o krok DaleJ

Wymianę starych rur wo-
dociągowych w gminie Be-
stwina uda się w tym roku 
wykonać o jeden etap więcej, 
niż początkowo zakładano.

P r z y p o m n i j m y ,  ż e 
w bieżącym roku ruszyła jedna 
z najważniejszych w ostatnich 
latach inwestycja ekologiczna 
w gminie Bestwina – pierwszy 
etap wymiany rur azbestowo-
-cementowych w gminnej sieci 
wodociągowej. Prace wykony-
wane są w rejonie ul. Torowej 
i Ludowej w Kaniowie, a więc 
tuż obok własnego ujęcia wody 
pitnej. Zadanie przewiduje, że 
do końca października na od-
cinku ok. 4 kilometrów stare 
rury zostaną zastąpione ele-
mentami z tworzyw sztucz-
nych. Jak wyjaśnia wójt gminy 
Bestwina Artur Beniowski, 
rury azbestowe nie stano-
wią zagrożenia dla zdrowia 
mieszkańców, łatwo jednak 
ulegają awariom, przez co do 
sieci wodociągowej dostają się 
zanieczyszczenia, nie mówiąc 
o tym, że powodują duże straty 
wody. Rury w nowej technolo-
gii wytrzymują znaczne różni-
ce ciśnień, dzięki czemu będą 
bardziej trwałe od obecnych.

Po wykonaniu tego zada-
nia do wymiany pozostałyby 
fragmenty sieci w północnej 
części Kaniowa, co władze 
gminy planowały zrealizować 
w przyszłym i kolejnych la-
tach. Okazało się jednak, że 
przy wsparciu Wojewódzkie-
go Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach będzie możli-

we wykonanie części tych pla-
nów jeszcze teraz. – Mieliśmy 
przygotowaną dokumentację 
kolejnego etapu. Gdy okazało 
się, że wykonanie pierwszej 
części nie będzie tak drogie, 
przeanalizowaliśmy, czy nie 
stać nas na to, aby ruszyć z II 
etapem już teraz. Uznaliśmy, 
że możemy to zrobić – mówi 
wójt Artur Beniowski.

Prace budowlane przy 
drugim etapie wymiany rur 
azbestowo-cementowych 
w sieci wodociągowej ruszą 
na przełomie czerwca i lipca, 
obejmą rejon ul. Jawiszowic-
kiej i Jemioły w północnym 
Kaniowie. Oba etapy koszto-
wać będą ok. 700 tys. zł, na 
ich sfinansowanie gminny 
inwestor przeznaczył pienią-
dze, pochodzące z umorzeń 
dotychczasowej pożyczki 
od WFOŚiGW, zaciągnięcia 
nowej pożyczki i wyłożenia 
części funduszy z gminnego 
budżetu. – To jedna z najważ-
niejszych inwestycji, bardzo 
wyczekiwana przez większość 
mieszkańców naszej gminy, 
bowiem po wymianie rur jako 
użytkownicy wody będziemy 
mniej narażeni na przerwy 
w dostawach. Dlatego posta-
nowiliśmy wszystko przyspie-
szyć – wyjaśnia wójt.

Tym samym do zakończe-
nia wymiany pozostanie frag-
ment w rejonie ul. Łabędziej 
i Mirowskiej w Kaniowie. Do-
kumentacja na te prace będzie 
wykonana na przełomie roku, 
aby prace ruszyły i zakończy-
ły się jeszcze przed upływem 
2017 r. (Łu)

EKOLOgIA

świerki z gór nie znikną
W Beskidach od kilku dekad leśnicy sukcesywnie przebudowują lite świerkowe drzewostany. Mogli się 

o tym przekonać dziennikarze, w tym również redakcji „Gazety Beskidzkiej”, podczas sesji wyjazdowej, 

zorganizowanej przez katowicką Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych oraz Wojewódzki Fundusz 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

W lasach Beskidu, zwłasz-
cza Żywieckiego i Śląskie-
go, które jeszcze wiek temu 
podlegały Habsburgom, na 
szeroką skalę prowadzona 
była uprawa świerka – drze-
wa szybko rosnącego i łatwo 
poddającego się obróbce dla 
celów rozwijającego się prze-
mysłu. Pod nowe uprawy na 
setkach hektarów karczowa-
ny był naturalny las miesza-
ny. Narzucona monokultura 
w zderzeniu z przemysło-
wym zanieczyszczeniem 
powietrza, jakie wystąpiło 
w drugiej połowie XX wieku, 
spowodowały znaczne osła-
bienie drzew. Jak wyjaśnia 

Hubert Kobarski, nadleśni-
czy Nadleśnictwa Bielsko, 
beskidzkie lasy przeżyły 
w ostatnich dekadach dwie 
epidemie owadów.

Pierwszą, w latach 80. 
XX wieku, była inwazja za-
snui świerkowej, która do-
prowadzała do masowego 
wysychania świerków. Wie-
loletnie zabiegi zwalczające 
szkodnika przyniosły efekty, 
niestety, drzewostan pozostał 
częściowo osłabiony. Miało 
to przykre konsekwencje 
w początku tysiąclecia, gdy 
huraganowe wiatry powaliły 
całe hektary lasów świer-
kowych. Z przyczyn praw-

nych, ale i technicznych, nie 
dało się powalonych drzew 
szybko usunąć, co umoż-
liwiło rozwój plagi korni-
ka drukarza. – Stopniowo 
przebudowujemy drzewo-
stan, wprowadzając gatunki, 
które najlepiej sobie radzą 
w dość trudnych warunkach 
Beskidów – wyjaśnia Hu-
bert Kobarski, wskazując na 
pasmo Skrzycznego, przede 
wszystkim jego odcinek mię-
dzy szczytem Skrzycznego 
a Małym Skrzycznem.

Nadleśniczy dodaje, że 
powyżej 900 m n.p.m. rozwi-
jające się drzewa narażone są 
na silne wiatry i słaby dostęp 

do wody. Dlatego rosnące 
tu drzewa nie przedstawiają 
wartości gospodarczej, są po-
skręcane, karłowate. – Nasa-
dzamy je jednak, dzięki tym 
roślinom bowiem zatrzymy-
wana jest woda, nie dochodzi 
też do erozji gleby – mówi 
Hubert Kobarski.

Świerk należy do tych ga-
tunków, które dobrze sobie 
radzą w takich warunkach, 
dlatego jest sadzony wraz 
z jarzębinami, czy bukami. 
Oznacza to, że świerki nie 
znikną z beskidzkich lasów, 
będzie ich jednak zdecydowa-
nie mniej, rosnąć będą wraz 
z liściastymi sąsiadami. (Łu)

Gmina Bestwina korzysta z własnego ujęcia wodnego na terenie jednego 
z wielu zalewów pożwirowych.

Fo
to

: m
ir

oS
ła

w
 łU

ka
Sz

Uk

Nadleśniczy Hubert Kobarski wskazuje na porosty na pniach nowych 
świerków, oznakę zdrowia drzewa.

Zróżnicowanie gatunków na dużych wysokościach ma zwiększyć szansę 
na właściwe zalesienie.

Świerki na szczycie Skrzycznego dość dobrze radzą sobie w trudnych 
warunkach.

Fragment suchego lasu w pobliżu szczytu Skrzycznego stanowi pułapkę 
na szkodniki.
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centruM Druku z Bogatą oFertą
Wykonanie rozmaitych projektów na życzenie klienta, kompleksowa obsługa druku materiałów reklamowych, czy nadruków na odzieży, a przy tym wszystkim 

gwarancja odpowiednio wysokiej jakości realizacji zamówienia. Te ważne usługi zapewnia firma działająca w Buczkowicach pod szyldem „twoja-koszulka.pl”.

oDzież w każDeJ 
Postaci

Na samym wstępie ofi-
cjalnej witryny internetowej 
firmy pod adresem www.two-
ja-koszulka.pl klient natrafia 
na zdanie następującej treści: 
„Odzież firmowa ma wpływ na 
to, jak postrzegają firmę klien-
ci. Stylowa i elegancka jest jej 
bardzo ważną wizytówką. Dla-
tego decydując się na zlecenie 
wykonania odzieży dla Twojej 
firmy, postaw na jakość, este-
tykę wykonania oraz zapew-
nij sobie komfort współpracy 
z doświadczonym partnerem”.

To odniesienie do bardzo 
ważnego obszaru działalno-
ści prowadzonej pod marką 
„twoja-koszulka.pl”. Stawia się 
w niej na pierwszym miejscu 
na satysfakcję partnerów, któ-
rzy zaufali firmie z Buczkowic. 
Dysponuje ona nowoczesnym 
sprzętem, dzięki czemu można 
chociażby wykonać zdobienia 
odzieży haftem komputero-
wym. W tym aspekcie należy 
podkreślić duże doświadcze-
nie firmy, potwierdzone wie-
loma referencjami.

Liczne grono klientów de-
cyduje się skorzystać z wiedzy 
pracowników „twoja-koszul-
ka.pl” już na etapie przygoto-
wania graficznego projektu. 

Trafia tu rozmaita odzież – 
koszulki, kurtki, bluzy, polary, 
softshelle. Co ważne, klient in-
dywidualnie uzgadnia techno-
logię wykonania danej usługi, 
cenę, ale i odpowiadający mu 
termin realizacji.

Jak wyjaśniają nam w fir-
mie z Buczkowic, wszystkie 
starania czynione są po to, 
aby dostosować się do potrzeb 
kontrahentów. Ci bowiem ce-
nią sobie właśnie rzetelność 
i solidność. Podobnie, jeśli 
chodzi o uzyskiwaną tu po-
moc w kompleksowej reali-
zacji zamówienia, również 
poprzez dostarczenie towaru 
bezpośrednio do klienta. Co-
raz częściej wskazuje się dziś, 
że każda firma poważnie my-
śląca o swoim pozytywnym 
wizerunku powinna zainwe-

stować w odzież ze swoim 
logo. A „twoja-koszulka.pl” to 
idealne miejsce, by do tej for-
my prezentacji własnej marki 
się przekonać.

Druk w wielkiM 
ForMacie

W miarę rozwoju firma 
z siedzibą w Buczkowicach 
zaczęła stawiać sobie nowe 
wyzwania, a jednocześnie 
pozyskiwać takich partnerów, 
którym zależało na wysokim 
standardzie różnych form 
tzw. druków wielkoformato-
wych. Firmowe pomieszcze-
nia wypełniły się kolejnym 
sprzętem, aby wykonanie 
plakatów, roll-upów, czy na-
wet kilkumetrowych banerów 
reklamowych nie stanowiło 

trudności. Pracownicy mają 
na co dzień styczność z tego 
rodzaju realizacjami, wiedzą 
więc, co sprawdza się i przyku-
wa zainteresowanie. Liczy się 
nie tylko pomysłowość i ory-
ginalność projektu, ale także 
pierwsze wrażenie wizualne.

Firma z Buczkowic przyj-
muje ponadto zlecenia na wy-
konanie etykiet, czy naklejek 
z oklejaniem samochodów 
włącznie. Także w tym przy-
padku dużą rolę odgrywa jej 
doświadczenie. – Na prze-
strzeni kilku lat staliśmy się 
swoistym centrum druku. Nie 
zamykamy się już tylko na 
branding odzieży – wyjaśniają 
pracownicy, zwracając uwagę 
na pełną dyspozycyjność za-
równo dla klientów indywidu-
alnych, jak i tych, składających 

zamówienia wymagające 
znacznie większych nakładów.

goDni zauFania

Od 2011 roku, gdy „twoja-
-koszulka.pl” rozpoczęła funk-
cjonowanie w branży, grono 
firm stale z nią współpracują-
cych błyskawicznie się zwięk-
sza. Dziś to już kilkudziesięciu 
partnerów, nawet tych znanych 
w skali międzynarodowej, jak 
Brugi, czy Martes Sport. Prze-
tartym i sprawdzonym szlakiem 
podąża na ulicę Pocztową 963 
w Buczkowicach wiele klubów 
sportowych z regionu, jak TS 
Podbeskidzie i Rekord Bielsko-
-Biała, czy kluby i organizacje 
z okolicznych miejscowości. 
Wśród partnerów ceniących 
sobie jakość i profesjonalizm 

świadczeń są także placów-
ki oświatowe, by wspomnieć 
Szkołę Mistrzostwa Sporto-
wego Polskiego Związku Pił-
ki Siatkowej w Szczyrku, czy 
SMS Żywieckiej Akademii Pił-
ki Nożnej. Klient jest tu zawsze 
najważniejszy, szczególnie ten, 
który podjął stałą współpracę 
z jedną z marek centrum druku 
z Buczkowic.

ułatwienie  
z koszulkoMateM

Współcześnie coraz większa 
liczba zamówień dokonywana 
jest drogą internetową – wy-
godniejszą, tańszą, nie wyma-
gającą zbytniej logistyki. Taka 
tendencja wymagała podjęcia 
stosownych działań również 
w firmie „twoja-koszulka.pl”. 
Jak tłumaczą nam w firmie, 
rozpoczęto wdrażanie wygod-
nego systemu samodzielnego 
projektowania odzieży oraz 
druków większych gabarytów.

Prawdziwym hitem może 
okazać się koszulkomat. Dzię-
ki dedykowanej aplikacji klient 
przez Internet będzie mógł na 
bieżąco korygować swoje wy-
magania i możliwości, włącz-
nie z zamówieniem towaru. 
W dodatku bez konieczności 
wychodzenia z domu.

MARcIN NIKIeL

PROmOCjA
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FutBolowe asy nagroDzone
Piłkarski sezon w beskidzkim regionie dobiegł końca. Tradycyjnie jego zwieńczeniem była uroczysta Gala „Futbolowe Asy Beskidów”, podczas której wyróżniono 

piłkarzy, trenerów, działaczy i drużyny, w szczególności środowisko związane z ligą okręgową.

W piątek 17 czerwca 
w bielskim Hotelu Dębowiec 
po raz trzeci odbyła się im-
preza wysoko oceniana i wy-
czekiwana przez beskidzkie 
środowisko futbolowe. Punk-
tem kulminacyjnym było 
wręczenie statuetek „Futbo-
lowych Asów” w kilku ka-
tegoriach, odnoszących się 
w większości do minionych 
rozgrywek PROFI CREDIT 
Bielskiej Ligi Okręgowej, 
a także wielu innych atrak-
cyjnych nagród. Laureatami 
Gali zostali:
NAJLePSZy STRZeLec – 
Wojciech Sadlok  
(LKS Pasjonat Dankowice)

NAJLePSZy TReNeR –  
Mirosław Szymura  
(KP Beskid Skoczów) 

DRuŻyNA-NIeSPODZIANKA 
– MRKS Czechowice-
Dziedzice

NAJLePSZy PIŁKARZ  
W OPINII TReNeRóW  
– Łukasz Zaremski  
(KP Beskid Skoczów)

NAJLePSZy PIŁKARZ ZDANIeM 
KIBIcóW – Kamil Kotrys 
(WSS Wisła w Wiśle)

ODKRycIe-TALeNT –  
Maciej Sowa (LKS Leśna)

OSOBOWOŚć PIŁKARSKA  
W ReGIONIe – Jan Linnert, 
kierownik drużyny BKS Stal 
Bielsko-Biała

NAGRODA SPecJALNA PORTALu 
SPORTOWeBeSKIDy.PL – 
Mirosław Łaciok, prezes 
LKS Drzewiarz Jasienica

III Gala „Futbolowe Asy 
Beskidów” zorganizowana 
została przez portal Sporto-
weBeskidy.pl, jego wydawcę 
firmę MSP Group oraz Be-
skidzki Okręgowy Związek 
Piłki Nożnej.

Podczas Gali do wyróżnianych osób trafiły prócz nagród rzeczowych efektowne statuetki 
piłkarskie.

Jednym z gości specjalnych spotkania był pochodzący z Żywiecczyzny działacz piłkarski Zdzisław 
Kręcina. Na zdjęciu w towarzystwie prezesa TS Podbeskidzie Bielsko-Biała Tomasza Mikołajko.

Redaktor naczelny portalu SportoweBeskidy.pl Marcin Nikiel wręczył nagrodę w kategorii 
„Najlepszy strzelec PROFI cReDIT Bielskiej Ligi Okręgowej” dla piłkarza Pasjonata Dankowice 
Wojciecha Sadloka, który sezon zakończył z liczbą 26 goli.

Z rąk prezesa Beskidzkiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej czesława Biskupa puchar za 
mistrzostwo ligi i czek wartości 3 tys. zł odebrał Ryszard Klaczak, prezes Beskidu Skoczów.

Współorganizujący przedsięwzięcie portal SportoweBeskidy.pl przyznał nagrodę specjalną 
prezesowi Drzewiarza Jasienica Mirosławowi Łaciokowi.

coroczną tradycją Gali jest przygotowany przez piekarnię Rąba z Hałcnowa smakowity tort 
piłkarski dla uczestników.

Do wspólnego zdjęcia na zakończenie części oficjalnej stanęli laureaci 
wszystkich ośmiu kategorii III Gali „Futbolowe Asy Beskidów” oraz osoby 
wręczające wyróżnienia.

Zawodnika WSS Wisła w Wiśle Kamila Kotrysa (z lewej) najlepszym w lidze 
okręgowej wybrali kibice głosujący za pośrednictwem portalu Sporto-
weBeskidy.pl, zaś kapitana mistrzowskiego Beskidu Skoczów Łukasza 
Zaremskiego wskazali szkoleniowcy drużyn.

Mateusz Żyła (z lewej) przyczynił się do uzyskania przez MRKS czechowice-
-Dziedzice miana drużyny-niespodzianki rozgrywek. W kuluarach gratulacje 
kapitanowi czechowickiego zespołu złożył m.in. kolejny z ważnych gości 
imprezy, kapitan bielskiego Podbeskidzia Marek Sokołowski.
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historyczny sukces ts Mitech
W siódmym sezonie występów w kobiecej Ekstralidze piłkarskiej zespół TS Mitech Żywiec osiągnął największy sukces w historii 

klubu. Ostatni mecz rozgrywek 2015/2016 przypieczętował wyczekiwane miejsce żywczanek na podium.

O realnych szansach Mi-
techu, by sezon zakończyć 
historycznym wyczynem, na 
łamach „Gazety Beskidzkiej” 
informowaliśmy na półmet-
ku zmagań. Prezes klubu 
Jan Szupina mówił wówczas 
z dozą ostrożności. – Chcie-
libyśmy wypaść na finiszu 
rozgrywek nie gorzej, niż 
w sezonie poprzednim, gdy 
byliśmy tuż poza podium – 
stwierdził, choć temat loka-
ty medalowej przejawiał się 
w rozmowach coraz częściej.

Zwłaszcza, że start wio-
sennych rozgrywek był dla 
żywieckiej drużyny obiecują-
cy. Na samym wstępie Mitech 
ograł wicelidera Ekstraligi 
Górnika Łęczna 3:2 na jego 
terenie, zgłaszając aspiracje 
do „pudła”. Z pozostałych 
spotkań sezonu zasadnicze-
go podopieczne trener Beaty 
Kuty przegrały ledwie jedno 
w Wałbrzychu, przystępując 
do dodatkowych meczów 
w grupie mistrzowskiej z nie-
znaczną zaliczką nad druży-
nami spoza podium.

Od 14 maja wszystkie czo-
łowe drużyny przystąpiły do 
decydującej walki, Mitech 
po przegranej 0:4 w Łęcznej 
stracił szansę, by sięgnąć po 

wicemistrzostwo w żeńskiej 
elicie. Niezwykle ważne 
okazało się więc zwycięstwo 
3:2 i rewanż na ekipie AZS 
PWSZ Wałbrzych. Sukces 

futbolistki Mitechu zapewni-
ły sobie w doliczonym czasie 
gry po trafieniu Aleksandry 
Nieciąg. Tydzień później roz-
pędzone rozbiły 5:0 Zagłębie 

Lubin, a wobec następnej 
porażki na terenie mistrzyń 
z Konina i punktów najgroź-
niejszych rywalek do podium, 
piłkarek AZS Wrocław, to 
bezpośrednia konfrontacja 
rozstrzygnęła o wszystkim. 
Mecz w Radziechowach od 
gola rozpoczęły przyjezdne, 
ale od 25. minuty trafiały 
już wyłącznie żywczanki. Po 
triumfie gospodyń 3:1 radości 
nie było końca.

Siódmy sezon w elicie 
okazał się tym najbardziej ra-
dosnym, w ostatnich dwóch 
latach Mitech finiszował nieco 
pechowo na 4. miejscu. Z 27 
rozegranych meczów zespół 
z Żywca na swoją korzyść 
rozstrzygnął 15, w czterech 
dzielił się punktami z prze-
ciwniczkami, osiem zakoń-
czyło się porażkami. Bilans 
bramkowy wyniósł 45:40 
z przewagą goli strzelonych. 
Najwięcej, tuzin trafień dla 
Mitechu zanotowała Słowacz-
ka Lucie Suskova. O połowę 
mniej dołożyła wychowanka 
klubu Katarzyna Rozmus, 

rekLama
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Jan szuPina,
prezes TS Mitech Żywiec:

Wielka jest nasza radość i satys-
fakcja z historycznego wyczynu. 
Rzec można, do trzech razy sztu-
ka, bo próbowaliśmy wspiąć się na 
podium już w ostatnich sezonach. 
Ten rezultat jest nagrodą za 13 lat 
ciężkiej pracy, by klub dołączył do 
krajowej czołówki. cieszy mnie 
jako prezesa klubu i głównego 
sponsora to, że coraz istotniejszą 
rolę w zespole odgrywają młode 
zawodniczki, także te, o których 
rozwój dbamy w grupach mło-
dzieżowych Mitechu. Do pierw-
szej drużyny wchodzi już więcej 
naszych wychowanek, które w ten 
sposób motywują się do dalszego 
podnoszenia swoich umiejętno-
ści. Taką długofalową politykę 
personalną zamierzamy obrać 
na następne lata. Pracujemy na 
przyszłość klubu, która dzięki me-
dalowej lokacie będzie stabilna.

Piłkarki TS Mitech Żywiec są trzecią siłą kobiecej ekstraligi, zarazem zdecydowanie najlepszą drużyną w woje-
wództwie śląskim.

a po pięć Aleksandra Nieciąg 
i kolejna z zawodniczek przez 
lata związanych z Mitechem, 
Katarzyna Wnuk. 

MARcIN NIKIeL


