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sport

Ruszyły zajęcia w ramach Klubu 
Dziecięcego „Karol” w Pisarzowi-
cach, którymi już objętych zosta-
ło piętnaścioro dzieci. W połowie 
listopada placówka, mająca cha-
rakter żłobka, została uroczyście 
otwarta. Do uruchomienia pla-
cówki gmina przygotowywała się 
od maja, zaadaptowano pomiesz-
czenia na parterze budynku OSP 
w Pisarzowicach, na zewnątrz 
urządzono plac zabaw, wykonano 
ogrodzenie oraz ścieżki.
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powiat BielsKi
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czarni na mistrza

gmina Jaworze
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auto dla Bezpieczeństwa

gmina Bestwina
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Jesień w parKu

gmina Kozy
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ptaszeK pod BudKę

czyste BesKidy
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dzieci pod opieKą Karola
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Jury tegorocznego konkursu „Kozy, kozianie – zapis 
subiektywny” nie miało łatwego zadania. Kilkunastu 
autorów zgłosiło 25 prac na wysokim poziomie arty-
stycznym, w tym jeden tryptyk. Największe wrażenie 
wywarła praca „Jesień w Parku w Kozach” autorstwa 
Dawida Zawiły, nagrodzono również „Jesienną aurę 
Pałacu” Sylwii Trojak.
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cieszynianKa dla Jaworza
Zygmunt Podkówka z Jaworza otrzymał tegoroczny Laur Srebrnej Cieszynianki. Uroczystość odbyła się 

tradycyjnie 11 listopada w cieszyńskim teatrze.

Zygmunt Podkówka to jeden z pasjo-
natów tradycji, który w latach 90. XX w. 
wpadł na pomysł zagospodarowania swo-
jego ogrodu. Od tej pory nieustannie gro-
madzi eksponaty, rozbudowując założony 
przez siebie skansen. Miejsce to szybko 
stało się celem wycieczek, połączonych 
z możliwością zdobycia wiedzy na temat 
dawnego życia mieszkańców Śląska Cie-
szyńskiego oraz tutejszych zwyczajów.

W skansenie znalazło schronienie 
wiele przedmiotów, które gospodarz 
uratował przed zapomnieniem i znisz-
czeniem. Do zebranych i samodzielnie 
odnowionych eksponatów należą stare 
narzędzia rolnicze, sprzęty używane 
w dawnych gospodarstwach domowych, 
wytwory sztuki ludowej oraz szereg in-
nych przedmiotów. Skompletowany tu 
sprzęt, narzędzia, czy naczynia, pozwa-
lają na zademonstrowanie, jak tradycyj-
nie wyrabia się masło, czy też jak kiedyś 
mełło się zboże w żarnach. Gospodarz 
znany jest też ze swego talentu gawę-
dziarskiego, co sprawia, że opowieści 
o zgromadzonych przez niego przed-

miotach są niezwykle barwne. Jest to 
także miejsce służące edukacji i często 
odwiedzane przez wycieczki szkolne.

Wieść o inicjatywie Zygmunta Pod-
kówki zdążyła wyjść poza granice Pol-
ski, co zapoczątkowało stałą współpracę 
z podobnymi pasjonatami oraz ośrodkami 

w Europie. Jak podkreśla wójt Jaworza 
Radosław Ostałkiewicz, skansen Zyg-
munta Podkówki służy nie tylko ekspo-
zycji starych sprzętów, ale także stanowi 
tętniące życiem lokalne centrum kultury. 
Z kolei sam twórca deklaruje, że chce, aby 
to było miejsce otwarte na rozmaite inicja-
tywy związane z kulturą ludową, podczas 
których spotykają się ludzie pielęgnujący 
tradycję i zafascynowani folklorem.

W 2002 r. Zygmunt Podkówka został 
radnym Rady Gminy Jaworze, w tym 
okresie przyczynił się do powołania 
dwóch zespołów muzycznych – kapeli 
podwórkowej „Jaworek” oraz Orkiestry 
Dętej „Glorieta”. Pomagał też w nawią-
zaniu współpracy z gminami czeskimi, 
słowackimi oraz węgierskimi. Przewod-
niczył powstałemu w 2004 r. Społecznemu 
Komitetowi Obrony Demokracji, który 
w 2007 r. przekształcił się w Stowarzy-
szenie „Nasze Jaworze”. W 2014 r. zo-
stał uhonorowany najwyższym gminnym 
odznaczeniem „Zasłużony dla Rozwoju 
Jaworza”. (R)

AktuAlności

Kadry
z państwowym odznaczeniem
BOguSłaWa BOehN,
przewodnicząca Koła gospodyń Wiejskich w Kozach,

otrzymała z rąk wojewody 
śląskiego Jarosława Wieczor-
ka Srebrny Krzyż Zasługi jako 
wyraz uznania za aktywność 
społeczną i samorządową w 
gminie Kozy.
Bogusława Boehn jest nie-
zwykle energiczną osobą, 
która od lat siedemdzie-
siątych ubiegłego stulecia 
współorganizuje różne akcje 
na rzecz wsparcia lokalnej 
społeczności. Jest inicjator-
ką i organizatorką gminnych 
konkursów na najlepszy ogród kwiatowy. Wspiera warsztaty kulinar-
ne dla dzieci, doroczny Przegląd Pieśni Patriotycznej, współtworzy 
„Warsztaty dożynkowe”. Włącza się również aktywnie w przygotowa-
nia „Wigilii dla samotnych”, paczek świątecznych dla najuboższych i 
pomocowych dla dzieci na ukrainie. gospodyni z Kóz bliskie są także 
akcje charytatywne, prowadzone przez akcję Katolicką i działalność 
religijna. Jest członkinią Straży honorowej Najświętszego Serca Pana 
Jezusa w miejscowej parafii, sprawuje osobistą opiekę nad tutejszym 
sanktuarium, tzw. grotą Matki Boskiej.
Nie zapomina o swoich starszych koleżankach, które chętnie odwiedza i 
w razie potrzeby im pomaga. – Robię to wszystko naturalnie z potrzeby 
serca. Życzliwość i serdeczność wynosi się z domu rodzinnego i dokładnie 
tak jest w moim przypadku – mówi z radością w głosie uhonorowana 
państwowym odznaczeniem Bogusława Boehn. (Ma)
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region w liczBach

wspólnie obchodziły 3 listopada święto myśliwych, 
przypadające w dzień św. Huberta. Członkowie kół 
łowieckich „Ślepowron” z Rudzicy, „Knieja” z Zabrzega, 
„Hubertus” z Międzyrzecza oraz „bażaniec” z Czechowic-
dziedzic zebrali się w leśnej dolinie Św. Wendelina w 
Rudzicy. Łowiecką atmosferę stworzyli sygnaliści koła 
„Ślepowron”, którzy przed pocztami sztandarowymi kół 
łowieckich wygrywali na trąbkach i rogach myśliwskie 
melodie.

4 koła łowieckie

Gminna Biblioteka Publiczna Wilamowice

Rzadkie połączenie – podróżnik i autor książek 
dla dzieci Łukasz Wierzbicki w Gminnej bibliotece 
Publicznej w Wilamowicach opowiadał czytelnikom 
– głównie najmłodszym – o tym, jak można obie 
pasje ze sobą połączyć.

wyłowione w sieci
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czułość czechów
Od października w Bielsku-
-Białej trwa Festiwal Kultury 
Czeskiej „Czuli Barbarzyń-
cy”. Goście, zarówno z Pol-
ski, jak i z Czech, opowiadają 
głównie o literaturze, ale 
w programie znalazły się 
także spotkania na temat 
muzyki i historii.

Cykl „Czuli barbarzyńcy” 
zapoczątkowało w 2012 r. biel-
skie Kolegium Nauczycielskie, 
a po jego likwidacji organiza-
torzy tę funkcję powierzyli 
powołanemu przez nich wio-
sną Stowarzyszeniu „Czuli 
barbarzyńcy – razem dla Eu-
ropy Środkowej”. Tegorocz-
ny cykl rozpoczęło spotkanie 
z Aleksandrem Kaczorowskim, 
autorem biografii Bohumila 
Hrabala i Vaclava Havla. Po-
tem Bielsko odwiedził Mariusz 

Surosz, który w swojej ostat-
niej książce „Ach, te Czeszki”, 
przedstawiając losy kilkunastu 
czeskich kobiet, w tle ukazał 
historię naszych południo-
wych sąsiadów.

Nie zabrakło także samych 
autorów czeskich, w tym 
obecnie jednych z najpopular-
niejszych, m.in. Jana Novaka 
i Petry Hulovej. Na zakończe-
nie tegorocznego Festiwalu, 
7 grudnia, do Bielska-Białej 
przyjedzie jeszcze jedna znana 
przedstawicielka czeskiej lite-
ratury – Radka Denemarkova.

W programie nie zabrakło 
także innych tematów. Gościem 
spotkania „Pomiędzy nami. 
Polacy i Czesi w wieku XX 
i współcześnie” był wieloletni 
korespondent czeskiej telewizji 
w Polsce Miroslav Karas, zaś 
o polskich śladach w czeskiej 

piosence opowiadała znana 
m.in. z radiowej Trójki Teresa 
Drozda. Uzupełnieniem festiwa-
lu była organizowana wspólnie 
z Akademią Techniczno-Huma-
nistyczną konferencja naukowa.

Festiwal zyskał sobie w re-
gionie spore grono miłośni-
ków, bielski cykl jest uważany 
za najlepszą tego typu imprezę 
w Polsce. Organizatorzy zapo-

wiadają, że w 2017 r. odbędzie 
się kolejna edycja.

Relacje z poszczególnych 
spotkań przeczytać można 
na stronie Stowarzyszenia – 
www.czulibarbarzyncy.net.pl.

Realizacja tegorocznego 
festiwalu była możliwa dzię-
ki wsparciu finansowemu 
Ministerstwa Spraw Zagra-
nicznych. (JZ)

Cykl „Czuli barbarzyńcy” zapoczątkowało w 2012 r. bielskie Kolegium 
Nauczycielskie.
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Brąz BestwinianKi
Mimo niedyspozycji agnieszka Chwałek, biegaczka z Bestwi-
ny, wywalczyła brązowy medal w biegu ulicami hiszpańskiej 
Walencji.
agnieszka Chwałek z Bestwiny, z grupy RyTM Czechowice-Dzie-
dzice, na wyjazdowym biegu w Walencji 20 listopada zmagała 
się z grypą. Choć choroba sprawiła, że biegaczka nie czuła się w 
pełni dysponowana, to jednak zdołała zdobyć trzecie miejsce 
w kategorii młodzieżowej maratonu. Czas 3:44:19 okazał się 
być rekordem życiowym dwudziestoletniej lekkoatletki.
Na mecie przyznała, że to najważniejszy start w jej życiu, za-
razem najbardziej bolesny. – Na metę wbiegłam resztkami sił 
– powiedziała portalowi bestwina.pl. – gdybym była w lepszej 
formie, z pewnością powalczyłabym jeszcze mocniej – dodała.
Tegoroczna impreza zgromadziła ok. 23 tys. uczestników, 
w tym 16,5 tys. w biegu głównym i kilka tys. w biegu na 
10 km. (ReD)

Fo
to

: B
eS

tw
in

a.
pl



LISTOPAD 2016

BESKIDZKA
gazeta 3

www.gazetabeskidzka.pl 

święto niepodległeJ
Narodowe Święto Niepodległości w całym regionie miało uroczysty charakter. Władze gmin, posłowie, a także miejscowe stowarzyszenia i organizacje oddali 

hołd tym wszystkim, którzy swoim życiem przyczynili się do odzyskania przez Polskę niepodległości.

wydArzeniA

W gminie Bestwina wójt artur Beniowski oraz delegacje samorządowe i stowarzyszenia uczcili pamięć Polaków 
walczących o niepodległość pod pomnikiem Ofiarom wojen i nienawiści na cmentarzu w Kaniowie.

Fo
to

: m
at

er
ia

ły
 u

G 
Ja

Sie
ni

ca

W Jasienicy tradycyjnie wieniec od władz gminy wójt Janusz Pierzyna i przewodniczący Rady gminy Jan Batelt 
złożyli pod pomnikiem Poległych za ojczyznę. gminne uroczystości połączono w tym roku z przekazaniem do 
podziału bojowego wozu dla OSP Świętoszówka.
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Bestwina Jasienica

Kozy

W Kozach uroczystości rozpoczęły się pod tablicą Ofiar II wojny światowej i systemów totalitarnych na placu przed 
kościołem. Kwiaty złożył m.in. wójt Krzysztof Fiałkowski.
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Kwiaty pod tablicą pamiątkową w Kozach złożyli także 
poseł Jacek Falfus i wicestarosta bielski grzegorz 
Szetyński.

W Jaworzu z okazji Narodowego Święta Niepodległości władze samorządowe z wójtem Radosławem Ostałkiewi-
czem, przedstawiciele stowarzyszeń i instytucji oraz mieszkańcy złożyli wiązanki kwiatów pod pomnikami Józefa 
Piłsudskiego oraz Ofiar drugiej wojny światowej.

Fo
to

: m
at

er
ia

ły
 o

pG
 Ja

w
or

ze

Jaworze

Po mszy świętej w Pisarzowicach poczty sztandarowe, delegacje władz samorządowych i organizacji społecznych 
udały się na cmentarz pod pomnik Poległych podczas I i II wojny światowej. Kwiaty złożył m.in. burmistrz Marian Trela.
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Posłanka Mirosława Nykiel 11 listopada wzięła udział w 
uroczystościach pod pomnikiem na cmentarzu Wojska 
Polskiego w Bielsku-Białej, a także w Pszczynie na placu 
Zwycięstwa i Wolności.
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W uroczystościach w łodygowicach w przeddzień Świę-
ta Niepodległości wziął udział poseł grzegorz Puda. Naj-
pierw kwiatami, złożonymi pod pomnikiem Obrońców 
Ojczyzny, i apelem Poległych uczczono pamięć Polaków, 
walczących o niepodległość, następnie uczestnicy wzięli 
udział w akademii w Domu Kultury.
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Poseł Stanisław Pięta wziął udział w uroczystościach 
Święta Niepodległości w Cieszynie, gdzie kwiaty 
złożono pod Pomnikiem Niepodległości przy Liceum 
Kopernika, pod tablicą upamiętniającą powołanie 
Rady Narodowej dla Księstwa Cieszyńskiego oraz pod 
Pomnikiem Legionistów.
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W Pisarzowicach wszystkim osobom, wchodzącym do kościoła św. Marcina, młodzież szkolna przypinała 
okolicznościowe biało-czerwone kokardki.
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cieszyn łodygowice

Kozy pszczynawilamowice
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wydArzeniA

Koncert dla patryKa

Ponad 25 tys. zł zebrano pod-
czas jubileuszowego koncertu 
charytatywnego w Czechowi-
cach-Dziedzicach. Pieniądze 
wspomogą leczenie i rehabi-
litację cierpiącego na dzie-
cięce porażenie mózgowe 
8-letniego Patryka Kukli. 
Wydarzenie zorganizowało 
już po raz piąty Stowarzysze-
nie „Nowa Inicjatywa”.

W niedzielę 20 listopada 
na scenie czechowickiego 
Miejskiego Domu Kultury 
wystąpiło wielu artystów, 
którzy odpowiedzieli tym 

samym ze zrozumieniem na 
inicjatywę pomocy choremu 
chłopcu. Gwiazdą jubileuszo-
wego koncertu charytatywnego 
była Anna Guzik, śpiewająca 
aktorka Teatru Polskiego 
w Bielsku-Białej. Obok niej 
pojawili się młodzi artyści 
z Teatru Muzycznego „Movi-
mento” z Czechowic-Dziedzic. 
Tradycyjnie zaprezentowali się 
w roli muzyków burmistrz Ma-
rian Błachut, przewodniczący 
Rady Miejskiej Damian Żela-
zny i Urszula Wawrzeczko, 
tworzący przed laty zespół 
„Raj”. O oprawę muzyczną 

zadbali Sławomir Błachut oraz 
Grzybowski Band pod dyrek-
cją Jarosława Grzybowskiego.

Jak co roku koncertowi 
towarzyszyła licytacja przed-

miotów przekazanych na im-
prezę oraz zbiórka pieniędzy. 
Dzięki wspólnemu wysiłkowi 
artystów, organizatorów kon-
certu oraz hojności darczyń-
ców udało się zebrać kwotę 
ponad 25 tys. zł. – Gorąco 
dziękujemy tym wszystkim, 
którzy ponownie wsparli tak 
szczytne przedsięwzięcie. 
Najważniejsze, że ta hojność 

i otwartość serc przyczyni się 
do wydatnej pomocy w lecze-
niu Patryka – stwierdził pre-
zes Stowarzyszenia „Nowa 
Inicjatywa” Marian Błachut, 
pomysłodawca i główny or-
ganizator koncertów.

Ośmioletni dziś Patryk 
Kukla urodził się jako wcze-
śniak. Pierwsze dwa miesiące 
życia spędził w Górnośląskim 
Centrum Zdrowia Dziecka 
w Katowicach, gdzie lekarze 
walczyli o jego życie i zdro-
wie. Przeszedł tam szereg za-
biegów, w tym ratujący wzrok. 
Diagnoza lekarska, wskazująca 
na mózgowe porażenie dziecię-
ce, sprawia, że całe dotychcza-
sowe życie chłopca to ciężka 
walka ze skutkami choroby. Na 
co dzień Patryk jest pogodnym, 
koleżeńskim i mądrym chłop-

cem. Jego rozwój umysłowy 
jest prawidłowy, doskwiera 
mu jednak, będąca wynikiem 
porażenia, niepełnosprawność. 
Pieniądze zebrane podczas 
czechowickiego wydarzenia 
w całości przekazane zostaną 
na leczenie i rehabilitację Pa-
tryka, w tym wyjazd na turnus 
rehabilitacyjny, udział w zaję-
ciach hipoterapii oraz bieżące 
potrzeby, związane z zakupem 
niezbędnego sprzętu.

Warto dodać, że tegorocz-
ny koncert był już dziewiątą 
z kolei imprezą charytatywną, 
którą zorganizowało Stowa-
rzyszenie „Nowa Inicjatywa”. 
W sumie, dzięki organizowa-
nym od czterech lat koncertom 
i balom, potrzebujące osoby 
wsparto środkami w wysokości 
160 tys. zł. (RaF)
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internetowy suKces z BielsKa-BiałeJ
Coraz większą popularnością „w sieci” cieszy się stworzony w Bielsku-Białej portal, który pomaga obywatelom Ukra-

iny w znalezieniu pracy w Polsce, zarazem wspiera pracodawców w poszukiwaniu odpowiednich ludzi.

W jednym z tegorocznych 
numerów „Gazety Beskidzkiej” 
opublikowaliśmy tekst, dotyczący 
nowego portalu internetowego pod 
adresem www.pracadlaukrainy.pl. 
Przypomnijmy, iż ma on charakter 
informacyjny dla obywateli Ukra-
iny w Polsce. Z drugiej strony 
dedykowany jest polskim przed-
siębiorcom, którzy bez pośredni-
ków chcą zatrudnić obcokrajowca 
w swojej firmie. W tym właśnie 
pomocnym narzędziem służy 
specjalna wyszukiwarka, której 
obsługa nie stanowi żadnego pro-
blemu. Wystarczy wejść, wybrać 
region, miasto i specjalistę, jakiego 
się poszukuje. Na podstawie tych 
parametrów „wyskakuje” profil 
zawodowy człowieka, który chce 
podjąć pracę w Polsce. W dalszej 
kolejności wykupuje się abona-
ment, uzyskując w ten sposób 
bezpośredni dostęp do wyszuka-
nej osoby.

Twórcy serwisu www.pra-
cadlaukrainy.pl nie spodziewali 
się, że projekt, łączący obywateli 
Ukrainy z polskimi pracodawcami, 
odniesie tak spektakularny sukces. 
Biorąc pod uwagę ilość stron inter-
netowych, portali i grup społeczno-
ściowych, zbudowanie od podstaw 

czegoś nowego, co mogłoby trafić 
do szerokiej opinii publicznej, nie 
należy do łatwych zadań. Mię-
dzynarodowy projekt wprost ze 
stolicy Podbeskidzia znalazł się 
tymczasem wpierw w programie 
informacyjnym „Fakty” na Ukra-
inie, następnie zagościł na rodzi-
mej wizji, w prestiżowym kanale 
TVN 24 Biznes i Świat.

Pomysłodawca portalu, wielo-
letni mieszkaniec Bielska-Białej 
i przedsiębiorca Daniel Dziewit, 
wytłumaczył szczegółowo w te-
lewizyjnym programie, na czym 
fenomen owego przedsięwzięcia 
„w sieci” polega. – Za „skojarze-

nie” osoby poszukującej pracy 
w naszym kraju nie pobieramy 
żadnych dodatkowych pieniędzy. 
Ani od pracodawcy, ani od pra-
cowników. I to nas niewątpliwie 
wyróżnia. Ogromne zainteresowa-
nie projektem w mediach nie jest 
zaskoczeniem o tyle, że to inicja-
tywa społecznie pozytywna. Aktu-
alnie to portal numer jeden w kraju 
i na Ukrainie, bo... jest jedynym 
tego rodzaju. Nie zajmujemy się 
polityką i historią, ale kontaktem 
w sprawach ściśle zawodowych – 
mówi Dziewit.

Jak dodaje, przygotowuje 
obecnie podobną platformę nie-

miecko-ukraińską, która może 
się stać naturalną odpowiedzią 
w przypadku, gdy Ukraińcy 
z różnych względów w Polsce 
na dłużej nie zostaną. – Wciąż 
się uczymy tego narzędzia. To 
fajne doświadczenie. Buduje-
my coś, co się podoba, zmienia 
rzeczywistość i łamie monopol 
agencji pracy. Żyjemy w cza-
sach nowoczesnych technologii 
i moim zdaniem w tym kierunku 
należy iść. Moją ambicją jest, aby 
ten portal był największą bazą 
pracowników w Europie Środ-
kowo-Wschodniej – zaznacza 
pomysłodawca portalu. (R)

przedszKolaKi  
i strażacy

Około dwustu dzieci z ośmiu bielskich 
przedszkoli wzięło udział w kolejnym między-
przedszkolnym turnieju „Bezpieczny przed-
szkolak – razem po zdrowie i bezpieczeństwo”. 
W zrozumieniu zasad bezpieczeństwa dzieciom 
pomagali strażacy.

Celem turnieju, zorganizowanego na biel-
skiej hali sportowej przy ul. Bratków, było 
promowanie zachowań warunkujących bez-
pieczeństwo i zdrowie przedszkolaka, wszystko 
poprzez zabawę jako podstawową formę edu-
kacyjną dzieci w tym wieku. Impreza została 
zorganizowana przez Przedszkola nr 2 i 12 
z Bielska-Białej przy współudziale Bielsko-
-Bialskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Do 
udziału w turnieju zaproszono przedstawicieli 
służb mundurowych i ratowniczych, którzy 
na specjalnie przygotowanych stoiskach pre-
zentowali sprzęt. Udzielali oni najmłodszym 
również wielu istotnych informacji na temat 
bezpiecznego zachowania i reagowania w sy-
tuacjach zagrożenia.

Jak informuje Patrycja Pokrzywa, rzecznik 
prasowy Komendanta Miejskiego Państwowej 
Straży Pożarnej w Bielsku-Białej, w turnieju 
wzięli również udział strażacy, którzy zapoznali 
najmłodszych ze sprzętem, jaki wykorzystują 
na co dzień podczas pracy. Przypomnieli oni 
także przedszkolakom, jak zachować bezpie-
czeństwo w domu. Zwrócili szczególną uwagę 
na zagrożenia sezonu grzewczego, odwołując 
się do nowej kampanii prowadzonej przez biel-
ską Straż Pożarną „Czad i ogień – obudź czuj-
ność”. Przy każdym stoisku dzieci odpowiadały 
także na konkursowe pytania, otrzymując za 
prawidłowe odpowiedzi punkty. (R)
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sezon remontów na finiszu
Kończą się tegoroczne prace remontowe na drogach powiatowych. – To był udany sezon, bo na wielu 

kilometrach dróg udało się poprawić stan techniczny i podnieść bezpieczeństwo ich użytkowników – 

mówi starosta bielski Andrzej Płonka.

Zakończyła się przebudo-
wa ul. Kościelnej w Bestwinie, 
gdzie powstały dwa nowe mo-
sty. Przy okazji władze gminy 
Bestwina sfinansowały budo-
wę chodnika, zaś z funduszy 
Starostwa Powiatowego poło-
żona została nakładka asfalto-
wa. Większość jednak kosztów 
została pokryta z budżetu pań-
stwa z pieniędzy na usuwanie 
skutków powodzi.

Podobnie ekipy budowla-
ne zeszły już z ul. Traugutta 
w Czechowicach-Dziedzicach. 
To pierwsza część przebudowy 
drogi powiatowej, jaką jest ul. 
Traugutta. Objęła ona odcinek 

o długości ok. 500 m, począw-
szy od ronda w kierunku ul. 
Węglowej. Została przebudo-
wana kanalizacja deszczowa, 
powstała też ścieżka rowero-
wa. Przebudowano również 
chodniki, wykonano podbu-
dowy i nawierzchnie jezdni, 
budowę sygnalizacji świetlnej 
na skrzyżowaniu z ul. Kaspro-
wicza, nowe oznakowanie pio-
nowe i poziome.

Zgodnie z harmonogra-
mem udało się także za-
kończyć przebudowę ciągu 
dróg powiatowych w gminie 
Buczkowice, przebiegających 
przez miejscowości Bucz-

kowice, Godziszka i Kalna. 
Zadanie objęło sześciokilo-
metrowy odcinek począwszy 
od ul. Widokowej w Kalnej, 
następnie ul. Żywiecką, Be-
skidzką i Bielską w Godzisz-
ce, kończąc na ul. Lipowskiej 
w Buczkowicach.

Obie te inwestycje uzyskały 
dofinansowanie z Narodowego 
Programu Przebudowy Dróg 
Lokalnych, z którego pieniądze 
pochodzą z budżetu centralne-
go. To jednak nie wystarczyło 
na pokrycie wszystkich kosz-
tów, toteż do przebudowy do-
rzuciły się także samorządy 
powiatowy i gminne.

Z funduszy na usuwanie 
skutków klęsk żywiołowych 
pochodzą pieniądze na prze-
budowę ul. Strumieńskiej 
w Landeku w gminie Jasie-
nica. Ponad 2 mln zł starosta 
Andrzej Płonka pozyskał pod 
koniec września. Wcześniej 
w Pisarzowicach przebudowa-
no ul. Szkolną, czyli drogę po-
wiatową z Pisarzowic do Kóz, 
na odcinku ok. 1 km od skrzy-
żowania z ul. Nadbrzeżną.

– Stopniowo poprawia 
się stan techniczny dróg we 
wszystkich gminach powiatu 
bielskiego. Przy wielu jezd-
niach powstają też nowe chod-

niki, co znacząco wpływa na 
bezpieczeństwo. Cieszy rów-
nież to, że udaje się przygo-
tować kolejne dokumentacje 
projektowe, aby przebudowy 
dróg kontynuować w przy-
szłych latach – mówi starosta 
Andrzej Płonka.

Warto wspomnieć, że po-
wstaje projekt bardzo ważnej 
dla Czechowic-Dziedzic tzw. 
obwodnicy północnej. Ma ona 
łączyć zbudowaną w ub.roku 
drogę wokół terenu lotniska 
i północne obrzeża miasta – 
poza terenem o intensywnej 
zabudowie – z Drogą Krajową 

nr 1. Przy tej okazji powstał-
by most na Białce, który od 
wschodu połączyłby lotnisko 
z Kaniowem i przyszłą drogą 
na Jawiszowice.

Starostwo powiatowe przy-
mierza się też do przebudowy 
drogi od ronda w Mazańco-
wicach przez Międzyrzecze 
Dolne w gminie Jasienica do 
Ligoty w gminie Czechowi-
ce-Dziedzice. Z tego powodu 
zleciło przygotowanie projektu 
na pierwszy etap przebudowy, 
który obejmie odcinek z Ma-
zańcowic do skrzyżowania 
w Międzyrzeczu. (łu)

region

z prac poselsKich

lepsze oznaKowanie przeJścia
Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej poprawił bezpieczeństwo 
w rejonie przejścia dla pieszych na ruchliwej drodze powiatowej w 
Mazańcowicach. Na ul. Komorowickiej w Mazańcowicach w rejonie 
skrzyżowania z ulicami Krzywą i Piekarską znajduje się przejście dla 
pieszych, przez które przechodzi do miejscowej szkoły wiele dzieci. 
Przejście było słabo widoczne, Zarząd Dróg Powiatowych przeprowadził 
wycinkę drzew, zasłaniających oświetlenie. W celu poprawy bezpieczeń-
stwa dotychczasowe znaki zostały zastąpione tablicami odblaskowymi 
ze znakiem ostrzegawczym „przejście dla pieszych”.

spotKanie  
z Krzysztofem czaBańsKim
Na zaproszenie posła Grze-
gorza Pudy przyjechał do 
Bielska-Białej Krzysztof 
Czabański, wiceminister 
kultury oraz przewodniczący 
Rady Mediów Narodowych.

W Biurze  Poselskim 
Prawa i Sprawiedliwości 
Krzysztof Czabański spotkał 
się z dziennikarzami mediów 
lokalnych. – Przewodniczą-
cego Rady Mediów Naro-
dowych interesują warunki 
działalności i przeszkody, 
na jakie natrafiają w swoich 
relacjach dziennikarze z ma-
łych ośrodków, znajdujących 
się poza Warszawą. Zależało 
mu także, aby poznać właśnie 
ich opinię o polskim rynku 
prasy. Dlatego zorganizo-
wałem spotkanie, zaprasza-
jąc dziennikarzy i wydawców 
gazet z Bielska, Czechowic-
-Dziedzic i Pszczyny – wy-
jaśnia poseł Grzegorz Puda.

Poseł dodaje, że zależało 
mu na zorganizowaniu tego 
spotkania, bowiem często 
słyszał uwagi miejscowych 

dziennikarzy i wydawców na 
temat trudności, związanych 
z finansowaniem publikacji. 
– To niepokojąca sytuacja, 
bowiem reklamodawcy nie 
są zainteresowani lokalnymi 
tytułami. Tymczasem w wielu 
wypadkach akurat te gazety 
nie skarżą się na brak miej-
scowych czytelników, w prze-
ciwieństwie do ogólnopolskiej 

prasy, która traci nabywców 
z każdym miesiącem – wyja-
śnia poseł Grzegorz Puda.

Przewodniczący Krzysztof 
Czabański przybliżył dzien-
nikarzom postęp prac nad 
stworzeniem narodowej gru-
py medialnej, która w swoich 
przekazach prezentowałaby 
polski punkt widzenia, zgod-
ny z narodowym interesem.

są pieniądze dla BiBlioteK
Poseł Grzegorz Puda, członek Sejmowej 

Komisji Kultury i Środków Przekazu, zachęca 
gminy do korzystania z ministerialnego Narodo-
wego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 
2 Infrastruktura bibliotek 2016-2020.

– Program ma służyć wsparciem dla małych 
bibliotek, zwłaszcza w gminach wiejskich i nie-
wielkich miejscowościach. A więc może z nie-
go skorzystać każda gmina na terenie powiatu 
bielskiego. Jako komisja wsparliśmy wniosek 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego o przeznaczenie sporych kwot na ten cel 
– mówi Grzegorz Puda.

Jak dodaje poseł, lokalne biblioteki, zwłasz-
cza w małych ośrodkach, są najczęściej nie tylko 
placówkami, wypożyczającymi książki. – Przy-
najmniej w naszym regionie biblioteki od dawna 
stanowią całe centra kulturalne dla lokalnych 
społeczności, o olbrzymiej roli integrującej 
wspólnotę mieszkańców. Pomoc finansowa 
przeznaczona na ich rozwój to tak naprawdę 
wsparcie dla wszechstronnego rozwoju tych 
miejscowości – mówi Grzegorz Puda.

Jak wyjaśnia Ministerstwo Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego, program ma umożliwić 
stworzenie dogodnych warunków do zwięk-
szenia uczestnictwa w kulturze mieszkańców 
takich miejscowości, obejmując wszystkie grupy 
wiekowe i zawodowe. Zasadniczym zadaniem 
wsparcia finansowego jest przekształcenie 
bibliotek publicznych w nowoczesne centra 
dostępu do wiedzy, kultury oraz ośrodki ży-
cia społecznego.

Do 2020 r. każdego roku na realizację 
programu zostało przeznaczonych 30 mln zł, 
odpowiada za nią krakowski Instytut Książ-
ki. Biblioteki samorządowe i ośrodki kultury, 
dysponujące bibliotekami, mogą się starać 
o pieniądze na dostosowanie swojej bazy i in-
frastruktury bibliotecznej do nowych potrzeb 
i podniesienie standardów, stworzenie warun-
ków lokalowych do rozwijania nowych funkcji 
bibliotek publicznych, zwłaszcza tych, które 
podnoszą kompetencje cyfrowe mieszkańców. 
Także na zwiększenie poziomu atrakcyjności 
usług bibliotecznych, np. poprzez odpowied-
nie wyposażenie placówek, dostosowanie bu-
dynków do obsługi osób niepełnosprawnych, 
w końcu na rozwój współpracy z organizacjami 
pozarządowymi, stowarzyszeniami, szkołami 
i lokalnymi społecznościami.

Biblioteka może się starać o dofinanso-
wanie kwotą od 50 tys. do 2 mln zł, co ma 
stanowić do 75 proc. kosztów jej projektu. 
Co ważne, finansowa pomoc przeznaczona 
jest tylko dla instytucji kultury, bądź samych 
bibliotek, bądź tych ośrodków, które w swoim 
składzie mają bibliotekę publiczną. Dotyczy 
to placówek podlegających gminom wiejskim, 
miejsko-wiejskim oraz miastom, ale w tym 
ostatnim wypadku tylko tym, których liczba 
ludności nie przekracza 50 tys. – Można więc 
się starać o całkiem spore kwoty. Warto sko-
rzystać z programu, aby poprawić warunki 
funkcjonowania biblioteki – przekonuje poseł 
Grzegorz Puda. (R)
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Krzysztof Czabański, przewodniczący Rady Mediów Narodowych, spotkał 
się z dziennikarzami gazet lokalnych.
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Zgodnie z harmonogramem udało się zakończyć przebudowę ciągu dróg 
powiatowych w gminie Buczkowice.

Przebudowa pierwszej części ul. Traugutta w Czechowicach-Dziedzicach 
objęła odcinek o długości ok. 500 m.
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PowiAt Bielski

londzin przyznany
Wojciech Waligóra z gminy Porąbka został tegorocznym laureatem XVIII edycji Nagrody Starosty 

Bielskiego im. księdza Józefa Londzina.

Wojciech Waligóra od 
wielu lat działa społecznie 
w swoich lokalnych wspólno-
tach, m.in. Maltańskiej Służ-
bie Medycznej w Bielsku, a w 
Czańcu w klubie sportowym, 
radzie sołeckiej, radzie para-
fialnej i OSP. Obecnie kieruje 
Bielskim Pogotowiem Ratun-
kowym, w którym pracuje od 
wielu lat. Dzięki jego stara-
niom powstają nowe poradnie 

na terenie powiatu bielskiego, 
świadczące nocną i świątecz-
ną opiekę medyczną oraz nowe 
poradnie dla osób niepełno-
sprawnych.

– To już osiemnasta edycja 
konkursu i ponownie mieliśmy 
problem we wskazaniu jednego 
tylko, najlepszego kandydata. 
Wbrew niektórym obawom, że 
w kolejnych edycjach zabrak-
nie kandydatów, ciągle poja-

wiają się nowe osoby, które 
wiele dobrego robią dla swo-
ich lokalnych społeczności. 
Przez ten czas zostało nomi-
nowanych ponad 160 kandy-
datów i ciągle pojawiają się 
nowe osoby – mówi starosta 
bielski Andrzej Płonka. – To 
bardzo dobrze świadczy o na-
szym regionie, jego sile. Na 
naszej Ziemi Bielskiej, coraz 
powszechniej określanej mia-

nem Podbeskidzia, wykształca 
się cała rzesza osób, czują-
cych odpowiedzialność za jej 
przyszłość i angażujących się 
w działalność społeczną. Cie-
szy to, że właśnie ta nagroda 
i związane z nią nominacje 
mogą ich ukazać w pełnym 
świetle, zaprezentować na fo-
rum całego regionu ich pracę 
i pomysły, jakie realizują – do-
daje starosta. (łu)

Zdobywca tegorocznej nagrody Londzina Wojciech Waligóra angażuje się 
w działalność społeczną w Czańcu.

gratulacje wszystkim nominowanym złożyła przewodnicząca Kapituły 
Nagrody im. Londzina alina Świeży-Sobel. Jak co roku nominowanych zostało dziesięć osób, po jednej z każdej z gmin powiatu bielskiego.

Władysław Kozieł, mieszkaniec Bestwiny, jeden z pierwszych laureatów 
Nagrody Rady gminy Bestwina, to mistrz krótkich form satyrycznych.

Ks. Walenty Brynczka z parafii Najświętszej Rodziny w Małych Kozach został 
nominowany przez samorząd gminy Kozy.

Michał Bożek, nominowany przez gminę Jasienica, to biznesmen i kolek-
cjoner, zabiegający o utrwalenie kultury regionu.

Władysław Micor z hecznarowic w gminie Wilamowice, jest ceniony za 
zaangażowanie w sprawy publiczne i stałą gotowość do pomocy innym.

Danuta Mynarska ze Stowarzyszenia „Nasze Jaworze” została nominowana 
przez samorząd Jaworza m.in. za zaangażowanie w pracę Beskidzkiego 
Stowarzyszenia Dzieciom Niepełnosprawnym „Nadzieja”.

Czechowice-Dziedzice nominowały do nagrody elżbietę Zarębską, trenerkę 
fitness i kulturystyki, nauczycielkę i animatorkę życia sportowego.
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radiowóz dla Bezpieczeństwa
Dzięki wsparciu finansowemu z budżetu gminy Bestwina czechowicki komisariat policji wzbogacił się o 

nowy radiowóz. W dużej mierze będzie wykorzystywany na terenie wszystkich czterech sołectw.

Auto marki Kia Cee’d 
wyposażone jest w silnik 
benzynowy o pojemności 
1,6 l i mocy 135 KM, ma 
też klimatyzację, ABS oraz 
sześciobiegową skrzynię 
biegów. Uroczyste przeka-
zanie samochodu odbyło się 
przed komisariatem policji 
w Czechowicach-Dziedzi-
cach, kluczyki wręczył wójt 
gminy Bestwina Artur Be-
niowski. Z gminnej kasy zo-
stała bowiem pokryta połowa 
kosztów zakupu nowego ra-
diowozu, drugie 32,5 tys. zł 
pochodzi z budżetu Śląskiej 
Komendy Wojewódzkiej 
Policji w Katowicach. Wraz 
z wójtem Beniowskim kluczy-
ki przekazywali insp. Dariusz 
Matusiak, Komendant Miej-
ski Policji w Bielsku-Białej, 
oraz komendant Komisariatu 
Policji w Czechowicach-Dzie-
dzicach mł. insp. Zbigniew 
Gacek. Odebrał je dzielnico-
wy Tomasz Kondziołka.

Samochód trafił do ko-
misariatu w Czechowicach-
-Dziedzicach, bowiem to jemu 
podlega odpowiedzialność za 
bezpieczeństwo na terenie 
sąsiadującej gminy Bestwi-

na. – Oczywiście, policja 
musi mieć możliwość pełnego 
dysponowania samochodem. 
Ale komendanci zapewni-
li, że nowy radiowóz będzie 
służył przede wszystkim dla 

zapewnienia bezpieczeństwa 
w czterech sołectwach gminy 
Bestwina – wyjaśnia wójt Ar-
tur Beniowski.

Korzystać z niego będą 
głównie dzielnicowi, którym 

podlega teren gminy. Miesz-
kańcy mogą się zwracać do 
nich podczas stałych dyżurów, 
jakie mają w Kaniowie i Be-
stwinie, jak również skontakto-

wać poprzez komisariat policji 
w Czechowicach-Dziedzicach 
lub telefonicznie, pod numera-
mi 32 214 88 10 oraz 727 032 
531. (łu)

gminA BestwinA

artur BeniowsKi,
wójt gminy Bestwina:

Należymy do najbezpieczniejszych 
gmin w regionie, a być może nawet 
w całej Polsce. Od kilku lat nie zostały 
odnotowane żadne z poważnych prze-
stępstw przeciwko zdrowiu i życiu, nie 

było przypadków pobić, wymuszeń, czy napadów. Przestępstw 
i wykroczeń o mniejszej randze też było stosunkowo niewiele.
Zapewne w dużym stopniu wynika to z tego, że jesteśmy spokoj-
nymi ludźmi, ale też ogromną rolę odegrała wieloletnia praca 
prewencyjna policjantów z komisariatu w Czechowicach-Dzie-
dzicach. Mimo że na terenie naszej gminy brakuje komisariatu, 
bardzo dobrze oceniamy współpracę z policją i jej wkład w zapew-
nienie bezpieczeństwa. Dzielnicowi mają stały kontakt z miesz-
kańcami naszych sołectw, współpracę chwalą sobie dyrektorzy 
naszych szkół, gdyż policjanci służą pomocą, swoją wiedzą i do-
świadczeniem na każdą prośbę ze strony placówek oświatowych.
Zakup radiowozu, który z gminnego budżetu współfinansowała 
Bestwina, ma na celu wsparcie policji w dalszej poprawie pozio-
mu bezpieczeństwa. auto ułatwi poruszanie się policjantów po 
terenie wszystkich czterech sołectw, dzięki czemu funkcjonariusze 
będą jeszcze lepiej widoczni.

Fo
to

: m
at

er
ia

ły
 pr

aS
ow

e K
om

en
dy

 m
ieJ

SK
ieJ

 po
lic

Ji 
w

 Bi
el

SK
u-

Bi
ał

eJ
.

Radiowóz ułatwi policjantom pracę na terenie wszystkich sołectw.

Koło pszczelarzy świętuJe
T o  j u ż  4 0  l a t  d z i a ł a 
Gminne Koło Pszczelarzy 
w Bestwinie.  W sobotę 
12 listopada uroczyście 
obchodziło jubileusz.

Świętowanie pszczelarze 
rozpoczęli od mszy w be-
stwińskim kościele Wniebo-
wzięcia Najświętszej Maryi 
Panny, której przewodniczył 
ks. Józef Lasek – przez wiele 
lat proboszcz parafii w Kanio-
wie, pasjonat pszczelarstwa 
i kapelan bestwińskiego Koła. 
Na oficjalną część jubileuszu 
pszczelarze przenieśli się do 
Domu Sportowca w Bestwinie, 
gdzie zasłużeni pszczelarze 
z regionu otrzymali odznacze-
nia i wyróżnienia. Prezydent 
Polskiego Związku Pszcze-
larskiego Tadeusz Sabat oraz 
prezes Beskidzkiego Związku 
Pszczelarzy „Bartnik” Andrzej 
Walewski wręczyli Józefowi 
Zątkowi z Porąbki statuetkę ks. 
dr. Jana Dzierżona, najwyższe 
polskie odznaczenie pszczelar-
skie, zaś medalami ks. Dzier-
żona uhonorowano pszczelarzy 
z Bestwiny – Karola Foltyna, 
współzałożyciela koła, i Stani-
sława Stworę.

Jak wyjaśnia Artur Be-
niowski, wójt gminy Be-
stwina, jednocześnie członek 
Koła Pszczelarzy, bestwińska 
organizacja należy do jednej 

z najbardziej aktywnych w re-
gionie. Członkowie Koła wy-
mieniają się doświadczeniami, 
wspólnie też uczestniczą 
w wyjazdowych konferen-
cjach i zjazdach związku, 
gdzie mają okazję poznać 
najnowszą wiedzę i techni-
kę dotyczącą pszczelarstwa. 
W tym roku delegacja z gmi-
ny Bestwina brała udział m.in. 
w Ogólnopolskich Dniach 
Pszczelarza w Lidzbarku War-
mińskim.

– W naszej gminie są 
pszczelarze, dla których ho-
dowla pszczół i pozyskiwanie 
miodu stanowi źródło docho-
du, ale przeważają raczej 
niewielkie pasieki. W takim 
przypadku dla ich właścicieli 
to jeden z lepszych sposobów 
na odpoczynek, a przy okazji 
duży wkład w utrzymanie rol-

nictwa w regionie. Niestety, 
w skali całego kraju spada 
liczba pszczół, co odbija się 
na plonach, bowiem stano-
wią one główną grupę owa-
dów zapylających. W naszej 
gminie pod tym względem 
sytuacja nie przedstawia się 
źle, warto jednak kultywować 
tradycje pszczelarskie regionu 
– mówi wójt.

Gminne Koło Pszczelarzy 
w Bestwinie skupia 46 osób 
z Bestwiny, Bestwinki, Jano-
wic i Kaniowa. Łącznie należy 
do nich 635 rodzin pszczelich. 
Największe miejscowe pasieki 
liczą po ok. 50 uli, średnio na 
jednego pszczelarza przypada 
jednak 15-20 rodzin. Od tego 
roku prezesem Koła jest An-
drzej Wysogląd, wcześniej, 
od 1990 r., był nim Kazimierz 
Wojtyła. (R)

W uroczystościach wzięli udział także członkowie zaprzyjaźnionych kół 
pszczelarskich z regionu.
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za roK zJazd towarzystw regionalnych
W 2017 r. Zjazd Towa-

rzystw Regionalnych zosta-
nie zorganizowany w gminie 
Bestwina – zadecydowali 
uczestnicy tegorocznego 
zjazdu, zgromadzeni na 
Zamku Sułkowskich w Biel-
sku-Białej.

– To docenienie wkładu 
naszych pasjonatów w od-
tworzenie zanikającej trady-
cji regionu, także obecnej na 
Ziemi Bestwińskiej kultury 
laskiej – mówi wójt gminy 
Bestwina Artur Beniowski. 
W zjeździe wzięło udział 
m.in. Towarzystwo Miło-
śników Ziemi Bestwińskiej, 
które często gości w Mu-
zeum Regionalnym w Be-
stwinie. Grupa pasjonatów 

ze Sławomirem Ślósar-
czykiem na czele, związa-
na z Towarzystwem oraz 
z Regionalnym Zespołem 
Pieśni i Tańca „Bestwina”, 
działającym przy Centrum 
Kultury Sportu i Rekreacji, 
podjęła się przed kilku laty 
dzieła odtworzenia zanikają-
cej kultury Lachów, obecnej 
na tym terenie.

Wójt Artur Beniowski 
podkreśla, że Ziemia Be-
stwińska stanowiła specy-
ficzny region kulturowy, 
sąsiadujący z jednej strony 
ze Śląskiem Cieszyńskim, 
z drugiej – z zachodnią Ma-
łopolską. Co ważne, były 
tu kultywowane odrębne 
od obu potężnych sąsiadów 

tradycje, przejawiające się 
w strojach, pieśniach, zwy-
czajach codziennych i świą-
tecznych.

Przy udziale ekspertów 
Zespół Pieśni i Tańca „Be-
stwina” odtworzył je, a dziś 
w swoim repertuarze ma 
nawet scenki, prezentujące 
dawne zwyczaje kultury 
Lachów. Przed dwoma laty 
zespół został zaproszony do 
udziału w prestiżowym 45. 
Festiwalu Folkloru Górali 
Polskich w Żywcu, będącym 
częścią Tygodnia Kultury 
Beskidzkiej. Mimo debiu-
tanckiego charakteru wystę-
pu jury doceniło, że po raz 
pierwszy został zaprezento-
wany folklor laski. Zespół 
otrzymał dyplom uznania za 
odtworzenie strojów laskich 
i wydobycie charakteru tań-
ców swojego regionu.

Tegoroczny XII Powia-
towy Zjazd Towarzystw Re-
gionalnych pod patronatem 
starosty bielskiego Andrzeja 
Płonki, został zorganizo-
wany przez Towarzystwo 
Przyjaciół Bielska-Białej 
i Podbeskidzia. Obok towa-
rzystw z Bielska i powiatu 
bielskiego, wzięli w nim 
udział także przedstawicie-
le powiatów cieszyńskiego 
i żywieckiego. (R)Zjazd na Zamku Sułkowskich zgromadził przedstawicieli towarzystw 

kulturalnych i społecznych z całego regionu.

Fo
to

: m
at

er
ia

ły
 tm

zB



8 BESKIDZKA
gazeta

www.gazetabeskidzka.plLISTOPAD 2016

drogi w remoncie
Dwie dotacje na przeprowadzenie gruntownych modernizacji pozyskał wójt gminy Jasienica z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w ostatnich 

tygodniach. Tymczasem dobiegł końca remont z pieniędzy pozyskanych już wcześniej.

Od początku listopada 
można przejeżdżać przez 
most na Jasionce w ciągu 
ul. Szkolnej w Jasienicy. – 
Nowy most znacznie ułatwia 
dojazd i dojście w tej części 
sołectwa Jasienica. Jest szer-
szy i bardziej wytrzymały 
od poprzedniego – wyjaśnia 
wójt gminy Janusz Pierzyna.

Przebudowę mostu gmi-
na Jasienica sfinansowała 
z pierwszej pozyskanej w tym 
roku dotacji z Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych i Admi-
nistracji na usuwanie skutków 
powodzi. Przyznana kwota 
w wysokości 420 tys. zł po-
zwoliła w 80 proc. pokryć 
rzeczywiste koszty rozbiórki 
starej i budowę nowej kon-
strukcji. Nowy most zastąpił 
starą, wąską kładkę o ma-
łej nośności, przeznaczonej 
właściwie tylko dla pieszych 
i niewielkich aut.

W listopadzie wójt pozyskał 
dotację w wysokości 864 tys. 
zł, co ma stanowić 80 proc. 
wszystkich kosztów remontu 
odcinka o długości ok. 1,5 km 
ul. Bronowskiej w Rudzicy. 
To również dotacja przyznana 
przez MSWiA na usuwanie 

skutków powodzi sprzed trzech 
lat. Dotację trzeba wykorzystać 
do końca roku, dobrze przygo-
towana dokumentacja robót 
i korzystna aura sprawiły, że 
wójt zdecydował się na wyko-
nanie prac.

Z kolei miesiąc wcześniej 
do Urzędu Gminy Jasienica 
nadeszła promesa (taką na-
zwę nosi ta forma finansowej 
pomocy ze strony Minister-
stwa) na modernizację ul. 
Granicznej w Międzyrzeczu 

Dolnym. Wójt Janusz Pie-
rzyna wyjaśnia, że zabiegał 
o naprawę tej drogi z krajo-
wych funduszy na usuwanie 
skutków klęsk żywiołowych. 
Ul. Graniczna została bo-
wiem uszkodzona podczas 
powodzi, jaka przetoczyła 
się w tym rejonie w czerw-
cu 2013 r. Promesa została 
przyznana na 266 tys. zł, nie 
więcej jednak niż 80 proc. 
wartości projektu. Pozwoliła 
uruchomić procedurę wyła-

niania wykonawcy, pieniądze 
wpłyną do gminnej kasy po 
wypełnieniu warunków pro-
jektu. Prace i rozliczenie fi-
nansowe projektu muszą się 
zakończyć do końca roku.

Remont objął odcinek 
o długości ok. pół kilometra 
od mostu na południe wzdłuż 
koryta rzeki. Ekipy budow-
lane mają w zakresie robót 
rozebranie starej nawierzch-
ni, wyrównanie nierówności, 
ułożenie warstw wiążących 

i ścieralnych, a także utwar-
dzenie poboczy, montaż 
studni kanalizacji deszczo-
wej i wykonanie przepustu 
pod drogą, a także umocnie-
nie istniejącego rowu koryt-
kami ściekowymi.

Tegoroczne dotacje na 
naprawy dróg, uszkodzo-

nych przez powódź, nie są 
pierwszymi, jakie otrzyma-
ła gmina Jasienica z Mini-
sterstwa. W ubiegłym roku 
dotacja wyniosła 640 tys. 
zł i była przeznaczona na 
remont ulicy Widok w Ru-
dzicy i ulicy Wiejskiej w Ja-
sienicy. (ugJ)

gminA jAsienicA

Janusz pierzyna, 
wójt gminy Jasienica:

Stale zabiegamy o pozyskanie 
dodatkowych funduszy ze źró-
deł zewnętrznych na naprawy, 
remonty i modernizacje naszych 
dróg, aby nieprzerwanie popra-
wiać ich stan techniczny. Dzięki 
dotacjom możemy przeprowadzać więcej takich inwestycji w 
całej gminie Jasienica, bo pozyskane z zewnątrz pieniądze zwięk-
szają całość naszej puli remontowej. Nie uszczuplamy jej, lecz 
zaoszczędzone sumy kierujemy na roboty na innych odcinkach, 
takich, których naprawa była zaplanowana na później. I tak dzięki 
dodatkowym funduszom zewnętrznym na remont ul. granicznej 
w Międzyrzeczu mogliśmy już teraz wyremontować ul. Na Węgry.
W tym roku udało nam się pozyskać stosunkowo niedrogą tzw. 
korę asfaltową, bardzo dobrą do bieżącej naprawy nawierzchni. Za jej 
pomocą usunęliśmy większość dziur z dróg we wszystkich sołectwach 
gminy. Dodatkowo dofinansowaliśmy roboty na remontowanych 
odcinkach dróg powiatowych. Te wszystkie działania mają służyć 
poprawie stanu technicznego dróg, a przede wszystkim bezpieczeń-
stwa pieszych i kierowców.

Na początku listopada został oddany do użytku nowy most w Jasienicy.
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udane posiady gwarowe
Kilkadziesiąt osób wzięło udział 

w premierowych Posiadach Gwa-
rowych, zorganizowanych przez 
jasienickie szkoły.

W sali Gminnego Ośrodka 
Kultury w Jasienicy uczestni-
cy posiad zaprezentowali swoje 
umiejętności w posługiwaniu 
się gwarą nie tylko w wersji mó-
wionej, ale również śpiewanej. 
W spotkaniu gawędziarskim 
udział wzięło 29 wykonawców ze 
szkół podstawowych i gimnazjów 
z Jasienicy, Iłownicy, Grodźca, 
Rudzicy, Międzyrzecza, Jaworza 
i Pierśćca, a także absolwenci 
Gimnazjum w Jasienicy. Wśród 
nich były dwa zespoły: wokal-
no-taneczny „Szwarne Dziecka” 
z Zespołu Szkolno-Przedszkol-
nego w Iłownicy oraz wokalno-
-instrumentalny „Zadymiarze” 
z Gimnazjum w Jasienicy. Ich 
występ ukazał piękno gwary 
śpiewanej. Uczestnicy posiad 
wyróżniali się również pięknym 
strojem Śląska Cieszyńskiego. 
W spotkaniu wziął udział wójt 
gminy Jasienica Janusz Pierzy-
na, przedstawiciele komisji Kul-
tury i Oświaty Rady Gminy oraz 
wszyscy, którym bliska sercu jest 
gwara Śląska Cieszyńskiego.

Spotkanie prowadził Józef Nie-
syt, członek zespołu „Jasieniczan-
ka”, znany z felietonów pisanych 
gwarą pod pseudonimem „Josiyni-
czanin”, niezrównany gawędziarz. 
Każdy z uczestników spotkania 
gwarowego otrzymał dyplom uzna-
nia oraz pamiątkowy kubek. Pod-
czas przerwy panie z miejscowego 
Koła Gospodyń Wiejskich zaprosiły 
uczestników spotkania oraz gości 
na „swaczynę”, czyli przekąskę.

Posiady Gwarowe są realizo-
wane w ramach projektu „Bajtel 
i starzik rzondzom po naszymu – 
gwarowe spotkania pokoleń”, opra-
cowanego przez Stowarzyszenie 
Przyjaciół Szkoły i Promocji Gminy 
Jasienica, dofinansowanego przez 
gminę Jasienica. (ugJ)
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Posiady gwarowe zostały zorganizowane 
po raz pierwszy.

medale za wspólne życie
Czterdzieści cztery pary mał-
żeńskie z terenu gminy Jasienica 
otrzymały gratulacje za długolet-
nie pożycie małżeńskie.

– Przez cały rok czekam na ten dzień, 
kiedy spotykam się z małżeństwami, 
które przeżyły ze sobą wiele lat. Wiemy, 
jak trudne to zadanie, tym większa ra-
dość, bo pokazujecie, że to jednak możli-
we – mówił wójt gminy Jasienica Janusz 
Pierzyna. Podziękował małżonkom, że 
przez kilka dziesięcioleci walnie przy-
czyniali się do rozwoju swoich sołectw, 
całej gminy Jasienica i regionu. Przypo-
mniał, że przyszło im pracować w cięż-
kich czasach, w których wszystkiego 
brakowało. A jednak potrafili wspólnym 
wysiłkiem budować gazociągi, szkoły, 
strażnice, przychodnie zdrowia i inne 
budynki użyteczności publicznej.

Dzięki temu kolejne pokolenia miały 
lepszy start. – Sporo dołożyliście do na-
szego wspólnego dorobku. Ja najbardziej 
cenię to wasze świadectwo trwałości ro-
dziny i wychowania następnych pokoleń 
– mówił wójt. Poprosił też, aby pamię-
tali, że ich rola jeszcze się nie skończyła 
i powinni przekazywać wnukom trady-
cje przodków. – Jeszcze pamiętacie, kto 
jest na starych zdjęciach. Zapisujcie to, 
aby zostało trwałe świadectwo naszej 
ziemi – mówił Janusz Pierzyna.

Na uroczystość zaproszono 44 
pary małżeńskie, które przeżyły ze 
sobą co najmniej 50 lat, wśród nich 
14 ma za sobą przynajmniej 60-letni 
staż małżeński, a jedna nawet 66-let-
ni. Spośród nich 32 odebrało Medal 
za długoletnie pożycie małżeńskie, 
przyznany przez Prezydenta Rzeczy-

pospolitej Andrzeja Dudę. Wręczył je 
wójt Janusz Pierzyna w towarzystwie 
przewodniczącego Rady Gminy Jasie-
nica Jana Batelta. Jubilatom wręczono 
też kwiaty, była również okazja do 
porozmawiania przy kawie i ciastku 
oraz muzyce Zespołu Regionalnego 
„Dudoski”. (ugJ)
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Pary małżeńskie z długoletnim stażem stanęły do wspólnego zdjęcia.
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JuBileusz w muzeum
Bogactwo i oryginalność eksponowanych gatunków roślin i zwierząt, wyjątkowa atmosfera, a także szereg 

ciekawych inicjatyw, przeprowadzanych w jaworzańskim Muzeum Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej, 

czynią to miejsce wciąż chętnie odwiedzanym. Końcem października progi muzeum przekroczył 

25-tysięczny gość.

We wrześniu 2014 r. nastą-
piło oficjalne otwarcie Muzeum 
Fauny i Flory Morskiej i Śród-
lądowej w Jaworzu, będące-
go jedyną na południu Polski 
placówką o takim charakterze. 
Budynek w kształcie odciętego 
dzioba statku oceanicznego po-
mieścił liczne zbiory bosmana 
Erwina Pasternego, które do-
tychczas przechowywano w sa-
lach lekcyjnych Gimnazjum nr 
1. W nowocześnie zaprojekto-
wanych wnętrzach znajdują się 
po dziś liczne eksponaty, które 
wprowadzają zwiedzających 
w budzący zaciekawienie pod-
wodny świat rzek, jezior, mórz 
i oceanów.

Są tu także akwaria z róż-
nymi gatunkami ryb i roślin-
ności wodnej. Ich ekspozycję 
zaprojektowano w muzeum 
w taki sposób, aby harmonij-
nie łączyła tradycyjne formy 
wystawiennictwa muzealnego 
z nowoczesnymi technikami 
prezentacji. Wystawa nie ma 
charakteru statycznego, zawiera 
w sobie wiele z elementów sce-
nografii teatralnej. Istotne jest 
maksymalne zaciemnienie sali, 
aby to światło gablot domino-
wało w ekspozycji. Kluczową 
rolę odgrywa tu jednak widz, 
który specjalnie dostosowa-
nym i zmieniającym się płyn-
nie oświetleniem wprawiony 
jest w odpowiedni klimat.

Tak oryginalnie urządzone 
muzeum bardzo szybko po 
otwarciu stało się miejscem 
popularnym. Dokładnie 26 

października, nieco ponad dwa 
lata od pierwszych odwiedzin, 
progi muzeum przekroczył 
25-tysięczny gość. Była nim 
Wiktoria Porębska z Koła Ligi 
Morskiej i Rzecznej przy Ze-
spole Szkolno-Przedszkolnym 
w Jasienicy. Bilet z numerem 
24 999 nabył natomiast jej ko-
lega Błażej Szafarz. 

W jaworzańskim Muzeum 
Fauny i Flory Morskiej odby-
wają się ponadto cyklicznie 
rozmaite wystawy. Prezento-
wane były tu m.in. fotografie 
latarni morskich polskiego wy-
brzeża, płazy i gady wykonane 
przez uczniów z Jaworza, gu-
piki uczestniczące w mistrzo-
stwach rybek akwariowych, 
czy rybki, salamandry, ważki, 
motyle i lampy z muszli za-
topionych w cynie. Ponadto 
osoby związane z muzeum, jak 
choćby pełniący rolę jednego 

z przewodników Bartłomiej 
Czader, organizują nietypowe 
akcje, by wspomnieć cieszące 
się dużym zainteresowaniem 
jaworzańskie spacery ornito-
logiczne.

Jesienią ub.roku, z ini-
cjatywy dyrektor placówki 
Barbary Szermańskiej, za-

inaugurowano w muzeum 
koncertowy cykl „Muzycz-
ne odpływy”, którego druga 
edycja rozpoczęła się listopa-
dowym występem Hanny Wę-
grzynowskiej na harfie. W ten 
sposób muzeum przyrodnicze 
poszerzyło swoją ofertę rów-
nież o kulturę. (MaN)

gminA jAworze

czarni idą na mistrza

Pod znakiem całkowitej do-
minacji Gminnego Klubu 
Sportowego Czarni Jawo-
rze upłynęła runda jesienna 
piłkarskich rozgrywek kla-
sy A w bielskim podokręgu. 
Bardzo prawdopodobny 
jest więc awans zespołu 
seniorów do „okręgówki”, 
na co w Jaworzu są przy-
gotowani.

Poprzedni sezon dla Czar-
nych zakończył się pechowo, 
bowiem w ostatnim meczu 
przegrali walkę o a-klasowe 
mistrzostwo z ekipą z Wil-
kowic. Niepowodzenie wpły-
nęło jednak mobilizująco na 
jaworzański zespół. W klubie 
nie doszło do żadnej rewo-
lucji kadrowej, postawiono 
na kontynuowanie pracy, 
podjętej zimą przez drużynę 
pod wodzą trenera Tomasza 
Duleby. – Wierzyliśmy, że 
jesteśmy w stanie osiągnąć 
dobry wynik, latem solid-
nie przygotowaliśmy się do 
rywalizacji w lidze – mówi 
szkoleniowiec Czarnych.

Efekt na finiszu futbolo-
wej jesieni mimo wszystko 
przerósł oczekiwania, bo 
piłkarze GKS-u w lidze 
kroczyli od zwycięstwa do 
zwycięstwa. Wygrali 12 
meczów, w tym najefek-
towniej na wyjazdach – 
6:0 w Międzyrzeczu oraz 
5:0 w Bystrej ,  czy 4:0 
w domowej konfrontacji 
z Sołą Kobiernice. Tylko 
w Bestwince jaworzanie 
bezbramkowo zremisowali. 
Rywalom strzelili łącznie 40 
goli, tracąc zaledwie 5.

– Nieskromnie powiem, 
że spodziewaliśmy się bar-
dzo dobrych wyników, ale 
aż takiej przewagi nad kon-
kurentami nie zakładaliśmy. 
Wiele spotkań wygraliśmy 
wyraźnie i w pełni zasłuże-
nie – zauważa trener Duleba, 
wskazując największe atuty 
drużyny podczas jesiennych 
gier. – Dysponowaliśmy 
przede wszystkim szeroką 
i wyrównaną kadrą z moż-
liwością rotacji na każdej 
pozycji. Drugi aspekt to 
praca na treningach i solid-
na frekwencja przy bardzo 
dobrej atmosferze w klubie 
– tłumaczy szkoleniowiec 

mistrza jesieni w bielskiej 
klasie A.

Na półmetku rozgrywek 
GKS Czarni przewodzą 
stawce z 37 punktami. Ko-
lejne lokaty na podium z 24 
„oczkami” zajmują piłkarze 
KS Bestwinka i Sokoła Bucz-
kowice. Bardzo prawdopo-
dobne wydaje się zatem, że 
społeczność skupiona wokół 
jaworzańskiego klubu latem 
fetować będzie powrót na 
szczebel klasy okręgowej, 
na którym występowali ostat-
nio w sezonie 2014/2015. 
– Przewaga, jaką sobie wy-
pracowaliśmy, nie może nas 
uśpić. Musimy dalej ciężko 
pracować, bo dążymy do 
podnoszenia poziomu sporto-
wego w perspektywie gry na 
wyższym poziomie ligowym 
– mówi Tomasz Duleba.

W Jaworzu do możliwe-
go awansu przygotowują się 
kompleksowo. Niezbędne 
wsparcie dla klubu na ko-
lejny rok zapowiada wójt 
gminy Radosław Ostałkie-
wicz, kibicujący Czarnym 
z trybun podczas niemal 
każdego meczu. – GKS to 
nie tylko świetnie spisująca 
się drużyna seniorów, której 
z całych sił kibicujemy. To 
również dziesiątki młodych 
adeptów piłki nożnej, któ-
rym klub zapewnia wszech-
stronny rozwój – wyjaśnia 
wójt Jaworza.

Najmłodsi jaworzańscy 
zawodnicy uczęszczają do 
działającej tu szkółki Black 
Football Academy GKS 
Czarni, do której przyna-
leżeć mogą dzieci już od 
5. roku życia. Przeszło 70 
młodych piłkarzy trenu-
je w grupach smerfików, 
skrzatów, orlików i żaków. 
Klub posiada ponadto dru-
żyny trampkarzy i juniorów, 
a także b-klasowych rezerw. 
– Zainteresowanie zajęcia-
mi od najmłodszych lat jest 
bardzo duże. Wynika to nie 
tylko z popularności piłki 
nożnej jako dyscypliny, ale 
specyfiki klubu wokół które-
go wytworzył się przyjazny 
klimat – podkreśla nadzoru-
jący funkcjonowanie piłkar-
skiej akademii w Jaworzu 
Tomasz Gwóźdź.

MaRCIN NIKIeL

energia prosto z dachu
Nowoczesne systemy foto-

woltaiczne zostaną w najbliż-
szych latach zamontowane na 
budynkach użyteczności pu-
blicznej w gminie Jawo-
rze. – Pozwoli to na uzyskanie 
znaczącej efektywności ener-
getycznej. Jednocześnie dbamy 
nieustannie o to, by Jaworze 
stawało się z każdym rokiem 
jeszcze bardziej czyste i przyja-
zne środowisku – podkreśla wójt 
Jaworza Radosław Ostałkiewicz.

Projekt montażu komplet-
nych systemów fotowoltaicz-
nych obejmie szereg budynków. 
Instalacje przewidziano we 
wszystkich jaworzańskich pla-
cówkach oświatowych, ośrodku 
zdrowia, Muzeum Fauny i Flory 
Morskiej, Urzędzie Gminy, czy 
Ośrodku Promocji Gminy, a nie-

wykluczone, że również w klu-
bowym budynku GKS Czarni 
przy ulicy Koralowej. Systemy 
w sposób efektywny będą wy-
twarzały prąd przez długoletni 
okres eksploatacji, zabezpiecza-
jąc niezbędne potrzeby w tym 
zakresie. Co ważne dla gminy 
Jaworze, szczególnie w dąże-

niach uzdrowiskowych, inwe-
stycja zrealizowana zostanie 
z zachowaniem jej przyjazne-
go charakteru dla środowiska 
naturalnego. Wspierać będzie 
nie tylko efektywność energe-
tyczną, ale i przyczyni się do 
wykorzystania odnawialnych 
źródeł energii na terenie gminy. 

Inwestycja zakłada bowiem do-
datkową zdolność wytwarzania 
energii odnawialnej na poziomie 
0,3 MW.

Jak wyjaśnia wójt Radosław 
Ostałkiewicz, gmina uzyskała 
dofinansowanie na poziomie 
85 proc. całości inwestycji. 
Środki te pochodzą z Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach RPO 
Województwa Śląskiego na 
lata 2014-2020 z tzw. Zinte-
growanych Inwestycji Regio-
nalnych na zakup i montaż 
infrastruktury, odpowiadającej 
za wytwarzanie energii elek-
trycznej z promieniowania 
słonecznego. Koszt przedsię-
wzięcia to 1,3 mln zł.

Dodajmy, że w przyszłym 
roku rozpoczną się prace pro-
jektowe, zaś na lata 2017 i 2018 
przewidziano montaż systemów 
fotowoltaicznych. (M)
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Panele pozwolą zaoszczędzić na energii także w urzędzie gminy Jaworze.
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Dzieci i młodzież ze szkół regionu to częsty widok w salach Muzeum Fauny i Flory Morskiej.
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radosław ostałKiewicz,
wójt gminy Jaworze:

– Muzeum odwiedzane jest chętnie 
przez dzieci i młodzież ze szkół, którym 
służy edukacyjny charakter miejsca i 
przybywają tu na zajęcia dydaktyczne. 
ale to także jedna z naszych atrakcji tu-
rystycznych, a od pewnego czasu rów-

nież obiekt tętniący życiem kulturalnym. Za scenę muzyczną 
służy w tym przypadku duża łódź, zajmująca centralną część sali. 
a wyjątkowe wrażenia słuchaczom zapewnia znakomita akusty-
ka i specyficzna atmosfera miejsca, współgrające z grą świateł. 
Co równie istotne, wokół muzeum wytworzyła się społeczność, 
zainteresowana przyrodą.
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BesKidzKa przeJezdna
Kompleksowa modernizacja ulicy Beskidzkiej w Kozach dobiegła końca. Jedna z najważniejszych dróg na 

terenie gminy została w listopadzie oddana do użytkowania.

Ulica Beskidzka stanowi 
w Kozach ważny komunika-
cyjnie odcinek, łączący cen-
trum miejscowości z gęsto 
zaludnioną częścią południo-
wą Kóz. Jest nie tylko drogą 

dojazdową do wielu posesji, 
ale i terenów leśnych. Bezpo-
średnio łączy się też z prze-
biegającą przez gminę drogą 
krajową nr 52 o zwiększonym 
natężeniu ruchu.

Do realizacji zadania jej 
gruntownej modernizacji gmi-
na starannie się przygotowała. 
Już od ub. roku dysponowała 
opracowanym projektem prze-
budowy ul. Beskidzkiej na 
całej długości 1864 metrów. 
Konieczne było jednak znale-
zienie możliwości dofinanso-
wania inwestycji. Rozpoczęcie 
pierwszego etapu stało się real-
ne, gdy wniosek złożony przez 
samorząd Kóz zyskał stosowną 
akceptację. Podkreślono w ten 
sposób fakt, iż w lokalnym 
układzie komunikacyjnym dro-
ga ta pełni istotną rolę. Z ko-
lei na samym wstępie robót 
budowlanych przedstawiciele 
samorządu z wójtem Krzysz-
tofem Fiałkowskim na czele 

odbyli spotkanie z mieszkań-
cami, szczególnie zaintereso-
wanymi inwestycją. Wszystko 
po to, by dokładnie objaśnić 
zakres i harmonogram prac, 
jednocześnie odpowiedzieć na 
liczne pytania odnośnie organi-
zacji ruchu na kilkumiesięczny 
okres robót.

W maju rozpoczęły się 
pierwsze prace. W począt-
kowym etapie dokonano 
rozbiórki istniejącej dotąd na-
wierzchni jezdni, następnie 
przebudowano most w rejonie 
ul. Panienki, później zaś w re-
jonie ul. Zamkowej. W ramach 
inwestycji na odcinku od DK 
52 w kierunku ul. Słonecznej 
wykonano nową, sześciome-
trową jezdnię, zabudowano 

krawężniki drogowe i obrzeża 
betonowe wraz z modernizacją 
skrzyżowań i poprawą kon-
strukcji z bocznymi uliczkami. 
Droga została wzmocniona, 
dzięki czemu będzie odporna 
na ruch ciężkich pojazdów.

Wykonano ponadto kana-
lizację deszczową wraz z wy-
lotami do potoku Kozówka, 
powstało nowe oświetlenie 
uliczne w technologii ledowej, 
oznakowanie, przebudowano 
także infrastrukturę kolidu-
jącą sieci kanalizacyjnej, czy 
kabla energetycznego. Wygod-
niejszy i bardziej bezpieczny 
ruch pieszych zagwarantuje 

nowy chodnik. Co istotne, 
na każdym etapie inwestycji 
mieszkańcom nieruchomości 
w tym rejonie Kóz zapewnio-
no objazdy.

Ostatnie prace, wykonu-
jąca zadanie firma Eurovia 
Polska S.A., przeprowadziła 
już w listopadzie, po czym 
drogę oddano do użytkowa-
nia. Łącznie wyremontowano 
odcinek długości 1027 metrów. 
Koszt inwestycji wyniósł ok. 
2,7 mln zł. Środki zapewniono 
z budżetu gminy oraz w poło-
wie z Narodowego Programu 
Przebudowy Dróg Lokalnych.

MaRCIN NIKIeL

gminA kozy

Przebudowa ulicy Beskidzkiej to kontynuacja planu modernizacji dróg 
na terenie gminy.
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Wygodniejszy i bardziej bezpieczny ruch pieszych został zagwarantowany 
przez nowy chodnik.

Droga została wzmocniona, dzięki czemu będzie odporna na ruch ciężkich 
pojazdów.

Krzysztof fiałKowsKi, 
wójt gminy Kozy:

Przebudowa ulicy Beskidzkiej to kontynuacja 
planu modernizacji dróg na terenie naszej 
gminy. Z potrzeby jej gruntownego remontu 
doskonale zdawaliśmy sobie sprawę. Przede 
wszystkim z racji częstotliwości ruchu na tej 
drodze i jej znaczenia, zwłaszcza dla południo-

wej części Kóz. Poza tym z każdym rokiem droga była w coraz gorszym 
stanie technicznym. Sprawiało to wiele uciążliwości kierowcom, a i 
trudno było o całkowite bezpieczeństwo i komfort w ruchu pieszym.
Cieszy, że mimo tak szerokiego zakresu prac inwestycja została zreali-
zowana w zakładanym terminie. I choć ruch pojazdów był utrudniony, 
a niektóre odcinki czasowo nieprzejezdne, to mieszkańcy z wyrozumia-
łością i cierpliwością podeszli do całego zadania. Dziś mamy wymierny 
efekt, jakim jest zmodernizowana i funkcjonalna droga na odcinku 
przeszło jednego kilometra. Mówimy zupełnie nieprzypadkowo o fak-
tycznie usprawnionej komunikacji w tej części Kóz i realnej poprawie 
bezpieczeństwa. Bo różnica, w porównaniu do mocno wysłużonej już 
drogi na przestrzeni ostatnich lat, jest kolosalna.
gmina będzie czynić dalsze starania, aby infrastrukturę drogową w 
Kozach systematycznie poprawiać. Przypomnę, że nie tak dawno istot-
nym remontom podlegały inne ulice na terenie gminy, jak Nadbrzeżna, 
Cmentarna, czy Dworcowa. a przy współpracy z powiatem bielskim 
zrealizowane zostały ul. Kęcka i Jana III Sobieskiego.

naJpięKnieJsza Jesień w parKu
Tradycyjnie już do grona 

pasjonatów fotografii trafił 
konkurs „Kozy, kozianie – 
zapis subiektywny”.

Podczas wernisażu pokon-
kursowej wystawy, który od-
był się 11 listopada, zostały 
ogłoszone wyniki konkursu 
w tegorocznej edycji. Jury nie 
miało łatwego zadania. Drogą 
internetową kilkunastu auto-

rów zgłosiło pod ocenę 25 
prac na wysokim poziomie 
artystycznym, w tym jeden 
tryptyk. Punkty za wykona-
ne fotografie przyznawano 
całkowicie anonimowo.

Po ich zliczeniu okazało 
się, iż największe wrażenie 
wywarła praca „Jesień w Par-
ku w Kozach”, autorstwa Da-
wida Zawiły. Kolejne miejsca 

przyznano zdjęciu „O świcie”, 
zgłoszonemu przez Mirosła-
wa Frączka oraz zatytułowa-
nemu „Jesienna aura Pałacu” 
Sylwii Trojak. Wyróżnienie 
otrzymała fotografia „Widok 
na góry – 3 pory roku”, którą 
jako konkursową zapropono-
wał Bartłomiej Hałat. Zgod-
nie z regulaminem została 
przyznana również nagroda 

internautów. Tu do gustu 
przypadło najbardziej dzieło 
Justyny Wisełki „Hobby, czyli 
kto rano wstaje...”.

Pula nagród w konkursie 
„Kozy, kozianie – zapis su-
biektywny”, zorganizowa-
nym przez Stowarzyszenie 
Na Rzecz Rozwoju i Promo-
cji Gminy Kozy oraz Dom 
Kultury w Kozach, a doto-

wanym przez Urząd Gminy 
w Kozach i angażującym ko-

ziańką społeczność, wynosiła 
1000 zł. (M)
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dzieci pod opieKą Karola
Ruszyły zajęcia w ramach Klubu Dziecięcego „Karol” w Pisarzowicach, którymi już objętych zostało piętnaścioro dzieci. W połowie 

listopada placówka, mająca charakter żłobka, została uroczyście otwarta.

Do uruchomienia placów-
ki gmina przygotowywała 
się od maja. Pomieszczenia 
na działalność zostały za-
adaptowane na parterze bu-
dynku Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Pisarzowicach, 
na zewnątrz urządzono plac 
zabaw, wykonano ogrodzenie 
oraz ścieżki. W październiku 
w „Karolu” rozpoczęły się za-
jęcia. – Pierwszy tydzień miał 
charakter zapoznawczy, ale 
szybko dzieci poczuły się tu 
swobodnie i bezpiecznie. Przy-
chodzą na zajęcia uśmiechnięte 
i spędzają u nas czas pożytecz-
nie – opowiada dyrektor Klubu 
Grażyna Jurasz.

Prócz pięciogodzinnej 
opieki każdego dnia, pod-
opiecznym Klubu Dziecięce-
go „Karol” zapewnione zostały 
wszechstronne ćwiczenia ru-
chowe, uczestniczą również 
w zajęciach dodatkowych 
z ceramiki, muzyki i języka 
angielskiego. To pierwsza 

jednostka na terenie gminy, 
która zapewnia opiekę już od 
pierwszego roku życia. I wła-
śnie dzieci w wieku przekra-
czającym nieco pierwszy rok 
życia przybywa do „Karola” 
najwięcej. – Obecnie mamy 
piętnaścioro podopiecznych, 
od grudnia dołączą kolejne 
cztery osoby, a w styczniu 
w naszej placówce liczba dzie-
ci sięgnie dwudziestu – tłuma-
czy dyrektor.

Projekt ma zapewnić opie-
kę dzieciom z wszystkich 
miejscowości gminy Wilamo-
wice, a jednocześnie pomóc 
w powrocie na rynek pracy 
młodym mamom, dotychczas 
bezrobotnym. Gmina otrzyma-
ła na jego realizację dofinan-
sowanie w wysokości 423 tys. 
zł z Regionalnego Programu 
Operacyjnego dla Wojewódz-
twa Śląskiego oraz z ministe-
rialnego programu „Maluch”.

Klub w Pisarzowicach to 
kolejne przedsięwzięcie gmi-

ny, mające służyć pomocą 
w opiece nad potrzebującymi 
jej mieszkańcami. Budżet sa-

morządu dopłaca do żłobka 
w Starej Wsi, szczegółowo 
zaplanowano również rozwią-

zanie problemu sześciolatków. 
Dalsze plany obejmują rozbu-
dowę przedszkola w Dankowi-

cach i adaptację pomieszczeń 
dla potrzeb maluchów w szko-
le w Starej Wsi. (RaF)

gminA wilAmowice

marian trela,
burmistrz Wilamowic:

utworzony w Pisarzowicach 
Klub Dziecięcy „Karol” to ko-
lejne przedsięwzięcie, które 
skutecznie pozwoliło otoczyć 
nam opieką część mieszkańców 
naszej gminy. Powstanie tej no-
wej jednostki dla najmłodszych 
wzbudziło duże zainteresowa-
nie rodziców. Kobietom, które 
niedawno urodziły dzieci, dało 
możliwość połączenia odpo-
wiedniego zagospodarowania 
czasu swoich pociech i własnego 
powrotu do aktywności zawo-
dowej. Dzieci trafiają na kilka 
godzin do miejsca, gdzie pod 
okiem opiekunek i wśród innych 
rówieśników mogą spędzać po-
żytecznie część dnia. W przyszło-
ści będzie to mieć niewątpliwie 
pozytywny wpływ na ich rozwój.Najmłodszym uczestnikom zajęć w nowej placówce bardzo się podoba.
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inwestycJe na ulicach

Korzystając z dogodnych 
warunków pogodowych 
drogi na terenie gminy Wi-
lamowice objęły w ostatnich 
miesiącach tego roku liczne 
prace remontowe.

Na listopad przypadło za-
kończenie prac, związanych 
z remontem ulicy Kolonia 
w Pisarzowicach, na odcinku 
liczącym nieco ponad jeden 
kilometr długości. Zadanie 
o wartości nieznacznie prze-
kraczającej 600 tys. zł objęło 
wykonanie podbudowy i nowej 
nawierzchni drogowej, pobo-
cza oraz odwodnienia.

W Wilamowicach z ko-
lei kompleksowo przebudo-
wana została ul. Towarowa. 
W ramach inwestycji, która 
dotyczyła przede wszystkim 
odcinka od skrzyżowania z ul. 

Paderewskiego do skrzyżo-
wania z ul. Bł. Abpa. Józefa 
Bilczewskiego, położono na-
wierzchnię asfaltową na blisko 
400 metrach, wyremontowa-
no pobocza, miejsca postojo-
we i zjazdy, jak również sieć 
kanalizacji deszczowej. Koszt 
tego zadania przekroczył 500 
tys. zł.

W ramach bieżącego utrzy-
mania dróg remont nawierzch-
ni objął w ostatnich tygodniach 
także ul. Stawową w Heczna-
rowicach w okolicach Domu 
Ludowego, gdzie nowa na-
kładka pojawiła się na ok. 
150-metrowym odcinku, oraz 
ul. Kościuszki w Wilamowi-
cach. Tu wraz z wymianą na-
wierzchni asfaltowej na 350 m 
poszerzona została jezdnia.

Inna z ważnych inwestycji 
drogowych, realizowanych 

tuż przed końcem roku, to 
przebudowa ul. Ogrodowej 
w Wilamowicach na długo-
ści 300 m. Środki pozyskane 
z budżetu państwa pozwolą na 
wykonanie nowej nawierzch-
ni, remont poboczy i odwod-
nienia drogi.

Wszystkie przywołane 
zadania, choć nie obejmują 
strategicznych dróg dla komu-
nikacji na terenie gminy, mają 
istotne znaczenie. – To bardzo 
ważna z punktu widzenia na-
szych mieszkańców poprawa 
stanu technicznego dróg, a co 
za tym idzie bezpieczeństwa 
w ruchu pieszym i samocho-
dowym. Wielu mieszkańców 
gminy może teraz w bardziej 
komfortowy sposób dotrzeć 
do swoich posesji – mówi 
burmistrz Wilamowic Marian 
Trela. (Ra)
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Jedną z remontowanych dróg jest ul. Towarowa w Wilamowicach.

Koncerty chórów w oKresie świąt
Burmistrz Wilamowic Marian Trela i dy-

rektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury 
w Wilamowicach Aleksander Nowak zapra-
szają na pierwszą edycję Międzynarodowego 
Spotkania Świątecznego Miast Partnerskich, 
które odbędzie się w kilku miejscowo-
ściach gminy.

Wydarzenie rozpocznie się w sobotę 3 
grudnia. O godz. 17 w sanktuarium Św. Abpa. 
Józefa Bilczewskiego w Wilamowicach od-
prawiona zostanie msza święta, której będzie 
towarzyszyć muzyka zaproszonych chórów. 
Po jej zakończeniu zaplanowano koncert pie-
śni adwentowych i bożonarodzeniowych.

Świąteczne koncertowanie kontynuowane 
będzie w niedzielę 4 grudnia w godzinach poran-
nych. W kościele parafialnym w Dankowicach, 
jako jedyny reprezentant gminy Wilamowice 
podczas drugiego dnia Międzynarodowego Spo-
tkania Miast Partnerskich, wystąpi od godz. 9.15 
chór z Pisarzowic. Od godz. 9.45, w kościele 
w Hecznarowicach, będzie można posłuchać 
chóru „Rozmar” z Dolnego Beneszowa. Na 
godz. 10.15 w kościele w Starej Wsi wyznaczo-
no z kolei koncert chóru „Cordis Jesu” z Rajec-
kich Teplic. Całe wydarzenie zwieńczy występ 
chóru „Fönix” z węgierskiego Kisujszallas, 
w kościele w Pisarzowicach, od godz. 11.15. (M)

odBlasKi trafiły 
do uczniów

Promowanie zasad bezpieczeństwa 
w ruchu drogowym wśród najmłodszych, 
połączone z wręczeniem uczniom elementów 
odblaskowych, było głównym założeniem 
spotkania przedstawiciela policji z pod-
opiecznymi gminnych placówek oświato-
wych.

Z przedszkolakami i uczniami klas na-
uczania początkowego w gminie Wilamowice 
spotkał się w piątek 21 października aspi-
rant sztabowy Maciej Matusiak z Komendy 
Policji w Kobiernicach. Dzieci z wielkim 
zainteresowaniem wysłuchały, jak ważne 
dla ich bezpieczeństwa, zwłaszcza w okre-
sie jesienno-zimowym, gdy widoczność na 
drogach może być ograniczona, jest noszenie 
elementów odblaskowych.

Z radością podopieczni placówek oświa-
towych odebrali z rąk policjanta kolorowe 
gadżety, deklarując jednocześnie ich nosze-
nie. Łącznie rozdano blisko 600 sztuk „od-

blasków”, których zakupienie możliwe było 
m.in. dzięki środkom przekazanym przez 
samorząd gminy Wilamowice. (ReD)
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szKlana góra BanialuKi
Teatr Lalek „Banialuka” zaprezentował swoje premierowe przedstawienie 

„Szklana Góra” Bogumiły Rzymskiej w reżyserii Janusza Ryla-

Krystianowskiego.
Teatr przedstawienie kie-

ruje do młodszych dzieci. 
„Szklana Góra” ukazuje zna-
ny motyw baśniowy w no-
wej, bardziej współczesnej 
wersji. Na scenie Banialu-
ki zaprezentowana została 
pełna przygód, czarów i za-
skakujących zwrotów akcji 
opowieść o poszukiwaniu 
przyjaźni i miłości. Mło-
dzi bohaterowie wyruszają 
w niebezpieczną podróż, 
podczas  k tóre j  zos ta ją 
poddani niejednej próbie 
i poznają prawdę o sobie 
samych. Przedstawienie 
stawia przed najmłodszymi 
widzami trudne pytania: Czy 
marzenia warto realizować 
za wszelką cenę? Jak daleko 
można posunąć się w kłam-
stwach? I co kryje w sobie 
tajemnicza Szklana Góra 
– niezdobyty szczyt, który 
napędza wyobraźnię i pobu-
dza ambicje?

Baśniowy i niezwykły 
świat „Szklanej Góry” został 
wykreowany dzięki dużym, 
liczącym półtora metra, re-
alistycznym lalkom, oraz 

oryginalnej scenografii. 
W przedstawieniu połączo-
no plan aktorski z lalkowym, 
a na scenie króluje olbrzy-
mia lustrzana konstrukcja, 
wokół której rozgrywają się 
wszystkie wydarzenia i która 
w niemal magiczny sposób 
przyjmuje rozmaite funkcje 
i kształty.

„Szklana Góra” w reżyserii 
Janusza Ryla-Krystianowskie-

go ze scenografią Joanny Braun 
i muzyką Roberta Łuczaka mia-
ła premierę w niedzielę 27 listo-
pada. W przedstawieniu grają 
aktorzy: Małgorzata Bulska, 
Katarzyna Pohl, Barbara Rau, 
Lucyna Sypniewska, Mate-
usz Barta, Tomasz Sylwe-
strzak, Ryszard Sypniewski, 
Piotr Tomaszewski, za ruch 
sceniczny odpowiada Anna 
Rozmianiec. (R)

kulturA
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czechow  
w teatrze polsKim

Teatr Polski w Bielsku-Białej zaprasza na 
premierowe przedstawienie jednego z najpo-
pularniejszych dzieł scenicznych Antoniego 
Czechowa. „Wujaszek Wania” w reżyse-
rii Waldemara Śmigasiewicza już w sobotę 
2 grudnia.

„Wujaszek Wania” opowiada o wizycie 
na wsi profesora Sieriebriakowa, która burzy 
spokój prowincjonalnego domu. To także opo-
wieść o iluzji i namiętności, o niespełnieniu 
i pragnieniu odmiany losu, mimo jego utar-
tych kolein. Choć swoje dramaty Czechow 
pisał ponad wiek temu, do dzisiaj poruszają 
swoją głębią i precyzją portretowania bohate-
rów, ich uczuć i wrażliwości. Psychologiczna 
dokładność, z którą wykreowana jest każda 
z postaci sprawia, że współczesny widz współ-
odczuwa wraz z nimi ich tęsknoty, pragnienia 
czy utracone nadzieje. To historie misternie 
budowane na skomplikowanych relacjach 
międzyludzkich. „Wujaszek Wania” to także 
komedia o powoływaniu do życia przeszło-
ści z jej śmiesznymi, codziennymi rytuałami, 
o budowaniu swojego życia z przyzwyczajeń.

W spektaklu wystąpią Michał Czaderna, 
Oriana Soika, Daria Polasik-Bułka, Brygida 
Turowska, Grzegorz Sikora, Piotr Gajos, Jerzy 
Dziedzic oraz Jadwiga Grygierczyk. Twórcą 
scenografii i kostiumów jest współpracujący 
od lat z Waldemarem Śmigasiewiczem Maciej 
Preyer, a muzykę skomponował Mateusz Śmi-
gasiewicz.

Premierze spektaklu będzie towarzyszyła 
wystawa fotografii Siergieja Michajłowicza 
Prokudina-Gorskiego „Rosja Czechowa w ko-
lorze”.(R)

ilustracJe z natury
Galeria Bielska BWA zaprasza w czwar-

tek 1 grudnia o godz. 18 do Klubokawiarni 
„Aquarium” na otwarcie wystawy „Alalea. 
Ilustracje w harmonii z naturą” bielszczanki 
Alicji Jakimów.

Alalea to projekt stworzony przez Alicję 
Jakimów i jej największą inspirację – półtora-
roczną córkę Leę. Unikalne ilustracje powstały 
z połączenia tradycyjnych technik graficznych 
oraz grafiki cyfrowej. Projekty w niebanalny 
sposób przedstawiają świat przyrody, zarów-
no zwierząt, jak i roślin, często zestawionych 
z elementami typografii. Alalea stała się dla 
autorki pretekstem, by przemycić grafikę ar-
tystyczną do świata dziecięcego, wzbogacając 
tym samym swoją więź z córką.

Bardzo ważnym aspektem projektu jest 
jego styczność i postępowanie w zgodzie 
z naturą. Wszystkie prace powstają na pa-
pierach z recyklingu, produkowanych przy 
pomocy energii wiatrowej. Większość gra-
fik drukowanych jest farbami ekologiczny-
mi na bazie wody w lokalnych drukarniach, 
a część dochodów przekazywana jest na po-
moc zwierzętom. Na wystawie oprócz ilu-
stracji zostaną zaprezentowane także szkice 
oraz przedmioty związane z projektem. (R)

alicja Jakimów, alalea, Rybek, 2016, plakat, 
wydruk na papierze z recyklingu, 33 x 48 cm.
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rozśpiewana agnieszKa
Koncert „Agnieszka”, poświęcony twórczości i życiu Agnieszki 

Osieckiej, oraz spektakl „Otępieni” to sceniczne wydarzenia 

przygotowane ostatnio w Domu Kultury w Kozach.

W tym roku przypada 20. rocznica 
śmierci Osieckiej, w przyszłym autorka 
niezwykle popularnych tekstów piosenek 
obchodziłaby 80. urodziny. Stało się to 
okazją do przypomnienia tej wyjątko-
wej postaci polskiej sceny muzycznej 
i równie wyjątkowej kobiety. Dom 
Kultury w Kozach zaprezentował kon-
cert „Agnieszka”. W pierwszej części 
programu wokaliści, związani z Domem 
Kultury w Kozach, zaśpiewali piosenki 
Osieckiej, w drugiej w przedstawieniu 
„Poetessy”, zaprezentowano postać au-
torki ponad dwóch tysięcy tekstów pio-
senek. Warto przypomnieć tytuły tych 
najpopularniejszych: Niech żyje bal, 

Zielono mi, Czy te oczy mogą kłamać?, 
Uciekaj moje serce, Deszcze niespokoj-
ne, Na zakręcie. Koncert i przedstawie-
nie tak bardzo spodobały się koziańskiej 
publiczności, że Dom Kultury zorgani-
zował kolejny występ.

Niemniejszym uznaniem cieszył się 
inny spektakl Domu Kultury – „Otę-
pieni”, którego realizacją zajął się 
Teatr Trzech, złożony z Pawła Sabli-
ka, Maksymiliana Nowaka i Michała 
Harata. W oryginalnej aranżacji sali 
widowiskowej Domu Kultury, imi-
tującej wiejskie wesele, wystąpili 
uczestnicy warsztatów teatralnych 
dla dorosłych. (R)

kulturA

Kancelaria prawno-odszKodowawcza

iustitia
Specjalizujemy Się w dochodzeniu  
odSzkodowań powStałych wSkutek:

■ wypadku komunikacyjnego

■ potrącenia pieszego, śmierci osoby bliskiej  
w wyniku nieszczęśliwego wypadku

■ wypadku w pracy

■ Błędu medycznego

■ zalania, pożaru, kradzieży i innych zdarzeń losowych

■ wypadku na ulicy, chodniku, sklepie i innym budynku 
użyteczności publicznej

■ wypadku w rolnictwie

iustitia

43-300 Bielsko-Biała, ul. Kustronia 11
tel. 33 815 38 54, + 48 730 26 26 00
biuro@iustitia24.pl, www.iustitia24.pl

reKlama

święta w drewnie i na szKle
Boże Narodzenie w twór-

czości Rozalii i Józefa Szy-
pułów to tytuł wystawy, na 
którą od 9 grudnia do 6 stycz-
nia zaprasza bielska Książ-
nica Beskidzka. Wernisaż 
odbędzie się w poniedziałek 
12 grudnia o godz. 17.

Państwo Szypułowie to 
niezwykli artyści ludowi. 
Rozalia Szypuła malar-
stwem na szkle zajmuje się 
od 1975 r., a od 1985 r. jest 
członkiem Stowarzysze-
nia Twórców Ludowych. 
Od 25 lat eksponuje swoje 
prace na wystawach i bie-
rze udział w konkursach, 
otrzymując wiele nagród 
oraz wyróżnień zarówno 
w Polsce, jak i za granicą. 
Tematem jej prac są głów-
nie góralskie obrzędy ludo-
we, życie codzienne oraz 
obyczaje, sceny biblijne, 
Madonny i kwiaty. Techni-
ki kompozycji i kolorystyki 
nawiązują do tradycyjnego 
malarstwa ludowego na 
szkle. Artystka posiada 
własny warsztat twórczy, 
w którym prowadzi działal-
ność edukacyjną, warsztaty 
oraz pokazy, na których za-
poznaje młodzież z tą cieka-
wą techniką, wzbogacając 
wiedzę o obrzędach be-
skidzkich.

Józef Szypuła, od 1988 
r. członek Stowarzyszenia 
Twórców Ludowych, zaj-
muje się z kolei rzeźbą, którą 
pasjonował się od lat mło-
dzieńczych. Za temat swoich 
prac obiera życie codzienne, 
wspomnienia z lat dzieciństwa 
spędzonego na wsi oraz sferę 
sakralną. Jest laureatem wie-
lu nagród i wyróżnień, m.in. 
w 1990 r. brał udział w wy-
stawie w Kłajpedzie na Litwie 
oraz w wystawie w Preludes 
de Noel we Francji, w 1995 
r. zajął I miejsce w konkursie 
na szopkę bożonarodzenio-
wą w Bielsku-Białej, w 1996 
r. wyróżnienie w konkursie 
Współczesna Rzeźba Lu-
dowa Polski Południowej, 
w 2000 r. nagrodę w II Mię-
dzynarodowym Konkursie 
Szopek Bożonarodzeniowych 
w Bielsku-Białej, zaś w 2001 
r. – I miejsce w konkursie na 
rzeźbę i płaskorzeźbę „Święci 
i Patronowie” w Katowicach. 
Prace Józefa Szypuły znajdu-
ją się w muzeach na terenie 
całego kraju, m.in. w Bielsku-
-Białej, Katowicach, Łęczy-
cy, Toruniu. Wrażliwość na 
tradycję stara się przekazać 
zarówno własnym dzieciom, 
jak i młodzieży szkolnej, or-
ganizując pokazy rękodziel-
nicze. (ReD.)
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Koncert, poświęcony agnieszce Osieckiej, Dom Kultury zorganizował w Pałacu Czeczów.

Komedia z muchą
Bielskie Centrum Kultury zaprasza 

w sobotę 10 grudnia na gościnny spektakl 
„Hiszpańska mucha”.

Londyn, początek lat 30. ub.wieku. 
Reżyser teatralny Arthur Spender właśnie 
przygotowuje oszałamiającą rewię, w której 
wystąpić ma Nora Wallins, gwiazda londyń-
skich teatrów muzycznych, prywatnie dłu-
goletnia partnerka reżysera. Śmiałe pomysły 
inscenizatorskie wyczerpują jednak budżet 
teatru i Arthur zmuszony jest poprosić pro-
ducenta rewii o kolejne fundusze. Produ-
cent przystaje na tę propozycję, jednak pod 
pewnymi warunkami, które okażą się zbyt 
trudne do spełnienia. Tytułowa „Hiszpańska 
Mucha” odegra w całej historii istotną rolę, 
odsłaniając erotyczne fantazje bohaterów.

Szalone lata 30., jazz, kulisy rewiowe-
go teatru, Szekspir i wełniany beret z Har-
rodsa, w pięknej oprawie angielskiego Art 
déco to wszystko przynosi komedia Jamesa 
Lee Astora. „Hiszpańska Mucha” miała 
swoją europejską prapremierę 9 lutego 
w Teatrze Kamienica. Spektakl w reżyserii 
Jakuba Przebindowskiego, z kostiumami 
Tomasza Ossolińskiego i scenografią Wi-
tolda Stefaniaka, przeznaczony jest wyłącz-
nie dla widzów dorosłych. (R)
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słoneczny prąd dla szpitala
Na dachu remontowanego 

obecnie pawilonu bielskiego 
Szpitala Pediatrycznego za-
montowano blisko sto ogniw 
fotowoltaicznych. Dzięki nim 
dziecięca placówka medyczna 
będzie mieć darmową i ekolo-
giczną energię elektryczną.

Ponad 140 mkw.  po -
wierzchni z mocą wynoszącą 
24 kW zajmuje 96 ogniw foto-
woltaicznych, zamontowanych 
na dachu pawilonu nr 5. Szpi-
tal Pediatryczny w Bielsku-
-Białej już wkrótce zamierza 
rozpocząć korzystanie z insta-
lacji. – Dopinamy wszystkie 
kwestie formalne i przygoto-
wujemy się do włączenia tego 
źródła energii elektrycznej 
do systemu, który zaopatruje 
w prąd cały szpital – wyjaśnia 
Czesław Kapała, zastępca 
dyrektora placówki do spraw 
administracyjno-technicznych.

Zadanie kosztowało ok. 
250 tys. zł, z czego połowa 
to pożyczka i dotacja z Woje-
wódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Katowicach. Wy-
datek powinien zwrócić się 
za nieco ponad dwa lata, bo 
w efekcie wykorzystania 
ogniw rachunki za prąd mają 
być niższe o około 40 procent. 
Dzięki wytworzeniu ekologicz-
nej energii inwestycja będzie 
mieć również korzystny wpływ 
na środowisko naturalne. To 
zarazem kolejny przykład 
dobrej współpracy szpitala 
z WFOŚiGW. – Finansowe 
wsparcie tej instytucji w prze-
szłości na dachu innego budyn-
ku umożliwiło montaż baterii 
solarnych, które ogrzewają 
ok. 30 proc. ciepłej wody uży-
wanej w szpitalu – podkreśla 
Czesław Kapała. (ReD)

raport o stanie środowisKa
Wojewódzk i  Inspek -

t o r a t  O c h r o n y  Ś r o d o -
w i s k a  w  K a t o w i c a c h 
opublikował raport „Stan 
środowiska w województwie 
śląskim w 2015 roku”.

Raport opracowany został 
w podobnej formie, jak dotych-
czasowe publikacje, obejmują-
ce cały rocznik. Można więc 
w nim znaleźć oceny jakości 
powietrza, wód powierzchnio-
wych i podziemnych, hałasu, 
pól elektromagnetycznych, 
dane w zakresie prowadzonej 
działalności kontrolnej, sposo-
bu gospodarowania odpadami 
komunalnymi i przemysło-
wymi. Podane zostały także 
informacje, dotyczące Labo-
ratorium WIOŚ w Katowicach, 
działalności edukacyjnej, pro-
wadzonej przez Wojewódzki 
Inspektorat Ochrony Środowi-
ska w Katowicach, obszarów 
chronionych, a także dane 
statystyczne dotyczące woje-
wództwa śląskiego. Wszystkie 
omawiane tematy wzbogaco-
ne zostały licznymi mapkami, 
wykresami oraz zdjęciami, 
dającymi wyrazistą informację 
o środowisku regionu.

Ze względu na zamknię-
cie kolejnego trzyletniego 
programu badań w ramach 
Państwowego Monitoringu 
Środowiska, w tegorocznym 
raporcie rozbudowana zosta-
ła ocena stanu środowiska za 
lata 2013-2015. Kolejny pro-
gram tych badań obejmie po 
raz pierwszy okres pięciu lat 
i będzie sięgać do 2020 roku.

Publikacja raportu zosta-
ła współfinansowana przez 
Wojewódzki Fundusz Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Katowicach, któ-
rego rozdział autorski, doty-
czący działalności Funduszu, 
został również zamieszczony 
w raporcie.

Śląski Wojewódzki In-
spektor Ochrony Środowiska 
Tadeusz Sadowski zachęca 
do zapoznania się z raportem, 
licząc, że przez to mieszkańcy 
regionu pozyskają niezbędną 
wiedzę na temat stanu śro-
dowiska w województwie 
śląskim. Raport w formie elek-
tronicznej w pliku PDF można 
pobrać ze strony katowickiego 
WIOŚ: www.katowice.wios.
gov.pl. (R)

ptaszeK pod BudKę
Nadleśnictwo Bielsko wspólnie z Zespołem Szkół im. Armii Krajowej w Bielsku-Białej przygotowało 

budki lęgowe dla ptaków. To element akcji „Budka”.

Jak informuje Nadleśnic-
two Bielsko, uczniowie z klas 
szkół podstawowej, gimna-
zjum i liceum skręcili ponad 
setkę drewnianych domków 
dla ptaków, które leśnicy za-
wieszą w lasach otaczających 
miasto. To już kolejna akcja 
tego typu, po raz pierwszy 
Nadleśnictwo Bielsko zorga-
nizowało warsztaty z budowy 
budek dla ptaków rok temu.

Zajęcia prowadziła Irena 
Polok, edukator z Nadleśnic-
twa Bielsko, która podczas 
zajęć opowiadała o gatun-
kach ptaków, zamieszku-
jących beskidzkie lasy, 
i najważniejszych zasadach 
ich dokarmiania zimą. – Nasi 
uczniowie chcą działać. Nie-
stety, w większości tego typu 
akcji zwykle nie mogą brać 
udziału wszystkie chętne kla-
sy – mówi Gabriela Guścio-
ra-Konieczna, nauczycielka 

geografii  w Zespole Szkół 
im. Armii Krajowej w Biel-
sku-Białej. – Zaangażowanie 
uczniów w akcję przekonuje, 
że warto przekazywać wiedzę 
przyrodniczą poprzez działa-

nia przynoszące praktyczne 
efekty – dodaje.

Jesień to również pora 
czyszczenia starych budek 
lęgowych i, obok wiosny, 
najlepszy czas na powiesze-

nie nowych domków. Budki, 
skręcone przez uczniów w cza-
sie tegorocznej akcji, zawisną 
w lasach otaczających miasto. 
Po zakończeniu listopadowego 
przeglądu wcześniej zainstalo-
wanych domków dla ptaków, 
leśnicy powieszą budki wyko-
nane przez uczniów w miej-
scach, w których najbardziej 
ich brakuje skrzydlatym miesz-
kańcom lasu.

– Naszych uczniów bardzo 
interesuje dalszy los tych bu-
dek. W ubiegłym roku skła-
daliśmy budki z jedną z klas 
licealistów, którzy później 
podczas wycieczek do lasu 
zwracali uwagę, gdzie po-
dobne budki lęgowe zostały 
umieszczone. Być może były 
to nawet te, które sami zrobili 
– opowiada Alicja Faber, na-
uczycielka biologii w Zespo-
le Szkół im. Armii Krajowej 
w Bielsku-Białej. (R)
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Zaangażowanie uczniów przekonuje, że warto przekazywać wiedzę przy-
rodniczą poprzez działania przynoszące praktyczne efekty – uważają 
organizatorzy akcji „Budka”.

KonKursowa woda
Wyłonieni zostali zwycięzcy 
trzeciej edycji wojewódzkie-
go konkursu „Zadbajmy 
o wodę na wsi”.

Konkurs został zorgani-
zowany z myślą o spółkach 
wodnych i roli, jaką speł-
niają, utrzymując w spraw-
ności urządzenia melioracji 
wodnych na poszczególnych 
obszarach. Jego celem jest 
również rozpowszechnianie 
wśród mieszkańców regio-
nu wiedzy o prawidłowym 
kształtowaniu zasobów wod-
nych na obszarach wiejskich, 
o ich znaczeniu dla środowi-
ska społeczno-przyrodniczego 
i wzrostu jakości życia na wsi.

Nagrody w kolejnej edycji 
konkursu wręczono w czterech 
kategoriach. Fotografia „Sta-
wy zaklęte w grafice” dała 

zwycięstwo Barbarze Karnas-
-Greń w gronie fotografów-
-amatorów powyżej 15. roku 
życia z województwa śląskie-
go. Wśród młodego pokolenia 
najwyższe oceny jury zebrała 
praca „Mglisty poranek”, którą 
wykonał Szymon Ćwikliński. 
Najlepszy plakat o tematyce 
związanej z ochroną wód na 
obszarach wiejskich złożyło 
Gimnazjum im. Powstań-
ców Śląskich w Strumieniu, 
analizując właściwości wody 
w Wiśle oraz bioróżnorodność 
roślinności w strefie nabrzeż-
nej. Z kolei główna nagroda 
w kategorii zadania inwesty-
cyjnego lub pracy utrzyma-
niowej w zakresie melioracji 
wodnych trafiła do Rejonowe-
go Związku Spółek Wodnych 
Bielsko-Biała i Miejsko-Gmin-
nej Spółki Wodnej Czechowi-

ce-Dziedzice za konserwację 
gruntową rowu w Bronowie. 
Trzecie miejsce zajęła tu 
Gminna Spółka Wodna Ja-
sienica-Jaworze za podobne 
przedsięwzięcie w Między-
rzeczu Górnym.

Laureaci konkursu otrzy-
mają nagrody rzeczowe lub 
pieniężne. Wzorem lat po-
przednich uroczyste podsu-
mowanie nastąpi 5 grudnia 
w Urzędzie Marszałkowskim 
w Katowicach. (ReD)

Fotografia uczennicy gimnazjum w Strumieniu Weroniki Strzędały pt. 
„Zachód słońca” zdobyła jedno z czołowych miejsc w kategorii osób, które 
nie ukończyły 15 lat.

Fo
to

: w
er

on
iK

a S
tr

zę
da

ła



LISTOPAD 2016

BESKIDZKA
gazeta 15

www.gazetabeskidzka.pl 

KolarsKi suKces na Koniec roKu
Choć miniony już sezon kolarski Przemysława Niemca nie obfitował w zbyt wiele udanych startów, to finisz w wyko-

naniu kolarza z Pisarzowic był znakomity. Dzięki miejscu na podium wyścigu w Chinach zawodnik zyskał sporą dawkę 

energii i motywacji przed kolejnym rokiem.

Ostatnim startem Przemysława 
Niemca w roku 2016 był udział 
w składającym się z dziewięciu 
etapów wyścigu wokół chińskiej 
wyspy Hajnan. Kolarz z Pisa-
rzowic błysnął w Azji podczas 
6. etapu, na jego metę dotarł na 
doskonałym 2. miejscu, triumfu-
jąc w duecie z kolegą z kolarskiej 
grupy Lampre-Merida, Matejem 
Mohoriciem. – Czekałem na ten 
„królewski” etap, czułem się do-
brze i chciałem to wykorzystać. 
Dwa pierwsze miejsca na etapie 
dla jednej ekipy nie zdarzają się 
zbyt często, tym większy mieliśmy 
powód do zadowolenia – wyjaśnił 
kolarz na swoim blogu. Co cieka-
we, identyczną lokatę Niemiec 
zajął w klasyfikacji generalnej, 
tracąc do Kazacha Aleksieja Łu-
cenko tylko 17 sekund.

– Organizacyjnie wyścig stał 
na wysokim poziomie i można się 
było skupić na skutecznej jeździe. 
Niektórzy mogli narzekać na wy-
soką temperaturę i dużą wilgotność 
powietrza, ale mnie dobrze się ści-
gało w takich warunkach. Prze-
jechałem dobrze i zrealizowałem 
cele, które przede mną postawiono 
– dodał.

Po powrocie z Chin pisarzowi-
czanin wraz ze swoimi kolegami 
z drużyny wyjechał na zgrupowa-
nie do włoskiej miejscowości Darfo 
Boario Terme. – Nie mieliśmy ze 
sobą rowerów, więc zamiast „krę-
cenia” chodziliśmy po górach, jeź-
dziliśmy na gokartach. Integracja 
z nowymi zawodnikami przebiegła 

bardzo dobrze – wspomina Nie-
miec, podkreślając organizacyjny 
charakter wyjazdu pod kątem przy-
szłości.

– Szykuje się sporo zmian. 
Będzie nowa nazwa grupy, nowi 
zawodnicy i nowe rowery, po-
jawi się też sporo innych osób 
w sztabie technicznym. Ekipa 
ma duże ambicje i wszyscy bę-
dziemy się starać o to, żeby je 
spełnić. Budżet grupy będzie wy-
soki i mam nadzieję, że kierow-
nictwo mądrze go wykorzysta, co 
zaowocuje sukcesami – wyjaśnia 

jeden z najlepszych polskich ko-
larzy.

W połowie listopada Prze-
mysław Niemiec zrobił przerwę 
w treningach, jeszcze przed świę-
tami rozpocznie natomiast przy-
gotowania do nadchodzącego 
sezonu. Wtedy też wyznaczone 
zostaną konkretne cele i założe-
nia na rok 2017. – Zależy mi, żeby 
nowy sezon był dla mnie lepszy, 
niż miniony. W najważniejszym 
starcie w tym roku, czyli Giro 
d’Italia, mój organizm niestety 
się zbuntował. Będę miał teraz 

czas, żeby to przemyśleć i wycią-
gnąć odpowiednie wnioski. Choć 
największe sukcesy w kolarstwie 
osiągają obecnie młodsze roczni-
ki, nie czuję się jeszcze wypalony 
i chcę to potwierdzić dobrą jazdą. 
Póki chęci są i zdrowie dopisuje, 
zamierzam się ścigać. Tour of Ha-
inan mnie podbudował, bo wiem, 
że wciąż stać mnie na skuteczną 
walkę w światowym peletonie – 
z optymizmem zakończył kolarz 
z Pisarzowic, który w tym roku 
uzyskał tytuł Honorowego Oby-
watela Gminy Wilamowice. (MaN)

sPort
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ruszyła sportowa rywalizacJa
Tradycyjnie uroczysty 

charakter miała inauguracja 
sportowego roku szkolnego 
w powiecie bielskim, która tym 
razem odbyła się w Porąbce. 
U progu tegorocznej rywalizacji 
w różnych dyscyplinach sporto-
wych ślubowanie w obecności 
starosty bielskiego Andrzeja 
Płonki złożyli zawodnicy, tre-
nerzy i sędziowie.

Nadchodzące miesiące 
w powiecie bielskim wypełnio-
ne będą wieloma sportowymi 
emocjami. W roku szkolnym 
2016/2017 przeszło 3 tys. dzieci 
i młodzieży przystąpi do zawo-
dów sportowych w ramach Po-
wiatowych Igrzysk Młodzieży 
Szkolnej. Zawodnicy, ich trene-
rzy oraz sędziowie, dostrzega-
jąc jako nadrzędną rywalizację 
w myśl zasad fair play, złożyli 

ślubowanie podczas oficjalnej 
uroczystości w Domu Kultury 
w Porąbce.

Z kolei starosta bielski 
Andrzej Płonka, przed wygło-
szeniem tradycyjnej formuły 
otwierającej sportowe zmaga-
nia, podkreślił rolę szkolnego 
sportu w prawidłowym rozwoju 
młodych osób. – Zajęcia wy-

chowania fizycznego odgrywa-
ją ogromną rolę przy realizacji 
zadań wychowawczych w każ-
dej szkole. Podczas zajęć spor-
towych wdrażamy uczniów do 
troski o swoje zdrowie fizyczne 
i psychiczne, przygotowujemy 
ich do aktywnego uczestnictwa 
w życiu społecznym – stwier-
dził starosta Andrzej Płonka.

Sportowa inauguracja w Po-
rąbce była zarazem okazją do 
uhonorowania tych szkół z te-
renu powiatu bielskiego, które 
w poprzednim roku szkolnym 
osiągnęły najlepsze wyniki we 
współzawodnictwie. Zwycięzca-
mi zostały Szkoła Podstawowa 
nr 2 w Czechowicach-Dziedzi-
cach, Gimnazjum w Bystrej oraz 
Zespół Szkół Technicznych 
i Licealnych w Czechowicach-
-Dziedzicach. Podkreślono jed-
nocześnie doskonałe rezultaty 
placówek z gmin powiatu na 
szczeblu wojewódzkim w takich 
dyscyplinach, jak siatkówka, 
koszykówka, tenis stołowy, czy 
biegi przełajowe.

W Porąbce nagrodzono po-
nadto gminnych organizatorów 
sportu w powiecie bielskim. 
Przypomniano, iż w powiecie 

działa obecnie 28 uczniowskich 
klubów sportowych, które sta-

nowią prawdziwe kuźnie mło-
dych talentów. (M)

podBesKidzie 
zaprasza na stadion

Nowy projekt, skierowany do uczniów 
i nauczycieli szkół oraz przedszkoli w re-
gionie, zapoczątkował bielski klub Podbe-
skidzie.

Wprawdzie piłkarskie rozgrywki z udzia-
łem „Górali” w rundzie jesiennej w listopa-
dzie dobiegły końca, to jednak wciąż istnieje 
szansa, by zobaczyć Stadion Miejski w Biel-
sku-Białej. Klub ogłosił rozpoczęcie nowego 
projektu „Stadion z klasą”.

– Otwieramy się na najmłodszych fanów, 
którzy mają dzięki temu niepowtarzalną 
możliwość zobaczenia wnętrz obiektu. 
Zwiedzanie, które zaplanowaliśmy w ra-
mach akcji, obejmuje nie tylko płytę boiska 
i widownię, ale również szatnie piłkarskie, 
salę konferencyjną, centrum dowodzenia, 
czy stanowisko spikera. Naszych młodych 
gości zaprosimy także do siedziby klubu na 
stadionie – wyjaśnia prezes Podbeskidzia 
Tomasz Mikołajko.

Jako pierwsza do przedsięwzięcia przy-
łączyła się Szkoła Podstawowa nr 29 z Ko-
morowic. Jej uczniowie zwiedzali Stadion 
Miejski w towarzystwie zawodnika Podbe-
skidzia oraz maskotki klubu Beskidka. I tak 
też będzie w przypadku każdej z kolejnych 
wizyt dzieci i młodzieży na obiekcie. Szcze-
gółowych informacji odnośnie projektu 
udziela klub, który prowadzi także zapisy 
placówek oświatowych, chętnych do zwie-
dzania otwartego już w całości po gruntow-
nej modernizacji Stadionu Miejskiego. (MaN)

Młodzi podopieczni Szkoły Podstawowej nr 29 z 
bielskiej dzielnicy Komorowice jako pierwsi odwie-
dzili Stadion Miejski w ramach nowego projektu 
Podbeskidzia.
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Rok 2016 przyniósł Przemysławowi Niemcowi etapowe zwycięstwo w wyścigu Dookoła Turcji. Na zakończenie zajął miejsce  
w czołówce rywalizacji kolarskiej w Chinach.
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Wydarzenie miało uroczystą oprawę. Wprowadzono flagi i odśpiewano 
hymn państwowy.

Oficjalna uroczystość inaugurująca sportowy rok w powiecie bielskim stała 
się już tradycją.

W Porąbce wręczono wyróżnienia za miniony rok szkolny sportowej 
rywalizacji.
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uczniowie współpracuJą z mistrzem
Wybitny polski skoczek narciarski Adam Małysz spotkał się z uczniami Szkoły Mistrzostwa Sportowego Sportów Zimowych Szczyrk w Buczkowicach. W swej 

nowej roli mistrz będzie gościł w placówce częściej, uczestnicząc także w treningach z młodymi zawodnikami.

– Adam Małysz rozpo-
czyna współpracę z trene-
rami głównymi i sztabami 
szkoleniowymi kadr naro-
dowych w skokach narciar-
skich i kombinacji norweskiej 
w zakresie organizacyjno-
-sportowym w roli dorad-
cy, eksperta i koordynatora 
programów szkoleniowych. 
Będzie pomagał w tworzeniu 
programów szkoleniowych 
i koordynował współpra-
cę pomiędzy kadrami. Jako 
ekspert doradzał będzie za-
rządowi PZN oraz Szkołom 
Mistrzostwa Sportowego 
w Szczyrku i Zakopanem 
– taką informację podczas 
konferencji prasowej w Wi-
śle przekazał przed kilkoma 
tygodniami prezes Polskiego 
Związku Narciarskiego Apo-
loniusz Tajner.

Zwłaszcza współpraca 
byłego wybitnego skoczka 
z młodymi podopiecznymi, 
stacjonującej w Buczkowi-
cach Szkoły Mistrzostwa 
Sportowego Szczyrk, ma bar-

dzo istotne znaczenie dla życia 
sportowego regionu. Sam za-
interesowany z entuzjazmem 
wypowiedział się o nowej 
roli podkreślając, iż posta-
nowił więcej uwagi i ener-
gii poświęcić skokom, czyli 
temu, w czym zawsze dobrze 
się czuł.

W listopadzie Adam Ma-
łysz znalazł czas, by w sie-
dzibie placówki spotkać się 
z uczniami i trenerami SMS-
-u. Przekazał tu wiele cennych 
spostrzeżeń i doświadczeń ze 
swojej kariery sportowej, mo-
bilizując wszystkich uczniów 
do solidnego i wytrwałego tre-
ningu. Zauważył, że nie moż-
na zniechęcać się w przypadku 
porażek, które są nieodłączną 
częścią sportu, ale nieustannie 
myśleć pozytywnie i podążać 
do przodu.

Małysz w roli dyrektora ko-
ordynatora zapowiedział jed-
nocześnie, że w szkole, która 
podlega bielskiemu Starostwu 
Powiatowemu, będzie czę-
stym gościem, pojawiając się 

systematycznie na treningach 
młodych talentów. 

– Dla naszych zawodników 
to wspaniała sprawa. Adam 

jest dla wszystkich wielkim 
autorytetem, posiada ogrom-
ną wiedzę, która może teraz 
przyczynić się do dalszego 

rozwoju polskich skoków. 
Nie mam wątpliwości, że taka 
współpraca jeszcze bardziej 
naszych uczniów zmotywuje, 

a z podpowiedzi i wskazówek 
mistrza będą chętnie czerpali 
– mówi dyrektor szkoły Ja-
rosław Konior. (MaN)

sPort

adam Małysz spotkał się z uczniami i trenerami Szkoły Mistrzostwa Sportowego Szczyrk w Buczkowicach. Kolejne wizyty zapowiedział już podczas zajęć 
treningowych młodych zawodników.
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olimpiJKa gratulowała KaJaKarzom
Kolejny udany sezon kajakar-
skich startów podsumował koń-
cem października Miejski Klub 
Sportowy w Czechowicach-Dzie-
dzicach. Podopiecznym klubu, 
którzy w mijającym roku zdobyli 
łącznie w imprezach krajowych 
i międzynarodowych ponad 80 
medali, sukcesów pogratulo-
wała m.in. obecna na imprezie 
kajakarka Karolina Naja, te-
goroczna brązowa medalistka 
Igrzysk Olimpijskich.

Do znakomitych występów 
czechowiccy kajakarze na prze-
strzeni ostatnich lat zdążyli już 
przyzwyczaić swoich kibiców. 
Ale osiągnięcia w roku 2016 po-
twierdzają, że młodych i utalen-
towanych adeptów tej dyscypliny 
sportu w barwach MKS-u wciąż 
nie brakuje. Na szczególne brawa 
podczas uroczystej gali w klubie 
„Chacharnia” doczekał się Ma-
teusz Borgieł. Latem zawodnik 
przywiózł z Hiszpanii brązowy 
medal mistrzostw Europy w kaja-
karskim maratonie, ponadto bliski 
był lokaty na podium mistrzostw 
świata, a krajowy czempionat 
reprezentant Polski zakończył 
z trzema krążkami. Słowa uzna-
nia skierowano również pod ad-
resem wielokrotnych medalistów 
mistrzostw Polski, m.in. Piotra 
Morawskiego, Dawida Byrdka, 
Adriana Kuliga i Dominika Sta-

rowicza. Uhonorowano ponadto 
dokonania najmłodszych kajaka-
rzy MKS-u, startujących w rywa-
lizacji szczebla wojewódzkiego.

O sezonie pełnym wartościo-
wych rezultatów i nadziejach na 
przyszłość mówił prezes klubu 
Bartłomiej Żaczek. – Jesteśmy 
bardzo zadowoleni z potwierdze-
nia przez naszych podopiecznych 
wysokiego poziomu sportowego. 
Co istotne, zainteresowanie kajaka-
mi jest wciąż duże, a chętnych do 
uprawiania tej dyscypliny nie bra-
kuje. Już wśród dziesięciolatków 
z powodzeniem zaszczepiamy ka-
jakarską pasję – stwierdził Żaczek, 
odbierając w formie podziękowania 
od zawodników drewniane wiosło 
z dedykacją.

Galę kajakarskiej społeczno-
ści Czechowic-Dziedzic popro-

wadziła debiutująca w tej roli 
Weronika Paszek, tegoroczna 
wolontariuszka podczas Igrzysk 
Olimpijskich w Rio de Janeiro. 
Z młodymi zawodnikami spotkała 
się natomiast Karolina Naja, brą-
zowa medalistka Igrzysk, wielo-
krotna medalistka mistrzostw 
świata i Europy w kajakarstwie. 
Obecnym opowiedziała o swoich 
olimpijskich przeżyciach, życząc 
przy okazji czechowickim ka-
jakarzom dalszego sportowego 
rozwoju i wytrwałości w żmudnej 
pracy treningowej. Na gali obecni 
byli również m.in. starosta bielski 
Andrzej Płonka, burmistrz Cze-
chowic-Dziedzic Marian Błachut, 
zastępca burmistrza Maciej Ko-
łoczek oraz dyrektor Centralnego 
Ośrodka Sportu w Zakopanem Se-
bastian Danikiewicz. (MaN)

Karolina Naja, tegoroczna brązowa medalistka Igrzysk Olimpijskich, pogratulowała 
sukcesów czechowickim kajakarzom.
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szachowe spotKania powiatu
Z czterech odsłon składa się tego-

roczna, szósta edycja Powiatowej Ligi 
Szachowej. Potyczki uczniów szkół 
podstawowych i gimnazjów z powiatu 
bielskiego odbyły się już w Porąbce, 
Kozach i Buczkowicach, finał nastąpi 
w sobotę 3 grudnia w siedzibie Staro-
stwa Powiatowego.

Młodzi miłośnicy szachów ligowe 
rozgrywki zainaugurowali w tym roku 
końcem października w sali Domu Kul-
tury w Porąbce. Do zmagań przystąpiła 
setka uczestników w kilku kategoriach 
wiekowych, zarówno wśród dziewcząt, 
jak i chłopców. Na czele rywalizacji po 
pierwszym turnieju znaleźli się Alan 
Bogusz (SP w Kozach) i Julia Wojtas 
(SP nr 3 w Czechowicach-Dziedzi-
cach) oraz Paweł Distel (Gimnazjum 
w Czechowicach-Dziedzicach) i Anna 

Suchodolska (Gimnazjum w Jasieni-
cy). Siedem rund kolejnych zawodów 
w Kozach pozwoliło wyłonić zwy-
cięzców drugiej odsłony Powiatowej 
Ligi Szachowej. Zostali nimi Marek 
Białowąs i Dagmara Baran (oboje SP 
w Zabrzegu) oraz Michał Pollak (Gim-
nazjum w Zabrzegu) i ponownie Su-
chodolska. Z kolei 17 listopada w sali 
Gminnego Ośrodka Kultury w Buczko-
wicach równych sobie nie mieli Biało-
wąs i Wojtas w pojedynkach uczniów 
„podstawówek” oraz Distel i Suchodol-
ska w gronie gimnazjalnym.

Przy stołach szachistki i szachiści 
spotkają się raz jeszcze – od godziny 9 
w sobotę 3 grudnia potrwa w bielskim 
Starostwie Powiatowym finał ligi pod 
patronatem starosty bielskiego Andrze-
ja Płonki. (M)
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Około 100 młodych uczestników startuje w tegorocznej Powiatowej Lidze Szachowej, której 
jedna z odsłon zawitała do Kóz.


