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Pieniądze na nowe boiSko

Gmina kozy
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wioSenne inweStycje

Gmina jaSienica
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1000 drzew co minutę

czySte beSkidy
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udana majówka

Gmina jaworze
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PkS całeGo reGionu

Powiat bielSki
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zaProSzenie  
na aktywne lato

Gmina czechowice-dziedzice
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muzeum kultury  
bardzo Potrzebne
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Gmina wilamowice

Burmistrz Wilamowic Marian Trela 
zabiega o pozyskanie funduszy na 
budowę Muzeum Kultury Wila-
mowskiej. Imponująca koncepcja 
architektoniczna już jest, nawiązuje 
do tradycyjnego gospodarstwa rol-
niczego Wilamowic. Główny gmach 
kompleksu Muzeum Kultury Wila-
mowskiej będzie przeznaczony na 
prezentacje stałych i okolicznościo-
wych ekspozycji. Szczegółowy projekt 
ma być gotowy w przyszłym roku.
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FeStiwal nauki i Sztuki
w reGionie

Nowo powstały Beskidzki Zwią-
zek Powiatowo-Gminny będzie 
odpowiedzialny za transport 
autobusowy na terenie gmin 
powiatu bielskiego. Po wielu 
latach czasami trudnej, ale 
efektywnej współpracy, teraz 
przyszedł czas na zrobienie 
kolejnego kroku – podjęcia 
wspólnej odpowiedzialności za 
funkcjonowanie komunikacji. 
Starostwo za to zadanie po-
dzieliło się odpowiedzialnością 
z gminami regionu.

Kompleksową ofertę ak-
tywnego spędzenia czasu 
w trakcie lata przygotował 
Miejski Ośrodek Sportu i 
Rekreacji w Czechowicach-
-Dziedzicach. Większość z 
propozycji skierowana jest 
do wszystkich mieszkań-
ców Ziemi Bielskiej. Obiek-
ty i tereny rekreacyjne 
czechowickiego MOSiR-u 
będą miejscem tak wielu 
wydarzeń, że każdy znaj-
dzie coś dla siebie.
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zaProSzenie

Powiat Bielski
o Jego śmierci mówią niemal 
wszyscy. Znała Go cała Polska. 
67-letni Zbigniew Wodecki był 
wokalistą, instrumentalistą, 
kompozytorem, aranżerem. 
W listopadzie 2015 roku wziął 
udział jako gwiazda wieczoru 
w uroczystości wręczenia 
prestiżowej Nagrody Starosty 
bielsk iego im. ks.  Józefa 
Londzina w Teatrze Polskim 
w bielsku-białej. Po występie 
otrzymał owację na stojąco.

wyłowione w Sieci

aktualności
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biblioteki  
najlePSze w Powiecie
Biblioteki w Jaworzu i w Ko-
zach zwyciężyły w tegorocz-
nym konkursie na najlepszą 
bibliotekę w powiecie biel-
skim, organizowanym przez 
Starostę Bielskiego Andrze-
ja Płonkę przy współpracy 
z Zarządem Oddziału Sto-
warzyszenia Bibliotekarzy 
Polskich w Bielsku-Białej 
i Książnicy Beskidzkiej.

W tym roku uroczyste ogło-
szenie wyników i rozdanie 
nagród konkursu „Najlepsza 
biblioteka w Powiecie Biel-
skim” odbyły się w Szczyr-
kowskim Centrum Kultury. 
Pierwsze miejsce ex aequo 
przyznano Gminnej Bibliote-
ce Publicznej w Jaworzu oraz 
Gminnej Bibliotece Publicz-
nej w Kozach za wzorową 
współpracę z lokalnym śro-
dowiskiem – tworzenie kultu-
rowej przestrzeni publicznej 
dla mieszkańców gminy, za 
wielokierunkową działal-
ność placówki, za szczególne 
uwzględnianie w działalności 
cyklicznych form promujących 
literaturę i czytelnictwo.

W tegorocznej XVII edycji 
hasłem przewodnim konkursu 
było „Biblioteka oczywiście”. 
Komisja dokonała wizytacji 
i oceny działalności biblio-
tek, zgłoszonych do konkur-

su. Oceniane były przede 
wszystkim zadania, związane 
z udostępnianiem zbiorów, 
dostosowanie ich do potrzeb 
różnych grup odbiorców, dzia-
łalność o charakterze promo-
cyjnym, e-usługi, przyjazność 
biblioteki jako przestrzeni dla 
czytelników, miejsca inspi-
racji i realizacji wielu pomy-
słów na promowanie literatury 
i pogłębiania kompetencji in-
formacyjnych czytelników. 
Jak informuje Alina Macher 
ze Starostwa Powiatowego, 
członek jury konkursowego, 
podstawą oceny były jakość 
i różnorodność oferty oraz 
przedstawiona w tym zakresie 
dokumentacja, dynamika roz-
woju działalności bibliotek 
w jej różnych aspektach.

III miejsce uzyskała Gmin-
na Biblioteka Publiczna 

w Wilamowicach za działal-
ność edukacyjno-kulturalną 
skierowaną do osób starszych 
i niepełnosprawnych oraz 
propagowanie działań arty-
stycznych lokalnych twórców 
w prowadzonych działaniach, 
m.in. poprzez wystawy. Wy-
różnienia przyznano Miej-
skiemu Ośrodkowi Kultury, 
Promocji i Informacji im. Jana 
Więzika Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Szczyrku za mo-
dernizację biblioteki, Miejskiej 
Bibliotece Publicznej w Cze-
chowicach-Dziedzicach za 
szeroką działalność kultural-
no-edukacyjną kierowaną do 
szerokiego kręgu odbiorców, 
Gminnej Bibliotece Publicz-
nej w Bestwinie za wysokie 
wskaźniki czytelnicze, regio-
nalizm oraz działalność wy-
dawniczą. (R)

kościół robotnika

Maksymilian Pryga, autor książki „Walka o Kościół 
na Złotych Łanach” zaprasza w sobotę 3 czerwca 
o godz. 18. do bielskiego kościoła św. Józefa na 
inaugurację swojej publikacji.
Rodzina Maksymiliana Prygi od czterech dekad 
mieszka na Złotych Łanach, sam od urodzenia 
związany jest z osiedlem. Nic dziwnego, że za-
interesował się jedną z najważniejszych historii 
tego robotniczego osiedla, czyli trudnymi latami 
walki o kościół dla wiernych największej biel-
skiej dzielnicy mieszkaniowej.
Książka opisuje historię z lat 70. i 80. XX w., jaka 
wydarzyła się na robotniczym osiedlu Złote Łany. 
Jest to opis zmagań mieszkańców o powstanie 
kościoła oraz zaangażowania i wsparcia, jakie-
go udzielił w tej sprawie kardynał Karol Wojtyła, 
późniejszy papież Jan Paweł II. Autor dotarł do 
bezpośrednich świadków tamtych wydarzeń, 
oryginalnych dokumentów i relacji osób, zaan-
gażowanych w utworzenie najpierw salek kate-
chetycznych, potem samego budynku kościoła 
św. Józefa.
Z okazji wydania książki w sobotę 3 czerwca o 
godz. 18 w kościele św. Józefa zostanie odpra-
wiona uroczysta msza św., koncelebrowana przez 
księży pracujących na Złotych Łanach w dekadzie 
lat 70. i na początku 80. ub. wieku. (R)

kSiążka o adolFie GaSchu

Sławomir Lewczak, dziennikarz z Bestwiny i znaw-
ca miejscowej historii, opublikował nową książkę 
„Adolf Gasch, hodowca z Kaniowa” o twórcy ka-
niowskiej odmiany karpia, zwanego królewskim, 
dziś najbardziej rozpowszechnionej wśród ryb, 
przygotowywanych na Wigilię.
Publikacja liczy 90 stron i zawiera cały dostępny 
stan wiedzy o zdobywcy wielu prestiżowych nagród, 
a także twórcy nowej odmiany popularnej ryby. Jak 
wyjaśnia Sławomir Lewczak, książka ma w zasadzie 
dwóch autorów. Obok jego tekstów, obejmujących 
część biograficzną i artykuły omawiające obszary 
działalności hodowcy z Kaniowa, zostało w książce 
opublikowanych wiele oryginalnych dokumentów 
autorstwa samego Adolfa Gascha. Opracowanie 
zawiera teksty opublikowane przeszło sto lat temu 
w „Okólniku Rybackim”.
W książce można znaleźć wątki rozszerzone w porów-
naniu z pierwszym wydaniem, m.in. opis dziejów ry-
bactwa w tej części regionu, szczególnie w Bestwinie 
i w Kaniowie, jest też artykuł biograficzny o rodzinie 
Gascha, wątek studiów w Hohenheim, a także braci 
Gascha, również studiujących w tej uczelni, jego dzia-
łalności we Włoszech, w Radzie Powiatowej i pomo-
cy powodzianom. Autor pisze też o współczesności, 
związanej z powstaniem Stowarzyszenia Wędkar-
skiego „Kaniowski Karp Królewski”. (R)

nowy wóz Policji
Nowa toyota auris w barwach policji, trafiła 
do Komisariatu w Jasienicy, który odpowia-
da za teren gmin Jasienica i Jaworze. Będą 
z niego korzystać dzielnicowi, Jaworza Zbi-
gniew Bohucki i Jasienicy Rafał Siekierka. 
Auto kosztowało 100 tys. zł, z czego 35 tys. 
pochodzi z budżetu policji, 30 tys. z Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Katowicach, 25 tys. 
z budżetu gminy Jasienica, a 10 tys. od 
gminy Jaworze. Auto to tzw. hybryda, jest 
wyposażone zarówno w silnik spalinowy, 
jak i elektryczny. Jako oznakowany radiowóz 
zastąpiło wysłużone auto z 300-tysięcznym 
przebiegiem. (R)

na rowerach i bieGiem
W sobotę 10 czerwca z terenu 
Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Janowicach wystartuje 
Rodzinny Rajd Rowerowy. 
W tym roku impreza zosta-
ła wzbogacona o bieg cha-
rytatywny, w którym każdy 
może wystartować.

Rajd w Janowicach odbę-
dzie się już po raz 12. Całe ro-
dziny na rowerach rozpoczną 
udział w wydarzeniu o godzi-
nie 14 przy siedzibie OSP, tu 
także uczestnicy powrócą po 
uprzednim pokonaniu 11-kilo-
metrowej trasy. Rodzinny Rajd 
Rowerowy wzorem choćby po-
przedniej edycji zwieńczony 
zostanie piknikiem z licznymi 
występami artystycznymi i in-
nymi atrakcjami oraz zabawa-
mi dla dzieci.

Janowickiemu przedsię-
wzięciu towarzyszy w tym 

roku I Bieg Charytatywny 
Gminy Bestwina. 10 czerwca 
o godz. 10 wystartuje spod 
OSP w Janowicach bieg na 
dystansie 10 km, 20 minut 
później ruszy z kolei bieg 
rodzinny na przyjemnej i de-
dykowanej dla każdego tra-
sie długości 3,5 km. Całość 
środków zebrana podczas tej 
imprezy przeznaczona zo-

stanie na leczenie Kubusia. 
11-latek jest dzieckiem auty-
stycznym, uczęszcza do szkoły 
specjalnej. Nie mówi, a jedy-
ny kontakt z Kubą możliwy 
jest poprzez edytor tekstowy 
w komputerze. Chłopiec wy-
maga stałej opieki i syste-
matycznego uczestnictwa 
w zajęciach terapeutycznych 
i integracji sensorycznej. (RED)
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Co roku Janowicki Rajd Rowerowy przyciąga całe rodziny.
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Nagrodę dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaworzu z rąk starosty 
Andrzeja Płonki odebrała dyrektor Bernadetta Kluka.
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zaProSzenie  
na wilamowSkie śmierGuSty

W sobotę i niedzielę 3 i 4 czerwca na stadionie LKS Wilamowiczanka odbędzie się impreza muzyczna, 

taneczna i śpiewacza – Wilamowskie Śmiergusty.

WYDaRZEnia

SaGa Po raz oSiemnaSty
Powiatowe Spotkania Ama-
torskich Grup Artystycznych 
SAGA 2017, których corocz-
na edycja została zorgani-
zowana po raz osiemnasty, 
pokazuje, że na terenie po-
wiatu bielskiego nie brakuje 
uzdolnionych artystycznie 
dzieci i młodzieży.

Przez trzy dni od 24 do 26 
kwietnia na scenie Domu Kul-
tury w Kozach zaprezentowa-
ło się ponad 680 uczestników, 
występujących w 45 zespołach 
teatralnych, tanecznych oraz 
muzycznych. – Wydarzenie 
po raz kolejny pokazało arty-
styczną różnorodność i duże 
zdolności młodych twórców 
z powiatu bielskiego – ocenia 
Jolanta Konior, kierownik Biu-
ra ds. Promocji Powiatu, Kultu-
ry, Sportu i Turystyki Starostwa 
Powiatowego, współorganizator 
„Sagi”.

Pierwszy dzień poświęco-
ny był teatrowi, na scenie po-
jawiło się 10 zespołów i 142 
uczestników. I miejsce ex 
aequo zajął Zespół Teatralny 
„Dionizos” z Zespołu Szko-
ły Podstawowej i Gimnazjum 
nr 4 im. Jerzego Kukuczki 
w Kalnej, pod kierunkiem 
instruktorów Renaty Jakubiec 
oraz Elżbiety Tajstry, oraz 
Zespół Teatralny „Invento” 
ze Szkoły Podstawowej nr 5 
w Czechowicach-Dziedzicach 
pod kierunkiem Iwony Sojki.

Drugi dzień spotkań wyło-
nił najlepsze zespoły taneczne. 
Wśród zespołów folklorystycz-
nych zwyciężył Młodzieżowy 
Zespół Regionalny „Porąb-
czanie” z Gminnego Ośrodka 
Kultury w Porąbce pod kierun-
kiem instruktor Anny Tomiak, 
natomiast spośród zespołów 
tanecznych Dziecięca Forma-
cja Taneczna z Domu Kultury 

w Czańcu (instruktor Magda-
lena Ławniczek). Z kolei zwy-
cięzcą w kategorii „inne formy 
taneczne” zostały mażoretki 
„Gracjanki” z Miejsko-Gmin-
nego Ośrodka Kultury w Wi-
lamowicach (instruktor Teresa 
Nycz). Łącznie w tańcu zapre-
zentowało się 329 uczestników 
w 19 zespołach.

Ostatni dzień był przezna-
czony na zmagania muzyczne, 
w których wzięło udział 212 
uczestników z 16 zespołów 
wokalnych i instrumentalnych. 
W kategorii wokalnej wygrał 
Chór „PeZet” z Powiatowego 
Ogniska Pracy Pozaszkolnej 
„ART.” w Czechowicach- Dzie-
dzicach (instruktor Urszula 
Szkucik-Jagiełka), zaś „zespoły 
instrumentalne i instrumental-
no-wokalne” Zespół instrumen-
talny „Sinfonietta” ze Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Jaworzu 
(instruktor Teresa Adamus), 

natomiast wśród gimnazjów 
i szkół ponadgimnazjalnych 
Zespół „Big Band Silesia” oraz 
młodzież z Zespołu Szkół Tech-
nicznych i Licealnych w Czecho-
wicach-Dziedzicach (instruktor 
Jarosław Grzybowski).

Spotkania są organizowane 
przez Biuro ds. Promocji Po-
wiatu, Kultury, Sportu i Tury-
styki Starostwa Powiatowego 
w Bielsku-Białej oraz Dom 
Kultury w Kozach. Patronat 
nad spotkaniami objął staro-
sta bielski Andrzej Płonka. (R)

ProGram imPrezy
Sobota - 3 czerwca 2017 
16.00  Występ grupy tanecznej „Kurtynka” 
16.15  Występ Studia Baletowego 
16.30  Występ mażoretek „Nemezis” i „Wiraże”
17.00  Występ mażoretek „Gracja” 
17.30  Występ Zespołu KUU „Kristal-Sladorana” z  Županji - Chorwacja
18.30  Występ Zespołu „Antun Mihanović” z Klanjca - Chorwacja
Gwiazdy Wieczoru
19.30  Koncert Zespołu „LIDER DANCE”
21.00  Koncert Zespołu „ANDRE”
22.00 - 1.00 Dyskoteka

niedziela - 4 czerwca 2017
11.00  Uroczysta Msza Święta z udziałem grup artystycznych oraz gości 
z miast partnerskich
12.00  „Korowód Śmiergustowy” na stadion LKS
12.15  Otwarcie Wilamowskich Śmiergustów 2017 
12.30  Prezentacje kulinarne Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Wilamowice
13.00  Występ Zespołu KUU „Kristal-Sladorana” z  Županji - Chorwacja
13.30  Występ Zespołu „Antun Mihanović” z Klanjca - Chorwacja
14.00  Występ Zespołu Regionalnego „Cepelia Fil Wilamowice” 
14.30  Występ Zespołu Regionalnego „Pisarzowianki” 
14.50  Występ Mażoretek „Excelent” z Dolnego Benešova - Czechy
15.10  Występ Zespołu Regionalnego „Zasolanie”
15.30  Występ Zespołu Regionalnego „Echo”
15.50  Występ Zespołu Regionalnego „Dankowianie”
16.10  Występ Zespołu Regionalnego „Tradycja”
16.30  Występ Mażoretek „Excelent” z Dolnego Benešova - Czechy
17.00  Występ Zespołu „DŠBand” z Hornej Súčy - Słowacja
18.00  Koncert Zespołu „Boso Bos” z Dolnego Benešova - Czechy
Gwiazdy Wieczoru
19.30  Koncert Zespołu „SPONTAN”
21.00  Koncert Zespołu „AFTER PARTY”
22.00  Pokaz sztucznych ogni

dodatkowe atrakcje: 
Sobota 14.30 - 19.30 Fabryka Radości dla dzieci (animacje i zabawy)
Niedziela 12.30 - 14.00 Pokazy strażackie i prezentacja sprzętu 
gaśniczego OSP Gminy Wilamowice
Wesołe miasteczko, liczne stoiska gastronomiczne, handlowe  
oraz stoiska z rękodziełem.

wiLamowSkie śmierGUSty 2017 Są reaLizowane w ramach ProJektU  
„PoPULaryzacJa PoLityki Pomocy imiGrantom Przez Ue - PartnerSka kamPania antyraSiStowSka i antykSenoFoBiczna”

Jak wyjaśnia burmistrz Wilamowic 
Marian Trela, nic tak nie zbliża róż-
nych kultur i narodowości, jak wza-
jemne poznawanie się, wspólna praca 
i zabawa. – Od dawna współpracujemy 
z wieloma miejscowościami w kra-
jach Europy Środkowo-Wschodniej, 
poznajemy się podczas wyjazdów do 
miast partnerskich. Wspólna działal-

ność w dziedzinie kultury, a także or-
ganizowanie imprez, pozwalają nam 
szerzej zaprezentować własne tradycje 
i poznać się wzajemnie. Od wielu lat 
w naszej gminie służą temu Wilamow-
skie Śmiergusty, na których prezentuje 
się wiele krajów naszej części Euro-
py – wyjaśnia burmistrz Wilamowic 
Marian Trela.

W trakcie dwóch dni „Wilamowskich 
Śmiergustów” na scenie wystąpią zespoły 
regionalne i grupy artystyczne oraz grupy 
z gminy Wilamowice, a także zaprzyjaź-
nionych miast zagranicznych. Towa-
rzyszyć będą temu spotkania, dyskusje 
i konferencje, poruszające zagadnienia 
imigracji, osiedlania się poza rodzimymi 
społecznościami, pomocy takim osobom.
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Występy zespołów regionalnych, m.in. Mały Fil, oraz pokazy mażoretek na stałe weszły do atrakcji scenicznych imprezy w Wilamowicach.

zd
Ję

cia
: m

at
er

ia
ły

 m
Go

k w
iLa

m
ow

ice



4 BESKIDZKA
gazeta

www.gazetabeskidzka.plMAJ 2017

droGa ekSPreSowa S1  
to dla naS Priorytet

Z I Wicewojewodą Śląskim Janem Chrząszczem 

rozmawiamy o rozbudowie dróg i programach 

pomocowych.

REDAKC JA: W grudniu pre-
mier Beata Szydło podczas 
wizyty w Bielsku-Białej mó-
wiła o budowie dwóch bra-
kujących odcinków drogi 
ekspresowej S1, wokół Wę-
gierskiej Górki i z Bielska-
-Białej do Mysłowic. O tej 
inwestycji mówi się od lat, 
co w tej sprawie zostało zro-
bione od czasu wizyty pani 
premier?
JAN CHRZąSZCZ: Rozwój infra-
struktury drogowej to jedno 
z najpilniejszych zadań dla 
Polski i w tym kontekście 
należy postrzegać grudnio-
wą wizytę pani premier, 
która w sposób formalny i 
definitywny przyznała wte-
dy finansowanie dla budowy 
dwóch brakujących, a bardzo 
potrzebnych odcinków drogi 
S1. Przypomnę, że tzw. obej-
ście Węgierskiej Górki zli-
kwiduje „wąskie gardło” na 
tranzytowej trasie z północy 
na południe Europy. Z kolei 
droga do Mysłowic sprawi, 
że przejazd z Bielska-Białej 
na Śląsk, ale też z Żywiec-
czyzny i Ziemi Cieszyńskiej, 
skróci się do kilkudziesięciu 
minut, a w przypadku Biel-
ska nawet niespełna pół go-
dziny. Dodatkowo dzięki tej 
trasie uzyskamy bezpośred-
nie połączenie z autostrada-
mi A1 i A4.

O S1 sporo mówiło się od 
wielu lat, zwłaszcza przed 
wyborami, podobno wtedy 
zapadły jakieś decyzje co do 
jej budowy. Ale tak naprawdę 
obejmując urząd zastaliśmy 
częściową dokumentację, 
która była albo niekomplet-
na, albo już zdezaktualizo-
wana. Budowa tak wielkich 
inwestycji zawsze wymaga 
ogromnych przygotowań, 
liczyliśmy, że będzie można 
przystąpić od razu do budo-
wy. Stanęliśmy jednak przed 
koniecznością uzupełnienia 
dokumentacji, musieliśmy 
m.in. przystąpić do uzgod-
nień środowiskowych, co 
niestety trochę potrwa. Liczy-
my, że do połowy przyszłe-
go roku dokumentacja wraz 
z niezbędnymi uzgodnieniami 

będzie gotowa, co oznacza, 
że w 2019 r. prace powinny 
już ruszyć.

Najważniejsze jest jednak 
to, że rząd zagwarantował 
środki niezbędne, by całe 
zadanie faktycznie mogło 
zostać zrealizowane.

A jak wygląda postęp prac 
z drugą ważną dla regionu 
inwestycję drogową, czyli 
Beskidzką Drogą Integra-
cyjną?

Ta droga ma połączyć po-
łudniową część wojewódz-
twa śląskiego z Krakowem, 
omijając centra miast powia-
towych dawnego wojewódz-
twa bielskiego. I rzeczywiście 
jest bardzo wyczekiwana, ale 
wzbudza też protesty w nie-
których miejscach, już po 
stronie województwa mało-
polskiego.

Na pewno trzeba robić 
wszystko, aby doprowadzić 
do tej inwestycji. Panią pre-
mier, która zna ten region 
i specyfikę dojazdu do Kra-
kowa, nikt nie musi do tego 
przekonywać. Ale na defini-
tywne rozwiązanie potrzeba 
trochę czasu. Po zakończeniu 
prac związanych z prioryte-
tową drogą S1 będziemy za-
biegać, aby rozwiązać także 
sprawę budowy BDI, przede 
wszystkim znaleźć potrzeb-
ne środki.

Czy wielkie inwestycje 
drogowe nie spowodują, 
że zabraknie funduszy 
na zadania mniejsze, ale 
ogromnie ważne dla spo-
łeczności lokalnych? Jaka 
jest przyszłość Narodowe-
go Programu Rozbudowy 
Dróg Lokalnych?

Program ma się dobrze 
i będzie kontynuowany. Wi-
dać, że samorządy dobrze so-
bie radzą z dofinansowaniem, 
uzyskanym z tego programu, 
sporo zostało zrobione. To 
szansa dla gmin i powiatów, 
tym niemniej trzeba pamię-
tać, że od projektów wyma-
gane jest spełnienie dość 
wysokich wymogów. Drogi 
muszą mieć odpowiedni stan-

dard, związany z bezpieczeń-
stwem, szerokością, rodzajem 
nawierzchni, odprowadze-
niem dla wód. Muszą też 
być ważne dla komunikacji 
w ujęciu nieco szerszym, niż 
tylko gminnym. Nie każdy 
więc, kto aplikuje o środki, 
otrzyma je.

Choć muszę przyznać, że 
samorządy, które z progra-
mu dostają część pieniędzy 
– połowę muszą same wyło-
żyć – radzą sobie coraz lepiej. 
Widzę to nie tylko tutaj, na 
południu województwa ślą-
skiego, lecz we wszystkich 
jego częściach, wszędzie 
jest duże zainteresowanie tą 
formą wsparcia do rozbudo-
wy infrastruktury.

Trochę inaczej wygląda 
sprawa z tzw. „powodziów-
kami”, a więc rządowymi 
środkami dla samorządów 
na odbudowę infrastruktu-
ry, zniszczonej przez klę-
ski żywiołowe. Nasz region 
z jego rwącymi potokami, 
gwałtownie przybierający-
mi przy każdej ulewie, pod 

tym względem jest szczegól-
nie narażony.

Obecnie, po ostatnich ule-
wach, szczególnie trudną sy-
tuację mamy w gminie Ujsoły 
w miejscowości Glinka. Tam 
droga została podmyta i na 
odcinku 300 metrów jest tyl-
ko jeden pas, a trzeba pamię-
tać, że to jedyny dojazd dla 
około tysiąca mieszkańców. 
Jeśli nie uda się nam tej drogi 
uratować, to mieszkańcy będą 
musieli nadrabiać ponad 100 
km przez Słowację. Pani pre-
mier Beata Szydło i minister 
Mariusz Błaszczak zadecydo-
wali o przyznaniu promesy, 
aby jak najszybciej drogę od-
budować. Wsparcie naszych 
posłów w tej sprawie okazało 
się bardzo istotne.

Nam, jako administracji 
rządowej, która odpowiada 
za tę część Polski, zależy, 
aby właśnie tego typu spra-
wy załatwiać jak najszybciej, 
aby tam, gdzie pojawiają się 
sytuacje wymagające inter-
wencji, szybko znajdować 
rozwiązanie. Z samorządem 

tego regionu jestem mocno 
związany od 1990 r., znam 
jego problemy i zawsze chęt-
nie w takich sytuacjach po-
magam.

Pan jako I Wicewojewoda 
Śląski odpowiada m.in. za 
realizację w naszym woje-
wództwie programu pomo-
cy społecznej, np. Rodzina 
500 plus. Czy jednak ten, 
sztandarowy dla obecnego 
rządu program wyczerpuje 
możliwości pomocy rodzi-
nom?

Oczywiście, że nie. Rząd, 
wprowadzając program Rodzi-
na 500 plus, zakładał, że dzię-
ki temu poprawi się sytuacja 
demograficzna. A to niesie za 
sobą konsekwencje, m.in. za-
pewnienia miejsc w żłobkach 
i przedszkolach dla maluchów 
pracujących rodziców. Dlate-
go zachęcam samorządy, ale 
i organizacje społeczne, czy 
stowarzyszenia, nawet grupy 
obywateli, do wykorzystania 
możliwości dofinansowania 
z programu „Maluch plus”.

Projekty tworzenia no-
wych placówek różnego ro-
dzaju, mających zapewnić 
opiekę nad najmłodszymi, 
były realizowane już wcze-
śniej, nam zależy, aby to 
jeszcze bardziej rozwinąć. 
Ale możliwościami progra-
mu można objąć także te 
placówki, które już funk-
cjonują. Dlatego i w takich 
wypadkach warto z tego 
programu skorzystać, by za-
pewniać swoim podopiecz-
nym jak najlepsze warunki. 
Są na to pieniądze, warto po 
nie sięgnąć, tworząc miejsca 
dla przedszkolaków.

W jaki sposób można takie 
dofinansowanie pozyskać?

Pieniądze z programu 
„Maluch plus” można uzy-
skać składając  wniosek 
w Urzędzie Wojewódzkim. 
Takich różnych programów 
pomocowych – real izo-
wanych za pośrednictwem 
Śląskiego Urzędu Wojewódz-
kiego, w których ze środków 
rządowych i ministerialnych 
można uzyskać dofinansowa-
nie do własnej działalności – 
jest dużo więcej. Należy się 
cieszyć, że samorządy z na-
szego regionu tak aktywnie 
znajdują wiele różnych źródeł 
pozyskania funduszy na swo-
je projekty. Dzięki temu mają 
więcej pieniędzy na inne 
zadania. Ja zachęcam, aby 
korzystały też ze źródeł do-
finansowania programów rzą-
dowych, które są realizowane 
za pośrednictwem Śląskiego 
Urzędu Wojewódzkiego.

Finansowa pomoc dla bi-
bliotek to chyba jeden z ta-
kich programów?

Dofinansowanie pocho-
dzi z Narodowego Programu 
Rozwoju Czytelnictwa, co 
pozwala przeznaczyć w ska-
li roku znaczną kwotę dla 
bibliotek w województwie 
śląskim. Wnioski na ten pro-
gram wszystkie biblioteki 
będą mogły składać jesienią. 
To szansa, aby wzbogacić 
zbiory nie tylko o nowości 
wydawnicze, ale i literaturę 
narodową, która nie powinna 
być pomijana.

Rozmawiali: 
MIROSŁAW ŁUKASZUK 

I MARCIN NIKIEL

Wicewojewoda Jan Chrząszcz jest częstym gościem podczas wydarzeń, organizowanych przez podbeskidzkie 
samorządy, np. na Gali Sportu Powiatu Bielskiego na początku roku.
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z Prac PoSelSkich

ogłasza 
nieograniczony przetarg pisemnych ofert  

na ustanowienie prawa odrębnej własności niżej wymienionego lokalu mieszkalnego:

1.  ul. Wapienicka 5/57     44,20 m²     VII piętro/ X p.  2 pokoje     cena wyw.   110.000,- zł         
wadium 6.000,- zł     udział w nieruchom. wynosi  442/120526

Przetarg odbędzie się w dniu 21.06.2017 r. o godzinie 1200

Aby wziąć udział w przetargu należy spełnić n\wymienione warunki:
• złożyć pisemną ofertę w zamkniętej kopercie, w sekretariacie Spółdzielni do dnia 20.06.2017 r. 
do godziny 1300, 
•  w ofercie należy podać proponowaną cenę cyfrą i słownie, zamieścić oświadczenie o 
zapoznaniu się z „Regulaminem przeprowadzania przetargu…”.
•  do oferty osoby prawnej należy dołączyć aktualny odpis z KRS (tj. odpis z ostatnich 3 miesięcy), 
a do oferty przedsiębiorcy – odpis zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej, oferta 
powinna zawierać podpisy osób upoważnionych do reprezentowania oferenta, uwidocznione w 
aktualnym odpisie  z KRS lub w innym właściwym rejestrze.
•  w Agencji PKO BP S.A., która mieści się w siedzibie Zarządu Spółdzielni należy wpłacić 
wadium do dnia 21.06.2017 r., do godziny 1030.

Warunkiem przystąpienia ze Spółdzielnią do zawarcia umowy notarialnej w celu przeniesienia prawa 
odrębnej własności lokalu mieszkalnego jest wpłacenie zaoferowanej wartości w terminie określonym w 
„Regulaminie przeprowadzania przetargu…”, w przeciwnym razie wpłacone wadium staje się własnością 
Spółdzielni, koszt umowy ponosi strona nabywająca.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w całości lub w części bez podania przyczyny.
Szczegółowy tryb przetargu określa „Regulamin przeprowadzania przetargu...” znajdujący się do wglądu 
w siedzibie Spółdzielni, z którym to osoba biorąca udział w przetargu zobowiązana jest zapoznać się, co 
potwierdza stosownym oświadczeniem. 
Remont mieszkania należy przeprowadzić we własnym zakresie i na własny koszt.
Dodatkowe informacje dotyczące przetargu, a także możliwości obejrzenia oferowanego mieszkania, można 
uzyskać w Dziale Członkowsko-Mieszkaniowym Spółdzielni  tel. nr 033 829-79-55, 033 829-79-73 w 
Administracji Spółdzielni nr 2  ul. Stawowej 29 (tel. nr 033 818 28 59, 033 815 70 20), oględziny mieszkania 
– 29.05.2017 r., godz. 1400  i  12.06.2017 r.,  godz. 14.00, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

rekLama

Z REGionu

czechowice-dziedzice  
w krajowej czołówce
Na pierwszym miejscu w wo-
jewództwie śląskim i piątym 
w skali całego kraju skla-
syfikowana została gmi-
na Czechowice-Dziedzice 
w Ogólnopolskim Rankingu 
Związku Powiatów Polskich.

Tak znakomitą pozycję 
w zestawieniu za 2016 rok 
Czechowice-Dziedzice otrzy-
mały w kategorii gminy miej-
skie i miejsko-wiejskie. Gminę 
oceniono wysoko m.in. za 
skuteczne pozyskiwanie oraz 
sprawne wydawanie środków 
zewnętrznych, pochodzących 
zarówno z funduszy unijnych, 
jak i krajowych, opracowanie 
sektorowej Strategii Rozwoju 
Gminy oraz działania promu-
jące edukację, kulturę i sport.

Puchary, dyplomy i sta-
tuetki trafiły do najlepszych 
gmin, miast na prawach po-
wiatu i powiatów podczas 
XXI Ogólnego Zgromadzenia 
Związku Powiatów Polskich 
w Kołobrzegu. Wyróżnienie 
dla gminy Czechowice-Dzie-
dzice odebrał osobiście bur-
mistrz Marian Błachut, który 
wyraził zadowolenie, iż działa-

nia gminy na przestrzeni kolej-
nego roku zostały docenione, 
potwierdzając przynależność 
Czechowic-Dziedzic od wie-
lu lat do czołówki nie tylko 
w województwie. Gmina jest 
notowana w rankingu od 2010 
r., od samego początku plasu-
je się w pierwszej dziesiątce 
ogólnopolskiej klasyfikacji.

Konkurs Związku Powia-
tów Polskich jest bezpłatny 
i dobrowolny. Samorządy skla-
syfikowane w rankingu ocenia-
ne są przez ekspertów według 
wielu kryteriów zgrupowanych 

w jedenastu grupach tematycz-
nych, m.in. działań proinwe-
stycyjnych i prorozwojowych, 
rozwiązań poprawiających 
jakość obsługi mieszkańca, 
rozwoju społeczeństwa infor-
macyjnego i społeczeństwa 
obywatelskiego, promocji 
inicjatyw z zakresu ochrony 
zdrowia, pomocy społecznej, 
edukacji, kultury i sportu, czy 
wspierania rozwiązań na rzecz 
gospodarki rynkowej i proeko-
logicznych.

Wyróżnienie w rankingu 
ZPP nie jest jedynym w ostat-
nim czasie tego rodzaju suk-
cesem. W kolejnej edycji 
plebiscytu organizowanego 
przez Oficynę Wydawniczą 
„Regiony” burmistrz Czecho-
wic-Dziedzic Marian Błachut 
otrzymał właśnie tytuł „Sa-
morządowca Województwa 
Śląskiego 2016 roku”. Jak 
podkreśla burmistrz, wysokie 
miejsce Czechowic-Dziedzic 
w podobnych rankingach to 
nagroda zarówno dla niego, jak 
i całej społeczności Czechowic-
-Dziedzic, a sukcesy gminy to 
powód do dumy dla wszystkich 
jej mieszkańców.(RAF)

StaniSław Pięta,
poseł PiS,  

– Sprawa śmierci Stanisława Pyjasa 
do dzisiaj nie została do końca 
wyjaśniona i chyba będzie to trudne. 
Tym bardziej trzeba robić wszystko, 
aby pamięć o nim nie zaginęła. 
To szczególnie ważne dla nas, na 
Podbeskidziu, bo przecież Stanisław 
Pyjas pochodził z Żywiecczyzny. I 
cieszę się, że na Żywiecczyźnie tak 
wiele osób angażuje się w tę sprawę. 
Ona dowodzi, że choć tamten system 
zmieniał się, łagodniał, to jednak jego 
zbrodnicza istota pozostała taka sama 
do końca, bo przecież w tajemniczych 
okolicznościach jeszcze w 1989 r. zginęli 
kapłani, związani z „Solidarnością”.
Sprawa Stanisława Pyjasa jest waż-
na jeszcze z jednego względu. Jego 
śmierć dla wielu osób przelała czarę 
goryczy, zjednoczyli się, tworząc 
opozycyjny Studencki Komitet Soli-
darności. To wtedy po raz pierwszy 
w kontekście oporu wobec komuni-
stycznej władzy zostało użyte słowo 
„Solidarność”.

Fo
to

: B
iU

ro
 Po

Se
LS

ki
e

Pamięć o StaniSławie PyjaSie
Sześćdziesiąt osób z Ży-

wiecczyzny i Ziemi Bielskiej 
uczestniczyło w uroczystości 
w 40. rocznicę śmierci Stani-
sława Pyjasa w Krakowie. – 
Pokazaliśmy, że ludzie z jego 
rodzinnych stron wciąż o nim 
pamiętają – mówi poseł Sta-
nisław Pięta, współorgani-
zator wyjazdu reprezentacji 
Podbeskidzia na uroczysto-
ści.

Krakowskie obchody 
zorganizowano z inicjatywy 
Niezależnego Zrzeszenia 
Studentów Uniwersytetu Ja-
giellońskiego w niedzielę 7 
maja, dokładnie w 40. roczni-
cę śmierci Stanisława Pyjasa. 
Oprócz złożenia kwiatów pod 
tablicą przy ul. Szewskiej 7, 
obchodom towarzyszyła se-
sja na UJ, z wykładem dr. 
hab. Henryka Głębockiego 
pt. „Morderstwo Stanisława 
Pyjasa oraz początki nieza-
leżnego ruchu studenckiego”, 
w której wziął udział m.in. 
przyjaciel Stanisława Pyjasa, 
dziś znany publicysta Broni-
sław Wildstein.

– Organizatorzy nie 
spodziewali się tak wielu 
uczestników. Toteż, gdy 
nasza bliskosześćdziesię-

cioosobowa reprezentacja 
z Podbeskidzia pojawiła się 
na Uniwersytecie, szybko 
znaleziono dużo większą 
salę, aby wszyscy słuchacze 
mogli się pomieścić – mówi 
poseł Stanisław Pięta, który 
wraz z Forum Młodych PiS 
Bielsko-Biała zorganizował 
wyjazd na uroczystości przy 
wsparciu Stowarzyszenia 
Patriotycznego Żywiecczy-
zny i Stowarzyszenia „Dzie-
ci Serc”.

Przypomnijmy, że Stani-
sław Pyjas urodził się w 1953 
r. w Gilowicach, w Krakowie 
studiował filozofię i poloni-
stykę, był związany z opo-
zycją, jaka ukształtowała się 
po protestach robotniczych 
w 1976 r. 7 maja 1977 r. zna-
leziono jego ciało w klatce 
kamienicy przy ul. Szewskiej 
7. Choć nie ujęto bezpośred-
nich sprawców zabójstwa, 
podejrzenie padło na Służbę 
Bezpieczeństwa, która od 
początku śledztwa zacierała 
ślady zbrodni, m.in. fakt cięż-
kiego pobicia przed śmiercią.

Bezpośrednią reakcją na 
śmierć Stanisława Pyjasa 
było stworzenie Studenckie-
go Komitetu Solidarności. (R)

otwarcie biblioteki Patriotycznej
Poseł Stanisław Pięta za-

prasza wszystkich w ponie-
działek 5 czerwca o godz. 18 
do swojego Biura Poselskie-
go przy ul. Krasińskiego 5 
w Bielsku-Białej na uroczy-
ste otwarcie Biblioteki Patrio-
tycznej.

– Coraz więcej osób, od-
wiedzających moje biuro, jak 
również uczestnicy spotkań, 
w których biorę udział, py-
tają mnie o tego typu litera-
turę. Jak się okazuje, wcale 
nie tak łatwo dotrzeć do 

książek, które mówią o naj-
nowszej historii Polski, czy 
prezentując narodowy punkt 
widzenia, analizują sytuację 
współczesnej Europy i świa-
ta. Dla wielu osób są one 
niedostępne, bo nie ma ich 
w bibliotekach, a nie stać ich, 
aby kupować je w Internecie. 
Biblioteka Patriotyczna ma 
wypełnić tę lukę – wyja-
śnia poseł.

Dodaje, że już obecnie 
w jego Biurze Poselskim są 
zebrane książki, które wy-

pożycza się odwiedzającym. 
Stanisław Pięta liczy jed-
nak, że wkrótce księgozbiór 
znacznie się powiększy. Na 
otwarcie bowiem zaprasza 
każdego, a biletem wstępu 
będzie książka patriotyczna. 
– Zapowiadam, że np. dzieła 
marksizmu, leninizmu, czy 
baumanizmu nie uprawnia-
ją do wejścia na uroczyste 
otwarcie biblioteki – wyjaśnia 
Stanisław Pięta.

Opiekunem biblioteki bę-
dzie Włodzimierz Wójcik.
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Liczna delegacja z Podbeskidzia złozyła kwiaty pod tablicą poświęconą Stanisławowi Pyjasowi.

Burmistrz Marian Błachut.
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PkS całeGo  
reGionu

Nowo powstały Beskidzki Związek Powiatowo-Gminny 

będzie odpowiedzialny za transport autobusowy na 

terenie gmin powiatu bielskiego. Starostwo za to zadanie 

podzieliło się odpowiedzialnością z gminami regionu.

W kwietniu w siedzibie bielskiego 
Starostwa Powiatowego odbyło się 
pierwsze posiedzenie zgromadze-
nia Beskidzkiego Związku Powia-
towo-Gminnego. Poza Starostwem 
Powiatowym Związek tworzą tak-
że wszystkie gminy powiatu, poza 
Czechowicach-Dziedzicami, które 
dysponują własną komunikacją au-
tobusową. Do związku przystąpiły 
gminy: Bestwina, Buczkowice, Ja-
sienica, Jaworze, Kozy, Porąbka, 
Szczyrk, Wilkowice i Wilamowice. 

PKS z jego taborem w dalszym 
ciągu będzie należał do Starostwa, 
natomiast Związek, jako organizator 
transportu publicznego, będzie mógł 
nim zarządzać. W tak dużej grupie 
łatwiej będzie też starać się o pozy-
skanie dofinansowania do odnowie-
nia taboru i właściwej organizacji 
połączeń i kursów autobusowych, 
z korzyścią dla wszystkich gmin 
członków Związku.

Wybrano jedenastoosobowy za-
rząd Związku. Przewodniczącym zo-

stał wójt gminy Jaworze Radosław 
Ostałkiewicz, jego zastępcą wójt 
gminy Bestwina Artur Beniowski. 
W zarządzie zasiądą również Józef 
Caputa, wójt gminy Buczkowice, Ja-
nusz Pierzyna, wójt gminy Jasienica, 
Krzysztof Fiałkowski, wójt gminy 
Kozy, Czesław Bułka, wójt gminy 
Porąbka, Antoni Byrdy, burmistrz 
Szczyrku, Marian Trela, burmistrz 
Wilamowic, Mieczysław Rączka, 
wójt gminy Wilkowice, Andrzej 
Płonka, starosta bielski, oraz Mar-
cin Żółtak, przewodniczący Rady 
Nadzorczej PKS. Zarząd pracować 
będzie społecznie, nie pobierając za 
swoją pracę żadnego wynagrodzenia.

J a k  w y j a ś n i a  R a d o s ł a w 
Ostałkiewicz, przewodniczący 
Beskidzkiego Związku Powiatowo- 
Gminnego, podstawowym ele-
mentem działania nowej organi-
zacji będzie solidarna współpraca, 
funkcjonowanie na zasadzie poro-
zumienia, zaś decyzje będą wypra-
cowywane konsolidacyjnie. (AM)

poWiat biElski

andrzej Płonka, starosta bielski:

Tylko determinacji Starostwa Powiatowego 
i wsparciu gmin powiatu bielskiego należy 
zawdzięczać, że komunikacja autobusowa w 
naszym regionie funkcjonuje na przyzwoitym 
poziomie. Po wielu latach czasami trudnej, 
ale efektywnej współpracy, teraz przyszedł 
czas na zrobienie kolejnego kroku – podjęcia 
wspólnej odpowiedzialności za funkcjonowa-
nie komunikacji.
Nigdy nie było gwarancji, że PKS w powiecie bielskim się utrzyma. Wystar-
czy rozejrzeć się po sąsiednich powiatach i województwach – w niewielu 
miejscach publicznej komunikacji udało się przetrwać. I to nieprawda, że 
z powodzeniem zastąpiły ją prywatne firmy transportowe. Owszem, na 
najbardziej obleganych liniach kursów nie brakuje. Ale w wielu miejscach 
transport publiczny zniknął, zostawiając mieszkańców samych z problemem 
dotarcia do szkoły, pracy, czy urzędu. 
W powiecie bielskim tego problemu udało się uniknąć. Liczę, że Beskidzki 
Związek Powiatowo-Gminny, który jeszcze bardziej zbliżył współpracę Sta-
rostwa Powiatowego i samorządów gminnych, pozwoli na usprawnienie 
transportu autobusowego z korzyścią dla mieszkańców całego regionu.

Siódme miejSce  
Powiatu bielSkieGo

Powiat Bielski uplasował się na 
siódmym miejscu w rankingu Związku 
Powiatów Polskich za rok 2016 w kate-
gorii powiatów ziemskich powyżej 120 
tys. mieszkańców.

Jak wyjaśnia Alina Macher ze Sta-
rostwa Powiatowego, jest to jedyna 
w kraju tego typu rywalizacja konkur-
sowa wszystkich samorządów szczebla 
gminnego i powiatowego, zarządzana 
na bieżąco przez ekspertów w trybie 
on-line. Ranking, który trwa przez 
cały rok, prowadzony jest osobno dla 
sześciu kategorii jednostek samorządu 
terytorialnego: powiatów do 60 tys. 
mieszkańców, od 60 do 120 tys. oraz 
powyżej 120 tys. mieszkańców, a także 
miast na prawach powiatu, gmin miej-
skich i miejsko-wiejskich łącznie oraz 
gmin wiejskich. 

Samorządy oceniane są przez eksper-
tów według wielu kryteriów tematycz-
nych, m.in. działań proinwestycyjnych 
i prorozwojowych, rozwiązań poprawia-
jących jakość obsługi mieszkańca oraz 
funkcjonowania jednostki samorządu 
terytorialnego, rozwoju społeczeń-
stwa informacyjnego i obywatelskie-
go, umacniania systemów zarządzania 
bezpieczeństwem informacji, promocji 
rozwiązań z zakresu ochrony zdrowia 
i pomocy społecznej, ekoenergetycz-
nych i proekologicznych, wspierania 
działań na rzecz gospodarki rynkowej, 
współpracy krajowej i międzynarodo-
wej, a także działań promocyjnych (R)

Głównym przewoźnikiem w regionie bielskim od lat pozostaje PKS.
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43-502 Czechowice-Dziedzice, ul. Traugutta 11 
tel./fax: 32 215 03 32, email: zssilesia@wp.pl

www.zssilesia.edu.pl
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Gmina bEstWina

PrzedSzkolaki mają 
Swoją olimPiadę

Dzięki organizacji drugiej już edycji zawodów Olimpiada Przedszkolaków nabrała 

cyklicznego charakteru. W tym roku, z udziałem najmłodszych dzieci z poszcze-

gólnych gminnych sołectw, impreza odbyła się w Kaniowie.

Okazję do aktywnego 
i przyjemnego spędzenia czasu 
przedszkolaki miały w sobotę 29 
kwietnia. Każde z gminnych so-
łectw reprezentowane było przez 
dziesięcioosobowe drużyny, 
składające się z pięciu chłop-
ców i tyluż dziewczynek. Star-
tującym zespołom przypisano 
barwy. I tak jako zieloni wystą-
piły dzieciaki z Bestwiny, żółci 
z Bestwinki, niebiescy z Jano-
wic, a czerwoni z Kaniowa. Dla 
przedszkolaków przygotowano 
w ramach Olimpiady ciekawe 
konkurencje sprawnościowe 
z użyciem piłek, woreczków, 
materacy, czy pałeczek sztafe-

towych. Wszystkie ekipy sta-
nęły na wysokości zadania, do 
samego końca dzielnie walczy-
ły przy głośnym i żywiołowym 
dopingu swoich najbliższych 
oraz opiekunów, w rolę których 
wcielili się nauczyciele z ma-
cierzystych zespołów szkolno-
-przedszkolnych.

Po podliczeniu punktów 
okazało się, że największą ich 
liczbę zgromadziły przedszko-
laki reprezentujące Janowice 
i to właśnie ta drużyna odebrała 
z rąk wójta Artura Beniowskie-
go przechodni puchar. Na kolej-
nych miejscach sklasyfikowane 
zostały zespoły z Kaniowa, Be-

stwiny i Bestwinki. Liczył się tu 
jednak nie tylko aspekt typowo 
sportowy, lecz świetna zabawa 
w gronie rówieśników, której 
przedszkolaki doświadczyły. 
Medale, jakie wszyscy zawod-
nicy otrzymali, wywołały na ich 
twarzach radosne uśmiechy.

Organizatorem wydarze-
nia był w jego drugiej edycji 
Zespół Szkolno-Przedszkolny 
w Kaniowie. Wspólnie z rodzi-
cami, nauczycielami wychowa-
nia fizycznego, przy wsparciu 
wójta i urzędu gminy, radnych 
oraz sponsorów, zapewnili naj-
młodszym pożytecznie i miło 
spędzony czas. (MA)

Samochód na jubileuSz
Gminna akademia stra-
żacka, jaka towarzyszyła 
tegorocznym obchodom 
Dnia Strażaka, miała wyjąt-
kowy charakter. 105-lecie 
świętowała jednostka z Be-
stwinki, do jej podziału bo-
jowego przekazano tego dnia 
nowy samochód.

Dokładnie 105 lat temu 
z inicjatywy ówczesnych dru-
hów Walentego Ozgi i Fran-
ciszka Wawerczyka powstała 
jednostka Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Bestwince. – Choć 
wiele lat minęło, a czasy bardzo 
się zmieniły, również i dziś nie 
brakuje osób zaangażowanych 
w jej codzienne funkcjonowa-
nie i rozwój. Strażacy odgrywają 
w naszej społeczności szczegól-
ną rolę – mówi Artur Beniowski, 
wójt gminy Bestwina.

Doskonale można było za-
uważyć to podczas uroczystości 
strażackich, zorganizowanych 
we wtorek 2 maja. Spod straż-
nicy w Bestwince wyruszył 

pochód do tutejszego kościo-
ła, gdzie odprawiona została 
msza święta. Dalsza część 
jubileuszowego świętowa-
nia miała miejsca przy Domu 
Strażaka. W ramach akademii 
zaprezentowano tradycyjny 
przegląd pododdziałów, ode-
grano hymn państwowy, wrę-
czono także liczne medale „Za 
Zasługi dla Pożarnictwa” oraz 
odznaki. Wygłoszony został 
ponadto przez druha Grze-
gorza Gawędę, prezesa OSP 

Bestwinka, referat poświęcony 
przeszłości i współczesności 
jednostki. Przypomniano w ten 
sposób czynny udział strażaków 
z Bestwinki w gaszeniu pamięt-
nych pożarów w rafinerii nafty 
w Czechowicach-Dziedzicach 
i w lasach Kuźni Raciborskiej, 
czy zmaganiach ze skutkami 
słynnej powodzi i podtopień 
sprzed kilkunastu lat.

Głównym punktem strażac-
kiego święta było przekazanie 
do podziału bojowego fiata 

ducato. Samochód został po-
święcony, następnie kluczyki 
z rąk wójta Artura Beniowskie-
go odebrał naczelnik Krzysztof 
Zelek. Lekki wóz o przezna-
czeniu ratowniczo-rozpoznaw-
czym będzie służył strażakom 
zwłaszcza w razie wypadków 
komunikacyjnych lub innego 
typu zagrożeń miejscowych. 
Jego zakup sfinansowany 
został dzięki przychylności 
władz gminy Bestwina, na ten 
cel z budżetu przeznaczono 55 
tys. zł. Pozostałą część zebra-
no z tzw. gotowości bojowej, 
wkładu własnego jednostki 
oraz dobrowolnych datków 
sponsorów i mieszkańców 
Bestwinki. – Nowy wóz służył 
będzie nie tylko samym stra-
żakom w jednostce, ale przede 
wszystkim całej lokalnej spo-
łeczności. Może przecież istot-
nie przyczynić się do ratowania 
życia i mienia każdego z nas 
w przypadku sytuacji nadzwy-
czajnych – podkreśla wójt Be-
niowski. (MAN)

GoSPel ProSto z janowic

Blisko 200 uczestników 
z różnych szkół zgromadził 
III Janowicki Konkurs Pie-
śni Gospel „Praise the Lord”, 
który z każdą kolejną edycją 
staje się coraz bardziej presti-
żowym wydarzeniem.

Z roku na rok systema-
tycznie przybywa osób, 
które zachowując wysoki po-
ziom artystyczny prezentują 
charakterystyczne dźwięki 
muzyki gospel. Jak mówi 
dyrektor Zespołu Szkolno-
-Przedszkolnego w Janowi-
cach Urszula Kal, formuła 
organizowanego tu konkur-
su rozrasta się i wykracza 
już poza granice gminy 
Bestwina. Prócz zespołów, 
chórów i solistów z gmin-
nych sołectw w trzeciej edy-
cji Janowickiego Konkursu 
Pieśni Gospel udział wzięły 
również placówki edukacyj-
ne z Czechowic-Dziedzic 
oraz Pszczyny.

Profesjonalne jury, któ-
remu przyszło oceniać po-
szczególne wykonania, 
jakie zaprezentowane zostały 
w kościele parafialnym w Ja-
nowicach, nie miało łatwego 
zadania. Przesłuchania kon-
kursowe w kilku kategoriach 
szkół podstawowych i gim-

nazjów trwały ponad trzy 
godziny. Pomysły na stroje 
i aranżacje utworów były bar-
dzo różnorodne, zdolnościami 
mogli pochwalić się zarówno 
wokaliści, jak i instrumentali-
ści. Podkreślono także bardzo 
dobre opanowanie angielskich 
tekstów, dosyć trudnych, jak 
na poziom szkolny. Spośród 
artystów reprezentujących 
gminę Bestwina wyróżnienia 
otrzymały: Zespół Szkolno-
-Przedszkolny w Bestwince, 
chór „Cantata” z Bestwiny, 
chór Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego w Janowicach, 
Maja i Barbara Postka z ZSP 
w Bestwince oraz zespół 
„Staccato” z Bestwinki. 
Z kolei wójt gminy Artur Be-
niowski i dziekan dekanatu 
wilamowickiego ks. Stanisław 
Morawa wręczyli nagrody 
Grand Prix, m.in. dla solist-
ki Wiktorii Polak oraz chó-
ru „Andante” z Gimnazjum 
w Bestwinie.

Patronat honorowy nad 
konkursem objął biskup 
diecezji bielsko-żywieckiej 
Roman Pindel, wspólnie 
z dziekanem dekanatu wila-
mowickiego ks. Stanisławem 
Morawą oraz wójtem Bestwi-
ny Arturem Beniowskim. (R)

W poszczególnych kategoriach III Janowickiego Konkursu Pieśni 
Gospel „Praise the Lord” najlepiej ocenieni zostali:

•  Soliści i duety klas 1-3 SP: Natalia Bobrecka i Martyna Pollak  
(ZSP nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach)
• Chór klas 1-3 SP: „Vivace” – Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej 
„Art” w Czechowicach-Dziedzicach
• Soliści klas 4-6 SP: Dawid Skrbeński, Zofia Raś, Julia Folek (wszyscy 
ZSP nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach)
• Zespoły klas 4-6 SP: ZSP w Bestwince
• Chóry klas 4-6 SP: „Cantata” z Bestwiny, „De-Mollki” z ZSP nr 1  
w Czechowicach-Dziedzicach, chór ZSP Janowice
• Gimnazja, soliści i duety: Maja i Barbara Postka (ZSP w Bestwince)
• Gimnazja, zespoły: „Staccato” z Bestwinki, szkolny chórek wokalny 
z Gimnazjum Katolickiego w Czechowicach-Dziedzicach
• Grand Prix: soliści – Wiktoria Polak z Gimnazjum w Bestwinie, 
zespoły – „Słoneczny Gospel” z ZSS nr 3 w Pszczynie, chóry – 
„Andante” z Gimnazjum w Bestwinie
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artur beniowSki,  
wójt gminy Bestwina:

Na przestrzeni każdego roku nie 
brakuje w naszej gminie wyda-
rzeń organizowanych z myślą 
o różnych środowiskach. Swoje 
święto mają osoby starsze zrze-
szone w Kole Emerytów i Ren-
cistów, panie z Kół Gospodyń 
Wiejskich, społeczność wędkarzy, 
pszczelarzy, czy strażaków. Za-
pewniamy także liczne atrakcje 
dla dzieci i młodzieży, mogących 
uczestniczyć choćby w turniejach 
sportowych, bądź innych przed-
sięwzięciach wszechstronnie 
aktywizujących.
Ale do tej pory działań, przezna-
czonych stricte dla przedszkola-
ków, nie było zbyt wiele. Dlatego 
bardzo się cieszę, że Olimpiada 
Przedszkolaków z gminy Bestwi-
na stała się imprezą cykliczną. 
Widać ogromne zaangażowanie 
wszystkich uczestników wyda-
rzenia, ich satysfakcję i zadowo-
lenie, co jest wystarczającym 
argumentem za tym, aby podob-
ne inicjatywy przeprowadzać w 
kolejnych edycjach. To świetna 
okazja na integrację środowisk 
poszczególnych sołectw naszej 
gminy, przy tym aktywne i 
zdrowe spędzenie czasu, o czym 
zwłaszcza w przypadku najmłod-
szego pokolenia powinniśmy 
nieustannie pamiętać.

Olimpiada Przedszkolaków to już stały punkt wydarzeń o charakterze sportowym i rekreacyjnym w gminie 
Bestwina.

Nowy samochód marki fiat ducato trafił po jego poświęceniu do podziału 
bojowego strażaków z Bestwinki.

Najmłodsze grupy uczestniczące w tegorocznym konkursie reprezen-
towały szkoły podstawowe.

Radosna muzyka gospel po raz kolejny rozbrzmiała w Janowicach.
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Gmina cZEchoWicE-DZiEDZicE

zaProSzenie na aktywne lato
Kompleksową ofertę aktywnego spędzenia czasu w trakcie lata przygotował Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Czechowicach-Dziedzicach. Większość 

z propozycji skierowana jest do wszystkich mieszkańców Ziemi Bielskiej. Obiekty i tereny rekreacyjne czechowickiego MOSiR-u będą miejscem tak wielu 

wydarzeń, że każdy znajdzie coś dla siebie.

kąPieliSko 
Gotowe

Już od pierwszego dnia 
czerwca ogólnodostępne 
będzie kąpielisko miejskie 
przy ulicy Legionów. Przez 
okres trzech miesięcy, aż 
do 3 września, z tutejszych 
atrakcji będzie można ko-
rzystać w godzinach od 10 
do 20 w dni powszednie 
i o godzinę dłużej – od 9 – 
w weekendy. Jak pokazały 
lata poprzednie, kąpielisko 
cieszy się bardzo dobrą re-
nomą, świadczą o tym liczni 
jego użytkownicy. To osoby 
w różnym wieku. Rodziny 
z małymi dziećmi mają tu do 
dyspozycji brodzik, idealną 
propozycją dla nieco star-
szych dzieci jest rekreacyjna 
część basenu. Chwalone są 
także zjeżdżalnie, które gwa-
rantują przyjemną zabawę. 
Jest poza tym sześciotorowy 
basen dla lubiących pływać. 
Z kolei wypoczywającym na 
słońcu posłuży również tego 
lata wypożyczalnia leżaków. 
– Kąpielisko ma swoich sta-
łych bywalców, którzy cenią 
sobie jakość, ale i to, że nie 
ma tutaj uciążliwego tłumu 
i kolejek. Pozostaje tylko 
wyczekiwać ładnej pogody 
– mówi Paweł Łękawa, dy-
rektor Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji.

kryta 
Pływalnia

Na niesprzyjającą aurę cze-
chowicki MOSiR proponuje 
kryty basen „Wodnik”, otwarty 
codziennie w godzinach od 7 do 
22.30. Atrakcyjne ceny wstępu 
nie przekraczają 10 zł za godzi-

nę, do tego należy uwzględnić 
specjalne bilety rodzinne. Na 
kompleks krytej pływalni skła-
da się duży 25-metrowy basen, 
basen rekreacyjny, brodzik dla 
maluchów, zjeżdżalnia, wanny 
jacuzzi oraz odnowione sauny. 
Można również skorzystać z za-
biegów w strefie odnowy bio-
logicznej.

W wakacje szczególną 
popularnością cieszą się zaję-
cia szkółki pływackiej. – Nie 
mogło ich zabraknąć również 
w harmonogramie na ten rok. 
Szkółka przeznaczona jest dla 
dzieci od 8. roku życia. Dzia-
łać będzie przez pierwsze dwa 
tygodnie lipca w godzinach po-
rannych, aż do obowiązkowej 
przerwy technicznej na pływal-
ni między 17 lipca a 6 sierpnia 
– wyjaśnia dyrektor Łękawa.

teniS  
i Siatkówka

Teren rekreacyjny przy cze-
chowickim MOSiR to nie tylko 
pływalnie. Obejmuje on rów-
nież trzy ogólnodostępne korty 
tenisowe. Latem odbywać się 
będą tu między innymi profe-
sjonalne lekcje szkółki tenisa 
ziemnego pod okiem instruk-

tora, z myślą o dzieciach od 6 
do 14 lat.

Tradycyjnie latem na MO-
SiR-ze życiem tętnić będą bo-
iska do siatkówki plażowej. 
– Prócz czysto amatorskich 
rozgrywek siatkarskich dla 
osób, przybywających na te-
ren MOSiR-u, będziemy go-
spodarzem kilku imprez, które 
gromadzą zawodników chętnie 
uczestniczących w turniejach – 
zauważa Paweł Mazur z działu 
organizacji imprez.

W kolejne weekendy lipco-
we, począwszy od 8-9 lipca, 
rozegrane zostaną trzy turnie-
je eliminacyjne prestiżowego 
Grand Prix Czechowic-Dzie-
dzic, na który przyjeżdżają 
chętnie nawet zawodnicy 
z dalszych zakątków regionu. 
Rywalizację przewidziano 
identycznie, jak w ub.roku 
w kategorii mężczyzn i mik-
stów. Najlepsze pary oraz 
dodatkowo duety kobiece wy-
stąpią w finale, jaki przepro-
wadzony zostanie tu w sobotę 
oraz niedzielę 5 i 6 sierpnia.

W „plażówkę” na czecho-
wickim kompleksie zagra 
także młodzież w swoich od-
rębnych zmaganiach. Z sześciu 
turniejów składać się będą za-
planowane we wszystkie lip-
cowe środy i dwie w sierpniu 

zawody cyklu „Młoda Plaża” 
w gronie tak dziewczyn, jak 
i chłopców. Na tegoroczne 
wakacje przypada druga ich 
edycja, w inauguracyjnej wzię-
ło udział przeszło 70 miłośni-
ków siatkówki.

Propozycją kontynuowaną 
jest „Plaża Old”. Impreza prze-
widziana na 12 sierpnia będzie 
mieć rangę mistrzostw Śląska 
w kategorii masters, czyli za-
wodników, którzy ukończyli 
40 lat. Z kolei lipiec z siatków-
ką plażową zakończy w ostatni 
weekend tego miesiąca turniej 
„Śląska Plaża” dla mężczyzn 
i drużyn mieszanych.

na wędrówce 
i żaGlach

Atrakcyjną formą spę-
dzania czasu będą podczas 
tych wakacj i  wycieczki 
organizowane przez MO-
SiR. Zaplanowano łącznie 
około dwunastu wypadów 
rodzinnych o charakterze 
krajoznawczym, w tym dwu-
dniowy wyjazd do Skalnego 
Miasta w Czechach. Ponadto, 
będzie można zapisywać się 
m.in. na wycieczki do Bro-
waru Żywieckiego, w rejon 
Małej Fatry i Krywania, czy 
w Góry Opawskie i Pieniny.

Rodzice mogą także wy-
słać swoje pociechy, które 
z opiekunami zapewniony-
mi przez MOSiR, odwiedzą 
centrum wspinaczkowe i park 
linowy w Bielsku-Białej, 
największą w Polsce makie-
tę kolejową zlokalizowaną 
w Gliwicach oraz Osikową 
Dolinę. Te wyjazdy zostaną 
zorganizowane w dni robo-
cze. – To bardzo aktywne 
i ciekawe sposoby spędzenia 
czasu. W poprzednich latach 
chętnych nie brakowało, więc 

spodziewamy się, że teraz 
będzie podobnie – podkreśla 
Paweł Łękawa, który zwraca 
uwagę, że wycieczki zostały 
pomyślane tak, by każdego 
było tak naprawdę na nie stać.

Nowość w ofercie ośrodka 
dotyczy natomiast zagospo-
darowania czasu młodzieży 
poprzez wyjazdy na żaglów-
ki do Międzybrodzia. Te wy-
znaczono na soboty w lipcu. 
– Zobaczymy, jaki będzie 
odzew. Dotychczas niewie-
le było form wpisujących 
się w aktywne wakacje dla 
młodzieży w wieku od 14 do 
18 lat. Żagle wydają się nam 
być interesujące – dodaje Pa-
weł Mazur.

rywalizacja 
zeSPołowa

Dla sympatyków sportów 
mniej popularnych wydarzeniem 
mogą okazać się mistrzostwa 
Polski w frisbee kobiet i męż-
czyzn, czyli przybierającym 
różne formuły rzucaniu dys-
kiem o średnicy ok. 20-25 cm. 
W Czechowicach-Dziedzicach 
impreza o tak znaczącej randze 
odbędzie się 29 i 30 lipca, na tu-
tejszym stadionie oraz boisku ze 
sztuczną nawierzchnią.

Na obiekty Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekre-

acji warto przybyć również 
w sobotę 24 czerwca. Tuż po 
zakończeniu roku szkolnego 
w kalendarzu swoje miejsce 
tradycyjnie znalazło oficjalne 
powitanie lata. Z otwarciem 
sezonu wiąże się szereg cie-
kawych przedsięwzięć dla 
dzieci wraz z ich najbliższy-
mi. Nie zabraknie m.in. spe-
cjalnie przygotowanego toru 
przeszkód dla najmłodszych, 
który w ub.roku przy żywio-
łowym dopingu pokonało 
150 dzieci.

Już we wrześniu po raz 
29. ulice Czechowic-Dzie-
dzic przemierzy Rodzinny 
Rajd Rowerowy, ponownie 
w przystępnej dla każdego for-
mule. Uczestnicy mogą wszak 
startować z różnych miejsc, 
po drodze do mety zbierając 
punkty w lokalizacjach na 
granicy gminy. Finałem tej 
imprezy będzie prawdopo-
dobnie miasteczko rowerowe 
z efektownymi pokazami trialu 
rowerowego. Zapisy na rajd, 
którego trasa to ok. 40 kilome-
trów, ruszą w połowie sierpnia.

Pod znakiem pięknej rywa-
lizacji upłynie sobota 9 wrze-
śnia. W Memoriale Mariusza 
Mleczki wystartują osoby nie-
pełnosprawne, które zmierzą 
się w konkurencjach rzuto-
wych i biegowych, integrując 
się w swoim środowisku.

MARCIN NIKIEL
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Kąpielisko miejskie chętnie odwiedzają latem nie tylko czechowiczanie, ale i mieszkańcy pobliskich gmin. Siatkówka plażowa zawita tego lata do Czechowic-Dziedzic poprzez 
amatorskie turnieje, w których można wziąć czynny udział.

Atrakcje krytej pływalni gwarantują przyjemne spędzenie czasu dla osób w różnym wieku.

Podczas oficjalnego powitania lata, jakie zaplanowano w tym roku  
na 24 czerwca, nie zabraknie sportowych atrakcji dla najmłodszych.
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Gmina jasiEnica

januSz Pierzyna,
wójt gminy Jasienica:

To już czwarta sprzedana działka na na-
szej Strefie w ciągu niespełna dwóch 
lat, a więc od czasu otwarcia naszego 
jasienickiego terenu inwestycyjnego. 
Co cieszy, także kolejni inwestorzy 
interesują się zakupem gruntów w 
strefie przemysłowej naszej gminy, 
przygotowywane są tam inwestycje. Widać wyraźnie, że te nasze 
wieloletnie wysiłki, jakie podejmowaliśmy przy stworzeniu gminnej 
strefy ekonomicznej, zaczęły przynosić owoce.

wioSenne inweStycje
Nowy plac postojowy przy kościele św. Jerzego i cmentarzu w Jasienicy jest już gotowy, mieszkańcy so-

łectwa Jasienica i wierni, przybywający na uroczystości kościelne i nabożeństwa od dawna na takie miejsce 

czekali. Wkrótce w Mazańcowicach ruszy inna ważna inwestycje – budowa nowego ośrodka zdrowia.

W poniedziałek 8 maja 
po blisko czterech miesią-
cach prac budowlanych plac 
postojowy w rejonie kościo-
ła św. Jerzego i cmentarza 
w sołectwie Jasienica został 
oficjalnie oddany do użytku. 
– Już w ubiegłym roku za-
kupiliśmy tutaj działkę, aby 
wygospodarować miejsca na 
pozostawienie samochodów. 
Z miejsc postojowych będą 
korzystać przede wszystkim 
wierni, przyjeżdżający do ko-
ścioła na niedzielne msze oraz 
inne uroczystości religijne, 
a także osoby, odwiedzające 
cmentarz. Do tej pory bywały 
kłopoty z zaparkowaniem sa-
mochodu w takich sytuacjach 
– wyjaśnia wójt gminy Jasie-
nica Janusz Pierzyna.

Prace przy budowie pla-
cu rozpoczęły się w styczniu 
od wykonania odwodnienia, 
w marcu objęły przebudowę 
wlotu ul. Rodzinnej do ul. 
Kościelnej, dzięki czemu 
wjazd na główną drogę stał 
się teraz bardziej bezpieczny. 
Ekipy budowlane na odcinku 
44 metrów poszerzyły też ul. 
Kościelną, co zwiększyło bez-
pieczeństwo, przede wszystkim 
pieszych idących do kościoła. 
Plac o powierzchni blisko 11 
arów został utwardzony kostką 

brukową. Koszt inwestycji to 
prawie 300 tys. zł.

Z kolei w Mazańcowicach 
wkrótce ruszy budowa nowe-
go ośrodka zdrowia. Jak wy-
jaśnia wójt Janusz Pierzyna, 
nowa przychodnia zastąpi do-
tychczasową, która mieści się 
w starym budynku, niespeł-
niającym już norm przyjętych 
dla lecznictwa podstawo-
wego. – Stale podnosimy 
jakość usług medycznych, 
świadczonych przez gminną 
służbę zdrowia. Nowa przy-
chodnia w Mazańcowicach 
poprawi warunki, w których 
lekarze przyjmują pacjentów 
– mówi wójt.

Nowy budynek powstanie 
na działce o powierzchni ok. 
10 arów, jaką Gmina wykupi-

ła w tamtym roku nieopodal 
strażnicy OSP właśnie z myślą 
o budowie przychodni. 

– Przed kilkunastu laty 
zachowaliśmy przychodnie 

w naszej gminie, nie dopusz-
czając do ich prywatyzacji. 
Dziś widać, jak dobra to była 
decyzja, bo system opieki 
zdrowotnej na terenie naszej 
gminy bardzo dobrze funk-
cjonuje. Mamy kompetentny 
personel o szerokiej gamie 
specjalności, nieźle wyposa-
żone w sprzęt gabinety i labo-
ratoria. Dzięki temu pacjenci 
z naszej gminy w większości 
przypadków są leczeni na 
miejscu, bez konieczności 
korzystania ze służby zdrowia 
w Bielsku – wyjaśnia wójt.

Prace budowlane ruszą 
w tym roku, w przyszłym ośro-
dek zdrowia przyjmie pierw-
szych pacjentów. (UGJ)

SPrzedana czwarta działka
Za ponad 2,236 mln zł 

brutto została pod koniec 
kwietnia sprzedana działka 
w Jasienickiej Niskoemisyj-
nej Strefie Ekonomicznej.

Przetarg wygrała firma 
Stekla Investment spół-
ka komandytowo-akcyjna 
z Bielska-Białej. Działka 
o powierzchni 1,6668 ha 
może zostać zagospodaro-
wana z przeznaczeniem m.in. 
na obiekty produkcyjne, 
składy, magazyny, pod za-
budowę usługową, czy han-
del. Ma bezpośredni dostęp 
do infrastruktury technicz-
nej, zlokalizowanej wzdłuż 
oświetlonej drogi gminnej: 
sieci teletechnicznej, kanali-
zacji deszczowej i sanitarnej 
oraz wodociągu. Jak wyjaśnia 
wójt gminy Jasienica Janusz 
Pierzyna, piąta z kolei działka 
przygotowywana jest do wy-
stawienia w przetargu, są rów-
nież inwestorzy interesujący 
się zakupem kolejnej działki.

Wójt podczas kwietniowej 
sesji Rady Gminy poinformo-
wał o tym, co dzieje się na 

Jasienickiej Niskoemisyjnej 
Strefie Ekonomicznej. Firma 
CD, producent miodów, która 
w grudniu ub.roku zakupiła 
grunty w tym miejscu, wy-
stąpiła o wydanie zgody na 
budowę hali magazynowo-
-produkcyjnej o powierzchni 
1020 mkw. Będzie to pierw-
szy etap inwestycji, docelowo 
zabudowa ma zająć łącznie 
3060 mkw.

Przypomniał też, że trwa-
ją ostatnie prace nad zmia-
ną planu zagospodarowania 
przestrzennego Strefy, który 
kolejnym inwestorom jesz-
cze bardziej ułatwi budo-
wę obiektów.

Jasienicka Niskoemisyjna 
Strefa Ekonomiczna została 
otwarta 1 czerwca 2015 r. i po-
dzielona na 25 działek o różnej 
powierzchni. Do tej pory został 
sprzedany teren o powierzch-
ni 7,5286 ha za ponad 10 mln 
zł brutto. Przypomnijmy, że 
71 ha gruntów, stanowiących 
łączny areał Strefy, został za-
kupiony z budżetu gminy Ja-
sienica za 1,3 mln zł. (R)

Dotychczasowa przychodnia w Mazańcowicach jest już za mała w stosunku 
do potrzeb.

Plac ułatwił postój w rejonie kościoła św. Jerzego.
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70-lecie koła z międzyrzecza 
Dużo gratulacji i życzeń usły-
szały w sobotę 20 maja panie 
z Koła Gospodyń Wiejskich 
w Międzyrzeczu Dolnym, które 
obchodziły jubileusz 70-lecia ist-
nienia swojej organizacji.

– 70 lat to szmat czasu, ja mam 
przyjemność z wami być od 20 
i muszę powiedzieć, że współpra-
ca z wami to przyjemność. Należy 
się wam szacunek za waszą pracę 
społeczną i wspaniałą współpra-
cę, do której zawsze podchodzicie 
z wielką kulturą osobistą – mówił 
wójt Janusz Pierzyna. – Cenię wa-
szą otwartość, zawsze wrażenie na 
mnie robiła wasza radość, że mimo 
wysiłku i wielu godzin pracy, jaką 
wkładacie w przygotowania, za-
wsze towarzyszy wam uśmiech, ład 
duchowy. Widać, że to wychodzi 
z waszego serca – dodawał wójt.

Imprezę rozpoczęła przewod-
nicząca Genowefa Kopeć, która 
od 40 lat pełni tę funkcję. Przed-
stawiła historię międzyrzeckiego 
koła. Za swoją pracę otrzymała 
Złotą Odznakę Zasłużona dla 

Województwa Śląskiego oraz sta-
tuetkę „Złoty Kółkowicz”. Cała 
sala zaśpiewała sto lat, wzniesiono 
toast i pokrojono okolicznościo-
wy tort. Goście składali kwiaty, 
życzenia, gratulacje, wręczali po-
dziękowania i upominki. Serdecz-
ne życzenia przekazali również 
zastępca wójta Krzysztof Wie-
czerzak, przedstawiciele lokalnej 

społeczności oraz zaprzyjaźnio-
nych pozostałych Kół Gospodyń 
Wiejskich z terenu gminy Jasie-
nica. Wśród gości obecny był 
wiceminister Stanisław Szwed, 
wicestarosta bielski Grzegorz Sze-
tyński i Danuta Kożusznik, prezes 
Zarządu Rejonowego Związku 
Rolników, Kółek i Organizacji 
Rolniczych w Bielsku-Białej.

Po gratulacjach wystąpił 
Zespół Regionalny „Między-
rzeczanie”, a na koniec go-
ścinnie Zespół Pieśni i Tańca 
z Małogoszcza. Członkinie 
koła wszystkim gościom wrę-
czyły pamiątkowe upominki – 
album „70-lecie Koła Gospodyń 
Wiejskich w Międzyrzeczu Dol-
nym”.(UGJ)
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Panie z KGW w Międzyrzeczu Dolnym znane są ze swojej gościnności.

SPotkanie Federacji 
euroreGionów

Janusz Pierzyna, wójt gminy Jasienica i jed-
nocześnie członek zarządu Federacji Euroregio-
nów RP, wziął udział w posiedzeniu zarządu 
Federacji i spotkaniu w Kancelarii Prezydenta 
RP z ministrem Andrzejem Derą.

Posiedzenie zarządu Federacji Euroregionów 
RP w Warszawie w poniedziałek 20 maja po-
święcone było omówieniu współpracy polskich 
regionów przygranicznych z państwami sąsia-
dującymi, tj. z Czechami, Słowacją, Niemcami, 
Litwą, Białorusią, Ukrainą i Rosją.

Przypomnijmy, że Janusz Pierzyna został 
wybrany do zarządu jako przewodniczący Rady 
Euroregionu Śląsk Cieszyński – Těšínské Slez-
sko. Jest też prezesem Stowarzyszenia Rozwoju 
i Współpracy Regionalnej „Olza” w Cieszynie, 
które aktywnie koordynuje współpracę na pogra-
niczu polsko-czeskim i pozyskiwanie funduszy 
transgranicznych. Należy również do wąskiego 
grona polskich członków Komitetu Monitorują-
cego Programu Interreg V-A Republika Czeska 
– Polska.

Zarząd Federacji Euroregionów RP gościł też 
w Kancelarii Prezydenta RP, gdzie spotkał się 
prezydenckim ministrem Andrzejem Derą. Roz-
mawiano m.in. o włączeniu się Prezydenta RP 
Andrzeja Dudy w problematykę euroregionalną 
i transgraniczną. (R)



10 BESKIDZKA
gazeta

www.gazetabeskidzka.plMAJ 2017

uczniowie w dwóch 
PodStawówkach

W nowym roku szkolnym w Jaworzu pojawi się druga szkoła podstawowa z ośmioletnim systemem nauczania.

Liczne konsultacje społecz-
ne ze środowiskiem nauczy-
cielskim, zainteresowanych 
mieszkańców oraz rodziców 
poprzedziły ostateczną decyzję 
w sprawie dostosowania sieci 
jaworzańskich szkół do reformy 
oświaty. Na tym etapie gmina 
planowała utworzenie jednej 
szkoły podstawowej, która 
mieściłaby się w dwóch odręb-
nych budynkach – w Jaworzu 
Dolnym oraz Średnim, a więc 
w budynku dotychczasowego 
Gimnazjum. – Reforma to nie-
zwykle trudne dla nas wyzwa-
nie, nawet jeśli jesteśmy gminą 
niewielką, a na naszym terenie 
działała tylko jedna placówka 
gimnazjalna. Chcemy zapropo-
nować takie rozwiązanie, któ-
re zapewni, o ile to możliwe, 
bezbolesne i nieuciążliwe dla 
uczniów, rodziców, nauczycieli 
i samorządu przejście w nowy 
system – mówił w jednym 
z wcześniejszych wydań „Ga-
zety Beskidzkiej” wójt gminy 
Radosław Ostałkiewicz.

Powyżej wspomniane roz-
wiązanie samorząd przedstawił 
Śląskiemu Kuratorowi Oświaty, 
który wydał opinię pozytywną, 
ale warunkową. Oznacza to, że 
nie wyraził zgody na stworze-
nie w Jaworzu jednej placówki, 
nie zezwalając tym samym na 
włączenie gimnazjum do ist-
niejącej szkoły podstawowej 
i nakazując utworzenie dwóch 
odrębnych placówek z własny-
mi obwodami. Na tej podstawie 
Rada Gminy Jaworze przegło-
sowała w ostatni dzień marca 
uchwałę w sprawie dostosowa-
nia sieci szkół podstawowych 
i gimnazjów do nowego ustroju 
szkolnego. – Od roku szkolne-
go 2017/2018 będziemy mie-
li więc w naszej gminie dwie 
szkoły o podobnym profilu. 

Nabór do klas pierwszych obu 
szkół podstawowych odbywa 
się już według rejonizacji Jawo-
rza – wyjaśnia zastępca wójta 
gminy Anna Skotnicka-Nędzka.

W Szkole Podstawowej nr 1 
w centrum Jaworza funkcjono-
wać będzie wraz z nadchodzą-
cym rokiem szkolnym sześć 
klas w kilku oddziałach, z kolei 
w dotychczasowym Gimnazjum, 
a po reformie Szkole Podstawo-
wej nr 2, edukację będą konty-
nuować obecne klasy szóste 
„podstawówki” oraz aż do wy-
gaśnięcia w okresie najbliższych 
trzech lat roczniki gimnazjalne.

O ile struktura jaworzań-
skich placówek po reformie 
została już zaakceptowana, tak 
nieodzowne będzie w niedale-
kiej przyszłości dostosowa-
nie szkół do wprowadzonych 
zmian w zakresie infrastruk-
tury. – W naszej obecnej 
Szkole Podstawowej nie ma 
przedmiotowych pracowni 
dla klas starszych, o których 
stworzeniu musimy teraz po-
myśleć. Podobnie rzecz ma się 
z zapleczem nowej placówki. 
Tu mamy zbyt mało sal lek-

cyjnych dla młodszych rocz-
ników, brakuje dla nich także 
zewnętrznego placu zabaw. 

Niezbędne jest poza tym dopo-
sażenie tych szkół – tłumaczy 
zastępca wójta Jaworza. (MAN)

Gmina jaWoRZE

radoSław  
oStałkiewicz,
wójt gminy Jaworze:

By możliwie jak najlepiej przystosować 
się do wchodzącej w życie reformy, 
bazowaliśmy na wieloletnich doświad-
czeniach systemu szkolnictwa w naszej 
gminie, prowadzonego bardzo starannie 
przez dyrektor Ewę Cholewik i dyrektor 
Barbarę Szermańską oraz wdrażanego przez całe grono pedagogiczne. 
Nasze placówki stały się na przestrzeni lat szkołami sukcesu o poziomie 
wykraczającym ponad wyniki osiągane nawet w skali wojewódzkiej.
Szkoła Podstawowa nr 1, wliczając w to całą jej infrastrukturę, była w 
pełni dostosowana do potrzeb dzieci najmłodszych, ale także tych już 
trochę starszych i przechodzących do klas gimnazjalnych. Z kolei Gim-
nazjum zostało pomyślane jako miejsce stwarzające młodym osobom 
kompleksowe szanse na rozwój, włącznie z „orlikiem”, naszym muzeum, 
czy budowaną obecnie halą sportową.
Pomysł, jaki mieliśmy na organizację sieci szkół w naszej gminie, był 
nieco inny od tego, który został ostatecznie przyjęty uchwałą. Dwie 
ośmioletnie szkoły podstawowe w Jaworzu będą w jakiś sposób ze sobą 
konkurować, podczas gdy dotychczas placówki świetnie się uzupełniały 
i współpracowały. Dodatkowo mamy teraz rejonizację Jaworza na ob-
wody szkolne, co z punktu widzenia całości gminy może być kłopotliwe 
dla mieszkańców. Trzeba się jednak z tym zmierzyć i poradzić sobie 
w taki sposób, aby nie zaburzyć tego, co udało się w ostatnim czasie 
wspólnymi wysiłkami wypracować.

udana majówka

Każdy mieszkaniec Jaworza mógł znaleźć coś dla siebie 
podczas tegorocznej „Majówki”. Imprezę, która w tym roku 
zainaugurowała długi weekend w niedzielę 30 kwietnia, roz-
poczęto tradycyjnym Rodzinnym Rajdem Rowerowym, do 
którego przystąpiło prawie 140 uczestników. Następnie na 
scenie jaworzańskiego amfiteatru można było przyglądać się 
programowi, podczas którego Młodzieżową Radę Gminy re-
prezentowała grupa gimnazjalistów oraz zespół „Death Of The 
Silence”. Po nim na scenie pojawiły się gimnastyczki i tan-
cerki z Masarykova základní škola v Hnojníku. Publiczność 
do łez rozbawił Kabaret Zachodni z Zielonej Góry, wystąpił 
ponadto Zespół „Rocker Soul” z Czechowic-Dziedzic, a do 
późnych godzin wieczornych publiczność zabawiana była 
tanecznymi dźwiękami „Orchestra Party”. (OPG)

rozbieGane jaworze
Na dwóch dystansach – 10 

i 21 kilometrów – przepro-
wadzone zostaną w Jaworzu 
w niedzielę 11 czerwca główne 
wydarzenia w ramach „Biegu 
po Zdrój”.

Choć to dopiero trzecia 
edycja zawodów biegowych, 
to już zyskały one stałe grono 
uczestników. Duża w tym za-
sługa znakomitej organizacji 
biegu, jak i jego atrakcyjno-
ści pod wieloma względami. 
– Głównym celem imprezy 

stała się nie tylko popularyza-
cja biegania i zdrowego trybu 
życia, czy lokalna integracja, 
ale również promocja Jaworza. 
Mamy tu przepiękne, urokli-
we krajobrazy, które warto 
w taki sposób zaprezentować 
– zauważa wójt gminy Rado-
sław Ostałkiewicz.

Z racji zróżnicowanych 
możliwości uczestników 
„Bieg po Zdrój” odbywa się 
na dwóch dystansach. O go-
dzinie 10 spod amfiteatru wy-

startuje bardziej ekstremalny 
półmaraton górski. Jego trasa 
poprowadzi ulicami Jaworza, 
na Klimczok i Szyndzielnię, 
aż do Wapienicy i z po-
wrotem. Łącznie biegacze 
pokonają 21 km przy prze-
wyższeniu osiągającym 1245 
m. Na godz. 10.15 organiza-
torzy wyznaczyli natomiast 
start 10-kilometrowego biegu 
ulicznego, wiodącego przez 
gminę Jaworze.

Równolegle wzorem po-
przednich edycji, na boisku 
przy kompleksie sportowym 
na ul. Koralowej, trwać bę-

dzie rywalizacja przezna-
czona dla dzieci i młodzieży. 
Uczestnicy tej części imprezy 
zmierzą się z krótkimi dy-
stansami od 100 m począw-
szy, po biegi przekraczające 
1000 m.

Organizatorami tegorocz-
nych zawodów są: Stowa-
rzyszenie „Bieg po Zdrój”, 
Ośrodek Promocji Gminy 
Jaworze i Nadleśnictwo Biel-
sko. Więcej informacji wraz ze 
szczegółami dotyczącymi bie-
gu i zapisów można uzyskać 
na stronie internetowej www.
biegpozdroj.pl. (M)

Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaworzu od dawna przystosowana jest do przyjmowania najmłodszych mieszkańców.
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rozwiązania na reFormę
Sieć szkół w gminie Kozy, obejmująca dwie szkoły podstawowe, gimnazjum i liceum ogólnokształcące,  

została dostosowana do reformy oświaty.

Zmiany, które będą wprowadzone 
od najbliższego roku szkolnego po-
myślano tak, by nie ucierpiały na nich 
dzieci, nauczyciele oraz pracownicy 
obsługi i administracji. Najważniejsza 
zmiana w zakresie oświaty w Kozach 
objęła Liceum Ogólnokształcące im. 
Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. 
Wójt gminy Krzysztof Fiałkowski za-
proponował, aby placówkę przenieść 
z budynku Szkoły Podstawowej nr 1, 
gdzie dotąd zajmowała pomieszczenia 
na poddaszu, do siedziby Gimnazjum 
im. Jana Pawła II. Tu uczniowie de-
cydujący się na kontynuowanie nauki 
ponadgimnazjalnej w Kozach będą 
mieli znacznie bardziej komforto-
we i przestronne ku temu warunki. 
Bez problemu od roku szkolnego 
2017/2018 pomieści się w budynku 
przy ul. Szkolnej osiem oddziałów 
Gimnazjum – co ważne, bez ko-
nieczności zmiany znanego uczniom 
miejsca – oraz sześć w rocznikach li-
cealnych. Takie rozwiązanie znalazło 
poparcie w środowisku, przychyliła 
się do niego również większość rad-
nych.

Liceum Ogólnokształcące zyska 
w porównaniu do obecnej sytuacji 
odrębne wejście, przestronne i dobrze 
wyposażone sale, obszerne korytarze, 
a także wybrukowany i ogrodzony 
plac szkolny, z którego będzie można 

korzystać podczas przerw. Warunki 
poprawią się także dla uczniów Szko-
ły Podstawowej nr 1, która zyska po-
mieszczenia zajmowane dotąd przez 
klasy licealne. 

Na przenosinach Liceum zyska 
także „podstawówka”, w której za-
jęcia lekcyjne odbywały się dotąd 
w systemie dwuzmianowym. Zwol-

nione przez licealistów klasy będą 
od września br. do dyspozycji młod-
szych uczniów. Dogodne warunki 
mieć będą ponadto przedszkolaki 
z oddziałów, jakie zostaną przenie-
sione do „jedynki” ze Szkoły Podsta-
wowej nr 2, aż do czasu zakończenia 
trwającej budowy Przedszkola Pu-
blicznego przy ul. Akacjowej.

Nadchodzący  rok  szko lny 
w Szkole Podstawowej nr 1 będzie 
wyjątkowy, nauka zostanie zakoń-
czona tu w ostatnim dniu maja 
2018 r. W czerwcu rozpocznie się 
kompleksowa termomodernizacja 
budynku, która obejmie m.in. jego 
ocieplenie, wymianę stolarki okien-
nej i dachu. Na wykonanie tych 
prac potrzebny będzie okres trzy-
miesięczny, tak, aby bez przeszkód 
uczniowie powrócili do szkoły od 
września. W dalszej kolejności prace 
w „jedynce” obejmą montaż windy 
dla osób niepełnosprawnych z my-
ślą o funkcjonujących tu oddziałach 
integracyjnych. Warto dodać, że 
wszyscy uczniowie w Kozach nie-
zmiennie będą mogli korzystać w ra-
mach lekcji wychowania fizycznego 
z pobliskiego stadionu LKS Orzeł 
Kozy oraz Centrum Sportowo-Wi-
dowiskowego.

Rozwiązania opracowane przez 
samorząd gminy Kozy znalazły apro-
batę dyrektorów poszczególnych pla-
cówek, Śląskiego Kuratora Oświaty 
oraz nauczycielskich związków za-
wodowych. Istotne w tym kontekście 
okazało się zadbanie o to, by nauczy-
ciele nie stracili pracy, a uczący do 
tej pory w Gimnazjum znaleźli za-
trudnienie w starszych rocznikach 
klas szkół podstawowych. (MAN)

Gmina koZY

krzySztoF  
FiałkowSki, 
wójt gminy Kozy:

Reforma oświaty wprowadziła nieco 
zamieszania, obligując nas do szyb-
kiego przystosowania sieci szkół w 
gminie do nowych przepisów. Pora-
dziliśmy sobie z tym, choć zdajemy 
sobie sprawę, że najtrudniejszy po 
reformie będzie pierwszy rok edu-
kacji. Przy okazji zmian podjęliśmy 
się pewnych logistycznych rozwią-
zań, służących temu, aby uczniowie 
i nauczyciele w naszych szkołach 
mieli większy niż dotychczas kom-
fort pracy.
Mówiąc o systemie oświaty w 
gminie Kozy nie można pominąć 
aspektu, który wiąże się z budową 
nowego przedszkola. Decyzję o jego 
powstaniu dziś trzeba oceniać jako 
strzał w dziesiątkę. Unikniemy 
dzięki temu problemów z zapew-
nieniem miejsc w przedszkolach 
dla najmłodszych kozian. Do no-
wego budynku przy ulicy Akacjo-
wej – mamy nadzieję od września 
2018 r. – będziemy mogli przyjąć 
225 dzieci. Potrzeby są naprawdę 
duże, bo na najbliższy rok szkolny 
przyjmujemy 370 dzieci w wieku 
przedszkolnym.
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Kompleks budynków oświatowych przy ul. Szkolnej od września będzie też miejscem 
nauki licealistów.

święto Gminy dla każdeGo
Tradycyjnie już wiele ciekawych wydarzeń zapla-
nowanych zostało w ramach Dni Kóz. Główne, choć 
niejedyne atrakcje przewidziano na scenie na Placu 
Targowym w pierwszy weekend czerwca.

Sobota, 3 czerwca 2017 r.:
14:00-15:30 – Tanecznym krokiem na ludowo, 
tańce i pieśni Przedszkola Publicznego
15:30-16:00 – Dyktando Gminne
16:00-16:20 – Muzyczne pasje „Dwójki”, występ 
Szkoły Podstawowej nr 2
16:20-16:40 – W rytmach LO Kozy, prezentacja 
muzyczno-taneczna Liceum
16:40-18:05 – 1, 2, 3 tańczyMY, grupy działające 
przy Domu Kultury: pokaz musztry rycerskiej, 
taniec „Koziczki”, taniec POPP „Art”, grupa 
baletowa Movement, tańce laskie z Zespołem 
Pieśni i Tańca „Kozianie”
18:10-18:40 – Ogłoszenie wyników Dyktanda 
Gminnego
18:40-19:10 – Prezentacja sportowców LKS Orzeł
19:10-19:30 – Zespół muzyczny Piotrek Pękala
20:10-20:25 – „Walimy w kocioł”
20:30-22:00 – Gwiazda wieczoru „Bayer Full”
22:00-2:00 – Zabawa taneczna

imPrezy towarzySzące  
Poza Sceną Główną:

10:00-18:00 – „Rozwijamy nasze pasje”, wystawa 
„Eko-robot” (Galeria Domu Kultury)
17:00-18:00 – Przedstawienie teatralne „Królewna 
Śnieżka” (Pałac Czeczów)

10:00-18:00 – Pokaz makiet kolejowych (sala 
widowiskowa Domu Kultury)
10:00-11:00 – Mecz piłki nożnej Gmina Kozy – 
Członkowie i Sympatycy LKS Orzeł (Boisko sztuczne 
przy LKS)
11:30-13:30 – Sportowy Piknik Rodzinny i mecz 
piłkarski oldbojów (stadion LKS)
15:00-20:00 – Loty śmigłowcem (stadion LKS)
14:00, 16:00, 18:30 – Wystawa ilustracji z książek 
dla dzieci autorstwa członków rodziny Oczków 
(Pałac Czeczów)

niedziela, 4 czerwca 2017 r.:
11:00-12:30 – Koziański Rodzinny Konkurs 
Samochodowy
13:00-16:00 – Parada orkiestr i rozpoczęcie XVI 
Międzynarodowego Festiwalu Orkiestr Dętych 
„Złota Trąbka” Konkurs o Puchar Starosty 
Bielskiego z udziałem orkiestr z Kóz, Jaworza oraz 
zagranicy (Łotwa, Czechy)
16:00-16:15 – Zakończenie konkursu
16:15-16:45 – Niezależny Zespół Miłośników 
Muzyki
16:45-17:20 – Głosy i instrumenty, Szkoła 
Podstawowa nr 1, popis uczniów Sebastiana 
Kasiuby
17:20-17:40 – Ogłoszenie wyników Koziańskiego 
Rodzinnego Konkursu Samochodowego
18:00-20:00 – Jubileusz 25-lecia Młodzieżowej 
Orkiestry Dętej z Kóz
20:15-21:00 – SCZ Familia, koncert hip-hop z 
towarzyszeniem grupy tanecznej CSW Kozy
21:00 – Zakończenie Dni Kóz 2017

imPrezy towarzySzące  
Poza Sceną Główną:

10:00-16:00 – Pokaz makiet kolejowych (sala 
widowiskowa Domu Kultury)
10:00-16:00 – „Rozwijamy nasze pasje”, wystawa 
„Eko-robot” (Galeria Domu Kultury)
14:00 – Start Biegu na Hrobaczą Łąkę (Park 
Dworski), 16:00 – Ogłoszenie wyników Biegu
16:00-20:00 – Loty śmigłowcem (stadion LKS)
21:00-21:30 – Sobótka na Hrobaczej Łące (teren 
Kamieniołomu)
14:30, 16:30, 18:30 – Wystawa ilustracji z książek 
dla dzieci autorstwa członków rodziny Oczków 
(Pałac Czeczów)

w ramach obchodów dni kóz 
odbędzie Się także SzereG 
innych wydarzeń wedłuG 
harmonoGramu:

26 maja – Spektakl grupy teatralnej „czyżby?!” na 
podstawie powieści „Mały Książę” (Pałac Czeczów)
27 maja – Szkolna Majówka „Promujemy swoją 
przyszłość (SP 2)
30 maja – Gminne czytanie dla najmłodszych (SP 2)
31 maja – „Kozy wczoraj, dziś i jutro” (SP 2)
1 czerwca – „Jak nie czytam, jak czytam” (Park 
Dworski), Wystawa ilustracji z książek dla dzieci 
autorstwa członków rodziny Oczków (Pałac 
Czeczów)
13 czerwca – „Świat to muzyka”, koncert młodszej 
grupy wokalnej Domu Kultury (taras Pałacu 
Czeczów)
19 i 20 czerwca – Promocja Młodych Talentów 2017 
(Dom Kultury, Pałac Czeczów)
21 czerwca – Koncert „Sport” (Dom Kultury)    

Pieniądze  
na nowe boiSko

Kolejny obiekt sportowy powstanie nieba-
wem w Kozach. Gmina pozyskała fundusze 
zewnętrzne na dofinansowanie budowy tra-
wiastego boiska piłkarskiego przy ulicy Agre-
stowej.

Umowę w tej sprawie przedstawiciele 
gminy Kozy podpisali w Urzędzie Marszał-
kowskim Województwa Śląskiego. Wsparcie 
finansowe udzielone będzie w ramach Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020.

Dofinansowanie przyznane zostało na bu-
dowę ogólnodostępnego boiska piłkarskiego 
przy ul. Agrestowej w rejonie Małych Kóz. 
Obiekt o wymiarach 25 na 40 m będzie miał 
trawiastą nawierzchnię. Inwestycja przewiduje 
stworzenie obok płyty ogrodzenia w postaci 
piłkochwytów, a przy boisku ustawione zostaną 
ławki dla obserwatorów rozgrywek piłkarskich.

Budowa boiska jest kontynuacją zago-
spodarowania terenu przy ul. Agrestowej. 
Wcześniej powstał tu plac zabaw „Kolorowe 
Zacisze”, który cieszy się dużą popularno-
ścią wśród mieszkańców gminy, ale i osób 
przyjezdnych. – Mamy w naszej gminie sporo 
piłkarskich grup młodzieżowych. Ten sport 
budzi ogromne zainteresowanie dzieci, więc 
z całą pewnością boisko nie będzie stało pu-
ste, zwłaszcza w tym rejonie Kóz, w którym 
dotąd takiego obiektu nie było – mówi wójt 
gminy Kozy Krzysztof Fiałkowski. (M)
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Gmina WilamoWicE

muzeum kultury  
bardzo Potrzebne

Burmistrz Wilamowic Marian Trela zabiega o pozyskanie funduszy na budowę Muzeum Kultury Wilamowskiej.

Jak wyjaśnia, gotowa jest 
już koncepcja architektonicz-
na Muzeum, nawiązująca do 
tradycyjnego gospodarstwa rol-
niczego Wilamowic. Są tu więc 
„zabudowania mieszkaniowe”, 
wieża oraz „stodoła”. Budynki 
otaczają „gumno”, a więc rozle-
gły plac, na którym wykonywa-
ło się wiele prac gospodarskich.

Oczywiście, dziś te budynki 
będą miały inne przeznaczenie, 
odpowiednie do potrzeb Mu-
zeum, a więc miejsca na ekspo-
zycje i organizowanie spotkań, 
także z udziałem bardzo licznej 
publiczności. Główny gmach 
kompleksu Muzeum Kultury 
Wilamowskiej będzie przezna-
czony na prezentacje stałych 
i okolicznościowych ekspozy-
cji. Tu również będzie mieścić 
się część biurowa i socjalna 
instytucji, obok zostanie zbu-
dowany parking.

W przylegającej do bu-
dynku wieży znajdzie się 
sala multimedialna, pomy-
ślana przede wszystkim 
jako miejsce nauki języka 
wilamowskiego. Swoją rolę 
odegra również dziedziniec 
Muzeum, z częścią zieloną 
i zadaszonym pawilonem. 
Będzie to idealne miejsce na 
organizację spotkań na świe-
żym powietrzu.

Z kolei budynek przypo-
minający stodołę mieścić 
będzie salę widowiskową. – 
Brakuje nam obecnie takiej 
sali, która mogłaby pomieścić 
ponad setkę osób – dodaje 
wiceburmistrz Wilamowic 
Stanisław Gawlik. Budynek 
„stodoły”, w cofniętej części 
kompleksu, mieścić będzie 
salę widowiskową ze stałą 
sceną i widownią, dostoso-
wywaną do różnych potrzeb. 

Łącznie sala ma liczyć 22 m 
długości i 8 m szerokości, 
a więc niespełna 200 mkw. 
powierzchni.

– Koncepcja architekto-
niczna, nawiązująca do trady-
cyjnej zabudowy Wilamowic, 
zyskała powszechne uznanie. 
Dlatego do niej dostosujemy 
projekt inwestycji – wyjaśnia 
Stanisław Gawlik. Kompleks 
muzealny powstanie na dział-
ce o powierzchni ponad 2,6 
tys. mkw. przy ul. Więźniów 
Oświęcimia, tuż obok siedzi-
by Miejsko-Gminnego Ośrod-
ka Kultury w Wilamowicach.

Projekt ma być gotowy 
w przyszłym roku, z gotową 
dokumentacją i kosztorysem 
Wilamowice zabiegać będą 
o znalezienie funduszy, z któ-
rych zostanie sfinansowana 
budowa. 

MIROSŁAW ŁUKASZUK

inweStycje dla uczniów
Niespełna 200 tys. zł po-

chłonie gruntowna prze-
budowa toalet w Szkole 
Podstawowej w Hecznaro-
wicach. Z kolei w budynku 
oświatowym w Starej Wsi 
zostanie rozbudowane pod-
dasze na potrzeby zwiększo-
nej liczby uczniów.

Inwestycje oświatowe we 
wszystkich gminach okazały 
się w tym roku priorytetowy-
mi, co ma oczywiście związek 
z reformą oświaty. Jednym 
z jej elementów będzie wy-
dłużenie edukacji o dwa lata 
w szkołach podstawowych, 

tym samym samorządy muszą 
tak przystosować budynki, aby 
zapewnić wszystkim uczniom 
dostatecznie dużo miejsca 
do nauki.

W gminie Wilamowice 
najtrudniej pod tym wzglę-
dem przedstawia się sytuacja 
w Hecznarowicach, gdzie 
wymiary szkolnej działki 
uniemożliwiają realizację 
większych koncepcji rozbudo-
wy. Wcześniej stary budynek 
został powiększony o nową 
część, przerobiono też podda-
sze, w tym roku modernizacja 
obejmie sanitariaty. Zostaną 
przebudowane piony kanali-

zacyjne, zaś toalety zyskają 
całkowicie nowy wystrój, m.in. 
zostaną dostosowane do wieku 
wszystkich uczniów.

Drugą ważną inwestycją 
szkolną, która poprawi wa-
runki nauki, będzie adaptacja 
poddasza w budynku szkoły 
w Starej Wsi. Prace pochło-
ną blisko 800 tys. zł, obejmą 
wykonanie dwóch sal lekcyj-
nych, a także węzła sanitarne-
go oraz części socjalnej. Przy 
okazji we wszystkich klasach 
w budynku zostaną wymienio-
ne drzwi, dzięki czemu szkoła 
spełniać będzie rygorystyczne 
normy obowiązującej ochro-

ny przeciwpożarowej. Prace 
w obu placówkach zostaną 
zakończone przed wrześniem.

Warto też wspomnieć 
o inwestycji sportowej, która 
również służyć będzie wila-
mowskim uczniom. Na stadio-
nie Wilamowiczanki powstaje 
część lekkoatletyczna z bieżnią 
do sprintów długości 110 m, 
torem i zeskokiem do skoku 
w dal, skoku wzwyż i pchnię-
cia kulą. Obiekt ma spełniać 
standardy Polskiego Związku 
Lekkiej Atletyki, gmina chce, 
aby uzyskał certyfikat umożli-
wiający organizowanie wyso-
kich rangą zawodów.

To e lement  rozbudo-
wy bazy lekkoatletycznej 
w gminie, przede wszyst-

kim z myślą o najmłodszych 
mieszkańcach i ich rozwoju 
fizycznym. Niedawno nowa 
60-metrowa bieżnia sprin-
terska powstała na boisku 
szkoły w Pisarzowicach. – 
W szkole w Wilamowicach 

istnieje sekcja lekkoatle-
tyczna, zależało nam, aby 
młodzież miała odpowied-
nie warunki do uprawiania 
wszechstronnego sportu – 
wyjaśnia burmistrz Wilamo-
wic Marian Trela. (ŁU)

z rewizytą w kiSujSzallaS

Chór Parafialny z Pisa-
rzowic wyjechał w kwietniu 
na koncerty do węgierskiego 
miasta partnerskiego gminy 
Wilamowice Kisujszallas.

W ubiegłym roku po raz 
pierwszy odbyło się I Między-
narodowe Spotkanie Chórów 
Miast Partnerskich w Wila-
mowicach, w którym wzięły 
udział chóry z Kisujszallas, 
Dolnego Beneszova i Ra-
jeckich Teplic. Gminę Wila-
mowice reprezentował Chór 
Parafialny z Pisarzowic, który 
w kwietniu wyjechał z rewizy-
tą na zaproszenie burmistrza 
miasta Kisujszallas Istvana 
Kecze. Wraz z chórem, na 
którego czele stoi dyrygent 
Arkadiusz Nycz i ksiądz Adam 
Łomozik, na Węgry pojechała 
delegacja gminy Wilamowice, 
m.in. wiceburmistrz Stanisław 
Gawlik, dyrektor Miejsko-
-Gminnego Ośrodka Kultury 
w  Wilamowicach Aleksander 

Nowak, jego zastępczyni Jo-
lanta Danek.

Nieprzypadkowo doszło 
do odwiedzin w zaprzyjaź-
nionej gminie na Węgrzech, 
bowiem rok 2017 dla Kisuj-
szallas to niezwykle ważny 
czas. To rok kultury upamięt-
niający 500-lecie reformacji, 
300. rocznicę ponownego 
zasiedlenia miasta oraz 200. 
rocznicę urodzin węgierskie-
go poety Jánosa Arany.

Rocznice te uświetniło 
właśnie spotkanie chórów, 
w których udział wzięły 
grupy chóralne z Polski 
i Czech. Wspólny koncert 
„Powitanie Wiosny” miał 
miejsce w sali teatralnej 
odrestaurowanego Centrum 
Kultury Vigado. Wszystkie 
grupy zaprezentowały różno-
rodny repertuar, szczególnie 
publiczności spodobało się 
wspólne wykonanie utworu 
„Alleluja”. (R)
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Chór Parafialny z Pisarzowic.

marian trela,
burmistrz Wilamowic:

Z roku na rok przybywa ini-
cjatyw, których organizacja 
wymaga dodatkowego miej-
sca. Nasza piękna gmina sta-
ła się miejscem pielgrzymek 
religijnych, związanych z 
osobą św. Arcybiskupa Józe-
fa Bilczewskiego, dla wielu 
osób Wilamowice są atrak-
cją kulturową ze względu 
na oryginalny, własny język.
Bardzo mnie cieszy, że na-
sza tradycja i  kultura są 
tak atrakc yjne, że mnó -
stwo osób, w tym także w 
młodym wieku, angażuje 
się w jej upowszechnianie 
i utrwalanie. I to właśnie z 
myślą o nich zależy nam na 
stworzeniu odpowiednio 
dużej przestrzeni, w której 
bez przeszkód, w pełni swo-
bodnie i z wykorzystaniem 
najnowszych technik będą 
mieli okazję pielęgnować 
swoje zainteresowania. Bę-
dzie tu dużo miejsca także 
na prezentację eksponatów, 
związanych z naszą historią, 
których stale przybywa. Mu-
zeum Kultury Wilamowskiej 
ma szansę być wizytówką dla 
całego regionu.
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W szkole w Starej Wsi przybędą dwie sale lekcyjne.

232 mieszkańców
przybyło Wilamowicom między 2002 a 2016 r. Jak podaje portal 
„Polska w Liczbach”, Wilamowice należą do niewielkiej grupy 
miast w województwie śląskim o największym przyroście liczby 
mieszkańców, obecnie jest ich tutaj o 8,3 proc. więcej, niż przed 14 
laty – 3031. Większy przyrost miały tylko Imielin i orzesze. Wśród 
miast naszego regionu liczba mieszkańców powiększyła się również 
w Czechowicach-dziedzicach (o 1,9 proc.) i w Szczyrku (o 0,4 proc.), 
drastycznie za to zmalała w bielsku-białej, bo aż o 5 428 (3,1 proc.).

Gmina w liczbach
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więcej Sieci
Zakład Wodociągów i Kanalizacji  

w Wilamowicach planuje w tym roku kolejne 

inwestycje na terenie gminy, które poprawią  

stan gospodarki wodno-ściekowej.
Jak podkreśla burmistrz 

Wilamowic Marian Trela, do 
kompleksowego uregulowa-
nia gospodarki wodno-ścieko-
wej przystąpiono tutaj zaraz 
po powstaniu samorządów 
w 1990 r., na długo przed 
tym, nim pojawiły się finan-
sowe programy pomocowe. 
– Uważaliśmy, że musimy 
szybko nadrobić zapóźnienia 
cywilizacyjne, co umożliwi 
rozwój naszych miejscowo-
ści – wyjaśnia burmistrz.

W tym celu w 1991 r. po-
wołano gminny Zakład Wodo-
ciągów i Kanalizacji, który od 
tamtej pory odpowiada za roz-
wój oraz eksploatację wodo-
ciągów i kanalizacji na terenie 
gminy Wilamowice. Obecnie 
posiada on w eksploatacji 
ponad 220 km sieci kanaliza-

cyjnej i obsługuje ok. 4 tys. 
dostawców ścieków, w tym 
także na terenie gminy Kozy. 
Ponadto, ma trzy oczyszczal-
nie ścieków: w Pisarzowicach, 
Zasolu Bielańskim oraz Dan-
kowicach, a także 14 prze-
pompowni ścieków.

Co roku też ZWiK prze-
znacza fundusze na kolejne 
inwestycje. I 2017 r. pod tym 
względem nie będzie się róż-
nił. W Zakładzie zaplanowano 
wykonanie projektów i roz-
budowę sieci wodociągowej 
w Zasolu Bielańskim w re-
jonie ul. Pięknej i Wrotnow-
skiej, w Wilamowicach przy 
ul. Ogrodowej i Reymonta, 
w Hecznarowicach przy ul. 
Szkolnej, wymianę sieci wo-
dociągowej w Dankowicach 
przy ul. Rynkowej, projekt 

i wymianę sieci wodociągowej 
w Dankowicach przy ul. Mic-
kiewicza oraz projekt na roz-
budowę sieci wodociągowej 
w Wilamowicach w rejonie 
ul. Widok, Żwirki i Wigury, 
Latosińskiego. Te inwestycje 
wodociągowe mają pochłonąć 
ponad 370 tys. zł, z tego tylko 
budowa sieci w Zasolu Bie-
lańskim – 167 tys. zł. Oprócz 
tego kosztem 163 tys. zł zo-
stanie przygotowany projekt 
i wykonanie pompowni wody 
w rejonie przysiółka Kamie-
niec w Starej Wsi.

Wśród inwestycji uregulo-
wania gospodarki ściekowej 

Zakład Wodociągów i Kanali-
zacji w Wilamowicach planuje 
rozbudowę sieci kanalizacji 
sanitarnej w Wilamowicach 
przy ul. Latosińskiego i przy 
ul. Reymonta, a także w Pisa-
rzowicach, modernizację sieci 
kanalizacyjnej w gminie Wi-
lamowice, rozbudowę sieci 
kanalizacji sanitarnej w Za-
solu Bielańskim w rejonie 
ul. Słoneczniej i Pięknej oraz 
opracowanie projektu na roz-
budowę sieci kanalizacji sani-
tarnej w Hecznarowicach przy 
ul. Szkolnej. Inwestycje z tego 
zakresu mają kosztować pra-
wie 400 tys. zł. (ŁU)

Oczyszczalnia w Pisarzowicach obsługuje dostawców ścieków z terenu 
dwóch gmin.
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akcja 1000 drzew na minutę
W naszym regionie Nad-

leśnictwa Ustroń i Węgierska 
Górka zorganizowały wio-
senne sadzenia drzew, do 
których zaprosiły młodzież 
i ekologów.

Przedsiębiorstwo „Lasy 
Państwowe” szacuje, że 
co roku sadzi ok. 500 mln 
drzew, czyli 1000 drzew na 
minutę. Upowszechnieniu tej 
wiedzy, a jednocześnie pro-
mocji ekologicznych zacho-
wań służy akcja, jaką wiele 
nadleśnictw przeprowadza 
wraz z wolontariuszami, mło-
dzieżą, czy osobami, którym 
bliski jest stan naszych la-
sów – „Sadzimy 1000 drzew 
na minutę”.

Na terenie całej katowic-
kiej Rejonowej Dyrekcji La-
sów Państwowych podczas 
tegorocznych wiosennych od-
nowień leśnicy posadzą około 
40 mln drzew. Tylko na tere-
nie Nadleśnictwa Ustroń pla-
nują odnowić wiosną około 
100 ha lasu. W czwartek 11 
maja Nadleśnictwo Ustroń 
przeprowadziło akcję z człon-
kami Ustrońskiego Klubu 
Ekologicznego, w czasie 
której posadzono na stokach 
Czantorii 450 małych buków, 
jodeł i świerków. Jak infor-
muje Nadleśnictwo Ustroń, 
członkowie klubu już od kil-
kunastu lat włączają się co 
roku do wiosennej akcji od-
nowieniowej.

Sadzenie drzew w górskich 
warunkach wymaga ogromne-
go nakładu pracy. Stromy stok 
i kamienista gleba stanowią 
duże wyzwanie. Mimo tego, 

w tegorocznej akcji wzięło 
udział ponad 50 członków 
Klubu wraz z rodzinami oraz 
grono sympatyków lasu, 
wśród których nie zabrakło 
zarówno najmłodszych, jak 
i seniorów. Akcję wiosenne-
go sadzenia lasu zakończyło 
spotkanie przy ognisku.

Od czterech lat Ustroński 
Klub Ekologiczny koncentruje 
się na odnowieniach na sto-
kach Małej Czantorii. W tym 
czasie udało się w sumie posa-
dzić nowy las na powierzchni 
25 arów. W całym Nadle-
śnictwie Ustroń na terenie 
Leśnictw Dobka i Czantoria 
dzięki zaangażowaniu człon-
ków Ustrońskiego Klubu Eko-
logicznego został posadzony 
las o powierzchni 2 ha.

Z kolei w kwietniu na 
terenie Nadleśnictwa Wę-
gierska Górka do akcji 
przyłączyła się młodzież 
z  Gimnazjum im. Jana 
Pawła II w Twardorzeczce. 
Jak informuje Nadleśnictwo 
Węgierska Górka, na terenie 
gimnazjum odbyła się pro-
fesjonalnie przygotowana 
przez uczniów prezentacja 
na tematy związane z rolą 
lasów oraz ochroną przy-
rody. Prelekcję wygłosił 
także nadleśniczy Marian 
Knapek. Kolejnym etapem 
było wspólne sadzenie lasu, 
w którym wzięło udział po-
nad 350 uczniów placówki. 
Młode jodełki stworzą nowy 
las m.in. w Dolinie Zimni-
ka. Podsumowaniem akcji 
było wspólne smażenie kieł-
basek. (ŁU)
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Młodzież gimnazjalna z Twardorzeczki włączyła się w akcję wiosennych 
nasadzeń lasów.

Pora na komPoStowniki
Przeszło 660 zakupionych 
przez gminę Czechowice-
Dziedzice kompostowników 
na odpady zielone odebrali 
już nieodpłatnie mieszkańcy 
w ramach akcji ich wyda-
wania.

Program, który przewidu-
je zaopatrzenie mieszkańców 
Czechowic-Dziedzic w kom-
postowniki, został przyjęty 
z inicjatywy burmistrza Ma-
riana Błachuta. Był on następ-
stwem docierających do gminy 
sygnałów od samych miesz-
kańców o problemach z za-
gospodarowaniem odpadów 
zielonych. Odpady biodegra-
dowalne, w tym występująca 
w największych ilościach tra-
wa, są przyjmowane w gmin-
nym Punkcie Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunal-

nych. Skoszoną trawę trzeba 
jednak w to miejsce dostarczyć 
indywidualnie, co z racji czę-
stotliwości jej koszenia bywa 
kłopotliwe. Dla gminy z kolei 
oznacza to rosnące koszty uty-
lizacji.

Od 6 kwietnia kompostow-
niki są wydawane na podsta-

wie wniosków, złożonych 
przez mieszkańców w czecho-
wickim Urzędzie Miejskim. 
Przekazano ich do tej pory po-
nad 660, wszystkie bezpłatnie 
na okres pięciu lat. Już wiado-
mo jednak, że zainteresowanie 
jest znacznie większe. Środki 
w wysokości 150 tys. zł, za-

rezerwowane na ten cel w bu-
dżecie gminy, pozwalają na 
zakup 820 kompostowników, 
co i tak może nie wystarczyć, 
gdyż zapotrzebowanie zgłosiło 
do połowy maja tysiąc miesz-
kańców Czechowic-Dziedzic.

Jak informują w gminie, 
wnioski można mimo tego 
składać nadal. Kompostowni-
ki, które nie zostaną odebrane 
w ciągu 30 dni od zawarcia 
umowy, będą bowiem przeka-
zywane kolejnym zaintereso-
wanym. Ze względu na duży 
odzew mieszkańców gmina nie 
wyklucza przeznaczenia dodat-
kowych środków na ich zakup 
w tym, bądź następnym roku.

Organizując akcję z kom-
postownikami gmina Czecho-
wice-Dziedzice kontynuuje 
promowanie postaw proeko-
logicznych. Istotnym efektem 
jest samo pozyskiwanie kom-
postu, najlepszego nawozu 
organicznego, użyźniającego 
i spulchniającego glebę. (RAF)
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Kompostowniki cieszą się dużym zainteresowaniem mieszkańców.
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FeStiwal nauki i Sztuki
Akademia Techniczno-Hu-

manistyczna po raz kolejny za-
prosiła mieszkańców regionu 
na Festiwal Nauki i Sztuki.

Pikniki Naukowy na Ryn-
ku Starego Miasta w piątek 
13 maja zakończył XVIII 
Beskidzki Festiwal Nauki 
i Sztuki. Wcześniej duże 
zainteresowanie wzbudziło 
w czwartek 12 maja IV Be-
skidzkie Dyktando Festiwa-
lowe pod patronatem prof. 
Jerzego Bralczyka, które po-
przedziło oficjalną inaugura-
cję Festiwalu. Po dyktandzie, 
tradycyjnie, odbyło się spotka-
nie z profesorem Bralczykiem. 
Gościem specjalnym Festiwa-
lu był o. Maciej Zięba, który 
wygłosił wykład inauguracyjny 
„Próg, który świat przekracza 
w człowieku, jest progiem zdu-
mienia”, nawiązujący do hasła 
festiwalu „Zaskoczenie i zdzi-

wienie są początkiem zrozu-
mienia”.

Najmłodsi uczestnicy, gim-
nazjaliści i licealiści, a także 
studenci brali udział w licz-
nych wykładach, warsztatach 
i laboratoriach przygotowa-
nych przez wszystkie wy-
działy ATH, podczas których 
z zaciekawieniem zapoznawali 
się z tajnikami nauki. Zajęcia 
odbywały się w ramach Aka-

demii Młodych Talentów (dla 
najmłodszych) oraz w ramach 
podzielonych w bloki tema-
tyczne wykładów (dla mło-
dzieży).

Z kolei na Rynku Starego 
Miasta pasjonatów chemii 
przez parę godzin nieustająco 
zadziwiali pracownicy nauko-
wi podczas warsztatów „Baw-
my się chemią”. Liczne grono 
odbiorców podczas Pikniku 

Naukowego miały również 
warsztaty przygotowane przez 
Wydział Nauk o Zdrowiu oraz 
prezentacja motoryzacyjna 
i robotyczna.

W części artystycznej Fe-
stiwalu zorganizowano wer-
nisaż prac prof. Błażeja Ostoi 
Lniskiego, a także spektakl 
satyryczno-liryczny „Pociąg 
pospieszny do miłości” au-
torstwa Juliusza Wątroby 
i Sabiny Głuch. W czwartek 
11 maja mogliśmy obejrzeć 
komedię autorstwa Antonie-
go Czechowa pt. „Wesele” 
w wykonaniu Koła teatralnego 
ATH „KurtynA”. Inaugurację 
swoim występem uświetniła 
polska piosenkarka, śpiewacz-
ka, mezzosopranistka Izabe-
la Kopeć. Z kolei z Chórem 
Akademii Techniczno-Huma-
nistycznej wystąpił Stanisław 
Soyka. (RED)

dni bielSka-białej
W piątek 2  czerwca 

Wielka Gala Światowych 
Przebojów pod Ratuszem, 
zaś w niedzielę 4 czerwca 
Strachy na Lachy oraz Pec-
tus. Miasto Bielsko-Bia-
ła zaprasza.

W piątek 2 czerwca na 
placu Ratuszowym od 19 
do 22 potrwa Wielka Gala 
Światowych Przebojów. 
Wystąpią Bielska Orkiestra 
Festiwalowa pod dyrekcją 
Wojciecha Mrozka, sekcja 
rytmiczna, chórek, tancerze, 
a przede wszystkim soliści: 
Krzysztof Cugowski, Pavlo 
Tabakov, Stefano Terrazino, 
Jacek Silski, Agata Sava, 

Sofia Slivka. Wystąpi tak-
że Bielska Orkiestra Dęta. 
Po koncercie Pokaz Sztucz-
nych Ogni.

W  s o b o t ę  3  c z e r w -
ca w Parku Słowackiego 
i na bielskim Rynku będzie 
można wysłuchać orkiestr 
dętych, koncerty rozpoczną 
się o godz. 11. W niedzielę 
od godz. 15 do 17 w Parku 
Słowackiego zorganizowa-
ny zostanie Festyn rodzin-
ny dla dzieci, zaś od godz. 
17.30 na terenie obok hali 
Pod Dębowcem wystąpią 
Strachy na Lachy i Pectus. 
Wstęp na imprezy jest bez-
płatny  (MK)

naGroda za króla maciuSia
Spektakl „Król Maciuś 

Pierwszy” Banialuki otrzy-
mał nagrodą Jury Dziecię-
co-Młodzieżowego podczas 
majowego Międzynarodowe-
go Festiwalu Teatrów Oży-
wionej Formy „Maskarada” 
w Rzeszowie.

Jak podkreślają w Bania-
luce, spektakl „Król Maciuś 
Pierwszy” na motywach 
powieści Janusza Korczaka 
w reżyserii Konrada Dwo-
rakowskiego został doce-
niony przez reprezentantów 
grupy wiekowej, do której 
jest kierowany. To niety-
powe widowisko budowa-

ne jest za pomocą obrazów 
i odbiega od tradycyjnego, 
opartego na fabule sposobu 
narracji. W spektaklu pada 
niewiele słów, mimo tego 
przedstawienie podejmuje 
ważne i uniwersalne tematy: 
odpowiedzialności za siebie 
i innych, władzy, wojny, ale 
także relacji międzyludzkich, 
przyjaźni i potrzeby blisko-
ści.

Już niebawem, 28 maja, 
spektakl będzie można zoba-
czyć na kolejnym festiwalu, 
tym razem w Łodzi podczas 
Międzynarodowego Festiwa-
lu Teatralnego Karuzela. (TLB)

wSParcie ochrony zabytków
Na wniosek wójta Janusza 

Pierzyny parafia św. Marii 
Magdaleny w Mazańcowicach 
otrzyma 70 tys. zł z budżetu 
gminy na remont dachu zabyt-
kowego kościoła. To niejedyna 
w ostatnim okresie pomoc dla 
wspólnot parafialnych w gmi-
nie Jasienica.

Parafia w Mazańcowicach 
podjęła się remontu dachu. 
Prace obejmą m.in. wymianę 
całej więźby drewnianej oraz 
poszycia, według zaleceń 
konserwatora blachą miedzia-
ną. Całość prac remontowych 
szacuje się na ponad 800 tys. 
zł. – Kościół jest nie tylko 
miejscem sprawowania kultu 
wspólnoty katolickiej naszej 
gminy, ale także stanowi cenny 
zabytek, świadczący o kulturze 
naszego regionu. Remont da-
chu ochroni go przed zniszcze-
niem i umożliwi zachowanie 
go w dobrym stanie – wyjaśnia 

wójt gminy Jasienica Janusz 
Pierzyna, który zawnioskował 
do Rady Gminy o przyznanie 
dofinansowania do remontu. 
Prace zostaną przeprowadzone 
w tym roku.

Także na wniosek wójta 
Rada Gminy Jasienica przy-
znała dotacje na remonty dla 
trzech innych parafii w gminie: 
50 tys. zł dla parafii ewange-
lickiej w Międzyrzeczu Gór-

nym na dofinansowanie robót 
budowlanych, związanych 
z usunięciem skutków pożaru 
zabytkowego kościoła, 29,75 
tys. zł dla parafii rzymskokato-
lickiej św. Wawrzyńca w Bie-
lowicku na dofinansowanie 
robót restauratorskich, zwią-
zanych z remontem organów 
w zabytkowym kościele, oraz 
50 tys. zł dla parafii rzymsko-
katolickiej św. Bartłomieja 
Apostoła w Grodźcu na remont 
dachu na zabytkowej plebanii. 
– Wspieramy w miarę możli-
wości wspólnoty parafialne na-
szej gminy, pamiętając o tym, 
że stanowią centra integracji 
w swoich sołectwach, wokół 
nich często organizowane jest 
życie tych naszych lokalnych 
społeczności. Kościoły to jeden 
z trwałych elementów kultywo-
wania tradycji i przekazywania 
jej młodemu pokoleniu – do-
daje wójt Janusz Pierzyna. (Ł)

PuStoStan w teatrze PolSkim
Teatr Polski w Bielsku-Bia-

łej zaprezentował premierę 
spektaklu „Pustostan” Maliny 
Prześlugi w reżyserii  Aga-
ty Puszcz.

Produkcja twórców znanej 
bielskiej publiczności „Human-
ki” to pełna czarnego humoru 
gorzka komedia o współczesnej 
rodzinie. Podczas wigilijnego 
spotkania nie zabrakło „Kevi-
na...” oraz tajemniczego Gościa, 
którego niema obecność budzi 
prawdziwe demony w każdym 
z członków rodziny. Może jedy-
nie prócz psa. „Pustostan” jest 
groteskowym dramatem rodzin-

nym rozgrywającym się podczas 
jednego wieczoru.

W spektaklu występują: Ja-
dwiga Grygierczyk, Jagoda 
Krzywicka, Oriana Soika, Jerzy 
Dziedzic, Piotr Gajos, Tomasz 
Lorek oraz Mateusz Wojtasiński. 
Scenografię spektaklu stworzyła 
Małgorzata Iwaniuk, a kostiumy 
Iga Sylwestrzak. Za muzykę od-
powiada znany bielskiej publicz-
ności Krzysztof Maciejowski oraz 
stworzony specjalnie na potrze-
by spektaklu Zespół Pustostan. 
Najbliższe spektakle: 25 maja 
o godz. 19, 27 maja  o 16, a także 
13 i 14 czerwca o godz. 19. (TP)

oPera na żywo
Miejski Dom Kultury – Kino „Świt” w Czechowi-

cach-Dziedzicach zaprasza w sobotę 3 czerwca o godz. 
18.55 na retransmisję „Nabucco” Giuseppe Verdiego 
z Metropolitan Opera w Nowym Jorku.

Na prośby widzów cyklu „The Met: Live in HD” 
dyrekcja nowojorskiej opery włączyła „Nabucca” do 
sezonu transmisji. W czasach walk o niepodległość 
i zjednoczenie Italii śpiew Żydów z tej opery, tęsk-
niących do ojczyzny, swej ziemi obiecanej, stał się 
wyrazem wyzwoleńczych dążeń Włochów. Chór Va, 
pensiero przez lata był nieoficjalnym hymnem kraju. 
Biblijną opowieść o królu babilońskim Nabuchodono-
zorze, w której pycha zostaje ukarana, a wiara zwycięża 
wszelkie przeciwności, w wersji operowej usłyszymy 
pod batutą Jamesa Levine’a. W postać Nabucca wcieli 
się Placido Domingo, od dłuższego czasu występujący 
w partiach barytonowych. (MDK)

medale dla Skoczków

Piotr Żyła i Maciej Kot 
otrzymali od parafii ewan-
gelickiej w Szczyrku medal 
upamiętniający 500 lat Re-
formacji.

Jak informuje ks. Jan 
Byrt, proboszcz parafii 
ewangelickiej w Szczyr-
ku, zarówno Piotr Żyła 
jak i Maciej Kot zasadzili 
w Ogrodzie Reformacji swo-
je drzewko. – Piotrek Żyła 
wspiera wiele projektów, 
prowadzonych przez para-
fię. Jest też moim uczniem 
z lekcji religii ewangelickiej 
w Szkole Mistrzostwa Spor-
towego w Szczyrku – wyja-
śnia ks. Byrt.

Parafia w rok jubileuszo-
wym 2017, w którym przypada 
500-lecie Reformacji, przygo-
towała medale dla wielu osób, 
kierujących się w życiu Sło-
wem Bożym i wspierających 
działania parafii w Szczyrku. 
– Cieszę się, że możemy po-
darować medal tym dwom 
młodym wybitnym skoczkom. 
Maciek Kot, dowiedział się, co 
symbolizuje Róża Lutra w Ko-
ściele Ewangelickim – dodaje 
ks. Byrt. Na odwrocie medalu 
wygrawerowane zostały cztery 
zasady Reformacji: tylko Je-
zus, tylko wiara, tylko Pismo, 
tylko z Łaski i dodatkowo sło-
wa „Tylko Bogu Chwała”. (JB)
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Ks. Jan Byrt ze skoczkami, Piotrem Żyłą i Maciejem Kotem.
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Kościół w Mazańcowicach przechodzi naprawę dachu.
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beSkidzki tour de PoloGne
Największy kolarski wyścig w Polsce po latach powraca na teren Ziemi Bielskiej. Stanie się to w ponie-

działek 31 lipca, na kiedy to zaplanowano trzeci etap słynnego Tour de Pologne z metą w Szczyrku.

Na przełomie lipca i sierp-
nia odbędzie się tegoroczna, 
74. edycja wyścigu Tour de 
Pologne. Kolarze pokonają na 
południu Polski łącznie 1144 
kilometry, podczas tygodnia 
rywalizacji przejeżdżając 
przez pół tysiąca miejsco-
wości.

Organizatorzy oficjalnie 
przedstawili już trasę ko-
larskiej imprezy, na której 
znalazł się etap wiodący 
drogami zlokalizowanymi 
w powiecie bielskim. Około 
godziny 15 w poniedziałek 
31 lipca kolarski peleton sta-
nie na starcie trzeciej próby 
w Jaworznie. Stąd wyścig uda 
się w kierunku Mysłowic, na-
stępnie Oświęcimia, by w Za-
solu Bielańskim wjechać na 
teren gminy Wilamowice. Po 
przejeździe w Wilamowicach 
i Pisarzowicach kolarzom 
będzie można kibicować 
w Bielsku-Białej, między in-
nymi podczas tzw. lotnej pre-
mii, wyznaczonej w centrum 
miasta w okolicach Zamku.

Dalsza trasa etapu popro-
wadzi przez gminę Wilkowi-

ce w Bystrej i Mesznej oraz 
gminę Buczkowice w Bucz-

kowicach. Od ronda kolarze 
pojadą wprost do Szczyrku, 

gdzie czeka ich wspinaczka 
na przełęcz Salmopol. Na-
stępnie peleton przemierzy 
trasę przez Wisłę, by powró-
cić do Szczyrku. To tu, po 
zaliczeniu łącznie 161 kilo-
metrów, ok. godz. 19 znany 
będzie zwycięzca. Wyłoni 
go krótki, ale wymagający 
podjazd na „Orle Gniazdo”, 
gdzie zlokalizowana zosta-
nie meta.

– To wielka promocja 
naszego miasta. Transmisja 
telewizyjna z wyścigu, w tym 
również etapu finiszującego 
w Szczyrku, emitowana bę-
dzie w wielu krajach na ca-
łym świecie. Zapowiada się 
wspaniałe wydarzenie sporto-
we dla kibiców – mówi z za-
dowoleniem Antoni Byrdy, 
burmistrz Szczyrku.

Cały wyścig rozpocznie 
się 29 lipca w Krakowie, ko-
larze po raz ostatni w tej edy-
cji zaprezentują się 4 sierpnia 
w Bukowinie Tatrzańskiej. 
Mety etapowe zaplanowano 
jeszcze w Katowicach, Za-
brzu, Rzeszowie i Zakopa-
nem. (MAN)

traSa 74. tour de PoloGne:
Etap 1. (29.07): Kraków – Kraków (137 km)
Etap 2. (30.07): Tarnowskie Góry – Katowice (142 km)
Etap 3. (31.07): Jaworzno – Szczyrk (161 km)
Etap 4. (1.08): Zawiercie – Zabrze (238 km)
Etap 5. (2.08): Olimp Nagawczyna – Rzeszów (130 km)
Etap 6. (3.08): Kopalnia soli Wieliczka – Zakopane (199 km)
Etap 7. (4.08): Bukovina Resort – Bukowina Tatrzańska (132 km)
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Rywalizację kolarskiego peletonu Tour de Pologne będzie można śledzić 
w tym roku również w powiecie bielskim.

maluchy  
już ćwiczą

Projekt Football Baby, 
który wystartował w Biel-
sku-Białej w połowie maja, 
wzbudził od pierwszych 
dni duże zainteresowanie. 
To propozycja wszech-
stronnych zajęć dla dzieci 
w wieku od 2 do 4 lat.

Już pierwsze spotkanie 
maluchów pokazało, że cel 
ogólnego rozwoju od naj-
młodszych lat można reali-
zować z powodzeniem przy 
świetnej zabawie. Projekt 
Football Baby, choć nazwą 
wskazuje na ukierunko-
wanie na piłkę nożną, ma 
charakter wszechstronnej 
aktywności. Dzieci więk-
szość ćwiczeń ruchowych 
wykonują samodzielnie, 
w niektórych pomagają im 
rodzice, którzy również 
mogą uczestniczyć w zaję-
ciach. – Stawiamy podczas 
naszych spotkań na fajną at-
mosferę i wspólną zabawę 
integrującą dziecko z rodzi-
cem i opiekunem, a także 
rówieśnikami – wyjaśnia 
Krystian Gańczarczyk, 
menadżer bielskiej szkółki 
Football Academy, która 
organizuje projekt.

Innowacyjne przedsię-
wzięcie ma zmierzać do 

kształtowania odpowiedniej 
koordynacji ruchowej oraz 
właściwych postaw psycho-
fizycznych u najmłodszych. 
Treningi są jednocześnie 
zajęciami korekcyjnymi, 
składają się z szerokiego 
wachlarza ćwiczeń i zabaw 
usprawniających, dostoso-
wanych do wieku uczest-
ników oraz rozwijających 
w nich pasję do ruchu oraz 
sportu. Wspólnie kluczowe 
elementy Football Baby re-
alizują prowadzący zajęcia 
profesjonalni opiekunowie 
– doktor nauk o kulturze 
fizycznej Urszula Biernat 
oraz trener piłki nożnej 
Mateusz Maciążka.

45-minutowe zajęcia 
sportowe odbywają się 
w każdą środę w dwóch tu-
rach – od godziny 17 i 18 
w hali sportowej Szkoły 
Podstawowej nr 37 na Osie-
dlu Karpackim w Bielsku-
-Białej. 

Szczegółowych infor-
macji udziela menadżer 
Krystian Gańczarczyk – 
784-455-840. (M)

rekLama

Powiatowy Zespół Placówek Szkoła Mistrzostwa Sportowego Szczyrk
Prowadzi nabór do klasy I Liceum Ogólnokształcącego oraz II i III klasy Gimnazjum

Prowadzimy Profesjonalne szkolenie sPortowe:

biegi narciarskie, kombinacja norweska,  
skoki narciarskie, narciarstwo alpejskie

zabezPieczamy nocleg!

szkolny internat 

oraz 

schronisko Hondrasik

43-374 bUczkowice, ul. grunwaldzka 220, tel. /fax 33 817-73-00, e-mail: szkola@smsszczyrk.pl

6 i 7 czerwca 2017 roku przeprowadzone zostaną egzaminy sprawnościowe  
dla kandydatów do klasy I Liceum Ogólnokształcącego oraz II i III klasy Gimnazjum

Nasi uczniowie i absolwenci osiągają świetne wyniki sportowe na arenach międzynarodowych  
w tym Mistrzostwach Świata Juniorów i Kadetów oraz reprezentują kraj na Igrzyskach Olimpijskich
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czarni już miStrzami
Już na niespełna miesiąc przed zakończeniem sezonu piłkarze GKS-u Czarni Jaworze przypieczętowali 

tytuł mistrzowski w klasie A bielskiego podokręgu, równoznaczny z awansem na szczebel ligi okręgowej.

Tego, że trwający sezon 
będzie w Jaworzu wyjątkowo 
udany, można było spodzie-
wać się już po rozgrywkach 
jesiennych. Czarni wygrywali 
mecz za meczem, przez całą 
rundę wypracowali sobie po-
kaźną zaliczkę 13 punktów nad 
najgroźniejszymi rywalami. 
Piłkarska wiosna dla rozpę-
dzonych jaworzan okazała się 
formalnością. Podopiecznym 
trenera Tomasza Duleby przy-
trafiła się tylko mała zadyszka 
w połowie maja, gdy wpierw 
zremisowali 3:3 w Mazańco-
wicach, by następnie ulec So-
kołowi Buczkowice 1:2.

Jedyna porażka w sezonie 
podziałała na lidera mobili-
zująco, kilka dni po porażce 
o sile ekipy z Jaworza dotkli-
wie przekonał się KS Między-
rzecze. Na własnym boisku 
zdecydowanie najlepszy 
zespół a-klasowy zwyciężył 
rekordowo aż 10:0. Dzień po 
pogromie punkty w Bestwin-
ce stracił Pionier Pisarzowi-
ce, co równoznaczne stało się 
z mistrzostwem i awansem 
Czarnych do ligi okręgowej. 
Na pięć kolejek przed końcem 
rozgrywek sezonu 2016/2017 
jaworzański zespół osiągnął 
bezpieczną przewagę 16 
„oczek”.

Do „okręgówki” piłkarze 
GKS-u Czarni powracają tym 
samym po dwusezonowym 
pobycie w klasie A. Przed 
rokiem drogę do awansu za-
mknęli im w ostatnim spo-
tkaniu futboliści z Wilkowic, 

triumfujący wówczas w Jawo-
rzu 2:1. – Pamiętam łzy po tej 
bolesnej przegranej. Pomy-
ślałem sobie wtedy patrząc 
na nasz zespół, że za rok o tej 
porze łzy też popłyną, ale już 
z radości – mówi wójt gminy 
Jaworze Radosław Ostałkie-
wicz, kibicujący Czarnym 
z trybun podczas większo-
ści meczów.

Po wspomnianym nie-
powodzeniu w Jaworzu nie 
doszło latem do rewolucji ka-
drowej. Stopniowo drużynę 
wzmacniano wartościowymi 
piłkarzami, główne role od-
grywają natomiast między 
innymi piłkarze bardzo zwią-
zani z klubem. – Czarni stali 

się klubem atrakcyjnym i mo-
żemy być z tego dumni, że 
spokojną pracą cel został osią-
gnięty – zauważa wójt Ostał-
kiewicz.

Jak dodaje, wsparcia udzie-
liła również sama gmina, 
zwiększając finansowe środki 
z budżetu dla młodych adep-
tów piłki nożnej trenujących 
w Jaworzu. – Klub oparty 
jest na solidnych fundamen-
tach dzięki zaangażowaniu 
wielu sponsorów. Gmina dba 
o to, by następcy obecnych 
zawodników mogli podnosić 
swoje umiejętności. Jak tylko 
możemy pomagamy poza tym 
w aspektach pozasportowych, 
choćby myśląc o rozwoju in-

frastruktury na potrzeby klubu 
– wyjaśnia wójt Jaworza.

Okazje do świętowania 
mistrzowskiego tytułu piłka-
rze, trenerzy, działacze i ki-
bice będą mieli już wkrótce 
podczas domowych meczów, 
jakie Czarnym pozostały do 
rozegrania w obecnym se-
zonie. 3 czerwca jaworzanie 
podejmą o godzinie 17 ekipę 
z Pisarzowic, zaś 17 czerwca 
zwieńczą rozgrywki konfron-
tacją z rezerwami MRKS-u 
Czechowice-Dziedzice. Tego 
dnia na obiektach w Jaworzu 
odbędzie się piknik sportowy 
z wieloma atrakcjami i oczy-
wiście mistrzami w roli głów-
nej.(MAN)

Siłacze z medalami

Kolejne doskonałe starty 
zanotowali siłacze z Kóz, 
którzy startują w barwach za-
łożonego tu niedawno Stowa-
rzyszenia Sportów Siłowych 
„Benchpress”.

Wiesław Wróbel i Grze-
gorz Drewniany potwierdzili 
przynależność do światowej 
czołówki siłaczy. Podczas 
mistrzostw świata w wyci-
skaniu sztangi leżąc na ilość 
powtórzeń w pobliżu hisz-
pańskiego Alicante obaj 
zdobyli medale. Utytułowany 
Wróbel, startujący w katego-
rii masters w wadze do 100 
kilogramów, po raz kolejny 
został mistrzem świata. Uda-
ny występ okrasił dodatkowo 
pobiciem rekordu. Z kolei 

Drewniany zawody ukoń-
czył ze srebrnym krążkiem 
w rywalizacji open. Osiągnął 
jednak znakomity wynik 25 
powtórzeń, przegrywając 
z nowym mistrzem zaledwie 
o dwa wykonania.

Do Kóz duet siłaczy po-
wrócił z okazałymi pucha-
rami i medalami. – Za nami 
bardzo fajne zawody, które 
ku naszemu zadowoleniu 
potwierdziły, że wciąż je-
steśmy wśród najlepszych. 
Kontynuujemy medalową 
serię w mistrzostwach, choć 
rywale starają się nam to 
utrudnić. W Hiszpanii byli 
w wysokiej formie, ale da-
liśmy radę – mówią zgodnie 
koziańscy medaliści. (RAF)

wyjątkowy mecz PiłkarSki
Mecz reprezentacji polskich 
pisarzy uświetnił w gminie 
Bestwina obchody Tygodnia 
Bibliotek. W sobotę 13 maja 
artyści zagrali z drużyną sa-
morządowców.

Z inicjatywą zorganizowania 
nietypowego spotkania piłkar-
skiego wyszła Gminna Biblio-
teka Publiczna w Bestwinie, 
a okazją ku temu był ogólno-
polski Tydzień Bibliotek. Z za-
proszenia do udziału w takim 
wydarzeniu skorzystali pisarze 
zrzeszeni w reprezentacji naro-
dowej, w barwach której wy-
stąpili w Bestwinie Zbigniew 
Masternak, Krzysztof Gryko, 
Marcin Pawlik, Wiesław Janic-
ki, Bartłomiej Malec, Krzysztof 
Szeremeta, Maciej Dobrzański 
i Roman Dziadkiewicz.

Wspomnianej drużynie z po-
wodzeniem przeciwstawili się 
samorządowcy. Po dwa gole 
dla gospodarzy w meczu na 
stadionie w Bestwinie zdoby-
li wójt gminy Artur Beniow-
ski, piłkarz LKS Bestwina 
Wojciech Łysoń oraz prezes 

klubu Wojciech Lisewski. Ko-
lejne bramki dołożyli trener 
i nauczyciel Waldemar Fluder 
oraz kierownik referatu sportu 
i promocji Łukasz Wojsław. Po 
przeciwnej stronie hat-trickiem 
wyróżnił się niedawno goszczą-
cy w bibliotece w Bestwinie 

prozaik Zbigniew Masternak, 
kolejne gole dołożyli Maciej 
Dobrzański i Roman Dziadkie-
wicz. Ale to ekipa miejscowa 
ku zadowoleniu zgromadzo-
nych kibiców zwyciężyła ho-
kejowym wynikiem 8:5.

Po końcowym gwizd-
ku wójt Artur Beniowski 
i dyrektor Gminnej Bibliote-
ki Publicznej Teresa Lewczak 
podarowali literatom pamiąt-
kowy puchar. Wymieniono 
również po meczu... książki. 
Reprezentacja pisarzy otrzy-
mała publikacje autorstwa 
Teresy Lewczak „Zamek 
w Bestwinie”, natomiast sa-
morządowcy książkę Zbi-
gniewa Masternaka „Kniaź”. 
Wszyscy złożyli autografy na 
plakacie promującym wyjąt-
kowy mecz. (M)
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Wiesław Wróbel od lat z każdej imprezy rangi światowej przywozi 
medale.

olimPijczyków nowy PrezeS
WIKTOR KREBOK
stanął końcem kwietnia na 
czele Beskidzkiej Rady Olim-
pijskiej. Znakomity bielski 
trener siatkówki zapowie-
dział kontynuację intensyw-
nych działań, podejmowa-
nych przez ostatnie lata na 
rzecz ruchu olimpijskiego.
Kreboka wybrano na preze-
sa podczas kwietniowego 
spotkania działaczy zrzeszo-
nych w Beskidzkiej Radzie 
Olimpijskiej. Konieczność 
wskazania sternika zaistniała, bowiem 8 kwietnia zmarł dotych-
czasowy prezes Sławomir Wojtulewski. W inicjowaniu działań Rady 
Krebokowi pomoże jako wiceprezes mistrz olimpijski w boksie 
Marian Kasprzyk. BRO takie władze mieć będzie przez najbliższe 
dwa lata.
– Poprzeczka została zawieszona bardzo wysoko, bo ostatnie kil-
kanaście miesięcy działalności Rady było wyjątkowo intensywne. 
Ale nie zamierzamy spocząć na laurach. Pomysłów i zapału do tej 
działalności wciąż nam nie brakuje – mówi Krebok, który sam 
uczestniczył w kilku Igrzyskach Olimpijskich, między innymi w 
Atlancie w 1996 roku jako szkoleniowiec męskiej reprezentacji 
siatkarzy.
Harmonogram przedsięwzięć, które prowadzone będą pod egidą 
Beskidzkiej Rady Olimpijskiej jest bardzo bogaty. Pewny jest udział 
beskidzkich olimpijczyków w kolejnej edycji Pikniku Olimpijskiego, 
zaplanowanego na sobotę 3 czerwca w Warszawie. Rada zamierza 
aktywnie działać w środowisku dzieci i młodzieży, by wśród naj-
młodszych w beskidzkim regionie krzewić idee olimpijskie. Planuje 
również zaangażować szerzej lokalne firmy i instytucje we wsparcie 
rozmaitych inicjatyw.  (M)
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Czarni przez cały sezon konsekwentnie dążyli do tytułu mistrzowskiego.
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Literaci też potrafią grać w piłkę, co udowodnili podczas spotkania  
w Bestwinie.

kadry


