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Kultura

Jazzowa Jesień

Czyste BesKidy

Od wtorku 15 do niedzieli 20 listopa-
da potrwa w Bielsku-Białej XIV edycja 
Jazzowej Jesieni. Nie zabraknie znako-
mitych artystów z całego świata i oczy-
wiście występu Tomasza Stańko oraz 
koncertu jazzu tradycyjnego. Bielskie 
Centrum Kultury zaprasza już we wto-
rek 15 listopada do sali Domu Muzyki na 
Dino Saluzzi Group, która zaprezentuje 
muzykę z płyty „El Valle de la Infancia”.
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Gmina CzeChowiCe-
dziedziCe

spaCerem po lasKu

Jury rozstrzygnęło konkurs 
„Najpiękniejszy ogród i dom 
przyjazny środowisku w Gminie 
Czechowice-Dziedzice”. Podczas 
oceny ogrodów jury brało pod 
uwagę nie tylko samą estetykę 
zagospodarowania, funkcjonal-
ność, stworzone kompozycje 
roślinne, jak też bioróżnorod-
ność, czyli udział jak najwięk-
szej liczby drzew, krzewów, 
bylin – w tym kwiatów, roślin 
ozdobnych i owocowych, wa-
rzywnych, czy ziół.

Przy korzystnej aurze koń-
cem września odbyło się w 
Kozach tradycyjne Święto 
Wiatru Halnego, groma-
dząc lokalną społeczność 
w zróżnicowanym wieku. 
Najmłodszy uczestnik wy-
darzenia miał 2 lata, zaś 
najstarszy ukończył 58. rok 
życia. Łącznie nad stadio-
nem LKS Orzeł można było 
podziwiać 20 barwnych 
konstrukcji, w tym lataw-
ce płaskie oraz skrzynkowe.
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Muzeum Regionalne w Bestwinie
Zakończenie wystawy „Pamiętamy, będziemy 
pamiętać”, poświęconej 45. rocznicy pożaru 

Rafinerii Nafty w Czechowicach-dziedzicach.

Galeria na Zdrojowej
wtorek w Galerii :-) Czyli prace uczestników zajęć 
Galerii na Zdrojowej w Jaworzu.

dziewCzęta z wilKowiC,
ChłopCy z BuCzKowiC

Młodzieżowe drużyny pożarnicze z jednostek z terenu powiatu bielskiego sprawdziły swoje umiejętności 

podczas zawodów sportowo-pożarniczych.

Na stadionie Centralnego 
Ośrodka Sportu w Szczyrku 
stawiło się łącznie 20 drużyn, 
które zwyciężyły w zawodach 
na szczeblu gminnym oraz 
w poprzednim turnieju rangi 
powiatowej, przeprowadzo-
nym przed dwoma laty. Spor-
towa rywalizacja młodzieży 
– 6 drużyn dziewczęcych 
i 14 chłopców – składała się 
z biegu sztafetowego na 400 
metrów z przeszkodami oraz 
rozwinięcia bojowego.

Wśród dziewcząt najwyż-
sze oceny zebrała Ochotnicza 
Straż Pożarna z Wilkowic. 
Kolejne miejsca w klasyfika-
cji zajęły jednostki OSP z Bu-

jakowa, Wilamowic, Porąbki, 
Bystrej i Hecznarowic. W za-
ciętych zawodach chłopców 

triumfowała młodzież OSP 
Buczkowice, przed druży-
nami reprezentującymi OSP 

ze Starej Wsi, Bronowa, Po-
rąbki, Kobiernic i Wilkowic. 
Zaprezentowały się ponadto 
ekipy z Ligoty, Międzyrzecza 
Górnego, Godziszki, Jaworza, 
Kaniowa, Bystrej, Hecznaro-
wic oraz Bestwinki.

Poszczególne konkurencje 
oceniała komisja sędziow-
ska, złożona z funkcjona-
riuszy Komendy Miejskiej 
PSP w Bielsku-Białej pod 
przewodnictwem Tadeusza 
Szkucika. Medale wręczy-
li Komendant Miejski PSP 
w Bielsku-Białej Adam Ca-
puta oraz prezes Zarządu Od-
działu Powiatowego OSP Jan 
Cholewa. (M)

AktuAlności

reGion w liCzBaCh

obchodzi w tym roku Koło Gospodyń Wiejskich w 
Mazańcowicach. Z tej okazji panie otrzymały wiele 
życzeń i gratulacji. Na uroczystej gali z okazji jubileuszu 
w sobotę 15 października na uczestników uroczystości 
czekał wielki i smaczny tort urodzinowy.
Wójt Janusz Pierzyna w towarzystwie radnego 
Franciszka Handzla i przewodniczącej Gminnej Rady 
Kobiet Genowefy Kopeć, wręczył mazańcowickiemu 
Kołu pamiątkową tabliczkę, zaś każda z pań otrzymała 
list gratulacyjny. – Członkinie Waszego Koła zawsze 
angażują się w pielęgnowanie tradycji oraz rozwój 
naszej gminy, dzielą się swoim doświadczeniem 
oraz współuczestniczą we wszystkich wydarzeniach 
organizowanych na terenie Gminy Jasienica – mówił 
wójt Janusz Pierzyna. – dziękuję za włożony trud dla 
zachowania kultury i tradycji w środowisku lokalnym 
oraz wieloletnią działalność społeczną w Kole 
Gospodyń Wiejskich w Mazańcowicach – dodał. (UGJ)

70 lat

wyłowione w sieCi

Strażackie zawody drużyn młodzieżowych składały się z biegu sztafetowego 
z przeszkodami i umiejętności rozwinięcia bojowego.
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uCzniowie Bili reKord
Uczniowie klas III b i III d 

z Zespołu Szkolno-Przedszkol-
nego w Jasienicy w poniedzia-
łek 17 października wzięli 
udział w ogólnopolskiej pró-
bie bicia Rekordu Guinnessa 
w jednoczesnym prowadzeniu 
resuscytacji krążeniowo-odde-
chowej przez jak największą 
ilość osób.

Jak wyjaśniają koordyna-
torki szkolnej akcji, Iwona 
Nycz i Magdalena Matusiak-
-Mertens, bicie rekordu mu-

siało przebiegać według ściśle 
określonego scenariusza i wy-
magało udziału niezależnych 
świadków, stewarda, osób 
mierzących czas, kamerzy-
sty i fotografa. Czas akcji 
obejmował 35 minut. Szkole 
w Jasienicy udało się spełnić 
wszystkie wytyczne organi-
zatora. – Dzieci spisały się na 
medal, a cała akcja przebiegła 
zgodnie z planem. Czekamy 
teraz z niecierpliwością na 
potwierdzenie przez Biuro 

Guinness World Records po-
wodzenia całej akcji – wyja-
śniają koordynatorki szkolnej 
akcji Iwona Nycz i Magdalena 
Matusiak-Mertens.

Akcja prowadzona była 
przez Wielką Orkiestrę Świą-
tecznej Pomocy, która jest ko-
ordynatorem realizowanego od 
lat w jasienickiej szkole pro-
gramu nauki pierwszej pomocy 
„Ratujemy i uczymy ratować”. 
Oficjalne wyniki poznamy 
wkrótce. (UGJ)
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Trzecioklasiści poważnie zaangażo-
wali się w akcję.

śluBowanie przedszKolaKów

Jedenaścioro dzieci z Ka-
tolickiego Przedszkola „Pod 
Skrzydłami” w Hecznarowi-
cach zostało pasowanych na 
wilczki morskie pierwszego 
w Polsce Przedszkolnego Koła 
Ligi Morskiej i Rzecznej.

Przedszkole działa przy 
parafii św. Urbana w Hecz-
narowicach już czwarty 
rok. W marcu przedszkola-
ki wyjechały na wycieczkę 
do Muzeum Fauny i Flo-
ry w Jaworzu, co stało się 
początkiem współpracy. 
W kwietniu gościł w przed-
szkolu kapitan żeglugi wiel-
kiej Jerzy Ryrych, a dzieci 
wzięły udział w konkursie 

plastycznym kolejnej edycji 
ogólnopolskiego konkursu 
„Młodzież na morzu”.

Jak informuje dyrektor 
przedszkola Małgorzata 
Korzeń, w uroczystości pa-
sowania wziął udział m.in. 
prezes Okręgu Bielsko-Biała 
Edward Szpoczek i kierow-
nik Muzeum Fauny i Flo-
ry Morskiej i Śródlądowej 
w Jaworzu Andrzej Stąsiek, 
a także kapitan Jerzy Ryrych. 
Po wizycie gości pozostała 
w przedszkolu imponująca 
kolekcja muszli morskich 
i rzecznych, a także kolej-
ne rybki w przedszkolnym 
akwarium. (R)
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Członkowie pierwszego w Polsce Przedszkolnego Koła Ligi Morskiej i 
Rzecznej w Hecznarowicach.

Książnica Beskidzka zaprasza od 23 do 25 listopada na XIV Dni 
Integracyjne „Zobaczmy siebie”. W środę 23 listopada o godz. 11 
zaplanowano inaugurację w Książnicy Beskidzkiej Filii Integracyj-
nej przy ul. Rychlińskiego 20, połączoną z wernisażem wystawy 
podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy „Podkowa”. 
W czwartek o godz. 10 rozpocznie się spotkanie autorskie z Marci-
nem Pałaszem (Książnica Beskidzka), a o godz. 12 – z Beatą Ostro-
wiecką (Filia w Wapienicy przy ul. Cieszyńskiej 367). W piątek 25 
listopada o godz. 11 odbędzie się uroczystość wręczenia nagród 
w konkursie plastycznym „Inny nie znaczy gorszy”. W programie 
zaplanowano przedstawienie w wykonaniu dzieci z Przedszkola 
Integracyjnego nr 1 „Krasnal, jesień i poziomki” przygotowane 
przez Jolantę Herman. (R)

zaproszenie
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wydArzeniA

Caritas naGrodził samarytan
Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej w piątek 21 października w Kętach przyznał nagrody  

„Dzban Św. Jana Kantego” w trzech kategoriach.

W kategorii „darczyńca” 
otrzymał ją Rudolf Budny, 
właściciel firmy „Polsz-
lif” w Rudzicy, w kategorii 
„współpraca z Caritas diecezji 
bielsko-żywieckiej” – Agniesz-
ka Ścieszka ze Szkolnego Koła 
Caritas w Pietrzykowicach, 
zaś w kategorii „świadectwo” 
– Jadwiga Głąbek z Parafial-
nego Zespołu Charytatywnego 
w parafii św. Stanisława w Sta-
rym Bielsku.

Rudolf  Budny o t rzy -
mał podczas uroczystej gali 
w Domu Kultury w Kętach 
glinianą figurkę, odwołującą 
się do legendy o świętym Ja-
nie Kantym, który w cudow-
ny sposób miał pomóc pewnej 
dziewczynie. Rudolf Budny 
odebrał nagrodę m.in. z rąk 
biskupa Romana Pindla, or-
dynariusza diecezji bielsko-
-żywieckiej, oraz dyrektora 
diecezjalnej Caritas ks. Ro-
berta Kasprowskiego, jako 
działacz charytatywny oraz 
przedsiębiorca, od lat zaanga-
żowany w działania społeczne.

Rudolf Budny ma 67 lat, 
pochodzi z Rudzicy w gminie 
Jasienica, z którą związany jest 
całe życie, od 1981 r. prowadzi 
tutaj firmę „Polszlif”. Działal-
ność charytatywną rozpoczął 
od zasiadania przez siedem 
lat w komitecie rodzicielskim 
w rudzickiej szkole, w czasie, 
gdy chodziły do niej jego dzie-
ci. Wspierał finansowo wiele 
akcji, organizował też zbiórki 
na rzecz osób potrzebujących, 
przede wszystkim dzieci.

W pełni swoją potrzebę 
pomagania innym ujawnił 
w 1990 r., gdy wraz z kilko-
ma innymi osobami założył 
w Rudzicy Towarzystwo 
Pomocy Potrzebującym, 
obejmując stanowisko wi-
ceprezesa i będąc tam jed-
nym z głównych sponsorów. 
Członkowie Stowarzyszenia 
pomagali przede wszystkim 
tym rodzinom i osobom, któ-
re z powodów formalnych nie 
mogły liczyć na wsparcie sys-
temowe pomocy społecznej, 
a jednocześnie były w rze-
czywistej potrzebie. Współ-
organizował, także poprzez 
współfinansowanie, doroczne 
bale charytatywne. Od kilku 
lat wspiera finansowo „Pola 
Nadziei”, akcję bielskiego 

Salwatoriańskiego Stowarzy-
szenia Hospicyjnego.

Społecznicy z Rudzicy i z 
gminy Jasienica podkreślają, 
że nie zdarzyło się, aby od-
mówił prośbie o udostępnie-
nie samochodu do przewozu 
darów. Swoją pomoc udziela 
również instytucjom i organi-
zacjom pozarządowym, gdy 
zwracają się do niego z prośbą 
o wsparcie ważnego społecz-
nie celu. Dotyczy to m.in. 
szkół, przedszkoli, jednostek 
straży pożarnej, co warte pod-
kreślenia nie tylko z Rudzicy 
i sąsiednich miejscowości, ale 
także rejonu Pszczyny i Cze-
chowic-Dziedzic.

Od t rzech la t  kieruje 
współzałożonym przez siebie 
Klubem Sportowym Rudzi-

ca, w którym trenuje ok. 130 
dzieci. Od początku przyjął 
w klubie zasadę, że może 
tu trenować każde dziecko, 
nie pobiera się od nich także 
żadnych opłat. Nawet w tej 
typowo sportowej działalno-
ści zawsze dostrzeże pole do 
udzielenia pomocy potrzebują-
cym. Rudolf Budny przyznaje, 
że do pomocy, zwłaszcza dzie-
ciom, w dużej mierze moty-
wuje go radość, jaką widzi na 
twarzach obdarowanych.

Co również istotne, osoby, 
które często z nim współpra-
cują podkreślają, że o wielu 
aktach udzielenia pomocy nie 
wie nikt, poza samym obda-
rowanym. Dopiero po jakimś 
czasie okazuje się, że komuś 
pomógł. (UGJ)

Rudolf Budny z biskupem Romanem Pindlem oraz innymi nagrodzonymi przez Caritas.
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świąteCzna KartKa  
od dzieCi z Kóz

Dowolną technikę wy-
konania przyjąć można 
w kolejnej edycji konkur-
su plastycznego dla dzieci 
i młodzieży na Świąteczną 
Kartkę Bożonarodzeniową, 
którą ogłosił wójt gminy 
Kozy Krzysztof Fiałkowski.

Kartka powinna łączyć 
elementy nawiązujące do 
miejsc, zwyczajów lub tra-
dycji lokalnych w odniesie-
niu do gminy Kozy, łącząc 
je z symboliką Świąt Bo-
żego Narodzenia. – Prace 
dzieci są coraz ciekawsze 
i bardziej oryginalne. Z każ-
dą kolejną edycją spływa ich 
więcej, toteż zdecydowali-
śmy, iż warto kontynuować 
przedsięwzięcie, które pro-
muje kulturowe dziedzictwo 
wśród młodego pokolenia 

– mówi wójt gminy Kozy 
Krzysztof Fiałkowski.

Prace w trzeciej już edy-
cji konkursu nagradzane 
będą w czterech kategoriach 
– klas 1-3 oraz 3-6 szkół 
podstawowych, gimna-
zjum, a także liceum. Skła-
dając je do 25 listopada br. 
na dzienniku podawczym 
lub w sekretariacie Urzędu 
Gminy w Kozach, należy 
dołączyć na osobnej kartce 
opis z podaniem imienia, 
nazwiska, klasy i placówki. 
Wyniki zostaną ogłoszone 2 
grudnia, szczególnie doce-
niana będzie oryginalność 
i pomysłowość. Zwycięska 
praca zostanie powielona 
i rozesłana jako oficjalna 
kartka świąteczna gminy 
Kozy. (MAN)

tomoGraf dla  
szpitala pediatryCzneGo

Podlegający bielskiemu 
Starostwu Powiatowemu 
Szpital Pediatryczny wkrót-
ce wzbogaci się o nowy 
tomograf komputerowy. 
Zastąpi on wysłużone urzą-
dzenie diagnostyczne.

Dotychczasowy tomo-
graf pracował przez ostatnie 
dziesięć lat. Jak wyjaśnia 
dyrektor Szpitala Pedia-
trycznego Ryszard Odrzy-
wołek dalsza eksploatacja 
przestała być opłacalna 
ze względu na koszty ser-
wisu i remontów. Dlatego 
szpital zakupił nowy tomo-
graf dla swojej Pracowni 
Diagnostyki Obrazowej, 
który zacznie pracę w po-
łowie grudnia. Nowy aparat 
kosztował ok. 2,5 mln zł, 

połowa tej sumy pochodzi 
z budżetu państwa, połowa 
z kasy bielskiego starostwa. 
Zamontowanie urządzenia 
wymaga przebudowy po-
mieszczeń Pracowni Dia-
gnostyki Obrazowej, toteż 
stary tomograf został już 
zdemontowany, zaś ba-
dania wykonuje tomograf 
mobilny, zaparkowany na 
terenie szpitala.

Dodajmy, że w Szpi-
talu Pediatrycznym stary 
tomograf służył nie tylko 
małym pacjentom, ale tak-
że osobom dorosłym, które 
miały skierowanie na tego 
typu badanie. Dyrektor Od-
rzywołek zapowiada, że tak 
samo będzie w przypadku 
nowego aparatu. (SZP)

na motoCyKlaCh  
w hołdzie reformaCJi 

Niemieccy ewangelicy 
na motorach odwiedzili 
Ogród Reformacji przy lute-
rańskiej parafii w Szczyrku 
Salmopolu. Przez tydzień 
budowali plac zabaw dla 
dzieci. Ks. Jan Byrt, pro-
boszcz parafii, wyjaśnia, 
że w ten sposób motocy-
kliści ewangelicy uczcili 
przypadający w przyszłym 
roku Jubileusz 500-lecia 
Reformacji. – Goście z Nie-
miec poświęcili swój urlop 
na pracę w parafii ewan-

gelickiej i mimo deszczu 
i zimna zrealizowali swój 
zamiar, zostawiając trwały 
ślad uczczenia pięćsetle-
cia Reformacji. Co więcej, 
wiosną roku jubileuszowe-
go w Ogrodzie zakwitną 
krokusy, bowiem je także 
zasadzili teraz nasi bracia 
motocykliści – wyjaśnia ks. 
Byrt, dodając, że 500 cebu-
lek, również dla uczczenia 
jubileuszu, podarowali pa-
rafii w Szczyrku z kolei lu-
teranie z Holandii. (R)

Goście pracowali mimo brzydkiej pogody.
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warto śpiewać w Chórze
Chór Akademicki ATH 

zaprasza osoby potrafiące 
śpiewać do wstępowania 
do zespołu.

Dyrygent i kierownik chó-
ru prof. Jan Borowski wyja-
śnia, że oferta skierowana 
jest nie tylko do studentów 
i pracowników Akademii 
Techniczno-Humanistycznej 
w Bielsku-Białej, ale i do in-
nych osób od 16. do 35. roku 
życia, które potrafią śpiewać.

Przypomnijmy, że to 
jeden z bardziej utytułowa-
nych zespołów śpiewaczych, 
zdobywca 10 Grand Prix 
polskich i zagranicznych fe-
stiwali, nominowany do pre-
stiżowej Nagrody Fryderyka. 
Chór oferuje profesjonalną 
naukę śpiewu i możliwość 
wyjazdów z koncertami. 
Więcej informacji można 
znaleźć na stronie chóru: 
www.chor.ath.bielsko.pl. (Ł)

medalowe żniwa modelarzy

Modelarze klubu „Samuraj”, działającego przy Centrum Kultury Sportu 
i Rekreacji w Bestwinie, przywieźli z VI Regionalnego Konkursu Modeli 
Kartonowych w Rudzie Śląskiej siedem medali.
I tak pierwsze miejsce zdobył Sylwester Kluczny za model rakiety Angara, 
drugie miejsca zajęli Bartłomiej Dzida za model kościoła, Dariusz Ochman 
za model rycerza, Piotr Niemczyk za model rakiety, Maksymilian Moś za 
model samolotu BF-109, a Sylwester Kluczny za model samolotu Morane 
Saulnier, zaś trzecie – Maksymilian Moś za model samochodu Kia Cee’d. 
Instruktorem medalistów jest Łukasz Fuczek. (R)
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Już w listopadzie Sejmowa Ko-
misja Śledcza ds. Amber Gold 
rozpocznie przesłuchiwanie 22 
pierwszych świadków. Członek 
komisji, bielski poseł PiS Stanisław 
Pięta, zapowiada jawność postę-
powania i dogłębne wyjaśnienie 
tej sprawy.

Przypomnijmy, firma Amber Gold 
powstała w 2009 r., proponowała 
klientom wysokie oprocentowanie, 
znacznie przewyższające te, oferowa-
ne przez banki. Po trzech latach firma 
ogłosiła likwidację, nie wypłacając 
klientom ani ich pieniędzy, ani od-
setek. Mimo ewidentnych znamion 
nielegalnej działalności, państwowe 
służby i organy nie kwapiły się, aby 
wyjaśnić sprawę. – Właśnie dlatego 
nasza Komisja chce tego dokonać. 
I zrobimy wszystko, aby nie poja-
wiały się opóźnienia – mówi poseł 
Stanisław Pięta.

Nie jest tajemnicą, że wywodząca 
się z Trójmiasta grupa spółek Amber 
Gold miała powiązania z tamtejszym 
układem politycznym, i to najwyż-
szego szczebla, z członkiem rodzi-
ny premiera i ministrami jego rządu 
włącznie, a przynajmniej starała się 
stworzyć takie wrażenie.

Jako pierwsi zostaną przesłuchani 
prokuratorzy z Prokuratury Rejono-
wej Gdańsk Wrzeszcz oraz gdańskiej 
Prokuratury Okręgowej. To właśnie 
do nich po wybuchu afery zwróciła 
się Komisja Nadzoru Finansowego 
o wszczęcie postępowania w sprawie 
Amber Gold. Tymczasem prokura-
torzy najpierw nie wszczęli postępo-
wania, następnie po zażaleniu KNF 
i decyzji sądu wszczęli, ale szybko je 
umorzyli, zaś po kolejnym zażaleniu 
KNF i kolejnej decyzji sądu ponownie 
wszczęli postępowanie, ale tym razem 
je zawiesili, skutecznie uniemożliwia-
jąc dalsze wyjaśnienie sprawy.

Ale wątpliwości w sprawie wyja-
śnienia afery Amber Gold budzi nie 
tylko brak działań gdańskich prokura-
tur. Zaniechaniem wykazał się Urząd 
Lotnictwa Cywilnego, który powinien 
zareagować na działalność firmy Am-
ber Gold jako przewoźnika lotnicze-
go, oferującego ceny biletów, które 
nie byłyby w stanie pokryć kosztów 
funkcjonowania linii. Nie zaintereso-
wał się też sprawą w odpowiednim 
stopniu Urząd Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów, Generalny Inspek-
tor Informacji Finansowych, Urząd 
Skarbowy, a także Agencja Bezpie-
czeństwa Wewnętrznego. – Zwłaszcza 

w przypadku tej ostatniej instytucji 
bezczynność budzi zdumienie. Donie-
sienia o dziwnych praktykach bizne-
sowych dochodziły bowiem z wielu 
stron i żadne nie wywołałowątpliwo-
ści służb, do których obowiązków na-
leży badanie takich zjawisk – dodaje 
bielski poseł.

– Liczymy się z tym, że część 
świadków może uchylać się od sta-
wienia przed komisją, tym samym 
skutecznie opóźniając nasze pra-
ce – dodaje Stanisław Pięta. Jedna 
z prokuratorów od kilku miesięcy 
przebywa na zwolnieniu lekarskim. 
Komisja sejmowa zapowiada więc, 
że w takich sytuacjach będzie wzywać 
lekarza, który wystawił zwolnienie, 
oraz biegłych ekspertów, którzy będą 
w stanie orzec, czy świadek może 
udzielać odpowiedzi na pytania ko-
misji.

W marcu rozpoczął się proces 
przeciwko Amber Gold. Właściciele 
firmy, małżeństwo P., nie przyzna-
ją się do winy i odmówili składania 
zeznań. Według ustaleń prokuratury 
Amber Gold była typową piramidą 
finansową, która działalność paraban-
kową prowadziła bez zezwoleń. W ten 
sposób oszukała ok. 19 tys. klientów 
na łączną wartość 850 mln zł. (R)

wydArzeniA

z praC poselsKiCh

latawCe nad Kozami
Przy korzystnej aurze koń-

cem września odbyło się w Ko-
zach tradycyjne Święto Wiatru 
Halnego, gromadząc lokalną 
społeczność w zróżnicowanym 
wieku. Najmłodszy uczestnik 

wydarzenia miał 2 lata, zaś 
najstarszy ukończył 58. rok 
życia. Łącznie nad stadionem 
LKS Orzeł można było podzi-
wiać 20 barwnych konstrukcji, 
w tym latawce płaskie oraz 

skrzynkowe, które uczestnicy 
mogli zbudować na poprze-
dzających święto warsztatach 
z instruktorami modelarstwa. 
Choć liczyła się głównie wy-
śmienita zabawa, to upominki 

wręczono w kilku kategoriach 
wiekowych. Otrzymali je: 
Emilia Stasiak, Michał Kolber, 
Asia Mosor, Ryszard Zamarło 
oraz państwo Kolber i Krasow-
scy. (R)

KomisJa zaCzęła Badanie afery amBer Gold
stanisław pięta,
poseł PiS,  
członek sejmowej Komisji Śledczej  
ds. Amber Gold:

– Zapoznałem się już z częścią 
materiału dowodowego, w wielu 
miejscach opatrzonego klauzulą 
tajności, więc nie o wszystkim 
mogę mówić. Ale bezsprzecznie 
daje się zauważyć, że skala bez-
czynności i nieudolności organów 
państwa przy tej sprawie była 
porażająca. Trudno w tej chwili 
określić, co wykażą prace naszej 
komisji i w którym kierunku 
potoczy się nasze śledztwo. 
Zaczynamy od samego początku, 
od najniższego szczebla, chcemy z bliska zobaczyć, w którym momencie organy 
państwowe zawiodły i co należy zrobić, aby w przyszłości nie dochodziło do 
takich nieprawidłowości.
Jako komisja śledcza zgadzamy się też, żeby działać przy drzwiach otwartych. 
Nie wszystko można ujawniać, wiele dokumentów w sprawie Amber Gold 
zawiera dane, których upublicznianie nie służy interesom Polski. Ale podkreśla-
łem podczas spotkań naszej komisji, że należy maksymalnie umożliwić opinii 
publicznej dostęp zarówno do naszych prac, jak i dokumentów. Toteż tam, gdzie 
nie będzie to naruszać interesów kraju, będziemy występować o zdjęcie klauzuli 
poufności z dokumentacji.
Jesteśmy zdeterminowani, aby sprawę wyjaśnić jak najszybciej. Tego wymaga 
interes państwa polskiego, tego domagają się tysiące oszukanych przez firmę 
klientów. Liczę, że wyjaśnienie jej pozwoli naprawić funkcjonowanie organów 
naszego kraju, ale także wskazać winnych.
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z dziećmi i młodzieżą pod żaGlami

Dla blisko 30 młodych 
osób z rodzin wielodziet-
nych  z  B ie l ska -B ia ł e j 
i okolic lato zakończyło 
się atrakcyjnym wyjazdem 
nad Jezioro Żywieckie. 
W przedsięwzięcie zaan-
gażował się poseł Grzegorz 
Puda, współorganizując je 
ze Stowarzyszeniem Aktyw-
nych Polaków.

Z inicjatywy posła Prawa 
i Sprawiedliwości dzieci oraz 
młodzież udały się na cało-
dzienny pobyt nad Jezioro Ży-
wieckie, korzystając z terenów 
tutejszego klubu żeglarskiego 
Halny. Jak podkreśla poseł 
Grzegorz Puda, dzień został 
zaplanowany dla nich aktyw-
nie i pożytecznie, jednocześnie 
zapewniono im szereg atrak-

cji. Po instruktażu, dotyczą-
cym kwestii bezpieczeństwa, 
wszyscy uczestnicy w grupach 
odbyli rejs dwumasztowcem. 
W jego trakcie kapitan z bos-
manem przekazali dzieciom 
i młodzieży wiedzę z zakresu 
żeglarstwa, chętni mogli na-
wet usiąść za sterami jachtu. 
Swoimi spostrzeżeniami po-
dzielił się także poseł Puda, 

który z zamiłowania również 
zajmuje się żeglarstwem.

Po zakończeniu rejsu 
wspólne spotkanie kontynu-
owane było przy ognisku. 
Prócz gier i zabaw z nagro-
dami młode osoby spróbo-
wały również sił w konkursie 
o charakterze patriotycznym. 
– I wykazały się dużą wiedzą 
o historii Polski i społeczeń-
stwie, bez problemu odpowia-
dając na większość z zadanych 
pytań – opowiada poseł Grze-
gorz Puda.

Dzieciom i młodzieży 
przybliżono ponadto postać 
polskiego żeglarza Adama Ba-
naszka, którego memoriał od-
bywa się co roku nad Jeziorem 
Żywieckim. Dla części uczest-
ników wyjazdu był to pierwszy 
wypad w ten urokliwy zakątek 
regionu Podbeskidzia. – Trud-
no dziwić się więc temu, że 
dzieci były zachwycone i bar-
dzo cieszyły się wspólnymi 
chwilami. Niewątpliwie dzięki 
tego rodzaju wydarzeniom uda 
nam się zaszczepić i rozwinąć 
talenty, czy pasje w sercach 
tych młodych ludzi – dodaje 
poseł PiS.

Na zakończenie spo-
tkania poseł Puda od 
uradowanych dziecia-
ków, w podzięce za 
miło spędzony czas, 
otrzymał Certyfikat Ak-
tywności Obywatelskiej, 
przyznawany przez Sto-
warzyszenie Aktywnych 
Polaków. Organizacja ta 
zrzesza ludzi aktywnie dzia-
łających społecznie, którzy są 
nastawieni na pomoc osobom 
potrzebującym, jednocześnie 
dbając o pamięć, patriotyzm, 
historię i tożsamość Polski. 
Wśród przedsięwzięć po-
dejmowanych przez Stowa-

rzyszenie są takie, jak m.in. 
Memoriał Henryka Flame, 
wyjazdy feryjne, spotkania 
mikołajkowe, czy z ciekawymi 
ludźmi w placówkach oświato-
wych w regionie. (R)

region

z praC poselsKiCh

paweł duraJ,
prezes Stowarzyszenia 
Aktywnych Polaków:

Wyjazdy, jak ten nad Jezioro Ży-
wieckie, sprawiają ich młodym 
uczestnikom dużo satysfakcji. To 
dzieci, które są bardzo wdzięczne i potrafią docenić wszelkie drobiazgi. 
Okazywanie im serca jest ważne i potrzebne. Zaangażowanie posła 
Grzegorza Pudy dopomogło nam w atrakcyjnej organizacji całego 
wydarzenia i skorzystaniu z obiektów oraz sprzętu tutejszego klu-
bu żeglarskiego. Wszyscy wyjechaliśmy znad jeziora z pozytywnymi 
wrażeniami i wspólnie doszliśmy do wniosku, że gdy tylko aura na to 
pozwoli szybko tu wrócimy.
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Po zakończeniu rejsu wspólne spotkanie kontynuowane było przy ognisku, gdzie m.in. poseł Grzegorz Puda 
otrzymał Certyfikat Aktywności Obywatelskiej.

KanalizaCJa na naJBliższe lata
Gmina Wilkowice zawarła umowę na dofinansowanie dalszych działań związanych z budową sieci 

kanalizacji sanitarnej na swoim obszarze. Do końca 2023 r., po podłączeniu kolejnych domostw, 

stopień skanalizowania gminy ma zwiększyć się do 91 proc.
Projekt „Budowa sie-

ci kanalizacji sanitarnej na 
terenie Gminy Wilkowice 
w wyznaczonych obszarach 
aglomeracji” będzie kolejnym 
zadaniem z zakresu gospo-
darki wodno-ściekowej w tej 
gminie. Wójt Mieczysław 
Rączka podpisał umowę, za-
kładającą realizację projektu 
od 2017 r. przez pięć kolej-
nych lat. Inwestycja obejmie 
budowę sieci kanalizacji 
sanitarnej o łącznej długo-
ści 76,96 km wraz z dwoma 
pompowniami. Przewiduje 
się, że do końca 2023 r. do 
sieci kanalizacyjnej zostanie 
przyłączonych 5293 miesz-
kańców, dzięki czemu stopień 
skanalizowania gminy Wilko-
wice osiągnie aż 91 procent.

Całkowity koszt ma wy-
nieść 113,9 mln zł, z czego 
dotacja z Unii Europejskiej 
sięga kwoty 58,5 mln zł, 
a pożyczka z Wojewódzkie-
go Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej 
oraz Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej to 28,2 mln 

zł. Dodatkowo zapewniono 
wkład własny gminy wraz 
z VAT na poziomie 27,2 
mln zł.

Jak mówi nam wójt Mie-
czysław Rączka, gospodar-
ka wodno-ściekowa jest na 
obszarach gminy na bieżąco 
monitorowana. – Naszą sieć 

kanalizacyjną sukcesywnie 
rozbudowujemy od przeszło 
dziesięciu lat, korzystając tak 
ze środków własnych, jak 
i wsparcia ze źródeł zewnętrz-
nych. Kolejna inwestycja po-
zwoli jeszcze lepiej regulować 
gospodarkę ściekami, co dla 
całej gminnej społeczności 

jest świetną informacją – pod-
kreśla.

Warto zaznaczyć,  że 
od wielu lat władze gmi-
ny Wilkowice gospodarkę 
wodno-ściekową uważają za 
priorytetową. Pierwsze kanały 
ściekowe powstały tu w latach 
90., była to kanalizacja obej-
mująca tereny przyległe do 
miasta Bielsko-Biała, głównie 
północne rejony Bystrej Ślą-
skiej. W latach 2003-2005 na 
terenie miejscowości Wilko-
wice i Bystra kontynuowano 
budowę kanalizacji, powstał 
też wtedy kolektor, umoż-
liwiający przyjęcie w przy-
szłości ścieków z terenu 
całej Mesznej.

Od roku 2006 gmina prze-
znaczała na rozbudowę sieci 
corocznie około 1 mln zł. Do-
datkowo w latach 2010-2013 
zrealizowano projekt budowy 
ponad 10,5 km sieci. W ub.ro-
ku wykonano we wszystkich 
miejscowościach gminy 
kolejne 4,8 km kanalizacji. 
Wszystko to doprowadziło 
już do skanalizowania blisko 
połowy terenu gminy. (MAN)

ChodniKi dla CieszyńsKieJ

Samorządowe władze woje-
wódzkie deklarują, że w miarę 
możliwości finansowych mo-
dernizacja ul. Cieszyńskiej 
w Świętoszówce i Grodźcu 
w gminie Jasienica zostanie 
ujęta w budżecie Województwa 
Śląskiego na 2017 r. Zastrze-
gają jednak, że pierwszeństwo 
mieć będą inne inwestycje.

Chodzi o dawną drogę 
DK-1 z Bielska do Cieszyna. 
Wraz z wybudowaniem dro-
gi ekspresowej przed 10 laty 
ulica Cieszyńska, biegnąca 
przez Świętoszówkę i Gro-
dziec, z mocy prawa przeszła 
na własność Gminy Jasienica. 
Ta opracowała projekt naprawy 
zrujnowanej i niebezpiecznej 
dla pieszych drogi, m.in. wy-
budowania chodników. Tym-
czasem w ub. roku zmieniły się 
przepisy i droga przeszła z kolei 
pod administrację samorządo-
wych władz wojewódzkich.

Gmina Jasienica dokumenta-
cję przekazała nowemu admini-

stratorowi wraz z niezbędnymi 
zezwoleniami na budowę. – Li-
czymy, że przygotowana przez 
nas dokumentacja przyspieszy 
naprawę drogi – wyjaśnia wójt 
gminy Jasienica Janusz Pie-
rzyna. Okazało się jednak, że 
przepisy nie pozwalają na peł-
ne wykorzystanie dokumentacji 
przez nowego administratora 
i konieczna będzie aktualizacja. 
– Zadeklarowaliśmy, że dofi-
nansujemy przygotowanie no-
wej dokumentacji, o ile władze 
wojewódzkie zaplanują samą 
przebudowę – dodaje wójt.

Na pismo w tej sprawie 
odpowiedział wicemarszałek 
śląski Stanisław Dąbrowa. 
Wyjaśnia, że obecnie trwają 
prace nad budżetem woje-
wództwa, toteż zaplanowanie 
remontów dróg wojewódzkich 
będzie możliwe dopiero po jego 
uchwaleniu. Zastrzega też, że 
wpisanie remontu Cieszyńskiej 
zostanie dokonane w miarę 
możliwości finansowych. (UGJ)

Droga przez Świętoszówkę w przeszłości należała do wyjątkowo niebez-
piecznych.
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Połowa gminy Wilkowice już została skanalizowana.
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FotorePortAŻ

naJpięKnieJszy oGród
Jury rozstrzygnęło konkurs „Najpiękniejszy ogród i dom przyjazny środowisku w Gminie Czechowice-Dziedzice”.

Podczas oceny ogrodów 
jury brało pod uwagę nie tylko 
samą estetykę zagospodarowa-
nia, funkcjonalność, stworzone 
kompozycje roślinne, jak też 

bioróżnorodność, czyli udział 
jak największej liczby drzew, 
krzewów, bylin – w tym kwia-
tów, roślin ozdobnych i owo-
cowych, warzywnych, czy 

ziół. Uwzględniano również 
obecność zwierząt, czy to by-
tujących w tych ogrodach na 
stałe, a więc żab, kaczek, kur, 
psów, kotów, a nawet papugi, 

jak też je odwiedzających, 
m.in. ptaków i pszczół. Za-
stosowano również kryteria 
ekologiczne, np. sposób ogrze-
wania budynku, zagospoda-

rowanie odpadów zielonych 
i wody deszczowej, korzysta-
nie z energii odnawialnej itp. 
Zwyciężyła Barbara Szpyra 
z Czechowic-Dziedzic, dru-

gie miejsce przypadło Mał-
gorzacie i Maciejowi Dattom 
z Czechowic-Dziedzic, a trze-
cie Bożenie Bumbar z Za-
brzega. (R)
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PowiAt bielski

naGroda za nowoCzesny 
ośrodeK teChnoloGii

Bielskie Starostwo Powiatowe otrzymało wyróżnienie w konkursie „Europejskie Nagrody Promocji 

Przedsiębiorczości” za przekształcenie zdegradowanego terenu na pograniczu Czechowic-Dziedzic 

i Bestwiny w nowoczesny ośrodek innowacji przemysłu. – Nigdy by do tego nie doszło, gdyby nie 

współpraca samorządów i przedsiębiorców – wyjaśnia Andrzej Płonka, starosta bielski.

„Przekształcenie obszarów 
zdegradowanych w nowocze-
sny ośrodek przemysłu i inno-
wacji regionu bielskiego” to 
tak naprawdę podsumowanie 
trzech projektów, realizowa-
nych od 2005 do 2015 r. dzięki 
wsparciu funduszy unijnych. 
Pierwszym z nich była budowa 
lotniska i parku przemysłowe-
go na terenie Kaniowa w gmi-
nie Bestwina, na samej granicy 
z Czechowicami-Dziedzicami, 
następnie zaś stworzenie, już 
po stronie czechowickiej, 
Centrum Transferu Technolo-
gii. Trzeci projekt pozwolił na 
tym pograniczu utworzyć stre-
fę inwestycyjną o powierzchni 
19 hektarów, uzbrojoną w całą 
infrastrukturę techniczną, wraz 
z drogą dojazdową o właści-
wych parametrach.

Łącznie w tym miejscu 
zostało zagospodarowanych 
49 hektarów zdegradowanego 
gruntu, przedsiębiorcom udo-
stępniono blisko 10 tys. mkw. 
powierzchni na prowadzenie 
działalności gospodarczej, wy-
budowano sieć teletechniczną 
o długości 2,3 km oraz 3,8 km 
sieci energetycznej. Miejsce to 
stało się siedzibą dla 40 przed-
siębiorstw, dzięki którym wy-
kreowano ponad 700 nowych 
miejsc pracy. Całkowity koszt 
wszystkich projektów opiewał 
na blisko 67 mln zł, z czego 

ponad 48 mln zł pochodziło 
z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego oraz 
Regionalnego Programu Ope-
racyjnego dla Województwa 
Śląskiego na lata 2007-2013.

W rzeczywistości ten no-
woczesny teren przemysłowy 
i innowacyjny, nakierowany 
w dużym stopniu na rozwój 
technologii lotniczych, nigdy 
by nie powstał, gdyby nie 
zgodna współpraca samorzą-
dów gminnych i powiatowe-
go, a także przedsiębiorców, 
w tym pobliskiej kopalni „Si-
lesia”. – Bez tej współpracy 
nie udałoby się w stosunko-

wo krótkim czasie uzyskać 
wszelkich zezwoleń i sporzą-
dzić dokumentacji. Zabiega-
jąc o przyznanie funduszy na 
realizację tego pomysłu, cały 
czas czułem zgodne wsparcie 
ze strony wszystkich zainte-
resowanych – mówi dzisiaj 
Andrzej Płonka, starosta biel-
ski, który był inicjatorem i siłą 
napędową pomysłu przekształ-
cenia zdegradowanych terenów 
pokopalnianych w nowoczesny 
ośrodek przemysłu. Kapituła 
konkursu przyznała powia-
towi bielskiemu wyróżnienie 
w kategorii „rozwój środowi-
ska biznesowego”.

Jak dodaje starosta, na tym 
terenie działa Bielski Park 
Technologiczny Lotnictwa, 
Przedsiębiorczości i Innowa-
cji, a także inne firmy, które 
wykupują grunty pod budowę 
zakładów produkcyjnych, czy 
korzystają z przygotowanych 
powierzchni. – Liczymy, że 
teren ten jeszcze bardziej 
otworzy się na przemysł no-
woczesnych technologii, 
w planach jest bowiem budowa 
kolejnego odcinka drogi, która 
połączy Park z dwupasmówką 
poza terenami zabudowanymi 
Czechowic-Dziedzic – wyja-
śnia Andrzej Płonka. (ŁU)

Na zdegradowanych nieużytkach pokopalnianych powstał nowoczesny ośrodek, specjalizujący się w technologiach 
lotniczych.
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wyBrano firmy roKu 2016
Paged Meble SA z Jasienicy 
otrzymała nagrodę główną 
i statuetkę Dedala dla naj-
lepszej firmy Ziemi Bielskiej. 

Nagrodą specjalną i Złotym 
Dedalem uhonorowana zosta-
ła z kolei Walcownia Metali 
„Dziedzice” SA z Czechowic-
-Dziedzic.

Wraz z reprezentantem 
Befaszczotu jako najlepszej 
firmy z Bielska-Białej statu-
etki odebrali przedstawiciele 
firm z rąk współorganizatorów 
konkursu, starosty bielskiego 
Andrzeja Płonki i prezydenta 
Jacka Krywulta. Uroczysta 
gala Konkursu „Firma Roku 
2016” odbyła się w środę 19 

października w bielskim Te-
atrze Polskim.

– Bez przedsiębiorczości 
nie ma rozwoju, postępu, a w 

konsekwencji nie ma cywili-
zacji. To więc nie tylko za-
wód, ale i ważna społeczna 
rola, której należy się szacu-
nek – mówił do przedsiębior-
ców starosta Andrzej Płonka. 
Podkreślił, że prowadząc swo-
je przedsiębiorstwa i dając 
pracę mieszkańcom Ziemi 
Bielskiej stale przyczyniają 
się do rozwoju całego regio-
nu i kraju.

Obok starosty bielskiego 
Andrzeja Płonki i prezydenta 
Bielska-Białej Jacka Krywulta 
konkurs „Firma Roku” orga-
nizowany jest przez prezesa 
Regionalnej Izby Handlu 
i Przemysłu Janusza Targo-
sza. (AM)

Nagrody przedsiębiorcom wręczyli starosta bielski Andrzej Płonka i 
prezydent Jacek Krywult.
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żyCzenia dla nauCzyCieli

Starosta bielski Andrzej 
Płonka złożył życzenia na-
uczycielom i pracownikom 
oświaty z okazji Dnia Edu-
kacji Narodowej.

W spotkaniu uczestni-
czyli wyróżnieni nauczy-
ciele i dyrektorzy placówek 
w powiecie bielskim, które 
podlegają Starostwu Powia-
towemu. Starosta podkreślił 
rolę nauczycieli w kształ-
ceniu i dla wychowania 
młodego pokolenia, a tym 
samym dla rozwoju Ziemi 
Bielskiej. Zapowiedział też 
kolejne inwestycje w powia-
tową oświatę. Przypomnij-
my, że podczas wakacji 
remont przeszedł kompleks 
oświatowy przy ul. Trau-
gutta oraz dawna siedziba 
szkoły „Silesia” w Czecho-
wicach-Dziedzicach, gdzie 
pomieszczenia zostały ada-
ptowane do potrzeb dzieci 

niepełnosprawnych. Starosta 
Andrzej Płonka podziękował 
nauczycielom za ich trud 
i pogratulował wyników, 
jakie ich wychowankowie 
osiągają w regionalnych 
i ogólnopolskich rankin-
gach.

Do gratulacji i życzeń 
starosty przyłączyli się m.in. 
wicestarosta Grzegorz Sze-
tyński, przewodniczący Rady 
Powiatu Jan Borowski, Ka-
tarzyna Adamiec i Stanisław 
Pięta z Zarządu Powiatu, 
a także Barbara Adamska, 
przewodnicząca Komisji 
Edukacji, Kultury i Sztuki 
Rady Powiatu. Uroczystość 
była też okazją do złożenia 
ślubowania przez Małgorzatę 
Borth-Mirochę, Teresę Mań-
dok, Agnieszkę Szewczulak 
i ks. Michała Bogacza, którzy 
niedawno uzyskali stopień na-
uczyciela mianowanego. (R)

Podczas obchodów Dnia Edukacji Narodowej czwórka nauczycieli 
mianowanych złożyła uroczyste ślubowanie.

Fo
to

: a
lin

a m
ac

he
r/

st
ar

os
tw

o 
Po

w
ia

to
w

e w
 Bi

el
sk

U-
Bi

ał
eJ

radiowóz  
ze wsparCiem starosty

Bielscy policjanci otrzyma-
li nowy radiowóz, jego zakup 
był możliwy dzięki finanso-
wemu wsparciu Starostwa 
Powiatowego w Bielsku-Bia-
łej. Drugą połowę wartości 
radiowozu sfinansowano ze 
środków budżetowych policji.

Jak wyjaśnia nadkomisarz 
Elwira Jurasz, oficer praso-
wy Komendy Miejskiej Po-
licji w Bielsku-Białej, nowy 
nabytek to nowoczesna kia 
cee’d, która zasili tabor Wy-
działu Ruchu Drogowego. 
Kluczyki do nowego radio-
wozu przed komendą przy 
ul. Kamińskiego uroczyście 
odebrał szef bielskiego gar-
nizonu Policji insp. Dariusz 

Matusiak z rąk starosty biel-
skiego Andrzeja Płonki.

Komendant podziękował 
za wsparcie, podkreślając, 
że nowy radiowóz poprawi 
komfort pracy policjantów, 
pozwalając na szybkie do-
tarcie w miejsca zdarzeń 
drogowych i zatrzymywa-
nie sprawców wykroczeń. 
To z pewnością wpłynie na 
poprawę bezpieczeństwa 
w mieście i powiecie.

Nowa kia cee’d koszto-
wała ponad 60 tys. zł, jest 
wyposażona w silnik benzy-
nowy o poj. 1,6 litra i mocy 
135 KM. Posiada klimaty-
zację, 6-biegową skrzynię 
biegów oraz ABS. (R)

Nowy radiowóz trafił do bielskiej drogówki.
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KośCielna w remonCie
Trwa remont ul. Kościel-
nej, ale kierowcy mogą już 
z niej korzystać.

Z kilku istotnych elemen-
tów składa się realizowana 
aktualnie inwestycja dro-
gowa przy ulicy Kościelnej 
w Bestwinie. Bielskie Staro-
stwo Powiatowe ze środków, 
przeznaczonych na przeciw-
działanie i usuwanie skut-
ków powodzi, zaplanowało 
w drugiej połowie roku moder-
nizację dwóch mostów, zloka-
lizowanych na ul. Kościelnej 
w Bestwinie.

Przy tej okazji, aby popra-
wić bezpieczeństwo i estety-
kę miejsc w pobliżu mostów, 
gmina wygospodarowała pie-
niądze rzędu ok. 130 tys. zł 
na remont chodnika, choć 
nie były one pierwotnie ujęte 
w budżecie. – Zdecydowali-
śmy, że to najlepszy moment, 
aby wykonać chodnik. Zna-
cząco poprawi on komfort 
i  bezpieczeństwo ruchu 
pieszych, a przecież droga 

w kierunku kościoła blisko 
centrum miejscowości jest 
bardzo ruchliwa – mówi wójt 
Bestwiny Artur Beniowski.

Jak dodaje wójt gminy, po 
wykonaniu chodnika, już ze 
środków powiatowych, poło-
żona zostanie nowa nakładka 
asfaltowa wraz z odwodnie-
niem na okołoośmiusetmetro-
wym odcinku ul. Kościelnej. 
Jeśli tylko aura na to pozwoli, 
całość inwestycji zakończo-
na zostanie jeszcze w listo-
padzie. (M)

wóJt naGrodził nauCzyCieli
Wójt gminy Bestwina Artur Beniowski uhonorował tych nauczycieli gminnych placówek oświatowych, 

którzy prócz rzetelnego wypełniania obowiązków szkolnych wyróżniają się dodatkową inwencją i 

aktywnością społeczną.

Ur oc z ys t e  s po tka n i e 
z gronem nauczycielskim 
odbyło się w sali sesyjnej 
Urzędu Gminy Bestwina, 
tradycyjnie towarzysząc ob-
chodom Dnia Edukacji Na-
rodowej. Jak wyjaśnia wójt 
Artur Beniowski wzorem 
poprzednich lat zależało mu, 
aby poprzez nagrody docenić 
pedagogów, którzy nie tylko 
uczą, lecz również znako-
micie wychowują i sami są 
przykładami wzorowego po-
stępowania w życiu codzien-
nym. Wyróżnione osoby nie 
poprzestają na realizacji 
programowego minimum, 
ale wychodzą często ponad 
swoje obowiązki.

W poniedziałek 17 paź-
dziernika  l i s ty  gra tu la -
cyjne z rąk wójta gminy 
odebrało siedem nauczy-
cielek. Za doskonałą or-
ganizac ję  p racy  ca łego 
Zespołu Szkołno-Przed-
szkolnego w Janowicach, 
systematyczny rozwój bazy 
dydaktycznej i zapewnienie 
jak najlepszych warunków 
uczniom i nauczycielom, 
wyróżniona została dyrektor 
tej placówki Urszula Kal. Wi-
cedyrektor Zespołu Szkolno-
-Przedszkolnego w Kaniowie 

Katarzynę Hesek doceniono 
z kolei za systematyczne 
podnoszenie kwalifikacji 
zawodowych, dobrą współ-
pracę z instytucjami dzia-
łającymi na terenie gminy 
oraz aktywne uczestnictwo 
w akcjach charytatywnych 
i wspieranie działania szkol-
nego wolontariatu. Nagrody 
wójta trafiły ponadto w tym 
roku do Ewy Sierant i Kata-
rzyny Przewoźnik z Zespołu 
Szkolno-Przedszkolno-Gim-
nazjalnego w Bestwinie, 
Anny Tomaszczyk z pla-
cówki w Bestwince, a także 
Jolanty Kuczyńskiej z ZSP 

Janowice i Beaty Reguła 
z ZSP Kaniów.

W gminie Bestwina w każ-
dym z czterech sołectw funk-
cjonują zespoły szkół. Po 
podjętej decyzji o rezygnacji 
z działania Gminnego Zespo-
łu Obsługi Szkół i Przedszko-
li, nadzór merytoryczny nad 
nimi sprawuje obecnie se-
kretarz gminy. Jednocześnie 
większe kompetencje przy-
znane zostały dyrektorom, 
pełniącym nie tylko rolę ad-
ministratorów placówek, ale 
menadżerów zarządzających 
sprawami bieżącymi.

MARCIN NIKIEL

gminA bestwinA

artur  
BeniowsKi,
wójt gminy Bestwina:

– Wyróżnienia trafiły do 
naucz ycielek, które nie 
ograniczają się tylko do 
przek az y wania wiedz y. 
Organizują zajęcia dodat-
kowe, konkursy i przeglą-
dy, wdrażają wartościowe 
i pożyteczne projekty, pro-
wadzą działalność społeczną 
we współpracy z rozmaitymi 
stowarzyszeniami i funda-
cjami, reprezentują swoje 
placówki oświatowe poza 
gminą. Wszystkie docenio-
ne nauczycielki dbają o to, 
aby placówki, w których 
pracują się rozwijały. God-
na podkreślenia jest ich 
wszechstronna aktywność, 
która przekłada się na zdo-
bywanie wiedzy i ważnych 
umiejętności przez samych 
uczniów.

KroniKa wśród naJlepszyCh
Prest iżową nagrodę 

XXIII Ogólnopolskiego 
Konkursu Kronik otrzy-
mało dzieło autorstwa Jana 
Oziminy z OSP Bestwina, 
którą wskazano spośród bli-
sko setki kronik strażackich 
z całego kraju. Wcześniej 
jego kronika Ochotniczej 
Straży Pożarnych z Bestwiny 
została wyróżniona – wraz 
z kroniką OSP Bestwinka 
– na szczeblu powiatowym 
i wojewódzkim.

Końcem września w Su-
praślu i Białymstoku odby-
ło się spotkanie laureatów 
XXIII Ogólnopolskiego 
Konkursu Kronik. W gronie 
tym znalazł się Jan Ozimina, 
który odebrał nagrodę oraz 

dyplom podpisany przez 
Prezesa Zarządu Główne-
go Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych Walde-
mara Pawlaka. Doceniono 
w ten sposób kronikę OSP 
Bestwina, od lat przez pana 
Jana tworzoną rzadziej spo-
tykaną, nowatorską techni-
ką komputerową.

Wyróżnienie dla „Kro-
niki Wzorowej” przyznano 
jeszcze 19 innym dziełom 
strażackich jednostek. 
Do konkursu zgłoszono 
łącznie aż 88 kronik z 13 
województw, prócz be-
stwińskiej powiat bielski 
reprezentowały tomy OSP 
Rudzica oraz OSP Święto-
szówka. (RAF)

Jan Ozimina z OSP Bestwina odebrał wyróżnienie za swoją prowadzoną 
od wielu lat kronikę.
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zaJęCia dla maluChów
W Centrum Kultury, 

Sportu i Rekreacji w Be-
stwinie rozpoczął działalność 
„Klubik DobEdu”. To nowa 
propozycja dla najmłodszych 
mieszkańców gminy, która 
świetnie ich przygotuje do 
późniejszych zajęć przed-
szkolnych.

Inicjatywa już na samym 
wstępie spotkała się z pozy-
tywnym odzewem. „Klubik 
DobEdu” przy CKSiR po-
wstał z myślą o dzieciach 
z terenu gminy Bestwina, 
które jeszcze nie rozpoczęły 
nauki w przedszkolu. Jest 
to więc dla nich doskonała 
forma adaptacji do integracji 
w grupie rówieśników. Toteż 
sporo rodziców zdecydowa-
ło się na udział w ciekawych 
zajęciach wraz ze swoimi 
maluchami. – Chcemy, aby 
dzięki takim spotkaniom 
dzieci przygotowały się do 
nowego, często niełatwe-
go etapu w ich życiu, gdy 
wkraczają w zupełnie inną 
rzeczywistość – mówi orga-
nizatorka zajęć Eliza Szeli-
ga-Kraus.

Spotkania klubiku w be-
stwińskim Centrum, przezna-
czone dla dzieci w wieku od 
dwóch lat, odbywają się raz 
w tygodniu i trwają około 
godziny. Co istotne, zain-
teresowanym proponowane 
są zajęcia poranne, jak i po-

południowe. W pierwszym 
etapie maluchom towarzyszą 
opiekunowie, dzięki czemu 
czują się one bezpiecznie, 
choćby podczas rozmaitych 
form ruchu z muzyką. Rodzi-
ce mogą obserwować swoją 
pociechę, ale także bawić 
się razem z nią. – Posłanie 
dziecka do przedszkola to 
również znaczący krok dla 
rodziców. Widząc, że dobrze 
radzi sobie ono w grupie, ro-
dzic w przyszłości z więk-
szym spokojem rozstanie 
się z nim na kilka godzin 
w progu przedszkola – do-
daje Szeliga-Kraus.

Dodatkową wartością 
całego przedsięwzięcia jest 
integracja rodzica i dziecka 
ze środowiskiem gminy. 
Jak podkreśla wójt Bestwi-
ny Artur Beniowski, ro-
dziny z różnych obszarów 
gminy zawiązują w ten 
sposób nowe znajomości, 
mogą także na tego rodzaju 
spotkaniach wymienić się 
cennymi doświadczeniami. 
– Z całą pewnością można 
już stwierdzić, że pomysł 
wypalił. Ważne, że udało 
się wyjść naprzeciw potrze-
bom dzieci i oczekiwaniom 
rodziców – wyjaśnia wójt 
gminy, który nie wyklucza, 
że niebawem podobne zaję-
cia organizowane będą rów-
nież w Kaniowie. (RED)

Po raz kolejny z okazji Dnia Edukacji Narodowej wójt nagrodził najlepszych 
nauczycieli.
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odwodnienie  
Gotowe
Pod ulicą Stefana Kóski w Kaniowie wyko-
nany został przepust, który znacząco po-
prawi odwodnienie w tym rejonie. Całość 
zadania, obejmującego ok. 40 m, w tym 
także rów do Młynówki oraz dodatkową 
studnię zbiorczą, zrealizowano w ramach 
likwidacji szkód górniczych. Władze gminy 
wykonały tym samym postulat mieszkań-
ców tej części Kaniowa, którzy problem 
podnosili podczas zebrań wiejskich, jak i 
sesji Rady Gminy.

Obok wybudowanego mostu przy ul. Kościelnej powstają wygodne 
chodniki.
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więCeJ dla straży
Na wniosek wójta Janusza Pierzyny Rada Gminy Jasienica przeznaczyła kolejne pieniądze na wsparcie 

dla sołeckich Ochotniczych Straży Pożarnych. W sobotę 22 października wszystkie 12 jednostek OSP  

na terenie całej gminy ćwiczyło różne warianty niesienia pomocy.

Na ostatniej sesji w czwar-
tek 20 października wójt 
zaprosił wszystkich na ob-
chody Narodowego Święta 
Niepodległości, które w tym 
roku w gminie Jasienica od-
będą się w Świętoszówce. 
Uroczystościom 11 listopada 
towarzyszyć będzie oficjalne 
przekazanie wozu bojowego, 
którym od kilku miesięcy 
straż ze Świętoszówki wyru-
sza do akcji ratowniczo-ga-
śniczych. Przypomnijmy, że 
auto zostało przekazane OSP 
Świętoszówka przez bielską 

Państwową Straż Pożarną, 
a Gmina wsparła finansowo 
Komendę Miejską PSP w wy-
sokości 100 tys. zł.

I właśnie finansowej pomo-
cy dla jednostek straży pożar-
nych poświęcona była część 
sesji Rady Gminy Jasienica. 
Jak wyjaśnia wójt gminy Ja-
sienica Janusz Pierzyna, warto 
inwestować w podnoszenie po-
ziomu wyszkolenia i poprawę 
sprzętu gminnych jednostek 
Ochotniczych Straży Pożar-
nych. Dlatego zawnioskował, 
aby przeznaczyć 18 tys. zł na 

remont sanitariatów dla drużyn 
dyżurnych w strażnicy OSP 
w Międzyrzeczu Dolnym. – 
Co ważne, sfinansujemy tylko 
zakup materiałów, druhowie 
zobowiązali się, że prace prze-
prowadzą własnymi siłami – 
zaznaczył wójt.

Straż w Jasienicy otrzy-
mała 4 tys. zł na remont 
zbiornika w wozie bojowym, 
tyle samo OSP Rudzica na 
niezbędny remont eksploata-
cyjny przejętego z Wieszcząt 
samochodu, zaś jednostka 
w Roztropicach dostała 2,5 

tys. zł dotacji na pokrycie 
kosztów utrzymania strażni-
cy, która służy całej społecz-
ności sołectwa na spotkania 
różnych organizacji i miesz-
kańców. Straże w Wieszczę-
tach, Grodźcu, Roztropicach 
i Świętoszówce otrzymały 
dofinansowanie do zakupu 
łącznie ośmiu aparatów po-
wietrznych typu „Auer”.

Nie uda się jednak rozpo-
cząć w tym roku rozbudowy 
i termomodernizacji remizy 
OSP w Mazańcowicach. Wójt 
wyjaśnił, że liczył na wspar-
cie z programów transgranicz-
nych, okazało się jednak, że 
tam fundusze tylko w niewiel-
kim stopniu przeznaczone są 
na inwestycje w budynki stra-
ży. – Nie rezygnujemy jednak 
z planu rozbudowy i moderni-
zacji strażnicy, ale chcemy to 
zrobić w inny sposób – zazna-
czył wójt. Strażnica w Mazań-
cowicach w przyszłym roku 
weszłaby – podobnie jak sześć 
innych gminnych budynków 
użyteczności publicznej – do 

dofinansowanego programu 
termomodernizacji. Wójt 
Janusz Pierzyna szacuje, że 
całość przebudowy pochło-

nęłaby ok. 4 mln zł, z czego 
połowę udałoby się pokryć 
z zewnętrznych źródeł finan-
sowania. (UGJ)

gminA JAsienicA

Janusz pierzyna, 
wójt gminy Jasienica:
 
– Wiele razy podkreślałem, jak wielką wagę przywiązujemy w Gmi-
nie Jasienica do odpowiedniego wyszkolenia i wyposażenia naszych 
jednostek straży pożarnej. To właściwie jedyne służby, które są w sta-
nie odpowiednio zareagować w razie wszelkich zagrożeń, nie tylko 
pożarowych, ale również różnego rodzaju klęsk żywiołowych, czy to 
powodzi, czy innych kataklizmów. Wspierając nasze straże, a także 
pomagając Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej, podnosimy 
poziom swojego własnego bezpieczeństwa.

wspólne ćwiCzenia
Dwanaście jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Jasienica 
w sobotę 22 października wzięło udział w ćwiczeniach bojowo-tak-
tycznych. Obserwował je Janusz Pierzyna, wójt, a jednocześnie prezes 
Zarządu Gminnego OSP Jasienica.
Tuż po godz. 9 we wszystkich jednostkach zawyły syreny alarmowe. 
Zastępy przemieszczały się pomiędzy poszczególnymi zadaniami zgod-
nie z bardzo rygorystycznym harmonogramem, m.in. bez możliwości 
korzystania z sygnałów uprzywilejowania. Druhowie ochotnicy mieli do 
wykonania kilka zadań w różnych sołectwach gminy, m.in. na parkingu 
przy kościele w Świętoszówce, w Międzyrzeczu Górnym na Prochowni, 
czy w Międzyrzeczu Dolnym na terenie Jasienickiej Niskoemisyjnej 
Strefy Ekonomicznej.
Co istotne, strażacy wykonywali zadania w połączeniu sił różnych 
jednostek tak, aby nauczyć się jak najlepiej ze sobą współpracować. 
– Ćwiczenia są formą intensywnego szkolenia pożarniczego, niezbęd-
nego w przygotowaniu od akcji gaśniczych po ratownictwo specjali-
styczne – mówił Janusz Pierzyna, podsumowując ćwiczenia w remizie 
OSP w Międzyrzeczu Dolnym. Podziękował również strażakom za ich 
zaangażowanie.
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Gminne ćwiczenia strażackie po raz kolejny potwierdziły wysokie 
wyszkolenie jednostek OSP.

Gminny dzień nauCzyCiela

Z okazji Dnia Edukacji 
Narodowej w piątek 14 
października wójt Janusz 
Pierzyna złożył życzenia 
wszystkim nauczycielom 
i pracownikom placówek 
oświatowych z terenu gmi-
ny Jasienica.

Z dyrektorami i najlepszy-
mi nauczycielami ze wszystkich 
szkół i przedszkoli publicznych 
w gminie Jasienica wójt spotkał 
się w strażnicy Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Święto-
szówce. W spotkaniu wzięli 
też udział radni z Komisji Bu-
dżetowej oraz Komisji Kul-
tury i Oświaty Rady Gminy 

Jasienica. – Co roku niecierpli-
wie czekam na ten dzień, aby 
wszystkim wam podziękować 
za to, jak wiele wkładacie trudu 
w nauczanie naszego najmłod-
szego pokolenia i jak bardzo 
przyczyniacie się do rozwoju 
naszej gminy. Cieszę się, że 
mogę nagrodzić najlepszych 
nauczycieli, bo młodzież, któ-
ra wychodzi z naszych szkół, 
jest dobrze przygotowana do 
następnych etapów edukacji – 
mówił wójt Janusz Pierzyna. 
Składając życzenia, wyraził też 
obawy związane z organizacją 
szkolnictwa po zapowiadanych 
zmianach w systemie edukacji 
i likwidacji gimnazjów.

Spotkanie było także okazją 
do nagrodzenia tych, którzy 
wyróżnili się swoją pracą na 
rzecz nauczania i wychowa-
nia. Wójt Janusz Pierzyna wraz 
z przewodniczącym Rady Gmi-
ny Janem Bateltem nagrodził 19 
nauczycieli za wyróżniającą się 
pracę dydaktyczno-wychowaw-
czą, nagrody otrzymało również 
12 dyrektorów.

Nauczycielom wręczo-
no kwiaty, mieli też okazję 
obejrzeć występ artystyczny 
przedszkolaków i uczniów ze 
Szkoły Podstawowej w Świę-
toszówce. – Niech Wam słońce 
zawsze świeci, Niech Was lubią 
wszystkie dzieci – wyrecytowa-
ły najmłodsze przedszkolaki 
nauczycielom, wychowawcom 
i pracownikom oświaty w gmi-
nie Jasienica. Uczniowie pod-
stawówki przygotowali z kolei 
mini musical, w którym w hu-
morystyczny sposób przedsta-
wili blaski i cienie chodzenia 
do szkoły, zbierając ogromny 
aplauz pedagogicznej publicz-
ności.

W Gminie Jasienica w skład 
publicznej oświaty wchodzi 
jedno przedszkole, jedna szkoła 
podstawowa, siedem zespołów 
szkolno-przedszkolnych oraz 
trzy gimnazja. Pracuje w nich 
369 nauczycieli. (UGJ)
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Występ przedszkolaków i uczniów podstawówki nauczyciele nagrodzili 
gromkimi brawami.

wyróżnienie za wspieranie 
przedsięBiorCzośCi

Gmina Jasienica zosta-
ła Laureatem, jako jedyna 
w kategorii Gminy Wiej-
skie, Programu „Samorząd, 
który wspiera MŚP”, a wójt 
Janusz Pierzyna otrzymał 
Honorowy tytuł „Lidera, 
który wspiera MŚP”.

Wójt Janusz Pierzy-
na odebrał nagrodę z rąk 
prezesa katowickiej RIG 
Tadeusza Donocika, woje-
wody śląskiego Jarosława 
Wieczorka i Kazimierza 
Karolczaka z Zarządu Wo-
jewództwa Śląskiego, pod-
czas  u roczys t e j  s e s j i 
Sejmiku Województwa 
Śląskiego w gmachu Sej-
mu Śląskiego w Katowicach. 
Nagrodę gmina Jasienica 
otrzymała podczas VI Euro-
pejskiego Kongresu Małych 
i Średnich Przedsiębiorstw 
w Katowicach za stworze-
nie małym i średnim przed-
siębiorcom korzystnych 
warunków dla prowadzenia 
działalności gospodarczej, 
a także za szczególne zasłu-
gi we wspieraniu rozwoju 

sektora MŚP. M.in. poprzez 
uchwalenie przez samorząd 
Gminy Jasienica Studium 
i kierunków zagospodaro-
wania z uwzględnieniem 
dalszego rozwoju miejsc 
przeznaczonych na roz-
wój przedsiębiorczości.

Ogólnopolski program 
„Samorząd, który wspiera 
MŚP” to przedsięwzięcie, 
które towarzyszy Kongreso-

wi. Jest on skierowany 
do jednostek samorządu 
terytorialnego szcze-
bla wojewódzkiego, 
powiatowego i lokal-
nego, ma za zadanie 
wyłonić i promować 
te samorządy, które 
stwarzają dogodne wa-
runki do prowadzenia 
działalności gospodar-
czej oraz w szczególny 
sposób wspierają roz-
wój przedsiębiorstwom 
sektora MŚP. Jak wy-
jaśniają organizatorzy 
konkursu, znalezienie 
się w gronie Laureatów 
Programu to nie tylko 

wzmocnienie wizerunku 
Urzędu w otoczeniu, ale 
także potwierdzenie szcze-
gólnej dbałości o rozwój 
sektora MŚP. Otrzymanie 
tak prestiżowego tytułu z rąk 
środowisk biznesowych jest 
wyraźnym sygnałem, iż po-
dejmowane działania w za-
kresie wspierania MŚP są 
skuteczne i mają charakter 
trwały. (R)
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w CzołówCe z funduszami
Blisko 6,1 tys. zł na każdego mieszkańca pozyskała na swoje projekty gmina Jaworze z funduszy unijnych w ciągu dekady. Tak wysoki wskaźnik lokuje ją na 15. 

miejscu w kraju i 3. w województwie śląskim wśród gmin wiejskich.

Najlepsze w kraju są pod 
tym względem Ożarów i Śle-
mień, obie gminy z wojewódz-
twa śląskiego. 

Jak wyjaśnia wójt Jaworza 
Radosław Ostałkiewicz, ran-
kingi nie zawsze oddają rze-
czywiste miejsce samorządów, 
nie obejmują bowiem złożono-
ści czynników, które wpłynęły 
na ocenę. W tym jednak wy-
padku jest inaczej, opracowa-
nie „Fundusze europejskie. 
Ranking wykorzystania środ-
ków z UE w latach 2004-2014” 
zostało wykonane na zlecenie 
uznanego pisma „Wspólnota”, 
zajmującego się tematyką sa-
morządów terytorialnych.

Autorami są prof. Paweł 
Swianiewicz, kierownik Zakła-
du Rozwoju i Polityki Lokalnej 
na Wydziale Geografii i Stu-
diów Regionalnych Uniwer-
sytetu Warszawskiego, oraz 
dr Julita Łukomska, adiunkt 
w tym zakładzie. Jak wyjaśnia-
ją, analizowali równą dekadę 
2004-2014, a więc od wejścia 

Polski do Unii Europejskiej 
do zakończenia poprzedniej 
unijnej perspektywy finanso-
wej, która wielu samorządom 
pozwoliła na dokonanie sko-
ku cywilizacyjnego poprzez 
inwestycje. Autorzy analizu-
jąc sprawozdania budżetowe 
wszystkich polskich jednostek 

samorządu terytorialnego, 
uwzględnili m.in. finansowanie 
programów ze środków bez-
zwrotnych i poszczególnych 
programów funduszy unijnych.

Przyznają, że z wykorzy-
stywaniem funduszy unijnych 
najgorzej radzą sobie bardzo 
małe gminy. „Ale od tej reguły 

są znaczące wyjątki” – dodają. 
– Cieszę się, że takim wyjąt-
kiem jest właśnie nasza gmi-
na. 15. miejsce w kraju wśród 
małych gmin to bardzo dobry 
wynik – mówi wójt Radosław 
Ostałkiewicz. Wśród projek-
tów, na jakie gmina otrzymała 
dofinansowanie z różnych źró-

deł, należy wymienić przede 
wszystkim budowę kanaliza-
cji, ale też powstanie miejsc 
rekreacyjnych, w tym tężni 
i boisk, termomodernizacje 
obiektów itp.

– Tym bardziej się cieszę 
z tego wyniku, bo w dużej mie-
rze miałem okazję przyczynić 
się do pozyskania tak dużych 
kwot dla naszej gminy i to na 
długo zanim jeszcze zostałem 
wójtem – dodaje. Radosław 
Ostałkiewicz w Urzędzie Gmi-
ny w Jaworzu pracuje od 2003 
r. i od początku zajmował się 
przygotowaniem wniosków 
o dofinansowanie jaworzań-
skich projektów z funduszy 
zewnętrznych, przede wszyst-
kim unijnych, a następnie 
ich realizacją i rozliczaniem. 
– Nawet dzisiaj, gdy mam 
inne obowiązki, nie unikam 
pracy nad wnioskami, wiem 
bowiem, ile można dzięki 
takim programom finanso-
wania z zewnątrz zyskać dla 
naszej gminy – dodaje wójt. 

Specjalizuje się zwłaszcza 
w analizie ekonomicznej, 
a że w obecnej perspektywie 
finansowania z Unii Euro-
pejskiej wiele programów 
dotyczy współpracy transgra-
nicznej to wójt Ostałkiewicz 
wykorzystuje również swoją 
znajomość języka czeskiego 
w tłumaczeniach tekstów.

Jak dodaje, już wiadomo, że 
w najbliższym czasie gmina Ja-
worze otrzymywać będzie ko-
lejne dofinansowania, zarówno 
ze źródeł unijnych, jak i kra-
jowych. I tak, na utworzenie 
Domu Zdrojowego wpłynie 3,2 
mln zł, pół miliona na instala-
cje fotowoltaiczne, niewiele 
mniej na utworzenie centrum 
edukacji ekologicznej. – Liczę 
też, że wkrótce pojawią się ko-
lejne możliwości pozyskiwania 
dofinansowania, które odciążą 
budżet gminy Jaworze w reali-
zacji ciekawych i potrzebnych 
projektów – dodaje wójt Rado-
sław Ostałkiewicz.

MIROSŁAW ŁUKASZUK

gminA JAworze

na śmiGaJąCy internet
Ponad 100 tys. zł otrzymała Gmi-
na Jaworze na połączenie Szkoły 
Podstawowej nr 1 i Gimnazjum 
ze swoją internetową siecią sze-
rokopasmową.

– Takie połączenie pozwoli nam 
zwiększyć bezpieczeństwo, ale też 
oszczędzać na rachunkach telefo-
nicznych, bowiem w ten sposób 
nasze gminne jednostki włączone 
zostaną do wewnętrznej sieci. Ale 
najważniejsze, że szkoły bez pro-
blemów z przepustowością będą 
korzystać z szybkiego Internetu 
w procesie kształcenia – mówi wójt 
Jaworza Radosław Ostałkiewicz.

Barbara Szermańska, dyrektor 
Gimnazjum nr 1 im. gen. Stanisła-
wa Maczka wyjaśnia, że w szkol-
nej bibliotece przygotowano trzy 
stanowiska komputerowe z podłą-
czeniem do Internetu, istnieje tak-
że dobrze wyposażona pracownia 
komputerowa oraz szkolne wi-fi. 
– Obecne połączenie z Internetem 
nie pozwala jednak na pełne wy-
korzystanie zasobów i możliwości 
Sieci, bo wszystko działa zbyt wol-
no – zauważa dyrektor.

Dodaje, że wolne działanie In-
ternetu daje się odczuć zwłaszcza 
podczas lekcji. – Staje się normą, 
że nauczyciele przygotowują pre-
zentacje multimedialne. Obecnie 
nie wystarczy kliknąć w link i po-
łączyć się, bo oczekiwanie zajmu-

je za dużo czasu. Po podłączeniu 
do szerokopasmowego Internetu 
lekcje będą ciekawsze, bo Internet 
o przepustowości 100 MB będzie 
w każdej sali lekcyjnej – zapowia-
da dyrektor.

Wójt Radosław Ostałkiewicz 
wyjaśnia, że przyznana dotacja na 
blisko 105 tys. zł pozwoli w pełni 
podłączyć obie placówki oświatowe 
linią światłowodową z szerokopa-
smowym Internetem. Inwestycja 
obejmie zaprojektowanie ułoże-
nia sieci światłowodowej, zakup 
niezbędnych urządzeń i osprzętu, 
a także informatyczną konfigura-
cję. Cena podłączenia podstawówki 
wyniesie blisko 37 tys. zł, gimna-
zjum – ponad 67 tys. zł. Położenie 
linii światłowodowej ma nastąpić 
do końca roku, od tego też momen-
tu placówki będą mogły korzystać 
z szybkiego łącza.

Wójt dodaje, że dociągnięcie 
światłowodu do gimnazjum umożli-

wi jednoczesne podłączenie do sze-
rokopasmowego Internetu Muzeum 
Fauny i Flory Morskiej, także znaj-
dującego się w tym samym kom-
pleksie budynków, a w przyszłości 
również hali sportowej. Łatwo też 
będzie do takiej linii światłowodo-
wej dołączyć kilka innych jedno-
stek gminnych, znajdujących się 
w jej sąsiedztwie.

Instalacja należeć będzie do 
Gminy Jaworze, co umożliwi 
nie tylko połączenie telefoniczne 
z oddalonymi od Urzędu Gminy 
placówkami, ale również wyko-
rzystanie światłowodu do stwo-
rzenia całego systemu monitoringu, 
obejmującego spory obszar Jawo-
rza. – Obecnie mamy kilkanaście 
punktów monitoringu, zamierza-
my tę sieć znacznie poszerzyć, 
aby zapewnić bezpieczeństwo na 
obiektach sportowych, w miejscach 
spaceru i odpoczynku, na parkin-
gach – mówi wójt. (ŁU)

GratulaCJe dla nauCzyCieli
Dziesięciu nauczycieli z czterech 

gminnych placówek oświatowych, 
nagrodzonych przez wójta Jaworza 
Radosława Ostałkiewicza, odebra-
ło gratulacje podczas uroczystości, 
zorganizowanej w trakcie sesji Rady 
Gminy Jaworze.

Uroczystość wręczenia najlep-
szym nauczycielom nagród wójta 
odbyła się w przeddzień Dnia Edu-
kacji Narodowej w czwartek 13 paź-
dziernika. Wzorem ubiegłego roku 
odbyło się to podczas sesji Rady 
Gminy. – W ten sposób podkreśla-
my rolę nauczycieli w codziennym 
życiu Jaworza, ale przede wszystkim 
w rozwoju naszej gminy – mówi wójt 
Radosław Ostałkiewicz.

Nagrody trafiają do nauczycieli, 
którzy poza samym nauczaniem klas, 
wykazują się dodatkowym zaanga-
żowaniem, czy to w pracy z olim-
pijczykami, czy w innego rodzaju 
działalność pozalekcyjną. – To nie 
jest łatwy wybór, bo dysponujemy 
ograniczoną pulą nagród, a dobrych 
nauczycieli jest wielu – mówi i do-
daje, że także dyrektorzy placówek 
nagradzają swoich nauczycieli.

– To ważny dzień i świetna oka-
zja, aby podziękować tym wszystkim, 
których pasja i zaangażowanie przy-
czynia się do wychowania i kształ-
cenia młodych pokoleń jaworzan. 
Co szczególnie cenne, nie żałują sił 
i czasu nie tylko dla tych uzdolnio-
nych, ale i młodych ludzi, którzy 
wymagają może więcej troski. To od 

nauczycieli zależy poziom nauczania. 
A pod tym względem nasze szkoły 
i przedszkola od lat budują swoją 
wyjątkowo dobrą markę, czego do-
wodem są wyniki egzaminów – mówi 
wójt. (Ł)

Tężnia, chętnie odwiedzana przez kuracjuszy, mieszkańców Jaworza i sąsiednich miejscowości, stała się już atrakcją 
turystyczną. Jej budowa również została sfinansowana dzięki wsparciu zewnętrznych funduszy.
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eGzaminy GimnazJalne
Podczas ubiegłorocznych egzaminów 
gimnazjalnych jaworzańska szkoła wy-
padła znacznie powyżej średniej. I tak z 
przyrody średnia wyniosła tu 56,3 proc., 
gdy średnia powiatowa – 51,8, a woje-
wódzka 50,8 proc, z matematyki – 53 
proc. przy odpowiednio 48,7 i 47,8 proc., 
z języka polskiego – 60,5 proc. przy 69,4 i 
55,9 proc., z historii – 72,5 proc. przy 57 
i 68,7 proc., z języka angielskiego pod-
stawowego – 71,5 proc. przy 65,3 proc. 
dla powiatu i województwa, a z języka 
angielskiego rozszerzonego – 52,4 proc. 
przy 44,7 oraz 45,2 proc.
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Nagrody wójta Radosława Ostałkiewicza 
otrzymało w tym roku dziesięciu nauczycieli.
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naGrody dla pedaGoGów
Wiele życzeń, gratulacji i kwiatów przyjęli nauczyciele i pracownicy placówek oświatowych gminy Wilamo-

wice podczas uroczystych obchodów Dnia Edukacji Narodowej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury.

Na uroczystość zapro-
szono nie tylko dyrektorów, 
nauczycieli i pracowników 
szkół i przedszkoli z terenu 
gminy Wilamowice, ale rów-
nież radnych, przedstawicieli 
Urzędu Gminy Wilamowice, 
Kuratorium, związków zawo-
dowych, jednostek kultury. 
Oficjalnej części uroczystości 
towarzyszyły poczty sztan-
darowe szkół. Właśnie na 
sztandary swoich szkół przed 
burmistrzem Marianem Trelą 
i dyrektorami placówek złożyli 
ślubowanie pedagodzy, którzy 
ostatnio otrzymali stopień na-
uczyciela mianowanego. Wrę-
czono również podziękowania 
tym pracownikom, którzy 
w minionym roku szkolnym 
przeszli na emeryturę. Gratu-
lacje otrzymała z kolei Alek-
sandra Jasek, nauczycielka 
Gimnazjum w Pisarzowicach, 

za zdobycie stopnia naukowe-
go doktora w dziedzinie fizyki, 
a także dyrektorzy placówek 
w Pisarzowicach, Lidia Dziu-
bek ze Szkoły Podstawowej 

i Maciej Żarski z Gimnazjum, 
za otrzymanie Medalu Komisji 
Edukacji Narodowej.

Gratulacjami uhonorowano 
również nowych nauczycie-

li dyplomowanych, Krysty-
nę Sznajder-Torę z Zespołu 
Szkół w Dankowicach oraz 
Barbarę Tobiczyk z Zespo-
łu Szkolno-Przedszkolnego 

w Hecznarowicach. Cere-
monii gratulacji za awanse 
zawodowe dopełniło wrę-
czenie aktów nadania stopnia 
nauczyciela kontraktowego 
sześciu pedagogom. W naj-
ważniejszej części gali z oka-
zji Dnia Edukacji Narodowej 
burmistrz Marian Trela wrę-
czył przyznane przez siebie 
nagrody czternastu najlep-
szym nauczycielom i pra-
cownikom oświaty. Z kolei 
dyrektorzy przekazali swoje 
nagrody podległym im pra-
cownikom.

Uroczystą galę Dnia Edu-
kacji Narodowej w gminie 
Wilamowice uświetnił kon-
cert artysty muzyka Bartosza 
Słatyńskiego, który wystąpił 
z akompaniatorem Pawłem 
Basakiem. Goście na począt-
ku uroczystości minutą ciszy 
uczcili pamięć Beaty Gąszcz, 
dyrektor Zespołu Szkolno-
-Przedszkolnego w Heczna-
rowicach, oraz Marii Farugi, 
kierownik Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Wila-
mowicach, które zmarły we 
wrześniu. (ŁU)

gminA wilAmowice

Oficjalnej części uroczystości towarzyszyły sztandary szkół.
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marian trela,
burmistrz Wilamowic:

– Nie trzeba chyba podkreślać znaczenia 
edukacji i jej roli dla całej naszej lokal-
nej społeczności. Toteż od wielu lat jako 
samorząd gminny stale poprawiamy ja-
kość bazy lokalowej i podnosimy poziom 
nauczania. Efekty są widoczne, nie tylko 
wtedy, gdy oglądamy nasze placówki, 

ale również na sprawdzianach wyników nauczania uczniów naszych 
placówek oświatowych.
Spotkanie z pracownikami szkół i przedszkoli podczas Dnia Edukacji 
Narodowej to dla mnie zawsze okazja, aby im podziękować za trud, 
wkładany w nauczanie młodego pokolenia. Trudno przecenić rolę na-
uczycieli, dlatego w miarę naszych możliwości staramy się wyrazić 
naszą wdzięczność.

Czas  
na plan
Burmistrz Wilamowic Ma-
rian Trela informuje, że 
Gmina kontynuuje proce-
durę planistyczną w sprawie 
opracowania „Miejscowe-
go planu zagospodarowa-
nia przestrzennego”.

– Nowy plan zagospoda-
rowania pozwoli całej naszej 
społeczności mieć wpływ na to, 
w którym kierunku gmina bę-
dzie się rozwijać w najbliższych 
latach. Trzeba pamiętać, jak 
wielkim zainteresowaniem cie-
szą się działki wśród osób z ca-
łego regionu, które zamierzają 
osiedlić się właśnie u nas. Ale 
plan umożliwi nie tylko rozwój 
budownictwa mieszkaniowego 
oraz usługowo-produkcyjnego, 
pozwoli też zachować dla przy-
szłych pokoleń cenne obszary 
naszej rodzimej kultury, obiek-
tów i terenów chronionych – 
wyjaśnia burmistrz.

Gotowy plan umożliwi 
mieszkańcom uzyskiwanie 
zezwoleń na budowę na wielu 
terenach, które do tej pory były 
z tego wyłączone, m.in. rolni-
czych. Jak wyjaśnia Kazimiera 
Gabryś, kierownik Wydziału 
Spraw Gospodarczych Urzędu 
Gminy Wilamowice, stało się 
tak po wejściu w życie uchwa-
lonego w kwietniu „Studium 
uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzen-

nego”. Studium szczegółowo 
określa możliwości urbanistycz-
ne, dopiero po jego uchwaleniu 
można było dalej kontynuować 
rozpoczęte opracowanie pla-
nu zagospodarowania.

To właśnie w Studium na 
nowo zostały określone miej-
sca dla nowej zabudowy miesz-
kaniowej. – W zdecydowanej 
większości przypadków przy-
chylaliśmy się do wniosków 
mieszkańców i właścicieli 
działek, aby ich grunty miały 
przeznaczenie budowlane. Ale 
nie wszędzie było to możliwe 
– wyjaśnia kierownik Gabryś. 
Podczas opracowania Studium, 
jako wymóg ustawowy, Urząd 
Gminy musiał uwzględnić uwa-
gi instytucji centralnych co do 
terenów osuwiskowych i zale-
wowych, głównie w pobliżu 
brzegów Wisły i Soły. Takich 
miejsc nie można przeznaczać 
pod zabudowę, podobnie jak 
terenów wskazanych przez pro-
jekt Natura 2000, kompleksów 
rolnych, terenów widokowych 
i zalesionych.

W Studium w wielu miej-
scach gminy Wilamowice 

zrezygnowano z kolei z wpro-
wadzonych poprzednio sze-
rokich pasów drogowych, 
rezerwujących miejsce pod ich 
budowę. W projekcie planuje 
się zmniejszenie szerokości 
pasów drogowych o 3-5 me-
trów. – Dzięki czemu dział-
ki mieszkańców, graniczące 
z takimi drogami, będą miały 
większe możliwości budowla-
ne – dodaje Gabryś. Plan po-
zwoli także na urbanistyczne 
skoncentrowanie zabudowy, 
co szczególnie podkreślają eks-
perci, kierujący się zasadami 
ładu urbanistycznego.

Projekt „Miejscowego 
planu zagospodarowania” 
wkrótce zostanie wyłożony 
do publicznego wglądu, na-
stępnie odbędzie się dyskusja 
nad przyjętymi rozwiązaniami, 
a mieszkańcy będą mogli wno-
sić uwagi dotyczące projektu. 
Zakończenie prac planistycz-
nych przewidziano na czerwiec 
przyszłego roku i pod koniec 
2017 r. będzie można wyda-
wać zezwolenia na budowę już 
zgodnie z ustaleniami nowego 
planu zagospodarowania. (ŁU)
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W nowym planie tereny inwestycyjne będą zlokalizowane tak jak 
dotychczas w rejonie ul. Oświęcimskiej.

u partnerów na ChorwaCJi
Delegacja gminy Wilamo-

wice wzięła udział w dwudnio-
wych uroczystościach „Zahvala 
Jesieni 2016”. W trakcie otwar-
cia spotkania burmistrz Marian 
Trela zachęcał do odwiedzenia 
Polski i gminy Wilamowice.

Z partnerską wizytą do 
Chorwacji delegacja z gmi-
ny Wilamowice wyjechała 
w ramach programu „Euro-
pa dla Obywateli”. Podczas 
pobytu wspólnie z partne-
rami ze Słowacji, Słowenii 
i Węgier delegacja gminy 
Wilamowice wzięła udział 
w konferencji, dotyczą-
cej problemu uchodźców 
w Unii Europejskiej. Była 
też okazja do zwiedzenia 
Galerii Antuna Augustunći-
ća, miejscowego rzeźbiarza, 
który przekazał rodzinnemu 
miastu swoją kolekcję. Bu-
dynek postawiono ze środ-
ków unijnych.

Program imprezy wypeł-
niony był wydarzeniami ar-

tystycznymi, kulturalnymi 
i kulinarnymi. Podczas tra-
dycyjnego jarmarku swoje 
rodzime produkty zapre-
zentowało ponad czter-
dziestu wystawców, była 
więc okazja do degustacji 
polskich potraw i nalewek, 
przygotowanych przez pa-
nie z Koła Gospodyń Wiej-
skich ze Starej Wsi. Z kolei 
kulturę ludową, piękne tań-
ce śląskie i góralskie, przed 
chorwacką publicznością 
zaprezentował starowiejski 

Zespół Regionalny „Trady-
cja”.

Krótka wizyta była okazją 
do poznania okolicy. W po-
bliskim Kumrovcu polska 
grupa zwiedziła m.in. mu-
zeum „Staro Selo”, a więc 
Muzeum „Stara Wieś”, po-
dziwiając odrestaurowane 
tradycyjne domki mieszkalne. 
Ciekawostką była informacja, 
że w jednym z nich urodził 
się przywódca komunistycz-
nej Jugosławii Josip Broz 
Tito. (R)
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Zespół „Tradycja” ze Starej Wsi miał okazję wystąpić przed chorwacką 
publicznością.

suKCesy zespołów reGionalnyCh
Zespół Regionalny „Wi-

lamowice” zdobył główną 
nagrodę Grand Prix XVII Fe-
stiwalu „Tęcza Polska”, jaki 
odbył się w Polanicy Zdroju.

W Teatrze Zdrojowym im. 
Mieczysławy Ćwiklińskiej 
w Polanicy Zdroju od 7 do 
9 października w XVII Mię-
dzynarodowym Przeglądzie 

Spółdzielczych Zespołów Ar-
tystycznych „Tęcza Polska” 
wystąpiły w części konkur-
sowej 23 zespoły. Z gminy 
Wilamowice na Przegląd 
pojechały cztery zespoły, 
oprócz „Wilamowic” tak-
że Kabaret „Nasza Paczka” 
z Hecznarowic, Zespół Re-
gionalny „Zasolanie” z Zaso-

la Bielańskiego oraz Zespół 
Regionalny „Cepelia Fil-
-Wilamowice”. Najwyżej, bo 
główną nagrodą Grand Prix, 
wyróżniono Zespół Regio-
nalny „Wilamowice”, z ko-
lei Puchar Prezesa Krajowej 
Rady Spółdzielczej otrzymał 
Zespół Regionalny „Cepelia 
Fil-Wilamowice”. (R)
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spaCer w lasKu wilKowiCKim
W Lasku Wilkowickim pod Bielskiem od niedawna można pospacerować wzdłuż ścieżki  

przyrodniczo-dydaktycznej Klubu „Gaja”.
Choć stosunkowo niewielki, 

Lasek Wilkowicki na terenie 
Nadleśnictwa Bielsko stanowi 
cenne siedlisko przyrodnicze, 
w szczególności las łęgowy. 
Ze względu na występowanie 
chronionych gatunków roślin 
odgrywa duże znaczenie na 
mapie wartościowych terenów 
przyrodniczych. Ekologiczny 
Klub „Gaja” na jego terenie 
zrealizował projekt ścieżki 
przyrodniczo-dydaktycznej. 
Wzdłuż trasy wyznaczono 
10 przystanków, oznaczo-
nych w terenie kamiennymi 
słupkami z numerem. Przy 
ścieżce ustawione są tablice 
informacyjne oraz pomost do 
obserwacji płazów. Ścieżkę 
przyrodniczo-dydaktyczną 
opracował biolog prof. Zbi-
gniew Wilczek z Uniwersytetu 
Śląskiego w Katowicach, który 
podczas otwarcia ścieżki opo-
wiadał o bogactwie tych lasów.

Ścieżka ukierunkowana 
jest na ukazanie zróżnicowa-
nia florystycznego podgór-
skich zbiorowisk roślinnych, 
a spacerowicze mogą poznać 
różne typy siedliskowe lasów. 
Las łęgowy na rozlewiskach 

nad potokiem Mesznianka 
okazał się siedliskiem przy-
rodniczym o znaczeniu wręcz 
europejskim, gdzie rosną rośli-
ny chronione, m.in. ciemiężyca 
zielona, goryczka trojeściowa, 
czy pióropusznik strusi. Na 
wyróżnienie zasługuje rzadko 
spotykane liczydło górskie. 
Lasek jest także miejscem 
rozrodu chronionych gatunków 
płazów i siedliskiem gatunków 
chronionych roślin.

Ścieżka zwraca także uwa-
gę na zagrożenia wynikające 

z antropopresji i inwazji obcych 
gatunków roślin. To zaskakują-
ce, ale w Lasku Wilkowickim 
zadomowiły się organizmy, 
które pochodzą z bardzo da-
lekich stron. Największym 
zagrożeniem dla tych terenów 
jest rdestowiec ostrokończysty, 
który w bardzo szybkim czasie 
zajmuje nowe miejsca i przy-
czynia się do wyginięcia rodzi-
mych gatunków roślin.

Przyrodnicza ścieżka dy-
daktyczna rozpoczyna się od 
skrzyżowania ulic Do Lasku 

i Relaksowej w Wilkowicach, 
a kończy na południowo-
-wschodnim skraju lasu przy 
ulicy Do Boru. Całkowita 
długość ścieżki wynosi około 
1 km. Ścieżka powstała przy 
wsparciu Nadleśnictwa Bielsko 
oraz Gminy Wilkowice w ra-
mach Inicjatywy obywatelskiej 
„Ścieżka przyrodniczo-dydak-
tyczna w Lasku Wilkowickim” 
jako jednej z 23. lokalnych 
inicjatyw „Zaadoptuj rzekę”, 
realizowanych na terenie całej 
Polski przez Klub „Gaja”. (R)

Spacer w Lasku Wilkowickim pozwala nie tylko odpocząć, ale także poznawać przyrodę regionu.
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ostrzeGanie przez KomórKi
Dzięki specjalnej aplika-

cji w ramach Regionalnego 
Systemu Ostrzegania (RSO) 
informacje o zagrożeniach, 
związanych z wysokimi stę-
żeniami zanieczyszczeń w po-
wietrzu, można otrzymywać 
już bezpośrednio na telefo-
ny komórkowe.

Powiadomienia o różnych 
zagrożeniach, w tym właśnie 
dotyczących przekroczenia 
stanów alarmowych dla nie-
których substancji w powie-
trzu, przekazuje na bieżąco 
Wojewódzki Inspektorat 
Ochrony Środowiska w Kato-
wicach. Informacja taka trafia 
do Wojewódzkiego Centrum 
Zarządzania Kryzysowego, 
jest dzięki temu włączana do 
systemu RSO. Osoby posia-
dające odpowiednie aplikacje 
otrzymują następnie powia-
domienie na swój telefon ko-
mórkowy.

Jakie warunki trzeba speł-
nić, by z aplikacji korzystać? 
Ten podstawowy to połą-
czenie z Internetem, umożli-
wiające bieżącą aktualizację 
komunikatów RSO. Stosun-
kowo prosta jest instalacja sa-
mego systemu w telefonie. Po 

uaktywnieniu funkcji transmi-
sji danych, należy uruchomić 
aplikację Google PLAY/Mar-
ketPlace/AppStore i wyszukać 
w niej program o nazwie Re-
gionalny System Ostrzegania, 
wystarczy w wyszukiwarkę 
wpisać „rso”. Pobranie jest 
bezpłatne, po dokonaniu in-
stalacji RSO trzeba wyrazić 
zgodę na otrzymywanie po-
wiadomień „push”, a wreszcie 
w ustawieniach wybrać woje-
wództwo, z którego mają być 
przekazywane komunikaty. (M)

woda na fotoGrafiaCh
Ukazał się album „Misja 

H20 czyli skąd się bierze 
woda w kranie”, który w ory-
ginalny sposób prezentuje 
zasoby wody jako najcenniej-
szego surowca, także w regio-
nie województwa śląskiego.

Wydawnictwo prezentuje 
ekologiczne oblicze wodnego 
dziedzictwa przyrodniczego, 
którym zarządza Górnośląskie 
Przedsiębiorstwo Wodocią-
gów. Fotografie zamieszczo-
ne w albumie wykonał Janusz 
Moczulski. Wraz z opisami 
zdjęć w ciekawej i przystęp-
nej formie ukazany został 
pierścieniowy system zaopa-
trzenia w wodę, podkreślono 
zarazem ekologiczne walory 
surowca, jak i jego ważną 
współcześnie rolę.

Spółka wydała album 
wspólnie z Wojewódzkim 

Funduszem Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach, a także kato-
lickim portalem i fundacją 
Opoka. Nowością jest od-
niesienie w wydawnictwie 
do słów papieża Franciszka, 
który w encyklice „Lau-
dato Si” opisuje problem 
wyczerpywania się natural-
nych zasobów ziemi, a za 
najważniejszą kwestię uważa 
dostęp do czystej i bezpiecz-
nej wody z odnawialnych 
źródeł. Album „Misja H20 
czyli skąd się bierze woda 
w kranie” jest jednocześnie 
pokłosiem kilkumiesięcznej 
akcji ekologiczno-edukacyj-
nej, przeprowadzonej wśród 
młodzieży w formie warsz-
tatów, służących poznaniu 
drogi, jaką pokonuje woda 
z rzeki do kranu. (RED)

odpady do seGreGaCJi
Duże ilości surowców 

wtórnych oddali mieszkańcy 
Bielska-Białej i okolic pod-
czas jesiennej edycji akcji 
„Drzewko za surowce”, któ-
ra odbyła się 8 października 
w Punkcie Selektywnej Zbiór-
ki Odpadów Komunalnych.

Uczestników przedsięwzię-
cia po raz kolejny skutecznie 
zachęcono do segregowania 
odpadów, które po części za-
miast trafić na wysypiska zo-
staną ponownie wykorzystane. 
Podczas zbiórki w bielskim 
PSZOK zebrano 3820 kg ma-
kulatury, 1940 kg szkła, 300 
kg plastików, 320 kg alumi-
nium, 1200 kg elektrośmieci, 

60 kg baterii i 1,5 kg zuży-
tych świetlówek.

W akcji udział wzięli nie 
tylko bielszczanie, ale i inni 
mieszkańcy regionu Podbe-
skidzia. Podkreślali, że se-
gregowanie odpadów stało 
się w ich domach nawykiem, 
niesprawiającym żadnych 
trudności. W zamian za przy-
niesione surowce osobom od-
dającym je wręczono sadzonki 
kwiatów oraz leśnych drzew, 
wykorzystywanych podczas 
przebudowy drzewostanów 
świerkowych w Beskidach. 
Niespodzianką były sadzonki 
czereśni ptasiej, które leśnicy 
wprowadzają do drzewostanów 

jako gatunek biocenotyczny, 
czyli wzmacniający bioróżno-
rodność i jednocześnie wzbo-
gacający „ptasią stołówkę”. 
Dla najmłodszych przygotowa-
no drobne upominki, rozdawa-
no także mapy z propozycjami 
turystycznych tras beskidzki-
mi szlakami.

Akcję „Drzewko za su-
rowce” przeprowadziła Fun-
dacja Ekologiczna „Arka”. Jej 
współorganizatorem był Leśny 
Kompleks Promocyjny „Lasy 
Beskidu Śląskiego”, w skład 
którego wchodzą nadleśnictwa 
Bielsko, Ustroń, Wisła i Wę-
gierska Górka. (RED)

Jak zwykle akcja cieszyła się dużym powodzeniem.
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Aplikację na smartfony można 
ściągnąć bezpłatnie.
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Jazzowa Jesień 2016
Od wtorku 15 do niedzieli 20 listopada potrwa w Bielsku-Białej XIV edycja Jazzowej Jesieni.  

Nie zabraknie znakomitych artystów z całego świata i oczywiście występu Tomasza Stańko  

oraz koncertu jazzu tradycyjnego.

Bielskie Centrum Kultu-
ry w Bielsku-Białej zaprasza 
we wtorek 15 listopada na 
godz. 19 do sali Domu Mu-
zyki na występ Dino Saluzzi 
Group „El Valle de la Infan-
cia”. Saluzzi to argentyński 
bandoneonista, kompozytor, 
improwizator, a albumem „El 
Valle de la Infancia” wraz 
z cała plejadą spokrewnionych 
ze sobą muzyków powraca do 
swoich korzeni, łączenia róż-
nych gatunków muzycznych 
północnej Argentyny – zum-
by, carnavalito, czy chacarery.

Z kolei w środę o godz. 18. 
w koncercie „Food” usłyszy-
my pochodzącego z Norwegii 
multiinstrumentalistę Thomasa 
Strønena (instrumenty perkusyj-
ne, elektronika) oraz brytyjskie-
go saksofonistę Iain Ballamy. 
Tego samego dnia wystąpi też 
Avishai Cohen Quarter w skła-
dzie: Avishai Cohen, trąbka, 
Yonathan Avishai, fortepian, 
Barak Mori, kontrabas, i Na-
sheet Waits, perkusja.

Czwartkowy wieczór roz-
pocznie o godz. 18 Jakob 
Bro Trio, duński gitarzysta 
i kompozytor, najważniej-
szy obecnie reprezentant 
duńskiej sceny jazzowej na 
świecie. Obecnie prowadzi 
trio z Joey Baronem i Tho-
masem Morganem. Właśnie 
w tym składzie miało miej-
sce nagranie nowej płyty, 
której premiera planowana 
jest na jesień 2016.

Głównym punktem będzie 
chyba jednak Tomasz Stańko 
Project, na którym tradycyjnie 
Tomasz Stańko zaprezentuje 
swój premierowy projekt. To-
warzyszyć mu będą David Vi-
relles na fortepianie, Reuben 
Rogers na kontrabasie i Mar-
cus Gilmore na perkusji.

Piątek od godz. 18 nale-
żeć będzie do okrzykniętego 
„wizjonerem obecnej fali”, 
kompozytora, pianisty, mul-

tiinstrumentalisty Craiga Ta-
borna. Po nim wystąpi basista 
Michael Formanek ze swoim 
Michael Formanek Ensemble 
Kolossus, prezentując swoją 
najnowszą płytę „The Di-
stance”, która w tegorocznej 
ankiecie „Downbeat” znala-
zła się w pierwszej dziesiątce 
najlepszych albumów.

Wyjątkowy duet pianisty 
Vijay Iyera i trębacza Wa-
dada Leo Smitha, w premie-
rowym albumie wydanym 
w tym roku przez wytwórnię 
ECM „A Cosmic Rhythm 
With Each Stroke” to z ko-
lei muzyczna propozycja na 
sobotę 19 listopada o godz. 
19. Na zakończenie festiwa-
lu, w niedzielę 20 listopada 
o godz. 18, jak zwykle należy 
nastawić się na koncert jazzu 
tradycyjnego w wykonaniu 
Paul Jones and Digby Fairwe-
ather’s Half Dozen, który gra 
muzykę od dixielandu przez 
hard bop, aż do rhythm and 
bluesa. (R)

kulturA

Argentyńczyk Dino Saluzzi ze swoim rodzinnym zespołem.
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wystawa KuratorsKa
Galeria Bielska BWA zaprasza 

w piątek 28 października na werni-
saż 9. Wystawy Kuratorskiej Biel-
skiej Jesieni 2016, „Odejście” Jagny 
Domżalskiej i Wojciecha Kozłow-
skiego.

Jak wyjaśniają kuratorzy, Jagna Do-
mżalska i Wojciech Kozłowski, „Odej-
ście” to wieloznaczny tytuł, mogący 
odnosić się do pojęcia wystawiennicze-
go, związanego z prezentacją obrazu, 
umożliwiającą oglądanie go i z bliska, 
i z większej odległości. Jednocześnie 
może opisywać sposób kontaktu widza 
z obrazem, świadome oglądanie go tak-
że z oddali. Może też określać sytuację 
samego autora – poszukiwania innych 

możliwości pracy z przestrzenią obrazu, 
wychodzenie w trzeci wymiar, bez rezy-
gnacji z malarskich jakości. Do swojego 
projektu zaprosili Dorotę Buczkowską, 
Tomasza Ciecierskiego, Michała Gayera, 
Agnieszkę Grodzińską, Piotra Łakome-
go, Pawła Matyszewskiego, Sławomi-
ra Pawszaka, Katarzynę Przezwańską, 
Marka Sobczyka, Stacha Szumskiego, 
Małgorzatę Szymankiewicz, Leona Ta-
rasewicza i Weronikę Teplicką.

Podczas wernisażu w piątek 28 
października o godz. 16.30 przewi-
dziane jest oprowadzanie kuratorskie 
z udziałem artystów, uczestniczących 
w wystawie, samo otwarcie zaplano-
wano na godz. 18. Wystawa potrwa 
do 26 grudnia. (BWA)
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Jedna z wystawionych prac Leona Tarasewicza.

spotKania literaCKie w KsiążniCy BesKidzKieJ
Książnica Beskidzka za-

prasza w listopadzie na dwa 
spotkania z literaturą.

Literaturę faktu we wtorek 
15 listopada o godz. 17 pre-
zentował będzie Jacek Hugo-
-Bader, jeden z najlepszych 
twórców polskiego reportażu, 
reporter „Gazety Wyborczej”. 
Przyznaje, że uwielbia Rosję 
i byłe kraje Sojuza, w których 
w sumie spędził prawie cztery 

lata. Na rowerze pokonał całą 
Azję Środkową, pustynię Gobi, 
Chiny, Tybet, a jezioro Bajkał 
przepłynął kajakiem. W zimie 
2007 roku samotnie odbył po-
dróż samochodową z Moskwy 
do Władywostoku, którą opisał 
w zbiorze wybitnych reporta-
ży „Biała gorączka”. W 2011 r. 
ukazały się z kolei jego „Dzien-
niki kołymskie”, owoc także 
samotnej podróży na Kołymę. 

Dwukrotnie uhonorowany na-
grodą Grand Press i głównymi 
nagrodami Stowarzyszenia 
Dziennikarzy Polskich.

Z kolei w następny wtorek 
22 listopada o godz. 17 roz-
pocznie się spotkanie autorskie 
z mistrzem polskiego krymina-
ły w stylu retro, a więc Mar-
kiem Krajewskim. Krajewski 
to filolog klasyczny, specjali-
sta w zakresie językoznawstwa 

łacińskiego, były wykładowca 
Uniwersytetu Wrocławskiego, 
znany przede wszystkim jako 
autor kryminałów o Eber-
hardzie Mocku, pracowniku 
wrocławskiego Prezydium 
Policji z początków XX w. 
Jego książki zostały prze-
tłumaczone na 11 języków, 
w tym angielski, hiszpański, 
niemiecki, francuski, włoski 
i hebrajski. (R)

teatr polsKa w CzeChowiCaCh
Czechowicki Miejski 

Dom Kultury – Kino „Świt” 
zaprasza w listopadzie na 
dwa ostatnie przedstawienia 
z obecnego cyklu „Teatr 
Polska” – w czwartek 17 
listopada „Dzieje grzechu” 
Teatru im. S. Żeromskiego, 
z kolei 25 listopada Teatru 
„Wierszalin” w Supraślu 
„Wziołowstąpienie”.

„Dzieje grzechu” to nie 
tylko ukłon w stronę patrona 
kieleckiego teatru, ale przede 
wszystkim próba zmierzenia 
się z jedną z najciekawszych, 
choć nieco zapomnianych, 
kobiecych postaci w literatu-
rze polskiej. Spektakl wiernie 
podążając za powieściowymi 
losami Ewy Pobratyńskiej, 
jednocześnie odmalowuje 
szereg społecznych niespra-
wiedliwości. Bezlitośnie przy 
tym konfrontuje świat męskiej, 
nierzadko seksualnej, fantazji 
i dominacji z przymusowo 
podległym mu światem ko-
biet. „Dzieje grzechu” to teatr 
epicki, nowoczesny w formie 
i komunikatywny w treści. I, 
co warto podkreślić, jest to cią-
gle jedna z niewielu realizacji 
tej powieści w polskim teatrze.

Z  k o l e i  „ W z i o ł o - 
wstąpienie” to opowieść 
o Podlasiu, krainie, gdzie żyją 
jeszcze „wiary stare”. Spektakl 
przedstawia ludową wiarę 
w nadprzyrodzony dar i moc 
uzdrawiania ziołami. Stanowi 
tym samym rozwinięcie folk-

lorystycznych zainteresowań 
teatru. Autorskie przedsta-
wienie wybitnego reżysera 
Piotra Tomaszuka, znanego 
regionalnej publiczności 
z kierowania bielską „Ba-
nialuką”, nawiązuje styli-
styką do słynnych realizacji 
Teatru Wierszalin, takich jak 
„Wierszalin. Reportaż o koń-
cu świata” i „Turlajgroszek”. 
Spektakl buduje mityczną 
opowieść o przenikaniu się 
światów materialnego i nie-
materialnego, o holistycznej 
naturze wszechświata i czło-
wieka, o nierozerwalnym 
związku człowieka z przy-
rodą, o mocy ziół i ludzkich 
niemocach, zamawianych 
szeptem podczas pełni Księ-
życa.

Spektakle w ramach pro-
jektu „Teatr Polska” zostały 
przygotowane w nawiązaniu 
do przedsięwzięcia Teatru 
Reduta Juliusza Osterwy 
i Mieczysława Limanow-
skiego z okresu Drugiej 
Rzeczpospolitej, kiedy to 
teatr organizował tournées 
spektakli po ziemiach pol-
skich. Przedsięwzięcie miało 
na celu zaktywizowanie śro-
dowisk małych miasteczek 
i przybliżenie mieszkańcom 
najważniejszych osiągnięć 
kultury polskiej w tamtym 
okresie. W ramach „teatru 
objazdowego” zespół Reduty 
przemierzył cały obszar ów-
czesnych ziem polskich. (R)

doCeniona KsięGa BanialuKi
Przedstawienie „Księga 

dżungli” Bielskiego Teatru 
Lalek „Banialuka” zosta-
ło gorąco przyjęte przez 
publiczność 20. Między-
narodowego Fest iwalu 
Współczesnego Teatru Lalek 
dla Dzieci i Dorosłych Báb-
karska Bystrice Tour w Bań-
skiej Bystrzycy na Słowacji.

Przypomnijmy, że „Księ-
ga dżungli” miała swoją 
premierę przed rokiem. Opo-
wiada o dziewczynce, która 
za sprawą „Księgi dżungli” 
Kiplinga zostaje wciągnięta 
do świata zwierząt. Rządzą 
w nim surowe, ale sprawie-
dliwe prawa. Dziewczynka 
na swojej drodze spotka 
wiele istot, z którymi będzie 
musiała się zmierzyć lub je 
oswoić. Jednak najważniejszą 
walkę stoczy sama ze sobą: 
ze swoimi obawami i stra-
chem, a także niepewnością 
i niezdecydowaniem. Przed-
stawienie można obejrzeć 
w piątek 28 października.

Z kolei na 27 listopada 
„Banialuka” przygotowała 
premierę „Szklanej góry” 
Bogumiły Rzymskiej. To 

przedstawienie dla dzieci 
młodszych, wykorzystują-
ce znany motyw baśniowy 
w nowej, bardziej współcze-
snej wersji. Pełna przygód, 
czarów i zaskakujących 
zwrotów akcji opowieść 
o poszukiwaniu przyjaźni 
i miłości w reżyserii Janu-
sza Ryla-Krystianowskie-
go, ze scenografią Joanny 
Braun i muzyką Roberta 
Łuczaka. Wystąpią: Mał-
gorzata Bulska, Katarzyna 
Pohl, Barbara Rau, Lucyna 
Sypniewska, Mateusz Bar-
ta, Tomasz Sylwestrzak, 
Ryszard Sypniewski, Piotr 
Tomaszewski. (R)

„Księga dżungli” spodobała się 
dzieciom na Słowacji.
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odznaKa  
za wspieranie narCiarstwa

Starosta bielski Andrzej 
Płonka został uhonorowa-
ny przez prezesa Polskie-
go Związku Narciarskiego 
Apoloniusza Tajnera presti-
żowym wyróżnieniem.

W s i edz ib i e  Szko ły 
Mistrzostwa Sportowego 
Sportów Zimowych od-
była się 14 października 
uroczystość z okazji Dnia 
Edukacji Narodowej. Jed-
nym z najważniejszych wy-
darzeń spotkania z udziałem 
grona pedagogicznego i tre-
nerskiego placówki było 

uhonorowanie starosty po-
wiatu bielskiego Andrzeja 
Płonki. W imieniu Polskie-
go Związku Narciarskiego 
jego prezes Apoloniusz 
Tajner przekazał Odznakę 
Honorową PZN. Jak za-
znaczył, doceniono w ten 
sposób działalność staro-
sty Płonki na rzecz rozwoju 
narciarstwa w beskidzkim 
regionie, w szczególności 
troskę o bieżące funkcjono-
wanie szkoły stacjonującej 
w Buczkowicach. (R)
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historyCzny medal na sKoCzni
Kwartet reprezentantów Ludowego Klubu Sportowego Klimczok Bystra bardzo udanie zakończył 

sezon letni w skokach narciarskich. Zawodnicy wspomnianego klubu wywalczyli medal w rywalizacji 

drużynowej.

Nigdy wcześniej w mi-
strzostwach Polski w skokach 
narciarskich seniorów na po-
dium nie stawali w drużynie 
podopieczni klubu z Bystrej. 
Tym większą rangę ma osią-
gnięcie, którego na skoczni 
w Wiśle dokonali Piotr Ku-
dzia, Jakub Wolny, Przemy-
sław Kantyka i Bartłomiej 
Kłusek, zdobywający istotne 
szlify sportowego rozwoju 
w SMS Sportów Zimowych 
Szczyrk w Buczkowicach. 
Choć konkurs rozpoczął się 
dla ekipy LKS Klimczok 
niekorzystnie, gdy Kudzia 
osiągnął zaledwie 73 metry, 
szybko dorobek w pierwszej 
serii podreperowali Wolny 
(119 m), Kantyka (121 m) 
i Kłusek (123,5). W finało-
wych próbach Kudzia lądował 
idealnie w punkcie oznacza-
jącym 100 m, ale ponowne 
dalekie próby jego kolegów 
– odpowiednio 123 m, 114 m 
i 126 m – dały lokatę na „pu-
dle” czempionatu.

Dla samych zawodników hi-
storyczny krążek w klubowym 
dorobku nie był szczególnym 
zaskoczeniem. – Po cichu na 
medal liczyliśmy, bo wiedzieli-
śmy, w jakiej jesteśmy formie. 
Ważne, że udało się osiągnąć cel 
– stwierdził po konkursie Jakub 

Wolny. W Wiśle na obiekcie im. 
Adama Małysza triumfowali 
broniąc tytułu zawodnicy AZS 
Zakopane w składzie z indywi-
dualnym mistrzem kraju Macie-
jem Kotem. Srebro przypadło 
ekipie WSS Wisła w Wiśle, 
dla której skakali Aleksander 

Zniszczoł, Paweł Wąsek, To-
masz Pilch i Piotr Żyła. Klub 
z Bystrej brąz zgarnął kosztem 
TS Wisła Zakopane, m.in. z Kle-
mensem Murańką w drużynie, 
których strata wyniosła w osta-
tecznej klasyfikacji 16 punktów. 
Łącznie wystartowało 8 ekip. (R)

Skoczkowie LKS Klimczok Bystra stanęli w Wiśle na najniższym stopniu podium krajowych mistrzostw.
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finisz podBesKidzia  
z nowym trenerem

Pięć meczów, w tym trzy 
w roli gospodarza na Sta-
dionie Miejskim w Bielsku-
-Białej, pozostało jeszcze do 
rozegrania w bieżącym roku 
zespołowi Podbeskidzia. 
„Górale” występują już pod 
wodzą nowego szkoleniowca.

Mecz ze Stalą Mielec na 
otwarcie Stadionu Miejskie-
go był ostatnim, w którym 
bielszczan poprowadził w roli 
trenera Dariusz Dźwigała. 
Gospodarze ku rozczarowa-
niu około 8 tysięcy kibiców 
przegrali 0:1, ponosząc już 
piątą porażkę w trwającym 
sezonie I ligi.

Kilka dni później przed-
stawiono nowego szko-
leniowca, którym został 
Słowak Jan Kocian. Debiut 
wypadł pozytywnie, bo 
„Górale” ograli w Tychach 
miejscowy GKS po bramce 
Damiana Chmiela. Ale po-
nownie zawiedli w konfronta-

cji domowej, tylko remisując 
z Pogonią Siedlce 0:0. Po tym 
spotkaniu Podbeskidzie zna-
lazło się na 9. miejscu w tabe-
li, a trener Kocian stwierdził 
stanowczo: – Musimy jeszcze 
dużo pracować, bo jeśli my-
ślimy o awansie, to konieczna 
jest poprawa w każdej forma-
cji. Potrzebujemy punktów, 
bo w przeciwnym razie dy-
stans w tabeli będzie się po-
większał.

Do zakończenia jesien-
nych rozgrywek pozostał 
jeszcze niespełna miesiąc. 
Bielski zespół czekają w tym 
okresie dwa mecze wyjazdo-
we – z Sandecją Nowy Sącz 
(29 października) oraz MKS-
-em Kluczbork (12 listopada), 
a także trzy w Bielsku-Białej 
– przeciwko Górnikowi Za-
brze (6 listopada), Olimpii 
Grudziądz (19 listopada) 
i Drutex-Bytovii Bytów (26 
listopada). (RED)
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Podbeskidzie musi zacząć wygrywać, jeśli myśli o awansie 
do Ekstraklasy.

dużo sreBra dla Jaworza

Dwie młode mieszkanki 
Jaworza w październiku 
osiągnęły znaczącej rangi 
sukcesy sportowe. Olim-
pijka Justyna Kaczkowska 
przywiozła srebrne medale 
z mistrzostw Europy w ko-
larstwie torowym, w krajo-
wej rywalizacji doskonale 
spisała się zaś uprawiająca 
karate Anna Kowalska.

O błyskawicznym rozwoju 
talentu Justyny Kaczkowskiej 

na stronach „Gazety Beskidz-
kiej” pisaliśmy w jednym 
z wcześniejszych wydań 
tegorocznych, nawiązując 
do wyjazdu zawodniczki na 
Igrzyska Olimpijskie do Rio 
de Janeiro. Tam zebrała ko-
lejne doświadczenia, które 
służą jej w dalszych startach 
na kolarskich torach.

W październiku młoda ja-
worzanka przypomniała o so-
bie, prezentując znakomitą 
formę podczas mistrzostw Eu-

ropy w kolarstwie torowym. 
W podparyskim Saint-Quen-
tin-en-Yvelines dwukrotnie 
stanęła na podium. Srebrne 
medale, równoznaczne z ty-
tułami wicemistrzyni Stare-
go Kontynentu, Kaczkowska 
zdobyła indywidualnie i dru-
żynowo, odpowiednio w wy-
ścigach na 3 i 4 kilometry 
na dochodzenie.

Coraz śmielej w rywali-
zacji z innymi zawodniczka-
mi poczyna sobie natomiast 

Anna Kowalska. Piętnasto-
latka z Jaworza duże umie-
jętności potwierdziła podczas 
młodzieżowych mistrzostw 
Polski w karate WKF, które 
w dniach 15-16 paździer-
nika z udziałem ponad 300 
uczestników przeprowadzono 
w Białymstoku. Jaworzanka 
w klubowych barwach biel-
skiego Atemi wywalczyła 
srebro w konkurencji kata 
indywidualne juniorek młod-
szych. (M)

Anna Kowalska.Justyna Kaczkowska. 
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wyBitna siatKarKa patronuJe szKole
Z każdym kolejnym rokiem dynamicznie rozwija się Szkoła Mistrzostwa Sportowego Polskiego Związku Piłki Siatkowej w Szczyrku. Na wstępie obecnego roku 

szkolnego placówka zyskała patrona w osobie znakomitej polskiej siatkarki, nieżyjącej Agaty Mróz-Olszewskiej.

Nadanie imienia szko-
le było jednym z punktów 
uroczystości w Centralnym 
Ośrodku Sportu w Szczyrku. 
Stosowną uchwałę odczytał 
wiceprezes PZPS Paweł Pap-
ke, akt ten przyjęły w imieniu 
całej szkolnej społeczności 
dwie uczennice – Agata Mi-
chalewicz i Aleksandra Żu-
rawska. Wszyscy zgodnie 
podkreślali, że placówka sta-
cjonująca w Szczyrku zyskała 
patrona w szczególnej postaci. 
– Już przy przeprowadzce do 
Szczyrku taki pomysł narodził 
się w mojej głowie i żadnego 
uzasadnienia szukać nie musia-
łem. Mam pełne przekonanie, 
że imię Agaty Mróz-Olszew-
skiej będziemy nosić dumnie 
– stwierdził dyrektor Grze-
gorz Wagner.

Jak ważnej rangi to wyda-
rzenie świadczy choćby to, iż 
zmarła w 2008 roku siatkarka 
znalazła się w słowach szkol-
nego hymnu – „Agata Mróz-
-Olszewska przykładem świeci 
nam”, skomponowanego przez 
uczennicę Aleksandrę Grykę. 
Sylwetkę wybitnej reprezen-
tantki Polski zaprezentowano 
poprzez wzruszającą prezen-
tację, traktującą o życiu siat-
karki. (RAF)
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piłKarsKi memoriał
Sportowa społeczność 
gminy Kozy po raz kolej-
ny pamiętała o tragicz-
nie zmarłych młodych 
zawodnikach Konradzie 
i Patryku, rozgrywając 
memoriałowy turniej pił-
karski.

Zanim rozpoczęły się do-
roczne zmagania, uczestnicy 
wydarzenia udali się na po-
bliski cmentarz. Tu wspólnie 
odmówili krótką modlitwę 
w intencji chłopców, zapali-
li symboliczne znicze i zło-
żyli kwiaty na ich grobie. 
Następnie w hali Centrum 
Sportowo-Widowiskowe-
go w Kozach rywalizowali 
w ramach IV Memoriału 
Konrada i Patryka. Spośród 
pięciu zespołów złożonych 
z zawodników rocznika 2007 
– miejscowego CSW Kozy, 
KS Bestwinka, Zapory Po-
rąbka, Pasjonata Dankowice 
i GLKS-u Wilkowice – naj-

lepsi okazali się ci ostatni. 
Żaki z Wilkowic w koń-
cowej tabeli z kompletem 
zwycięstw wyprzedziły na 
podium ekipy z Dankowic 
i Bestwinki. Kolejne lokaty 
zajęli gospodarze oraz dru-
żyna z Porąbki.

Podczas turnieju przepro-
wadzono szereg atrakcyjnych 
konkurencji sportowych dla 
młodych piłkarzy. Emocje 
wśród zawodników i licznie 
zgromadzonej publiczności 
wzbudził zwłaszcza konkurs 
żonglowania piłką, w którym 
najlepszy wynik osiągnął ko-
zianin Krzysztof Maślanka. 
Nie zabrakło także nagród 
rzeczowych za memoriało-
we wyczyny. Najlepszym 
bramkarzem uznano Nor-
berta Zioło z wilkowickiej 
ekipy, zaś piłkarzem jego 
kolegę klubowego Patryka 
Walczaka. Najwięcej 8 goli 
strzelił Kamil Sznajder z Pa-
sjonata. (MA)

W części artystycznej szkolnego święta uczennice zaprezentowały „Mit o powstaniu 
szkoły”, z przymrużeniem oka oddający żmudny proces doskonalenia umiejętności 
sportowych.
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– To wzruszający hołd Agacie. Dzięki jej osobie w roli patronki 
będziecie nie tylko świetnymi sportowcami, ale i dobrymi ludź-
mi – podkreślił Jacek Olszewski, mąż zawodniczki, zwracając 
się do młodych podopiecznych placówki. 

W uroczystości uczestniczyły także słynne „Złotka”, koleżanki Agaty Mróz-Olszewskiej z kadry Polski, które rozegrały pokazowy 
mecz z uczennicami. Kibice na parkiecie zobaczyli Magdalenę Śliwę, Dorotę Świeniewicz, Małgorzatę Niemczyk, Marię Liktoras, 
Dominikę Leśniewicz, Annę Miros i Sylwię Pycię.

Wyjątkowy charakter miało pasowanie nowych uczennic SMS PZPS, które otrzymały medal, musiały 
także wykonać symboliczne odbicie piłki.

sport w liCzBaCh

95 lat
istnienia świętował w październiku Miejsko-Robotniczy 

Klub Sportowy Czechowice-dziedzice. Uroczystość 

rozpoczęła się mszą świętą, następnie w dworku Eureka 

odbyło się spotkanie pokoleń. Rys historyczny klubu 

zaprezentował kapitan drużyny piłkarskiej Mateusz 

Żyła. Potem uhonorowane zostały osoby – działacze, 

przedstawiciele władz samorządowych, czy sponsorów 

i partnerów – którzy przyczynili się na przestrzeni lat 

do rozwoju świętującego jubilata, m.in. prezes MRKS-u 

Krzysztof Adamiec odebrał list gratulacyjny i puchar wraz 

z monografią oraz medalem pamiątkowym Śląskiego 

Związku Piłki Nożnej. Wszyscy przybyli na jubileusz 

podziwiać mogli imponującą, bliskotrzystustronicową 

k ronikę k lubu,  z łożoną z  wycinków prasowych, 

dotyczących MRKS-u od lat 30. minionego wieku 

począwszy.

Istnienie klubu w Czechowicach-dziedzicach sięga 

roku 1921, co czyni go jednym z tych, które w regionie 

beskidzkim mogą poszczycić się najbardziej bogatymi 

tradycjami. Przed laty czechowicki klub prowadził wiele 

sekcji sportowych, obecnie jego barw bronią piłkarze, 

którzy walczą o powrót w szeregi IV ligi. Jak podkreśla 

prezes Adamiec, najistotniejsze znaczenie ma to, iż klub 

przezwyciężył trudności natury finansowo-organizacyjnej, 

optymistycznie spoglądając dziś w przyszłość. Widoczna 

jest także tendencja stawiania na utalentowaną 

czechowicką młodzież, która docelowo ma decydować 

o sile zespołu.
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piłKa w reGionie ma potenCJał
O futbolu, przede wszystkim w wymiarze lokalnym, w roku 40-lecia działalności Beskidzkiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej 

rozmawiamy z jego prezesem Czesławem Biskupem.

REDAKCJA: Okręgowy Związek 
Piłki Nożnej w Bielsku-Białej 
świętuje w tym roku jubile-
usz 40-lecia. Dla beskidzkie-
go środowiska futbolowego 
to chyba znaczącej rangi 
wydarzenie?
CZESŁAW BISKUP: Myślę, że dla 
każdej firmy, czy organiza-
cji taka rocznica jest czymś 
wartościowym, a przy okazji 
potwierdzającym słuszność i 
potrzebę jej funkcjonowania. 
Powstanie Okręgowego Związ-
ku Piłki Nożnej w 1976 roku 
zbiegło się w czasie z podzia-
łem administracyjnym kraju 
i utworzeniem województwa 
w oparciu o miasto Bielsko-
-Biała. Centrala polskiej piłki 
zdecydowała wówczas, że w 
każdym mieście wojewódz-
kim taki związek powinien 
nadzorować wszystko to, co 
na danym obszarze dotyczy 
futbolu. Pierwszym prezesem 
został Józef Ciszewski, który 
przez wiele lat z powodzeniem 
przewodził działalności OZPN, 
a od grudnia 1981 r. Beskidz-
kiego Okręgowego Związku 
Piłki Nożnej. Dodam, że wte-
dy związek obejmował znacz-
nie szerszy teren prowadzenia 
rozgrywek. Bo oprócz dzisiej-
szych powiatów, bielskiego, 
cieszyńskiego i żywieckiego, 
obejmował także część Mało-
polski z wiodącymi miastami, 
jak Oświęcim, czy Wadowice.

Uważa pan, że na przestrzeni 
lat, przede wszystkim już po 
utraceniu przez Bielsko-Białą 
statusu miasta wojewódzkie-
go, BOZPN okazał się rzeczy-
wiście potrzebny?

W 1999 r. od związku 
faktycznie odłączone zostały 
kluby z terenów powiatów 
oświęcimskiego i wadowic-
kiego, niebawem utworzono 
także trzy podokręgi, którym 
przekazano nadzór nad ligami 
niższych szczebli, od klasy 
A poczynając. Co nie oznacza 
oczywiście, że BOZPN prze-
stał odgrywać tu rolę nadrzęd-
ną i bardzo istotną dla rozwoju 
piłki nożnej w regionie. Mó-
wię to dziś jako prezes związ-
ku, wybrany niedawno na 
czwartą kadencję, ale przecież 
wcześniej też obserwowałem 
związek, w tym wypadku jako 
wiceprezes oraz przewodniczą-
cy wydziału szkolenia. Cha-
rakter związku generalnie się 
nie zmienił, natomiast widać 
ewolucję w kierunku położenia 
akcentów na kwestie dotyczące 
szeroko rozumianego szkole-

nia. Pomagamy w tym wzglę-
dzie trenerom w zdobywaniu 
dodatkowych kwalifikacji po-
przez organizowanie kursów 
doszkalających. Poza tym pro-
wadzimy rozgrywki na naszym 
terenie i z tym wiąże się szereg 
codziennych obowiązków.

Jak wygląda ta codzienność 
w beskidzkim związku pił-
karskim?

Jak wspomniałem, główne 
zadanie wiąże się z organizacją 
rozgrywek szczebla ligi okrę-
gowej oraz grup młodzieżo-
wych. I tu musimy być bardzo 
elastyczni. Kiedyś ustalaliśmy 
terminarze i było jasne, jakie 
kluby do danej rywalizacji 
przystąpią. Dziś bywa z tym 
różnie, do końca czekamy, 
kto tak naprawdę się zgłosi do 
określonej ligi. Wielu klubów 
nie stać dziś na prowadzenie 
ciągłego szkolenia w kolejnych 
rocznikach. Stąd ważne, by 
rozgrywki dopasować do ich 
możliwości i oczekiwań.

Znaczącym ułatwieniem 
w kwestiach formalnych jest 
system Extranet, który pozwo-
lił na zrezygnowanie z papie-
rowych kart zawodników. 
Weryfikacja odbywa się dziś 
na podstawie list z systemu 
i dokumentu potwierdzającego 
tożsamość zawodnika. Z Extra-
netu korzystają także sędzio-
wie, którzy krótko po meczu 
mają obowiązek wprowadzenia 
wyniku. To niewątpliwie zmia-
ny pozytywne, bo ograniczają 
ilość papierów, choć wyko-
nywana praca w dużej mierze 
przeniosła się do komputera.

Wspomniał pan o proble-
mach beskidzkich klubów. 
Rzeczywiście daje się to od-
czuć?

Niestety, tak. Obecnie 
prowadzenie klubu jest trud-
niejsze, niż kiedyś. W wie-
lu miejscowościach gminy 
włączyły się w utrzymanie 
obiektów sportowych, ale już 
pomoc finansowa w zakre-
sie szkolenia młodzieży nie 
wszędzie jest wystarczająca. 
Nie wspomnę już o seniorach, 
którzy w niektórych gminach 
są traktowani trochę, jak zło 
konieczne. Zadaniem preze-
sów klubów jest więc ciągłe 
poszukiwanie dodatkowych 
środków poprzez rozmowy ze 
sponsorami. To też ma swoje 
plusy, ale przede wszystkim 
wtedy, gdy klub jest sponso-
rowany przez kilka firm. Wa-
riant jednego strategicznego 

sponsora nie sprawdził się, 
czego przykładem mogą być 
Koszarawa Żywiec, Skałka 
Żabnica, czy Zapora Porąbka. 
Gdy chęć wykładania pienię-
dzy na piłkę skończyła się, 
kluby popadły w ogromne ta-
rapaty i w zasadzie z tego po-
ważnego futbolu na wyższym 
poziomie na jakiś czas znik-
nęły.

A utalentowana młodzież, 
której w regionie przecież 
nie brakuje?

Przekonujemy kluby do 
tego, że szkolenie młodzieży 
to podstawa. Czasami pro-
blemy finansowe wychodzą 
na dobre, bo gdy klubów nie 
stać na sprowadzanie zawod-
ników, zaczynają inwestować 
w wychowanków. A powrót 
do szkolenia od najmłodszych 
roczników to absolutnie prio-
rytetowa kwestia. Dlatego jako 
związek dajemy preferencyjne 
warunki przy zgłaszaniu mło-
dych zawodników, organizu-
jemy też turnieje żaków, by 
wspomóc szkolenie w klubach. 
Sam trening pomaga w docho-
dzeniu do pewnego poziomu, 
natomiast możliwość rywaliza-
cji w gronie rówieśników daje 
kolejny krok w piłkarskim roz-
woju.

Cieszy mnie, że stawianie 
na młodzież jest coraz bardziej 
powszechne. To potrzebne, 
bo współcześnie młode osoby 
mają wiele innych alternatyw, 
które ze sportem nie mają 
nic wspólnego. Nasz region 
charakteryzuje się tym, że 
zdolnej młodzieży w nim nie 
brakuje. Trzeba zadbać o to, 
aby spokojnie budować dro-
gę młodego piłkarza. Trudno 
oczywiście ingerować w sy-
tuację, gdy kluby proponują 
młodym zawodnikom duże 
pieniądze. Najbardziej boli, 
kiedy utalentowanego piłka-
rza nie jesteśmy w stanie tu na 
miejscu zatrzymać. Krokiem 
w dobrą stronę jest propo-
zycja współpracy z klubami 
niższych lig, która wyszła od 
prezesa Podbeskidzia Tomasza 
Mikołajko. Zobaczymy, jak to 
wyjdzie w praktyce.

Wspomniał pan o Podbe-
skidziu. W Bielsku-Białej 
nie mamy już Ekstraklasy, 
a czy „Górale” mogą do niej 
szybko powrócić?

Start obecnego sezonu był 
dla Podbeskidzia bardzo dobry, 
choć bielski stadion dalej nie 
sposób odczarować. Potencjał 
w drużynie na pewno jest. 
Uważam, że ruch ze zmianą 

trenera może dopomóc w po-
układaniu zespołu tak, aby grał 
dobrze zarówno u siebie, jak 
i na wyjeździe. Zwycięstwa 
domowe są podwójnie ważne, 
bo kibice chcą przychodzić 
oglądać pozytywne występy. 
Wyniki przekładają się na fre-
kwencję. Cóż z tego, że zespół 
walczył, kiedy efektów nie 
było widać? Brakowało kon-
cepcji, pomysłu na rozgrywa-
nie akcji.

Fajnie byłoby wrócić do 
Ekstraklasy. To powód do 
dumy dla wszystkich, także 
BOZPN, że drużyna stąd wy-
stępuje w piłkarskiej elicie. 
Zresztą nie mamy się czego 
wstydzić, bo gdy spojrzymy 
na III, czy IV ligę to beskidz-
kie zespoły nie tylko utrzymują 
się na swoich poziomach, ale 
i stanowią o sile rozgrywek. To 
dobitnie świadczy o potencjale 
piłkarskim w tym regionie.

Trwa drugi sezon, w którym 
liga okręgowa ma sponso-
ra tytularnego.

Na tym szczeblu mało kto 
może się poszczycić pozyska-
niem środków całościowo na 
rozgrywki. To nas na pewno 
wyróżnia. Cieszy, że firma 
Profi Credit zdecydowała 
się zaangażować finansowo 
w pomoc klubom, które z kolei 
ten fakt doceniają. W jakimś 
stopniu jest to dla nich pomoc. 
Tym bardziej, że cała kwota 
z tytułu sponsoringu zostaje 
przekazana właśnie na kluby.

Skoro mówimy o pozyty-
wach, to warto wspomnieć, że 
odciążyliśmy kluby w zakre-
sie płacenia sędziom za mecze. 
Jako jedyny okręgowy związek 
wzięliśmy tę kwestię na siebie, 
choć środki dysponowane są 
z funduszy klubów. Sędzio-
wie raz w miesiącu otrzymują 
wypłatę stosowną do ilości 
meczów, które prowadzili. 
Dzięki temu uregulowane zo-
stały relacje między kierowni-
kami drużyn a sędziami. Kluby 
są z tego wyłączone, więc nie 
ma żadnych sytuacji, które mo-
głyby wzbudzać jakieś wątpli-
wości.

A nowa siedziba BOZPN? 
Mówiło się, że związek tra-
fi na nowo otwarty Stadion 
Miejski, ale tak się nie stało.

Otrzymaliśmy propozycję 
z Bielsko-Bialskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji, aby z ul. 1 
Maja 47, gdzie przez ostatnie 
lata związek miał siedzibę, 
przenieść się na stadion. Ofe-

rowane powierzchnie – trzy 
pomieszczenia po 14 mkw. 
każde – nie zabezpieczały na-
szych potrzeb. Komfort pracy 
mielibyśmy tu mocno ograni-
czony, choćby z racji meczów, 
które na stadionie odbywają się 
również w tygodniu. Musieli-
byśmy wówczas dostosować 
nasze godziny pracy do wyda-
rzeń na stadionie, a na to nie 
możemy sobie pozwolić. Poza 
tym miasto nie wykazywało 
zdecydowanej chęci w temacie 
przenosin BOZPN na stadion. 
Trafiliśmy ostatecznie do kom-
pleksu sportowego przy ulicy 
Widok 12, gdzie przez ostat-
nie lata swoje lokum miało TS 
Podbeskidzie. Do dyspozycji 
mamy ok. 100 mkw., siedzibę 
znalazł tu również Podokręg 
Bielsko-Biała. Istotne zna-
czenie ma możliwość łatwego 
dojazdu i zaparkowania samo-
chodu. Dla mnie osobiście to 
taki sentymentalny powrót do 
miejsca, w którym stacjonuje 
BBTS – klub, z którego wywo-
dzę się jako zawodnik, trener 
i działacz.

Kibice piłkarscy także 
w naszym regionie bardzo 
interesują się meczami re-
prezentacji Polski. Czy ocze-
kiwania słusznie są większe 
po udanych Mistrzostwach 
Europy? Ostatnie występy 
nie napawają optymizmem.

Rzeczywiście wszyscy li-
czyliśmy, że reprezentacja wej-
dzie w eliminacje z większym 
animuszem. Mecz w Kazach-
stanie pokazał, że nie będzie 
łatwo, z Duńczykami to po-
twierdził, a już ten z Armenią 
mógł przyprawić o zawał ser-
ca. Trudno być do końca za-
dowolonym z postawy kadry, 
która włączając w to medialne 
zamieszanie, dotyczące za-
chowania kadrowiczów, prze-
chodzi trudny moment. Aby 
reprezentacja szła do przodu, 
wymaga stałej modyfikacji. 
Oczekiwania wzrosły i zawod-
nicy muszą mieć tego świado-
mość. Ale uważam, że ekipę 
trenera Adama Nawałki stać 
na stabilizację poziomu, gwa-
rantującego regularny udział 
w najważniejszych imprezach 
piłkarskich. Teraz oczekujemy 
awansu na Mistrzostwa Świata 
i wcale nie dlatego, że na Euro 
reprezentacja Polski wypadła 
nieźle, ale ponieważ w polskiej 
piłce tkwi duży potencjał, któ-
ry oby udało się wyzwolić.

Rozmawiał: MARCIN NIKIEL
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