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Psychiatria rozwojowa

sPotkanie z folklorem

strażnica dla mazańcowic

lePsze boisko

nowe Przystanki i oświetlenie

drużyna w Przebudowie

radosne dni kóz
Gmina kozy

strona

4

Na bazie bielskiego Specjali-
stycznego Psychiatrycznego 
Zespołu Opieki Zdrowotnej 
powstaje Centrum Zdrowia 
Psychicznego. Ta dziedzina 
medycyny ciągle ewoluuje, 
zmienia się podejście do 
pacjentów, a tym samym 
metody leczenia. Dlatego 
też Powiat Bielski stale in-
westuje, aby dostosować 
ośrodek do wymagań no-
woczesnej psychiatrii.
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Gmina jasienica
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Gmina szczyrk
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międzynarodowe śmierGusty

Gmina wilamowice
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złoty krzyż  
zasłuGi
ANDrZej PłONkA
starosta bielski,
otrzymał z rąk Prezydenta rP Andrzeja 
Dudy Złoty krzyż Zasługi z okazji Dnia Sa-
morządu Terytorialnego. Odznaczenia 
zostały przyznane za wybitne zasługi w 
działalności na rzecz rozwoju samorządności, za zaangażowanie w 
sprawy społeczne i publiczne, a także za szczególne osiągnięcia w 
pracy samorządowej, przekraczające zakres obowiązków oraz przy-
noszące znaczne korzyści Polsce i obywatelom.

aktualności

Xiii zjazd towarzystw reGionalnych
Tegoroczny Powiatowy Zjazd Towarzystw Regionalnych zawitał do Bestwiny i został połączony z 

jubileuszem 25-lecia Towarzystwa Miłośników Ziemi Bestwińskiej.

Zjazd otworzyli starosta bielski An-
drzej Płonka i wójt gminy Bestwina Artur 
Beniowski. Starosta, życząc owocnych 
obrad, podkreślił rolę stowarzyszeń i or-
ganizacji regionalnych dla kształtowania 
przywiązania do własnej ziemi, identyfi-
kacji z lokalną wspólnotą, propagowania 
i popularyzacji gwary, kultury, tradycji 
i historii miejscowości Powiatu Biel-
skiego.

Interesujący rys historyczny Ziemi 
Bestwińskiej zaprezentował przewod-
niczący Rady Gminy Bestwina Jerzy 
Stanclik, a Sławomir Slósarczyk, cho-
reograf bestwińskiego zespołu ludowe-
go, przekazał szczegółowe informacje 
o kulturze ludowej Ziemi Bestwińskiej. 
Obrady poprzedził występ Regionalne-
go Zespołu Pieśni i Tańca „Bestwina”. 
Z kolei przewodnicząca Towarzystwa 
Miłośników Ziemi Bestwińskiej Do-
rota Surowiak przedstawiła dorobek 
towarzystwa, jego wszechstronną dzia-
łalność na przestrzeni 25 lat funkcjo-
nowania.

Uczestnicy obrad w Bestwinie kil-
kakrotnie podkreślali, że towarzystwa 
regionalne prowadzą działalność badaw-
czą, edukacyjną, wydawniczą, promu-
jącą historię, kulturę i tradycje swoich 
miejscowości. Wspólne obrady traktują 
jako płaszczyznę wymiany doświad-
czeń, wiedzy, spostrzeżeń, wspólnych 

refleksji. Podkreślano ważną rolę przy-
wiązania do lokalnych wartości i kształ-
towania tych postaw wśród młodego 
pokolenia, zwłaszcza w dobie globali-
zacji.

Następny Zjazd odbędzie się w przy-
szłym roku w Rudzicy w gminie Jasie-
nica. (AM)
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jubileusz ze strachami
W ostatni sobotni wie-

czór maja przed Galerią „Pod 
Strachem Polnym” w Rudzi-
cy Florian Kohut uroczyście 
odsłonił odcisk swojej stopy. 
W ten przewrotny sposób 
rudzicki artysta świętował 
pół wieku pracy twórczej. 
Tydzień później odbył się 
Dzień Stracha Polnego, któ-
remu towarzyszyły przemarsz 
strachów z kolumną z wozem 
strażackim, orkiestrą dętą, 
szczudlarzami i drużyną wo-
jów. To również była część 
obchodów 50-lecia pracy ar-
tystycznej, a przy okazji 65. 
urodzin.

Odsłonięcie „odcisku 
stopy” otwierało wieczór 

z Florianem Kohutem i jego 
Galerią „Pod Strachem Po-
lnym”. Goście mogli zwiedzić 
pracownię w towarzystwie 
malarza, porozmawiać z nim, 
czy też posłuchać komentarza 

autorskiego, podczas którego 
artysta malował obraz. Opo-
wieściom Floriana Kohuta 
towarzyszył występ zespół 
„Dudoski”. Florian Kohut jest 
inicjatorem rudzickiej imprezy 

„Dzień Stracha Polnego” oraz 
współorganizatorem wielu 
spotkań i wystaw.

Florian Kohut urodził 
się w 1952 r. w Rudzicy. 
Jest absolwentem Państwo-
wego Ogniska Plastyczne-
go w Bielsku-Białej. Wraz 
z żoną prowadzi Galerię 
Autorską „Pod Strachem Po-
lnym” w Rudzicy. Renoma 
artysty Floriana Kohuta wy-
kracza daleko poza rodzinną 
Rudzicę. Jego prace znajdują 
się w zbiorach licznych ko-
neserów sztuki. Należy on do 
Związku Artystów Plastyków 
i Stowarzyszeniu Pastelistów 
Polskich i Związku Plasty-
ków Artystów RP. (UGj)

najlePszy strażak z kaniowa
Wielki sukces odniósł 

Kacper Głąb, młody stra-
żak jednostki OSP z Ka-
niowa, który początkiem 
czerwca został zwycięz-
cą 40. Ogólnopolskiego 
Turnieju Wiedzy Pożar-
niczej.

Etap krajowy prestiżo-
wych zmagań odbył się 
w Wieliczce i Gdowie. 
Składał się z kilku części. 
Uczestnicy zmierzyli się 
z testem pisemnym zło-
żonym z 40 pytań, trzech 
zadań praktycznych oraz 
„dogrywki” ustnej w każ-
dym z przedziałów wie-
kowych. Kacper Głąb 

nie miał sobie równych 
w kategorii szkół ponad-
gimnazjalnych.

Jak stwierdził po za-
kończeniu rywalizacji, 
jego przygotowania do 
turnieju trwały nieco 
ponad dwa miesiące. 
Najwięcej trudności przy-
sporzył mu test sprawno-
ściowy z wykorzystaniem 
hydronetki. – Nie dość, 
że trzeba było dokład-
nie celować do tarczy 
nalewakowej, to jeszcze 
musiałem samodzielnie 
pompować – wyjaśnił 
druh Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Kaniowie.

Organizatorem Ogól-
nopolskiego Turnieju 
Wiedzy Pożarniczej był 
Zarząd Główny Związku 
Ochotniczych Straży Po-
żarnych Rzeczypospolitej 
Polskiej, a jego prezes 
Waldemar Pawlak w so-
botę 3 czerwca spotkał 
się z gronem finalistów. 
Następnego dnia strażak 
z Kaniowa pojawił się na 
terenach rekreacyjnych 
w swoim sołectwie, gdzie 
trwał Dzień Radości. Od 
przyjaciół z OSP Kaniów 
otrzymał upominek, nie 
obyło się bez licznych 
gratulacji. (kk)
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samorządowiec 
Podbeskidzia
rADOSłAw OSTAłkiewiCZ
wójt gminy jaworze,
otrzymał nagrodę „Samorządowiec Pod-
beskidzia 2017”. Do tego tytułu wybra-
ła go kapituła nagrody, złożona z osób, 
które po 1989 r. zaangażowały się w 
transformację ustrojową, m.in. dwóch byłych wojewodów bielskich, 
Mirosława Stycznia i Andrzeja Sikory, czy byłych prezydentów Bielska 
krzysztofa jonkisza i Zbigniewa Leraczyka, a także byłego starosty 
cieszyńskiego witolda Dzierżawskiego. kapituła doceniła styl spra-
wowania funkcji i spełnienie standardów wysokich, jakie powinny 
obowiązywać w życiu społecznym. Nagrodę przyznało Stowarzyszenie 
Niezależni.BB.

deleGat  
do warszawy
jANUSZ PierZyNA
wójt gminy jasienica,
został wybrany w skład wojewódzkiego 
Zarządu Związku OSP rP w katowicach, 
a także delegatem województwa śląskie-
go na zjazd krajowy. wyboru dokonano 
podczas iV wojewódzkiego Zjazdu Związku OSP rP, który wybrał 
władze na nową, pięcioletnią kadencję. Oprócz zasiadania w pre-
zydium Zarządu wojewódzkiego janusz Pierzyna jest także wójtem 
gminy jasienica, a jednocześnie prezesem Zarządu Gminnego OSP w 
jasienicy i wiceprezesem Zarządu Powiatowego OSP w Bielsku-Białej. 
Zjazd wojewódzki wybrał też druha janusza Pierzynę jako jednego 
z dziesięciu delegatów województwa na zjazd krajowy Związku OSP 
rP, który odbędzie się 9 września w warszawie.
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mural morski w jaworzu

Ścianę obecnego Gimnazjum w jaworzu od niedawna zdobi mural, 
przedstawiający podwodny świat rafy koralowej. Fresk nieprzypad-
kowo powstał w tym miejscu, zaraz obok jest bowiem wejście do 
Muzeum Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej w jaworzu. Autorem 
jest Artur „Turbos” Bosowski, ten sam, który namalował wcześniej 
mural z sową w pobliżu bielskiego ratusza.
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biblioteka Patriotyczna otwarta

Od poniedziałku 5 czerwca 
w bielskim Biurze Poselskim 
Stanisława Pięty oficjalnie działa 
Biblioteka Towarzystwa Patrio-
tycznego.

Biblioteka powstała z ini-
cjatywy posła Stanisława Pię-
ty, Klubu Gazety Polskiej oraz 
Klubu im. Prezydenta Lecha Ka-
czyńskiego w Bielsku-Białej, jej 
księgozbiór składa się wyłącznie 
z książek podarowanych. Poseł 
Stanisław Pięta liczy, że w ten 
sposób wartościowe książki ku-
pione, przeczytane i odłożone na 
domową półkę, ponownie trafią 
do czytelniczego obiegu. – Wiele 
takich lektur w naszym regionie 

nie można nigdzie wypożyczyć. 
Często też zainteresowani taką 
tematyką czytelnicy nie mogą 
pozwolić sobie na zakup przez 
Internet. Stworzenie ruchu ludzi, 
wypożyczających sobie wza-
jemnie ciekawe dla nich lektu-
ry, w jakiś sposób pomoże ten 
problem rozwiązać – wyjaśnia 
Stanisław Pięta.

Opiekunem, który zadba 
o księgozbiór i jego upowszech-
nianie, jest Włodzimierz Wójcik. 
Zapowiada on, że zbiór będzie 
miał kilka działów, m.in. hi-
storię, politykę, religię, litera-
turę, zawiera też czasopisma. 
Kustosz biblioteki chce szybko 

udostępnić katalog w sieci, co 
ułatwi czytelnikom korzystanie 
z biblioteki. – Już w pierwszych 
dniach działania biblioteki ze-
braliśmy kilkadziesiąt pozycji. 
Liczę, że w ciągu najbliższych 
miesięcy pojawią się kolejne 
książki – wyjaśnia poseł Stani-
sław Pięta.

Dodaje, że biblioteka będzie 
przyjmować książki ważne dla 
zrozumienia historii Polski 
i kształtowania postaw patrio-
tycznych. Docelowo biblioteka 
zajmie całą ścianę w Biurze 
Poselskim, organizatorzy sza-
cują, że zmieści się tu ok. 3 tys. 
pozycji. (r)

PożeGnania

z Prac Poselskich

WYDaRZEnia

dr FrANCiSZek MAGA

W poniedziałek 12 czerwca w wieku 94 lat zmarł 
Franciszek Maga, lekarz i społecznik. W zawodzie 
lekarza pracował przez 65 lat, od 1958 r. był na stałe 
lekarzem w Bestwinie, do końca przyjmował pacjen-
tów. Oprócz wielkiego oddania dla chorych znany był 
ze swej działalności społecznej dla lokalnej wspólnoty.

Inicjował i angażował się w budowę ośrodka zdrowia, 
wodociagu oraz w gazyfikację. Wiele obiektów użytecz-
ności publicznej także powstało za jego udziałem, pocz-
ta, Dom Sportowca, Strażaka, przedszkole, czy kaplica 
cmentarna. Walczył o przywrócenie gminy Bestwina 
jako samodzielnej jednostki administracji terytorialnej, 
niezależnej od Czechowic-Dziedzic. W uznaniu jego 
zasług nadanu mu m.in. tytuł Honorowego Obywatela 
Gminy Bestwina. (r)

ii rajd rowerowy

Tegoroczna trasa ii Parafialnego rodzinnego rajdu rowerowego w 
Hecznarowicach wiodła malowniczymi drogami sołectwa i gminy wila-
mowice. w Starej wsi pod krzyżem Papieskim odbyła się msza polowa, 
która skupiła blisko 150 uczestników tej imprezy. Uczestnicy zjechali 
na stadion LkS Sokół w Hecznarowicach, gdzie rozpoczął się festyn 
przeznaczony głównie dla najmłodszych. Zdjęcia: julian Pieńczak, 
Maciej Morka. (jP)

koncertowanie orkiestr
Gminny Ośrodek Kultury 

w Bestwinie i Orkiestra Dęta 
Gminy Bestwina z siedzibą 
w Kaniowie zapraszają 
na  t egoroczną  edyc ję 
Międzygminnej  Rewii 
Orkiestr Dętych.

Impreza na terenach re-
kreacyjnych w Kaniowie 
odbędzie się w najbliższą 
sobotę 24 czerwca. O godzi-
nie 15.30 orkiestry, biorące 
udział w wydarzeniu, prze-
maszerują ulicami Kanio-
wa, by o godz. 16 rozpocząć 

koncert. Wystąpią Orkiestra 
Dęta z Osieka, Młodzieżo-
wa Orkiestra Dęta z Kóz, 
Tarnogórska Orkiestra Dęta 
z Tarnowskich Gór, Orkie-
stra Dęta Gminy Bestwina 
z siedzibą w Kaniowie oraz 
Mażoretki Nemezis z Hecz-
narowic. Po przeglądzie 
organizatorzy przewidzieli 
wspólną zabawę taneczną 
przy dźwiękach zespołu 
„Puls”. Podczas całego wy-
darzenia nie zabraknie atrak-
cji dla wszystkich gości. (M)

ANDrZej BATUrO
W piątek 9 czerwca w wieku 77 lat zmarł Andrzej Ba-
turo, wybitny artysta fotografik. Urodził się 16 maja 
w 1940 r. w Wilnie. 

Był fotografem, członkiem i działaczem Związku Pol-
skich Artystów Fotografików, działaczem kultury, twór-
cą i kuratorem Galerii Fotografii B&B w Bielsku-Białej, 
dyrektorem generalnym międzynarodowego FotoArtFe-
stivalu, który organizował od 2005 r. wspólnie z żoną 
Inez Baturo.

Był znanym i ważnym polskim fotoreporterem, przed-
stawicielem tzw. czarnego reportażu, specjalizującym 
się w fotografii socjologicznej. W Związku Polskich Ar-
tystów Fotografików był wiceprzewodniczącym Rady 
Artystycznej ZPAF w Warszawie, także rzeczoznawcą 
Ministra Kultury i Sztuki do spraw fotografii artystycz-
nej, członkiem honorowym Businnes Centre Club. Był 
autorem wielu referatów na temat fotografii socjologicz-
nej wygłaszanych na konferencjach fotograficznych i w 
panelach dyskusyjnych w kraju i zagranicą. (r)
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kłoPoty komisji  
z sądem

Po raz kolejny działania Sądu Okręgowego w Gdań-
sku mają negatywny wpływ na pracę sejmowej komisji 
śledczej ds. Amber Gold. To chyba nie jest przypadek 
– mówi poseł Stanisław Pięta, członek komisji.

Przypomnijmy, że powołana przed rokiem komisja 
ma zbadać prawidłowość działań instytucji publicz-
nych wobec podmiotów wchodzących w skład Grupy 
Amber Gold. M.in. kilka tysięcy klientów powierzyło 
tej firmie swoje oszczędności i do dzisiaj ich nie od-
zyskali. Po upadku Amber Gold w 2012 r. rozpoczęto 
wielokierunkowe śledztwa, które jednak nie doprowa-
dziły do całościowego wyjaśnienia sprawy.

Obok wielu instytucji, które pojawiają się w związ-
ku ze sprawą, jest m.in. Sąd Okręgowy w Gdańsku. 
Stało się o nim głośno, gdy Sąd obwieścił, że nie dys-
ponuje dyskami z dowodami. – Dyski nagle odnalazły 
się w Sądzie tuż przed konferencją prasową, jaką w tej 
sprawie zwołałem wraz z innym członkiem komisji, 
panią poseł Joanną Kopcińską – mówi poseł Stani-
sław Pięta.

Niedługo potem przewodnicząca komisji Małgorza-
ta Wassermann została wezwana przez Sąd Okręgowy 
w Gdańsku na świadka w procesie osoby, powiązanej 
ze sprawą Amber Gold. Jedyną wiedzą, jaką dyspono-
wała przewodnicząca, była ta uzyskana podczas prac 
komisji, co zostało odczytane, jako próba odsunięcia 
przewodniczącej od części prac komisji śledczej.

Ostatecznie Sąd się z tego wycofał, jednak jako 
jedyna państwowa instytucja odmówił wydania akt 
dla prac komisji. To oznacza, że posłowie będą mogli 
zapoznać się z liczącymi 16 tys. stron aktami wyłącz-
nie na miejscu w Gdańsku. (r)
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stanisław Pięta,
poseł PiS,  

Ostatnie wydarzenia z aktywnym 
udziałem Sądu Okręgowego w 
Gdańsku – kolejne w ciągu ostatnich 
miesięcy – coraz bardziej utwierdza-
ją mnie w przekonaniu, że mamy do 
czynienia co najmniej z wielkim ba-
łaganem w organizacji pracy tego 
Sądu. w mojej ocenie wiele zacho-
wań jaskrawo wskazuje na złą wolę 
ze strony jego kierownictwa i wręcz 
usilne próby utrudnienia pracy na-
szej komisji śledczej.
Bez wątpienia taka działalność 
przynosi szkodę wymiarowi spra-
wiedliwości i kolejny raz dowodzi, 
jak bardzo reforma sądownictwa 
jest potrzebna. Należy doprowadzić 
do tego, aby oddzielić sprawowanie 
funkcji sądowniczych od administra-
cyjnych, związanych z kompeten-
cjami zatrudniania pracowników 
sądów, a także wpływu na organi-
zację bieżącej pracy. wymiar spra-
wiedliwości w obecnym kształcie 
ewidentnie z tymi zadaniami sobie 
nie radzi.
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Stoją od lewej: poseł Stanisław Pięta i opiekun biblioteki włodzimierz wójcik.
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atrakcje dla każdeGo
Pierwszy weekend czerwca w Kozach był tradycyjną okazją do gminnego świętowania podczas Dni Kóz.

Jak tłumaczy wójt gminy 
Krzysztof Fiałkowski, świę-
to koziańskiej społeczności 
ponownie zaplanowane zo-

stało w ten sposób, by każdy 
przybywający na nie mógł 
znaleźć coś interesującego 
dla siebie.

Na scenie zlokalizowa-
nej  na Placu Targowym 
zaprezentowały się grupy 
taneczne z Domu Kultury, 
swoje programy przedsta-
wiły również publiczności 
placówki oświatowe z Kóz 
oraz sportowcy w barwach 
LKS Orzeł. Przeprowadzono 
gminne dyktando, zaś gwiaz-
dą pierwszego dnia imprezy, 
a więc soboty 3 czerwca, był 
znany zespół disco polo Bay-
er Full.

W niedzielę natomiast ju-
bileusz 25-lecia świętowała 
Młodzieżowa Orkiestra Dęta, 

koncertowały także inne ze-
społy. Odbyła się barwna pa-
rada orkiestr, biorących udział 
w Międzynarodowym Festi-
walu Orkiestr Dętych „Złota 
Trąbka”. Jak w poprzednim 
roku frekwencja dopisała 
podczas Koziańskiego Ro-
dzinnego Konkursu Samo-
chodowego. Wśród wydarzeń 
towarzyszących popularnością 
cieszyły się m.in. loty śmi-
głowcem i skoki spadochrono-
we, które chętnym umożliwiły 
podziwianie panoramy Kóz, 
oraz pokazy makiet kolejo-
wych. (r)

z Prac Poselskich

WYDaRZEnia

Perła czeka na wyjątkową kobietę
Już po raz szósty wrę-

czona zostanie w tym roku 
„Perła Podbeskidzia”. – To 
wyróżnienie dla kobiet, które 
swoją aktywnością i działa-
niem na rzecz innych mogą 
stanowić prawdziwy wzór do 
naśladowania – mówi posłan-
ka Mirosława Nykiel, jedna 
z inicjatorek przyznawania 
tej nagrody.

„Perła Podbeskidzia” wrę-
czana jest od kilku lat jako 
forma docenienia kobiet, które 
wyróżniają się wartościowymi 
inicjatywami w regionie szero-
ko rozumianego Podbeskidzia 
z Żywiecczyzną i Śląskiem 
Cieszyńskim włącznie. Ogło-
szenie laureatki jest głównym 
punktem Gali Finałowej Re-
gionalnego Kongresu Kobiet 
Podbeskidzia, odbywającego 
się pod honorowym patrona-
tem posłanki Platformy Oby-
watelskiej Mirosławy Nykiel.

Tegoroczna „Perła Podbe-
skidzia” przyznana zostanie 30 
września w Bielskim Centrum 
Kultury, zgłoszenia do konkur-
su przyjmuje już organizator 
przedsięwzięcia, czyli Stowa-
rzyszenie Beskidzka Inicjatywa 

Lokalna. Kandydatury kobiet, 
działających w regionie w róż-
nych dziedzinach i mających 
wpływ na otoczenie, zgłaszać 
może każdy, a więc stowarzy-
szenia, organizacje pozarządo-
we, ale także osoby fizyczne. 

– Dążymy do tego, aby uho-
norować wyjątkowe panie. 
Takie, które poprzez codzien-
ną aktywność mogą stanowić 
inspirację do naśladowania 
dla innych kobiet, wytrwale 
zmierzają do celu z poszano-

waniem ludzkiej godności, są 
kreatywne i pomysłowe, a przy 
tym nie szukają rozgłosu me-
dialnego i nie afiszują się ze 
swoimi pozytywnymi dzia-
łaniami – wyjaśnia posłanka 
Mirosława Nykiel.

Jak dodaje, „Perła Pod-
beskidzia” to nagroda, która 
dzięki poprzednim edycjom 
zyskała już sobie renomę. – 
Nie brakuje na Podbeskidziu 
kobiet, które zasługują, by 
docenić ich postawę, wyra-
zić wdzięczność i podzięko-
wać im – podkreśla posłanka 
Platformy Obywatelskiej, 
przywołując postać ostatniej 
laureatki Anny Fenby Taylor. 
Wnuczka znanej pisarki Zofii 
Kossak-Szczuckiej poświęca-
jąc karierę lekarską w Londy-

nie przyjechała do Polski, by 
zatroszczyć się o spuściznę 
swoich przodków w Gór-
kach Wielkich.

Prócz głównej nagrody 
– statuetki kobiety z perłą 
w wyciągniętej dłoni, za-
projektowanej przez Lidię 
Sztwiertnię, wręczane są 
również każdorazowo perełki 
dla pozostałych nominowa-
nych kobiet. Zwyciężczynię 
wybiera większością głosów 
specjalna kapituła konkurso-
wa. (r)
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Laureatkami „Perły Podbeskidzia” w poprzednich latach były:

● GrAżyNA CHOrąży – współtwórczyni pierwszego stacjonarnego 
hospicjum na południu województwa śląskiego,

● MAłGOrZATA kiereŚ – etnograf z istebnej, przewodniczka beskidzka, 
autorka książek o góralskich tradycjach,

● MAriA SySAk-łyP – prezes Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośle-
dzeniem Umysłowym „razem”, inicjatorka otwarcia w Bestwinie domu 
stałego pobytu dla osób niepełnosprawnych,

● AGNieSZkA GOrGOń-kOMOr – bielska lekarka i radna, walcząca o 
prawa niepełnosprawnych pacjentów, propagatorka zdrowego stylu 
życia na terenie Podbeskidzia,

● ANNA FeNBy TAyLOr – wnuczka pisarki Zofii kossak-Szczuckiej, zaan-
gażowana w pielęgnowanie pamięci o swoich przodkach i podejmująca 
w tym kierunku wiele inicjatyw.

Statuetka „Perła Podbeskidzia” wręczana jest kobietom wykazującym się szczególną aktywnością. – Nie brakuje 
na Podbeskidziu kobiet, które zasługują, by docenić ich postawę, wyrazić wdzięczność i podziękować im – mówi 
posłanka PO Mirosława Nykiel, jedna z inicjatorek przyznawania nagrody.
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lekkoatletyczna inteGracja

Stowarzyszenie Pomocy 
Osobom Niepełnosprawnym 
„Serce dla Serca” przy pa-
rafii Świętej Trójcy w Biel-
sku-Białej zorganizowało 
w sobotę 10 czerwca „Inte-
gracyjny Turniej Lekkoatle-
tyczny – Laliki 2017”. – To 
kolejna ciekawa inicjatywa 
z myślą o osobach niepeł-
nosprawnych. Pokazała, 
jak ważne jest, aby osoby 
niepełnosprawne mogły 
czerpać radość z rywalizacji 
sportowej i stawać się dzięki 
temu jeszcze bardziej otwar-
tymi na świat. Sport przy-

czynia się do tego, że choć 
na chwilę mogą zapomnieć 
o swoich codziennych tro-
skach – podkreśla poseł Ja-
cek Falfus.

Uczestnicy zawodów 
zostali podzieleni na kilka 
grup, które w sali gimna-
stycznej w Lalikach toczyły 
rozgrywki w różnych konku-
rencjach lekkoatletycznych. 
Zwycięzcy otrzymali medale 
i dyplomy, wyłoniono także 
mistrza i wicemistrzów spor-
tu. Marii Suskiej, Czesławie 
Kozieł i Krystynie Gandor 
gratulował obecny na wy-

darzeniu przedstawiciel 
Ministerstwa Sportu i Tury-
styki Maciej Rosiński. Jeden 
z pucharów ufundował poseł 
Jacek Falfus, od lat będący 
członkiem Stowarzyszenia 
i wspierający jego działal-
ność. Dzięki aktywności 
posła PiS „Serce dla Serca” 
bierze udział w ministerial-
nych konkursach w zakresie 
upowszechniania sportu osób 
niepełnosprawnych oraz 
uczestniczy w rządowym 
programie ASOS – Aktyw-
ność Społeczna Osób Star-
szych. (r)

Z REGionu

rekLAmA

z Prac Poselskich

Pozytywne zmiany dla sPortu
Zwiększenie przejrzystości 
działania polskich związków 
sportowych to główny punkt 
wchodzącego w życie projektu 
nowelizacji ustawy o sporcie. 
W pracach nad jej powstaniem 
aktywnie uczestniczył poseł Ja-
cek Falfus, wiceprzewodniczą-
cy Sejmowej Komisji Kultury 
Fizycznej, Sportu i Turystyki.

Zdaniem posła Prawa i Spra-
wiedliwości wprowadzane obec-
nie zmiany to kolejne pozytywne 
rozwiązanie systemowe dla 
sportu, po przyjętej niedawno 
ustawie o zwalczaniu dopingu. 
Najważniejsze założenia nowe-
lizacji ustawy o sporcie doty-
czą zwiększenia przejrzystości 
w polskich związkach sporto-
wych, poprzez zapobieganie 
konfliktowi interesów, np. w sy-
tuacji bycia członkiem zarządu, 
gdy osoby bliskie świadczą usłu-
gi na rzecz danego związku.

Przewidziano także m.in. 
wprowadzenie zakazu sprawo-
wania funkcji członka zarządu 
związku sportowego przez by-
łych funkcjonariuszy organów 
bezpieczeństwa państwa PRL, 
jak również wzmocnienie nad-
zoru Ministra Sportu i Turysty-

ki nad związkami. – Dążymy do 
tego, by polski sport był czysty 
w każdym wymiarze. Bezsporne 
jest to, że osoby zaangażowane 
w funkcjonowanie polskich 
związków sportowych powin-
ny cieszyć się nieposzlakowaną 
opinią, aby nie można było za-
rzucić im zachowań sprzecznych 
z normami etycznymi i praw-
nymi – tłumaczy Jacek Falfus. 
Poseł brał udział w pracach pod-
komisji nadzwyczajnej, rozpa-
trującej rządowy projekt ustawy 
o zmianie ustawy o sporcie oraz 
ustawy o ujawnianiu informacji 
o dokumentach organów bez-
pieczeństwa państwa z lat 1944-
1990 i treści tych dokumentów.

Jak dodaje poseł Falfus, no-
welizacja ustawy przysłuży się 
walce o sport wolny od patolo-
gii, korupcji i nepotyzmu. – Wy-
dawanie przez związki sportowe 
środków finansowych, które 
pochodzą głównie z budżetu 
państwa, będzie w końcu trans-
parentne i przejrzyste. Ten po-
zytywny wizerunek przyczyni 
się niewątpliwie do większego 
komfortu pracy trenerów i za-
wodników – uważa poseł PiS.

W nowelizacji wprowadza-
nej przez Sejm zawarto również 

postulaty traktujące o zwięk-
szeniu znaczenia i zaliczeniu 
do aktywności uznawanych za 
sport współzawodnictwa intelek-
tualnego, jak choćby szachów, 
czy coraz bardziej popularnego 
e-sportu. Ponadto, w wyjątko-
wych przypadkach Minister 
Sportu będzie mógł przyzna-
wać stypendium sportowe tym 
zawodnikom, którzy z przyczyn 
losowych, np. kontuzji, nie 
uzyskają wyniku sportowego, 
predestynującego do tej formy 
finansowej gratyfikacji.

Prócz udziału w pracach nad 
wspomnianą ustawą o sporcie, 
poseł Jacek Falfus kontynuuje 
także aktywność jako prze-
wodniczący Rady Sportu Osób 
Niepełnosprawnych. W tym 
zakresie na uwagę zasługu-
je podpisanie porozumienia 
pomiędzy Ministrem Sportu 
i Turystyki, Sekretarzem Sta-
nu – Pełnomocnikiem Rządu 
ds. Osób Niepełnosprawnych 
i Prezesem Państwowego Fun-
duszu Rehabilitacji Osób Nie-
pełnosprawnych o wzmocnieniu 
i usprawnieniu współpracy 
w kwestii finansowania sportu 
wyczynowego i powszechnego 
osób niepełnosprawnych. (r)
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Poseł jacek Falfus po raz kolejny uczestniczył w turnieju Stowarzyszenia „Serce dla Serca”.
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Psychiatria rozwojowa
Na bazie bielskiego Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki 

Zdrowotnej powstaje Centrum Zdrowia Psychicznego. – Zależy nam, aby 

mieszkańcy regionu mieli na miejscu możliwość skorzystania z całej skali 

opieki psychiatrycznej – wyjaśnia starosta bielski Andrzej Płonka.

Bielska psychiatria opiera się 
na Specjalistycznym Psychia-
trycznym Zespole Opieki Zdro-
wotnej, jaki powstał przed ponad 
trzydziestu laty w malowniczej 
dzielnicy Bielska Olszówce. 
Wiele z tamtejszych obiektów 
leczniczych powstało w zaadap-
towanych budynkach w stylu 
cottage, charakterystycznych 
dla budownictwa w Olszówce 
z przełomu XIX i XX w.

Piękna architektura w nie-
wielkim tylko stopniu odpo-
wiada normom współczesnego 
lecznictwa, toteż przez lata trwa-
ła adaptacja i budowa nowych 
obiektów. – Ta dziedzina me-
dycyny ciągle ewoluuje, zmie-
nia się podejście do pacjentów, 
a tym samym metody leczenia. 
Dlatego ośrodek też musi się 
dostosować do wymagań no-
woczesnej psychiatrii. Dotyczy 
to nie tylko inwestycji, na które 
przeznaczamy olbrzymie kwoty, 
ale także organizacji świadczeń 
medycznych w tym zakresie – 
wyjaśnia starosta bielski Andrzej 
Płonka. 

W ub.roku oddano po remon-
tach do użytku trzy budynki, 
przystosowane do warsztatów 
terapii zajęciowej i na potrzeby 
oddziałów leczniczych. Budynek 
dawnej kuchni zaadaptowano na 
Oddział Dzienny Zaburzeń Ner-
wicowych i Poradnię Leczenia 
Nerwic, jego drugą część prze-
znaczono na Oddział Dzienny 
Psychiatryczno-Geriatryczny. 
Z kolei w wyremontowanym 
budynku dawnej portierni za-
planowano Oddział Dzienny 
Uzależnień od Środków Psy-
choaktywnych, zaś w trzecim 
Warsztaty Terapii Zajęciowej.

Inwestycje zostały pod-
jęte z myślą o podniesieniu 
standardu i jakości świadczeń 
zdrowotnych. Placówka będzie 
bowiem pełnić rolę Centrum 
Zdrowia Psychicznego, a więc 
ośrodka, który kompleksowo 
zapewni opiekę zdrowotną 
w zakresie zdrowia psychicz-
nego dla dorosłych, głównie 
mieszkańców powiatu biel-
skiego.

Jednocześnie w innej pla-
cówce leczniczej, podlegającej 
bielskiemu Starostwu Powia-
towemu – w Szpitalu Pedia-
trycznym – trwają prace nad 
adaptacją jednego z budynków 

na potrzeby leczenia psychia-
trycznego dzieci i młodzieży. 
Będzie tu oddział łóżkowy, 
który m.in. umożliwi dogłębną 
diagnozę najmłodszych pacjen-
tów. Oddział będzie gotowy do 
końca roku. – Do tej pory nie 
było osobnej części psychia-
trycznej dla najmłodszych 
pacjentów, a niestety, pod 
tym względem potrzeby stale 
rosną – wyjaśnia Andrzej Płon-
ka. Obecnie na terenie Szpita-
la Pediatrycznego działa już, 
podlegający SPZOZ, oddział 
dzienny oraz poradnia zdrowia 
psychicznego dla dzieci i mło-
dzieży.

Specjalistyczny Psychia-
tryczny Zespół Opieki Zdro-
wotnej  w Bielsku-Białej 
– a wkrótce już Centrum Zdro-
wia Psychicznego – to trzecia, 
po Bielskim Pogotowiu Ratun-
kowym oraz Szpitalu Pedia-
trycznym, placówka lecznicza, 
podlegająca Bielskiemu Staro-
stwu Powiatowemu. (łU)

poWiat biElski

XVii Powiatowy rajd Górski
Blisko ćwierć tysiąca uczest-
ników wyruszyło w sobotę 10 
czerwca na trasy XVII Po-
wiatowego Rajdu Górskiego 
w Bystrej.

Powiatowy Rajd Górski 
w Bystrej, podobnie jak w la-
tach ubiegłych, zorganizowany 
został przez Oddział Polskiego 
Towarzystwa Turystyczno-Kra-
joznawczego „Podbeskidzie”, 
a także pracowników Biura ds. 
Promocji Powiatu, Kultury, 
Sportu i Turystyki Starostwa 
Powiatowego w Bielsku-Bia-
łej. Na metę w Bystrej przyby-
ło osiem drużyn zgłoszonych 

przez szkoły podstawowe 
i gimnazjalne z terenu powia-
tu bielskiego. Uczniowie wraz 
z nauczycielami i przewodni-
kami PTTK dotarli na metę 
3 trasami: z Bielska-Białej (z 
Cygańskiego Lasu), z Mesznej 
(przez Chatę na Groniu) oraz 
ze Szczyrku (Orle Gniazdo). 
Każdy z uczestników rajdu na 
mecie otrzymał gorący posiłek 
oraz plakietkę rajdową. Do-
datkową atrakcją, zapewnioną 
rajdowiczom przez Ochotniczą 
Straż Pożarną w Bystrej, było 
udostępnienie do zwiedzania 
strażnicy oraz wozów bojo-
wych.

Uczestnicy Rajdu wzięli 
udział w konkursie wiedzy tu-
rystycznej o powiecie bielskim 
oraz w występach wokalnych, 
gdzie prezentowali swoje ta-
lenty muzyczne. W konkursie 
wiedzy turystycznej najlepszy-
mi w kategorii szkół podsta-
wowych okazali się: Marcin 
Dutka, Anna Stuglik oraz Artur 
Moskała z Zespołu Szkolno-
-Przedszkolnego w Mazańco-
wicach Koło PTTK „Pionier”. 
Nagrody uczestnikom wręczali 
m.in. Katarzyna Adamiec, czło-
nek Zarządu Powiatu, Grzegorz 
Gabor, wiceprzewodniczący 
Rady Powiatu, radna Helena 

Byrdy-Przybyła, Jolanta Konior, 
kierownik Biura ds. Promocji 
Powiatu, Kultury, Sportu i Tu-
rystyki, a także wiceprezes biel-

skiego oddziału PTTK Andrzej 
Kucia. Puchar dla najliczniej re-
prezentowanej szkoły otrzymała 
Szkoła Podstawowa w Bystrej, 

a dla najliczniejszej drużyny – 
Zespół Szkolno-Przedszkolny 
w Mazańcowicach Koło PTTK 
„Pionier”. (Mw)

kulinarne  
święto reGionu

Starostwo Powiatowe 
w Bielsku-Białej zapra-
sza w sobotę 1 lipca do 
Bystrej na Święto Powia-
tu Bielskiego.

Jak zwykle smako-
wicie zapowiada się, 
towarzyszący zawsze 
Świętu Powiatu Biel-
skiego, konkurs Przegląd 
Potraw Regionalnych 
„Kulinarne Dziedzic-
two”, w tym roku w for-
mule polsko-czeskiego 
pogranicza. Swój udział 
zapowiedziało aż 38 Kół 
Gospodyń Wiejskich 
z terenu powiatu biel-
skiego oraz z Czech. 
D e g u s t a c j a  p o t r a w 
o godz. 15. rozpocznie 
program imprezy.

Pół godziny później 
wystąpi Zespół Regional-
ny „Porąbczanie”, a ofi-
cjalne otwarcie Święta 
zaplanowano na godz. 
16.15. O 17.30 wystą-
pią mażoretki z formacji 
„Gracja” ze Starej Wsi, 
o 19. Regionalny Zespół 
Pieśni i Tańca „Ondra-
szek” ze Szczyrku, o 20. 
Zespół Wokalny „Włó-
czykije” z Kóz, a o 21.30 
zespół Rico Sanchez. 
O godz. 23. rozpocznie 
się zabawa taneczna.

Imprezy Święta Powia-
tu Bielskiego odbywać się 
będą na terenie przy OSP 
w Bystrej, w tym roku po-
łączone są z XXII Dniami 
Bystrej. (ł)

Fo
to

: A
rc

hi
W

Um
 G

Az
et

y B
es

ki
dz

ki
eJ

Coroczny konkurs „kulinarne Dziedzictwo”, towarzyszący 
Świętu Powiatu, stał się znakiem rozpoznawczym całego 
regionu.

andrzej Płonka,
starosta bielski:

Dolegliwości psychiatryczne 
naszego społeczeństwa będą 
się powiększać i lokalne władze 
nie są w stanie przeciwdziałać 
tym tendencjom. Możemy za to 
przygotować nasze placówki, 
aby kompleksowo niosły nie-
zbędną pomoc w tym zakresie 
mieszkańcom naszego regionu. 
Dlatego jako samorząd powia-
towy uznaliśmy za prioryteto-
we finansowanie inwestycji, 
związanych z dostosowaniem 
i rozwojem świadczeń zdro-
wotnych w zakresie psychiatrii, 
zarówno dla dorosłych, jak i 
dzieci i młodzieży. inwestycje i 
dotychczasowe działania ZOZ-
-u psychiatrycznego już teraz 
umożliwiły naszej bielskiej psy-
chiatrii osiągnięcie wysokiego, 
europejskiego poziomu.
Chciałbym podkreślić,  że 
wszystkie jednostki służby 
zdrowia, które podlegają 
bielskiemu Starostwu Powia-
towemu, osiągnęły wysoki po-
ziom usług medycznych. Dzięki 
temu zarówno w pediatrii, czy 
w udzielaniu natychmiastowej 
pomocy medycznej przez Pogo-
towie ratunkowe, jak i właśnie 
w psychiatrii, mieszkańcom 
naszego regionu zapewnili-
śmy odpowiednie warunki 
lecznicze. A dowodem na to są 
pacjenci spoza Ziemi Bielskiej, 
którzy coraz częściej wybiera-
ją leczenie właśnie w naszych 
placówkach.
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Uczestnicy rajdu mieli okazję także zaśpiewać.
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z budżetu Powiatu bielskiego 
zostanie do końca roku przeznaczone 
na inwestycje w zakresie psychiatrii. 
Z tego ponad 4 mln zł pochłoną 

inwestycje w Specjalistycznym Psychiatrycznym ZoZ, zaś 1,7 mln 
zł w Szpitalu Pediatrycznym na opiekę psychiatryczną dla dzieci 
i młodzieży. W 2016 r. w Specjalistycznym Psychiatrycznym ZoZ 
hospitalizowano na oddziałach całodobowych i dziennych ok. 
1,5 tys. pacjentów, zaś w jego poradniach udzielono ponad 52 
tys. specjalistycznych porad.

5,7mln zł

reGion w liczbach



CZERWIEC 2017

BESKIDZKA
gazeta 7

www.gazetabeskidzka.pl 

janowice  
bieGowe i rowerowe
Przeszło pół tysiąca uczestników 
stanęło w Janowicach na starcie 
dwóch połączonych ze sobą jednego 
dnia wydarzeń sportowych.

Sobota 10 czerwca dla wielu 
mieszkańców Janowic, ale też pozo-
stałych gminnych sołectw, okazała 
się dniem spędzonym aktywnie. 
W godzinach przedpołudniowych 
wystartowały charytatywne biegi – 
rodzinny na dystansie 3,5 kilometra 
oraz główny długości 10 km. Bar-
dziej wymagającą trasę pokonało ok. 
270 uczestników, w tym setka dzieci. 
Na mecie nie mierzono czasów, każ-
dy z biegaczy otrzymał złoty medal 
od dzieci ubranych w laskie stroje 
regionalne. Celem nadrzędnym, jaki 
przyświecał biegowi, było wsparcie 
dla 11-letniego Kuby, dziecka auty-
stycznego, które wymaga stałej fa-
chowej opieki.

Kilka godzin po biegu rozpoczęła 
się 12. już edycja Janowickiego Raj-
du Rowerowego, przeznaczonego dla 
całych rodzin. Momentami obficie pa-
dający deszcz nie przeszkodził blisko 
300 rowerzystom w pokonaniu trasy. 
Nagrody na mecie wręczono w róż-
nych kategoriach. Jako najstarszego 
kolarza uhonorowano Franciszka 
Ślósarczyka, najmłodszymi dziećmi, 
jadącymi samodzielnie i w koszyku, 
byli Wojciech Kiedroń oraz Zuzanna 
Chrapek. Ponadto wyróżniono najlicz-

niej reprezentowane rodziny, a także 
drużynę Zespołu Szkolno-Przedszkol-
nego z Janowic. Dla wszystkich 
przygotowano posiłek i atrakcje pod-
czas pikniku.

Wysiłkowi biegaczy i rowerzy-
stów przyglądali się samorządowcy. 
Wójt Artur Beniowski dał sygnały 
startowe, towarzyszył mu przewod-
niczący Rady Gminy Jerzy Stanclik, 
radni gminy oraz powiatu bielskiego. 
Niektórzy z nich sami spróbowali sił 
na trasie.

Organizatorzy poinformowali, że 
tylko z wolnych datków zebrano ponad 
10 tys. zł. – Postanowiliśmy połączyć 
nasz doroczny rajd rowerowy z bie-
giem w szczytnym celu, co okazało 
się trafną decyzją, gdyż rozwiązało 
wiele problemów logistycznych. Nie 
sposób nie podkreślić roli wszystkich 
tych osób, które całkowicie bezintere-
sownie przyczyniły się do organizacji 
tak wyjątkowego przedsięwzięcia i po-
mogły z potrzeby serca – mówi wójt 
gminy Bestwina. (M)

oświatowe inwestycje
Ruszyły pierwsze prace związane z termomodernizacją Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bestwince, 

wcześniej gmina pozyskała niezbędne dla inwestycji dofinansowanie.

Największa z placówek 
oświatowych w gminie Be-
stwina od dłuższego czasu 
wymagała wykonania prac, 
zmierzających do poprawy 
efektywności energetycznej 
budynku. – Notowaliśmy tu 
bardzo duże ubytki energii. 
Wystarczy wspomnieć, że 
pozostałe trzy placówki funk-
cjonujące w Bestwinie, Ka-
niowie i Janowicach w sumie 
nie generowały takich strat, 
jak ta w Bestwince – wyja-
śnia wójt gminy Artur Be-
niowski.

Toteż gmina czyniła sta-
rania, by pozyskać środki 
zewnętrzne, niezbędne do 
przeprowadzenia komplek-
sowej termomodernizacji. 
Zakończyły się one powo-
dzeniem, dzięki czemu przy 
15-procentowym wkładzie 
własnym z budżetu i dofi-
nansowaniu na poziomie 85 

procent z Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Woje-
wództwa Śląskiego na lata 
2014-2020, zadanie mogło 
być rozpoczęte.

W pierwszym etapie, aż 
do czasu zakończenia bie-
żącego roku nauki w Zespo-
le Szkolno-Przedszkolnym 

w Bestwince, realizowane 
są te prace, które nie powo-
dują żadnych uciążliwości 
w prowadzeniu tu zajęć edu-
kacyjnych. W okresie waka-
cyjnym inwestycja nabierze 
rozpędu, obejmując szeroki 
zakres, w tym ocieplenie 
ścian, wymianę okien i po-

krycia dachowego. Z kolei 
stare i mocno wysłużone 
piece gazowe oraz instalacje 
zastąpią nowoczesne kotły. 
W dodatku zadbano o moż-
liwość regulacji ogrzewania 
w poszczególnych częściach 
budynku – osobno w szkole 
podstawowej, przedszkolu 
oraz obiekcie sportowym – 
w zależności od potrzeb.

Koszt wspomnianej in-
westycji to ok. 4,2 mln zł. 
Według założonego harmono-
gramu prace mają zakończyć 
się do połowy przyszłego 
roku, ale nie jest wykluczone, 
że uda się to wcześniej. Przy 
okazji zadania planowane jest 
również zagospodarowanie 
terenu wokół placówki.

Termomodernizacja ZSP 
w Bestwince to niejedyna 
z aktualnie prowadzonych 
inwestycji  oświatowych 
w gminie Bestwina. Od wrze-

śnia 2017 r. dwie dodatkowe 
sale z przeznaczeniem na 
zajęcia dydaktyczne zyska 
przedszkole w Janowicach. 
Ze środków własnych gmina 
wydatkowała na ten cel ok. 
300 tys. zł, które pierwotnie 
nie były ujęte w budżecie. – 
Ich wygospodarowanie było 
o tyle konieczne, że ma bez-
pośredni związek z dostoso-
waniem obiektu na przyjęcie 
dzieci trzyletnich. Co istotne, 

po zrealizowaniu prac potrze-
by w gminie zostaną w tym 
zakresie w pełni zabezpie-
czone – zauważa wójt Be-
niowski.

Jednocześnie gmina przy-
gotowuje dokumentację, by 
wystąpić o środki na ter-
momodernizację Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego 
w Bestwinie, w części gdzie 
funkcjonują obecnie przed-
szkole oraz biblioteka. (rAF)

Gmina bEstWina

artur beniowski,  
wójt gminy Bestwina:

Termomodernizację placówki oświa-
towej w Bestwince planowaliśmy z 
racji nieodzownej poprawy efek-
tywności energetycznej w obiekcie. 
w przyszłym roku to zadanie zosta-
nie zrealizowane, będąc już kolejnym 
istotnym przedsięwzięciem w zakre-
sie oświaty na terenie gminy.
wobec wprowadzanej od nowego roku szkolnego reformy oświaty 
stanęliśmy jednocześnie przed koniecznością dostosowania do niej 
szkolnych sal, z czym także sobie poradziliśmy. To jednak kosztowało nas 
tylko w perspektywie bieżącego roku ok. pół miliona złotych, wydanych 
z własnych środków gminy. Nie są to niestety małe kwoty, a pomimo 
zapowiedzi nie widać ministerialnego dofinansowania idącego za re-
formą i wspierającego samorządy w zadaniach oświatowych.
warte podkreślenia jest to, że we wszystkich szkołach w naszej gminie 
warunki dla uczniów są bardzo przyzwoite. A w związku z przywołaną 
reformą pracy nie straci żaden z nauczycieli, ani pracowników obsługi.

sPotkanie z folklorem

Bestwińskie Spotkania Folklo-
rystyczne „V Laski uOzgraj” jak 
co roku przyniosły barwny i cie-
kawy przegląd kultur oraz trady-
cji regionalnych.

W ostatnią sobotę maja na es-
tradzie przy Gminnym Ośrodku 
Kultury w Bestwinie można było 
z bliska przyjrzeć się kulturalnym 
wpływom regionów Górnego Ślą-
ska, Śląska Cieszyńskiego i Mało-
polski, a co za tym idzie tradycjom 
górali śląskich i żywieckich, a tak-
że rodzimych Lachów.

Część artystyczną impre-
zy rozpoczął doskonale znany 
mieszkańcom Regionalny Zespół 
Pieśni i Tańca „Bestwina”, który 
zaprezentował szereg tradycyj-
nych tańców lachowskich, wy-
korzystując również przyśpiewki 
i elementy humorystyczne. Grupie 
towarzyszyła kapela kierowana 
przez Mariusza Mikę. Po doro-
słych na scenę wyszli najmłodsi 

regionaliści z „Małej Bestwiny”. 
Dopingowane przez rodziców 
dzieci przedstawiły ciekawy pro-
gram, radząc sobie nawet z przy-
sparzającą trudności gwarą.

W strojach krakowskich, z cha-
rakterystycznymi pawimi piórami 
nad głowami panów i czerwonymi 
koralami na szyjach pań, wystą-
pił z kolei Ludowy Zespół Pieśni 
i Tańca „Andrychów”. O niestyli-
zowany folklor górnośląski zadba-
li dla odmiany Ślązacy z Ćwiklic 
koło Pszczyny, którzy na scenie 
pojawili się w autentycznych 
strojach pszczyńskich z począt-
ków XX wieku. Zainteresowanie 
wzbudził również Regionalny Ze-
spół Pieśni i Tańca „Limanowia-
nie”. Oprócz folkloru góralskiego 
zespół kultywuje też lachowski, 
specjalizując się m.in. w tańcach 
typu polka oraz tych obrazujących 
codzienne czynności kowala, czy 
szewca. (r)
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Trwają prace przy projekcie modernizacji budynku przedszkola i biblioteki 
w Bestwinie.
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w biegu wystartował również proboszcz janowickiej parafii ks. józef walusiak.
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orkiestry w deszczu

Deszczowa aura wystra-
szyła nieco uczestników 
Gminnego Pikniku Rodzinne-
go „MojFest”, jaki odbył się 
w niedzielę 4 czerwca na tere-
nach Drzewiarza w Jasienicy.

Bez przeszkód jednak 
odbył się konkurs musztry 
orkiestrowej oraz oficjalne 
zakończenie XIV Międzyna-
rodowego Festiwalu Orkiestr 
Dętych „Złota Trąbka”, po-
łączone z rozdaniem nagród. 
Grand Prix Festiwalu trafiło 
do Kozienickiej Młodzieżo-
wej Orkiestry Dętej „Furio-
so”, zespół zdobył też Puchar 
Wójta Gminy Jasienica Janu-
sza Pierzyny za zwycięstwo 
w konkursie musztry orkie-
strowej, a jej tamburmajor 
Joanna Wilk również nagro-

dę specjalną wójta. Podobną 
nagrodę otrzymały także 
mażoretki z Młodzieżowej 
Orkiestry Dętej z Pribora 
w Czechach.

Jury Konkursu Estradowe-
go oceniało m.in. intonację, 
interpretację, dobór repertu-
aru, stopień trudności utwo-
rów, walory brzmieniowe, 
kreatywność i ogólny wyraz 
artystyczny. Natomiast kon-
kurs musztry orkiestrowej 
oceniano za widowiskowość 
i tempo pokazu, kompozycję 
choreograficzną, dobór mu-
zyki do poszczególnych ele-
mentów musztry oraz ogólny 
wyraz artystyczny.

Imprezę zakończył występ 
Zespołu Regionalnego „Jasie-
niczanka”. (UGj)

Gmina jasiEnica

PożeGnanie Gimnazjalistów
Gratulacje i nagrody otrzymali od wójta Janusza Pierzyny i przewodniczącego Rady Gminy Jana Batelta najlepsi 

absolwenci trzech gimnazjów z gminy Jasienica, którzy uroczyście we wtorek 20 czerwca zakończyli naukę.

– Dziękuję wam za te osią-
gnięcia i dzielenie się waszy-
mi talentami. Życzę też wam, 
abyście robili w swoim życiu 
to, co lubicie, bo wtedy przy-
niesie wam to satysfakcję – 
mówił wójt do wyróżnionych 
młodych ludzi, opuszczają-
cych gimnazja w Jasienicy, 
Mazańcowicach i Rudzicy. 
Podziękował również nauczy-
cielom za ich zaangażowanie 
i wysiłek w wykształcenie ko-
lejnych pokoleń.

W tym roku w związku z re-
formą edukacji i wydłużeniem 
nauki w szkołach podstawo-
wych o dwa lata, na uroczysto-
ści zakończenia szkoły w sali 
jasienickiego „Drzewiarza” 
pojawili się jedynie absol-
wenci tych trzech gimnazjów. 
Jak podkreśla Urszula Bujok, 
dyrektor Gminnego Zespołu 
Obsługi Szkół i Przedszkoli, 
aby otrzymać wyróżnienie, 
gimnazjaliści musieli osiągnąć 
średnią ocen co najmniej 5,0 
oraz 85 proc. z egzaminu gim-
nazjalnego, mieć wzorowe lub 
bardzo dobre zachowanie.

Wójt Janusz Pierzyna 
wraz z przewodniczącym 
Rady Gminy Janem Bateltem 
wręczyli nagrody nie tylko za 
najlepsze wyniki w nauce, ale 
też osiągnięcia pozaszkolne, 
np. uzyskanie tytułu laureata 
olimpiad przedmiotowych, 

szczególne wyniki w kon-
kursach artystycznych, spor-
towych i przedmiotowych, 
przynajmniej na szczeblu 
powiatowym. Łącznie na-
grodzono 10 gimnazjalistów 
za wyniki w nauce oraz 21 
osób za osiągnięcia sporto-
we, w tym drużynę piłkarską 
z Rudzicy i drużynę dziew-
cząt w sztafetowych biegach 
przełajowych z Jasienicy. Jak 
podkreśliła dyrektor Bujok, 
w ostatnich kilkunastu latach 
we wszystkich placówkach 
oświatowych znacznie popra-
wiły się warunki nauczania, co 

również miało wpływ na wy-
niki osiągane przez uczniów. 
– Trzeba pamiętać, że jeszcze 
całkiem niedawno w niektó-
rych szkołach uczniowie mo-
gli tylko pomarzyć o zajęciach 
na własnej sali gimnastycznej 
– zaznaczała.

– Gratulując wam osią-
gnięć, chcę abyście pamiętali 
o swojej rodzinnej gminie. 
Starajcie się do nas wrócić, 
bo potencjał tego regionu sta-
nowią właśnie wykształceni, 
mądrzy i dobrzy ludzie, którzy 
będą budować jego przyszłość 
– dodawał wójt.

Uroczyste zakończenie roku 
szkolnego połączone zostało 
z wręczeniem nagród XIV Prze-
glądu Twórczości Przedszkol-
nej, a przedstawienie o Smoku 
Wawelskim w „brawurowym” 
wykonaniu zwycięzców z biel-
skiego przedszkola nr 55 bardzo 
spodobało się gimnazjalnej pu-
bliczności. Równie wielkie bra-
wa zebrał duet z partnerskiego 
Petrvaldu, który zatańczył do 
piosenki Justina Biebera „Love 
Yourself”. Na koniec wystąpi-
ła orkiestra dęta z jasienickiego 
gimnazjum. (UGj)

strażnica dla mazańcowic
O pół miliona złotych taniej 
od wartości kosztorysowej 
wyniesie gruntowna rozbudo-
wa istniejącej strażnicy OSP 
w Mazańcowicach. Z rozpo-
częciem prac Gmina Jasienica 
czeka na formalne zakończe-
nie procedury przetargowej.

Budynek strażnicy będzie 
nie tylko większy, ale też no-
wocześniejszy. Zyska dodat-
kową przestrzeń – zostanie 
bowiem podniesiony o jedną 
kondygnację. Jednocześnie od 
strony południowej obecny 
budynek zostanie poszerzony, 
co pozwoli na ponaddwukrot-
ne powiększenie powierzchni 
użytkowej – z niecałych 600 
mkw. do blisko 1400 mkw. 
Część poddasza pozostanie 
wolna, jednak w razie poja-
wiającej się potrzeby będzie ją 
można szybko zagospodarować.

Dzięki  podwyższeniu 
i poszerzeniu budynku bę-
dzie możliwa rozbudowa 

obecnej sali. Strażnica będzie 
klimatyzowana, a dodatkową 
przestrzeń zyska poprzez do-
budowanie antresoli. Obok 
powstanie kuchnia na po-
trzeby organizacji imprez dla 
większej niż obecnie liczby 
uczestników. Przy zachowaniu 
proporcji zostanie podwyższo-
na wieża (z blisko 11 m do 
ponad 16 m), a znajdująca się 
w niej klatka schodowa zosta-
nie poszerzona. Budynek bę-

dzie dostosowany do potrzeb 
osób niepełnosprawnych, 
w całości ocieplony, zyska 
też nową gazową kotłownię. 
– Duża sala, tak potrzebna 
społeczności Mazańcowic, 
umożliwi organizację spo-
tkań i imprez artystycznych 
i kulturalnych, nie tylko stra-
żackich. Liczę, że przysłuży 
się większej integracji miesz-
kańców naszego sołectwa – 
mówi wójt.

Dodaje jednak, że najważ-
niejsza w projekcie pozostaje 
modernizacja parteru, a więc 
bojowej części strażnicy. – 
Strażacy z Mazańcowic dzia-
łają w wymagającym dużego 
zaangażowania bojowego Kra-
jowym Systemie Ratowniczo-
-Gaśniczym. To oczywiste, 
że muszą mieć odpowiednie 
warunki na przygotowanie się 
do akcji i szybki wyjazd na 
każde wezwanie – wyjaśnia 
Janusz Pierzyna. Projekt prze-
widuje, że zamiast obecnych 
dwóch stanowisk garażowych 
będą cztery. Oprócz tego w tej 
części budynku powstaną do-
datkowe pomieszczenia dla po-
trzeb dyżurujących strażaków.

Jak wyjaśnia wójt gminy 
Jasienica Janusz Pierzyna, 
w przetargu uzyskano kwotę 
ok. 4,4 mln zł, a więc o pół mi-
liona mniej od kosztorysowych 
4,9 mln zł. Gmina czeka aż for-
malnie zostanie zakończona 
procedura przetargowa, wtedy 
rozpoczną się prace budowla-
ne. – Liczymy, że w przyszłym 
roku strażnica będzie gotowa 
– mówi wójt. (łU)

dwudzieste absolutorium

Absolutorium, jakie na 
sesji w czwartek 25 maja 
otrzymał od radnych wójt 
Janusz Pierzyna, okazało się 
dwudziestym w jego pracy 
na stanowisku włodarza gmi-
ny Jasienica.

A b s o l u t o r i u m 
z wykonania budżetu to 
w rzeczywistości procedu-
ra, podsumowująca całość 
pracy w poprzedzającym 
roku wójta wraz z podlega-
jącymi mu urzędem gminy 
oraz pozostałymi jednostka-
mi, m.in. zespołem obsługi 
szkół, ośrodkami pomocy 
społecznej, zdrowia i kultury, 
biblioteką gminną, czy Zakła-
dem Komunalnym.

W 2016 r. budżet gminy 
po stronie dochodów był 
większy, niż po stronie wy-
datków i wyniósł 90,2 mln zł 

do 81,3 mln zł. Cała nadwyż-
ka, wypracowana w ub.roku 
w gminie Jasienica, wyniosła 
ok. 12 mln zł bez zaciągania 
jakiegokolwiek kredytu. Co 
istotne, na koniec roku zo-
stały jeszcze kupione grunty 
w strategicznych miejscach 
gminy o łącznej powierzchni 
blisko 1,8 hektara za ponad 
1 mln zł.

Wójt Janusz Pierzyna 
absolutorium od radnych 
otrzymał jednogłośnie, na-
grodzono go oklaskami. Po-
dziękował radnym, sołtysom 
i pracownikom podlegają-
cych mu jednostek za wkład 
w prawidłowe funkcjonowa-
nie gminy, wtedy też przy-
znał, że to jego jubileuszowe, 
dwudzieste absolutorium, ja-
kie otrzymał za coroczną pra-
cę na stanowisku wójta. (UGj)
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kozienicka Młodzieżowa Orkiestra Dęta „Furioso” zdobyła  
Puchar wójta Gminy jasienica.
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Dwudzieste absolutorium janusz Pierzyna otrzymał jednogłośnie.
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wójt janusz Pierzyna, przewodniczący rady Gminy jan Batelt oraz dyrektor gimnazjum w rudzicy iwano Szcząchor 
składają gratulacje absolwentowi o najwyższej średniej z egzaminów łukaszowi Bujokowi.
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PrzyGotowania  
na koralowej

GKS Czarni Jaworze hucznie obchodził awans do ligi okręgowej. – Teraz czeka nas przygotowanie 

obiektu przy ul. Koralowej do zmagań w nowym sezonie piłkarskim – zapowiada wójt Jaworza  

Radosław Ostałkiewicz.

Ostatni mecz sezonu – 
z drugim zespołem MRKS-
-u Czechowice-Dziedzice 
– Czarni rozegrali w sobotę 
17 czerwca i do późnej nocy 
trwało świętowanie awansu. 
Już na kilka kolejek wcześniej 
zespół z Jaworza zapewnił so-
bie awans. Świętujący razem 
ze swoją drużyną, jeden z jej 
najwierniejszych kibiców, wójt 
Radosław Ostałkiewicz, zapo-
wiedział też inwestycje, popra-
wiające stan techniczny boiska 
i jego otoczenia.

W tym roku, przed nowym 
sezonem piłkarskim, prio-
rytetem będzie poprawienie 
systemu odwodnienia boiska. 
Podczas większych opadów 
deszczu na około ćwierci pły-
ty woda nie ustępuje z murawy 
tak szybko, jak należałoby tego 
oczekiwać. Prace obejmą więc 
zwinięcie murawy i zagęszcze-
nie systemu drenażu. Przy tej 
okazji zostanie wzmocniona 
podbudowa murawy na polach 
karnych, co pozwoli na lepsze 
ukorzenienie się trawy w tych 
miejscach. Zostanie też zastą-
piony obecny system ręczne-
go nawadniania, wymagający 
stałego nadzoru, na automa-
tyczny.

Wójt dodaje, że po przeana-
lizowaniu kosztów uznano, że 
opieka nad murawą zostanie 
oddana specjalistycznej fir-
mie. – Pięcioletnie usługi takiej 
firmy odpowiadają cenie jed-
norazowego zakupu odpowied-
niego sprzętu, o który przecież 
trzeba na bieżąco dbać, co 
również kosztuje – wyjaśnia 
Radosław Ostałkiewicz.

Poprawa murawy tego lata 
to dopiero pierwsze z zadań, 
jakie na najbliższy okres pla-
nuje się przeprowadzić przy 
ul. Koralowej. Na ukończeniu 
jest już projekt podwyższenia 

obecnego budynku klubowe-
go tak, aby powstało w pełni 
funkcjonalne poddasze użyt-
kowe o łącznej powierzchni 
250 mkw. Dzięki temu przy-
będzie miejsca na szatnie, 
pomieszczenia biurowe, na 
sprzęt piłkarski, sale masażu. 
W budynku powstanie także 
świetlica terapeutyczna z my-
ślą o dzieciach, które teraz 
korzystają z pobliskiej „agro-
nomówki”. Na wykonanie 
prac w przyszłym roku Gmina 
Jaworze ma zamiar pozyskać 
ok. 300 tys. zł z funduszy Lo-
kalnej Grupy Rybackiej, do 

budowy trzeba będzie dołożyć 
ok. 60 tys. zł z budżetu gmi-
ny. Jednocześnie trwają prace 
projektowe nad wykonaniem 
zadaszenia widowni stadionu 
Czarnych, a także nagłośnie-
nia, następnie również profe-
sjonalnego oświetlenia.

– Obiekt przy Koralowej 
bardzo mocno integruje naszą 
lokalną społeczność. Dlatego 
warto tutaj inwestować, aby 
jeszcze bardziej zaangażować 
mieszkańców wokół wspól-
nych spraw. Toteż myślimy 
o dodatkowych elementach 
stadionu – dodaje wójt Ostał-
kiewicz. Oprócz okręgowej 
już drużyny, Czarni to także 
setka dzieci i młodzieży, które 
wraz z rodzinami biorą udział 
w życiu klubu. Z myślą o ta-
kiej integracji obok widowni 
ma powstać miejsce na urzą-
dzanie imprez plenerowych 
z wygodnym grillem i spo-
rą wiatą włącznie. W przy-
szłym roku prawdopodobnie 
powstaną też dwa boiska do 
siatkówki plażowej, co wraz 
z istniejącym już placem ćwi-
czeń workoutu z pewnością 
jeszcze bardziej przyciągnie 
w to miejsce mieszkańców, 
uprawiających sport. (łU)

Gmina jaWoRZE

laury dla młodych zdolnych
Wójt Radosław Ostałkiewicz podczas 
uroczystej gali w środę 7 czerwca na-
grodził laurami najzdolniejszą młodzież, 
czyli młodych mieszkańców gminy, któ-
rzy osiągnęli wysokie wyniki w nauce, 
sporcie czy w dziedzinie kultury.

– Publiczne wręczenie laurów młodym 
ludziom ma z jednej strony uhonorować 
ich starania i osiągnięcia, z drugiej także 
zmotywować do dalszej pracy nad sobą 
w dziedzinach, którymi się zajmują – 
wyjaśnia wójt. W tym roku ze Szkoły 
Podstawowej laury otrzymali uczniowie: 
Urszula Pasińska i Jan Pietras (w kate-
gorii „nauka”), Wiktoria Górna i Oliwia 
Moczała (w kategorii „kultura”), Klau-
dia Dawid, Zuzanna Madej, Aleksander 
Dwojaczny, Franciszek Heller, Brajan 
Michalski i Michał Waszek (w kategorii 
„sport”). Z kolei laureatami z Gimna-
zjum: Weronika Klecha i Natalia Lach (w 
kategorii „nauka”), Zuzanna Buzderewicz 
i Nikola Matlak (w kategorii „kultura”), 
a także Natalia Maciejowska, Domi-

nik Lelito i Jakub Pudełko (w kategorii 
„sport”).

Nagrody specjalne otrzymali zaś Mate-
usz Pietrzyk (za angażowanie się w życie 
społeczne gminy, pełnienie funkcji wójta 
oraz sukcesy sportowe), Jakub Chłopecki 

(za angażowanie się w życie społeczne gmi-
ny, pełnienie funkcji zastępcy wójta oraz 
powodzenie na deskach teatru) oraz Michał 
Pietrzykowski (za angażowanie się w życie 
społeczne gminy, pełnienie funkcji sekre-
tarza gminy oraz sukcesy piłkarskie). (ł)

bieG Po zdrój

Ponad setka zawodników 
wystartowała w półmaratonie 
górskim, a 240 w 10-kilome-
trowym biegu ulicznym, do 
tego należy doliczyć rzesze 
dzieciaków, które rywali-
zowały na krótszych dy-
stansach – tak wyglądał III 
Hi-Tec „Bieg po Zdrój”, jaki 
przeprowadzono w niedzielę 
11 czerwca w Jaworzu.

Liczący długość 21 km 
półmaraton górski przebie-
gał trasą przez Błatnią, z ko-

lei 10-kilometrowy odcinek 
biegu przewidziano ulicami 
Jaworza. Meta i start obu 
konkurencji wyznaczona 
została w jaworzańskim am-
fiteatrze.

Z kolei na murawie po-
bliskiego kompleksu spor-
towego przy ul. Koralowej 
rywalizowali w różnych 
kategoriach wiekowych 
najmłodsi, dla których wy-
znaczono dystanse 100, 250, 
400, 800, 1200 i 1600 m. (r)
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Na koniec uroczystości laureaci stanęli z wójtem do wspólnego zdjęcia.

Fo
to

: m
At

er
iA

ły
 U

G 
JA

W
or

ze

obywatele 
inwestycyjnie

Sto  tys ięcy  z ło tych 
zos ta ło  podzie lone  na 
zadania,  jakie zgłosi l i 
mieszkańcy i instytucje 
społeczne do tegorocznego 
Budżetu Obywatelskiego.

Pula Budżetu Obywatel-
skiego została podzielona 
w ten sposób, że 75 tys. zł 
przeznaczono na projekty 
inwestycyjne, zaś 25 tys. 
zł na tzw. miękkie, a więc 
organizację przedsięwzięć 
integrujących lokalną spo-
łeczność. Najwięcej głosów 
zdobył projekt „Gimnazja-
listo! Trzymaj się!”, który 
pozwoli na wykonanie ba-
lustrad ze stali nierdzewnej 
na szkolnych korytarzach 
w obecnym Gimnazjum. 
Drugi projekt, który uzy-
skał dofinansowanie to 
„Zarurowanie  odcinka 
rowu przydrożnego i mon-

taż przepustu na skrzyżo-
waniu ulicy Południowej 
z ulicą Podgórską w celu 
poszerzenia jezdni”, trze-
ci obejmuje sfinansowanie 
poprawy fragmentu ul. 
Podgórskiej. Z kolei wśród 
projektów „miękkich” naj-
większe poparcie zyskały 
spotkania i warsztaty in-
tegracyjne Kręgu Kobiet 
Jaworza, m.in. wiosenne 
warsztaty zbierania ziół, 
wycieczka na Błatnią, in-
tegracyjne spotkanie w noc 
świętojańską, a także je-
sienne spotkanie z jogą, 
oraz zakup umundurowania 
retro dla siedmioosobowej 
obsługi ręcznej sikawki 
konnej z XIX wieku, która 
zresztą została odtworzo-
na przed rokiem również 
z funduszy Budżetu Oby-
watelskiego. (ł)

radosław ostałkiewicz,
wójt gminy jaworze:

Budżet Obywatelski został rozdysponowany po raz trzeci z rzędu, 
wszystkie edycje wyraźnie pokazały, jak potrzebne są takie ini-
cjatywy. Mnie cieszy przede wszystkim to, że wielu mieszkańców 
potrafiło się zaangażować w sprawy dotyczące ich sąsiedztwa, 
wzajemnie się poznawali i mobilizowali. To jedna z najlepszych akcji 
tak dobrze integrujących lokalną społeczność. warto też dodać, że 
wyznaczenie puli na Budżet Obywatelski umożliwia wskazanie tych 
pomysłów na zagospodarowanie gminy, które sami mieszkańcy 
uważają za najważniejsze. Dlatego w kolejnych latach zamierzamy 
zwiększyć te środki.

Podniesienie standardu kompleksu sportowego przy ul. koralowej to 
zadanie na kilka najbliższych lat.
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Gmina koZY

trasy już dostęPne
Kolejny rajd miłośników nordic walking na Hrobaczą Łąkę miał szczególną 

oprawę. Doroczne wydarzenie połączono z oficjalną inauguracją tras 

spacerowych.

W sobotę 10 czerwca osoby 
chętne do przemierzenia trasy na 
Hrobaczą Łąkę, po odebraniu 
pamiątkowej odznaki „rajdowi-
cza”, spotkały się o godzinie 10 
na ulicy Beskidzkiej przy rampie 

prowadzącej na szlak. Wszyst-
kich powitał wójt gminy Kozy 
Krzysztof Fiałkowski, dziękując 
za zaangażowanie i przychylność 
tym osobom, które doprowadzi-
ły do otwarcia tras, służących 

uprawianiu nordic walking. 
W szczególności podkreślił tu 
rolę przewodniczącej Rady Gmi-
ny Bożeny Sadlik, inicjatorki 
powstania tras. W uroczystym 
otwarciu towarzyszył wójtowi 

i przewodniczącej Rady Gmi-
ny leśniczy Arkadiusz Bryzek 
z Leśnictwa Lipnik.

Po części oficjalnej wspól-
nie wyruszono, mającym kształt 
pętli, szlakiem zielonym, liczą-
cym ok. 4 km. Choć pogoda 
podczas VII Rajdu nie okazała 
się łaskawa, spacer z kijkami 
odbył się w sympatycznej at-

mosferze. Uczestnicy powró-
cili na miejsce startu, gdzie miał 
miejsce tradycyjny piknik. Pie-
czono kiełbaski przy ognisku, 
wszystkich obecnych poczę-
stowano też ciepłą grochów-
ką. – Powstanie przyjaznych 
i bezpiecznych tras na pewno 
będzie służyć mieszkańcom 
i ich rodzinom przez długie lata. 
Uprawianie tej dyscypliny ma 
zdrowotny charakter i wiąże się 
z bardzo przyjemną aktywno-
ścią fizyczną. A to potrzebne 
jest zawsze i w każdym wieku 
– tłumaczyła przewodnicząca 
Bożena Sadlik.

Na inny ważny aspekt 
uwagę zwrócił wójt gminy. – 
W całym regionie, a szczegól-
nie w Kozach, spacerowanie 
z kijkami zyskuje na popular-
ności. Jestem przekonany, że 
dzięki specjalnie przygotowa-
nym szlakom sporo osób pozna 
bliżej urodę stoków Hrobaczej 
Łąki, góry tak bardzo lubia-
nej i nieodłącznie związanej 
z historią Kóz – stwierdził 
wójt Fiałkowski.

W Kozach ruch skupiony 
wokół nordic walking zyskał 

na aktywności przed kilkoma 
laty. W 2010 roku przeprowa-
dzono pierwszą edycję Rajdu 
na Hrobaczą Łąkę. Przycią-
gnęła ona rekordową liczbę 
uczestników, początkowo 
głównie kobiet, ale z czasem 
i całych rodzin. Propagująca 
tę formę aktywności Bożena 
Sadlik zorganizowała jedno-
cześnie na boisku w Kozach 
szkolenie w zakresie techniki 
wędrowania z kijkami. Później 
gmina przystąpiła do działań 
zmierzających do wytyczenia 
profesjonalnych tras. – Mu-
sieliśmy uzyskać najpierw 
akceptację Nadleśnictwa 
w Bielsku-Białej. Negocjacje 
były bardzo złożone, gdyż 
uwzględniały wiele aspek-
tów. Chodziło między innymi 
o ochronę terenów leśnych, 
roślin i zwierząt oraz bez-
pieczeństwo spacerujących. 
W dalszej kolejności trzeba 
było zgodnie z mapą oznako-
wać trasy, co pochłonęło dużo 
czasu. Ale efekt końcowy spra-
wia, że było warto – cieszy się 
przewodnicząca Rady Gminy 
Kozy. (M)

miejsce wielu Pokoleń

Organizacja kolejnego Sej-
miku Dzieci i Młodzieży 
Gminy Kozy oraz powoła-
nie Gminnej Rady Seniorów 
to wydarzenia świadczące 
o wielopokoleniowości i ak-
tywności różnych środowisk 
działających w gminie.

„Projektujemy naszą przy-
szłość, czyli jak koziańskie 
placówki oświatowe przygo-
towują nas do dorosłego ży-
cia” – to hasło towarzyszyło 
tegorocznemu, VII Sejmiko-
wi Dzieci i Młodzieży Gminy 
Kozy, którego organizatorem 
była Szkoła Podstawowa nr 2. 
Uczniowie starannie przygo-
towali się na ten dzień, toteż 
wszystkie ich wystąpienia 
były dokładnie przemyślane, 
koncentrując się wokół szero-
kich możliwości rozwoju in-
dywidualnego, zapewnianych 

im przez placówki oświatowe 
w Kozach. – To nie tylko edu-
kacja podczas poszczególnych 
szkolnych przedmiotów, ale 
i wiele form zajęć, pozwalają-
cych rozwijać pasje, doskona-
lić umiejętności, czy rozbudzać 
zainteresowania – wyjaśniali 
młodzi uczestnicy Sejmiku.

Każda z placówek przy-
gotowała na obrady swoje 
postulaty, które młodzież zgło-
siła w obecności wójta gminy 
i radnych. Jak zapewnia wójt 
Krzysztof Fiałkowski, przy-
najmniej jedna z propozycji 
zostanie poważnie rozważona. 
– Młodzież zawnioskowała 
o wsparcie finansowe dla zdol-
nych uczniów z Kóz w formie 
stypendiów. Uważam, że to do-
bry pomysł, bo warto docenić 
tych, którzy dużym wysiłkiem 
dokonują czegoś wyjątkowego 
– wyjaśnia wójt Kóz.

Podczas Sejmiku przyzna-
no również nagrodę im. Jana 
Wolnickiego w kategorii „Na-
uczyciel roku”. Otrzymała ją 
w dowód uznania za wielolet-
nią pracę z dziećmi i młodzie-
żą ucząca matematyki Alina 
Jurzak ze Szkoły Podstawowej 
nr 1.

Zgodnie z zapowiedzią 
w Kozach działa już Gminna 
Rada Seniorów. W lutym zo-
stała powołana uchwałą Rady 
Gminy, teraz wyłoniono jej 
sześcioosobowy skład. Na 
przewodniczącego wybrano 
Kazimierza Honkisza, zastęp-
cę Leon Kippinga, a sekreta-
rza Janinę Hałat. W składzie 
gremium seniorów znaleźli 
się także inni kozianie – Be-
nedykt Gawęda, Stanisław 
Bobek i Marek Małecki. 
Pierwsze posiedzenie Rady 
odbyło się 1 czerwca. Po-

twierdzono pełnienie przez 
seniorów funkcji konsultacyj-
nej, doradczej i inicjatywnej, 
w szczególności poprzez for-
mułowanie opinii i wniosków 
dotyczących prawa miejsco-
wego, inicjowanie i organizo-
wanie działań na rzecz osób 
starszych, monitorowanie 
ich potrzeb i wspieranie we 
wszelkich aktywnościach.

Wójt Krzysztof Fiałkowski 
nie ma wątpliwości, że Gmin-
na Rada Seniorów okaże się 
pomocna dla rozwoju całej 
gminy. – Osoby starsze chcą 
być aktywne i czuć się po-
trzebne, zdając sobie sprawę, 
że czas szybko ucieka. Bardzo 
podoba mi się ich zaangażowa-
nie. Bacząc na doświadczenie 
życiowe seniorów będziemy 
wsłuchiwać się w ich niezwy-
kle cenny głos – mówi wójt 
Fiałkowski. (MA)

Piłkarski Puchar żaków
Letni turniej zakończył 

kolejną edycję rozgrywek 
„Cztery Pory Roku” o Pu-
char Wójta Gminy Kozy, 
w których rywalizowali 
młodzi adepci piłki nożnej.

Pierwszy z turniejów te-
gorocznego cyklu odbył się 
12 lutego. Wówczas przed 
miejscowymi drużynami 
UKS Dwójki Kozy z rocz-
ników 2004 i 2005 wyżej 
w klasyfikacji znalazły się 
żaki Pasjonata Dankowice. 
Dwa miesiące później tabe-
la na czołowych miejscach 
wyglądała identycznie, ale 
strata tylko dwóch punk-
tów dawała starszej ekipie 
z Kóz nadzieję, by zdystan-
sować lidera. Ostatecznie 
to się nie udało.

Także w turnieju letnim, 
przeprowadzonym w ponie-
działek 12 czerwca, piłka-
rze z Dankowic wygrali 
aż trzy mecze, dzięki cze-
mu z 29 zgromadzonymi 
„oczkami” obronili najwyż-
szą lokatę i odebrali okazały 
Puchar Wójta Gminy Kozy 
Krzysztofa Fiałkowskiego. 
UKS Dwójka 2004 fini-
szował na 2. miejscu z 26 
pkt., zaś kozianie z rocznika 
2005 zakończyli zmagania 
na podium z 18 pkt. Kolej-
ne lokaty przypadły mło-
dym zawodnikom LKS 
Groń Bujaków (6 pkt.) 
i LKS Pionier Pisarzowice 
(5 pkt.).

Po ostatnim turnieju 
cyklu „Cztery Pory Roku” 

przyznano także nagrody 
indywidualne. Najlepszym 
zawodnikiem wybrano 
Szymona Wójcika z UKS 
Dwójka 2004, którego do-
ceniono za umiejętności 
techniczne. Królem strzel-
ców został z 16 zdobytymi 
golami Kacper Łukasik 
z UKS Dwójka 2005, a w 
gronie bramkarzy na uzna-
nie zasłużył Eryk Płonka 
z LKS Pasjonat. Trenerzy 
poszczególnych drużyn 
wskazali ponadto najlep-
szych piłkarzy w swoich 
zespołach, którymi okazali 
się: Bartosz Oczko (UKS 
Dwójka 2004), Piotr Koło-
dziejczyk i Kacper Piznal 
(UKS Dwójka 2005), Ma-
ciej Englard (LKS Pasjonat) 
oraz Maciej Marczewski 
(LKS Groń).

Czwarta edycja pił-
karskich potyczek żaków 
w Kozach potwierdziła po-
trzebę organizowania tego 
rodzaju zawodów dla dzieci 
i młodzieży. Poza dużą ilo-
ścią statuetek i pucharów 
uczestnicy otrzymali rów-
nież koszulki treningowe, 
a trzy najlepsze drużyny 
okazałe medale. Nie zapo-
mniano też o opiekunach ze-
społów. Na koniec imprezy 
na młodych piłkarzy z Kóz 
czekała dodatkowa niespo-
dzianka w postaci koszulek 
z nazwiskami, w których 
podopieczni UKS Dwójka 
będą trenowali od początku 
nowej rundy. (rAF)

SZLAk ZieLONy:
● długość trasy – ok. 4 km
●  czas przejścia – od 2 do 3 
godzin
● trasa ma kształt pętli, zaczyna 
się od rampy przy ul. Beskidzkiej 
i tam się kończy
● trasa może zaczynać się od ul. 
Beskidzkiej i zakończyć się przy 
ul. Południowej

SZLAk CZerwONy:
● długość trasy – ok. 12 km
● czas przejścia – do 6 godzin
● trasa ma kształt pętli, zaczyna 
się od rampy przy ul. Beskidzkiej 
i tam się kończy
● trasa może zaczynać się od 
ul. Beskidzkiej i zakończyć przy 
ul. Południowej lub odwrotnie, 
bądź przy ul. Polnej w Bielsku-
-Białej i odwrotnie

Fo
to

: A
rc

h.
 o

rG
An

izA
to

rA

Fo
to

: m
At

er
iA

ły
 U

G 
ko

zy

Młodzi uczniowie koziańskich placówek prowadzili obrady tegorocznego Sejmiku Dzieci i Młodzieży, wykazując się wiedzą oraz dużym zaangażowaniem 
w sprawy dotyczące całej gminy.
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Gmina sZcZYRk

nowe Przystanki i oświetlenie
Na terenie Szczyrku w najbliższym czasie wiaty przystanków autobusowych zostaną wymienione na nowe. Z kolei 

poprawie bezpieczeństwa służy realizowany już projekt montażu nowych słupów oświetlenia ulicznego.

Jak wyjaśnia burmistrz miasta Antoni Byrdy, 
lokalizacja dotychczasowych 22 przystanków 
się nie zmieni, natomiast ich nazwy zostaną 
dostosowane do obecnych realiów. I tak na 
przykład istniejący teraz przystanek „Kolejka” 
zastąpi nazwa „Skrzyczne”, a „Dom Turysty” 
zyska szyld „Beskidek”. Ponadto, w ramach 
zadania realizowanego z własnych środków 
budżetowych, wprowadzona będzie nume-
racja przystanków, począwszy od numeru 1 
w Szczyrku Skalite. Przy okazji wymiany wiat 
wykonane zostaną przejrzyste rozkłady jazdy, 
na przystankach pojawią się również zegary 
i wyraźnie wyeksponowane kierunki jazdy au-
tobusów.

Nowe przystanki zaprojektowano specjal-
nie dla miasta Szczyrk z uwzględnieniem jego 
identyfikacji graficznej. – Chcieliśmy jednak, 
aby montowane wiaty były nie tylko estetycz-
ne i wpisujące się w całe otoczenie Szczyrku, 
ale przede wszystkim znacznie trwalsze, niż 
dotychczasowe plastikowe – mówi burmistrz 
Byrdy. Jak podkreśla, średnia cena jednego 
przystanku drewnianego z zadaszeniem wy-
nosi przeszło 30 tys. zł, podczas gdy miastu 
udało się wynegocjować wartość proporcjo-
nalnie o kilka tysięcy niższą. Przystanki będą 
wymieniane sukcesywnie w tym roku i w latach 
następnych, w pierwszej kolejności te, które są 
najbardziej zniszczone.

W Szczyrku estetyka poprawia się rów-
nież dzięki budowie nowego oświetlenia na 
ulicach gminnych. To także wpasowuje się 
w podjęte zadanie ujednolicenia graficznego 
z aktualnie obowiązującym logo miasta. Na 
ten rok ze środków budżetowych zaplanowa-
no montaż oświetlenia przy ul. Wczasowej, 

Pasterskiej, Dębowej, Widokowej i Świer-
kowej. – Priorytetowe w tym względzie jest 
oczywiście bezpieczeństwo naszych miesz-
kańców. Nowe słupy oświetleniowe posłużą 
zwłaszcza dla ruchu pieszego w ważnych 
miejscach na terenie miasta – tłumaczy bur-
mistrz Byrdy. (MA)

stanowisko burmistrza miasta szczyrk w sPrawie  
„strateGii na rzecz odPowiedzialneGo rozwoju”

W wielu mediach oraz w wystąpieniach 
osób publicznych naszego regionu przewija 
się temat Beskidzkiego Centrum Narciar-
stwa – „Strategii na Rzecz Odpowiedzialne-
go Rozwoju”. Ponieważ na temat koncepcji 
połączenia wyciągami narciarskimi Szczyrku 
z Brenną pojawia się bardzo wiele przeina-
czeń i nieprawdziwych informacji, pragnę 
przypomnieć stanowisko władz Szczyrku 
w tej sprawie.

Priorytety Miasta Szczyrk zostały jasno 
określone w sierpniu 2014 r. w momencie 
podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia studium i miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenów 
położonych w rejonie Pośredniego, Soliska, 
Czyrnej, Małego Skrzycznego oraz części za-
chodniej stoku Skrzycznego. Zostały wów-
czas dokładnie określone kierunki działania 
i rozwoju Miasta. Przekładając to na język 
bardziej obrazowy – uchwała dotyczyła tere-
nów położonych na lewo od ul. Salmopolskiej 
i Wiślańskiej (jadąc w kierunku na Wisłę). 
Zmiany w planie nie obejmowały więc tere-
nów graniczących z Brenną. Wówczas też mó-
wiliśmy jedynie o modernizacji, a nie budowie 
Szczyrkowskiego Ośrodka Narciarskiego.

W 2016 r. Ministerstwo Rozwoju przy-
gotowało projekt „Strategii na rzecz Od-
powiedzialnego Rozwoju”, tj. dokumentu 
strategicznego, przedstawiającego nową 
wizję rozwoju Polski w wymiarze społecz-
nym, gospodarczym i przestrzennym do roku 
2030. I tak w wyżej wymienionym projekcie, 
jako działanie o charakterze strategicznym, 
wpisano „Rozwój Narodowego Centrum 
Aktywnego Wypoczynku Brenna-Szczyrk”. 

Wskutek tego stworzony został projekt, który 
nie wpisywał się w założenia planistyczne 
modernizacji Czyrna-Solisko. 

Miasto Szczyrk na obecnym etapie za-
awansowania inwestycji wyciągowych nie 
jest zainteresowane połączeniem z Brenną. 
Nie mamy w tej chwili inwestora, który pod-
jąłby się tego wyzwania, a Miasto Szczyrk nie 
ma takich możliwości finansowych. Osobnym 
tematem jest założenie połączenia Szczyr-
ku z Brenną przez górę Kotarz. Pomijając 
wszystkie względy przyrodnicze, Solisko 
jest bardzo wąskim terenem, na którym już 
będą położone wkrótce stacje dwóch kolei 
linowych. Nie ma tam dużych parkingów, 
a droga jest wąska i bez chodników, dlatego 
uznajemy, że proponowana lokalizacja nie 
jest dobra dla Szczyrku. 

Wspomnianych powyżej względów przy-
rodniczych nie mogę jednak w swoim oświad-
czeniu zbyć całkowitym milczeniem, gdyż są 
one jednym z głównych aspektów negatywnie 
rzutujących na pomysł połączenia Szczyrku 
z Brenną. Organizacje ekologiczne już dawno 
wypowiedziały się na ten temat – grzbietem 
gór rozdzielających nasze miejscowości idzie 
międzynarodowy szlak migracji zwierząt, 
a zwłaszcza wilków. Ekolodzy, dając zielone 
światło inwestycjom w Szczyrku (inwesty-
cjom świetnie przygotowanym również pod 
względem środowiskowym), zapalili świa-
tło czerwone wszelkim pomysłom budowy 
wyciągów i tras łączących Szczyrk i Brenną. 
Zadaniem władz Miasta jest więc w tej chwili 
pomoc inwestorom budującym u nas wyciągi 
zgodnie z zakresem planu zagospodarowania 
z 2014 roku.  

Miasto Szczyrk ma określoną pojemność, 
dotyczy to całej sieci wyciągów, ilości wywo-
żonych w górę narciarzy, a także przepusto-
wości dróg i parkingów. Cała wymieniona tu 
logistyka będzie po zakończeniu prowadzo-
nych obecnie inwestycji zbliżona do optimum. 
Gmina Szczyrk wraz z samorządami Powiatu 
Bielskiego zainteresowana jest pozyskaniem 
środków finansowych z zakresu budowy in-
frastruktury drogowej, parkingowej, sieci wo-
dociągowej i kanalizacyjnej. Z tych względów 
przystąpiliśmy do zespołu, który pracuje na 
rzecz projektu „Rozwój Narodowego Centrum 
Aktywnego Wypoczynku Brenna-Szczyrk”. 
Uczestnicząc w pracach zespołu, chcemy 
uzyskać środki na maksymalne udrożnienie 
głównej ulicy oraz na inne rozwiązania służą-
ce poprawie komunikacji w naszym Mieście. 

Samorządowcom z Gminy Brenna życzymy 
zrealizowania ambitnych zamierzeń. Absolut-
nie popieramy inwestycje nie tylko w tamtej 
miejscowości, ale i w całej „Beskidzkiej Piąt-
ce”. Każda nowa inwestycja zwiększa ofertę 
całego naszego regionu. 

Antoni Byrdy
Burmistrz Miasta Szczyrk

wyściG w  
PrzyGotowaniu

Trwają wzmożone przygoto-
wania do kolarskiego etapu, który 
końcem lipca podczas 74. edycji 
Tour de Pologne finiszować będzie 
na terenie Szczyrku. Poszukiwani 
są między innymi wolontariusze, 
chętni do pomocy przy organiza-
cji wyścigu.

Po latach przerwy najsłynniej-
szy wyścig kolarski w Polsce po-
nownie zawita w region Beskidów. 
Trzeci etap, zaplanowany na po-
niedziałek 31 lipca, wiódł będzie 
z Jaworzna, a jako ostatni punkt 
przejazdu peletonu wyznaczono 
Szczyrk. Przez miasto kolarze 
przejadą dwukrotnie. Najpierw 
z Buczkowic w kierunku Wisły, 
by powrócić do Szczyrku i finiszo-
wać na krótkim, ale wymagającym 
podjeździe na „Orle Gniazdo”. Na 
szczyt zawodnicy, rywalizujący 
na etapie o łącznej długości 161 
kilometrów, dostaną się od uli-
cy Wrzosowej.

Etap rozpocznie się we wcze-
snych godzinach popołudniowych, 
jego zakończenie przewidziano 
ok. godz. 19. W Szczyrku trwa-
ją intensywne przygotowania, by 
wyścig przebiegł tu bez żadnych 
problemów. Co oczywiste, ruch sa-
mochodowy w mieście będzie tego 
dnia utrudniony. Główna droga, 
prowadząca od ronda w Buczko-
wicach w kierunku Przełęczy Sal-
mopolskiej, ma zostać zamknięta 
od godz. ok. 13.30. – Jesteśmy po 
spotkaniu z organizatorami i eki-
pą telewizyjną. Musimy zadbać, 
by Szczyrk pokazał się z dobrej 
strony. To dla nas doskonała pro-
mocja przy okazji jednego z naj-
ważniejszych wydarzeń sportowych 
w kraju – wyjaśnia burmistrz mia-
sta Antoni Byrdy.

Jak dodaje, poszukiwani są 
pełnoletni wolontariusze, którzy 
pomagając przy organizacji etapu 
w Szczyrku, będą mieli możliwość 
bliskiego uczestnictwa w prestiżo-
wym kolarskim wyścigu. – Wolon-
tariusze potrzebni są na przykład 
do zabezpieczenia trasy przy wy-
jazdach z ulic, na newralgicznym 
ostatnim kilometrze etapu, czy przy 
rozładunku tirów, które przywio-
zą cały sprzęt na wyścig – mówi 
burmistrz Szczyrku. Osoby zain-
teresowane wolontariatem mogą 
zgłaszać się w Punkcie Informacji 
Turystycznej w centrum miasta.

Główna część kolarskiej rywa-
lizacji nie będzie jedynym akcen-
tem Tour de Pologne w Szczyrku. 
Wczesnym popołudniem w ponie-
działek 31 lipca przeprowadzone 
zostaną zawody dzieci od 8. do 14. 
roku życia, które pokonają trasę 
z centrum miasta na metę na „Orlim 
Gnieździe”. Przy placu św. Jakuba 
zlokalizowane będzie miasteczko 
wyścigu z wieloma atrakcjami dla 
osób w różnym wieku, staną tu tak-
że telebimy, umożliwiające śledze-
nie przebiegu etapu. (M)
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Pierwsza nowa wiata przystankowa zamontowana została przy wjeździe do Szczyrku.
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Gmina WilamoWicE

międzynarodowe śmierGusty
Delegacje miast partnerskich gminy Wilamowice z Hornej Súčy, Rajeckich Teplic, Dolnego Benešova, Klanjca, Kisújszállás, Županji oraz strażaków z Serbii, 

Siedmiogrodu i Węgier 3 i 4 czerwca wzięły udział w tegorocznych Wilamowskich Śmiergustach.

Główna część spotkań odby-
ła się na stadionie LKS Wila-
mowiczanka. Podczas otwarcia 
burmistrz Marian Trela przywi-
tał gości z Polski i zagranicy. 
Podkreślił, że wzajemne pozna-
wanie swojej narodowej i regio-
nalnej kultury sprzyja zbliżaniu 
między mieszkańcami różnych 
krajów. Na scenie, ustawionej 
obok boiska Wilamowiczanki, 
przez dwa dni zaprezentowały 
się grupy artystyczne działa-
jące pod patronatem Miejsko-
-Gminnego Ośrodka Kultury 
w Wilamowicach, m.in. zespół 
wokalno-taneczny „Kurtynka”, 
Studio Baletowe „Classica” 
oraz mażoretki „Nemezis”, 
„Wiraże” i „Gracja”, a także 
zespoły z miast partnerskich.

Na terenie klubu sporto-
wego ustawiono stoiska ga-
stronomiczne, przy których 
goście oddali się degustacji 

potraw, przyrządzonych przez 
Koła Gospodyń Wiejskich. 
Z kolei jednostka OSP z Wi-
lamowic przygotowała pokaz 
strażacki. W trakcie wystę-
pów na murawie boiska „Fa-

bryka Radości” zapewniła 
dzieciom wiele atrakcji, kon-
kursów plastycznych, licznych 
zabaw z postaciami z bajek 
i to, co najbardziej cieszy ma-
luchy, czyli malowanie twarzy. 

Ponadto, w trakcie trwania ca-
łej imprezy na dzieci czekało 
wesołe miasteczko. Wieczo-
rami odbywały się koncerty, 
na których gwiazdami były 
zespoły Andre i After Party.

Imprezie towarzyszyły 
warsztaty, poświęcone po-
pularyzacji tolerancji. Gmi-
na Wilamowice otrzymała 
dofinansowanie z Progra-
mu Europa dla Obywateli 

na realizację projektu pn. 
„Popularyzacja polityki po-
mocy imigrantom przez UE 
– partnerska kampania anty-
rasistowska i antyksenofo-
biczna”. (łU)

droGowe inwestycje
Zakończyła się przebudowa 

ul. Zdrowej w Pisarzowicach 
przy ośrodku zdrowia i apte-
ce, trwa remont ul. Św. Jana 
w Hecznarowicach oraz budo-
wa oświetlenia w Starej Wsi.

Dzięki przebudowie przy 
ul. Zdrowej powstały nowe 
miejsca postojowe, co miesz-
kańcom Pisarzowic znacznie 
ułatwi korzystanie z apteki 
i ośrodka zdrowia. Prace 
objęły wykonanie nowego 
kolektora deszczowego, bu-
dowę chodników i parkingu 
z kostki brukowej, położono 
też nową nawierzchnię asfal-
tową ulicy. Roboty budow-
lane trwają na ul. Św. Jana 
w Hecznarowicach, z kolei 
w Starej Wsi wzdłuż ulicy 
Pańskiej i Kwiatowej rozpo-
częto stawianie oświetlenia 

ulicznego. – Prace inwe-
stycyjne na naszych gmin-
nych drogach mają nie tylko 
poprawić stan techniczny, 
a tym samym komfort jazdy. 
To także znaczący element 
poprawy estetyki naszych 

sołectw, a przede wszystkim 
bezpieczeństwa zarówno kie-
rowców i ich pasażerów, jak 
i pieszych, którzy przeważają 
wśród użytkowników ulic – 
wyjaśnia Marian Trela, bur-
mistrz Wilamowic. (łU)

Pierwszy Piknik rodzinny
Zespół Szkół w Wilamowi-

cach w sobotę 10 czerwca zor-
ganizował na terenie placówki 
Piknik Rodzinny.

Piknik rozpoczął Koncert 
Talentów, w którym ucznio-
wie prezentowali  swoje 
umiejętności. Następnie ro-
dzice wraz z dziećmi wzięli 
udział w warsztatach, odby-
ły się zajęcia florystyczne, 
sensoplastyczne i plastycz-
ne, warsztaty krawieckie, 
taneczne, druku 3D. Można 
było również zobaczyć sztukę 
przycinania drzewek w stylu 
bonsai. Najmłodsi bawili się 
na trampolinie i dmuchanej 
zjeżdżalni oraz licznie od-
wiedzali stoisko z malowa-
niem twarzy. Starsi mogli 
popróbować sił w strzelaniu 
z wiatrówki. Całej imprezie 

towarzyszyli klauni z fundacji 
Doktor Clown, którzy wzbu-
dzali zachwyt umiejętnością 
tworzenia różnych kształtów 
z kolorowych baloników, 
dmuchania wielkich baniek 
mydlanych, czy kręcenia tale-
rzami. Przez cały czas trwania 
imprezy bawiących się woziła 

Ciuchcia Beskidzka. Z kolei 
w bufecie, można było spró-
bować duszonki, grochówkę, 
czy kiełbaski z grilla. Można 
było również nabyć atrak-
cyjny los na loterię fantową, 
zabawki, biżuterię, rośliny 
i rękodzieło wykonane przez 
uczniów i nauczycieli. (r)

remont ul. Zdrowej w Pisarzowicach objął m.in. budowę wygodnego 
parkingu.
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w imprezie wzięła udział m.in. ekipa z Chorwacji.

Mażoretki „Nemezis” i „wiraże”. Zespół mażoretek „Gracja”. Barwne stroje ludowe z miast partnerskich. Prezentacja unikatowych zwyczajów wilamowic.

Burmistrz Marian Trela otworzył Śmiergusty. Zespół regionalny „Cepelia - Fil wilamowice”.
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EkoloGia

ekoaktywni 2017
Fundacja Ekologiczna „Arka”, Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne „Klub Gaja”,  

a także Ustroński Klub Ekologiczny i Szkolne Koło LOP „Eko-Boom” przy Zespole Szkół 

w Radziechowach to organizacje z regionu Podbeskidzia, nagrodzone za swoje działa-

nia, służące promowaniu ochrony przyrody.

Doroczne nagrody od 2008 r. 
przyznaje Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej w Katowicach, doce-
niając w ten sposób organizacje, 
które przejawiają największą 
aktywność w zakresie działań na 
rzecz edukacji ekologicznej. Do 
tej pory Fundusz uhonorował 164 
organizacje, przeznaczając na na-
grody blisko 2 mln zł. Jak wyja-
śnia prezes WFOŚiGW Andrzej 
Pilot, nagrodzone organizacje są 
sojusznikami Funduszu w walce 
o ochronę środowiska naturalnego.

Rozdanie nagród towarzyszyło 
regionalnym obchodom Świato-
wego Dnia Ochrony Środowiska. 
Przy tej okazji odbyła się również 
akcja informacyjno-edukacyjna 
„ekoAktywni z Pasją”. W progra-
mie imprezy odbyły się też warsz-
taty edukacyjne, występ zespołów 

harcerskich, konkursy i zabawy, 
malowanie twarzy, goście mieli do 
dyspozycji ściankę wspinaczkową 

oraz dmuchańce. Zespół harcerski 
„Na szlaku” zaprezentował swój 
program artystyczny. (ł)

Pomoc dla bączka z koniakowa 
Samica bączka (Ixo-

brychus minutus) została 
pensjonariuszem Leśne-
go Pogotowia w Kato-
wicach.

W Koniakowie na te-
renie nadleśnictwa Wisła 
została znaleziona mło-
da samica bączka, która 
wymagała szybkiej po-
mocy weterynaryjnej. 
Przetransportowano ją do Ośrodka 
Rehabilitacyjnego dla dzikich zwie-
rząt „Leśne Pogotowie”, działające-
go przy Nadleśnictwie Katowice. Po 
wstępnych oględzinach okazało się, że 
ptak ma uszkodzone skrzydło, złama-
ną kość przedramienia. Uraz ten nie 
eliminuje pensjonariuszki „Leśnego 
Pogotowia” do wypuszczenia na wol-
ność po przebytej rehabilitacji.

Według informacji Regionalnej 
Dyrekcji Lasów Państwowych w Ka-

towicach, bączek to najmniejsza euro-
pejska czapla, w Polsce objętych ścisłą 
ochroną gatunkową. Prowadzi skryty 
tryb życia i niechętnie pokazuje się na 
otwartej przestrzeni. Góry nie należą 
do jego naturalnego biotopu, występu-
je raczej na całym niżowym obszarze 
kraju. Jego naturalnym siedliskiem są 
różnego typu zbiorniki wodne, jeziora, 
stawy hodowlane, starorzecza i doliny 
rzeczne z szuwarami. W Polsce wystę-
puje około 700-800 par lęgowych. (SF)
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imprezie towarzyszyły zabawy i warsztaty edukacyjne.
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drzewa dla mieszkańców
Z ciekawą inicjatywą do miesz-
kańców swoich sołectw zwró-
cono się w gminie Bestwina, 
zapraszając do wiosennego sa-
dzenia drzew.

Choć w Polsce główne akcje 
sadzenia drzew odbywają się jesie-
nią, a na 10 października przypada 
oficjalnie obchodzony Dzień Drze-
wa, to sprzyjający ich wzrostowi 
klimat przynosi również wczesna 
wiosna. Toteż właśnie w trakcie 
sezonu wiosennego do mieszkań-
ców gminy Bestwina trafiło blisko 
7 tys. sadzonek drzew. Przekaza-
no je nieodpłatnie, także do osób, 
którym nowe drzewa niezbędne są 
w prowadzeniu działalności gospo-
darczej. Dzięki akcji gmina Bestwi-
na zyska przede wszystkim sporo 
drzew miododajnych, jak lipy, czy 
akacje, ale też iglaste świerki, mo-
drzewie i sosny.

Jak zaznacza wójt gminy Artur 
Beniowski, gdy tylko mieszkańcy 
dowiedzieli się o inicjatywie, wielu 
z nich zdecydowało się na odebra-
nie sadzonek. – Pomysł spotkał się 
z dużym zainteresowaniem, dlatego 

też już myślimy o jego kontynu-
acji w następnych latach. Wszyscy 
doskonale zdajemy sobie sprawę, 
jak ważną rolę drzewa odgrywają 
dla prawidłowego funkcjonowania 
środowiska – zapowiada wójt. (reD)

tysiące nowych draPieżników

Blisko milion drapieżnego na-
rybku trafi w tym roku do Jeziora 
Goczałkowickiego. To doroczna 
akcja administratora zbiornika, 
Górnośląskiego Przedsiębiorstwa 
Wodociągowego, aby wzbogacić  
aquafaunę Jeziora.

W maju w pierwszym etapie 
zarybiania rybacy z Gospodarstwa 
Rybackiego GPW do wód Jeziora 
Goczałkowickiego wpuścili blisko 
260 tys. sztuk szczupaka, następ-
nie kolejną partię – ponad 34 tys. 
sztuk węgorza i pół miliona sztuk 
sandacza. Jak podkreślają w GPW, 
nigdzie w Polsce w procesie przy-
gotowywania wody pitnej nie wy-
korzystuje się ryb, tak jak robi się 
to w Goczałkowicach. Drapieżni-
ki w zbiorniku stanowią pierwszy 

etap biologicznego uzdatniania wód. 
Oczyszczają wodę poprzez elimina-
cję nadmiaru ryb tzw. spokojnego 
żeru, np. karpie, karasie, płocie, 
leszcze, które bełtając w mule w po-
szukiwaniu pożywienia, uwalniają 
szkodliwy fosfor i azot.

Według szacunków w Jeziorze 
Goczałkowickim żyje ponad 17 ga-
tunków ryb. Podczas zakończonego 
niedawno kilkuletniego projektu ba-
dawczego naukowcy z Uniwersytetu 
Śląskiego obliczyli, że może być ich 
nawet kilkaset ton.

Wpuszczone teraz do jeziora 
szczupaki już jesienią będą miały 
co najmniej kilogram wagi i ponad 
40 cm długości. Z kolei tegoroczne 
sandacze urosną nie wcześniej, niż 
za rok. (r)

w sadzonki drzew różnych odmian można zaopatrywać się m.in. w siedzibach 
Nadleśnictw Lasów Państwowych.
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Do jeziora Goczałkowickiego corocznie wpuszczany jest nowy narybek.
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złoto do kaniowa

Drużyny kajak polo UKS 
Set Kaniów ponownie zna-
komicie zaprezentowały się 
w zawodach w międzynaro-
dowej obsadzie. Najbardziej 
znaczące osiągnięcie stało 
się udziałem juniorów klubu.

Kilka zespołów reprezen-
tujących klub z Kaniowa wy-
jechało na Międzynarodowe 
Mistrzostwa Niemiec do Es-
sen, gdzie od 3 do 5 czerwca 
rywalizowało wiele znako-
mitych ekip. Z najlepszymi 
wspomnieniami powrócili 
juniorzy do lat 16. Drużyna 
w składzie Jakub Cebula, Ja-
kub Witkowski, Jan Adama-

szek, Kamil Król i Kordian 
Kupczak pokonała w swojej 
kategorii rówieśników gospo-
darzy 4:2, gwarantując sobie 
złoto i okazałe trofeum.

Pozostałe ekipy UKS Set 
na akwenie Baldeneysee nie 
zdołały załapać się do ścisłej 
czołówki, co nie znaczy, że 
nie stanęły na wysokości 
zadania. Seniorzy wśród 30 
najlepszych europejskich 
klubów zajęli 9. miejsce. 
Kobiety sklasyfikowano 
na 16. pozycji, a najmłodsi 
reprezentanci kaniowskiego 
kajak polo finiszowali jako 
11. zespół. (r)
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Zespół juniorski ze złotymi medalami na szyjach.

mistrzostwa młodych Piłkarzy
Drużyna z Wilkowic zwycię-
żyła w turnieju Mistrzostw 
Podbeskidzia w Piłce Noż-
nej Dzieci do lat 10, jaki 
w czerwcu przeprowadzo-
ny został na stadionie Cen-
tralnego Ośrodka Sportu 
w Szczyrku.

W turnieju wzięło udział 
12 klubów oraz akademii pił-
karskich z terenu powiatu biel-
skiego, miasta Bielska-Białej, 
regionów Żywiecczyzny oraz 
Śląska Cieszyńskiego. Swoje 
drużyny, złożone z zawodni-
ków do lat 10, zgłosiły GKS 
Czarni Jaworze, KS Bystra, 

Rekord Bielsko-Biała, Smer-
fiki Łodygowice, GLKS Wil-
kowice, Football Academy, 
Bory Pietrzykowice, Lukam 
Skoczów, AMP Tiki Taka, 

Zapora Porąbka, Przełom 
Kaniów oraz szkółka piłkar-
ska Kozy. Najlepiej w rywa-
lizacji poradzili sobie młodzi 
adepci futbolu z Wilkowic, 

którzy na podium po wielu 
zaciętych meczach wyprze-
dzili skoczowski Lukam oraz 
AMP Tiki Taka.

Piłkarskie Mistrzostwa 
Podbeskidzia odbyły się pod 
patronatem posła Jacka Fal-
fusa, wiceprzewodniczącego 
Sejmowej Komisji Kultury 
Fizycznej, Sportu i Turystyki. 
Poseł Prawa i Sprawiedliwo-
ści osobiście wręczył puchary 
dla najmłodszego uczestnika 
zawodów oraz najlepszych 
zespołów w rozgrywkach, 
gratulując wszystkim gry fair 
play i zapału do aktywnego 
spędzania czasu. (MAN)

aktywne 
wszystkie dzieci

Tradycją ostatnich lat stało się organizowanie przez bielskie Starostwo Powiatowe przy okazji  

Dnia Dziecka turnieju „Wszystkie Dzieci Nasze Są”, z myślą o podopiecznych placówek  

opiekuńczo-wychowawczych.

Również w tym roku im-
preza o charakterze sporto-
wo-rekreacyjnym zawitała do 
hali Gminnego Ośrodka Spor-
tu i Rekreacji w Wilkowicach. 
Udział w rywalizacji wzięły 
dzieci i młodzież z Zespołu Po-
gotowia Opiekuńczego i Gim-
nazjum nr 20 w Bielsku-Białej, 
podopieczni bielskich Domów 
Dziecka z ul. Lompy i Poczto-
wej, Ośrodka Pomocy Dziecku 
i Rodzinie z Czechowic-Dzie-
dzic oraz Powiatowego Domu 
Dziecka w Żywcu.

Na początku odbyły się 
zmagania sztafet, które anga-
żowały całe drużyny i dostar-
czały sporo radości. Każdy 
dawał z siebie wszystko, aby 
zdobyć punkty dla swojej gru-
py. Po zabawach zespołowych 
i konkurencjach indywidual-
nych przeprowadzono turniej 
piłki nożnej z wykonywaniem 
rzutów karnych włącznie. 
Złoto w końcowej klasyfika-

cji konkurencji sportowych 
trafiło do drużyny ZPOiG, 
występującej pod szyldem 
„Debeściaków”. Medale, dy-
plomy i nagrody rzeczowe 
przyznano wszystkim uczest-

nikom, do zwycięzców trafił 
dodatkowo puchar Starosty 
Bielskiego Andrzeja Płonki. 
Szczególne słowa uznania 
i wyróżnienia odebrali ponad-
to: Jakub Błażyczek, najmłod-

szy uczestnik turnieju, Joanna 
Lasik za wygraną w konkursie 
hula-hop, najlepiej strzelający 
karne Kamil Herma oraz rzu-
cający najcelniej do kosza Ar-
kadiusz Żur. (MN/DC)
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Drużynowe i indywidualne konkurencje sportowe bardzo zaangażowały podopiecznych placówek opiekuńczo-
-wychowawczych, uczestniczących w dorocznym wydarzeniu pod egidą Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej.

Fo
to

: A
rc

h.
 co

s-
oP

o W
 sz

cz
yr

kU

13 lipca
ruszy sprzedaż biletów dla kibiców na inaugurację zimowego 
Pucharu Świata w skokach narciarskich, jaka odbędzie się w 
Wiśle. decyzją Międzynarodowej Federacji Narciarskiej to 
właśnie na obiekcie im. Adama Małysza po raz pierwszy w 
historii rozpocznie się cykl rywalizacji najlepszych skoczków. 
Zawody zaplanowano na trzeci weekend listopada – w sobotę 
18 listopada przeprowadzony zostanie konkurs drużynowy, 
następnego dnia indywidualny. oba konkursy przewidziano 
w godzinach wieczornych.
bilety na zawody Pucharu Świata w Wiśle będą dostępne od 
13 lipca, sprzedaż ruszy więc dokładnie w dniu kwalifikacji do 
letnich konkursów FIS Grand Prix w Wiśle, które wyznaczono 
na 14 i 15 lipca. Tradycyjnie wejściówki będzie można nabyć 
za pośrednictwem portalu www.kupbilet.pl oraz w sklepie 
„Wiślaczek”.

sPort w liczbach

O G Ł O S Z E N I E

Miejski Ośrodek Kultury Promocji i Informacji  
im. Jana Więzika w Szczyrku 

zaprasza do składania wstępnych informacji 

na temat zamiaru wydzierżawienia  

pomieszczeń o powierzchni ok. 300 m2, znajdujących 

się w budynku MOKPiI przy ulicy Myśliwskiej 34, 

z przeznaczeniem na prowadzenie działalności 

gospodarczej o profilu kulturalnym, sportowym, 

rekreacyjnym, zdrowotnym lub edukacyjnym.

Informacje zawierające propozycje działań prosimy składać 

w Miejskim Ośrodku Kultury Promocji i Informacji przy ulicy 

Beskidzkiej 106 (budynek Szczyrkowskiego Centrum Kultury – dawne 

Kino „Beskid”) do dnia 14.07.2017 roku do godziny 15.00.

MOKPiI oświadcza, iż niniejsze ogłoszenie nie jest ofertą, 

negocjacjami, aukcją, przetargiem lub przyrzeczeniem publicznym i nie 

będzie ponosił kosztów finansowych, związanych z przygotowaniem 

informacji lub brakiem zawarcia umowy ze zgłaszającym.

MOKPiI zastrzega sobie prawo do skontaktowania się  
z wybranymi przez siebie osobami.

rekLAmA
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rybackie Projekty z dofinansowaniem
Stowarzyszenie Lokalna 

Grupa Rybacka Bielska Kraina 
rozstrzygnęło dwa tegoroczne 
konkursy, wpisujące się w dzia-
łalność na obszarach rybackich 
i akwakultury. Do dofinanso-
wania zakwalifikowanych zo-
stało osiem projektów.

Końcem kwietnia ruszył 
nabór wniosków na dwa 
konkursy – „Modernizacja 
i innowacyjność w przedsię-
biorstwach rybackich” oraz 
„Wsparcie aktywności gospo-
darczej niezwiązanej z podsta-
wową działalnością rybacką”. 
Złożone projekty zostały przy-
jęte przez Stowarzyszenie, na-
stępnie przygotowane dla Rady 
LGR Bielska Kraina. Gremium 
to składa się z 15 osób, w tym 
specjalistów w dziedzinach, 
których wnioski dotyczą. – 
Rada dokonuje komplekso-
wej oceny poszczególnych 
wniosków i kwalifikuje je do 
dofinansowania według ściśle 
określonych kryteriów – wy-
jaśnia Zdzisław Bylok, prezes 
zarządu Stowarzyszenia LGR.

Dodaje, iż wiążące decyzje 
co do oceny zgłoszonych wnio-
sków nie leżą w gestii samego 
zarządu, tylko właśnie Rady. 
Ostatecznej akceptacji doko-

nuje natomiast Urząd Mar-
szałkowski, po czym następuje 
podpisanie umowy z wniosko-
dawcą, a w dalszej kolejności 
wypłata środków na realizację 
planowanego zadania.

Na konkurs związany z mo-
dernizacją i innowacyjnością 
przedsiębiorstw rybackich 
Stowarzyszenie LGR Bielska 
Kraina, realizujące Lokalną 
Strategię Rozwoju, finanso-
waną ze środków Programu 
Operacyjnego Rybactwo i Mo-
rze 2014-2020, przewidziano 
w tym roku dofinansowanie 
rzędu 900 tys. zł. Z tej puli za-
gospodarowano na ten moment 
na trzy projekty 786 tys. zł. 
Pieniądze te posłużą m.in. na 
zakup nowoczesnego sprzętu 
rolniczego, przebudowę stawu 
hodowlanego, czy moderniza-
cję doprowadzalnika wody 
w gospodarstwach o charak-
terze rybackim.

Z kolei konkurs, obejmu-
jący zagadnienie wsparcia 
aktywności gospodarczej, 
niezwiązanej z podstawową 
działalnością rybacką, nie 
został jeszcze ostatecznie roz-
strzygnięty. Środki finansowe 
w łącznej kwocie nieco ponad 
1 mln zł Rada Stowarzyszenia 

przyznała na przeprowadze-
nie pięciu zadań. Dotyczą one 
m.in. rozpoczęcie działalno-
ści fryzjersko-kosmetycznej, 
remont bazy noclegowej, za-
kup maszyn produkcyjnych 
oraz rozwój przedsiębiorstwa 
wraz z jego zapleczem. Wobec 
zgłoszonych odwołań lista ran-
kingowa ocenionych operacji 
trafi ponownie do rozpatrzenia 
przez Radę, zanim w finalnym 
kształcie zostanie złożona 
w Urzędzie Marszałkowskim.

Wszystkie projekty kon-
kursowe otrzymają docelowo 
współfinansowanie w wysoko-
ści nie większej, niż 50 procent 
całości przedsięwzięć. Rozpo-
częcie ich realizacji przewiduje 
się na późną jesień br. – Li-
czymy, że następstwem dzia-
łań podmiotów uzyskujących 
finansową pomoc będzie pod-
niesienie wartości produktów, 
tworzenie nowych miejsc pra-
cy, wspieranie różnicowania 
działalności w ramach rybo-
łówstwa przemysłowego i poza 
nim oraz zachęcenie młodych 
ludzi do aktywności w sektorze 
rybołówstwa i akwakultury – 
mówi prezes Stowarzyszenia 
Lokalna Grupa Rybacka Biel-
ska Kraina. (M)

Z REGionu

drużyna w Przebudowie
Wyjątkowo trudna i nerwowa była piłkarska wiosna żywieckiego Mitechu. Najważniejszy jej efekt końcowy to 

zachowanie przez drużynę ekstraligowego statusu.

Do rundy wiosennej Eks-
traligi, która ruszyła już po-
czątkiem marca, żywiecki 
zespół przystąpił z nadzieja-
mi, by „załapać” się do grupy 
mistrzowskiej po zasadniczej 
części sezonu. Szybko okazało 
się, że o powtórzenie osiągnię-
cia z poprzednich rozgrywek 
będzie ciężko. Mitech poniósł 
kilka punktowych strat na wstę-
pie rewanżowych zmagań, co 
więcej, sytuacja pogorszyła się 
wobec licznych kontuzji pod-
stawowych piłkarek. Kadrowe 
zawirowania osiągnęły tak 
znaczny poziom, że w jednym 
z meczów ligowych między 
słupkami z konieczności stanąć 
musiała zawodniczka, wystę-
pująca nominalnie w obronie. 
– Nie spotkałem się podczas 
swojej pracy trenerskiej z ta-
kimi kłopotami i absencjami 
aż tylu zawodniczek. Nie było 
meczu, w którym gralibyśmy 
optymalnym składem. Wiado-
mo, że wpływa to na jakość gry 
całego zespołu – zauważa szko-
leniowiec Robert Sołtysek, któ-
ry zimą objął drużynę z Żywca.

Formy na przestrzeni wio-
sennych rozgrywek ustabili-
zować się nie udało. Dobre 
i zwycięskie potyczki, jak 
choćby z Czarnymi Sosnowiec,  
2:0, ekipa Mitechu przeplata-
ła przegranymi z rywalkami 
będącymi w zasięgu żywcza-
nek. Gdy już stało się jasne, że 
podopieczne trenera Sołtyska 

do czołowej „szóstki” Ekstra-
ligi się nie dostaną, tuż przed 
podziałem na grupy odniosły 
arcyważną wygraną 2:1 w Pia-
secznie, która nieco uspokoiła 
sytuację przed spotkaniami 
o uniknięcie degradacji.

Nerwowo zrobiło się po-
nownie przed 26. kolejką, bo, 
aby zapewnić sobie utrzyma-

nie, Mitech musiał pokonać 
na własnym boisku gdański 
Sztorm. Jeszcze w 75. minucie 
gospodynie przegrywały 0:1, 
ale wyborny finisz, zwieńczo-
ny trzema strzelonymi golami, 
dał zespołowi 9. miejsce w li-
dze z łącznym bilansem 7 zwy-
cięstw, 4 remisów, 16 porażek, 
a także ciężko wywalczoną 

realizację celu, który wiosną 
uległ zmianie. – Liczyliśmy 
na miejsce wśród najlepszych 
drużyn ligi. Ale problemy, 
które mieliśmy w połączeniu 
z brakiem szczęścia w wielu 
spotkaniach, zweryfikowały 
wcześniejsze założenia. Bardzo 
cieszymy się z utrzymania, ale 
doskonale zdajemy sobie zara-
zem sprawę, że ten zespół stać 
na coś więcej – twierdzi Soł-
tysek.

Korzystając na absencjach 
kilku zawodniczek, wiosną 
barwy Mitechu przywdziewa-
ły w drużynie ekstraligowej 
także młodsze piłkarki, w tym 
utalentowane wychowanki, jak 
Maja Stopka i Patrycja Biegun. 
Między innymi to one już z ze-
branym doświadczeniem bo-
iskowym mają w przyszłości 
stanowić o obliczu Mitechu, 
będącego w trakcie personal-
nej przebudowy.

Treningi przed nowym se-
zonem, który wprowadzi klub 
w jubileusz 15-lecia funkcjo-
nowania, zainaugurowane 
zostaną 10 lipca. W planie 
przygotowań jest wyjazd na 
tygodniowy obóz do Węgier-
skiej Górki.

MArCiN NikieL

jan szuPina,
prezes TS Mitech żywiec:

Miniony sezon zapamiętamy jako 
bardzo trudny po poprzednim, 
który zakończyliśmy historycznym 
osiągnięciem, czyli zdobyciem 
miejsca na podium. Ale przy tych 
wszystkich problemach, które 
się nam nawarstwiły zwłaszcza 
w rundzie wiosennej, utrzyma-
nie w elicie najlepszych drużyn 
w Polsce trzeba rozpatrywać w 
kategorii sukcesu. Dzięki temu 
będziemy kontynuowali nie-
przerwane występy w ekstralidze. 
wiele meczów nie układało się po 
naszej myśli, w dodatku spora od-
powiedzialność spadła na barki 
młodych zawodniczek. Zebrały 
one podczas ligowych spotkań 
bezcenne doświadczenie, które 
bez wątpienia w przyszłości zapro-
centuje. To dla nas o tyle ważne, 
że drużyna jest na etapie przebu-
dowy. wychowanki mają docelo-
wo być jej głównymi ogniwami, 
bo zgodnie z przyjętą strategią 
rozwoju klubu nie zamierzamy 
sprowadzać do żywca zawodni-
czek będących bliżej zakończenia 
swojej piłkarskiej drogi.

Piłkarki TS Mitech żywiec po heroicznej walce zapewniły sobie utrzymanie w ekstralidze i z nadziejami przystąpią 
do kolejnego sezonu wśród najlepszych zespołów w kraju.
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Stowarzyszenie Lokalna Grupa rybacka Bielska kraina powstało na podstawie wspólnej inicjatywy oddolnej 
trzech sektorów: gospodarczego (przedsiębiorcy, w tym gospodarstwa rybackie), społecznego (organizacje 
pozarządowe, w tym związane z rybactwem, osoby fizyczne) oraz publicznego (5 z 10 gmin powiatu bielskiego 
– Bestwina, Czechowice-Dziedzice, jasienica, jaworze, wilamowice), mocą uchwały podjętej 15 października 
2009 r. Celem jego powstania był i jest zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy obszaru zależnego od 
rybactwa, poprzez promowanie wzrostu gospodarczego, tworzenie miejsc pracy oraz wspieranie zdolności do 
zatrudnienia i mobilności na rynku pracy, a także aktywizacja i włączenie społeczności obszarów zależnych od 
rybactwa. Nadzór nad działalnością Stowarzyszenia sprawuje Marszałek województwa Śląskiego.
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kierunki dla każdeGo maturzysty 
Bielska Akademia Techniczno-Humanistyczna rozpoczęła rekrutację na nowy rok akademicki. Proponuje studia na jednym z siedemnastu kierunków,  

których absolwenci są poszukiwani na rynku pracy.

Jak wyjaśnia rektor Aka-
demii Techniczno-Huma-
nistycznej prof. Jarosław 
Janicki, uczelnia ma szeroką 
ofertę naukową i dydaktycz-
ną – od kierunków inżynier-
skich, przez ekonomiczne, 
humanistyczne, po nauki 
o zdrowiu. We wszystkich 
dziedzinach zatrudnia bardzo 
dobrze przygotowaną kadrę. 
– Zawsze zwracaliśmy uwa-
gę, aby pracownicy naukowi 
byli specjalistami w swoich 
dziedzinach, osobami pro-
wadzącymi własne badania 
i potrafiącymi swoją wiedzą 
dzielić się ze studentami – 
mówi rektor.

Dodaje, że uczelni zależy, 
aby studenci mieli możliwość 

angażowania się w prowadzo-
ne przez pracowników bada-
nia naukowe. – Dzięki temu 
są dobrze przygotowani do 
wykonywania zawodu. Dziś 
się okazuje, że właśnie ten 
model szkolnictwa wyższego 
będzie premiowany. Noweli-
zacja ustawy o szkolnictwie 
wyższym kończy kształcenie 
na masową skalę, w którym 
student ma małe szanse na 
kontakt z pracownikiem na-
ukowym. W praktyce oznacza 
to, że duże uczelnie w Krako-
wie, Warszawie czy Wrocła-
wiu będą musiały ograniczyć 
ilość przyjmowanych studen-
tów, na niektórych kierun-
kach nawet o jedną trzecią. 
Na naszej uczelni mamy 

optymalną liczbę studentów 
przypadającą na jednego pra-
cownika naukowo-dydaktycz-
nego – dodaje rektor.

– Dlatego też nie będzie-
my ograniczać przyjęć na 
studia. W zamian proponuje-
my naszym studentom wię-
cej możliwości elastycznego 
kształtowania ścieżki kariery 
zawodowej, z większą ilością 
zajęć praktycznych – mówi 
prof. Janicki. 

Prężnie działające koła 
naukowe umożliwiają stu-
dentom realizowanie pasji 
badawczych, jak i udział 
w krajowym czy zagranicz-
nym życiu naukowym. Po-
magają także w praktycznym 
przygotowaniu do przyszłego 
zawodu, najczęściej bowiem 
działalność kół naukowych 
wiąże się ze współpracą 
z firmami i instytucjami ze-
wnętrznymi.

W ostatnich latach Aka-
demia wykorzystała do-
finansowanie do budowy 
i wyposażenia nowych obiek-

tów badawczo-dydaktycz-
nych. Dzisiaj ATH dysponuje 
nowoczesnymi laboratoriami, 
które z jednej strony pozwa-
lają uczelni na współpracę 
badawczą z gospodarką, 
z drugiej – na prowadzenie 
badań, w których uczestniczą 
także studenci. 

Rektor dodaje, że to nie 
koniec inwestycji. Wkrótce 
kosztem blisko 10 mln zł po-
wstanie hala sportowa. – Za-
wsze przywiązywaliśmy dużą 
wagę do rozwoju studentów 
poprzez sport. Toteż, mimo 
że jesteśmy stosunkowo nie-
wielką uczelnią, zawsze wy-
soko kwalifikowaliśmy się 
w rankingach sportu akade-
mickiego – mówi prof. Janic-
ki, przypominając niedawne 
zdobycie akademickiego wi-
cemistrzostwa Polski przez 
męską drużynę siatkówki 
oraz systematyczne osiągnię-
cia żeglarzy. – To jeszcze je-
den dobry powód, aby zacząć 
studia w Akademii Technicz-
no-Humanistycznej – dodaje.

Prof. jarosław janicki,
rektor ATH:

w ostatnim okresie zacieśniliśmy współpracę z otoczeniem społecznym 
i gospodarczym naszego regionu. Dzięki temu wykładowcy mają 
pełną wiedzę o rynku pracy i wymaganiach wobec absolwentów. 
współpraca z przedsiębiorcami umożliwia odbycie staży i praktyk 
już w trakcie studiów, a pracodawcy podkreślają, że wysoko oceniają 
naszych studentów.
Tego rodzaju współpraca ważna jest również w perspektywie nowej 
ustawy, która już jesienią wejdzie w życie. Akademia Techniczno-
-Humanistyczna chce zająć miejsce wśród uczelni badawczo-dydak-
tycznych dzięki prowadzeniu użytecznych badań naukowych dla 
gospodarki i kształceniu kompetentnych kadr, potrzebnych regionowi.

AkADeMiA TeCHNiCZNO-HUMANiSTyCZNA
To jedyna uczelnia wyższa na Podbeskidziu o charakterze akade-
mickim. Oferuje bezpłatne studia na siedemnastu kierunkach. Za-
chęca do studiów, m.in. proponując udział w pracach badawczych 
pracowników naukowych ATH w dobrze wyposażonych laboratoriach 
badawczych i dydaktycznych. Studenci mają możliwość wyjazdów 
zagranicznych w ramach programów unijnych. Uczelnia dysponuje 
własnym akademikiem.

rekLAmA

WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI

● Mechanika i budowa maszyn ● Zarządzanie i inżynieria  
produkcji ● Informatyka ● Automatyka i robotyka

WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁÓW, BUDOWNICTWA I ŚRODOWISKA

● Budownictwo ● Inżynieria materiałowa ● Inżynieria  
środowiska ● Włókiennictwo ● Ochrona środowiska

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I TRANSPORTU

● Zarządzanie ●Transport ● Socjologia ● Analityka i komunikacja 
w biznesie

WYDZIAŁ HUMANISTYCZNO-SPOŁECZNY

● Filologia słowiańska ● Filologia angielska ● Filologia 
hiszpańska ● Filologia polska ● Pedagogika

WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU

● Ratownictwo medyczne ● Pielęgniarstwo ● Pielęgniarstwo 
– studia pomostowe

InspIrujemy nauką!


