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Powiat Bielski

kulinarne święto

kaniów

Dzień karPia

W sobotę 3 i niedzielę 4 września w Jaworzu 
czeka nas Święto Powiatu Bielskiego. Głów-
ną atrakcją, jak co roku, stanie się  przegląd 
„Kulinarne Dziedzictwo Powiatu Bielskiego”, 
połączony z degustacją potraw. Święto Powia-
tu Bielskiego to przede wszystkim okazja do 
zabawy i poznawania radosnej części tradycji 
i historii całego regionu. Nie zabraknie więc 
prezentacji ludowych śpiewów i tańców, stro-
jów i rękodzieła.
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gmina Jasienica
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Powrót PaPugi
W 2004 r. Tatrę 148 Skuteng 
RFT 6610/S – GCBA 10/40 
– powszechnie nazywaną 
„papugą” – w ycofano ze 
stanu OSP Jasienica. Przez 
kolejnych 11 lat auto stało u 
zaprzyjaźnionego gospodarza 
pod daszkiem. Po latach prze-
szło renowację, pracowali przy 
niej kierowcy OSP Jasienica. 
Teraz wóz służy jako zabytko-
wy i reprezentacyjny pojazd 
miejscowej Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Jasienicy.

koty nie zaginą
Jaworze należy do tych gmin w 
Polsce, które konsekwentnie 
realizują program opieki nad 
zwierzętami, jakiś czas temu 
zrezygnowała całkowicie z po-
bierania opłat za psy. Ale Jawo-
rze nie tylko troszczy się o psy, 
ale również o koty. Zgodnie z 
przepisami o dzikie koty dbają 
tzw. społeczni opiekunowie. 
W niewielkim Jaworzu jest ich 
dziewięciu, w ciągu roku to 
grono powiększyło się o dwie 
osoby.
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AktuAlności

region w liczBach

wystawa zaBytków sakralnych
Zabytki sakralne Hecznarowic – taki tytuł nosi wystawa, którą można oglądać na plebanii parafii św. Urbana w Hecznarowicach w gminie Wilamowice.

Jak wyjaśnia Beata Nycz, 
kurator i współorganizatorka 
wystawy, idea narodziła się 
ponad rok temu przy okazji 
inwentaryzacji zabytków, zle-
conej parafii przez Muzeum 
Diecezjalne w Bielsku-Białej. 
W jej trakcie odkryto wiele 
starych i cennych obiektów, 
o istnieniu których nie wie-
dział nikt, część była wręcz 
uznana za zaginione, bądź 
zniszczone. Niektóre z przed-
miotów pochodzą jeszcze 
z wybudowanej w 1826 r., 
nieistniejącej już, kaplicy 
będącej zalążkiem przyszłej 
parafii, która formalnie po-
wstała w 1911 r. Do tych 
cennych artefaktów należą 
sztandar procesyjny z 1881 
r., a także kielich mszalny 
z 1833 r. Pozostałe przed-
mioty w większości datowane 
są na przełom XIX i XX w., 

kiedy budowana była heczna-
rowicka świątynia.

Uroczyste otwarcie wy-
stawy, dokonane w ostat-
nią sobotę lipca, połączone 
zostało z wykładem ks. dr. 
Grzegorza  Klai ,  byłego 
dyrektora Muzeum Die-
cezjalnego, „Symboliczne 
i liturgiczne znaczenie hi-
storycznych paramentów, 
służących celebracji mszy 
świętej i nabożeństw”. Pre-
legent, odwołując się do 
prezentowanych eksponatów, 
objaśnił ich znaczenie i du-
chową wartość dla wiernych 
Kościoła. Z kolei Beata Nycz 
omówiła założenia wystawy 
oraz przedstawiła dziedziny 
sztuki zdobniczej, reprezen-
towane przez eksponowa-
ne zabytki.

Dodaje ona, że zgroma-
dzone na wystawie ekspo-

naty reprezentują sztukę 
sakralną, a więc twórczość 

związaną z wiarą i życiem 
religijnym, sztuką budowa-

nia świątyń, ich dekorowa-
nia, a także przedstawiania 

postaci Boga i  świętych 
w rzeźbie, malarstwie, mu-
zyce i  słowie. To dzieła 
rzemiosła: złotnictwa, sto-
larstwa i snycerki, tkaniny 
i hafty, a także rzeźby, obra-
zy oraz stare księgi liturgicz-
ne, modlitewniki i śpiewniki. 
Całości ekspozycji dopełnia-
ją pochodzące z prywatnej 
kolekcji zabytki muzyczne – 
wysokiej klasy fisharmonie, 
wyprodukowane przez znane 
europejskie firmy. Najstar-
szy z prezentowanych obiek-
tów to starodruk, „Mszał 
rzymski pogrzebowy”, wy-
dany w 1694 r. w Drukarni 
Akademii Krakowskiej.

Wystawę zorganizowali 
proboszcz parafii ks. Alek-
sander Smarduch oraz Beata 
Nycz i Andrzej Foks. Można 
ją oglądać po niedzielnych 
mszach świętych. (R)
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Drewniane rzeźby autorstwa Antoniego Flasza Starszego i Stanisława Jarząbka.

światła na kraJówce

W pierwszej połowie roku 
wykonano większość prac 
zmierzających do poprawy 
bezpieczeństwa na drodze 
krajowej nr 52, przebiegającej 
przez Kozy Gaje. Działa tu już 
także podłączona do sieci elek-
trycznej sygnalizacja świetlna.

W trosce o bezpieczeństwo 
uczestników ruchu drogowe-
go w okolicach ul. Wiosen-
nej i Łukowej oraz potoku 
Leśniówka w Kozach Gajach 
powstały początkiem roku 
dwie nowe zatoki autobuso-
we. Remontowi poddano też 
kładkę dla pieszych, wykona-
no ponadto szeroki chodnik 
po północnej stronie jezdni, 
bariery ochronne oraz niezbęd-
ne oznakowanie.

Najważniejszym elemen-
tem inwestycji na „krajówce”, 
realizowanej przez Generalną 
Dyrekcję Dróg Krajowych 
i Autostrad w Katowicach 

Oddział Pszczyna, była jednak 
budowa sygnalizacji świetlnej 
i dodatkowego oświetlenia 
przejścia dla pieszych przy 
kościele. Na przełomie lipca 
i sierpnia sygnalizatory zostały 
podłączone do sieci elektrycz-
nej. – To o tyle ważne, że natę-
żenie ruchu drogowego w tym 
rejonie jest wciąż bardzo duże. 
Teraz jest tu znacznie bez-
pieczniej – mówi wójt gminy 
Kozy Krzysztof Fiałkowski. 
Jak przypomina, samorząd 
gminy od dłuższego czasu za-
biegał o wdrożenie konkret-
nych rozwiązań, zmierzających 
do przebudowy tej części Kóz, 
w której właśnie przy DK-52 
dochodziło w przeszłości do 
licznych wypadków.

Dodajmy, że inwestor za-
mierza jeszcze w najbliższym 
czasie wymienić nawierzchnię 
asfaltową na remontowanym 
odcinku drogi. (RAF)

nagroDa  
za tańce  
i PrzyśPiewki

Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Bestwina” 
wystąpił podczas 53. Tygodnia Kultury Beskidz-
kiej. Bardzo wysoko oceniono umiejętności, za-
prezentowane przez artystów.

Członkowie zespołu udowodnili swoim wystę-
pem, że kultura Lachów zasługuje na wyjątkowe 
miejsce. Wiosenny zwyczaj „Łogranie moja” Re-
gionalny Zespół Pieśni i Tańca „Bestwina” zade-
monstrował, rywalizując z 24 innymi zespołami 
na Festiwalu Folkloru Górali Polskich w Żywcu, 
stanowiącym jedno z integralnych wydarzeń Ty-
godnia Kultury Beskidzkiej.

W amfiteatrze pod Grojcem konkursowe jury 
oraz widzowie obejrzeli tańce i przyśpiewki 
w wydaniu artystów z Bestwiny, odnoszące się 
do obrzędu starania chłopaka o dziewczynę. – 
Chłopak budował przed domem swojej wybranki 
„moja”. Niektóre z nich były naprawdę imponu-
jące. Dla dziewczyny i jej rodziny wiązało się to 
z dużym wyróżnieniem – wyjaśnia choreograf 
Sławomir Ślósarczyk. Przypomina, że taką kon-
strukcję postawił przyszłej żonie na przykład 
wybitny obywatel gminy Bestwina doktor Fran-
ciszek Maga.

W nagrodę za nietuzinkowy pokaz Regional-
ny Zespół Pieśni i Tańca „Bestwina” otrzymał 2 
tys. zł, ufundowane przez Ministerstwo Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego. (R)
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przeznaczy w najbliższych latach bielska 
spółka Aqua na rozwój sieci wodociągowej i 
kanalizacyjnej w gminie Jasienica. Przez trzy 
kolejne lata będzie nie tylko budować nowe 

odcinki, ale i modernizować już istniejące. dzięki temu bielska spółka 
wodociągowa zamierza sprzedawać w Jasienicy ponad 600 tys. m 
sześc. wody i odbierać 17 tys. m sześc. ścieków rocznie.
Jak wyjaśnia wójt Jasienicy Janusz Pierzyna, decyzja o inwestycjach 
Aquy pozwoliła przesunąć 140 tys. zł, które w budżecie Gminy 
Jasienica zaplanowano na budowę wodociągów i kanalizacji, na 
dofinansowanie budowy dwóch przykościelnych parkingów.

Sygnalizacja świetlna na drodze krajowej w Kozach to kolejny element 
poprawy bezpieczeństwa.
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6 mln zł

ŻuBrzyca Plarisa
Bardzo dużym zainteresowa-

niem cieszył się konkurs, któ-
ry ogłosiła Pokazowa Zagroda 
Żubrów w Pszczynie, wybie-
rając imię dla najmłodszej żu-
brzej mieszkanki.

Do placówki wpłynęło po-
nad 600 zgłoszeń, zawierających 
blisko trzy setki oryginalnych 
propozycji imion. Jak wyjaśnia 
Michał Pawlak z Agencji Rozwo-
ju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej, 
konkursem zainteresowali się 
nie tylko mieszkańcy Pszczyny 
i najbliższych okolic, ale również 
z innych części kraju, a nawet za-
granicy – z Niemiec, Czech i Ro-

sji. Wymogi konkursowe były 
dwa – imię musiało mieć żeński 
charakter i zaczynać się literami 
„Pl”, będącymi wyznacznikiem 
pszczyńskiej linii żubrów. Po dłu-
gich naradach, dla żubrzycy uro-
dzonej w pszczyńskiej Zagrodzie 
29 maja br., komisja konkursowa 
wybrała imię Plarisa. Taką propo-
zycję złożyła Bernadetta Kędzior 
z Łąki i to do niej trafiła nagroda 
rzeczowa o wartości 300 zł.

Trzymiesięczną Plarisę oraz 
inne żubry można podziwiać 
w Pokazowej Zagrodzie Żubrów 
w Pszczynie codziennie w godzi-
nach od 9 do 19. (RED)
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Rodzicami młodej 
żubrzycy, która w 
sierpniu zyskała imię 
Plarisa, są czteroletnia 
Platanka II i 18-letni 
Plawiant, najstarszy z 
europejskich żubrów 
żyjących w hodowli 
zamkniętej.
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noc świętoJańska  
Przy cieszyńskieJ

„Noc Świętojańska” Nata-
lii Rak, namalowana na ślepej 
ścianie budynku przy ul. Cie-
szyńskiej 36, to kolejny mural, 
jaki ozdobił Bielsko-Białą.

Następny mural, zdobiący 
bielskie ulice, został namalo-
wany przez profesjonalnych 
artystów. Zdobienie znaczący-
mi malowidłami o wielkich for-
matach stało się już wizytówką 
miasta. Powstające murale 
to przede wszystkim zasługa 
Bielskiej Galerii BWA, która 
w różnym okresie i w ramach 
różnych projektów zaprasza 
artystów z całej Polski do za-
prezentowania w wielkiej skali 
swoich pomysłów.

W ten sposób właśnie 
Natalia Rak, polska artystka, 
przyjęła zaproszenie do udzia-
łu w projekcie „oBBraz mia-
sta #3”, realizowanym przez 

Fundację Galerii Bielskiej 
i Galerię Bielską BWA jako 
trzecia już edycja projektu. 
Podczas dwóch wcześniej-
szych edycji zaproszeni arty-
ści zrealizowali na ścianach 
bielskich kamienic i murze 
oporowym przy ulicy Party-
zantów sześć innych dzieł.

Projekt Natalii Rak przy 
ul. Cieszyńskiej 36 odwołuje 
się do nocy świętojańskiej, 
a więc pradawnego święta, 
związanego z letnim prze-
sileniem Słońca, w szcze-
gólności ze zwyczajem 
plecenia wianków przez 
młode dziewczyny. Mural 
przedstawia kobietę w pro-
filu na tle jeziora, w wianku 
uplecionym z polskich kwia-
tów. Na muralu swoje miej-
sce znalazł również lokalny 
gatunek motyla.(R)
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Piosenki zamachowskiego

Bielskie Centrum Kultu-
ry zaprasza w niedzielę 25 
września o godz. 18 na spo-
tkanie z piosenką aktorską 
w znakomitej interpretacji 
znanego aktora Zbignie-
wa Zamachowskiego.

Zamachowski już daw-
no dał się poznać jako ten, 
który łączy talent aktorski 
z muzycznym. Przy swo-
jej perfekcyjnej technice 
i kulturze wokalnej potrafi 
sprawić, że wykonywane 
piosenki na długo zosta-
ją w pamięci. W bielskim 
koncercie znajdą się utwory 
autorskie Zamachowskiego 
(m.in. „Credo życiowe”, 
„W małym miasteczku”), 
a także oryginalne inter-
pretacje piosenek znanych 
twórców: Wasowskiego 
i Przybory („Bo we mnie 
jest seks”, „Już czas na 
sen”), Nohavicy („Gdy od-
walę kitę”), Kleyffa („Pap-

kin”), Bukartyka („Kobiety 
jak te kwiaty”, „Luz i za-
pał”)  i wielu innych.

Aktor i piosenkarz już 
w dzieciństwie tworzył 
różne melodie, wykorzy-
stując do grania wszyst-
ko, co miał pod ręką, 
a piosenki zaczął pisać 
w szkole podstawowej. 
Podczas nauki w szkole 
średniej jeździł na lokalne 
i ogólnopolskie festiwale, 
gdzie nagradzano jego 
autorskie teksty i kompo-
zycje. W 1985 r. ukończył 
Wydział Aktorski PWSFiT 
w Łodzi, ale w filmie wy-
stępował już wcześniej. 
I od początku swej karie-
ry związany był z estradą. 
W czasie studiów wystę-
pował z poznańskim ka-
baretem TEY, a w 1980 r. 
swoją autorską piosenką 
zdobył II nagrodę na fe-
stiwalu w Opolu. (MK)
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Choć wielu naszych stałych Czytelników ciągle woli tradycyjny sposób przekazywania informacji, tzn. za 

pośrednictwem drukowanej „Gazety Beskidzkiej”, to dla części z Państwa poręczniejszym środkiem coraz 

częściej staje się Facebook. Warto zajrzeć na facebookowy profil „Gazety Beskidzkiej”, bo umieszczamy tam 

wiele informacji, które nie trafiają do ograniczonego drukiem tradycyjnego wydania.

Facebook należy do tych 
źródeł informacji, których 
dynamiczny rozwój nastąpił 
w ostatnim okresie, dzięki 
możliwościom, jakie daje In-
ternet. Choć „Gazeta Beskidz-
ka” ze względu na swoich 
stałych Czytelników należy do 
grona tradycyjnych mediów, 
już ponad rok temu pojawiła 
się również na Facebooku. Nie 
ma to nic wspólnego z modą. 
Redakcji zależy bowiem 
przede wszystkim na tym, aby 
jak najbardziej ułatwiać życie 
Czytelnikom. Dlatego poprzez 
FB chcemy zapewnić dotarcie 
z informacją także do tego 
stale rosnącego grona Odbior-
ców, które na zapoznanie się 
z nowymi informacjami wyko-
rzystuje przerwy w swoich co-
dziennych zajęciach, stukając 
w ekran smartfona.

Nie brakuje nam własnych 
informacji z bogato ilustrowa-
nymi galeriami zdjęć, toteż 
kilka razy dziennie zamiesz-
czamy coś nowego na naszym 

profilu. Redakcja profilu tak 
administruje „gazetowym Fa-
cebookiem”, aby w pełni od-
dać to, co dzieje się w regionie. 
Trzeba przyznać, że często 
postępujemy wbrew regułom, 
ustalanym przez FB dla admi-
nistratorów stron, nakazującym 
dawać jak najwięcej własnych 
informacji, aby uzyskać sze-
roki zasięg umieszczanych 
postów. Nam jednak zależy 

przede wszystkim na szerokim 
spektrum wiadomości, dociera-
jących do naszych Odbiorców.

Toteż chętnie udostępniamy 
informacje z innych profilów. 
Przede wszystkim tych, które 
pokazują, co dzieje się na Zie-
mi Bielskiej, w jej gminach 
i sołectwach. Obok informacji 
z samych instytucji samorzą-
dowych, wiele postów to wia-
domości, zamieszczane przez 

lokalne stowarzyszenia i orga-
nizacje, w których na terenie 
naszego regionu zawsze wiele 
się dzieje. A że zawsze robi-
liśmy dużo zdjęć, ich również 
nie brakuje na naszej facebo-
okowej stronie.

Zapraszamy do polubienia 
nas na Facebooku na dedyko-
wanej stronie Gazeta Beskidz-
ka.

REDAKCJA

konkurs 
kronik 
straŻackich

Jako wzorowa została ocenio-
na praca kronikarzy z jednostek 
OSP w Świętoszówce, Bestwi-
nie, Czechowicach-Dziedzicach, 
Rybarzowicach oraz z Oddziału 
Powiatowego w Bielsku-Białej 
podczas II Wojewódzkiego, 
a zarazem IV Powiatowego 
Przeglądu Kronik OSP, który 
został zorganizowany w remizie 
OSP Świętoszówka.

Do przeglądu zgłoszonych 
zostało 29 kronik, zapisanych 
w 44 tomach, z jednostek wcho-
dzących w skład Oddziałów Po-
wiatowych Związku OSP RP 
w Bielsku-Białej, a także Ryb-
niku oraz Wodzisławiu. Wśród 
laureatów konkursu w kategorii 
wzorowych znalazła się kronika 
OSP Świętoszówka autorstwa 
Zofii i Andrzeja Rojczyków, 
OSP Bestwina Jana Oziminy, 
czechowicka Zbigniewa Wa-
loszczyka i Leszka Zięby, ryba-
rzowicka zmarłego Władysława 
Górnego oraz Stanisława Gór-
nego i Natalii Górnej-Gawron, 
a także powiatowa kronika Wła-
dysława Skoczylasa.

Przy okazji konkursu kro-
nikarze zwiedzili  Zamek 
w Grodźcu i Cieszynie oraz 
drukarnię cieszyńską. (UGJ)

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

ul. Bolesława Krzywoustego 12/22       37,40 m²    I piętro/ II piętrowy blok     1 pokój    
cena wywoławcza   90.000,- zł   wadium 5.000 ,-zł     

udział w nieruchom. wynosi  374/12388

Przetarg odbędzie się w dniu  31.08.2016 r. o godzinie 12.00

Aby wziąć udział w przetargu należy spełnić n\wymienione warunki: 
• złożyć pisemną ofertę w zamkniętej kopercie, w sekretariacie Spółdzielni do dnia 30.08.2016 r. 

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

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

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

• w Agencji PKO BP S.A., która mieści się w siedzibie Zarządu Spółdzielni należy wpłacić wadium 
do dnia 31.08.2016 r., do godziny 10.30.

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

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

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

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

Dodatkowe informacje dotyczące przetargu, a także możliwości obejrzenia oferowanego mieszkania, 
można uzyskać w Dziale Członkowsko-Mieszkaniowym Spółdzielni tel. 033 829-79-55, 033 829-79-73 
w Administracji Spółdzielni nr 1 ul. Sobieskiego 103 (tel. 033 811 56 23, 033 812 58 01), oględziny miesz-
kania – 16.08.2016 r. godz. 12.00 i 22.08.2016 r. godz. 14.00, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

reKlaMa
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40 lat Posługi Prałata
W sierpniu tego roku, po niemal 40 latach, swoją pracę proboszcza w parafii pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej w Wilamowicach zakończył ksiądz Michał 

Boguta. Podczas jego posługi doszło do wielu istotnych wydarzeń, które niewątpliwie przyczyniły się do wzbogacenia życia duchowego parafian.

Ksiądz Michał Boguta 
święcenia kapłańskie przyjął 
w czerwcu 1968 r. w Krakowie 
z rąk ówczesnego kardynała 
Karola Wojtyły. Niespełna 10 
lat później z pobliskich Jawi-
szowic trafił do parafii w Wi-
lamowicach. W niełatwych 
czasach szybko dał się poznać 
parafianom jako zaangażo-
wany kapłan, poświęcający 
swoją energię na rzecz roz-
woju wspólnoty kościelnej. 
– Największym wyzwaniem 
było zdobycie zaufania wśród 
ludzi. Pozostało to aktualne na 
przestrzeni wielu kolejnych 
lat mojej kapłańskiej posługi 
w Wilamowicach – mówi ks. 
Boguta.

W 1982 r. został w tutej-
szej parafii proboszczem. 
Trwała już wówczas budowa 
salek katechetycznych i ogro-
dzenia wokół kościoła, mło-
dy ksiądz zamierzał jednak 
doprowadzić do zakończenia 
budowy świątyni. W latach 
80. minionego wieku wspól-
nym wysiłkiem proboszcza 
i parafian wybudowano wie-

żę główną wraz z sygnaturką 
i czterema wieżyczkami bocz-
nymi. Był to również okres 
wykonania nowej elewacji 
kościoła i utworzenia przy-
kościelnej plebanii. Równo-
legle prowadzono wiele prac 
zmierzających do ubogacenia 
wystroju wnętrza kościoła 
o ołtarze, obrazy oraz stacje 
drogi krzyżowej. – Przeko-
nałem się tu w Wilamowi-
cach, że w ludziach drzemie 
ogromny potencjał, jeśli tylko 
potrafią zjednoczyć się wokół 
słusznej sprawy. Wspólne 
działania bardzo zintegrowały 
społeczność, co przyczyniło 
się do rozwoju życia ducho-
wego – wspomina ksiądz, któ-
ry w kolejnych latach posługi 
w Wilamowicach był inicjato-
rem dalszych przedsięwzięć, 
czyniących świątynię coraz 
piękniejszym miejscem.

Osoba ks. Boguty odegrała 
niezwykle ważną rolę dla życia 
duchowego całej parafii oraz 
dekanatu wilamowickiego, na 
czele którego stanął jako dzie-
kan w 1992 r. Niestrudzona 

inspiracja do modlitwy i po-
wierzania wszystkich spraw 
orędownictwu pochodzącego 
z Wilamowic arcybiskupa 
Józefa Bilczewskiego, przy-
czyniły się do wielu łask 
i uzdrowień, stanowiących dla 
Kościoła podwalinę do ogło-
szenia abpa Bilczewskiego bło-
gosławionym w czerwcu 2001 
r. we Lwowie, a cztery lata 

później – świętym. – Śledząc 
życie naszego rodaka można 
przekonać się, że istotnie był 
wielkim człowiekiem. Chy-
ba najbardziej świadomi tego 
byli ludzie mu współcześni. 
Olbrzymia wiara, niezwykła 
miłość do Boga i człowieka 
sprawiły, że zjednywał sobie 
wiele osób – podkreśla ks. 
Boguta.

W ostatnich latach kapłań-
skiej posługi księdza Michała 
Boguty w wilamowickiej pa-
rafii, tutejszy kościół został 
ogłoszony sanktuarium, ks. 
prałat zaś mianowany jego 
kustoszem. Abpa Józefa Bil-
czewskiego wskazano jako 
patrona Wilamowic, a w bie-
żącym roku w centralnej części 
miejscowości stanął imponują-
cy monument świętego. – Wy-
niesienie na ołtarze naszego 
najwybitniejszego krajana to 
największa łaska kapłańska 
podczas mojej długoletniej 
posługi dla wilamowickiej 
wspólnoty – przyznaje ks. 
prałat Michał Boguta.

Na zakończenie blisko 
40-letniej posługi kapłańskiej 
w Wilamowicach, ks. Micha-
łowi Bogucie nadano końcem 
lipca tytuł Honorowego Oby-
watela Gminy Wilamowice. 
– Posługa Księdza Prałata to 
nieustanna inspiracja parafian, 
trud organizacyjny, pozyski-
wanie materiałów i środków 
finansowych, co zaowocowało 
tak wieloma inwestycjami, aż 

do tych ostatnich, jak budowa 
Ochronki i wreszcie pomnika 
– uzasadnia burmistrz Wilamo-
wic Marian Trela. – Traktuję to 
wyróżnienie jako docenienie 
mojej pracy dla parafii. Bardzo 
cenię sobie to, że zawsze mo-
głem liczyć na pomoc parafian, 
ich życzliwość i zrozumienie. 
To było blisko 40 lat pracy 
duszpasterskiej i gospodar-
skiej, do której podchodziłem 
z wielkim poświęceniem, ale 
i radością – dodaje ks. Mi-
chał Boguta.

Dyplom nadania Honoro-
wego Obywatela władze samo-
rządowe Wilamowic wręczyły 
księdzu prałatowi w niedzielę 
14 sierpnia. Stało się to pod-
czas uroczystości oficjalnego 
pożegnania ks. Boguty, która 
zgromadziła setki bliskich mu 
wiernych z Wilamowic.

Mimo przejścia na eme-
ryturę ks. Michał Boguta 
w dalszym ciągu zamierza 
utrzymywać kontakt z wierny-
mi w Wilamowicach, z który-
mi przez cztery dekady bardzo 
się zżył. (MAN)

reKlaMa

Ks. Michał Boguta zawsze dbał o dziedzictwo św. arcybiskupa Józefa 
Bilczewskiego. Jednym z ostatnich przedsięwzięć było postawienie pomnika 
świętego w czerwcu tego roku.
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z Prac Poselskich

w oBronie lokatorów
Poseł Stanisław Pięta 

interweniował w biel-
skim Miejskim Ośrodku 
Pomocy Społecznej, aby 
powstrzymać usunięcie 
z mieszkań socjalnych 
pięćdziesięciu lokatorów 
w trudnej sytuacji mate-
rialnej i życiowej. MOPS 
zobowiązał się do poszu-
kania rozwiązań, korzyst-
nych dla lokatorów.

Chodzi o mieszkań-
ców tzw. lokali przejścio-
wych w bloku przy ul. 
Wapienickiej. To osoby 
bezdomne, często mają-
ce kłopoty ze zdrowiem, 
nieosiągające wysokich 
zarobków, także matki 
samotnie wychowują-
ce dzieci. Korzystają ze 
wspólnych kuchni oraz 
łazienek. Mimo proble-
mów finansowych loka-
torzy potrafili stworzyć 
wspólnotę, dbającą o bu-
dynek i jego otoczenie. 
Nieoczekiwanie dla nich 
zostali zobowiązani przez 
MOPS do opuszczenia 
swoich pokoi do końca 
sierpnia. Lokatorzy zwró-

cili się o pomoc, nie stać 
ich bowiem na wynajem 
mieszkań na wolnym ryn-
ku, służby komunalne nie 
są też w stanie zapewnić 
im innych lokali. Pozosta-
je noclegownia, albo bez-
domność.

Jak wyjaśnia poseł 
Prawa i Sprawiedliwości 
Stanisław Pięta, problemy 
pojawiły się w związku 
z wejściem w życie zno-
welizowanych przepisów 
Ustawy o pomocy spo-
łecznej, przygotowanej 
jeszcze przez poprzednią 
ekipę rządową. – To lu-
dzie w trudnej sytuacji 
życiowej, którzy jednak 
po przejściach zaczęli so-
bie układać życie, pracują 
lub dostają niewielką ren-
tę. Nie można dopuścić 
do tego, aby nagle zo-
stali wyrzuceni ze swo-
ich skromnych przecież 
lokali – mówi poseł Pięta.

– Tym bardziej, że 
tylko w Bielsku-Białej 
tak radykalnie zinterpre-
towano przepisy – doda-
je poseł, wyjaśniając, że 

zasięgnął opinii w ośrod-
kach pomocy społecznej 
w Katowicach, Krakowie, 
Kielcach, Ostrołęce oraz 
Cieszynie i nigdzie nie 
zastosowano tak drastycz-
nych rozwiązań. Toteż 
zaapelował do bielskiego 
MOPS-u o ponowne prze-
analizowanie sprawy, aby 
nie dopuścić do eksmisji.

W odpowiedzi na apel 
posła MOPS poinformo-
wał, że służby miejskie 
pracują nad rozwiąza-
niem korzystnym dla 
wszystkich stron. „Do 
czasu przedstawienia 
osobom korzystającym ze 
schronienia przy ul. Wa-
pienickiej 34 możliwych 
do przyjęcia przez nich 
propozycji, będą mogli 
pozostać w dotychcza-
sowym miejscu” – wyja-
śnia MOPS.

Poseł Stanisław Pięta 
zapowiada, że w dalszym 
ciągu będzie śledził losy 
lokatorów z ul. Wapienic-
kiej i interweniował w sy-
tuacji niekorzystnych dla 
nich rozwiązań. (R)

PogrzeB inki – szacunek Dla wartości

Poseł Prawa i Sprawiedliwo-
ści Stanisław Pięta zorganizował 
na sobotę 27 sierpnia wyjazd 
do Gdańska na pogrzeb Danuty 
Siedzikówny „Inki” oraz Feliksa 
Selmanowicza „Zagończyka”. 
Z Bielska pojadą dwa autokary.

Feliks Selmanowicz był do-
wódcą jednej z brygad Wileń-
skiej AK, walczył pod rozkazami 
legendarnego „Łupaszki”, m.in. 
na Pomorzu. Został zatrzymany 
przez UB w Sopocie i stracony 
28 sierpnia 1946 r. Zginął w eg-
zekucji razem z Danutą Siedzi-
kówną, która była sanitariuszką 
i łączniczką. W lipcu 1946 r. 

została aresztowana w Gdańsku-
-Wrzeszczu. Mimo brutalnego 
śledztwa, nie wydała informacji 
na temat działalności oddziałów 
„Łupaszki”. 3 sierpnia 1946 r. zo-
stała skazana na śmierć.

Przez kilkadziesiąt lat nie 
było nawet wiadomo, gdzie 
dokładnie spoczywają ofiary 
tej zbrodni komunistycznej. 
Wiadomo było, że rozstrzelano 
ich w gdańskim areszcie. Ich 
szczątki odnalazła na gdańskim 
Cmentarzu Garnizonowym eki-
pa prof. Krzysztofa Szwagrzyka 
z IPN. Teraz zostaną pogrzebani 
z honorami, w uroczystościach 

weźmie udział m.in. prezydent 
Andrzej Duda.

– Swój udział w tym pogrzebie, 
zwłaszcza Danuty Siedzikówny 
„Inki”, uważam za symboliczne 
oddanie hołdu tej wyjątkowej 
postaci. Zorganizowaliśmy wy-
jazd dla wszystkich tych, którzy 
dostrzegają, jak samą postawą 
i niezłomnością można zaświad-
czyć o najważniejszych dla Polaka 
wartościach, a więc poświęceniu 
dla niepodległego kraju i niesienia 
pomocy każdemu człowiekowi – 
wyjaśnia poseł Stanisław Pięta.

Przypomina, że jedyną „winą” 
Inki wobec organów bezpieczeń-
stwa było niesienie pomocy me-
dycznej rannym, przy czym nie 
tylko żołnierzom podziemia nie-
podległościowego, ale również 
funkcjonariuszom UB. Ta niespeł-
na 18-letnia dziewczyna nie uległa 
w śledztwie namowom do współ-
pracy, pozostała wierna wartościom 
niepodległej Rzeczypospolitej. – 
Cieszy mnie, że w naszej bielskiej 
grupie będzie tak wiele młodych 
osób. To znak, że również młode-
mu pokoleniu zależy na utrwaleniu 
pamięci po ich rówieśnikach, któ-
rzy zginęli za wolną Polskę – doda-
je poseł Stanisław Pięta. (R)
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W kwietniu poseł Stanisław Pięta zorganizował wyjazd na uroczysty pogrzeb 
legendarnego majora „Łupaszki” w Warszawie.
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atrakcJe w wakacJe
Otwarte boiska i place zabaw, a także zajęcia i warsztaty – dzieci z gminy Jasienica w czasie wakacji nie mogły się nudzić.

Gminny Ośrodek Kultury w Ja-
sienicy i jego filie na czas wakacji 
przygotowały bogatą ofertę różne-
go rodzaju zajęć, m.in. plastycz-
nych i tanecznych. Jak wyjaśnia 
Agnieszka Bronowska, dyrektorka 
GOK, podzielone one zostały na 
czterogodzinne moduły tematycz-
ne i dostosowane do zainteresowań 
dzieci. Zorganizowano także wy-
jazdy, np. do Zabawowa, czy na 
basen. W lipcu zajęcia odbywały 
się w Bierach, Mazańcowicach 
i Rudzicy, z kolei w sierpniu – 
w Jasienicy, Międzyrzeczu Gór-
nym i Mazańcowicach.

Np. na Drzewiarzu w Jasienicy 
dla uczestników zorganizowano 
zajęcia artystyczne, podróżnicze 
oraz ruchowo-teatralno-muzyczne. 
Dzieci wykorzystały różne techni-
ki, malowanie na tkaninie, zdo-
bienie przedmiotów drewnianych 
z użyciem papierów dekoracyjnych 
oraz efektownych farb i lakierów, 
tworząc kolaże. Oprócz warszta-
tów plastycznych, dzieci starsze 
przygotowały także inscenizacje 
inspirowane legendą „Śpiący Ry-
cerze w Giewoncie”, jak również 
tematyczne rodem z pirackich opo-
wieści „Wyspy Skarbów” Steven-
sona i związane z miastem Kraków 
i Smokiem Wawelskim. Podsumo-
waniem tygodnia „Wakacji z GOK 

Jasienica” była wycieczka do „Le-
śnego Grodu” w Milówce.

Z kolei z myślą o sportowych 
pasjach odpoczywających od na-
uki uczniów, od rana do wieczora 
przez całe wakacje, czynne były 
wszystkie przyszkolne boiska. 
Początkowo administratorzy pla-
cówek planowali otworzyć boiska 
w ograniczonych godzinach, uza-
leżniając terminarz od pracy anima-
torów sportowych. Jeszcze przed 
rozpoczęciem wakacji wójt gminy 
Jasienica Janusz Pierzyna polecił 
jednak, aby szkolne boiska były 

dostępne od rana do zapadnięcia 
zmroku. – Nie ma potrzeby, aby 
przez cały ten czas był ktoś z ob-
sługi. Najważniejsze, aby dzieci 
i młodzież miały możliwość gry 
w piłkę tak długo, jak tylko mają 
ochotę – mówi wójt Pierzyna.

Jak wyjaśnia Urszula Bujok, dy-
rektor Gminnego Zespołu Obsługi 
Szkół i Przedszkoli w Jasienicy, 
przy szkołach w Jasienicy, Mazań-
cowicach, Międzyrzeczu Górnym 
i Rudzicy istnieją boiska typu „Or-
lik”, wydłużone godziny otwarcia 
boisk dotyczą również obiektów 

przy placówkach w Grodźcu, Iłow-
nicy, Świętoszówce i Wieszczętach. 
Jednocześnie GZOSiP zadbał, 
aby czynne były istniejące przy 
placówkach oświatowych place 
zabaw, m.in. przy Szkole Pod-
stawowej w Świętoszówce i jej 
filii w Łazach, Zespołach Szkol-
no-Przedszkolnych w Jasienicy, 
Wieszczętach, Międzyrzeczu 
Górnym, Grodźcu, Iłownicy 
oraz w Mazańcowicach. W tym 
ostatnim wypadku plac zabaw 
w lipcu czynny był w godzinach 
pracy przedszkola. (UGJ)

kino z liczną wiDownią

W dwa sierpniowe piątki 
mieszkańcy Jaworza za-
proszeni zostali na filmowe 
seanse w ramach kina let-
niego.

Ubiegłoroczna premiera 
projektu „Kino w plenerze” 
na terenie jaworzańskiego 
amfiteatru sprawdziła się 
do tego stopnia, że Ośrodek 
Promocji Gminy Jaworze 
postanowił kontynuować tę 
inicjatywę. Co więcej, zgod-
nie z zapowiedzią to sami 
mieszkańcy gminy Jaworze, 
za pośrednictwem oddawa-
nia głosów poprzez profil 
na Facebooku, zaproszeni 
zostali do wyboru filmu, 

który chcieliby obejrzeć. – 
To sprawiło, że rzeczywi-
ście osoby zainteresowane 
wskazały film, na którym 
później z chęcią się pojawi-
ły – zauważa Leszek Baron, 
dyrektor Ośrodka Promocji 
Gminy Jaworze.

I tak, w pierwszy z sierp-
niowych piątków kina let-
niego widzowie obejrzeli 
projekcje „Marsjanin” oraz 
„Gwiezdne Wojny”. W na-
stępnej odsłonie wyemito-
wany został „Mały Książę”, 
z myślą o rodzinach i mło-
dych jaworzanach, a także 
film „Agentka”. W obu 
przypadkach dopisała fre-
kwencja, każdorazowo po-

nad setka osób w różnym 
wieku właśnie tę formę 
spędzenia wolnego czasu 
uznała za ciekawą. – Część 
naszych mieszkańców prze-
konała się, że warto obejrzeć 
dobry film na świeżym po-
wietrzu. Przy okazji oży-
wiliśmy nieco amfiteatr 
w okresie wakacyjnym – 
tłumaczy wójt Jaworza Ra-
dosław Ostałkiewicz.

Na filmowe seanse w ja-
worzańskim plenerze miło-
śnicy kina zaproszeni będą 
również dwukrotnie we 
wrześniu. Szczegółów nale-
ży szukać na profilach face-
bookowych Urzędu Gminy 
oraz OPG Jaworze. (MA)

uDane lato  
z kulturą

Zakończył się cykl koncertów muzycznych 
„Lato z Kulturą”, organizowanych przez Biel-
skie Centrum Kultury we wszystkie weekendy 
lipca i sierpnia. Na zakończenie wystąpił Da-
wid Podsiadło.

Koncerty odbywały się w soboty w Parku 
Słowackiego, z kolei w niedzielę na bielskim 
Rynku. Można było zobaczyć występy zespołów 
regionalnych, usłyszeć orkiestry dęte, koncerty 
muzyki pop, a nawet poezji śpiewanej. Cykl 15 
koncertów zwieńczył występ jednego z najpo-
pularniejszych artystów ostatnich miesięcy – 
Dawida Podsiadło, na terenach koncertowych 
obok hali Pod Dębowcem. Jak ocenia BCK, let-
nie koncerty obejrzało łącznie ok. 36 tys. osób. 
Najwięcej słuchaczy, co było do przewidzenia, 
przyciągnął występ Dawida Podsiadło. (MK)

w hołDzie  
Żołnierzom PoDziemia
SZCZyRK. Burmistrz Szczyrku oraz Zarząd Okręgu 
„Podbeskidzie” Związku Żołnierzy Narodowych Sił 
Zbrojnych zapraszają we wtorek 6 września na uro-
czystość patriotyczną, upamiętniającą 70. rocznicę 
wymordowania 167 żołnierzy NSZ, należących do 
oddziału legendarnego „Bartka”.
Po mszy św. o godz. 11 w sanktuarium św. Jakuba 
w Szczyrku, uroczystości rozpoczną się o godz. 12 
pod pomnikiem „Piety”. W programie przewidzia-
no modlitwę, następnie prezentację programu 
artystycznego w wykonaniu uczniów z ZSPiG nr 1 
w Szczyrku, apel poległych żołnierzy NSZ, złożenie 
wiązanki kwiatów i zapalenie zniczy, okolicznościo-
we przemówienia oraz odsłonięcie pamiątkowej 
tablicy i zasadzenie Drzewa Pamięci. (R)

Spotkanie z ludźmi Słowa
BIElSKO-BIAŁA. Książnica Beskidzka w Bielsku-
-Białej zaprasza na dwa spotkania autorskie. We 
wtorek 20 września o godz. 17 odbędzie się spo-
tkanie z Jerzym Kronholdem, połączone z promocją 
najnowszego tomiku wierszy „Skok w dal”. Związa-
ny z Cieszynem Jerzy Kronhold jest współtwórcą 
polskiego nurtu poetyckiej Nowej Fali. 
Dzień później, w środę 21 września o godz. 18 od-
będzie się z kolei nietypowa debata dwóch tytanów 
inteligencji, finezji językowej, dowcipu, a więc prof. 
Jerzego Bralczyka oraz Michała Ogórka. Opowiedzą 
o sobie, o przeszłości i współczesności, a także o ję-
zyku polskim. Podczas spotkanie będzie możliwość 
nabycia książek i uzyskania autografu. (R)

rzucanie Patelnią  
na PoŻegnanie lata
WIlAMOWICE. Burmistrz Wilamowic, Miejsko-
-Gminny Ośrodek Kultury w Wilamowicach oraz 
TKKF „Żywioł” Wilamowice zapraszają w niedzielę 4 
września na Piknik Rodzinny w Wilamowicach „Po-
żegnanie lata”. Impreza na stadionie lKS Wilamo-
wiczanka rozpocznie się o godz. 13 i potrwa do 22.
Na scenie wystąpią m.in. mażoretki z Hecznarowic, 
Zespół Regionalny „Cepelia Fil-Wilamowice”, kaba-
ret „Nasza paczka” z Hecznarowic, a także Orkiestra 
Reprezentacyjna Gminy Wilamowice. Z kolei na 
sportowym boisku będzie można obejrzeć turnieje 
piłkarskie, pokaz sprzętu strażackiego, a w strefie 
kibica mecz Polska-Kazachstan.
Wiele atrakcji organizatorzy przygotowali dla 
dzieci, choć nie tylko dla nich, m.in. koło fortuny, 
strzelanie z broni pneumatycznej, biegi przełajowe 
oraz – zapewne największą atrakcję imprezy – rzut 
patelnią kobiet.
Od 18.30 będzie się można bawić przy muzyce, a 
na zakończenie o godz. 22 przewidziano pokaz 
sztucznych ogni. (R)

gminny raJD rowerowy
WIlAMOWICE. Burmistrz Wilamowic, Miejsko-
-Gminny Ośrodek Kultury w Wilamowicach oraz 
TKKF „Żywioł” Wilamowice zapraszają w niedzielę 
18 września na VI Gminny Rajd Rowerowy. Trasa 
na dystansie ok. 30 kilometrów przebiegać bę-
dzie od muszli koncertowej w Starej Wsi przez 
półmetek na lKS Pionier w Pisarzowicach do 
mety na stadionie lKS Sokół w Hecznarowicach. 
Start o godz. 10. W trakcie rajdu przewidziano 
liczne atrakcje, m.in. występ mażoretek, orkie-
stry, zespołu regionalnego, a na zakończenie lo-
sowanie nagród oraz Gminny Turniej Piłki Nożnej 
Żaków o Puchar Sołtysa Hecznarowic.
Zapisy przyjmowane są w biurze MGOK oraz w 
szkołach na terenie gminy Wilamowice do środy 
14 września. Wpisowe wynosi 15 zł, obejmuje ko-
szulkę, posiłek i napój. Tych, którzy zapiszą się w 
dniu rajdu nie będzie obejmować ubezpieczenie, 
zapewnione przez organizatorów. Organizatorzy 
zalecają posiadanie kasku. (R)
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Organizatorzy wypoczynku przygotowali dla dzieci m.in. wycieczki plenerowe.
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Koncert Dawida Podsiadło zakończył cykl letnich imprez 
muzycznych.
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teatr Polski  
na nowy sezon

W nowym sezonie na widzów bielskiego Teatru Polskiego czekają nie tylko kolejne premiery,  

ale także inne zmiany – może nie artystyczne, ale na pewno ułatwiające życie teatromanom.

Pierwsze przedstawienie no-
wego sezonu Teatr Polski zapla-
nował na 15 września. Będzie to 
dobrze wszystkim znana „Sin-
gielka”, monodram w wykona-
niu bardzo popularnej bielskiej 
aktorki Anny Guzik. Trwają 
już jednak próby do kolejnych, 
premierowych przedstawień. 
Wprawdzie „Z Twoją córką? 
Nigdy!” miało swoją premierę 
w czerwcu, tuż przed wakacyj-
ną przerwą, ale chyba niewiele 
osób zdążyło go obejrzeć, więc 
raczej należy uznać spektakl za 
nowość. Będzie można go obej-
rzeć 16 i 17 września. Mocno 
świeża jest również „Humanka” 
– premiera odbyła się w maju, 
a 22 i 23 września znów zosta-
nie wystawiona na scenie. Nową 
propozycją jest też „Podejrzany, 

podejrzana. Tajemnice Teatru” 
(28 i 29 września). Prawdziwą 
premierą, zaplanowaną na 30 
września, ma być „Człowiek z La 

Manczy” w reżyserii dyrektora 
teatru Witolda Mazurkiewicza.

Ale to przede wszystkim po-
zaartystyczne nowości czekają na 

teatromanów w nadchodzącym 
sezonie. Teatr Polski ma nowe 
logo, a także dorobił się bardziej 
funkcjonalnej strony interneto-
wej. Co chyba w największym 
stopniu zachwyci stałych widzów 
bielskiego teatru dramatyczne-
go, to możliwość zamawiania 
biletów przez Internet, łącznie 
z wyborem miejsca. Wystarczy 
wejść na nową stronę teatru „te-
atr.bielsko.pl” i kliknąć właści-
wie gdziekolwiek, aby pojawił 
się czytelny zestaw zaplanowa-
nych spektakli z odnośnikiem do 
zakupu biletów.

Dla największych miłośników 
teatr ma jeszcze jedną propozycję 
– zatrudnienia. Poszukuje bowiem 
montażysty dekoracji oraz straża-
ka na dyżury podczas niektórych 
spektakli. (R)

kulturA

kwaDratura w galerii Bwa
Od czwartku 1 września 
w Galerii Bielskiej BWA 
będzie można oglądać wy-
stawę „Kwadratura koła”, 
prezentującą prace arty-
stów z londyńskiej grupy 
Page 6.

Punktem wyjścia pro-
jektu stał się paradoks 
matematyczny, mający 
symboliczny wyraz w ry-
sunku Leonarda da Vinci, 
który określił proporcje 
ludzkiego ciała, wpisując 
je równocześnie w koło 
i kwadrat. Członkowie 
Grupy Page 6 podjęli 
próbę własnej, osadzonej 
w dzisiejszych czasach, 
interpretacji tej mate-
matycznej sprzeczności. 
Nie narzucali sobie ogra-
niczeń stylistycznych, 
a różnice indywidualnej 
wypowiedzi artystycznej 
miały prowadzić ich do 
różnorodności rozwiązań 
przywołanego problemu. 
Jedynym warunkiem było 
zastosowanie wymaga-
nych rozmiarów płócien, 
takich samych dla wszyst-
kich. Projekt „Kwadratura 
koła” składa się z 20 obra-
zów o wymiarach metr na 
metr każdy.

Grupa Page 6 została 
założona w 2010 r. przez 

Wojciecha Antoniego Sob-
czyńskiego. Na początku 
składała się z sześciu arty-
stów polskiego pochodze-
nia, osiadłych w Londynie. 
Obecnie grupę tworzy 
pięciu artystów: Joanna 
Ciechanowska, Agnieszka 
Handzel, Carolina Khouri, 
Paweł Kordaczka i Woj-
ciech Antoni Sobczyński.

Wystawa jest efektem 
współpracy Galerii Biel-
skiej BWA ze środowi-
skiem londyńskiej Polonii, 

reprezentowanym przez 
Grupę Page 6 i jest częścią 
działań związanych z wy-
mianą artystyczną „Polish 
Connection”. Wcześniej 
– w lipcu i sierpniu br. – 
w londyńskich galeriach 
The Montage Gallery 
i POSK Gallery, na wy-
stawie „The Ten of Arts” 
prezentowało swoje prace 
dziesięciu artystów ze śro-
dowiska bielskiego.

Wystawa potrwa do 25 
września. (BWA)

stare,  
DoBre  
i w Bielsku

Bielskie Centrum Kultury 
zaprasza w sobotę 24 września 
o godz. 17 na koncert legendar-
nej grupy Stare Dobre Małżeń-
stwo.

Od lat  zespół  to przede 
wszystkim założyciel oraz lider 
Krzysztof Myszkowski, któremu 
równie niezmiennie towarzyszą 
wyśmienici muzycy. Repertuar – 
zawsze na życzenie publiczności 
– równie niezmiennie otwierają 
najstarsze utwory, jak „Blues 
o 4 nad ranem”, „Jak”, „Sanc-
tus”, „Bieszczadzkie Anioły”, 
do których z czasem dołączają 
kolejne, np. te najnowsze, które 
ukazały się na płycie „Kompre-
sja ciszy”.

Soczyste i  aromatyczne 
brzmienie formacji zapewnia 
niebanalny zestaw instrumen-
tów, wykorzystywanych pod-
czas recitali. Uwagę słuchaczy 
na przeszło dwie godziny przy-
kują gitary 6- i 12-strunowe, 
kontrabas oraz niepowtarzalne 
brzmienie harmonijki ustnej.

W składzie zespołu obok 
Krzysztofa Myszkowskiego 
(śpiew, gitara, harmonijka ust-
na), wystąpią Bolo Pietraszkie-
wicz (gitary) oraz Roman Ziobro 
(kontrabas, gitara basowa, cym-
bałki). (R)

naroDowe czytanie 
sienkiewicza

Książnica Beskidzka zaprasza w sobotę 3 
września o godz. 14 na Narodowe Czytanie „Quo 
vadis”. Bielska biblioteka bierze udział w ogól-
nopolskiej akcji czytania powieści Henryka 
Sienkiewicza, przeprowadzonej pod honorowym 
patronatem Pary Prezydenckiej, Andrzeja Dudy 
i Agaty Kornhauser-Dudy. W sobotę 3 września 
na pl. Chrobrego w Bielsku-Białej fragmenty 
„Quo Vadis” czytać będą aktorzy bielskiego 
Teatru Polskiego: Kazimierz Czapla, Sławomir 
Miska, Marta Sawicka, Rafał Sawicki, Konrad 
Ignatowski, Katarzyna Pohl oraz Włodzimierz 
Pohl. Z okazji Narodowego Czytania będzie moż-
na także odwiedzić Dział Zbiorów Specjalnych 
Książnicy Beskidzkiej przy ul. Podcienie 9, gdzie 
przygotowana zostanie okolicznościowa wystawa.

W przedzień, w piątek 2 września o godz. 
10.30 jako impreza towarzysząca Narodowe-
mu Czytaniu zostanie przeprowadzona akcja 
czytania w Domu Pomocy Społecznej w Biel-
sku-Białej przy ul. Żywieckiej 15.

Akcja Narodowe Czytanie organizowana 
jest przez Prezydenta RP od 2012 r. Rozpoczę-
ła ją wspólna lektura „Pana Tadeusza” Ada-
ma Mickiewicza. W 2013 r. w całej Polsce 
odbyło się czytanie dzieł Aleksandra Fredry, 
a rok później „Trylogii” Henryka Sienkiewi-
cza. W 2015 r. czytana była „Lalka” Bolesła-
wa Prusa.

Organizatorem Narodowego Czytania w Biel-
sku-Białej jest Książnica Beskidzka, przy udziale 
Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. (R)

warsztaty tańca
KOZy. Studio Choreografii i Teatru Tańca „Movement” ogłasza zapisy 
na warsztaty baletowe i modern jazzu w roku szkolnym 2016/2017, 
prowadzonych w Domu Kultury w Kozach.
Warsztaty odbywają się w soboty, pierwsze zajęcia zaplanowano na 3 
września na godz. 10. Warsztaty baletowe dla dzieci w wieku od 3 do 
5 lat potrwają od godz. 10 do 11, od 6 do 8 lat – od godz. 11 do 12. Z 
kolei grupa początkująca modern jazzu swoje godzinne spotkanie w 
sprawie warsztatów rozpocznie o godz. 12, o godz. 13 natomiast grupa 
zaawansowana. Zajęcia są płatne, szczegółowe informacje można 
poznać w Domu Kultury w Kozach oraz pod nr tel. 507 226 384. (R)

naBór Do ogniska muzycznego
CZECHOWICE-DZIEDZICE. Miejski Dom Kultury w Czechowicach-Dzie-
dzicach zaprasza w czwartek 1 września o godz. 18 na spotkanie orga-
nizacyjne Ogniska Muzycznego w klasie pianina, gitary i keyboardu. 
Zajęcia potrwają od września do czerwca (dwa semestry szkolne), a 
czerwcowy, coroczny koncert, podsumowujący naukę, będzie okazją 
do zaprezentowania efektów wielomiesięcznej pracy.
Zajęcia gry na gitarze pozwalają poznać tajniki gry na tym instrumencie 
zarówno w technice gry klasycznej, jak i akordami. Uczniowie mogą za-
prezentować swoje umiejętności na koncertach organizowanych przez 
MDK. Uczestnicy zajęć mogą wybrać naukę gry na gitarze klasycznej 
lub elektrycznej. Repertuar obejmuje zarówno klasykę, jak i muzykę 
rockową. lekcje prowadzone są przez doświadczonego pedagoga, 
wieloletniego nauczyciela gry na gitarze.
Uczestnicy zajęć z gry na pianinie uczą się utworów muzyki klasycznej, a 
także rozrywkowej, grają solo lub w duetach. Zajęcia również prowadzi 
muzyk, pedagog z wieloletnim doświadczeniem.
Podczas zajęć nauki gry na keyboardzie uczniowie poznają i grają 
utwory zarówno muzyki klasycznej, jak i rozrywkowej. Zachęcani są 
także do jednoczesnej gry i śpiewu.
Wszystkie zajęcia prowadzone są indywidualnie. (R)

Joga Dla PoczątkuJących
CZECHOWICE-DZIEDZICE. Miejski Dom Kultury w Czechowicach-Dzie-
dzicach zaprasza w poniedziałek 5 września o godz. 18.30 na nowy 
cykl zajęć jogi dla osób początkujących. Zajęcia odbywać się będą w 
poniedziałki, początek o godzinie 18.30, zakończenie o 19.50. Organiza-
torzy zapraszają każdą osobę, chcącą poprawić zarówno swoją kondycję 
fizyczną, jak i odporność na stres. Na pierwsze zajęcia należy zabrać ze 
sobą matę do jogi i koc, wtedy też będzie można dokonać zapisów. (R)
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Nowy sezon rozpocznie znany już spektakl „Singielka” z popularną Anną Guzik.

zaProszenia na zaJęcia

Obraz Joanny Ciechanowskiej „One Day Everything Changed” wpisuje 
się w artystyczną działalność Grupy Page 6.
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Powrót PaPugi
Starsi mieszkańcy gminy Jasienica – ale i sąsiednich miejscowości, także Bielska-Białej i Czechowic-

-Dziedzic – pamiętają zapewne olbrzymią czerwoną tatrę, która z wyciem syren pędziła do pożarów. Po 

latach przeszła renowację i teraz służy jako zabytkowy i reprezentacyjny pojazd miejscowej Ochotniczej 

Straży Pożarnej w Jasienicy.

Tradycyjnie przełom sierpnia i września to okres organizowania święta 
plonów, podsumowującego żniwa. Coraz częściej dożynki stają się 
okazją do corocznego docenienia wszelkiej działalności związanej 
z rolnictwem, nie tylko u tych gospodarzy, którzy uprawiają zbo-
ża. Takich po prostu jest coraz mniej. Nie brakuje za to ogrodników, 
szkółkarzy, hodowców zwierząt „niegospodarskich”, np. koni. W wielu 
miejscowościach powiatu bielskiego zwyczaj organizowania dożynek 
będzie kontynuowany także w tym roku.

gmina Bestwina
Tegoroczne Dożynki Gminy Bestwina rozpoczną się w Janowicach 
w niedzielę 11 września od mszy świętej o godz. 12. O godz. 13.30 
nastąpi otwarcie imprezy, przywitanie gości i uroczyste przekazanie 
chleba. Od godz. 16 potrwa zabawa dożynkowa, w programie arty-
stycznym zaplanowano występy Kapeli Biesiadnej „Janowianka”, 
Śląskiego Trio Piotra Szafera, a zabawę taneczną poprowadzi zespół 
„Albatros”. Oprawę muzyczną całej uroczystości zapewni Regionalny 
Zespół Pieśni i Tańca „Bestwina”.

gmina Jasienica
Gazdowie Czesława i Stanisław Heczko, Wójt Gminy Jasienica Janusz 
Pierzyna, Rady Sołeckie w Bielowicku i Łazach oraz Gminny Ośrodek 
Kultury w Jasienicy zapraszają na Dożynki Gminne, które odbędą się 
w niedzielę 28 sierpnia. Początek ceremoniału dożynkowego zaplano-
wano na godz. 11.30 u państwa Czesławy i Stanisława Heczków w Bie-
lowicku, a sam obrzęd wykona Zespół Regionalny „Miedzyrzeczanie”. O 
godz. 13 w kościele w Łazach rozpocznie się msza święta dożynkowa, 
a o godz. 14.30 korowód przejedzie do Jasienicy na tereny Drzewiarza, 
gdzie ok. 15.20 nastąpi przekazanie wieńców dożynkowych.
W programie występów na Drzewiarzu od godz. 15.40 przewidziano 
m.in. ceremonię dożynkową w wykonaniu Zespołu Regionalnego 
„Jasieniczanka”, występy Zespołu Śpiewaczego Miasta Petřvald (Cze-
chy), Zespołu Folklorystycznego „Bystrzyca” (Czechy) i koncert zespołu 
„Jędrowski Show” – Mirosław Jędrowski z zespołem.

gmina Jaworze
Dożynki w tej miejscowości jak zwykle są częścią dorocznej imprezy 
Jaworzański Wrzesień, w tym roku zostaną połączone ze Świętem 
Powiatu Bielskiego. Na oprawę ceremonii dożynkowej w Jaworzu 
zaplanowano niedzielę 4 września. Od godz. 12 do 14 ulice tej miej-
scowości będzie przemierzał korowód dożynkowy. O godz. 14. w 
amfiteatrze rozpocznie się nabożeństwo ekumeniczne, połączone 
z ceremonią dożynkową, m.in. przyjęciem chleba. Dożynkom będzie 
towarzyszyć już od godz. 10 wystawa ptactwa ozdobnego, po cere-
monii organizatorzy zapraszają na zabawę. O Jaworzańskim Wrześniu 
można przeczytać również na str. 9.

gmina kozy
Tegoroczne dożynki w gminie Kozy w niedzielę 11 września odbędą się 
na terenie parku dworskiego. Tradycyjny korowód dożynkowy pokona 
trasę od ul. Szkolnej, przez rondo Centrum, aż do pl. ks. Kochaja. O 
godz. 11 w kościele rozpocznie się uroczysta msza święta, po niej około 
godz. 12.30 nastąpi ceremonia przekazania chleba. Starostami dożyn-
kowymi w tym roku będą państwo lucyna i Kazimierz Duźniakowie, na 
co dzień prowadzący w Kozach działalność związaną z ogrodnictwem.
Koziańskim dożynkom towarzyszyć będzie szereg ciekawych wyda-
rzeń. Wystąpią Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Kóz, Zespół Regionalny 
„Echo” z Hecznarowic, zespół „Skalniok” z Zubrzycy Górnej, kabaret 
„Paczka”, a o zabawę taneczną zadba „Dravox”. Pojazdy dożynkowe 
wezmą udział w konkursie, zaplanowano ponadto rzut kostką słomy 
i zawody w młóceniu cepem. Nie zabraknie też atrakcji dla najmłod-
szych.

gmina wilamowice
W najbliższą sobotę w Zasolu Bielańskim od mszy świętej o godz. 
16 rozpoczną się dożynki, zorganizowane przez Radę Sołecką oraz 
miejscowe Koło Gospodyń Wiejskich. Ceremonia dożynkowa i część 
rozrywkowa imprezy odbędzie się w Domu ludowym „Rondelek”. W 
programie przewidziano występy artystyczne Stowarzyszenia Inicja-
tyw lokalnych „Za Sołą”, zespołu „Zasolanie” oraz koncert akordeono-
wy Janusza Korczyka.
Z kolei w niedzielę 4 września na Starowiejskie Dożynki 2016 zaprasza 
do muszli koncertowej Sołtys wraz z Radą Sołecką. Impreza rozpocznie 
się od mszy św. o godz. 11, następnie w części artystycznej wystąpią 
Orkiestra Dęta „Starowsianka”, mażoretki z Gracji, zespół Pieśni i Tańca 
„Tradycja”, Blach-Kapela, a zabawę taneczną poprowadzi zespół „S-
-Music”. Dożynki o godz. 22 zakończy pokaz sztucznych ogni.

zaProszenia na DoŻynki

Janusz Pierzyna,
wójt gminy Jasienica
 
Ucieszyłem się, gdy strażacy 
zwrócili się do mnie, że chcą 
przeprowadzić renowację 
tego wyjątkowego pojazdu. 
Zadeklarowali, że potrzebują 
pieniędzy na części zamienne 
i materiały do pracy, ale reno-
wację przeprowadzą własnymi 
siłami. Toteż wsparliśmy ich 
jako gmina, bo dzięki temu 
utrwalili sporą część tradycji 
pożarniczych.

Prace nad poprawą estetyki ta-
try w dalszym ciągu będą trwa-
ły, ale już można ją pokazywać. 
To ważne świadectwo naszej 
historii, tak gminy Jasienica, jak 
i całego regionu, bo pojazd ga-
sił pożary w całym dzisiejszym 
powiecie bielskim, był wtedy 
największym wozem. Obok od-
nowionych sikawek ręcznych, 
jest kolejną pozycją naszego 
lokalnego dziedzictwa.

Zabytkowa tatra przeszła renowację i teraz służy jako reprezentacyjny pojazd Ochotniczej Straży Pożarnej w Jasienicy.
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W 2004 r. Tatrę 148 Sku-
teng RFT 6610/S – GCBA 
10/40 – powszechnie nazy-
waną „papugą” – wycofano 
ze stanu OSP Jasienica. Przez 
kolejnych 11 lat auto stało 
u zaprzyjaźnionego gospodarza 
pod daszkiem. – Trudno było 
nawet znaleźć odpowiedni 
garaż, bo auto jest olbrzymie. 
Ale od początku myśleliśmy, 
aby przeprowadzić renowację 
i przywrócić pojazdowi jego 
dawny blask – mówi Tomasz 
Mendrek. Wraz z innymi kie-
rowcami z OSP Jasienica, Ar-
turem Berkiem i Gustawem 
Berkiem, przez wiele miesię-
cy pracowali przy renowacji. 
Problemem nawet nie był brak 
pieniędzy, lecz znalezienie od-
powiednio przestronnego miej-
sca do przeprowadzenia robót, 
także znalezienie oryginalnych 
części, lakierów, mechaników, 
którzy będą w stanie podpo-
wiedzieć, jak uporać się z rzad-
kimi mechanizmami.

Syn Tomasza, Jakub Men-
drek, interesuje się historią 
pożarnictwa, spróbował od-
tworzyć dzieje jasienickiej 
tatry. Auto wraz z partią 24 
innych tego typu pojazdów, 
dotarło do Polski w 1973 r. 
Samochód jest produkcji cze-

chosłowackiej, specjalistyczne 
nadwozie strażackie wykona-
no w Norwegii. Na tak wielki 
i kosztowny pojazd stać było 
tylko najbogatsze straże pożar-
ne, najczęściej przyzakładowe. 
Ten egzemplarz trafił do Za-
wodowej Zakładowej Straży 
Pożarnej bielskiej Fabryki Sa-
mochodów Małolitrażowych, 
gdzie służył do 2004 r.

– To prawdziwy kolos – mó-
wią Artur i Tomasz Berkowie. 
Auto ma 9 metrów długości 
i ponad 3 metry wysokości. 
Łącznie z wodą w zbiorniku, 
mieszczącym 10 tys. litrów 
wody, ważyło 24,5 tony. – Jesz-
cze przez wiele lat od wejścia 
do służby był największym 
wozem strażackim w Polsce. 
Ze swoim wielkim zbiorni-
kiem wystarczał za cztery inne 
pojazdy – dodaje Tomasz Men-
drek. Przy pożarach dowożono 
do niego wodę, wlewano ją do 
zbiorników tatry, a stąd przez 
niezwykle wydajną motopom-
pę (4 tys. litrów na minutę) 
rozdzielany był strumień wody 
o wysokim ciśnieniu na sześć 
linii gaśniczych.

Ale pojazd też był kosz-
towny w utrzymaniu – pali 38 
litrów na sto kilometrów. Ja-
kub przypomina, że w tamtym 

okresie był nie tylko najwięk-
szym wozem bojowym, ale 
i bardzo nowoczesnym. Wy-
posażony był w rodzaj joystic-
ka, który pozwalał z zewnątrz 
wozu sterować armatką.

Wóz przez wszystkie lata 
zachował swoją sprawność, 
zarówno w mechanizmie sa-
mego pojazdu, jak i moto-
pompy. Trzeba było jednak 
wymienić trochę części, oleje 
i inne elementy eksploatacyj-
ne, pamiętając, że trzeba za-
chować oryginalność całości. 
– Prace będziemy prowadzić 
dalej, teraz przede wszystkim 
już nad estetyką samochodu. 
Nie możemy go tak, po prostu 
odmalować, bo wtedy zama-
lowalibyśmy jego oryginalny 
lakier. Możemy więc zrobić 
tylko poprawki lakiernicze – 
wyjaśnia Tomasz Mendrek.

Auto wzięło już udział 
w zlocie pojazdów zabytko-
wych i podczas Lata w Jasieni-
cy zostało zaprezentowane na 
terenach Drzewiarza. Strażacy 
z OSP Jasienica liczą, że wraz 
z zabytkową sikawką konną, 
której renowację przeprowa-
dzili kilka lat wcześniej, będzie 
można pokazywać tatrę szero-
kiej publiczności przy wielu 
najbliższych okazjach. (UGJ)
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zaProszenie na święto ziemi BielskieJ

Powiatowe szkoły gotowe 
na PrzyJęcie uczniów

Szereg istotnych prac re-
montowych, których łączna 
wartość przekroczyła kwotę 5 
mln zł, wykonanych zostało 
w okresie wakacyjnym w cze-
chowickich szkołach ponad-
gimnazjalnych, podległych 
bielskiemu Starostwu Powia-
towemu. Przystosowano w ten 
sposób placówki pod kątem 
edukacji uczniów w rozpoczy-
nającym się roku szkolnym 
2016/2017.

Wiele ważnych zadań inwe-
stycyjnych zrealizowano w lip-
cu i sierpniu w budynku tzw. 
resortówki, czyli Zespołu Szkół 
Technicznych i Licealnych przy 
ul. Traugutta w Czechowicach-
-Dziedzicach, do której prze-
niesiono również czechowicką 
Silesię. Przebudowane zostało 
tu wejście główne do placów-
ki, jak również dojazd i dojście 
do parkingu szkolnego. Prace 
objęły także wykonanie podjaz-
du dla osób niepełnosprawnych 
oraz schodów pod zaplecze ku-
chenne. Znaczną część środków 
finansowych wygospodarowa-
no ponadto na przebudowę po-
mieszczeń w części sportowej, 
przede wszystkim remont sali 
gimnastycznej, oraz roboty 
modernizacyjne kolejnych 
segmentów szkoły – sal lekcyj-

nych, pracowni informatycznej 
oraz górnictwa i hutnictwa, ser-
werowni, korytarzy, gabinetów 
nauczycielskich oraz sanitaria-
tów. Łączny koszt prac sięgnął 
w tym przypadku kwoty 2,5 
mln zł.

Niezależnie od robót typo-
wo inwestycyjnych, powiat 
jako organ prowadzący zadbał 
o kwestie edukacyjne, pozysku-
jąc fundusze z Urzędu Marszał-
kowskiego na projekt szkolnych 
warsztatów „Twój zawód – two-
ja przyszłość. Rozwój kształce-
nia zawodowego w szkołach 
ponadgimnazjalnych Powiatu 
Bielskiego”. – Z dużą staranno-

ścią podchodzimy do wszyst-
kich aspektów, dotyczących 
właściwego funkcjonowania 
placówek oświatowych. Te 
muszą być bowiem nowocze-
sne i w pełni komfortowe dla 
uczniów, zapewniając ich edu-
kacyjny rozwój – wyjaśnia Sta-
nisław Pięta z Zarządu Powiatu 
Bielskiego. Jak dodaje Pięta, 
tak przygotowane centrum edu-
kacji zawodowej, powstałe 
z umieszczenia w jednym 
miejscu dwóch szkół, umożliwi 
uczniom zdobycie potrzebnego 
zawodu, a także zagwarantuje 
odpowiednie przygotowanie do 
podjęcia studiów.

K o m p l e k s o w e  r e -
monty ,  zmie rza jące  do 
stworzenia placówki od-
powiadającej najwyższym 
standardom i współczesnym 
wyzwaniom edukacyjnym, ob-
jęły też czechowickie Liceum 
Ogólnokształcące im. Marii 
Skłodowskiej-Curie. Blisko 1 
mln zł pochłonęła termomo-
dernizacja budynku szkoły. 
Z kolei przy orliku powstała 
bieżnia czterotorowa ze skocz-
nią w dal i rzutnią do pchnię-
cia kulą. Wśród istotnych prac, 
wykonanych w czasie wolnym 
od zajęć lekcyjnych, znalazły 
się także m.in. przebudowa 

sal dydaktycznych – w celu 
wyodrębnienia auli szkolnej, 
adaptacja pomieszczeń dla no-
wych pracowni fizycznej i che-
micznej wraz z zapleczami, 
wymiana stolarki drzwiowej 
i remont posadzki oraz ścian, 
a także wejścia głównego na 
parterze. Zadania te zrealizo-
wano w znacznej mierze dzięki 
środkom z budżetu powiatowe-
go łącznym nakładem ok. 1,4 
mln zł.

Dodać należy, że budynek 
pozostały po Zespole Szkół 
„Silesia” przystosowano do 
przyjęcia od nowego roku 
szkolnego uczniów Szkoły 
Specjalnej. Wyremontowano 
pomieszczenia dydaktyczne, 
korytarze i sanitariaty, dosto-
sowując je do potrzeb osób 
niepełnosprawnych, uczęszcza-
jących w zdecydowanej więk-
szości do tej placówki. Jeszcze 
w tym roku oddana do użytku 
będzie winda. – Chcieliśmy 
zapewnić tym uczniom zdecy-
dowaną poprawę warunków 
dydaktycznych i to w szybkim 
tempie udało się osiągnąć – za-
uważa Stanisław Pięta. I tu na 
potrzeby placówki, w tym jej 
doposażenie, trafią dodatkowe 
środki w ramach planowanych 
projektów edukacyjnych – „Daj 

szansę – doceń mnie!” oraz 
„Równe szanse – modernizacja 
procesu kształcenia zawodowe-
go w Szkole Specjalnej w Cze-
chowicach-Dziedzicach II”.

MARCIN NIKIEl

PowiAt bielSki

matury  
na naJwyŻszym 
Poziomie
Aż 98 procent tegorocznych ma-
turzystów, wieńczących naukę 
w liceum Ogólnokształcącym 
im. Marii Skłodowskiej-Curie 
w Czechowicach-Dziedzicach, 
podlegającemu bielskiemu 
Starostwu Powiatowemu, 
zdało tegoroczną maturę. To 
zdecydowanie wyższy wskaź-
nik zarówno od średniej krajo-
wej, wynoszącej 85 proc., jak 
i średniej dla województwa 
śląskiego, który kształtuje się 
na poziomie 84 proc.
Dobre wyniki maturalne osią-
gnęła też inna czechowicka 
szkoła ponadgimnazjalna, dla 
której organem prowadzącym 
jest samorząd powiatu – Zespół 
Szkół Technicznych i licealnych. 
Tutaj wskaźnik dla szkół tego 
typu wyniósł 73,44 proc. i był 
wyższy, niż w woj. śląskim, 
gdzie średnia sięgała 68 proc., 
jak i w porównaniu do średniej 
krajowej – 68,4 proc.
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Nowa bieżnia wybudowana przy czechowickim lO im. Marii Skłodowskiej-Curie, w tle budynek placówki po 
wykonanej przez wakacje termomodernizacji.

anDrzeJ Płonka, starosta bielski:

Serdecznie zapraszam w pierwszy weekend września do 
Jaworza wszystkich mieszkańców Regionu, Ziemi Bielskiej, 
zachodniej Małopolski i wschodniego Śląska Cieszyńskiego. 
Dobrze się złożyło, że w tym roku Święto Powiatu Biel-
skiego organizujemy wspólnie właśnie z gminą Jaworze. 
Ta urocza miejscowość obchodzi bowiem 25-lecie swojej 
samorządności, istnienia jako samodzielna gmina. Będzie 
więc to również okazja do przyjrzenia się z bliska, co dla 

naszych wiosek, miast i miasteczek oznacza gospodarowanie „na swoim”, w jaki sposób 
wykorzystujemy szansę demokratycznego zarządzania ulicami, parkami, instytucjami 
kultury, oświatą i wieloma innymi dziedzinami życia, których organizacją w imieniu 
mieszkańców zajmują się właśnie samorządy.
Ale Święto Powiatu Bielskiego będzie przede wszystkim okazją do zabawy i poznawa-
nia radosnej części tradycji i historii naszego Regionu. Nie zabraknie więc prezentacji 
ludowych śpiewów i tańców, strojów i rękodzieła, a przede wszystkim potraw. Sobotni 
przegląd „Kulinarne Dziedzictwo Powiatu Bielskiego” już dawno stał się „znakiem 
firmowym” tych naszych imprez. Nic w tym dziwnego, że z roku na rok cieszy się coraz 
większym powodzeniem, a zainteresowanie już dawno przekroczyło granice powiatu, 
a nawet kraju, bo mamy tu uczestników z przygranicznych terenów Czech i Słowacji.
Co szczególnie cieszy, w przygotowanie prezentacji angażuje się prawie czterdzieści 
różnych zespołów kulinarnych, oczywiście, przede wszystkim pań z Kół Gospodyń 
Wiejskich, które są obecne w nieomal każdym sołectwie naszego regionu. Mam oka-
zję kosztować ich wyrobów i rozmawiać z gospodyniami. Polecam więc ich kulinarną 
twórczość, bo często tradycję łączą z możliwościami współczesnego przygotowania 
potraw i nieznanymi wcześniej produktami. Zapraszam na znakomitą zabawę podczas 
Święta Powiatu Bielskiego.

W sobotę 3 i niedzielę 4 wrze-
śnia czeka nas Święto Powiatu 
Bielskiego, które w tym roku 
towarzyszyć będzie XXX Ja-
worzańskiemu Wrześniowi. 

Główną atrakcją, jak co 
roku, będzie zapewne przegląd 
„Kulinarne Dziedzictwo Powia-
tu Bielskiego”, połączony z de-
gustacją potraw. Wśród wielu 
innych atrakcji należy wymie-
nić także tradycyjny dla Jawo-
rzańskiego Września konkurs 
Strong Drwal, wystąpią ma-
żoretki z Wilamowic, zespoły 
regionalne: „Bielsko”, „Ondra-
szek” ze Szczyrku, „Jaworze” 
oraz reprezentujący miejscową 
szkołę podstawową. W niedzie-
lę zaplanowano ceremonię do-
żynkową, również towarzyszącą 
Jaworzańskiemu Wrześniowi, 
połączoną z wystawą ptactwa 
ozdobnego i drobnego inwen-
tarza. Z innych punktów pro-
gramu warto wymienić występ 
zespołów Gabi Gold, Smokey 
Band oraz Party. (R)
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sukcesy kaniowskiego 
kaJak Polo

Nie tylko seniorskie drużyny Uczniowskiego Klubu 

Sportowego Set Kaniów, specjalizujące się w kajak 

polo, sięgają po najcenniejsze laury. W Kaniowie, 

co pokazały między innymi letnie zawody, widać 

młodych następców, garnących się do uprawiania 

tej dyscypliny.

Drużyny klubu z Kaniowa, 
złożone z najbardziej doświad-
czonych zawodników, po raz 
kolejny potwierdziły przyna-
leżność do krajowej czołówki. 
W połowie sierpnia na akwenie 
Ośrodka Rekreacji i Sportów 
Wodnych w Kaniowie od-
były się mistrzostwa Polski 
w kajak polo. Łącznie wystar-
towało w nich 11 ekip, w tej 
stawce podopieczni UKS Set 
wypadli znakomicie. Kobiecy 
zespół w składzie: Gabriela 
Bazan, Aleksandra Ciupak, 
Katarzyna Ciupak, Klaudia 
Gryz, Marlena Madej, Monika 
Pacyga i Natalia Pacyga, po-
konał w meczu decydującym 
o złocie MOSW Choszczno 
8:5 i wywalczył bezapelacyj-
nie miano najlepszej druży-
ny. Mężczyźni gorsi być nie 
zamierzali, a finał przegrali 
z zawodnikami z Choszczna po 

zaciętym boju. Srebro zawisło 
na szyjach: Piotra Bajerskiego, 
Bartłomieja Dawidka, Pawła 
Michalca, Arkadiusza Pilarza, 
Łukasza Pilarza, Dawida Wi-
znera i Borysa Zubczewskiego.

Powody do radości spo-
łeczność skupiona wokół 
UKS Set miała już w drugiej 
połowie lipca. Po krążki z naj-
cenniejszego kruszcu sięgnę-
ły dwie ekipy kaniowskiego 
klubu, które zdominowały 
czempionat w kategorii junio-
rów oraz juniorów młodszych, 
przeprowadzony w Kaniowie. 
A że zdolnych następców mi-
strzów nie brakuje pokazał 
wcześniej czerwcowy turniej 
„Panda Cup”, przeznaczony 
dla najmłodszych specjali-
stów od kajak polo. UKS Set 
w tych zmaganiach nie miał 
sobie równych, wyprzedza-
jąc w klasyfikacji narybek 

MOSW Choszczno i Powi-
śla Warszawa.

W Kaniowie procentuje 
praca wykonywana przez gro-
no trenerskie z Dariuszem Pi-
larzem na czele, dzięki czemu 
podopieczni klubu osiągnęli po-
ziom reprezentacyjny. Rozwój 
klubu i indywidualne postępy 
jego zawodników nie byłyby 
jednak możliwe bez wsparcia 
finansowego, jakiego na po-
trzeby UKS Set i organizowa-
nych przez klub imprez kajak 
polo udziela gmina Bestwina. 
– Z kajak polo na najwyższym 
poziomie jesteśmy znani w ca-
łej Polsce, a coraz częściej poza 
granicami kraju – mówi wójt 
gminy Artur Beniowski.

W przyszłym roku do Ka-
niowa zapewne ponownie 

zawitają zawody rangi mię-
dzynarodowej. Tymczasem 
we Wrocławiu odbędą się 
Światowe Igrzyska Sportowe 
pod nazwą „The World Ga-
mes”, na których zaprezen-
towane zostaną dyscypliny 
aktualnie nieujęte w progra-
mie olimpijskim. Kajak polo, 
reprezentowanego przez 
przedstawicieli UKS Set, też 
nie zabraknie. – Po tak umie-
jętnie prowadzonej w klubie 
pracy z młodzieżą, potwier-
dzanej wynikami sportowymi, 
możemy być spokojni o przy-
szłość kajak polo w Kaniowie. 
Może kiedyś doczekamy się 
naszych olimpijczyków w tej 
pomału, lecz systematycznie 
rozwijającej się dyscyplinie – 
dodaje wójt Beniowski. (MAN)

gminA beStwinA

Droga Po remoncie

Dobiegły końca prace 
modernizacyjne na ul. Magi 
w Bestwince w gminie Be-
stwina.

Ulicą można już przejeż-
dżać bez żadnych przeszkód, 
zakończył się bowiem jej 
gruntowny remont. Prace 
objęły blisko półkilome-
trowy odcinek, od kościoła 
w centralnej części sołectwa 
do zmodernizowanej wcze-
śniej ul. Braci Dudów.

Na to zadanie z budżetu 
gminnego przeznaczono ok. 
100 tys. zł. Środki zagwa-
rantowały wymianę nakład-
ki asfaltowej, jak również 
wykonanie odwodnienia 
i przepustów. – Ten odcinek 
drogi był mocno zniszczony. 
Co więc istotne, zakończona 
inwestycja znacznie ułatwi 
mieszkańcom Bestwinki 
dojazd do swoich domów 
– tłumaczy wójt gminy Ar-
tur Beniowski.

Jak informowaliśmy 
w poprzednim wydaniu 
„Gazety Beskidzkiej”, obec-
nie rusza przebudowa ul. 
Podzamcze w Bestwinie. 
Pierwsze prace na odcinku 
liczącym ok. 1 km wykonane 
zostaną już początkiem wrze-
śnia. Modernizacja obejmie 
jezdnię, utwardzone zostaną 
pobocza, a od strony rzeki 
drogę odgrodzą barierki.

Inna z wyczekiwanych 
inwestycji drogowych, 
wkrótce poddana procedu-
rze przetargowej, to remont 
ul. Janowickiej w Bestwi-
nie. Jak wyjaśnia wójt 
Beniowski, w tym gęsto 
zamieszkanym rejonie, mo-
dernizacja zarówno samej 
jezdni, jak i budowa chod-
ników wzdłuż całej drogi 
w stronę centrum miejsco-
wości, znacznie poprawią 
bezpieczeństwo, przede 
wszystkim pieszych. (M)

orkiestra z wyróŻnieniem

Na kilka dni Orkiestra 
Dęta Gminy Bestwina z sie-
dzibą w Kaniowie wyjechała 
do Rowów, by wziąć udział 
w IX Ogólnopolskim Prze-
glądzie Paradnych Orkiestr 
Dętych. Znad morza wróciła 
z prestiżową nagrodą.

Wydarzenie odbyło się 
na początku sierpnia, rozpo-
czął je wspólny przemarsz 
wszystkich muzyków, któ-
rzy przeszli w barwnym ko-
rowodzie ulicami Rowów, 
zachwycając wyglądem 
i artystycznym kunsztem. 
Pełnię umiejętności uwi-
doczniły koncertowe wy-
stępy, w które podczas 
całej imprezy wsłuchiwało 
się jury Przeglądu. Każda 
orkiestra wykonać miała 

m.in. obowiązkowo jeden 
utwór polskiego kompo-
zytora oraz trzy dowolnie 
wybrane kompozycje. Na 
zakończenie muzycznego 
święta ogłoszono wyniki, te 
okazały się bardzo przychyl-
ne dla Orkiestry Dętej Gmi-
ny Bestwina, która zasłużyła 
na wyróżnienie wśród wielu 
prezentujących się grup z ca-
łego kraju.

– Nasza Orkiestra Dęta 
nie pierwszy raz pokazała 
wysoki kunszt muzycz-
ny. Na przestrzeni lat za-
służyła sobie na miano 
wizytówki gminy, którą 
z powodzeniem reprezen-
tuje poza jej granicami 
– chwali wójt Bestwiny 
Artur Beniowski. (PK/MN)

Ul. Magi w Bestwince jest już gotowa.
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Orkiestra Dęta Gminy Bestwina swoją muzykę zaprezentowała na 
ulicach nadmorskich Rowów.

Miłośników kajak polo w Kaniowie nie brakuje. Zawodnicy tutejszego UKS 
Set osiągają liczne sukcesy, które są znakomitą motywacją dla klubowego 
narybku.
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święto karPia
Zawody wędkarskie tra-
dycyjnie rozpoczęły Święto 
Karpia Polskiego w gminie 
Bestwina. Kontynuacją wy-
darzenia był festyn z wielo-
ma atrakcjami.

We wczesnych godzinach 
porannych w sobotę 20 sierp-
nia na akwenie „Miasteczko” 
zgromadziło się liczne grono 
wędkarzy. Przystąpili oni do 
zawodów, które stanowiły je-
den z tradycyjnych elementów 
XVI Święta Karpia Polskiego. 
Najbardziej okazały połów – 

4,39 kilograma – zanotował 
Marcin Chmielniak, któremu 
pogratulowali wójt gminy Be-
stwina Artur Beniowski oraz 
Roman Sas, prezes współorga-
nizatora imprezy Stowarzysze-
nia Wędkarskiego Kaniowski 
Karp Królewski.

Z kolei w godzinach po-
południowych w Kaniowie 
rozpoczął się festyn. W części 
sportowej wydarzenia piłka-
rze miejscowego LKS Prze-
łom zremisowali w meczu 
ligowym z LKS Pionier Pisa-
rzowice 1:1. O dobrą zabawę 

uczestników zadbały zespoły 
„Silesian Tyrol Band”, nawią-
zujący swoim repertuarem do 
muzyki tyrolskiej, ale i do pol-
skiej klasyki biesiadnej, „Zbi-
gniew Foryś Band” z osobą 
byłego członka grupy „Lom-
bard” na czele oraz „Śląski 
Słowik”, solista Królewskiej 
Orkiestry Symfonicznej przy 
Pałacu w Wilanowie. Jak zwy-
kle nie obyło się bez degusta-
cji wędzonego i pieczonego 
karpia oraz innych smako-
łyków. Odbyła się ponadto 
loteria i zbiórka pieniędzy na 
rzecz wsparcia chorej miesz-
kanki Kaniowa Amelki Krzak. 

Na zakończenie do wspólnych 
tańców zaprosił zespół „Puls 
Music” z Dankowic.

XVI Święto Karpia patro-
natem objął wójt Artur Be-
niowski oraz starosta bielski 
Andrzej Płonka. W imprezie 
wziął udział m.in. wicewo-
jewoda śląski Jan Chrząszcz 
oraz wicestarosta bielski Grze-
gorz Szetyński. Korzystając 
z obecności samorządowców 
na scenie głównej wręczono 
okolicznościowe statuetki 
zwycięzcom zawodów wędkar-
skich oraz osobom oddanym 
wędkarstwu i gospodarce ry-
backiej. (M)

Wójt Artur Beniowski pogratulował Marcinowi Chmielniakowi najlepszego 
wyniku w zawodach wędkarskich XVI Święta Karpia Królewskiego.

Poranne zawody wędkarskie jak zwykle przyciągnęły liczne grono wędkarzy 
z Kaniowa i okolicy.
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sierPem, kosą, cePem
gminA JASienicA
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Jak kiedyś wyglądały żniwa i jakie były przy 

tym używane narzędzia, można było przyjrzeć 

się z bliska podczas trzeciej już edycji turnieju 

Josiynicki Żniwowani, którą w sobotę 30 lipca 

zorganizowano w Jasienicy.
Impreza od początku na-

wiązuje do dawnych tradycji 
żniw na Śląsku Cieszyńskim 
i związanych z tym zwycza-
jów. – Chcemy przekazać 
młodszym pokoleniom, jak 
jeszcze niedawno wyglądała 
ciężka praca ich przodków na 
roli, prezentując cały przebieg 
procesu powstawania chleba 
i udzielając tym samym żywej 
lekcji historii – mówił Janusz 
Pierzyna, wójt gminy Jasieni-
ca, pomysłodawca Josiynickie-
go Żniwowania.

Do udziału zgłosiło się 
dziesięć drużyn, z sołectw 
Biery, Bielowicko, Między-
rzecze Górne, Iłownica, Łazy, 
Grodziec, Jasienica, Wiesz-
częta, Rudzica, a także po 
sąsiedzku drużyna z Jaworza. 
Konkurs składał się z czterech 

konkurencji: żęcia sierpem, 
koszenia kosą i wiązania snop-
ków, młócenia cepem, klepa-
nie kos. Na polu zasianym 
pszenicą zawodnicy używali 
nie tylko dawnych narzędzi 
rolniczych, ale również prze-
brali się w tradycyjne stroje. 
Pokazali, jak kiedyś pozyski-
wano zboże z pól, kultywując 
tradycję żniwowania, a to 
wszystko w atmosferze zaba-
wy i z poczuciem humoru. Za-
wodnikom w poszczególnych 
częściach zmagań towarzyszył 
doping zgromadzonej publicz-
ności.

Konkurs drużynowy wy-
grali przedstawiciele sołectwa 
Rudzica. Nagrodę specjalną 
za najciekawszą prezentację 
drużyny otrzymała ta z gminy 
Jaworze. (UGJ)
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gminA JAworze

koty nie zaginą
Jaworze należy do tych gmin w Polsce, które konsekwentnie realizują program opieki nad zwierzętami. 

Część zadań wynika z przepisów, część jednak z podejścia, nakazującego pomoc zwierzętom, w różnym 

zakresie dzielących życie z ludźmi.

Gmina Jaworze jakiś czas 
temu zrezygnowała całkowi-
cie z pobierania opłat za psy. 
Wnioskujący o takie rozwią-
zanie wójt Radosław Ostałkie-
wicz wyjaśniał, że nie można 
domagać się zapłaty za przy-
jaźń, a przecież psy stają się 
często najbliższymi domow-
nikami człowieka. Nie pełnią 
już ról ochronnych, jakie jesz-
cze niedawno przypisywały 
im społeczności wiejskie. – 
Coraz częściej spotykamy się 
wręcz z interwencjami, gdy 
w jakimś gospodarstwie pies 
żyje przy budzie, bo zdaniem 
interweniujących to nie są 
najlepsze warunki dla psa do 
życia – mówi Radosław Ostał-
kiewicz.

Dodaje, że liczą się z taki-
mi reakcjami mieszkańców, 
choć czasami mogą być one 
przesadne. Ale to znak, że 
wielu mieszkańców postrze-
ga te zwierzęta właśnie jako 

bliskich sobie domowników. 
I właśnie z myślą o właści-
cielach psów, do których co-
dziennych obowiązków należy 
wyprowadzanie ich na spacer, 
służby gminne przygotowały 
kilkanaście specjalnych koszy 
na odchody.

Zlokalizowane są one 
przede wszystkim w centrum 
miejscowości i parku. Oprócz 
miejsca na wyrzucanie psich 
kup, można z zamontowanych 
na nich pojemników pobrać 
szpatułkę i woreczek, ich za-
pas jest na bieżąco uzupełnia-

ny. Dzięki temu z jednej strony 
mieszkańcy są przyzwyczajani 
do właściwego dbania o swo-
je czworonogi, z drugiej – nie 
dopuszczają do zanieczysz-
czania miejscowości, która 
zmierza w stronę uzyskania 
statusu uzdrowiska.

Jaworze nie tylko troszczy 
się o psy, ale również o koty. 
– Nie zawsze sobie zdajemy 
sprawę, że koty mają różniące 
się od siebie zwyczaje. Obok 
tych „kanapowców”, czy choć-
by przydomowych „dachow-
ców”, są także koty dziko 
żyjące, które byłyby nieszczę-
śliwe wylegując się na kanapie. 
Ale o pomocy im w trudnych 
czasach także należy pamiętać 
– wyjaśnia wójt Ostałkiewicz.

Zgodnie z przepisami 
o dzikie koty mogą zadbać 
tzw. społeczni opiekunowie. 
W niewielkim Jaworzu jest 
ich dziewięciu, w ciągu roku 
to grono powiększyło się 

o dwie osoby. Opiekują się 
oni około 50 kotami żyjącymi 
na wolności, ale na pewno ta 
liczba jest znacznie większa. – 
Napływają do nas sygnały od 
ludzi, którzy nie są oficjalny-
mi opiekunami, że w różnych 
częściach Jaworza dokarmiają 
te zwierzęta na własną rękę – 
wyjaśnia Dagmara Dydowska 
z Wydziału Spraw Komunal-
nych i Uzdrowiska jaworzań-
skiego Urzędu Gminy.

Społecznym opiekunem 
kotów może zostać każdy, 
dzięki czemu zimą, w czasie 
trudnym dla dzikich zwierząt, 
otrzymuje z Urzędu Gminy 
karmę, aby regularnie dokar-
miać koty. – Te osoby rze-
czywiście są wrażliwe na los 
zwierząt, nie tylko je dokar-

miają, ale dbają też o to, aby 
nadmiernie nie wzrosła ich 
populacja – dodaje. Opiekuno-
wie widząc, że kotów przyby-
wa, zgłaszają je do sterylizacji 
i kastracji. Nie są to zabiegi 
obowiązkowe, przechodzi je 
co piąte takie zwierzę, ale 
dzięki temu jak na razie nie 
ma miejsc, w których duża 
ilość kotów stanowiłaby pro-
blem dla mieszkających po 
sąsiedzku ludzi.

Wójt Radosław Ostałkie-
wicz podkreśla, że w dalszym 
ciągu na terenie Jaworza żyją 
także zwierzęta hodowlane, 
które wymagają innego ro-
dzaju opieki i nadzoru. Tego 
rodzaju zadania pełnią służby 
gminne oraz powiatowe.

MIROSŁAW ŁUKASZUK

W parku właściciele psów powinni usuwać nieczystości po swoich pupilach 
do specjalnych koszy.
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raDosław ostałkiewicz,
wójt gminy Jaworze:

Wiele w zakresie właściwej opieki nad 
zwierzętami musimy się jako społeczność 
jeszcze nauczyć. To, co jedni uważają za 
troskę o dzikie zwierzęta, inni mogą uznać 
za stwarzanie nadmiernych problemów, 
wynikających z obecności wielu zwierząt 
w pobliżu ludzkich siedzib. Trzeba jednak 

zdawać sobie sprawę, że zwierząt gospodarczych ubywa, a będzie 
przybywać zwierząt domowych. Wymagają one trochę innego po-
dejścia ze strony ludzi, czy to ich właścicieli, czy w przypadku zwie-
rząt dzikich, ich sąsiadów. Zapewne należy spodziewać się wzrostu 
wrażliwości na los zwierząt wśród mieszkańców i adekwatnie do tego 
dostosować naszą działalność, związaną z opieką nad zwierzętami.

warsztatowe wakacJe

Galeria „Na Zdrojowej” 
w Jaworzu przez cały okres 
wakacyjny tętniła życiem, 
stając się miejscem intere-
sujących zajęć dla dzieci 
i dorosłych, zainteresowa-
nych sztuką.

Lipiec i sierpień dla wielu 
jaworzan w różnym wieku, 
ale także osób goszczących 
w wakacje w tej miejscowo-
ści, upłynął w Galerii na ak-
tywnościach, rozwijających 
wszechstronne zdolności arty-

styczne. Każdy tydzień, 
od poniedziałku do piątku, 
wypełniony był rozmaitymi 
zajęciami. Najmłodszych, 
młodzież oraz osoby dorosłe, 
np. panie z Koła Gospodyń 
Wiejskich, czy jaworzań-

skich kuracjuszy, zaproszo-
no do udziału w warsztatach 
ceramicznych, plastycznych, 
florystycznych, bibułkarstwa, 
robótek ręcznych oraz recy-
klingowych. Te ostatnie po-
zwoliły nabyć umiejętności 
tworzenia rzeczy „z niczego”, 
pozostałe wyrabiać przedmio-
ty z papieru, gliny, ceramiki, 
czy z wykorzystaniem ele-
mentów dekoracyjnych.

Dzięki tym urozmaiconym 
propozycjom z oferty jawo-
rzańskiej Galerii skorzysta-
ło przez całe wakacje ponad 
czterysta osób. – Uczestnicy 
naszych zajęć z uśmiechem na 
ustach spędzali czas, chwaląc 
sobie przede wszystkim moż-

liwość przebywania w gronie 
rówieśników o podobnych 
zainteresowaniach – tłumaczą 
prowadzący warsztaty w pla-
cówce.

Galeria „Na Zdrojowej”, 
działająca pod opieką Ośrodka 
Promocji Gminy Jaworze, jest 
ponadto regularnie miejscem 
wystaw prac artystów, czy spo-
tkań z ciekawymi ludźmi. Na 
przykład w piątek 9 września 
o godz. 17 zawita tu kapitan 
Gabriel Oleszek, a tematyka 
prelekcji i pokazu slajdów doty-
czyć będzie opowieści morskich 
w odniesieniu do czasów współ-
czesnych. Galeria, na co zwraca 
uwagę wójt gminy Radosław 
Ostałkiewicz, to także miejsce 

dobrze usytuowane w centralnej 
części miejscowości, stanowiąc 
dzięki temu punkt informacji 
turystycznej. (R)
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remonty  
Dla naJmłoDszych

Letnią przerwę w nauce ekipy budowlane i remontowe wykorzystują na modernizacje i odnawianie 

wszystkich placówek oświatowych w gminie Wilamowice. Najwięcej do zrobienia mają budowlańcy w 

Hecznarowicach.

W szkole podstawowej 
w Hecznarowicach roboty 
objęły przede wszystkim starą 
część placówki. – Stare stro-
py stwarzały zagrożenie, toteż 
trzeba było je wymienić. Przy 
tej okazji wymieniamy rów-
nież pokrycie dachowe, a sale 
lekcyjne zostają odnowione – 
wyjaśnia burmistrz Wilamo-
wic Marian Trela. Drewniane 
konstrukcje, oddzielające pię-
tra, już zostały zastąpione so-
lidnymi betonowymi stropami. 
Z przyczyn technologicznych 
w tych pomieszczeniach będzie 
trzeba trochę poczekać z resztą 
prac remontowych, które po-
trwają jeszcze do październi-
ka. Toteż przez wrzesień dzieci 
w Hecznarowicach uczyć się 
będą na dwie zmiany. Łącznie 
modernizacja ma pochłonąć 
ok. 850 tys. zł, pochodzących 
z budżetu gminy.

Z kolei kosztem 860 tys. 
zł, finansowanym z unijnego 

programu „Nasze przedszko-
laki” oraz budżetu gminy, 
zostanie przeprowadzona 
adaptacja poddasza w przed-
szkolu w Dankowicach. 
Dzięki tej przebudowie uda 
się wygospodarować miejsce 
dla dwóch oddziałów przed-
szkolnych, w których opiekę 
znajdzie pół setki dzieci. Re-

mont ma zakończyć się w li-
stopadzie.

Adaptację przechodzą rów-
nież pomieszczenia w niewyko-
rzystanej części strażnicy OSP 
Pisarzowice. W tym miejscu od 
listopada działać będzie żłobek 
„Karol”, w którym opiekę znaj-
dzie ok. 30 dzieci. W Klubie 
Dziecięcym „Karol”, bo taką 

oficjalną nazwę będzie nosić 
placówka, zostaną zatrudnione 
dwie przedszkolanki i dwie oso-
by do pomocy. Oprócz adapta-
cji wnętrz i zagospodarowania 
placu zabaw, projekt przewidu-
je również ogrodzenie terenu 
i urządzenie ścieżek, a także 
pokrycie wynagrodzenia dla 
opiekunek przez pierwszy okres 
działalności Klubu.

Projekt „Karola”, warto-
ści ok. pół miliona złotych, 
został opracowany z myślą 
o umożliwieniu powrotu do 
pracy młodym mamom. Gmi-
na otrzymała na jego realizację 
dofinansowanie z Regionalne-
go Programu Operacyjnego dla 
Województwa Śląskiego oraz 
z ministerialnego programu 
„Maluch 2016”.

Burmistrz Marian Trela 
dodaje, że oprócz tych trzech 
najpoważniejszych tegorocz-
nych modernizacji, we wszyst-
kich placówkach oświatowych 

trwają prace przy odnowieniu 
pomieszczeń. W planach na 
kolejny okres jest też adapta-

cja na pomieszczenia lekcyjne 
poddasza w Szkole Podstawo-
wej w Starej Wsi. (ŁU)

gminA wilAmowice

marian trela,
burmistrz Wilamowic:
W całej gminie Wilamowice nie od-
czuwamy niżu demograficznego, jaki 
daje się zauważyć w innych częściach 
kraju. U nas mieszkańców z roku na rok 
przybywa. Toteż nie mamy problemów 
z zapełnieniem klas i oddziałów przed-
szkolnych. Także żłobków, w których 

opieką objęte są dzieci poniżej trzech lat.
Z myślą o nich remontujemy i odnawiamy istniejące placówki, tam, 
gdzie pojawiają się potrzeby, adaptujemy nowe pomieszczenia. Z pla-
nowaniem większych inwestycji oświatowych wstrzymujemy się do 
czasu rozstrzygnięć, związanych z reformą oświaty, ale obecne działania 
pozwalają objąć opieką wszystkie najmłodsze dzieci z naszej gminy.
Warto podkreślić, że ma na to wpływ również działalność stowarzyszeń 
oświatowych, które na terenie naszej gminy zapewniają odpowied-
nią opiekę sporej grupie przedszkolaków i młodszych dzieci. Toteż w 
miarę możliwości, oprócz własnych placówek, wspieramy również te 
niepubliczne.

Podczas modernizacji w szkole w Hecznarowicach stropy drewniane zostały 
zastąpione żelbetowymi konstrukcjami.
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631 przedszkolaków
rozpocznie we wrześniu zajęcia w placówkach na terenie gminy 
Wilamowice. 541 dzieci będzie uczęszczać do przedszkoli 
publicznych w Wilamowicach, Pisarzowicach, dankowicach, 
Starej Wsi i Hecznarowicach, z kolei 90 do dwóch niepublicznych 
placówek – „ochronki” w Wilamowicach i „Pod Skrzydłami” w 
Hecznarowicach. Niepubliczną placówką jest również żłobek w 
Starej Wsi.
W szkołach podstawowych i gimnazjach uczyć się będzie 1530 
uczniów.

Francuzi w gościnie
Przy okazji Światowych Dni Mło-
dzieży stadion w Dankowicach 
stał się areną międzynarodowego 
wydarzenia – meczu piłki nożnej 
pomiędzy drużynami z Francji 
i Polski. Jak w rankingu FIFA i w 
tym wypadku Francuzi okazali się 
lepsi, wygrywając 2:1.

Oczywiście, mecz nie był roz-
grywany na najwyższym szcze-
blu drużyn narodowych, choć dla 
uczczenia gości odegrano Marsy-
liankę. Z młodymi piłkarzami miej-
scowego Pasjonata zagrali młodzi 
Francuzi, którzy przez blisko ty-
dzień gościli w gminie Wilamowice 
przed udaniem się na Światowe Dni 
Młodzieży w Krakowie.

Jak informuje Cecylia Puzoń, 
przewodnicząca Koła Gospodyń 
Wiejskich, które zaangażowało się 
w godne ugoszczenie Francuzów, 
do Pisarzowic we wtorek 19 lip-
ca przyjechała 37-osobowa grupa 
młodzieży z diecezji Pontoise, wraz 
z biskupem Stanislawem Lalanne, 
duszpasterzami i opiekunami. Go-
ście byli zainteresowani życiem 
regionu i Polski, odwiedzili m.in. 
Skoczów, gdzie podczas mszy 
wspominali kanonizację św. Jana 
Sarkandra, Częstochowę, muzeum 
KL Auschwitz, byli też na pieszej 

wycieczce na Czantorii. Zwiedzili 
również zabytkowy kościół w Starej 
Wsi i Wilamowicach. Codziennie 
wieczorem czekała na nich gorąca 
kolacja, a panie z KGW przygoto-
wały dania zarówno miejscowej, jak 
i francuskiej kuchni. Czas po kolacji 
przeznaczony był na wspólne śpie-
wy i zajęcia z miejscową młodzieżą 
i mieszkańcami.

W sobotę  23 l ipca goście 
uczestniczyli w festynie, zorgani-
zowanym przez Fundację „Krzyż 
Dziecka” i zwiedzaniu cieszą-
cych się duża sławą miejscowych 
ogrodów. Od burmistrza Mariana 

Treli i sołtysa Stanisława Peszla 
każdy otrzymał okolicznościo-
wy upominek. Mecz na stadionie 
w Dankowicach był częścią XXIX 
Sportowego Święta Pasjonatów, 
stał się okazją do pożegnania go-
ści z Francji i został połączony 
z piknikiem. Miejscowy zespół 
oldbojów rozegrał ponadto mecz 
z Bielskimi Orłami, pokonując ich 
6:2, zaś drużyna seniorska zremi-
sowała z KS Bestwinka 1:1. Zapre-
zentowano też piłkarzy, trenerów 
i działaczy Pasjonata, którzy przez 
ostatnie dziesięciolecia przyczynili 
się do jego sukcesów. (R)

więceJ za gosPoDarowanie oDPaDami

Urząd Gminy w Wilamowicach 
informuje, że rozstrzygnął przetarg 
na odbiór i zagospodarowanie od-
padów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości. Zadanie to do końca 
2017 r. wykonywać będzie firma Sa-
nit-Trans z Międzyrzecza Górnego za 
łączną kwotę 2.863.123, 20 zł.

Przypomnijmy jednocześnie, że 
został rozstrzygnięty przetarg na 
utworzenie i obsługę Punktu Selek-
tywnej Zbiórki Odpadów Komu-
nalnych (PSZOK). Od października 
tego roku do końca 2017 r. na terenie 
gminy Wilamowice zadanie to bę-
dzie wykonywać Przedsiębiorstwo 
Usługowo-Handlowe Sternat Marek 
ze Starej Wsi za łączną kwotę brutto 
133.488,00 zł. Wykonawca będzie 
otrzymywał odrębne wynagrodze-
nie w zależności od ilości przetrans-
portowanych i zagospodarowanych 
odpadów zielonych i remontowo-
-budowlanych, tj.: 340 zł za transport 
i zagospodarowanie 1 Mg odpadów 
zielonych oraz 287 zł za transport 
i zagospodarowanie 1 Mg odpadów 
remontowo-budowlanych.

Jak informuje Urząd Gminy w Wi-
lamowicach, przeprowadzone prze-
targi pozwalają określić całkowite 
koszty odbioru i zagospodarowania 
odpadów do końca 2017 r. Z opłat od 
mieszkańców pokrywane są koszty 
funkcjonowania systemu gospoda-

rowania odpadami komunalnymi, 
obejmujące odbieranie, transport, 
zbieranie, odzysk i unieszkodliwie-
nie odpadów komunalnych, tworzenie 
i utrzymanie PSZOK, obsługę admi-
nistracyjną systemu, a także edukację 
ekologiczną o prawidłowym postę-
powaniu z odpadami. Przewidywane 
wydatki z tym związane w 2016 r. 
wyniosą 1,855 mln zł, zaś wpływy 
z opłat – 1,5 mln zł, przy obecnej 
stawce 8 zł od osoby miesięcznie. 
Różnica wyniesie więc ponad 350 
tys. zł. Jak wyjaśnia Urząd Gminy 
w Wilamowicach zgodnie z obowią-
zującymi przepisami system może 
funkcjonować wyłącznie z opłat od 
właścicieli nieruchomości. Tym sa-
mym stawka opłaty za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi w 2016 
r. musiałaby wynieść 9,8 zł od osoby 
na miesiąc. (R)

Drużynie francuskiej towarzyszył doping ich kolegów z pielgrzymki.
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PSZOK w Wilamowicach od października 
będzie odbierał odpady w nieco większym 
zakresie, niż obecnie.
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ocHronA środowiSkA

ekologia Po 
czechowicku

Działania na rzecz ochrony środowiska samorząd Czechowic-Dziedzic podejmuje od dawna. Ich 

wyrazem jest między innymi zakończona właśnie budowa sieci kanalizacji sanitarnej, ale również 

rozmaite projekty wyrażające troskę o zieleń miejską, bioróżnorodność, czy estetykę.

Inwestycja, związana 
z powstaniem sieci kanaliza-
cji, jest jak dotąd największą 
prowadzoną na terenie gmi-
ny. Wszak łączna wartość 
projektu wyniosła ponad 212 
mln zł, z czego przeszło 104 
mln zł stanowiło wsparcie 
z funduszy unijnych. Przy-
pomnijmy, że realizacja 
tego zadania pozwoliła na 
znaczne ograniczenie zanie-
czyszczenia środowiska za-
nieczyszczenia.

Wpływ na jakość życia 
mieszkańców ma jednak 
również szereg innych działań 
na rzecz środowiska, w tym 
troska o bioróżnorodność, 
czyli bogactwo otaczających 
nas gatunków. W warunkach 
miejskich chodzi tu oczywi-
ście bardziej o świat otacza-
jącej flory, niż fauny. Jakość 
i urozmaicenie, występują-
cych w otoczeniu mieszkań-
ców roślin, widać choćby na 
skwerach z zielenią miejską. 
Od pewnego czasu w Czecho-
wicach-Dziedzicach podejmo-
wane są działania, by zieleń 
miejska nie tylko pięknie się 
prezentowała, ale żeby wzbo-
gacana była również o gatun-
ki miododajne, przyjazne dla 
pszczół. Rośliny kwiatowe na 
skwerach i rabatach dobierane 
są przy tym w taki sposób, by 
– kwitnąc o różnych porach 
roku – cieszyły oko miesz-
kańców od wiosny do jesieni.

Od lat prowadzony jest 
w Czechowicach-Dziedzi-
cach projekt „Arboretum In-
spiruje”. Dzięki działaniom, 

prowadzonym przy wsparciu 
gminy, przez Gimnazjum 
Publiczne nr 1, przy szkole 
powstał ogród pokazowy. 
Udało się w nim zgromadzić 
358 sztuk drzew i krzewów, 
reprezentujących aż 103 różne 
gatunki i podgatunki. Wobec 
tak wielkiej rozmaitości ga-
tunków powstanie tam ścież-
ka edukacyjna, na której będą 
się odbywały zajęcia dla dzie-
ci i młodzieży z czechowic-
kich placówek oświatowych.

Wyrazem dbałości o bio-
różnorodność i ochronę 
występujących w gminnym 
otoczeniu gatunków roślin 
i zwierząt, są też działa-
nia podejmowane na rzecz 

rewitalizacji Potoku Cze-
chowickiego oraz budowy 
Centrum Edukacji Ekolo-
gicznej w sąsiedztwie ruin 
Zamku Wilczków.

W kwestii poprawy jako-
ści i estetyki najbliższego 
otoczenia wiele do zro-
bienia mają również sami 
mieszkańcy. By nagrodzić 
tych, którzy o swoje ogro-
dy w nadzwyczajny sposób 
dbają już dziś oraz zachęcić 
do tego samego kolejnych 
mieszkańców, burmistrz 
Czechowic-Dziedzic ogło-
sił konkurs na „Najpiękniej-
szy ogród i dom przyjazny 
środowisku w gminie Cze-
chowice-Dziedzice”.  – Ce-

lem konkursu jest właśnie 
wspieranie ekologicznych 
wzorców, ochrona bioróż-
norodności, czy wreszcie 
zachęcenie mieszkańców 
gminy do dbałości o piękno 
i estetykę swojego najbliż-
szego środowiska – pod-
kreśla Bernadetta Klimek, 
naczelnik Wydziału Ochro-
ny Środowiska i Rolnictwa 
Urzędu Miejskiego w Cze-
chowicach-Dziedzicach.

K o n k u r s  n i e  z o s t a ł 
wprawdzie jeszcze rozstrzy-
gnięty, ale już teraz można 
zaryzykować stwierdzenie, 
że to jego pierwsza edycja, 
która będzie kontynuowana 
w przyszłości. (R)

eko-PogoDa w telewizJi
Nie tylko standardowe in-

formacje pogodowe, dotyczące 
temperatury, wiatru, opadów, 
czy ciśnienia atmosferycznego, 
można oglądać w specjalnym 
programie meteorologicznym 
na antenie Telewizji Katowice. 
Od niedawna codziennie emi-
towane są informacje o jakości 
środowiska naturalnego w re-
gionie.

Magazyn Meteo, za pośred-
nictwem którego każdego dnia 
dostarczane są telewidzom 
publicznej „Trójki” najnow-
sze dane pogodowe, został 
wzbogacony o eko-prognozę. 
Ta nowa pozycja ma w głów-
nym zamierzeniu służyć prze-
kazywaniu informacji o jakości 
powietrza na obszarze całego 
województwa śląskiego.

W tym celu wykorzy-
stywany jest amerykański 
sposób oznaczania pozio-
mów stężeń zanieczyszczeń 
powietrza AQI. Za pomocą 
kolorów demonstrowana jest 
na mapie sytuacja aerosani-
tarna. Kolor zielony oznacza 
czyste powietrze, czerwony 
zaś powietrze niezdrowe. Co 
istotne, również w przypadku 
raportu ekologicznego oglą-
dający otrzymują prognozę na 
następne dni, a najważniejsze 
zagadnienia związane z emisją 
zanieczyszczeń są odpowied-
nio objaśniane.

Eko-pogodę na antenie 
TVP Katowice można śledzić 
codziennie – w dni robocze 
o godzinie 19.05, w soboty 
i niedzielę o godz. 18.55. (RA)

lasy Bez taJemnic

Leśnicy z Nadleśnictwa 
Węgierska Górka przepro-
wadzili akcję informacyjną, 
towarzyszącą niedawnemu 
Tygodniowi Kultury Be-
skidzkiej.

Podczas imprezy kul-
turalnej, odbywającej się 
w Żywcu, leśnicy spotykali się 
z uczestnikami folklorystycz-
nego święta. Przygotowali na 
tę okoliczność specjalne sto-
isko, które nawiązywało do 
kampanii „Nasze górskie lasy 
się zmieniają”. Rozmawiając 
z odwiedzającymi je osobami, 
przekazywali wiele cennych 

informacji i ciekawostek, 
dotyczących lasów Beskidu 
Śląskiego. W szczególności 
na dzieci czekały konkursy 
i quizy z nagrodami.

– Kolejny raz na własne 
oczy przekonaliśmy się, że 
tematyka leśna i przyrodnicza 
jest bliska szerokiej części 
społeczeństwa – stwierdzili 
leśnicy, którzy uwagę zwró-
cili przede wszystkim na 
edukacyjny charakter całej 
kampanii, przybliżającej po-
zytywne zmiany zachodzące 
na przestrzeni lat w leśnym 
ekosystemie. (M)
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Stoisko Nadleśnictwa cieszyło się dużym zainteresowaniem widzów TKB.
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trening naD Jeziorami
Uczniowie Szkoły Mistrzostwa Sportowego Sportów Zimowych Szczyrk w Buczkowicach część wakacyjnego okresu 

spędzili w Człuchowie. Na północy kraju szlifowali formę na zbliżający się sezon zimowy.

Podobnie, jak w trakcie ubie-
głorocznych wakacji, podopieczni 
placówki stacjonującej w Buczko-
wicach udali się w czasie wolnym 
od zajęć lekcyjnych do miasteczka 
położonego nad jeziorami w pół-
nocnej Polsce. Letni obóz przygo-
towawczy w Człuchowie odbyli 
biegacze narciarscy z trenerami 
Dawidem i Włodzimierzem Wa-
lusiami, skoczkowie pod wodzą 
Jarosława Węgrzynkiewicza oraz 
dwuboiści, nad którymi szkolenio-
wą pieczę sprawowali Wojciech 
Tomasiak i Zbigniew Byrdy.

Uczniowie gimnazjum i liceum 
wykonali podczas kilkunastu dni 
pobytu solidną pracę treningo-
wą, zarówno w malowniczych 

okolicach jezior, ale również 
korzystając ze znakomitych wa-
runków tutejszego Zespołu Szkół 
Sportowych im. Polskich Olimpij-
czyków. Przypomnijmy, że SMS 
Szczyrk, który podlega bielskiemu 
Starostwu Powiatowemu, w roku 
ubiegłym nawiązał ścisłą współ-
pracę ze swoim odpowiednikiem 
z Pomorza.

Dla trenujących zawodników 
z Buczkowic był jednak i czas na 
aktywny wypoczynek – kajako-
we spływy, przemierzanie jezior 
wodnymi rowerkami, czy wizy-
tę w parku linowym i na ściance 
wspinaczkowej. Sportowcom 
zapewniona została także profe-
sjonalna odnowa biologiczna. – 

Zgrupowanie połączyło przyjemne 
z pożytecznym. Z naszego punktu 
widzenia ważne jest z jednej stro-
ny podtrzymanie cennej współpra-
cy partnerskiej ze szkołą sportową 
z Człuchowa, ale i fakt, że wakacje 
zostały spożytkowane na budowanie 
formy pod kątem nadchodzącego 
sezonu zimowego. Mamy nadzieję, 
że praca wykonana przez zawodni-
ków i trenerów wkrótce zaprocen-
tuje – mówi nam Jarosław Konior, 
dyrektor SMS Sportów Zimowych 
Szczyrk w Buczkowicach. Doda-
je, że podczas mijających wakacji 
uczniowie w celach treningowych 
odwiedzili także wiele innych 
miejsc, również poza granicami 
kraju, a część planów szkolenio-

wych realizowali stacjonarnie oraz 
w swoich klubach.

Od września tego roku edukację 
w Szkole Mistrzostwa Sportowe-
go, podległej w całości bielskiemu 
Starostwu Powiatowemu, rozpocz-
nie 90 uczniów w trzech klasach 
gimnazjalnych i trzech licealnych. 
Szkolenie sportowe prowadzone 
będzie ponownie w czterech dys-
cyplinach – skokach i biegach nar-
ciarskich, kombinacji norweskiej 
oraz narciarstwie alpejskim. Latem 
w placówce wykonano drobne pra-
ce remontowe, by podnieść komfort 
dla jej podopiecznych. Najbliższe 
plany zmierzające do poprawy in-
frastruktury sportowej zakładają 
modernizację podwórza przy szkole 
oraz budowę hali. (RAF)
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Twój Regionalny Serwis Sportowy

reKlaMa

Sporo godzin podczas obozu w Człuchowie uczniowie SMS Szczyrk spędzili na intensywnych zajęciach treningowych.

naJlePszy  
górski kolarz

Wysoką formę w letnim okresie starto-
wym potwierdził Bartłomiej Wawak, kolarz 
górski z Kóz. 23-latek sięgnął po tytuł naj-
lepszego zawodnika w kraju.

Mistrzowską formę Bartłomiej Wawak 
zademonstrował podczas krajowego czem-
pionatu w Gielniowie. Kozianin stanął na 
starcie rywalizacji o tytuł mistrza Polski 
MTB w kategorii elity. Początku wyścigu 
nie miał udanego, ale z minuty na minu-
tę kolarz zawodowej grupy Kross Racing 
Team – tej samej, w której na co dzień tre-
nuje wicemistrzyni olimpijska w kolarstwie 
górskim Maja Włoszczowska – wyraźnie 
nabierał tempa. Liderującego stawce Korne-
la Osickiego z Żywca dogonił na trasie pod 
koniec drugiego z siedmiu okrążeń, po czym 
całkowicie zdominował zawody. Kolejnego 
na mecie Macieja Jeziorskiego wyprzedził 
o blisko 2 minuty, a sięgający po brązowy 
medal Wojciech Halejak stracił do Wawaka 
dwukrotnie więcej.

Krajowe mistrzostwa były dla kolarza 
z Kóz ukoronowaniem udanego lata. Wcze-
śniej stanął na podium mocno obsadzonego 
Pucharu Czech w Brnie, by następnie pew-
nie wygrać zmagania w ramach Pucharu 
Polski w Wałbrzychu. (MN)
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Podczas lipcowych mistrzostw Polski Bartłomiej 
Wawak z Kóz potwierdził miano najlepszego kolarza 
górskiego w kraju.

Na ściance wspinaczkowej młodzi 
zawodnicy łączyli aspekt treningowy  
z przyjemnym spędzaniem czasu.
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PiŁkA noŻnA

ciekawie na ligowych Boiskach
Dopiero co umilkły echa piłkarskiego Euro 2016 z udziałem reprezentacji Polski, a już dla futbolowych kibiców nadeszły kolejne emocje. Początkiem sierpnia 

wystartowały rozgrywki ligowe poszczególnych szczebli w sezonie 2016/2017.

Także w ligach naszego 
regionu nie brakuje zespołów, 
które z pewnością dostarczą 
swoim kibicom wiele radości. 
Choć też w kilku przypadkach 
nadzieje mogą okazać się tro-
chę na wyrost.

Bielskie naDzieJe

Poprzedni sezon nie zakoń-
czył się pomyślnie dla ekipy 
Podbeskidzia. W połowie maja 
stało się jasne, że po czterech 
sezonach występów w Ekstra-
klasie „Góralom” przyjdzie 
opuścić jej szeregi. Nic dziw-
nego, że wobec słabego wyni-
ku sportowego w klubie doszło 
do rewolucji. Podbeskidzie 
opuściło wielu zawodników 
z podstawowego składu, by 
wspomnieć choćby strzelają-
cych najwięcej goli Mateusza 
Szczepaniaka i Adama Mójtę. 
Zmienił się także trener, a bu-
dowę nowego zespołu powie-
rzono Dariuszowi Dźwigale. 
W Bielsku w ślad za tym za-
meldowało się wielu zawodni-
ków, również znanych z boisk 
najwyższego szczebla, jak po-
mocnik Tomasz Podgórski.

Przebudowana bielska dru-
żyna ma powalczyć o mistrzo-
stwo I ligi i szybki powrót do 
elity. Przyznać trzeba, że jest 
ku temu na dobrej drodze. 
Z czterech meczów otwierają-
cych sezon Podbeskidzie wy-
grało trzy i to na wyjazdach, 
zasiadając w fotelu lidera. – To 
wprawdzie dopiero początek, 
ale plan został jasno nakre-
ślony. Mierzymy w awans, 
bo miejsce tego zespołu jest 
wśród najlepszych w kraju. Za-

sługują na to wspaniali kibice 
Podbeskidzia – mówi prezes 
klubu Tomasz Mikołajko.

W Bielsku-Białej sporo 
oczekuje się także po wystę-
pach III-ligowców – Rekordu 
i BKS-u Stali. Ci pierwsi po 
5 kolejkach (3 zwycięstwa i 2 
remisy) zajęli czołową loka-
tę w tabeli, BKS lokalnemu 
konkurentowi nieznacznie 
ustępuje. O tym, jak ciekawe 
mogą być spotkania w III li-
dze, zaświadczyła bezpośred-
nia konfrontacja derbowa. Na 
Stadionie Miejskim, po trzy-
mającej w napięciu batalii, 
gospodarze ulegli ekipie z Cy-
gańskiego Lasu 2:3. A obie 
drużyny mają walczyć nawet 
o mistrzostwo w „nowej” li-
dze, w której od bieżącego 
sezonu prócz zespołów z woj. 
śląskiego i opolskiego, przy-
chodzi im mierzyć się również 
z przedstawicielami woj. dol-
nośląskiego.

mocni iV-ligowcy

Gmina Jasienica dzieli 
i rządzi w IV lidze śląskiej? 
To jeden z możliwych sce-
nariuszy, jaki zarysował się 
po wstępnej części zmagań. 
Swoje trzy mecze inaugurujące 
sezon wygrały zarówno jasie-
nicki Drzewiarz, jak i Spójnia 
Landek. Co ważne, tracąc od-
powiednio ledwie jeden i dwa 
gole. A nie od dziś wiadomo, 
że dobrą drużynę buduje się 
od formacji odpowiedzialnych 
za grę defensywną. – Prezen-
tujemy się solidnie w tej fazie 
rozgrywek, a liczymy, że nasza 
forma pójdzie jeszcze w górę. 
Każde zwycięstwo natomiast 
cieszy i tworzy fajną atmos-
ferę w zespole – tłumaczy 
Wojciech Jarosz, szkolenio-
wiec Drzewiarza. Dodajmy, 
iż do prestiżowych derbów 
IV-ligowych wewnątrz gmi-
ny dojdzie według terminarza 

rundy jesiennej w weekend 8-9 
października w Landeku.

Z wysokiego „C” w sezon 
weszli także spadkowicz z III 
ligi LKS Czaniec oraz GKS 
Radziechowy-Wieprz, także 
zaliczające komplet triumfów 
w trzech rozegranych spotka-
niach. Zwłaszcza w Czańcu to 
powód do satysfakcji, wszak 
latem po kilku sezonach klub 
napotkał widmo degradacji 
o szczebel niżej, a personal-
nie szatnię drużyny solidnie 
„przewietrzono”. – Do każ-
dego meczu podejdziemy 
z chęcią wywalczenia trzech 
punktów. Nikt w klubie nie 
mówi o pierwszym miejscu 
i awansie. Myślę, że pozy-
cja w czołowej piątce będzie 
dobra. Mamy młody zespół, 
sporo świeżej krwi w szatni. 
Jestem przekonany, że nowy 
zespół sprosta oczekiwaniom 
– to słowa dyrektora sporto-
wego LKS-u Czaniec Sławo-

mira Tynki tuż sprzed ligowej 
premiery, które – jak na razie 
– znajdują potwierdzenie w bo-
iskowej rzeczywistości.

Co ciekawe dla kibiców 
w beskidzkim regionie, derbów 
na poziomie IV ligi jest w tym 
sezonie więcej. W 18-zespo-
łowej stawce są także m.in. 
beniaminek Beskid Skoczów 
i rezerwy bielskiego Podbeski-
dzia, które jednak na wstępie 
rozgrywek znalazły się w dol-
nej części tabeli.

„okręgówka” nie 
taka straszna

Szeregi PROFI CREDIT 
Bielskiej Ligi Okręgowej zasi-
lił od startu sezonu 2016/2017 
GLKS Wilkowice, który pro-
mocję wywalczył po sukcesie 
w rywalizacji bielskiej klasy 
A. Beniaminek bardziej ogra-
nych w „okręgówce” rywali 
się nie przestraszył. Efekt 

dobrze przepracowanego lata 
jest taki, że wilkowiczanie 
po 3. kolejkach wspięli się 
tuż za plecy ekipy z Wisły, 
która gromi kolejnych prze-
ciwników i jest uznawana za 
wyraźnego faworyta, by do IV 
ligi awansować.

Inne drużyny reprezen-
tujące powiat bielski na tym 
szczeblu to MRKS Czecho-
wice-Dziedzice, LKS Bestwi-
na oraz Pasjonat Dankowice. 
Czechowiczanie kontynuują 
udane występy z wiosny mi-
nionego sezonu, już należą do 
ścisłej czołówki ligi okręgo-
wej. Zespół z Bestwiny z ko-
lei aktualnie plasuje się tuż 
za „pudłem”, co wydaje się 
odpowiadać maksymalnym 
możliwościom podopiecznych 
Sławomira Szymali.

Pasjonat zaś to wicemistrz 
z poprzednich rozgrywek, 
ale siła tej drużyny uległa la-
tem znacznemu osłabieniu. 
Z Dankowic do innych klu-
bów przeniosło się kilku ruty-
nowanych piłkarzy, młodzież 
będzie potrzebować czasu, 
aby na dobre zaadaptować 
się do specyficznych warun-
ków „okręgówki”. – Stawia-
nie na młodzież to właściwy 
kierunek, który kluby na 
tym poziomie powinny po-
dejmować. Warto promować 
swoich wychowanków, bo to 
przekłada się również na fre-
kwencję podczas meczów do-
mowych – zaznacza Czesław 
Biskup, prezes prowadzące-
go rozgrywki Beskidzkiego 
Okręgowego Związku Pił-
ki Nożnej.

MARCIN NIKIEl

MRKS Czechowice-Dziedzice był rewelacją minionej rundy w bielskiej 
„okręgówce”. Również w nowym sezonie czechowicki zespół nie zawodzi 
swoich sympatyków.

Na IV-ligowym poziomie piłkarskich rozgrywek ciekawie zapowiada się 
rywalizacja pomiędzy zespołami z jednej gminy – Drzewiarzem Jasienica i 
Spójnią landek, które już w poprzednim sezonie zaciekle walczyły o punkty.

Fo
to

: a
rc

h.
 sP

or
to

W
eB

es
Ki

Dy
.P

l

Juhasowy munDial 
Dla szkół
Szkoły podstawowe, głów-
nie z terenu powiatu biel-
skiego, mogą wziąć udział 
w turnieju piłki nożnej, 
który w środę 14 września 
odbędzie się na stadionie 
Centralnego Ośrodka Spor-
tu w Szczyrku.

Propagowanie aktywnego 
stylu życia, zachęta do upra-
wiania sportu, w szczegól-
ności piłki nożnej, poznanie 
zasad współzawodnictwa 
sportowego wśród najmłod-
szych oraz integracja szkół 
w regionie – takie założenia 

przyświecają turniejowi, który 
pod nazwą „Juhasowy mun-
dial” zaplanowano na środę 14 
września w Szczyrku.

Każda z zainteresowanych 
udziałem szkół wystawić 
może jedną reprezentację, 
złożoną maksymalnie z 14 
zawodników. Turniejowe me-
cze drużyn siedmioosobowych 
z bramkarzem rozgrywane 
będą według uproszczonych 
przepisów piłkarskich. Planuje 
się przeprowadzenie spotkań 
systemem dwóch połów po 
12 minut z krótką przerwą po-
między nimi. Dowolna będzie 

liczba zmian w trakcie me-
czów. – Zespoły, które zgło-
szą się do turnieju, otrzymają 
możliwość odbycia półtorago-
dzinnego treningu na stadionie 
w terminie poprzedzającym 
imprezę – informuje organi-
zator wydarzenia Centralny 
Ośrodek Sportu – Ośrodek 
Przygotowań Olimpijskich 
w Szczyrku.

„Juhasowy mundial” ma 
związek z przypadającym 
od 10 do 17 września Euro-
pejskim Tygodniem Sportu, 
który jest inicjatywą Komi-
sji Europejskiej, promującą 

sport i aktywność fizyczną 
oraz pogłębianie wiedzy na 
temat licznych wynikających 
z tego korzyści.

Termin zgłoszeń dla szkół 
upływa w poniedziałek 12 
września. Szczegółowych in-
formacji udziela Dział Sportu 

COS-OPO w Szczyrku, pod 
numerem telefonu 33-8178-
441, wew. 505 lub mailowo – 
sport.szczyrk@cos.pl. (M)

Na obiektach Centralnego Ośrodka Sportu w Szczyrku często odbywają się zawody dla dzieci i młodzieży. Na 
wrzesień zaplanowano tu turniej piłkarski dla szkół podstawowych.
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