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Drogowe poDsumowanie
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pomiary i smog
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straże w pełni gotowe

gmina Bestwina
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plany Dla kanalizacJi

gmina kozy
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plac na postóJ

gmina Jasienica
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wilamowski w warszawie
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gmina wilamowice

nie wypalać traw

czyste BeskiDy
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nominacJe  
Do złotych masek

kultura
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pomóc hroBaczeJ łące

społeczeństwo
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We wtorek 28 marca w Teatrze 
Polskim w Warszawie zostanie 
wystawiony spektakl „Óf jer wełt” 
(„Na tamtym świecie”) w języku 
wilamowskim, a więc wymysiöe-
ryś. Spektakl został przygotowany 
podczas warsztatów przez młodych 
aktorów z Wilamowic, oparto go na 
niezwykłym tekście, napisanym w 
1921 r. przez wilamowianina Floria-
na Biesika, który w dalekim Trieście 
tęsknił za swymi Wilamowicami.
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Powiat Bielski
Już za kilka tygodni takimi widokami będą witały nas Wilamowice 
(powiat bielski).

Dom Kultury w Kozach
16 marca 2017 r. na zajęciach Koziańskich orłów 
mieliśmy okazję dotknąć przeszłości i wysłuchać 
pełnych historycznych ciekawostek opowiadań 

pana Kazimierza Sztafy. Pan Kazimierz zarażał swoją pasją i w 
niezwykle interesujący sposób przybliżył młodym wojownikom 
z grupy rekonstrukcji historycznej tematy szabli, mieczy oraz 
historie z nimi związane. Fot. S. PiSkorek-oczko / a. hałat / arch. Dk

wyłowione w sieci

100 razy

został wystawiony „Tymoteusz wśród ptaków”, familijny 
spektakl bielskiego Teatru Lalek „banialuka” Jana 
Wilkowskiego w reżyserii Lucyny Sypniewskiej. Setne 
przedstawienie odbyło się na deskach macierzystego 
teatru w piątek 10 marca. Przedstawienie opowiada 
przygody misia Tymoteusza Rymcimci, który postanowił 
zaopiekować się porzuconym kukułczym jajkiem, by 
z wdziękiem i poczuciem humoru zapytać o istotę 
odpowiedzialności i wzajemnej troski. Warto dodać, 
że wielobarwna scenografia i lalki są autorstwa Zofii 
de Ines. Występują Katarzyna Pohl, barbara Rau, Lucyna 
Sypniewska, Radosław Sadowski i Piotr Tomaszewski, 
premiera odbyła się 24 listopada 2013 r. (R)

region w liczBach

aktualności

urszula akustycznie
Bielskie Centrum Kultury zaprasza 21 
kwietnia o godz. 18 na koncert „Urszula 
akustycznie”, w którym znana wokalist-
ka zaprezentuje największe swoje prze-
boje z gościnnym udziałem kwartetu 
smyczkowego Aukso.

Podczas koncertu odbiorca usłyszy 
największe przeboje Urszuli, takie jak 
„Dmuchawce , latawce, wiatr”, „Mali-
nowy król”, „Na sen”, „Rysa na szkle”, 
„Konik na biegunach”, „Baw mnie”, 
„Dziś już wiem” w znakomitych aranża-
cjach Piotra Steczki. Organizator obie-
cuje, że klimat stworzony przez artystkę 

i pasja muzyków towarzyszących Urszuli, 
gra świateł i dźwięków przeniosą widzów 
w świat wielkich emocji, niekończącej się 
zabawy i muzyki.

Projekt „Urszula akustycznie – naj-
większe przeboje” został zaprezento-
wany jesienią ub.roku podczas trasy 
koncertowej Urszuli z zespołem i go-
ścinnym udziałem kwartetu smyczko-
wego Aukso. Bilety sprzedawały się do 
ostatnich miejsc, publiczność przyjęła 
występ owacjami na stojąco, w efekcie 
koncerty trwały ponad dwie godziny. 
W lutym 2017 r. odbyła się premiera 
płyty i CD live z tej właśnie trasy. (BCK)

sekrety  
Bestwińskiego  
zamku

Teresa Lewczak, dyrektor Gminnej Bi-
blioteki Publicznej w Bestwinie, jest autorką 
pierwszej pełnej monografii Bestwińskiego 
Zamku. A więc charakterystycznego budyn-
ku dawnego pałacu Habsburgów w Bestwi-
nie, popularnie zwanego Zamkiem, który 
góruje nad wsią jako świadek minionych 
czasów i zarazem centrum administracyjne 
gminy. Tu bowiem mieści się dzisiaj Urząd 
Gminy Bestwina. Jak informuje historyk 
z Bestwiny, Sławomir Lewczak (prywatnie 
syn autorki), do tej pory historia Zamku nie 
była przedstawiona całościowo, wcześniej 
pewien jej zarys opracowali ks. Zygmunt Bu-
baka oraz doktor Franciszek Maga. Autorka 
przy tworzeniu nowo wydanej monografii 
współpracowała m.in. z hrabią Leonem Ste-
fanem Habsburgiem oraz wieloma innymi 
osobami i instytucjami, takimi jak Muzeum 
Regionalne im. ks. Z. Bubaka.

Pierwszy rozdział książki omawia dobra 
bestwińskie Habsburgów od roku 1808, kiedy 
to ówczesny właściciel ziemski, szambelan 
królewski Jerzy Dobrzański z Dobrej sprzedał 
Bestwinę, Janowice, Kaniów Górny, Komo-
rowice, Zabawę i Czaniec księciu Albrech-
towi Kazimierzowi Sasko-Cieszyńskiemu. 
W roku 1839 Bestwina przeszła pod Zarząd 
Dyrekcji Dóbr Żywieckich. Kolejno książ-
ka traktuje o historii Zamku do roku 1945. 
Budowę późnoklasycystycznego dworu roz-
poczęto w 1824 r.  i zakończono dwa lata 
później. Szczegółowo omówiono budynek 
pod względem architektonicznym, nie zapo-
minając o jego otoczeniu – ogrodzie warzyw-
nym, zabudowaniach folwarcznych, gruntach 
ornych i parku z dębami szypułkowymi.

Rozdziały „Mieszkańcy zamku bestwiń-
skiego” oraz „Życie na zamku” przynoszą 
opisy codziennego życia mieszkańców, kon-
centrując się na osobie i rodzinie arcyksięcia 
Leona Karola Marii Cyryla Metodego Habs-
burg-Lotaryńskiego, mieszkającego tutaj 
od r. 1933. Autorka przedstawia ówczesny 
rozkład pokoi mieszkalnych, porównując do 
dzisiejszego rozplanowania Urzędu Gminy. 
Nie zapomniano o życiu służby rekrutującej 
się spośród mieszkańców Bestwiny. Wspo-
mnienia świadków dają wyobrażenie o co-
dziennym życiu arystokratów.

Końcowe rozważania dotyczą lat wojny 
i okupacji, zamek po wyjeździe Habsburgów 
przechodził różne koleje losu, ostatecznie 
został upaństwowiony. Mieściły się w nim 
Ośrodek Zdrowia, przedszkole, Gminny 
Ośrodek Kultury, biblioteka i mieszkania 
prywatne. Od roku 1998 pałac jest siedzibą 
wyłącznie Urzędu Gminy Bestwina.

Wielką siłą publikacji są pozyskane z róż-
norakich źródeł fotografie, częstokroć niepu-
blikowane wcześniej. (SL)

czaD i ogień narysowane
Strażacy i kominiarze rozstrzygnęli 

konkurs plastyczny dla dzieci „Czad 
i ogień – obudź czujność”.

Konkurs został zorganizowany po 
raz trzeci przez Komendanta Miejskiego 
Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-
-Białej oraz Beskidzki Cech Kominiarzy 
przy współudziale Urzędu Miasta oraz 
Starostwa Powiatowego w Bielsku-Bia-
łej. Łącznie wpłynęło aż 347 prac, w tym 
97 w kategorii dzieci w wieku od 3 do 7 
lat oraz 250 w kategorii dzieci w wieku 
od 8 do 16 lat. Jury przyznało po trzy 
nagrody w każdej kategorii wiekowej 
oraz siedem nagród specjalnych. W ka-
tegorii dzieci w wieku od 8 do 16 lat 
wygrała Oliwia Niewiadomska (lat 9), 
w grupie od 3 do 7 lat Anna Szumska 

(7 lat), obie z Bielska-Białej. Nagrodę 
specjalną Komendanta Miejskiego PSP 
w Bielsku-Białej przyznano Sonii Pro-
chownik (lat 8) ze Szkoły Podstawowej 
nr 2 w Szczyrku, nagrodę Beskidzkiego 
Cechu Kominiarzy w Bielsku-Białej 
Dominikowi Stworze (10 lat) ze Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Kozach, nagrodę 
Starosty Bielskiego Natalii Stawow-
czyk (16 lat) z Młodzieżowej Drużyny 
Pożarniczej OSP Czaniec i Piotrowi Po-
chwalskiemu (15 lat) z Gimnazjum w Ja-
sienicy, zaś nagrodę miesięcznika „Mój 
Powiat” Weronice Jonkisz (VI klasa) 
ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Czecho-
wicach-Dziedzicach i Kindze Burian (4 
lata) z Przedszkola Publicznego w Świę-
toszówce. (PP)
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nowa hala sportowa Dla uczelni
Akademia Techniczno-Hu-
manistyczna w Bielsku-Białej 
będzie miała własny obiekt 
sportowy z prawdziwego zda-
rzenia. Środki na poziomie 
7,5 mln zł, z przeznaczeniem 
na budowę hali sportowej, 
przyznał uczelni minister 
nauki i szkolnictwa wyższego 
Jarosław Gowin.

Minister decyzję o zagwa-
rantowaniu środków na bu-
dowę sali podpisał podczas 
wizyty w bielskiej Akade-
mii w poniedziałek 6 marca. 
Podkreślił przy tym, iż jest 
to najlepszy dowód uznania 
dla uczelni, która także dzię-
ki tego rodzaju inwestycjom 
może podnosić standardy stu-
diowania.

Hala sportowa na potrzeby 
Akademii Techniczno-Huma-
nistycznej wyczekiwana była 
od lat. Ta, z której aktualnie 
korzystają studenci i sportowe 
sekcje uczelni, została zbudo-
wana w latach 70. minionego 
wieku na potrzeby jednostki 
wojskowej. Jest już mocno 
wysłużona, nie stwarza kom-
fortowych warunków do pro-
wadzenia zajęć sportowych, 
a przy tym nie współgra z ca-

łym nowoczesnym kampusem 
akademickim. 

W zapewnienie finanso-
wania budowy nowej hali za-
angażował się rektor uczelni 
profesor Jarosław Janicki. 
Starania te przyniosły efekt, 
dzięki czemu obecną salę za-
stąpi obiekt pełnowymiarowy 
z boiskami do piłki nożnej ha-
lowej, siatkówki, koszykówki, 
czy badmintona. W komplek-
sie sportowym znajdzie się 

miejsce dla niezbędnego za-
plecza szatniowo-sanitarnego, 
magazynów na sprzęt z pod-
stawowym wyposażeniem, 
pomieszczeń dla trenerów oraz 
profesjonalnej siłowni. W mia-
rę potrzeb salę będzie można 
podzielić na dwie niezależne 
od siebie części, przewidziano 
również niewielką rozkładaną 
widownię. Według założeń 
nowa hala służyłaby głównie 
społeczności skupionej wokół 

ATH, ale w miarę możliwości 
będzie udostępniana również 
różnym sportowym grupom 
spoza uczelni.

Lokalizacja sali nie zmie-
ni się. Niewykluczone, że 
obiekt dotychczasowy zosta-
nie w jakimś stopniu wyko-
rzystany w nowej inwestycji. 
– Będziemy mogli o tym de-
cydować po zakończeniu eks-
pertyz technicznych i wyborze 
projektanta, co zaplanowane 

jest na ten rok. Podobnie zresz-
tą, jak konsultacje społeczne 
w środowisku akademickim, 
które zamierzamy przeprowa-
dzić – mówi Łukasz Siekliń-
ski, kanclerz ATH. Jak dodaje, 
władze uczelni rozważają po-
nadto możliwości wykorzysta-
nia dla budynku nowoczesnych 
rozwiązań z zastosowaniem 
alternatywnych źródeł ener-
gii włącznie.

Na realizację projektu 
Akademia otrzymała z mini-

sterstwa nauki i szkolnictwa 
wyższego 7,5 mln zł. Stanowi 
to aż około 15 proc. wszyst-
kich środków ministerialnych, 
przeznaczonych w tym roku na 
inwestycje budowlane w uczel-
niach w całej Polsce. Pieniądze 
na budowę sali zostaną prze-
kazane również z własnego 
budżetu uczelni. Rozpoczęcie 
prac zaplanowano na 2018 rok, 
nowa hala będzie oddana do 
użytku najpóźniej w trzecim 
kwartale 2019 r. (MAN)

prof. Jarosław Janicki,
rektor Akademii Techniczno-
Humanistycznej:

Jako nowoczesna i patrząca perspek-
tywicznie uczelnia publiczna chcemy 
wpisywać się w strategię rozwoju 
szkolnictwa wyższego, czyniąc to 
głównie przez zwiększenie jakości 
badań naukowych, czy silne związki z 
otoczeniem społeczno-gospodarczym i 
kulturalnym. Za bardzo ważne uznaje-
my zapewnienie naszym studentom możliwie najlepszych warunków do 
studiowania, jak i uczestniczenia w życiu akademickim. Rozwój sportu 
jest w tym względzie czymś bardzo istotnym.
Nowa hala sportowa jest obiektem przez studentów wyczekiwanym. 
Skorzysta z niej choćby prężnie działająca sekcja siatkówki naszej uczel-
ni, ale przecież wszechstronne zajęcia sportowe realizowane są na 
różnych kierunkach wydziałów Akademii. Jesteśmy także otwarci na 
szerszą współpracę, toteż salę będziemy udostępniać zainteresowanym 
mieszkańcom Bielska-Białej i regionu. Dodam jeszcze, że zależy nam, 
aby nowy obiekt wkomponował się w nowoczesny kampus Akademii 
Techniczno-Humanistycznej i jej otoczenie.

Region 

sieDem razy Do złotych masek

Aż w siedmiu kategoriach 
tegorocznej nagrody „Złota 
Maska” zostały nominowane 
przedstawienie i twórcy z obu 
bielskich teatrów. Uroczy-
stość rozdania nagród zosta-
nie przeprowadzona 27 marca 
w Międzynarodowy Dzień 
Teatru w Teatrze Polskim 
w Bielsku-Białej.

Gospodarz tegorocznej 
gali otrzymał cztery no-
minacje do „Złotych Ma-
sek”, Nagrody Teatralnej 
Województwa Śląskiego. 
„Człowiek z La Manczy” 
w reżyserii Witolda Mazur-
kiewicza został nominowany 
w trzech kategoriach: Przed-
stawienie roku, Choreogra-
fia (Jarosław Staniek) oraz 
Aktorstwo – rola wokalno-
-aktorska (Rafał Sawicki 
w roli tytułowej). Z kolei 
w kategorii Scenografia 
nominację otrzymał Maciej 

Preyer za spektakl „Wuja-
szek Wania”. Z kolei Teatr 
Lalek „Banialuka” otrzymał 
nominację za przedstawienie 
„Zielona Gęś” Konstantego 
I. Gałczyńskiego w trzech 
kategoriach: Przedstawie-
nie roku, reżyseria (Paweł 
Aigner) oraz scenografia 
(Pavel Hubička).

Złote Maski mają tradycję 
sięgającą 1967 r. Złotymi 
Maskami nagradzały arty-
stów teatru regionalne media 
oraz wojewodowie czterech 
województw: katowickiego, 
bielskiego, częstochowskie-
go i opolskiego. Od 1999 r. 
opiekę nad nagrodą przejęło 
samorządowe Wojewódz-
two Śląskie. Uroczystość 
wręczenia Złotych Masek 
organizowana jest wspólnie 
z Województwem Opolskim, 
które przyznaje analogiczne 
nagrody. (R)
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zaproszenie na konkurs energetyczny
Po raz drugi Jaworze będzie gospodarzem Krajowego Konkursu Energetycznego. Wiele też wskazuje na 

to, że impreza ta na stałe zagości w tym miejscu.

Krajowy Konkurs Energe-
tyczny im. prof. Jacka Mal-
ko organizowany jest po raz 
dziewiąty z myślą o młodzieży 
w wieku od 15 do 22 lat, której 
nieobce są naukowe problemy 
współczesnych społeczeństw, 
przede wszystkim te związane 
z energetyką. Finał konkursu 
zostanie zorganizowany w Ja-
worzu już po raz drugi. Jego 
inicjatorce dr Halinie Rechul 
podczas pobytu w Jaworzu tak 
bowiem spodobała się ta miej-
scowość, że zaproponowała je 
na miejsce imprezy kończącej 
konkursową edycję.

– Miło nam być współgo-
spodarzami konkursu o za-
sięgu krajowym i tematyce, 
która świetnie wpisuje się 
w nasze dążenia do zdobycia 
statusu miejscowości uzdro-
wiskowej.  Tym bardziej 
cieszy, że już za pierwszym 
razem nasza młodzież zainte-
resowała się udziałem w tym 
wydarzeniu, przygotowując 
prace z własnymi spostrze-
żeniami – mówi wójt Jawo-
rza Radosław Ostałkiewicz, 
wspominając, że w ubiegło-
rocznej edycji wyróżnie-

nie otrzymał gimnazjalista 
z Jaworza Bernard Proszyk. 
– Mam nadzieję, że i w tym 
roku finał będzie udany i Kra-
jowy Konkurs Energetyczny 
na stałe tutaj zagości – doda-
je wójt.

Jak wyjaśniają organiza-
torzy, celem konkursu jest 
nie tylko budowanie społe-
czeństwa świadomego ener-
getycznie i ekologicznie, ale 
także budowanie umiejętno-
ści samodzielnego rozwiązy-

wania problemów. Konkurs 
daje młodzieży możliwość 
zaprezentowania osobistego, 
krytycznego stosunku do pro-
blemów współczesnej energe-
tyki. W tym roku uczestnicy 
mają za zadanie napisać pracę 
na jeden z pięciu tematów: czy 
warto w Polsce wprowadzać 
elektromobilność, jakie są 
perspektywy ogrzewania bu-
dynków na wsiach, czy zwra-
canie uwagi na efektywność 
energetyczną jest modą, czy 

koniecznością, co w energety-
ce może zmienić inteligentny 
odbiorca energii oraz jakie 
technologie związane z od-
nawialnymi źródłami energii 
warto w Polsce rozwijać.

Tak, jak w poprzednich 
edycjach, prace oceniane będą 
przez jury złożone z wybitnych 
autorytetów energetyki, na-
ukowców i praktyków. Prace 
należy nadesłać do 26 czerwca, 
rozstrzygnięcie konkursu odbę-
dzie się 11 września. (Łu)
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Minister Jarosław Gowin i rektor Jarosław Janicki podpisali umowę o dofinansowaniu budowy hali sportowej 
dla ATH.
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stanisław pięta,
poseł PiS,  

Od wielu lat or-
ganizacje konsu-
menckie w Polsce 
zwracają uwagę, 
że w opakowa-
niach zachodnich 
produktów nie 
zawsze są towary 
tej samej jakości, 
co w krajach zachodnioeuropejskich. Ze strony 
wielkich sieci handlowych można było za to 
usłyszeć, że Polacy są w stanie zaakceptować 
niższą jakość, o ile wiąże się to z niższą ceną. 
Teraz jednak coraz częściej podawane są przy-
kłady produktów, które jakością ustępują tym 
kupionym w rodzimych krajach sieci sklepów, 
ale w naszym kraju ceny są wyższe. Ostatnio 
okazało się, że to nie tylko przypadek Polski, 
lecz wszystkich krajów Grupy Wyszehradzkiej, 
a wiele wskazuje, że i pozostałych państw Eu-
ropy Środkowo-Wschodniej. To przykład sto-
sowania podwójnych standardów, które nie 
są znane szerokiej opinii publicznej. Dlatego 
chciałem, aby sprawę zbadał urząd Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów, który przez lata 
uchylał się od tego.
Jednocześnie zapytałem panią premier, jakie 
kroki w tej sprawie podejmie Rząd RP na forum 
unii Europejskiej. unijne instytucje kontrolne 
często podkreślają swoje niezwykłe wyczulenie 
na wszelkiego rodzaju dyskryminację konsu-
mentów w Europie. Warto więc, aby zaintere-
sowały się również traktowaniem konsumen-
tów z Europy Środkowo-Wschodniej jako rynku 
zbytu towarów drugiej kategorii.
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Region

z prac poselskich

polska kultura  
na chorwacJi
Silna reprezentacja gminy 
Wilamowice pod koniec lutego 
wzięła udział w imprezie folk-
lorystycznej regionu Županja 
na Chorwacji pod nazwą „50. 
Šokačko sijelo”.

„Šokačko sijelo” to najstarsza 
i największa impreza, podczas 
której prezentowana jest trady-
cyjna kultura regionu Županja. 
To bogate dziedzictwo kulturo-
we, piękno oryginalnych stro-
jów, liczne występy zespołów 
regionalnych, tamburarzy, pre-
zentacja twórczości ludowej, 
wystawy. W tym roku obchody 
miały wyjątkowy charakter, bo-
wiem święto zostało zorganizo-
wane po raz 50., a patronat nad 
nim objęła Prezydent Chorwacji.

Reprezentacja Wilamowic 
– zapraszana przez burmistrza 
miasta Županja Davora Mili-
čevicia – wzięła udział w tym 
wydarzeniu nie po raz pierwszy. 
Do Chorwacji pojechały Zespół 
Regionalny „Cepelia Fil-Wila-
mowice” oraz Orkiestra Dęta 
z Wilamowic. Wicedyrektor 
Miejsko-Gminnego Ośrodka 
Kultury w Wilamowicach dr 
Jolanta Danek, antropolog kul-

turowy, po raz czwarty zasiadła 
w jury konkursu Miss stroju 
regionalnego rejonu Slavonja, 
który był częścią otwierającej 
imprezę uroczystości „Šoka-
čki Cvit”.

Kolejny wieczór folklo-
ru rozpoczął występ Zespołu 
Regionalnego „Cepelia Fil-
-Wilamowice”, po którym na-
stąpiły prezentacje lokalnych 
grup tanecznych i wokalnych. 
Na zakończenie wystąpiła 
Orkiestra Dęta z Wilamowic 
pod batutą Mariusza Płonki. 
Trzeciego dnia po niedzielnej 
mszy przy pięknej pogodzie 
ulicami miasta przeszedł barw-

ny korowód, który rozpoczęli 
jeźdźcy na koniach. Tuż za 
nimi przejechało kilkadziesiąt 
pięknie udekorowanych wo-
zów konnych. Pochód licznie 
przebranych karnawałowych 
przebierańców, którzy prezen-
towali się na scenie w centrum 
miasta, zakończył występ ze-
społu z Wilamowic i koncert 
wilamowskiej orkiestry.

Pobyt na Chorwacji był 
także okazją do rozmów o dal-
szej współpracy miast Županja 
i Wilamowice oraz zaprosze-
nia chorwackich partnerów 
na tegoroczne „Wilamowskie 
Śmiergusty”. (MJ)

słoneczna linia  
gruszki i szyca

Bielskie Centrum Kultury zaprasza w niedzielę 
2 kwietnia o godz. 18 na przedstawienie z główny-
mi rolami rewelacyjnego duetu – Karoliny Gruszki 
i Borysa Szyca w mistrzowsko napisanej komedii 
Iwana Wyrypajewa „Słoneczna linia”.

„Słoneczna linia” to nowa sztuka Iwana Wyrypa-
jewa. Tym razem znany dramaturg i reżyser dotyka 
chyba najbardziej aktualnego tematu naszych czasów 
– budowania komunikacji między ludźmi. Autor 
z właściwym sobie poczuciem humoru i lekkością 
przeprowadza seans terapeutyczny. Fabuła dramatu 
opiera się na konflikcie pary małżeńskiej, która na 
oczach widza próbuje rozwiązać skomplikowane 
psychologiczne węzły, zastałe blokady i niewyba-
czone urazy.

Tekst napisany z niezwykłą wirtuozerią. Bły-
skotliwy humor, świetnie skonstruowane dialogi, 
porywający rytm. Komedia pokazuje, w jaki sposób 
można osiągnąć pozytywny rezultat w tej materii, 
zadając pytania, jak wejść z drugim człowiekiem 
w prawdziwy, głęboki kontakt, jak wysłuchać i być 
wysłuchanym, w końcu jak wyjść z formalnych rela-
cji i zacząć prawdziwie porozumiewać się z innymi?

Recenzenci podkreślają rewelacyjny występ obu 
aktorów odtwarzających główne postaci tej kame-
ralnej sztuki, Karoliny Gruszki i Borysa Szyca. (BCK)

w książnicy  
po angielsku

Książnica Beskidzka zaprasza 
na zajęcia z językiem angielskim.

Jak informuje Bogdan Kocu-
rek, dyrektor Książnicy Beskidz-
kiej, zajęcia dla najmłodszych 
prowadzą studenci Koła Nauko-
wego Anglistów „Pheeling”, 
działającego na ATH. Organi-
zują oni cykliczne spotkania 
„Angliści czytają dzieciom”. 
Celem warsztatów jest zachęce-
nie dzieci w wieku od 6 do 10 lat 
do samodzielnego doskonalenia 
umiejętności językowych poprzez 
wspólne czytanie bajek i aktywną 
zabawę, która zachęca do pozna-
wania i utrwalania nowych zwro-
tów i angielskich słówek.

Z kolei „English Discussion 
Club” proponuje spotkania doro-
słym osobom, które znają język 
angielski i chcą w przyjaznej at-
mosferze pokonwersować w tym 
języku. Spotkania klubowiczów od-
bywają się w dwóch kameralnych 
grupach dwa razy w miesiącu. Przy 
filiżance angielskiej herbaty uczest-
nicy poruszają tematy z dziedziny 
literatury, filmu, sztuki i kultury. 
W ramach działalności klubu będą 
także organizowane spotkania z na-
tive speakerami.

Książnica przypomina, że 
w swoich zasobach ma bogatą 
kolekcję książek w językach ob-
cych. (R)
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Jeden z wieczorów rozpoczął występ Zespołu Regionalnego  
„Cepelia Fil-Wilamowice”.

poDziękowanie za uDział
W środę 1 marca obchodzony 

był Dzień Żołnierzy Wyklętych, 
w przeddzień bielskimi ulicami 
już po raz siódmy przeszedł Marsz 
Pamięci, którego jednym z orga-
nizatorów od początku jest poseł 
Prawa i Sprawiedliwości Stani-
sław Pięta. – Dziękuję wszystkim, 
którzy wzięli udział w marszu. To 
nasz hołd wobec tych żołnierzy – 
mówi poseł Pięta.

Dodaje, że swoje podzię-
kowania skierował również do 
dowódców bielskich jednostek: 
Wojskowej Komendy Uzupeł-
nień oraz 18 Batalionu Po-

wietrznodesantowego. Batalion 
wystawił na czas marszu poczet 
sztandarowy, a także pododdział 
reprezentacyjny, żołnierze od-
czytali również Apel Pamięci 
i oddali salwę honorową.

Zdaniem posła, warte pod-
kreślenia są też działania jed-
nostek 1 marca na pl. Wojska 
Polskiego w Bielsku-Białej. 
Komenda wystawiła punkt in-
formacyjny, szeroko propagując 
nowo tworzone jednostki Wojsk 
Obrony Terytorialnej. Z kolei 
Batalion zaprezentował sprzęt 
wojskowy, z jakiego korzysta 

podczas swoich misji, m.in. 
w Afganistanie. – Uczestnictwo 
Wojska Polskiego w przedsię-
wzięciach o charakterze patrio-
tycznym jest nie tylko wyrazem 
pamięci żołnierzy o polskich 
bohaterach, ale pozwala także 
na głębszą integrację z polskim 
społeczeństwem. Obecność 
Wojska Polskiego na takich uro-
czystościach jest czynnikiem, 
który powoduje, że umacnia się 
wśród Polaków poczucie wspól-
noty, bezpieczeństwa i dumy 
narodowej, wartości fundamen-
talnych dla wzmacniania naszej 
tożsamości i szacunku dla nie-
podległego państwa – wyjaśnia 
poseł Stanisław Pięta. (R)

18 Batalion Powietrznodesantowy zaprezentował sprzęt, jakiego używa podczas 
swoich bojowych misji.

o towary DoBreJ Jakości

Bielski poseł PiS Stanisław Pięta zło-
żył w poniedziałek 13 marca interpelację 
w sprawie sprzedawania na polskim rynku 
towarów gorszej jakości w porównaniu 
z rynkami zachodniej Europy.

Poseł zwraca się do premier Beaty Szydło, 
aby zleciła podległemu Urzędowi Ochrony 
Konkurencji i Konsumenta wyjaśnienia 
pojawiających się coraz częściej informacji 
o tym, że w polskich sklepach zachodnioeu-
ropejskich sieci pojawiają się towary gorsze 
pod względem jakości, niż te same produkty 
sprzedawane w rodzimych krajach tych sieci.

Poseł powołuje się na liczne informacje, 
pochodzące zarówno od organizacji konsu-
menckich, jak i samych użytkowników, że 
proszki do prania, środki czystości, żele do 
kąpieli, różnią się w swoim działaniu w za-
leżności od tego, czy są kupione w Polsce, 
czy w Niemczech. Różnica dotyczy także 
produktów spożywczych, nawet coca-coli, 
czy kawy Tchibo – tak przynajmniej wynika 
z badań, jakie stowarzyszenia konsumentów 
przeprowadziły ostatnio w ośmiu krajach 
Unii Europejskiej. Przytacza również przy-
kład wypowiedzi Matta Simistera, reprezen-
tującego sieć Tesco, że do krajów Europy 
Środkowo-Wschodniej trafiają towary dru-
giej kategorii.

Poseł Prawa i Sprawiedliwości zwraca 
się do premier o zobowiązanie UOKiK do 
wyjaśnienia tych informacji i dokładnej 
analizy produktów. Pyta również, jakie kro-
ki podejmie Rząd RP na forum Unii Euro-
pejskiej, aby tę sprawę wyjaśnić do końca.

zaproszenie
Poseł Stanisław Pięta i 
Klub „Gazety Polskiej” w 
Bielsku-Białej zapraszają 
na spotkanie z Dorotą 
Kanią i Jerzym Targalskim, 
współautorami książek 
„Resortowe dzieci – 
media”, „Resortowe dzieci 
– służby” oraz „Resortowe 
dzieci – politycy”. 
Spotkanie odbędzie się w 
sobotę 8 kwietnia o godz. 
16.30 w sali bielskiego NOT 
przy ul. 3 Maja.
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region różnoroDneJ aktywności
O sporcie i rekreacji rozmawiamy z posłem Prawa i Sprawiedliwości Grzegorzem Pudą.

REDAKCJA: Można było pana 
spotkać ostatnio podczas 
zawodów narciarskich w 
Szczyrku, czy uroczystego 
wydarzenia z żywieckimi 
medalistkami mistrzostw w 
łucznictwie. To chyba dowód 
na to, że sport w naszym re-
gionie może się rozwijać.
GRZEGORZ PuDA: Tym, co mnie 
cieszy najbardziej, jest to, że 
osoby w różnym wieku, które 
chcą być aktywne fizycznie, 
mogą czynić to poprzez roz-
maite dyscypliny sportu. Na 
popularnych wśród narciarzy 
trasach Skrzycznego przyglą-
dałem się rywalizacji dzieci, 
młodzieży i osób starszych w 
ramach Międzynarodowego 
Pucharu Karpat, nad którym 
patronat objęli marszałek Sej-
mu Marek Kuchciński oraz 
minister sportu i turystyki Wi-
told Bańka. Z wielką radością 
wręczałem uczestnikom me-
dale. Wielu z nich startowało 
dla przyjemności, nie wynik 
odgrywał najważniejszą rolę, 
ale możliwość fajnego spędze-
nia czasu. Nie trzeba poza tym 

nikogo przekonywać, czym dla 
naszego regionu jest narciar-
stwo. Wszyscy emocjonujemy 
się wyczynami naszych skocz-
ków, ale nie powinniśmy po-
mijać tych osób, którzy upra-
wiają narciarstwo alpejskie 
albo biegi narciarskie.

Spotkanie w Żywcu z łucz-
niczkami było o tyle cenne, że 
miałem okazję, aby osobiście 
pogratulować utalentowanym 
zawodniczkom tutejszego klubu 
Łucznik, które prezentują po-

ziom reprezentacyjny. Barw na-
szego kraju bronią znakomicie, 
a złoty medal wywalczony we 
Francji jest tego doskonałym 
potwierdzeniem. Łucznictwo 
nie należy może do najbardziej 
popularnych dyscyplin, ale mi-
strzowski poziom żywieckich 
zawodniczek warto docenić. 
I takich sportów jest więcej.

Czy specyfika naszego regionu 
może przyczynić się do rozwo-
ju sportu na tym terenie?

To region wielu możliwo-
ści, mówię to jako człowiek, 
który zarówno korzysta z uro-
ków gór, jak i żeglarskich wa-
runków Jeziora Żywieckiego. 
Akwen jest wyjątkowy, choćby 
pod względem krajobrazowym, 
ulokowany między górami, ma 
urokliwe położenie. Znajduje 
się tu również strefa ciszy, 
a naturalnym napędem są 
wiatr i żagle. Nad Jeziorem 
Żywieckim można świetnie 
wypocząć, robiąc przy tym 
coś, co się lubi.

Do żeglowania gorąco na-
mawiam, ale doskonale ro-
zumiem te osoby, które mają 
również inne zainteresowania 
sportowe. W naszym regionie 
liczne i aktywne jest środowi-
sko skupione wokół szybow-
ców. Aeroklub Bielsko-Bialski 
ma bogate tradycje, funkcjonu-
je także z powodzeniem Aero-
klub Żar. Jako poseł wspieram 
te pomysły Ministerstwa Obro-
ny Narodowej, które dążą do 
ścisłej współpracy z aero-
klubami, aby w ten sposób 
kształcić nowe kadry lotnicze. 

Natomiast popularność samego 
szybownictwa w Beskidach nie 
dziwi. Mamy tu najlepsze wa-
runki do lotów falowych.

Nie zapominajmy o wszel-
kich aktywnościach biego-
wych. Co szczególnie cieszy 
przybywa takich osób, które 
biegają czysto amatorsko, ale 
pojawiają się na półmarato-
nach, maratonach i innych 
zawodach. To aktywność na 
czasie, nie tylko modna, ale 
również prozdrowotna. W gó-
rach często spotykam także ro-
werzystów. Grono miłośników 
górskich zjazdów z roku na 
rok się powiększa. Jak widać 
sportów charakterystycznych 
dla regionu Podbeskidzia oraz 
Żywiecczyzny jest napraw-
dę sporo.

Ważne jest zapewnienie tym 
wszystkim aktywnym oso-
bom możliwie najlepszych 
warunków do realizowania 
ich sportowych zaintere-
sowań. Co można zrobić 
w tym zakresie?

Cały czas należy rozwijać 
niezbędną infrastrukturę i tu 
ciągle wiele jest do zrobienia. 
Jeśli mówimy o Bielsku-Bia-
łej, to wracamy do tematu 
ścieżek rowerowych, czy 
miejsc, gdzie można swobod-

nie pobiegać. Mieszkańcom 
jest to potrzebne.

Jezioro Żywieckie należy 
także zagospodarować pod 
tym kątem i sprawić, że bę-
dzie miejscem jeszcze bardziej 
przyjaznym. Ścieżka, choćby 
rowerowa, na znacznej części 
wokół jeziora byłaby moim 
zdaniem ciekawym rozwią-
zaniem. Warto pomyśleć 
o uporządkowaniu nabrzeża 
i odmuleniu samego jeziora, 
bo to poprawi jakość i przy-
czyni się do napędzenia ruchu 
turystycznego. To nie będzie 
możliwe bez rozwoju ośrod-
ków, które funkcjonują przy 
Jeziorze Żywieckim.

A kolarstwo, o którym krót-
ko wspomniałem? Czymś wy-
jątkowym byłoby goszczenie 
w naszym regionie wyścigu 
Tour de Pologne, który przy 
organizacji przez Czesława 
Langa stał się sportowym pro-
duktem rozpoznawalnym na 
skalę światową. Kiedyś wielkie 
imprezy kolarskie przejeżdża-
ły przez nasze miejscowości, 
a górski etap w Szczyrku, czy 
Wiśle byłby wspaniałym wy-
darzeniem. Warto odnowić te 
tradycje, bo one nie tylko przy-
ciągają zwykłych turystów, ale 
także osoby zainteresowane tu-
rystyką sportową.

Poseł PiS Grzegorz Puda pogratulował w Żywcu medalistkom łuczniczego 
czempionatu – Wioletcie Myszor, Natalii Leśniak oraz Marii Szkolnej.

muzyczna integracJa

Osiem zespołów regionalnych – „Dan-
kowianie”, „Ćwikliczanie”, „Skidzinianie”, 
„Paświszczanie”, „Górzanie”, „Jawiszo-
wianki” i „Strumień” spotkało się w ostatnią 
sobotę karnawału w sali OSP w Dankowi-
cach w gminie Wilamowice, aby wspólnie 
zakończyć karnawał.

Pomysłodawcą spotkania był Władysław 
Wróblewski, kierownik muzyczny wszyst-
kich tych ośmiu zespołów. Wspólny śpiew, 
zabawa i tańce miały służyć integracji regio-
nalnego środowiska artystów. W spotkaniu 
uczestniczyło liczne grono zaproszonych go-
ści spoza tego kręgu. m.in. burmistrz Wila-
mowic Marian Trela oraz Danuta Kożusznik, 
radna sejmiku i prezes Zarządu Rejonowe-
go Związku Rolników, Kółek i Organizacji 
Rolniczych w Bielsku-Białej. Męska część 
zespołu Dankowianie przywitała gości przy-
gotowanymi na tę okazję specjalnymi przy-
śpiewkami, za które zebrała gorące brawa. 
O oprawę muzyczną spotkania zadbał zespół 
muzyczny To-My, a poczęstunek przygoto-
wały panie z KGW w Dankowicach.

Było to pierwsze tego rodzaju spo-
tkanie, wiele jednak wskazuje na to, że 
w kolejnych latach muzyczne zakończe-
nie karnawału w podobnym gronie będzie 
kontynuowane. (GR)

sztuka nastolatków

Irmina Raczek z pracą „Wycieczka” z Ze-
społu Szkół Plastycznych w Katowicach zdo-
była Grand Prix w dziedzinie malarstwa 13. 
Ogólnopolskiego Biennale Rysunku i Malar-
stwa Uczniów Średnich Szkół Plastycznych.

Najlepsze prace konkursowe w Galerii Biel-
skiej BWA będą prezentowane do 2 kwietnia. 
Na konkurs nadesłano 566 prac z 33 średnich 
szkół plastycznych. Wystawę pokonkursową 
stworzono ze 140 prac. Wśród nich znajduje 
się „Wycieczka” Irminy Raczek, nauczycielką 
prowadzącą utalentowanej uczennicy jest Ha-
lina Tymusz. „Wycieczka” to tryptyk, na każ-
dym z trzech obrazów autorka ukazuje postaci 
ludzkie na tle pejzażu. Artystka operuje silnymi 
kontrastami światła i cienia oraz szeroką plamą 
barwną w zawężonej gamie kolorystycznej.

Pierwsze Biennale „plastyków” odbyło 
się ćwierć wieku temu. Konkurs jest okazją 
do pokazania umiejętności uczniów w stoso-
waniu zasad kompozycji, obserwacji natury, 
poprawności budowy formy i przestrzeni oraz 
doborze środków wyrazu. Od 1993 r. bien-
nale organizowane jest przez Zespół Szkół 
Plastycznych w Bielsku-Białej oraz Centrum 
Edukacji Artystycznej przy Ministerstwie Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego.
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Nagrodzona praca Irminy Raczek „Wycieczka  
(tryptyk cz. 1)”.

igraszki z teatrem
Po raz trzeci w Jasieni-
cy został zorganizowany 
Przegląd Szkolnych Te-
atrzyków „Małe i duże 
igraszki ze sztuką”, w któ-
rym wystąpili przedszko-
laki i uczniowie z siedmiu 
szkół podstawowych z Ja-
worza, Bielska-Białej i te-
renu gminy Jasienica.

W piątek 10 marca na 
scenie Gminnego Ośrodka 
Kultury w Jasienicy wystą-
piło łącznie osiem zespo-
łów teatralnych, konkurs 
przeprowadzono w dwóch 
kategoriach wiekowych, 
przedszkola i klasy IV-VI. 

– Gratuluję wam tego zapa-
łu i zaangażowania, z jakim 
przykładacie się do wystę-
pów. Każdy, kto zetknął 
się ze sztuką i teatrem, jest 
bogatszy o nowe doświad-
czenia. Sztuka wyzwala 
pozytywne emocje, uczy 
wrażliwości, wiary we wła-
sne siły i poczucia własnej 
wartości – mówił wójt Janusz 
Pierzyna, inaugurując prze-
gląd. Podziękował również 
wszystkim nauczycielom za 
ich pracę w przygotowanie 
młodych aktorów.

Tegoroczny przegląd miał 
nieco inny charakter od po-
przednich. Organizatorzy 

odeszli bowiem od prezenta-
cji multimedialnych na rzecz 
występów na żywo. Połączyli 
ponadto przegląd grup teatral-
nych z uroczystą galą rozdania 
nagród. Decyzją jury nagrody 
główne w postaci wyjazdu 
do „Banialuki” na dowol-
ny spektakl połączonego ze 
zwiedzaniem teatru otrzy-
mali Przedszkole Publiczne 
w Świętoszówce i Szkoła Pod-
stawowa nr 1 w Jaworzu, zaś 
wyróżnienia przypadły Przed-
szkolu nr 42 w Bielsku-Białej 
i ZSP w Jasienicy.

Pomysłodawcą i organiza-
torem Przeglądu jest szkoła 
w Wieszczętach. (RED)
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Łącznie na scenie wystąpiło osiem zespołów teatralnych.



6 BESKIDZKA
gazeta

www.gazetabeskidzka.plMARZEC 2017

SPoRt

z prac poselskich

powstaJe ustawa antyDopingowa
W prace nad ustawą o zwal-

czaniu dopingu w sporcie za-
angażował się poseł Prawa 
i Sprawiedliwości Jacek Fal-
fus, zastępca przewodniczące-
go sejmowej Komisji Kultury 
Fizycznej, Sportu i Turysty-
ki. Rządowy projekt ustawy 
ma w niedalekiej przyszło-
ści dopomóc w wyelimino-
waniu praktyk niezgodnych 
z ideą sportu.

Zaproponowana ustawa, 
którą w Sejmie przedstawili 
projektodawca Minister Spor-
tu i Turystyki Witold Bańka, 
a z ramienia Klubu Parla-
mentarnego Prawa i Sprawie-
dliwości poseł Jacek Falfus, 
kompleksowo obejmuje za-
gadnienia związane z tematy-
ką zwalczania dopingu. Poseł 
Falfus ocenił projekt w imie-
niu Klubu jako przewidujący 
nowoczesne i systemowe roz-
wiązania. Jak twierdzi, dzięki 
przyjęciu ustawy Polska dołą-
czy do najważniejszych państw 
na świecie, które na dużą skalę 
podjęły się walki z dopingiem. 
Jednocześnie polskie przepi-
sy zostaną w istotnej mierze 
dostosowane do międzyna-

rodowych standardów, jakie 
wyznacza Światowa Agencja 
Antydopingowa. – Co waż-
ne, a w kontekście przyszłych 
pokoleń niebezpieczne, doko-
nane analizy przy okazji prac 
nad ustawą wskazały, że coraz 
częściej zwraca się dziś uwagę 
na powszechność działań uzna-
wanych za niezgodne z zasa-
dami fair play w sporcie. Nie 
dotyczy to tylko i wyłącznie 
sportu wyczynowego, ale i ma-
sowego, z udziałem młodych 
osób włącznie – mówi poseł.

Najważniejszym zało-
żeniem projektu jest po-
wołanie nowego podmiotu 
odpowiedzialnego za zwal-
czanie dopingu w sporcie. 
Miejsce Komisji do Zwal-
czania Dopingu w Sporcie 
oraz obsługującego ją biura 
zajmie Polska Agencja Anty-
dopingowa (POLADA), dzia-
łająca w formie państwowej 
osoby prawnej, nadzorowanej 
przez ministra właściwego 
do spraw kultury fizycznej. 
Agencja zostanie wyposażona 
w nowe kompetencje, w tym 
przede wszystkim w zakresie 
współpracy śledczej z innymi 

organami państwa w spra-
wach dopingowych. Głów-
nym zadaniem instytucji 
pozostanie niezmiennie pla-
nowanie i realizacja kontroli 
antydopingowej tak podczas 
zawodów, jak i poza nimi. – 
Nowością będzie znacząca 
profesjonalizacja tego zada-
nia, która pozwoli uniknąć 
jakichkolwiek pomyłek, czy 
rozbieżności. Badania będą 
mogli przeprowadzać jedynie 
wykwalifikowani kontrolerzy, 
przygotowani do pełnienia 
funkcji przez samą agencję – 
tłumaczy poseł Falfus.

Dodaje, iż innym założe-
niem projektu ustawy anty-
dopingowej jest utworzenie 
panelu dyscyplinarnego, 
którego zadaniem będzie roz-
strzyganie wszystkich spraw 
związanych z dopingiem. 
Ponadto, przewiduje ona pro-
wadzenie działań w zakresie 
informowania społeczeństwa 
o możliwym ryzyku występo-
wania w suplementach diety 
nielegalnych substancji za-
bronionych oraz ryzyku ich 
stosowania. Ważną kwestią 
dotyczącą ustawy jest zawar-

cie w niej przepisów, które 
przewidują karanie określo-
nych zachowań, mających 
znamiona podawania substan-
cji zabronionych. Jacek Fal-
fus zabiegał w tym względzie 
w szczególności o ochronę 
dzieci i młodzieży, należą-
cych do klubów sportowych. 
– Wszystkie rozwiązania, ja-
kie zostały zaproponowane, 
podlegały wcześniej społecz-
nym konsultacjom i spo-
tkały się z uznaniem wielu 
związków sportowych. Nasz 
projekt zyskał także bardzo 
pochlebne opinie na gruncie 
europejskim – mówi poseł 
Jacek Falfus.

Polska zajmuje obecnie 
14. miejsce na świecie pod 
względem liczby próbek po-
bieranych podczas kontroli 
antydopingowych. Planowa-
ne jest zwiększenie tej liczby 
z 3,3 tys. w roku 2016 do pra-
wie 4 tys. w bieżącym roku, 
a docelowo do 4,5 tys. w 2020 
r. Z czasem POLADA ma 
stać się partnerem w zakresie 
kontroli antydopingowej dla 
wszystkich organizatorów 
imprez sportowych w regio-

nie oraz partnerem-mento-
rem dla innych organizacji 
zajmujących się zagadnie-
niem, również zagranicznych, 
w pierwszej kolejności w kra-
jach takich, jak Azerbejdżan, 
czy Ukraina. Przewidziane 
zostało ponadto wzmocnie-
nie pozycji laboratorium 
antydopingowego w War-
szawie, jednego z zaledwie 
34 na świecie akredytowa-
nych przez Światową Agen-
cję Antydopingową. – Na tak 
nowoczesny i kompleksowy 
projekt ustawy antydopingo-
wej polski sport czekał od lat. 

Jest on w sposób przejrzysty 
i racjonalny nakierowany na 
zdecydowaną walkę z dopin-
giem, który niszczy pierwotne 
i podstawowe idee sportowej 
rywalizacji zgodnej z zasada-
mi fair play. Ustawa będzie 
narzędziem do walki z prze-
stępczym procederem i jakże 
szkodliwymi działaniami biz-
nesu dopingowego. Bo każdy, 
kto osiąga sukces w sporcie 
stosując doping, jest tak na-
prawdę przegranym, okazując 
całkowity brak szacunku dla 
innych sportowców – mówi 
poseł PiS. (R)
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Poseł Jacek Falfus zaangażował się w tworzenie ustawy dotyczącej zwalcza-
nia dopingu w sporcie. Jej projekt przedstawił w Sejmie wraz z Ministrem 
Sportu i Turystyki Witoldem Bańką.

samochóD Dla szkoły
Nowy samochód na potrzeby Powiatowego Zespołu Placówek Szkoły Mistrzostwa Sportowego Szczyrk  

z siedzibą w Buczkowicach przekazał w środę 8 marca starosta bielski Andrzej Płonka.

Wszyscy podopieczni pla-
cówki, dla której samorząd 
powiatowy jest organem pro-
wadzącym, będą mogli korzy-
stać już w tym roku szkolnym 
z nowego Fiata Ducato. Sa-
mochód może pomieścić dzie-
więć osób. Jest komfortowy, 
wygodny i bezpieczny, dzięki 
czemu dobrze służył będzie 
uczniom i trenerom szkoły. 
Pojazd posiada podwójny su-
fit, co umożliwi spakowanie 
w nim nart, kijków, bagaży, 
bądź innych niezbędnych 
sprzętów do treningu. – Za-
mierzamy korzystać z nowe-
go samochodu na co dzień, ale 
zwłaszcza w okresie naszych 
licznych startów, czy zgrupo-
wań w kraju i zagranicą bardzo 

się przyda. Mam tu na myśli 
choćby wyjazdy grupy alpej-
czyków na lodowiec do Austrii 
– mówi dyrektor PZP SMS 
Szczyrk Jarosław Konior.

Fiat Ducato dla Szkoły Mi-
strzostwa Sportowego zakupio-
ny został ze środków bielskiego 
Starostwa Powiatowego. Prze-
znaczono na ten cel ok. 150 tys. 

zł. – To ważne, aby nasi młodzi 
sportowcy mieli jak najlepsze 
warunki do rozwoju. Sprawny 
i bezpieczny samochód jest 
niezbędny do prawidłowego 
funkcjonowania szkoły o takim 
charakterze – wyjaśnia starosta 
bielski Andrzej Płonka. 

Przy okazji uroczystości 
przekazania pojazdu starosta 
spotkał się z gimnazjalistami 
PZP SMS Szczyrk, którzy wy-
grali ogólnopolską klasyfikację 
szkół w biegach narciarskich. 
Pogratulował im tego dużego 
sukcesu w trwającym sezo-
nie, podkreślając zarazem, iż 
uczniowie placówki stacjonu-
jącej w Buczkowicach od lat 
dbają o doskonałą promocję 
powiatu bielskiego. (MN)

poDium Drużyn z porąBki

Dla adeptów futbolu od 
roczników 2005 po młod-
szych zawodników prze-
znaczona była 12. edycja 
halowego turnieju o Puchar 
Starosty Bielskiego Andrzeja 
Płonki oraz Wójta Gminy Po-
rąbka Czesława Bułki.

Pi łkarskie zmagania 
w hali sportowej w Czańcu 
dostarczyły dużych emocji. 
Przede wszystkim z racji 
znakomitej postawy drużyn 
LKS Zapora Porąbka. Piłka-
rze z rocznika 2007 i młodsi 
nie mieli sobie równych, choć 
przyszło im rywalizować 
w silnej stawce. Najważ-
niejszym dla końcowego 
triumfu było zwycięstwo 1:0 
w konfrontacji z rówieśnika-
mi 14-krotnego mistrza Pol-
ski – Ruchu Chorzów. Klub 
z Porąbki zgromadził łącznie 
13 punktów, przy stosunku 
bramkowym 9:2. Ruch fini-
szował na 2. miejscu, wy-
przedzając ekipy AMP Tiki 

Taka Żywiec, Football Pro-
ject Jasienica, Football Pro-
ject Kęty oraz LKS Czaniec.

W grupie starszej z wy-
granej cieszyli się piłkarze 
szkółki z Żywca, kolejne 
lokaty przypadły drużynom 
z gminy Porąbka – Zaporze, 
Sole Kobiernice oraz gospo-
darzom. LKS Poręba i LKS 
Mazańcowice zamknęły tabe-
lę w kategorii rocznika 2005 
i młodszych.

Najlepsze zespoły ode-
brały na zakończenie turnieju 
nagrody. – Wyniki turniejowe 
miały oczywiście znaczenie 
i każda z drużyn starała się 
wypaść jak najlepiej, ale dla 
tak młodych zawodników naj-
ważniejsze jest systematyczne 
doskonalenie umiejętności. 
Patrząc natomiast na osiągnię-
te rezultaty można podkreślić, 
że zdolnego piłkarskiego na-
rybku w naszej gminie nie 
brakuje – mówi wójt Porąbki 
Czesław Bułka. (RAF)
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Starosta bielski Andrzej Płonka przekazał klucze do samochodu dla szkoły 
jej dyrektorowi Jarosławowi Koniorowi.

sukces Biegowego Duetu
Agnieszka Chwałek z Be-
stwiny i Tomasz Janusz 
z Kaniowa z powodzeniem 
wystartowali  w konku-
rencji drużyn mieszanych 
międzynarodowego 12-go-
dzinnego biegu Ultra Be-
skid Sport.

Duet reprezentujący gminę 
Bestwina miał do pokonania 
dystans około 100 kilometrów. 
Na trasie musiał zmierzyć się nie 
tylko z innymi biegaczami, ale 
też z niesprzyjającymi warun-
kami pogodowymi na długich 
fragmentach trasy. Uczestnikom 

towarzyszył podczas rywalizacji 
śnieg, lód, błoto i zmienny wiatr.

Agnieszka Chwałek i To-
masz Janusz, tworząc zespół pod 
nazwą „Janusze Sukcesu”, na 
mecie osiągnęli czas 10 godzin, 
25 minut i 36 sekund. Zwycię-
stwo duetu bestwińsko-kaniow-
skiego stało się faktem pomimo 
różnych trudności i ogromnego 

zmęczenia. Na krótko zgubili 
trasę w górach i musieli odra-
biać stratę 10 minut do czołów-
ki. Jak sami zgodnie przyznali, 
wydarzenia ekstremalnego biegu 
w międzynarodowej stawce na 
długo pozostaną w ich pamięci, 
a osiągnięty sukces to moty-
wacja, by utrzymywać wysoką 
formę. (R)
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kultowa hroBacza łąka
Wraz z nadejściem wiosny rozpoczyna się czas 

górskich wędrówek. Jednym z popularniejszych 

miejsc na beskidzkich szlakach jest Hrobacza 

Łąka. Tutejsze schronisko, które początkiem 

roku uległo zniszczeniom w pożarze, ma zostać 

niebawem odbudowane.
Pogodny i mroźny dzień 7 

stycznia okazał się pechowym 
dla schroniska na Hrobaczej 
Łące. Pożar strawił poszycie 
dachu, uszkadzając poddasze 
budynku i jego pomieszczenia. 
Szybka interwencja jednostek 
strażackich, w połączeniu 
z ofiarnością lokalnej społecz-
ności, pomimo panujących tu 
wówczas ekstremalnych wa-
runków pogodowych, pozwo-
liły zapobiec jeszcze bardziej 
dotkliwym zniszczeniom.

W schronisku owego fe-
ralnego dnia przebywał wraz 
z grupą znajomych przewod-

nik beskidzki i gospodarz 
obiektu Marek Starsiak. – By-
liśmy w trakcie przygotowania 
obiadu, gdy nagle zobaczyli-
śmy, że spod dachu wydoby-
wa się dym. Zawiadomiliśmy 
straż pożarną, sami rozpoczę-
liśmy ewakuację wszystkich 
przebywających w schronisku 
osób, a następnie na ile było to 
możliwe również wartościo-
wych sprzętów – wspomina 
gospodarz. – Po południu 
miało się tu odbyć pierwsze 
slajdowisko tematyczne wy-
prawy wysokogórskiej zaprzy-
jaźnionego miłośnika górskich 
wędrówek – dodaje ze smut-
kiem Starsiak.

Jak przypomina, w samej 
akcji ratowniczej uczestniczyli 
mieszkańcy Żarnówki, którzy 
zauważyli ogień od strony do-
jazdu do schroniska. Pomoc 
zaoferowali także mieszkańcy 

Kóz, utożsamiający się z tym 
wyjątkowym miejscem. Do póź-
nych godzin wieczornych trwa-
ło zabezpieczenie dachu przed 
mrozem i śniegiem. – Choć siar-
czysty mróz i zamarzająca woda 
spowodowały zniszczenia ścian, 
podłóg, czy armatury sanitarnej, 
to wspólnym wysiłkiem udało 
się opanować sytuację. Osoby, 
które przybyły do schroniska 
czyniły to całkowicie bezinte-
resownie i z potrzeby serca – 
mówi Marek Starsiak.

Krótko po pożarze lokalna 
społeczność, dla której Hro-
bacza Łąka odgrywa ważną 
rolę, zrzeszyła się w zorga-
nizowaną grupę „Kozianie 
dla Hrobaczej”, podejmując 
się tym samym trudu odbu-
dowy schroniska. Dla nich 
jest to cel weekendowych 
wypadów, obszar spotkań lu-
dzi o podobnych pasjach, tu 
znajdują odpoczynek, relaks 
i odrywają się od spraw co-
dziennych. Dotrzeć tu mogą 
na wiele sposobów, z róż-
nych miejscowości regio-
nu. Hrobaczą Łąkę cechują 
walory krajobrazowe, przy 
dobrej pogodzie rozpościera 
się stąd widok na Tatry, Wy-

żynę Śląską, a nawet Sudety 
Wschodnie. Dla ludzi wie-
rzących to miejsce modlitwy 
i kontemplacji przy znajdują-
cym się tu Krzyżu Trzeciego 
Tysiąclecia. – Dostrzegam 
ogromne przywiązanie ludzi 
do tego miejsca. Wielu pa-
mięta je z dzieciństwa i da-
rzy sentymentem. To może 
i nawet taki drugi dom dla 
niektórych. Bez wątpienia 
może stać się atrakcją tury-
styczną dla osób przybywają-
cych w ten region. To miejsce 
kultowe, którym możemy się 
chlubić i być dumni, że jest 
właśnie w naszej okolicy – 
uważa gospodarz schroniska.

By jednak tak się stało, 
potrzebna jest odbudowa 
schroniska. Aktualnie trwają 
prace projektowe i groma-
dzenie środków finansowych 
potrzebnych na modernizację. 
– Stawiamy sobie za cel, by 
schronisko służyło ludziom. 
Miejsce to ma posiadać do-
godne warunki noclegowe 
i gastronomiczne, przez co 
będzie przyjazne dla wszyst-
kich gości – wyjaśnia Star-
siak, który ma już pomysły, 
jak pobyt na Hrobaczej Łące 

uczynić bardziej atrakcyjnym. 
Charakterystycznym wydarze-
niem dla schroniska miałyby 
stać się slajdowiska z wypraw 
górskich, raz w miesiącu odby-
wałaby się msza święta w ka-
plicy, która tu się znajduje.

Na sobotę 13 maja na 
szczycie Hrobaczej Łąki zapla-
nowano festyn rodzinny z licz-
nymi atrakcjami dla dzieci i ich 
rodziców oraz opiekunów. Wy-
darzenie przewidziano w go-
dzinach 11-17. W jego trakcie 
będą odbywały się animacje 
dla najmłodszych, malowanie 
twarzy, gry i zabawy. Ponad-
to, organizatorzy zapowiedzie-
li pokaz szkolenia psów oraz 
możliwość przejażdżki konnej. 
Goście schroniska otrzymają 
także grochówkę z kuchni po-
lowej. Główny cel pikniku to 
rozpropagowanie idei pomocy 
na rzecz odbudowy wspaniałe-
go miejsca. Każdy zaintereso-
wany wsparciem będzie mógł 
przekazać dobrowolną kwotę 
poprzez nabycie cegiełek. (MA)

wiosenne wianki
Nawet chłopcy przyłoży-

li się do uplecenia wianków 
z myślą o definitywnym 
pożegnaniu zimy. Warsz-
taty „Wiosenne wianki” 
zorganizowano w filii 
w Mazańcowicach Gmin-
nej Biblioteki Publicznej 
w Jasienicy.

W warsztatach „Wio-
senne wianki” uczestni-
czyli uczniowie z Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego 
w Mazańcowicach pod 

opieką Tomasza Bednar-
ka. Zajęcia w piątek 17 
marca w salach mazań-
cowickiej filii Gminnej 
Bibl ioteki  Publ icznej 
poprowadzi ła  Jolanta 
Klisz. Pod jej kierun-
kiem uczestnicy splecio-
ne w wianek wierzbowe 
witki zdobili kwiatami, 
baziami,  różnorakimi 
roślinami ozdobnymi, 
kokardami ze wstążki i in-
nymi materiałami. (uGJ) Fo
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kiermasz i pisanki na święta
Dwa wydarzenia nawiązujące do zbliża-

jących się Świąt Wielkanocnych odbędą się 
w pierwszej połowie kwietnia w Kozach.

W piątek 7 kwietnia od godz. 8 do 
18 będzie można wziąć udział w przed-
świątecznym kiermaszu rzeczy ładnych. 
W sali widowiskowej Domu Kultury 
ozdoby wykonane w rozmaitych tech-
nikach przez koziańskie rękodzielniczki 
będą nie tylko wystawione, ale i przezna-
czone do nabycia na święta. Na godz. 16 
tego samego dnia zaplanowano ponadto 
bezpłatne warsztaty tworzenia palm wiel-
kanocnych dla dzieci i rodziców.

Z kolei w niedzielę 9 kwietnia w Pa-
łacu Czeczów rozstrzygnięty zostanie 
konkurs na „Koziańską Pisankę Wielka-
nocną”. Prace na kolejną edycję przed-
sięwzięcia składane były do 18 marca. 
Spośród nich wybrane będą najlepsze, 
a ich autorzy otrzymają nagrody rze-
czowe oraz dyplomy. W godz. 10-17 
wszystkie prace zostaną wystawione, 
a na zakończenie organizator, czyli Sto-
warzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pro-
mocji Gminy Kozy przy współpracy 
z Domem Kultury w Kozach, przewi-
dział wręczenie wyróżnień. (M)

chroBacza  
czy hroBacza?
Według tradycji, uwidocz-
nionych ciągle na wszystkich 
starych i niektórych nowych 
mapach, Łąka była Hrobacza. 
Coraz częściej jednak pojawia 
się nazwa przez „ch”, tak jak w 
obecnej nazwie Domu Turystycz-
no-Rekolekcyjnego „Chrobacza 
Łąka”.

Jak DoJść?
– Czerwony szlak turystyczny 
prowadzi z Bielska-Białej Stra-
conki, przez Gaiki i Przełęcz u 
Panienki, a stąd dalej do Zapory 
w Porąbce.
– Żółty szlak turystyczny – z 
Kóz przez Przełęcz u Panienki, 
gdzie łączy się ze szlakiem czer-
wonym, który przez Hrobaczą 
prowadzi dalej, do Zapory w 
Porąbce.
– Niebieski szlak turystyczny – 
najłatwiejszy do przejścia, pro-
wadzi od parkingu na Przegibku 
pod Magurką, a pod szczytem 
Gaików łączy się z czerwonym 
szlakiem i dociera przez Przełącz 
u Panienki.

historia
Schronisko pod szczytem na 
Hrobaczej Łąki, obecnie Dom 
Tur ystyczno -Rekolekc yjny 
„Chrobacza Łąka”, to prywatne 
schronisko turystyczne w Beski-
dzie Małym. Obiekt znajduje się 
w obrębie miejscowości Żarnów-
ka Duża. Schronisko powstało w 
latach 30. XX wieku jako prywat-
na inwestycja rodzeństwa Zofii, 
Michaliny i Jana Dorzaków. Po 
II wojnie światowej obiekt po-
został własnością rodziny Do-
rzaków, natomiast oddział PTT 
(później PTTK) z Bielska-Białej 
otworzył w nim stację turystycz-
ną z 15 miejscami noclegowymi. 
W 1973 r. właścicielki sprzedały 
budynek Rudolfowi Baścikowi, 
który wraz z Rolniczą Spół-
dzielnią Produkcyjną „Postęp” 
ze Starej Wsi prowadził obiekt 
do 1991 r. Budynek następnie 
przekazano nieodpłatnie Funda-
cji S.O.S. Obrony Poczętego Życia 
z Warszawy, która utworzyła tu 
dom turystyczno-rekolekcyjny. 
Przed pożarem schronisko po-
siadało 38 miejsc noclegowych.
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Hrobacza Łąka z tutejszym schroniskiem to miejsce kultowe, którym możemy się chlubić i być dumni, że jest 
właśnie w naszej okolicy – mówi gospodarz obiektu Marek Starsiak.
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Powiat bielSki

poDsumowanie Drogowych inwestycJi
Radni Powiatu Bielskiego podsumowali inwestycje i modernizacje na drogach regionu w 2016 roku.

Ogółem na całość prac drogowych, 
w tym inwestycje i przygotowanie do-
kumentacji, wydano blisko 21 mln zł, 
z czego z budżetu powiatu pochodziło 
10,7 mln zł, z dotacji gmin – 3 mln 
zł, zaś z funduszy unijnych i budżetu 
państwa – blisko 7,3 mln zł.

Dzięki pozyskaniu znacznych 
kwot ze źródeł zewnętrznych, tak fun-
duszy unijnych, jak i dotacji z budżetu 
państwa (usuwanie skutków powodzi 
oraz programów poprawy dróg), mo-
gło dojść do realizacji kilku ważnych 
inwestycji. W 2016 r. rozpoczęto 
dwuletnią przebudowę drogi przez 
Czaniec w gminie Porąbka do Roczyn 
na granicy powiatu bielskiego, na od-
cinku od skrzyżowania z ul. Gruszo-
wą. Zostały także przebudowane dwa 
mosty na ul. Kościelnej w Bestwinie, 
a także droga Strumień – Jasienica 
w Landeku w gminie Jasienica oraz 
droga w Starej Wsi w gminie Wila-
mowice, gdzie wsparcie ze strony bu-
dżetu gminy pozwoliło na poszerzenie 
zakresu robót.

Poważnymi inwestycjami, które 
w znaczący sposób poprawiły prze-
jazd, była przebudowa ul. Traugutta 
w Czechowicach-Dziedzicach (etap 
pierwszy – drugi został zaplanowany 
na ten rok), a także przebudowa cią-
gu dróg w Buczkowicach, Godziszce 
i Kalnej.

Ekipy remontowe naprawiły 
nawierzchnie na ul. św. Floriana 
w Bestwince, Kościelnej w Bestwi-
nie, Krakowskiej w Pisarzowicach, 
Batalionów Chłopskich w Kanio-
wie, św. Wojciecha w Dankowicach, 
Granicznej w Ligocie, Strumieńskiej 
w Jasienicy, Komorowickiej w Ma-
zańcowicach, w Grodźcu na dro-
dze do Górek, na drogach Rudzica 
– Roztropice – Grodziec, Pierściec 
– Kowale – Wieszczęta oraz na ul. 
Słonecznej w Jaworzu. Łącznie w ten 
sposób naprawiono blisko 6 km bie-
żących dróg.

Wśród dróg przebudowanych 
przy udziale wsparcia finansowego 
gmin znalazły się drogi w Starej Wsi 

w gminie Wilamowice, Godziszce 
w gminie Buczkowice, Kobiernicach 
w gminie Porąbka, ul. Szkolna w Pi-
sarzowicach w gminie Wilamowice, 
Drzymały i Narutowicza w Czecho-
wicach-Dziedzicach, ul. Kaniowska, 
droga w Roztropicach w gminie Ja-
sienica, ul. Fałata w Bystrej w gminie 
Wilkowice, a także wykonanie sta-
nowisk postojowych przy ul. Prusa 
w Czechowicach-Dziedzicach. Przy 
okazji budowy kanalizacji sanitarnej 
wzdłuż drogi Strumień – Jasienica, 
został zmodernizowany odcinek tej 
trasy. Łącznie koszt robót wyniósł 
ponad 1,3 mln zł, dzięki czemu prze-
budowano 1,76 km dróg, w tym 1,65 
km chodników. (Łu)

anDrzeJ płonka,
starosta bielski:

– W minionym roku udało nam się 
wykonać wiele inwestycji drogowych 
właściwie we wszystkich częściach po-
wiatu bielskiego. Dlatego zależało mi 
na tym, aby podsumować te działania, 
wyciągnąć wnioski, zastanowić się, w 
jakich kierunkach realizować te zada-
nia w kolejnych latach. Gdy na począt-
ku wieku jako powiat przejmowaliśmy 
drogi, zdecydowana większość z nich 
była w opłakanym stanie. Dziś najgor-
sze mamy już za sobą. W drogownictwie 
nigdy nie można powiedzieć, że nie ma 
nic więcej do roboty, przy tak wielkim i 
stale narastającym ruchu zawsze będą 
pojawiać się nowe wyzwania. Warto 
sobie jednak przypomnieć, jak te drogi 
wyglądały jeszcze kilka lat temu, jakie 
stwarzały zagrożenie dla kierowców i ich 
samochodów. Ale prawdziwa widoczna 

rewolucja w tej dziedzinie objęła pieszych 
użytkowników, którzy korzystają dziś z 
licznych chodników. Pamiętajmy, że to o 
tyle ważne, że drogi powiatowe, łączące 
ze sobą różne miejscowości, należą do 
najbardziej ruchliwych.
Chcę bardzo wyraźnie podkreślić, że 
byliśmy koordynatorami większości in-
westycji, ale niejedynymi ich sprawca-
mi. Do wielu z tych modernizacyjnych 
działań w ogóle by nie doszło, gdyby 
nie wsparcie samorządów gminnych. To 
doskonały przykład tego, jak ważna jest 
współpraca i ile pożytku może przynieść 
lokalnym społecznościom. Wielokrotnie 
jednym z elementów uzyskania funduszy 
zewnętrznych na modernizację dróg był 
właśnie warunek współpracy starostwa 
z samorządami gminnymi, który spełnia-
liśmy. Dziękuję wszystkim gminom, że z 
takim zrozumieniem i zaangażowaniem 
włączały się w te projekty.
Mam nadzieję, że kolejne lata przyniosą 
następne dobre wiadomości co do finan-
sowania inwestycji na drogach regionu. 
To już wiadomo – dzięki wsparciu ze źró-
deł zewnętrznych, ale i funduszy staro-
stwa i gmin, przystępujemy do gruntow-
nej modernizacji naszego powiatowego 
odcinka dawnej międzynarodowej trasy 
z Bielska do Cieszyna. Bez tych zewnętrz-
nych źródeł finansowania modernizację 
byłoby ciężko przeprowadzić naszymi 
lokalnymi siłami.
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Miniony rok przyniósł m.in. modernizację części ul. Traugutta w Czechowicach-Dziedzicach. 
Kolejny etap będzie tu realizowany w najbliższych miesiącach.
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straże nie tylko ogniowe
Cztery jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Bestwina zakończyły podsumowanie ubiegłego roku walnymi zebraniami. Była to kolejna okazja, aby 

zobaczyć, jak wielkim poważaniem lokalnych społeczności cieszą się strażacy z Bestwiny, Bestwinki, Janowic i Kaniowa.

We wszystkich zebraniach 
uczestniczyli nie tylko druho-
wie, lecz także przedstawiciele 
innych organizacji i instytucji. 
Jak wyjaśnia wójt Artur Be-
niowski, także członek OSP, 
tym samym w podsumowaniu 

rocznej pracy jednostek OSP 
wzięła udział spora reprezen-
tacja lokalnej wspólnoty. – To 
świadczy, jak strażacy są zżyci 
z miejscem, w którym mieszka-
ją i ile dla swoich sołectw robią 
– mówi wójt. Strażacy włącza-

ją się w życie sołectw, pilnując 
porządku podczas imprez, wiele 
z nich sami organizują. Pracują 
także z dziećmi i młodzieżą, or-
ganizując im czas wolny.

Najważniejszym jednak za-
daniem straży pozostaje rato-
wanie w przypadku zagrożeń. 
Podkreślano, że mimo wyso-
kich osiągnięć i okresowych 
ocen, strażacy z gminy Bestwi-
na nieustannie podnoszą swo-
je kwalifikacje. Co roku biorą 
udział w gminnych ćwiczeniach, 
które systematycznie pozwala-
ją na monitorowanie zdolności 
bojowej. W Kaniowie przypo-
mniano, że drużyna ratownictwa 
wodnego, przy udziale Marcina 
Krausa z OSP Bestwinka, zdo-
była dwa tytuły mistrza Polski. 
Z tej ostatniej jednostki wywo-
dzi się również nagrodzony na 
przeglądzie powiatowym kro-
nikarz Józef Distel.

Jeżeli już o kronikach 
mowa, to doceniono wielolet-

nią pracę Jana Oziminy z OSP 
Bestwina, którego dzieło uzna-
ne zostało za kronikę wzorcową 
na XXIII Ogólnopolskim Kon-
kursie Kronik. OSP Bestwina 
odnotowała jeszcze inne suk-
cesy. Drużyna ratownictwa 
medycznego zwyciężyła w VII 
Międzynarodowych Maltań-
sko-Strażackich Manewrach 
Ratowniczych w Szczyrku, za-
jęła też I miejsce w Manewrach 
Strzelecko-Maltańskich w Su-
chej Beskidzkiej i II miejsce 
podczas III Podbabiogórskich 
Zawodów Ratowniczo-Gaśni-
czych w Lachowicach.

W OSP Kaniów uhonoro-
wano druha Dawida Żabkę, 
który podczas urlopu uratował 
życie tonącemu wczasowiczo-
wi. Przez długi czas nikt nawet 
o tym nie wiedział, skromny 
strażak całą sprawę zachował 
dla siebie. Strażacy wystąpili 
do Prezydenta RP o przyznanie 
druhowi odznaczenia.

Zebranie w Kaniowie było 
ostatnim z cyklu walnych 
spotkań w gminie Bestwina. 
Zaproszono na nie odchodzą-
cych na emeryturę komendanta 
PSP z Bielska-Białej Adama 
Caputę i dyrektora biura Za-
rządu Wojewódzkiego Maria-
na Indekę, którym wręczono 
pamiątkowe statuetki. Z kolei 
nowy komendant miejski PSP 

Zbigniew Mizera otrzymał 
dyplom wraz z gratulacjami 
i życzeniami sukcesów. Na 
każdym z zebrań gratulowano 
również Herbertowi Szelidze 
z OSP Janowice, który został 
wiceprezesem Oddziału Po-
wiatowego ZOSP RP w Biel-
sku-Białej, pełni też funkcję 
prezesa Zarządu Gminnego 
ZOSP RP w Bestwinie. (Łu)

milion na 
informatyzacJę

Urząd Gminy Bestwina otrzymał ok. 1 mln 
zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Śląskiego na wprowadzenie cyfro-
wych usług. Wójt Artur Beniowski wyjaśnia, że 
już w przyszłym roku dla mieszkańców kontakt 
w sprawach urzędowych znacznie się uprości, 
łatwiej też zdobędą wiedzę o tym, co się w gmi-
nie dzieje i jak mogą się zaangażować w pracę 
swojej lokalnej wspólnoty.

Przygotowany przez UG Bestwina projekt 
zyskał wysokie oceny komisji, wygrywając 
z takimi dużymi ośrodkami, jak Katowice, czy 
Bielsko. Z najważniejszych zalet wprowadze-
nia cyfrowych usług wójt podkreśla właśnie 
ułatwienie dostępu do skomplikowanych nie-
raz spraw urzędowych. Każdy z mieszkańców 
będzie miał własne konto, przez które będzie 
mógł regulować swoje należności, a więc wno-
sić opłaty za nieruchomości, śmieci, czy przed-
szkola. Nowy portal będzie też służył usługą 
powiadamiania SMS-owego, np. o zagroże-
niach pogodowych.

Program zacznie być wdrażany w maju, 
w pełni zadziała w przyszłym roku. (Ł)

memoriał 
karola ryszki

Był niezwykle zaangażowanym 
działaczem sportowym, organi-
zatorem wielu imprez, propa-
gatorem aktywności fizycznej. 
– Chyba ucieszyłby się, że zor-
ganizowaliśmy kolejną imprezę 
sportową dla dzieci – mówią or-
ganizatorzy I Memoriału Karo-
la Ryszki o niedawno zmarłym 
patronie imprezy.

Organizatorzy z LKS Przełom 
Kaniów przyznają, że niewiele 
znalazłoby się osób tak zasłużo-
nych dla klubu, jak właśnie Karol 
Ryszka. Był twórcą Klubu Kibica, 
sam przed laty grał jako piłkarz, 
był gospodarzem terenów rekre-
acyjnych, organizatorem festy-
nów, kuligów, a przede wszystkim 
niestrudzonym popularyzatorem 

sportu. – Można o zasługach śp. 
Karola mówić długo, ale można 
też uczcić go organizując piłkar-
ski memoriał, poświęcony pamię-
ci naszego honorowego członka 
klubu – tłumaczą organizatorzy.

Imprezę w ostatnią sobotę lute-
go otworzył prezes klubu z Kanio-
wa, przypominając postać patrona. 
Oficjalnego otwarcia dokonał 
Wacław Ryszka, syn śp. Karola. 
Rodzina Ryszków była zresztą 
podczas Memoriału reprezento-
wana nader licznie – nie zabrakło 
również wnuków patrona rozgry-
wek: Kornela (zdobywcy dwóch 
bramek w drużynie z Kaniowa), 
Dawida i Marcina Ryszki. Mar-
cin to członek kadry narodowej 
w piłce nożnej niewidomych, były 
znakomity pływak – paraolimpij-
czyk i wędkarz.

– Pan Karol był oddany sprawie 
utrzymania zdrowia poprzez ruch, 
sport i wszelkiego rodzaju aktyw-
ność fizyczną. Jestem pewien, że 
byłby zadowolony z tego, jak wiele 
dzieci i młodzieży z jego rodzin-

nych stron angażuje się w uprawia-
nie różnych dyscyplin sportowych 
– mówi wójt gminy Bestwina Ar-
tur Beniowski, który ze zmarłym 
Karolem Ryszką miał okazję wie-
lokrotnie współpracować.

Udział w turnieju wzięły ekipy 
LKS Przełom I i II, KS Górnik 
Brzeszcze, Orzeł Kozy i młodzi-
cy z Kaniowa. Rozegrano łącznie 
sześć spotkań w ramach turnieju 
zasadniczego i jeden mecz mło-
dzików zakończony wynikiem 
2:2. Po zakończeniu rozgrywek 
najlepszy okazał się LKS Przełom 
I, po nim KS Górnik, następnie 
LKS Orzeł oraz LKS Przełom 
II. Nagrody wręczali wójt Artur 
Beniowski, prezes LKS Prze-
łom Kaniów Grzegorz Wieczo-
rek i Wacław Ryszka. Królem 
strzelców został Szymon Brańka 
z Górnika Brzeszcze, zdobywca 
8 goli, najlepszym zawodnikiem 
wybrano Marcina Janusza z Prze-
łomu, zaś najlepszym bramkarzem 
– zawodnika przebywającego na 
testach w miejscowym klubie. (R)
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7. miejsce

w województwie śląskim spośród ok. 900 jednostek oSP zajęła 
w ub.roku jednostka z Kaniowa pod względem wpływu z 1 
proc., jaki każdy podatnik może przeznaczyć na organizację 
społeczną. Warto też dodać, że jednostka w Janowicach liczy 
38 czynnych strażaków i aż 98 członków wspierających, zaś do 
oSP bestwina należy 30 pań. Z kolei 25 młodymi adeptami może 
pochwalić się Młodzieżowa drużyna Pożarnicza z oSP bestwinka. 
Członkiem tej jednostki od 60 lat jest Sebastian Wawerczyk, 
którego doceniono nadając mu godność członka honorowego. 
druh Remigiusz Żurowski z oSP bestwina w ub.roku do akcji 
ratowniczo-gaśniczych wyjeżdżał 40 razy. Jednostki z gminy 
bestwina czyniły to łącznie 86 razy, co świadczy o dużym 
bezpieczeństwie na terenie powiatu bielskiego i gminy.

straż w liczBach

artur Beniowski,
wójt gminy Bestwina:

Możemy być dumni, że w regio-
nie, który przecież słynie ze swoich 
ochotniczych straży pożarnych, na-
sze jednostki nieustannie należą do 
najlepszych. Co szczególnie warto 
podkreślić, te osiągnięcia strażaków 
przekładają się na bezpieczeństwo 
wszystkich mieszkańców naszej 
gminy. O wysokim przygotowaniu 
świadczy to, że każda z jednostek 
należy do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Jednocześnie, 
co też jest warte uwagi, nasi strażacy pełnią swoją wymagającą służbę 
bezpłatnie, sami bowiem zrezygnowali z pobierania przysługującego im 
ekwiwalentu. Mają świadomość, że są częścią naszej gminnej społecz-
ności, nic dziwnego, że cieszą się nieodmiennie społecznym zaufaniem.
To będzie procentowało także w przyszłości. Widoczni w życiu naszej 
gminy i powszechnie szanowani strażacy powodują również zaintere-
sowanie służbą wśród najmłodszych. I zdarza się tak coraz częściej, że z 
młodych strażaków, przygotowujących się w Młodzieżowych Drużynach 
Pożarniczych, kolejne roczniki prawie w całości wstępują do służby 
bojowej.
Coroczne zgromadzenia jednostek strażackich to coraz częściej okazja 
nie tylko do podsumowania mijającego okresu działalności. To także 
spotkanie całej sołeckiej społeczności. Sale na wszystkich zebraniach 
były pełne, oprócz druhów w służbie czynnej, każda z jednostek ma 
sporo członków wspomagających. To świadectwo, że tak, jak strażacy 
dobrze służą swoim sołectwom, tak też mieszkańcy chcą się strażakom 
odwdzięczyć.

Strażacy z gminy Bestwina regularnie przeprowadzają ćwiczenia, podnoszące ich kwalifikacje.

W piłkarskim Memoriale w Kaniowie wystąpiło pięć drużyn.
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słoneczna gmina Jasienica
Jasienica rozpoczyna realizację dużego programu 

ekologicznego – wykorzystania energii słonecz-

nej w gospodarstwach domowych mieszkańców.

Projekt nosi nazwę „Sło-
neczna Gmina Jasienica” i ma 
polegać na dofinansowaniu 
montażu paneli słonecznych 
na budynkach mieszkalnych. 
Pieniądze na dofinansowa-
nie w 79 proc. wszystkich 
kosztów instalacji domowej, 
pochodzić mają z Regional-
nego Programu Operacyjnego 
dla Województwa Śląskiego 
2016-2020, Jasienica zabiega 
o ok. 3 mln zł. Dzięki tej kwo-
cie będzie można w tym roku 
dopomóc finansowo około 
110 gospodarstwom domo-
wym.

Ilu dokładnie,  będzie 
wiadomo po dokonaniu ana-
lizy złożonych wniosków, 
w których zainteresowani 
programem mieszkańcy okre-
ślili skalę zapotrzebowania na 
energię. Jak wyjaśnia wójt Ja-
sienicy Janusz Pierzyna, dla 
przeciętnego gospodarstwa 
domowego całkowicie wystar-
czy instalacja, dostarczająca 3 
kW energii. Ale w niektórych 
przypadkach prądu zużywa się 
więcej i wtedy bardziej ko-

rzystny będzie montaż więk-
szej instalacji, dostarczającej 5 
kW, a więc też droższej.

Wkrótce  będzie  więc 
znane zapotrzebowanie na 
odpowiednie instalacje fo-
towoltaiczne i wtedy Urząd 
Gminy Jasienica ogłosi prze-
targ, dostosowany do tych po-
trzeb.

Wśród warunków przystą-
pienia do programu znalazła 
się lokalizacja budynku na 
terenie gminy Jasienica, pa-
nele nie będą też montowane 
na dachach pokrytych eter-
nitem, a nowo wybudowane 
obiekty muszą zostać zasie-
dlone najpóźniej do końca 
tego roku.

Koszt instalacji nie jest 
mały, dla urządzenia o mocy 
3 kW może wynieść ok. 19 
tys. zł. Jak szacują w Urzę-
dzie Gminy Jasienica, panele 
pozwoliłyby jednak na roczną 
oszczędność na prądzie kwoty 
bliskiej 1,3 tys. zł. To ozna-
cza, że w niespełna cztery, 
pięć lat inwestycja zostałaby 
spłacona. (Łu)

gmina jaSienica

Xiii turnieJ halówki
Wszystkie osiem szkół 

podstawowych z terenu gminy 
Jasienica wzięły udział w tur-
nieju halowej piłki nożnej, 
którego główną nagrodą był 
Puchar Wójta Gminy Jasienica 
Janusza Pierzyny.

Zawody rozegrano na sali 
gimnastycznej Zespołu Szkol-
no-Przedszkolnego w Grodź-
cu. – Cieszę się, że z taką 
ochotą garniecie się do piłki 
nożnej i na tym polu osią-
gacie coraz lepsze rezultaty. 
Tym bardziej jest to powód 
do radości, bo właśnie z my-
ślą o was, o waszym rozwoju 
i o realizacji waszych spor-
towych pasji, od wielu lat 

w gminie Jasienica rozwijamy 
bazę sportową – mówił wójt 
gminy Jasienica, inaugurując 
turniej. Rywalizację tradycyj-
nie rozpoczęto od pojedynku 
na rzuty karne, na który wójt 
wyzwał bramkarzy wszyst-
kich reprezentacji. Wygra-
li bramkarze.

Drugi rok z rzędu dru-
żyna futsalistów ze szkoły 
w Mazańcowicach wywal-
czyła Puchar Wójta Gminy Ja-
sienica. Walka rozgrywała się 
w dwóch grupach. W pierw-
szej walczyły ze sobą druży-
ny z Świętoszówki, Rudzicy, 
Międzyrzecza i Iłownicy, 
w drugiej – z Jasienicy, Grodź-

ca, Wieszcząt i Mazańcowic. 
Rozegrano po 12 meczów 
w obu grupach w systemie 
„każdy z każdym”, które wy-
łoniły cztery najlepsze druży-
ny: Rudzicę, Międzyrzecze 
oraz Jasienicę, Mazańcowice. 
Wśród nich rozegrała się fina-
łowa walka o Puchar Wójta 
i medale. Po kolejnych dwóch 
zaciętych meczach I miejsce 
i Puchar Wójta Gminy Jasie-
nica zdobyła reprezentacja 
Mazańcowic, II – drużyna 
z Międzyrzecza, zaś III – za-
wodnicy reprezentujący Ru-
dzicę.

Puchar, medale, dyplomy 
oraz nagrody dla wszystkich 
uczestników ufundowane 
zostały przez Gminę Jasie-
nica. (uGJ)

więceJ mieJsca na postóJ 
koło kościoła

Duży i utwardzony plac, na 
którym będzie można par-
kować samochody, powstaje 
obok kościoła katolickiego 
w Jasienicy.

Plac postojowy powstaje 
naprzeciw wejścia do ko-
ścioła św. Jerzego w miejscu 
ogrodu. Działkę w ub.roku 
zakupił Urząd Gminy Ja-
sienica z myślą właśnie 
o stworzeniu tutaj utwardzo-
nego placu.

– To bardzo ruchliwa 
część Jasienicy. I to nie tyl-
ko w niedziele, kiedy miesz-

kańcy przyjeżdżają na msze 
święte, ale także za sprawą 
innych ceremonii, jak np. 
pogrzeby na tutejszym cmen-
tarzu, czy śluby. Często więc 
w tym rejonie brakowało 
miejsca na pozostawienie 
samochodu. Plac, na którym 
na chwilę będzie można za-
parkować auto, rozwiąże ten 
problem – wyjaśnia wójt gmi-
ny Jasienica Janusz Pierzyna.

Budowa już się rozpo-
częła, wierzchnią warstwę 
żyznej ziemi przewieziono 
na działkę rolniczą w innym 
miejscu Jasienicy. Prace 

obejmą przebudowę wlotu 
ul. Rodzinnej do ul. Kościel-
nej w ten sposób, aby wjazd 
na główną drogę był bardziej 
bezpieczny. Ul. Kościelna 
w tym miejscu zostanie też 
poszerzona na odcinku 44 
metrów, co również zwięk-
szy bezpieczeństwo, przede 
wszystkim pieszych. Sam 
plac o powierzchni blisko 
10 arów będzie utwardzony 
kostką brukową.

Prace potrwają najpóź-
niej do końca maja. Koszt 
inwestycji ma wynieść po-
nad 240 tys. (uGJ)Jak co roku rywalizacja na parkiecie była bardzo zacięta.
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instrumenty  
Z WYOBRAŹNIĄ

Instrumenty powstałe 
z wyobraźnią – takie przy-
rządy do grania zbudowali 
uczniowie mazańcowickiej 
szkoły z pustych opakowań 
różnego rodzaju.

Te niezwykłe instrumen-
ty wykonali uczniowie klas 
2 c i 2 d Zespołu Szkolno-
-Przedszkolnego w Ma-
zańcowicach. Wśród nich 
znalazły się gitary, akor-
deony, grzechotki, tambu-
ryn, trójkąt, multanki, czy 
bębenki. Wszystkie zostały 
wykonane z pustych opako-
wań po różnych produktach: 
chusteczkach higienicznych, 
pudełkach, puszkach, płynie 
do prania, papierowych tale-
rzykach.

Co równie ważne, na 
części instrumentów można 
rzeczywiście grać. Wycho-
wawczyniom klas, Izabeli 
Jasek oraz Darii Łukaszew-
skiej, zależało, aby poprzez 
stworzenie instrumentów 
z pustych opakowań i wy-
dobytych z nich dźwięków 
uwrażliwić dzieci na mu-
zykę, kształtować wrażli-
wości uczniów na barwy 
dźwięków, poczucie rytmu, 
rozwijać ich wyobraźnię 
muzyczną. W ten sposób 
instrumenty, wykonane 
przez dzieci przy niewiel-
kiej pomocy ich rodziców, 
służą edukacji muzycznej. 
Efekty ich prac wystawiono 
w szkolnej bibliotece. (R)

Własnoręcznie zrobione instrumenty, czyli plastyka i muzyka w jednym.
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Janusz pierzyna,
wójt gminy Jasienica:

Dofinansowanie inwestycji, związa-
nych z instalacją paneli fotowolta-
icznych na posesjach prywatnych, 
pozwoli na uzyskanie oszczędności w 
budżetach domowych naszych miesz-
kańców. Jednocześnie program ma 
także cele ekologiczne, ograniczenia 
niskiej emisji.
Dużo w czasie tego sezonu grzewczego mówiło się o smogu i sposobach 
walki z nim. Naszym zdaniem wprowadzenie na wielką skalę instalacji 
do pozyskiwania odnawialnej energii ze słońca będzie jednym z waż-
nych elementów ograniczenia niskiej emisji w naszej gminie, a tym 
samym poprawy jakości powietrza.
Liczymy też, że tak duża liczba paneli umożliwi sprzedaż firmom ener-
getycznym wytworzonego prądu w szczególnie słonecznych okresach, 
w których zapotrzebowanie na prąd przez gospodarstwa domowe nie 
będzie tak wielkie. Chcę podkreślić, że wiele elementów tego projektu 
jest nowatorskich. Zależy nam, aby przetestować systemowe rozwiąza-
nia finansowania i użytkowania instalacji fotowoltaicznych.
Jeżeli program będzie cieszył się zainteresowaniem, zapewne będziemy 
chcieli go kontynuować w następnych latach.

Panele słoneczne z rok na rok stają się coraz bardziej efektywne.
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Prace przy budowie placu zakończą się w maju.
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stacJa pomiarów i społeczna świaDomość
Stację monitorowania jakości powietrza zakupi wkrótce Urząd Gminy Jaworze, w najbliższym czasie też ma być gotowy program dofinansowania do wymiany 

kotłów. – Nie uda się jednak skutecznie zwalczyć smogu bez odpowiedniego nastawienia samych mieszkańców. Ale pod tym względem jest już chyba dużo 

lepiej, niż dotychczas – mówi wójt Radosław Ostałkiewicz.

W tym sezonie grzewczym 
cały region ogarnęła niska 
emisja, a normy pyłów zawie-
szonych często wielokrotnie 
zostały przekroczone. Sprzyjał 
temu zarówno mróz, jak i bez-
wietrzna pogoda. – Położenie 
Jaworza sprawia, że wiatr 
rozwiewa dymy, ale to prze-
cież nie oznacza, że problem 
niskiej emisji tym samym zni-
ka. Liczymy, że przy udziale 
samych mieszkańców uda się 
go kompleksowo rozwiązać – 
mówi Radosław Ostałkiewicz.

W najbliższych tygodniach 
Urząd Gminy zakupi i zain-
staluje stację pomiarów jako-
ści powietrza. – Nie wiemy 
bowiem, jaka jest skala tego 
problemu na naszym terenie. 
Najbliższe dane pomiarowe 
pochodzą z Bielska, gdzie 
jednak są trochę inne warunki 
– wyjaśnia wójt. Stacja zacznie 

działać w połowie roku, dane 
będą dostępne w Internecie. 
O szkodliwości palenia najgor-
szej jakości opałem informują 
też ulotki, które wraz z wyka-

zem gminnych podatków do 
zapłaty trafią do każdego domu 
w Jaworzu.

Poważniejszym wyzwa-
niem będzie jednak program 

wymiany kotłów. Jak dokład-
nie będzie wyglądał, zależy 
od tego, czy uda się pozyskać 
dofinansowanie z narodowego 
lub wojewódzkiego funduszu 
ochrony środowiska. Wójt za-
powiada jednak, że nawet bez 
wsparcia ze źródeł zewnętrz-
nych Gmina Jaworze wy-
dzieli ze swego budżetu pulę 
na dofinansowanie wymiany 
pieców. Dofinansowanie do 
50 proc. wszystkich kosztów 
obejmie jednak tylko kotły 
opalane gazem lub podobnym 
ekologicznym paliwem. Praw-
dopodobnie dopuszczalne będą 
także kotły na węgiel, ale jedy-
nie 5 klasy. To urządzenia, któ-
re zachowują nie tylko normy 
emisji pyłów, ale jednocześnie 
wysokiej wydajności i przede 
wszystkim nie da się w nich 
palić śmieciami, czy złej ja-
kości węglem. (Łu)

gmina jawoRze

Położenie Jaworza sprawia, że wiatr rozwiewa dymy, ale władze miejsco-
wości nie lekceważą problemu niskiej emisji.
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ostałkiewicz,
wójt gminy Jaworze:

Żadna gmina w Polsce nie jest w sta-
nie sama poradzić sobie z problemem 
likwidacji zanieczyszczeń z domowych 
kotłowni, nawet, gdyby w całości sfi-
nansowała ich wymianę. Potrzebne 
są rozwiązania systemowe, problem 
leży bowiem w wykorzystywanym pa-
liwie. Liczę, że zostanie wprowadzony zakaz sprzedaży najgorszej 
jakości opału. Tak jest już w Czechach, gdzie problem niskiej emisji 
ma dużo mniejszą skalę.
W rzeczywistości najwięcej zależy od samych mieszkańców. Ale 
mam wrażenie, że przez kilka ostatnich lat wzrosła świadomość 
tego problemu. Na pewno przyczyniły się do tego alarmy smo-
gowe, które w ostatnich miesiącach nie schodziły z głównych in-
formacji dnia. Mam więc nadzieję, że przy wsparciu finansowym 
mieszkańcy będą decydować się nawet na droższe paliwo, aby 
wyeliminować z naszego regionu szkodliwą dla zdrowia niską 
emisję. Dla nas to szczególnie ważne, biorąc pod uwagę, że cały 
czas dążymy, aby uczynić z naszego Jaworza miejscowość w pełni 
uzdrowiskową.

tulipany Dla gospoDyń

Tradycyjnie przy oka-
zji Dnia Kobiet odbyło się 
spotkanie członkiń Koła 
Gospodyń Wiejskich nr 1 
w Jaworzu. Udział w nim 
wziął również wójt gminy 
Radosław Ostałkiewicz, wrę-
czając wszystkim obecnym 
paniom kwiaty.

Wzorem poprzednich lat 
spotkanie miało charakter 
sprawozdawczo-wyborczy. 
W sali Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Jaworzu członki-
nie Koła podsumowały swoje 
ostatnie inicjatywy, poinfor-
mowały także o najbliższych 
planach, podtrzymując chęć 
aktywnych działań w jawo-
rzańskiej społeczności. – Na-
sze gospodynie dbają przede 
wszystkim o kultywowanie 
tradycji i integrację lokalne-
go środowiska. Ich zaanga-
żowanie bardzo pomaga przy 
okazji gminnych wydarzeń 
– mówi wójt Jaworza Rado-
sław Ostałkiewicz.

W imieniu władz samo-
rządowych Jaworza wójt 

podziękował członkiniom 
tutejszego KGW nr 1 za ich 
pracę na rzecz gminy. Każda 
z pań otrzymała tulipan oraz 
życzenia na Dzień Kobiet. 
– Doceniamy to, co jawo-
rzańskie gospodynie robią 
w społecznej działalności. 
Życzymy im dobrego zdro-
wia, wytrwałości i sił do tego, 
by dalej z radością i zapałem 
realizowały swoje pasje oraz 
pomysły – dodaje wójt Ostał-
kiewicz.

Koło Gospodyń Wiej-
skich nr 1 w Jaworzu, jak 
mówią jego członkinie, jest 
dobrowolną i samorządną 
organizacją, która skupia 
mieszkanki gminy. Do naj-
ważniejszych zadań Koła 
należy m.in. obrona praw 
i reprezentowanie interesów 
kobiet wiejskich i ich rodzin, 
prowadzenie działań na rzecz 
poprawy warunków życia 
i pracy kobiet, a także wkład 
w rozwój życia kulturalnego, 
oświatowego, turystycznego 
i społecznego Jaworza. (MA)

czarni zmierzaJą po awans
Z dużą przewagą punktową 
przystępują końcem marca 
piłkarze GKS Czarni Jawo-
rze do rundy wiosennej klasy 
A w podokręgu bielskim. Za 
kilka tygodni klub świętować 
może awans na szczebel ligi 
okręgowej, do czego w Jawo-
rzu są przygotowani.

Jesienią jaworzanie zdomi-
nowali a-klasowe rozgrywki: 
wygrali aż dwanaście meczów, 
tylko w jednym podzielili się 
punktami z przeciwnikiem. 
Dzięki tak skutecznej posta-
wie GKS wypracował sobie 
aż 13 punktów przewagi nad 
konkurentami – ekipami KS 
Bestwinka i Sokoła Buczko-
wice. – Przewaga, jaką mamy 
na półmetku sezonu nie może 
nas uśpić. Musimy dalej ciężko 
pracować, bo dążymy do pod-

noszenia poziomu sportowego 
w perspektywie gry na wyższym 
poziomie ligowym – mówił nam 
krótko po finiszu znakomitej 
rundy jesiennej trener lidera 
klasy A Tomasz Duleba.

Temat całkiem prawdopo-
dobnych występów w „okrę-
gówce” w sezonie 2017/2018 
przewijał się podczas uroczy-
stego spotkania społeczności 
osób skupionych wokół klubu 
z Jaworza, jakie odbyło się 
końcem lutego. Władze klubu 
skierowały podziękowania dla 
swoich sponsorów i partnerów, 
głównie lokalnych dobrodzie-
jów i sympatyków. Wolę 
kontynuowania współpracy, 
zmierzającej do rozwoju GKS 
Czarni, zadeklarował wójt 
gminy Radosław Ostałkiewicz, 
kibicujący piłkarzom na więk-
szości meczów jaworzańskiej 

drużyny. Podkreślił, iż na ten 
rok dla klubu przewidziane zo-
stało ze środków budżetowych 
gminy wsparcie finansowe na 
poziomie ponad 80 tys. zł. – 
Pieniądze te są bardzo dobrze 
zagospodarowane, bo przyczy-
niają się do rozwoju działalno-
ści klubu w zakresie szkolenia 
młodych adeptów piłki nożnej 
– mówi wójt Jaworza. – Aka-
demia, która funkcjonuje przy 
ścisłej współpracy z klubem 
liczy ponad 70 dzieci już od 5. 
roku życia. Zainteresowanie 
zajęciami jest duże, co w per-
spektywie przyszłych lat ma 
bardzo istotne znaczenie – do-
daje Radosław Ostałkiewicz.

Latem, o ile piłkarze z Jawo-
rza zachowają przewagę w tabeli 
i zdobędą mistrzostwo w klasie 
A, okazji do świętowania awan-
su nie zabraknie. W połowie 

czerwca zaplanowano piknik 
piłkarski w Jaworzu, podobne 
wydarzenie zakończy okres 
wakacyjny. Klub kontynuował 
będzie natomiast stawianie na 
wychowanków, stopniowo da-
jąc szansę gry najzdolniejszym 
juniorom. – Ten klub żyje i idzie 
do przodu, więc wszystkich ja-
worzan mogę zachęcić tylko do 
wspierania go. Bo „Czarni” to 
takie nasze lokalne barwy naro-
dowe – uśmiecha się wójt Ostał-
kiewicz.

Pierwszy wiosenny mecz 
o punkty ligowe jaworzanie 
rozegrają już w sobotę 25 mar-
ca o godzinie 14. Na własnym 
boisku GKS podejmie zespół 
Beskidu Godziszka. Tydzień 
później podopiecznych trenera 
Duleby czekają lokalne derby 
z Zaporą w Wapienicy. (MAN)
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Panie z Koła Gospodyń Wiejskich świętujące Dzień Kobiet otrzymały od 
wójta Radosława Ostałkiewicza okazałe tulipany.
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Drużyna z Jaworza, która jesienią nie przegrała żadnego ligowego meczu, już wkrótce przystąpi do a-klasowej rundy wiosennej.
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Wyróżnienia dla szesnastu wszechstronnie uzdolnionych mło-

dych osób z gminy Kozy przyznał wójt Krzysztof Fiałkowski pod-

czas uroczystej gali, jaka odbyła się 3 marca w Pałacu Czeczów.

Wzorem poprzednich lat wyróż-
nienia wójta gminy Kozy trafiły do 
młodych kozian, którzy nie prze-
kroczyli 25. roku życia, a realizując 
pasje lub obowiązki wyróżniają się 
w swoim środowisku konsekwencją 
działania, pokonują rozmaite barie-
ry i tworzą tym samym wartościowe 
wzorce zachowań. Nominowanych 
do wyróżnień mogły zgłaszać insty-
tucje samorządowe z gminy Kozy, 
organizacje zrzeszające młodzież 
oraz stowarzyszenia, mające siedzi-
by na terenie miejscowości. Każdy 
z podmiotów miał możliwość wska-
zania po jednym kandydacie w trzech 
kategoriach tematycznych – kultura 
i sztuka, pasja oraz człowiek. W ten 
sposób wyłonione zostały młode 
osoby uzdolnione wokalnie, tanecz-
nie, plastycznie, czy edukacyjnie, 
angażujące się społecznie, bądź 
osiągające sukcesy w różnych dys-
cyplinach sportowych.

Wójt Krzysztof Fiałkowski przypo-
mina, że wydarzenie nawiązuje w swej 
idei do tradycji wpisu „Semper Melior 
– zawsze lepszy”, zawartego w herbie 
Czeczów, dawnych właścicieli Kóz. 
– Młodzież należy dziś do pokolenia, 
które ma wiele możliwości. Cieszy 
szczególnie, gdy takie osoby potrafią 
je właściwie wykorzystać. Są przy 
tym wrażliwe i wyrastają na dobrych 
ludzi – tłumaczy wójt gminy Kozy. – 
Co roku nagradzamy kilkunastu mło-
dych i zdolnych kozian. Dla każdego 
z nich to zaszczyt, ale i motywacja, 
a nawet taki życiowy drogowskaz na 
przyszłość – dodaje wójt Fiałkowski.

Podczas uroczystości w Pałacu 
Czeczów każdy wyróżniony otrzymał 
imienną statuetkę i list gratulacyjny. 
Dodatkowo z szesnastoosobowego 
grona uhonorowane zostały trzy oso-
by, po jednej z danej kategorii. Byli 
to Anna Dudziak, Weronika Więcek 
oraz Krzysztof Piekarczyk. (RAF)

gmina kozy

spotkanie z mieszkańcami
W środę 5  kwietn ia 

z mieszkańcami gminy Kozy 
spotka się wójt Krzysztof 
Fiałkowski. – To okazja, aby 
dowiedzieć się więcej o bie-
żących działaniach w gminie 
i najbliższych planach – tłu-
maczy wójt.

Podobne spotkania od-
były się w Kozach w po-
przednich latach, również 
w pierwszej połowie roku 
kalendarzowego, groma-
dząc sporo kozian. Jak mówi 
wójt Krzysztof Fiałkowski, 
to właściwy czas na tego 
rodzaju dialog z mieszkań-
cami. Uchwalony jest już 
wówczas budżet, znane są 
więc dokładne plany gminy 
na cały rok. – Przekazuje-

my mieszkańcom wszystkie 
istotne dla nich informacje, 
które dotyczą naszej gminy. 
Warto zadbać o ich pełną 
wiedzę, bo spraw ważnych 
nie brakuje – wyjaśnia wójt 
gminy Kozy.

Spotkanie zaplanowane 
na 5 kwietnia rozpocznie 
się o godzinie 18 w sali wi-
dowiskowej Domu Kultury. 
W planie jest m.in. wystą-
pienie wójta z przedstawie-
niem zadań zrealizowanych 
w ub.roku, przybliżenie 
tematów bieżących, jak np. 
inwestycji budowy przed-
szkola i posterunku policji, 
czy wskazanie perspektyw 
i kierunków rozwoju gminy 
na najbliższe lata. (R)

koziańskie semper melior

piłkarski puchar
Zimowym turniejem 

w hali Centrum Sportowo-
-Widowiskowego w Kozach 
rozpoczęła się kolejna odsło-
na piłkarskich zmagań o Pu-
char Wójta Gminy Kozy.

Impreza piłkarska dla 
młodych adeptów futbolu 
odbywała się już w poprzed-
nich trzech latach, na stałe 
wpisała się więc w sporto-
wy kalendarz gminy. – Nasi 
zawodnicy, ale także przy-
należący do klubów w oko-
licznych miejscowościach, 
mają szansę, by sprawdzić 
się na tle rówieśników. Przy 
okazji spędzają czas aktywnie 
i z dużą radością przybywają 
na kolejne turnieje – wyjaśnia 
wójt Krzysztof Fiałkowski.

W tegorocznym turnieju 
inaugurującym cykl piłkar-
ski „Cztery pory roku” naj-

lepiej wypadli piłkarze LKS 
Pasjonat Dankowice, którzy 
nie przegrali żadnego meczu, 
remis notując jedynie w rywa-
lizacji z młodszym z zespołów 
UKS Dwójka Kozy. Miejsco-
we drużyny – odpowiednio 
z rocznika 2004 i 2005 – zna-
lazły się w końcowej tabeli na 
kolejnych stopniach podium. 
Lokaty 4. i 5. przypadły za-
wodnikom LKS Pionier Pisa-
rzowice i LKS Groń Bujaków.

Najlepszymi piłkarzami 
turnieju uznano kozian – Szy-
mona Wójcika i Piotra Koło-
dziejczyka oraz bramkarza 
Kamila Sołczykiewicza, zaś 
królem strzelców z 10 golami 
został inny z podopiecznych 
UKS Dwójka Kacper Łu-
kasik. Po zakończeniu roz-
grywek wójt gminy wręczył 
statuetki i nagrody. (R)

kanalizacJa w planach
Gmina Kozy czyni starania, 
by kolejne jej rejony zostały 
w najbliższych latach objęte 
siecią kanalizacji sanitarnej. 
Rozpoczęcie prac uzależnio-
ne jest od pozyskania środ-
ków unijnych, o które gmina 
aktualnie wnioskuje.

Dwa zadania  przewi -
d z i a n e  n a  t e r e n i e  K ó z 
obejmuje wniosek o dofinan-
sowanie budowy kanalizacji 
ze środków Unii Europej-
skiej. Pierwsze dotyczy rejo-
nu Kolektora Czerwonka, od 
północnej granicy gminy do 
torów PKP, rejon ulicy Dol-
nej. Kolejne wiąże się z po-
wstaniem sieci na obszarze 
Krzemionek, Małych Kóz, 
Starego Dworu i Wróblowic. 
Łącznie daje to blisko 33 
kilometry nowej sieci wraz 
z trzema pompowniami.

Na przygotowanie stosow-
nego wniosku i studium wyko-
nalności budowy sieci gmina 
przeznaczyła środki budżeto-
we, a zgodę na zabezpieczenie 
pieniędzy na wkład własny 
w Wieloletniej Prognozie Fi-
nansowej Gminy Kozy wyra-
zili radni podczas lutowej sesji. 
Dofinansowanie zewnętrzne, 
jakie samorząd zamierza po-
zyskać, stanowiłoby ponad 60 
procent kosztów kwalifikowa-
nych planowanej inwestycji. – 
To ogromne przedsięwzięcie, 
do którego przygotowywali-
śmy się od kilku lat. Trwały 
w tym czasie przede wszyst-
kim opracowania niezbędnych 
dokumentów i projektów. 
Zdajemy sobie sprawę, że 
mieszkańcy rejonów obję-
tych inwestycją bardzo na nią 
wyczekują. A z perspektywy 
gminy to największe i najkosz-

towniejsze zadanie w jej histo-
rii, ale też mające niebagatelne 
znaczenie dla dalszego rozwo-
ju – mówi wójt gminy Kozy 
Krzysztof Fiałkowski.

Wójt  przypomina,  że 
w ostatnich latach sieć ka-
nalizacji sanitarnej została 
w Kozach rozbudowana i ma 
obecnie długość ok. 79 km. 
Jak dodaje, nie byłoby to 
możliwe bez przeznaczenia 
na ten cel środków własnych, 
ale i aktywnego udziału gmi-
ny w otwartych konkursach na 
pozyskanie funduszy. Gmina 
podjęła ponadto szereg istot-
nych działań, które dopro-
wadziły m.in. do otrzymania 
zwrotu dużej części nakładów 
poniesionych na modernizację 
oczyszczalni w Pisarzowicach, 
gdzie kierowane są ścieki, wpi-
sania aglomeracji Pisarzowi-
ce do Krajowego Programu 

Oczyszczania Ścieków Komu-
nalnych, czy ustanowienia po-
średniej strefy ochronnej ujęcia 
wody w Oświęcimiu.

– Wszystko to było nie-
zbędne, aby starać się teraz 
o środki unijne na kanalizowa-
nie kolejnych obszarów naszej 
gminy, a tym samym kontynu-
ować inicjatywy wpisujące się 
w szeroko rozumianą ochro-
nę środowiska – tłumaczy 
wójt Fiałkowski.

W przypadku pozytyw-
nego rozpatrzenia wniosku 
i otrzymania dofinansowania, 
co powinno nastąpić w dru-
giej połowie tego roku, roz-
poczęcie inwestycji planuje 
się w 2018 r. Realizacja po-
zwoli w perspektywie kilku 
lat przyłączyć do sieci ka-
nalizacyjnej 800 budynków, 
w których mieszka niespełna 
3 tys. osób. (MAN)
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wyróżnienia „semper melior”  
za rok 2016 otrzymali:

KATEGoria kultura i sztuka
Emilia Malarz – miłośniczka sztuki słowa, laureatka 
wielu konkursów literackich,
Paulina Sanetra – młoda wokalistka, śpiewała w 
jazz clubie Metrum w Bielsku, można odnaleźć ją 
też w serwisie internetowym Youtube,
Stanisław Łopadczak – gimnazjalny aktywista, 
wolontariusz, aktor, krasomówca, animator i lektor,
Anna Dudziak – tancerka i wokalistka, która ma za 
sobą występ w krakowskiej Piwnicy pod Baranami 
oraz w warszawskim TeatRZE MuZYCZNYM „Roma”.

kategoria pasja
Wojciech Gąsiorek – jego pasją jest judo, a zasady 
fair play przenosi na życie codzienne,
Weronika Więcek – pływaczka, która trenuje od 
kilku lat, a ma już na koncie ponad 50 medali,
Michał Borowiec – gra w badmintona i odnosi sukce-
sy turniejowe pojedynczo, w deblu oraz w mikście,
Patryk Babula – nieprzeciętny umysł ścisły, „Mistrz 
Logicznego Myślenia”, laureat wielu konkursów o 
zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym,
Karolina Maga – dziennikarka z zacięciem plastycz-
nym, redaktor naczelna portalu „Bliżej Siatkówki”,
Alan Bogusz – szachista, reprezentant Polski na 
Mistrzostwach EuroPY JuNIORÓW W PRADZe.

kategoria człowiek
Bartosz Oczko – aktywny i przykładny przewod-
niczący klasy, szkoły i drużyny piłkarskiej, jest w 
składzie podstawowym odnoszącego sukcesy klubu 
uKS „Dwójka”,
Kinga Hałat – aktywna społecznie i uzdolniona 
plastycznie, laureatka licznych konkursów oraz 
miłośnik i hodowca różnych zwierząt,
Emilia Wróbel – wolontariuszka, propagatorka akcji 
typu adopcja na odległość, czy „Szlachetna Paczka”,
Krzysztof Piekarczyk – wybitny gimnazjalista ze 
średnią ocen 5,8, finalista prestiżowych konkursów 
matematycznych,
Weronika Pierniak – aktywistka na rzecz tolerancji, 
otwartości i szacunku do życia, wolontariuszka,
Aleksander Buczak – harcerz i lokalny działacz 
społeczny, autor strony internetowej promu-
jącej walory turystyczne i kulturalne miejsco-
wości.

Wójt Krzysztof Fiałkowski i przewodnicząca Rady Bożena Sadlik uhonorowali młode osoby z gminy 
Kozy, które realizują swoje pasje i wykazują się licznymi talentami oraz pozytywnymi cechami.

Obecnie sieć kanalizacyjna w Kozach liczy 79 km.
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gmina wilamowice

marian trela,
burmistrz Wilamowic:

To kolejna inwestycja na terenie na-
szej gminy, która doskonale wpisuje 
się w stwarzanie odpowiednich wa-
runków do uprawiania sportu i szero-
ko pojętej rekreacji dla mieszkańców 
Wilamowic, ale i pozostałych sołectw.
W naszych miejscowościach funkcjo-
nują od lat z powodzeniem mocno 
oblegane boiska sportowe. Stopniowo utworzyliśmy także specjalne 
siłownie zewnętrzne, umożliwiające aktywne spędzanie czasu osobom 
w różnym wieku. Brakowało nam jednak bazy do konkurencji lekko-
atletycznych, które przecież sprzyjają wszechstronnemu rozwojowi i 
budowaniu ogólnej sprawności.
Z obiektów przy boisku piłkarskim w Wilamowicach bez wątpienia sko-
rzystają uczniowie tutejszej szkoły. Będą one jednak na tyle atrakcyjne 
i nowoczesne, że posłużą także innym naszym placówkom, czy klubom 
sportowym. Nie zamykamy jednocześnie w żaden sposób dostępu dla 
samych mieszkańców. Kompleks lekkoatletyczny będzie dla nich jedną 
z opcji na zdrowe i aktywne spożytkowanie wolnego czasu.

inwestycJa w lekką atletykę
Jeszcze w tym roku przy boisku sportowym LKS Wilamowiczanka rozpocznie się budowa infrastruktury 

lekkoatletycznej, która służyć będzie wszystkim mieszkańcom. Gmina pozyskała na ten cel dofinansowa-

nie zewnętrzne.

Kompleks rekreacyjny 
w Wilamowicach składał się 
dotychczas z boiska piłkar-
skiego, siłowni zewnętrznej 
i placu zabaw, a także nie-
wielkiego zaplecza. W naj-
bliższych miesiącach zostanie 
rozbudowany o infrastrukturę 
służącą konkurencjom lek-
koatletycznym. W ramach 
zaplanowanej inwestycji prze-
widziano powstanie czteroto-
rowej bieżni o długości 110 
metrów z nawierzchnią poli-
uretanową, przeznaczoną do 
zawodów biegowych, skoczni 
do skoku w dal i skoku wzwyż 
oraz rzutni do pchnięcia kulą. 
Dodatkowo zakupiony będzie 
niezbędny sprzęt do uprawia-

nia tu dyscyplin sportowych, 
m.in. materac wraz ze stoja-

kiem i belką do skoku wzwyż, 
czy bloki startowe i płotki do 

biegów. Przy okazji zadania 
władze LKS-u planują posze-
rzyć również samo boisko.

Co ważne, nowe obiekty 
będą po ich otwarciu ogól-
nodostępne dla wszystkich 
mieszkańców zainteresowa-
nych uprawianiem lekkiej 
atletyki. Istotnie zwiększą się 
dzięki temu możliwości w za-
kresie uprawiania sportu na te-
renie całej gminy, także wśród 
młodego pokolenia. Bieżnia 
wraz z resztą infrastruktury 
posłużą również na zajęcia 
sportowe uczniom pobliskie-
go Zespołu Szkół w Wilamo-
wicach.

Na rozbudowę bazy spor-
towo-rekreacyjnej na terenie 

teatr po wilamowsku

We wtorek 28 marca w Teatrze 
Polskim w Warszawie zostanie 
wystawiony spektakl „Óf jer 
wełt” w języku wilamowskim, 
a więc wymysiöeryś.

Spektakl został przygoto-
wany podczas warsztatów, 
organizowanych w ramach 
projektu „Humanistyka Za-
angażowana w Europie: 
budowanie potencjału dla 
partycypacyjnych badań 
dziedzictwa językowo-kul-
turowego”, realizowanego 
przez Wydział „Artes Libe-
rales” Uniwersytetu War-
szawskiego. Jak informuje 
Alicja Podrażnik, zaangażo-
wana w realizację projektu, 
Wydział sprawuje patronat 
nad nauczaniem i rewitaliza-
cją języka wilamowskiego. 
Odbywa się to przy olbrzy-
mim zaangażowaniu samych 
mieszkańców, przede wszyst-
kim młodych, pod kierunkiem 
niezwykle prężnego Stowa-
rzyszenia „Wilamowianie”, 

oraz przy wsparciu Gmi-
ny Wilamowice.

Przedstawienie zostało 
przygotowane przez młodych 
aktorów z Wilamowic, opar-
to je na niezwykłym tekście. 
„Óf jer wełt” („Na tamtym 
świecie”) to napisany w 1921 
r. poemat wilamowianina 
Floriana Biesika, który wcze-
śniej dosłużył się wysokiej 
rangi jako urzędnik kolejowy 
w Trieście, największym por-
cie Cesarstwa Austro-Węgier-
skiego. Właśnie przebywając 
w tym mieście, otwartym na 
wpływ kultury włoskiej, a jed-
nocześnie tęskniąc do rodzin-
nych stron, znalazł inspirację 
dla swego utworu. Była nią 
„Boska komedia” Dantego. 
Biesik zaludnił niebo, czy-
ściec i piekło ówczesnymi 
mieszkańcami Wilamowic. 
Sztuka ukazuje epizody z ży-
cia autora oraz zabiera widza 
w podróż w zaświaty. Wcze-
śniej Wilamowianie zreali-
zowali dwa inne projekty 

teatralne: „Der Kliny Fjyśt” 
(„Mały książę”) oraz „Hob-
bit. Hejn án cyryk” („Hobbit. 
Tam i z powrotem”), który 
również został wystawiony 
w Teatrze Polskim podczas 
ubiegłorocznych obchodów 
Dnia Języka Ojczystego.

Wymysiöeryś, tak w orygi-
nale nazywa sam siebie język 
wilamowski, funkcjonował od 
XIII wieku, kiedy to pod obec-
nym Bielskiem-Białą pojawili 
się koloniści z zachodu Euro-
py, zakładając Wilamowice. 
To jedyne miasteczko w Pol-
sce, które posiada swój własny 
język. Strukturalnie przypo-
mina on m.in. luksemburski, 
jidysz i jedną z dawnych od-
mian niemieckiego, posiada 
przy tym liczne domieszki 
języków słowiańskich, sta-
nowiące znak kilkusetletnich 
kontaktów sąsiedzkich. Po II 
wojnie światowej jego używa-
nie zostało zakazane, przez co 
prawie zaniknął. Dziś jest on 
pierwszym (rodzinnym) języ-
kiem dla niespełna 30 osób (z 
3 tys. mieszkańców), ok. 60 
potrafi się nim posługiwać, 
a 400 jeszcze go rozumie. Zo-
stał wpisany przez UNESCO 
na listę zagrożonych języków, 
jako krytycznie zagrożony wy-
marciem. (RED)

z partnerami na śmiergusty
Gmina  Wi lamowice 

otrzymała dofinansowanie 
Unii Europejskiej z progra-
mu „Europa dla obywate-
li”. Pozwoli to na realizację 
projektu społecznego przy 
okazji tegorocznych „Wila-
mowskich Śmiergustów”.

Wydarzenie, które od lat 
odbywa się w gminie Wila-
mowice zaplanowano w tym 
roku w początkowych dniach 
czerwca. Wtedy właśnie 
przeprowadzone zostaną 
działania ujęte w projekcie 
„Popularyzacja polityki po-
mocy imigrantom przez UE 
– partnerska kampania an-
tyrasistowska i antykseno-
fobiczna”, na który gmina 
pozyskała unijne środki. – 
Nic tak nie zbliża różnych 
kultur i narodowości, jak 
wzajemne poznawanie się, 
np. podczas wyjazdów do 
miast partnerskich, wspólna 
działalność w dziedzinie kul-
tury, a także organizowanie 

imprez, na których można 
szerzej zaprezentować wła-
sne tradycje. Od wielu lat 
w naszej gminie służą temu 
Wilamowskie Śmiergusty, na 
których prezentuje się spora 
część krajów naszej części 
Europy – wyjaśnia burmistrz 
Wilamowic Marian Trela.

W trakcie dwóch dni „Wi-
lamowskich Śmiergustów” 
na scenie wystąpią lokalne 
zespoły regionalne i grupy 
artystyczne oraz grupy z za-
przyjaźnionych miast zagra-
nicznych. Towarzyszyć będą 
temu spotkania, dyskusje 
i konferencje, poruszające za-
gadnienia imigracji, osiedlania 
się poza rodzimymi społeczno-
ściami, pomocy takim osobom. 
W projekcie wezmą udział 
przedstawiciele z miast part-
nerskich Wilamowic, takich 
jak Rajecké Teplice i Horná 
Súča ze Słowacji, Dolní Be-
nešov z Czech oraz Klanjec 
i Županja z Chorwacji. (RED)
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Inwestycja sprawi, że stadion Wilamowiczanki będzie służył nie tylko 
piłkarzom.

LKS Wilamowiczanka gmi-
na pozyskała przeszło 217 
tys. zł z Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020. Całkowity koszt 

zadania, przy wkładzie wła-
snym z budżetu, wynieść ma 
342 tys. zł. Termin realizacji 
wyznaczono na październik 
2017 r. (M)

Dzień Języka  
oJczystego
Spektakl w języku wila-
mowskim na podstawie 
tekstu Floriana Biesika 
„uf jer Wełt” („Na tam-
tym świecie”) był wcze-
śniej zaprezentowany 
podczas tegorocznego, bogatego w wydarzenia Dnia Języka Ojczystego, 
jaki w tym roku w Wilamowicach obchodzono 18 i 19 lutego. W progra-
mie obchodów znalazły się dyskusje, wykłady oraz występ artystyczny 
zespołu z Hopgarten, w skład którego wchodzą spiscy Niemcy, mieszka-
jący na terenach dzisiejszej Słowacji. Współczesnej muzyki, śpiewanej z 
kolei w języku wilamowskim, można było posłuchać w aranżacji Kamili 
Majerskiej. Drugiego dnia obchodów w Wiejskim Domu Kultury w Pi-
sarzowicach oprócz naukowych wykładów odbył się występ Zespołu 
Regionalnego „Wilamowice”, oraz właśnie został wystawiony spektakl 
„uf jer Wełt”. Organizatorami tego wydarzenia byli: Stowarzyszenie 
Wilamowianie, Wydział Artes Liberales uniwersytetu Warszawskiego 
oraz Gmina Wilamowice. (R)
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„Hobbit” wilamowian w Teatrze Polskim, wystawiony podczas ubiegłorocznych obchodów Dnia Języka Ojczystego.
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Dzień koBiet w pisarzowicach
Święto Pań w gminie Wi-

lamowice w tym roku uroczy-
ście obchodzono w sobotę 11 
marca w sali Domu Kultury 
w Pisarzowicach. Gospodynia-
mi były panie z miejscowego 
KGW, a w gronie zaproszo-
nych honorowych gości, m.in. 
burmistrza Mariana Treli, nie 
mogło zabraknąć również pań, 
które sprawują znaczące funk-
cje w swojej społeczności: rad-
nej Rady Powiatu Bielskiego 
Doroty Nikiel, piastującej rów-
nież funkcję prezesa UKS So-
kół Pisarzowice, wicedyrektor 

Szkoły Podstawowej Barbary 
Więzik, dyrektor Przedszko-
la Grażyny Jurasz, kierownik 
Domu Kultury Urszuli Ku-
charskiej, prezes Koła Eme-
rytów i Rencistów Moniki 
Mleczko. Dla uczestników 
spotkania na pięknie udeko-
rowanej scenie, w nastrojo-
wym wiosennym klimacie, 
wystąpił Zespół Regionalny 
„Pisarzowianki”.

Przy okazji złożono ży-
czenia również panom, 
którzy 10 marca obchodzili 
Dzień Mężczyzn. (CP)
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wypalanie traw osłaBia Drzewa
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach apeluje, aby nie wypalać traw. Ogień niszczy nie tylko łąki, ale znacząco osłabia rosnące w pobliżu 

drzewa, które stają się łatwym łupem szkodników.

Co roku wiosną sytuacja 
się powtarza – łąki i pola 
stają w płomieniach, wypala-
ne starym sposobem, w celu 
– zdaniem wielu rolników 
– użyźnienia gleby. Tak na-
prawdę pożary czynią więcej 
szkód, niż dobrego. Stanowią 
nie tylko zagrożenie dla oko-
licznych gospodarstw i lasów, 
gdzie powstają szkody nie-
współmierne do „użyźnienia”, 
ale też niszczą naturalną florę 
i faunę łąk, korzystną dla rol-
niczego ekosystemu. Dlatego 
strażacy ruszyli z akcją „Stop 
pożarom traw!”.

O zagrożeniach dla lasów 
ze strony płonących traw przy-
pomina z kolei Regionalna 
Dyrekcja Lasów Państwowych 
w Katowicach. Jak informuje 
Agnieszka Zawada-Piątkowska 
z Nadleśnictwa Siewierz, wio-

sna to jeden z najtrudniejszych 
okresów roku dla przyrody bu-
dzącej się do życia. W lasach 
i na łąkach pozostało sporo ła-
twopalnych suchych traw i liści, 
toteż ogień potrafi szybko ogar-
nąć olbrzymie połacie terenu.

Ogień w lesie to wręcz 
ekologiczna katastrofa, zmie-
nia bowiem mikroklimat, 
niszcząc las, który jest natu-
ralnym regulatorem całego 
ekosystemu. W krótkim cza-
sie porośnięte do tej pory po-
wierzchnie zostają pozbawione 
całej roślinności. Dodatkowo, 
ogień wypalając próchnicz-
ną warstwę gleby powoduje 
jej zakwaszenie, zmienia się 
również sama gleba, ulegając 
przesuszeniu lub zabagnieniu, 
co sprzyja jej erozji.

C h o ć  c z ę s t o  w  l e s i e 
w takim okresie nie dochodzi 

jeszcze do spalenia drzew, to 
jednak ogień niszczy warstwę 
runa i podszytu. W to miej-
sce ekspansywnie wkracza 
roślinność charakterystycz-
na już nie dla lasów, lecz dla 

terenów otwartych i suchych. 
Drzewa w takim wypalonym 
otoczeniu, nierzadko same 
nadpalone, stają się osłabio-
ne, a tym samym znacznie 
bardziej podatne na ataki 

szkodliwych grzybów lub 
owadów. Jednym z najgroź-
niejszych szkodników sosny, 
który wykorzystuje osłabione 
pożarem drzewa, jest przy-
płaszczek granatek.

Pożar lasu to także kata-
strofa dla zamieszkujących go 
zwierząt – zarówno dużych, 
które w tym okresie mają 
już młode, jak i tych znacz-
nie mniejszych, które nie są 
w stanie uciec przed ogniem. 
Dotyczy to m.in. kretów, jeży, 
ryjówek, lisów, borsuków, 
gniazdujących na ziemi pta-
ków, płazów i gadów, a także 
wszelkich owadów żyjących 
w ściółce, mrówek, trzmieli, 
pszczół. Zwierzęta w popło-
chu nierzadko same wpada-
ją wprost w płomienie, a te, 
którym uda się uciec często 
są okaleczone.

– Spacerując po lesie pa-
miętajmy, by nie posługiwać 
się otwartym ogniem. Kiedy 
zauważymy pożar od razu alar-
mujmy odpowiednie służby – 
apelują leśnicy. (RED)

czysta woDa  
i zDrowe ryBy

Specjalistyczne badania ryb wyło-
wionych z Jeziora Goczałkowickiego 
potwierdziły ich bardzo dobry stan zdro-
wia. To z kolei świadczy o jakości wody, 
która z akwenu dostarczana jest do po-
nad 1,5 mln mieszkańców w regionie.

Dwa razy w roku wyłowione z Je-
ziora Goczałkowickiego różne gatun-
ki ryb podlegają badaniom pod kątem 
zmian chorobotwórczych i obecności 
pasożytów, które mogłyby stanowić 
zagrożenie dla człowieka. Ocena doko-
nana w pierwszym kwartale tego roku 
przez weterynarzy ze specjalistycznego 
gabinetu z Ostrowca Świętokrzyskiego 
okazała się pozytywna, kondycję i ży-
wotność przebadanych ryb określono 
jako dobrą.

Przedstawiona ekspertyza ma duże 
znaczenie nie tylko dla tutejszych ry-
baków, ale i mieszkańców regionu, 
którzy korzystają z wody. W akwenie 
żyje 17 gatunków ryb, najważniejsze 
są drapieżniki, takie jak szczupaki, san-
dacze i węgorze. Co roku na wiosnę 
jezioro zarybiane jest tymi gatunka-

mi, a ich rozmnażanie ułatwiane m.in. 
dzięki utrzymaniu określonego poziomu 
wody podczas wiosennych roztopów, co 
z kolei zapewnia optymalne warunki do 
składania ikry. Ryby te wykorzystuje 
się następnie na dużą skalę w przygo-
towaniu wody do picia dla ludzi. Są 
pierwszymi czyścicielami i naturalnymi 
sprzymierzeńcami w procesie wstępne-
go uzdatniania wody, zanim trafia ona 
do odpowiedniego zakładu zarządzają-
cego akwenem Górnośląskiego Przed-
siębiorstwa Wodociągów.

Szacuje się, że ryb w Jeziorze Go-
czałkowickim może być nawet 180 
ton. Zarówno ich liczba, jak i propor-
cja określonych gatunków przekłada 
się na prawidłowe działanie ekosys-
temu w zbiorniku oraz wysoką jakość 
wody, która służy mieszkańcom. (RED)

pył DokłaDnie monitorowany
Zdaniem Światowej Organizacji 
Zdrowia pył zawieszony PM2,5 
jest najbardziej szkodliwym dla 
człowieka spośród zanieczyszczeń 
atmosferycznych. Toteż ważne jest 
systematyczne monitorowanie po-
ziomu jego stężenia, co na terenie 
województwa śląskiego odbywa się 
przy pomocy dwóch metod.

Widząc zainteresowanie sprawami 
niskiej emisji Wojewódzki Inspek-
torat Ochrony Środowiska poinfor-
mował, w jaki sposób prowadzi się 
stały monitoring charakterystycznych 
elementów pomiaru zanieczyszczeń. 
Automatyczny pomiar pyłu zawie-
szonego PM2,5, stanowiącego nawet 
do 90 proc. pyłu PM10, prowadzony 
jest automatycznie i bezpośrednio 
emitowany dla wszystkich osób za-
interesowanych. Wynik podaje się 
co godzinę, można więc na bieżąco 
śledzić poziom zanieczyszczenia 
w wybranym miejscu.

W województwie zlokalizowa-
nych jest natomiast pięć stanowisk 

tzw. manualnego pomiaru pyłu 
PM2,5 w zakresie obliczania tzw. 
wskaźnika średniego narażenia. Jed-
no ze stanowisk znajduje się w Biel-
sku-Białej, pozostałe w Katowicach 
i Gliwicach dla aglomeracji górno-
śląskiej, w Żorach dla aglomeracji 
rybnicko-jastrzębskiej oraz w Czę-
stochowie.

W tym przypadku odczyt doko-
nywany jest przy użyciu pyłomierza 
manualnego. W nim znajduje się ka-
setka z filtrami, na których osadza-
ją się zanieczyszczenia. Specjalna 

głowica, do której trafia powietrze, 
przepuszcza do dalszej fazy toru po-
miarowego wyłącznie pył o określo-
nej średnicy ziaren. Następnie pył 
osadza się na filtrze, co trwa jedną 
dobę, po czym filtr jest automatycz-
nie zastępowany następnym. Wy-
miana całej piętnastofiltrowej kasetki 
prowadzona jest systematycznie co 
14 dni i wówczas jest ona przewo-
żona do laboratorium. Filtry są tu 
suszone i ważone. Na podstawie 
różnicy wagi filtra przed i po eks-
pozycji oblicza się wagę pyłu, a po 
uwzględnieniu objętości powietrza, 
którą filtr przepuścił, również stę-
żenie pyłu.

Cała procedura powoduje, że wy-
niki pomiarów manualnych nie mogą 
być dostępne w sposób ciągły, tak 
jak w przypadku automatycznych. 
Odczytu dokonać można z czaso-
wym przesunięciem nawet do 60 dni 
od końca miesiąca, w którym były 
prowadzone pomiary. Gwarantowa-
na jest jednak bardzo duża dokład-
ność takiego typu badania. (RED)
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Ogień na łące czy w lesie to ekologiczna katastrofa.

Stacja pomiarów w systemie manualnym.
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Zdrowotność ryb w Jeziorze Goczałkowickim 
bada się dwa razy w roku.
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nowoczesna  
i profesJonalna

Treningi piłkarskie, jakie realizuje biel-
ska szkółka, cieszą się coraz większą 
popularnością. Liczba młodych pod-
opiecznych oddziału, w wieku od 4 
do 12 lat, sięga obecnie ponad 200 za-
wodników z miasta i pobliskich gmin, 
którzy podzieleni są na kilka grup 
w zależności od rocznika i poziomu 
sportowego. Trenerską opiekę nad nimi 
sprawują doświadczeni szkoleniowcy, 
którzy doskonale radzą sobie w pracy 
z dziećmi. Adepci futbolu rozwijają się 
nie tylko poprzez treningi, które zimą 
organizowane są w hali na Osiedlu Kar-
packim w Bielsku-Białej, a w okresie 
wiosenno-letnim na otwartym boisku 
w Wapienicy, ale także dzięki turniejom 
i rozgrywkom ligowym. – Staramy się 
każdemu dać możliwość podnoszenia 
umiejętności właśnie w ten sposób, bo 
wiemy, jak ważny jest kontakt z ró-
wieśnikami. Nie stawiamy przy tym za 
wszelką cenę na wynik. Dbamy o to, aby 
dzieci cieszyły się z tego, co robią, a jed-
nocześnie wszechstronnie i prawidłowo 
się rozwijały – wyjaśnia Krystian Gań-

czarczyk, menadżer Football Academy 
w Bielsku-Białej.

więceJ niż piłka

Cel ogólnego rozwoju od najmłodszych 
lat przyświeca również nowej inicjaty-
wie, do której szkółka się przyłączyła. 
Bielski oddział rozszerzony zostanie 
od kwietnia o zajęcia dla dzieci w wie-
ku od 2 do 4 lat wraz z ich rodzicami. 
Projekt Football Baby, choć nazwą 
wskazuje na piłkę nożną, będzie mieć 
charakter wszechstronnej aktywno-
ści. Innowacyjne przedsięwzięcie ma 
zmierzać w stronę kształtowania od-
powiedniej koordynacji ruchowej oraz 
właściwych postaw psychofizycznych 
u najmłodszych. – Wszystko to przewi-
dzieliśmy w atmosferze wspólnej zaba-
wy i integracji dziecka z rodzicem lub 

opiekunem oraz innymi dziećmi pod 
opieką profesjonalnego instruktora – 
zaznacza Gańczarczyk. Jak dodaje, 
planowane treningi w ramach Football 
Baby będą jednocześnie zajęciami ko-
rekcyjnymi, składającymi się z sze-
rokiego wachlarza ćwiczeń i zabaw 
usprawniających oraz rozwijających 
pasję do ruchu oraz sportu.

społeczność footBall 
acaDemy

Rodzice dzieci uczęszczających na zaję-
cia bielskiej szkółki podkreślają dosko-
nałą atmosferę, jaka tu się wytworzyła. 
Kierujący piłkarskim oddziałem dbają 
o to, aby podopieczni spotykali się nie 
tylko podczas popołudniowych trenin-
gów. Organizują wspólne wyjazdy na 
obozy, wyjścia do kina, ciekawe wy-

cieczki, czy rodzinne pikniki i akcje 
społeczne. W szkółce wprowadzono 
unikatowy system nagradzania zawod-
ników. Na koniec każdego miesiąca 
wybierane są dzieci, które zapracowały 
na wyróżnienie w kategoriach: wzór fair 
play, wzór zachowania i wzór postępów.

Społeczność skupiona wokół szkółki 
docenia również współpracę, jaką FA 
Bielsko-Biała podjęło z największym 
w regionie klubem TS Podbeskidzie. – 
Regularnie pojawiamy się na meczach 
domowych Podbeskidzia w roli kibi-
ców, a dodatkowo kilka razy w sezonie 
nasi młodzi podopieczni wyprowa-
dzają piłkarzy na mecze – dopowiada 
menadżer oddziału, który wspomina 
spotkania Ekstraklasy, gdy dzieci to-
warzyszyły m.in. piłkarzom Lecha 
Poznań, Lechii Gdańsk, czy Wisły 
Kraków. (MAN)

SPoRt
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szkółka nie tylko piłkarska
Działająca w Bielsku-Białej od kilku lat szkółka Football Academy rozszerza swoją ofertę. Już od kwietnia wszechstronnymi zajęciami objęte zostaną  

dzieci nawet dwuletnie.

rekLaMa

marek  
sokołowski,
piłkarz TS Podbeskidzie,
ambasador bielskiego  
Football Academy:

Rozpoczynając funkcjonowanie 
szkółki zdawaliśmy sobie sprawę, 
że potrzeby w zakresie stworze-
nia profesjonalnych treningów 
dla dzieci są ogromne. Nie sądzi-
liśmy jednak, że projekt, w który 
się zaangażowaliśmy, spotka się 
z tak pozytywnym odzewem. Dla 
nas to satysfakcja, bo z jednej 
strony potwierdza jakość prowa-
dzonego przez nas szkolenia, z 
drugiej przyczynia się do ogól-
nego rozwoju dzieci, z których 
jakaś część niewątpliwie będzie 
w przyszłości sportowcami.
Do tej pory naszą ofertę kie-
rowaliśmy do dzieci od 4. roku 
życia. Football Baby to kolejny 
etap, co istotne, równie ważny. 
Zajęcia ruchowe, nie nastawio-
ne wyłącznie na piłkę nożną, 
lecz przeprowadzane w formie 
rozmaitych zabaw wszechstron-
nych, pozwolą zaszczepić wśród 
naszych najmłodszych potrzebę 
aktywności. Nie jest tylko sloga-
nem to, że wspólnie troszczymy 
się o zdrowsze społeczeństwo. 
To jeden z naszych nadrzędnych 
celów.
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rekLaMa

oferta Dla sportu i eDukacJi
W marcu rozpoczął się nabór do Szkół Mistrzostwa Sportowego „Rekord” na najbliższy rok szkolny. Bielska placówka umożliwia połączenie szkolenia 

sportowego ze zdobywaniem wszechstronnej wiedzy, toteż jej konkurencyjna oferta wzbudza zainteresowanie uczniów, stojących przed wyborem nowej szkoły.

Tegoroczny nabór obejmuje 
przede wszystkim trzy roczniki 
– czwartą i siódmą klasę szkoły 
podstawowej oraz pierwszą kla-
sę licealną. W poszczególnych 
rocznikach wyznaczane są ter-
miny selekcyjne dla młodych 
osób, które chcą być przyjęte 
do szkoły, zlokalizowanej przy 
ulicy Startowej w Cygańskim 
Lesie. Odbywa się to przy ści-
słej współpracy z Beskidzkim 
Towarzystwem Sportowym 
„Rekord”, czyli organem 
prowadzącym dla Szkół Mi-
strzostwa Sportowego, a także 
klubem, w którym dzieci i mło-
dzież mogą podnosić swoje 
umiejętności. – Prowadzimy 
dokładne obserwacje uczniów, 
którzy zgłaszają się do szkoły 
i chcą rozpocząć w niej naukę. 
Dbamy o to, aby klasy nie były 
zbyt liczne, co gwarantuje wy-
soką jakość edukacyjną i spor-
tową – wyjaśnia wicedyrektor 
Jarosław Krzystolik.

Oferta SMS BTS „Rekord” 
skierowana jest zarówno do 

chłopców, jak i dziewczyn. 
Szkolne grupy występują 
w rozgrywkach piłki nożnej 
i futsalu, czyniąc to z powo-
dzeniem. Od lat zawodnicy 
w biało-zielonych barwach 
Rekordu zdobywają liczne 
medale w rywalizacji młodzie-
żowej w skali ogólnopolskiej. 
Część podopiecznych bielskiej 
placówki to już teraz reprezen-
tanci Polski, jak tegoroczni 
maturzyści Klaudia Kubaszek 
i Michał Kałuża. Regularnie 
na poziomie III ligi piłkarskiej 
występują inni uczniowie, któ-
rych za kilka tygodni czeka eg-

zamin maturalny. Wspomnieć 
można tu Damiana Hilbrychta 
i Jana Dudka, a Kamil Sur-
miak, Szymon Cichy oraz To-
masz Gąsior są zawodnikami 
Rekordu w Futsal Ekstraklasie. 
Wszyscy wymienieni stanowią 
jednocześnie trzon młodzie-
żowej reprezentacji Polski do 
lat 18.

Stawiając w głównej mie-
rze na dyscypliny sportu takie, 
jak piłka nożna i futsal, szko-
ła nie zapomina o rozwoju 
wszechstronnym, zatrudnia-
jąc wykwalifikowaną kadrę 
trenerską i pedagogiczną. Do 

poszczególnych roczników 
przypisani są również trene-
rzy, pełniący zarazem rolę 
współwychowawców z racji 
częstego kontaktu ze szkol-
ną młodzieżą. Wszystko to 
czyni jej ofertę pod wieloma 
względami atrakcyjną. – Nie 
wszyscy nasi uczniowie będą 
uprawiali sport zawodowo. 
Dlatego tak ważne jest, aby 
zdobyli wykształcenie na od-
powiednim poziomie. W szko-
le edukujemy i wychowujemy 
młode osoby, które później 
bez trudu radzą sobie w życiu 
– mówi właściciel i fundator 

szkoły Janusz Szymura. Do-
daje, że placówka kontynuuje 
współpracę z Wyższą Szkołą 
Edukacja w Sporcie, do któ-
rej absolwenci Rekordu trafić 
mogą na preferencyjnych wa-
runkach po zakończeniu nauki 
w liceum.

Program nauczania realizo-
wany w SMS BTS Rekord jest 
identyczny, jak w placówkach 
publicznych. Na własne po-
trzeby w szkole wprowadzono 
rozbudowany system stypen-
dialny, który pozwala nagro-
dzić najlepszych jej uczniów. 
Innym elementem wyróżnia-

jącym jest przynajmniej 16 
godzin treningów sportowych 
w tygodniu. Podopieczni SMS-
-u objęci są również pełną 
opieką zdrowotną, a wszystkie 
zajęcia odbywają się na terenie 
nowoczesnego kompleksu przy 
ul. Startowej. Uczniowie ko-
rzystają tu z doskonale wypo-
sażonych multimedialnych sal 
lekcyjnych i wysokiej jakości 
obiektów sportowych. Szko-
ła dysponuje ponadto bursą, 
w której możliwe jest zakwa-
terowanie tych uczniów, którzy 
nie są w stanie na co dzień do-
jeżdżać na zajęcia. (MAN)

Zajęcia sportowe zajmują sporą część dnia nauki w szkole 
Rekordu.
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Klasy nie są zbyt liczne, co pozwala na podnoszenie wy-
ników w edukacji i sporcie.

Nowoczesny budynek szkoły stwarza bardzo dobre warunki do 
wszechstronnego rozwoju.


