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Budżet mieszkańców
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seniorzy doradzą

Gmina kozy
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stowarzyszenie społecznie aktywne
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naGrody  
dla kultury i sportu

powiat Bielski
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Kolejny intensywny okres działal-
ności ma za sobą Stowarzyszenie 
Aktywnych Polaków, które w 2016 
r. przeprowadziło szereg ważnych i 
ciekawych inicjatyw społecznych na 
terenie całego regionu. Gdy przed 
ponad trzema laty grupa osób roz-
poczęła wspólne działania na rzecz 
swojej „Małej Ojczyzny”, nikt nie 
zakładał, że aktywność ta nabierze 
tak dużego rozmachu.

Gmina Jasienica

strona

9 i 13

tradycyJny 
koncert 
BiG Bandu
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kadry
zmiana warty strażaków
BryGAdier ZBiGniew MiZerA

został nowym Komendantem 
Miejskim Państwowej Straży 
Pożarnej w Bielsku-Białej. 1 lu-
tego zastąpił na tym stanowisku 
odchodzącego na emeryturę star-
szego brygadiera Adama Capu-
tę, który funkcję tę pełnił przez 
ostatnich dziesięć lat. Bryg. Zbi-
gniew Mizera jest absolwentem 
Szkoły Aspirantów Państwowej 
Straży Pożarnej w Krakowie, któ-
rą kończył w 1992 r., a w 1998 r. 
ukończył Szkołę Główną Służby 
Pożarniczej i w 1999 r. rozpoczął 
służbę w Jednostce ratowniczo-
-Gaśniczej nr 1 w Komendzie rejonowej PSP w Bielsku-Białej. w 2003 
roku został dowódcą tej jednostki. Jednocześnie w 2000 r. uzyskał tytuł 
magistra inżyniera w zakresie inżynierii środowiska w przemyśle.
Mizera przez ostatnie kilka miesięcy przed odejściem Caputy na emery-
turę pełnił funkcję zastępcy Komendanta Miejskiego. (r)

61. miejsce
zajął powiat bielski w rankingu dochodów podatkowych 
przypadających na jednego mieszkańca.
Ministerstwo Finansów opublikowało wskaźniki dochodów 
podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca dla 
wszystkich powiatów w Polsce na 2017 r. Wyliczenia zostały 
oparte na informacjach o dochodach podatkowych za 2015 r. 
wg stanu na 30 czerwca 2016 r. Średnie dochody podatkowe 
na jednego mieszkańca dla wszystkich powiatów w kraju 
wyliczono na 216,38 zł.
Spośród 380 powiatów jedynie 82 odnotowały dochody 
podatkowe przekraczające średnią. Powiat bielski z kwotą 
235,07 zł przypadającą na jednego mieszkańca znalazł się 
właśnie w tej grupie. Wskaźnik dla bielska-białej, miasta na 
prawach powiatu, jest jeszcze wyższy i wynosi 294,61 zł, co 
daje miastu 24. miejsce w kraju. Najzamożniejszym powiatem 
jest Warszawa, której dochody podatkowe wyniosły 582,54 
zł na mieszkańca. (R)

reGion w liczBach

ryś przyłapany
Obserwujący za pomocą kamery termowizyjnej leśnicy z Nadleśnictwa Węgierska Górka  

„przyłapali” rysia, kręcącego się przy jednym z paśników.
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mistrzostwa ratowników 
medycznych

Po raz dwunasty w naszym regionie zostały zorganizowane Międzyna-
rodowe Zimowe Mistrzostwa w ratownictwie Medycznym.
współorganizatorem zawodów jest bielskie Starostwo Powiatowe, w 
tym roku w zmaganiach wzięło udział 40 drużyn. ratownicy z całego 
kraju i kilka ekip z zagranicy sprawdzali swoje umiejętności podczas 
trudnych i wymagających zadań i ćwiczeń, m.in. przeprowadzanych w 
nocy, a także w trudnych warunkach górskich. i miejsce zdobyła Powia-
towa Stacja Pogotowia ratunkowego w Tarnowie, ii miejsce przypadło 
ekipie z Bydgoszczy, a iii wojewódzkiej Stacji Pogotowia ratunkowego 
i Transportu Sanitarnego „Meditrans” w warszawie. Puchar dla naj-
lepszej drużyny międzynarodowej przypadł ratownikom z Ukrainy – z 
wojewódzkiego Centrum Medycyny ratunkowej i Katastrof w iwano-
-Frankowsku, a puchar starosty bielskiego Szpitalowi Powiatowemu 
Bartoszyce im. Jana Pawła ii. (SP)
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Ośrodek Promocji Gminy Jaworze
W dniu 14 lutego 2017 roku z okazji 72. rocznicy 
wyzwolenia Jaworza spod okupacji hitlerowskiej 
reprezentacje władz Gminy Jaworze oraz lokalnych 

stowarzyszeń i organizacji złożyły symboliczne kwiaty i znicze 
pod Pomnikiem ofiar II Wojny Światowej w centrum Jaworza. 
Poległych uczczono minutą ciszy.

Jasienica po godzinach
do końca k arnawału już tylko k i lk a dni . 
Przedszkolaki w Rudzicy wzięły udział w balu 
Przebierańców. były wróżki, królewny, piraci, ... nie 

sposób wymienić tych wszystkich postaci. Jedno jest pewne, 
zdecydowanie przeważali przedstawiciele służb mundurowych 
:-)

wyłowione w sieci

anna maria z minione
Bielskie Centrum Kultury zaprasza 

w piątek 24 marca na koncert Anny 
Marii Jopek. Będziemy mogli usły-
szeć utwory z jej najnowszej płyty 
„Minione”.

Anna Maria Jopek swoją najnow-
szą płytę nagrała z udziałem piani-
sty, Kubańczyka Gonzalo Rubalcaby. 
i właśnie w Miami, gdzie pianista 
mieszka, została nagrana ta płyta. 
Ciekawostką jest to, że Gonzalo za-

grał na fortepianie przywiezionym 
specjalnie na tę okazję aż z Austrii. 
„Minione” to płyta zaśpiewana po 
polsku, na której znalazły się stare 
tanga. Wśród nich tak znane, jak 
„Ostatnia niedziela”, także przed-
wojenne piosenki żydowskie, m.in. 
„Rebeka”.

Koncert Anna Maria Jopek & 
Gonzalo Rubalcaba 24 marca o godz. 
19 w Domu Muzyki BCK. (MK)

Fo
to

: r
oB

er
t r

oy
 n

ał
ęc

z/
 M

at
er

ia
ły

 Pr
as

ow
e B

cK

W celu obserwacji efektywności 
dokarmiania, w ostatnim czasie le-
śnicy stawiają kamery termowizyjne, 
tzw. fotopułapki, a więc urządzenia uru-
chamiane poprzez odnotowany ruch. 
Aparaty stawiają w pobliżu miejsc że-
rowania zwierząt, bowiem właśnie tam 
podglądanie dzikich zwierząt przynosi 
najlepsze efekty. W lutym przy jednym 
z paśników leśnicy z Nadleśnictwa 
w Węgierskiej Górce zaobserwowali 
rysia. Na zdjęciach „kotek” najpierw 
skrada się do paśnika, następnie wcho-
dzi na wystawione siano. Autorem fo-
tografii jest leśnik Janusz Rubys.

Siano nie było wystawione dla rysia, 
lecz przede wszystkim dla saren i jele-
ni. Często jednak z pokarmu korzysta-
ją także mniejsze zwierzęta, gryzonie 
i zające. I to najprawdopodobniej na nie 
ryś postanowił zapolować, wyczuwając 
zapach ich wcześniejszej obecności. Le-
śnicy dodają jednak, że czasami rysie 
polują również na sarny. (Ł)

aktualności
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razem z Bestwiny  
ma nowy samochód

O nowy samochód marki 
Fiat Ducato Maxi, przysto-
sowany do przewozu osób, 
wzbogacił się Ośrodek Miesz-
kalno-Rehabilitacyjny Sto-
warzyszenia na rzecz Osób 
z Upośledzeniem Umysło-
wym „Razem” w Bestwinie. 
Auto zakupiono dzięki dota-
cji PFRON.

Bestwiński ośrodek to znane 
w regionie miejsce, gdzie żyją, 
ucząc się samodzielności osoby 

z upośledzeniem umysłowym. 
Często pracownicy i wolontariu-
sze organizują zajęcia i imprezy, 
w których czynnie uczestniczą 
podopieczni. Zaliczyć można 
do nich warsztaty artystyczno-
-edukacyjne, imprezę „Osoby 
niepełnosprawne w akcji”, spo-
tkania z cyklu „Terapia w wielu 
odsłonach II”, wycieczki, m.in. 
do Warszawy, obóz w Sarbi-
nowie, „Turnusy Uśmiechu”, 
realizację projektów „Pleciemy 
międzypokoleniową nić” i „Łą-

czymy pokolenia i dzielimy się 
tym, co mamy”, dofinansowa-
ne przez Ministerstwo Rodzi-
ny, Pracy i Polityki Społecznej, 
a także wspierane przez gmi-
nę Bestwina.

Auto ułatwi organizację 
pracy ośrodka. Podczas uroczy-
stego przekazania samochodu 
w części artystycznej przed pu-
blicznością zaprezentowała się 
m.in. wielokrotnie nagradzana 
na przeglądach grupa teatralna 
„Młodzi Razem”. (UGB)

kiermasz Bratanków
Uczniowie gimnazjów 

z Pisarzowic, Wilamowic 
i Dankowic zorganizowali 
w Starostwie Powiatowym 
kiermasz polsko-węgierskich 
wyrobów rękodzieła arty-
stycznego.

Na kiermaszu w bielskim 
Starostwie Powiatowym gim-
nazjaliści z gminy Wilamo-
wice wystawili własnoręcznie 
wykonane zegary, maskot-
ki, kartki, „łapacze snów”, 
ściereczki, ozdobne pudeł-
ka i inne ciekawe gadżety. 
Z produktów spożywczych 
można było znaleźć miody. 
Część tych wytworów wy-
konała młodzież z Węgier 
z miasta Kisujszallas. To 
efekt wieloletniej współpracy 
partnerskich gmin, Wilamo-

wic i Kisujszallas. W ramach 
tych partnerskich działań bar-
dzo intensywnie współpracu-
ją ze sobą szkoły, zwłaszcza 
uczniowie starszych klas. 
Wymiana grup młodzieży 
pozwala młodym ludziom 
na poznanie kultury i życia 
codziennego w zaprzyjaźnio-
nym kraju europejskim.

Jednym z efektów ta-
kiej współpracy są właśnie 
własnoręcznie wykonane 
wyroby. Kiermasz cieszył 
się dużym powodzeniem, 
uczniowie uzyskane środki 
ze sprzedaży przeznaczą na 
zakup materiałów do pro-
dukcji nowych regionalnych 
wyrobów. (AM)

medalowi modelarze
W Brnie 10 i 11 lutego odbył się kon-

kurs modeli kartonowych Papirove Kralo-
vstvi. Modelarze z Czech, Słowacji i Polski 
zaprezentowali ponad 400 modeli.

Modelarze z „Ikara”, działającego przy 
mazańcowickiej filii Gminnego Ośrodka 
Kultury w Jasienicy zdobyli wiele medali. 
I tak Tadeusz Duda zdobył złoty medal 
za model kościoła Mariackiego w Kra-
kowie oraz srebrny medal za samolot Ju-
87, Krzysztof Rajski – srebrny medal za 
samochód Star 20, zaś Dariusz Furtak – 

brązowy medal za czołg T-34/76. Tuż za 
podium uplasowali się Mirosław Krulik 
modelem wyrzutni rakiet SCUD i Michał 
Wojnar modelem samolotu Hawker Ty-
phoon.

W tym samym konkursie srebrny medal 
– za latarnię morską w Świnoujściu zdo-
była Emilia Bogacz, a brązowe medale za 
szopkę świąteczną zdobyła Milena Majka 
i, za model wozu strażackiego Faun 2500, 
Franciszek Ślusarczyk, modelarze z Domu 
Kultury w Wapienicy. (UGJ)

Fo
to

: a
lin

a M
ac

he
r/

 M
at

er
ia

ły
 st

ar
os

tw
a P

ow
ia

to
w

eG
o

Fo
to

: s
ła

w
oM

ir
 le

w
cz

aK
/ M

at
er

ia
ły

 U
G 

Be
st

w
in

a

Samochód poświęcił bestwiński proboszcz ks. Cezary dulka.

Region 

zaproszenie na marsz pamięci żołnierzy wyklętych
We wtorek 28 lutego o godz. 
17 z placu Opatrzności Bożej 
w Bielsku-Białej wyruszy siód-
my już Marsz Żołnierzy Wyklę-
tych. – Zapraszam serdecznie 
wszystkich, którzy w ten spo-
sób chcą oddać hołd ludziom, 
walczącym z okupantami i upa-
miętnić ich bohaterstwo – mówi 
współorganizator Marszu poseł 
Stanisław Pięta.

Marsz Pamięci Żołnierzy Wy-
klętych tradycyjnie rozpocznie 
się na placu Opatrzności Bożej 
przy kościele w Białej, a następ-
nie przejdzie ul. 11 Listopada na 
plac Chrobrego, stamtąd uczest-
nicy dotrą do kościoła Najświęt-
szego Serca Pana Jezusa. Tam 
zostanie odprawiona msza święta, 
po niej uczestnicy złożą kwiaty 
pod tablicą prezydenta Lecha 
Kaczyńskiego. Poseł Stanisław 
Pięta przypomina, że to właśnie 
z inicjatywy prezydenta Kaczyń-
skiego Sejm ustanowił Narodowy 
Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklę-
tych. Wcześniej, w trakcie Mar-
szu, kwiaty i zapalone znicze 
zostaną złożone przed bielską 
i bialską katowniami Urzędu 
Bezpieczeństwa przy ul. Ks. 
Stojałowskiego i Krasińskiego.

– To nasz hołd dla Żołnierzy 
Wyklętych, dlatego zapraszamy 
wszystkich, którym bliska jest ta 
forma upamiętnienia ich życia 
i walki. Chcemy w ten sposób do-
cenić odwagę Żołnierzy Wyklę-
tych, determinację i poświęcenie 
w walce o wolną Polskę. Po deka-
dach milczenia mamy w tej spra-
wie dużo do nadrobienia, musimy 
pamiętać o tych Polakach, którzy 
znaleźli w sobie dość siły, aby po 
ciemnej nocy okupacji niemiec-
kiej przeciwstawić się nowemu 
zniewoleniu. Bohaterską walką, 
wbrew kalkulacjom politycz-
nym i osobistym pragnieniom, 

udowodnili oni, że dla sprawy 
niepodległości Ojczyzny gotowi 
byli poświęcić życie – mówi po-
seł Stanisław Pięta.

Poseł Prawa i Sprawiedliwości 
stał się przed kilku laty inicjato-
rem organizacji na Podbeskidziu 
Marszów Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych i związanych z tym 
uroczystości. – Z roku na rok 
przybywa osób, które czynnie 
uczestniczą w naszych Marszach, 
nie tylko z Bielska, ale i wielu 
innych miejscowości regionu. 
Mnie szczególnie cieszy, że coraz 
więcej wśród uczestników widać 
młodych ludzi, zainteresowanych 

historią i tradycjami własnego na-
rodu – dodaje poseł.

Obok posła Stanisława Pięty 
Marsz Pamięci Żołnierzy Wy-
klętych organizują, m.in. Soli-
darność, Grupa Rekonstrukcji 
Historycznej „Beskidy”, Zwią-
zek Żołnierzy Narodowych 
Sił Zbrojnych, Towarzystwo 
Patriotyczne Żywiecczyzny, 
Stowarzyszenie Kibiców BKS 
Stal Bielsko-Biała, Obóz Naro-
dowo-Radykalny, Stowarzysze-
nie Aktywnych Polaków, Klub 
„Gazety Polskiej” Bielsko-Biała 
i europosłanka PiS Jadwiga Wi-
śniewska.

pomoc  
w wypełnianiu pit-ów

Biuro Poselskie Stanisława Pięty zaprasza wszyst-
kich, którym potrzebna jest pomoc przy wypełnianiu 
PIT-u, a chcą przekazać 1 proc. swojego podatku na 
godny cel. – Akcję bezpłatnego wypełniania PIT-ów 
rozpoczęliśmy kilka lat temu wspólnie z fundacją 
Radia Maryja. Kto jednak chce przekazać swój 1 pro-
cent podatku innej fundacji charytatywnej, też może 
to zrobić u nas – wyjaśnia poseł Stanisław Pięta.

Każdy podatnik, wypełniając PIT może zadekla-
rować, do jakiej organizacji społecznej trafi 1 proc. 
z jego podatków. W Biurze Poselskim Stanisława 
Pięty tym osobom, które przekażą ten procent na 
jedną z kilku fundacji charytatywnych, PIT-y wypeł-
niają doradcy podatkowi i księgowi, współpracujący 
z Biurem Poselskim PiS. Poseł Pięta wyjaśnia, że 
zachęca do przekazania 1 procenta na rzecz Fun-
dacji „Nasza Przyszłość” Radia Maryja, Fundacji 
„Łączka” Tadeusza Płużańskiego, która zajmuje się 
ekshumacją Żołnierzy Wyklętych i ich godnym po-
nownym pochówkiem, lub też na Fundację „Nadzie-
ja” ks. Józefa Walusiaka, który od wielu lat zajmuje 
się pomocą trudnej młodzieży. – Ale można wska-
zać też na inną fundację charytatywną, która działa 
w równie godnym naszym zdaniem celu – dodaje 
poseł Stanisław Pięta.

Jednocześnie poseł przypomina, że przez cały 
czas współpracujący z Biurem Poselskim prawnicy 
służą pomocą prawną. Zarówno w sprawach wy-
pełniania PIT-ów, jak i prawnych, należy kierować 
się do Biura Poselskiego Stanisława Pięty przy ul. 
Krasińskiego 5a w Bielsku-Białej, lub skontaktować 
się z nim telefonicznie pod numerami 33-821-81-21 
lub 604-541-838.

Fo
to

: M
at

er
ia

ły
 Bi

Ur
a P

os
el

sK
ieG

o 
st

an
isł

aw
a P

ięt
y

Poseł Stanisław Pięta co roku organizuje w Bielsku Marsze Pamięci Żołnierzy wyklętych.



4 BESKIDZKA
gazeta

www.gazetabeskidzka.plLUTY 2017

z prac poselskich

naGrody dla kultury
Kilkadziesiąt osób i instytucji z terenu powiatu bielskiego otrzymało 

wyróżnienia i nagrody za działalność w 2016 roku.

Jak wyjaśnia starosta 
bielski Andrzej Płonka, od 
wielu lat noworoczne spo-
tkanie z twórcami i anima-
torami kultury są okazją do 

podsumowania działalności 
instytucji kultury powiatu 
bielskiego, a także oceny 
stanu kultury w naszym re-
gionie. Jak zwykle główną 

częścią są nagrody w wielu 
kategoriach, które  pozwalają 
docenić dorobek artystyczny 
i zaangażowanie w organiza-
cję kultury. (r)

zd
Ję

cia
: M

ir
os

ła
w

 łU
Ka

sz
UK

doroczne spotkanie środowiska kultury powiatu bielskiego było okazją do podsumowania całorocznej pracy.

Krystyna Mirocha od wielu lat związana jest z Zespołem 
Pieśni i Tańca „Kozianie”. nagrody starosty trafiły też do 
innych mieszkańców gminy Kozy – Jana Paciorka, na-
uczyciela muzyki i współtwórcy sukcesów Młodzieżowej 
Orkiestry dętej w Kozach, a także Stanisława wróbla, 
instruktora w domu Kultury w Kozach, dyrygenta i 
współzałożyciela Młodzieżowej Orkiestry dętej.

Zespół regionalny „Międzyrzeczanie” otrzymał nagrodę 
za 30-letnią działalność. wysoko doceniono również Ze-
spół regionalny „Jasieniczanka”, który w ub.roku zdobył 
Grand Prix przeglądu „Śląskie Śpiewanie” w Koszęcinie. 
Ministerialnym brązowym medalem „Gloria Artis” został 
uhonorowany też mieszkaniec rudzicy Jan Borowski, 
przewodniczący rady Powiatu Bielskiego, zawodowo 
profesor muzyki oraz założyciel i dyrygent Chóru ATH, z 
którym zdobył wiele nagród polskich i międzynarodo-
wych festiwali.

nagrodą starosta uhonorował Tomasza Zontka, prezesa 
Orkiestry dętej w wilamowicach, energicznego propa-
gatora muzyki wśród młodzieży, współpracującego z 
Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury w wilamowicach. 
dzięki swoim staraniom udało mu się w szeregi orkiestry 
ściągnąć wielu młodych utalentowanych muzyków.

dyplom Honorowy Ministra Kultury i dziedzictwa na-
rodowego został wręczony przedstawicielom Towarzy-
stwa Miłośników Jaworza. Starosta z kolei wyróżnił za 
aktywną działalność Ośrodek Promocji Gminy Jaworze.

Sławomir Ślósarczyk z Zespołu Pieśni i Tańca „Bestwina”, 
to choreograf, znawca folkloru, pasjonat historii regio-
nu, a przede wszystkim rekonstruktor stroju laskiego 
i propagator kultury Lachów, występującej na terenie 
gminy Bestwina. nagrody za wsparcie dla kultury trafiły 
również do ks. Cezarego dulki, proboszcza bestwińskiej 
parafii, oraz dr. Franciszka Magi z Bestwiny, społecznika 
i propagatora rodzimych tradycji.

kultuRa

pomoc dla pasażerów kolei
Dzięki interwencji posła 
Prawa i Sprawiedliwości 
Grzegorza Pudy trzy pocią-
gi przyspieszone, kursują-
ce w dni robocze na trasie 
z Żywca do Katowic, będą 
zatrzymywać się również 
w bielskich Mikuszowicach.

Końcem ub.roku z proble-
mem, związanym z komunika-
cją kolejową, zwrócili się do 

posła PiS mieszkańcy dzielni-
cy Mikuszowice Krakowskie. 
Wyjaśniali, że mikuszowic-
ka stacja kolejowa nie jest 
uwzględniana przez Koleje 
Śląskie w rozkładach jazdy 
pociągów przyspieszonych 
na linii nr 139. A ich prośba 
o dokonanie zmiany w nowym 
rozkładzie jazdy nie została 
rozpatrzona pozytywnie.

Toteż poseł Grzegorz Puda 
jeszcze przed Świętami wy-
stosował w sprawie stacji Mi-
kuszowice Krakowskie pismo 
do marszałka województwa 
śląskiego, w którym podkre-
ślił, iż „przewoźnik nagmin-
nie pomija wspomnianą stację 
w swoich rozkładach jazdy, 
co skutkuje niezaspokoje-
niem zbiorowych potrzeb 
wspólnoty lokalnej na zasa-
dach równości”. Przywołał 
tu w szczególności pociąg 
nr 49602, czyli popularne-
go „Górala”, zatrzymujące-
go się w drodze z Żywca do 
Katowic na innych stacjach 
w regionie, kolejno Łody-
gowice, Bystra Wilkowice, 
Bielsko-Biała Leszczyny oraz 
Bielsko-Biała Lipnik. Poseł 
zaznaczył również, że Miku-
szowice są dzielnicą, która 
skupia środowisko akade-
mickie. Mieszkają tu studen-
ci, czy pracownicy Akademii 
Techniczno-Humanistycznej 
oraz wiele innych osób, które 
codziennie dojeżdżają do Ka-
towic. Dla nich brak pociągu 
przyspieszonego, zatrzymu-
jącego się w Mikuszowicach 

w dniach pracy, stanowi spo-
rą niedogodność.

Kolejne tygodnie upłynęły 
na wymianie korespondencji, 
w Urzędzie Marszałkowskim 
w Katowicach dokonana zo-
stała w ślad za poselską in-
terwencją dokładna analiza 
ilości podróżnych wsiada-
jących i wysiadających na 
stacji w Mikuszowicach. 
W efekcie do biura poselskie-
go Grzegorza Pudy wpłynę-
ło początkiem lutego pismo, 
iż Koleje Śląskie otrzymały 
informację o potrzebie za-
trzymywania się trzech pocią-
gów przyspieszonych w dni 

robocze, w tym „Górala”, 
na pomijanej dotąd stacji 
Bielsko-Biała Mikuszowi-
ce. Zmiana ta, choć została 
już zapowiedziana, zostanie 
wprowadzona od 11 czerwca 
2017 r., gdy możliwa będzie 
korekta rocznego rozkładu 
jazdy pociągów. Urząd nad-
mienił zarazem, że ruch pasa-
żerski na wspomnianej stacji 
będzie monitorowany, by 
określić m.in. stopień wzro-
stu ilości osób korzystających 
z kolei na tym odcinku.

Tematyka podjęta przez 
posła Grzegorza Pudę nie 
jest przypadkowa. W ub.ro-

ku zaangażował się w dzia-
łania na rzecz przywrócenia 
ruchu linii kolejowej, łączą-
cej komunikacyjnie Cieszyn 
z Bielskiem-Białą, wskazując 
na dużą potrzebę zwiększenia 
roli pasażerskiego transportu 
kolejowego w południowej 
części województwa śląskiego. 
Od lat angażuje się poza tym 
w sprawy istotne dla mieszkań-
ców Bielska-Białej, wcześniej 
czyniąc to jako radny. W lutym 
poseł Prawa i Sprawiedliwo-
ści został natomiast zastępcą 
przewodniczącego sejmowej 
stałej podkomisji ds. transportu 
kolejowego i poczty. (r)

GrzeGorz puda,
poseł PiS:

Przykład stacji kolejowej w Miku-
szowicach Krakowskich i jej roli 
zarówno dla tamtejszych miesz-
kańców, jak i osób przybywających 
w ten rejon miasta, pokazuje wagę 
kwestii transportu kolejowego w 
znacznie szerszej skali. Przy róż-
nych okazjach temat ten zyskuje na 
aktualności. Bo choć oczywiste jest, że główny ruch komunikacyjny 
odbywa się dziś samochodami osobowymi, to przecież publiczny 
transport wciąż z powodzeniem służyć może wielu osobom. ważne 
jednak, aby odpowiadał on rzeczywistym potrzebom ludzi, którzy 
z niego na co dzień korzystają. nie powinno być tak, że niektóre 
miejsca są z przyczyn często nieznanych pomijane i cierpią na tym 
sami mieszkańcy. Tylko wtedy, gdy poszczególne kursy zostaną 
odpowiednio dostosowane, ta wygodna forma komunikacji będzie 
miała istotną społecznie wartość.
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z Bluesem w podróż
Na bluesową podróż w czasie zaprasza w sobotę 4 marca o godz. 19  

Dom Kultury w Kozach. Wystąpi bielski Factory of Blues.

Koncert w sali widowiskowej Domu Kultury 
w Kozach będzie klasycznym recitalem bielskiej 
grupy muzycznej „Factory of Blues”. Organizatorzy 
zapowiadają podróż w czasie, począwszy od cza-

sów ulicznych muzyków i pionierów bluesa (Blind 
Willie McTell, Blind Willie Johnson, Sonny Boy 
Williamson, Big Bill Bronzy), poprzez artystów wy-
stępujących już na dużych scenach nie tylko przed 
czarnoskórą publicznością (Muddy Waters, B.B. 
King, Nina Simone, Willie Dixon), aż po artystów 
polskich, którzy popularyzowali ten styl muzyczny 
nad Wisłą (Jan Skrzek, Tadeusz Nalepa, Czesław 
Niemen, Dżem). Na zakończenie koncertu zespół za-
gra również własne utwory, utrzymane w tym samym 
stylu. W skład zespołu wchodzą: Piotr Barteczko, 
instrumenty klawiszowe, gitary, Mateusz Bartecz-
ko, gitara basowa, Krzysztof Konopka, harmonijka, 
i Darek Dzida, wokal, gitara.

Bilety w cenie 10 zł można nabywać w biurze Domu 
Kultury w Kozach oraz bezpośrednio przy wejściu 
na koncert.

noworoczny koncert orkiestry
Orkiestra Dęta z Wilamowic wy-
stąpiła z tradycyjnym Koncer-
tem Noworocznym.

Stało się już tradycją, że na 
początku roku Orkiestra Dęta 
z Wilamowic prezentuje się przed 
rodzimym audytorium. Również i w 
tym roku 5 lutego w sanktuarium św. 
abpa Józefa Bilczewskiego orkiestra 

dęta z Wilamowic pod batutą Mariu-
sza Płonki wystąpiła z noworocznym 
koncertem. Jak zwykle, nie zabrakło 
największych przebojów z różnych 
gatunków muzyki. Corocznie na 
koncert przybywają władze samorzą-
dowe, mieszkańcy gminy, sympaty-
cy i miłośnicy orkiestry, by wspólnie 
wysłuchać  utworów specjalnie przy-
gotowanych na tę okazję. (r)

GraFiki i książki roku
Książnica Beskidzka w Bielsku-Białej 

zaprasza w marcu na dwie wystawy.
Przez cały marzec potrwa wystawa 

malarstwa i grafiki Jarosława Gewinnera 
„Black & Colour”. Autor jest absolwentem 
bielskiego Liceum Sztuk Plastycznych, 
studiował w cieszyńskiej filii Uniwersytetu 
Śląskiego, gdzie zdobył licencjat z grafiki 
warsztatowej. Na tej samej uczelni w roku 
2006 uzyskał tytuł magistra sztuki z malar-
stwa.

W swojej zróżnicowanej twórczości sięga 
zarówno do malarstwa olejnego i akrylowe-
go, jak i do rysunku graficznego. Dominu-
jącą tematykę stanowi pejzaż i architektura, 
które często przeradzają się w surrealistycz-
ne ekspresje lub ornament czysto dekora-
cyjny. W każdej ze swoich prac ukrywa 
jednak elementy symboliki i zakodowanych 
znaczeń. Na wernisaż wystawy Książnica 
zaprasza we wtorek 14 marca o godz. 18.

Z kolei od 1 do 19 marca można będzie 
oglądać wystawę „Książka Roku 2016 
Polskiej Sekcji IBBY”. Konkurs ma kilku-
dziesięcioletnią tradycję i wyłania co rok 
najciekawsze pozycje polskiej książki dla 
młodego czytelnika w dwóch kategoriach: 
literatura i grafika. Jest to wydarzenie kul-
turalne dofinansowane ze środków Naro-
dowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowe-
go. Konkurs rozstrzyga się w grudniu dane-
go roku, a dorobek konkursu prezentowany 
jest w kolejnych miesiącach, m.in. w formie 
efektownej wystawy w instytucjach kultury 
na terenie całego kraju. Wystawę poświęco-
ną konkursowi Książka Roku 2016 zapro-
jektował Piotr Gil. (r)

Jeszcze trwa 
karnawał

Jaworze. Stowarzysze-
nie „Nasze Jaworze” wraz 
z Ośrodkiem Promocji Gmi-
ny Jaworze oraz Ochotniczą 
Strażą Pożarną w Jaworzu 
zapraszają w sobotę 25 
lutego na Biesiadę Ludową. 
W programie zaplanowano 
wspólną zabawę z zespołem 
„Uni-Dance” oraz z Orkie-
strą Dętą „Glorieta”, a dla 
wszystkich uczestników 
organizatorzy przewidzieli 
drobny poczęstunek. Wstęp 
na zabawę jest wolny.
Biesiada Ludowa, Jaworze, 
sala OSP, sobota 25 lutego, 
początek o godz. 17.

mazańcowice. Gminny 
Ośrodek Kultury w Jasienicy 
filia w Mazańcowicach 
zaprasza w piątek 24 lutego 
na Koncert Karnawałowy. W 
programie przewidziano m.in. 
utwory operowe, operetkowe 
i musicalowe. Wykonawcami 
będą Joanna Korpiela-Jat-
kowska, Agnieszka Bąk, Iwo-
na Kohut, Lena Leśniowska, 
Kamil Leśniowski, Krzysztof 
Majka, Izabela Ostrzałek, Da-
mian Wadas. Wstęp wolny.
Koncert Karnawałowy, Ma-
zańcowice, Filia GOK, piątek 
24 lutego, początek o godz. 19.

z prac poselskich
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skutecznie walczyć ze smoGiem
redAKCJA: O niskiej emisji, 
zatruwającej nasz region, w 
ostatnich miesiącach zrobiło 
się głośno. Ale już od dawna 
jako poseł podejmowała pani 
działania na rzecz poprawy 
stanu powietrza na Podbe-
skidziu.

MirOSŁAwA nyKieL, posłanka 
Platformy Obywatelskiej: Mimo 
że w tym roku skala smogu 
przybrała bardzo niepokojące 
rozmiary, to nie jest nowa. 
Od dawna jako posłanka 
Ziemi Bielskiej zabiegam o 
rozwiązania, które pozwolą 
zmniejszyć szkodliwość 
n i sk ie j  emis j i .  W te j  i 
poprzednich kadencjach temat 
ten wielokrotnie poruszałam 
podczas posiedzeń sejmowej 
Komisji Energii i Skarbu 
Pańs twa ,  k tó re j  j e s tem 
członkiem.

Dla mnie ważne są też 
te działania, które pozwa-
lają eliminować szkodliwe 
skutki smogu tu, na miejscu, 
w naszym regionie. I zawsze 
wspieram ludzi i instytucje, 
które realizują projekty, słu-
żące temu celowi. Ostatnio 

pomogłam w uzyskaniu fi-
nansowania na montaż paneli 
słonecznych na terenie Szpitala 
Wojewódzkiego, co znacznie 
obniży szkodliwe oddziaływa-
nie na środowisko.

Trzeba pamiętać, że niska 
emisja w Polsce wynika przede 
wszystkim ze szkodliwej dzia-
łalności ludzi. Trudno ich ja-
koś szczególnie za to potępiać, 
każdy szuka oszczędności dla 
domowego budżetu. Dlatego 
dobrze, że sprawa szkodliwo-
ści smogu pojawiła się z taką 

intensywnością. Dzięki temu 
do społecznej świadomości 
dociera ten problem i koniecz-
ność podjęcia radykalnych 
działań. W naszym regionie już 
kilkakrotnie inicjowałam ak-
cje edukacyjne, w najbliższym 
okresie organizuję kolejną, 
która ma propagować wiedzę 
na temat wpływu palenia złej 
jakości węglem i niskiej emi-
sji na ludzki organizm. M.in. 
taką okazją był Krajowy Kon-
kurs Energetyczny w Jaworzu, 
w którym brałam udział.

Ostatnio bardzo wyraźnie zo-
stało to zaznaczone, że pro-
blem smogu dotyczy nie tylko 
naszego regionu. Jakie dzia-
łania w skali całego kraju na-
leży podjąć, aby skutecznie 
walczyć z niską emisją?

Sejmik śląski podjął decy-
zję o zakazie palenia najgor-
szym rodzajem węgla, obecny 
rząd też przygotował propozy-
cje. Obawiam się jednak, że 
poprzestanie na wprowadza-
niu zakazów, może okazać się 
niewystarczające. Mówiłam 
o tym 26 stycznia podczas 
wystąpienia na posiedzeniu 
Sejmu. Od lat próbują ze 
smogiem walczyć samorządy, 
np. w Bielsku-Białej poprzez 
dopłaty do wymiany kotłów 
zastąpiono 1820 starych urzą-
dzeń nowymi kotłami. Ale 
ciągle pozostaje do wymiany 
jeszcze 6,5 tys.

Bez konkretnego programu 
wsparcia państwa dla samorzą-
dów i użytkowników nie uda 
się rozwiązać problemu. Liczę, 
że obie strony skorelują swo-
je działania, aby wspólnym 
wysiłkiem władz wszystkich 
szczebli – głównie finansowym 

– problem zniknął w ciągu naj-
bliższych kilku lat.

Jakie propozycje rozwią-
zań mogą przynieść rezul-
taty w wyeliminowaniu 
niskiej emisji?

Obecny rząd proponu-
je zakazać palenia węglem 
złej jakości. To dobrze, ale 
już niewiele wiadomo o ska-
li zapowiadanych dopłat dla 
najuboższych do paliwa do-
brej jakości. Potrzebne są też 
rozwiązania systemowe, ob-
liczone na dłuższą perspekty-
wę. Najlepszym rozwiązaniem 
w walce z zanieczyszczeniem 
powietrza jest tworzenie i roz-
wijanie sieci ciepłowniczych 
i podłączanie do niej jak naj-
większej ilości użytkowników. 

Ale też dobrym rozwiązaniem 
są remonty budynków połą-
czone z termomodernizacją, 
co prowadzone jest w naszych 
gminach od wielu lat. Może 
jednak warto jeszcze mocniej 
wspierać te działania i zwięk-
szyć skalę, np. korzystnie fi-
nansując termomodernizację 
obiektów prywatnych. Na 
pewno trzeba upowszechnić 
wszelkie rozwiązania w bu-
downictwie, np. budowanie 
domów pasywnych. Tym 
właśnie zagadnieniom chcę sie 
poświęcić jako posłanka w naj-
bliższym czasie, zarówno pro-
pagując takie rozwiązania, jak 
i wspierając działania na szcze-
blu centralnym, które umożli-
wią znalezienie korzystnych 
sposobów ich finansowania.
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Posłanka Mirosława nykiel współpracuje z europosłem Jerzym Buzkiem w 
sprawach dotyczących energetyki odnawialnej.

własna elektrownia szpitala
Szpital wojewódzki w Bielsku-Białej od niedawna dysponuje własną 
elektrownią o mocy blisko 400 kw, opartą na ogniwach fotowoltaicz-
nych. instalację tworzy 1481 paneli fotowoltaicznych, łącznie o po-
wierzchni 2407 mkw., każdy o mocy 270 w. według szacunków, energia 
słoneczna pokryje 10 proc. całego zapotrzebowania energetycznego 
szpitala i w skali roku pozwoli zaoszczędzić ok. 400 tys. zł. Projekt o 
wartości ponad 7 mln zł realizowany był przy wsparciu z Funduszy 
norweskich, a na pokrycie wkładu własnego szpital uzyskał pożyczkę 
z wFOŚiGw oraz dofinansowanie z nFOŚiGw. Projekt składał się z budo-
wy elektrowni fotowoltaicznej, docieplenia stropodachów budynków, 
wymiany opraw oświetleniowych na energooszczędne typu Led, a także 
wymianie uszczelek w 1050 oknach.
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naGroda za Biznesowy sukces
Prezes zarządu bielskiej 
spółki Rekord Systemy In-
formatyczne Janusz Szy-
mura uhonorowany został 
tytułem menedżera 25-lecia 
na Śląsku. To efekt wielo-
letniej, prężnej działalności 
firmy z jej prezesem na cze-
le w branży usług informa-
tycznych.

Janusz Szymura firmę 
Rekord SI założył w 1989 
roku. To z jego inicjatywy 
zaprojektowany został zin-
tegrowany system informa-
tyczny „Ratusz”, którego 
wdrożenie w jednostkach 
administracji samorządowej 
awansowało firmę do grona 
liderów w tej branży. Przez 
lata funkcjonowania pozycja 
spółki z Bielska-Białej umoc-
niła się, dziś pracuje w niej 
250 osób. Firma rozszerzyła 
zarazem swój zasięg na cały 
kraj, prócz centrali posiada 
oddziały w Krakowie oraz 
Szczecinie. Świadczy pełen 
zakres usług – od konsultin-
gu poprzez dostawę sprzętu, 
nowoczesnych rozwiązań 
internetowych, integrację 
oprogramowania, dostoso-
wanie systemów informatycz-
nych do potrzeb klienta, 

aż po opiekę wdrożeniową 
oraz usługi szkoleniowe. 
Z pakietów oprogramowań 
Rekord SI korzysta dziś aż 
300 jednostek administracji 
publicznej oraz przeszło 200 
przedsiębiorstw na terenie 
całej Polski.

Potwierdzeniem jakości 
świadczonych usług przez 
Rekord SI są natomiast liczne 

wyróżnienia, m.in. czterokrot-
nie firma otrzymała nagrodę 
główną „Przedsiębiorstwo 
Fair Play”, przyznawaną przez 
Krajową Izbę Gospodarczą, 
uhonorowana została statuet-
ką „Lider Polskiego Biznesu”, 
„Medalem Europejskim”, czy 
tytułami „Firma Roku” w mie-
ście i regionie oraz bizneso-
wym „Jakość Roku”.

Spółka systematycznie 
poddaje się weryfikacji nie-
zależnych instytucji, które 
wyróżniają ją za wysoki 
standard oferowanych pro-
duktów, a także zachowanie 
zasad etyki w biznesie oraz 
społecznej odpowiedzialności 
za pracowników i otoczenie. 
– Być producentem w jakiej-
kolwiek branży to w obec-

nych czasach duże wyzwanie. 
Wartością w przypadku na-
szej firmy jest to, że produkty 
Rekordu są w całości naszego 
autorstwa – mówi prezes Ja-
nusz Szymura.

– Gdy już nawiązujemy 
współpracę z innymi podmiota-
mi, to niemal wyłącznie w per-
spektywie długofalowej. Nasi 
klienci mają dzięki temu pew-
ność, że po okresie wdrożenia 
zaproponowany system będzie 
właściwie funkcjonował, a oni 
sami będą mogli liczyć na na-
sze wsparcie i rzetelność przez 
wiele lat – dodaje.

Przy wyborze Janusza 
Szymury przez Śląskie Sto-

warzyszenie Menedżerów 
na menedżera 25-lecia na 
Śląsku wzięto pod uwagę 
przebieg dotychczasowej ka-
riery zawodowej, posiadane 
kwalifikacje, dbałość o inno-
wacyjny rozwój kierowanej 
firmy oraz działalność spo-
łeczną. Te realizują się także 
poprzez zarządzanie klubem 
sportowym BTS Rekord, czy 
ośrodkiem sportowo-szkole-
niowym w Cygańskim Lesie. 
Szymura jest ponadto funda-
torem działającej tu od kil-
ku lat Szkoły Mistrzostwa 
Sportowego oraz kanclerzem 
Bielskiej Loży Business 
Centre Club. (MA)

Materiał ProMocyJny

wydaRzenia
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inwestycJa i rozwóJ

Spółka rekord Si zainicjowała powstanie Centrum Badawczo-rozwo-
jowego. Pracujący w niej informatycy będą mieli za zadanie z jednej 
strony dążyć do rozwoju dotychczas posiadanych produktów, z drugiej 
skoncentrować się na nowych kierunkach. – Centrum pomoże rozdzielić 
kwestie bieżącej obsługi naszych klientów od tworzenia i wdrażania 
w życie rozwojowych rozwiązań. Myślimy o nowych produktach i ryn-
kach, bo chcemy być szybsi i bardziej otwarci na współpracę z innymi 
firmami z branży iT, ale także środowiskiem akademickim – wyjaśnia 
Janusz Szymura.

monochromatyczne lęki
Do 5 marca potrwa w Ga-
lerii Bielskiej BWA wysta-
wa malarstwa Bartłomieja 
Otockiego „Zostało mniej 
czasu, niż się wydaje”.

Wystawa to premierowy 
pokaz obrazów z najnowszego 
cyklu artysty. Według autora 
cykl związany jest zdarzenia-
mi, zjawiskami, czy stanami, 
które w sposób nieoczywisty 
sygnalizują zbliżającą się ka-
tastrofę i budzą podświadomy 
lęk o przyszłość. Przedstawio-
ne na płótnach m.in. złamane 
skrzydło wentylatora, zepsuta 
żarówka, samochody zatopio-

ne w deszczu lub śniegu su-
gerują niepokojący bezwład. 
Podczas wernisażu Bartło-
miej Otocki powiedział, że 
po raz pierwszy ogląda swoje 
najnowsze prace poza pra-
cownią i cieszy się, że tym 
miejscem jest właśnie Gale-
ria Bielska BWA. Przyznał, 
że jego naturalna skłonność 
do pesymizmu, która nasilała 
się podczas malowania, zma-
lała z chwilą prezentacji prac 
w przestronnej i jasnej sali 
wystawowej bielskiej galerii. 

– Malarstwo Bartłomie-
ja Otockiego charakteryzuje 
miękkie modelowanie niwelu-

jące krawędzie, monochroma-
tyczny kolor, powściągliwość 
w szczegółach, zaskakujący 
dobór tematu – wyjaśnia Aga-
ta Smalcerz, dyrektor Galerii 
Bielskiej BWA. 

Bartłomiej Otocki urodził 
się w 1978 r. w Łodzi. Dy-
plom z malarstwa uzyskał 
w pracowni prof. Ryszarda 
Hungera na Wydziale Grafiki 
i Malarstwa Akademii Sztuk 
Pięknych w Łodzi w 2003 r., 
doktoryzował się na Wydziale 
Malarstwa Uniwersytetu Arty-
stycznego w Poznaniu w 2011 
r., habilitację uzyskał na Wy-
dziale Malarstwa Akademii 
Sztuk Pięknych w Gdańsku 
w 2014 r. W latach 2003–2012 
był asystentem, następnie ad-
iunktem w pracowni malar-
stwa i rysunku na Wydziale 
Tkaniny i Ubioru łódzkiej 
ASP. Obecnie na stanowisku 
profesora nadzwyczajnego. 
prowadzi Pracownię Obra-
zu na Wydziale Malarstwa 
i Nowych Mediów Akademii 
Sztuki w Szczecinie. Uczest-
niczył w ponad 50 wystawach 
indywidualnych i zbioro-
wych. Dwukrotnie brał udział 
w Biennale Malarstwa Biel-
ska Jesień w Galerii Bielskiej 
BWA. (r)

starszy król maciuś

Teatr Lalek „Banialu-
ka” zaprasza na spektakl 
„Król Maciuś Pierwszy” 
na motywach powieści Ja-
nusza Korczaka. Premiera 
już w najbliższą niedzielę 
26 lutego.

Jak informuje Banialu-
ka, przedstawienie skie-
rowane jest do starszych 
dzieci i młodzieży. Reży-
ser Konrad Dworakowski 
swą niekonwencjonalną 
inscenizacją na motywach 
powieści Korczaka próbuje 
skonfrontować klasyczną 
historię ze współczesno-

ścią. Kiedy Maciuś zostaje 
Królem szybko przychodzi 
mu zmierzyć się z wyzwa-
niami, jakie niesie ze sobą 
konieczność sprawowania 
władzy. Rodzą się jednak 
pytania: czy świat dorosłych 
jest gotowy na rządy dzieci 
i czy dzieci w ogóle mogą 
być gotowe na rządzenie 
światem dorosłych?

Budowana za pomocą ob-
razów, opowieść o samotności 
dziecka wobec zadań, które 
są ponad jego siły, odbiega 
od tradycyjnego, opartego 
na fabule sposobu narracji. 
W spektaklu pada niewiele 

słów, mimo tego widowisko 
podejmuje ważne i uniwersal-
ne tematy – odpowiedzialno-
ści za siebie i innych, władzy, 
wojny, ale także relacji mię-
dzyludzkich, przyjaźni i po-
trzeby bliskości.

Podobno ulubioną zabawą 
młodego Henryka Goldszmita 
(później znanego jako Janusz 
Korczak) było układanie 
klocków. Możliwości, jakie 
stwarzają te proste bryły, są 
niekończącą się pożywką dla 
wyobraźni i twórczego my-
ślenia. I właśnie takie formy 
stały się podstawą scenogra-
fii autorstwa Mariki Wojcie-
chowskiej. Animowane przez 
aktorów olbrzymie, minima-
listyczne bryły przybierają 
rozmaite funkcje i w płynny 
sposób ilustrują kolejne wy-
darzenia.

W spektaklu z muzyką 
Piotra Klimka, ruchem sce-
nicznym autorstwa Anatoliya 
Ivanova i projekcjami wideo 
Michała Zielonego występują 
aktorzy: Małgorzata Bulska, 
Magdalena Obidowska, Dag-
mara Włoszek, Władysław 
Aniszewski, Mateusz Barta, 
Konrad Ignatowski, Ziemo-
wit Ptaszkowski, Ryszard 
Sypniewski. (TLB)
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Autor prac Bartosz Otocki wraz z dyrektor BwA Agatą Smalcerz podczas 
wernisażu wystawy.
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powiat BielSki

sportowe wyróżnienia
Zawodnicy, trenerzy i działacze reprezentujący kluby z powiatu bielskiego zostali uhonorowani przez starostę Andrzeja Płonkę za swoje osiągnięcia podczas 

dorocznego spotkania środowiska sportowego.

Ponad 40 młodych spor-
towców odebrało medale 
i bony ufundowane przez 
starostę bielskiego Andrze-
ja Płonkę w trakcie uro-
czystości, jaka tradycyjnie 
odbyła się w Starostwie Po-
wiatowym w Bielsku-Białej. 
– Jesteście prawdziwymi 
ambasadorami naszej małej 
ojczyzny. Broniąc barw po-
wiatu bielskiego znakomicie 
go promujecie. Życzymy, 
abyście dzięki dalszej wy-
trwałej pracy podążyli ślada-

mi naszych olimpijczyków, 
bo powiat nasz zawsze cha-
rakteryzował się znacznym 
potencjałem sportowym – 
zwrócił się do licznie przy-
byłych zawodników starosta.

Podsumowując sportowy 
rok 2016 w powiecie zwró-
cono uwagę na różnorodność 
uprawianych z powodzeniem 
dyscyplin. Za medalowe loka-
ty w skali kraju, ale i osiągnię-
cia wykraczające za granicę, 
nagrodzeni zostali przed-
stawiciele wielu sportów. 

Dostrzeżono m.in. sukcesy 
judoków KS Czechowice-
-Dziedzice, kajakarzy, siat-
karzy i tenisistów stołowych 
MKS Czechowice-Dziedzice, 
lekkoatletów LUKS Zabrzeg 
oraz UKS Olimp Mazańco-
wice, siłaczy Stowarzyszenia 
Sportów Siłowych Benchpress 
Kozy, badmintonistów KS Set 
Mazańcowice, specjalistów 
od kajak polo trenujących 
w UKS Set Kaniów, czy re-
prezentantów dyscyplin zimo-
wych w barwach LZS Sokół 

Szczyrk, LKS Klimczok By-
stra i MKS Skrzyczne.

Nie zapomniano o trene-
rach opiekujących się po-
szczególnymi zawodnikami, 
działaczach, którzy swoją 
pracą przyczyniają się do 
rozwoju sportu w powiecie 
bielskim oraz sponsorach. 
Gospodarze spotkania po-
dziękowali także samorządom 
funkcjonującym w ramach 
powiatu za stwarzanie dogod-
nych warunków dla młodych 
sportowców. (M)

Będą oszczędności
Może nawet o blisko dwa 
miliony złotych będzie tańsza 
gruntowna przebudowa tzw. 
Starej Cieszyńskiej w Jawo-
rzu i Jasienicy w stosunku 
do kwot, które przewidy-
wał kosztorys.

– W najbliższych dniach 
zakończy się procedura prze-
targowa, wtedy dokładnie 
określimy, ile droga będzie 
kosztować. Ale ze złożonych 

ofert można szacować, że za-
oszczędzi nie tylko powiat 
bielski, ale i gminy Jaworze 
i Jasienica, które również 
partycypują w kosztach tej 
niezwykle potrzebnej inwe-
stycji – mówi starosta bielski 
Andrzej Płonka. Dodaje, że 
cały remont, liczącego blisko 
trzy kilometry odcinka, uda 
się przeprowadzić w tym roku. 
Inwestycja obejmie odcinek 
od granicy z Bielskiem w Ja-
worzu, następnie przez skrzy-
żowanie z ul. Zdrojową, gdzie 
projekt przewiduje budowę 

ronda, do granicy z Jasienicą 
i dalej, przez tzw. krzyżowkę 
– która również zostanie grun-
townie przebudowana i posze-
rzona – do Świętoszówki.

Całość budowy wyceniono 
na 9 mln zł, analizując oferty 
można mieć nadzieję, że osta-
tecznie inwestycja pochłonie 
ponad 7 mln zł. Bielskie Sta-
rostwo Powiatowe uzyskało 
dofinansowanie z Narodo-
wego Programu Przebudowy 
Dróg Lokalnych – do 3 mln 
zł. Połowę brakującej kwo-
ty dołoży powiat, resztę oba 

samorządy gminne, propor-
cjonalnie do kosztów prac na 
swoim terenie.

Jak podkreśla starosta An-
drzej Płonka, droga, która 
kiedyś była częścią między-
narodowej trasy, od dawna 
wymagała remontu. – Po mo-
dernizacji będzie służyła wielu 
kierowcom, nie tylko z najbliż-
szego sąsiedztwa, bo dalej sta-
nowi ważny trakt komunikacji 
w całym regionie. Stanie się 
też bezpieczniejsza, zwłaszcza 
dla pieszych użytkowników – 
dodaje. (ŁU)
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na skrzyżowaniu z drogą z centrum Jaworza zostanie wybudowane rondo.
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Prezes Miejskiego Klubu Sportowego Czechowice-dziedzice Bartłomiej 
Żaczek odebrał gratulacje dla najwyżej sklasyfikowanego klubu z powiatu 
bielskiego w „Systemie Sportu Młodzieżowego”, prowadzonego przez 
Ministerstwo Sportu i Turystyki.

wielu utalentowanych reprezentantów dyscyplin zimowych to podopieczni 
Szkoły Mistrzostwa Sportowego Szczyrk w Buczkowicach, dla której 
samorząd powiatu jest organem prowadzącym.

Biegacz rafał Pająk, odnoszący juniorskie sukcesy w rywalizacji 
ogólnopolskiej, to jedna z powiatowych nadziei olimpijskich.

Jedną z wizytówek sportowych powiatu bielskiego są odnoszące liczne 
sukcesy w kajak polo zawodniczki UKS Set Kaniów.
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gmina BeStwina

wypełnione Ferie
Gmina Bestwina podsumowała tegoroczne ferie zimowe, ich przygotowanie, ofertę zajęć i prowadzenie. 

– Dzieci i młodzież miały spory wybór, przygotowane dla nich formy wypoczynku były bardzo 

zróżnicowane – mówi wójt Artur Beniowski.

To kolejny rok, w którym 
w czasie ferii zostały zorga-
nizowane bezpłatne zajęcia 
dla dzieci i młodzieży. Swo-
je propozycje przedstawiły 
gminne instytucje, tzn. przede 
wszystkim Gminny Ośrodek 
Kultury i podlegające mu 
Muzeum Regionalne, Gmin-
na Biblioteka Publiczna wraz 
ze swoimi filiami, a także pla-
cówki oświatowe. Oprócz tego 
zostały dofinansowane zajęcia, 
jakie zorganizowały, głównie 
z myślą o swoich podopiecz-
nych z gminy Bestwina, kluby 
sportowe, parafie, stowarzy-
szenia i organizacje pozarzą-
dowe. – Dzięki temu oferta 
zajęć co roku jest niezwykle 
zróżnicowana i bogata. Każde 
dziecko może wybrać to, co 
najbardziej je interesuje – wy-
jaśnia wójt Artur Beniowski.

W Gminnym Ośrodku 
Kultury od 23 do 27 stycznia 
prowadzone były spotkania 
z różnymi formami sztuki, 
dostosowane do wieku i za-
interesowań dzieci. Uczest-

ników zimowiska odwiedził 
Teatr „Maska” z Krakowa, 
który wystawił dwa spektakle 
– „Pod starym Wawelem przy-
gód bez liku” oraz „W księdze 
się mieści świat opowieści”. 
W czasie zajęć plastycznych 
dzieci tworzyły m.in. maski 
karnawałowe, doniczki na 
kwiaty, barwne talerze, piór-
niki, itp. Przygotowano rów-
nież spotkanie z miejscową 
kulturą – Sławomir Ślósarczyk 
z Regionalnego Zespołu Pie-
śni i Tańca „Bestwina” ukazał 
barwny świat bestwińskich, 
tradycyjnych tańców, pieśni 
i piosenek.

W pierwszym tygodniu fe-
rii także nauczyciele ze szkół 
podstawowych z Kaniowa, 
Bestwinki, Bestwiny i Jano-
wic zorganizowali dzieciom 
wycieczki i warsztaty, które 
zostały dofinansowane z bu-
dżetu Gminy. Uczestnicy od-
wiedzili „Kozią Zagrodę” 
w Brennej, byli również w ki-
nie oraz w bielskim „Zabawo-
wie”. W Bielsku-Białej wzięli 

również udział w warsztatach 
artystycznych i obejrzeli wy-
stawę fotograficzną, poświę-
coną przyrodzie. Wyjechali 

też na kulig do Wisły Czarnej, 
a przy okazji odwiedzili skocz-
nię i zobaczyli, jak trenują 
skoczkowie. (r)
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dużo ruchu, zajęcia kształtujące umiejętności i wyobraźnię, a także spotkania z ciekawymi ludźmi – tak dzieci z gminy Bestwina spędziły ferie zimowe.

artur Beniowski,
wójt gminy Bestwina:

Organizacja bezpłatnych zajęć w okre-
sie zimowych ferii i letnich wakacji 
należą do stałych pozycji w naszym 
corocznym kalendarzu pracy. Co 
ważne, zajęcia dla dzieci i młodzieży 
prowadzą nie tylko instytucje gmin-
ne, ośrodek kultury, biblioteka, także 
szkoły. w dużym stopniu wspieramy 
finansowo te organizacje, kluby sportowe i stowarzyszenia, które po-
dejmują się zorganizowania czasu swoim podopiecznym.
Co roku na ten cel przeznaczamy ok. 100 tys. zł. w zamian nasi najmłodsi 
mieszkańcy spędzają pożytecznie czas podczas ciekawych zajęć, są 
pod opieką, a więc zapewniamy im bezpieczeństwo. w wielu wypad-
kach przy okazji to także pomoc dzieciom z rodzin mniej zamożnych, 
w których rzadko można sobie pozwolić na jakiś wyjazd, czy wycieczkę 
autokarową, a takich propozycji w ofercie zajęć feryjnych nigdy nie 
brakuje. dla dzieci organizatorzy przygotowują również poczęstunek.
na jeszcze jeden ważny aspekt organizacji zajęć feryjnych chciałbym 
zwrócić uwagę. Spotykają się na nich dzieci z różnych części sołectw, 
w wielu wypadkach nieznające się wcześniej. Przy wspólnej, twórczej 
pracy i zabawie poznają się, co służy integracji społeczności naszej 
gminy. Myślę, że to w przyszłości zaowocuje w życiu społecznym.

seniorzy roku

Za aktywność i zaangażo-
wanie w pracę społeczną Ma-
ria Grzyk, Jadwiga Wróbel, 
Stanisław Wróbel, Antonina 
Machalica, Monika Kubik 
i Maria Famułka otrzymali 
nagrodę „Seniora Roku”. 
Statuetki dla najbardziej 
aktywnych seniorów wójt 
Artur Beniowski wręczał po 
raz pierwszy.

Klub Seniora liczy obec-
nie 98 członków i należy 
do bardzo aktywnych orga-
nizacji w gminie Bestwina. 

W ub.roku zorganizował 
m.in. Barbórkę i Dzień Ko-
biet, członkowie regularnie 
odwiedzali chorych, a także 
dużo podróżowali. Wypo-
czywali m.in. w basenach 
termalnych, byli na Jarmarku 
Wiedeńskim, w Bieszczadach, 
na spotkaniu ze skoczkiem 
Piotrem Żyłą. W tym roku 
Klub Seniora planuje dzie-
więciodniową wyprawę do 
Rumunii, wczasy w Ustroniu 
Morskim, a także wycieczki 
do Łąki i Żabnicy. (r)
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kolędowanie po raz piąty
Koniec sezonu kolędowego 
w gminie Bestwina już po 
raz piąty członkowie miejsco-
wych zespołów muzycznych 
i regionalnych, a także liczni 
mieszkańcy gminy, święto-
wali podczas Bestwińskiego 
Kolędowania. W tym roku 
koncert w kościele w Ka-
niowie miał również wymiar 
charytatywny,  bowiem 
zbierano pieniądze dla Sto-
warzyszenia Pomocy Dzie-
ciom, Młodzieży i Rodzinom 
„Z Sercem na Dłoni”.

Jak wyjaśnia wójt gminy 
Bestwina Artur Beniowski, 
od pięciu lat – co roku w in-
nym sołectwie – pod koniec 
stycznia organizowane jest 

Bestwińskie Kolędowanie. – 
To taki rodzaj podsumowania 
całego sezonu kolędowego, 
ale też okazja do spotkania się 
w szerszym gronie wszystkich 

śpiewających, grających i tań-
czących osób z naszej gminy, 
oczywiście z ich przyjaciół-
mi – wyjaśnia wójt. Tradycją 
staje się też, że podczas kon-

certów zbierane są pieniądze 
dla któregoś ze stowarzyszeń 
z terenu gminy, które udzielają 
różnego rodzaju pomocy po-
trzebującym.

W koncercie w kościele 
Niepokalanego Serca NMP 
w Kaniowie wystąpili m.in. 
Chór „Antonius” z kaniow-
skiej parafii, Regionalny 

Zespół Pieśni i Tańca „Be-
stwina”, zespół wokalny „Pe-
Zet” z Kaniowa i Orkiestra 
Dęta Gminy Bestwina z sie-
dzibą w Kaniowie. (r)

zimowe manewry strażaków

Około setka strażaków z wszystkich jednostek OSP w gminie Bestwina 
wzięła udział w zimowych manewrach na zamarzniętej tafli żwirowni 
w Kaniowie. wraz z kolegami z OSP w Porąbce i Zabrzegu, ratowni-
kami wOPr, PCK i policjantami, ćwiczyli udzielanie pomocy ofiarom 
wypadków na skutych lodem akwenach. – w naszej gminie nie brakuje 
akwenów, które w zimie mogą stać się prawdziwymi pułapkami. dlatego 
strażacy wykorzystali okazję, jaką był panujący mróz, aby przygotować 
się dobrze także do tego typu zadań ratowniczych – mówi wójt Artur 
Beniowski, podkreślając wysokie wyszkolenie strażaków z jednostek 
w gminie Bestwina, którzy na wielu zawodach zdobywają wysokie 
pozycje. (r)
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Bestwińskie Kolędowanie do kościoła w Kaniowie przyciągnęło zarówno miłośników wspólnego śpiewania, jak i liczne zespoły oraz grupy muzyczne ze wszystkich sołectw gminy.
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Gorąca sesJa o szkołach
Sporo emocji wywołała uchwała Rady Gminy Jasienica o dostosowaniu sieci szkół do nowego ustroju 

gminnego. Wójt Janusz Pierzyna został zapytany, czy wpłyną dodatkowe pieniądze na konieczne 

dostosowanie budynków oświatowych do nowych wymagań Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Zgodnie z decyzją par-
lamentu od nowego roku 
szkolnego znikają gimna-
zja, a jednocześnie nauka 
w szkołach podstawowych 
wydłuża się do ośmiu lat. 
Dla gmin oznacza to ko-
nieczność wprowadzenia na 
swoim terenie wielu zmian 
w systemie oświaty. – Na 
zmiany, jakie muszą dokonać 
samorządy, związane głównie 
z koniecznością pomieszcze-
nia większej liczby uczniów 
w szkołach podstawowych, 
w budżecie centralnym nie 
zostały na razie przewidziane 

dodatkowe środki finansowe – 
wyjaśnił wójt Janusz Pierzyna.

Radnych oburzyło, że 
wprowadzając reformy, rząd 
nie zapewnił jednocześnie dla 
nich odpowiedniego finanso-
wania. Projekt dostosowania 
sieci szkół do nowego ustroju 
szkolnego Rady Gminy Ja-
sienica, przegłosowany przy 
trzech głosach wstrzymują-
cych się, trafi teraz do zaopi-
niowania przez Kuratorium.

W gminie Jasienica zde-
cydowana większość placó-
wek nie dysponuje wolnymi 
salami. Najgorsza pod tym 

względem sytuacja istnieje 
w placówce w Międzyrzeczu 
Górnym. Jak podkreślił wójt, 
Gmina będzie zmuszona do 
rozbudowy szkoły w Między-
rzeczu. – Nie wiemy, ile to bę-
dzie kosztowało, ale potrzebne 
są cztery sale, które w dużym 
stopniu rozwiążą problem bra-
ku miejsca. Najszybciej, jak 
można, będziemy starali się 
wykonać projekt rozbudowy 

i zorganizować przetarg na 
prace – mówił wójt. Wcze-
śniej trzeba przegłosować ko-
rektę budżetu, aby można było 
poszukać środki finansowe na 
to zadanie w tegorocznym bu-
dżecie, ponieważ obecnie na 
to nie ma pieniędzy. W kolej-
nych latach rozbudowane po-
winny zostać również szkoły 
w Świętoszówce, Iłownicy, 
Wieszczętach i Grodźcu. (r)

Janusz pierzyna,
wójt gminy Jasienica:

Przy największym w województwie 
śląskim przyroście naturalnym w na-
szej gminie ciągle przybywa młodych 
mieszkańców, a tym samym w naj-
bliższych latach uczniów w szkołach 
podstawowych również będzie przy-
bywać. Od wielu lat się do tego przy-
gotowywaliśmy, tworząc odpowiednią 
bazę lokalową. Szybka reforma, której efektem będzie więcej dzieci 
w szkołach podstawowych, wymusza na samorządach zupełnie inne 
i jednocześnie kosztowne działania. w wielu miejscach dzieci będą 
zmuszone uczyć się na dwie zmiany, albo też będą dowożone do tych 
szkół, w których zostaną budynki po gimnazjach. O tym problemie 
mówiłem na spotkaniu z kuratorem na konsultacjach w Bielsku-Białej 
i w Katowicach, prosząc władze o prawdziwe konsultacje.
Oczywiście, stopniowo doprowadzimy do takiej sytuacji, że we wszyst-
kich szkołach będą odpowiednie warunki. Zrobimy to, bo przecież cho-
dzi o dobro naszych dzieci. Ale zajmie nam to znów jakiś czas, a ciężar 
finansowania zmian spadnie na podatników w gminie Jasienica. Trzeba 
sobie jasno zdawać sprawę, że z tego powodu nie będzie pieniędzy na 
inne potrzebne inwestycje.

gmina jaSienica

dla nocneJ opieki
Budynek Samodzielnego 

Gminnego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Jasienicy 
przechodzi remont, przysto-
sowujący do potrzeb ambu-
latoryjnej opieki medycznej 
nocnej i świątecznej.

Remont objął przebu-
dowę wejść oraz wykona-
nie nowego podjazdu dla 
osób niepełnosprawnych. 
Na potrzeby ambulatorium 
w południowo-wschodnim 
skrzydle ośrodka została 
wydzielona część pomiesz-
czeń, do której prowadzić 
będzie osobne wejście dla 
ekip pogotowia ratunko-
wego. Cześć ambulatoryjna 
od reszty ośrodka w trakcie 
nocnych i świątecznych 
dyżurów będzie oddzielana 
specjalną roletą.

Dotychczasowe gabi-
nety w tej części ośrodka 
i fragment korytarza zosta-
ły adaptowane na pomiesz-
czenia dla ambulatorium 
nocnej opieki medycznej. 
Przeprowadzono gruntow-
ny remont gabinetu prób 
wysiłkowych, pracowni 
USG, gabinetu zabiegowe-
go, a także dwóch gabine-
tów lekarskich. Zostały też 
wydzielone części koryta-
rza na dodatkowy gabinet. 
Korytarz również przejdzie 
remont, zostaną też prze-
prowadzone prace wykoń-
czeniowe przy podjeździe 
na zewnątrz budynku. Cał-
kowity koszt wykonania 
zadań wynosi 180 tys. zł. 
Do końca grudnia wydano 
112,8 tys. zł. (r)

iX Josiynicki świnioBici
Muzyka, śpiew, taniec oraz 
dobre, domowe potrawy – 
jednym słowem karnawało-
wa zabawa w tradycyjnym 
stylu. Tak bawili się jasieni-
czanie na dorocznym świnio-
biciu.

Już w najbliższą sobotę 
25 lutego wypadnie ostat-
nia sobota karnawału. We 
wszystkich sołectwach gmi-
ny Jasienica tuż po Świętach 
i na początku nowego roku 
organizowane były wspólne 
kolędowania i spotkania świą-
teczne, potem także zabawy 
taneczne. W sołectwie Jasie-
nica od wielu lat zabawa ma 
swój niepowtarzalny charak-
ter. Wójt Janusz Pierzyna, soł-
tys Bronisław Szalbot i Rada 
Sołecka organizują wtedy „Jo-
siynicki Świniobici”.

– Świniobicie i związane 
z tym zwyczaje należą do 
tradycji Śląska Cieszyńskie-
go. Towarzyszyły mu wesoła 

zabawa, tańce i śpiew – wyja-
śnia wójt Janusz Pierzyna. Jo-
siynicki Świniobici przyciąga 
do sali widowiskowej w kom-
pleksie „Drzewiarza” wielu 
uczestników, w tym roku 
gościem był m.in. mieszka-
jący w Grodźcu wiceminister 
Stanisław Szwed i Tadeusz 

Donocik, prezes Regionalnej 
Izby Gospodarczej w Katowi-
cach. Tradycje, związane ze 
świniobiciem, zaprezentował 
Zespół Regionalny „Jasieni-
czanka”, a do tańca przygry-
wał zespół „Preludium”.

Właśnie dzisiaj, gdy coraz 
częściej sięga się po stare, 

tradycyjne przepisy, wyroby 
z hodowanego na własny uży-
tek „babucia” i przyrządzane 
według sprawdzonych od wie-
ków metod, cieszy się ogrom-
ną popularnością. – Zgodnie 
z tradycją przy świniobiciu 
nic się nie mogło zmarnować, 
wszystko musiało być świeże 
i smaczne – wyjaśnia Bogdan 
Biernot z Mazańcowic, od 30 
lat szef kuchni, który przygo-
towywał posiłek na Josiynic-
ki Świniobici.

Jak co roku w kuchni staje 
się mistrzem ceremonii. Od 
najmłodszych lat asystował 
przy świniobiciu, w którym 
główną rolę odgrywał zapra-
szany przez gospodarza mistrz 
masarski. Masarz przez kilka 
godzin rozbierał świnię, przy-
gotowując mięso. Rano, za-
nim przystąpiono do wyrobu 
wędlin, gospodarz zapraszał 
go na śniadanie, złożone ze 
szpyrki z wątrobą. – To było 
takie tradycyjne, „szybkie” 

danie, na spróbowanie – wy-
jaśnia Biernot.

Przygotowuje się je kro-
jąc wieprzowe podgardle 
w dość cienkie plastry, które 
na gorącej patelni się wytapia 
i doprowadza do miękkości. 
Następnie dodaje się plastry 
wątroby i wszystko jeszcze 
przez kilka, kilkanaście minut 
razem podsmaża. Tradycyjnie 
dodawało się do potrawy je-

dynie sól i pieprz i tak, prosto 
z patelni, na ciepło, zjadało 
z chlebem.

I właśnie od szpyrek z wą-
trobą rozpoczęła się kulinar-
na część świniobicia. Potem 
Bogdan Biernot przygotował 
również kotlety schabowe 
z zasmażaną kapustą i ziem-
niakami, a także karczek, jesz-
cze później – krupniok i żurek 
śląski. 

Jedną ze szkół, którą należy dostosować do zwiększonej liczby klas, jest 
placówka w wieszczętach.
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23 424 
mieszkańców

liczyła gmina Jasienica na koniec 2016 r. W ub. roku w 
Urzędzie Gminy Jasienica zostały zameldowane 659 
osoby, w tym 297 nowo narodzonych dzieci (rok wcześniej 
noworodków było 317). 
Wśród imion, jakie rodzice nadali nowym obywatelom gminy 
Jasienica u dziewcząt zdecydowanie wygrała Milena (12), 
także Zofia (9) i Natalia (8). Popularna była również Zuzanna 
(6) oraz Magdalena i oliwia (po 5). dla chłopców rodzice 
wybierali najczęściej imiona apostolskie – zwyciężył Jakub 
(11), przed Janem (8) i Mateuszem (6). Zameldowano także 
pięciu małych Wiktorów.

Gmina w liczBach
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Jak co roku podczas noworocznej zabawy nie mogło zabraknąć muzyki 
Zespołu regionalnego „Jasieniczanka”.

Szpyrki z wątrobą to pierwsze danie tradycyjnego świniobicia, którym 
częstował gospodarz.
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małżeńskie 
Gody
Dla małżonków z gminy Jaworze, 
którzy wspólnie przeżyli pół wieku, 
zorganizowana została po raz kolejny 
doroczna uroczystość. Tym razem ten 
okazały jubileusz świętowało 15 par.

Zaproszeni jubilaci spotkali się tra-
dycyjnie w Urzędzie Stanu Cywilnego 
w Jaworzu. Mogli spędzić tu wspólnie 
czas w gronie swoich rówieśników, osób 
z tej samej gminy, lecz często takich, 
z którymi na co dzień kontakt mają jedynie 
sporadycznie. Była to znakomita okazja 
do rozmów i wspominania minionych lat. 
– Dla dostojnych jubilatów i ich bliskich 
to naprawdę wielkie wydarzenie. Warto 
docenić ich, bo dla dzisiejszego pokolenia 
stanowią doskonały przykład – mówi wójt 
Jaworza Radosław Ostałkiewicz.

Osobiście wójt złożył małżonkom 
życzenia, wręczył także poszczególnym 
parom nadane przez prezydenta RP „Me-

dale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”. 
Nie zabrakło również gratulacji trwania 
w wierności, wzajemnym zrozumieniu 
i wytrwałości, seniorom przekazane zo-
stały kwiaty i inne prezenty, które sprawiły 
im sporo radości. W tym roku jaworzań-
skie „Złote Gody” świętowali: Teresa i Jan 
Kaszokowie, Krystyna i Werner Ullman-
nowie, Aniela i Bogusław Kulikowie, 
Barbara i Walter Wehsoly, Helena i Jerzy 
Babiaczkowie, Maria i Jerzy Dybkowie, 
Maria i Jerzy Franasowie, Marcjanna 
i Kazimierz Mroczkowie, Władysława 

i Leon Strzelcowie, Dorota i Otton Boż-
kowie, Krystyna i Karol Głąbkowie, Otylia 
i Krzysztof Dylongowie, Krystyna i Jan 
Górni, Stanisława i Jan Zontkowie.

– Prawdziwe zgodne i dobre małżeń-
stwo to takie, które przetrwa wszystkie 
życiowe zawieruchy, by po latach zyskać 
wzajemne zrozumienie i tolerancję. Taka 
uroczystość, kultywowana w naszej gmi-
nie od lat, stanowi wyraz głębokiego sza-
cunku za pokonanie trudów, jakie życie 
przynosi każdej rodzinie – dodaje wójt 
Ostałkiewicz. (MA)

gmina jawoRze

Budżet dla mieszkańców
Gmina Jaworze po raz trzeci kontynuuje, podjętą przed dwoma laty, inicjatywę budżetu 

obywatelskiego. Na projekty zgłoszone przez samych mieszkańców ponownie zabezpieczono  

środki rzędu 100 tys. zł.

W poprzednich dwóch la-
tach idea budżetu obywatel-
skiego w Jaworzu świetnie się 
sprawdziła. Mieszkańcy chęt-
nie wnioskowali o realizację 
zadań, uznawanych przez nich 
przede wszystkim za ważne 
dla codziennego funkcjono-
wania. Toteż władze gminy 
zdecydowały o kontynuacji 
przedsięwzięcia. Ponownie 
zabezpieczono w budżecie 
samorządu Jaworza pulę 
łącznie 100 tys. zł, przy czym 
75 tys. zł ma zostać wydatko-
wane na minimum trzy zada-
nia inwestycyjne. Pozostała 
część dotyczy tzw. projektów 
miękkich. Zgodnie z zasadami 
budżetu obywatelskiego sto-
sowne wnioski składać mogą 
grupy liczące co najmniej 25 
mieszkańców gminy, którzy 
w 2015 r. ukończyli 16 lat, 
instytucje kultury, organiza-
cje pozarządowe (np. stowa-
rzyszenia, fundacje, kluby 
sportowe), rady rodziców 
z jaworzańskich szkół i przed-
szkoli, a także Młodzieżowa 
Rada Gminy Jaworze.

Procedura zgłaszania wnio-
sków ruszyła w połowie lute-
go i potrwa do końca marca 
br. W gminie przypominają, 
że projekt winien opierać się 
o odpowiedni formularz, do-
stępny na stronie internetowej 
Urzędu Gminy, zawierać do-
kładną lokalizację planowa-
nego zadania, jego opis wraz 
z uzasadnieniem celowości, 

określać czas trwania, gru-
py docelowe oraz kwestie 
finansowe, które w przy-
padku inwestycji muszą być 
oszacowane po wstępnej 
konsultacji z pracownikami 
Wydziału Rozwoju i Inwe-
stycji UG w Jaworzu. Wnio-
ski w trzeciej edycji oceniane 
będą w drodze głosowania 
przez Internet, którego har-
monogram wyznaczono od 
14 kwietnia do 20 maja.

O ważnej roli aktywno-
ści mieszkańców Jaworza 
doskonale świadczą wcze-
śniejsze edycje budżetu oby-
watelskiego. Pozwoliły one 
m.in. na stworzenie placu 
zabaw na terenie gminy, re-
nowację zabytkowej sikawki 
ręcznej jaworzańskich straża-

ków, ożywienie działalności 
kulturalnej, czy wykonanie 

inwestycji, związanych z in-
frastrukturą drogową. (M)

strażacy w szkole

W Szkole Podstawowej nr 
1 w Jaworzu podsumowany 
został program traktujący 
o bezpiecznym zachowaniu 
w domu. Z tej okazji straża-
cy odwiedzili uczniów jawo-
rzańskiej placówki.

W październiku ub.roku 
Komenda Miejska Państwo-
wej Straży Pożarnej w Biel-
sku-Białej przystąpiła do 
programu, realizowanego 
przez wojewodę śląskie-
go, dotyczącego edukacji 
uczniów klas trzecich szkół 
podstawowych w zakresie 
bezpieczeństwa pożarowe-
go i zagrożenia związanego 
z tlenkiem węgla.

W czwartek 9 lutego stra-
żacy z bielskiej jednostki 
ratowniczo-gaśniczej nr 2 
zawitali do trzecioklasistów 

jaworzańskiej Szkoły Pod-
stawowej nr 1. Była to kolej-
na okazja, by podsumować 
program i raz jeszcze prze-
kazać dzieciom, jak rów-
nież obecnym na spotkaniu 
nauczycielom, wiedzę odno-
śnie prawidłowych nawyków 
zachowania w domu. Opo-
wiedzieli o najistotniejszych 
zagrożeniach, przywołując 
prowadzoną aktualnie kam-
panię informacyjną „Czad 
i ogień. Obudź czujność”. 
Zainteresowani wydarze-
niem uczniowie  mogl i 
ponadto zobaczyć profesjo-
nalny sprzęt zabezpieczają-
cy strażaka w czasie działań 
ratowniczo-gaśniczych, czy 
wziąć udział w ciekawym 
sprawdzianie nabytej wie-
dzy. (red)
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Trzecioklasiści uczyli się, jak bezpiecznie zachowywać się w domu. renowacja zabytkowej sikawki była jednym z pierwszych projektów, zrealizowanych z funduszy budżetu oby-
watelskiego.

radosław  
ostałkiewicz,
wójt gminy Jaworze:

Konstruując budżet naszej gminy, pa-
trzymy szeroko na wszystkie aspekty, 
które jej dotyczą. dbamy o zapewnie-
nie możliwości wykonania najistot-
niejszych remontów drogowych, czy 
zadań związanych z infrastrukturą 
oświatową. nie zapominamy o inicjatywach z zakresu ekologii i tury-
styki, które w przypadku Jaworza mają duże znaczenie.
Ale mnóstwo jest jednocześnie mniejszych potrzeb, które z perspektywy 
urzędu ciężko zauważyć. dzięki projektom w ramach budżetu obywa-
telskiego sami mieszkańcy mogą zaproponować coś o istotnym dla nich 
charakterze. Aktywizują się przy tym, skutecznie i chętnie współpracują 
w większych grupach. dlatego też, choć inwestycji strategicznych dla 
rozwoju gminy Jaworze mamy dużo, to po raz kolejny zadbaliśmy o 
zapewnienie środków na te ważne inicjatywy oddolne.

z Jaworza nad morze
To nie pierwszy raz, gdy 

podbeskidzkie Jaworze dało 
wyraz swoim głęboko zako-
rzenionym związkom z mo-
rzem. Silna reprezentacja 
z podbielskiej gminy wzię-
ła udział w tegorocznych 
obchodach Zaślubin Polski 
z Morzem.

Zaślubiny z morzem 
w Pucku 10 lutego 1920 r. 
po odzyskaniu przez nasz 
kraj niepodległości, stały się 
wydarzeniem, świętowanym 
każdego roku. Jak wyjaśnia 
Edward Szpoczek, pre-
zes bielskiego okręgu Ligi 
Morskiej i Rzecznej, mimo 
upływu 97 lat od tamtego 
wydarzenia Liga oraz Ka-
szubi starają się co roku pod-
trzymywać tą zaślubinową 
tradycję. W Jaworzu istnieją 
silne związki z morzem. To 
tu powstało Muzeum Fauny 
i Flory Morskiej i Śródlądo-

wej, tu także Liga prężnie 
działa. 

– Wyrazem więzi Be-
skidów z morzem był nasz 
udział w tegorocznych uro-
czystościach nad Zatoką 
Pucką – wyjaśnia wójt Jawo-
rza Radosław Ostałkiewicz. 
Wraz z nim byli też współ-
pracujący z Muzeum Fauny 
i Flory Morskiej i Śród-
lądowej naukowcy z Uni-
wersytetu Pedagogicznego 
w Krakowie. Okręg Bielski 
Ligi reprezentowali Andrzej 
Stąsiek i Jerzy Ryrych.

Symptomatyczne było 
także to, że 7 lutego Naro-
dowe Muzeum w Gdańsku 
zaprezentowało swój nowy 
nabytek – obraz „Zaślubiny 
Polski z Morzem” związane-
go z Bystrą Juliana Fałata. 
Co istotne, artysta osobiście 
uczestniczył w tym wydarze-
niu. (r)
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w Jaworzu uroczyście świętowały pary małżeńskie z 50-letnim stażem.
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gmina kozy

seniorzy Będą doradzać
Z sześciu członków składać się będzie tworzona w Kozach Gminna Rada Seniorów. W jej skład wejdą 

emeryci i renciści, którzy chcą angażować się w działalność na rzecz gminy.

W sobotę 28 stycznia śro-
dowisko emerytów z Kóz 
spotkało się na tradycyjnym 
opłatku. Uczestniczyła w nim 
również przewodnicząca 
Rady Gminy Bożena Sadlik, 

która podzieliła się z senio-
rami pomysłem utworzenia 
Gminnej Rady Seniorów. 
Reakcje samych zaintereso-
wanych były pozytywne, co 
o tyle nie dziwi, iż starszych 

osób, które na terenie gminy 
wykazują się aktywnością 
nie brakuje.

Rada, która ma zostać 
powołana do życia jeszcze 
w tym roku, pełnić będzie 

docelowo funkcję konsul-
tacyjną, doradczą i inicja-
tywną. W zakres jej działań 
wejść ma formułowanie 
opinii i wniosków, organizo-
wanie rozmaitych wydarzeń 
oraz monitorowanie potrzeb 
z myślą o osobach starszych, 
które zamieszkują w gminie 
Kozy. Koncepcja Gminnej 
Rady Seniorów przewidu-
je obecność w niej sześciu 
członków, wybieranych na 
czteroletnią kadencję. Radny-
mi seniorami mogliby zostać 
wyłącznie mieszkańcy gminy 
z czynnymi prawami wybor-
czymi, którzy swoją funkcję 
pełniliby społecznie.

Propozycja utworzenia 
Gminnej Rady Seniorów zo-
stała poddana już społecz-
nym konsultacjom. Stosowną 
uchwałę o jej ukonstytuowa-
niu podjąć ma na jednej z naj-
bliższych sesji Rada Gminy 
Kozy. (M)
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Uczniowie otrzymali elementy odblaskowe, która zwiększą ich 
bezpieczeństwo na drodze.

lekcJa Bezpieczeństwa
Jak bezpiecznie poruszać 

się po drogach i chodnikach 
oraz jak reagować w sytu-
acjach różnych zagrożeń, 
dowiedzieli się uczniowie 
najmłodszych klas Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Kozach.

Uczniowie klas 1-3 pla-
cówki z Kóz spotkali się 
z funkcjonariuszem poli-
cji, który udzielił im wielu 
cennych wskazówek. Dzie-
ci dowiedziały się między 
innymi, że nie należy ufać 
nieznajomym, którzy pro-
ponują poczęstunek, czy 
podwiezienie do domu. Prze-
kazane zostały im właściwe 

wzorce zachowań w podob-
nych sytuacjach. Pogadanka 
w szkole dotyczyła także za-
sad bezpieczeństwa w ruchu 
pieszym w bezpośredniej 
bliskości dróg. Wszystkie 
dzieci otrzymały zawieszki 
odblaskowe, które przyda-
dzą się zwłaszcza w drodze 
do szkoły.

W  r a m a c h  p r o -
f i l a k t y k i  s p o t k a n i e 
z policjantem odbyli również 
rodzice uczniów, którym 
zwrócono szczególną uwa-
gę na zagrożenia wynikające 
z niewłaściwego korzystania 
z Internetu. (red)

odpowiedzialna Gmina

Wysoki poziom zaanga-
żowania w rozwój społecznie 
odpowiedzialnych zamówień 
stał się podstawą wyróżnienia 
gminy Kozy w skali woje-
wództwa śląskiego.

W styczniu zarząd wo-
jewództwa śląskiego roz-
strzygnął konkurs „Gmina 
przyjazna ekonomii spo-
łecznej 2016”. Nagrody 
główne trafiły do samorzą-
dów Częstochowy, Zabrza 
oraz Mikołowa. Przyznano 
ponadto wyróżnienia, a jed-
no z nich otrzymała gmina 
Kozy. W uzasadnieniu pod-
kreślono zaangażowanie 
samorządu w prawidłowe 
funkcjonowanie społeczeń-
stwa Kóz.

Jak zauważa wójt Krzysz-
tof Fiałkowski, wskazanie na 
aspekt społeczny i wykorzy-
stanie potencjału ludzkiego 

przez władze wojewódzkie, 
dowodzi właściwych kierun-
ków rozwoju gminy. – To 
miłe, że wspólna praca w na-
szej koziańskiej społeczności 
jest doceniana na taką skalę 
i to w różnych dziedzinach. 
Motywuje to do prowadze-
nia dalszych pozytywnych 
działań, choćby takich, któ-
re w myśl nadrzędnej funkcji 
gospodarki społecznej prze-
ciwdziałają wykluczeniu – 
mówi wójt gminy Kozy.

Gmina, co warte jest 
wspomnienia, w ostatnim 
czasie otrzymała także inne 
wyróżnienie. W konkursie 
„Piękna wieś województwa 
śląskiego” modernizację 
Pałacu Czeczów w Kozach 
wraz z otaczającym go par-
kiem dworskim uznano za 
najlepsze przedsięwzięcie 
w zakresie odnowy wsi. (red)

remont, potem komisariat
P r a w d o p o d o b n i e  j u ż 
w pierwszej połowie roku 
dojdzie do zapowiadanego 
otwarcia posterunku policji 
w Kozach, który po wykona-
niu niezbędnych prac ada-
ptacyjnych zlokalizowany 
będzie przy ulicy Szkolnej.

Po zakończeniu procedu-
ry przetargowej i podpisa-
niu umowy z wykonawcą, 
w budynku przy ul. Szkolnej 
5 w pobliżu placu targowego, 
rozpoczęły się prace zmie-
rzające do przystosowania 
pomieszczeń na potrzeby po-
sterunku policji. Na wstępie 
zrealizowane zostały roboty 
rozbiórkowe, dalej przystąpio-
no do montażu nowych insta-
lacji wewnętrznych i budowy 
ścianek działowych. Pomimo 
niekorzystnych warunków 
pogodowych i uciążliwego 
mrozu, wykonano także roboty 
fundamentowe w części rozbu-
dowywanej.

Kompleksową moderni-
zację obiektu pod posteru-

nek wraz z doprowadzeniem 
do niego mediów finansuje 
samorząd gminy Kozy, po-
dobnie jak urządzenie do-
datkowych pomieszczeń, 
służących do obsługi placu 
targowego, oraz ogólnodo-
stępne sanitariaty. – Budynek 
przy ulicy Szkolnej zupełnie 
zmieni swoje oblicze, a co 
najważniejsze jego przebu-

dowa przysłuży się całej 
naszej społeczności – mówi 
Krzysztof Fiałkowski, wójt 
gminy Kozy. 

Wszystko wskazuje na 
to, że termin finalizacji prac, 
który przewidziano na 10 
maja br., nie będzie zagrożo-
ny. Jeśli zostanie on zacho-
wany, początkiem czerwca 
możliwe będzie otwarcie po-

sterunku i rozpoczęcie jego 
funkcjonowania na terenie 
Kóz. Ze środków Komendy 
Wojewódzkiej Policji w Ka-
towicach zapewnionych jest 
tu pięć etatów dla kierownika 
posterunku oraz policjantów, 
w tym dzielnicowych, którzy 
będą pełnić w Kozach służ-
bę na rzecz bezpieczeństwa 
mieszkańców. (rA)

rada, która ma zostać powołana do życia jeszcze w tym roku, pełnić będzie funkcję konsultacyjną, doradczą 
i inicjatywną.
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Kozy to gmina nie tylko piękna, ale i społecznie zaangażowana.
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Za kilka miesięcy w modernizowanym obecnie budynku przy ul. Szkolnej w Kozach swoje miejsce znajdzie 
posterunek policji.

krzysztoF Fiałkowski, wójt gminy Kozy:
niemal w każdej społeczności, a nasza w tym wzglę-
dzie nie jest żadnym wyjątkiem, osoby starsze zaj-
mują miejsce szczególne, ciesząc się ogromnym sza-
cunkiem. Seniorzy mają często bardzo duży bagaż 
życiowych doświadczeń i wszechstronną wiedzę. dla 
wielu mogą stanowić wzorzec do naśladowania, bo 
mimo różnych sytuacji losowych są ostoją swoich ro-
dzin. Co istotne dla rozwoju gminy, z powodzeniem 

podzielić się mogą z innymi mieszkańcami swoimi 
spostrzeżeniami i niewątpliwie przyczynić się do 
podejmowania mądrych i pożytecznych decyzji dla 
naszej gminy. Pomimo upływu lat mają swoje marze-
nia, chcą być aktywni, spotykać się z rówieśnikami 
i cieszyć przysłowiową jesienią życia. Jestem prze-
konany, że ich głos będzie w Kozach dostrzegalny i 
wartościowy.
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gmina wilamowice

na wymianę 
kotłów

Przeszło pół miliona złotych gmina Wilamowice zamierza przeznaczyć 

w tym roku na ograniczanie niskiej emisji. Dzięki finansowemu wsparciu 

mieszkańcy będą mogli wymienić nieefektywne kotły na urządzenia w pełni 

nowoczesne i przyjazne środowisku.

Niska emisja jest obecnie 
jednym z największych pro-
blemów ochrony środowiska, 
który domaga się szybkich 
i radykalnych rozwiązań. 
O zmniejszenie ilości zanie-
czyszczeń emitowanych do 
atmosfery postanowiła we 
własnym zakresie zadbać gmina 
Wilamowice, która rozpoczęła 
wdrażanie zaplanowanego na 
okres trzech lat programu ogra-
niczania niskiej emisji.

W tym celu gmina zwróciła 
się do Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Katowicach 

o dofinansowanie wspomniane-
go zadania w formie pożyczki 
oraz dotacji na łączną kwotę 
600 tys. zł. Środki te, jako bez-
zwrotna dotacja na poziomie 6 
tys. zł, zostaną rozdysponowane 
wśród właścicieli jednorodzin-
nych budynków mieszkalnych, 
zainteresowanych wymianą 
źródła ogrzewania na znacznie 
bardziej wydajne. Przyznane 
wsparcie zapewni około poło-
wę niezbędnych pieniędzy na 
wymianę kotła, przy czym nie 
może przekroczyć 80 procent 
kosztów kwalifikowanych, 
obejmujących demontaż stare-

go źródła ciepła, zakup i montaż 
nowego wraz z aparaturą towa-
rzyszącą.

Program zakłada, że tylko 
na przestrzeni roku 2017 dzia-
łanie obejmie setkę budynków 
na terenie gminy Wilamowice. 
Niskosprawne i nieekologiczne 
kotły na paliwo stałe zostaną 
wymienione na nowoczesne 
i efektywne ekologicznie źró-
dła ciepła takie, jak kocioł 
opalany węglem z załadunkiem 
automatycznym, spełniający 
wymogi 5 klasy emisji i wydaj-
ności, bądź kocioł gazowy (o 
kotłach 5 klasy piszemy więcej 
na stronie 14).

Nabór wniosków o udziele-
nie dotacji, prowadzony w Urzę-
dzie Gminy Wilamowice, ruszyć 
ma 3 kwietnia i potrwać przez 
niespełna dwa tygodnie do 14 
kwietnia. Już początkiem mar-
ca ogłoszony zostanie dokład-
ny regulamin wymiany kotłów. 
Ramowy harmonogram przed-
sięwzięcia przewiduje, że do 
połowy października 2017 r. 
zadania zostaną ukończone, 
następnie zaś przedłożona bę-
dzie niezbędna dokumentacja, 
stanowiąca podstawę do wy-
płacenia dotacji beneficjentowi 
programu. 

MArCin niKieL

marian trela,
burmistrz wilamowic:

Program ograniczania niskiej emisji 
dla gminy wilamowice to odpowiedź 
na faktyczny problem, który dotyczy 
tak naprawdę nas wszystkich. działa-
nia zmierzające do znacznej redukcji 
zanieczyszczeń, przedostających się 
z kominów budynków mieszkalnych 
do powietrza, zaplanowaliśmy w per-
spektywie kilkuletniej. na terenie całej gminy pozostało bowiem wciąż 
około trzech tysięcy budynków, w których wymiana źródła ogrzewania 
jest nieodzowna. Już teraz chcemy zachęcić naszych mieszkańców do tak 
ważnej inicjatywy i dążyć do sukcesywnej poprawy jakości powietrza. i 
choć mamy świadomość tego, że koszty wymiany kotłów nie są w tym 
przypadku małe, to forma bezzwrotnej dotacji może stanowić dużą 
pomoc w zrealizowaniu i tak koniecznej inwestycji.

medale  
dla małżonków

Złote i Diamentowe Gody świętowano 21 
stycznia w gminie Wilamowice. Tego dnia pary 
małżeńskie otrzymały medale, życzenia i gratu-
lacje za spędzone wspólnie lata.

Doroczna uroczystość rozpoczęła się w Sank-
tuarium Św. Józefa Bilczewskiego w Wilamo-
wicach, gdzie odprawiona została msza święta 
koncelebrowana w intencji wszystkich par mał-
żeńskich. Jubilaci spotkali się następnie w po-
bliskiej restauracji „Rogowa”. Z rąk burmistrza 
Wilamowic Mariana Treli otrzymali tu „Medale 
za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”, nadane 
przez prezydenta Andrzeja Dudę. Gratulacje 
dostojnym małżonkom składali także m.in. za-
stępca burmistrza Stanisław Gawlik, przewod-
niczący Rady Miejskiej Stanisław Nycz oraz 
sołtysi poszczególnych miejscowości gmin-
nych. Były również kwiaty i dyplomy, wznie-
siono toast i odśpiewano tradycyjne „100 lat”. 
Uroczystość małżeńskich jubileuszy uświetnił 
występ artystyczny przygotowany przez Zespół 
Wokalno-Taneczny, działający przy Zespole 
Szkół w Dankowicach.

Złote Gody, czyli 50-lecie zawarcia związ-
ku małżeńskiego, obchodziło w tym roku 30 
par z Wilamowic, Pisarzowic, Dankowic, 
Hecznarowic i Starej Wsi. Jeszcze pokaź-
niejszym stażem 60 wspólnie spędzonych lat 
może pochwalić się 13 małżeństw z sołectw 
Wilamowice, Pisarzowice, Dankowice, Stara 
Wieś i Zasole Bielańskie. – Te piękne, okazałe 
jubileusze mogą stanowić prawdziwy wzór 
wierności i wytrwałości dla dzisiejszych 
pokoleń. Prócz gratulacji nie pozostaje nic 
innego, jak życzyć naszym dostojnym jubi-
latom dalszych lat w zdrowiu, pomyślności 
i szczęściu – mówi burmistrz Wilamowic 
Marian Trela. (M)
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spotkanie przy muzyce

Tradycją ostatnich lat 
w gminie Wilamowice stały 
się organizowane przez Miej-
sko-Gminny Ośrodek Kultury 
spotkania zespołów regio-
nalnych z terenu wszystkich 
sołectw. Takie wydarzenie 
odbyło się po raz siódmy.

W sobotę 11 lutego w sali 
Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Wilamowicach spotkało 
się 220 członków z siedmiu 
zespołów. W programie 
dorocznej imprezy znalazł 
się występ kabaretu „Nasza 
Paczka” z Hecznarowic pod 
kierownictwem Sebastia-
na Handzlika, do zabawy 
przygrywał zespół Edison. 
O kulinarną część zadba-
ły panie z Koła Gospodyń 
Wiejskich w Wilamowicach. 
Wszystkim dopisywały zna-
komite nastroje, przez wiele 

godzin wspólnie śpiewano 
i tańczono.

Jak podkreśla burmistrz 
Wilamowic Marian Trela, 
regionalne zespoły zajmują 
ważne miejsce w gminnej 

społeczności, jej kulturze, 
tradycji, ale i współcze-
sności, zwłaszcza tej, zwią-
zanej z różnego rodzaju 
uroczystościami i świętami. 
– Zespoły działają z dużym 
zaangażowaniem i zapałem, 
a przy tym prezentują wy-
soki poziom artystyczny, 
którego wyraz dają także 
podczas występów za gra-
nicą. Toteż nasze wsparcie 
dla zespołów, wpływających 
na rozwój kultury na tere-
nie gminy, ma jak najbar-
dziej uzasadnione podłoże 
– mówi burmistrz.

Tegoroczne spotkanie 
było okazją do zacieśnienia 
wieloletnich przyjaźni wśród 
członków zespołów. Wyrażo-
na została więc wola konty-
nuowania przedsięwzięcia 
w latach następnych. (M)
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Podczas spotkania przez wiele godzin wspólnie śpiewano i tańczono.

Zespoły regionalne wychowują w rodzimej kulturze kolejne pokolenia 
wilamowian.

przedszkole z nowymi oddziałami
Wraz z początkiem roku 
do Przedszkola Publiczne-
go w Dankowicach uczęsz-
cza więcej dzieci. Nowe, 
odpowiednio wyposażone 
pomieszczenia pozwoliły 
otworzyć tu dwa przed-
szkolne oddziały.

W czwartek 26 stycznia 
nastąpiło oficjalne otwarcie 
nowych oddziałów w placów-
ce. Na tej inwestycji skorzy-
stało już 30 dzieci, docelowo 
zaś przyjętych zostanie jesz-
cze o 10 więcej maluchów. 
Rozbudowa przedszkola 
rozwiązała istotny problem 
niewystarczającej liczby 
miejsc dla dzieci w wie-
ku przedszkolnym z terenu 
Dankowic oraz Starej Wsi. 
– Zapotrzebowanie w tym 
obszarze naszej gminy zo-
stało w pełni zabezpieczone. 
Mam przekonanie, że w no-
wych murach dzieci i kadra 
pedagogiczna będą czuły się 
komfortowo, a czas upływał 
im tu będzie w miłej atmosfe-
rze – zauważa Marian Trela, 
burmistrz Wilamowic.

W ramach inwestycji, na 
którą gmina przeznaczyła 
z budżetu środki rzędu 800 

tys. zł, wykonano w placów-
ce w Dankowicach nowe 
pomieszczenia, służące na 
potrzeby oddziałów oraz za-
plecza gospodarczego przed-
szkola. Zmodernizowano 
ponadto kotłownię, wypo-
sażając ją w nowoczesne, 
ekonomiczne kotły gazowe. 
Dobudowano także przestron-
ną klatkę schodową, przebu-
dowano część dachu obiektu. 
Dzięki projektowi „Czas na 
przedszkolaków w Dankowi-
cach” zadbano o wyposażenie 
sal zabaw i szatni przedszkol-
nej w meble, zakupiono po-

moce dydaktyczne, materiały 
plastyczne, zabawki i nowo-
czesny sprzęt audiowizualny.

– Dzieci mają teraz bardzo 
dobre i przyjazne warunki, 
co w połączeniu z fachową 
opieką zapewni im tu bezpie-
czeństwo – dodaje burmistrz 
Trela, który zaproszonym na 
uroczystość gościom towa-
rzyszył podczas oprowadza-
nia po nowej części budynku. 
Wszyscy podkreślali zgodnie 
przestronność i funkcjonal-
ność tutejszych pomieszczeń 
oraz sprzyjającą atmosferę 
wewnątrz placówki. (rAF)

Od stycznia br. przedszkolaki mogą korzystać z nowych sal.
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stowarzyszenie 
społecznie aktywne

Kolejny intensywny okres działalności ma za sobą Stowarzyszenie Aktywnych Polaków, które w 2016 r. przeprowadziło szereg ważnych i ciekawych inicjatyw 

społecznych na terenie całego regionu.

Przed ponad trzema laty 
kilkuosobowa grupa z Biel-
ska-Białej rozpoczęła wspólne 
działania na rzecz swojej „Ma-
łej Ojczyzny”. Wówczas nikt 
nie zakładał, że aktywność ta 
nabierze tak dużego rozmachu. 
W społeczne przedsięwzięcia 
zaangażowały się bowiem 
osoby mające własne rodziny 
i ciężko pracujące na ich utrzy-
manie. Mimo niewielkiego 
doświadczenia organizatorów 
już pierwsze akcje okazały się 
sukcesem, wzbudzając duże 
zainteresowanie w swoich 
środowiskach. Społecznicy 
pomagali dzieciom i młodzie-
ży z rodzin ubogich oraz dys-
funkcyjnych, doprowadzając 
do wpisania w stały kalendarz 
imprez akcji „Pożegnanie 
lata”. – Postanowiliśmy ode-
rwać dzieciaki od szarej rze-
czywistości. Te dzieci, które 
zazwyczaj nie wyjeżdżały ni-
gdzie na wakacje z rodzicami, 
dzięki tej akcji mogły później 
w szkole z radością opowiadać, 
że jednak gdzieś pojechały 
i spędziły fajnie wolny czas – 
tłumaczą inicjatorzy.

Udane projekty stały się 
przyczynkiem do rozwoju 
grupy organizatorów, która 
poprzez utworzenie stowa-
rzyszenia uzyskała moc praw-
ną. Wraz z systematycznym 
dołączaniem kolejnych osób 
przyjęto nazwę Stowarzysze-

nie Aktywnych Polaków, któ-
re funkcjonuje oficjalnie od 
30 stycznia 2015 r. Prezesem 
i wiceprezesem organizacji 
zostali odpowiednio Paweł 
Kluska oraz Michał Guzdek, 
wieloletni przyjaciele, ludzie 
ze wspólnymi pasjami, po-
trafiący swoim nastawieniem 
i dobrym słowem zmotywować 
do działania najbardziej do 
tego niechętne osoby. – Nasi 
członkowie wywodzą się z róż-
nych środowisk i mają często 
odmienne światopoglądy. Ale 
mimo tego tworzymy fanta-
styczny zespół, który nastawio-
ny jest na rozwój i działanie na 
rzecz społeczeństwa i ojczyzny 
– tłumaczy prezes Kluska.

W minionym roku Stowarzy-
szenie ponownie wykazało się 
dużą aktywnością. Z jego inicja-

tywy zorganizowano wyciecz-
kę do Górek Wielkich, gdzie 
młodzież poznała historię Zofii 
Kossak, stanicy Kamińskie-
go, przeprowadzono również 
wykłady historyczne na temat 
Śląska Cieszyńskiego. Przed 
współorganizowanymi w Biel-
sku-Białej Marszem Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych oraz Rocz-
nicą Powstania Warszawskiego, 
SAP zaprosiło bielszczan do ak-
cji krwiodawstwa.

Istotnym przedsięwzięciem 
była organizacja II Memoriału 
Henryka Flame – spływu ka-
jakowego rzeką Wisłą z Cze-
chowic-Dziedzic do Krakowa 
na cześć jednego z najbardziej 
zasłużonych Żołnierzy Wyklę-
tych, działających w okolicach 
Bielska-Białej. Nad tą impre-
zą patronat objął prezydent RP 

Andrzej Duda. SAP na terenie 
Bielska i okolic pomagało rów-
nież w zbiórce żywności dla 
żołnierzy, którzy walczyli za 
wolność kraju, a po wojnie po-
zostali za wschodnią granicą.

Dla dzieci, prócz „Poże-
gnania lata” nad Jeziorem Ży-
wieckim, zaplanowano z kolei 
wiosenną przygodę w strefie 
gier. – Wydarzenie to po-
zwoliło pokazać dzieciakom, 
że dobra zabawa to nie tylko 
spędzanie czasu przed kom-
puterem, laptopem, czy telefo-
nem, ale też przy wciągających 
grach planszowych, które po-
trafią pobudzić pamięć, logi-
kę i inne zdolności wygaszane 
często przez najnowsze tech-
nologie – mówią członkowie 
SAP. Ponadto, zaangażowanie 
bielskich aktywistów okazało 

się nieodzowne w akcji miko-
łajkowej dla dzieci.

Rok bieżący zapowiada się 
dla Stowarzyszenia Aktyw-
nych Polaków równie praco-
wicie. Po raz pierwszy bielska 

organizacja, dzięki współ-
pracy z Ośrodkiem Wsparcia 
Ekonomii Społecznej z Biel-
ska-Białej, czyni starania o do-
tacje z funduszy publicznych. 
Wszystkie dotychczasowe 
akcje były realizowane głów-
nie dzięki dobrej woli sponso-
rów i partnerów. – Pragniemy 
działać z jeszcze większym 
rozmachem, bo pomysłów 
mamy sporo. Intensywniej 
i skuteczniej będziemy mogli 
pokazywać się w środowisku 
zwłaszcza, gdy do naszej grupy 
przyłączą się kolejne osoby, do 
czego gorąco zachęcamy – za-
uważa Paweł Kluska.

Bliżej z działalnością Sto-
warzyszenia Aktywnych Po-
laków można zapoznać się 
na Facebooku pod adresem: 
fb.com/aktywni.polacy. (red)
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Stowarzyszenie współorganizuje liczne wydarzenia patriotyczne, które 
odbywają się w Bielsku-Białej i okolicach. Przy okazji zaprasza chętnych 
do włączenia się w akcję krwiodawstwa.

Akcja „Pożegnanie lata” na stałe wpisała się w kalendarz imprez organizo-
wanych przez Stowarzyszenie. w minionym roku dzieci zaproszone zostały 
nad Jezioro Żywieckie, gdzie spędziły czas miło i pożytecznie.

SAP pomaga dzieciom i młodzieży, m.in. poprzez organizację atrakcyjnych 
wycieczek do ciekawych miejsc.

kacper pomaGa zwierzętom
Uczeń klasy II a Kacper 

Bogusch z Gimnazjum im. 
Jana Pawła II w Pisarzowi-
cach w gminie Wilamowice 
w grudniu przed Świętami 
zorganizował zbiórkę na 
rzecz potrzeb psów i kotów 
z Miejskiego Schroniska dla 
Bezdomnych Zwierząt „Rek-
sio” w Bielsku-Białej.

Jak informuje sołtys Pisa-
rzowic Stanisław Peszel, na 
apel Kacpra gimnazjaliści 
przynieśli przeróżne przed-
mioty dla podopiecznych 
schroniska, takie jak za-
bawki, smycze, miski, koce 
i wiele innych. W zebranych 
rzeczach znalazła się również 
karma zarówno dla kotów, jak 
i dla psów.

W akcję zaangażowali się 
wszyscy uczniowie pisarzow-
skiego gimnazjum. Dary prze-
kazane przez uczniów Kacper 
przed Świętami zawiózł do 
schroniska. – W imieniu Kac-
pra zachęcamy do ofiarowania 
1 proc. podatku na schroni-
sko, aby zapewnić w nim lep-
sze warunki dla zwierząt. Jest 
również możliwość zostania 
członkiem wolontariatu, który 
pomaga zajmować się pupi-
lami. Wszystkie pieski i koty 
czekają na swój nowy dom, 
może właśnie w schronisku 
„Reksio” znajdziesz przyja-
ciela na całe życie – wyjaśnia 
sołtys Stanisław Peszel, dzię-
kując jednocześnie Kacprowi 
za jego zaangażowanie. (r)

uroczysty koncert BiG Bandu
Już po raz siedemnasty 

dla swych wiernych fanów 
i publiczności zagrał jasie-
nicki Big Band pod batutą 
Stanisława Urbana.

Koncert w niedzielę 19 
lutego na sali widowisko-
wej kompleksu kulturalno-
-sportowego „Drzewiarz” 
zgromadził rzeszę fanów 
zespołu. – Kolejny raz mo-
żemy się spotkać i posłu-
chać muzyki zespołu, który 
powstał dzięki pasji wielu 
ludzi. Młodzież i trochę już 
starsza młodzież rozwijają 
swoje muzyczne talenty, 
zarażając pasją kolejne 
roczniki, dzieląc się z nami 
swoimi zdolnościami – mó-
wił wójt Janusz Pierzyna. 

Pogratulował też Stani-
sławowi Urbanowi, zało-
życielowi i kierownikowi 
gimnazjalnego zespołu, 
który potrafił zgromadzić 
wokół siebie grupę utalen-
towanej młodzieży. Pod-
czas koncertu jak zwykle 
sympatycy zespołu otrzy-
mali imponującą dawkę 
wspomnień i muzycznych 
doznań. Tego wieczoru 
nie zabrakło kompozycji, 
nawiązujących do kultury 
muzycznej Ameryki Pół-
nocnej, Europy oraz na-
szej rodzimej, takich jak 
„Marcy, Marcy”, „Gonna 
Fly Now”, „Jive At Five”, 
„Star Wars”, „Zimny drań”, 
„Biały śnieg”, „Niedziela 

będzie dla nas”, „Dziwny 
jest ten świat”, „Hungarian 
Dance”, „James Bond”, 
„Wspomnienie”, „Grająca 
szafa”, „My Way”.

Brawom nie było końca, 
szczególnym aplauzem na-
grodzono wokalistów i ar-
tystów grających solówki 
na instrumentach. Kilku-
krotnie podczas koncertu 
zespół otrzymał owacje 
na stojąco.

Grupa została założona 
przy jasienickim Gimna-
zjum, a jej członkowie to 
muzycy amatorzy, a także 
absolwenci gimnazjum, 
którzy przed laty współ-
tworzyli zespół i dziś dalej 
w nim grają. (UGJ)Kacper Bogusch zaangażował kolegów do 

pomocy zwierzętom ze schroniska.
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ziarno dla zimuJących zwierząt
Koło Łowieckie „Ślepowron” z Rudzicy podczas zimy dokarmia zwierzęta.

W sobotę 11 lutego obcho-
dzony był Dzień Dokarmiania 
Zwierząt. Jak jednak wyjaśnia 
Andrzej Szimke, prezes Koła 
Łowieckiego „Ślepowron” 
z Rudzicy w gminie Jasienica, 
członkowie koła dbają o do-
karmianie zwierząt przez całą 
zimę. – Nie zawsze to jest po-
trzebne, bo najlepiej, aby zwie-
rzęta same sobie radziły. Ale 
gdy panują mrozy, a zwłasz-
cza, gdy spadnie śnieg, trzeba 
im pomóc w przetrwaniu zimy 
– mówi prezes Szimke.

W paśnikach codziennie 
uzupełniane jest siano, to 
z myślą o sarnach, jeleniach 
i danielach, które występują na 
tym terenie. Z kolei w tzw. pod-
sypach, a więc w specjalnych 
drewnianych konstrukcjach 
ustawionych w miejscach, gdzie 
zbierają się zwierzęta, koła ło-
wieckie wystawiają pokarm dla 
wszelkiego rodzaju ptaków. 
Szimke wyjaśnia, że pokarm 
wystawiany jest również dla 
tych przelatujących przez nasz 

region ptaków. A takich tutaj 
nie brakuje, bowiem przez Je-
zioro Goczałkowickie przebie-
ga szlak migracji wielu ptasich 
gatunków, jest to też ulubione 
miejsce ptasiego zimowania.

W rzeczywistości przygo-
towania do zimowego dokar-
miania w Kole Łowieckim 
„Ślepowron” trwają cały rok. 
– I to właśnie z dokarmia-

niem zwierząt wiąże się nasze 
największe zaangażowanie 
i praca, jaką wykonujemy 
– wyjaśnia prezes Andrzej 
Szimke. Członkowie Śle-
powrona sami na kilku pod-
leśnych działkach w Iłownicy 
uprawiają owies i pszenicę, 
które następnie zbierają, aby 
zgromadzić na zimę ziarno 
dla zwierząt.

Dotyczy to również kuku-
rydzy, choć w tym przypadku 
jednak część plonów pozo-
stawiona zostaje na polach, 
dzięki czemu zwierzęta w nie-
korzystnym dla siebie sezonie 
zimowym same się „obsługu-
ją”. Z tych samych powodów 
koło wysiewa rzepak i pozo-
stawia uprawę na zimę jako 
zieloną karmę, bardzo lubianą 

przez zwierzęta. Zimowe pola 
z kukurydzą i rzepakiem mają 
jeszcze tę dodatkową zaletę, 
że dzikie zwierzęta najczęściej 
wybierają właśnie te miejsca, 
omijając oddalone od lasu 
uprawy rolników, a tym sa-
mym nie czyniąc szkody.

Prezes Andrzej Szimke 
dodaje, że nie tylko członko-
wie kół łowieckich powinni 
dbać o zimowe dokarmianie 
zwierząt, zwłaszcza ptaków. 
– W ten sposób okazuje się 
odpowiedzialność ludzi za 

przyrodę i jej stan. Nie żyjemy 
w dzikim świecie, lecz już za-
gospodarowanym przez czło-
wieka. Dlatego bez ludzkiej 
ingerencji wiele gatunków już 
dawno by zniknęło – dodaje. 
Andrzej Szimke poleca two-
rzenie karmników i ten rodzaj 
pomocy zimującym ptakom. 
Trzeba jednak pamiętać o od-
powiednim pokarmie – nie pie-
czywie, lecz raczej ziarnach, 
czy odpowiednich mieszan-
kach. Dla sikorek warto też 
dodać coś tłustego. (UGJ)

stan powietrza na smartFonie

Prezes Andrzej Szimke wyjaśnia, że koło łowieckie gromadzi zapasy z myślą 
o zimujących zwierzętach.
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dla sikorek warto zimową porą zawiesić karmę, zawierającą tłuszcz.

kotły przeciw smoGowi
Inicjatywa „Polski Alarm Smogowy” 
apeluje do właścicieli posesji o mon-
taż kotłów grzewczych, spełniających 
wysokie normy emisji pyłów. W przy-
padku urządzeń, opalanych węglem, 
takie korzystne dla środowiska efekty 
dają jedynie kotły piątej klasy.

W sezonie grzewczym nie ma 
chyba tygodnia, aby służby kontroli 
ochrony środowiska nie alarmowały 
o przekroczeniu norm, dotyczących 
zanieczyszczenia powietrza, pyłami 
zawieszonymi PM 10 i PM 2,5 (drobne 
cząsteczki o średnicy odpowiednio 10 
i 2,5 mikrometra), które mają znacząco 
negatywne oddziaływanie na zdrowie.

Inicjatywa „Polski Alarm Smogo-
wy”, zrzeszająca organizacje obywa-
telskie, przestrzega, że ponad połowę 
zanieczyszczeń powietrza wytwarzają 
kotły w gospodarstwach domowych. 
Dzieje się tak, bo aż 70 proc. domów 
w Polsce wykorzystuje do ogrzewa-

nia swych mieszkań kotły na węgiel 
złej jakości oraz śmieci. Tego rodzaju 
niskiej jakości paliwo można spalać 
w kotłach niskoefektywnych. Doty-
czy to również dostępnych w handlu 
innych materiałów opałowych, m.in. 
tzw. mułu i flotu. Więcej informacji 
można znaleźć na stronie: www.pol-
skialarmsmogowy.pl.

Dlatego Polski Alarm Smogowy 
apeluje o wymianę kotłów na przyja-
zne powietrzu. Do takich należą kotły 
peletowe, a także najmniej emisyjne 
urządzenia opalane gazem. Do kotłów 
opalanych węglem, które są przyjazne 
dla środowiska, należą te tzw. 5 klasy. 
Co istotne, oceniane są nie tylko ze 
względu na niską emisję szkodliwych 
pyłów, ale jednocześnie na wysoką 
wydajność, co najmniej 88 proc. Tym 
samym nie tylko w porównaniu z tra-
dycyjnymi kotłami węglowymi mniej 
zanieczyszczają powietrze, ale jedno-
cześnie wykorzystują mniej opału. (ŁU)

Użytkownicy smartfonów 
mogą ściągnąć kolejną dar-
mową aplikację, pozwalającą 
zapoznać się z aktualnym sta-
nem powietrza i jego jakością 
w najbliższej okolicy.

Aplikację „Jakość powietrza 
w Polsce” przygotowano na zle-
cenie Głównego Inspektoratu 
Ochrony Środowiska, można 
ją bezpłatnie pobrać w sklepie 
Google Play, App Store i Win-
dows Store, a więc dla każdego 
z najpopularniejszych systemów 
operacyjnych telefonów komór-
kowych. Prezentuje ona dane 
bieżące o jakości powietrza 
z automatycznych stacji pomia-
rowych, działających w syste-
mie Państwowego Monitoringu 
Środowiska (PMŚ). Dane do-
tyczą aktualnych stężeń pyłu 
PM10, pyłu PM2,5, dwutlenku 
siarki (SO2), dwutlenku azotu 

(NO2), tlenku węgla (CO), ben-
zenu (C6H6) i ozonu (O3).

Wyniki pomiarów podawa-
ne są w postaci indeksu – sze-
ściostopniowej skali od stanu 
bardzo dobrego do bardzo 
złego. Informacje o jakości 
powietrza są prezentowane 
w postaci mapy, wykresów 
oraz zestawień szczegółowych 
wyników pomiarów. Przy do-
stępie do Internetu i włączo-
nych usługach lokalizacyjnych 
aplikacja pokazuje dane z naj-
bliższej stacji pomiarowej lub 
z innych wybranych stacji. 
Aplikacja wysyła również po-
wiadomienia push w przypad-
ku wystąpienia przekroczeń 
dopuszczalnych poziomów za-
nieczyszczeń oraz przy okazji 
publikacji nowych aktualności 
na portalu jakości powietrza 
GIOŚ. (r)
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rusza misJa 
ekstraklasa

Podbeskidzie Bielsko-Biała przeciętnie prezentowało się w rundzie jesiennej 

rozgrywek I ligi. Wszystko może jednak odmienić udana wiosna, w trakcie 

której „Górale” obrać mają kierunek awansu do elity.

Z myślą o walce o powrót do 
Ekstraklasy w bielskim klubie 
doszło w okresie przygotowaw-
czym do istotnych zmian ka-
drowych. Po stronie nabytków 
pojawiło się kilka znaczących 
postaci. Już na wstępie zakon-
traktowany został pomocnik 
Łukasz Hanzel. Doświadczony 
zawodnik występował wcześniej 
m.in. w Ruchu Chorzów i Zagłę-
biu Lubin, transfer do Bielska to 
come-back piłkarza w rodzinne 
strony, wszak pochodzi on z Po-
górza. Do Hanzela dołączyli 
utalentowany obrońca Paweł 
Moskwik z Piasta Gliwice, 
boczny defensor Robert Gumny, 
wypożyczony z Lecha Poznań, 
kolejny obrońca Mariusz Malec 
z Olimpii Grudziądz, a także 
dwaj Słowacy – Lubos Kolar 
i Peter Sladek, obaj broniący 
jesienią barw Spartaka Myjava 
z najwyższego poziomu roz-
grywkowego w swoim kraju. – 
Chcieliśmy postawić na jakość, 
a nie ilość. Kilku wzmocnień 
musieliśmy dokonać, by mieć 
lepszą drużynę, a tylko taka bar-
dziej kompletna może osiągać 
na wiosnę lepsze wyniki – mówi 
Jan Kocian, szkoleniowiec pił-
karzy Podbeskidzia.

Jednocześnie władze klubu 
w porozumieniu ze sztabem 
trenerskim zdecydowały o roz-
staniu z częścią piłkarzy, którzy 
nie spełnili oczekiwań w biel-
skim I-ligowcu. To m.in. Daniel 
Feruga, Damian Jakubik oraz 
Paweł Tarnowski. Inaczej wy-

gląda sytuacja Daniela Mikoła-
jewskiego, wszak reprezentant 
polskiej kadry do lat 18 zde-
cydował się na przenosiny do 
ekstraklasowej Lechii Gdańsk, 
skąd szybko wypożyczono go 
do GKS-u Tychy.

Po wielu latach z klubu ode-
szła jedna z jego ikon Dariusz 
Kołodziej. – Pomimo, że od-
szedłem już z zespołu to dalej 
czuję się jego częścią. Awans 
w tym sezonie w dalszym cią-
gu jest jak najbardziej realny. 
Sprawa pozostaje otwarta i nie 
skreślałbym zbyt wcześnie Pod-
beskidzia – stwierdził popular-
ny „Kołek”. A skoro mowa 
o osłabieniach dodać należy, że 
wiosną zespołowi nie pomoże 
również Marek Sokołowski. 
Kapitan końcem ub.roku zerwał 
więzadło, jego rozbrat z futbo-
lem potrwa przynajmniej do 
finiszu obecnego sezonu.

„Górale” zimowe szlify 
formy rozpoczęli na obiektach 
Centralnego Ośrodka Sportu 
w Szczyrku, gdzie pracowali 
intensywnie nad kondycją, siłą 
i wydolnością. Podbeskidzie 
z niezbyt dobrym skutkiem 
wystartowało także w zimo-
wym turnieju w Czechach, 
odnosząc jedno zwycięstwo 
przy dwóch porażkach. Zgo-
ła odmienny charakter miał 
10-dniowy pobyt w tureckim 
Side. Drużyna korzystała z do-
skonałych warunków pogodo-
wych, trenowała na naturalnym 
boisku, rozgrywała ponadto 

mecze sparingowe z rywa-
lami prezentującymi różne 
style gry. Tu bilans wypadł 
remisowo, bo oprócz porażek 
z ekipami z Bułgarii i Węgier, 
podopieczni trenera Kociana 
odpowiednio 2:0 i 4:2 pokonali 
rumuńskie AC Sepsi OSK oraz 
kazachski Okżetpes Kokcze-
taw. Już po powrocie do kraju 
Podbeskidzie zwyżkę formy 
potwierdziło zwycięskim 4:1 
sprawdzianem z futbolistami 
z czeskiego Trzyńca.

Czy 9. zespół tabeli I ligi 
nieco za półmetkiem zmagań, 
mający 10 punktów straty do 
miejsca premiowanego awan-
sem, może wiosną zadowolić 
swoich sympatyków? – Li-
czymy, że przed nami runda, 
w której zobaczymy waleczny 
i skuteczny zarazem zespół 
Podbeskidzia. Drużyna da z sie-
bie wszystko, ale aby osiągnąć 
cel bardzo potrzebujemy wspar-
cia kibiców – zauważa prezes 
klubu Tomasz Mikołajko.

Piłkarską wiosnę bielsz-
czanie rozpoczną w niedzielę 
5 marca spotkaniem z Wigra-
mi w Suwałkach. W następ-
ny weekend Podbeskidzie 
podejmie na Stadionie Miej-
skim Chrobrego Głogów. 
Wiosną sympatycy futbolu zo-
baczyć będą mogli tu również 
ekipy Stomilu Olsztyn, Znicza 
Pruszków, Miedzi Legnica, 
GKS-u Tychy, Sandecji Nowy 
Sącz i MKS-u Kluczbork. 

MArCin niKieL

z mazańcowic po medal

Dużym sukcesem Jaku-
ba Gawłowskiego, młode-
go zawodnika UKS Olimp 
Mazańcowice, zakończył się 
konkurs skoku o tyczce pod-
czas halowych juniorskich 
mistrzostw Polski.

Podopieczny klubu z Ma-
zańcowic w lekkoatletycz-
nych mistrzostwach w Spale 
wspiął się na wyżyny swoich 
możliwości. Start w grupie 
juniorów młodszych (rocz-
nik 2000-2001) rozpoczął 
nieco nerwowo, bo dopiero 
w trzeciej próbie zaliczył 
wysokość 3 metrów i 60 

centymetrów. Ale to tak po-
zytywnie wpłynęło na Jaku-
ba Gawłowskiego, że kolejne 
skoki miał udane, „przecho-
dząc” poprzeczkę zawieszoną 
odpowiednio na 3,80 m, 3,90 
m oraz 4 m. Również wyso-
kość o 10 cm większa nie 
okazała się dla reprezentanta 
UKS Olimp zbyt wymaga-
jąca. Tym samym zapewnił 
sobie medal, a kropkę nad 
„i” znakomitego startu posta-
wił osiągając pułap 4,20 m. 
Młody tyczkarz poprawił tym 
skokiem swój życiowy rekord 
na miarę srebrnego medalu. 

Bezskutecznie atakował jesz-
cze wysokość 4,40 m, która 
dałaby mu najcenniejszy krą-
żek kosztem Tomasza Bialica 
z MKS Piast Lwówek Śląski.

Gawłowski nie był jedy-
nym zawodnikiem mazań-
cowickiego klubu podczas 
czempionatu, jaki odbył się 
w dniach 11-13 lutego. Domi-
nika Świerkot zajęła 6. miej-
sce wśród juniorek (3,30 m), 
a junior Arkadiusz Ciesielski 
był 14. po zaliczonej próbie 
na 3,90 m. Wszyscy wymie-
nieni to podopieczni trenera 
Piotra Krupińskiego. (M)
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Jakub Gawłowski stanął na drugim stopniu podium.
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Lubos Kolar to jedno z zimowych wzmocnień Podbeskidzia. Słowak w sparingach pokazał się z dobrej strony, 
strzelając dla bielszczan trzy gole.

Bielsko-Biała, ul. Bratków 16 (hala sportowa BBosir os. Kopernika hulanka) tel. 33 811 91 04, 606 624 987

Bielsko-Biała, ul. Krasickiego 12a (obok hotelu Magura)  tel. 33 822 32 15; 33 822 32 17 

Ośrodek rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczy,  Kozy, ul. nadbrzeżna 105, tel. 606 624 987

NiepubliczNy zakład Opieki zdrOwOtNej

zdrOwie s.c.
staNisław ptak, krzysztOf ptak

O K A Z J A !

ZABIEGI REHABILITACYJNE

           
50-70%

przychodnia sportowo-rehabilitacyjna:
▶ kompleksowe leczenie rehabilitacyjne i zespołów bólowych kręgosłupa  

– zabiegi bezpośrednio po wizycie u lekarza, wczesna rehabilitacja 
pourazowa, pooperacyjna oraz domowa

▶ zabiegi rehabilitacyjne – magnetoterapia, elektroterapia, krioterapia, 
laseroterapia, światłolecznictwo, ciepłolecznictwo, masaże, 
kinezyterapia, hydroterapia

▶ terapia falą uderzeniową z wykorzystaniem najnowocześniejszej 
aparatury

▶ ultradźwięki

Gabinety czynne od 7.00 do 19.00

reKlaMa



16 BESKIDZKA
gazeta

www.gazetabeskidzka.plLUTY 2017

SpoRt

10. edycja

Pucharu Magurki w biegach narciarskich zgromadziła w 
sobotę 4 lutego wielu miłośników tej formy aktywności. W 
Wilkowicach, w zawodach „Śladami Arcyksiężnej Marii Teresy 
Habsburg” dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe startowali na 
różnych dystansach.
Rywalizację najmłodszych biegaczy na dystansie 500 
metrów wygrali Martyna Mańdok oraz Jakub Pawlik. Na 
dwukrotnie dłuższym odcinku najszybsi byli Weronika 
Jarecka i Mikołaj Malina, zaś trasę 2 km w najlepszym czasie 
pokonali Martyna Puda i Paweł Adamczyk. Kategorię open 
kobiet w biegu na 7,5 km wygrała Justyna Wandzel, która 
na zaliczenie dystansu potrzebowała nieco ponad 32 minut. 
10-kilometrowe zmagania mężczyzn w stawce składającej 
się z blisko pół setki biegaczy przyniosły zwycięstwo Jana 
Łacka z czasem poniżej 40 min. (R)

sport w liczBach
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narciarski półmetek
Z sześciu zawodów na stokach zlokalizowanych w Szczyrku składa się tegoroczne  

„Zimowe Grand Prix Szczyrku”, które zainaugurowano końcem stycznia.

Na inauguracj i  cyklu 
uczestnicy spotkali się dwu-
krotnie – 27 stycznia i 3 
lutego – na trasach Szczyr-
kowskiego Ośrodka Nar-
ciarskiego. 17 lutego około 
setka zawodników stanęła na 
starcie zjazdu slalomowego 
na popularnych „Dolinach” 
na Skrzycznem. W najbliż-
szy piątek 24 lutego, następ-
nie zaś 10 marca, amatorzy 
sportów zimowych pojawią 
się na stokach Beskid Sport 
Arena .  „Zimowe Grand 
Prix Szczyrku” finiszuje 24 
marca w ośrodku narciar-
skim Centralnego Ośrodka 
Sportu, wówczas znani będą 
zwycięzcy, dla których or-
ganizator – Miejski Ośrodek 
Kultury, Promocji i Informa-
cji w Szczyrku – przewidział 
atrakcyjne nagrody.

Całe wydarzenie osiągnę-
ło półmetek, zatem dla tych 
osób, które chcą być klasy-
fikowane na zakończenie 
cyklu, a dotąd nie zaliczyły 
żadnego startu, obowiązko-

wy jest udział we wszystkich 
nadchodzących zawodach. 
Każdorazowo rywalizacja 

ma charakter jednego lub 
dwóch przejazdów slalo-
mu giganta, przy czym do-

puszcza się występ zarówno 
narciarzy, jak i snowboardzi-
stów. (rAF)
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Trzecia edycja „Zimowego Grand Prix Szczyrku” zawitała na stoki Skrzycznego.

reKlaMa


