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Do końca sierpnia 2017 r. kolej li-
nowa na Skrzyczne zostanie kom-
pleksowo przebudowana. Po roz-
poczętej już modernizacji odcinka z 
dolnej stacji w Szczyrku na Jaworzy-
nę znacznie skróci się czas wyjazdu. 
Modernizowany obecnie odcinek 
kolei linowej liczy nieco ponad 1,5 
km. Funkcjonujący tu dotychczas 
od lat 90. minionego wieku wyciąg 
krzesełkowy zastąpią czteroosobo-
we, nowoczesne kanapy.

Nauka bliska bizNesu
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PodziękoWaNia  
dla PrzedsiębiorcóW

GmiNa JasieNica
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reNtGeN i tomoGraf

PoWiat bielski
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zbiorNik GotoWy Na mrozy

czyste beskidy
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rok Wielu iNWestycJi

GmiNa bestWiNa
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szybcieJ Na skrzyczNe
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turystyka

roNdo i okolice

GmiNa JaWorze
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Wśród NaJPiękNieJszych

GmiNa kozy
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Wóz dla daNkoWic

GmiNa WilamoWice
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Niech błogosławieństwo  
Bożej Dzieciny 

napełnia każdego  
wielką radością, 

nawet w chwilach trudnych, 
a radość z przyjścia Pana 

wzbudzi w sercach  
Boży pokój i miłość. 

Niech Nowonarodzony 
Jezus przyniesie zdrowie 

i powodzenie na każdy 
dzień Nowego  

2017 Roku.

 ReDakcJa 
gazety 

BeskiDzkieJ

Wesołych ŚWiąt Bożego NaRoDzeNia!
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AktuAlności

Niech nadchodzące  
Święta Bożego 
Narodzenia  
przyniosą radość, 
pokój i wzajemną 
życzliwość, stając się 
źródłem wszelkiej 
pomyślności  
w Nowym  
2017 Roku

życzy

Poseł na Sejm RP 
 

Stanisław Pięta
Prawo i Sprawiedliwość

złoto dla schroNiska hoNdrasik
Szkolne  Schronisko 

Młodzieżowe Hondrasik 
w Szczyrku, funkcjonują-
ce w ramach Powiatowego 
Zespołu Placówek Szkoły 
Mistrzostwa Sportowego, 
otrzymało prestiżową ogól-
nopolską nagrodę.

Placówka, zlokalizowana 
przy ulicy Sportowej w Szczyr-
ku, nieopodal kompleksu 
skoczni narciarskich Skalite, 
zdobyła złote wyróżnienie 
w 56. edycji ogólnopolskiego 
konkursu współzawodnictwa 
schronisk młodzieżowych 
w 2016 r. Udział w nim 

brało ponad 300 obiektów 
z całej Polski. Pod uwagę 
brano w ich ocenie ilość 
udzie lonych noclegów 
w stosunku do posiadanych 
miejsc, dokonywane na 
bieżąco remonty w trosce 
o poprawę bazy pobytowej, 
zadowolenie turystów oraz 
życzliwość w stosunku do 
gości schroniska. Uhonoro-
wanie najlepszych, w tym 
Hondrasika, odbyło się 25 
listopada w hotelu Polonia 
w Krakowie.

Szkolne Schronisko Mło-
dzieżowe Hondrasik należy do 

Międzynarodowej Federacji 
Schronisk Młodzieżowych. 
Działa w systemie całorocz-
nym i ma do zaoferowania 
swoim gościom atrakcyjne 
warunki. Hondrasik wyposa-
żony jest w pokoje wielooso-
bowe i apartamenty, dostępne 
w bardzo przystępnej cenie 
bez względu na porę roku. 
Niewątpliwy atut schroniska 
to jego doskonałe usytuowanie 
w pobliżu przystanków auto-
busowych i centrum Szczyrku 
oraz w okolicach prowadzą-
cych bezpośrednio na górskie 
szlaki. (RAF)

z Prac Poselskich

kadry

sPriNter doceNioNy
RAFAł PAJąk, biegacz z LUkS Zabrzeg,

odebrał z rąk starosty bielskiego Andrzeja Płonki 
gratulacje i nagrodę za swoje sukcesy.
Siedemnastoletni mieszkaniec powiatu bielskiego 
Rafał Pająk należy do najszybszych Polaków w swo-
jej grupie wiekowej, jest wielokrotnym medalistą 
mistrzostw Polski oraz zdobywcą nagród na euro-
pejskich arenach. W tym roku był drugi w biegu na 
60 m podczas Halowych Mistrzostw Polski juniorów i 
juniorów młodszych, a także w biegu na 100 metrów 
w czasie 21 Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży, z 
kolei w biegu na 200 metrów w czasie zdobył złoto. 
Najważniejszym osiągnięciem było wywalczenie 
brązowego medalu w sztafecie podczas Mistrzostw 

Europy juniorów młodszych, które odbywały się w 
lipcu w Tbilisi.
Za te wszystkie sukcesy starosta Andrzej Płonka po-
dziękował sportowcowi i trenerce. Poza gratulacjami 
i słowami uznania Rafał otrzymał album „Powiat biel-
ski zaprasza”, a także nagrodę pieniężną.
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Pamięci szyboWNika
Z inicjatywy Rady Osiedla Polskich Skrzydeł w Bielsku-Białej zorganizowa-

no w niedzielę 11 grudnia uroczystość upamiętniającą 50. rocznicę śmierci 

bielskiego pilota Stanisława Skrzydlewskiego.
Wydarzenie, będące oka-

zją do przypomnienia znanej 
przed laty postaci, odbyło się 
przy pomniku ku pamięci pilo-
ta, zlokalizowanym przy ulicy 
Skrzydlewskiego na Osiedlu 
Polskich Skrzydeł. Obecna 
była m.in. córka Stanisława 
Skrzydlewskiego, przedsta-
wiciele władz miasta Bielska-
-Białej, Rady Osiedla oraz 
Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Strzecha”, pod opieką której 
znajduje się pomnik.

Wszyscy uczestnicy rocz-
nicowej uroczystości z uzna-
niem wypowiadali się o tym, 
czego słynny szybownik do-
konał przed tragiczną śmier-
cią. Pracę w Szybowcowym 
Zakładzie Doświadczalnym 
w Bielsku-Białej Stanisław 
Skrzydlewski rozpoczął jako 
pilot w 1955 r., rok później 
został kierownikiem dzia-
łu prób lotu. Wcześniej już 
uzyskał Złotą Odznakę Szy-
bowcową z trzema diamen-
tami jako jeden z pierwszych 
Polaków i czternasty pilot 
na świecie.

W czasach powojennych, 
m.in. pod szyldem Aeroklu-
bu Bielsko-Bialskiego, latał 
na niemal wszystkich szy-
bowcach w kraju, startował 
ponadto w wielu zawodach, 
zdobywając czołowe miejsca. 
W 1955 r. był organizatorem 
pionierskiej po wojnie wy-
prawy szybowcowej do In-
dii. Dzięki temu, ale i innym 
działaniom, choćby aktyw-
ności w Międzynarodowej 
Komisji Szybowcowej, czy 
wyjazdom za granicę w spra-
wach sprzętu, stał się auto-

rytetem w swojej dziedzinie. 
Skrzydlewski stworzył meto-
dykę pomiarów w locie, a na 
podstawie jego wniosków 
projektowano nowe konstruk-
cje szybowców. Pilot, który 
znaczącą część życia związał 
z Bielskiem, zginął 12 grud-
nia 1966 r. podczas wykony-
wania prób w locie szybowca 
SZD-30 Pirat w rejonie lot-
niska w Aleksandrowicach. 
Dla uczczenia pamięci Skrzy-
dlewskiego jego imieniem 
nazwano jedną z ulic Os. 
Polskich Skrzydeł. (M)
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komisJa Przesłuchała PierWszych śWiadkóW
Podczas listopadowych 

i grudniowych posiedzeń Sej-
mowej Komisji Śledczej ds. 
afery Amber Gold przesłu-
chanych zostało 22 świadków. 
Już na tym etapie wyjaśniania 
sprawy pojawiają się pierw-
sze wnioski. Zdaniem członka 
komisji, posła Prawa i Spra-
wiedliwości Stanisława Pięty, 
świadczące o licznych zanie-
dbaniach prokuratorów. 

Komisja Śledcza podjęła 
w ostatnich tygodniach istotne 
działania, zmierzające do do-
kładnego wyjaśnienia sprawy. 
– Bezczynność i nieudolność 
organów państwa była pora-
żająca. Jesteśmy zdetermino-
wani, aby sprawę wyjaśnić 
jak najszybciej. Tego wymaga 
interes państwa polskiego, do-
magają się tego tysiące oszu-
kanych przez firmę klientów 
– mówił nam Stanisław Pięta 
jeszcze przed rozpoczęciem 
przesłuchań. Trójmiejska fir-
ma powstała w 2009 r., oferując 
bardzo wysokie oprocentowa-
nie. Po trzech latach firma 
powiązana z miejscowym ukła-
dem politycznym najwyższego 
szczebla ogłosiła likwidację, 
klientów pozostawiając bez 
pieniędzy. Łącznie oszukała ok. 

19 tys. osób na łączną wartość 
850 mln zł.

Mimo ewidentnych zna-
mion nielegalnej działalności, 
państwowe służby i organy nie 
kwapiły się z wyjaśnieniem. 
Jedną z osób przesłuchanych 
przez komisję w tej sprawie 
był prokurator generalny 
Andrzej Seremet, który od 
kwietnia 2010 r. stał na czele 
instytucji, zatrudniającej tysią-
ce prokuratorów. – Prokuratura 
była bezradna wobec przestęp-
czości. Jej niezależność w tym 
czasie oznaczała w praktyce 
wyłącznie bezczynność, igno-
rancję i nieudolność. Za bez-
czynność żaden prokurator 
nie poniósł odpowiedzialno-
ści – podkreśla poseł Prawa 
i Sprawiedliwości.

Jak dodaje, prokuratora 
Seremeta nie tłumaczy fakt, 
iż rzekomo domagał się zmia-
ny przepisów, bowiem cały 
funkcjonujący ówcześnie 
system akceptował, włącznie 
z organizacją pracy swojego 
biura, które nie przekazało 
mu pisma od Komisji Nadzoru 
Finansowego. Członek Sejmo-
wej Komisji Śledczej zwraca 
uwagę także na inne rażące 
uchybienia związane ze spra-

wą. Np. policjantka prowadzą-
ca dochodzenie przez pewien 
czas nie mogła skontaktować 
się z właściwą prokurator re-
ferentem sprawy, a gdy zasu-
gerowała powołanie biegłego 
została wyśmiana. Poseł Pięta 
przypomina, iż w postępowa-
niu dyscyplinarnym nikogo 
nie ukarano za bezpodstawne, 
trzymiesięczne przetrzymywa-
nie akt sprawy Amber Gold 
w prokuratorze okręgowej.

Po zakończonych już prze-
słuchaniach prokuratorów 
z Prokuratury Rejonowej 
Gdańsk Wrzeszcz oraz gdań-
skiej Prokuratury Okręgowej, 
Komisja w nowym roku spo-
tka się z urzędnikami Komisji 
Nadzoru Finansowego, Urzę-
du Lotnictwa Cywilnego, 
Urzędu Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów oraz urzędów 
skarbowych. – Nie można 
dopuścić, aby w przyszłości 
dochodziło do tak rażących 
zaniedbań. Obywatele płacą-
cy podatki, z których uczciwej 
pracy funkcjonariusze państwa 
przecież się utrzymują, muszą 
mieć przekonanie, że urzędni-
cy stoją na straży prawa, służąc 
ludziom i ojczyźnie – mówi 
poseł Stanisław Pięta. (R)
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Na skrzyczNe Jeszcze szybcieJ
Do końca sierpnia 2017 r. kolej linowa na Skrzyczne zostanie kompleksowo przebudowana.  

Po rozpoczętej już modernizacji odcinka z dolnej stacji w Szczyrku na Jaworzynę znacznie skróci się 

czas wyjazdu.

Już jesienią po rozstrzy-
gnięciu procedury przetargo-
wej podpisana została umowa 
z wykonawcą, zaplanowano 
również harmonogram prac. 
Jeszcze w tym roku zrealizo-
wane zostały pierwsze prace 
przygotowawcze, obejmujące 
m.in. roboty ziemne i funda-
mentowe podpór pośrednich. 
Finalizację inwestycji prze-
widziano na sierpień 2017 r. 
Zanim to jednak nastąpi prace 
nie spowodują żadnych utrud-
nień w trakcie sezonu zimo-
wego na trasach Skrzycznego. 
– Zmierzamy konsekwentnie 
do tego, by mieć jedną z naj-
bardziej nowoczesnych kolei 
w Polsce. To ważna i wycze-
kiwana inwestycja – mówi 
Grzegorz Kotowicz, dyrektor 
Centralnego Ośrodka Sportu – 
Ośrodka Przygotowań Olim-
pijskich w Szczyrku.

Modernizowany obecnie 
odcinek kolei linowej za-
rządzanej przez COS liczy 
nieco ponad 1,5 km. Funk-
cjonujący tu dotychczas od 
lat 90. minionego wieku 

wyciąg krzesełkowy zastą-
pią czteroosobowe, nowo-
czesne kanapy, identyczne 
jak te, które od grudnia 2013 
r .  dz ia ła ją  na  odc inku 
z Jaworzyny na Skrzyczne. 
Przepustowość kolei po mo-
dernizacji zwiększy się dwu-
krotnie, do 2,4 tys. osób na 
godzinę. Oznacza to, iż czas 
wyjazdu na halę Jaworzyna 
wynosił będzie nieco ponad 
5 minut.

Inna z ważnych informacji 
wiąże się z kwestiami tech-
nicznymi. – Zastosowane 
zostaną tu nowoczesne roz-
wiązania z napędem bez-
pośrednim i sterowaniem, 
przyjazne środowisku i pozwa-
lające zaoszczędzić energię, 
a w perspektywie długoletniej 
oszczędzić również pieniądze 
– wyjaśnia Jaroslav Macicak, 
dyrektor oddziału wykonawcy 
inwestycji firmy Leitner.

Kompleksowo zmoder-
nizowana kolej na Skrzycz-
ne to dobra wiadomość dla 
Szczyrku. – Jest duża szansa 
na to, że wrócimy niebawem 
do ekstraklasy narciarskiej 
i turystycznej. Dzięki po-
dobnym inwestycjom mia-
sto może realnie myśleć 
o rozwoju. Dla Szczyrku 
to doskonała promocja – 
zaznacza burmistrz miasta 
Antoni Byrdy. (MAN)

wydArzeniA

Czteroosobowe kanapy wywożą obecnie pasażerów z Jaworzyny na Skrzyczne. Identyczne zostaną 
zamontowane także na dolnym odcinku.

Fo
to

: m
ac

ieJ
 ro

tH

mistrz bocci
Damian Iskrzycki drugi rok 

z rzędu został mistrzem Polski 
w dyscyplinie paraolimpij-
skiej boccia.

Sportowiec z Rudzicy wy-
grał wszystkie mecze w całym 
turnieju. – Na Mistrzostwa 
Polski jechałem z myślą, aby 
zagrać dobre mecze. Miałem 
wątpliwości, czy wyjdziemy 
z grupy, bo sezon był „w krat-
kę”. Ale wiedzieliśmy, że je-
steśmy dobrze przygotowani 
– mówi Iskrzycki. Dodaje, że 

miał opracowaną dokładną 
strategię rozpisaną na każ-
dego z rywalizujących z nim 
zawodników, z opisem, jak 
i gdzie grać, kiedy atakować, 
jak i czym bronić. W tym roku 
poza polską ligą Iskrzycki był 
powołany na turnieje między-
narodowe w Zjednoczonych 
Emiratach Arabskich w Dubaju 
Fazza World Open, Portugalii 
Word Open Povoa i Internatio-
nal Boccia Event w Poznaniu, 
gdzie zdobył drugie miejsce. (R)

15 lat toWarzystWa z daNkoWic
Jubileusz 15-lecia Towarzy-

stwa Miłośników Dankowic był 
okazją do zorganizowania sesji 
popularnonaukowej „Dankowi-
ce, przeszłość i teraźniejszość”.

Konferencję otworzył Kazi-
mierz Kamiński, prezes Towa-
rzystwa, który zaprezentował 
jego dotychczasową działalność. 
Wykłady rozpoczął prof. Antoni 
Barciak z Instytutu Historii na 
Wydziale Nauk Społecznych 
Uniwersytetu Śląskiego, spe-
cjalizujący się w historii śre-
dniowiecza, od wielu lat ściśle 
współpracujący z gminą Wila-
mowice, m.in. przy opracowa-
niach monografii.

Prelegenci przedstawili 
historię Dankowic w świetle 

dokumentów zgromadzonych 
w Archiwum Bernardyńskim 
we Lwowie i zasobach biel-
skiego Archiwum Państwo-
wego. Poruszyli również temat 
symboli Dankowic, architek-
tury miejscowego kościoła, 
imion chrzestnych w parafii, 
sprawozdań z badań wyko-
paliskowych w 2016 r. Pre-
zentowano też słownik gwary 
Dankowic, topografię wsi 
w utworze Witolda Zalew-
skiego „W listopadzie miesiącu 
wiosennym”. Uczestnicy mó-
wili też o walorach przyrod-
niczo-krajobrazowych, stroju 
ludowym, kulturze i społecz-
ności, perspektywie badań nad 
gwarą. (R)

z Prac Poselskich

Niech zbliżające się  
Święta Bożego Narodzenia  
spędzone w gronie najbliższych  
przyniosą Państwu  
wiele radości, pokoju, ciepła i nadziei  
zaś nadchodzący Nowy 2017 Rok  
obdarzy Państwa i Wasze Rodziny  
szczęściem i pomyślnością,  
a wiara codziennie dodaje sił do pokonywania trudności  
oraz do realizacji marzeń i planów  
w życiu prywatnym, społecznym i zawodowym.  
Do Siego Roku!

życzy
Poseł na Sejm RP

Grzegorz Puda
ze Współpracownikami

Paczka dla bohatera
Produkty żywnościowe 

i artykuły chemii gospodarczej 
trafiły do specjalnej paczki, 
którą tuż przed okresem świą-
tecznym przygotował poseł 
Grzegorz Puda. Przyłączył się 
w ten sposób do ogólnopol-
skiej akcji „Paczka dla Boha-
tera” i zachęca do pomocy.

– Każda pomoc charyta-
tywna jest w tych szczegól-
nych dniach bardzo cenna. 
Warto wspierać te inicjatywy, 
które sprawiają, że święta są 
dla kogoś potrzebującego 
radośniejsze – mówi poseł 
Prawa i Sprawiedliwości. 
Z licznych przedsięwzięć 
pomocowych, towarzyszą-
cych nadejściu Świąt Bożego 
Narodzenia, poseł Puda wy-
brał właśnie akcję pod na-
zwą „Paczka dla Bohatera”. 
Adresowana jest bowiem do 
polskich weteranów, którzy 
walczyli na frontach II woj-
ny światowej oraz żołnierzy 
podziemia niepodległościo-
wego w kraju w okresie 
wojny i po jej zakończeniu. 
– Wielu kombatantów żyje 
w skromnych warunkach, bo-
rykając się z trudną sytuacją 
materialną. Nierzadko nie są 

w stanie zapewnić podstawo-
wych potrzeb własnych, czy 
też swoich rodzin. Zasłużyli 
na to, by choć w taki sposób 
ich wesprzeć – tłumaczy poseł 
Grzegorz Puda.

Do paczki przygotowanej 
przez posła Pudę na kilka dni 
przed nadejściem świąt, trafiły 
artykuły żywnościowe, zwłasz-
cza te z dłuższym terminem 
ważności, a także chemia go-
spodarcza. W większości na 
zbiórkę pomocową zakupiony 
został asortyment krajowych 
producentów. Paczkę już prze-
słano do koordynatorów akcji, 

następnie ją rozdysponowano 
wraz z innymi zebranymi w ca-
łej Polsce.

Poseł PiS zachęca jednocze-
śnie, by jeszcze przed świętami 
w miarę możliwości wspomóc 
osoby potrzebujące. – Rozma-
itych akcji mających szczytny 
cel nie brakuje. Podobnie jak 
ludzi, których święta możemy 
w choć niewielkim stopniu 
uczynić wyjątkowymi – pod-
kreśla Puda.

Filmik z przygotowania 
„Paczki dla Bohatera” obejrzeć 
można na profilu posła Grze-
gorza Pudy na Facebooku. (R)
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wydArzeniA

Życzę Państwu,  
aby nadchodzące Święta Bożego Narodzenia  

były dla Państwa pełne ciepła  
i radości ze spotkania z bliskimi,  

a Nowy 2017 Rok  
przyniósł wiele sukcesów i spokoju.

Mirosława Nykiel
posłanka na sejm Rp

To, co niepokoi, daje szanse,  
światło rozjaśnia mrok ... Taka jest moc 

nadziei i miłości Bożego Narodzenia. 

Niechaj ten świąteczny czas zachęci do 
wdzięczności i pomnoży w nas siły, by 

w Nowy Rok 2017 wkroczyć z wiarą w 
pomyślność Rodzin i Ojczyzny.

Pokoju ducha życzy 

Jacek Falfus, 
Poseł na Sejm RP

Zdrowych, wesołych i pogodnych 
Świąt Bożego Narodzenia.

Niech będą one okazją do zadumy,  
ale i radości  

z rodzinnego spotkania.

Niech przyniosą wytchnienie  
od codziennych zmagań i trosk.

Magicznych Świąt 

życzy

Beskidzkie Towarzystwo Sportowe  
REKORD

ProGram rekordu z NaGrodą
Prestiżowe wyróżnienie przy-
znawane przez miesięcznik 
branżowy „IT w Administra-
cji” otrzymała początkiem 
grudnia bielska firma Re-
kord Systemy Informatyczne.

Nagroda dla Rekord SI to 
wyraz uznania dla pakietu 
Ratusz, który zajął najwyż-
sze miejsce w tegorocznej 
edycji konkursu „Produkt 
Roku 2016 IT w Administra-
cji”. Jeden ze sztandarowych 
produktów bielskiej spółki 
został doceniony w kategorii 
„Oprogramowanie dedyko-
wane administracji publicz-
nej”. Podczas dnia otwartego 
IT w Administracji nagrodę 
odebrał kierownik działu 

sprzedaży Rekord SI Ro-
bert Gawlak.

Pakiet Ratusz to wiodą-
cy system oprogramowania, 
który w sposób komplekso-

wy wspomaga pracę około 
300 jednostek administracji 
publicznej na polskim rynku. 
Skuteczne zarządzanie mia-
stem lub gminą jest możliwe 
dzięki wsparciu obszarów 
związanych z podatkami 
i opłatami lokalnymi, księgo-
wością budżetową, zasoba-
mi ludzkimi, prowadzeniem 
ewidencji, zarządzaniem do-
kumentami, elektronicznymi 
usługami publicznymi, a tak-
że kontrolą i analizą realizacji 
zadań. Poszczególne moduły 
systemowe pakietu dedyko-
wane są samorządom z sze-
rokim uwzględnieniem ich 
jednostek organizacyjnych, 
co przekłada się na poprawę 
jakości i efektywności reali-
zowanych procesów, a także 
oszczędność i standaryzację 
podstawowych czynności.

Redakcja czasopisma bran-
żowego „IT w Administracji”, 
poświęconego technologiom 
informatycznym stosowanym 
w sektorze publicznym, zorga-
nizowała kolejną edycję ple-
biscytu na najlepsze produkty 
w zakresie IT w ośmiu katego-
riach, nominując łącznie ponad 
100 ciekawych i innowacyj-
nych produktów. Głosować 
na nie mogli także czytelnicy 
miesięcznika. (RAF)

JaNusz szymura,
prezes firmy Rekord Systemy 
Informatyczne:

Wyróżnienie dla naszej firmy za pakiet 
Ratusz sprawiło nam dużo satysfakcji. 
Jest to tym bardziej cenna nagroda, 
iż wyboru dokonywali tak eksperci z 
czasopisma o ugruntowanej pozycji na 
rynku, jak i sami użytkownicy oprogra-
mowania, a więc nasi klienci. Wcześniej 
zapoznawali się z systemem, choćby podczas prezentacji i spotkań 
w różnych miejscach w kraju. Doceniona została zatem funkcjonal-
ność, innowacyjność oraz wiele istotnych płaszczyzn integracji, jakie 
pakiet Ratusz oferuje.
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wywiAd

bliscy, dostęPNi, iNsPiruJący
Z prof. Jarosławem Janickim, nowym rektorem Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, rozmawiamy o kierunkach rozwoju uczelni.

Redakcja: Pracodawcy, szu-
kający wykwalifikowanych 
kadr, oraz przedsiębiorstwa, 
zainteresowane wdrożeniem 
nowoczesnych technologii, to 
tylko najważniejsze punkty 
z całego katalogu oczekiwań 
polskiej gospodarki wobec 
uczelni wyższych. Co po-
winna zrobić Akademia, aby 
im sprostać?

Prof. Jarosław Janicki: Moim 
celem jest stworzenie z Aka-
demii silnego ośrodka akade-
mickiego, tzn. takiego, którego 
rolę badawczą i innowacyjną 
dostrzega się w regionie i w 
kraju. Z jednej strony musi to 
zostać oparte na podniesieniu 
poziomu badań naukowych 
i rozszerzeniu współpracy 
z gospodarką, z drugiej na 
ciągłym podnoszeniu jakości 
kształcenia, a także rozwoju 
naszego zaangażowania w sfe-
rze edukacji i kultury.

Harmonijny rozwój uczel-
ni zależy m.in. od tego, czy 
potrafi odnawiać swoje kadry 
naukowe. Cały czas mamy to 
na uwadze, niedawno prawa 
doktoryzowania uzyskał Wy-
dział Humanistyczno-Społecz-
ny, kolejny wniosek złożył 
Wydział Nauk o Zdrowiu. 
O roli Akademii jako ośrodka 
naukowego decyduje „two-
rzenie nauki”, a więc przede 
wszystkim badania w dziedzi-
nach potrzebnych nowoczesnej 
gospodarce. Kluczowe dla ich 
rozwoju są wymiana innowacji 
oraz przepływ wiedzy, stymu-
lowany m.in. przez konferencje 
naukowe. I tak np. od wielu lat 
z uniwersytetem w belgijskim 
Leuven organizujemy kon-
ferencję XIPS, prezentującą 
osiągnięcia w dziedzinie po-
limerów. W międzynarodo-
wym gronie już po raz szósty 
zorganizowaliśmy też konfe-
rencję „Inżynier XXI wieku”, 
skierowaną do młodych bada-
czy, studentów i doktorantów 
z dziewięciu krajów europej-
skich. Takich przykładów jest 
znacznie więcej.

Uczelnie, co podkreślam od 
początku swej kadencji, „nie 
żyją w próżni”, ich znaczenie 
buduje m.in. wkład w rozwój 
nauki, ale także silne związki 
z otoczeniem społeczno-gospo-
darczym. Dziś trudno prowa-
dzić badania bez współpracy 
z przedsiębiorstwami. Nam 
się to od dawna udaje. Na 
początku grudnia zorganizo-
waliśmy konferencję „Nauka, 
Innowacje, Biznes”, na której 
gościł Wicepremier i Minister 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Jarosław Gowin, podkreślając 
znaczenie współpracy nauki 
i nowoczesnej gospodarki dla 
rozwoju kraju. Wystąpili także 
przedsiębiorcy, przede wszyst-
kim z naszego regionu, którzy 
od dawna współpracują z Aka-
demią i podzielili się swoim 
pozytywnym doświadczeniem.

Redakcja: Czy uczelnia 
w Bielsku-Białej może pod 
tym względem konkurować 
z wielkimi ośrodkami aka-
demickimi na Śląsku, czy 
w Krakowie?
Prof. Jarosław Janicki: Tak, 
jak najbardziej, w wielu dzie-
dzinach mamy zaplecze i do-
świadczenie badawcze, którego 
brakuje innym, często większym 
ośrodkom. Przykładem może 
być ostatni projekt związany 
z produkcją grafenu, realizo-
wany przez Wydział Inżynie-
rii Materiałów, Budownictwa 
i Środowiska we współpracy 
z przedsiębiorstwem. Projekt 
został najwyżej oceniony spo-
śród 160 zgłoszonych w ogól-
nopolskim konkursie wniosków 
i zdobył ponad 3,5 mln zł dofi-
nansowania Narodowego Cen-
trum Badań i Rozwoju. Efektem 
czego będzie uruchomienie na 
naszej uczelni, jedynej tego typu 
w Polsce, linii produkcji taniego 
i dostępnego grafenu płatkowe-
go, wykorzystywanego w wielu 
dziedzinach nowoczesnego prze-
mysłu. Nasza inżynieria mate-
riałowa od dawna specjalizuje 
się w materiałach kompozyto-
wych i polimerowych, odnosząc 
znaczące sukcesy. Realizujemy 
m.in. granty badawcze, doty-
czące modyfikacji celulozy 
i stosowania geotekstyliów 
przy zapobieganiu erozji gleby. 
To przykład szerokiej oferty 
badawczej Akademii. Badania 
we współpracy z przemysłem od 
dawna prowadzi przecież kadra 
naukowa także innych wydzia-
łów, m.in. Wydziału Budowy 
Maszyn i Informatyki, czy Za-
rządzania i Transportu.

Warto podkreślić, iż dla 
wielu przedsiębiorców atrak-
cyjność naszej uczelni nie 
ogranicza się jedynie do pro-
wadzenia badań w zakresie 
najnowocześniejszych tech-
nologii. Jak zaznaczali sami 
przedsiębiorcy podczas nieda-
wanej konferencji z wicepre-
mierem Gowinem, znaczące 
we współpracy z Akademią 
jest to, że jesteśmy blisko nich, 
cały czas dostępni. Dzięki 
temu mamy możliwość dokład-
nie przyjrzeć się ich firmom, 

zrozumieć potrzeby i na tej 
podstawie zaproponować 
nowe, stymulujące rozwiąza-
nia. Właśnie to sobie cenią, 
tego elementu często brakuje 
im we współpracy z wielkimi 
ośrodkami naukowymi.

Redakcja: Pracodawcy coraz 
częściej skarżą się na brak 
wykwalifikowanych pracow-
ników. Jakie działania podej-
muje Akademia w dziedzinie 
kształcenia pracowników 
w potrzebnych zawodach?
Prof. Jarosław Janicki: 
Niezbędne jest nowoczesne 
podejście do kształcenia, 
zakładające realny udział 
otoczenia gospodarczego, za-
angażowanego w tworzenie 
unikatowych treści kształ-
cenia. Mamy dobrą ofertę 
dydaktyczną, potrzebną ryn-
kowi pracy. Cały czas jednak 
trzymamy rękę na pulsie, aby 
możliwie najszybciej dostoso-
wać się do nowych wyzwań. 
Najistotniejsza jest ścisła 
współpraca z przedsiębiorca-
mi, dzięki której mamy dobre 
rozeznanie co do potrzeb re-
gionalnego rynku. Tworzy-
my nowe kierunki, kolejne 
uruchomione będą już w naj-
bliższym roku akademickim. 
Proszę pamiętać, że cały czas 
na studia przychodzą kolej-
ne roczniki pogłębiającego 
się niżu demograficznego. 
A mimo to liczba studentów 
Akademii jest stała i wynosi 
dziś sześć tysięcy. To m.in. 
efekt naszej współpracy ze 
szkołami średnimi, inicjatyw 
adresowanych do uczniów, 
czy organizacji Beskidzkiego 
Festiwalu Nauki i Sztuki, któ-
rego istotną częścią jest Piknik 

Naukowy, angażujący wielu 
młodych ludzi.

Redakcja: Beskidzki Festiwal 
Nauki to nie było jedyne wy-
darzenie, które w tym roku 
cieszyło się dużą popularno-
ścią.

Prof. Jarosław Janicki: Tak, 
w listopadzie miały miejsce 
bardzo ważne obchody Ju-
bileuszu 15-lecia Wydziału 
Humanistyczno-Społecznego, 
w jego ramach została zorga-
nizowana interdyscyplinarna 
konferencja naukowa „Na-

uki humanistyczne i nauki 
społeczne wobec wyzwań 
współczesnego świata” oraz 
Kongres Polonistyki Szkolnej 
i Akademickiej, z udziałem 
nauczycieli polonistów szkół 
gimnazjalnych i ponadgim-
nazjalnych Bielska-Białej 
i powiatów ościennych. Ju-
bileuszowi towarzyszył tak-
że zorganizowany w Galerii 
Akademickiej wernisaż prac 
prof. dr. hab. Stefana Gierow-
skiego, współczesnego twórcy 
światowej sławy, którego prace 
można podziwiać w galeriach 
na całym świecie.

Właśnie na tworzeniu ści-
słych związków naszego środo-
wiska akademickiego z życiem 
miasta i regionu nam szczegól-
nie zależy. Chcemy, aby uczel-
nia nie tylko wykorzystywała 
swój potencjał naukowy, ale 
aby powstawały nowe inicjaty-
wy, w których studenci mogą 
się realizować pozanaukowo, 
artystycznie, kulturalnie. I pod 
tym względem także liczę na 
współpracę z samorządami.

Rozmawiał  
MIROSłAW łUkASZUk
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Niech błogosławieństwo  
Nowonarodzonego Jezusa  

wypełnia codzienność miłością i pokojem  
i będzie naszą siłą na wszystkie dni  

Nowego 2017 Roku.

Boże Narodzenie to czas, 
gdy Chrystus przychodzi 
na świat i staje się radością 
każdego z nas. 

Niech czas świąt przypomina nam  
o życzliwości i dobroci, abyśmy potrafili 
dzielić się z najbliższymi i potrzebu-
jącymi tym wszystkim, co posiadamy. 
Oby w Nowym, 2017 Roku, spełniały się 
nasze plany, a przeżywane problemy 
owocowały autentyczną radością.

Wszystkim mieszkańcom miasta Bielska-Białej oraz gmin 
ościennych pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia 
szczęśliwych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia.

Radni Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
karol Markowski     Roman Matyja

reklama
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reNtGeN dodatkoWo
Oprócz nowoczesnego tomografu komputerowego Szpital Pediatryczny wzbogaci się  

również o cyfrowy aparat rentgenowski. Nowy zakup był możliwy dzięki oszczędnościom  

i dodatkowej kwocie z budżetu Powiatu Bielskiego.

Podlegający bielskiemu Staro-
stwu Powiatowemu Szpital Pedia-
tryczny zakup nowego tomografu 
komputerowego planował już od 
dawna. Nabytek dla szpitalnej Pra-
cowni Diagnostyki Obrazowej miał 
bowiem zastąpić wysłużone urządze-
nie diagnostyczne, które obsługiwało 
pacjentów placówki przez ostatnie 
dziesięć lat. Dalsza eksploatacja, 
uwzględniając koszty serwisu, re-
montów i ewentualne likwidowanie 
awarii, stała się nieopłacalna. Na za-
kup zaplanowano 3 mln zł, z czego 
1,5 mln zł przeznaczono z budżetu 
państwa, kolejne 1,5 mln zł – z kasy 
Starostwa Powiatowego.

Nowy aparat kosztował jednak 
ok. 2,5 mln zł. Jak wyjaśnia starosta 
Andrzej Płonka, zwrócił się do Mi-
nisterstwa Zdrowia, czy dokupując 
kolejne potrzebne urządzenie dla 
Szpitala, placówka będzie mogła 
wykorzystać całość zaplanowanego 
1,5 mln zł. Ministerstwo wyraziło 
zgodę, ale do zakupu nowoczesnego 
cyfrowego aparatu rentgenowskiego 

trzeba było dołożyć jeszcze 400 tys. 
zł. Łącznie więc z budżetu Powiatu 
Bielskiego na oba urządzenia zostało 
przeznaczonych 1,9 mln zł.

Odnowienie sprzętu to element 
przygotowań placówki do przy-
szłorocznego kontraktowania usług 
na kolejne pięć lat. Przypomnijmy, 
że podczas ostatnich lat Szpital 
Pediatryczny przeszedł także kilka 
budowlanych modernizacji, m.in. re-
mont Oddziału Niemowlęcego wraz 
z odnowieniem sąsiadującej z nim 
Izby Przyjęć, wcześniej szpital za-
kończył kosztowny remont bloku 
operacyjnego, któremu towarzyszył 
zakup nowego sprzętu. Obecnie trwa 
adaptacja nieczynnego przez wiele 
lat pawilonu na terenie kompleksu 
szpitalnego. Obok innych potrzeb-
nych oddziałów w nowym pawilo-
nie powstanie oddział psychiatrii 
dziecięcej. Będzie to pierwsza psy-
chiatria dziecięca w regionie, która 
zapewni kompleksową opiekę w tej 
dziedzinie medycyny małym pacjen-
tom. (ł)

PowiAt bielski

Oto zwiastuję Wam radość wielką
Która będzie udziałem naszego narodu

Dziś w mieście Dawida urodzi się Wam – ZBAWICIEL
     ŁK. 2,10-11

Z okazji Bożego Narodzenia przesyłamy najserdeczniejsze 
życzenia radosnego przeżywania nadchodzących Świąt, 
zdrowia, pokoju, życzliwości oraz wszelkiej pomyślności  

i dobra w Nowym 2017 Roku.

Niech przyjście na świat Jezusa napełni nasze życie nową wiarą, 
gorącą miłością i niegasnącą nadzieją. 

Życzymy przeżywania przy wigilijnym stole i dźwiękach kolęd 
pięknych chwil bożonarodzeniowej bliskości.

Andrzej Płonka
Starosta Bielski 

Jan Borowski
Przewodniczący  

Rady Powiatu Bielskiego

eksPresóWka Na śląsk 
coraz bliżeJ
O budowie dodatkowego połą-
czenia Czechowic-Dziedzic z pla-
nowaną drogą S1 rozmawiał 
starosta bielski Andrzej Płonka 
z premier Beatą Szydło, podczas 
jej wizyty w Bielsku-Białej.

Premier Beata Szydło na 
Podbeskidziu spotkała się z pie-
lęgniarkami, a także samorzą-
dowcami. Dla tych ostatnich 
miała dobrą wiadomość. Poin-
formowała ich, że podjęła decy-
zję o szybkim rozpoczęciu prac 
nad realizacją kluczowej dla re-
gionu trasy tranzytowej – drogi 
ekspresowej S1 z Mysłowic do 
Bielska-Białej, a także wybu-
dowania brakującego odcinka 
obwodnicy Węgierskiej Górki 
na Żywiecczyźnie.

Droga ekspresowa S1 od węzła 
„Kosztowy II” w Mysłowicach do 
węzła „Suchy Potok” w Bielsku-
-Białej długości 39,7 km będzie 
uzupełnieniem europejskiego 
korytarza nr VI. Przetarg na bu-
dowę tego odcinka zaplanowano 
w pierwszej połowie 2018 r., pra-
ce budowlane mają się zakończyć 
do 2022 r. Inwestycja pochłonie 
ponad 3,5 mld zł.

Z kolei tzw. obejście Wę-
gierskiej Górki obejmie odci-
nek długości 8,5 km. Z uwagi 
na górski charakter trasy, trzeba 
będzie zbudować wiele obiek-
tów inżynieryjnych, najdłuższe 
z nich to dwa podwójne tunele 
o długości 830 m pod masywem 
Barania i 980 m pod masywem 
Białożyński Groń, a także es-
takady nad dolinami potoków 
górskich. Przypomnijmy, iż jest 
to brakujący fragment drogi eks-
presowej na zbudowanej już ca-
łej trasie od granicy z Republiką 
Czeską w Cieszynie do Bielska 

(obecnie oznaczonej jako S52), 
przez Żywiec do granicy ze Sło-
wacją w Zwardoniu (S1). Prze-
targ na jego budowę planowany 
jest w drugiej połowie 2017 r., 
a same prace potrwają do 2020 
r. Koszt „obejścia” zaplanowano 
na ponad 1,5 mld zł.

Obie drogi radykalnie popra-
wią połączenie południa woje-
wództwa śląskiego z resztą kraju, 
a także otworzą Polskę na połu-
dnie Europy. – To bardzo ważna 
wiadomość, bo na tę drogę cze-
kamy od wielu lat – mówi staro-
sta bielski Andrzej Płonka. Przez 
wiele lat pojawiały się problemy, 
m.in. spowodowane przez brak 
zgody, czy to części mieszkań-
ców terenów, na których miała 
prowadzić trasa, czy to instytucji, 
odpowiedzialnych za wszelkie 
uzgodnienia formalne.

Na budowanej trasie zaplano-
wano osiem węzłów, przy czym 
na terenie powiatu bielskiego 
dwa – „Stara Wieś” w gminie 
Wilamowice oraz „Suchy Po-
tok” w Bielsku. – Dla właści-
wego rozwoju północnej części 
naszego powiatu, powinien po-
wstać jeszcze jeden węzeł, który 
połączyłby planowaną północną 
obwodnicę Czechowic-Dziedzic. 
Dzięki temu ten uprzemysłowio-
ny rejon uzyskałby bezpośredni 
dostęp do trasy tranzytowej – 
mówi starosta Andrzej Płonka, 
który rozmawiał na ten temat 
z premier Beatą Szydło podczas 
kameralnego spotkania w biel-
skim Starostwie Powiatowym. 
– Uzyskałem informację, że 
sprawa jest godna rozważenia. 
Tym bardziej, że nie wymaga 
dodatkowych uzgodnień, które 
opóźniłyby realizację inwestycji 
– dodaje starosta. (ł)

Szpital w ostatnich latach sporo zainwestował, aby osiągnąć wysoki poziom leczenia 
dzieci. aNdrzeJ PłoNka,

starosta bielski:

Podlegający Staroście Bielskiemu 
Szpital Pediatryczny od jakiegoś cza-
su przestał spełniać funkcję jedynie 
placówki powiatowej. Po wielu latach 
zmagań o jego utrzymanie, stał się w 
pełni nowoczesnym szpitalem dzie-
cięcym dla całej południowej części 
województwa śląskiego. To dzięki 
temu, że zyskał sobie zaufanie rodzi-
ców także z wielu innych powiatów, 
przede wszystkim żywieckiego i cie-
szyńskiego, czy pszczyńskiego, ale 
leczą się tutaj mali pacjenci również 
z rejonu Rybnika czy Jastrzębia Zdroju.
Poza zatrudnieniem świetnie wy-
szkolonej kadry udało się to osiągnąć 
poprzez inwestycje i zakup nowocze-
snego sprzętu. Zależało nam na tym, 
aby leczenie osiągnęło odpowiednio 
wysoki poziom. To tym bardziej waż-
ne, że w przyszłym roku nastąpi tzw. 
kontraktowanie. Tylko najlepsze, wy-
sokospecjalistyczne placówki mogą 
spać spokojnie, bo z nimi kontrakty 
zostaną podpisane w pierwszej kolej-
ności. W tej grupie, dzięki zakupom i 
inwestycjom, znajdzie się także nasz 
Szpital Pediatryczny.
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rok z Wieloma iNWestycJami
Szereg ważnych zadań inwestycyjnych przeprowadzonych zostało na przestrzeni roku 2016 w gminie Be-

stwina, pomimo ograniczonych w tym okresie możliwości pozyskiwania funduszy ze źródeł zewnętrznych. 

Wszystkie mają w głównym zamierzeniu poprawę jakości życia samych mieszkańców.

Liczne zadania zrealizowa-
no na drogach. Przede wszyst-
kim zmodernizowana została 
ulica Podzamcze w Bestwinie, 
łącząca centrum miejscowości 
z rejonem gęsto zabudowa-
nym domami jednorodzinny-
mi. Przez mocno zniszczoną 
w ostatnich latach drogę moż-
na już przejechać bez żadnych 
trudności po nowej nakładce 
asfaltowej, na dodatek z my-
ślą o ruchu pieszych zostały 
utwardzone pobocza. Prace 
objęły tu odcinek blisko jed-
nego kilometra. Łączna kwota 
inwestycji sięgnęła 800 tys. zł, 
w większości to środki z bu-
dżetu państwa na usuwanie 
skutków powodzi.

Nie tylko nową nawierzch-
nię, ale i chodnik dla pieszych 
wykonano w ciągu ul. św. Flo-
riana w samym centrum Be-
stwinki. Chodnik zastąpił w tym 
miejscu stary trotuar, wykonany 
przed laty z płyt chodnikowych, 
które z czasem uległy uszkodze-
niu, tworząc nierówny i niebez-
pieczny ciąg dla pieszych. Na tę 
inwestycję złożyły się zarówno 
środki powiatowe, jak i gmin-
ne (100 tys. zł na moderniza-
cję chodnika).

Podobny charakter miała 
inwestycja przy ul. Kościelnej. 
Nakładkę asfaltową na jezd-
ni wraz z odwodnieniem, na 
dł. około 600 m, sfinansował 
w kwocie 225 tys. zł samorząd 

powiatu bielskiego. Trzystume-
trowy chodnik przebudowany 
został natomiast za 146 tys. zł 
ze środków budżetowych gmi-
ny. Warto dodać, że w tym re-
jonie zmodernizowano również 
dwa mosty.

W zakresie infrastruktury 
drogowej nie zapomniano także 
o innych sołectwach. Po nowej 

nawierzchni, kosztem ok. 100 
tys. zł, odbywa się ruch ulicą 
Łanową w Janowicach oraz ul. 
Gandora i Magi w Bestwince. 
Odnotowania wymaga ponadto 
przebudowa przepustów przy ul. 
Pastwiskowej, Zacisze i Stefana 
Kóski, na co gmina przeznaczy-
ła z własnych środków 111 tys. 
zł. Potrzebę realizacji tych nie-

wielkich, lecz istotnych zadań 
często zgłaszali sami mieszkań-
cy. Dodajmy również, że przy 
ul. Mirowskiej, Studziennik, Za-
grodniej i Podzamcze pojawiło 
się nowe oświetlenie.

Na mijający rok przypadła 
wymiana i rozbudowa sieci 
wodociągowej w Kaniowie, 
w rejonie ul. Torowej, Ludo-
wej oraz Jawiszowickiej, czyli 
w sąsiedztwie gminnego ujęcia 
wody. Zadanie to objęło dłuż-
szy niż wstępnie zakładano 
odcinek 7,5 km sieci, dzięki 
czemu przyłączone zostały do 
magistrali 104 budynki. Efek-
tem podjętych działań jest wy-
raźna poprawa jakości wody 
w kranach mieszkańców całej 
gminy. Na całkowity koszt 
590 tys. zł tej proekologicznej 
inwestycji, złożyło się m.in. do-
finansowanie wartości 364 tys. 
zł z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej.

Równie istotną część sta-
nowiły w ostatnich miesiącach 
inwestycje oświatowe. Środki 
rzędu 153 tys. zł pochłonę-
ły modernizację przedszkola 
w Kaniowie. Zaadaptowano tu 
dodatkowe pomieszczenia, do-
tąd nieużywane, na sale zajęć 
dla dzieci. Pozwoliło to już od 
września przyjąć do placówki 
więcej maluchów niż dotych-
czas i to nie tylko z Kaniowa, ale 
i pozostałych gminnych sołectw.

Modernizacji poddane zosta-
ło pokrycie dachowe na szkole 
w Bestwinie, na co gmina z wła-
snej kasy wyłożyła 73 tys. zł. 
Do niezwykle potrzebnych re-
montów, obejmujących termo-

modernizację, przygotowane są 
kompleks oświatowy w Bestwin-
ce oraz przedszkole publiczne 
w Bestwinie, do których powsta-
ła już dokumentacja projektowa.

MARCIN NIkIEL

GminA bestwinA

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Stanclik
Wójt Gminy Bestwina

Artur Beniowski

Wesołych Świąt 
Bożego Narodzenia,  

przepełnionych 
miłością 
i rodzinnym ciepłem, 
a w Nowym Roku 2017 

dużo szczęścia, zdrowia, 
pomyślności w pracy 

i życiu osobistym 

życzą

Dzięki adaptacji pomieszczeń w przedszkolu w kaniowie wygospodarowano 
miejsce na zajęcia dla kolejnych maluchów.

artur beNioWski,
wójt gminy Bestwina:
Za nami kolejny udany rok w zakre-
sie inwestycji dokonanych na terenie 
gminy. I to pomimo tego, że możliwości 
pozyskiwania dofinansowania środ-
ków unijnych z puli na lata 2014-2020 
wciąż są niewielkie. Podsumowując 
ostatnie miesiące należy skierować 
słowa podziękowania w stronę władz 
powiatu bielskiego. Bo właśnie dzię-
ki dobrej współpracy wraz z powiatem zrealizowaliśmy część zadań 
związanych z infrastrukturą drogową. W znacznej mierze pomogły 
nam również tzw. środki powodziowe, które przyczyniły się choćby do 
odbudowy ulicy Podzamcze w Bestwinie.
Jako wójt chciałbym zwrócić uwagę na wiele mądrych i dobrych decyzji 
podjętych przez Radę Gminy. Przyjęliśmy wspólnie założenie, aby w 
odniesieniu do zadań koniecznych do wykonania na drogach, wpierw 
przeprowadzić inwestycje strategiczne z punktu widzenia gminy, ale 
nie zapominać też o ulicach rzadziej uczęszczanych. Dzięki inwestycjom 
drogowym poprawiło się niewątpliwie bezpieczeństwo, mieszkańcy 
odczuwają większy komfort, systematycznie polepsza się też estetyka 
w poszczególnych sołectwach.
O ile w każdej dziedzinie zadania inwestycyjne mają swoją wartość, tak 
szczególnie cieszy inwestowanie w nasz zasób oświatowy. Adaptacja 
pomieszczeń w przedszkolu w kaniowie, czy remont dachu szkoły w 
Bestwinie, to przykłady naszych dążeń do poprawy warunków edu-
kacyjnych. Dbamy przez to o jakość wychowania młodych pokoleń.
Wybiegając już w przyszłość nadmienić trzeba, że wiele ważnych za-
dań pozostaje przed nami. Przygotowujemy się do termomodernizacji 
kompleksu oświatowego w Bestwince, dokończenia przebudowy ulicy 
Janowickiej wraz z chodnikami, czy w zależności od skali pozyskania 
środków zewnętrznych, dalszych prac w zakresie gospodarki wodno-
-ściekowej z perspektywą skanalizowania kolejnych obszarów gminy.
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Zmodernizowana została ulica Podzamcze w Bestwinie, łącząca centrum 
miejscowości z rejonem gęsto zabudowanym domami jednorodzinnymi.

Prace drogowe przy ul. kościelnej objęły wykonanie nakładki asfaltowej na 
jezdni wraz z odwodnieniem, a w rejonie kościoła bezpieczeństwo pieszych 
poprawiły zamontowane barierki.
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fiNaNse GmiNy
W przyszłym roku stawki podatków w gminie Jasienica nie wzrosną 

– na wniosek wójta Janusza Pierzyny powyższe przyjęła Rada 

Gminy. To już trzeci rok, gdy lokalne podatki pozostają na tym 

samym poziomie.

Wójt Janusz Pierzy-
na złożył Radzie Gminy 
Jasienica wniosek, aby 
w kolejnym roku stawki 
pozostawić na tym samym 
poziomie. Tyle samo zapła-
cą więc mieszkańcy gminy 
podatku rolnego, od nieru-
chomości, środków trans-
portowych, a także opłaty 
targowej. 

Podczas sesji we wto-
rek 6 grudnia wójt Pie-
r zyna  po in fo rmował 
radnych o sprzedaży trze-
ciej działki w Jasienickiej 
Niskoemisyjnej Strefie 
Ekonomicznej. Działka nr 
104/11 o pow. 1,1938 ha 
została sprzedana za war-
tość 1.601.710,92 zł brutto 
warszawskiej spółce ak-
cyjnej CD, producentowi 
miodu, który w bielskiej 
Wapienicy ma zakład 
produkcyjny CD Miody. 
Wcześniej radni zgodzili 
się na sprzedaż kolejnych 
dziewięciu działek w Ja-
sienickiej Niskoemisyjnej 
Strefie Ekonomicznej, 
które w najbliższych mie-
siącach trafią na przetarg.

Jednocześnie gmina 
Jasienica przystąpiła do 
zmiany planu przestrzen-
nego zagospodarowania 
na terenie Strefy. Prace 
mają potrwać do połowy 
przyszłego roku. Zmiana 
pozwoli na większą swo-

bodę wykorzystania działki 
w projektowaniu budowli 
przemysłowych, co za-

pewne pozwoli podnieść 
wartość sprzedawanych 
gruntów. (ł)

GminA JAsienicA

JaNusz PierzyNa, 
wójt gminy Jasienica:

Nie ma potrzeby dodatko-
wo obciążać mieszkańców i 
przedsiębiorców wyższymi 
podatkami, bo stan finan-
sów gminy Jasienica jest 
bardzo dobry. Rok zakoń-
czymy trzynastomilionową 
nadwyżką, ale nie zamierzamy jej od razu wykorzy-
stać. Chcemy mieć rezerwę, aby finansować te pro-
jekty, które służą rozwojowi naszej gminy. Należymy 
do nielicznych gmin w Polsce, które z myślą o przy-
szłych pokoleniach zamiast wyzbywać się gruntów, 
stale dokonują zakupu nowych działek w centralnych 
miejscach, ważnych dla życia sołectw. To inwestycje 
w rozwój gminy.
W ostatnim okresie zakupiliśmy tereny przy strażni-
cy OSP w Roztropicach, ośrodku zdrowia w Mazańco-
wicach, przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym w 
Międzyrzeczu Dolnym, wcześniej w tym roku w rejonie 
szkoły w Jasienicy. Dzięki temu poszerzamy możliwości 
naszych lokalnych społeczności, miejsca ich integracji 
i działalności organizacji.
Dobry stan finansów ma kilka źródeł. Jednym są wpły-
wy z podatków, drugim nasza najważniejsza inwestycja 
ostatniej dekady, czyli Jasienicka Niskoemisyjna Stre-
fa Ekonomiczna. Na początku miesiąca sprzedaliśmy 
trzecią działkę. W ten sposób odzyskaliśmy wszystkie 
pieniądze gminne, włożone w budowę Strefy, i da-
lej dysponujemy ponad 60 hektarami do sprzedaży. 
Stopniowo przygotowujemy kolejne oferty. W najbliż-
szych miesiącach trafi na przetarg dziewięć działek 
o zróżnicowanej powierzchni od 1,3 do 7,5 hektara, 
tak, aby inwestorzy mieli możliwość wyboru gruntów, 
odpowiednich dla swoich produkcyjnych projektów.

Jan Batelt
Przewodniczący Rady Gminy

Janusz Pierzyna
Wójt Gminy Jasienica

Na nadchodzące Święta Bożego Narodzenia wszystkim mieszkańcom naszej gminy  
oraz ich gościom życzymy radości, spokoju i wielu szczęśliwych chwil spędzonych w gronie najbliższych.

A Nowy 2017 Rok niech przyniesie nową nadzieję na szczęśliwą i pomyślną przyszłość.

PodziękoWaNia dla PrzedsiębiorcóW

Po raz kolejny wójt gminy Ja-
sienica Janusz Pierzyna zorga-
nizował spotkanie świąteczne 
dla przedsiębiorców, działają-
cych na terenie gminy Jasienica.

Wójt witał wszystkich gości 
w progach kompleksu sporto-
wo-kulturalnego „Drzewiarz” 
w Jasienicy przy muzyce Re-
gionalnego Zespołu „Dudo-
ski” z Międzyrzecza Górnego. 
Wśród gości był m.in. Tadeusz 
Donocik, wieloletni prezes Re-
gionalnej Izby Gospodarczej 
w Katowicach.

Otwierając uroczyste spo-
tkanie wójt Janusz Pierzyna 
przypomniał, że od wielu lat 
jest to forma podziękowania za 
wkład przedsiębiorców w roz-

wój gminy Jasienica. – Dzięki 
waszej działalności mieszkań-
cy gminy Jasienica mają pracę, 
pozwalacie im utrzymać rodzi-
ny – mówił wójt Janusz Pierzy-
na. Zachęcał do inwestowania, 
a także do osiedlania. Przypo-
mniał, że gmina Jasienica od kil-
ku lat utrzymuje podatki lokalne 
na niezmienionym poziomie, 
wspiera też w miarę możliwości 
zwłaszcza małe i średnie przed-
siębiorstwa, za co stale otrzymu-
je nagrody. Wójt podziękował 
też radnym i członkom licznych 
stowarzyszeń z terenu gminy 
za zaangażowanie w życie spo-
łeczne. – Choć czasem mamy 
różne zdania, zawsze potrafimy 
się porozumieć z korzyścią dla 
całej społeczności naszej gminy 

– mówił. Złożył też wszystkim 
życzenia świąteczne i nowo-
roczne.

Dla uczestników spotkania 
śpiewał chór ATH pod dyrekcją 
prof. Jana Borowskiego, miesz-
kańca Rudzicy. Swoje świą-
teczne wiersze recytował inny 
mieszkaniec gminy Jasienica 
– Juliusz Wątroba. Tekst jego 
kolędy znalazł się też na kart-
ce świątecznej, jaką otrzymali 
goście spotkania, wraz z obraz-
kiem, namalowanym przez ko-
lejnego mieszkańca Rudzicy, 
artystę plastyka Floriana Kohuta. 
Poczęstunek, którego głównym 
daniem był smażony karp ze 
stawów RSP Jasienica, przygo-
towały panie z Koła Gospodyń 
Wiejskich w Jasienicy. (łU)
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uhoNoroWaNy darczyńca
kwiaty i gratulacje otrzymał Ru-
dolf Budny z Rudzicy od wójta 
Janusza Pierzyny, przewodniczą-
cego Rady Gminy Jana Batelta i 
jasienickich radnych.
Przypomnijmy, że Rudolf Budny 
wraz z żoną Moniką został wyróż-
niony tegoroczną Nagrodą „Dzban 
Św. Jana kantego” w kategorii 
„darczyńca”, przyznawaną przez 
Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej 
za działalność charytatywną. Jego 
kandydaturę do nagrody zgłosi-
ła społeczność gminy Jasienica. 

Rudolf Budny, przedsiębiorca z 
Rudzicy, od ponad dwóch dekad 
jest znanym działaczem społecz-
nym, m.in. współzałożycielem 
Towarzystwa Pomocy Potrzebu-
jącym w Rudzicy, teraz działa na 
rzecz klubu Sportowego w Rudzi-
cy, gdzie z wielką pasją pomaga 
młodzieży, która poprzez sport 
realizuje swoje życiowe pasje. Od 
wielu lat nie tylko angażuje się 
w przedsięwzięcia pomocowe, 
ale również szczodrze wspomaga 
potrzebujących. (ł)Fo
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GminA JAworze

Najserdeczniejsze życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia  
spędzonych w rodzinnej atmosferze oraz wielu miłych chwil  

w Nadchodzącym Nowym 2017 Roku

Przewodniczący Rady Gminy
Mieczysław Brzezicki

Wójt Gminy Jaworze
dr Radosław G. Ostałkiewicz

złote odzNaki  
dla ProboszczóW

Długoletni proboszcz rzymskokatolickiej parafii Opatrzności Bożej w Jaworzu ks. kanonik Adam 

Gramatyka został odznaczony nadaną mu przez Sejmik Województwa „Złotą Odznaką Honorową 

za Zasługi dla Województwa Śląskiego”. Wcześniej w ten sposób odznaczono ks. radcę Ryszar-

da Janika, emerytowanego proboszcza parafii ewangelickiej w Jaworzu.

Jak zaznacza wójt Ra-
dosław Ostałkiewicz, obu 
zasłużonych dla gminnej 
wspólnoty duchownych, 
uhonorowano najwyż-
szym wojewódzkim od-
znaczeniem na wniosek 
władz Jaworza z okazji 
przypadającej w tym roku 
rocznicy 25-lecia uzyskania 
samodzielności jako gminy. 
Ks. Janik odebrał odzna-
czenie we wrześniu, pod-
czas uroczystych obchodów 
jaworzańskiego jubileuszu, 
ks. Gramatyka wtedy nie 
mógł się pojawić, dlatego 
uroczystość wręczenia zor-
ganizowano teraz.

Wójt Ostałkiewicz wy-
jaśnia, że doceniony zo-
stał wkład ks. Gramatyki 
w budowanie samodziel-
nej gminy Jaworze, szcze-
gólnie w ciągu ostatnich 
25 lat, a także praca spo-
łeczna i zasługi dla całego 
województwa. Odznakę 
ks. kanonik Adam Grama-
tyka odebrał z rąk wice-
przewodniczącej Sejmiku 
Województwa Śląskiego 
Sylwii Cieślar oraz wójta 
podczas uroczystej mszy 
z okazji jego 77. urodzin. 
Ks. Gramatyka przez 35 
lat był proboszczem para-
fii w Jaworzu, dziś jest na 
emeryturze, ale nadal tutaj 

mieszka i utrzymuje więź 
z miejscową społecznością. 
Urodził się 19 listopada 
1939 r., w 1966 r. przyjął 
święcenia kapłańskie, na-
stępnie posługiwał jako ka-
płan w parafiach w Chybiu, 
Katowicach-Załężu, Cho-
rzowie Starym i Lędzinach. 
W sierpniu 1979 r. rozpo-
czął posługę duszpasterską 
w Parafii Opatrzności Bo-
żej w Jaworzu.

W latach 80. XX w. 
uzyskał zgodę od ówcze-
snych władz oświatowych 
na prowadzenie działal-
ności duszpasterskiej, tj. 
katechizację, uczestnictwo 
we mszy św. i korzystanie 
z sakramentów dla wycho-
wanków Młodzieżowego 
Ośrodka Wychowawczego 

w Jaworzu. Jego zasługą 
było też urządzenie nowego 
wystroju wnętrza kościoła, 
remont świątyni i zagospo-
darowanie terenu wokół 
niej, wraz z cmentarzem, 
przystosowanie istniejące-
go Domu Katechetycznego 
do potrzeb młodzieżowego 
ruchu oazowego i rekolek-
cji, a także wznowienie 
funkcjonowania biblioteki 
parafialnej i rozpoczęcie 
budowy nowej kaplicy 
w Jaworzu-Nałężu.

Ks. radca Ryszard Ja-
nik odznaczenie odebrał 
podczas uroczystej sesji 
z okazji 25-lecia istnienia 
gminy Jaworze. Ks. Janik 
urodził się 7 stycznia 1930 
r. w Cieszynie. Po ukoń-
czeniu studiów teologicz-

nych w 1955 r. i odbyciu 
praktyki u boku ks. seniora 
E. Friszkego w Olsztynie, 
8 kwietnia 1956 r. został 
ordynowany w kościele 
w Jaworzu przez bp. Ka-
rola Kotulę. Do grudnia 
1956 r. był wikariuszem 
w Olsztynie, a następnie 
pracował w Jaworzu – 
najpierw jako wikariusz, 
później zastępca probosz-
cza, następnie do 1995 
r., jako proboszcz. Przez 
wiele lat był członkiem 
Synodu Kościoła Ewange-
licko-Augsburskiego, radcą 
Konsystorza, a także Preze-
sem Bratniej Pomocy im. 
Gustawa Adolfa w Polsce. 
Po przejściu na emeryturę 
zamieszkuje w domu para-
fialnym w Jaworzu. (R)

roNdo i okolice
Gmina Jaworze przygotowuje 

się do przyszłorocznej przebudo-
wy drogi powiatowej od granic 
Bielska-Białej do Świętoszówki. 
– To dla nas poważne wyzwanie 
finansowe, choć oczywiście mo-
dernizacja drogi znacznie poprawi 
komunikację i dojazd do centrum 
naszej miejscowości – mówi wójt 
Radosław Ostałkiewicz.

O przebudowie drogi powia-
towej, dawnej drogi z Bielska do 
Cieszyna, pisaliśmy już na łamach 
„Gazety Beskidzkiej”. Choć po 
wybudowaniu drogi ekspresowej 
straciła ona na znaczeniu w ruchu 
tranzytowym, w dalszym ciągu 
stanowi dogodny dojazd z wielu 
miejscowości wzdłuż tej trasy do 
Bielska, zwłaszcza dla mieszkań-
ców podbielskich gmin, dojeż-
dżających do stolicy regionu do 
pracy i szkoły. Droga jednak jest 
w złym stanie, po jej przekwalifi-
kowaniu nie przeszła niezbędnych 
remontów. Bielskie Starostwo 
Powiatowe przygotowało projekt 
i uzyskało dofinansowanie z Na-

rodowego Programu Przebudowy 
Dróg Lokalnych.

Brakującą sumę – po poło-
wie – mają wyłożyć Starostwo 
Powiatowe i gminy, na terenie 
których droga przebiega. Ca-
łość ma kosztować ok. 9 mln zł, 
część Jaworza wyniesie 1,8 mln 
zł. Na terenie gminy Jaworze 
prace modernizacyjne obejmą 
odcinek ok. 2 km, od granicy 
z Bielskiem na ul. Bielskiej 
do granicy z gminą Jasienica 
na ul. Cieszyńskiej. Powstaną 
nowe chodniki i nowa jezdnia, 
do tego dojdzie modernizacja 
kanalizacji deszczowej wraz 
z przebudową sieci podziem-
nych. Najbardziej widocznym 
elementem modernizacji będzie 
budowa ronda na skrzyżowa-
niu w Jaworzu. Powstanie tutaj 
duże rondo, które ma radykalnie 
rozwiązać problemy z włącze-
niem się do ruchu.

Prace mają rozpocząć się wio-
sną przyszłego roku, w 2017 r. 
również zostaną zakończone. (ł)

radosłaW ostałkieWicz,
wójt gminy Jaworze:

Nikogo z nas w Jaworzu nie trzeba przekony-
wać, jak bardzo potrzebna jest przebudowa 
drogi przelotowej z Bielska w stronę Jasienicy. 
Modernizacja znacznie ułatwi przejazd, poprawi 
komfort jazdy i bezpieczeństwo. Nie bez zna-
czenia będzie przebudowa infrastruktury tele-
technicznej wzdłuż drogi. Oczywiście największa 
zaleta modernizacji to gruntowna przebudowa 

skrzyżowania „przy Cholewiku”, czyli tego miejsca, w którym wyjazd z centrum 
Jaworza łączy się z droga przelotową Bielsko-Jasienica. Nasza droga jest pod-
porządkowana i w godzinach szczytu trzeba czasami długo poczekać, aż uda 
się włączyć do ruchu.
Poprawa tego stanu rzeczy jest jak najbardziej wskazana, co nas jednak niepo-
koi, to przyjęcie rozwiązania w postaci budowy ronda, które znacznie podniesie 
koszty przebudowy drogi. Stąd nasza obawa i konieczność przygotowania 
się do odpowiedniego pokrycia naszej części kosztów inwestycji z pieniędzy 
budżetowych. Rada Gminy podjęła uchwałę, że sfinansujemy budowę kwotą 
1,8 mln zł, kolejne 600 tys. zł pochłoną koszty obsługi kredytu. Wiemy więc już, 
jak się przygotować do zadania, mamy nadzieję, że wkrótce po zakończeniu 
przebudowy dojazd i wyjazd z Jaworza będzie dużo lepszy.

ks. radca Ryszard Janik.
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ks. kanonik Adam Gramatyka.
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kozy Wśród NaJPiękNieJszych
Modernizacja Pałacu Czeczów w Kozach wraz z zabytkowym parkiem 

uzyskała wyróżnienie w tegorocznym konkursie „Piękna wieś województwa 

śląskiego”. Drugi z koziańskich akcentów to nagroda dla gospodarstwa 

państwa Haczków.

Gmina Kozy w tym roku 
po raz pierwszy przystąpiła do 
konkursu i od razu doczekała 
się wartościowych wyróżnień. 
Za „Najlepsze Przedsięwzięcie 
Odnowy Wsi” na terenie wo-
jewództwa śląskiego uznano 
kompleksowy remont Pałacu 
Czeczów oraz parku w cen-
trum Kóz. Zabytkowy, neokla-
sycystyczny obiekt otwarto po 
modernizacji w połowie 2014 

roku. Miejsce w nim znalazła 
gminna biblioteka oraz izba 
pamięci. Odbywają się tu regu-
larnie liczne wydarzenia kultu-
ralne, koncerty i wystawy oraz 
ważne spotkania dla gminy 
Kozy. Pałac powstał w ramach 
projektu transgranicznego, 
który w założeniu stworzenia 
przestrzeni dla kultury i sztu-
ki samorząd Kóz zrealizował 
wspólnie ze słowacką Żyliną. 

Zadbano również o przestrzeń 
wokół, a park po renowacji stał 
się prawdziwą wizytówką Kóz.

Podczas spotkania w gma-
chu Sejmu Śląskiego w Ka-
towicach inne z wyróżnień 
trafiło do państwa Marii i Ste-
fana Haczków. Ich rodzinne 
gospodarstwo w Kozach do-
cenione zostało w kategorii 
konkursowej „Najpiękniejsza 
Zagroda Wiejska”. Na prze-
strzeni ostatnich lat bardzo 
rozwinęli oni rodzinną dzia-
łalność, zwłaszcza w kierun-
ku stworzenia ekologicznego 
gospodarstwa rolnego, któ-
re szybko zyskało uznanie 
w konkursach na szczeblu wo-
jewódzkim. Czołowe miejsca 
zajęło już w dziedzinach do-
tyczących ekologii, środowiska 
i produkcji, m.in. za sposób 
prowadzenia gospodarstwa, 
rewitalizację siedliska, poziom 
produkcji, czy wyposażenia 
w sprzęt techniczny. (MA)

GminA kozy

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia najserdeczniejsze 
życzenia zdrowia, radości i pomyślności 

w nadchodzącym 2017 roku

składają
  Wójt Gminy Kozy

Krzysztof Fiałkowski
Przewodnicząca Rady Gminy Kozy

Bożena Sadlik

kartka od uczNióW Na śWięta
K o n k u r s  n a  n a j ł a d -

niejszą kartkę świąteczną 
promującą gminę Kozy 
po raz kolejny zaintere-
sował uczniów placówek 
oświatowych z Kóz. Z 80 
zgłoszonych prac kilka wy-
różniono, a jedna została 
oficjalnie rozesłana wraz 
z życzeniami świąteczny-
mi do instytucji i placówek 
współpracujących z gminą.

Niemal wszystkie tego-
roczne prace z motywem 
nawiązującym do Świąt 

Bożego Narodzenia stwo-
rzyli w ramach konkursu 
uczniowie koziańskich szkół 
podstawowych. Kartki wy-
konane różnymi technikami 
poddane zostały ocenie ko-
misji powołanej przez wójta 
Krzysztofa Fiałkowskiego. 
W kategorii klas 1-3 nagrodę 
główną przyznano dla Emilii 
Kućki, zaś w kategorii klas 
4-6 dla Laury Gontarz, Wy-
różnienia otrzymali: Julia 
Kasperek (kl. 3), Kacper Pi-
znal (kl. 5) oraz Marta Kućka 

(kl. 1 Gimnazjum). Z kolei 
najlepszą promocyjną kart-
ką świąteczną w tegorocznej 
edycji uznano pracę Maksy-
miliana Kućki. Po poddaniu 
jej obróbce drukarskiej ro-
zesłano do instytucji i pla-
cówek współpracujących 
z gminą.

Wręczenie nagród dla au-
torów najlepszych prac po-
przedziło grudniową sesję 
Rady Gminy Kozy, która 
odbyła się w Pałacu Cze-
czów. (R)

małżeńskie GratulacJe i medale
Ponad 350 par małżeń-

skich obchodziło w tym roku 
w gminie Kozy swoje okrągłe 
jubileusze. Część jubilatów 
przyjęła zaproszenie na uro-
czystości w Domu Kultury.

Na wspólnym świętowaniu 
okazałych rocznic, w soboty 
19 i 26 listopada, pojawiły się 
54 pary małżeńskie. Z gratu-
lacjami i życzeniami do jubi-
latów zwrócili się wójt gminy 
Kozy Krzysztof Fiałkowski 
i przewodnicząca Rady Gminy 
Bożena Sadlik. – Małżeństwa 
z tak okazałym stażem wspól-
nego życia są wzorem dla 
młodych pokoleń. Wiele lat 
wytrwali w zdrowiu, harmo-
nii oraz radości, zbudowanej 

wzajemną miłością i zrozu-
mieniem – mówi wójt Fiał-
kowski.

Pary małżeńskie, które 
przeżyły razem 50 lat, świę-
tując w tym roku „złote” gody, 
odznaczone zostały medalem 
„Za długoletnie pożycie mał-
żeńskie”, nadanym przez pre-
zydenta RP Andrzeja Dudę. 
Otrzymali je: Barbara i Ka-
zimierz Błasiakowie, Józefa 
i Jan Byrscy, Emilia i Stefan 
Chrzanowscy, Kazimiera 
i Benedykt Gawędowie, Zo-
fia i Bronisław Gołębiowie, 
Maria i Stanisław Honkiszo-
wie, Barbara i Stanisław Ka-
sperkowie, Henryka i Edward  
Kasperkowie, Janina i Wła-

dysław Komęderowie, Zofia 
i Marian Komęderowie, Łucja 
i Czesław Koniorowie, Maria 
i Kazimierz Łukasikowie, 
Jadwiga i Zygmunt Miśkow-
cowie, Maria i Mieczysław 
Morawscy, Kazimiera i Józef 
Ogórkowie, Franciszka i Eryk 
Ormańcowie, Michalina i Fry-
deryk Sablikowie, Leokadia 
i Stefan Szczepańczykowie, 
Janina i Jan Traczykowie.

W sali Domu Kultury 
w Kozach nie zabrakło także 
ogromnego tortu dla dostoj-
nych jubilatów, były pamiąt-
kowe zdjęcia, ale i okazja do 
serdecznych rozmów w gronie 
rówieśników oraz radosnej za-
bawy tanecznej. (USC/R)krzysztof fiałkoWski, 

wójt gminy kozy:

W trakcie wizyty komisji konkursowej w ko-
zach usłyszeliśmy słowa pochwały za prze-
prowadzenie modernizacji Pałacu Czeczów, 
przede wszystkim za umiejętność łączenia 
tradycji z nowoczesnością. Jury podkreśliło 
szczególnie działania na rzecz zachowania 

dziedzictwa historycznego z jednoczesnym 
poszanowaniem dla wartości środowiska i przyrody. Doceniono zara-
zem piękno i estetykę Pałacu Czeczów wraz z jego otoczeniem. To bez 
wątpienia jedno z piękniejszych miejsc nie tylko w naszej gminy, ale 
i całym regionie. I co ważne dobrze służy całej społeczności kozian.
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Pałac Czeczów przed dwoma laty przeszedł gruntowną modernizację, stając się prawdziwą ozdobą miejscowości.
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Na uroczyste spotkanie do Domu kultury w kozach przybyło kilka par małżeńskich ze stażem 55. i 60. wspólnie 
spędzonych lat.
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Dzięki nowemu wozowi bojowemu dla strażaków z Dankowic,  

tabor straży w całej gminie Wilamowice został odnowiony.  

Druhowie z Dankowic w tym roku świętowali 120-lecie istnienia straży.

Straż w Dankowicach nale-
ży do jednych z najstarszych 
w naszym regionie, latem uro-
czyście obchodziła 120-lecie 
istnienia. Święto stało się też 
okazją do poświęcenia i prze-
kazania nowego samochodu 
ratowniczo-gaśniczego. Auto 
marki Man TGM 13.290 BB 
4×4 produkcji Moto Truck, 
o oznaczeniu operacyjnym 
GBA 3/29, należy do średnich 
pojazdów bojowych. Koszto-
wało ponad 800 tys. zł, a na 
jego zakup strażacy pozyska-
li pieniądze od Komendanta 
Głównego Państwowej Straży 
Pożarnej (150 tys. zł), Śląskie-
go Urzędu Marszałkowskiego 
i Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Katowicach 
(po 200 tys. zł), Kółka Rolni-
czego w Dankowicach (10 tys. 
zł) oraz ze zbiórki przeprowa-
dzonej wśród mieszkańców 
Dankowic (7,5 tys. zł). Gmina 

Wilamowice ze swego budże-
tu wyasygnowała 250 tys. zł.

Oprawę muzyczną całej 
uroczystości zapewniła Orkie-
stra Dęta Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Dankowicach pod 
dyrekcją kapelmistrza Józefa 
Obstarczyka. Podczas obcho-
dów obok nowego samocho-
du Man TGM prezentowany 
był wyremontowany wcze-
śniej przez strażaków z OSP 
w Dankowicach stary wóz 
konny gaśniczy, z zamonto-
waną na stałe motopompą spa-
linową. Jego produkcję datuje 
się na 1945 r.

W gminie Wilamowice 
w pięciu na sześć sołectw 
działa Ochotnicza Straż Po-
żarna. Burmistrz Marian Trela 
podkreśla, że jednostki, wcho-
dzące w skład Krajowego Sys-
temu Ratowniczo-Gaśniczego, 
są przygotowane nie tylko do 
zadań gaśniczych, ale również 
działań związanych z klęska-

mi żywiołowymi, czy innymi 
poważnymi zagrożeniami. Dla 
podniesienia umiejętności bo-
jowych co miesiąc odbywają 
się wspólne ćwiczenia stra-
żackie, a raz w roku strażacy 
z Wilamowic przeprowadzają 
podobne ćwiczenia wspólnie 
z pogotowiem ratunkowym.

O znaczeniu strażaków 
ochotników z gminy Wila-
mowice świadczy fakt, że 
niedawno prezesem Zarządu 
Powiatowego OSP w Bielsku-
-Białej został wybrany Stani-
sław Nycz, strażak ze Starej 
Wsi i prezes Gminnego Za-
rządu OSP. Komendantem 
gminnym OSP jest Roman Ję-
drzejko.

Od wielu lat znakiem roz-
poznawczym zarówno samej 
gminy Wilamowice, jak i ich 
ochotniczych straży pożarnych 
są orkiestry dęte, działające 
przy czterech z pięciu jedno-
stek. Ich umiejętności muzycz-

ne nie ustępują tym strażackim, 
zespoły często zdobywają na-
grody na festiwalach, i to nie 
tylko krajowych. (łU)

Niechaj ziemię rozśpiewa kolęda, 
Każdy dom i każdego z nas. 

Niechaj piękne bożonarodzeniowe Święta 
Niosą wszystkim betlejemski blask.

Spokojnych Świąt Bożego Narodzenia 
i szczęśliwego Nowego Roku  2017 

życzą

Burmistrz

Marian Trela
Przewodniczacy Rady Miejskiej

Stanisław Nycz

GminA wilAmowice

Wóz dla daNkoWicWięceJ PrzedszkolakóW
Pół setki maluchów 

z Dankowic i Starej Wsi 
rozpocznie zajęcia tuż po 
nowym roku w adaptowa-
nym poddaszu istniejące-
go przedszkola i ośrodka 
zdrowia w Dankowicach. 
– To kolejna nasza inwe-
stycja służąca przyjęciu do 
przedszkoli większej licz-
by dzieci – mówi burmistrz 
Wilamowic Marian Trela.

Projekt inwestycji „Roz-
budowa i przebudowa istnie-
jącego budynku na potrzeby 
przedszkola w Dankowi-
cach” zakładał adaptację 
poddasza w istniejącym bu-
dynku przedszkola i ośrodka 
zdrowia na nowe pomiesz-
czenia do przeprowadze-
nia zajęć przedszkolnych. 
Zakres prac objął m.in. do-
budowę zewnętrznej klatki 
schodowej z tyłu budynku, 
przebudowę fragmentu da-
chu, instalację elektryczną, 
sanitarną, c.o., hydrantową, 
a także dostawę i montaż 
umeblowania, wyposażenia 
oraz pomocy dydaktycz-
nych.

W poniedziałek 12 
grudnia dokonano odbio-
ru inwestycji. Oznacza to, 
że już od nowego roku ok. 

50 dzieci, przede wszyst-
kim z Dankowic i Starej 
Wsi, rozpocznie zajęcia 
w dwóch salach dydaktycz-
nych. W wyniku inwesty-
cji zagospodarowano także 
pomieszczenia dla admi-
nistracji, łazienki i toalety 
oraz inne pomieszczenia, 
niezbędne do funkcjono-
wania przedszkola. Koszt 
całego projektu wyniósł 
blisko 860 tys. zł, które 
zostało pokryte z budże-
tu gminy Wilamowice 
i dotacji z Regionalnego 
Programu Operacyjnego. 
– Potrzeby pod tym wzglę-
dem stale rosną, bo coraz 
więcej kobiet chce podjąć 
pracę zawodową, a też 
widać wyraźnie, że wiek, 
w którym dzieci rozpoczy-
nają edukację przedszkol-
ną, się obniża. Dlatego 
kierujemy nasze wysiłki 
na zaspokojenie tych po-
trzeb. Adaptacja poddasza 
w Dankowicach to kolejny 
tego przykład. Przypomnę, 
że niedawno przygotowa-
liśmy pomieszczenia dla 
Klubu Dziecięcego „Ka-
rol” w Pisarzowicach – 
wyjaśnia burmistrz Marian 
Trela. (łU)

toWaroWa Już GotoWa
Szybko zakończył się 

remont ul. Towarowej 
w Wilamowicach. Dzięki 
temu poprawił się dojazd 
do posesji w tym rejonie.

Inwestycja objęła przebu-
dowę jezdni na dwóch od-
cinkach, łącznie o długości 
blisko 400 m, przebudowę 
pobocza, budowę sieci ka-
nalizacji deszczowej i ście-
ków przykrawężnikowych, 

remont miejsc postojowych 
i zjazdów, a także zabezpie-
czenie sieci elektroenerge-
tycznej. Całość kosztowała 
ponad 555 tys. zł. Zadanie 
zostało sfinansowane z pie-
niędzy z budżetu gminy Wi-
lamowice, partycypowały 
w kosztach Gminna Spół-
dzielnia „Samopomoc 
Chłopska” oraz firma EKO-
-WTÓR z Wilamowic.

mariaN trela,
burmistrz Wilamowic:

Ochotnicze Straże Pożarne wśród 
mieszkańców naszej gminy są bar-
dzo dobrze postrzegane. W dużej 
mierze wynika to z ich przygoto-
wania bojowego. To bardzo dobre 
jednostki, a druhowie stale zwięk-
szają swoje umiejętności i wiedzę, 
dlatego też zostały wpisane do 
krajowego Systemu Ratowniczo-
-Gaśniczego.
Dbając o bezpieczeństwo na tere-
nie naszej gminy, ze swej strony 
staramy się udzielać wsparcia 
strażakom. Wszystkie jednostki 
zostały wyposażone w nowe wozy 
bojowe, w dużej mierze dzięki 
udziałowi funduszy z gminnego 
budżetu. Co cieszy, strażacy sami 
zadbali o znalezienie części pie-
niędzy potrzebnych do zakupu 
nowych wozów, m.in. przeprowa-
dzając zbiórki wśród mieszkańców 
swoich sołectw. Druhowie anga-
żują się w działalność innych sto-
warzyszeń, wspierają je np. przy 
okazji organizowania imprez, 
sami też często organizują i włą-
czają się w organizację spotkań, 
integrujących wspólnotę sołecką. 
Ich strażnice, w których utrzyma-
niu i remontach również częścio-
wo partycypujemy jako gmina, są 
miejscami, wokół których skupia 
się życie społeczne wsi.

Wóz bojowy dla strażaków z Dankowic został zakupiony dzięki wsparciu wielu instytucji, w tym samych miesz-
kańców i Gminy Wilamowice.
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ekoloGiA

ekoloGiczNe Prace
Dużym zainteresowaniem uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z powiatu bielskiego cieszył się 

rozstrzygnięty początkiem grudnia konkurs ekologiczny „Człowiek a Środowisko”.

Na tegoroczną edycję kon-
kursu do bielskiego Starostwa 
Powiatowego wpłynęło około 
400 prac. Uczniowie wykona-
li je w rozmaity sposób. Naj-
większą popularnością cieszyły 
się prace plastyczne oraz pre-
zentacje multimedialne, nie 
zabrakło jednak dzieł o charak-
terze literackim oraz fotografii. 
Organizatorzy w głównej mie-
rze w ocenie zwracali uwagę 
na nieszablonowość, kreatyw-
ność i oryginalność podjęcia 
ekologicznej tematyki.

W środę 7 grudnia uroczy-
ście zostały wręczone nagrody. 
W kategorii plac plastycznych 
pierwsze miejsce w klasach 
I-III szkół podstawowych 
otrzymał Tomasz Makuch 
z SP nr 1 w Kozach, w kla-
sach IV-VI zwyciężyła Zofia 
Janik z SP nr 5 w Czechowi-
cach-Dziedzicach, a w gronie 
gimnazjalnym Paulina Orzeł 
z Gimnazjum w Bestwince. 
Za prezentacje multimedial-
ne nagrody uzyskali odpo-
wiednio Antoni Balcy z ZSP 

w Rudzicy i Damian Kopacz-
ka z Gimnazjum w Bestwinie. 
Literackimi umiejętnościami 
wykazały się w szczególności 
Magda Męcner z SP w Wilko-
wicach oraz Zuzanna Hudzik 
z Gimnazjum w Dankowi-
cach. Z kolei najlepsze zdjęcie 
zdaniem konkursowego jury 
wykonał Kacper Rożek z SP 
w Kobiernicach. W każdej 
z kategorii przyznano ponadto 
liczne wyróżnienia. Laureatom 
nagrody i gratulacje przeka-
zywali m.in. przewodniczący 

Rady Powiatu Jan Borowski, 
wicestarosta Grzegorz Szetyń-
ski oraz członkowie zarządu 
powiatu – Katarzyna Adamiec 
i Stanisław Pięta.

Trzynasta edycja konkur-
su „Człowiek a Środowisko” 
odbyła się pod patronatem 
starosty bielskiego Andrzeja 
Płonki. W swym nadrzędnym 
celu miała rozbudzać wśród 
młodego pokolenia świado-
mość ekologiczną funkcjono-
wania w czystym środowisku 
naturalnym. (M)
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GmiNa Wkrótce bez azbestu
Prowadzony od wielu lat 

w gminie Bestwina program 
pozbywania się azbestu zo-
stanie zakończony dużo 
wcześniej, niż wymagają 
tego normy unijne.

Gmina Bestwina już od 
2005 r. finansuje z własnego 
budżetu usuwanie wyrobów 
azbestowych z nieruchomo-
ści. Dofinansowanie pozwala 
na odbiór od mieszkańców 
i kosztowną utylizację azbe-
stu. Praktycznie nieznisz-
cza lne  włókna  można 
składować tylko w specjalnie 
wyznaczonych miejscach. 
W całym kraju jest ich 25, 
z tego w województwie ślą-
skim zaledwie dwa.

Jak wyjaśnia wójt Artur 
Beniowski, dzięki temu co 
roku udaje się oczyścić ze 
szkodliwego materiału od 
kilkunastu do ok. 30 nieru-
chomości. Przez jedenaście 
lat realizacji programu wy-
wieziono 697 ton wyrobów 
azbestowych, pochodzących 
z 320 nieruchomości, co 
kosztowało ponad 273 tys. zł. 
Na tę kwotę składa się dofi-
nansowanie pozyskane z nie-
istniejącego już Powiatowego 
Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej 
w Bielsku-Białej w wysoko-

ści 18,4 tys. zł oraz 255 tys. 
zł z budżetu gminy Bestwina.

W 2015 r. gmina przyjęła 
program usuwania wyrobów 
zawierających azbest, na tej 
podstawie została też prze-
prowadzona inwentaryzacja. 
Okazało się, że wyroby azbe-
stowe o łącznej wadze ok. 
375 ton zlokalizowane są na 
204 posesjach. Opracowanie 
programu było warunkiem 
dla pozyskiwania środków 
z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej oraz Naro-
dowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki 
Wodnej na finansowanie prac 
związanych z demontażem 
i unieszkodliwieniem wyro-
bów zawierających azbest, 
o które gmina chce zabie-
gać już od przyszłego roku. 
Mieszkańcy mogą starać się 
o dofinansowanie, składając 
wnioski w Urzędzie Gminy. – 
Liczymy, że dzięki temu uda 
nam się usunąć azbest z tere-
nu naszej gminy w przeciągu 
kilku najbliższych lat – wy-
jaśnia wójt Artur Beniowski.

W Polsce produkcja, im-
port i stosowanie wyrobów 
zawierających azbest, zo-
stały zakazane we wrześniu 
1998 r. (R)

Woda zabezPieczoNa Na zimę
Jezioro w Goczałkowicach 

zostało zabezpieczone przed 
okresem zimowym, m.in. 
z myślą o ochronie wyjątko-
wej flory i fauny akwenu. Nie-
zbędne prace w tym zakresie 
przeprowadziło zarządzające 
zbiornikiem Górnośląskie 
Przedsiębiorstwo Wodocią-
gów.

W ostatnich dniach listopa-
da dobiegły końca działania, 
związane z przygotowaniem do 
zimy najważniejszych zbior-
ników wodnych w regionie. 
Jezioro Goczałkowickie, które 
w zimowym okresie zamarza 
do głębokości sięgającej oko-

ło pół metra, ma jak wiadomo 
znaczenie szczególne. Dlatego 
też zabezpieczone zostały tu 
wszelkie urządzenia, zwłaszcza 
te, do których zamarznięcia nie 
można dopuścić. Najbardziej 
wrażliwe na mróz piezometry 
okryte zostały kopcami ze sło-
my, uruchomiono ponadto spe-
cjalny system pneumatycznego 
mieszania wody, który nie do-
puszcza do jej zamarzania przy 
koronie zapory, w miejscach 
kluczowych dla prawidłowego 
jej funkcjonowania.

Już po zakończeniu prac 
Górnośląskie Przedsiębiorstwo 
Wodociągów poinformowało, 

iż nawet bardzo mroźna zima 
nie zagrozi dzięki temu bez-
pieczeństwu w dostawie wody 
do picia dla blisko 4 milionów 
mieszkańców województwa 
śląskiego. Ujęcie wody do pi-
cia znajduje się na bezpiecznej 
głębokości 9 metrów. Sprawne 
są także wszystkie urządzenia 
techniczne doprowadzające ją 
do Zakładu Uzdatniana Wody 
w Goczałkowicach, choć 80 
proc. wody dla znaczącej 
części mieszkańców aglome-
racji pochodzi obecnie z uję-
cia w Kobiernicach na Sole. 
Istotny jest również fakt, że 
po umiarkowanie wilgotnym 

lecie zapasy wody do picia 
dla mieszkańców regionu są 
odpowiednie. W Jeziorze Go-
czałkowickim znajduje się ok. 
100 mln metrów sześciennych 
wody. To zapas wystarczający 
na ponad rok bezdeszczowych 
dni. Co więcej, zabezpieczo-
no w akwenie rezerwę na 
wypadek powodzi lub wez-
brania wiosennego.

Także ekolodzy, ornito-
lodzy oraz rybacy z Ryba-
czówki w Łące ze spokojem 
przygotowali się do zimo-
wych warunków nad naj-
w i ę k s z y m  n a  p o ł u d n i u 
Polski zbiornikiem wodnym, 

pamiętając, że jezioro w Go-
czałkowicach jest jedną z naj-
ważniejszych ostoi ptaków 
lęgowych i migrujących. Za-
obserwowano w tym miejscu 

ponad 200 gatunków ptaków 
i wiele unikatowych roślin 
wodnych, objętych ochroną 
w ramach programu „Natura 
2000”. (RED)

Wody Jeziora Goczałkowickiego służą nie tylko mieszkańcom regionu, lecz 
także zwierzętom i roślinom.
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Około 400 prac wpłynęło na kolejną, trzynastą już edycję powiatowego konkursu ekologicznego. Jego młodzi uczestnicy zostali początkiem grudnia 
nagrodzeni w bielskim Starostwie Powiatowym.
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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

muzyczNe sPotkaNia
Gmina Wilamowice gościła zagraniczne zespoły muzyczne, które przed Świę-

tami zjechały na I Międzynarodowe Spotkania Chórów Miast Partnerskich.

Z partnerskich miejsco-
wości gminy Wilamowice 
przyjechały chóry ze Słowa-
cji, Czech i Węgier: „Cordis 
Jesu” z Rajeckich Teplic, 
„Rozmar” z Dolnego Bene-
sova, Chór „Fönix” z Kisuj-
szallas, wraz z zaproszonymi 
władzami i przedstawicielami 
miast zagranicznych. Pierw-
szego dnia spotkań, w sobotę 
3 grudnia, zaproszone chóry 
wzięły udział we mszy świę-
tej w Sanktuarium Św. Abpa 
Józefa Bilczewskiego w Wi-
lamowicach, po której odbył 

się koncert pieśni adwento-
wych i bożonarodzeniowych. 
Gminę Wilamowice repre-
zentował Parafialny Chór 
z Pisarzowic, którym od 10 
lat kieruje Arkadiusz Nycz. 
Na zakończenie wszyscy 
otrzymali pamiątkową sta-
tuetkę. Z kolei mniej uro-
czysta część spotkań, a więc 
wspólne bies iadowanie , 
śpiewy i integracja chórów 
wraz z zespołem regional-
nym „Pisarzowianki” miała 
miejsce w Fest Parku w Pi-
sarzowicach.

W niedzielę zaproszone chó-
ry wystąpiły w kościołach na 
terenie gminy Wilamowice. Na 
tę okazję panie z miejscowych 
Kół Gospodyń Wiejskich przy-
gotowały poczęstunek, zaś po 
południu wszystkie chóry spo-
tkały się na wspólnym obiedzie 
w Wilamowicach.

Idea spotkań chórów miast 
partnerskich powstała z inicja-
tywy burmistrza Wilamowic 
Mariana Treli oraz dyrektora 
Miejsko-Gminnego Ośrod-
ka Kultury w Wilamowicach 
Aleksandra Nowaka. (R)

strzelNica Na zamku

Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej na Zamku Suł-
kowskich zaprasza do zwiedzania Strzelnicy, czyli nowo 
otwartej stałej ekspozycji.
Strzelnica udostępniona 10 grudnia, została zaaran-
żowana w jednym z pomieszczeń bielskiego zamku. 
Zachowały się tutaj relikty dawnych murów połu-
dniowo-wschodniej baszty obronnej, co z pewnością 
służy wyeksponowaniu wystawy i stanowi jej dodat-
kową atrakcję. W Strzelnicy została zaprezentowana 
europejska broń biała, drzewcowa i palna z okresu 
od XVI do XX w., oraz niezwykle dekoracyjna broń 
orientalna. (R)
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lista książek GotoWa
Blisko dwa tysiące głosów oddali czy-

telnicy Książnicy Beskidzkiej i bibliotek 
gminnych powiatu bielskiego w plebiscy-
cie na najpoczytniejszą książkę 2016 r.

Na pozycje dla dorosłych oddano 
1333 głosy, zagłosowały też 653 dzieci 
i młodzież do 15. roku życia. Czytel-
nicy dorośli oddawali swoje głosy na 
20 tytułów, umieszczonych na liście 
proponowanych hitów książkowych. 
Wygrała książka Hanny Greń „Cyna-
monowe dziewczyny”, drugie miejsce 
zajęła książka Magdaleny Grzebałkow-
skiej „Beksińscy. Portret podwójny”, 
a trzecie „Okularnik” Katarzyny Bon-
dy. Na dalszych miejscach znalazły 
się „Dziewczyna z pociągu” Hawkins, 
„Życie na pełnej petardzie” ks. Kacz-
kowskiego,  „Księgi Jakubowe” Tokar-
czuk, „Harda” Cherezińskiej, „Zanim 
się pojawiłeś” Moyesa, „Simona: opo-
wieść o niezwyczajnym życiu Simony 
Kossak” Kamińskiej oraz kolejna w tym 
zestawieniu książka ks. Kaczkowskiego 
„Grunt pod nogami”.

Natomiast młodsi czytelnicy zgłosili 
299 ulubionych tytułów książkowych, 
przeczytanych w tym roku. Na cze-
le listy – co chyba nie dziwi – znalazł 
się „Mikołajek” Goscinny’ego, za nim 
„Harry Potter” J.K. Rowling, „Opowieści 
z Narni” C.S. Lewisa, „Franklin” oraz 
„Opowiadania dla przedszkolaków” Re-
naty Piątkowskiej. I właśnie z tą ostat-
nią autorką spotkali się mali twórcy listy 
najpoczytniejszych książek wśród dzieci 
i młodzieży, otrzymując nagrody książ-
kowe. (R)
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Chór Parafialny z Pisarzowic reprezentował wilamowskich gospodarzy.

edukacJa rity
Bielskie Centrum kultury zaprasza w piątek 20 stycz-
nia o godz. 18 na spektakl „Edukacja Rity” z Piotrem 
Fronczewskim i katarzyną Ucherską w rolach głównych 
w reżyserii Andrzeja Strzeleckiego.
„Edukacja Ruty” to kameralna, dwuosobowa sztuka 
autorstwa Willy’ego Russella, którą napisał na zamó-
wienie londyńskiej Royal Shakespeare Company w 
1980 r. Rita to ambitna i żywiołowa fryzjerka, która 
właśnie zapisała się na zajęcia otwartego uniwersy-
tetu. Trafia na zajęcia znawcy literatury, profesora 
poetyki i niespełnionego poety, Franka. Zgorzkniały i 
zmęczony życiowymi porażkami rozwodnik, koi smutki 
popijając przez cały dzień whisky z flaszki ukrytej za 
książkami w gabinecie. Spotkanie dwojga ludzi z tak 
różnych światów stanie się szansą nie tylko dla Rity. (R)
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Piłkarska huśtaWka mitechu
Niewielką dawkę pozytywnych emocji przyniosła piłkarska jesień w wydaniu żywieckiego Mitechu. W ostatnich miesiącach drużynę 

prześladował pech, który po części przystopował sportowy rozwój klubu.

Latem w Żywcu fetowano 
nie lada osiągnięcie. Piłkarki 
TS Mitech grały tak dobrze 
i równo na przestrzeni całego 
sezonu, że ukończyły go w ści-
słej czołówce kobiecej Ekstra-
ligi, zdobywając historyczny 
medal w rywalizacji krajowej 
elity. Tylko potentaci Medyk 
Konin i Górnik Łęczna, a więc 
kluby działające na zasadach 
profesjonalnych, zdystansowa-
ły żywczanki pod wodzą trener 
Beaty Kuty.

Z n a k o m i t a  p o s t a w a 
w poprzednich rozgrywkach 
wzmogła apetyty przed se-
zonem 2016/2017, również 
w obliczu zmian kadrowych, 
które latem w Mitechu nastą-
piły. By łączyć grę w piłkę ze 
studiami, do Stanów Zjedno-
czonych wyjechała podstawo-
wa bramkarka Kinga Szemik. 
Po kilku sezonach klub opu-
ściła doświadczona Anna Żak, 
a po stronie ubytków znalazło 
się także nazwisko utalento-
wanej Aleksandry Noras. Siła 
zespołu zdawała się jednak 
wzrosnąć, bo włodarze klubu 
z Żywca postarali się o spro-

wadzenie aż pięciu zawodni-
czek, broniących wcześniej 
barw Czarnych Sosnowiec. 
Za strzelanie goli dla żywcza-
nek odpowiadać miała Renata 
Warunek, formację obronną 
i linię pomocy zasiliły nato-
miast Ewelina Prokop, Karo-

lina Gruszka, Angelika Gębka 
i Izabela Frączek.

Tymczasem kadrowa sytu-
acja Mitechu skomplikowała 
się już w trakcie letnich przy-
gotowań, gdy znaczący ich 
etap straciły wskutek kontuzji 
Karolina Wiśniewska, Patrycja 

Rżany i Magdalena Chrzanow-
ska. Inauguracja sezonu, której 
towarzyszyło uroczyste wrę-
czenie medali dla żywieckich 
piłkarek, przyniosła rozczaro-
wanie w postaci domowego re-
misu 1:1 z Olimpią Szczecin. 
Tydzień później Mitech uległ 

w Wałbrzychu tamtejszym 
akademiczkom 0:4, by następ-
nie przegrać 1:3 z przyjezdny-
mi z Łęcznej. Było wówczas 
niemal pewne, że udaną wio-
snę sezonu wcześniejszego 
ciężko będzie powtórzyć. Na 
domiar złego w trakcie jesien-
nej rywalizacji poważnych ura-
zów wymagających operacji 
doznały Warunek i Gruszka, 
taki sam los spotkał na finiszu 
pechowej rundy wychowankę 
Katarzynę Rozmus.

Bilans piłkarskich meczów 
w Ekstralidze okazał się po 
zakończeniu zmagań rozcza-
rowujący. Futbolistki Mitechu 
wygrały tylko cztery razy, 
dwa spotkania zremisowały, 
a w siedmiu zaznały goryczy 
porażki, finiszując na 9. miej-
scu w stawce. Na stosunek 
bramkowy złożyło się 16 goli 
strzelonych, ale zarazem 32 
stracone. Strata do znajdujące-
go się aktualnie na 6. pozycji 
zespołu ze Szczecina wynosi 
jednak zaledwie punkt, wciąż 
możliwa jest więc realizacja 
założonego celu awansu do 
grupy mistrzowskiej Ekstra-
ligi. Poza tym na wiosnę Mi-

tech wystąpi w ćwierćfinale 
Pucharu Polski, gdzie również 
może pokazać rzeczywisty po-
tencjał.

MARCIN NIkIEL

sPort
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Pechowo minęła piłkarska jesień dla zawodniczek Mitechu, które finiszowały na 9. miejscu w tabeli Ekstraligi.

JaN szuPiNa,
prezes TS Mitech Żywiec:

Oczekiwania w odniesieniu do 
jesiennych rozgrywek mieli-
śmy większe. Wydawało się, że 
zmiany w kadrze wpłyną pozy-
tywnie na podniesienie pozio-
mu sportowego. Nasze plany 
jednak posypały się w bardzo 
nieszczęśliwych okoliczno-
ściach. Nie przypominam sobie, 
abyśmy kiedykolwiek borykali 
się aż z tyloma długotrwałymi 
kontuzjami zawodniczek, któ-
re miały odgrywać w drużynie 
istotne role. Powodów do roz-
paczy w każdym razie nie ma, 
bo wiosną możemy powetować 
sobie nieudaną rundę minioną. 
W kontekście walki o miejsce 
w górnej części ligi nic nie jest 
jeszcze stracone. Poza tym bę-
dziemy dążyli do tego, aby do 
pierwszego zespołu wkraczało 
coraz więcej naszych młodych 
wychowanek.

fiNiszoWały szachoWe rozGryWki
Najlepszych młodych sza-
chistów w powiecie bielskim 
wyłoniły ostatnie zawody Po-
wiatowej Ligi Szachowej pod 
patronatem starosty bielskiego 
Andrzeja Płonki.

Finałowa rywalizacja sza-
chowa odbyła się w sobotę 3 
grudnia w siedzibie Starostwa 
Powiatowego w Bielsku-Białej. 
Rozstrzygnięcia decydujące zo-
stały poprzedzone szachowymi 
pojedynkami w październiku 
i listopadzie, kolejno w Porąb-
ce, Kozach oraz Buczkowicach. 
Cała miniona edycja okazała się 
wyjątkową, bo liczba 119 uczest-
ników łącznie w kategoriach 
szkół podstawowych i gimna-
zjów stanowi nowy rekord ligi.

W klasyfikacji generalnej 
„podstawówek” w klasach 4-6 
pewnie zwyciężyła uczenni-
ca Szkoły Podstawowej nr 3 
w Czechowicach-Dziedzicach 
Julia Wojtas.  Najlepszym 
z chłopców był Marek Białowąs 
z SP w Zabrzegu. W gronie klas 
I-III z najwyższych lokat cieszy-
li się natomiast Teresa Distel 
oraz Jakub Gandzel (oboje SP 

w Zabrzegu). Czołowym gim-
nazjalistą powiatu bielskiego 
w szachach został Paweł Distel 
z czechowickiego Gimnazjum 
Katolickiego, wśród dziewczyn 
triumfowała Anna Suchodolska 
z Gimnazjum w Jasienicy.

Drużynowo równych sobie 
w Powiatowej Lidze Szachowej 
roku 2016 nie miały reprezenta-
cje placówek z Zabrzega, wy-
przedzając Szkoły Podstawowe 
nr 1 i 2 w Kozach oraz tamtej-
sze Gimnazjum. Finisz zmagań 

szachowych stanowił turniej 
mistrzów poszczególnych grup 
wiekowych, w którym najlepiej 
poradziła sobie Julia Wojtas, 
finalistka Ogólnopolskiej Olim-
piady Młodzieży w Sportach 
Umysłowych. Sześciu najlep-
szym zawodnikom w swoich 
kategoriach przyznane zostały 
dyplomy, miejsca na podium 
dodatkowo uhonorowano me-
dalem i drobną nagrodą. Każdy 
ze zwycięzców otrzymał również 
puchar. (MAN)

memoriał i mikołaJki
Dwa turnieje halowej 

piłki nożnej z udziałem 
młodych zawodników od-
były się w hali sportowej 
w Kaniowie.

W ostatnią niedzielę 
listopada przeprowadzo-
na została czwarta edycja 
Memoriału im. Andrzeja 
Cichowskiego, poświęcona 
pamięci zmarłego w 2012 
r. wieloletniego działacza 
Klubu Sportowego Be-
stwinka, który przyczynił 
się do rozwoju futbolu 
młodzieżowego na terenie 
gminy Bestwina. W emo-
cjonującym turnieju udział 
wzięło sześć drużyn tramp-
karzy i żaków. W młodszej 
grupie wiekowej – w któ-
rej zaprezentowali się żacy 
z Bestwiny, Bestwinki 
i Kaniowa – nie prowa-
dzono klasyfikacji, a gra 
miała na celu oswojenie 
początkujących adeptów 
piłki nożnej z rywalizacją 
i zapewnienie im dobrej 
zabawy. Z kolei zmagania 
trampkarzy zakończyły się 
sukcesem zawodników Pa-

sjonata Dankowice, którzy 
wyprzedzili w klasyfikacji 
memoriałowej ekipy KS 
Bestwinka i LKS Bestwi-
na. Puchary, medale i na-
grody rzeczowe wręczyła 
Anna Cichowska, żona 
śp. patrona turnieju, wójt 
gminy Bestwina Artur 
Beniowski oraz prezes KS 
Bestwinka Tadeusz Wró-
bel.

Ki lka  dni  późnie j , 
w sobotę 3 grudnia, dru-
żyny żaków i młodzików 
przystąpiły do piłkarskie-
go turnieju mikołajkowe-
go, również w kaniowskiej 

hali. I tu wyniki nie miały 
najistotniejszego znaczenia. 
Młodzi piłkarze Przełomu 
Kaniów, LKS Bestwina, 
KS Bestwinka, KS Bystra, 
Sokoła Zabrzeg i UMKS 
Trójki Czechowice-Dzie-
dzice rozegrali ogółem 24 
zacięte mecze. Wszystkim 
uczestnikom przyznano 
medale, dla wyróżniają-
cych się umiejętnościami 
przygotowano zaś nagro-
dy. Pomysłodawcą imprezy 
towarzyszącej Mikołajkom 
jest Mariusz Cupriak, trener 
dzieci i młodzieży w klubie 
z Kaniowa. (RED)
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Po raz czwarty młodzi piłkarze z gminy Bestwina uczcili pamięć 
Andrzeja Cichowskiego, rozgrywając mecze w ramach Memoriału.
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Szachy w szkołach powiatu bielskiego stają się coraz bardziej popularne.
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boże nArodzenie

śWiąteczNe PrzyGotoWaNia
W każdej miejscowości naszego regionu od kilku tygodni trwają przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia. Ośrodki kultury organizują warsztaty, na których 

mieszkańcy, przede wszystkim najmłodsi, uczą się tradycyjnych i nowych technik przygotowania ozdób na wigilijny stół czy bożonarodzeniowe drzewko. Prace 

są wystawiane podczas kiermaszów, a dochód często przeznaczany jest na cele charytatywne.

JosiyNicka WiliJa
kolędy, potem świąteczne potrawy i ozdoby, a na koniec pieśni bożonarodzenio-
we i okolicznościowe scenki towarzyszyły kilkuset gościom trzeciej „Josiynickiej 
Wilii” w sali jasienickiego Drzewiarza. Panie z kilkunastu kół Gospodyń Wiejskich 
wzięły udział w przeglądzie kulinarnym „Stoły świąteczne na Śląsku Cieszyńskim”, 
który cieszył się wielkim powodzeniem uczestników.

Fo
to

: m
at

er
ia

ły
 U

G 
Ja

sie
ni

ca

ozdoby z WarsztatóW
„Galeria na Zdrojowej” w Jaworzu co roku przed świętami organizuje 
kiermasze, na których można kupić ozdoby na świąteczne stoły i choinki, 
czy stroiki. Wiele z tych przedmiotów przygotowują miejscowi artyści, 
także podczas warsztatów, specjalnie organizowanych z tą myślą.
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maloWaNe Na szkle
Do 1 lutego przyszłego roku w salach Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilko-
wicach potrwa wystawa „Boże Narodzenie w grafice i w malarstwie na szkle” 
współorganizowana z Regionalnym Ośrodkiem kultury w Bielsku-Białej. Swo-
je prace na szkle zaprezentowało trzynastu twórców, z kolei grafiki – trzech. 
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robótki Na choiNkę
„Dzierganie wśród książek” to tytuł wystawy prac hafciarskich, papierowej 
wikliny, karczochów, a także robótek ręcznych, szydełkowania, ozdób świą-
tecznych, robótek na drutach, jakie zostały przygotowane przez mieszkanki 
Pisarzowic. Wykonały je Irena Mleczko z koła Gospodyń Wiejskich w Pisarzowi-
cach oraz panie, uczestniczące w zajęciach integracyjnych „Dzierganie wśród 
książek”. Wystawę można było obejrzeć w Galerii Pałacu Czeczów w kozach.
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koPciuszek PoszukiWaNy
Cieszący się dużą popularnością spektakl „W poszukiwaniu kopciuszka” 
został wystawiony także przed tymi Świętami. Przedstawienie z udziałem 
wójta gminy Bestwina Artura Beniowskiego, samorządowców, strażaków, 
nauczycieli, a także wolontariuszy z kaniowskiego stowarzyszenia „Z Ser-
cem na Dłoni” tym razem zaprezentowano w Bestwinie. Dochód został 
przekazany na rzecz miejscowego Stowarzyszenia „Razem”.
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boże NarodzeNie szyPułóW
W książnicy Beskidzkiej do 6 stycznia można oglądać wystawę „Boże 
Narodzenie w twórczości Rozalii i Józefa Szypułów”. Prezentuje ona ma-
larstwo na szkle Rozalii Szypuły oraz rzeźby jej męża Józefa. Państwo 
Szypułowie mieszkają w Czechowicach-Dziedzicach, Rozalia pochodzi z 
Bestwiny, a Józef z Zabrzega.
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bańka z okazJi reformacJi
Z parafii ewangelickiej w Szczyrku do Prezydenta RP Andrzeja Dudy powę-
drowała bańka na drzewko wigilijne. Jak wyjaśnia ks. Jan Byrt, proboszcz 
parafii, co roku wysyłają ozdobną choinkową bańkę do Prezydenta Polski. 
Bańka jest szklana i została wykonana na Jubileusz 500 lat Reformacji, 
który przypada w przyszłym roku. Na białym tle ręcznie został namalowany 
jeden z symbolów reformacji, czyli „Róża Lutra”.
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roGata kartka
Praca autorstwa Maksymiliana kućki uznana została za najpiękniejszą 
w trzeciej edycji przedświątecznego konkursu na najładniejszą kartkę 
świąteczną, promującą gminę kozy. O konkursie piszemy więcej na 
stronie 11.
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WystaWa czytelNiczek
Gminna Biblioteka Publiczna w Bestwinie Filia w kaniowie zaprasza do 
obejrzenia wystawy świątecznej. Prace wykonały jej czytelniczki: Alicja 
Szafarczyk, Dorota Lachowicz, Iwona Wygoda, Mariola Ferfecka, Barba-
ra Greń, które podczas ferii zimowych i wakacji prowadzą w bibliotece 
warsztaty artystyczne dla dzieci.
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