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Region

Jubileusz Kół gospodyń

Jasienica

lato z zabawą

Przez dwa dni panie z kilkudziesięciu Kół 
Gospodyń Wiejskich z naszego regionu świę-
towały 150-lecie powstania Kół na ziemiach 
polskich. Impreza zaprezentowała bogatą 
historię i dorobek społeczny, kulturalny oraz 
gospodarczy Kół Gospodyń Wiejskich z całego 
Podbeskidzia. Organizatorom zależało rów-
nież na promocji dziedzictwa kulturowego 
obszarów wiejskich, w tym wielowiekowych 
tradycji, obrzędów, strojów oraz potraw.
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RocKowo z buczKowic
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wyRóżnienia 
dla uczniów
Zofia Gabryś ze Szkoły Podsta-
wowej w Wilamowicach oraz 
Monika Figura z Gimnazjum w 
Dankowicach to dwie najlepsze 
uczennice, wyróżnione w drugiej 
edycji konkursu „Uczeń Roku 
Szkolnego 2015/2016 Gminy 
Wilamowice”, odbywającej się 
pod patronatem burmistrza 
Mariana Treli. Doceniono także 
innych uczniów, wyróżniających 
się szczególnymi osiągnięciami, 
nie tylko wynikami w nauce.

z JawoRza  
na olimpiadę
Mieszkanka Jaworza Justyna 
Kaczkowska, kolarstwo wyczy-
nowo trenuje zaledwie od trzech 
lat, a już osiągnęła bardzo wysoki 
poziom sportowy. Poprzez swoje 
sukcesy, osiągnięte w ostatnich 
miesiącach, uzyskała kwalifikację 
na tegoroczne Igrzyska Olimpijskie 
w Rio de Janeiro. Niejako przy oka-
zji, po drodze na sierpniową olim-
piadę, Justyna stanęła na starcie 
mistrzostw Europy, które wygrała, 
pobijając przy tym rekord kraju.
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w obieKtywie

AktuAlności

KadRy
ReKoRd świata  
na Jednym oddechu
MaGDalENa SOlIch,
zawodniczka freedivingu

ustanowiła nowy 
r e k o r d  ś w i a t a 
w  konkurenc j i 
p ł y w a n i a  p o d 
wodą bez płetwy, 
wynoszący 185 
m. Można sobie 
uzmysłowić, jaka 
to odległość – na 
jednym oddechu 
należy przepłynąć 
ponad siedem razy 
długość 25-me-
trowego basenu. 
Zdobyła za to zło-
ty medal Mistrzostw Świata w fińskim Turku, drugi złoty 
medal – za 232 metrów pod wodą (również na jednym od-
dechu) w konkurencji z użyciem monopłetwy. Pochodząca 
z Bestwiny Magdalena Solich została też uznana za najlepszą 
zawodniczkę czempionatu.

Magdalena ma 26 lat, na co dzień uczy wychowania fi-
zycznego w szkole w Bestwinie. Pływać nauczyła się dopiero 
w wieku 16 lat, ale potem szybko zdobyła uprawnienia tre-
nerskie i ratownicze, zaś przed dwoma laty zaczęła uprawiać 
freediving w konkurencjach basenowych. Przed rokiem na 
Mistrzostwach Świata w Belgradzie zdobyła brązowy medal, 
teraz dwukrotnie sięgnęła po najwyższe trofea. Jak sama 
przyznaje, do sukcesu swój spory wkład wnieśli jej dwaj 
trenerzy: Ryszard Szwajcer, nurek z 32-letnim stażem w za-
wodowym nurkowaniu, oraz Mateusz Talanda, prywatnie 
narzeczony mistrzyni. Szwajcer przygotowuje freediverkę 
z Bestwiny od strony sprzętu, hydrodynamiki, techniki, zaś 
Talanda zajmuje się opracowaniem szczegółowego planu 
treningów. (Ł)
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światowe dni młodzieży
Trwają Światowe Dni Młodzieży, odbywające się w Polsce. Wiele grup gościły parafie naszego powiatu.

Parafie diecezji bielsko-
-żywieckiej były gospoda-
rzami grup przede wszystkim 
z Francji. Goście mieli okazję 
obejrzeć najważniejsze miej-
sca w diecezji, odwiedzili 
m.in. muzeum Auschwitz-
-Bi rkenau ,  skoczowską 
Kaplicówkę, przeszli be-
skidzkim szlakiem na Czanto-
rię, wzięli udział w spotkaniu 
pod Dębowcem. Jeden dzień 
przewidziany był na wyjazd 
do Częstochowy.

Mieszkańcy Podbeskidzia 
wykorzystali okazję, aby mło-
dym ludziom z zagranicy po-
kazać fragment własnej kultury 
i tego, co mają najlepszego 
w swoich miejscowościach. 
W Jaworzu grupa młodych 
ludzi wzięła udział m.in. 
w Pierwszej Jaworzańskiej 
Parafiadzie, zorganizowanej 
w amfiteatrze przez rzymsko-
katolicką parafię Opatrzności 
Bożej w Jaworzu. – Młodzi 
pielgrzymi dobrze znają język 

angielski, toteż szybko na-
wiązaliśmy kontakt. Świetnie 
bawili się wspólnie z naszą 
młodzieżą – mówi wójt Jawo-
rza Radosław Ostałkiewicz, 
który wziął udział w Parafia-
dzie i spotkaniu z grupą fran-
cuskich pielgrzymów.

Grupa młodzieży z francu-
skiej diecezji Pontoise wraz 
ze swoim biskupem, księżmi 
i siostrami zakonnymi trafiła 
z kolei do gminy Bestwina. 
Blisko tydzień gościli tutaj, 

a nocleg zapewnili im w swo-
ich domach mieszkańcy Be-
stwiny, Bestwinki, Janowic 
i Kaniowa. – Mieszkańcy 
naszej gminy okazali się bar-
dzo gościnni dla ok. 250 gości 
z Francji, stwarzając im wręcz 
domową atmosferę – mówi 
wójt gminy Bestwina Artur 
Beniowski. Pielgrzymi mieli 
okazję obejrzeć nowe odkrycia 
w bestwińskim kościele, a tak-
że wziąć udział w zwiedzaniu 
Muzeum Regionalnego. (R)

Pielgrzymi z Francji zwiedzili m.in. Muzeum Regionalne w Bestwinie.

waKacJe w bibliotece

Gminna Biblioteka Publiczna w Wilamowicach mimo wakacji 
organizuje zajęcia dla dzieci. Przez trzy lipcowe dni najmłodsi wi-
lamowianie brali udział w zabawach plastyczno-edukacyjnych. (Ł)
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Młodzież polska i francuska wspólnie bawiła się w jaworzańskim 
amfiteatrze.
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zabytKi w liczbach

98tys. złotych
dofinansowania otrzymają parafie na ochronę konserwatorską, 
tj. remonty w zabytkowych budynkach, w gminie Jasienica. 
Parafia św. Jerzego w Jasienicy na remont w zabytkowym 
kościele otrzyma 50 tys. zł dofinansowania. Ta suma pozwoli 
na sfinansowanie przede wszystkim remontu instalacji 
ogrzewania oraz stropów. Wcześniej zapadła decyzja, że 
ponad 23 tys. zł z budżetu Gminy Jasienica będzie stanowić 
dofinansowanie do robót budowlanych przy remoncie 
pokrycia dachu w zabytkowym kościele św. bartłomieja 
Apostoła w Grodźcu, zaś 25 tys. zł – dofinansowanie prac 
przy remoncie elewacji zabytkowego budynku starej szkoły 
ewangelickiej w Jasienicy. (R)

KoleKcJa bwa 
Jeszcze w sieRpniu

Do niedzieli 28 sierpnia w siedzibie BWA 
można oglądać wystawę „Kolekcja Sztuki 
Galerii Bielskiej BWA – Pokaz 4”.

Galeria prezentuje na wystawie prace, na-
leżące do jej własnej kolekcji, zebrane w cią-
gu ostatnich lat. Po raz ostatni Galeria swoją 
kolekcję prezentowała w 2010 r., od tamtej 
pory wzbogaciła się o kolejne 350 prac. Moż-
na więc teraz obejrzeć prace takich twórców, 
jak m.in. Jan Dobkowski, Mirosław Filonik, 
Aneta Grzeszykowska, Ryszard Grzyb, Koji 
Kamoji, duety Kijewski/Kocur i Kowalski/
Janiak, Zofia Kulik, Andrzej Lachowicz, 
Zbigniew Libera, Robert Maciejuk, Jarosław 
Modzelewski, Włodzimierz Pawlak, Maria 
Pinińska-Bereś, Zbigniew Rogalski, Marek 
Rogulski, Jacek Sempoliński, Paweł Susid, 
Ewa Zawadzka. Sporą grupę tworzą obrazy 
laureatów nagród i wyróżnień Biennale Ma-
larstwa Bielska Jesień. (R)

Fo
to

: k
rz

ys
zt

oF
 M

or
cin

ek
/M

at
er

ia
ły

 G
B B

w
a

Otwarcie wystawy „Kolekcja Sztuki Galerii Bielskiej 
BWa – Pokaz 4” odbyło się w czerwcu.

lato z KultuRą

Bie l sk ie  Centrum 
Kul tury  zaprasza 
w sierpniu na „Lato 
z kulturą”, cykl week-
endowych koncertów 
w Parku Słowackiego 
oraz na Rynku.

Sobotnie koncer-
ty odbywać się będą 

w Parku Słowackiego, 
zaś niedzielne na Rynku. 
I tak w piątek 6 sierpnia 
o godz. 18 zagra Polska 
Orkiestra Muzyki Filmo-
wej, zaś dzień później 
o godz. 17 rozpocznie 
się koncert zespołów 53. 
Tygodnia Kultury Be-
skidzkiej.

Z kolei w piątek 13 
sierpnia o godz. 18 za-
prezentuje się Bielska 
Orkiestra Dęta w forma-
cji paradnej, a w niedzie-
lę 14 sierpnia od godz. 
18 na bielskiej starów-
ce rozbrzmiewać będą 
szanty. Wystąpią Drake 
i Ryczące Dwudziestki.

Piątek 20 sierpnia 
w Parku Słowackiego 
o godz. 18. rozpocz-
nie się koncert „Dwie 
Anny”, a widzowie wy-
słuchają piosenek z re-
pertuaru Anny German 
i Anny Jantar.

Sobota 21 sierpnia 
zakończy Lato z kul-
turą w Bielsku-Białej. 
Koncert „Pożegnanie 
lata” rozpocznie się 
o godz. 20 na terenach 
obok hali pod Dębow-
cem, a gwiazdą wie-
czoru będzie Dawid 
Podsiadło. (Ł)

Gwiazdą bielskiego Pożegnania lata będzie Dawid Podsiadło.
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nowe wiaty pRzystanKowe
Gmina Kozy zakupiła sześć nowych 

wiat przystankowych, które w lipcu zo-
stały zamontowane na jej terenie.

Dwie z nich brygada pracowni-
ków gospodarczych Urzędu Gminy 
zamontowała przy drodze krajowej 
nr 52 w Małych Kozach i Kozach 

Gajach, kolejne stanęły przy ulicy 
Kęckiej. Wszystkie zastąpiły wiaty 
już znacznie zniszczone. Koszt do-
stawy wiat oraz zakupu materiałów 
potrzebnych do przygotowania stano-
wisk do ich ustawienia wyniósł około 
25 tys. zł. (R)
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rockowe dźwięki 
pRosto z buczKowic

W ósmym roku działalności zespół Diversity, tworzony przez muzyków z Buczkowic, wystąpił na 

legendarnym festiwalu w Jarocinie. Utwór grupy „Armatni strzał” trafił natomiast na antenę Antyradia.

Zespół posiada charaktery-
styczny, niezmienny i rozpo-
znawalny styl. Koncerty nie są 
po prostu kolejnymi odegrany-
mi występami, lecz prawdzi-
wą rock’n’rollową zabawą dla 
wszystkich – to powszechna 
opinia, która o grupie Diver-
sity z Buczkowic krąży tam, 
gdzie zespół pozostawia swój 
muzyczny ślad. A to dzieje 
się już od 8 lat, gdy kapelę 
założyli dwaj młodzi ludzie – 
Łukasz Gluza i Kamil Wojty-
ła. – Gramy, bo jest to nasza 
pasja. Zamiłowanie do muzyki 
przejawiamy od najmłodszych 
lat – mówią zgodnie inicjato-
rzy powstania Diversity.

Podczas ośmioletniego 
okresu działalności bucz-
kowicki zespół zagrał wiele 
koncertów klubowych oraz 
plenerowych, także u boku 
wielkich polskich gwiazd. Di-
versity, tworzone dziś przez 
wokalistę i basistę Macieja 

Sytego, Kamila Wojtyłę na 
gitarze prowadzącej, Łukasza 
Gluzę na gitarze rytmicznej 
i jego brata Jacka na per-
kusji, poprzedziło koncerty 
Dżemu, Lady Pank, Kultu, 
Piersi, Patrycji Markowskiej, 
czy Farben Lehre. A nie tak 
dawno muzyka rockowa pro-
sto z Buczkowic wprawiła 
fanów w znakomity nastrój 
przed występem legendarnej 
grupy Perfect. – Wiele osób, 
w tym znani polscy muzycy, 
twierdzą, że to, co robimy, jest 

oryginalne. I może właśnie styl 
naszej muzyki sprawia, że lu-
dzie świetnie bawią się na tych 
koncertach – dodaje Łukasz.

Obecny rok dla Diversity 
jest wyjątkowy. W organi-
zowanym przez Antyradio 
ogólnopolskim przeglądzie, 
wyłaniającym kapele na pre-
stiżowy festiwal w Jarocinie, 
zespół z Buczkowic znalazł się 
wśród ośmiu nominowanych do 
udziału w tej imprezie. A kon-
kurencja była spora, do przeglą-
du zgłosiło się aż 600 zespołów. 

Dziś muzycy z wyraźnym entu-
zjazmem w głosie wspominają 
swój koncert w Jarocinie. – To 
było dla nas ogromne wyróż-
nienie i bezcenne doświadcze-
nie. Występ w takim miejscu 
otwiera wiele furtek i daje nowe 
możliwości, które postaramy się 
wykorzystać – mówią „Gazecie 
Beskidzkiej” bracia Gluzowie 
z Diversity.

W lipcu na antenę Antyra-
dia trafił z kolei utwór grupy 
„Armatni strzał”, na który 
można głosować jako na pro-
pozycję do listy przebojów. 
– To mocny, rock’n’rollowy 
numer z wpadającym w ucho 
refrenem. Sprawdza się na 
koncertach, a i jak się okazuje 
również w radiu – cieszy się 
wokalista Maciej Syty. Di-
versity jest obecnie na etapie 
ukończenia nowej płyty, przy-
gotowując się zarazem podczas 
prób w Buczkowicach do ko-
lejnych koncertów. (MaN)

wydArzeniA

pRogRamy tRansgRaniczne 
coRaz bliżeJ

Już po raz piąty spotkali 
się polscy i czescy członko-
wie Komitetu Monitorujące-
go Interreg V-A Republika 
Czeska – Polska, w którym 
zasiada wójt gminy Jasienica 
Janusz Pierzyna.

Przypomnijmy, że ko-
mitet monitorujący ma za 
zadanie wypracować zasa-
dy, które umożliwią uzy-
skanie dofinansowania do 
projektów integrujących 
polsko-czeskie pogranicze, 
a następnie nadzorować 
przestrzeganie tych zasad 
przy tworzeniu i realizacji 
projektów transgranicz-
nych. Wójt Jasienicy należy 
do wąskiej grupy polskiej 
części komitetu jako prezes 
Stowarzyszenia Rozwoju 
i Współpracy Regionalnej 
„Olza” w Cieszynie, jego 
zastępcą w tym gremium jest 
dyrektor biura Stowarzysze-
nia Bogdan Kasperek.

Posiedzenie Komite-
tu odbyło się w środę 29 

czerwca w Dusznikach-
-Zdroju. Wcześniej Janusz 
Pierzyna jako prezes „Olzy” 
wziął udział w V Walnym 
Zebraniu Delegatów Fede-
racji Euroregionów Rzecz-
pospolitej Polskiej. Na 
spotkanie zjechali przedsta-
wiciele euroregionów z ca-
łej Polski, aby porozmawiać 
o możliwościach współpracy 
z Ministerstwem Rozwoju. 
Zebranie Delegatów Federa-
cji Euroregionów RP odbyło 
się właśnie w budynku Mi-
nisterstwa Rozwoju w War-
szawie. Przedstawiciele 
Euroregionów w towarzy-
stwie podsekretarza stanu 
w Ministerstwie Sportu i Tu-
rystyki Dawida Laska i pod 
kierunkiem przewodniczące-
go Federacji Euroregionów 
Rzeczpospolitej Polskiej 
Czesława Fiedorowicza za-
poznali się ze sprawozdania-
mi władz Federacji i omówili 
kierunki działań w najbliż-
szym roku. (UGJ)

udzielili pieRwszeJ pomocy

Trzej młodzi chłopcy 
z Hecznarowic – Jan Kryska, 
Mateusz Babiuch i Tomasz 
Markiel – wykazali się nie 
lada opanowaniem i odwagą, 
uczestnicząc w akcji pierw-
szej pomocy po wypadku, 
który wydarzył się w ich 
miejscowości. Za swoją wzo-
rową postawę zostali nagro-
dzeni przez przedstawicieli 
władz samorządowych, poli-
cji i pogotowia ratunkowego.

Do nieszczęśliwego zda-
rzenia doszło w Heczna-
rowicach. Jadąca rowerem 
14-letnia dziewczynka prze-
wróciła się do przydrożne-
go rowu, doznając licznych 
obrażeń. W pobliżu groźne-
go wypadku znajdowali się 
wówczas chłopcy, uczęszcza-
jący do szkoły podstawowej 
i gimnazjum w Hecznaro-
wicach. Na miejsce szybko 
wezwali karetkę, z dużym 
opanowaniem i zaangażowa-
niem wykonywali następnie 
wszystkie zalecenia, wska-
zane przez służby pogoto-
wia ratunkowego. – Pomoc 

uczniów okazała się bardzo 
ważna. Liczyła się każda mi-
nuta, więc ich błyskawiczna 
reakcja pozwoliła uratować 
życie poszkodowanej – mówi 
Ewelina Dobrocińska z pogo-
towia, zwracając uwagę, że 
dzieci zareagowały w sposób 
bardzo naturalny i nie bały się 
udzielać pomocy.

Uczniom bohaterom po-
dziękowano za ich postawę. 
– Dzięki waszej szlachetno-
ści i szybkiemu działaniu, 
uratowane zostało bezcenne 
życie ludzkie. Gratulując, 
życzymy wam wielu sukce-
sów, szczęścia osobistego, 
życzliwości i dobroci od 
ludzi – zwrócił się do Jana 
Kryski, Mateusza Babiucha 
i Tomasza Markla zastępca 
burmistrza gminy Wilamo-
wice Stanisław Gawlik.

Godne naśladowania 
zachowanie nagrodzo-
no wręczeniem młodym 
uczniom dyplomów gratu-
lacyjnych i tabletów, które 
samorząd ufundował wraz 
z policją. (Ra)
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KoleJne odKRycie 
w bestwińsKim Kościele
Ekipy konserwatorskie do-
konały kolejnego ważnego 
odkrycia w kościele Wnie-
bowzięcia NMP w Bestwi-
nie. Zespół kierowany przez 
Joannę Borek-Firlejczyk 
natknął się na polichromie, 
pochodzące prawdopodob-
nie z końca XVI w.

Malowidła to tzw. tonda, 
mają kształt owalny i przed-
stawiają Ojców Kościoła, 
a więc ważnych twórców 
doktryny z pierwszych wie-
ków istnienia chrześcijań-
stwa. To nietypowe, bowiem 
zazwyczaj w kościołach 
umieszczane są wizerun-
ki czterech ewangelistów. 
Odkrycie zostało dokonane 
dość przypadkowo. Podczas 
demontażu rokokowego oł-
tarza ukazały się niewielkie 
naturalne odkrywki, toteż 
konserwatorzy zadecydo-
wali, aby rozszerzyć za-
kres prac. W ten sposób na 
wschodniej ścianie prezbi-
terium odkryto polichromię 
ze św. Hieronimem i św. 
Ambrożym z Mediolanu, 
oprócz Ojców Kościoła 
jest tutaj dekoracja roślinna 

z maszkaronami i aniołkiem. 
Konserwatorzy liczą, że na 
następnych fragmentach od-
najdą polichromie z kolejny-
mi świętymi.

Obecny kościół to daw-
ny zbór kalwiński, później, 
kiedy dostosowywano go 
do potrzeb obrządku rzym-
skokatolickiego, zmieniano 
również wnętrze. Konser-
watorzy przypuszczają, że 
obecnie odkryte malowidła 
powstawały w latach 1592-
1598. Polichromie są za-
chowane w bardzo dobrym 
stanie, wszystko można 
bez większych problemów 

odtworzyć. Terminarz prac 
konserwatorskich w koście-
le bestwińskim w tym roku 
przewiduje odsłonięcie i za-
bezpieczenie malowideł, zaś 
w kolejnych latach ich kon-
serwację. Część pieniędzy 
na te prace pochodzi jako 
dofinansowanie z funduszy 
Wojewódzkiego Konserwa-
tora Zabytków.

Wcześniej odsłonięto tutaj 
renesansowe epitafium Stani-
sława Myszkowskiego i jego 
żony Jadwigi z Tęczyńskich, 
właścicieli Bestwiny, pocho-
dzące właśnie z kalwińskiego 
okresu kościoła. (R)

Jeden z fragmentów odsłoniętej polichromii.
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eduKacJa  
w liczbach

98
proc.  

maturzystów

z Liceum ogólnokształ-
cącego im. Marii Skło-
dowskiej-Curie w Cze-
chowicach-dziedzicach, 
podlegającego bielskiemu 
Starostwu Powiatowemu, 
zdało tegoroczną matu-
rę. Jest to zdecydowanie 
wyższy wskaźnik zarów-
no od średniej krajowej, 
wynoszącej 85 proc., jak i 
średniej dla województwa 
śląskiego, gdzie wyniosła 
ona 84 proc. dobre wy-
niki maturalne osiągnę-
ła też inna czechowicka 
szkoła ponadgimnazjalna, 
podlegająca bielskiemu 
Starostwu Powiatowemu 
– Zespół Szkół Technicz-
nych i Licealnych. Tutaj 
wskaźnik dla szkół tego 
typu wyniósł 73,44 proc. i 
był wyższy, niż w woj. ślą-
skim, gdzie średnia sięgała 
68 proc., jak i w porówna-
niu do średniej krajowej, 
która wyniosła 68,4 proc.

cała trójka została nagrodzona za działanie, które uratowało życie 
rowerzystki.
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KonfeRencJa o osuwisKach
O wypracowaniu skutecznego modelu zapobiegania powstawaniu osuwisk rozmawiali w Szczyrku międzynarodowi eksperci. Naukowcy i przedstawiciele służb 

zarządzania kryzysowego z Bułgarii, Grecji, Włoch i Polski przyjechali na Podbeskidzie na zaproszenie starosty bielskiego Andrzeja Płonki, aby podzielić się 

swoimi doświadczeniami.

Jak wyjaśnia Andrzej 
Płonka to już trzeci projekt, 
realizowany w tym między-
narodowym gronie z udzia-
łem służb Powiatu Bielskiego, 
obejmujący tematykę zagrożeń 
lokalnych. Pierwszy dotyczył 
ochrony pożarowej, drugi – 
trzęsień ziemi. – Dotychcza-
sowa współpraca była bardzo 
korzystna, mogliśmy wymienić 
doświadczenia zebrane przy 
wielu okazjach w różnych 
częściach Europy. Oczywiście, 
problematyka trzęsień ziemi 
dotyczy nas w niewielkim 
stopniu, ale już przeciwdzia-
łanie zagrożeniom pożarowym 
i walka z nimi, a także pro-
blemy z osuwiskami, są nam 
bardzo bliskie. W tej ostatniej 
dziedzinie szczególnie intere-
sujące są doświadczenia Wło-
chów, dlatego tak pilnie ich 
słuchamy – wyjaśnia starosta.

Jak zaznacza, nasz górzy-
sty i intensywnie zabudowany 
region nie jest wolny od tego 
typu zagrożeń. W 1997 r. pod-
czas katastrofalnych opadów 
powstało poważne osuwisko 
na terenie kamieniołomu 
w Kozach. Wprawdzie nikt 
wtedy nie ucierpiał, nikt też 
nie odniósł poważnej szkody 
materialnej, jednak rejon za-
grożony w tym miejscu dalszą 
erozją obejmuje 22 hektary, 
a jego granice oddalone są 
zaledwie o 60 metrów od za-
budowań.

Jeszcze poważniejsza sytu-
acja ma miejsce w przysiółku 
Łaski w Międzybrodziu Bial-
skim w gminie Czernichów, 
gdzie w maju 2010 r. ziemia 
się osunęła w trzech miej-
scach. Na powstałym w ten 
sposób niestabilnym podło-
żu przesunęło się około 120 

domów, w większości letni-
skowych, ale były wśród nich 
także zamieszkałe domy. Cały 

ten obszar jest pod obserwacją 
Państwowego Instytutu Geo-
logicznego.

Konferencja miała na celu 
zebranie doświadczeń przed 
stworzeniem cyfrowego mode-

lu wykrywania zagrożeń osu-
wiskowych. M.in. w Polsce na 
podstawie dokładnego zbada-
nia zjawisk geologicznych, za-
chodzących w kamieniołomie 
w Kozach, zbudowana zosta-
nie ogólnodostępna platforma 
programowa do monitoringu 
zagrożeń. Do jej stworzenia 
posłużą dane historyczne, 
meteorologiczne i geologicz-
ne wraz z odwiertami. Dzięki 
wypracowanemu w ten sposób 
modelowi oprogramowania, 
także w innych częściach Eu-
ropy będzie można stworzyć 
odpowiednie dla lokalnych 
warunków oprogramowanie, 
wykrywające zagrożenia osu-
wiskami.

Międzynarodowa konfe-
rencja odbyła się w ramach 
projektu KE Landslide „Mo-
del oceny ryzyka zagrożenia 
osuwiskami”. (ŁU)

region

Konferencja zgromadziła międzynarodowe grono specjalistów z Polski, Grecji, Bułgarii i Włoch.
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KonKuRs fiRma RoKu 2016
Starosta bielski Andrzej 
Płonka wraz z prezyden-
tem Bielska-Białej Jackiem 
Krywultem oraz prezesem 
Regionalnej Izby Handlu 
i Przemysłu w Bielsku-Bia-
łej Januszem Targoszem za-
praszają przedsiębiorstwa do 
udziału w VII edycji Kon-
kursu Firma Roku 2016 pod 
hasłem „Samorządy – Przed-
siębiorcom”.

Konkurs skierowany jest do 
przedsiębiorców Ziemi Biel-
skiej. Jak wyjaśniają organiza-
torzy, tytuł Firma Roku 2016 
ma promować szczególnie 
aktywne, dynamiczne firmy 
i będzie wyrazem uznania ze 
strony samorządów teryto-
rialnych dla ich wiodącej roli 
w rozwoju regionu. Kapitu-
ła Konkursu, w skład której 
wchodzi m.in. starosta bielski 
Andrzej Płonka, przyzna na-

grody w kategoriach Firma 
Roku 2016 Ziemi Bielskiej 
oraz Firma Roku 2016 Miasta 
Bielska-Białej. Nagrodą poza 
tytułem jest także statuetka 
Dedala, autorstwa bielskiej 
artystki Lidii Sztwiertni.

Do konkursu swoje kandy-
datury mogą zgłaszać mikro, 
małe, średnie i duże firmy dzia-
łające na terenie miasta Bieska-
-Białej oraz powiatu bielskiego. 
Zgłoszenia można składać ma-
ilem, faksem, pocztą lub osobi-
ście do 30 sierpnia w Starostwie 
Powiatowym w Bielsku-Białej, 
przy ul. Piastowskiej 40, III 
piętro pok. 329, w biurze Re-
gionalnej Izby Handlu i Prze-
mysłu w Bielsku-Białej przy ul. 
Wzgórze 19, lub też w bielskim 
Ratuszu. Szczegółowe informa-
cje, regulamin Konkursu oraz 
formularz zgłoszeniowy można 
pobrać ze strony www.powiat.
bielsko.pl. (R)

bezRobotni pomagaJą  
w Jasienicy

Blisko trzydzieści osób 
zostało czasowo zatrud-
nionych na terenie gmi-
ny Jasienica w ramach 
robót publicznych.

Zdecydowana więk-
szość z zatrudnionych 
bezrobotnych zajmuje się 
porządkowaniem i praca-
mi gospodarczymi na te-
renie wszystkich sołectw 
w gminie Jasienica, trzy 
jako pomoc administracyj-
na w Urzędzie Gminy. – 
Każdego roku zatrudniamy 
w ten sposób kilkadziesiąt 
osób z korzyścią dla obu 
stron. Bezrobotni mają 
możliwość czasowego za-
trudnienia, my, dzięki refun-
dacji z Powiatowego Urzędu 
Pracy, otrzymujemy pomoc 
przy pracach porządkowych, 
jakich nie brakuje w okre-

sie letnim – wyjaśnia wójt 
gminy Jasienica Janusz Pie-
rzyna.

Osoby zatrudnione przy 
robotach publicznych to 
najczęściej mieszkańcy 
gminy Jasienica i sąsied-
nich miejscowości. Do 
ich obowiązków zazwy-
czaj należy wykaszanie 
terenów zielonych przy 
drogach, porządkowanie, 
pomoc przy organiza-
cji imprez plenerowych. 
Czasami również drobne 
prace brukarskie, m.in. 
ekipa złożona z takich 
pracowników w ub. roku 
ułożyła chodnik przy par-
kingu w centrum Jasie-
nicy. Większość z nich 
będzie pracować do 16 
września, sześć osób – do 
końca listopada. (R)

Podczas robót bezrobotni m.in. ułożyli chodnik obok parkingu.
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nowe możliwości  
ziemi bielsKieJ

Wkraczając w nowy okres 
finansowania, Stowarzysze-
nie Lokalna Grupa Działania 
„Ziemia Bielska” przygoto-
wała „Strategię Rozwoju Lo-
kalnego Kierowanego przez 
Społeczność na lata 2016-
2023”. Głównym założeniem 
dokumentu jest wskazanie 
kierunku rozwoju regionu 
i efektów, jakie Grupa chce 
osiągnąć przy pomocy fun-
duszy unijnych.

Jak informuje Stowarzysze-
nie, ma ono zamiar prowadzić 
nabory wniosków na podejmo-
wanie i rozwój działalności 
gospodarczej, w tym tury-
styki i usług czasu wolnego, 
produktów i usług lokalnych, 
odnawialnych źródeł energii 
i ochrony środowiska, usług 
społecznych, innowacyjno-
ści. W kręgu zainteresowa-
nia pozostaje też działalność 
obejmująca budowę lub prze-
budowę ogólnodostępnej i nie-
komercyjnej infrastruktury 
turystycznej lub rekreacyjnej, 
wspieranie współpracy między 
przedsiębiorcami, promowa-
nie obszaru Lokalnej Grupy 
Działania „Ziemia Bielska”, 
wzmocnienie kapitału spo-
łecznego oraz zachowanie 
dziedzictwa lokalnego.

Propozycję Stowarzy-
szenie kieruje do osób fi-
zycznych, osób prawnych, 

a także jednostek organiza-
cyjnych nieposiadających 
osobowości prawnej, którym 
ustawa przyznaje zdolność 
prawną (np. stowarzyszeń 
zwykłych) z terenu działa-
nia Grupy. Takie podmioty 
mogą ubiegać się o dofi-
nansowanie. Na założenie 
firmy będzie można otrzy-
mać 50 tys. zł, wypłacanych 
w dwóch ratach. Z kolei 
w przypadku projektów, 
związanych z rozwojem 
firmy lub którymkolwiek 
z pozostałych wymienio-
nych działań, można będzie 
otrzymać do 300 tys. zł jako 
zwrot poniesionych kosztów.

Oprócz tego Lokalna 
Grupa Działania będzie pro-
wadzić nabory na tzw. pro-
jekty grantowe w zakresie 
od 5 do 50 tys. zł dofinan-
sowania. Ta forma skierowa-
na jest przede wszystkim do 
organizacji pozarządowych 
z obszaru objętego Strategią.

Stowarzyszenie Lokalna 
Grupa Działania „Ziemia 
Bielska” zachęca do zainte-
resowania się szczegółami 
na swojej stronie interneto-
wej www.ziemiabielska.pl, 
tam są też podane terminy 
i miejsca spotkań informa-
cyjnych. Pierwsze nabory 
wniosków Grupa przewiduje 
na jesień tego roku. (R)Ubiegłoroczny Dedal trafił do Bielskiego Parku Technologicznego lotnictwa.
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KsiążKi dla polaKów na uKRainie
Poseł Prawa i Sprawiedliwości Stanisław Pięta organizuje zbiórkę książek i innych pomocy szkolnych dla dwóch polskich szkół w Stanisławowie na Ukrainie. 

Wraz ze wspierającymi tę akcję osobami zamierza z darami wyruszyć tam na początku roku szkolnego.

Biuro Poselskie Stanisława 
Pięty organizuje ponownie 
zbiórkę polskich książek i po-
mocy dydaktycznych, skie-
rowanych do polskich szkół 
w Stanisławowie. Przed trzema 
laty też organizował taką po-
moc i brał udział w wyjeździe. 
Nawiązał wtedy kontakt z To-
warzystwem Kultury Polskiej 
im. Franciszka Karpińskiego, 
które prowadzi szkołę polską, 
działającą przy kościele w Sta-
nisławowie.

Jeszcze przed lipcową 
przerwą wakacyjną bielski 
poseł zorganizował w Sejmie 
spotkanie przewodniczącej 
Towarzystwa Wandy Ri-
dosz, na które zaprosił gru-
pę uczniów z Bielska-Białej 
i Węgierskiej Górki, zaanga-
żowanych w pomoc swoim 
rówieśnikom ze Wschodu. 
Wanda Ridosz przyjechała do 
Polski na zaproszenie Witol-
da Szpiczyńskiego, polskiego 
biznesmena i działacza polo-
nijnego, który wspiera akcję 
pomocy dla polskich szkół 
w Stanisławowie.

– Spotkanie w Sejmie było 
poświęcone zaprezentowaniu 
problemów polskiego szkolnic-
twa na Ukrainie. Była więc oka-
zja do porozmawiania o lepszej 
współpracy tamtejszych orga-
nizacji polskich z Konsulatem 
RP we Lwowie, ale także o sys-
temowym wsparciu dla nich – 
wyjaśnia poseł Stanisław Pięta. 
Dodaje, że wiele problemów 
wynika z dokonanych kilka lat 
temu zmian w finansowaniu 
polskich organizacji na Ukra-
inie. Został już przywrócony 
poprzedni, dużo lepiej spraw-
dzający się system pomocy 
finansowej za pośrednictwem 
Stowarzyszenia „Wspólnota 
Polska”, działającego przy pol-
skim Senacie.

W innym miejscu Stani-
sławowa działa jeszcze dru-
ga polska szkoła, społeczna, 
w budynku komunalnym. 
Łącznie w obu placówkach 
uczy się kilkadziesiąt polskich 
dzieci. To właśnie dla obu tych 
środowisk poseł organizuje po-
moc. – Znamy ich potrzeby. 
Choć żyją skromnie, nie ma 

po co jeździć tam z żywnością. 
Bardzo potrzebują jednak po-
mocy dydaktycznych – mówi 
poseł. Dlatego zbierane będą 
przede wszystkim polskie 
książki, głównie podręczniki, 
ale też atlasy, zeszyty, kredy, 
przybory do pisania. Wielkim 
wsparciem mogłyby się oka-
zać laptopy, choćby używane. 
Szkoły chętnie też wykorzysta-
ją środki czystości, np. mydło 
i proszki. Poseł Pięta zachęca 

również do dostarczenia pol-
skich flag.

– Pomoc naszym rodakom, 
którym się powodzi gorzej 
niż nam, a także tym, którzy 
z innych względów wyma-
gają wsparcia, jest naszym 
narodowym obowiązkiem. 
Z oczywistych względów po-
winniśmy taką pomoc nieść 
przede wszystkim Polakom 
poza wschodnimi granica-
mi kraju. Nie chodzi tylko 

o gorsze warunki materialne. 
Bardzo często Polacy na tych 
terenach napotykają na niechęć 
i szykany ze strony tamtej-
szych władz lub co najmniej 
brak systemowego wsparcia 
dla kultywowania polskości – 
wyjaśnia poseł PiS.

Stanisław Pięta podkreśla, 
że zarówno jego akcja pomocy 
dla polskich szkół w Stanisła-
wowie, jak i działalność tam-
tejszych organizacji polskich, 
sprzyja budowaniu zbliżenia 
pomiędzy Polską a Ukrainą. 
– Co warte podkreślenia, tam-
tejsi Polacy utożsamiają się 
z ukraińską państwowością, 
wielu młodych Polaków wal-
czy ramię w ramię ze swoimi 
ukraińskimi rówieśnikami 
przeciwko rosyjskiej napaści 
na wschodzie Ukrainy – wy-
jaśnia.

To nie jest pierwsza ak-
cja pomocy dla Polaków na 
Wschodzie, w którą zaanga-
żował się poseł Stanisław Pię-
ta. W poprzednich kadencjach 
z trybuny sejmowej apelował 
do Ministra Spraw Zagranicz-

nych o wprowadzenie ko-
rzystnych zasad finansowania 
Polonii i Polaków, mieszka-
jących poza granicami kraju. 
Zwrócił się też o interwencję 
u władz białoruskich, gdy 
tamtejsze KGB zatrzymało 
katolickiego księdza Włady-
sława Lazara. Zaangażował się 
również w zbiórkę pieniędzy 
na pomoc dla Polaków w Ber-
diańsku, gdzie w pierwszej ko-
lejności odczuto skutki napaści 
Rosji na Ukrainę.

Przypomnijmy, że wspiera 
też akcję zbierania pomocy 
dla polskich rodzin pod Grod-
nem na Białorusi i zamierza 
jeszcze w tym roku dotrzeć 
z zebranym wsparciem. – Po-
jechaliśmy tam w ubiegłym 
roku. Byłem bardzo zbudo-
wany zarówno tym, jak nas 
przyjęli, mimo skromnych 
możliwości, jak i ich postawą, 
ich ciężką codzienną pracą 
nad tym, aby zachować swoją 
polskość i wiarę. Dla takich 
spotkań warto angażować się 
w pomoc – przekonuje poseł 
Stanisław Pięta. (R)

Poseł Stanisław Pięta zorganizował w Sejmie spotkanie, w którym 
uczestniczyła Wanda Ridosz ze Stanisławowa na Ukrainie oraz młodzież 
z Węgierskiej Górki i Bielska-Białej. Rozmawiano o pomocy dla polskiego 
szkolnictwa na Ukrainie.
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intensywny sezon pRac
Sezon letni we wszystkich służbach i instytucjach, podległych Bielskiemu Starostwu Powiatowemu, to czas intensywnych prac remontowych i inwestycyjnych, 

zarówno na drogach, jak i w szpitalach oraz szkołach.

Jak wyjaśnia Andrzej Płon-
ka, starosta bielski, w ostatnim 
okresie docierają coraz bar-
dziej precyzyjne informacje 
na temat programów unijnych 
oraz rządowych w różnych 
dziedzinach, co oznacza, że 
służby Powiatu Bielskiego 
przyspieszyły prace przy pro-
jektach, które miałyby szansę 
na uzyskanie dofinansowania.

Przede wszystkim jed-
nak ten okres należy do 
ekip budowlanych na wielu 
frontach robót. W najlepsze 
trwają prace przy przebudo-
wie jednej z arterii Czecho-
wic-Dziedzic, ul. Traugutta. 
Pierwszy etap modernizacji 
ma zakończyć się na przeło-
mie września i października. 
Starosta zapowiada, że drugi 
etap przebudowy ulica przej-
dzie w przyszłym roku. Oka-
zuje się, że kosztorys zakładał 
dużo wyższą cenę inwestycji, 
niż okazała się ona po prze-
targu, starosta ma nadzieję, że 
przynajmniej część zaoszczę-
dzonych pieniędzy, pochodzą-
cych z Narodowego Programu 
Przebudowy Dróg Lokalnych, 
będzie można przeznaczyć 
właśnie na dofinansowanie 
drugiego etapu.

Podobne dofinansowanie 
otrzymała przebudowa ciągu 
dróg powiatowych, przebie-
gającego przez Buczkowice, 
Godziszkę i Kalną. W tym 
wypadku również prace już 
się rozpoczęły, termin zakoń-
czenia robót, zaplanowany 
na listopad, prawdopodobnie 
będzie wcześniejszy, również 
na przełomie września i paź-
dziernika.

Z budżetu państwa współ-
finansowana jest również bu-
dowa dwóch nowych mostów 
w Bestwinie na ul. Kościelnej. 
Z kolei z pieniędzy pochodzą-
cych z Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich w dużej 
mierze zostanie wykonana 
przebudowa ul. Janowickiej. 

Starosta zabiega, aby również 
z PROW pochodziło dofi-
nansowanie do dokończenia 
przebudowy ul. Kardynała 
Wojtyły w Czańcu, do granic 
powiatu bielskiego w An-
drychowie. W obu przypad-
kach koszt inwestycji wynosi 
ok. 3 mln zł, z czego 2 mln 
zł powiat miałby otrzymać 
w formie dofinansowania 
z programu.

Warto wspomnieć, że roz-
poczęło się projektowanie 
bardzo ważnej dla Czecho-
wic-Dziedzic tzw. obwodni-
cy północnej. Łączyłaby ona 
zbudowaną w ub.roku drogę 
wokół terenu lotniska i pół-
nocnymi obrzeżami miasta, 
poza terenem o intensywnej 
zabudowie, łączyłaby się 
z Drogą Krajową nr 1. Przy 
tej okazji powstałby most na 
Białce, który od wschodu po-
łączyłby lotnisko z Kaniowem 
i przyszłą drogą na Jawiszo-
wice.

Starostwo powiatowe za-
mierza przebudować drogę 
od ronda w Mazańcowicach 
przez Międzyrzecze Dolne 

w gminie Jasienica do Ligoty 
w gminie Czechowice-Dzie-
dzice. Z tego powodu zleciło 
przygotowanie projektu na 
pierwszy etap przebudowy, 
który obejmie odcinek z Ma-
zańcowic do skrzyżowania 
w Międzyrzeczu.

Ten letni sezon budowla-
ny intensywnie wykorzystują 
również administracje szpi-
tali podlegających staroście. 
Andrzej Płonka wyjaśnia, 
że prace są niezbędne przed 
przyszłorocznym kontrak-
towaniem usług na kolejne 
pięć lat. Toteż w najbliższych 
miesiącach szpitale czekają 
bardzo kosztowne inwestycje. 
W Szpitalu Pediatrycznym 
trzeba wymienić tomograf 
z myślą o dziecięcym Szpital-
nym Oddziale Ratunkowym. 
Starosta zaznacza, że poja-
wiła się szansa, aby połowę 
z potrzebnej kwoty 3 mln zł 
otrzymać na urządzenie z bu-
dżetu państwa. Trwa również 
adaptacja nieczynnego przez 
wiele lat pawilonu na terenie 
kompleksu szpitalnego. Obok 
innych potrzebnych oddzia-

łów w nowym pawilonie 
powstanie oddział psychia-
trii dziecięcej. Jak podkreśla 
Andrzej Płonka, będzie to 
pierwsza psychiatria dzie-
cięca w regionie, która za-
pewni kompleksową opiekę 
w tej dziedzinie medycyny 
małym pacjentom.

Jednocześnie trwa ada-
ptacja pawilonów i budowa 
nowych w Specjalistycznym 
Psychiatrycznym Zespole 
Opieki Zdrowotnej w Olszów-
ce. Prace mają zakończyć się 
w czerwcu 2017 r., dzięki 
temu szpital będzie mógł zło-
żyć kompleksową ofertę le-
czenia psychiatrycznego dla 
dorosłych z całego regionu.

Przypomnijmy również, 
że trwają prace remontowe 
w szkołach w Czechowi-
cach-Dziedzicach. W tzw. 
resortówce, czyli kompleksie 
Zespołu Szkół Technicznych 
i Licealnych przy ul. Traugut-
ta, rozpoczęto już generalne 
remonty, obejmujące kory-
tarze, szatnię, sale lekcyjne, 
podłogi, zostaną tu wymie-
nione drzwi, instalacje elek-

tryczne i sanitariaty. Koszt 
prac przewidziano na 1,6 
mln zł. Dzięki temu budynek 
będzie gotowy na pomiesz-
czenie drugiej czechowickiej 
szkoły zawodowej, „Silesii”. 
Jak tłumaczy starosta Andrzej 
Płonka, niezwykle ważną czę-
ścią inwestycji w resortówce 
będzie budowa warsztatów 
szkolnych. Na ten cel sta-
rostwo powiatowe uzyskało 
fundusze z Urzędu Marszał-

kowskiego w ramach projek-
tu „Infrastruktura kształcenia 
zawodowego”. Rozpoczyna 
się też nie mniej ważny re-
mont dotychczasowej siedziby 
szkoły „Silesia”, w której od 
września rozpoczną naukę nie-
pełnosprawne dzieci. Remont 
ma właśnie dostosować budy-
nek do możliwości poruszania 
się i korzystania z niego przez 
osoby na wózkach inwalidz-
kich. (ŁU)

powiAt bielski

andRzeJ płonKa,
starosta bielski:

Okres letni w oczywisty sposób zawsze 
wykorzystujemy do przeprowadzenia 
inwestycji i remontów w podlegających 
nam instytucjach i obiektach. czasami 
zapomina się, za jak wiele dziedzin na-
szego życia w gminach okalających Biel-
sko-Białą odpowiada Bielskie Starostwo 

Powiatowe. a podlegają nam zarówno szpitale, wiele szkół ponadgim-
nazjalnych, ulice ważne dla systemu drogowego na terenie powiatu.
Biorąc pod uwagę stosunkowo niewielkie kwoty, napływające do budże-
tu powiatowego, musimy zdobywać pieniądze w funduszach zewnętrz-
nych, a także dokonywać zmian organizacyjnych, czasami wręcz typowo 
menadżerskich. Wszystko po to, aby pieniędzy wystarczało nie tylko 
na bieżącą działalność, ale i na rozwój w podległych nam dziedzinach.
I cieszy mnie to, że z roku na rok pod tym względem sytuacja się po-
prawia, choć czasami te korzystne zmiany można dostrzec dopiero z 
perspektywy lat. Tego wszystkiego nie udałoby się osiągnąć w poje-
dynkę, siłami samego powiatu, czy jego zarządu. Bez współdziałania 
z władzami państwowymi i wojewódzkimi, a przede wszystkim z sa-
morządami te efekty byłyby dużo skromniejsze.

Po inwestycjach w głównym gmachu Szpitala Pediatrycznego, przeprowadzonych w ostatnich latach, rozpoczęto 
remont i adaptację w kolejnym bloku tej placówki.

Trwają prace remontowe w placówkach oświatowych w czechowicach-
-Dziedzicach, podlegających Bielskiemu Starostwu Powiatowemu.

zadania powiatu
Powiaty stanowią drugi stopień samorządu terytorialnego, po gminach. 
W przypadku Bielska-Białej miasto jest zarazem gminą, a jednocześnie 
powiatem (tzw. powiat grodzki, a więc miasto na prawach powiatu), 
zaś wszystkie gminy wokół miasta wchodzą w skład bielskiego powiatu 
ziemskiego z siedzibą przy ul. Piastowskiej. Powiaty zarządzają tymi 
zadaniami, których większość gmin nie byłaby w stanie zrealizować 
samodzielnie lub byłoby to kosztowne czy kłopotliwe. Do takich zadań 
należy np. transport międzygminny, administracja drogami przeloto-
wymi, łączącymi różne części regionu, zarządzanie kryzysowe, szkolnic-
two ponadgimnazjalne, szpitale. administracja Bielskiego Starostwa 
Powiatowego zajmuje się również wydawaniem praw jazdy i dowodów 
rejestracyjnych mieszkańcom gmin powiatu bielskiego, zezwoleń na 
budowę, organizacją opieki społecznej. Bielskiemu Starostwu Powia-
towemu podlegają m.in. bielskie szpitale, psychiatryczny oraz Szpital 
Pediatryczny, Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, a 
także szkoły techniczne i liceum w czechowicach-Dziedzicach, Szkoła 
Mistrzostwa Sportowego w Buczkowicach, czy domy opieki społecznej.

Nowy most przy ul. Kościelnej w Bestwinie znacznie ułatwi przejazd przez 
tę miejscowość.

Przebudowa ciągu dróg powiatowych, przebiegającego przez Buczkowice, 
Godziszkę i Kalną otrzymała dofinansowanie z programu krajowego.
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suKces oRKiestRy
Młodzieżowa Orkiestra Dęta w Kozach ponownie dowiodła swojego muzycznego kunsztu. Na 

prestiżowym ogólnopolskim festiwalu w Inowrocławiu zapracowała na wyróżnienie, w nagrodę 

występując w koncercie galowym z zespołem Vox.

Ogólnopolski Festiwal Mło-
dzieżowych Orkiestr Dętych 
w Inowrocławiu, który odbył 
się już w 44. edycji zainau-
gurował uroczysty przemarsz 
wszystkich uczestniczących 
w imprezie zespołów. Po przej-
ściu do estrady koncertowej 
rozpoczęły się występy. Każda 
z orkiestr prezentowała własny 
repertuar, obowiązkowo mu-
siała jednak przedstawić swoją 
aranżację utworu „Bananowy 
song” grupy Vox, gwiazdy te-
gorocznego festiwalu.

Występ Młodzieżowej Or-
kiestry Dętej z Kóz oceniono 
wysoko, przyznając jej trze-
cie miejsce. Ponadto kozianie 
zostali wyróżnieni za musztrę 
paradną, a sekcje perkusyjną 
i basową zaproszono do fi-

nałowego koncertu wspólnie 
z muzykami Vox. – To nasz 
największy sukces w dotych-
czasowej historii występów 
na inowrocławskim festiwa-
lu, który ma swoją uznaną 

renomę – mówi kapelmistrz 
koziańskiej orkiestry Stani-
sław Wróbel.

Orkiestra w obecnym kształ-
cie działa aktywnie od początku 
lat 90., szkoląc z powodzeniem 

młodych adeptów, w wieku już 
od szkoły podstawowej. Zaję-
cia w Domu Kultury w Kozach 
odbywają się w kilku sekcjach 
– gry na flecie, klarnecie, sak-
sofonie, trąbce, instrumen-
tach perkusyjnych, puzonie 
i tubie, tenorze i w musztrze 
paradnej. Muzycy pojawiają 
się w różnych miejscach Kóz 
z okazji choćby święta pierw-
szomajowego, odwiedzają też 
sympatyków orkiestry podczas 
ogólnopolskich tras koncerto-
wych, uczestniczą w uroczysto-
ściach kościelnych, gminnych, 
czy powiatowych. – Podczas 
każdego występu chcemy za-
grać tak, aby wzbudzać uczucia 
i trafiać do serc naszych słucha-
czy – podkreśla kapelmistrz 
Stanisław Wróbel. (RaF)

galeRia na waKacJe

Dzieci, młodzież, ale 
też dorośli, często także 
seniorzy, w tym kuracjusze 
– w Galerii „Na Zdrojo-
wej” w Jaworzu właściwie 
codziennie można spotkać 
zainteresowanych sztuką. 
Placówka zapewnia atrakcje 
dla mieszkańców i gości, 
przyjeżdżających do tej uro-
kliwej miejscowości.

Galeria, działająca pod 
opieką Ośrodka Promocji 
Gminy Jaworze, organizuje 
przede wszystkim zajęcia 
i warsztaty artystyczne, 
które prowadzą doświad-
czeni i kreatywni instruk-
torzy. Nic dziwnego, że na 
wyrabianie przedmiotów 
z papieru, gliny, ceramiki, 
zajęcia bibułkarskie, flory-
styczne, plastyczne i wiele 
innych, chętnie przychodzą 

uczestnicy w różnym wieku, 
w tym często także kuracju-
sze jaworzańskiego sanato-
rium.

– Galeria pełni także 
rolę punktu informacji tury-
stycznej. Zlokalizowana jest 
w takim miejscu, że łatwo do 
niej trafić, toteż dobrze służy 
promowaniu naszej miejsco-
wości – wyjaśnia wójt Jawo-
rza Radosław Ostałkiewicz. 
Wójt podkreśla, że oprócz 
zajęć i warsztatów, placów-
ka regularnie organizuje 
wystawy artystów, związa-
nych z regionem, nie tylko 
z samego Jaworza, lecz także 
z sąsiednich miejscowości.

Do końca wakacji Gale-
ria „Na Zdrojowej” planuje 
kolejne zajęcia. Warto zapo-
znać się z jej działalnością na 
jej profilu na Facebooku. (R)

Jedne z licznych zajęć w Galerii „Na Zdrojowej”.
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besKidzKie święto folKloRu

Od 6 do 14 sierpnia po-
trwa tegoroczna 53. edycja 
Tygodnia Kultury Beskidz-
kiej. Tradycyjnie impreza ta 
pełna będzie atrakcyjnych 
występów muzycznych 
i wydarzeń towarzyszących.

W środku sezonu letnie-
go od przeszło pół wieku 
odbywa się impreza kultu-
ralna, obejmująca zasięgiem 
region Podbeskidzia, Śląska 
Cieszyńskiego, Żywiecczy-
zny, jak i części Małopolski. 
Co roku, by zaprezentować 
swoją tradycyjną muzykę 
i kulturę, na Tydzień Kul-
tury Beskidzkiej przyjeż-
dżają zespoły z najdalszych 
zakątków świata. Podczas 
tegorocznego spotkania 
folklorystycznego, na sce-
nach w Szczyrku, Biel-
sku-Białej, Wiśle, Żywcu, 
Istebnej, Ujsołach, Oświę-
cimiu i Makowie Podha-
lańskim, wystąpi 17 kapel 
zagranicznych z trzech kon-
tynentów – Europy, Afryki 

i Ameryki Północnej. Udział 
zapowiedziały zespoły mu-
zyki ludowej z Czarnogóry, 
Chorwacji, Grecji, Słowa-
cji, Turcji, Francji, Serbii, 
Wielkiej Brytanii, Włoch, 
Węgier, Albanii, Bułgarii, 
Hiszpanii, Ukrainy, Bo-
śni i Hercegowiny, Egiptu 
oraz Meksyku.

O bogaty program ar-
tystyczny zadbają także 
zespoły polskie, w tym re-
prezentujące powiat bielski 
– z Bestwiny, Jasienicy, 
Jaworza, Mesznej, Ryba-
rzowic, Szczyrku, czy Wi-
lamowic. Wspólnie z gośćmi 
z zagranicy daje to łącznie 
ponad 4 tys. wykonawców.

Tydzień Kultury Be-
skidzkiej, uznawany za 
święto beskidzkich górali, 
to również liczne i barwne 
korowody, przemierzające 
ulice miejscowości, prezen-
tacje uczestników, wystawy 
i kiermasze twórczości ludo-
wej. (RED)

Fo
to

: a
rc

h.
 M

at
. P

ra
so

w
e

Fo
to

: a
rc

h.
 D

k w
 ko

za
ch

lipcowe biesiadowanie
Charakter festynowych spotkań 

mieszkańców miały dwie imprezy 
w gminie Wilamowice, które w lipcu od-
były się w Starej Wsi i Hecznarowicach.

Początkiem miesiąca w Starej Wsi od-
był się festyn w plenerze, którego organi-
zatorem była Ochotnicza Straż Pożarna. 
Uczestnikom wydarzenia zaprezentowała 
się wpierw miejscowa orkiestra dęta, na-
stępnie swój kunszt aktorski i taneczny 
w autorskim programie zademonstrował 
zespół Pieśni i Tańca „Tradycja”. Pu-
bliczność podziwiała także z uwagą pokaz 
pierwszej pomocy oddziału Maltańskiej 
Służby Medycznej z Kęt wraz z grupą 
strzelców z Oświęcimia. Podczas festynu 
każdy mógł indywidualnie dowiedzieć 
się, jak postępować w sytuacjach zagroże-
nia życia, ćwicząc na fantomie. Ostatnim 

punktem intensywnej soboty w Starej Wsi 
była zabawa taneczna z zespołem „Ma-
xim” z Pisarzowic. Repertuar muzyczny 
wzbogacono efektowną wyrzutnią dymu, 
która jest już stałym punktem starowiej-
skich festynów.

Tydzień później, w sobotę 9 lipca, 
w Hecznarowicach mieszkańcy gminnych 
sołectw spotkali się na siódmej edycji 
„Lipcowego Biesiadowania”. Wystąpiły 
tu mażoretki „Nemezis” i „Wiraże” oraz 
zespół regionalny „Echo” wraz z Kołem 
Gospodyń Wiejskich z Hecznarowic. 
O doskonałe humory świętujących zadbał 
również kabaret „Nasza Paczka”. Zwień-
czeniem imprezy był występ Młodzieżowej 
Orkiestry Dętej OSP Hecznarowice. Prócz 
strażaków w organizację tegorocznego bie-
siadowania włączył się Miejsko-Gminny 
Ośrodek Kultury w Wilamowicach. (SS/JW)

gwiazdy 
na dniach 
czechowic

Na zakończenie wakacji tego-
roczne Dni Czechowic-Dziedzic 
uświetnią znane gwiazdy muzycz-
ne. Na stadionie Miejskiego Ośrod-
ka Sportu i Rekreacji zabrzmią 
m.in. dźwięki Boney M. oraz Va-
rius Manx.

Święto Czechowic-Dziedzic 
zaplanowano na ostatni weekend 
okresu wakacyjnego – sobotę i nie-
dzielę 27-28 sierpnia. Szczególnie 
atrakcyjnie zapowiadają się kon-
certy muzycznych gwiazd. Varius 
Manx w Czechowicach pojawi się 
z powracającą na scenę Kasią Stan-
kiewicz na czele. Zespół rockowy, 
znany z takich przebojów, jak „Orła 
cień”, czy „Ruchome piaski”, odby-
wa w tym roku jubileuszową trasę 
koncertową, towarzyszącą 25-leciu 
jego istnienia. Będzie można usły-
szeć również najnowszy singiel gru-
py „Ameryka”.

Swoich fanów przyciągnie za-
pewne także legendarny zespół 
disco Boney M., który na scenie 
muzycznej funkcjonuje już od 40 
lat, wielokrotnie występując w tym 
czasie w Polsce. Dobrą muzykę słu-
chaczom na czechowickim święcie 
zapewnić mają także grupy The Ani-
mators, Rocker Soul, czy Eurocats.

Organizatorzy Dni Czechowic-
-Dziedzic zadbali ponadto o inne 
atrakcje. Odbędzie się pokaz go-
towania popularnego śląskiego 
kucharza Remigiusza Rączki, 
a Steffen Möller w roli prowadzą-
cego uświetni dzień poświęcony 
Hiddenhausen, miastu partnerskie-
mu Czechowic. (R)

iii JosiynicKi  
żniwowani

Wójt Gminy Jasienica Janusz Pierzyna, 
Starosta Bielski Andrzej Płonka oraz Gmin-
ny Ośrodek Kultury w Jasienicy zapraszają 
w sobotę 30 lipca na teren przy kompleksie 
sportowym Drzewiarz w Jasienicy na III Jo-
siynicki Żniwowani.

W programie jak zwykle znalazło się dużo 
atrakcji i widowiskowych konkurencji, przede 
wszystkim turniej żniwowania metodami trady-
cyjnymi. Drużyny wystąpią m.in. w zawodach 
żęcia sierpem, koszenia kosą, młócenia cepem, 
klepania kosy. Na scenie z kolei wystąpią Zespół 
Regionalny „Dudoski”, a także zespół „Happy 
Folk”. Szereg atrakcji dla dzieci i młodzieży 
zapewni Obóz Drużyny Południe. Impreza roz-
pocznie się o godz. 13., wstęp wolny. Szczegó-
łowe informacje można znaleźć stronie na www.
gokjasienica.pl. (R)

wyRóżnienie 
dla Książnicy 
besKidzKieJ

Książnica Beskidzka zdobyła 
wyróżnienie w ogólnopolskim 
konkursie „Tydzień Bibliotek 
2016”, zorganizowanym przez 
Zarząd Główny Stowarzyszenia 
Bibliotekarzy Polskich.

Bielska biblioteka nagro-
dę otrzymała za realizację 
projektu „Kryminalna Noc”, 
którą zorganizowano 14 maja 
w ramach „Nocy z kulturą 
w Bielsku-Białej”. Nagrodę 
w konkursie stanowią książki, 
zaś pamiątkowy dyplom zosta-
nie wręczony 15 września na 
gali w Opolu. (BK)



8 BESKIDZKA
gazeta

www.gazetabeskidzka.plLIPIEC 2016

bezpiecznieJ  
dla pieszych

Bestwina to kolejna gmina, która ten sezon wakacyjny postanowiła wykorzystać na 

nowe inwestycje i przebudowy, a także przygotowania dokumentacji dla kolejnych 

remontów. Robotami zostały objęte m.in. drogi, wodociągi i placówki oświatowe.

Wśród najważniejszych 
wiadomości budowlanych 
tego sezonu należy wymienić 
przyznanie pieniędzy na prze-
budowę ponadkilometrowego 
odcinka ul. Janowickiej w Be-
stwinie. Jak podkreśla wójt 
gminy Bestwina Artur Beniow-
ski, przebudowa oprócz prac 
poprawiających jakość jezdni, 
obejmie też pobocza, a przede 
wszystkim powstaną chodniki 
wzdłuż drogi. Ten rejon gminy 
jest bowiem gęsto zamieszka-
ny, tymczasem ruchliwa ul. 
Janowicka jest kręta i stosun-
kowo wąska. – Zwłaszcza zimą 
i jesienią stwarza to zagrożenie 
dla pieszych. Dlatego cieszymy 
się, że zostały nam przyznane 
fundusze i wiosną będziemy 
mogli przystąpić do przebu-
dowy – mówi wójt Artur Be-
niowski.

Najbliższe miesiące zostaną 
przeznaczone na przygotowa-
nie kompletnej dokumentacji 
i przeprowadzenie przetargów, 
wójt liczy, że w ciągu kolejnego 
roku uda się inwestycję zakoń-
czyć. Dofinansowanie pochodzi 
z Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich, część wyłoży budżet 
Gminy Bestwina, resztę Po-
wiat Bielski.

W najbliższym czasie ru-
szy z kolei przebudowa ul. 
Podzamcze w Bestwinie. Sa-
morząd otrzymał już promesę 
na gruntowny remont odcinka, 
liczącego ok. 1 km. Przebudo-
wana zostanie jezdnia, będą 
tam utwardzone pobocza, a od 
strony rzeki drogę odgrodzą ba-
rierki. Prace potrwają do końca 
tego roku, całość kosztować ma 
ok. 800 tys. zł, z tego 600 tys. 
zł pochodzić będzie z budże-
tu państwa.

Modernizacja czeka też odci-
nek ul. Magi od kościoła do ul. 
Braci Dudów w Bestwince. Ta 

ostatnia została przebudowana 
już dwa lata wcześniej z fun-
duszy krajowych na naprawę 
szkód popowodziowych. Jak 
wyjaśnia Artur Beniowski, choć 
obecnie remontowany odcinek 
jest krótki, to jednak znacznie 
ułatwi mieszkańcom Bestwinki 
dojazd do swoich domów.

Wakacje to oczywiście rów-
nież najlepszy okres na prowa-
dzenie inwestycji w placówkach 
oświatowych. Przypomnijmy, 
że z myślą o zwiększeniu 
miejsc w przedszkolach wójt 
Beniowski postanowił o ada-
ptacji pomieszczeń w placów-

ce w Kaniowie. Prace, na które 
z budżetu Gminy Bestwina zo-
stanie przeznaczonych 200 tys. 
zł, już ruszyły. Obejmują m.in. 
wymianę instalacji grzewczej 
wraz z zakupem nowego pieca 
centralnego ogrzewania. Dzię-
ki remontowi w nowym roku 
szkolnym zostanie przyjętych 
dodatkowo 20-25 dzieci.

Ekipy budowlane prowadzą 
też prace przy wymianie po-
krycia dachowego na jednym 
ze skrzydeł szkoły w Bestwi-
nie. Te roboty pochłoną ok. 
70 tys. zł z budżetu Gminy 
Bestwina. Z kolei inne, duże 
zadanie inwestycyjne czeka na 
akceptację funduszy, rozdzie-
lonych w ramach Zintegrowa-
nych Inwestycji Terytorialnych, 
programu unijnego dla regionu 
Podbeskidzia. Mowa o termo-
modernizacji kompleksu szkol-
nego w Bestwince, jednego 
z największych w całym re-
gionie. Przebudowa pochło-
nęłaby nawet 4 mln zł, z tego 

85 proc. stanowiłyby fundusze 
unijne. – Rozstrzygnięcie w tej 
sprawie zapadnie w najbliż-
szych tygodniach. Biorąc pod 
uwagę skalę przedsięwzięcia, 
w pierwszej kolejności będzie-
my musieli wraz z wykonawcą 
dokładnie wszystko zaplanować 
– wyjaśnia Artur Beniowski. Ze 
względu na trwający rok szkol-
ny i koniec sezonu budowlane-
go, większości prac nie będzie 
można przeprowadzić od razu, 
lecz zaplanować je na kolejne 
wakacje. (ŁU)

gminA bestwinA

aRtuR  
beniowsKi,
wójt gminy Bestwina:

W czasie tego sezonu letniego 
na terenie gminy Bestwina uda 
nam się przeprowadzić sporo re-
montów i inwestycji. ale szcze-
gólnie cieszy to, że nareszcie 
można zaplanować roboty na 
kolejny okres, zwłaszcza te przy 
głównych szlakach komunika-
cyjnych, prowadzących przez 
naszą gminę. W ten sposób 
zmodernizowana zostanie ul. 
Janowicka. Nie da się przecenić 
tej długo oczekiwanej inwesty-
cji dla poprawy bezpieczeństwa, 
przede wszystkim pieszych, co 
stanie się dzięki budowie w tym 
miejscu chodników. Dzięki temu 
zrealizujemy nasze plany, aby 
przy wszystkich głównych dro-
gach w terenie zabudowanym 
były chodniki.
ale życie weryfikuje plany i mu-
simy szybko pomyśleć o budo-
wie chodników na odcinku ok. 
kilometra ul. Witosa pomiędzy 
Bestwiną i Bestwinką. Jeszcze 
niedawno były tam pola, dziś 
intensywnie teren zostaje zabu-
dowany nowymi domami. Stąd 
też wzrastający ruch pieszych 
w tym miejscu wymaga naszej 
reakcji i budowy chodnika na 
brakującym odcinku.
Warto podkreślić, że ul. Janowic-
ka to droga powiatowa i prze-
budowę prowadzimy wspólnie 
ze Starostwem. Zdobyliśmy 
pieniądze z unijnego progra-
mu i Gmina Bestwina będzie 
nadzorować inwestycję. Taka 
współpraca jest bardzo ważna, 
razem ze Starostwem myślimy 
już o wspólnym zdobyciu fundu-
szy i przebudowie skrzyżowania 
ul. Janowickiej z Krakowską w 
Bestwinie. W tym miejscu po-
wstałoby rondo, drugie w naszej 
gminie. Pierwsze się sprawdziło, 
przede wszystkim w godzinach 
szczytu, dlatego chcemy i w tym 
nowym miejscu stworzyć podob-
ny układ komunikacyjny.

waKacyJny maRaton 
teatRalny

W każdy wtorek lipca w samo południe Gminna 
Biblioteka Publiczna w Bestwinie zapraszała naj-
młodszych widzów na spektakl teatralny.

Spotkania młodych widzów z przedstawieniami 
Biblioteka zorganizowała jako Wakacyjny Maraton 
Teatralny. – Spektakle cieszyły się dużą frekwencją, 
nasi najmłodsi mieszkańcy mieli okazję spędzić cie-
kawie czas – wyjaśnia wójt gminy Bestwina Artur 
Beniowski. Dla dzieci zostały przygotowane przed-
stawienia „Przygody Misia Podróżnika”, „Wojtek 
Strażak” oraz „Kotek i Kogutek” Teatru „Duet”, 
a także „Pod Starym Wawelem przygód bez liku” 
Teatru „Maska”, również z Krakowa.

wędKaRsKie oczKo

Drużyna z Oświęcimia wygrała I Drużynowe 
Zawody Wędkarskie o Puchar Wójta Gminy Be-
stwina, przeprowadzone na urokliwym i pełnym 
ryb akwenie Oczko w Kaniowie.

Zawody zorganizowało Stowarzyszenie Wędkar-
skie „Kaniowski Karp Królewski”. Wzięło w nich 
udział siedem drużyn, oprócz gospodarzy, także 
zawodnicy z Oświęcimia, Goczałkowic-Zdroju, 
Czechowic-Dziedzic, Pszczyny, Pogórza i Łazów 
w gminie Jasienica. Zwyciężyli oświęcimianie przed 
drużyną gospodarzy, trzecie miejsce zajęli węd-
karze ze Stowarzyszenia Wędkarskiego „Rontok” 
z Goczałkowic.

Jak dotąd kaniowskie Stowarzyszenie organizo-
wało podobne zawody tylko dla swoich członków, 
a także dla dzieci z regionu. Otwarte zawody dla 
drużyn z całego regionu przeprowadzono po raz 
pierwszy z myślą o promowaniu zarówno samego 
karpia kaniowskiego, Stowarzyszenia, słynącego 
z doskonałych akwenów i dużej troski, którą ota-
czane są własne zasoby wodne, jak i wyjątkowych 
walorów przyrodniczych Kaniowa. – To rzeczywi-
ście doskonała promocja dla naszej gminy i samego 
Kaniowa. Warto podkreślać, jak wyjątkowe jest to 
miejsce – mówił wójt gminy Bestwina Artur Be-
niowski, pod którego patronatem odbyła się impre-
za, gratulując jednocześnie i wręczając ufundowaną 
nagrodę. (R)
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Przedstawienia w Gminnej Bibliotece Publicznej  
w Bestwinie dzieciom przypadły do gustu.
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W zawodach wędkarskich wzięło udział siedem drużyn  
z regionu.

wodociągi wymieniane
Przypomnijmy, że trwają również prace związane z wymianą sieci wodo-
ciągowej w Kaniowie, zbudowanej z rur azbestowych. Po rozstrzygnięciu 
przetargu okazało się, że w stosunku do zakładanego kosztorysu uzyskano 
oszczędności. W połączeniu z pieniędzmi, pochodzącymi z umorzeń z 
funduszu ekologicznego, i dodatkowych kwot z budżetu Gminy Bestwina, 
uda się w tym roku wymienić dłuższy odcinek sieci. Wymieniony zostanie 
wodociąg w rejonie ul. Jawiszowickiej, co początkowo Gmina Bestwina 
planowała wykonać w przyszłym roku.

Długo oczekiwana przebudowa ul. Janowickiej w Bestwinie rozpocznie się  
w przyszłym roku.

Dzięki pracom adaptacyjnym w przedszkolu w Kaniowie w nowym roku 
szkolnym będzie można przyjąć kolejną dwudziestkę dzieci.
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XXii lato zabawy
Setki mieszkańców Jasienicy i sąsiednich miejscowości przez dwa dni minionego weekendu bawiło się 

na terenie Drzewiarza podczas XXII Lata w Jasienicy.

Gości  przywita ł  wój t 
gminy Jasienica Janusz Pie-
rzyna wraz z przewodniczą-
cym Rady Gminy Janem 
Bateltem. – Cieszę się, że 
z roku na rok coraz liczniej 
uczestniczycie w naszym 

wspólnym święcie, na któ-
rym mamy okazję zarówno 
dobrze się bawić, jak i zoba-
czyć ważny fragment naszej 
tradycji – mówił wójt, na-
wiązując do programu Lata 
w Jasienicy, w którym wystą-

piły zespoły regionalne oraz 
grające muzykę współczesną. 
Na scenie wystąpiły zespo-
ły regionalne: Grodźczanie, 
Bierowianie, Dudoski, Blach 
Kapela, Jasieniczanka, Echo 
Bielowicka, Orkiestra Dęta 

z Jasienicy. Wieczorami dla 
uczestników imprezy wystą-
piły zespoły, grające muzykę 
taneczną. 

Imprezie towarzyszył 
też zlot pojazdów zabytko-
wych. (R)

gminA jAsienicA

mosty zamiast bRodów
Od piątku 15 lipca mieszkań-
cy ul. Sarniej w Międzyrze-
czu Górnym  mogą dojechać 
do swych domów przez nowy 
most. 

Przypomnijmy, że prace 
przy budowie mostu na ul. Sar-
niej w Międzyrzeczu Górnym 
ruszyły w marcu tego roku. 
– Budowa mostu dla miesz-
kańców tego rejonu oznacza, 
że ich dojazd do ich parcel 
będzie teraz dużo łatwiejszy 
– podkreśla wójt Janusz Pie-
rzyna. Wybudowano go przy 
zjeździe z ul. Centralnej, głów-
nej drogi, prowadzącej przez 
Międzyrzecze Górne. W tym 
miejscu był tylko bród, więc 

kiedy miejscowy potok wzbie-
rał, mieszkańcy ul. Sarniej 
musieli dojeżdżać do swych 
domów skomplikowaną trasą 
od strony ul. Spacerowej. Pie-
si mieli możliwość przejść na 
drugi brzeg po wąskiej kładce 
nad potokiem.

Nowy most ma 7 metrów 
szerokości i 11 metrów dłu-
gości, dzięki temu miną się na 
nim samochody jadące z prze-
ciwnych kierunków. Cały 
projekt został sfinansowany 
z budżetu gminy w kwocie ok. 
300 tys. zł.

Jednocześnie trwa budowa 
mostu drogowego na Jasionce 
przy ul. Szkolnej w Jasienicy. 
Dotację na budowę w wyso-

kości 420 tys. zł pozyskał wójt 
jako tzw. promesę z Minister-
stwa Spraw Wewnętrznych 
i Administracji na usuwanie 
skutków powodzi. – Starali-
śmy się o przyznanie tej do-
tacji. To finansowe wsparcie 
pozwoli nam na powiększenie 
skali inwestycji drogowych 
w naszej gminie – wyjaśnia 
wójt Jasienicy Janusz Pierzy-
na. Most zastąpi obecną kład-
kę przy ul. Szkolnej, z której 
korzystają piesi i niewielkie 
samochody. Nowy most bę-
dzie miał blisko 16 m długości 
i ponad 7 m szerokości, w tym 
5 m jezdni. Dla bezpieczeń-
stwa pieszych powstanie na 
nim chodnik. Wraz z mostem 

zostanie naprawiona droga na 
odcinku 100 m. Nowa kon-
strukcja zacznie służyć miesz-
kańcom gminy najpóźniej pod 
koniec października.

Jednocześnie trwają bieżące 
remonty dróg. W większości so-
łectw w tym roku Gmina Jasieni-
ca przeznaczyła na to już ponad 
175 tys. zł. Wójt Janusz Pierzy-

na wynegocjował w dobrej ce-
nie zakup tzw. kory asfaltowej, 
która została wykorzystana na 
poprawę nawierzchni ulic we 
wszystkich sołectwach. (R)
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Most w Międzyrzeczu zastąpił zwykły bród, z którego nie zawsze można było korzystać.
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trAdycje

Jubileusz Kół gospodyń
Przez dwa dni w ostatni weekend czerwca w Dzięgielowie pod Cieszynem panie z kilkudziesięciu Kół Gospodyń Wiejskich z naszego regionu świętowały 

150-lecie powstania Kół na ziemiach polskich.

Impreza „Regionalne Spo-
tkania z Tradycją – Jubileusz 
150-lecia Kół Gospodyń Wiej-
skich” zorganizowana została 
przez Związek Rolników, Kó-
łek i Organizacji Rolniczych 
w Bielsku-Białej, do którego 
należą koła gospodyń. Jak 
wyjaśnia Danuta Kożusznik, 
prezes Zarządu Rejonowego 
Związku, głównym celem 
uroczystości jubileuszowych 
było zaprezentowanie bogatej 
historii i dorobku społecznego, 
kulturalnego oraz gospodarcze-
go Kół Gospodyń Wiejskich 
z całego regionu. Organizato-
rom zależało również na pro-
mocji dziedzictwa kulturowego 
obszarów wiejskich, w tym 
wielowiekowych tradycji, ob-
rzędów, strojów oraz potraw.

Ważnym celem była też 
promocja aktywnych postaw 
społecznych, pokazujących, że 
poprzez zaangażowanie, bez-
interesowną pracę społeczną, 
integrację i współpracę moż-
na zrealizować wiele trudnych 
działań. Była to promocja ob-
szarów wiejskich Podbeskidzia 
i jej bogactwa kulturowego, 
w celu zwiększenia atrakcyj-
ności turystycznej regionu i in-
tegracji społeczności wiejskiej.

Impreza miała charakter ple-
nerowy, połączony z występa-
mi zespołów KGW, stoiskami 
z rękodziełem, wyrobami ku-
linarnymi, kronikami KGW. 
Atrakcją była też wieczorna 
biesiada świętojańska przy 
ognisku. Pojawiły się także 
stoiska instytucji i firm pracu-
jących na rzecz rozwoju obsza-
rów wiejskich. Do przeglądu 
Zespołów KGW zaproszono 30 
najlepszych grup śpiewaczych 
i tanecznych oraz kabaretowych 
KGW, w tym ok. 800 osób wy-
stępujących, prezentujących 

folklor cieszyński, śląski, góral-
ski, krakowski, laski i inne. Ze-
społy zachwycały regionalnymi 
strojami ludowymi, bogactwem 
repertuaru prezentowanego naj-
częściej przy akompaniamencie 
ludowych kapel oraz niepowta-
rzalnym entuzjazmem.

Wśród licznych zapro-
szonych gości nie zabrakło 
przedstawicieli samorządów 
z naszego regionu, gdzie koła 
gospodyń wiejskich dzia-
łają w sposób wyjątkowo 
aktywny. Przybyli m.in. wi-
cestarosta bielski Grzegorz 
Szetyński, wójt gminy Jasie-
nica Janusz Pierzyna, a także 
wiceburmistrz Wilamowic 
Stanisław Gawlik.

Powstałe przed 150 laty 
lokalne związki gospodyń na 
polskich wsiach były w okresie 
zaborów tym miejscem, gdzie 
w szczególnie troskliwy sposób 
przechowywano tradycję przod-
ków, kultywowano zwyczaje 
i pielęgnowano macierzysty 
język. Jak podkreślali goście, 
nie można przecenić roli orga-
nizacji gospodyń, złożonych 
z żon i matek, w zachowaniu 

ojczystej mowy i przywracaniu 
polskości, gdy Polska odzyski-
wała niepodległość. Co równie 
istotne, przez całe minione pół-
tora wieku w Kołach Gospodyń 
Wiejskich ich członkinie uczy-
ły się nowoczesnych sposobów 
prowadzenia domu, opieki nad 
dziećmi, krzewiły oświatę, co 
umożliwiło szybkie przejście 
polskiej wsi do czasów nowo-
czesnego rolnictwa.

Obecnie na południu wo-
jewództwa śląskiego i w za-
chodniej Małopolsce trudno 
znaleźć miejscowość, w któ-
rej nie byłoby KGW. I tak, 
jak przed laty ich członkinie 
przechowują zwyczaje, uczą 
nowoczesnych metod gospo-
darowania i dbają o rozwój 
osobisty mieszkanek wsi, 
w ten sposób nieustannie 
wnosząc energię w życie spo-
łeczne swoich miejscowości 
i całego regionu. Wielu gości 
podkreślało, że nie można 
sobie wyobrazić jakiegokol-
wiek wydarzenia, na którym 
zabrakłoby występów i śpiewu 
gospodyń, przygotowanego 
przez nie poczęstunku, zło-

żonego z tradycyjnych dań, 
czy ich kolorowych strojów.

Jak wyjaśnia nam prezes 
Danuta Kożusznik, regio-
nalna struktura organizacji 
jednoczy koła gospodyń wiej-
skich z powiatu bielskiego, 
cieszyńskiego, żywieckiego, 
ale i oświęcimskiego, suskie-
go i wadowickiego, a więc 
terenu dawnego wojewódz-
twa bielskiego. Pierwsze koło 
w regionie powstało 91 lat temu 
w rejonie suskim, a bliżej nas 
– 86 lat temu w Bestwinie. Pod-
czas imprezy w Dzięgielowie 
pierwszego dnia wystąpiły na 
scenie m.in. Zespół Regionalny 
„Międzyrzeczanie” z Między-
rzecza Dolnego, Zespół Re-
gionalny „Bierowianie” z Bier, 
a także Zespół Śpiewaczy „Echo 
Bielowicka”. Łącznie w ciągu 
dwóch dni wystąpiło 30 zespo-
łów regionalnych, związanych 
z wieloma kołami gospodyń 
wiejskich naszego regionu, pa-
nie z około 30 kół zaprezento-
wały się również na stoiskach 
z przygotowanymi regionalnymi 
przysmakami, rękodziełem, czy 
kronikami KGW. (ŁU)
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gminA kozy

posteRuneK  
dla bezpieczeństwa

W Kozach powstanie posterunek policji, placówka rozpocznie funkcjonowanie w gminie już w przyszłym 

roku. Porozumienie w tej sprawie podpisali wójt gminy Kozy Krzysztof Fiałkowski i zastępca śląskiego 

komendanta wojewódzkiego policji Piotr Kucia.

To inicjatywa ważna z punktu widze-
nia samych mieszkańców Kóz, o których 
komfort i bezpieczeństwo troszczy się sa-
morząd gminny. Już od 2011 r. z budżetu 
gminy przeznaczane są środki finansowe na 
dodatkowe patrole policyjne, które dzięki 
współpracy z komisariatem w Kobiernicach 
monitorują poszczególne rejony Kóz. W la-
tach 2011-2014 przekazano na ten cel ponad 
125 tys. zł. W tym roku ponadnormatywne 
patrole kosztują gminę dodatkowe 9 tys. zł. 
– Czyniliśmy jednak starania, aby w jeszcze 
większym stopniu zadbać o bezpieczeństwo 
kozian, stąd dążenia do utworzenia posterun-
ku na terenie naszej gminy– wyjaśnia wójt 
Krzysztof Fiałkowski.

Gdy tylko taka możliwość się pojawiła, 
nie było żadnych wątpliwości odnośnie 
tego, czy stacjonarny posterunek w Kozach 
jest potrzebny. Gmina przeznaczy kolejne 
środki na termomodernizację i przysto-
sowanie części budynku o powierzchni 
około 70 mkw., zlokalizowanego przy ul. 
Szkolnej, na placu gminnego targowiska. 
Najpóźniej w drugiej połowie przyszłego 
roku posterunek zostanie otwarty. Służbę 
pełnić będzie tu pięciu policjantów, którzy 
do dyspozycji otrzymają radiowóz. Bieżą-
ce funkcjonowanie placówki finansowane 

będzie ze środków Komendy Wojewódz-
kiej Policji.

– Ale niezależnie od posterunku, któ-
ry dostępny będzie dla każdego z naszych 
mieszkańców, podtrzymana zostanie 
dotychczasowa współpraca z Komendą 
Miejską Policji w Bielsku-Białej i ko-
misariatem w Kobiernicach – podkreśla 
wójt Fiałkowski.

Stosowne porozumienie o utworzeniu 
posterunku policji w Kozach wójt pod-

pisał w Pałacu Czeczów wraz z zastępcą 
śląskiego komendanta wojewódzkiego 
policji Piotrem Kucią, który zwrócił uwa-
gę na to, iż każda inicjatywa w kierunku 
poprawy bezpieczeństwa jest bezcen-
na. – Z przedstawicielami gminy Kozy 
prowadziliśmy merytoryczny dialog 
i dokładne analizy. Owocem tego jest to 
porozumienie. Wszystko po to, abyśmy 
mogli być bliżej ludzi – dodał komendant 
Kucia. (MaN)
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Podpisane porozumienie umożliwi poprawę bezpieczeństwa na terenie gminy Kozy.

wóz na stRażacKi Jubileusz
Do podziału bojowego Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Kozach 
nowoczesny wóz ratowniczo-
-gaśniczy Scania P370 trafił już 
jesienią ubiegłego roku. Z racji 
tegorocznych obchodów jubile-
uszu 125-lecia jednostki, jakie 
odbyły się w czerwcu, samochód 
uroczyście poświęcono i przeka-
zano strażakom.

Nowoczesny wóz dla straży 
w Kozach, służący całej spo-
łeczności gminy, był bardzo 
potrzebny. Pojazdy, dotychczas 
znajdujące się w jednostce, m.in. 
ciężki samochód Jelcz 315, wy-
produkowany w 1974 r., były 
mocno wysłużone i nie zawsze 
wydajne, gdy przyszło strażakom 
zapobiegać różnym zagrożeniom. 
W budżecie gminy Kozy zabez-
pieczono więc kwotę 300 tys. 
zł na dofinansowanie zakupu 
nowego wozu, pozostałe środ-
ki – blisko pół miliona złotych 
– uzyskano z Krajowego Sys-
temu Ratowniczo-Gaśniczego, 
dzięki dotacji z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Kato-
wicach oraz składkom samych 
mieszkańców, ceniących sobie 

istotną społecznie rolę Ochotni-
czej Straży Pożarnej.

Wóz ratowniczo-gaśniczy 
Scania P370 mieszkańcy Kóz 
i przybyli goście, m.in. starosta 
bielski Andrzej Płonka i wice-
starosta Grzegorz Szetyński, 
podziwiać mogli podczas czerw-
cowych obchodów 125-lecia 
jednostki, przekonując się o jego 
funkcjonalności. Dzięki napędo-
wi 4x4 samochód przeznaczony 
jest do poruszania się po trud-
nym terenie. Zbiornik pomie-
ścić może 5 tys. litrów wody, 
wóz ma w swoim wyposażeniu 
wyciągarkę linową o uciągu 9 
ton, a także odpowiednio skon-
figurowaną łączność radiową. Są 

w nim ponadto inne rozwiązania 
innowacyjne, jak specjalistyczna 
autopompa do podawania wody 
i piany na niskim oraz wysokim 
ciśnieniu, czy nowoczesne urzą-
dzenia sygnalizacyjne.

– Przede wszystkim możemy 
korzystać z wozu nie tylko przy 
pożarach, ale też w czasie powo-
dzi, czy wichur i usuwać skutki 
niebezpiecznych zdarzeń – mówi 
z zadowoleniem Sławomir Kaspe-
rek, komendant OSP w Kozach, 
który podczas uroczystości został 
odznaczony wpisem do „Księgi 
Zasłużonych Dla Powiatu Biel-
skiego”. Z kolei druh Leon Kip-
ping odebrał złoty medal „Za 
Zasługi Dla Pożarnictwa”. (MaN)

KRzysztof 
fiałKowsKi,
wójt gminy Kozy:

Nasza jednostka stra-
żacka jest jedną z tych 
na terenie powiatu 
bielskiego, która ma 
największe tradycje. 
Strażac y ochotnic y 
pomogli przez lata 
swojej działalności 
wielu mieszkańcom. 
ale chcąc w dalszym 
ciągu skutecznie inter-
weniować, potrzebują 
odpowiedniego do-
posażenia. Dzisiejsze 
zadania straży nieco 
zmieniły się w porów-
naniu do tych sprzed 
lat, gdy była ona od-
powiedzialna głównie 
za gaszenie pożarów. 
Nam wszystkim stra-
żacy zapewniają bez-
pieczeństwo, w swoje 
społeczne zaangażowa-
nie wkładając mnóstwo 
serca. cieszy, że ich 
następców – również 
wobec ciągłej dbałości 
o codzienne funkcjo-
nowanie Ochotniczej 
Straży Pożarnej – widać 
w młodzieżowych dru-
żynach pożarniczych.
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Jubileusz Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozach był okazją do zaprezentowania 
zastępu bojowego, w tym także nowego pojazdu.

gospodynie z tRadycJami

Od wielu lat aktywnie 
działają w społeczności 
gminy Kozy, dbając o kul-
tywowanie tradycji i prze-
kazywanie odpowiednich 
wzorców zachowań. Panie 
z Koła Gospodyń Wiejskich 
w czerwcu przy okazji świę-
towania 150-lecia istnienia 
Kół na ziemiach polskich 
spotkały się na uroczystości 
własnego jubileuszu 60-lecia.

Dokładnie na rok 1956 
datuje się założenie Koła Go-
spodyń Wiejskich w Kozach, 
które pierwotnie działało 
przy ścisłej współpracy z tu-
tejszym Kółkiem Rolniczym. 
Było wówczas inicjatorem 
wielu cennych aktywności 
na rzecz mieszkańców Kóz. 
Gospodynie organizowały 
kursy gotowania, pieczenia 
ciast, kroju, szycia, czy ha-
ftu ręcznego. Wśród kozian 
rozprowadzały sadzonki no-
wych odmian roślin, krze-
wów, kwiatów i warzyw, 
a także inne niezbędne pro-
dukty, jak nawozy, pasze. 
Członkinie Koła bardzo 
często aranżowały również 
prelekcje i pogadanki, które 
dotyczyły rozmaitych waż-
nych spraw społecznych, wy-
chowawczych i leczniczych.

Wszystkie działania na 
przestrzeni minionych lat 
doskonale wpisywały się 
w szeroko pojęte propagowa-
nie kultury, tradycji i wzor-
ców zachowań. Nie inaczej 
jest dziś, choć z upływem 
czasu panie z KGW swoją 
aktywność społeczną prze-
jawiać zaczęły udziałem 
w wydarzeniach gminnych. 
Gospodynie odgrywają 
istotną rolę podczas obcho-
dów dożynkowych, przygo-
towują tradycyjne wieńce, 
które podziwiają wszyscy 

mieszkańcy. Artystyczne 
umiejętności gospodyń z Kóz 
nie są jedynymi cenionymi 
w gminie i regionie. Od 
początku funkcjonowania 
Powiatowego Przeglą-
du Potraw Regionalnych 
„Kulinarne Dziedzictwo” 
kozianki chętnie dzielą się 
własnymi przepisami, zdo-
bywając przy tym nagrody 
i wyróżnienia. Jak zgodnie 
podkreślają, najistotniejsze 
nie są jednak laury, lecz to, 
by przyrządzanie potraw 
według tradycyjnych sposo-
bów przetrwało na kolejne 
pokolenia. Bogatą wiedzę 
i doświadczenie członkinie 
przekazują także młodszym 
koleżankom podczas warsz-
tatów potraw regionalnych.

Uroczyste podsumowa-
nie dotychczasowej dzia-
łalności KGW w Kozach 
odbyło się 22 czerwca. Or-
ganizacja, której od 2004 
r. przewodzi Bogusława 
Boehn, otrzymała odzna-
czenie „Zasłużony dla Wo-
jewództwa Śląskiego” oraz 
odznakę „Za zasługi dla 
Kółek Rolniczych”. Człon-
kinie uhonorowano ponad-
to Orderami Serca Matkom 
Wsi, wręczono im dyplomy 
uznania wójta gminy Kozy. 
Nie zabrakło okolicznościo-
wych bukietów kwiatów dla 
wszystkich obecnych pań, 
które przyczyniły się do tak 
bogatej historii Koła. A kto 
ma tylko chęć, by w roku 
jubileuszowym zapoznać 
się bliżej z jego prze-
szłopółwieczną tradycją, 
może do końca sierpnia 
odwiedzić galerię Domu 
Kultury w Kozach, gdzie 
przygotowano interesującą 
wystawę poświęconą wła-
śnie KGW. (RED)

Gospodynie zrzeszone w koziańskim Kole chętnie angażują się w 
rozmaite inicjatywy na terenie gminy.

dożynKowe waRsztaty
Mieszkańcy gminy 

Kozy, także ci najmłod-
si, przygotowują się do 
wrześniowych uroczy-
stości dożynkowych. Od 
poniedziałku 22 sierpnia 
(od godz. 9 do 14) przez 
cały tydzień w Domu Kul-
tury w Kozach przepro-
wadzane będą warsztaty 
dożynkowe, które mają 
zapoznać uczestników 

z działalnością rolniczą. 
Organizatorzy w przeded-
niu dożynek zapraszają 
dzieci w wieku już od 7 
lat. To jedna z kilku wa-
kacyjnych propozycji, 
w pierwszej połowie mie-
siąca odbędą się również 
warsztaty wokalne (8-10 
sierpnia) oraz historyczno-
-rycerskie (9-11 sierpnia). 
(Ra)
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gminA wilAmowice

wyRóżnienia dla uczniów
Dobiegła końca druga edycja konkursu „Uczeń Roku Szkolnego 2015/2016 Gminy Wilamowice”, 

odbywająca się pod patronatem burmistrza Wilamowic Mariana Treli. Uczniów, wyróżniających się 

szczególnymi osiągnięciami, nagrodzono w kategorii szkół podstawowych oraz gimnazjów.

Konkurs dla uczniów szkół 
w gminie Wilamowice rozpo-
czął się we wrześniu ub.roku. 
Przez cały rok szkolny każdy 
z uczniów mógł się wykazać, 
startując w wieloetapowych 
konkursach przedmiotowych, 
artystycznych, olimpiadach, czy 
zawodach sportowych, angażu-
jąc się w działania prospołecz-
ne i charytatywne. Wszystkie 
osiągnięcia i aktywności stały 
się następnie podstawą nomi-
nacji do tytułu „Uczeń Roku”, 
nad którym to przedsięwzię-
ciem patronat objął burmistrz 
Wilamowic Marian Trela.

Podczas specjalnej uroczy-
stości na zakończenie roku 
szkolnego 2015/2016 ogło-
szono nazwiska zwycięzców 
gminnego konkursu. W ka-
tegorii szkół podstawowych 

najwyżej oceniono doko-
nania Zofii Gabryś. Uczen-
nica Szkoły Podstawowej 
w Wilamowicach to tegorocz-
na finalistka wojewódzkiego 
konkursu przedmiotowego 
z matematyki, wyróżniona 
również w międzynarodowym 
,,Kangurze Matematycznym”, 
Olimpiadzie Wiedzy „Archi-
medes” oraz ogólnopolskim 
konkursie geograficznym. 
Uhonorowaną gimnazjalistką 
została z kolei Monika Figura 
z placówki w Dankowicach. 
Na tytuł „Uczeń Roku” zło-
żyło się wiele jej osiągnięć, 
m.in. sukcesy w międzynaro-
dowym konkursie plastycznym 
„Mieszkam w Beskidach”, re-
gionalnym konkursie wiedzy 
o teatrze, czy zdobyte wy-
różnienia w dziedzinie prozy 

i poezji, jak i zaangażowanie 
w charytatywną akcję „Pola 
Nadziei”. Obie uczennice z rąk 
zastępcy burmistrza Stanisława 
Gawlika i przewodniczącego 
Rady Miejskiej Stanisława Ny-
cza odebrały złote pióra, statu-
etki „Uczeń Roku”, dyplomy 
gratulacyjne oraz tablety.

Wśród pozostałych no-
minowanych młodych osób, 
nagrodzonych dyplomami 
i tabletami, ufundowanymi 
przez samorząd, byli: Anna 
Chęcińska i Dominika Jagieło 
(SP w Pisarzowicach), Karoli-
na Polak i Martyna Pucka (SP 
w Dankowicach), Julia Woj-
tacha i Zuzanna Zdrowak (SP 
w Starej Wsi), Jan Grzybek 
(SP w Wilamowicach), Anna 
Pyrda (SP w Hecznarowi-
cach), Daria Gąszcz i Alek-

sandra Nowak (Gimnazjum 
w Wilamowicach), Karolina 
Zarębska i Zofia Berezow-
ska (Gimnazjum w Danko-
wicach) oraz Katarzyna Kos 
i Adam Pudełko (Gimnazjum 
w Pisarzowicach). Gratulacje 
i podziękowania skierowano 
również pod adresem nauczy-
cieli, opiekunów i rodziców 
utalentowanych uczniów.

MaRcIN NIKIEl

Zofia Gabryś i Monika Figura nagrody i gratulacje odebrały z rąk wiceburmistrza Stanisława Gawlika  
i przewodniczącego Rady Miejskiej Stanisława Nycza.

maRian tRela,
burmistrz Wilamowic:

Wa r t o  d o c e n i a ć  n a s z y c h 
uczniów, stąd bez żadnych 
wątpliwości postanowiliśmy 
kontynuować konkurs, zapo-
czątkowany w 2014 r. Z jednej 
strony to dla nich nagroda, z 
drugiej natomiast forma moty-
wacji, by zdobywać wiedzę i w 
ten sposób nieustannie się roz-
wijać. Jako olimpijczycy i laure-
aci różnych konkursów rozsławili 
dobre imię swoich rodzin, klas, 
szkół i całej gminy. Wartościowe 
jest też to, że honorujemy ich za 
mądrość, odwagę, wiedzę, czy 
pracowitość, sumienność i kon-
sekwencję – cechy, które będą 
im przydatne w dorosłym życiu. 
Mam pełne przekonanie co do 
tego, że inwestowanie w dzieci 
i młodzież to zarazem inwesto-
wanie w przyszłość samej gminy 
Wilamowice, powiatu bielskie-
go, a także kraju.
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pszoK w więKszeJ sKali
Urząd Gminy Wilamowi-
ce rozstrzygnął przetarg 
na utworzenie i obsługę 
Punktu Selektywnej Zbiór-
ki Odpadów Komunalnych 
(PSZOK). Od października 
tego roku do końca 2017 r. 
na terenie gminy Wilamo-
wice będzie to wykonywać 
Przedsiębiorstwo Usługowo-
-Handlowe Sternat Marek ze 
Starej Wsi.

Punkt będzie funkcjonował 
w takim samym zakresie, jak 
obecnie, ale poszerzył się kata-

log przyjmowanych odpadów. 
Oprócz zużytego sprzętu elek-
trycznego i elektronicznego, 
mebli i innych odpadów wiel-
kogabarytowych, przetermino-
wanych leków i termometrów 
rtęciowych, baterii i akumula-
torów, świetlówek, chemika-
liów, dętek i opon, czystego 
gruzu betonowego i ceglane-
go właściciele nieruchomości 
mogą przekazać również ta-
kie odpady, jak popiół, szkło, 
papier, tworzywa sztuczne, 
metale, opakowania wielo-
materiałowe, odpady zielone, 

tekstylia, ubrania, a także od-
pady remontowo-budowlane, 
pochodzące z drobnych prac, 
niewymagających pozwolenia 
na budowę czy rozbiórkę, ani 
też zgłoszenia zamiaru prowa-
dzenia robót do starosty.

Jak informuje Urząd Gminy 
Wilamowice, w ramach nowe-
go zamówienia usługa będzie 
świadczona od październi-
ka 2016 r. do końca grudnia 
2017 r. za łączną kwotę brutto 
133.488,00 zł. Wykonawca 
będzie otrzymywał odrębne 
wynagrodzenie w zależności 

od ilości przetransportowanych 
i zagospodarowanych odpadów 
zielonych i remontowo-budow-
lanych, tj.: 340 zł za transport 
i zagospodarowanie 1Mg odpa-
dów zielonych oraz 287 zł za 
transport i zagospodarowanie 
1 Mg odpadów remontowo-
-budowlanych.

W kwietniu w PSZOK 
przyjęto 13,860 ton odpadów 
zielonych i 12,180 ton odpa-
dów budowlanych, z kolei 
w maju 22,720 ton odpadów 
zielonych i 10,640 ton odpa-
dów budowlanych. (R)

siłownia w pleneRze

Kolejny kompleks spor-
towo-rekreacyjny w gminie 
Wilamowice wzbogacił się 
o zestaw siłowni zewnętrznej. 
Zamontowano go w Hecz-
narowicach przy ul. Space-
rowej.

To już czwarte takie miej-
sce przeznaczone do fizycz-
nej aktywności w plenerze na 
terenie gminy, zewnętrzne 
siłownie powstały wcześniej 
w Pisarzowicach, Wilamowi-
cach i Zasolu Bielańskim. – 
Mieszkańcy chętnie do nich 
przychodzą, by zadbać trochę 
o swoją kondycję fizyczną – 
mówi burmistrz Wilamowic 
Marian Trela. Dodaje, że 
nieprzypadkowy jest wybór 
lokalizacji pod montaż siłow-

ni. – Staramy się wykonywać 
je w pobliżu placów zabaw, 
aby mogli korzystać z nich 
także rodzice, wychodzący na 
świeże powietrze ze swoimi 
pociechami – wyjaśnia bur-
mistrz.

Na siłownię zewnętrzną, 
zamontowaną przy ul. Spa-
cerowej w Hecznarowicach, 
składają się trzy uniwersalne 
zestawy do ćwiczeń. Zaku-
piono je za 15 tys. zł, w ca-
łości ze środków funduszu 
sołeckiego w Hecznarowi-
cach. Jak zaznacza burmistrz 
Trela, podobne miejsca po-
wstaną również w niedługim 
czasie w pozostałych gmin-
nych sołectwach – Dankowi-
cach oraz Starej Wsi. (M)
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z muzyKą na choRwacJę

Występy muzyczne pre-
zentujące własny, rodzimy 
repertuar, były głównym 
punktem kilkudniowego wy-
jazdu Orkiestry Dętej Wila-
mowice do chorwackich 
zakątków – Trogiru i Rogo-
znicy.

Okres wakacyjny mu-
zycy z Wilamowic rozpo-
częli łącząc wypoczynek 
z realizowaniem swoich 
pasji i promowaniem wła-
snego regionu poza jego 
granicami. Orkiestra Dęta 
pod batutą kapelmistrza 
Mariusza Płonki wystąpiła 
gościnnie w chorwackich 
miasteczkach. Wśród ma-
lowniczego krajobrazu za-
toki Morza Adriatyckiego 
wybrzmiały dźwięki melo-
dii „Szumi jawor”, „Szła 
dzieweczka”, „Gdy dzień 
obudzi noc”, „Tam nad 
Wisłą”, „Janosika” i wiele 

innych. Słuchającym muzy-
ka wilamowskich artystów 
przypadła do gustu, podkre-
ślali jej oryginalność i tem-
perament, świetnie się przy 
niej bawiąc.

Członkowie Orkiestry 
Dętej Wilamowice, prócz 
wielu godzin spędzonych na 
muzykowaniu, odbyli rów-
nież wyprawę do urokliwe-
go miasta portowego Trogiru. 
Pozwoliła ona zwiedzić naj-
większe jego atrakcje i nabyć 
regionalne specjały na miej-
scowym targowisku. Sporo 
czasu delegacja z Wilamowic 
spędziła także nad morzem 
w spokojnej Rogoznicy, ko-
rzystając ze słonecznej, pięk-
nej pogody.

Wyjazd na Chorwację był 
możliwy dzięki dofinanso-
waniu z gminy Wilamowice 
oraz opłatom poniesionym 
przez samych muzyków. (R)
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czy poRadzimy sobie 
z nisKą emisJą?

Mimo wielu pomysłów i programów finansowania wymiany ogrzewania, wciąż na 

masową skalę właściciele ogrzewają swoje domy spalając śmieci.

Zanieczyszczenie powietrza, 
przede wszystkim w sezonie 
grzewczym, od lat stanowi polski 
problem ekologiczny. Ostatnio 
uwagę przykuł niechlubny rekord 
Żywca jako najbardziej zapylone-
go miasta w Polsce, ale problem 
dotyczy całego regionu, gdzie rów-
nież dopuszczalne normy są ciągle 
przekraczane. Co jednak ważniej-
sze, jak z większością innych wie-
loletnich zaniedbań w dziedzinie 
ochrony środowiska stopniowo 
udaje się w Polsce uporać, tak prze-
ciwdziałanie niskiej emisji ciągle 
przypomina walkę z wiatrakami.

Trzeba jasno powiedzieć, że 
w tej dziedzinie w ostatnim ćwierć-
wieczu zaszły poważne i korzystne 
zmiany. Przede wszystkim zostali 
wyeliminowani najwięksi trucicie-
le, tzn. wielkie zakłady przemy-
słowe, które musiały dostosować 
się do obowiązujących norm. Za 
permanentne przekroczenia pyłów, 
notowane w południowej Polsce, 
odpowiadają małe gospodarstwa 
domowe, dziesiątki tysięcy komi-
nów, z których wychodzi dym po 
spalonych śmieciach i najgorszym 
rodzaju węgla. Wyeliminowanie 
czy choćby ograniczenie niskiej 
emisji sprowadza się więc do tego, 
jak przekonać właścicieli domów, 
aby używali paliwa szanujące-
go powietrze.

Kraków, który od lat boryka 
się z tym problemem niemniej, 
niż gminy naszego regionu, wpro-
wadził prawny zakaz korzystania 
z pieców węglowych. Pomysł jest 
świeży, na efekty zakazu trzeba 
będzie poczekać, można być jed-
nak w tej kwestii sceptycznym. Jak 
wymusić tak trudną do skontrolo-
wania, a przy okazji kosztowną dla 
właścicieli wymianę ogrzewania? 
Przypomnijmy sobie, ile trwała 
– ostatecznie wcale jeszcze nie-
wygrana – walka z dzikimi wysy-
piskami śmieci i wprowadzeniem 
nakazowego odbioru śmieci od 
właścicieli posesji? A w przypad-

ku niskiej emisji kontrola, czym 
palone jest w piecu, będzie znacz-
nie trudniejsza, wymagająca cza-
sochłonnych zabiegów oglądania 
i sprawdzania instalacji.

Dużo więcej zdziałać w tej 
dziedzinie mogą systemowe roz-
wiązania, oparte nie tyle jednak na 
zakazach, co na zachętach i to tych 
najbardziej wymiernych – finanso-
wych. Śląski Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej w Katowicach rady-
kalne ograniczenie niskiej emisji 
postawił sobie jako priorytet na 
najbliższe lata. Wspiera samorzą-
dy w realizacji programów dopłat 
do wymiany kotłów w gospodar-
stwach domowych, rozwoju sieci 
ciepłowniczych, czy termomoder-
nizacji budynków, obejmującej tak-
że tworzenie ekologicznych źródeł 
ogrzewania. Właśnie zakończył 
nabór wniosków do pilotażowego 
Programu „Dofinansowanie zadań 
realizowanych przez mieszkańców 
województwa śląskiego na rzecz 
ograniczenia niskiej emisji”. Pod 
tą nazwą kryją się dopłaty do wy-
miany pieców dla indywidualnych 
gospodarstw, sięgające 4,5 tys. zł, 
a więc ok. połowy kosztów wymia-
ny kotła.

– To dobra zachęta, ale dla wła-
ścicieli gospodarstw ostatecznym 
argumentem za tym, czy wymie-
niać piec, czy nie, jest cena paliwa 
– mówi Radosław Ostałkiewicz, 

wójt Jaworza. Ta gmina jako jedna 
z pierwszych w Polsce przed kilku 
laty we współpracy z WFOŚiGW 
podjęła się ambitnego programu 
dofinansowania wymiany pieców. 
W efekcie nieco ponad 80 gospo-
darstw w tej niewielkiej gminie 
przeszło na ekologiczne paliwo. 
Ale plany przewidywały, że taką 
wymianę uda się przeprowadzić 
w dwustu budynkach. Już podczas 
realizacji programu wielu chętnych 
wycofało się, gdy z dnia na dzień 
cena ekologicznego węgla, tzw. 
ekogroszku, znacząco wzrosła.

Cena paliwa jest dla właścicieli 
domów główną przyczyną, prze-
mawiającą przeciwko wymianie 
pieców. Na ten czynnik nie mają 
wpływu ani sami mieszkańcy, ani 
władze samorządowe, ani też in-
stytucje, wspierające ochronę śro-
dowiska, do jakich należy zaliczyć 
krajowy i regionalne Fundusze 
Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej. – Musi zmienić się 
samo przekonanie ludzi w tema-
cie zanieczyszczania powietrza 
w swoim najbliższym otoczeniu. 
Dlatego tak istotne jest edukowanie 
i uświadamianie, że to rzeczywisty 
problem nas wszystkich dotyczą-
cy. Ale też muszą oni dostać jakąś 
zachętę finansową, co oznacza, 
że ceny ekologicznego paliwa nie 
mogą być tak wysokie – dodaje 
wójt Radosław Ostałkiewicz.

MIROSŁaW ŁUKaSZUK

ekologiA

uRoczyste sadzenie  
dębu „fRanciszeK”

Imię drzewu zostało 
nadane oczywiście na 
cześć papieża Francisz-
ka z okazji jego wizyty 
w Polsce w czasie tego-
rocznych Światowych 
Dni Młodzieży. 

Przygotowany przez 
leśników dąb posadzo-
no na terenie szkółki le-
śnej w leśnictwie Ostre 
w gminie Lipowa. Na 
uroczyste zasadzenie 
dębu leśnicy zaprosili 
również do udziału mło-
dzież z Kanady wraz ze 
swoim duszpasterzem, 
którzy przybyli do Pol-
ski na Światowe Dni 
Młodzieży. Nie zabrakło 
także przedstawicieli lo-
kalnych władz samorzą-
dowych i kościelnych. 
Organizatorem tego nie-
zwykłego wydarzenia 
było Nadleśnictwo Wę-
gierska Górka. (R)
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szKło do segRegacJi
Od 1 lipca w Bielsku-Białej nastą-

piły zmiany w systemie gospodarowa-
nia odpadami. Prócz dotychczasowego 
podziału na tzw. odpady suche i mokre 
wprowadzono dodatkowo segregację 
opakowań szklanych.

Jak wyjaśniają w Biurze ds. Gospo-
darki Odpadami bielskiego magistratu, 
selektywne zbieranie opakowań szkla-
nych w gospodarstwach domowych ma 
związek z koniecznością osiągania coraz 
wyższych poziomów odzysku surow-
ców wtórnych. Warunkują to przepisy 
krajowe, ale także dyrektywy unijne, 
postulujące segregację już w tych miej-
scach, gdzie odpady powstają.

Według nowych zasad gospodarowa-
nia odpadami na terenie Bielska-Białej, 
opakowania szklane należy gromadzić 
osobno, wystawiając do odbioru w spe-
cjalnych workach z napisem „Szkło” lub 
wrzucając do pojemników koloru zie-
lonego, ustawionych w altanach śmiet-
nikowych przy zabudowach wysokich 
wielorodzinnych. Istotne jest to, że nie 
wszystkie opakowania szklane podle-
gają segregacji do tej grupy odpadów. 
Zalicza się tu butelki po napojach, słoiki 
po produktach spożywczych oraz opa-
kowania z kosmetyków i chemii gospo-
darczej. Szkło niepotłuczone dostarczać 
trzeba bez nakrętek, kapsli, korków, czy 
metalowych obręczy.

Tak, jak miało to miejsce do tej pory, 
ceramikę, porcelanę, szkło stołowe (tak-
że kubki, talerze, szklanki, czy miski), 
ozdobne i kryształowe, należy wrzucać 
do pojemnika na odpady suche. Szyby, 
okna, lustra i żarówki niezmiennie ob-
jęte są bezpłatnym odbiorem w Punkcie 
Selektywnej Zbiórki Odpadów. Z punk-
tu widzenia mieszkańców ważne jest 
również to, że zmiany obowiązujące 
od 1 lipca br. nie wymagają żadnych 
dodatkowych formalności od samych 
mieszkańców. (M)

Teraz szkło trzeba wyrzucać oddzielone od 
reszty śmieci „suchych”. 
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igRzysKa tRzeba pRzeżyć
Już wkrótce, dokładnie od 5 sierpnia, oczy wielu sympatyków sportu zwrócone będą na brazylijskie Rio de Janeiro, gdzie rozpoczną się XXXI Letnie Igrzyska 

Olimpijskie. Rozmawiamy z Wiktorem Krebokiem, wiceprezesem Beskidzkiej Rady Olimpijskiej, który w olimpiadach w Moskwie, Atlancie, Nagano i Sydney 

uczestniczył w charakterze widza, następnie trenera oraz działacza sportowego.

REDaKcJa: Zbliża się najważ-
niejsza impreza dla każdego 
sportowca – Igrzyska Olim-
pijskie. Najbliższa jest panu 
oczywiście siatkówka. Czego 
mogą spodziewać się kibice?
W I K T O R  K R E B O K : Całk iem 
świeże są tak radosne dla nas 
wydarzenia lekkoatletyczne 
z Amsterdamu, gdzie Polska 
wygrała klasyfikację meda-
lową mistrzostw Europy. Za 
sprawą Anity Włodarczyk, 
Pawła Fajdka, czy Tomasza 
Majewskiego staliśmy się w 
ostatnich latach prawdziwą 
potęgą w konkurencjach rzu-
towych. A widać, że młodych 
następców nie brakuje. Swoje 
robią specjalne programy uru-
chomione na przestrzeni lat 
i dofinansowanie z budżetu 
państwa przygotowań pol-
skich sportowców do kluczo-
wych imprez. Powstały orliki, 
rozmaite szkółki, mamy coraz 
więcej fachowców. A kwestia 
podstawowa to rzecz jasna 
obiekty sportowe. To wszystko 
w połączeniu musi dać wyniki.

Generalnie zapowiadają 
się ciekawe Igrzyska Olimpij-
skie dla każdego kibica. Mnie 
bardzo interesuje właśnie lek-
koatletyka. Chciałbym, aby 
w biegach udało się osiągnąć 
coś spektakularnego. Może 
duet Adam Kszczot i Marcin 

Lewandowski zgarnie medale? 
Może zaistniejemy na krótszych 
dystansach? Mam nadzieję, że 
unikniemy wszyscy słuchania, 
jak rozczarowujące jest 5., czy 
6. miejsce. Sam finał najważ-
niejszej imprezy dla każdego 
sportowca to fantastyczna 
sprawa. Pamiętajmy, że tu nikt 
nie ma innego celu, jak stanąć 
na podium. Konkurencja jest 
zatem ogromna.

Pyta pan o siatkówkę. Liga 
Światowa pokazała, że nasz 
zespół trochę odstaje warun-
kami fizycznymi. Weźmy taką 
Brazylię. Zagrywają potężnie, 
są mocni fizycznie, atletyczni. 
By ich ograć będziemy musieli 
zagrać fantastycznie, bo tylko 
techniką i sprytem możemy 
zniwelować atuty większo-
ści rywali. Będzie natomiast 
bardzo, bardzo ciężko. Już 
w ćwierćfinale wpadamy na 
mocnego przeciwnika, a tu 
każdy z każdym może wygrać, 
bo słabsi z grupy nie wyjdą. 
Szkoda, że trener Antiga nie 
zabrał Marcina Możdżonka, 
który tak pomógł awansować 
na igrzyska i również tu po-
kazałby swoje umiejętności 
w ważnych momentach. Liczy-
my na Kurka, Mikę, Kubiaka... 
W Polsce, podczas mistrzostw 
świata, zakończonych dla nas 
złotem, biało-czerwonych 

porywali kibice, grało się im 
wspaniale. W Brazylii nie mo-
żemy na to liczyć.

Z beskidzkiego punktu wi-
dzenia emocji będzie mniej. 
Osłabł duch idei olimpijskiej 
na Podbeskidziu?
W.K.: Mamy ogromne tradycje 
w naszym regionie. Bokserzy 
Zbigniew Pietrzykowski i Ma-
rian Kasprzyk, kajakarz Grze-
gorz Kotowicz, Adam Małysz 
w skokach narciarskich... Dziś 
rzeczywiście brakuje takiej 
gwiazdy, kogoś wybijającego 
się. Tak sobie patrzę z perspek-
tywy bielskiego sportu – prze-
cież mamy takie wspaniałe 
karty zapisane w historii. Tym-
czasem jest Rekord w futsalu, 
siatkarki i siatkarze nie mogą 
nawiązać do najlepszych lat, 
z Ekstraklasy spadli piłkarze. 
Boli mnie najbardziej, że w bli-
sko 200-tysięcznym mieście tak 
mało jest sportowców, którzy 
broniliby barw klubów z Biel-
ska-Białej. Za bardzo opieramy 
się na tzw. armii zaciężnej. Nie 
wierzę, że nie ma tu chłopców, 
potrafiących kopać piłkę, 
i dziewczyn, uzdolnionych do 
siatkówki. Coś tu jest nie tak, 
więc na beskidzkich olimpij-
czyków na miarę medali cze-
kamy z niecierpliwością.

Idee olimpizmu staramy się 
przekazywać młodemu poko-
leniu w działalności Beskidz-
kiej Rady Olimpijskiej pod 
przewodnictwem Sławomira 
Wojtulewskiego. W różnych 
miejscach regionu otwierane są 
„Stoliki Olimpijskie”, odbywa-
ją się spotkania w szkołach ze 
znanymi olimpijczykami, czy 

konkursy wiedzy olimpijskiej. 
Promujemy te wszystkie cenne 
wartości, jakie igrzyska niosą 
ze sobą, dążąc do integracji 
tego środowiska.

Pana pierwsza z kilku olim-
piad widzianych z bliska?
W.K.: Moskwa, rok 1980. Po-
jechaliśmy tam z Romkiem 
Jurzakiem, wieloletnim sekre-
tarzem BBTS Włókniarz, tzw. 
pociągiem przyjaźni. Obu nas 
dopuszczono do wyjazdu, co 
wcale nie było takie oczywiste. 
Miasto pamiętam jako pięknie 
udekorowane, ale całkowicie 
opustoszałe. Później okazało 
się, że osoby „podejrzane” eks-
mitowano z Moskwy na czas 
Igrzysk Olimpijskich. Była 
tam jakaś dziwna i straszna 
zarazem atmosfera stanu wo-
jennego. Wszędzie było dużo 
policji. Nawet na słynnym 
stadionie Łużniki, gdzie od-
bywało się wiele konkurencji, 
co rusz pojawiały się patrole 
policji na koniach. Po zakoń-
czonych biegach zwycięzcy 
nie cieszyli się rundą honoro-
wą, jak to ma miejsce obecnie. 
Służby porządkowe od razu 
sprowadzały zawodników do 
tunelu. Przeżywałem z try-
bun konkurs skoku o tyczce 
z Władysławem Kozakiewi-
czem w roli głównej. Za pol-
skimi sportowcami delikatnie 
mówiąc tam nie przepadano. 
Przed próbą „Kozaka” rozległ 
się przeraźliwy festiwal gwiz-
dów, a ten skoczył i pokazał 
gest, który przeszedł do histo-
rii. Wszyscy byli w ogromnym 
szoku i... nie wiedzieli się, jak 
się zachować.

Cztery lata później do Los 
Angeles mieliście jechać 
z reprezentacją siatkarzy, by 
walczyć o olimpijskie meda-
le. Pan był w sztabie trenera 
Huberta Wagnera.
W.K.: I bardzo starannie do tej 
imprezy się przygotowaliśmy. 
Na ostatnie zgrupowanie po-
jechaliśmy do Font-Romeu 
w Pirenejach. 20 dni po zejściu 
z gór, według zaplanowanego 
mikrocyklu treningowego, 
mieliśmy „złapać” formę. 
Wypadała wtedy najważniej-
sza faza turnieju. Niczym grom 
z jasnego nieba napłynęła do 
nas wiadomość, że Komitet 
Centralny Polskiej Zjedno-
czonej Partii Robotniczej 
zdecydował o wycofaniu się 
z udziału w igrzyskach. Powód 
był oczywiście polityczny. Za 
to, że kraje Zachodu nie poje-
chały cztery lata wcześniej do 
Moskwy, cały blok radziecki 
za wyjątkiem Rumunii zboj-
kotował imprezę w Los An-
geles. Nie pozostało nam nic 
innego, jak urządzić... balangę 
(śmiech). A tak na poważnie 
byliśmy strasznie źli i rozcza-
rowani. Mieliśmy fajną druży-
nę, w której z mistrzowskiego 
składu sprzed kilku lat pozo-
stali Tomek Wójtowicz i Lech 
Łasko. Mieliśmy wielu mło-
dych, obiecujących zawodni-
ków i naprawdę zgraną ekipę. 
Zresztą najlepsze tego potwier-
dzenie to wicemistrzostwo Eu-
ropy, po które sięgnęliśmy rok 
wcześniej w Berlinie.

Ale doczekał się pan tej wiel-
kiej imprezy. Los chciał, że 
w Stanach Zjednoczonych 

i już w roli głównego trene-
ra męskiej kadry siatkarzy.
W.K.: Uśmiechnęło się do nas 
szczęście. W 1994 roku, gdy 
objąłem reprezentację, roz-
poczęliśmy budowę zespołu 
z myślą o Igrzyskach Olim-
pijskich, ale jeszcze nie tych, 
które dwa lata później miały 
odbyć się w Atlancie, lecz 
następnych. Do greckiego Pa-
tras, by walczyć o olimpijską 
kwalifikację, pojechaliśmy, bo 
zwolniło się dla nas miejsce. 
Nie byliśmy faworytem, ale też 
nie mieliśmy nic do stracenia. 
Pokonaliśmy gospodarzy 3:2, 
choć w decydującym secie 
Grecy wypracowali sobie piłki 
meczowe. Następnie ograliśmy 
Hiszpanię, a później Japonię. 
Myślałem, że kapitan Japoń-
czyków popełni jakieś harakiri. 
Szokiem było dla nich to, że po 
raz pierwszy od 1964 roku nie 
uzyskali awansu na igrzyska.

A same Igrzyska Olimpijskie 
w Atlancie? Jak pan je wspo-
mina?
W.K.: Cała ta sytuacja nas za-
skoczyła i nie było czasu, aby 
dobrze się przygotować. Po 
drodze nie mieliśmy turnieju, 
który pozwoliłby zbudować 
nam formę. Mało tego – w Pol-
sce nie było hali z prawdziwe-
go zdarzenia. Trenowaliśmy 
w Spale, na obiekcie przezna-
czonym do lekkiej atletyki. 
W dodatku w turnieju olim-
pijskim trafiliśmy do grupy 
„śmierci” z Kubą, Brazylią, 
USA, Bułgarią i Argentyną. 
Tylko z tym ostatnim zespo-
łem wygraliśmy jednego seta. 
Okrzyknięto to wręcz narodo-
wą tragedią, może dlatego, że 
byliśmy jedynymi przedsta-
wicielami gier zespołowych 
z Polski. Ja uważałem, że to 
kapitalny krok w przygotowa-
niach do olimpiady w Sydney. 
Do kadry wchodzili stopniowo 
młodzi wówczas Paweł Za-
gumny, Piotr Gruszka, Marcin 
Nowak. Na igrzyskach nie było 
nas wcześniej przez 16 lat.

Impreza  w At lancie? 
Wszystko robiło tam niesa-
mowite wrażenie, począwszy 
od hali, w której graliśmy. 
Ciężko było znaleźć w niej 
jakieś punkty odniesienia, co 
sprawiało nam kłopoty. Gdy 
byliśmy w Stanach jeden 
z miejscowych oficjeli zabrał 
mnie na wiadukt nad ośmiopa-
smową autostradą i powiedział: 

olimpiada w liczbach

240  
polskich sportowców

wystartuje w Igrzyskach XXXI olimpiady w Rio de Janeiro. 
W gronie ostatecznie zatwierdzonym przez Polski Komitet 
olimpijski znalazło się 99 kobiet i 141 mężczyzn. Reprezentują 
oni 23 dyscypliny sportowe takie, jak: badminton, boks, 
gimnastyka sportowa, jeździectwo, judo, kajakarstwo, kolarstwo, 
lekkoatletyka, łucznictwo, pięciobój nowoczesny, piłka ręczna, 
piłka siatkowa, pływanie, podnoszenie ciężarów, strzelectwo 
sportowe, szermierka, taekwondo, tenis ziemny, tenis stołowy, 
triathlon, wioślarstwo, zapasy i żeglarstwo.
do brazylii pojedzie ponadto 201 osób współpracujących z 
zawodnikami – trenerów, lekarzy, psychologów, kierowników, 
czy fizjoterapeutów oraz 8 sportowców znajdujących się na 
listach rezerwowych. Szefem polskiej misji olimpijskiej jest 
Marzenna Koszewska, sekretarz z ramienia PKol.
beskidzki region w Rio reprezentować będą: Justyna Kaczkowska 
w kolarstwie torowym, mieszkająca w Jaworzu podopieczna 
klubu UKKS Imielin Team Corratec, oraz urodzona w bielsku-
białej, a zdobywająca szlify w MKS Judo Czechowice-dziedzice, 
Katarzyna Kłys, znana pod panieńskim nazwiskiem Piłocik, która 
wystartuje w judo w kategorii 70 kilogramów.
Igrzyska olimpijskie potrwają od 5 do 21 sierpnia. Ceremonia 
otwarcia imprezy rozpocznie się tuż przed północą czasu 
polskiego na legendarnym stadionie Maracana. (R)
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Nowa odsłoNa

wydawca portalu:www.sportowebeskidy.pl facebook.com/sportowebeskidy

Twój Regionalny Serwis Sportowy

„Zobacz, 100 lat temu nie było 
tu nic, kowboje na koniach 
przepędzali tędy bydło”. Minął 
wiek i powstały rzeczywiście 
kapitalne obiekty, metro dowo-
żące pod samą arenę sportową, 
imprezy towarzyszące części 
sportowej, występy, pokazy, 
zabawy. Niezapomniane prze-
życie, gdy wszyscy spotykają 
się razem na płycie stadionu 
olimpijskiego podczas cere-
monii otwarcia, czy zamknię-
cia igrzysk.

Ale przyznam, że jako ki-
bic nie chciałbym uczestniczyć 
akurat w Igrzyskach w Atlan-
cie z jednego powodu. Wyni-
ki podawano ciągle w stopach 
i calach, a liczyli się przede 
wszystkim sportowcy ame-
rykańscy. Czasem pomijano, 
kto zdobył medale, skupiając 
się na miejscach gospodarzy. 
A dla polskiej reprezentacji 

olimpijskiej były to wspaniałe 
momenty. Kilka medali zdo-
byli zapaśnicy, do tego Renata 
Mauer, Robert Korzeniowski. 
Mieszkaliśmy wszyscy na tere-
nie jednego kampusu w wiosce 
olimpijskiej i wspólnie świę-
towaliśmy każdy medal. Cała 
ekipa cieszyła się z sukcesu 
któregoś z polskich sportow-
ców. Piękne to były chwile.

Później były Igrzyska Olim-
pijskie w Nagano. Wiktor 
Krebok na zimowej olim-
piadzie?
W.K.:  Byłem już wtedy wi-
ceprezesem Urzędu Kultury 
Fizycznej i Turystyki i człon-
kiem oficjalnej delegacji do 
Japonii. Ta impreza to zu-
pełnie inna bajka, znacznie 
bardziej kameralna w po-
równaniu do olimpiady let-
niej. Japończycy, jak to oni 

– wszystko mieli wspaniale 
zorganizowane. Nagano to 
piękne miasto, oddalone nie-
co od obiektów sportowych 
goszczących startujących za-
wodników. Patrząc z punktu 
widzenia polskiego sportu 
nie było wielkich oczekiwań. 
Liczono na skoczków, ale 
czas Adama Małysza jeszcze 
wówczas nie nadszedł. Pasjo-
nowałem się hokejem. Czesi, 
Słowacy, Rosjanie. Oglądanie 
meczów hokejowych na żywo 
na olimpijskim poziomie było 
czymś niebywałym. Świetnie 
wspominam jazdę figurową na 
lodzie w wydaniu pań. Podob-
nie konkurencje biegowe na 
łyżwach. Ta szybkość, dźwięk 
łyżew. Żadna telewizja nie 
jest w stanie tego oddać.

W Sydney towarzyszył pan 
z kolei paraolimpijczykom.

W.K.: Zanim w 2000 roku wy-
lecieliśmy na igrzyska, trzy 
razy z ramienia Polskiego 
Komitetu Paraolimpijskiego 
wizytowałem obiekty w Au-
stralii. Poznałem dzięki temu 
polskiego inżyniera Edmunda 
Obiałę, głównego wykonaw-
cę potężnego i nowoczesnego 
stadionu olimpijskiego w Syd-
ney. Igrzyska Paraolimpijskie 
rozpoczęły się dwa tygodnie 
po rywalizacji najlepszych 
zawodników świata. To, co ja 
zobaczyłem, wywarło na mnie 
ogromne wrażenie. Sportowcy 
niepełnosprawni niesamowi-
cie przeżywali swoje sukcesy, 
ale i porażki. Trudno to zro-
zumieć i pewnie wyobrazić 
sobie. Byli w jakimś stopniu 
pokrzywdzeni przez los, póź-
niej dawali z siebie wszystko, 
ale czasami brak szczęścia 
niweczył ich wysiłek. Nie 

poddawali się, walczyli, wy-
kazując się niebywałą pasją 
w tym, co robili. Poza tym 
uderzające było koleżeństwo 
między rywalizującymi ze 
sobą sportowcami.

Wszyscy mamy jeszcze w pa-
mięci grę polskich piłkarzy 
na Euro we Francji. Za fut-
bolem pan nie przepada, ale 
wiem, że też z uwagą przy-
glądał się biało-czerwonym.
W.K.: Oglądałem z ciekawością 
przede wszystkim pod kątem 
budowania akcji, rozgrywania 
piłki, pomysłu na grę. Trochę 
żal, że w drugiej połowie i do-
grywce meczu ćwierćfinało-
wego z Portugalią zespół nie 
podjął żadnego ryzyka. Być 
może skończyłoby się to rów-
nież porażką, ale jednak nie 
poszliśmy na „maksa”. Skry-
tykowano wypowiedź Maryli 

Rodowicz, która negatywnie 
oceniła grę Polaków, ale trud-
no się nie zgodzić z tym, że 
czegoś wyraźnie brakowało. 
To trochę, jak w siatkówce. 
Gdy nie zaryzykujesz zagryw-
ką, wstrzymasz rękę w ataku, 
nie masz co liczyć na błędy 
przeciwnika. Po latach posu-
chy polscy piłkarze osiągnęli 
bardzo dobry wynik, z reguły 
ostatni mecz dużego turnieju 
grali przecież już wyłącznie 
o honor. Zaszli daleko, ale nie 
ma co przesadzać i rozdmu-
chiwać balonika. Patrząc po 
sportowemu nie awansowali do 
strefy medalowej, a te się liczą 
w każdej dyscyplinie. Euforia 
kibiców pokazuje, jak wielka 
jest tęsknota piłkarskiego śro-
dowiska za sukcesem reprezen-
tacji narodowej.

Rozmawiał: 
MaRcIN NIKIEl

spoRtowe besKidy w nowym wydaniu
Początkiem lipca portal 
pod adresem www.spor-
towebeskidy.pl pojawił się 
w sieci w zupełnie nowej 
szacie graficznej. To jedno 
z najpopularniejszych miejsc 
odwiedzanych przez sporto-
wych sympatyków na Podbe-
skidziu.

Marka SportoweBeskidy.pl 
od wielu lat towarzyszy spor-
towym wydarzeniom w be-

skidzkim regionie. Witrynę 
chętnie odwiedzają kibice. 
Miesięczny wskaźnik odsłon 
przekracza regularnie liczbę 
150 tys., co czyni portal naj-
częściej przeglądanym wśród 
tych, poświęconych wyłącznie 
sportowi i rekreacji w regio-
nalnym wydaniu. Ilość unikal-
nych użytkowników wzrosła 
w ostatnim czasie do 15 tys. 
osób w skali miesiąca, z kolei 
profil na Facebooku znacznie 

przekroczył granicę 5 tys. ki-
biców, którzy wybrali opcję 
„Lubię to”.

Przeszło dwa lata serwis 
funkcjonował w niezmienio-
nym designie. – Przyszedł 
czas, aby portal solidnie od-
świeżyć i dostosować go do 
oczekiwań samych internau-
tów, a jednocześnie w jeszcze 
bardziej przystępnej formie 
eksponować redakcyjne tre-
ści – mówi Marcin Nikiel, 

redaktor naczelny Sportowe-
Beskidy.pl. – Postawiliśmy 
na nowoczesny i atrakcyjny 
wygląd oraz funkcjonalność 
portalu. Mamy świadomość, 
że w przypadku każdej tak 
wyraźnej zmiany konieczne 
jest przystosowanie się do no-
wego. Czytelnikom oddajemy 
naszym zdaniem fajny produkt, 
który sami ocenią, choćby po-
przez liczbę odwiedzin – do-
daje.

Portal pod adresem www.
sportowebeskidy.pl w nowej 
odsłonie to nie tylko ukłon 
w stronę użytkowników, 
sięgających na łamach ser-
wisu po najświeższe newsy, 
związane z beskidzkim spor-
tem. – Zadbaliśmy o naszych 
partnerów biznesowych, 
którzy wspierają działalność 
portalu. To projekt, który bez 
ich wkładu i zainteresowania 
nie miałby racji bytu – zazna-
cza Nikiel.

Serwis, którego wydaw-
cą jest agencja marketingu 
sportowego MSP Group, 

obejmuje zasięgiem przede 
wszystkim region Podbeski-
dzia, Żywiecczyzny i Śląska 
Cieszyńskiego. Jego niewąt-
pliwym atutem jest infor-
mowanie o wydarzeniach 
sportowych w różnych dys-
cyplinach – od piłki nożnej 
i siatkówki, przez tenis, fut-
sal, czy koszykówkę, aż po 
sporty zimowe, motorowe 
i walki. Odnaleźć można tu 
relacje z meczów, ciekawe 
komentarze i felietony, ale 
również galerie zdjęć, sondy 
angażujące kibiców oraz ma-
teriały filmowe. (R)
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Justyna KaczKowsKa wystaRtuJe na igRzysKach olimpiJsKich

z JawoRza do bRazylii
Wyczynowo kolarstwo 

trenuje zaledwie od trzech lat, 
a już osiągnęła bardzo wysoki 
poziom sportowy. Mieszkanka 
Jaworza Justyna Kaczkowska, 
poprzez sukcesy osiągnięte 
w ostatnich miesiącach, uzy-
skała kwalifikację na tegorocz-
ne Igrzyska Olimpijskie w Rio 
de Janeiro.

Po części z racji rodzinnych 
tradycji Justyna Kaczkowska 
ze sportem związana była od 
najmłodszych lat. Początkowo 
postawiła jednak na siatków-
kę, występując przez kilka lat 
w grupach młodzieżowych 
BKS Aluprof Bielsko-Bia-
ła. Jej tata Artur, zdobywca 
Pucharu Polski i wicemistrz 
kraju w kolarskim sprincie 
z początku lat 90. minionego 
wieku, nie chciał zresztą, by 
córka podążyła jego śladem. 
Ale jednak właśnie taką drogę 
po zakończeniu gimnazjalnej 
nauki obrała. Dziś nikt nie ma 
wątpliwości, że była to słusz-
na decyzja.

Już w 2014 roku, krótko 
po rozpoczęciu profesjonal-
nych treningów kolarskich, 
mieszkanka Jaworza sięgnęła 
z drużyną po wicemistrzostwo 
Europy w torowej odmianie 
dyscypliny. Sukces z koleżan-

kami z reprezentacji młodzie-
żowej Justyna Kaczkowska 
powtórzyła rok później, ale na 
tym nie poprzestała. 18-letnia 
wówczas zawodniczka zdobyła 
w lipcu ub.roku indywidualne 
mistrzostwo Starego Konty-
nentu w gronie juniorek, by 
nieco ponad miesiąc później 
w kazachskiej Astanie zo-
stać najlepszą kolarką świata 
w wyścigu indywidualnym na 
dochodzenie. Medal wywal-
czyła ponadto w konkurencji 

scratch, do tego dorobku doło-
żyła szosowy brąz w rywaliza-
cji ze startu wspólnego.

Ten rok będzie dla jawo-
rzanki szczególny. Intensywnie 
szlifuje formę, bo imprezą do-
celową są Igrzyska Olimpijskie 
w Rio de Janeiro. – Cały okres 
kwalifikacyjny od listopada 
do stycznia, poprzez marcowe 
mistrzostwa świata, był bardzo 
ciężki. Walczyłyśmy o każdy 
punkt do rankingu, żeby dostać 
się na igrzyska jako drużyna. 

I można powiedzieć, że doko-
nałyśmy czegoś niemożliwego, 
wykonując ogromny postęp 
– tłumaczy zawodniczka, re-
prezentująca klubowe barwy 
UKKS Imielin Team Corratec.

Niejako przy okazji, po dro-
dze na sierpniową olimpiadę, 
Justyna stanęła na starcie mi-
strzostw Europy, które wygra-
ła, pobijając przy tym rekord 
kraju. Drużynowo Polki z ja-
worzanką w składzie stanęły 
na najniższym stopniu podium. 

– Mogło być trochę lepiej, ale 
pojechałyśmy kwalifikacje 
zbyt asekuracyjnie, dodatko-
wo po raz pierwszy w takim 
składzie – zaznacza. Bezpo-
średnim szlifem przed wystę-
pem w drużynowym wyścigu 
olimpijskim na dystansie 4 km 
było trzytygodniowe, wysoko-
górskie zgrupowanie w Livi-
gno. Przed planowanym na 4 
sierpnia wylotem do Brazylii 
kadrowiczki czekają jeszcze 
treningi w Pruszkowie.

Olimpijski cel Justyny 
Kaczkowskiej i koleżanek? – 
Nie kalkulujemy, nie myślimy 
o jakimś konkretnym miejscu. 
Chcemy dać z siebie wszystko 
i uzyskać jak najlepszy wynik. 
Biorąc pod uwagę pracę, jaką 

wykonałyśmy w ostatnim cza-
sie, stać nas na wiele – zapo-
wiada odważnie.

Pewne jest w każdym ra-
zie, że za udany występ w Rio 
kciuki trzymać będzie całe 
Jaworze. – Jestem pełen uzna-
nia dla Justyny za to, co robi 
i czego już dokonała. Trudno 
wyobrazić sobie lepszą promo-
cję Jaworza, niż przez tak do-
skonałe osiągnięcia sportowe 
naszej mieszkanki – mówi wójt 
gminy Radosław Ostałkiewicz.

Dodajmy, że rywalizację 
w kolarstwie torowym z Ju-
styną Kaczkowską w jednej 
z głównych ról zaplanowano 
w programie Igrzysk Olim-
pijskich w dniach 11-16 
sierpnia.(MaN)
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KaJaKaRsKie medale

Najpierw podczas ry-
walizacji najlepszych mło-
dych kajakarzy w Europie, 
następnie na krajowych 
mistrzostwach w wydaniu 
międzynarodowym, zaistnieli 
podopieczni MKS Czechowi-
ce-Dziedzice.

Na szczególne słowa po-
chwał i gratulacji zapraco-
wał Mateusz Borgieł. Start 
w mistrzostwach Starego 
Kontynentu do lat 23 cze-
chowiczanin okrasił zdo-
byciem brązowego medalu. 
W hiszpańskiej Pontevedrze 
zawodnik MKS-u rywalizo-
wał w maratonie kajakowym, 
szybciej na metę dotarli tyl-

ko Węgier Dori Bence Balazs 
oraz kolega z reprezentacji 
Patryk Gluza.

Tydzień później, w week-
end 9-10 lipca, w Olsztynie 
na jeziorze Ukiel, Borgieł 
sięgnął po medal srebrny 
wśród seniorów, w bardzo 
dobrym czasie pokonując 
dystans 25,6 kilometra. 
Złoto dla czechowickiego 
klubu zdobył w zmaganiach 
juniorów młodszych Adrian 
Kulig, z kolei duet Piotr 
Morawski/Dawid Byrdek 
na drugim stopniu podium 
stawał zarówno w konku-
rencji K1, jak i K2 juniorów 
na 19,2 km. (M)

puchaR dla młodych Kozian
Dobiegła końca druga edy-
cja piłkarskich zmagań ża-
ków o Puchar Wójta Gminy 
Kozy. Po czterech turnie-
jach cyklu najbardziej 
obfity dorobek punktowy 
zgromadzili młodzi zawod-
nicy UKS Dwójka Kozy.

Drużyna złożona z piłka-
rzy z rocznika 2003 do fi-
nałowego, letniego turnieju 
przystępowała z pozycji lide-
ra, z przewagą kilku punktów 
nad najgroźniejszymi konku-
rentami. Ostatnie mecze do-
starczyły wprawdzie emocji, 
ale zmian w klasyfikacji nie 
spowodowały. Kozianom, 
występującym pod szyldem 
UKS Dwójka, przypadł koń-
cowy sukces, okraszony zdo-
byciem okazałego pucharu 
wójta. Gospodarze zawody, 
składające się z czterech od-
słon, wygrali z dorobkiem 40 
„oczek”. O 10 mniej zgroma-
dzili ich rówieśnicy z Bujako-
wa, na podium stanęli także 
żacy Orła Witkowice. Kolej-
ne pozycje zdobyły drużyny 
UKS Dwójka Kozy (rocznik 

2004) oraz Pioniera Pisarzo-
wice.

Po ostatnim z turniejów na 
terenie Centrum Sportowo-
-Widowiskowego w Kozach 
wręczono nagrody. Najlep-
szym bramkarzem uznano 
Jakuba Gąsiorka ze starszego 
zespołu z Kóz. Blisko koro-
ny króla strzelców był z ko-
lei Michał Komędera, notując 
15 goli dla ekipy triumfatora 
rozgrywek. Zwycięska druży-
na otrzymała zestaw termoak-

tywnych koszulek, pozostałe 
zaś komplety piłkarskich ge-
trów. Przygotowano ponad-
to statuetki i puchary, które 
młodzi futboliści odebrali 
z rąk wójta gminy Krzyszto-
fa Fiałkowskiego, przewod-
niczącej Komisji Oświaty, 
Kultury, Sportu i Spraw So-
cjalnych Agaty Obajtek oraz 
dyrektora CSW Janusza Bar-
cika.

Jak mówi wójt Krzysztof 
Fiałkowski, przeprowadzona 

po raz drugi rywalizacja pił-
karska w systemie turniejów 
rozgrywanych jesienią, zimą, 
wiosną i latem spełniła swój 
cel. – Niedawne piłkarskie 
Euro pokazało, jak popularny 
i budzący emocje wszystkich 
kibiców jest futbol. Chcemy, 
aby ten sport w naszej gmi-
nie się rozwijał, dlatego wraz 
z nowym rokiem będziemy 
dążyli do zainaugurowania 
kolejnej edycji – podkreśla 
wójt gminy. (M)

Puchar został w Kozach, zdobyli go zawodnicy „Dwójki”.
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Dla Mateusza Borgieła, broniącego barw klubu z czechowic-Dziedzic, 
miniony okres startowy był niezwykle udany.
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