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Tradycje

czas dożynek za nami

jaworze

Dożynki są okazją, aby podziękować za 
dar chleba, za to, że nigdy go nie brakuje. 
Dla społeczności gminnych to szczególny 
dzień, w którym  upamiętnia się chwile 
jego powstania – od siewu i zbioru, po-
przez wypieczenie, ale też ciężką pracę 
nad tym, aby dla wszystkich go wystar-
czyło. Jak co roku, w gminach Powiatu 
Bielskiego świętowano zbiory plonów.
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Gmina czechowice 
-dziedzice

kulinarny 
wrzesień

Remonty i inwestycje, jakie w 
wakacje prowadzone były przez 
Zespół Obsługi Placówek Oświa-
towych w szkołach i przedszko-
lach, pochłonęły blisko 1,7 mln 
zł. Co ważne, niemal wszystkie 
zaplanowane zadania zostały 
w całości wykonane, zanim 
uczniowie powrócili do swo-
ich placówek na rok szkolny 
2016/2017. Poprawiła się zna-
cząco jakość nauki oraz komfort 
pracy uczniów i nauczycieli.

Wielokrotnie pisaliśmy o wysokim 
poziomie wyszkolenia strażaków 
ochotników z jednostek OSP w 
gminie Bestwina. Ostatnie tygo-
dnie przyniosły kolejne potwier-
dzenia umiejętności bestwińskich 
druhów. Drużyna z Kaniowa 
zdobyła podwójne mistrzostwo 
Polski w ratownictwie wodnym i 
powodziowym, z kolei bestwińscy 
druhowie zajęli drugie miejsce w 
II Podbabiogórskich Zawodach Ra-
towniczo-Gaśniczych.
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z kaniowa Po 
wicemisTrzosTwo świaTa

Sezon kajak polo dla części zawodniczek Uczniowskiego Klubu Sportowego Set Kaniów zakończył się nie 

lada sukcesem. Z włoskiej Syrakuzy przywiozły one srebrne medale światowego czempionatu, startując 

pod wodzą swojego klubowego trenera w barwach młodzieżowej reprezentacji Polski.

Kadra do lat 21 najliczniej 
reprezentowana była przez 
podopieczne klubu z Kanio-
wa. Szkoleniowiec Dariusz 
Pilarz na najważniejszy tur-
niej w sezonie powołał pięć 
zawodniczek UKS Set – Ka-
tarzynę Ciupak, Monikę Pa-
cygę, Natalię Pacygę, Sandrę 
Pilarz i Klaudię Sachmerdę. 
W ekipie znalazły się ponad-
to Zuzanna Grolik, Weronika 
Jasiukiewicz, Monika Kulas 
oraz Katarzyna Kalina, bro-
niące na co dzień barw innych 
polskich klubów.

Polki trafiły do trudnej gru-
py z Niemkami, Holenderkami, 
Brytyjkami i Singapurkami, ale 
zdołały awansować do kolej-
nej fazy. W czołowej czwórce 
mistrzostw zameldowały się 
wobec remisu z Nową Ze-
landią i wygranej przeciwko 
Kanadyjkom. Następnie raz 
jeszcze musiały stawić czoła 
kajakpolistkom z Wielkiej Bry-
tanii. O sukcesie gwarantują-
cym medal zadecydowała tzw. 
złota bramka przy remisowym 
wyniku 3:3.

W finale biało-czerwonym 
przyszło rywalizować z Niem-
kami, mecz ten był ozdobą 
czempionatu we Włoszech. 
– Kibice oglądali twardą wal-
kę o każdy centymetr boiska. 

Oba zespoły miały okazje do 
zdobycia goli, ale w pierw-
szej połowie widzowie ich 
nie zobaczyli. Doczekali się 
po przerwie. Cztery minuty 
po wznowieniu gry Niemki 
wyszły na prowadzenie. Nie 
złożyliśmy jednak wioseł, co 
się opłaciło. Na 30 sekund 
przed końcem meczu dziew-
czyny wyrównały, dzięki akcji 
Klaudii Sachmerdy. O złotym 
medalu musiała zatem zdecy-
dować dogrywka. Pierwsza 
pięciominutowa odsłona nie 

przyniosła rozwiązania. Oglą-
daliśmy wobec tego kolejną 
dogrywkę, w której na minutę 
przed końcem Niemki zdobyły 
mistrzowską bramkę – opowia-
da trener Dariusz Pilarz.

Srebro mistrzostw świa-
ta to osiągnięcie historyczne 
dla całego polskiego kajak 
polo. Nigdy wcześniej żadna 
z biało-czerwonych drużyn nie 
stawała na podium tak presti-
żowych zmagań. – Tym więk-
sza satysfakcja, że tak mocno 
w elitarnym gronie zaistniały 

zawodniczki z Kaniowa. Od lat 
należą do krajowej czołówki 
i na ten sukces ciężko zapra-
cowały – mówi wójt gminy 
Bestwina Artur Beniowski.

Dodajmy, że dobra forma 
zawodniczek UKS Set Kaniów 
pozytywnie nastraja w obliczu 
przyszłorocznej imprezy „The 
World Games”, czyli świato-
wych igrzysk dyscyplin nie-
olimpijskich, które odbędą się 
we Wrocławiu. Kajak polo, 
także w kaniowskim wydaniu, 
i tam nie zabraknie. (RED)

AktuAlności

kadry
o budownicTwie,  
zdrowiu i szkołach
AnDRZEJ PłOnKA,
starosta bielski

współprzewodniczył 
wspólnemu Konwen-
towi Powiatów Wo-
jewództwa Śląskiego 
i Województwa Ma-
łopolskiego, jaki 
odbył się w połowie 
września w Toma-
szowicach pod Kra-
kowem. Andrzej 
Płonka reprezento-
wał region w prezy-
dium spotkania jako 
przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Ślą-
skiego. Konwent zgromadził ponad czterdziestu starostów 
i członków zarządów powiatów. Gościł też przedstawicieli 
administracji rządowej, którzy prezentowali plany ministerstw, 
dotyczące pracy samorządów, m.in. Andrzeja Adamczyka, 
ministra infrastruktury i budownictwa. Oprócz planowanych 
zmian w prawie budowlanym i planowaniu przestrzennym, 
starostowie zapoznali się z zasadami finansowania świadczeń 
zdrowotnych w najbliższych latach, co zaprezentował wicemi-
nister zdrowia Piotr Gryza. Omówiono też problemy ze szkol-
nictwem zawodowym w szkołach podległych starostom. (R)

reGion w liczbach
istnienia jako samodzielnej gminy 
obchodziło w tym roku Jaworze. 
Z  tej  ok azj i  pr z ygotowano 
publikację, podsumowującą 
historię i osiągnięcia ostatniego 

ćwierćwiecza (taki zresztą tytuł nosi książka – 
„Ćwierćwiecznik Gminy Jaworze 1991-2016”), a także 
specjalną konferencję. Wśród gości nie mogło zabraknąć 
obecnych i byłych członków władz samorządowych 
Jaworza. Warto dodać, że wszystkie gminy w Polsce 25-lecie 
samorządności obchodziły w tamtym roku, bowiem to 
w 1990 r. samorządy terytorialne uzyskały niezależność 
finansową. W tamtym okresie Jaworze było jeszcze częścią 
gminy Jasienica i dopiero rok później się usamodzielniło, 
przy pełnej zgodzie obu stron. dzisiaj obie gminy żyją w 
dobrosąsiedzkich stosunkach.
Podczas uroczystości jubileuszowych w piątek 2 września 
wójt gminy Jaworze Radosław ostałkiewicz przedstawił 
historię ćwierćwiecza samorządu, potem w towarzystwie 
przewodniczącego Rady Gminy Mieczysława brzezickiego 
wręczył medale pamiątkowe. Następnie były proboszcz 
parafii ewangelickiej w Jaworzu ks. Ryszard Janik otrzymał 
Złotą odznakę Honorową Województwa Śląskiego, 
podobną odbierze wkrótce nieobecny podczas uroczystości 
ks. kan. Adam Gramatyka, proboszcz senior katolickiej 
parafii opatrzności bożej w Jaworzu. (R)

25 lat

oPaski na 500-lecie

Parafia ewangelicka ze Szczyrku przygotowuje się do obchodzonego 
w przyszłym roku jubileuszu 500-lecia Reformacji. Ks. Jan Byrt już od 
sierpnia prowadzi kolejną akcję, tym razem przygotował 500 silikono-
wych opasek. – Reformacja zwróciła przede wszystkim uwagę na Słowo 
Boże i my idąc tym śladem przygotowaliśmy opaski ze Słowem Bożym 
„Jezus jest Drogą, Prawdą i Życiem” – wyjaśnia ks. Byrt. (R)
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Zawodniczki UKS Set Kaniów wraz z trenerem Dariuszem Pilarzem wróciły z Włoch ze srebrnymi medalami 
mistrzostw świata.

wyłowione w sieci

Jasienica Po Godzinach
Słoneczniki wyrosły na dorodne kwiaty i ciągle należą 
do owadów – pisze na swoim profilu na Facebooku 
Jasienica Po Godzinach.

Zespół Regionalny „Wilamowice”
Przyłapane na selfie.
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wydArzeniA

z Prac Poselskich

insTalacje w bwa

Do 19 października 
w Bielskiej Galerii BWA 
można oglądać wystawę 
„Mapping: illuminati”.

 Wystawa prezentuje in-
stalacje audiowizualne, wy-
korzystujące technikę tzw. 
mappingu przestrzennego. 
Prace zostały stworzone 
przez znanych polskich 
twórców, działających na 
polu street-artu i interme-
diów. Mapping 3D, zwa-
ny również mappingiem 
przestrzennym, jest sto-
sunkowo młodą dziedziną 
sztuki. Dzięki tworzonym 
przez artystów projekcjom, 
rzucanym na mapowane 
obiekty, np. fasady budyn-
ków, czy przygotowane 

scenografie, przedmioty 
te zyskują nowe wymiary 
artystyczne, zostają nieja-
ko ożywione, animowane 
w iluzjonistyczny sposób.

Mappingi pozwalają na 
wprowadzanie statycznych 
obiektów w ruch, ożywiają 
przedmioty poprzez ani-
macje dostosowane do ich 
obrysów i ram, zatracając 
tym samym granicę pomię-
dzy rzeczywistością a iluzją. 
Komplementarną częścią 
takich instalacji jest często 
dźwięk, który synchroni-
zowany z obrazem tworzy 
wciągające i spektakularne 
widowiska. Stąd też podty-
tuł wystawy „Illuminati”, 
odwołujący się do tajnego 

zakonu iluminatów, gdyż 
twórcy mappingów ni-
czym alchemicy i mistycz-
ni eksperymentatorzy za 
pomocą światła ożywiają 
martwą materię.

Na wystawie zaprezento-
wano prace wykorzystujące 
najnowsze technologie au-
diowizualne, z niektórymi 
z nich widzowie mogą wejść 
w interakcję i stać się tym 
samym ich współtwórcami.

W wys tawie  b iorą 
udział: Seikon, WIUR, 
Gem (0700team, fa2m) , 
LUMP (elomelo), Mar-
cin Żwaka (chodzioto), 
Łukasz Skwara, Karol 
Kobryn. Kuratorką jest 
Justyna Łabądź. (BWA)

Fismoll  
z zesPołem 
Bielskie Centrum Kultury zaprasza w nie-
dzielę 2 października na koncert Fismolla 
z zespołem.

Fismoll, a właściwie Arkadiusz Glensk, to 
młody, utalentowany muzyk o rozpoznawal-
nym stylu i głosie, tworzący muzykę akustycz-
ną i liryczną. Jest wokalistą, instrumentalistą, 
kompozytorem i autorem tekstów. Pseudonim 
Fismoll nawiązuje do dzieciństwa muzyka. Jako 
siedmiolatek często sobie podśpiewywał i wte-
dy jego ojciec – również muzyk – zauważył, że 
syn śpiewa najczęściej w tonacji fis-moll. Jego 
dokonania zostały docenione przez jury takich 
festiwali, jak The Great Escape, Eurosonic No-
ordeslang, Sziget, United Island, dwukrotnie na 
Open’er Festival. W ciągu dwóch lat od wy-
dania debiutanckiej płyty „At Glade” wystąpił 
z wieloma koncertami zarówno ze swoim ze-
społem, jak i solo, zyskując renomę świetnego 
wykonawcy o niezwykłym klimacie występów.

W BCK Fismoll z zespołem wystąpi 2 paź-
dziernika o godz. 18. (R)

sPekTakle  
TeaTru Polska

Czechowicki Miej-
ski Dom Kultury – Kino 
„Świt” zaprasza w środę 
5 października o godz. 18 
na pierwszy ze spektakli 
z cyklu „Teatr Polska”.

„Kopidoł” Teatru Na-
umionego „Ornontowi-
ce” to historia grabarza 
i jego rodziny, osadzona 
w latach 50. XX w. na 
terenie malutkiej wio-
ski na Górnym Śląsku. 
W tej tragikomicznej 
opowieści o losach wie-
lopokoleniowej rodziny 
codzienność zakłóca 
śmierć seniora rodu. 
W przedstawieniu wy-
korzystano obrzędy po-
grzebowe, które jeszcze 
do niedawna kultywo-
wano na Śląsku, a tak-
że stare pieśni żałobne 
śpiewane w domach. 
Całość jest  zagrana 
w gwarze śląskiej.

Teatr Polska w Cze-
chowicach-Dziedzicach 
zaprezentuje jeszcze: 
20 października „Znak 
Jonasza” lubelskiego 
„neTTheatre” Centrum 
Kultury, 24 października 
„Zapolska Superstar (czy-
li jak przegrywać, żeby 
wygrać)” Teatru Drama-
tycznego w Wałbrzychu, 

17 listopada „Dzieje 
grzechu” Teatru im. S. 
Żeromskiego w Kielcach 
oraz 25 listopada „Wnie-
bowstąpienie” Teatr 
Wierszalin w Supraślu.

Spektakle w ramach 
projektu „Teatr Polska” 
zostały przygotowane 
w nawiązaniu do przed-
sięwzięcia Teatru Reduta 
Juliusza Osterwy i Mie-
czysława Limanowskie-
go. Teatr ten w okresie 
Drugiej Rzeczpospolitej 
organizował tournées 
spektakli po ziemiach 
polskich. W repertuarze 
znalazła się wówczas 
klasyka światowa (Szek-
spir, Molier) oraz polskie 
przedstawienia – dawne 
i współczesne (Słowacki, 
Fredro, Żeromski). Przed-
sięwzięcie miało na celu 
zaktywizowanie środo-
wisk małych miasteczek 
i przybliżenie mieszkań-
com najważniejszych 
osiągnięć kultury polskiej 
w tamtym okresie. Objaz-
dy odbywały się sezono-
wo w okresie zimowym 
i letnim. W ramach „te-
atru objazdowego” zespół 
Reduty przemierzył cały 
obszar ówczesnych ziem 
polskich. (R)

Fo
to

: M
at

. B
ck

Fo
to

: M
at

er
ia

ły
 Bw

a

Jedna z prezentowanych na wystawie prac.

w hołdzie żołnierzom barTka

zd
Ję

cia
: a

rc
h.

 Bi
ur

a P
os

el
sk

ieG
o

Poseł Stanisław Pięta wraz z kapitanem Stanisławem Turskim w trakcie uroczystości w Wiśle, upamiętniających 
defiladę żołnierzy Bartka z 1946 r.

sTanisław PięTa,
poseł Prawa i Sprawiedliwości:

Wrześniowa uroczystość upamiętniała pomordowanych 70 lat temu żołnie-
rzy zgrupowania narodowych Sił Zbrojnych, którymi dowodził kpt. Henryk 
Flame „Bartek”. Jednocześnie była to okazja do świętowania 74. rocznicy 
powstania nSZ, formacji ideowo wywodzącej się ze środowisk i ugrupowań 
narodowych, która od 1942 r. prowadziła walkę najpierw z hitlerowskim, 
następnie sowieckim okupantem. Warto podkreślać, że było to wojsko bardzo 
karne i zdyscyplinowane, które na dodatek kształtowało swoje struktury samodzielnie, bez pomocy 
ze strony polskiego rządu w Londynie.
Żołnierze narodowych Sił Zbrojnych byli zaciekle zwalczani przez władze komunistyczne, zarówno 
fizycznie, przez organa Urzędu Bezpieczeństwa, jak i propagandę. Mieli pełną świadomość, czego moż-
na się spodziewać po władzach sowieckich, dlatego po wycofaniu się niemców pod koniec wojny nie 
ujawniali się, najczęściej schodzili jeszcze głębiej do konspiracji. Toteż przez całe dekady próbowano 
kłamliwie przypisać im współpracę z hitlerowcami, gdy to właśnie z tych kręgów wywodził się postulat 
zachodniej granicy Polski na Odrze i nysie. Próbowano wymazać ich z narodowej pamięci, obciążając 
wręcz kryminalnymi zbrodniami. Z jednej strony należy się więc im cześć za ich rozsądną ocenę realiów 
politycznych, z drugiej – za determinację w walce o niepodległość. Żołnierze nSZ zasługują na szacunek 
za ich waleczność. Walczyli do końca, nie szczędząc krwi. Wielokrotnie mieliśmy okazję przekonać się o 
tym w naszym regionie na spotkaniach, na które zapraszałem kapitana Stanisława Turskiego z Brygady 
Świętokrzyskiej nSZ, obecnie prezesa Okręgu Górnośląskiego Związku Żołnierzy nSZ. Kapitan opowiadał 
o przejściu Brygady z Polski do strefy amerykańskiej w okupowanych niemczech. Miało to miejsce pod 
koniec wojny, żołnierze nSZ przeszli przez Czechosłowację, przy okazji wyzwalając niemiecki obóz dla 
kobiet w Holiszowie.
Wielkim wydarzeniem, świadczącym zarówno o ich odwadze, jak i determinacji w niezgodzie na 
sowietyzację Polski, była defilada z okazji 3 Maja, jaką żołnierze z oddziału „Bartka” w pełnym 
umundurowaniu przeprowadzili w 1946 r. w zajętej przez siebie Wiśle. Władze komunistyczne zdały 
sobie wtedy w pełni sprawę, jak wielką siłą organizacyjną i moralną dysponuje oddział nSZ. Dlatego 
wdrożyły akcję „Lawina”, podczas której zwabiono żołnierzy Bartka, wywieziono na Opolszczyznę i 
podstępnie zamordowano.
Przy okazji wrześniowych uroczystości warto docenić olbrzymią pracę Instytutu Pamięci narodowej, 
przede wszystkim grupy prof. Krzysztofa Szwagrzyka, która rozpoznaje kolejne miejsca ofiar stali-
nowskich katowni i dokonuje ekshumacji zwłok Żołnierzy Wyklętych. W przyszłym roku ekipa pojawi 
się w Bielsku-Białej, gdzie będzie badać teren dwóch byłych siedzib Urzędu Bezpieczeństwa – przy 
ul. Krasińskiego i Stojałowskiego. (R)

W poniedziałek 19 września w żywieckiej kon-
katedrze odprawiona została uroczysta msza 
święta w intencji poległych i pomordowanych 
żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych. – W ten 
sposób oddaliśmy hołd żołnierzom NSZ z od-
działu kpt. Henryka Flame ps. „Bartek”, za-
mordowanym przez funkcjonariuszy Urzędu 
Bezpieczeństwa w 1946 roku – wyjaśnia uczest-
nik uroczystości poseł Stanisław Pięta.

W 1946 r., po przeniknięciu do oddziału 
NSZ agentów UB, partyzantów „Bartka” udało 
się przekonać, że został dla nich zorganizowa-
ny przerzut na Zachód. Podczas ubeckiej akcji 
„Lawina”, wywieziono w kilku turach ponad 

100 żołnierzy NSZ. Prawdopodobnie wszyscy 
trafili na Opolszczyznę, gdzie od razu zostali 
zgładzeni. Pierwsze szczątki udało się odnaleźć 
dopiero kilka miesięcy temu na terenie Starego 
Grodkowa. Trwają dalsze poszukiwania.

Msza w żywieckiej konkatedrze pod przewod-
nictwem bp. Piotra Gregera zgromadziła przed-
stawicieli władz państwowych i samorządowych, 
kombatantów, młodzież, a także rodziny zabitych 
żołnierzy, w tym córkę Bartka – Alicję. W uro-
czystościach uczestniczyła kompania honorowa 
18. Batalionu Powietrznodesantowego z Bielska-
-Białej, grupa rekonstrukcji historycznej NSZ 
„Rodzynki”, a także liczne poczty sztandarowe 
i delegacje.
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40 laT wędkarsTwa
Zawodami na stawach w Bierach oraz okolicznościowym spotkaniem, uczcili swój jubile-

usz 40-lecia wędkarze z Koła nr 17 Polskiego Związku Wędkarskiego w Jasienicy.
W rywalizacji wzięło udział 20 

wędkarzy, ale w zawodach z okazji 
40-lecia nie wyniki były najważ-
niejsze, lecz spotkanie kilku po-
koleń wędkarzy i ich sympatyków. 
Zawodnicy uprawiają głównie 
wędkarstwo sportowe, gdzie ryby 
po wyłowieniu i zważeniu odzysku-
ją wolność. – Cisza, podziwianie 
przyrody, wymiana doświadczeń 
i porównywanie złowionych ryb 
z innymi, to najfajniejsze w węd-
kowaniu – mówi wiceprezes koła 
Bogusław Bylok.

Jubileuszowa uroczystość była 
okazją do wręczenia medali dla za-
służonych członków koła. W imie-
niu wójta Janusza Pierzyny jego 
zastępca Krzysztof Wieczarzak 
wręczył prezesowi koła statuetkę 
w kształcie karpia oraz złożył życze-
nia na następne lata dalszej owocnej 
pracy, a także wielu sukcesów. Do 
gratulacji przyłączył się również 
wójt Jaworza Radosław Ostałkie-
wicz.

Koło rozpoczęło działalność 
w 1975 r., kiedy to 18 członków 
Koła PZW w Bielsku-Białej, 
a równocześnie pracowników Fa-
bryki Mebli Giętych w Jasienicy, 

stworzyło odrębną sekcję. Dzięki 
działalności propagującej węd-
karstwo, liczebność sekcji szybko 
wzrastała i w 1976 r. liczyła już 
70 członków, dzięki czemu prze-
kształcono ją w samodzielne koło 
przy Fabryce Mebli Giętych. W la-
tach 1985-1988 koło liczyło po-
nad 250 osób. W ostatnich latach 
należy do niego około 80 osób. 
W pierwszym okresie działalno-
ści wędkarze z Jasienicy dzierża-
wili dwa stawy rybne na terenie 
Świętoszówki, a od 1976 r. – po 
gruntownym przystosowaniu ich 
do potrzeb koła – w Bierach. Tu 

też w listopadzie 1991 r., na 15. 
rocznicę powstania, uroczyście 
otwarto wybudowaną społecznie 
„Rybaczówkę”, stałą siedzibę ja-
sienickich wędkarzy. Na początku 
swojej działalności koło prowadzi-
ło działalność hodowlaną, głów-
nie karpia, a w latach 2000-2003 
również pstrąga. Po wprowadzeniu 
nowych norm unijnych, koło zre-
zygnowało z tej działalności. Od 
wielu lat koło udostępnia wody 
swoich stawów dla sportowego po-
łowu ryb. Od roku 2012 prowadzi 
również łowisko specjalne „Pięć 
Stawów”. (UGJ)

bajki i książkowi bohaTerowie
Gminny Ośrodek Kultury oraz 

Gminna Biblioteka Publiczna w Bucz-
kowicach zapraszają do udziału 
w konkursach plastycznym i lite-
rackim, organizowanych w ramach 
Jesiennych Dni Książki. Ich celem 
jest edukacja kulturalna i populary-
zacja czytelnictwa.

„Chcecie bajki... oto bajka” to 
tytuł literackiego konkursu, który 
adresowany jest do dzieci i mło-
dzieży, ale także osób starszych. 
Zgodnie z przyjętym regulaminem 
stworzona bajka może mieć tylko 
jednego autora. Prace konkursowe 
winny być napisane komputerowo 
z zachowaniem konkretnych para-
metrów technicznych i liczyć mak-
symalnie do pięciu stron formatu 
A4. Złożyć należy je do 7 paździer-
nika w wersji papierowej w trzech 
egzemplarzach. Oceniane będą 
w czterech kategoriach: klas I-III 
oraz IV-VI szkół podstawowych, 
gimnazjum, młodzieży i osób do-
rosłych.

Równolegle GOK i GBP w Bucz-
kowicach prowadzą nabór prac 
w konkursie plastycznym „Mój ulu-
biony bohater literacki”. Również 
w tym przypadku nie ma żadnych 
ograniczeń wiekowych dla uczest-
ników, organizatorzy przewidzieli 
wyróżnienia w kilku kategoriach, 
począwszy już od przedszkolaków. 
Przedmiotem tej twórczej inicjatywy 
jest wykonanie ilustracji do ulubionej 

książki wybranego autora, z wyko-
rzystaniem dowolnej techniki pla-
stycznej. Prace powinny mieć postać 
jednostronnego dzieła formatu A3. 
Dopuszczalne jest użycie pisaków, 
kredek, farb, pasteli, tuszów, a nawet 
komputera. Termin upływa 14 paź-
dziernika.

W przypadku obu konkursów 
należy pamiętać o odpowiednim 
opisaniu prac wraz z danymi perso-
nalnymi i kontaktowymi. Szczegóło-
wych informacji udzielają pracownicy 
Gminnego Ośrodka Kultury (tel. 33-
8177-120, e-mail: gokbuczkowice@
wp.pl) oraz Gminnej Biblioteki Pu-
blicznej (tel. 33-8177-310, e-mail: 
biblioteka-buczkowice@wp.pl).

Uroczyste ogłoszenie wyników 
nastąpi w sobotę 29 października 
w Sokolni w Buczkowicach podczas 
imprezy „Jesienne Dni Książki”. (RA)

Obchody wędkarze rozpoczęli od zawodów na stawach.
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Jesienne Dni Książki są co roku ważnym wy-
darzeniem w kalendarzu imprez w gminie 
Buczkowice.

wydArzeniA

z Prac Poselskich

kolej wciąż PoTrzebna

Poseł Grzegorz Puda podjął 
się działań na rzecz przywró-
cenia ruchu linii kolejowej, 
łączącej komunikacyjnie 
Cieszyn z Bielskiem-Białą. 
W tym celu zamierza dopro-
wadzić do uwzględnienia 
remontu wspomnianego od-
cinka w nowym Krajowym 
Programie Kolejowym.

Jak podkreśla poseł Grze-
gorz Puda, zwiększenie roli 

pasażerskiego transportu kole-
jowego dla południowej części 
województwa śląskiego jest 
niezwykle ważne i potrzebne. 
Temat przywrócenia linii na 
trasie Cieszyn – Bielsko-Biała 
zyskał na aktualności, gdy nie 
tak dawno samorząd wojewódz-
twa śląskiego zlecił przeprowa-
dzenie audytu nieczynnych tras 
kolejowych, w tym i wspomnia-
nej, pod kątem utworzenia na 

nich ścieżek rowerowych. – 
Taki pomysł nie wpisuje się 
w żadnej mierze w oczekiwa-
nia mieszkańców tej części 
województwa, zwłaszcza tych, 
którzy korzystają z transportu 
kolejowego. Trasy rowerowe 
mają sens, ale w miejscowo-
ściach typowo turystycznych. 
Tu zaś potrzebne są natomiast 
konkretne rozwiązania ko-
munikacyjne, służące realnej 

poprawie w codziennym funk-
cjonowaniu na terenie naszego 
regionu – uważa poseł Puda.

Już w ub.roku działania 
samorządów powiatów biel-
skiego i cieszyńskiego przy-
czyniły się do uwzględnienia 
remontu odcinka z Cieszyna 
do Goleszowa wśród inwe-
stycji kolejowych Regional-
nego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na 
lata 2014-2020. Dużą szansą 
na znalezienie źródeł finan-
sowania remontu całej trasy 
linii kolejowej 190 jest nowy 
Krajowy Program Kolejowy, 
podlegający społecznym kon-
sultacjom i uwzględniający na 
tej podstawie wszystkie prace 
modernizacyjne do roku 2023.

Poseł Grzegorz Puda za-
uważa, że podjęcie odpo-
wiednich kroków na rzecz 
przywrócenia transportu kole-
jowego leży w interesie samo-
rządów, przez obszar których 
przebiega linia. Toteż zwrócił 
się do wszystkich zaintereso-
wanych gmin, uzyskując zgod-
nie poparcie dla tej inicjatywy. 
Następnie poseł Prawa i Spra-
wiedliwości złożył stosowną 
interwencję w Ministerstwie 
Infrastruktury i Budownictwa. 
Niewykluczone, że konieczne 
będzie również zwrócenie się 

o konsultację w tej sprawie do 
Komisji Europejskiej. Wszyst-
ko po to, by linia kolejowa 190 
z Bielska-Białej do Cieszyna, 
znów przewoziła pasażerów, 
wybierających chętnie właśnie 
taki środek komunikacji.

Przypomnijmy, że trasa 
ta pozostaje nieczynną od 

stycznia 2009 r., kiedy to PKP 
zlikwidowały wszystkie połą-
czenia pasażerskie tej relacji. 
Przed laty trasa pełniła ważną 
rolę w komunikacji w regionie. 
Podróżowano nią zwłaszcza, 
gdy Bielsko-Białą z Cieszynem 
nie łączyła jeszcze droga eks-
presowa S-1. (R)

GrzeGorz Puda,
poseł na Sejm RP:

– Przywrócenie ruchu linii kole-
jowej na trasie Cieszyn – Bielsko-
-Biała ma dla naszego regionu 
istotne znaczenie. Toteż zdecy-
dowałem się na podjęcie konkret-
nych działań w tej sprawie. Uwa-
żam, że transport publiczny z 
powodzeniem służyć może wielu 
osobom w ich codziennym funk-
cjonowaniu. Taka forma komu-
nikacji byłaby w znacznej mierze 
zgodna z trendami, aktualnie promowanymi w całej Europie. O jej uży-
teczności przekonywać nie trzeba. Bo dla mieszkańców Bielska-Białej, czy 
Skoczowa, bądź gmin takich, jak Jasienica i Jaworze, to oczywista szansa 
na komfortowy, alternatywny, a zarazem niezależny od infrastruktury 
drogowej, środek transportu.
na uruchomieniu linii kolejowej, łączącej część Podbeskidzia i Mało-
polski z obszarem Śląska Cieszyńskiego, skorzystać mogliby choćby 
studenci, dojeżdżający na uczelnie, ale również osoby pracujące. Ważne 
jednak, by zainteresowane gminy współdziałały ze sobą w tej materii. 
Tylko wskutek wypracowania wspólnego stanowiska możliwe będzie 
stworzenie takiego schematu ruchu na linii kolejowej 190, aby w jak 
najlepszym stopniu służyła ona ludziom. 

Od kilku lat nieużywane tory linii kolejowej z Bielska-Białej do Cieszyna stopniowo zarastają trawą.

Fo
to

: M
n



WRZESIEŃ 2016

BESKIDZKA
gazeta 5

www.gazetabeskidzka.pl 

region

z Prac Poselskich

inwesTycja na skrzycznem
Jeszcze w tym roku 
rozpocznie się przebu-
dowa dolnego odcinka 
kolei linowej Central-
nego Ośrodka Sportu – 
Ośrodka Przygotowań 
Olimpijskich w Szczyr-
ku.

Ponad 1,5 km liczy 
odcinek kolei linowej 
z dolnej stacji w Szczyr-
ku na Jaworzynę. To 
właśnie tu funkcjonu-
jący obecnie wyciąg 
krzesełkowy zastąpi 
czteroosobowa, nowo-
czesna kanapa o prze-

pustowości 2400 osób 
na godzinę. Realizacja 

inwestycji rozpocznie 
się w tym roku, w przy-

szłym kolej będzie go-
towa do użytkowania. 
Przypomnijmy, że pod 
koniec 2013 r. otwarto 
zmodernizowaną część 
kolei z Jaworzyny na 
szczyt Skrzycznego. 
Jak zapowiada COS-
-OPO, nowa inwestycja 
nie spowoduje żadnych 
utrudnień w korzystaniu 
z tras Skrzycznego pod-
czas nadchodzącej zimy, 
demontaż wymienianej 
kolei krzesełkowej na-
stąpi bowiem już na wio-
snę, gdy sezon narciarski 
dobiegnie końca. (R)

konFerencja  
o sienkiewiczu

W ramach obchodów Roku Hen-
ryka Sienkiewicza Książnica Be-
skidzka 17 października organizuje 
konferencję „Henryk Sienkiewicz 
– pisarz (nie?) znany”. Przeznaczona 
jest ona dla bibliotekarzy bibliotek 
publicznych, bibliotekarzy nauczy-
cieli, nauczycieli języka polskiego, 
dziennikarzy, a także osób pracują-
cych w instytucjach kultury, oświaty 
i edukacji. W programie konferencji 
przewidziano wystąpienie prof. Ire-
neusza Gielaty z ATH „Testament 
Sienkiewicza – w stulecie śmierci 
pisarza”, znanego bielskiego polo-
nisty Krzysztofa Płatka „W krainach 
złota i gdzie indziej – o podróżach 
Henryka Sienkiewicza”, Urszuli 
Szabli i Marcina Twardzika „Zbio-
ry sienkiewiczowskie w Dziale 
Zbiorów Specjalnych Książnicy 
Beskidzkiej” oraz „Kto zabił Sien-
kiewicza?” prof. Ryszarda Koziołka, 
prorektora Uniwersytetu Śląskiego 
w Katowicach i dyrektora Kolegium 
Indywidualnych Studiów Międzyob-
szarowych. Konferencji towarzyszy 
wystawa ze zbiorów Działu Zbiorów 
Specjalnych Książnicy Beskidzkiej 
„Świat opisywany przez Henry-
ka Sienkiewicza”.

Udział w konferencji jest bez-
płatny, ale organizatorzy dysponują 
ograniczoną liczbą miejsc. Zgłosze-
nia na adres Książnicy będą przyj-
mowane do 7 października. (R)
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Górna część wyciągu przeszła już modernizację.

naGroda dla ekoloGiczneGo GosPodarsTwa
Sadownik z Jasienicy 

Adam Lenert zajął trze-
cie miejsce w IX Woje-
wódzkim Konkursie na 
Najlepsze Gospodar-
stwo Ekologiczne.

Konkurs towarzyszył 
XXV Krajowej Wy-
stawie Rolniczej, którą 
zorganizowano w sobotę 
3 września w Często-
chowie. Adam Lenert 
odebrał wtedy statuetkę 

i dyplom za zdobycie III 
miejsca. Krajowa Wy-
stawa Rolnicza należy 
do największych w kraju 
imprez o charakterze wy-
stawienniczo-targowym. 
Podczas każdej edycji 
swój dorobek prezentuje 
kilkuset wystawców. Są 
wśród nich wiodący pro-
ducenci maszyn i urzą-
dzeń rolniczych, środków 
ochrony roślin, pasz 

i nawozów oraz przedsta-
wiciele instytutów bran-
żowych resortu rolnictwa. 
Honorowy patronat nad 
wydarzeniem objął Pre-
zydent Rzeczypospolitej 
Polskiej Andrzej Duda.

Adam Lenert od 38 
lat prowadzi gospodar-
stwo sadownicze me-
todami ekologicznymi, 
potwierdzanymi przez 
instytucje certyfikują-

ce. Gospodarstwo li-
czy około 3 hektarów, 
w sadzie uprawia jabł-
ka różnych odmian, np. 
jonatany, antonówki, 
goldeny deliciousy, ida-
redy, czy oliwki żółte. 
Owoce gospodarza z Ja-
sienicy trafiają przede 
wszystkim do zakładu 
przetwórstwa pod Czę-
stochową, które produ-
kuje m.in. cydr. (UGJ)

Pamięci walecznych 
nauczycieli

Tablica, upamiętniająca bohaterską po-
stawę trzech jaworzańskich nauczycieli, 
Jana Łyska, Franciszka Kuboka oraz Pawła 
Starzyka, zawiśnie wkrótce na murach bu-
dynku przedszkola nr 2 w Jaworzu, daw-
nej szkoły.

– Warto przypominać ludzi, którzy na 
co dzień sumiennie wykonywali ciężką 
pracę, zaś w czasach wojen nie szczędzili 
swojej krwi dla ojczyzny – wyjaśnia wójt 
gminy Jaworze Radosław Ostałkiewicz. Na 
tablicy uhonorowany zostanie Jan Łysek, 
kierownik Szkoły Ludowej w Jaworzu, 
poeta i aktywny działacz polskiego ży-
cia kulturalnego i społecznego na Śląsku 
Cieszyńskim. W czasie I wojny światowej 
dowodził plutonem w Legionach, zginął 
w 1915 r. w bitwie pod Kostiuchnówką. 
Pośmiertnie został odznaczony Krzyżem 
Virtuti Militari, Krzyżem Niepodległości 
i Krzyżem Walecznych.

Z kolei Franciszek Kubok był nauczy-
cielem Publicznej Szkoły Powszechnej 
w Jaworzu Średnim, następnie w stopniu 
podporucznika brał udział w kampanii 
wrześniowej 1939 r. Dostał się do niewoli 
sowieckiej, zginął w 1940 r. w zbiorowej 
egzekucji w Katyniu.

Paweł Starzyk był kierownikiem i na-
uczycielem Publicznej Szkoły Powszechnej 
w Jaworzu. Od początku okupacji hitlerow-
skiej zaangażował się w ruch oporu, m.in. 
dowodził oddziałem Związku Walki Zbroj-
nej, a następnie prowadził tajne nauczanie 
polskich dzieci. Aresztowany zginął w wię-
zieniu w Sosnowcu w 1942 r. (R)

kobieTy mocnym Głosem
W najbliższą sobotę 1 paź-
dziernika uczestniczki VI 
Regionalnego Kongresu Ko-
biet Podbeskidzia spotkają 
się na uroczystej gali. – To 
będzie okazja do podsumo-
wania naszych działań i za-
prezentowania najlepszych 
przykładów kobiet, które 
osiągają sukcesy, wnosząc 
olbrzymi wkład do naszego 
życia społecznego – wyjaśnia 
posłanka Mirosława Nykiel, 
honorowa patronka kongre-
sów.

Kongresy kobiet Pod-
beskidzia to cykl wydarzeń 
artystycznych, kulturalnych 
i spotkań pań. Mają na celu 
przede wszystkim prezentację 
dobrych kobiecych wzorów 
– pań podejmujących trudne 
wyzwania, przez co w istotny 
sposób wpływają na życie spo-
łeczne naszego regionu i kra-
ju. Zawsze też towarzyszy im 
przesłanie udzielenia wspar-
cia – z jednej strony w postaci 
akcji charytatywnej na jakiś 
szlachetny cel, z drugiej także 
tego codziennego, zwykłego, 
jakiego jedna kobieta może 
udzielić innej.

Z roku na rok przybywa 
zarówno spotkań i wyda-
rzeń, jak i ich uczestniczek. 
W tym roku rozmawiano już 
o zdrowiu, sporcie i kosme-
tykach, również o wychowa-
niu dzieci. W jednym miejscu 

Stowarzyszenie „Beskidzka 
Inicjatywa Lokalna” zorga-
nizowało „Miasto kobiet” 
z wykładami, coachingiem, 
konsultacjami,  pokazem 
mody dla pań, a przy oka-
zji zajęciami dla dzieci. Po-

darunkiem dla bielskiego 
Kongresu było wydarzenie 
„Book and cook”, zorganizo-
wane przez panie z Cieszy-
na w tamtejszej Książnicy, 
gdzie czytano XVII-wieczną 
książkę kucharską. Dużym 
wydarzeniem będzie środowe 
spotkanie w siedzibie Gminy 
Wyznaniowej Żydowskiej, 
gdzie zaplanowano wykład 
Belli Szwarcman-Czarnoty 
„Żydowska kobieta w tra-
dycji i wbrew tradycji – od 
biblijnej Ewy do feminizmu”.

Po raz drugi w historii 
kongresów zostanie zorgani-
zowana gala podsumowująca. 
1 października w sali BCK 
wystąpi m.in. Anna Jurkszto-
wicz, a panie w różnym wie-
ku zaprezentują najnowszą 
kolekcję bielskiej agencji 
mody. Zobaczymy również 
Martę Waliczek, policjantkę 
śląskiego garnizonu, a jedno-
cześnie wielokrotną mistrzynię 
świata i Polski w kickboxingu. 
Uroczyście zostanie przyznana 
Perła Podbeskidzia dla kobie-
ty, która poprzez swoje życie 
i działalność może być wzorem 
dla innych pań.

Gala pod hasłem „Ona 
ma siłę” będzie też okazją do 
podsumowania tegorocznej 
akcji charytatywnej, przepro-

wadzonej na rzecz Tusi, czyli 
10-letniej Anastazji, która nie 
zaznała szczęśliwego dzie-
ciństwa i stara się walczyć 
z traumą poprzez pływanie 
i pomoc zwierzętom, jako 
wolontariuszka w schronisku. 

Dochód ze sprzedaży„zawie-
szek nadziei”, artystycznych 
wisiorków, wykonanych 
przez bielską artystkę Lidię 
Sztwiertnię, pozwoli sfinan-
sować leczenie i treningi pły-
wackie dziewczynki.

mirosława nykiel,
posłanka do Sejmu RP:

Cieszę się, że nasza formuła kongre-
sów kobiet przyjęła się i z roku na 
rok zyskuje coraz większe uznanie. 
Świadczy o tym przede wszystkim 
zainteresowanie, jakimi cieszą się 
wszystkie punkty programu, który 
na dodatek też z każdą edycją staje 
się bardziej rozbudowany. Mamy 
więc plany, aby nie ograniczać się 
do kongresów, ale w ciągu roku 
częściej organizować spotkania. Może nie aż tak rozbudowane, może 
bardziej skoncentrowane na jednej tematyce, ale jednak regularne. 
Zaczynamy od spotkania poświęconego zdrowiu, które chcemy zorga-
nizować jeszcze tej jesieni.
Przyznam, że na początku żywiłam wiele obaw, jak inicjatywa kon-
gresów kobiet zostanie przyjęta. Cierpliwie wraz z innymi paniami, 
współorganizującymi kongresy, tłumaczyłam, że nie chodzi o konfron-
tację z „męskim” światem, ale o pokazanie, jak wiele kobiety wnoszą 
do życia społecznego, gospodarczego, kulturalnego, jak wiele mają do 
zaoferowania naszej lokalnej społeczności.
To nasze kongresowe przesłanie wzajemnego wsparcia, jakim kobiety 
się obdarzają, chyba najbardziej daje się zauważać przez cały ten okres, 
odkąd organizujemy spotkania. Ja osobiście również ten rodzaj wspar-
cia, poprzez nagłośnianie przykładów codziennej, często niedocenianej 
pracy kobiet, uważam za najcenniejsze doświadczenie kongresów kobiet 
Podbeskidzia. Mam też satysfakcję, że do udziału i organizacji przyłącza 
się coraz więcej mężczyzn. (R)
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w regionie

kulinarny wrzesień
Atrakcją pierwszego dnia XXX Jaworzańskiego Września był Przegląd Potraw 

„Kulinarne Dziedzictwo Powiatu Bielskiego”.

Co roku Dni Powiatu 
Bielskiego pod koniec lata 
towarzyszą imprezie plenero-
wej – najczęściej dożynkom 

– w innej miejscowości regio-
nu. W tym roku tradycji stało 
się zadość i święto powiatu 
zostało połączone z Jawo-

rzańskim Wrześniem, którego 
nieodłączną częścią są gminne 
dożynki. Z kolei od lat dużym 
powodzeniem podczas Dni 

Powiatu Bielskiego cieszy się 
przegląd „Kulinarne Dziedzic-
two”. Motywem przewodnim 
tegorocznego przeglądu były 
„plony jesieni i żniwa”, a swo-
je potrawy wystawiło 36 grup, 
przede wszystkim Koła Gospo-
dyń Wiejskich ze wszystkich 

gmin Powiatu Bielskiego. Pa-
nie częstowały tradycyjnym 
potrawami kuchni regionalnej.

W kategorii „zupy” zwy-
c ięży ło  KGW Biery  za 
„polyweczkę grzybową”, 
„danie główne” – KGW nr 1 
z Jaworza za jagnięcinę w wa-

rzywach, „produkt” – Stowa-
rzyszenie Przyjaciół Kaniówka 
za „swaczynę”, „ciasta i dese-
ry” – Towarzystwo Przyjaciół 
Ligoty za „kołocz ze śliwka-
mi”, zaś „napoje i nalewki” 
– KGW w Bujakowie za na-
lewkę brzozową. (R)
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trAdycje

DOŻynKI GMIny BESTWInA
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czas dożynek za nami
Dożynki są okazją, aby podziękować za dar chleba, za to, że nigdy go nie brakuje. Dla społeczności gminnych to szczególny dzień, w którym upamiętnia się 

chwile jego powstania – od siewu i zbioru, poprzez wypieczenie, ale też ciężką pracę nad tym, aby dla wszystkich go wystarczyło. Jak co roku, w gminach 

Powiatu Bielskiego świętowano zbiory plonów. W gminie Bestwina w tym roku uroczystości odbyły się w sołectwie Janowice. W gminie Jasienica tegorocznymi 

gospodarzami dożynek były sołectwa Łazy i Bielowicko, lecz główna część uroczystości odbyła się w amfiteatrze w kompleksie Drzewiarza w Jasienicy. Swoje 

Święto Plonów obchodziły jak zwykle hucznie również Kozy. W Wilamowicach dożynki zorganizowano w Zasolu Bielańskim, Dankowicach i Starej Wsi.

DOŻynKI GMIny JASIEnICA

DOŻynKI GMIny KOZy
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powiAt bielski

jubileusz PsychiaTrii
Dużo gratulacji i życzeń przyjęli pracownicy Specjalistycznego Psychiatrycznego ZOZ z okazji jubileuszu 

30-lecia istnienia bielskiej psychiatrii. Przy tej okazji starosta Andrzej Płonka zapowiedział nowe kilkumi-

lionowe inwestycje.

Specjalistyczny Psychia-
tryczny Zespół Opieki Zdro-
wotnej w Bielsku-Białej to 
trzecia, po Bielskim Pogoto-
wiu Ratunkowym oraz Szpi-
talu Pediatrycznym, placówka 
lecznicza podlegająca Bielskie-
mu Starostwu Powiatowemu. 
Kontynuuje tradycje zespołów 
leczenia psychiatrycznego, 
przede wszystkim ośrodka, 
jaki w 1986 r. powstał pod 
kierownictwem Krzysztofa 
Trembli, później przez wiele 
lat szefa bielskiej psychiatrii. 
Rozproszone zespoły w latach 
90. ub.wieku zostały zlokali-
zowane w dzielnicy Bielska 
Olszówce i dzisiaj pod taką 
nieoficjalną nazwą SP ZOZ 
jest przede wszystkim znany. 
– Trudno uciec od stwierdze-
nia, że w naszym zagonionym 
świecie psychiatria będzie 
coraz bardziej potrzebna. Ży-
ciowe trudności powodują, 
że więcej pojawia się osób ze 
schizofrenią, depresje doty-
kają już młodzież. Pociechą 
w tej sytuacji może być to, że 
dzięki ośrodkowi w Olszów-
ce w naszym regionie zostały 
stworzone warunki do w pełni 
nowoczesnego leczenia psy-
chiatrycznego – mówi staro-
sta Andrzej Płonka, któremu 
ośrodek podlega.

Podczas uroczystości jubile-
uszu 30-lecia Specjalistyczne-

go Psychiatrycznego Zespołu 
Opieki Zdrowotnej, jaki odbył 
się 22 września w bielskim Sta-
rostwie Powiatowym, starosta 
Andrzej Płonka wraz z prze-
wodniczącym Rady Powiatu 
Bielskiego Janem Borowskim 
na ręce dyrektor Lucyny Ła-
gowskiej złożyli gratulacje 
i życzenia dla wszystkich pra-
cowników ośrodka. Specjalne 
podziękowania otrzymał wie-
loletni dyrektor i twórca „Ol-
szówki” Krzysztof Trembla. 
Starosta zapowiedział również, 
że w najbliższym czasie zostaną 
przeprowadzone kolejne inwe-
stycje, podnoszące jakość lecze-
nia psychiatrycznego.

W ramach jubileuszu i przy 
okazji obchodów Światowe-

go Dnia Zdrowia Psychicz-
nego w piątek 23 września 
dla pacjentów, pracowników 
i ich rodzin zorganizowano 
na zielonych terenach wokół 
budynków ośrodka X Piknik 
Jesienny. Jednym z punktów 
było otwarcie trzech budyn-
ków po remontach, przystoso-
wanych do warsztatów terapii 
zajęciowej i na potrzeby od-
działów leczniczych.

I tak budynek dawnej 
kuchni został zaadaptowany 
na Oddział Dzienny Zaburzeń 
Nerwicowych i Poradnię Le-
czenia Nerwic. W jego drugiej 
części ma zostać uruchomio-
ny Oddział Dzienny Psychia-
tryczny Geriatryczny. Z kolei 
w wyremontowanym budyn-

ku dawnej portierni ma ruszyć 
Oddział Dzienny Uzależnień 
od Środków Psychoaktyw-
nych, zaś w trzecim, w charak-
terystycznym dla budownictwa 
w Olszówce z przełomu XIX 
i XX w. stylu cottage – Warsz-
taty Terapii Zajęciowej.

Przypomnijmy, że w innej 
placówce leczniczej, podle-
gającej bielskiemu Starostwu 
Powiatowemu – w Szpitalu Pe-
diatrycznym – trwa adaptacja 
pustego budynku na potrzeby 
leczenia psychiatrycznego 
dzieci i młodzieży. Po zakoń-
czeniu prac na przełomie tego 
i przyszłego roku właśnie tutaj 
zostanie przeniesiona całość 
psychiatrii najmłodszych pa-
cjentów. (łU)

ukraińcy w sTarosTwie

Delegacja samorządów 
z Ukrainy przybyła z wizytą 
do Starostwa Powiatowego 
w Bielsku-Białej.

Samorządowcy reprezen-
towali Powiat Jaworowski 
i Obwód Tarnopolski, na 
czele delegacji stał wiceprze-
wodniczący Jaworowskiej 
Rejonowej Administracji 
Państwowej Wołodymir 
Maceliuch. W starostwie 
spotkali się m.in. z członkiem 
Zarządu Powiatu Bielskiego 
Katarzyną Adamiec. Celem 
wizyty ukraińskich samo-
rządowców było poznanie, 

jak funkcjonują samorządy 
w Unii Europejskiej. Zadania 
powiatu bielskiego przedsta-
wiła sekretarz Halina Kopeć, 
zaś tematykę budżetu powia-
towego w podziale na głów-
ne zadania omówiła skarbnik 
powiatu Bożena Rawicka. 
Samorządowcy z Ukrainy 
obejrzeli również promocyj-
ny film, prezentujący powiat 
bielski, oraz zapoznali się 
z prezentacją Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie 
ze szczególnym uwzględ-
nieniem wsparcia dla osób 
starszych. (R)

o Godnej jesieni życia
Powiatowe Centrum Po-

mocy Rodzinie w Bielsku-
-Białej było organizatorem 
konferencji „Nowoczesna 
opieka i rehabilitacja osób 
starszych i niepełnospraw-
nych – realne możliwości 
i perspektywy”.

– Polskie społeczeństwo 
starzeje się, i to w sposób 
często nienaturalny po-
przez emigrację młodych 
i aktywnych osób za granicę. 
Przeprowadzki dzieci w po-
szukiwaniu lepszej pracy do 
innych miast także powodu-
ją, że w domu zostają często 
starsi rodzice czy dziadko-
wie. To spory problem, któ-
ry wpływa na społeczności 
lokalne i na władze samo-
rządowe. Takie konferencje 
jak ta, mają za zadanie dobrze 
przygotować nas wszystkich 
do wielkich wyzwań w przy-
szłości – mówił wicestarosta 
bielski Grzegorz Szetyński, 
otwierając konferencję.

Spotkanie specjalistów 
i  praktyków z zakresu 
udzielania wsparcia oso-
bom w podeszłym wieku 
miało na celu poszerzenie 
ich wiedzy i zapoznania 
z najnowszymi trendami 
i rozwiązaniami w tej dzie-
dzinie. Uczestnicy mogli 
wysłuchać wykładów m.in. 
na temat funkcjonowania 
systemu opieki i jego fi-
nansowania, właściwego 
odżywiania, utrzymywania 
aktywności fizycznej i pro-
blemów z wielochorobo-
wością u osób starszych, 
rodzajów terapii, profilak-
tyki i leczenia osteoporozy, 
a także zabiegów fizykal-
nych w leczeniu odleżyn.

Konferencja była też oka-
zją do wymiany doświad-
czeń między opiekunami 
osób starszych, dyrektora-
mi różnych placówek oraz 
przedstawicielami jednostek 
samorządowych. (R)

modernizacja cieszyńskiej
Jeszcze w tym roku rozpocz-
nie się modernizacja drogi 
powiatowej przez Jaworze 
i Jasienicę – dawnej drogi 
łączącej Bielsko z Cieszy-
nem. Oba samorządy gminne 
wraz z bielskim Starostwem 
Powiatowym dołożą się do 
kosztów budowy.

– Choć droga straciła 
swoje znaczenie tranzytowe, 
to w dalszym ciągu stanowi 
ważny element komunikacji 
w zachodniej części powiatu. 
Co więcej, wiele jej odcinków 
nie tylko służy mieszkańcom 
okolicznych sołectw jako 
dojazd do domu, ale wielu 
kierowców ciągle używa tej 
trasy jako alternatywnej wo-
bec dwupasmowej drogi eks-
presowej – wyjaśnia starosta 
Andrzej Płonka.

Dlatego też starosta zabie-
gał o pieniądze na dofinan-
sowanie przebudowy drogi 

na najbardziej zniszczonym 
fragmencie. Obejmie on ciąg 
ul. Bielskiej w Jaworzu oraz 
Cieszyńskiej w Jaworzu i Ja-
sienicy. Cały odcinek, który 
zostanie poddany przebudo-
wie, zaczyna się na grani-
cy z Bielskiem w Jaworzu 
i kończy w okolicach Fabryki 
Mebli „Paged” w Jasienicy. 
W Jaworzu na skrzyżowaniu 
przy tzw. Cholewiku ma po-
wstać rondo, zaś w Jasienicy 

prace obejmą m.in. wymianę 
kilkudziesięcioletniej kana-
lizacji deszczowej wzdłuż 
drog i  o raz  przebudowę 
„krzyżówki”, z wydziele-
niem dwóch pasów do skrętu 
w prawo – od strony Rudzicy 
w stronę Świętoszówki oraz 
od strony Bielska w stro-
nę Rudzicy.

Projekt wartości ok. 9 mln 
zł ma otrzymać dofinansowa-
nie z Narodowego Programu 

Przebudowy Dróg Lokalnych. 
Połowę pozostałej  kwo -
ty pokryje budżet Powiatu 
Bielskiego, resztę – Jaworze 
i Jasienica, które sfinansują 
część kosztów modernizacji 
drogi, przeprowadzonej na 
ich terenie. W przypadku Ja-
worza plan mówi o 1,8 mln 
zł, zaś Jasienicy – 1,26 mln 
zł. Na wniosek wójta gminy 
Jasienica Janusza Pierzy-
ny radni jeszcze w sierpniu 
zadecydowali o dołożeniu 
pieniędzy do przebudowy 
drogi. Z kolei na wrześnio-
wej sesji do dołożenia się do 
modernizacji radnych Jawo-
rza przekonywał starosta An-
drzej Płonka. – Dla naszego 
budżetu to spory wydatek, 
obejmujący wartość czterolet-
nich inwestycji drogowych. 
Ale przyłączamy się do in-
westycji – mówił wójt Jawo-
rza Radosław Ostałkiewicz 
po tym, gdy radni uchwalili 
partycypację w projekcie.

Planowany czas realizacji 
zadania to rok 2017. (R)

Ukraińskich samorządowców interesowało, jak funkcjonują samorządy 
w Unii Europejskiej.
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Z okazji jubileuszu starosta Andrzej Płonka i przewodniczący Rady Powiatu Jan Borowski złożyli gratulacje wie-
loletniemu kierownikowi placówki Krzysztofowi Trembli i obecnej dyrektor Lucynie łagowskiej.
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Modernizacja ul. Cieszyńskiej obejmie również przebudowę „krzyżówki” 
w Jasienicy.
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gminA bestwinA

seniorzy akTywni w sile wieku
Emeryci i renciści w gminie Bestwina stanowią zwartą grupę, zaangażowaną w życie społeczne swoich miejscowości. Nic dziwnego, że wiele organizacji z chęcią 

korzysta z ich energii i doświadczenia. – Można tylko się cieszyć z tej siły życiowej, energii i optymizmu, jakimi nasze starsze już pokolenie zaraża całą społecz-

ność gminy – mówi wójt Artur Beniowski.

Wójt często ma z nimi kon-
takt przy okazji okolicznościo-
wych spotkań, np. opłatków, 
na które członkowie klubów 
emerytów i rencistów go za-
praszają, często też widuje ich 
przy innych okazjach. Trzy or-
ganizacje emerytów w Bestwi-
nie, Kaniowie i Janowicach 
zrzeszają po kilkudziesięciu 
członków, łącznie należy do 
nich około 200 osób. Wielu 
mieszkańców tego regionu 
pracowało jako górnicy w ko-
palniach, toteż sporą grupę 
w gronie emerytów stanowią 
osoby stosunkowo młode.

Artur Beniowski pod-
kreśla, że w przypadku ich 
gminy określenie „emeryci 
i renciści” może wprowadzać 
w błąd. – To tak naprawdę 

nieco starsze pokolenie, cią-
gle aktywne życiowo, cieka-
we świata i angażujące się 

w życie naszej społeczności 
– mówi wójt. Już na stałe do 
kalendarza rocznych wyda-

rzeń, organizowanych przez 
koła, należą wycieczki krajo-
znawcze, nie tylko po kraju, 

ale i po Europie. Korzystają 
przy tym – jako organizacje 
pozarządowe – ze wsparcia, 
jakiego udziela gminny budżet, 
w tym wypadku obejmuje ono 
najczęściej dofinansowanie do 
kosztów autokaru. – Zawsze 
też mogą liczyć na udostęp-
nienie im miejsca w naszych 
gminnych obiektach, Muzeum 
Regionalnym, czy Centrum 
Kultury, bo często organizują 
spotkania z ciekawymi ludź-
mi czy poświęcone nurtującym 
ich tematom – dodaje wójt Ar-
tur Beniowski.

Co ważne, oprócz tego, 
że wiele osób ze starszego 
pokolenia ciągle kipi energią 
życiową, a na dodatek ma 
stosunkowo dużo wolnego 
czasu, z chęcią angażują się 

w pracę innych stowarzyszeń 
i organizacji, jakie działają 
w miejscowościach gminy 
Bestwina. – Wielu radnych 
to osoby, które zakończyły 
już pracę zawodową, a wiele 
pań poświęca swój czas na 
działalność w kołach gospo-
dyń wiejskich. Nie brakuje też 
seniorów w innych organiza-
cjach. To świetnie, bo dzięki 
temu możemy korzystać z ich 
życiowego doświadczenia 
i wiedzy. W ten sposób tworzy 
się nieprzerwany pokoleniowy 
ciąg przekazywania tradycji. 
Te osoby naprawdę potrafią 
zarażać swoim optymizmem, 
co uważam za szczególnie 
cenne w codziennym życiu 
naszej lokalnej społeczności 
– dodaje wójt. (łU)

Podzamcze w remoncie

Ulica Podzamcze w Be-
stwinie doczekała się prze-
budowy. Prace ruszyły dwa 
tygodnie temu, potrwają do 
końca roku.

Ul. Podzamcze łączy 
centrum miejscowości z te-
renami gęsto zabudowanymi 
domami jednorodzinnymi. 
Stara droga jest wąska i kręta, 
często trzeba zwalniać, aby 
dwa samochody mogły się 
wyminąć. Jak wyjaśnia wójt 
gminy Bestwina Artur Be-
niowski, na dodatek w ostat-
nich latach w rejonie wzdłuż 
tej często uczęszczanej drogi 
powstało wiele nowych do-
mów. Podzamcze była więc 
wykorzystywana przez cię-
żarówki i ciężki sprzęt, co 
w oczywisty sposób odbiło 
się na jej nawierzchni i stanie 
technicznym. – Obecnie ruch 
budowlany znacznie zmalał. 
Mam nadzieję, że po moder-
nizacji droga długo będzie 
służyła mieszkańcom tego re-
jonu Bestwiny – mówi wójt.

Roboty, rozpoczęte w po-
łowie września, obejmą oko-
łokilometrowy odcinek drogi. 
Przebudowana zostanie jezd-
nia, zaś pobocza utwardzone, 
co znacznie poprawi bezpie-
czeństwo pieszych na tej 
wąskiej drodze. Od strony 
rzeki skarpy od ulicy odgro-
dzą barierki. Prace potrwają 
do końca tego roku, całość 
kosztować ma ok. 800 tys. zł, 
z tego 600 tys. zł pochodzić 
będzie z budżetu państwa, 
z którego dofinansowanie 
otrzymała gminy Bestwina.

Przypomnijmy, że wkrót-
ce ruszy też remont ul. Jano-
wickiej w Bestwinie, gdzie 
oprócz modernizacji samej 
jezdni, zbudowane zostaną 
również chodniki. To znacz-
nie poprawi bezpieczeństwo 
pieszych w tym gęsto za-
budowanym rejonie gminy. 
Wcześniej został zmoderni-
zowany odcinek ul. Magi od 
kościoła do ul. Braci Dudów 
w Bestwince. (łU)

Pszczelarskie sPoTkanie
Koło Pszczelarzy z Be-

stwiny wraz z podbeskidzką 
reprezentacją regionalną wzię-
ło udział w Ogólnopolskich 
Dniach Pszczelarza w Lidz-
barku Warmińskim.

Gminne Koło Pszczelarzy 
w Bestwinie, obok organiza-
cji z Andrychowa i Porąbki, 
weszło w skład delegacji Be-
skidzkiego Związku Pszcze-

larzy „Bartnik” z prezesem 
Andrzej Walewskim na cze-
le. W delegacji gminnej obok 
prezesa Andrzeja Wysogląda 
znalazł się również wójt gmi-
ny Bestwina Artur Beniow-
ski, członek koła i hodowca 
pszczół. – Coraz częściej daje 
się zauważać brak owadów 
w naszym naturalnym środo-
wisku, co przekłada się przede 

wszystkim na wielkość plo-
nów różnorakich roślin upra-
wowych i owoców. Hodowla 
pszczół, oprócz tego, że stano-
wi zajmujące hobby i pozwala 
uzyskać własny miód, stanowi 
przy okazji pewien sposób na 
częściowe rozwiązanie proble-
mu zapylania roślin – wyja-
śnia Artur Beniowski.

Dodaje, że duża część 
spotkań na Ogólnopolskich 
Dniach Pszczelarza w Lidz-

barku Warmińskim poświęco-
na była właśnie problematyce 
korzyści z pszczół dla pol-
skiej gospodarki rolnej. Be-
stwińska delegacja miała też 
okazję obejrzenia specja-
listycznej pasieki hodowli 
matek pszczelich o między-
narodowej już renomie, 
a także spotkania w Katedrze 
Pszczelarstwa Uniwersytetu 
Warmińsko-Mazurskiego 
w Olsztynie. (R)

na spotkaniach seniorów nigdy nie brakuje uczestników.
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Wójt Artur Beniowski z inspektorem nadzoru i kierownikiem budowy 
na modernizowanej ul. Podzamcze.sTrażacy częsTo naGradzani

Strażakom z jednostek 
OSP gminy Bestwina do-
szły kolejne tytuły. Drużyna 
z Kaniowa zdobyła podwójne 
mistrzostwo Polski w ratow-
nictwie wodnym i powo-
dziowym, z kolei bestwińscy 
druhowie zajęli drugie miej-
sce w II Podbabiogórskich 
Zawodach Ratowniczo-Ga-
śniczych.

Na stronach „Gazety Be-
skidzkiej” wielokrotnie pisa-
liśmy o wysokim poziomie 
wyszkolenia strażaków ochot-
ników z jednostek OSP w gmi-
nie Bestwina i wiążących się 
z tym sukcesach na zawodach 
regionalnych i krajowych. 
Ostatnie tygodnie przyniosły 
kolejne potwierdzenia umie-
jętności bestwińskich druhów. 
W połowie września w Liche-
niu Starym koło Konina zostały 
przeprowadzone X Mistrzostwa 
Polski Strażaków Ochotników 
w Ratownictwie Wodnym 
i Powodziowym. Czterdzie-

ści cztery załogi z całej Polski 
wystartowały w siedmiu kon-
kurencjach, m.in. budowaniu 
wału przeciwpowodziowego, 
slalomie motorowodnym, ra-
towaniu zagrożonego przez 
powódź przy użyciu łodzi mo-
torowej i wiosłowej, jak również 
konkurencji specjalnej „Water 
Fighters”. Załoga OSP Kaniów 
w składzie: Jarosław Bieroński, 
Wojciech Janeczko, Mariusz 
Soszka, Marcin Kraus (OSP 
Bestwinka) wraz z opiekunem 
Jackiem Gruszką w dwóch kon-

kurencjach stanęła na najwyż-
szym stopniu podium. 

Z kolei drużyna OSP Be-
stwina w składzie: Marta Gan-
dor, Mateusz Kubik, Marceli 
Kraus, Adrian Zdrowak, To-
masz Łuszczak i Adrian Wala, 
zajęła drugie miejsce podczas 
zawodów, organizowanych 
przez OSP Lachowice i PSP 
Sucha Beskidzka. W ma-
newrach II Podbabiogórskich 
Zawodach Ratowniczo-Gaśni-
czych wzięło udział 19 drużyn, 
załoga z Bestwiny musiała 

zmierzyć się z 11 zadaniami 
nocnymi i dziennymi, każde 
z nich zawierało element po-
żarniczy oraz medyczny.

Wójt Artur Beniowski pod-
kreśla, że sukcesy, jakie strażacy 
osiągają w krajowych zawo-
dach, dobrze świadczą o pozio-
mie wyszkolenia. Co ważne, 
jednostki OSP potrafią świetnie 
ze sobą współpracować. To daje 
się zauważyć nie tylko podczas 
odbywających się cyklicznie 
manewrów pożarniczych, kie-
dy współdziałanie wymuszają 
warunki ćwiczeń, ale nawet pod-
czas gminnych zawodów spor-
towo-pożarniczych. Ostatnio 
takie zawody odbyły się w Be-
stwinie, składały się ze sztafe-
ty pożarniczej z przeszkodami 
oraz ćwiczenia bojowego. Dru-
żyna męska z Kaniowa odnio-
sła w nich historyczny sukces, 
zwyciężyły też kaniowskie chło-
paki z Młodzieżowej Drużyny 
Pożarniczej. Puchary i dyplomy 
ufundował wójt gminy Bestwina 
Artur Beniowski. (ł)

Kaniowska drużyna podczas mistrzostw Polski w ratownictwie wodnym 
i powodziowym.
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inwesTycje w oświaTę
Czechowickie placówki oświatowe zostały od-

powiednio przygotowane na przyjęcie uczniów i 

przedszkolaków w nowym roku szkolnym. Waka-

cyjne tygodnie poświęcono na wykonanie w nich 

szeregu istotnych prac remontowych.

Remonty i inwestycje, ja-
kie w wakacje prowadzone 
były przez Zespół Obsługi 
Placówek Oświatowych w cze-
chowickich szkołach i przed-
szkolach, pochłonęły blisko 
1,7 mln zł. Co ważne, niemal 
wszystkie zaplanowane zada-
nia zostały w całości wykona-
ne, zanim uczniowie powrócili 
do swoich placówek na rok 
szkolny 2016/2017. Roboty 
nie spowodowały tym samym 
żadnych utrudnień w przebiegu 
procesu edukacyjnego, popra-
wiły za to znacząco jego jakość 
oraz komfort pracy uczniów 
i nauczycieli.

Wieloma pracami objęto 
podstawówki, podlegające 
samorządowi gminy Czecho-

wice-Dziedzice. I tak ogro-
dzenie od strony „Orlika” oraz 
remont podłóg w pomieszcze-
niach jego zaplecza wykona-
no w czechowickiej Szkole 
Podstawowej nr 7. W „trójce” 
z kolei okres wakacyjny wy-
korzystano na remont kapi-
talny sali gimnastycznej wraz 
z zapleczem, szkolnej auli 
oraz toalet, a także malowa-
nie kilku klas lekcyjnych. Na 
potrzeby funkcjonowania SP 
nr 4 powstał nowy dojazd do 
szkoły, chodnik wewnętrzny 
oraz miejsca parkingowe. Za 
to w SP nr 5 przeprowadzono 
m.in. remont kapitalny da-
chu i elewacji w połączeniu 
z ociepleniem jednej ze ścian. 
W części administracyjnej po-

wstały dodatkowe pomiesz-
czenia, zaś do samej placówki 
dojechać można zmoderni-
zowaną drogą. Drobne prace 
realizowano również w pla-
cówkach w Ligocie. Toalety 
wyremontowano w SP nr 2, 
a podłogę w sali do gimnastyki 
korekcyjnej w SP nr 3. Tu tak-
że wykonano nowe przyłącza 
i zabezpieczenie elektryczne.

Środki  f inansowe na 
oświatę przeznaczono też 
na potrzeby zespołów szkół 
i gimnazjów. W placówce 
w Bronowie szkoła ma już do 
dyspozycji parking, zagospo-
darowano ponadto teren przed 
jej wejściem. Remont objął 
podłogi w salach lekcyjnych. 
W Zespole Szkół w Zabrzegu 
gruntownie zmodernizowana 
została sala gimnastyczna, wy-
mieniono wentylatory. Z kolei 
na terenie Zespołu Szkolno-
-Przedszkolnego w Czechowi-
cach-Dziedzicach wykonano 
m.in. drogę dojazdową do no-
wego boiska i utwardzenie pod 
miejsca parkingowe. W cze-
chowickich Gimnazjach nr 1 
i 2 szeroko zakrojone prace 
przeprowadzono odpowied-
nio w kuchni i sali lekcyjnej, 
w „jedynce” wygospodaro-
wano również nową część ad-
ministracyjną. Szatni i dwóch 
sali lekcyjnych, wymiany aż 32 
par drzwi wewnętrznych oraz 
zabezpieczenia instalacji elek-
trycznej dotyczyły natomiast 

remonty w Gimnazjum nr 3 
w Czechowicach-Dziedzicach.

Bardziej komfortowe wa-
runki mają także przedszkola-
ki, uczęszczające do placówek 
o charakterze publicznym. 
W „piątce” prace dotyczyły 
łazienki na parterze, wykona-
no przegląd, czyszczenie oraz 
uzupełnienie zewnętrznej sie-
ci kanalizacyjnej, zaś w celu 
zabezpieczenia przeciwpo-
żarowego stanęła tu brama. 
Budowa wyjścia ogrodowego 
i wejścia do placówki to zakres 
letnich remontów w czecho-
wickim Przedszkolu Publicz-
nym nr 2. Z kolei w Zabrzegu 
kontynuowano podczas waka-
cji kolejny etap modernizacji 
kuchni. W Ligocie-Miliardo-
wicach wykonano elewację 
i instalację odgromową. Istotne 
znaczenie dla zabezpieczenia 
potrzeb edukacji przedszkolnej 
w tej części gminy mieć będzie 
rozbudowa przedszkola, pro-
wadząca do utworzenia jesz-
cze w tym roku dodatkowych 
oddziałów. (MAn)

Kuchnia w czechowickim Gimnazjum nr 1 spełniać będzie wysokie normy sanitarne.

W najbliższych dniach zakończy się adaptacja poddasza w placówce w Miliardowicach, dzięki czemu będzie można 
przyjąć więcej przedszkolaków.

zd
Ję

cia
: M

ir
os

ła
w

 łu
ka

sz
uk

boGaTa oFerTa edukacyjna
Gminie Czechowice-

-Dziedzice podlega 26 pla-
cówek oświatowych, w tym 
siedem szkół podstawo-
wych, trzy samodzielne gim-
nazja, po dwa zespoły szkół 
złożone z „podstawówek” 
i gimnazjów lub przedszkoli 
oraz dwanaście publicznych 
przedszkoli, które swoim 
podopiecznym zapewniają 
wszechstronną i nieustan-
nie rozszerzaną ofertę 
edukacyjną. Działania na 
niwie oświatowej samorząd 
gminy podejmuje z myślą 
o rozwoju dzieci i młodzie-
ży, objętych nauczaniem na 
kolejnych etapach edukacji.

W szkołach realizowa-
ne są każdego roku licz-

ne programy, jak choćby 
ostatni z przynoszących 
wymierne korzyści „Zdol-
ni z Czechowic-Dziedzic, 
miasta z zapałem”, wspie-
ranego finansowo przez 
Grupę LOTOS, w ramach 
którego w placówkach za-
wiązały się intensywnie 
pracujące grupy badaw-
cze. Swoją rolę spełniają 
zajęcia dodatkowe, które 
odbywają się w trakcie 
roku szkolnego w więk-
szości szkół. – Są one 
zgodne z zainteresowa-
niami uczniów i mają 
systematyczny charak-
ter, jeśli tylko istnieją ku 
temu możliwości – mówi 
Mirosław Olek, dyrektor 

Zespołu Obsługi Placówek 
Oświatowych w Czecho-
wicach-Dziedzicach.

Na wszechstronność 
oświatowej oferty składa się 
między innymi organizowa-
nie zajęć z zakresu edukacji 
regionalnej według specjal-
nie stworzonego programu, 
czy wspieranie różnorodnej 
działalności artystycznej. 
Dzieci i młodzież uczest-
niczą w zajęciach muzycz-
nych oraz plastycznych, 
a nawet gimnastyki arty-
stycznej. Rozwój sporto-
wy i fizyczna aktywność 
mają zresztą swoje ważne 
miejsce w czechowickich 
placówkach. W ostatnich 
latach powstały tu kla-

sy sportowe na poziomie 
gimnazjalnym o profilach 
pływackim, tenisa stołowe-
go, czy najpopularniejszych 
gier zespołowych – siat-
kówki, piłki nożnej i ko-
szykówki. – Nasi młodzi 
sportowcy regularnie star-
tują w zawodach, w których 
osiągają znakomite rezul-
taty już na szczeblu woje-
wódzkim. Rośnie nam więc 
dzięki temu pokolenie zdro-
wej, aktywnej młodzieży – 
podkreśla dyrektor Olek.

Szkoły, dla których 
organem prowadzącym 
jest czechowicki samo-
rząd, troszczą się zarazem 
o zdrowie i prawidłowy 
rozwój swoich podopiecz-
nych. Tu wspomnieć warto 
w szczególności o zajęciach 
gimnastyki korekcyjnej 

wad postawy. Dodatkowe 
godziny wygospodarowano 
dla każdej klasy od pozio-
mu szkół podstawowych 
po gimnazja. Przy Gim-
nazjum nr 1 funkcjonuje 
ponadto Międzyszkolny 
Ośrodek Gimnastyki Ko-
rekcyjno-Kompensacyjnej, 
współpracujący z Akademią 
Wychowania Fizycznego 
i realizujący systemowy, 
specjalistyczny program.

Samorząd stale poprawia 
warunki, w jakich dzieci 
i młodzież się uczą. – Przed-
szkola i szkoły są zadbane, 
systematycznie remontowa-
ne, nieustannie poprawia 
się też ich wyposażenie. 
Do dyspozycji uczniów są 
multimedialne tablice inte-
raktywne, czy nowoczesne 
pracownie – dodaje dyrek-

tor ZOPO. Zwraca uwagę na 
jeszcze inną istotną kwestię. 
– Godne podkreślenia jest 
zaangażowanie środowiska 
szkolnego. Obserwujemy 
dużą motywację i aktywność 
rodziców oraz dzieci, co też 
przekłada się na wysoki po-
ziom edukacyjny – wyjaśnia 
nam Mirosław Olek.

Warto dodać, że do 
przedszkoli w gminach 
Czechowice-Dziedzice 
zostały przyjęte wszyst-
kie dzieci w wieku od 4 
do 6 lat, zgodnie ze zgło-
szeniami ich rodziców. 
Stwarzane są zarazem co-
raz to lepsze warunki, by 
od 1 września 2017 r. na-
uczaniem przedszkolnym 
objęto także wszystkie 
trzylatki. (R)

marian błachuT,
burmistrz Czechowic-Dziedzic:

Oświata jest dla nas bardzo waż-
na, dlatego czechowicki samorząd 
od lat inwestuje w swoje placów-
ki oświatowe, zarówno szkolne, 
jak i przedszkolne. Mamy dobrą, 
doskonale wyszkoloną kadrę – 
od dyrektorów poszczególnych 
placówek, przez nauczycieli, po 
pracowników obsługi. Chcemy, 
aby nauka w naszych placów-
kach oświatowych prowadzona 
była w komfortowych warunkach. 
Dlatego nie oszczędzamy ani na 
wyposażeniu, ani na zadaniach 
inwestycyjnych oraz regularnych 
remontach w naszych szkołach i 
przedszkolach.
Inwestowanie w placówki oświa-
towe, choć stanowiące poważne 
obciążenie dla budżetu gminy, 
w dłuższej perspektywie czaso-
wej przynosi również wymierne 
oszczędności. Prace związane z 
termomodernizacją obiektów 
– docieplanie ścian, wymiana 
stolarki okiennej, czy moder-
nizacja kotłowni – pozwalają 
oszczędzić środki, potrzebne na 
ogrzewanie. Z kolei wydatki na 
energię elektryczną staramy się 
ograniczać poprzez inwestowa-
nie w nowoczesne źródła światła. 
Przykładem może tu być Szkoła 
Podstawowa nr 4, w której 
oświetlenie w sali gimnastycznej 
zostanie niebawem wymienione 
na energooszczędne lampy LED.
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życzenia dla uczniów
Od szkolnego przedstawienia i życzeń od wójta Janusza Pierzyny dla uczniów i nauczycieli rozpoczęła się 

gminna inauguracja roku szkolnego 2016/2017 w Szkole Podstawowej w Jasienicy.

Na uroczyste rozpoczęcie 
roku szkolnego mała sala 
gimnastyczna kompleksu 
edukacyjnego w Jasienicy za-
pełniła się dziećmi ze szkoły, 
nauczycielami, zaproszonymi 
gośćmi i rodzicami. Piątokla-
siści zaprezentowali krótkie 
przedstawienie o końcu waka-
cji i rozpoczęciu roku szkolne-
go, za co zebrali sporo braw. 
Inaugurując rok szkolny, wójt 
Janusz Pierzyna podziękował 
nauczycielom i rodzicom, 
którzy licznie towarzyszyli 
swoim pociechom podczas 
akademii. – Mam nadzieję, 
że docenicie ten trud waszych 
rodziców, którzy tak troszczą 
się o waszą przyszłość, nie-
ustannie czynią starania, aby 
zapewnić wam jak najlepsze 
wykształcenie – zwrócił się 
do uczniów.

Wójt  nawiązał  też do 
szkolnego przedstawienia, 
rozpoczynającego uroczy-
ste rozpoczęcie roku szkol-
nego, w którym uczniowie 
przypomnieli, że 1 września 
to również rocznica napaści 
Niemiec hitlerowskich na 

Polskę. – To ważne, aby pa-
miętać o naszej przeszłości 
i wyciągać z tego wnioski. 
I być wdzięcznym za życie 
w takich czasach, w któ-
rych można bez przeszkód 
się uczyć – wyjaśniał wójt 
Janusz Pierzyna. Życzył 
uczniom dobrych wyników 
w nauce i jak najlepszego 
wykorzystania czasu, spędzo-
nego w szkole. Nauczycielom 
i pracownikom szkoły z kolei 
wójt życzył satysfakcji, że ich 
podopieczni zdobywają nową 
wiedzę i umiejętności.

Podczas tegorocznych wa-
kacji we wszystkich szkołach 
i przedszkolach publicznych 
na terenie gminy Jasienica 
zostały przeprowadzone nie-
zbędne remonty. Jak wyja-
śnia Urszula Bujok, dyrektor 
Gminnego Zespołu Obsługi 
Szkół i Przedszkoli w Jasie-
nicy, większość z nich po-
legała na poprawie stanu 
technicznego budynków, ale 
też ich estetyki. Z kolejnymi 
poważniejszymi inwestycjami 
w szkołach gmina wstrzymuje 
się do czasu rozstrzygnięcia, 

jak będzie wyglądał nowy sys-
tem oświatowy.

W tym roku szkolnym 
w szkołach podstawowych 
w gminie Jasienica naukę roz-
poczęło 1664 uczniów, zaś 
w gimnazjach – 592. Do przed-
szkoli publicznych uczęszcza 
922 przedszkolaków. Od 
września w gminie Jasieni-
ca rozpoczęło działalność 
kolejne niepubliczne przed-
szkole – „Niebieski Balonik” 
w Mazańcowicach, które m.in. 
przyjmuje dzieci z zespołem 
Aspergera. (UGJ)

sTudium zaGosPodarowania PrzyjęTe

Blisko 600 uwag do 
nowego Studium zagospo-
darowania przestrzennego 
zgłosili mieszkańcy gmi-
ny Jasienica. W środę 31 
sierpnia na wniosek wój-
ta Janusza Pierzyny Rada 
Gminy Jasienica uchwaliła 
na sesji ten dokument, który 
pozwoli przygotować Plan 
przestrzennego zagospoda-
rowania gminy.

Kilka lat trwały prace 
nad wprowadzeniem na se-
sję „Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego Gmi-
ny Jasienica”. – Ta chwila 
była od dawna wyczekiwana 
przez wielu z nas, tak miesz-
kańców, którzy mają plany, 
związane ze swoimi grunta-
mi, jak i przez pracowników 
Urzędu Gminy, którzy po-
święcili na analizę i ustalania 
wniosków wieleset godzin. 

W naszym gminnym intere-
sie było takie zaplanowanie 
przestrzeni, abyśmy mieli 
i tereny budowlane, na po-
stawienie nowych domów, 
i przemysłowo-usługowe, ale 
też, aby zostało nam wystar-
czająco dużo terenów rolni-
czych. Dzięki temu gmina 
będzie mogła rozwijać się 
w sposób rozsądny i zrów-
noważony – wyjaśniał wójt 
Janusz Pierzyna.

Prace nad studium roz-
poczęły się w 2009 r., kiedy 
dokument był wyłożony po 
raz pierwszy, a następnie 
zostały spisane uwagi. Od 
tego czasu studium jeszcze 
dwukrotnie wykładano do 
wglądu i naniesienia uwag 
przez mieszkańców. Gotowe 
studium wejdzie do obrotu 
prawnego po 30 dniach od 
uchwalenia przez Radę Gmi-
ny Jasienica. (UGJ)

luTerański jubileusz
W niedzielę 18 września pa-
rafianie i zaproszeni goście 
świętowali 125. rocznicę 
powstania kościoła Zmar-
twychwstania Pańskiego 
w Jasienicy, która służy 
miejscowej społeczności lu-
terańskiej.

W nabożeństwie obok pro-
boszcza parafii ks. Władysława 
Wantuloka i proboszcza po-
mocniczego ks. Andrzeja Krzy-
kowskiego wzięli udział biskup 
senior Janusz Jagucki oraz 
wieloletni proboszcz, obecnie 
na emeryturze ks. Ryszard Ja-
nik. Od wójta gminy Jasienica 
Janusza Pierzyny i przewodni-
czącego Rady Gminy Jana Ba-
telta proboszczowie otrzymali 
kwiaty oraz obraz róży Lutra, 
autorstwa Floriana Kohuta, ma-
larza z Rudzicy. Dla uczestni-
ków uroczystego nabożeństwa 
zagrała Diecezjalna Orkiestra 
Dęta, zebrani wysłuchali pieśni, 
wykonanych przez chór para-
fialny oraz zespół „Cantate”.

Wójt Janusz Pierzyna pod-
czas przekazywania obrazu 
przypomniał, że to kolejny ju-
bileusz, jaki w ostatnim czasie 
przeżywa społeczność ewange-

licka gminy Jasienica. Niedawno 
bowiem parafia w Międzyrzeczu 
Górnym obchodziła 150-le-
cie zbudowania kościoła, zaś 
wspólnota we Wieszczętach – 
stulecie. – Na naszym terenie 
nie było i nie ma waśni na tle 
religijnym. Mieszkańcy Śląska 
Cieszyńskiego zajęci są ciężką 
pracą, kierują się Ewangelią, 
która mówi, aby wspomagać 
sąsiadów, a w religii szukają po-
ciechy i wskazówek do dobrego 
życia. Dlatego, gdy trzeba, wza-
jemnie sobie pomagają – mówił 
wójt, który od wspólnoty ewan-
gelickiej w Jasienicy otrzymał 
tabliczkę z podziękowaniem za 
wsparcie, jakiego udziela parafii.

W 1857 r. w Jasienicy na 
podarowanym kawałku pola 
parafia ewangelicka założy-
ła cmentarz. W tym miejscu 
w 1891 r. została wybudowa-
na kaplica cmentarna, która 
służyła do odprawiania nabo-
żeństw żałobnych. W 1934 r. 
przy okazji remontu kaplica 
cmentarna została powięk-
szona, zaś jej wieża podwyż-
szona. Do obecnego kształtu 
świątynia została rozbudo-
wana w 1987 r., a po zakoń-
czeniu remontu odbyła się 
uroczystość rekonsekracji 
budynku z przemianowaniem 
na kościół Zmartwychwstania 
Pańskiego. (UGJ)

na wniosek wójta Janusza Pierzyny radni przyjęli ponad 600 uwag i 
uchwalili Studium zagospodarowania gminy.

Fo
to

: a
rc

h.
 u

G 
Ja

sie
ni

ca
.

Gminna inauguracja roku szkolnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jasienicy.
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Pomoc dla ParaFii 
w międzyrzeczu

Kilka dni po lipcowym jubi-
leuszu 150-lecia istnienia 
kościoła ewangelickiego w 
Międzyrzeczu Górnym, pożar 
w zabytkowej świątyni wyrzą-
dził duże szkody. Paliło się w 
zakrystii. Zniszczeniu uległo 
wyposażenie, spaliły się też 
okna, pożar uszkodził również 
zabytkowe organy i instalację 
elektryczną, malowania wy-
magają wszystkie ściany we-
wnątrz świątyni. Wójt Janusz 
Pierzyna złożył wyrazy współ-
czucia społeczności ewange-
lickiej Międzyrzecza. Straty 
nie zostały jeszcze do końca 
oszacowane, wójt zapewnił, 
że w miarę możliwości Gmina 
przeznaczy pieniądze na po-
moc w odnowieniu kościoła. 
na ostatniej sesji na wniosek 
wójta Rada Gminy przezna-
czyła 50 tys. zł jako pomoc 
przy likwidacji strat spowo-
dowanych pożarem. Pomoc 
finansowa z budżetu Gminy, 
stanowiąca połowę zaplano-
wanych kosztów, umożliwi 
w ymianę pięciu spalonych 
okien, instalacji elektrycznej 
i rekonstrukcję stropu nad za-
krystią. W dalszej kolejności 
kościół czeka malowanie wnę-
trza i instalacja zabezpieczeń 
przeciwpożarowych.

Pieśni chóralne uświetniły uroczystości jubileuszowe.
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lekcja z PaPuGami
Świergot i  ćwierka-

nie wypełniły w piątek 
23 września aulę szkoły 
w Mazańcowicach. Oży-
wiły je egzotyczne, ptaki, 
które przywieźli hodowcy 
na wystawę, towarzyszącą 
konkursowi plastycznemu.

Hodowcy z powiatu 
bielskiego i żywieckiego, 
oprócz dzielenia się wiedzą 
z uczniami podczas lekcji 
biologii, zaprezentowali 
na wystawie różne gatun-
ki ptaków egzotycznych, 
m.in. mewki japońskie, 
kanarki, papugi, amadyny, 
rozele królewskie i świer-
gotki wielobarwne. – Ma-
cie możliwość poszerzyć 
swoją wiedzę przyrodniczą 
i ekologiczną. To dla was 

także okazja do spotkania 
hodowców i miłośników 
ptaków i zaczerpnięcie od 
nich tej pasji. Ale też odpo-
wiedzialności, bo zwierzę-
tami trzeba się opiekować, 
stale dbać o nie i karmić. To 
ważna lekcja – mówił wójt 
gminy Jasienica Janusz Pie-
rzyna, otwierając wystawę. 
Podczas „żywej” wystawy 
odbyło się podsumowanie 
konkursu plastycznego dla 
uczniów, którego tematem 
przewodnim były ptaki. 
Organizatorem wystawy 
był Polski Związek Ho-
dowców Kanarków i Pta-
ków Egzotycznych oddział 
Bielsko-Biała, Wójt Gminy 
Jasienica Janusz Pierzyna 
objął nad nią patronat. (R)
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gminA kozy

Przedszkole już w budowie
Za dwa lata ponad dwieście dzieci znajdzie miejsce w kilku oddziałach nowego przedszkola publicznego w Kozach. 

Rozpoczęta budowa tej placówki to jedna z największych inwestycji w gminie na przestrzeni ostatnich lat.

Już w lipcu samorząd gminy 
Kozy podpisał umowę z Bielskim 
Przedsiębiorstwem Budownic-
twa Przemysłowego na budowę 
przedszkola. Inwestycja przy 
ulicy Akacjowej szybko zosta-
ła rozpoczęta. Przygotowano 
niezbędne zaplecze, cały teren 
ogrodzono, następnie przystą-
piono do prac ziemnych i funda-
mentowych, usuwając wierzchnią 
warstwę ziemi. To pierwszy etap 
zadania, które ostatecznie ma 
zakończyć się w maju 2018 r. – 
Budowa przedszkola publicznego 
jest największą inwestycją kuba-
turową w historii koziańskiego 
samorządu. Co ważne, to zadanie 
o ogromnym znaczeniu dla całej 
naszej społeczności, wynikające 
wprost z sytuacji demograficz-
nej – mówi wójt gminy Kozy 
Krzysztof Fiałkowski.

Nowe przedszkole o charak-
terze integracyjnym w znacznej 
mierze zaspokoi potrzeby oświa-
towe najmłodszych mieszkań-
ców Kóz. Od września 2018 r. 
w nowoczesnej placówce przy 
ul. Akacjowej zajęcia eduka-
cyjne prowadzone będą w dzie-

więciu oddziałach, zapewniając 
w pełni komfortowe warunki 
dla ponad 225 przedszkolaków. 
W tym gronie będą również 
trzylatki, które zgodnie z usta-
wowymi wytycznymi od 1 wrze-
śnia przyszłego roku mają zostać 
objęte obowiązkowym wycho-
waniem przedszkolnym.

– Tak duża liczba dzieci to 
z jednej strony następstwo na-

turalnego przyrostu, z drugiej 
osiedlania się na terenie naszej 
miejscowości ludzi młodych 
wraz z ich pociechami. Wszyst-
kim mieszkańcom samorząd 
musi zapewnić odpowiednie wa-
runki także w sprawach edukacji 
– wyjaśnia wójt Fiałkowski. Jak 
dodaje, budowa nowego przed-
szkola będzie korzystna również 
dla koziańskich szkół, w których 

obecnie z konieczności funk-
cjonują oddziały przedszkolne. 
–  Bez wątpienia zwiększy się 
komfort edukacji w dwóch na-
szych „podstawówkach”, gim-
nazjum i liceum, co przełoży się 
na jakość pracy dydaktycznej – 
twierdzi wójt gminy.

Trwająca inwestycja ma 
znacznie szerszy zakres, aniżeli 
tylko wykonanie samego budyn-
ku przedszkolnego. Powstaną 
tu miejsca parkingowe, ulica 
zyska nową nawierzchnię asfal-
tową wraz z chodnikiem, a przy 
przedszkolu utworzony zostanie 
plac zabaw. – Ruch komunika-
cyjny w okolicy przedszkola 
znacznie się zwiększy, toteż 
musimy zadbać o zapewnienie 
bezpieczeństwa pieszych w tej 
części miejscowości – dodaje 
wójt Krzysztof Fiałkowski.

Koszt budowy przedszkola to 
przeszło 8 mln zł. Ponad połowę 
tej kwoty zagwarantowano w bu-
dżecie samorządu gminy Kozy, 
pozostałe środki pozyskano 
z Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Ślą-
skiego na lata 2014-2020. (MA)

szkoły Po remonTach

Jak co roku okres wakacyjny na terenie gminy 
Kozy wykorzystany został na przeprowadzenie 
istotnych remontów w szkołach. Największy 
zakres robót wykonano w Szkole Podstawowej 
nr 2, gdzie gruntownie zmodernizowano salę 
gimnastyczną i zbudowano plac zabaw.

Uczniowie koziańskiej „dwójki” od kilku ty-
godni chętnie korzystają ze stworzonego przy 
szkole placu zabaw. Składają się na niego wy-
sokiej jakości nowoczesne urządzenia, spełnia-
jące zarazem wszelkie normy bezpieczeństwa. 
Specjalne miejsce do zabaw, wyczekiwane przez 
dzieci i młodzież, kosztowało 30 tys. zł, w ca-
łości środki te zagwarantowane zostały przez 
Radę Rodziców.

Nakładem blisko 90 tys. zł, pochodzących 
z gminnego budżetu, sfinansowano z kolei 
gruntowny remont sali gimnastycznej Szkoły 
Podstawowej nr 2. Wymieniono podłogę wraz 
z legarami, nawierzchnię zmieniono na wykła-
dzinę typu teraflex, zakupiono również nowe 
naczepy na siatkę. Ponadto wygospodarowane 
i dostosowane zostały dodatkowe pomieszcze-
nia – dla nauczycieli i pomocnicze, służące jako 
przechowalnia sprzętu sportowego. Czynne są 
już także prysznice, przeznaczone dla uczniów 
kończących zajęcia sportowe w sali. W placówce 
wykonano również inne prace, m.in. wymalo-
wano sale lekcyjne i szatnię dla „zerówki” oraz 
wydzielono pomieszczenia na salę lekcyjną 
i zajęcia w ramach pomocy psychologiczno-
-pedagogicznej.

Wakacyjne remonty objęły także pozostałe 
placówki oświatowe w Kozach. W Szkole Pod-
stawowej nr 1 przeprowadzono drobne naprawy 
oświetlenia i urządzeń w łazienkach, pomalo-
wano też stołówkę dla dzieci. Ze środków ze-
branych podczas pikniku szkolnego zakupiono 
brakujące meble do sal lekcyjnych.

Z kolei Gimnazjum i Liceum Ogólno-
kształcące objęły liczne prace konserwatorskie 
i naprawcze, m.in. podłogi drewniane w salach 
lekcyjnych zostały poddane renowacji w technice 
olejowania, naprawiono rolety okienne i szafki 
w szatniach, wymalowano i dokonano bieżących 
napraw w salach lekcyjnych i toaletach.

Zaś w przedszkolu zmodernizowano całe 
zaplecze kuchenne, prace objęły również mon-
taż kuchni gazowo-elektrycznej oraz nowych 
zmywarek. Niezbędne były tu przy tej okazji 
przeróbki instalacji gazowej i elektrycznej. Koszt 
inwestycji przekroczył 40 tys. zł, dodatkowe 36 
tys. pochłonął zakup mebli, materiałów i dywa-
nów na wyposażenie nowych sal.

Na edukacyjne remonty gmina przeznaczyła 
w tym roku kwotę niemal 200 tys. zł. – Wiele 
niezbędnych prac nie byłoby możliwych do wy-
konania bez wkładu rodziców i zaangażowania 
pracowników naszych placówek. Efekty są jed-
nak widoczne, a szkoły od września w pełnej go-
towości mogły przyjąć uczniów powracających 
po wakacjach – mówi Krzysztof Fiałkowski, 
wójt gminy Kozy. (RAF)

sPacerem z kijami na Trzech Trasach
Rozpoczynają się w centralnej 
części Kóz, następnie prowadzą 
w rejony górskie, by również na 
terenie gminy mieć swój finisz. 
Trzy oznakowane trasy, umoż-
liwiające uprawianie nordic 
walking, są już gotowe z myślą 
o miłośnikach tej aktywnej for-
my spędzania czasu.

Nordic walking pojawił się 
po raz pierwszy w Kozach przed 
kilku laty. Dokładnie w 2010 r. 
odbyła się premierowa edycja raj-
du, przeznaczonego dla coraz licz-
niejszej grupy osób, pokonujących 
z kijkami różne dystanse. Celem 
uczestników imprezy staje się co 
roku Hrobacza Łąka, tu miłośnicy 
nordic walking spotykają się, do-
cierając z rozmaitych beskidzkich 
miejsc i wspólnie spędzają czas.

Gmina postanowiła stworzyć 
odpowiednie warunki, by ułatwić 
uprawianie tej popularnej dys-
cypliny w Kozach. Z inicjatywy 
Bożeny Sadlik, przewodniczącej 
Rady Gminy Kozy, jednej z po-
pularyzatorek miejscowego ruchu 
nordic walking, zdecydowano się 
na wytyczenie oznakowanych 
szlaków pod chodzenie z kijka-
mi. – Takie działanie wpisuje się 
doskonale w zdrowotny charakter 

tej aktywności fizycznej, pozwa-
la również w jeszcze większym 
stopniu pokazać urokliwe zakątki 
górskie na terenie naszej gminy, 
czy w pobliżu Hrobaczej Łąki 
– podkreśla wójt gminy Krzysz-
tof Fiałkowski.

Trzy szlaki, o których mowa, 
wytyczone zostały na obszarze 
lasów państwowych Nadleśnic-
twa Bielsko w gminie Kozy. Tra-
sa oznaczona kolorem zielonym 
ma długość około 3 km. Rozpo-
czyna się na ulicy Beskidzkiej, 
prowadzi w stronę południowo-

-zachodnią, następnie zakręca 
i wraca do punktu początkowego. 
– To szlak, który warto wybrać 
zwłaszcza podczas ciepłych dni. 
A to ze względu na sporą liczbę 
górskich strumyków, tworzących 
orzeźwiającą aurę – opowiada Bo-
żena Sadlik. Wędrówkę szlakiem 
pomarańczowym inicjuje się od 
ul. Gajowej w kierunku i wokół 
stawów, retencyjnego oraz Wil-
czego, pokonując łącznie niespeł-
na 4 km. Z kolei trasa czerwona 
zatacza aż 12-kilometrową pętlę 
od rampy przy ul. Beskidzkiej i z 

powrotem. Prowadzi przez urokli-
we tarasy górskie, z których ob-
serwować można panoramę Kóz 
i sąsiednich miejscowości. – To 
szczególnie ciekawa propozycja 
dla miłośników krajobrazów. Trud 
i włożony wysiłek wynagradzają 
bowiem wspaniałe widoki – ob-
razuje inicjatorka powstania tras.

Dla użytkowników szlaków 
sporządzony został regulamin. 
Spacerujący winni przestrze-
gać na nich podstawowych za-
sad, m.in. maszerować zgodnie 
z kierunkiem i oznakowaniem, 
dostosować tempo do własnych 
umiejętności i warunków pogo-
dowych, a także przestrzegać 
właściwych zachowań w środo-
wisku naturalnym. Jak zaznacza 
przewodnicząca Rady Gminy 
Kozy, istotne jest także odpo-
wiednie nastawienie. – Kluczo-
wa jest świadomość, że ruch ma 
niezbędne znaczenie dla naszego 
funkcjonowania. Obecnie wiele 
osób pracuje w biurze, siedząc 
przy komputerze. Tymczasem 
przyroda proponuje nam darmo-
we rozwiązania, z których warto 
skorzystać. Aktywnością fizycz-
ną pomagamy sobie. Spróbujmy 
więc wziąć kije i ruszyć na spacer 
– zachęca Bożena Sadlik. (M)

Z sali gimnastycznej po gruntownym remoncie korzystają 
już uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2.
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Wójt Krzysztof Fiałkowski omawia postępy prac z kierownikiem budowy 
przedszkola.
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W gminie Kozy powstały trzy trasy do nordic walking o różnym stopniu trudności, 
z których już mogą korzystać miłośnicy tej aktywności fizycznej.
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na rowerach 
Przez Gminę

Pomimo niesprzyjającej aury w niedzielę 18 września prawie trzystu uczestników stanęło na starcie Gminnego 

Rajdu Rowerowego. Ulicami wszystkich sołectw gminy przemierzono trasę długości 31 kilometrów.

gminA wilAmowice

rodzinne  
PożeGnanie laTa

Turnieje piłkarskie, szereg atrakcji dla dzieci, 
czy efektowne występy i ciekawe konkursy dla 
wszystkich – tak przy pięknej, słonecznej aurze 
przebiegło pożegnanie lata w Wilamowicach, 
które miało charakter rodzinnego pikniku.

Impreza zorganizowana przez Miejsko-
-Gminny Ośrodek Kultury oraz TKKF Żywioł 
w Wilamowicach odbyła się początkiem wrze-
śnia. W części sportowej rozegrano turniej piłki 
nożnej amatorów o Puchar Przewodniczącego 
Rady Osiedla Wilamowice. Wystąpiło w nim 
osiem drużyn, głównie z terenu gminnych 
sołectw. Na stadionie LKS Wilamowiczan-
ka najlepsi okazali się oldboje z Wilamowic, 
wyprzedzając Drink-Team Pisarzowice oraz 
oldbojów LKS-u Bujaków. Z kolei w rywali-
zacji żaków o Puchar Burmistrza Wilamowic 
zwyciężył zespół LKS-u Bestwina, na podium 
stanęły także ekipy Sokoła Hecznarowice oraz 
LKS-u Wilamowice.

W trakcie pikniku kolorowe postaci z bajek 
zachęcały najmłodsze dzieci do udziału w róż-
norodnych konkurencjach sportowych i zaba-
wach. Ogromnym powodzeniem cieszyło się 
stoisko, gdzie buzie dzieciaków zamieniały się 
w bajeczne zwierzątka. Wśród dorosłych osób 
przeprowadzono konkursy z przymrużeniem 
oka, m.in. strzelanie z broni pneumatycznej, 
podnoszenie ciężarków i rzut patelnią. Dla 
zwycięzców organizatorzy i sponsorzy ufun-
dowali nagrody.

W części kulturalnej pożegnania lata na sce-
nie zaprezentowała się grupa młodsza i starsza 
Zespołu Regionalnego „Cepelia Fil-Wilamo-
wice” z Wilamowic, jak również Orkiestra Re-
prezentacyjna Gminy Wilamowice, mażoretki 
„Nemezis” i „Wiraże” oraz kabaret „Nasza 
Paczka” z Hecznarowic. (R)

odeszły zasłużone osoby
Wielu mieszkańców gminy Wilamowice uczestniczyło w ostatnim pożegnaniu zmarłych 
w pierwszej połowie września kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Marii Farugi 
i dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Hecznarowicach Beaty Gąszcz.

Pani Maria Faru-
ga pracę zawodową 
rozpoczęła  przed 
ponad 30 laty jako 
pracownik socjal-
ny ośrodka zdrowia 
w Dankowicach. Od 
1 października 1990 
r. kierowała Ośrod-
kiem Pomocy Spo-
łecznej w Urzędzie 

Gminy Wilamowice, a gdy 1 maja 2002 r. 
utworzono samodzielną jednostkę organiza-
cyjną GOPS, to jej powierzono obowiązki 
kierownicze. Przeszło ćwierć wieku odpowia-

dała za wrażliwą i niełatwą sferę aktywności 
samorządu. Jako kierownik GOPS koordyno-
wała całość działalności pomocy społecznej 
w gminie, realizowała projekty unijne, uczest-
niczyła w aktywizacji społeczno-zawodowej 
mieszkańców. Organizowała także pomoc 
żywnościową dla potrzebujących i doroczne 
spotkania wigilijne osób samotnych. Jak pod-
kreślają jej współpracownicy i podopieczni, 
swoją pracę wypełniała rzetelnie, z zaangażo-
waniem i oddaniem wsłuchując się w potrzeby 
mieszkańców gminy. Panią Marię darzono 
szacunkiem i zaufaniem, podkreślając jej 
wiedzę, doświadczenie, czy zwykłą ludzką 
wrażliwość i otwartość serca. Smutna wia-

domość o śmierci pani Marii Farugi dotarła 
12 września, dwa dni później w Dankowicach 
odbyły się uroczystości pogrzebowe. Zmarła 
miała 59 lat.

Trzy dni wcześniej 
gminną społeczność 
obiegła z kolei in-
formacja o śmierci 
Beaty Gąszcz, wie-
loletniej nauczyciel-
ki i dyrektor szkoły 
w Hecznarowicach. 
W  z a w o d z i e  n a -
uczycielskim pani 
Beata pracowała od 

września 1986 r. Przez pięć lat zajmowała 
się nauczaniem początkowym w Szkole Pod-
stawowej w Brzeszczach, następnie jej losy 
związały się ze Szkołą Podstawową w Hecz-
narowicach. 1 września 2010 r. objęła stano-
wisko dyrektora placówki, dokładnie dwa lata 

później przekształconego w Zespół Szkol-
no-Przedszkolny. Miała ogromny wpływ na 
wysoki poziom nauczania oraz przyjazną 
atmosferę, panującą w podległej jej szkole, 
na pierwszym miejscu zawsze stawiając do-
bro dzieci. Pomimo choroby z entuzjazmem 
wprowadziła placówkę w kolejny rok eduka-
cji. Odeszła w wieku 50 lat. 

– Społeczność naszej gminy straciła dwie 
szanowane i lubiane osoby, które pełniły 
w niej istotne role. Zapamiętam je jako oso-
by bardzo życzliwe, emanujące optymizmem 
i pozytywną energią. Potrafiły wsłuchiwać 
się w głos tych, z którymi spotykały się 
na co dzień. Obie swoją pracę traktowały, 
jak misję, w której realizacji doskonale się 
sprawdzały. Wszyscy mogliśmy liczyć na 
ich fachowość, życzliwość i zrozumienie 
– wspomina burmistrz Wilamowic Marian 
Trela, który w ostatnich latach współpraco-
wał na co dzień ze śp. Marią Farugą i Beatą 
Gąszcz. (R)

Piknik rodzinny w Wilamowicach był okazją do wyśmie-
nitej zabawy dla dzieci i dorosłych, którzy licznie wzięli 
w nim udział.
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olimPijczyk z wyróżnieniem
Przemysław niemiec, znakomity kolarz z Pisarzowic, otrzymał tytuł Hono-
rowego Obywatela Gminy Wilamowice. Uroczyste wręczenie nastąpiło na 
półmetku Gminnego Rajdu Rowerowego w rodzinnej miejscowości zawodnika. 
Wcześniej to zaszczytne miano przyznała 36-letniemu kolarzowi Rada Miejska.
Mieszkaniec Pisarzowic ma na koncie wiele sukcesów rangi międzynarodowej. 
W tym roku wygrał premierowy etap wyścigu Dookoła Turcji, przed dwoma laty 
triumfował w jednym z etapów prestiżowego Vuelta a Espana, rok wcześniej 
na 6. miejscu ukończył wieloetapowy Giro d’Italia. najlepsze starty niemiec 
notował w latach 2008-2009, zajmując znakomite lokaty w poszczególnych 
próbach i końcowych klasyfikacjach wyścigów Route du Sud we Francji i Giro 
del Trentino we Włoszech. W 2008 r. zaliczył dobry występ na Igrzyskach 
Olimpijskich w Pekinie, mijając metę jako 16. zawodnik rywalizacji ze startu 
wspólnego. Aktualnie pisarzowiczanin ściga się w barwach zawodowej grupy 
kolarskiej Lampre-Merida.
– To sportowiec niezwykle zasłużony, który zwłaszcza poprzez olimpijski 
występ w największym stopniu rozsławił swą rodzinną miejscowość oraz 
gminę Wilamowice – uzasadnia gminne wyróżnienie dla kolarza burmistrz 
Marian Trela, który wręczenia w niedzielę 18 września dokonał wraz z prze-
wodniczącym Rady Miejskiej Stanisławem nyczem. Kolarz z Pisarzowic pojawił 
się również na rowerze na trasie rajdu. (M)
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Trasa rajdu prowadziła przez wszystkie miejscowości gminy Wilamowice.

VI Gminny Rajd Rowe-
rowy rozpoczął się w Starej 
Wsi .  Rowerzyści  na  t rasę 
wyruszyli o godz. 10, tuż po 
koncercie starowiejskiej or-
kiestry, udając się w kierun-
ku Dankowic,  a  następnie 
Pisarzowic. Tu miał miejsce 
półmetek rajdu. Ponad 270 
uczestników mogło odpocząć 
i posilić się, słuchając muzy-
ki zespołu „Lepsi” z Bulowic. 
Drugi etap imprezy liczył 15 
km, przebiegał przez Hecz-
narowice, Zasole Bielańskie 
i Wilamowice. Przy padającym 
deszczu na metę zlokalizowaną 
w Hecznarowicach dojechali 
najwytrwalsi. Wystąpiła dla 

nich orkiestra dęta, mażoretki 
„Nemezis” oraz Zespół Regio-
nalny „Echo” z Hecznarowic. 
Tradycyjnie już przygotowano 
dla wszystkich smaczną gro-
chówkę. Nie zabrakło nagród 
dla najmłodszych uczestników 
rajdu. Wylosowany został rów-
nież rower, ufundowany przez 
starostę bielskiego, który trafił 
do mieszkańca Pisarzowic.

Wydarzenie odbyło się pod 
patronatem burmistrza Mariana 
Treli i honorowym patronatem 
Banku Spółdzielczego w Wi-
lamowicach. Organizatorami 
byli Miejsko-Gminny Ośrodek 
Kultury oraz TKKF Żywioł Wi-
lamowice. (MA)
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enerGia wśród młodych ludzi
Jaworze po raz pierwszy było gospodarzem VIII Krajowego Konkursu Energetycznego 

im. prof. Jacka Malko pod hasłem „Wszystko zależy od energii!”.

Konkurs ma na celu promo-
wanie uzdolnionej naukowo 
młodzieży i jej pasji badawczych. 
Jury, złożone w dużej części z na-
ukowców, ocenia kreatywność 
i nieszablonowe myślenie na 
podstawie zadania, jakie zostało 
postawione przed uczestnikami, 
a więc pisemnego opisu przy-
padku, podejmującego proble-
matykę racjonalnego zarządzania 
energią i środowiskiem w ujęciu 
badawczym. Oznacza to, że za-
nim młodzi ludzi zasiądą do na-
pisania pracy na konkurs, muszą 
przeanalizować jakiś problem, 
związany z energią. – Cieszę 
się, że mogliśmy zorganizować 
finał konkursu i mieliśmy okazję 
gościć tak wielu inteligentnych 
i ciekawych świata młodych lu-
dzi. Miło mi, że wśród laureatów 
nie zabrakło młodzieży z Jawo-
rza – mówi wójt gminy Jaworze 
Radosław Ostałkiewicz.

W tym roku w jury zasiedli na-
ukowcy i eksperci z Uniwersytetu 
Ekonomicznego we Wrocławiu, 
Politechniki Opolskiej oraz Depar-
tamentu Energetyki w Minister-

stwie Gospodarki. Organizatorem 
konkursu było Stowarzyszenie 
„Feniks”, Gmina Jaworze oraz dr 
Halina Rechul, patronat nad nim 
objął Marszałek Województwa 
Śląskiego, zaś wśród gości była 
poseł Mirosława Nykiel z sejmo-
wej Komisji Energii oraz wicewo-
jewoda śląski Jan Chrząszcz.

Jury przyznało dwa pierwsze 
miejsca. Maria Mroziak z Zespołu 
Szkół Budowlanych, Technikum 

nr 4 w Cieszynie nagrodę dostała 
za pracę „Czy konsument energii 
może być producentem?”, zaś Da-
wid Skowroński z Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Jana 
Pawła II w Jaworznie za pracę 
„Czy warto inwestować w eko-
-źródła? Szlachetna idea a proza 
życia”. Absolwent Gimnazjum 
w Jaworzu Bernard Proszyk otrzy-
mał zaś zaszczytny tytuł „Energe-
tycznego Ucznia Roku”. (R)

sPrząTanie brzeGów Po wakacjach

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wo-
dociągów w Katowicach, administrujące 
Jeziorem Goczałkowickim, przystąpiło 
do powakacyjnej akcji usuwania śmieci.

W Wiśle Małej, w miejscach, gdzie 
najczęściej parkują samochody osoby, 
biwakujące nad zbiornikiem goczałko-
wickim, zostały ustawione duże pojem-
niki na śmieci. To kolejny etap akcji 
„Pomyśl i nie śmieć”, jaką Przedsię-
biorstwo podjęło wspólnie z miejsco-
wym samorządem. Wcześniej, wiosną 
podczas podobnej akcji, wspólny-
mi siłami mieszkańcy Wisły Małej, 
wędkarze oraz harcerze i uczniowie, 
sprzątając obrzeża Jeziora Goczałko-
wickiego od granicy ze Strumieniem 
po port żeglarski w Wiśle Wielkiej, 
zebrali ponad 12 ton śmieci. Głównie 

były to butelki, szmaty, opakowania, 
opony, stare wiadra. Teraz uczniowie 
z pobliskiej szkoły apelują do wędka-
rzy i turystów o utrzymanie porządku 
i dbanie o ekologiczną, czystą i przyja-
zną otoczeniu przyrodę nad akwenem 
w Goczałkowicach.

Jak wyjaśnia Marta Wojciechowska-
-Smolarz, pomysłodawczyni akcji, radna 
i mieszkanka Wisły Małej, nikt nie ma 
wątpliwości, że śmieci znowu się poja-
wiają. – Jednakże jest ich dużo mniej 
i mamy ogromną nadzieję, że z każdym 
rokiem będzie ich ubywać – mówi. 
W ramach akcji „Pomyśl i nie śmieć” 
oprócz uprzątnięcia terenu, zostały roz-
stawione tabliczki informacyjne, teren 
jest też monitorowany przez pracow-
ników GPW oraz Straż Miejską. (GPW)

człowiek a środowisko
Już po raz trzynasty 

bielskie Starostwo Powia-
towe organizuje konkurs 
ekologiczny, przeznaczo-
ny dla dzieci i młodzieży 
ze szkół podstawowych 
oraz gimnazjów z terenu 
powiatu bielskiego.

Konkurs z przewod-
nią tematyką „Człowiek 
a środowisko” ma cha-
rakter otwarty i odbywa 
się w kilku kategoriach. 
Udział w nim wziąć 
mogą dzieci  i  mło-
dzież, reprezentujący 
szkoły podstawowe 
oraz gimnazja, zloka-
lizowane w powiecie 
bielskim. Organizator 
przyjmuje prace lite-
rackie w postaci repor-
tażu, opowiadania, czy 

wiersza o maksymalnej 
długości pięciu stron 
A4, prezentacje multi-
medialne, zdjęcia oraz 
prace plastyczne – pla-
katy, czy rysunki w for-
macie nie większym niż 
A3. – Doceniane będą 
przede wszystkim takie 
elementy zgłoszonych 
prac, jak nieszablo-
nowość, kreatywność 
i oryginalność podjęcia 
tematu – wyjaśniają or-
ganizatorzy.

Kolejna edycja kon-
kursu pod patronatem sta-
rosty bielskiego Andrzeja 
Płonki ma w głównym 
zamierzeniu rozbudzać 
wśród młodego pokole-
nia świadomość ekolo-
giczną funkcjonowania 

w czystym środowisku 
naturalnym. Prace należy 
opatrzyć imieniem i na-
zwiskiem twórcy oraz 
adresem szkoły, następ-
nie do końca października 
br. dostarczyć do Biura 
ds. Promocji Powiatu, 
Kultury, Sportu i Tury-
styki Starostwa Powia-
towego w Bielsku-Białej 
przy ul. Piastowskiej 40 

z dopiskiem „Konkurs 
ekologiczny”. Wyniki 
konkursu ogłoszone będą 
w połowie listopada, na-
grody zostaną wręczone 
5 grudnia.

Więce j  in forma -
cji o konkursie można 
uzyskać pod nr tel.: 33-
813-68-72 lub adresem e-
-mail: promocja@powiat.
bielsko.pl. (R)

moniTorinG PowieTrza i hałasu
Wojewódzki Inspektorat Ochrony 

Środowiska w Katowicach na swoich 
stronach udostępnia informacje o stanie 
środowiska naturalnego w naszym re-
gionie.

W specjalnej zakładce na stronie 
głównej „Śląski Monitoring Powietrza”, 
dostępnej też bezpośrednio pod adresem 
„powietrze.katowice.wios.gov.pl”, za-
prezentowana została Mapa monitoringu 
jakości powietrza. Przedstawione są na 
niej stacje z zaznaczeniem indeksu ja-
kości powietrza. Należy kliknąć na sta-
cję w swoim sąsiedztwie, aby przejść 
do danych pomiarowych. Do ukazania 
się danych wystarczy jednak najechać 
myszką na żądaną stację, aby zobaczyć 
jej opis wraz ze szczegółowym skła-
dem indeksu.

W innym miejscu na stronie głównej 
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony 

Środowiska w Katowicach (www.ka-
towice.wios.gov.pl), w zakładce Moni-
toring Środowiska/Informacje o stanie 
środowiska w 2015 roku, zamieszczo-
na została interaktywna Mapa punktów 
pomiarowych w zakresie badań hałasu, 
wykonanych przez WIOŚ w Katowicach 
w latach 2010-2015.

WIOŚ zachęca do korzystania z tej 
mapy, umożliwia ona bowiem szybkie 
pozyskanie informacji o wykonanych 
badaniach hałasu w różnych miejscach 
na terenie województwa śląskiego.

Badania były prowadzone przez 
Wojewódzki Inspektorat Ochrony 
Środowiska w Katowicach w ramach 
Państwowego Monitoringu Środowi-
ska, zostały dofinansowane ze środków 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Ka-
towicach. (R)

Jedna z tabliczek, jaka stanęła w rejonie brzegów Jeziora Goczałkowickiego.
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Jury przyznało dwa pierwsze miejsca.
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Jedna z nagrodzonych prac w ubiegłorocznej edycji konkursu.
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klub z okazałym jubileuszem
Trwający rok kalendarzowy jest szczególny dla Miejsko-Robotniczego Klubu Sportowego Czechowice-

Dziedzice. Jeden z najbardziej zasłużonych klubów w powiecie bielskim świętuje 95-lecie istnienia.

Z tej właśnie okazji na pią-
tek 7 października zaplanowa-
no jubileuszowe uroczystości. 
Cała społeczność skupiona wo-
kół klubu z Czechowic-Dzie-
dzic spotka się w kościele św. 
Katarzyny o godz. 16 na mszy 
świętej, która odprawiona 
zostanie w intencji zmarłych 
działaczy i osób związanych 
z klubem. Następnie przewi-
dziano swego rodzaju spo-
tkanie pokoleń. – Chcemy, 
aby w jednym miejscu zgro-
madzili się przedstawiciele 
klubu i wszystkich jego sek-
cji na przestrzeni lat. Oprócz 
prezesów, działaczy i władz 
miasta nie może zabraknąć 
również firm wspierających 
klub – mówi Krzysztof Ada-
miec, prezes czechowickiego 
MRKS-u.

Podczas imprezy 95-le-
cia istnienia przedstawiona 
zostanie bogata historia cze-
chowickiego klubu, także ta 
z dawnych lat. Klub dysponuje 
materiałami prasowymi nawet 
z 1931 r. Fotografie z prze-

szłości staną się podstawą do 
prezentacji kolejnych okresów 
jego funkcjonowania. Powsta-
nie najbardziej uznanego klubu 
sportowego w Czechowicach-
-Dziedzicach datuje się na rok 
1921. Założony został wów-

czas RKS Młot, nazwy na-
stępnie zmieniały się na RKS 
Czechowice, Stal Czechowice, 
KS Czechowice i Walcownia 
Czechowice-Dziedzice. Daw-
niej klub posiadał nie tylko 
sekcję piłki nożnej, jak to ma 

miejsce obecnie, ale i inne, 
m.in. gimnastyczną, lekkoatle-
tyczną, hokeja na lodzie, czy 
piłki siatkowej.

Wedle pierwotnego zało-
żenia jubileusz miał przyjąć 
formę wydarzenia dwudnio-
wego. Nie udało się jednak 
zaprosić na mecz towarzyski 
z aktualnym zespołem senio-
rów MRKS-u żadnej z drużyn 
występujących na poziomie 
piłkarskiej Ekstraklasy. – Pro-
wadziliśmy takie rozmowy, 
ale zespoły ze Śląska i Ma-
łopolski miały już inne plany 
na ten termin. Nie jest wy-
kluczone natomiast, że kon-
tynuując obchody do takiego 
atrakcyjnego meczu dojdzie 
po zakończeniu trwającego 
sezonu – dodaje prezes Ada-
miec. – Podczas naszych uro-
czystości zamierzamy pokazać 
MRKS jako fajny i przyjazny 
klub. A przy okazji pochwalić 
się stażem, bo taką rocznicę 
i tradycje ma mało który klub 
w naszym regionie – tłumaczy 
sternik MRKS-u. (MAn)

mundialowe rozGrywki

Obchodom Europejskiego 
Tygodnia Sportu towarzy-
szył „Juhasowy Mundial” 
w piłce nożnej. Na stadionie 
Centralnego Ośrodka Spor-
tu – Ośrodka Przygotowań 
Olimpijskich w Szczyrku ry-
walizowali uczniowie szkół 
podstawowych z regionu.

Do turnieju przystąpiło 
sześć drużyn – dwie wystawi-
ła Szkoła Podstawowa z Li-
powej, po jednej placówki ze 
Szczyrku i Wilkowic, zagrali 
ponadto uczniowie SP nr 1 
z Bielska-Białej i bielskiej 
Akademii Żaków. Mundia-
lowe mecze toczyły się rów-
nolegle na dwóch boiskach, 
łącznie odbyło się 11 spotkań, 
poczynając od grupowych, 
przez półfinały i mecze 
o poszczególne miejsca. Nie 
zabrakło emocjonujących po-
tyczek, jak choćby finałowe 
starcie drużyn bielskiej „je-
dynki” i SP z Wilkowic, które 
zakończyło się remisem 2:2, 
po czym rozstrzygające rzuty 
karne lepiej egzekwowali wil-
kowiczanie. Na podium „Ju-
hasowego Mundialu” stanął 
jeszcze zespół SP z Lipowej, 
który pokonał „dwójkę” tej 
samej placówki 3:1. Kolejne 

lokaty zajęły ekipy SP 2 ze 
Szczyrku i Akademii Żaków.

Dla zwycięzców przewi-
dziano nagrody w postaci 
pucharów, wręczono także 
dyplomy oraz wyróżnienia 
indywidualne. Najlepszym 
bramkarzem turnieju został 
Marcin Staniszewski (SP 
1 Bielsko-Biała), zawodni-
kiem – Jakub Koman (SP 
Lipowa), a strzelcem – Nor-
bert Wroniewski (SP Wil-
kowice). W uhonorowaniu 
uczestników udział wzięli 
m.in. burmistrz Szczyrku 
Antoni Byrdy, wiceprze-
wodniczący Rady Miejskiej 
w Bielsku-Białej Przemysław 
Drabek, dyrektor COS-OPO 
w Szczyrku Grzegorz Koto-
wicz oraz jego zastępca Ire-
neusz Furczyk.

Organizując  turnie j 
szczyrkowski Centralny 
Ośrodek Sportu przyłączył 
się do obchodów Europej-
skiego Tygodnia Sportu, 
będącego ogólnoeuropejską 
kampanią realizowaną pod 
hasłem #BeActive (Bądź 
aktywny). Narodowym ko-
ordynatorem tej inicjatywy 
w Polsce było Ministerstwo 
Sportu i Turystyki. (RAF)

PowsTanie hala w jaworzu

Pierwsza hala sportowa 
z prawdziwego zdarzenia 
już wkrótce będzie służyć 
wszystkim mieszkańcom 
gminy Jaworze. – Trud-
no przecenić rolę takiego 
obiektu sportowego dla 
przyszłości Jaworza i pra-
widłowego rozwoju naszej 
społeczności – mówi wójt 
Radosław Ostałkiewicz.

Po wyłonieniu w przetargu 
Bielskiego Przedsiębiorstwa 
Budownictwa Przemysłowego 
jako wykonawcy obiektu, 16 
września wójt podpisał umo-
wę z firmą. W październiku 
na terenie przy jaworzańskim 
gimnazjum zostanie wbita 
pierwsza łopata na budowie 
hali sportowej – pierwszej 
tego typu w gminie Jawo-
rze. Jeśli nic nie pokrzyżuje 
planów, pierwsze zajęcia 
sportowe odbędą się tutaj 

na początku roku szkolnego 
2018/2019.

Jak wyjaśnia wójt Rado-
sław Ostałkiewicz, obecnie 
w całym Jaworzu istnieją wła-
ściwie tylko dwie przyszkolne 
nieduże salki gimnastyczne, 
które już dawno przestały 
wystarczać. Tymczasem po-
trzeby rosną z roku na rok. 
W ostatnich latach znacznie 
wzrosła świadomość, jak 
wielki wpływ na zdrowie ma 
aktywność fizyczna. Przyby-
wa więc stowarzyszeń oraz 
klubów kultury fizycznej 
i zróżnicowanych dyscyplin 
sportowych. – Młodzież 
i dzieci garną się do spor-
tu. Dlatego istnienie dużej 
przestrzeni, w której moż-
na uprawiać sport w okresie 
niesprzyjającej aury, staje się 
niezbędne dla prawidłowego 
rozwoju młodego pokolenia 
naszej gminy – zaznacza wójt.

Zastrzega jednak, że nie 
tylko młodzież będzie korzy-
stać z hali, bowiem przestrzeń 
zostanie tak zagospodarowa-
na, że pozwoli na jednoczesne 
użytkowanie przez kilka grup. 
Tym bardziej, że oprócz samej 
hali będą tu również pomiesz-
czenia do bardziej kameral-
nych ćwiczeń – siłownia i sala 
z lustrami do fitness czy aero-
biku. – Obiekt ma służyć roz-
wojowi naszej miejscowości. 
Trzeba więc pamiętać także 
o osobach aktywnych zawo-
dowo, które dbają o zdrowie, 
ale też o seniorach, bo dla nich 
aktywność fizyczna to także 
niezbędny składnik zacho-
wania zdrowia – dodaje wójt 
Radosław Ostałkiewicz.

Hala powstanie kosztem 
3,6 mln zł, osobno zostanie 
wyłoniony wykonawca pod-
łogi i dostawca wyposażenia 
sportowego. Ok. 70 proc. kosz-

tów budowy hali zostanie po-
krytych z budżetu Ministerstwa 
Sportu i Turystyki.

Puchar do besTwinki
Cztery zespoły żaków 

rywalizowały w niedzielę 
18 września w piłkarskim 
turnieju w Kaniowie. Staw-
ką był Puchar Wójta Gmi-
ny Bestwina.

Prócz drużyny miej-
scowego LKS-u Kaniów 
o zwycięstwo walczyły 
dwa inne zespoły z gmi-
ny – KS Bestwinka i LKS 
Bestwina. Stawkę uzupeł-
nili żacy zaprzyjaźnionego 
Sokoła Zabrzeg. Rozegrano 
łącznie sześć meczów sys-
temem „każdy z każdym”, 
składających się z dwóch 
15-minutowych części. 
Zwycięstwa 2:0 nad gospo-
darzami i 3:1 nad lokalnym 
rywalem z Bestwiny, pomi-
mo porażki 1:3 z Sokołem, 
dały końcowy sukces żakom 

z Bestwinki. Kolejne miej-
sca zajęli młodzi piłkarze 
LKS-u Bestwina, Sokoła 
i LKS-u Kaniów.

Wszystkim uczestnikom 
wysokiego poziomu sporto-
wego, zaangażowania i gry 
w myśl zasad fair play po-
gratulował wójt gminy Artur 
Beniowski, który ufundował 
również nagrody. (M)
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Sześć drużyn, złożonych z uczniów szkół podstawowych, skorzystało z 
możliwości udziału w „Juhasowym Mundialu” na stadionie Centralnego 
Ośrodka Sportu w Szczyrku.
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sPorTowa
będzie miała dwie kondygna-
cje użytkowe. Parter to przede 
wszystkim sala sportowa, a 
także zaplecze szatniowe i 
higieniczno-sanitarne (dwie 
niezależne szatnie z umy-
walniami), pomieszczenia 
techniczne, sala ćwiczeń ko-
rekcyjnych, pomieszczenia 
magazynowe. na pierwszym 
piętrze (antresoli) będzie 
widownia – trybuny rozkła-
dane teleskopowo. W ramach 
hali sportowej o wymiarach 
44 x 22 m usytuowane będą 
pełnowymiarowe boiska do: 
siatkówki, piłki ręcznej, koszy-
kówki, halowej piłki nożnej, 
tenisa i badmintona. Budynek 
zaprojektowany został w jed-
nej zwartej bryle z uwzględ-
n i e n i e m  m a k s y m a l n e g o 
wkomponowania w istnieją-
ce zagospodarowanie terenu 
oraz architekturę sąsiednich 
budynków. Cały obiekt hali 
spor towej przystosowany 
będzie do potrzeb osób nie-
pełnosprawnych. Wszystkie 
materiały, użyte do budowy, 
zapewnią bezpieczne i kom-
fortowe uprawianie sportów 
halowych.
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Piłkarze czechowickiego MRKS-u występują obecnie na szczeblu bielskiej 
„okręgówki”, należąc do grona czołowych ekip w lidze.
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Beskidzka Rada Olimpijska aktywnie pROpaguje właściwe spORtOwe wzORce

olimPijczycy dla reGionu
Aleksandrowicka Strefa Sportu i Rekreacji im. Beskidzkich Olimpijczyków cieszy się coraz większym powodzeniem wśród mieszkańców Bielska-Białej i okolic. 

Także dlatego, że można spotkać tu znakomitych sportowców, w przeszłości reprezentujących biało-czerwone barwy podczas igrzysk olimpijskich.

W lipcu tego roku pre-
zydent Bielska-Białej Jacek 
Krywult dokonał uroczyste-
go otwarcia trzykilometrowej 
ścieżki pieszo-rowerowej 
wokół lotniska w bielskich 
Aleksandrowicach. Gdy tyl-
ko pogoda dopisuje, gromadzą 
się w tej części miasta tłumy 
osób, które chcą aktywnie 
i przyjemnie spędzić czas 
wolny. Przyjazne miejsce 
zyskało już swą oficjalną na-
zwę. Aleksandrowickiej Stre-
fie Sportu i Rekreacji nadano 
nieprzypadkowo patronat Be-
skidzkich Olimpijczyków. To 
tu idea olimpizmu, szerzona 
licznymi działaniami przez 
Beskidzką Radę Olimpijską, 
ma systematycznie znajdy-
wać swoich odbiorców. Jak 
choćby podczas Jesiennego 
Pikniku Olimpijskiego, który 
w Aleksandrowicach odbył się 
w niedzielę 18 września.

Jednym z głównych punk-
tów plenerowego wydarzenia 

było odsłonięcie tablic ku pa-
mięci olimpijczyków z regionu 
beskidzkiego. Obeliski, ufun-
dowane przez mieszkańców 
i darczyńców Rady Osiedla 
Aleksandrowice, wykonano 

z dwóch stron terenu rekre-
acyjnego przy lotnisku, nie 
brakuje tu oczywiście rów-
nież akcentów olimpijskich. 
– Władze miasta z prezyden-
tem Jackiem Krywultem na 
czele zadbały o to, by stwo-
rzyć mieszkańcom wspaniałe 
miejsce codziennej rekreacji. 
Olimpijski charakter dodaje 
mu rangi i elementu ponad-
czasowości. Identycznie jest 
przecież z sukcesami beskidz-
kich olimpijczyków, o których 
pamiętają kolejne pokolenia – 
mówi Sławomir Wojtulewski, 
prezes Beskidzkiej Rady Olim-
pijskiej.

Piknik w edycji jesiennej, 
zorganizowany przez Radę 
Osiedla wraz z BRO i Ae-
roklubem Bielsko-Bialskim, 

był imprezą pełną atrakcji. 
Odbyły się pokazy szybow-
cowe, konkursy sprawnościo-
we z nagrodami dla dzieci, 
pokazowy bieg nartorolko-
wy, niespodzianką specjalną 
była szansa uzyskania prawa 
do darmowego lotu szybow-
cem. Wszyscy obecni mogli 
spotkać się i porozmawiać 
z olimpijczykami,  m.in. 
Anną i Wiesławem Gębala-
mi, Dorotą Kwaśny-Lejawą, 
Stefanem Hulą, Jarosławem 
Węgrzynkiewiczem, Janu-
szem Malikiem, Tadeuszem 
Pilarzem, Wiktorem Kre-
bokiem, czy Mieczysła-
wem Strzałką.

Zaangażowanie we wspo-
mniane wydarzenie to tylko 
jedna z kilku wartościowych 

inicjatyw, podejmowanych 
w ostatnim czasie przez Be-
skidzką Radę Olimpijską. 
W beskidzkich miastach, m.in. 
Bielsku-Białej, Wiśle, Cieszy-
nie, czy Szczyrku, uroczyście 
otwarte zostały tzw. stoliki 
olimpijczyka, stanowiące 
miejsca spotkań z byłymi 
wybitnymi sportowcami. Rada 
podjęła się także organizacji 
konkursu wiedzy olimpijskiej 
dla uczniów bielskich szkół. 
Wcześniej współuczestni-
czyła w Wiosennym Pikniku 
Olimpijskim na terenie Alek-

sandrowickiej Strefy Sportu 
i Rekreacji. Jej aktywność 
w społeczności miasta Biel-
ska-Białej i pobliskiego re-
gionu nie byłaby możliwa bez 
zapału osób stojących na czele 
– prezesa Sławomira Wojtu-
lewskiego, wiceprezesa Wik-
tora Kreboka, czy skarbnika 
Ludwika Hejnego. – Dążymy 
do tego, by wśród młodych lu-
dzi krzewić idee olimpizmu. 
Współczesny sport takich 
bardzo bliskich nam wzorców 
potrzebuje – tłumaczy prezes 
Wojtulewski. (RED)
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lekkoaTleTyczne 
sPoTkanie
Z inicjatywy bielskiego 
Starostwa Powiatowego 
na stadionie w Wapieni-
cy zorganizowane zostały 
Międzynarodowe Zawody 
Lekkoatletyczne „Beskidy”. 
Udział w poszczególnych 
konkurencjach wzięła mło-
dzież z powiatu bielskiego, 
miasta Bielska-Białej oraz 
goście z Niemiec i Słowacji.

Sportowe wydarzenie, któ-
re przy słonecznej pogodzie 
w piątek 16 września odbyło 
się na stadionie Sprintu, było 

drugim już spotkaniem mło-
dych lekkoatletów z powiatu 
bielskiego oraz partnerskiego 
powiatu Rhein-Erft w Niem-
czech. Wcześniejszy mityng 
o podobnym charakterze miał 
miejsce przed rokiem, gospo-
darze prócz zawodników z na-
szego powiatu zaprosili wtedy 
także drużynę z Holandii. Do 
rywalizacji w Wapienicy 
przystąpiła dodatkowo jesz-
cze młodzież bielska oraz ze 
słowackiego Namiestowa.

Konkurencje lekkoatletycz-
ne w kategoriach młodzików 

oraz juniorów młodszych 
i starszych, a więc w roczni-
kach od 2002 po 1997, roz-
grywano przez kilka godzin. 
Emocji nie brakowało w bie-
gach na różnych dystansach 
ze sztafetami włącznie, sko-
ku wzwyż, czy w dal, pchnię-
ciu kulą. Laureaci otrzymali 
na zakończenie medale oraz 
dyplomy w zależności od za-
jętych miejsc. Wyróżniono 
również najlepszych zawod-
ników z każdej reprezentacji 
– Marca Alexandra z Nie-
miec, Słowaka Richarda Na-

niste, bielszczanina Szymona 
Krywulta i Oliwię Kwaśniak 
z powiatu bielskiego. Na pod-
stawie klasyfikacji indywidu-
alnych przyznano także lokaty 
poszczególnym reprezenta-

cjom. Na najwyższym stop-
niu podium stanęła drużyna 
powiatu bielskiego. Wszyscy 
zgodnie podkreślili potrzebę 
organizowania tego rodzaju 
sportowych spotkań. Członek 

zarządu powiatu bielskiego 
Stanisław Pięta i wicestaro-
sta Rhein-Erft Bernhard Ripp 
docenili duży zapał młodzieży 
do aktywnego spędzania cza-
su. (M)

Podczas Międzynarodowych Zawodów Lekkoatletycznych „Beskidy” przeprowadzono szereg konkurencji biegowych.
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Podczas Jesiennego Pikniku Olimpijskiego, na terenie Aleksandrowickiej Strefy Sportu i Rekreacji, odsłonięto 
tablicę ku pamięci olimpijczyków z regionu beskidzkiego.

Od przeszło roku działalnością Beskidzkiej Rady Olimpijskiej kieruje jej 
prezes Sławomir Wojtulewski.

Stoliki Olimpijczyka w różnych beskidzkich miastach są miejscem spotkań 
ludzi ze znanymi sportowcami.

Pokazowy bieg nartorolkowy w wykonaniu uczniów szkoły narciarskiej z 
Buczkowic obejrzeli uczestnicy Pikniku Olimpijskiego.


