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ZWIĄZEK LEPSZEGO TRANSPORTU
O planach Beskidz-
kiego Związku Po-
wiatowo-Gminnego 
mówią „Gazecie Be-
skidzkiej” przewod-
nicząc y Radosław 
Ostałkiewicz, wójt 
Jaworza, oraz wice-
przewodniczący Ar-
tur Beniowski, wójt 
gminy Bestwina.WyWIAd
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PO mILIONIE NA LOTNISKO

REWIA ORKIESTR dęTych

SKWER I fONTANNA

ARchITEKTONIcZNE POmySły

PIKNIK Z EKOLOGIĄ
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GmINA BESTWINA
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GmINA JASIENIcA
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GmINA JAWORZE
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ROWER NA TOUR

GmINA WILAmOWIcE
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POSTERUNEK JUż OTWARTy

GmINA KOZy
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4,6 proc.
wyniosła na koniec maja stopa bezrobocia w powiecie 
bielskim. To dużo niżej – o 1,3 proc. – niż wynosi średnia 
w województwie śląskim (5,9 proc.) i o 2,8 proc. mniej, niż 
w kraju (7,4 proc.). W samym mieście bielsku-białej stopa 
bezrobocia jest jeszcze niższa i wynosi 2,7 proc.

SZEf RAdy RyNKU PRAcy
GRZeGORZ SZetyńSki,
wicestarosta bielski,

został przewodniczącym nowo po-
wołanej Powiatowej Rady Rynku 
Pracy. W jej skład wchodzi 16 osób, 
m.in. radny powiatowy Józef He-
rzyk, Roman Migdał, Marek Bogusz, 
przewodniczący NSZZ „Solidarność” 
Podbeskidzia, Stanisław Młynarczyk 
z Ogólnopolskiego Porozumienia 
Związków Zawodowych. Powiatowa Rada Rynku Pracy jest orga-
nem opiniodawczo-doradczym w sprawach polityki rynku pracy. (JJ)

KOLEJNE ZłOTO
JuStyNA kAcZkOWSkA,
kolarka torowa,  
mieszkanka Jaworza,

po raz kolejny została mistrzynią europy. 
W wyścigu indywidualnym na dochodze-
nie w kategorii u-23 pokonała rywalki i 
obroniła tytuł z poprzedniego roku.
Mieszkanka Jaworza ma na koncie kil-
ka tytułów mistrzyni europy i świata 
juniorek w wyścigu indywidualnym 
na dochodzenie. to również wielokrotna medalistka tych zawodów 
oraz kilkukrotna medalistka mistrzostw Polski. Justyna kaczkowska 
jest zarazem pierwszą jaworzanką, która wzięła udział w igrzyskach 
Olimpijskich – w ub.roku w Rio de Janeiro. (OPGJ)

ZASTęPcA KOmENdANTA PSP
BRyG. GRZeGORZ PieStRAk,
dotychczasowy dowódca JRG 2,
decyzją bryg. Jacka kleszczewskiego, 
Śląskiego komendanta Wojewódzkiej 
Państwowej Straży Pożarnej, został 
zastępcą komendanta Miejskiego PSP 
w Bielsku-Białej.
Piestrak przez ostatnie 25 lat był 
Dowódcą Jednostki Ratowniczo-Ga-
śniczej nr 2 w Bielsku-Białej. Jest ab-
solwentem Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, w 2017 
r. ukończył studia podyplomowe w zakresie zarządzania zasobami 
ludzkimi dla straży pożarnej w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie 
Górniczej. W roku 1989 podjął służbę w komendzie Rejonowej PSP 
w Bielsku-Białej na stanowisku oficera. W 1992 r. został dowódcą 
Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 w Bielsku-Białej, jednocześnie w 
latach 1997-1999 pełnił funkcję komendanta Wojewódzkiego Ośrod-
ka Szkolenia Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej. Bryg. 
Grzegorz Piestrak dodatkowo pełnił również funkcję nieetatowego 
komendanta Powiatowego Ośrodka Szkolenia OSP w Bielsku-Białej. 
efektem jego pracy była realizacja szkoleń kursowych i doskonalących 
dla 51 Ochotniczych Straży Pożarnych, podległych komendzie Miejskiej 
PSP w Bielsku-Białej. (PP)
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mAłżE NA STRAży cZySTOścI
Słodkowodne małże w Sta-

cji Uzdatniania Wody „Cza-
niec” w Kobiernicach w gminie 
Porąbka będą kontrolować ja-
kość wody dostarczanej przez 
Górnośląskie Przedsiębior-
stwo Wodociągów dla 1,5 mln 
mieszkańców Górnego Śląska.

W specjalnym zbiorni-
ku zostanie umieszczonych 
osiem małży z gatunku skójka 
zaostrzona. Do każdej zostanie 
przyczepiony elektromagnes, 
współpracujący z sondami 
pomiarowymi, które co se-
kundę będą rejestrować stopień 
otwarcia muszli i ich natural-
ny biorytm porównywalny 
do ludzkiego EKG. Nagłe 

zamknięcie się muszli tych 
organizmów będzie od razu 
sygnalizowało o niekorzystnej 
zmianie parametrów wody, ge-
nerując sygnał alarmowy dla 
służb laboratoryjnych.

J a k  w y j a ś n i a  P r z e d -
siębiorstwo, wybór tych 

mięczaków nie jest przy-
padkowy. Małże odżywiają 
się poprzez filtrację wody, 
w  c i ągu  godz iny  j eden 
osobnik może przefiltrować 
1,5 l wody. To organizmy, 
którym szkodzi dużo więcej 
substancji, niż człowiekowi, 

żyją tylko w całkowicie czy-
stych wodach.

Sama metoda biomonito-
ringu jest jedną z najskutecz-
niejszych i sprawdzonych 
technologii uzupełniających 
badania jakości wody. Po raz 
pierwszy wykorzystana była 
m.in. w wodociągach warszaw-
skich. Obecnie małże monito-
rują jakość wody dla ponad 8 
milionów ludzi w Polsce.

Oczywiście oprócz małży 
kontrola wody będzie odby-
wała się również całkowi-
cie tradycyjnymi metodami. 
Z ujęcia na Sole w Kobier-
nicach Górnośląskie Przed-
siębiorstwo Wodociągów 
pobiera większość wody dla 
swoich odbiorców w Aglome-
racji Śląskiej. (GPW)
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śWIęTO POLIcJI
W Bielskim Centrum Kultu-
ry policjanci z Bielska-Białej 
wspólnie z mundurowymi 
z Samodzielnego Pododdzia-
łu Prewencji Policji uczcili 
obchody 98. rocznicy powsta-
nia Policji.

W uroczystej akademii 
uczestniczyli przedstawiciele 
władz wojewódzkich i samo-
rządowych, zaprzyjaźnionych 
służb mundurowych i instytu-
cji, parlamentarzyści, a także 
zastępca Komendanta Woje-
wódzkiego Policji w Katowi-
cach insp. Piotr Kucia, który 
wraz z Komendantem Miej-
skim Policji w Bielsku-Białej 
insp. Dariuszem Matusiakiem 
wręczał awanse i medale za-
służonym policjantom. Nowe 
pagony założyło blisko 200 
funkcjonariuszy bielskiego 
garnizonu. Policjanci zostali 

także odznaczeni medalami 
„Za długoletnią służbę” oraz 
odznakami „Zasłużony poli-

cjant”. Srebrnymi medalami za 
długoletnią służbę Prezydent 
RP Andrzej Duda wyróżnił 

trzech policjantów bielskiego 
garnizonu: mł. insp. Grzegorza 
Jakubca, zastępcę Komendanta 
Miejskiego Policji w Bielsku-
-Białej, asp. szt. Mirosława 
Łysonia oraz asp. szt. Adama 
Musiała. Ponadto brązowy-
mi medalami „Za zasługi dla 
Policji” Minister Spraw We-
wnętrznych i Administracji 
wyróżnił Krzysztofa Fiałkow-
skiego, wójta gminy Kozy, 
oraz Adama Sopiaka, radnego 
z gminy Porąbka.

Doniosłym momentem uro-
czystości były wyróżnienia 
i podziękowania za współpracę 
złożone na ręce przedstawicieli 
władz Bielska-Białej i powiatu 
bielskiego, a także gratulacje 
i podziękowania dla policjan-
tów od zaproszonych gości. 
Obchody uświetnił występ 
policyjnej orkiestry. (Ł)
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Zastępca komendanta Wojewódzkiego Policji w katowicach insp. Piotr 
kucia i komendant Miejski Policji w Bielsku-Białej insp. Dariusz Matusiak 
wręczyli awanse i medale zasłużonym policjantom.

cOROcZNE SUKcESy 
OchOTNIKóW
Strażacy z gminy Bestwina 
przyzwyczaili nas, że każ-
dego roku dobrze wypada-
ją podczas ogólnopolskich 
konkursów umiejętności 
ratowniczych. Tak stało 
się i tym razem. 

W Lic he n iu  S t a r ym, 
na XI Mistrzostwach Pol-
ski Strażaków Ochotników 
w Ratownictwie Wodnym 
i Powodziowym, strażacka 
drużyna z gminy Bestwina 
zdobyła mistrzostwo Polski 
w dwóch kategoriach: holo-
wanie łodzi wiosłowej łodzią 
motorową wraz z manewro-
waniem oraz manewrowanie 
łodzią motorową – slalom, 

tym samym powtarzając suk-
ces sprzed roku. Zespół wy-
stąpił w składzie: Jarosław 
Bieroński, Wojciech Janecz-
ko, Szymon Misiek (wszyscy 
OSP Kaniów), Marcin Kraus 
(OSP Bestwinka) i opiekun 
ekipy Jacek Gruszka. W kla-
syfikacji generalnej zespół 
zajął 5. miejsce.

Taką samą lokatę zdobył 
inny zespół strażaków z OSP 
Bestwina, który wystąpił na 
XI Ogólnopolskich Mistrzo-
stwach w Ratownictwie 
w ramach Kwalifikowanej 
Pierwszej Pomocy w Barcze-
wie. W drużynie byli: Mar-
ta Gandor, Patrycja Kraus, 
Dariusz Orłowski i Mateusz 
Kubik. (R)
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Drużyna OSP Bestwina w trakcie konkurencji mistrzostw w ratownictwie.

Bestwiński zespół na mistrzostwach w ratownictwie wodnym.

ujęcie wody na Sole w kobiernicach.
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KULTURA NA WIELE SPOSOBóW
Z kilku różnorodnych im-
prez składała się tegoroczna, 
czwarta edycja „Festiwalu 
Kultury Wszelakiej”, mają-
ca na celu prezentację boga-
tego dorobku artystycznego 
Wiejskiego Domu Kultury 
w Pisarzowicach.

Swoją festiwalową aktyw-
ność instytucja, działająca przy 
Miejsko-Gminnym Ośrodku 
Kultury w Wilamowicach, roz-
poczęła w pierwszy weekend 
czerwca wystawą prac Klubu 
Rękodzieła „CafeART” na 
Wilamowskich Śmiergustach.

Z kolei podopieczni teatrzy-
ku dziecięcego „Debiucik” udali 
się 6 czerwca do Teatru Lalek 
„Banialuka” w Bielsku-Białej na 
spektakl „Chłopiec z gwiazd”. 
Po obejrzeniu spektaklu dzieci 
weszły na scenę, gdzie aktorzy 
przeprowadzili z nimi dwugo-
dzinne warsztaty teatralne.

W pierwszej  połowie 
czerwca odbyły się także po-
pisy muzyczne i taneczne. 
Uroczysty koncert dały dzieci 
uczęszczające na zajęcia nauki 
gry na różnych instrumentach, 
które mimo towarzyszącej im 
tremy zdobyły się nawet na 
wspólny występ ze swoimi 
instruktorami. Publiczność 
oklaskiwała także grupy ba-
letową i tańca nowoczesne-

go, prowadzone przez Studio 
Baletowe „Classica”. Młodzi 
tancerze otrzymali dyplomy 
za ukończenie kolejnego stop-
nia kursów.

Tradycją festiwalu stał 
się już Dzień Teatralny, jaki 
w tym roku miał miejsce 11 
czerwca. Znaną bajkę „Kop-
ciuszek i trzy siostry” zapre-
zentował teatrzyk „Debiucik”, 
a teatr „Bezimienni”, złożony 
z młodzieży gimnazjalnej 
i szkół średnich, wystawił sztu-
kę „Czy ściec?”, stawiającą 
pytania o granice prywatności 
i wartości istotnych dla czło-

wieka. Wspomniane grupy, jak 
i dzieci najmłodsze, prowadzi 
na co dzień kierownik Wiej-
skiego Domu Kultury w Pisa-
rzowicach Urszula Kucharska, 
pomysłodawczyni i organiza-
torka całego festiwalu. W prze-
rwie między przywołanymi 
powyżej spektaklami otwarto 
wystawę prac w „Galerii nad 
schodami”, wykonanych przez 
grupy plastyczne działające 
w placówce.

Niespełna dwa tygodnie 
później – 20 i 21 czerwca 
– teatralne przedstawienia 
zagościły w Szkole Podstawo-

wej i Gimnazjum w Pisarzo-
wicach. Był to również dzień, 
w którym studenci Akademii 
Złotego Wieku „Cztery Pory 
Roku” wyjechali na wycieczkę 
do Krakowa. Prócz zwiedzania 
wielu ciekawych miejsc grodu 
Kraka w krakowskim Teatrze 
Sceny Stu obejrzeli spektakl 
„Wariacje Tischnerowskie”.

„Festiwal Kultury Wsze-
lakiej” na stałe wpisał się do 
kalendarza imprez gminy. 
Mieszkańcy Pisarzowic i oko-
lic chętnie biorą w nim udział, 
tylko w tym roku wydarzenie 
objęło aż 1340 osób. (R)

kultura

Młodzi artyści zrzeszeni w grupach teatralnych Wiejskiego Domu kultury w Pisarzowicach podczas jednego ze 
spektakli.
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KAmIENIOłOm  
W TELEdySKU

Tłem dla produkcji 
profesjonalnego teledy-
sku muzycznego zespołu 
Django’s trip stał się ka-
mieniołom w Kozach. Za-
wodowa ekipa filmowa, 
wspierana przez młodych 
pasjonatów filmu z Domu 
Kultury, w jednym z naj-

bardziej rozpoznawalnych 
miejsc w gminie realizo-
wała zdjęcia do jednego 
z utworów koziańskiego 
zespołu. Na planie muzy-
kom towarzyszyła także 
liczna grupa statystów, 
wśród których nie zabra-
kło mieszkańców Kóz. (R)
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ZAPROSZENIE  
NA SPOTKANIE Z PISARKĄ

Magdalena Majcher, au-
torka powieści obyczajowych 
w czwartek 3 sierpnia o godz. 
18 w bielskiej Klubokawiar-
nia „Aquarium” będzie opo-
wiadać o swojej najnowszej 
książce, która miała premie-
rę w maju. Uchyli również 
rąbka tajemnicy o planach 
wydawniczych na kolejne 
miesiące, bowiem premiera 
jej następnej powieści zapla-
nowana jest na wrzesień.

Magdalena Majcher jest 
autorką poczytnych i lubia-
nych powieści obyczajowych, 
recenzentką, blogerką, redak-
torką, copywriterką i... mamą 
dwóch synów. Zaczęła pisać 
na urlopie macierzyńskim, 

kiedy doszła do wniosku, że 
praca na etacie nie jest dla 
niej i zamierza poświęcić się 
zajęciu, które umożliwi jej 
jednoczesne wychowywanie 
dzieci oraz pracę zawodową.

Debiutowała w maju 2016 
r. powieścią „Jeden wieczór 
w Paradise”, za którą otrzy-
mała nagrodę czytelników 
w plebiscycie „Najlepsza 
książka na lato” portalu Gra-
nice.pl w kategorii powieść 
obyczajowa. Dziś ma w swo-
im dorobku już trzy powie-
ści, z których dwie – „Stan 
nie!błogosławiony” i „Matka 
mojej córki” zostały wydane 
przez bielskie wydawnictwo 
Pascal. (JG)
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NOWE PLAcE ZABAW  
W BESTWINIE

Gmina Bestwina w czasie 
wakacji wzbogaci się o dwa 
place zabaw – powstaną 
one w samej Bestwinie na 
terenach rekreacyjnych 
oraz w Bestwince przy bo-
isku sportowym.

Place zabaw oprócz urzą-
dzeń dla dzieci będą wypo-
sażone również w siłownie 
zewnętrzne, ławki i elemen-
ty małej architektury. – Nasza 
gmina się rozwija, przybywa 
młodych rodzin z dziećmi. 
I to właśnie głównie z myślą 
o tej grupie mieszkańców sta-

wiamy kolejne place zabaw, 
gdzie całe rodziny mogą 
ciekawie i aktywnie spędzić 
wspólnie czas na świeżym 
powietrzu – wyjaśnia wójt 
gminy Bestwina Artur Be-
niowski.

Place zabaw kosztem 230 
tys. zł powstaną do końca 
wakacji. Dofinansowanie do 
ich budowy gmina Bestwina 
uzyskała z Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich 
za pośrednictwem Lokalnej 
Grupy Działania „Ziemia 
Bielska”. (R)
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Place zabaw budowane są z materiałów, zapewniających 
bezpieczeństwo bawiących się dzieci.

dZIEŃ KULTURy REGIONALNEJ
Dzień Kultury Regionalnej 

w Rudzicy zgromadził zespoły 
i liczną publiczność z obu stron 
granicy polsko-czeskiej.

– Goszczenie u siebie ze-
społów z zaprzyjaźnionych 
miejscowości w Republi-
ce Czeskiej stanowi dla nas 
wielką radość. Tego rodzaju 
spotkania, coraz częściej orga-
nizowane z obu stron granicy, 
pozwalają nie tylko zaprezen-
tować własną kulturę i poznać 
tradycję naszych sąsiadów, ale 
też lepiej wzajemnie się ro-
zumieć i myśleć o kolejnych 
etapach współpracy – mówił 
wójt gminy Jasienica Janusz 
Pierzyna, witając gości Dnia 
Kultury Regionalnej.

Na scenie amfiteatru w Ru-
dzicy wystąpiły zespoły re-
gionalne z gminy Jasienica: 
Grodźczanie, Międzyrzecza-
nie, Bierowianie, Jasieniczan-
ka i Dudoski. Gości zza Olzy 
reprezentowały z kolei Zespół 
Śpiewaczy Miasta Petrvald 
i Zespół Folklorystyczny 
„Kotek”. Każdemu z nich wójt 
Janusz Pierzyna dziękował za 
występ, wręczając pamiątkową 
statuetkę cieszynianki.

Występom towarzyszyły 
zajęcia „Z tradycją w nowo-
czesność”, wśród których 
dużym zainteresowaniem 
cieszyły się warsztaty druku 
na tkaninie, w czasie których 
korzystano z tradycyjnych 

motywów i wzorów zdobni-
czych. Zorganizowano także 
wystawę prac ceramicznych, 
wykonanych w ramach polsko-
-czeskich warsztatów cerami-
ki artystycznej. W Wiosce 
Słowiańskiej, jaka powstała 
na czas imprezy, można było 

obejrzeć pracę rzemieślników, 
wykonujących przedmioty rę-
kodzieła dawnymi metodami, 
m.in. garncarstwa. Odbyły się 
też pokazy musztry średnio-
wiecznej oraz walk wojów, 
a także zabawy dla publiczno-
ści. (uGJ)
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POWIATOWE 
Tegoroczne Dni Powiatu Bielskiego zawitały do Bystrej w gminie Wilkowice.

Otwierając wydarzenie w sobo-
tę 1 lipca starosta bielski Andrzej 
Płonka podkreślił jego znacze-
nie: – Integruje naszą powiatową 
rodzinę, umacnia więzy między 
gminami, będąc za każdym razem 
okazją do spotkań w gronie przy-

jaciół i rodzin. To także wspaniała 
sposobność do prezentacji dorobku 
kulturalnego i artystycznego, nasze-
go folkloru, obrzędów i zwyczajów 
– stwierdził starosta.

Tradycyjnie ważnym punktem 
święta był Przegląd Potraw Regio-

nalnych „Kulinarne dziedzictwo 
polsko-czeskiego pogranicza”. Przy-
stąpiło do niego 37 Kół Gospodyń 
Wiejskich z powiatu bielskiego oraz 
jedna z czeskich Trzanowic. Więk-
szość przygotowanych potraw to 
dania tradycyjne, charakterystyczne 
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dLA młOdych STRZELcóW
Poseł Stanisław Pięta zachę-
ca młodzież do nauki strze -
lania i  obsługi broni palnej. 
W najbliższy poniedziałek 24 lip-
ca o godzinie 17 będzie ku temu 
okazja, wtedy bowiem odbędzie 
się spotkanie powołujące Mło-
dzieżową Inicjatywę Strzelecką  
„Podbeskidzie 2020”.

Poseł Pięta jest współorganiza-
torem Inicjatywy, projekt tworzą 
również m.in. Polskie Stowarzy-
szenie na Rzecz Wychowania Pro-
obronnego i Rozwoju Strzelectwa, 
Międzyszkolny Klub Historyczny 
im. Danuty Siedzikówny „Inki”, 
żołnierze, policjanci, instruktorzy 
strzeleccy. – Młodzieży zaintereso-
wanej nauką strzelania zapewniamy 
bezpłatny dostęp do broni sportowej 
i wojskowej, wykwalifikowanych 
instruktorów oraz uzyskanie certy-
fikatu, poświadczającego ukończe-
nie kursu strzeleckiego – wyjaśniają 
organizatorzy. 

Jak mówi poseł Stanisław Pię-
ta, inicjatorzy projektu uważają, 
że każdy Polak powinien posiąść 
umiejętność strzelania i obsługi 
broni palnej. – Warto uczyć tego 
w młodym wieku, przekazując mło-

dzieży związane z obchodzeniem się 
bronią właściwe wartości, a więc 
postawy patriotyczne, konieczność 
brania odpowiedzialności za siebie, 
najbliższych, za swój kraj. To także 
okazja do kształcenia własnego cha-
rakteru, koncentracji i cierpliwości 
– wyjaśnia.

Organizatorzy Inicjatywy podkre-
ślają, że ma ona apolityczny charak-
ter, jednocześnie nie ukrywają, że do 
jej powołania skłoniły ich powtarza-
jące się wydarzenia, mające wpływ 
na bezpieczeństwo kraju: narastające 
zagrożenie terrorystyczne, bezrad-
ność służb Europy Zachodniej wobec 
ekstremistów, europejska polityka 
otwartych drzwi dla islamskich fa-
natyków, czy agresywne działania 
Rosji wobec jej sąsiadów. A jako 
praktycy uważają, że nauka strze-
lania to również doskonały sposób 
spędzania wolnego czasu.

Stanisław Pięta dodaje, że wraz 
z grupą posłów dąży do zmiany 
ustawy o broni palnej. Jako wice-
przewodniczący sejmowej Komisji 
Ustawodawczej poparł wniosek 
o zmianę przepisów, ułatwiających 
obywatelom dostęp do broni. Jak 
podkreśla, komisja jednogłośnie, 
bez partyjnych podziałów, zgodziła 

się na dalsze prace nad projektem 
zmiany przepisów. – Wiele środo-
wisk propaguje strzelectwo jako 
formę wychowania patriotycznego 
i kształtowania postaw propaństwo-
wych. Posłowie doceniają ten wysi-
łek – wyjaśnia Stanisław Pięta.

Warto dodać, że w 2010 r. poseł 
Pięta był jednym z członków podko-
misji, która zaproponowała zmianę 
znoszącą konieczność występowania 
o zezwolenie na posiadanie broni, 
pochodzącej sprzed 1885 r., a więc 
gdy wynaleziono proch bezdymny. 
– Ta zmiana dokonała się również 
ponad podziałami politycznymi 
i ułatwiła kolekcjonowanie broni 
zabytkowej oraz rozwój historycz-
nego strzelectwa czarnoprochowego 
– wyjaśnia.

Spotkanie organizacyjne Mło-
dzieżowej Inicjatywy Strzeleckiej 
„Podbeskidzie 2020” odbędzie się 
w poniedziałek 24 lipca o godz. 17 
w Bielsku-Białej przy ul. Asnyka 
19, w siedzibie NSZZ Solidarność 
Podbeskidzia. Pół godziny wcze-
śniej organizatorzy zapraszają na 
prezentację sprzętu. Z organizato-
rami można się kontaktować pod 
numerem 728 712 305.

WYDarZEnia

STANISłAW PIęTA, poseł PiS: 

Zależy mi na upowszechnieniu strzelectwa jako sportu i elementu wychowania 
patriotycznego, dlatego zabiegam o ułatwienie dostępu do broni. trzeba pamiętać, 
że według naszych propozycji ani nie znikną badania osób, które występują o 
pozwolenie na broń, ani szkolenia z tym związane. chcemy mieć pewność, że nie 
trafi ona do osób nieodpowiedzialnych. Wręcz przeciwnie, aby mieć broń, trzeba 
będzie się taką społeczną odpowiedzialnością wykazać, bo nawet wykroczenie 
drogowe może stać się powodem do odebrania zezwolenia.
Należymy do tych krajów europejskich, których obywatele mają najmniej broni 
palnej. A przecież przez całe dziesięciolecia szkolenia strzeleckie miały charakter 
przede wszystkim wychowawczy i patriotyczny. Przygotowywały kolejne pokolenia 
Polaków do odzyskania niepodległości, potem do jej obrony. Nikt nam naszej 
wolności nie zagwarantuje, sami musimy być gotowi jej strzec i umiejętność po-
sługiwania się bronią jest jednym z elementów tak rozumianego przygotowania. 
Warto przypomnieć, że nasi potencjalni wrogowie od dziecka uczą strzelectwa 
swoich obywateli, finansują szkoły kadetów.
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Z PRAc POSELSKIch

śWIęTOWANIE
dla poszczególnych gmin po-
wiatu bielskiego. Doceniono 
jednak w tej edycji także daw-
ne potrawy i wyroby, zwłasz-
cza takie, które do spożycia 
nadają się w okresie letnim. 
Komisja oceniająca przyznała 
pięć statuetek za najbardziej 

tradycyjną potrawę w każdej 
z konkursowych kategorii: 
dla KGW z Czechowic-Dzie-
dzic za zupę z kalarepy, KGW 
w Bielowicku za czarne kluski 
z boczkiem, KGW nr 1 w Jawo-
rzu za pasztet chłopski z mięsa 
koziego, KGW w Wieszczę-

tach za kołacz z rabarbarem 
i KGW w Bystrej za nalewkę 
malinówkę. Wręczono także 
szereg innych nagród za kuli-
narne smakołyki.

W części artystycznej 
wystąpiły Zespół Taneczny 
z Trzanowic, Zespół Regional-

ny „Porąbczanie”, mażoretki 
„Gracja” ze Starej Wsi, Zespół 
Pieśni i Tańca „Ondraszek”, 
Zespół Wokalny „Włóczykije” 
oraz zespół „Rico Sanchez”.

Organizatorem Dni Powiatu 
Bielskiego było Starostwo Po-
wiatowe w Bielsku-Białej. (M)
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ZWIĄZEK LEPSZEGO TRANSPORTU
O planach Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego rozmawiamy z jego przewodniczącym Radosławem Ostałkiewiczem, wójtem Jaworza, oraz wiceprzewod-

niczącym Arturem Beniowskim, wójtem gminy Bestwina.

ReDAkcJA: Dlaczego powstał 
Beskidzki Związek Powiato-
wy-Gminny? Dotychczasowa 
formuła przewozu pasażerów 
na terenie gmin powiatu biel-
skiego przestała wystarczać?

RADOSŁAW OStAŁkieWicZ: Od 1 
stycznia 2018 r. wchodzi w ży-
cie nowa ustawa o publicznym 
transporcie zbiorowym i do jej 
wymagań musimy się dostoso-
wać. Zgodnie z ustawą samo-
rządy wszystkich szczebli stają 
się organizatorami transportu 
publicznego na swoim terenie. 
Dotyczy to tak samo gmin, jak 
i miast, czy powiatów. Samo-
rządy są organizatorem komu-
nikacji, firmy przewozowe, a 
więc coś, co dotychczas nazy-
wało się przewoźnikiem, teraz 
stają się tzw. operatorem.

O tej sytuacji wiedzieliśmy 
od dawna, przepisy unijne 
zapowiadały to już kilka lat 
temu, zaś sama ustawa zosta-
ła uchwalona końcem 2010 
r., stąd te zmiany. W naszym 
przypadku korzystne okazały 
się rozwiązania ustawowe, 
które pojawiły się dopiero 
w tym roku, mianowicie moż-
liwość powoływania związ-
ków powiatowo-gminnych, 
a więc łączące samorządy 
różnych szczebli.

Z jakich powodów akurat 
taka forma organizacyjna 
będzie najwłaściwsza?

RADOSŁAW OStAŁkieWicZ: Na 
naszym terenie, dostosowując 
się do wymogów ustawy, orga-
nizację transportu w gminach 
można byłoby przeprowadzić 
decydując się na kosztowne 
formy użycia samodzielnego 
przewoźnika, czyli na posia-
danie własnego zakładu, albo 
wykupienie usług. To w przy-
padku każdej gminy jest bar-
dzo drogie, do tej pory gminy 
ze stosunkowo niewielkimi 
dochodami nie mogły sobie 
na to pozwolić, nieliczne próby 
kończyły się klapą.

Beskidzki Związek Po-
wiatowo-Gminny wydaje się 
najbardziej właściwy, bo so-
lidarnie łączyć może interesy 
wszystkich zainteresowanych 
stron. Niemniej istotnym ele-
mentem, który braliśmy pod 
uwagę jako organizator było 
to, że jeden z naszych człon-
ków, w tym wypadku Powiat 
Bielski, jest stuprocentowym 
właścicielem PKS, a więc 
może bez dodatkowych kosz-
tów związanych z pośred-

nictwem, wskazać własnego 
operatora, czyli przewoźnika. 
To pozwala na dużo większą 
elastyczność w organizacji 
transportu, ale i łatwiejsze li-
czenie kosztów, niż w przypad-
ku zlecenia usługi na zewnątrz.

ARtuR BeNiOWSki: Sprawa kosz-
tów w tym wypadku staje się 
kluczowa, zawsze zresztą taka 
była w przypadku organizacji 
komunikacji. Trzeba sobie 
wyraźnie powiedzieć – także 
publicznie, a nie tylko wśród 
naszego grona wójtów, burmi-
strzów, starosty i organizato-
rów komunikacji pasażerskiej, 
bo dla nas to jest jasne – że na 
całym świecie transport jest 
przedsięwzięciem kosztow-
nym i, podobnie jak kultura, 
czy szkolnictwo, niedocho-
dowym. Nawet duże miasta, 
gdzie linie są stosunkowo krót-
kie, a liczba pasażerów liczna, 
muszą dopłacać do transportu 
zbiorowego. To cena za to, aby 
mieszkańcy mogli dojeżdżać 
do pracy, szkoły, czy instytu-
cji, w których mają do zała-
twienia swoje sprawy.

Mówię o tym, bo my w Be-
skidzkim Związku stajemy 
już teraz przed koniecznością 
znalezienia klucza do finanso-
wania rozliczeń na linii ope-
rator-organizator, pamiętając 
o tym, że organizator musi 
zapewnić zwrot kosztów, ale 
też mieć środki na inwestycje.

Co się zmieni?

RADOSŁAW OStAŁkieWicZ: Każda 
z dziewięciu gmin wchodzą-
cych w skład Związku zysku-
je dzięki nowemu rozwiązaniu 
prawo do współdecydowania, 
czego do tej pory nie było. 
Mamy dzięki temu łatwiej-
szy dostęp do informacji, ale 
i większą odpowiedzialność. 
Będziemy dążyć do tego, aby 
zbudować takie relacje pomię-
dzy gminami, aby decyzje za-
padały solidarnie. Byłoby ma-
rzeniem, aby traktować rejon 
objęty działaniem Związku nie 
jak dziewięć puzzli, ale jeden 
obszar, który ma wspólny bu-
dżet, zamierzenia, cele.

Co do istotnych zmian od-
czuwalnych dla pasażerów, 
musimy się jeszcze na chwilę 
uzbroić w cierpliwość. Od po-
wołania Związku minął niecały 
kwartał, ciągle zajmujemy się 
niezwykle skomplikowaną 
i czasochłonną procedurą or-
ganizowania tej nowej insty-
tucji, tego nowego podmiotu 

w sektorze finansów publicz-
nych, co na szczęście już się 
kończy. Daliśmy sobie czas do 
końca roku, aby wypracować 
wspólną strategię zarządzania 
i organizacji transportu na naj-
bliższe lata.

ARtuR BeNiOWSki: Zależy nam, 
aby zrobić to wspólnie, nie wy-
kluczając żadnego z członków. 
Jako wójtowie i przedstawi-
ciele Związku będziemy mieli 
wpływ na kursy autobusów, 
na przykład w zakresie ich 
ewentualnego zwiększenia na 
terenie gminy. Ale wiąże się 
to z dodatkową opłatą zgod-
nie z tzw. wozokilometrami. 
Wymaga to także odpowied-
niej organizacji, bo sąsiednie 
gminy muszą być takim roz-
wiązaniem zainteresowane. 
Zatem dobre i uczciwe relacje 
z sąsiadami będą bardzo ważne 
dla właściwego funkcjonowa-
nia Związku.

Dodam, że każdy z udzia-
łowców ma już swój budżet 
zaplanowany na rok bieżący. 
Zmiany w nich powodowały-
by spore trudności. Do finan-
sowania działalności Związku 
musimy się więc przygotować. 
Po dokładnych analizach bę-
dziemy wiedzieli, co i ile kosz-
tuje, wtedy też możliwe będzie 
szczegółowe planowanie.

Czy już wiadomo, jakich 
dokonacie zmian w pierw-
szej kolejności?

ARtuR BeNiOWSki: Wzajem-
nych relacji musimy się uczyć 
i znajdywać kompromis dla 

Związku jako tej jednej cało-
ści. Pod względem charakteru 
komunikacji gminy mają różne 
oczekiwania i potrzeby. Są ta-
kie bardziej tranzytowe, ale i 
docelowe, jak choćby Szczyrk. 
Interesy wszystkich muszą 
zostać więc uwzględnione. 
Przykład mogę podać taki, że 
gmina Bestwina mniej będzie 
zainteresowana kursami week-
endowymi, w przeciwieństwie 
do wspomnianego Szczyrku, 
który jako miejscowość tu-
rystyczna liczy na napływ w 
okresach wakacyjnych, czy w 
czasie weekendów. Takie dyle-
maty stoją przed nami i mamy 
świadomość, że 3-4 miesiące 
to zbyt krótki okres, aby coś 
trwałego wypracować.

RADOSŁAW OStAŁkieWicZ: Z całą 
pewnością chcemy postawić na 
jakość świadczonych usług. 
Kluczowym zadaniem będzie 
złożenie wniosku w ramach 
Regionalnego Programu Ope-
racyjnego na zakup nowych 
autobusów. Co do tego jest 
pełna zgoda. Mówimy o ok. 
20 nowych autobusach, przy 
kwocie zadania sięgającej 26 
mln zł, w okresie od 2018 do 
2020 roku wraz z ich wdroże-
niem do taboru PKS-u.

Właściwego transportu nie 
zorganizujemy bez wsłuchania 
się w potrzeby mieszkańców. 
Sam jako wójt spotykam się 
z różnymi uwagami, np. że 
mieszkańcom Jaworza bra-
kuje połączeń z Bielskiem 
w godzinach późnowieczor-
nych i nocnych w dni wolne 
od pracy. Powrót do Jaworza 

po godzinie 22 jest bardzo 
trudny, a dobrze wiemy, że 
młodzi ludzie w weekendy 
często spędzają czas w Biel-
sku. Oczywiście, jeżeli zdecy-
dujemy się na takie kursy jako 
Jaworze, to będziemy musieli 
je sfinansować.

Przed nami jako Związkiem 
stają też decyzje odnośnie cen 
biletów. Dziś jest tak, że za-
leżne są od kilometrów poko-
nywanych w poszczególnych 
gminach. Ale co zrobić z bi-
letami ulgowymi, choćby dla 
seniorów powyżej 75. roku 
życia? Spotykamy się z taki-
mi oczekiwaniami, a trzeba 
pamiętać, że w każdej gmi-
nie takich osób korzystają-
cych z transportu publicznego 
jest sporo.

Na ile to możliwe, będzie-
my zwiększać ofertę i czynić ją 
bardziej atrakcyjną. Wszystko 
przy zachowaniu kompromisu 
pomiędzy członkami Związku. 
Przyszłość pokaże, w którym 
kierunku będziemy zmierzać. 
Mamy świadomość tego, że 
konieczne będzie odnawianie 
floty i posiadanie odpowied-
niego budżetu na zagwaran-
towanie kosztów osobowych, 
eksploatacyjnych, itd.

Czy macie jakieś pomysły 
na dodatkowe wykorzysta-
nie operatora?

ARtuR BeNiOWSki: Nie możemy 
zapominać o tym, że PKS to w 
części przedsiębiorstwo tury-
styczne, działające z wykorzy-
staniem dotychczas posiadanego 
taboru. Są tutaj pewne ograni-

czenia unijne, bo co najmniej w 
80 procentach autobusy PKS-
-u muszą być przeznaczone na 
działalność podstawową, czyli 
w tym przypadku organizację 
transportu publicznego. Chce-
my jednak poszerzyć ofertę 
turystyczną. Wycieczki jedno, 
czy kilkudniowe, bądź wczasy 
z PKS-em w Polsce i Europie 
cieszą się ogromnym zaintere-
sowaniem. Także ze względu na 
dodatkowe dochody warto ten 
aspekt rozwijać.

RADOSŁAW OStAŁkieWicZ: My-
ślimy również o tym, aby wy-
chodzić poza granice powiatu 
bielskiego. Związek może po-
przez stosowne porozumienia 
z gminami innych powiatów 
funkcjonować również na ich 
terenie. Przykładem są tu gminy 
Czernichów czy Łodygowice, z 
którymi współpracujemy. To od 
samorządów zależy, czy stać je 
na korzystanie z usług PKS-u.

Sporo do zrobienia mamy 
również na płaszczyźnie in-
formacyjnej. Nowoczesne 
aplikacje na smartfony, łatwe 
i szybkie wyszukiwanie połą-
czeń, przejrzysta identyfikacja 
– to absolutne podstawy do 
prawidłowego funkcjonowania 
w dzisiejszych czasach. Musimy 
nad tym popracować. Nie może 
być tak, że nawet mieszkańcy 
gmin mają problem z odnalezie-
niem się w komunikacji na wła-
snym terenie, nie mówiąc już 
o osobach przyjezdnych. Każda 
gmina na swoim obszarze de-
cyduje o nazwach przystanków. 
Ale często jest tak, że przyjęta 
nomenklatura, funkcjonująca 
od wielu lat, w żaden sposób 
nie pasuje do współczesności. 
Warto pomyśleć nad lepszą 
identyfikacją przystanków i po-
pracowaniem nad czytelnymi 
rozkładami jazdy.

Rozmawiali: 
MiROSŁAW ŁukASZuk, 

MARciN Nikiel

WYWiaD

BESKIdZKI ZWIĄZEK  
POWIATOWO-GmINNy

Powstał w kwietniu i zrzesza 
dziewięć gmin Powiatu Bielskie-
go: Bestwinę, Buczkowice, Ja-
sienicę, Jaworze, kozy, Szczyrk, 
Porąbkę, Wilamowice i Wilko-
wice oraz Starostwo Powiato-
we. Reprezentują je wójtowie, 
burmistrzowie i starosta bielski, 
każdy z członków dysponuje jed-
nym głosem, decyzje zapadają 
większością głosów. Za swoją 
pracę w Związku samorządowcy 
nie pobierają żadnego wynagro-
dzenia.

Wójt Jaworza Radosław Ostałkiewicz i wójt gminy Bestwina Artur Beniowski stanęli na czele Beskidzkiego Związku 
Powiatowo-Gminnego. Działaniami biura kieruje dyrektor Seweryn kobiela.
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PoWiat BiElSki

PO mILIONIE NA LOTNISKO
Samorządy województwa śląskiego, Czechowic-Dziedzic i powiatu bielskiego złożyły się po milionie złotych na rozbudowę pasa startowego w kompleksie lotni-

czym na granicy Kaniowa i Czechowic.

Pas w ciągu roku zosta-
nie przedłużony z obecnych 
700 do 1040 m. Dzięki temu 
będą mogły tutaj bezpiecznie 
lądować samoloty odrzutowe, 
zabierające do 20 pasażerów. 
Dziś korzystają one z infra-
struktury lotniczej w Czechach 
i na Słowacji. – Dłuższy pas 
startowy zdecydowanie rozsze-
rzy możliwości tego lotniska 
i związanego z nim komplek-
su lotniczego, stawiającego 
na nowoczesne technologie – 
wyjaśnia starosta bielski An-
drzej Płonka, który zabiegał 
o wsparcie samorządów dla 
tej inwestycji.

Będzie to najbardziej wy-
sunięte na południe lotnisko 
tego typu w tej części Polski, 
dzięki czemu w zasięgu śred-
nich samolotów odrzutowych, 
startujących z Polski, znaj-
dą się całe Bałkany. Starosta 
Andrzej Płonka podkreśla, że 
bezpieczne lotnisko otwiera 

też nowe możliwości dla roz-
szerzenia działalności o kolejne 
branże lotnicze kompleksu na 
granicy Czechowic i Kaniowa. 
Obecnie lotnisko obsługuje 
ok. 25-30 statków powietrz-
nych z grupy General Aviation 
(GA) oraz kilkaset samolotów 

osób i firm, przylatujących do 
regionu w celach biznesowych 
i turystycznych.

Lotnisko w Kaniowie w gmi-
nie Bestwina powstało przed 
dziesięciu laty jako zaczątek 
całego kompleksu przemysłu 
lotniczego. Otrzymało wtedy 

wsparcie z funduszy unijnych 
na rekultywację terenów zdegra-
dowanych, powstało bowiem na 
pokopalnianych hałdach pobli-
skiej „Silesii” w Czechowicach-
-Dziedzicach. Lotnisko z pasem 
startowym, wieżą i czterema 
hangarami rozrosło się w na-

stępnych latach – już na terenie 
Czechowic – do całego kom-
pleksu lotniczego, dziś znanego 
pod nazwą Bielskiego Parku 
Technologicznego Lotnictwa, 
Przedsiębiorczości i Innowacji. 
Mieszczą się tu firmy, związane 
z branżą lotniczą, szkoły pilota-

żu, stacja serwisu lotniczego. Od 
początku zakładano, że lotnisko 
będzie miało kilometrowy pas 
startowy, nie udało się wtedy 
tego jednak zrealizować.

Pas będzie rozbudowany do 
1040 m w kierunku północnym 
w dwóch etapach. Na budowę 
pierwszych 250 m inwestor uzy-
skał już odpowiednie zezwolenia 
i akceptacje, dokończenia proce-
dur z tym związanych dla kolej-
nych ok. stu metrów spodziewa 
się w najbliższym okresie.

Jak dodaje Andrzej Płon-
ka, kompleks lotniczy to 
również teren otwarty na 
nowe inwestycje. Powstał 
więc plan budowy drogi, łą-
czącej ten rejon z dwupasmo-
wą drogą Bielsko-Katowice, 
poza terenami zabudowanymi 
Czechowic-Dziedzic. Staro-
sta dodaje, że zabiega, aby ta 
nowa droga była połączona 
również z planowaną drogą 
ekspresową S1. (Ł)
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Pas startowy zostanie przedłużony na pokopalnianych hałdach.

młOdZI UKRAIŃcy NA POdBESKIdZIU

Na zaproszenie starosty bielskie-
go Andrzeja Płonki na Podbeski-
dzie przyjechała grupa młodzieży 
z partnerskiego powiatu Kicmań 
na Ukrainie.

Licząca 27 osób grupa przyjechała 
do Polski na dwa tygodnie w ramach 
współpracy i wzajemnych kontak-
tów Powiatu Bielskiego z Powiatem 
Kicmań, która nieprzerwanie trwa od 
2001 r. Młodzi ludzie wypoczywali 
na terenie parafii w Skoczowie Po-
górzu, zwiedzali powiat bielski i re-
gion Podbeskidzia, w tym Skrzyczne, 

Klimczok, a także Kraków, Wieliczkę, 
Dom Papieski w Wadowicach, sank-
tuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej. 
Oprócz zwiedzania, młodzi ludzie za-
poznają się także z miejscową kulturą, 
obyczajami, tradycją, historią.

Opiekunem grupy jest ks. Stani-
sław Smolczewski, proboszcz para-
fii w Czerniowcach. Ks. Stanisław 
jest polskim jezuitą, który w 1991 r. 
został skierowany do pracy na Ukra-
inie, najpierw na praktyki, a potem 
już na własną prośbę objął tamtejszą 
parafię. (R)

POWIAT W USTcE
Przez dwa weekendowe dni lipca 

Powiat Bielski promował Podbeski-
dzie nad morzem w Ustce.

Impreza „Bielsko-Biała i Beskidy 
w Ustce”, zorganizowana w pobliżu 
plaży, zgromadziła tysiące wczasowi-
czów. Z estrady płynęła muzyka kapeli 
„Watra” za Szczyrku, ale i kapeli „Po-
Pieronie” z Żywca oraz kapeli „Wa-
łasi”, prezentując całą gamę kultury 
ludowej górali Beskidu Śląskiego i Ży-
wieckiego. Wieczorem zagrał zespół 

„Kamuflaż”. Do zabawy przyłączali 
się wczasowicze i mieszkańcy Ustki.

Impreza „Bielsko-Biała i Beski-
dy w Ustce” została zorganizowana 
już po raz 18. Wspólnie promują się 
na niej miasto Bielsko-Biała, powia-
ty bielski, żywiecki, cieszyński oraz 
Euroregion Beskidy. – Ustka to nad-
morski kurort popularny wśród Pola-
ków z całego kraju. Dlatego bierzemy 
udział w promowaniu naszej Bielskiej 
Ziemi, prezentując to, co mamy najlep-
sze – wyjaśnia starosta bielski Andrzej 
Płonka. (R)
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KLASy dLA AKAdEmII
Tworzenie klas patronackich 
o profilu politechnicznym to jeden 
z punktów umowy o współpracy, 
jaką starosta bielski Andrzej 
Płonka podpisał z prof. Jarosła-
wem Janickim, rektorem bielskiej 
Akademii Techniczno-Humani-
stycznej.

– Współpraca samorządu po-
wiatowego z ATH wpłynie na 

zwiększenie potencjału przemy-
słowego i biznesowego naszego 
regionu. Akademia jest największą 
uczelnią na Podbeskidziu i jedy-
ną, która kształci inżynierów, tak 
bardzo potrzebnych w przemyśle. 
Ale ma w swojej ofercie także inne 
ważne dla gospodarki kierunki. 
Liczę więc, że wspólne działania 
umożliwią młodym ludziom speł-
nienie się zawodowe, najpierw 

poprzez studia, potem pracę w za-
kładach naszego regionu – wyja-
śnia starosta Andrzej Płonka.

Umowa przewiduje m.in. orga-
nizowanie wspólnych konferencji 
i badań, a także przygotowanie 
opracowań, monitorujących roz-
wój i funkcjonowanie regionu. 
Studenci Akademii będą też mie-
li okazję do odbywania praktyk 
zawodowych i dyplomowych 
w Starostwie oraz związanych 
z nim instytucjach.

Jednym z ważnych punktów 
umowy będzie stworzenie patro-
nackiej klasy politechnicznej. – Za-
leży nam, aby taka klasa powstała 
w kompleksie szkół technicznych 
w Czechowicach-Dziedzicach przy 
ul. Traugutta, które podlegają biel-
skiemu starostwu powiatowemu – 
zapowiada starosta. Przygotowania 
do otwarcia takiej klasy w techni-
kum potrwają przez najbliższy rok 
szkolny, aby nauka mogła ruszyć 
we wrześniu 2018 r. Część zajęć 
odbywałaby się z kadrą naukową 
Akademii, uczniowie mieliby też 
okazję uczestniczenia w zajęciach 
w dobrze wyposażonych laborato-
riach bielskiej uczelni.

– Należy wspólnie wypra-
cować model takiego szkolnic-
twa politechnicznego w oparciu 
o uczelnię. Już teraz jednak moż-
na powiedzieć, że takie kierunki 
zdecydowanie zwiększają szanse 
młodych ludzi na rynku pracy – 
dodaje starosta. (Łu)
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umowę o współpracy podpisali prof. Jarosław Janicki w imieniu AtH i Andrzej Płonka 
w imieniu Starostwa Powiatowego.
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Gmina BEStWina

BEZPIEcZNIEJ NA JANOWIcKIEJ
Miesiące wakacyjne to, jak co roku, okres wytężonych prac na drogach. Do końca sierpnia potrwa budowa parkingu przy ul. Podzamcze w Bestwinie,  

trochę dłużej, bo do końca roku – generalny remont odcinka ul. Janowickiej.
Budowa parkingu znacznie 

poprawi organizację gminnych 
imprez na sąsiadującym z par-
kingiem boisku sportowym. 
Na co dzień zaś służyć będzie 
mieszkańcom, którzy w cen-
trum Bestwiny pojawiają się, 
aby zrobić zakupy, czy zała-
twić różne sprawy. – Uporząd-
kowanie parkowania w tym 
ruchliwym miejscu znacznie 
przyczyni się do poprawy 
bezpieczeństwa, zwłaszcza pie-
szych. Wprawdzie nie jeździ 
się tutaj zbyt szybko, ale o po-
trącenie przy cofaniu wcale 
nietrudno – wyjaśnia wójt gmi-
ny Bestwina Artur Beniowski.

W tym miejscu powstaną 42 
miejsca postojowe wyłożone 
brukiem, będzie też wygodny 
i bezpieczny chodnik dla pie-
szych. Zakres robót obejmuje 
budowę drogi manewrowej, 
muru oporowego, ogrodzenia 
i kanalizacji deszczowej. Jak do 
tej pory wykonano kanalizację, 
podbudowę i mur, trwają prace 

brukarskie. Choć terminarz prze-
widuje zakończenie pod koniec 
wakacji, wójt, patrząc na postęp 
prac, liczy, że uda się parking 
oddać do użytku już w połowie 
sierpnia. Budżet gminy na inwe-
stycję wyda 300 tys. zł.

Dużą poprawę bezpie-
czeństwa odczują zwłaszcza 
piesi mieszkańcy Bestwiny 
i Janowic, gdy zakończy się 
przebudowa odcinka ul. Jano-
wickiej w Bestwinie. Przypo-
mnijmy, że liczący ponad 1,2 

km fragment drogi z bielskiego 
Hałcnowa przez Janowice do 
centrum Bestwiny ma liczne 
zakręty, jezdnia jest stosun-
kowo wąska, brakuje przy 
niej chodników. Szczególnie 
w okresie jesienno-zimowym, 

gdy zmrok zapada wcześniej, 
piesi muszą bardzo uważać na 
nadjeżdżające samochody. – 
Zapewnienie bezpieczeństwa 
pieszych na Janowickiej to 
najważniejsza sprawa do zała-
twienia, ale trzeba rozwiązać 
również problem wód opa-
dowych i samej nawierzchni. 
Dlatego zabiegałem o pozyska-
nie pieniędzy z zewnętrznych 
źródeł finansowania – wyjaśnia 
Artur Beniowski.

Całość prac, z budową ka-
nalizacji deszczowej i chod-
nikami, a także przebudową 

nawierzchni, pochłonie ponad 
1,6 mln zł, z czego 63 proc, 
pochodzić będzie z unijnego 
Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich, na resztę kwo-
ty dorzucą się gmina Bestwina 
i bielskie Starostwo Powiato-
we, które jest administrato-
rem drogi.

Modernizacja potrwa do 
końca roku, wójt Beniowski 
liczy, że kolejnym etapem bę-
dzie budowa ronda „przy pie-
karni”, a więc na ruchliwym 
skrzyżowaniu ul. Janowickiej 
z Krakowską. (Łu)

REWIA ORKIESTR dęTych
Po raz trzynasty w Kaniowie w so-

botę 24 czerwca zorganizowana została 
Międzygminna Rewia Orkiestr Dętych.

Rewię rozpoczął przemarsz uczestni-
ków wzdłuż ul. Batalionów Chłopskich 
na tereny rekreacyjne w Kaniowie, to-
warzyszyły im rzesze widzów. Przed 
estradą orkiestry dały wspólny koncert, 
a potem na scenie każdy z zespołów 
zaprezentował swój własny repertuar. 
– Nasza rewia nie ma charakteru kon-
kursu, to raczej przegląd nastawiony na 
wspólną zabawę przy muzyce – wyja-
śnia wójt gminy Artur Beniowski, który 
uczestnikom wręczył okolicznościowe 
nagrody. Podkreśla, że po prezentacjach 
wszyscy wspólnie się bawią podczas fe-
stynu, na którym w tym roku wystąpiła 
m.in. kapela „Ondraszki” ze Szczyrku, 
a do zabawy tanecznej zaprosił zespół 
„Puls Music” z sąsiednich Dankowic.

– Orkiestry dęte stanowią ważną 
część naszej tradycji, od wielu dekad 
towarzyszą naszym gminnym spotka-
niom w plenerze. Rewia umożliwia 

różnym zespołom zaprezentowanie 
szerokiej publiczności tego, co mają 
najciekawsze w swoim repertuarze – 
dodaje wójt. Dlatego orkiestry często 
grają standardy, klasyczne przeboje, 
dużo muzyki filmowej, „evergreeny”.

– Nasza gminna orkiestra współ-
pracuje z zespołem z Tarnowskich 
Gór, uczestniczy w ich imprezie, więc 
ta orkiestra jest z nami co roku. A od 
kilku lat także mażoretki z Hecznaro-
wic, które wprowadziły ruch do naszej 
rewii – dodaje wójt. Organizatorzy 
starają się jednak, aby co roku podczas 
rewii prezentowały się nieco inne ze-
społy. W tym roku wzięły w niej udział: 
Orkiestra Dęta z Osieka, Młodzieżo-
wa Orkiestra Dęta z Kóz, Tarnogórska 
Orkiestra Dęta z Tarnowskich Gór, 
Mażoretki „Nemezis” z pobliskich 
Hecznarowic oraz gospodarze – Orkie-
stra Dęta Gminy Bestwina z siedzibą 
w Kaniowie, która wraz z Gminnym 
Ośrodkiem Kultury w Bestwinie jest or-
ganizatorem Rewii Orkiestr Dętych. (Ł)

mAGAZyN NA KRyZyS

Przy strażnicy OSP w Ka-
niowie budowany jest duży ma-
gazyn z myślą o zgromadzeniu 
sprzętu przeciwpożarowego, 
a przede wszystkim przeciwpo-
wodziowego, jakim dysponują 
gminne jednostki strażackie.

– Lokalizacja nie zosta-
ła wskazana przypadkowo, 
to bowiem Kaniów, którego 
skrajem przepływa Wisła, naj-
bardziej narażony jest na falę 
powodziową – wyjaśnia wójt 
gminy Bestwina Artur Be-
niowski. Jednostka z Kaniowa 
w razie wypadków kierowana 
jest również w rejon czecho-
wickiej kopalni i lotniska. Przy 
lokalizacji wzięto również pod 
uwagę to, że tutejsza jednostka 
OSP specjalizuje się w ratow-
nictwie wodnym i jest dobrze 
przygotowana do działań prze-
ciwpowodziowych, na dodatek 
miejsce jest łatwo dostępne, 

każdy mieszkaniec bez trudu 
tutaj trafi.

Rozpoznawalność miejsca 
może mieć duże znaczenie 
w sytuacjach kryzysowych przy 
zagrożeniu powodzią. W maga-
zynie będą bowiem zgromadzo-
ne worki na piasek oraz rękawy, 
po napełnieniu piaskiem służące 
jako wały przeciwpowodziowe. 
Wydzielony zostanie tutaj rów-
nież specjalny boks, w którym 
gromadzony będzie piasek do 
wykorzystania w podobnych za-
grożeniach.

Prace budowlane już się 
rozpoczęły, został wylany 
fundament, wkrótce będą wy-
murowane ściany z pustaków. 
Inwestycja ma kosztować 
ok. 150 tys. zł, z czego część 
pochodzi z pokopalnianych 
funduszy na usuwanie szkód 
górniczych. Magazyn będzie 
gotowy do końca roku. (Ł)

mUZEUm  
dLA SENIORóW

Muzeum Regionalne im. ks. Zyg-
munta Bubaka w Bestwinie zaprasza 
seniorów na codzienne spotkania. Do 
niedawna Muzeum organizowało ta-
kie spotkania raz w tygodniu, przyjęło 
się, że są to niedziele po zakończeniu 
mszy świętej w sąsiadującym z kościo-
łem Muzeum.

– Dla seniorów takie spotkania 
w gronie osób o podobnych doświad-
czeniach życiowych i w podobnej sytu-
acji, stanowią bardzo atrakcyjną formę 
spędzenia czasu – wyjaśnia wójt gmi-
ny Artur Beniowski. Uczestnicy mieli 
okazję porozmawiać ze sobą, podzielić 
się spostrzeżeniami, wysłuchać rad, nie 
tylko zresztą ze strony rówieśników, ale 
np. księży, którzy w takiej nieoficjalnej 
atmosferze spotkania udzielali ducho-
wego wsparcia.

– Wyraźnie widać, że takie spotka-
nia bardzo angażują tę część naszej 
gminnej społeczności. Dlatego posta-
nowiliśmy organizować je częściej, li-
cząc też, że przyłączy się więcej osób, 
oferując naszej lokalnej wspólnocie 
swoje bezcenne doświadczenie. Mam 
nadzieję, że dzięki temu żaden senior 
nie poczuje się odsunięty na margines 
życia naszej lokalnej wspólnoty miesz-
kańców – dodaje wójt.

Spotkania odbywają się obecnie 
codziennie od poniedziałku do soboty 
o godz. 7.30, w niedzielę o 9. Organi-
zacja w tym miejscu umożliwia uczest-
nikom zapoznanie się także z bogatą 
ofertą Muzeum, lekcjami regionalnymi, 
wystawami, czy spotkaniami historycz-
nymi. (Ł)
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ul. Janowicka zyska chodnik dla podniesienia bezpieczeństwa pieszych.

Wójt Artrur Beniowski na skarpie przy ul. Podzamczej, zagospodarowanej teraz na parking.
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Budowany magazyn przy strażnicy OSP w kaniowie ułatwi działania w 
wypadku zagrożenia przeciwpowodziowego.
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cORAZ WIęcEJ PLAcóW ZABAW
Jeszcze w tym roku w sołectwach gminy Jasienica powstanie pięć nowych placów zabaw.  

Kolejne planowane są na przyszły rok.

Place zabaw powstaną 
niebawem w Iłownicy przy 
szkole, w Bierach przy ul. 
Olszowej, Międzyrzeczu Dol-
nym przy boisku, w Grodź-
cu przy strażnicy OSP oraz 
w Wieszczętach, również 
przy strażnicy. Będą to ko-
lejne place zabaw na terenie 
gminy Jasienica, do tej pory 
powstało osiem wolnostoją-
cych oraz przy każdej szkole, 
co daje łącznie dwadzieścia 
takich miejsc.

Na zbudowanie w tym 
roku pięciu nowych placów 
zabaw został już ogłoszony 
przetarg. Według kosztory-

su ich wartość wyniesie ok. 
470 tys. zł, należy jednak 
uwzględnić, że na pokrycie 
64 procent ostatecznej kwo-
ty wójt uzyskał dofinanso-
wanie z Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich. Każdy 
będzie składał się z dużego 
zestawu do zabawy, kilku do-
datkowych urządzeń, a także 
z dwóch urządzeń siłowni 
zewnętrznej. Podłoże pod 
urządzeniami będzie pokryte 
specjalną, bezpieczną matą, 
przez którą będzie przera-
stać trawa.

Przygotowane są projekty 
na budowę kolejnych placów 

zabaw, ich rozpoczęcie zależy 
od uzyskanego dofinansowa-
nia z funduszy pomocowych. 
Wkrótce zostanie złożony 
wniosek o 85 proc. dofinan-
sowania z Programu Opera-
cyjnego „Ryby” na budowę 
placów zabaw w Iłownicy 
przy strażnicy OSP, na Farzy-
nie w Jasienicy oraz moderni-
zację istniejącego placu przy 
sołtysówce w Międzyrzeczu 
Górnym. Być może uda się 
także uzyskać dofinansowanie 
z projektów transgranicznych 
do budowy placów zabaw 
w Bielowicku oraz przy szkole 
w Mazańcowicach. (R)

Gmina jaSiEnica

JANUSZ PIERZyNA,
wójt gminy Jasienica:

to miejsca odpoczynku dla 
mieszk ańców naszej  gmi-
ny, spotkań z rówieśnikami, 
ale także inwestycje służące 
właściwemu rozwojowi fi-
zycznemu dzieci. Zależy nam, 
aby podobnie bezpieczne i z 
atrakcyjnymi urządzeniami 
place zabaw istniały w tych 
rejonach wszystkich sołectw, 
gdzie mieszka szczególnie 
dużo młodych rodzin z dziećmi.
trzeba pamiętać, że jeste-
śmy rozległą gminą i stale 
rozwijającą się, przyby wa 
nam mieszkańców, zwłasz-
cza młodych, głównie rodzin 
z małymi dziećmi. to przede 
wszystkim właśnie z myślą 
o nich chcemy w ybudować 
place zabaw w najróżniej-
szych miejscach naszej gmi-
ny. Dlatego też będzie ich 
stale przybywać. W tym celu 
wykorzystujemy możliwości, 
jakie stwarzają fundusze po-
mocowe w różnych formach, 
czy na rozwój obszarów po-
zamiejskich, czy regionów 
przygranicznych.

SPRZEdANA PIĄTA dZIAłKA

Kwotę ponad 1,8 mln zł 
zapłaci prywatny przedsię-
biorca z Bielska za kolejną 
działkę w Jasienickiej Ni-
skoemisyjnej Strefie Ekono-
micznej.

Przetarg odbył się w po-
niedziałek 19 czerwca, po 
dokonaniu wpłaty dokładnie 
1 813 516,20 zł i dopełnieniu 
formalności działka została 
notarialnie sprzedana nabyw-
cy. Grunt ma powierzchnię 
1,3517 ha, co oznacza, że zo-
stała sprzedana po cenie 109 
zł netto za mkw. (134 zł brut-
to). Działka ma bezpośredni 
dostęp do infrastruktury 
technicznej, zlokalizowanej 
wzdłuż oświetlonej drogi 
gminnej: sieci teletechnicz-
nej, kanalizacji deszczowej 
i sanitarnej oraz wodociągu. 
Działka może zostać za-
gospodarowana z przezna-
czeniem m.in. na obiekty 
produkcyjne, składy, maga-
zyny, pod zabudowę usługo-
wą, czy handel.

Przypomnijmy, że 71 ha 
gruntów, stanowiących łączny 
areał Strefy, został zakupiony 
z budżetu gminy Jasienica za 
1,3 mln zł. Po zakończeniu 
transakcji sprzedaży piątej 
działki za dotychczasowe 
grunty, obejmujące łączną po-
wierzchnię 8,8803 ha, Gmina 
Jasienica uzyskała w sumie 
blisko 12 mln zł brutto.

– Piąta sprzedana działka 
w ciągu dwóch lat oznacza 
dla Gminy Jasienica kolej-
ne wpływy. Jak więc widać, 
zrealizowanie inwestycji 
Jasienickiej Niskoemisyjnej 
Strefy Ekonomicznej było 
bardzo dobrym pomysłem 
i potrzebnym dla gospodarki 
tak naszej gminy, jak i całe-
go regionu. To cieszy tym 
bardziej, że w dalszym cią-
gu inwestorzy interesują się 
zakupem kolejnych gruntów 
– mówi wójt gminy Jasienica 
Janusz Pierzyna z satysfakcją 
patrząc na historię powstania 
tej strefy. (uGJ)

SKWER I fONTANNA

Jeszcze w tym roku skwer 
koło Urzędu Gminy w Jasie-
nicy zostanie estetycznie za-
gospodarowany z pieniędzy 
przeznaczonych na rozwój 
obszarów transgranicznych.

Z funduszy mikroprojek-
tów dla Euroregionu Śląsk 
Cieszyński – Tesinske Slez-
sko powstanie m.in. fontan-
na z wodą solankową z dużą 
zawartością jodu. – To repre-
zentacyjna część naszej gmi-
ny, wielu gości, odwiedzając 
Urząd, przechodzi obok tego 
miejsca. Dlatego zależy nam, 
aby było estetyczne, a jedno-
cześnie, aby służyło odpoczyn-
kowi wszystkich mieszkańców 
naszej gminy – wyjaśnia wójt 
Janusz Pierzyna.

Już wiosną w obrębie 
skweru znaczna część nad-

miernie wybujałych zarośli 
została usunięta, została też 
doprowadzona instalacja 
wodna. Dzięki temu teraz 
na tej powierzchni będzie 
można znacznie powiększyć 
istniejący kameralny zielony 
zakątek przy skrzyżowaniu. 
Powstaną tutaj ścieżki space-
rowe z kostki brukowej, staną 
ławeczki i tablice z informa-
cjami o gminie, wszystko 
będzie zatopione w zieleni 
i roślinach ozdobnych, które 
zostaną nasadzone.

Główną atrakcją będzie 
jednak fontanna, zbudowana 
z użyciem bloków kamien-
nych. Popłynie nią jednak 
nie woda, lecz solanka, jaką 
wydobywa się w naszym re-
gionie, w Zabłociu, przynależ-
nym do gminy Strumień. (R)

Nasadzenie nowej zieleni na skwerze odizoluje go od ruchliwej drogi.

Fo
to

: M
at

er
ia

ły
 u

g 
ja

sie
ni

ca

Fo
to

: M
at

er
ia

ły
 u

g 
ja

sie
ni

ca

W pierwszej kolejności place zabaw powstawały przy gminnych szkołach, teraz będą stawiane również w innych 
miejscach sołectw.

RUSZyłA PRZEBUdOWA ZdROWOTNEJ
Dojazdowa droga do Ośrod-
ka Zdrowia zostanie wy-
remontowana.  Trwają 
również prace nad poprawą 
nawierzchni Punktu Selek-
tywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych w Jasienicy.

Ul. Zdrowotna prowadzi od 
skrzyżowania przy Urzędzie 
Gminy do Ośrodka Zdrowia, 
wcześniej skręca się na par-
king przy aptece, a dalej do-
jeżdża do Komisariatu Policji 
oraz do cmentarza i kościoła 
ewangelickiego. – Popra-
wa stanu technicznego dróg 
w tym rejonie znacznie więc 
ułatwi dojazd do tego uczęsz-
czanego miejsca naszej gminy 
– wyjaśnia wójt Janusz Pie-
rzyna.

Ulica przede wszystkim 
na zwężonym obecnie od-
cinku zostanie poszerzona 
do 6 metrów, co sprawi, że 

cała osiągnie równą szero-
kość, ułatwiającą zwłaszcza 
wjazd i wyjazd na skrzyżo-
wanie. Prace obejmą również 
stabilizację podbudowy na 
odcinku prowadzącym do 
cmentarza. Cała ulica, włącz-

nie z odcinkiem na cmentarz, 
a także parking przy aptece 
zyska też nową nakładkę as-
faltową.

Prace zostaną zakończone 
do końca lipca. Do tego czasu 
w tym rejonie mogą pojawić 

się utrudnienia, związane z re-
montem drogi.

Jednocześnie trwa remont 
placu PSZOK-u, który ma 
zakończyć się jeszcze w lip-
cu. Zakres prac przewiduje 
uzupełnienie podbudowy 
i utwardzenie powierzchni 
placu w tych miejscach, gdzie 
obecnie go brakuje. Po doko-
naniu stabilizacji podbudowy 
plac zostanie pokryty warstwą 
asfaltu na powierzchni 2,13 
tys. mkw.

Całość prac kosztuje 153 
tys. zł. W trakcie remontu 
przywożone do segregacji od-
pady należy składać na sąsied-
nim placu.

Warto dodać, że wkrót-
ce zostanie zlecony również 
projekt przebudowy drogi 
do PSZOK, tak aby dojazd 
uzyskał znormalizowaną sze-
rokość 5 m na całej swej dłu-
gości. (R)
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Remont ul. Zdrowotnej ułatwi dojazd do ośrodka zdrowia, policji i cmen-
tarza ewangelickiego w Jasienicy.
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WłASNE mETEO
Automatyczna stacja meteorologiczna została zamontowana na maszcie przy Szkole Podstawowej  

nr 1 w Jaworzu. Dzięki niej mieszkańcy będą wiedzieć, jak bardzo w ich miejscowości powietrze  

bywa zanieczyszczone.

Stacja meteorologiczna 
mierzy typowe parametry, 
takie jak wilgotność, tempe-
ratura, kierunek i siła wiatru, 
ciśnienie, wielkość opadów. 
Jak jednak podkreśla wójt 
Jaworza Radosław Ostałkie-
wicz, ważnymi wskaźnika-
mi, jakie stacja monitoruje, 
są również stężenia pyłów 
PM 10 i PM 2,5, a więc te, 
świadczące o zanieczyszcze-
niu powietrza, wywołanego 
spalaniem złej jakości paliwa: 
najgorszych gatunków węgla, 
a nawet śmieci.

Co ważne, stacja automa-
tycznie upublicznia wyniki 
na stronie CzysteJaworze.

pl. – To nowo uruchomiona 
strona, na której publikujemy 
informacje dotyczące wszyst-
kich dziedzin, związanych 
z ochroną środowiska w na-
szej miejscowości i regionie, 
nie tylko powietrzem. Na po-
czątku roku, po alarmujących 
informacjach o zanieczysz-
czeniu powietrza, pojawiło 
się duże zainteresowanie ze 
strony mieszkańców tą tema-
tyką. Mamy nadzieję, że stacja 
będzie miała korzystny wpływ 
na zaangażowanie w działania 
na rzecz ekologii i ten zapał 
do dokonania zmian nie osłab-
nie – wyjaśnia wójt Ostałkie-
wicz.

Jak dodaje, uświadomienie 
sobie problemu zanieczyszcze-
nia powietrza to pierwszy krok 
do dokonania zmian, m.in. 
systemowej wymiany kotłów 
centralnego ogrzewania na te-
renie gminy. Podobnie jak inne 
samorządy, Jaworze już w tym 
roku rozpoczyna przygotowa-
nia do dofinansowania wymia-
ny kotłów. Gmina sporządza 
ankiety, które po wypełnieniu 
przez mieszkańców pozwolą 
opracować szczegóły projektu. 
Wójt liczy, że dzięki wsparciu 
Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospo-

darki Wodnej w Katowicach 
w 2018 r. w Jaworzu zostanie 
wymienionych 40 kotłów, a w 
dwóch następnych latach – po 
30. Piece będzie można wy-
mienić wyłącznie na węglowe 
5. klasy – przy dofinansowaniu 
nie większym niż 40 procent – 
oraz gazowe, które otrzymają 
60 proc. dofinansowania.

To pierwsza stacja me-
teorologiczna w Jaworzu, 
kosztowała 5,5 tys. zł. Wójt 
Ostałkiewicz zamierza jednak, 
aby w przyszłości pojawiły się 
w innych miejscach kolejne 
dwie. (Łu)

Gmina jaWorZE

RAdOSłAW  
OSTAłKIEWIcZ,
wójt gminy Jaworze:

Nie mamy co do tego wątpliwości, że w 
okresie grzewczym nad Jaworzem po-
jawia się smog. Zależało nam jednak, 
abyśmy znali rzeczywistą skalę tego 
zjawiska. Najbliższa stacja pomiaru 
znajduje się bowiem w Bielsku, a więc 
działa w zupełnie innych warunkach, niż te panujące w Jaworzu.
Stały nadzór nad tym, jaki jest stan powietrza, pozwala nam jeszcze 
bardziej uzmysłowić sobie, że trzeba podjąć skuteczne kroki w walce 
z zanieczyszczeniem powietrza. Ostatni sezon grzewczy był pod tym 
względem wyjątkowy, bo wiele osób dostrzegło problem w swoim 
najbliższym otoczeniu i nabrało przekonania do potrzeby dokonania 
zmian. im więcej osób wśród naszych mieszkańców tym się autentycznie 
przejmuje, tym większe szanse, że w przeciągu najbliższych lat uda nam 
się skutecznie zaradzić temu problemowi.
Jako gmina będziemy w tym pomagać, dofinansowując wymianę sta-
rych kotłów. liczę, że przybliży nas to do uzyskania statusu uzdrowiska, 
a przede wszystkim zapewni zdrowe powietrze w każdej porze roku.
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Przyszkolna stacja meteo informuje o pogodzie i zanieczyszczeniu 
powietrza.

mARATON SZTUKI
Latem jaworzański amfite-
atr nieustannie tętni życiem. 
Jedną z imprez, jakie tu zor-
ganizowało Stowarzyszenie 
Miłośników Sztuki w Ja-
worzu, był doroczny Mara-
ton Sztuki.

Stowarzyszenie imprezę 
organizuje zawsze w pierwszy 
weekend lipca. Oprócz wysta-
wionych gotowych już wyro-
bów rękodzieła artystycznego, 
nieodłącznym elementem Ma-
ratonu są liczne warsztaty, do 
prowadzenia których organiza-
torzy zapraszają artystów i gru-
py twórcze z różnych dziedzin 
sztuki. – Każdy ma szansę zna-
leźć tutaj coś dla siebie, wybór 
jest ogromny. Co szczególnie 
cieszy, przy wspólnej twórczo-
ści społeczność naszej miejsco-
wości ma okazję do integracji, 
mieszkańcy poznają bliższych 

i dalszych sąsiadów – wyjaśnia 
Anna Skotnicka-Nędzka, wice-
wójt Jaworza, stała bywalczyni 
Maratonów Sztuki. Sama wy-
brała warsztaty sutaszu, czyli 
wyrabiania biżuterii z korali-
ków i wykonała bransoletę.

W tym roku wśród pro-
pozycji znalazła się rzeźba 
w kamieniu, sutasz, witraż, 
druciarstwo artystyczne, wy-
rób zapachowych mydełek, 
kwiaty z foamiranu, cerami-
ka na kole garncarskim oraz 
szkliwienie. Najmłodsi mieli 
okazję do zrobienia zabawek 
z recyklingu lub malowania 
na koszulkach.

Maraton Sztuki to plene-
rowa impreza Stowarzyszenia 
Miłośników Sztuki w Jaworzu 
odbywająca się raz w roku. 
Jak jednak podkreśla wice-
wójt gminy, Stowarzyszenie 
spotyka się i pracuje twórczo 

przez cały rok, stale zaprasza-
jąc do artystycznych działań 
mieszkańców Jaworza i to 
całymi rodzinami. – Szcze-
gólnie w okresach przedświą-
tecznych organizuje wspólne 
przygotowanie kartek, jajek, 

czy ozdób choinkowych. Wi-
dać wtedy przy pracy różne 
pokolenia, bo często dziad-
kowie przychodzą z wnuka-
mi, aby razem coś ciekawego 
wykonać – dodaje Anna Skot-
nicka-Nędzka. (Łu)
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KINO PRZEZ cAłE LATO
To już trzecie lato z ki-

nem na świeżym powietrzu. 
– Pomysł się przyjął i cieszy 
sporym zainteresowaniem, 
dlatego chcemy, aby pod-
czas tych wakacji letniego 
kina w naszym jaworzań-
skim amfiteatrze było więcej 
– mówi wójt Jaworza Rado-
sław Ostałkiewicz.

W poprzednich latach fil-
my pojawiały się w wybrane 
weekendy wakacji. – Zale-
żało nam, aby zapropono-
wać mieszkańcom wspólne 
spędzanie letnich wieczo-
rów w wolne od pracy dni. 
Spodobało się, więc spró-
bujemy częściej – wyjaśnia 
wójt. W porównaniu z po-
przednimi sezonami filmy 
będą emitowane częściej, 
za to po jednym w wybrany 
wieczór – co drugi piątek 
przez całe lato licząc od 14 
lipca, a więc jeszcze 28 lipca, 
11 i 25 sierpnia oraz 15 i 29 

września. Seanse rozpoczy-
nają się o godzinie 21, a we 
wrześniu, gdy zmrok zapa-
dać będzie wcześniej – już 
o godz. 20.

Jakie filmy zostaną wy-
świetlone – to pozostaje 
okryte lekką tajemnicą. Jed-
nym z powodów jest to, że 
zgłoszeni widzowie sami 
wskazują film spośród kilku 
propozycji. Ale jest też drugi 
powód. – Licencja, na pod-
stawie której możemy filmy 
emitować w amfiteatrze, nie 
pozwala ujawniać w dużym 
kręgu ich tytułów. Możemy 
to robić w grupie zamknię-
tej na przykład na Facebooku 
i zapraszam tam wszystkich 
zainteresowanych – doda-
je Radosław Ostałkiewicz. 
Zainteresowani powinni się 
kontaktować przez profil 
Ośrodka Promocji Gminy 
Jaworze: www.facebook.
com/kulturajaworze. (R)

KONKURS dLA PRZySZłych 
ARchITEKTóW

Blisko setka studentów 
architektury włączyła się 
w przygotowanie koncepcji 
zagospodarowania terenów 
w Jaworzu.

Studenci wzięli udział 
w konkursie, przygotowa-
nym przez Jaworze wspólnie 
z Katedrą Teorii, Projekto-
wania i Historii Architektu-
ry Wydziału Architektury 
Politechniki Śląskiej w Gli-
wicach. Ich zadaniem było 
opracowanie koncepcji ar-
chitektonicznej dwóch klu-
czowych miejsc w Jaworzu 
– terenu naprzeciw Urzę-
du Gminy oraz fragmentu 
Parku Zdrojowego, tuż za 
dawnym budynkiem admini-
stracji Uzdrowiska Jaworze. 
Ogółem wpłynęło 39 prac, 
przygotowanych przez dwu-
osobowe grupy studentów.

– Cieszy mnie, że przy-
szłych architektów w naszym 
regionie udało się zaintere-
sować przestrzenią urbani-
styczną Jaworza. Mieliśmy 
nadzieję, że spojrzą niesza-
blonowo na naszą gminę, 
dostrzegą coś nowego, co 
będzie można wykorzystać 

w najbliższych latach, za-
stanawiając się nad zago-
spodarowaniem publicznej 
przestrzeni. I rzeczywiście, 
pojawiły się bardzo ciekawe 
pomysły – mówi wójt Jawo-
rza Radosław Ostałkiewicz, 
który był jednym z członków 
jury konkursowego.

Przyszli architekci za-
proponowali m.in. wyko-
rzystanie przestrzeni Parku 
Zdrojowego na miejsce dla 
kameralnych spotkań kul-
turalnych, np. koncertów, 
których atmosfery nie moż-
na byłoby przekazać w du-
żym, istniejącym amfiteatrze. 
Inną z cennych podpowiedzi 
urbanistycznych, było płynne 
wpisanie przyszłej przestrze-
ni balneoterapii, a więc kom-
pleksu basenów z leczniczą 
wodą, w podgórski krajobraz 
z wykorzystaniem materia-
łów naturalnych.

Wszystkie prace w paź-
dzierniku zostaną zaprezen-
towane w Jaworzu, przy 
okazji odbędzie się dyskusja 
na temat rozwoju miejscowo-
ści oraz polityki zagospoda-
rowania przestrzennego. (Łu)
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POSTERUNEK JUż OTWARTy
Od 1 lipca w wyremontowanym budynku przy ulicy Szkolnej 5 w Kozach rozpoczął działalność 

Posterunek Policji.

Otwarcie placówki poprze-
dziły kilkumiesięczne prace, 
jakie wykonano w całym bu-
dynku. Ze środków własnych 
gminy przeznaczono na ten 
cel ok. 650 tys. zł. Przygo-
towano dzięki temu głównie 
pomieszczenia na potrzeby 
posterunku wraz z jego wypo-
sażeniem w konieczny sprzęt. 
Kompleksowa modernizacja 
objęła również część, w której 
mieści się sąsiadujący z nim 
magazyn firmy Stamadrew. 
Ponadto powstały tu ogólno-
dostępne toalety oraz pokój dla 
matki z dzieckiem, które czyn-
ne będą przy okazji gminnych 
wydarzeń, czy dni targowych.

Sam posterunek w Kozach 
zajmuje wprawdzie niedużą po-
wierzchnię 75 mkw., ale został 
tak zaplanowany, aby zmieściły 
się w nim niezbędne pomiesz-
czenia, w tym umożliwiające 
rozmowę w odosobnieniu. 
Otwarty jest codziennie w go-
dzinach od 6 do 22. Obowiązki 
pełni tu siedmiu policjantów, 
a kierownikiem placówki zo-
stał starszy aspirant Roman 
Szybiak. Zgodnie z zawartym 
w ub.roku listem intencyjnym 
wszystkie etaty finansowane 

są ze środków Komendy Wo-
jewódzkiej Policji. Z kolei kwo-
tę 8 tys. zł gmina zabezpieczyła 

dla policjantów na patrole po-
nadnormatywne w okresie wa-
kacyjnym, co już od kilku lat 

przynosi w Kozach pozytywne 
rezultaty dla bezpieczeństwa 
mieszkańców. (MA)

Gmina koZY

KRZySZTOf  
fIAłKOWSKI, 
wójt gminy kozy:

W ostatnich latach podej-
mowaliśmy szczególnie in-
tensywne starania, aby w 
jeszcze większym stopniu 
zadbać o komfort i bezpie-
czeństwo naszych mieszkańców. Stąd dążenia do 
utworzenia posterunku na terenie gminy. Zdawaliśmy 
sobie doskonale sprawę z tego, że taka stacjonarna 

placówka jest w kozach potrzebna. Jestem więc bardzo 
zadowolony z jej uruchomienia i mam przekonanie, że 
pracujący tu policjanci będą mieli dobre warunki, aby 
skutecznie służyć na rzecz koziańskiej społeczności.
Posterunek nie powstałby jednak bez wsparcia i 
zaangażowania wielu osób. Słowa podziękowania 
za bardzo owocną współpracę kieruję więc pod adre-
sem zastępcy śląskiego komendanta wojewódzkiego 
policji Piotra kuci, komendanta miejskiego policji w 
Bielsku-Białej Dariusza Matusiaka oraz dotychcza-
sowego komendanta komisariatu w kobiernicach 
Jacka Śliwki.

KAPSUłA cZASU W PRZEdSZKOLU
Prace, przygotowane przez 
dzieci w wieku przedszkol-
nym, trafiły do specjalnej 
kapsuły czasu, która zo-
stała następnie wmurowa-
na w powstającym obecnie 
w Kozach budynku przed-
szkola.

Najmłodsi mieszkańcy 
gminy Kozy do wydarzenia, 
jakie odbyło się we wtorek 
27 czerwca, przygotowali 
się starannie. Podczas zajęć 
w Przedszkolu Publicznym 
własnoręcznie wykonali pra-
ce, ukazujące widziane ich 
oczami obiekty, krajobrazy 
i ważne miejsca w Kozach. 
Wszystko po to, by zamknąć 
je w kapsule czasu i umie-
ścić w posadzce nowo bu-
dowanego przedszkola przy 
ulicy Akacjowej. – To taka 
tradycja, która zachowała 
się w kulturze europejskiej. 
W przyszłości po upływie 
wielu lat kolejne młode po-
kolenie kozian będzie mogło 
zobaczyć, jak ich gmina wy-

glądała kiedyś – mówi wójt 
gminy Krzysztof Fiałkowski.

Inwestycja, zmierzająca do 
powstania drugiego Publiczne-
go Przedszkola na terenie Kóz, 
przebiega zgodnie z planem. 
Bryła obiektu została już posta-
wiona, aktualnie trwają prace 
związane m.in. z ociepleniem 
budynku oraz wykończeniem 
wewnątrz. Przedszkole zosta-
nie oddane do użytku w przy-

szłym roku, a od września 2018 
r. dzieci rozpoczną tu zajęcia. 
Jak podkreśla Krzysztof Fiał-
kowski, to jedna z inwestycji 
o kluczowym znaczeniu dla 
koziańskiej społeczności. – Po-
trzeby w tym zakresie są bar-
dzo duże. Mając do dyspozycji 
tylko miejsca w istniejących 
obecnie placówkach dzieci nie 
miałyby szans, aby się pomie-
ścić – uważa wójt. (M)

młOdZI Z TALENTEm I PASJĄ

Dziesięcioro artystów 
z Kóz zostało wyróżnionych 
w tegorocznej edycji Promo-
cji Młodych Talentów, która 
wpisała się już na stałe do 
kalendarza gminnych wyda-
rzeń kulturalnych.

Również w tym roku 
wyłonienie, a w dalszej ko-
lejności wspieranie uzdolnio-
nej artystycznie młodzieży, 
uznano za główne przesłanie 
wydarzenia. Twórcy mieli 
okazję zaprezentować swo-
je talenty 19 i 20 czerwca 
w Domu Kultury w Kozach. 
Dorota Frączyk, Katarzyna 

Komędera, Jakub Stanclik, 
Adrian Jaśkowiec i Marcin 
Puchała wykazali się umie-
jętnościami gry na trąbce. 
Z kolei Anna Dudziak i Nata-
lia Nitecka potwierdziły duże 
możliwości wokalne. Dawid 
Harat znakomicie zagrał na 
syntezatorze, Justyna Bożek 
przygotowała prezentację 
swoich fotografii, a Monika 
Magiera przedstawiła własną 
twórczość malarską i fotogra-
ficzną.

Jury złożone z fachowców 
w różnych dziedzinach arty-
stycznych podkreśliło wysoki 

poziom, jednogłośnie wyróż-
niając zarazem i nagradzając 
wsparciem warsztatowym 
wszystkich młodych arty-
stów. Ma to przyczynić się 
do rozwoju ich talentów i cią-
głego doskonalenia nabytych 
już umiejętności.

Podczas uroczystego 
ogłoszenia wyników, na któ-
re wszyscy zainteresowani 
przybyli do Pałacu Czeczów, 
wyemitowany został film 
„Winogrona”, autorstwa innej 
młodej i wszechstronnie uta-
lentowanej kozianki Natalii 
Gajowniczek. (ReD)

ABSOLUTORIUm  
BEZ SPRZEcIWU

Na sesji  29 czerwca 
Rada Gminy Kozy udzie-
liła wójtowi Krzysztofowi 
Fiałkowskiemu absoluto-
rium za wykonanie budże-
tu za 2016 rok. Wcześniej 
sprawozdanie złożone przez 
wójta pozytywnie zaopi-
niowały Regionalna Izba 
Obrachunkowa oraz komi-
sja rewizyjna.

We wspomnianej sesji 
uczestniczyło 11 radnych, 
10 z nich zagłosowało za 
absolutorium, jeden głos 
był wstrzymujący. – Dzię-
kuję Radzie Gminy za 
udzielone absolutorium, bo 
jest ono dowodem zaufania 
i potwierdzenia słuszności 
podejmowanych przez nas 
działań na rzecz Kóz – wy-
jaśnia wójt gminy Krzysz-
tof Fiałkowski.

Zakładany budżet wy-
niósł po stronie dochodów 
41 482 000 zł, zaś wydat-
ków 42 668 000. W planie 
przewidziano deficyt budże-
towy w kwocie 1 186 000 
zł, który zamierzono pokryć 
przychodami pochodzącymi 
z emisji obligacji komunal-
nych. W wyniku wprowa-
dzonych zmian na podstawie 
uchwał Rady Gminy i zarzą-
dzeń wójta budżet na koniec 

ub.roku osiągnął poziom 
dochodów 51 522 383,62 
zł oraz wydatków 50 937 
133,62 zł, co oznacza uzy-
skanie nadwyżki rzędu 585 
250 zł. – Ubiegłoroczny bu-
dżet był ostatnim momentem 
na przygotowanie się do 
realizacji kluczowych dla 
gminy inwestycji. Przepro-
wadzenie zadań zawartych 
w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej wymaga zaan-
gażowania dziesiątek milio-
nów złotych i na taki czas 
chciałem przygotować nasz 
budżet. Pragnę podkreślić, 
że kolejny rok z rzędu udało 
się wypracować nadwyżkę 
budżetową, którą przezna-
czyliśmy na spłatę wcześniej 
zaciągniętych zobowiązań – 
mówi wójt Fiałkowski.

Jak dodaje, malejący 
poziom zadłużenia gminy 
został zauważony przez 
Regionalną Izbę Obrachun-
kową, o czym wspomniano 
w opinii z wykonania budże-
tu za miniony rok. Na koniec 
2016 r. zadłużenie stanowiło 
zaledwie 24,40 proc. docho-
dów, podczas gdy w latach 
poprzednich było to 39,70 
proc. w roku 2015, 47,85 
proc. w roku 2014, a 54,83 
proc. w 2013 r. (RAF)
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W nowym Posterunku Policji w kozach służbę pełni m.in. starszy aspirant Sebastian Harężak.
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W historycznej chwili wmurowania kapsuły czasu dzieciom towarzyszyli 
radni, przedstawiciele urzędu Gminy oraz opiekunowie przedszkolni.
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Promocja Młodych talentów co roku ma na celu wsparcie uzdolnionych artystów z gminy kozy.

EuropEjski Fundusz rolny na rzEcz rozwoju obszarów wiEjskich: Europa inwEstująca w obszary wiEjskiE
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ORyGINALNy ROWER PRZyWITA KOLARZy

Wyjątkowy pomysł, za-
powiadający kolarski wyścig 
Tour de Pologne i jego prze-
jazd przez gminę Wilamowice, 
zrealizowano na boisku LKS 
Wilamowiczanka. Członkowie 
Zespołu Regionalnego „Wila-
mowice”, mażoretki z zespołu 
„Gracja” ze Starej Wsi oraz 
podopieczni klubu sportowe-
go z Wilamowic utworzyli 

„żywy” rower, który następnie 
ukazano okolicznościowym 
spotem, wykonanymi za po-
mocą ujęć z lotu ptaka.

W tak oryginalny sposób 
gmina skierowała zaproszenie 
dla swoich mieszkańców na 
prestiżowe wydarzenie sporto-
we. Największy wyścig kolar-
ski w Polsce w poniedziałek 31 
lipca zawita na Podbeskidzie. 

Gmina Wilamowice będzie 
pierwszą witającą uczestników 
w powiecie bielskim. Około 
godziny 16.30 przewidziany 
jest przejazd peletonu przez 
Zasole Bielańskie, następnie 
zaś Wilamowice i Pisarzo-
wice, skąd kolarze wjadą do 
Bielska-Białej, a później do 
Bystrej, Mesznej, Buczkowic 
i Szczyrku. (R)

STRAżE  
NOWOcZESNE

Nowy samochód trafi w sierpniu do podziału bojowego Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Wilamowicach. To kolejna jednostka strażacka w gminie, która 

rozwija się przy istotnym wsparciu samorządu.

Strażacy z Wilamowic 
w sobotę 26 sierpnia będą 
mieli swoje wyjątkowe świę-
to – tutejsza Ochotnicza Straż 
Pożarna obchodzi w tym roku 
imponujący jubileusz 130-le-
cia istnienia. Uroczystość 
rozpocznie się o godzinie 
15 mszą świętą w kościele 
w Wilamowicach. Jednym 
z najważniejszych punktów 
imprezy będzie poświęcenie 
i przekazanie jednostce nowe-
go pojazdu. Lekki samochód 
ratowniczo-gaśniczy marki 
Opel Movano zakupiony zo-

stał na potrzeby zadań bojo-
wych straży. Kosztował 200 
tys. zł, na tę kwotę złożył 
się wkład z budżetu gminy 
w wysokości 100 tys. zł oraz 
równomiernie przeznaczo-
ne środki rzędu 50 tys. zł 
z Urzędu Marszałkowskiego 
i Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Katowicach. 
Jednostka dysponuje także, 
zakupionym przed kilku laty, 
ciężkim wozem bojowym.

OSP z Wilamowic jest ko-
lejną jednostką strażacką z pię-

ciu w gminie, jaka doczekała 
się nowego wozu na przestrze-
ni ostatnich lat. Przed rokiem 
samochód bojowy przekazano 
OSP w Dankowicach, wcze-
śniej zaś strażakom z Pisarzo-
wic, Starej Wsi i Hecznarowic. 
Wszystkie jednostki mają już 
swoją uznaną renomę i liczne 
osiągnięcia. Nie brakuje im 
więc ochotników, dla przykładu 
straż w Hecznarowicach liczy 
aż 120 członków. W komplecie 
przynależą też do Krajowego 
Systemu Ratowniczo-Gaśni-
czego. (MAN)

Gmina WilamoWicE

PROmESA  
NA dROGę
Dzięki pozyskaniu środków 
finansowych przez gminę 
jeszcze w tym roku przepro-
wadzony zostanie drugi etap 
modernizacji ulicy Ogrodo-
wej w Wilamowicach.

Ulica ma duże znaczenie 
w tej części Wilamowic. Jest 
drogą dojazdową do licznych 
przedsiębiorstw, w tym także 
piekarni, ale również budyn-
ków mieszkalnych. Znajdują 
się tu ponadto działki, prze-
znaczone pod budownictwo 
domów jednorodzinnych.

Remont ul. Ogrodowej 
rozpoczął się w ub.roku. 
W pierwszym etapie zada-
nia przebudowano odcinek 
o długości ponad 300 me-
trów. Gmina czyniła jednak 
starania, by inwestycję kon-

tynuować. Stało się to moż-
liwe po przyznaniu środków 
z tzw. powodziówek, a więc 
puli Ministerstwa Spraw We-
wnętrznych i Administracji 
na usuwanie skutków klęsk 
żywiołowych. Promesa na 
drugi etap to 826 tys. zł, co 
umożliwi modernizację ko-
lejnych przeszło 500 m drogi.

Co istotne, przewidzia-
ne prace obejmą nie tylko 

remont samej nawierzchni 
asfaltowej. – Poszerzony 
zostanie przepust na rzece 
Wilamówce, aby w przy-
szłości nie dochodziło tu do 
żadnych podtopień. Popra-
wę odczują więc mieszkają-
cy bezpośrednio przy ulicy 
Ogrodowej, ale i na obszarze 
nieco szerszym – wyjaśnia 
zastępca burmistrza Stani-
sław Gawlik. (M)

120 LAT W PISARZOWIcAch

W sobotę 1 lipca jubi-
leusz 120-lecia świętowała 
Ochotnicza Straż Pożarna 
w Pisarzowicach. Gości zgro-
madzonych przed strażnicą 
powitał prezes Tadeusz Łaś. 
Następnie przemarszem wraz 
z pocztami sztandarowymi 
z zaprzyjaźnionych miejsco-
wości udano się do kościoła 
na mszę świętą, by stąd po-
wrócić do siedziby OSP. Tu 
odbył się uroczysty apel, wrę-
czenie odznaczeń i wyróżnień, 
przemówienia zaproszonych 
gości oraz defilada kompanii 

pieszej i zmotoryzowanej. Po 
doniosłych uroczystościach 
wszyscy zostali ugoszczeni 
posiłkiem, który przygoto-
wały panie z Koła Gospodyń 
Wiejskich w Pisarzowicach. 
Do późnych godzin wieczor-
nych świętowano jubileusz 
na obiektach Ludowego Klu-
bu Sportowego.

H i s t o r i a  j e d n o s t k i 
z Pisarzowic rozpoczęła 
się w 1907 roku, kiedy to 
wybudowano remizę stra-
żacką z drewnianą wieżą. 
Cztery lata później uroczy-

ście poświęcono sztandar, 
który zachował się po cza-
sy współczesne. W latach 
okupacji remiza w dużym 
stopniu została zniszczona, 
a sprzęt zdewastowany, ale 
w roku 1955 rozpoczęto bu-
dowę nowego obiektu, od-
danego do użytku w 1964 
r. Dalsze przebudowy i mo-
dernizacje przeprowadzane 
były w następnych latach. 
Niezależnie od działalno-
ści strażaków ochotników 
założono przy OSP również 
orkiestrę dętą. (R)

liczna jednostka strażacka z Wilamowic, świętująca w tym roku okazały jubileusz, już wkrótce doczeka się 
nowego pojazdu ratowniczo-gaśniczego.

Fo
to

: a
rc

h.
 M

go
k w

iLa
M

ow
ice

mARIAN TRELA,  
burmistrz Wilamowic:

konsekwentnie realizujemy 
działania zmierzające do 
wzbogacania podziału bo-
jowego naszych jednostek 
strażackich. Środki własne 
gminy przeznaczamy mię-
dzy innymi na doposażenie strażaków w nowoczesny 
sprzęt, czy zakup samochodów. Staramy się, aby były 
to pojazdy nowe, a jednocześnie miały odpowiednio 
wysoki standard. to gwarancja, że przez lata będą słu-
żyły dobrze, przede wszystkim na rzecz bezpieczeństwa 

całej społeczności gminy Wilamowice. Pamiętamy, że 
rola strażaków ochotników jest nie do przecenienia. 
Pomagają wszystkim bezinteresownie przy okazji róż-
nych wypadków losowych, a nasi mieszkańcy czują, że 
mogą na nich liczyć w każdej takiej sytuacji.
Jako samorząd od lat skutecznie pozyskujemy środki, 
bez których sfinansowanie zakupu tak potrzebnych, 
lecz i kosztowanych pojazdów, a poszerzających zasób 
naszych jednostek, nie byłoby możliwe. Doceniamy 
przychylność Zarządu Wojewódzkiego Państwowej 
Straży Pożarnej w katowicach, bo to w ślad za tym 
wsparciem przekazywane są niezbędne fundusze dla 
naszych jednostek.

Już 120 lat ma Ochotnicza Straż Pożarna w Pisarzowicach, która swoją uroczystość obchodziła 1 lipca.
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Gmina kontynuuje przeprowadzony już częściowo w ub.roku remont ulicy 
Ogrodowej w Wilamowicach.
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EkoloGia

KOLEJNE RURy  
dO WymIANy

Rozpoczyna się trzeci, ostatni etap wymiany przestarzałych rur wodociągowych sieci  

w Kaniowie w gminie Bestwina.

Prace obejmą przede 
wszystkim wymianę azbe-
stowej sieci wodociągowej 
na sieć z rur PE wraz z wy-
mianą przyłączy do budyn-
ków. Jak podkreśla wójt 
gminy Bestwina Artur Be-
niowski, same rury, mimo 
że wytworzone z materia-
łów z azbestu, nie stanowią 
zagrożenia dla zdrowia, czy 
życia mieszkańców, bo-
wiem szkodliwe związki do 
organizmu człowieka mu-
szą przeniknąć przez wdy-
chanie, co w tym wypadku 
nie ma miejsca.  – Tym 
niemniej materiały, z ja-
kich zostały wytworzone 
rury, okazały się nietrwałe 
i w wielu miejscach uległy 
uszkodzeniu, powodując 
znaczne straty w wodzie – 
mówi wójt.

Dlatego gmina Bestwi-
na sukcesywnie wymienia 
kolejne fragmenty sieci 
wodociągowej. Prace, roz-
poczęte w ub.roku, zostały 
zaplanowane na kilka lat, 
szybko jednak okazało się, 
że dzięki dofinansowaniu 

z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Katowi-
cach można je przyspieszyć 
i po wykonaniu pierwszego 
etapu, rozpoczęto realizację 
kolejnego. – Mieliśmy przy-
gotowaną dokumentację tego 
II etapu. Toteż, gdy okazało 
się, że I etap nie będzie tak 
kosztowny, jak początkowo 
sądziliśmy, przeanalizowa-
liśmy sytuację finansową 

i przystąpiliśmy do kolejnej 
fazy – wyjaśnia wójt Be-
niowski.

Mając za sobą dwa etapy, 
gmina Bestwina postanowiła 
od razu dokończyć zadanie, 
jako etap trzeci, już w 2017 
r., także przy wsparciu fi-
nansowym z WFOŚiGW. 
Całe zadanie kosztować bę-
dzie ok. 800 tys. zł, z czego 
połowa będzie pochodzić 
z pożyczek, zaciągniętych 

na projekty proekologiczne, 
a następnie umorzone przez 
Fundusz. – Dzięki temu cała 
stara sieć w Kaniowie zosta-
nie wymieniona do końca 
roku. Liczymy, że zastoso-
wana teraz technologia, wy-
korzystująca rury z tworzyw 
sztucznych, wytrzymujących 
wysokie ciśnienia, pozwoli 
na bezawaryjną pracę wodo-
ciągów przez długie lata – 
dodaje Artur Beniowski. (Ł)

PIKNIK Z EKOLOGIĄ
Przez dwa dni na przybyłych 
na Piknik Ekologiczno-Leśny 
w Wiśle czekały liczne i nie-
codzienne atrakcje.

W organizację wydarzenia, 
będącego wspólną inicjatywą 
Nadleśnictwa Wisła, Kół Ło-
wieckich Jarząbek, Głuszec, 
Istebna i Olza, włączyło się 
w kolejnej edycji miasto Wi-
sła, dzięki czemu możliwe 
było przeprowadzenie Pikniku 
w Amfiteatrze im. Stanisława 
Hadyny. Odbył się tu pokaz 

sokolniczy, ale również wa-
bienia zwierzyny, wzbogaco-
ny dodatkowo o naśladowanie 
odgłosów zwierząt. Mnóstwo 
osób odwiedziło pobliskie sta-
nowiska edukacyjne i eventy 
ekologiczne, zainteresowanie 
towarzyszyło zwłaszcza samo-
dzielnemu wyrobowi medali 
z drewna.

Piknik posłużył ponadto na 
prezentację niedawno otwar-
tego Gospodarstwa Pszczelar-
skiego Lasów Państwowych 

Nadleśnictwa Wisła, które 
usytuowane jest w Jaworzyn-
ce. Zaprzyjaźnione Nadleśnic-
twa Kobiór, Węgierska Górka 
i Katowice zadbały o przed-
stawienie hodowli żubrów 
przy okazji układania dużych 
puzzli, przybliżenie tematyki 
pszczelarskiej oraz populary-
zację drewna poprzez wspólne 
skręcanie budek dla ptaków. 
W konkursach rozdano setki 
gadżetów edukacyjnych, po-
wstałych głównie z drewna. 
Można było również odwie-
dzić stoisko z grzybami i po-
słuchać ciekawych opowiadań 

grzyboznawcy Justyna Kołka. 
zaś edukatorzy przeprowadzali 
rozmowy z osobami zaintere-
sowanymi prowadzoną przez 
leśników gospodarką leśną.

W Wiśle wystąpiły m.in. 
Zespół Reprezentacyjny Sy-
gnalistów Myśliwskich Re-
gionalnej Dyrekcji Lasów 
Państwowych w Katowicach 
oraz Zespół Śpiewaczy „Kwi-
czoły”. W trakcie koncerto-
wania wręczono nagrody dla 
dzieci, biorących udział w kon-
kursie plastycznym „Las to 
piękne miejsce, w którym nie 
śmiecę”. (M)

dOfINANSOWANIE  
NA WAKAcyJNE WyJAZdy

Wojewódzki  Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Katowicach 
przeznaczył również w tym 
roku duże środki na dofinan-
sowanie profilaktyki zdrowot-
nej dzieci.

Jednym z elementów takie-
go wsparcia w okresie wakacji 
i ferii są wyjazdy na zielone 
szkoły dzieci, zamieszkałych 
na obszarach, na których wy-
stępują znaczne przekroczenia 
standardów jakości środowi-
ska. Wyjazdy organizowane 
są głównie do miejscowości 
nadmorskich, ale także miejsc 
bogatych w przyrodę na tere-
nie województwa śląskiego, 
zaś sporadycznie także w inne 
regiony kraju.

Tylko w tym roku Woje-
wódzki Fundusz Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach przeznaczył na 
dofinansowanie profilaktyki 
zdrowotnej dzieci środki rzę-
du 5,5 mln zł. Dzięki temu 

blisko 10 tys. dzieci objętych 
zostanie programem edukacji 
ekologicznej lub programem 
regionalnej edukacji przyrod-
niczej i ekologicznej, w tym na 
zabiegi profilaktyczno-leczni-
cze, zajęcia sportowe, wzbo-
gacone wyżywienie zgodne 
z programem żywieniowym 
ustalonym przez dietetyka, 
bilety wstępu do muzeów, 
parków narodowych, opłatę 
przewodnika, prelekcje pro-
ekologiczne, zakup nagród 
w konkursach ekologicznych, 
czy zakup materiałów plastycz-
nych.

Jak informują w katowic-
kim Funduszu, wyjazd musi 
być zorganizowany do miej-
scowości czystej ekologicznie, 
zgodnie z opinią odpowied-
niego inspektoratu ochrony 
środowiska o stanie czystości 
ekologicznej miejscowości. 
Dofinansowaniu podlegają 
wyłącznie wyjazdy realizo-
wane na terenie kraju. (ReD)

W czerwcu przedstawiciele mediów zaproszeni zostali do Ośrodka Har-
cerskiego w bielskiej dzielnicy Wapienica, gdzie przebywały dzieci objęte 
wsparciem z katowickiego Funduszu.

Własne ujęcie w zalewach pożwirowych sprawia, że w gminie Bestwina mieszkańcy mają w kranach czystą wodę.
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Dla uczestników tegorocznego Pikniku ekologiczno-leśnego przygotowano 
atrakcje, w tym warsztaty wyrobu z drewna.
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325 goli
w minionym sezonie Podbeskidzkiej Ligi Amatorskiej 
Piłki Ręcznej dziewcząt zdobyły szczypiornistki bystra 
Team, które tym samym obroniły tytuł najlepszej drużyny 
w regionie. Po kolejne z rzędu mistrzostwo ekipa z 
bystrej sięgnęła podczas turnieju w Węgierskiej Górce, 
pokonując m.in. po zaciętej rywalizacji 10:9, liczące na ich 
zdetronizowanie zawodniczki UKS Jedynka Łodygowice, 
ostatecznie drugie w ligowej tabeli. Jak stwierdził 
zadowolony trener bystrzanek Marcin Węgrzyn, jego 
podopieczne dokonały wyczynu historycznego, o który 
łatwo nie było, ale osiągnięcie to dostarczyło ogromnej 
radości.

 SPort

KIBIcóW ZBIóRKA NA REKSIA
Siatkarski BKS Profi Credit jako pierwszy klub sportowy w regionie rozpoczął akcję crowdfundingową. 

Zaangażowanie kibiców może sprawić, że oficjalną maskotką drużyny siatkarek zostanie Reksio.

Crowdfunding to interne-
towe zbieranie pieniędzy od 
ludzi zainteresowanych udzie-
leniem wsparcia na określony 
cel. Pionierską w naszym re-
gionie akcję „Wszystkie łapy 
na parkiet” bielski klub ogłosił 
początkiem lipca. Jej celem jest 
zebranie kwoty 12 tys. zł, która 
pozwoli na stworzenie klubo-
wej maskotki Reksia, jednego 
z najbardziej rozpoznawalnych 
symboli miasta Bielska-Białej. 
– Crowdfunding staje się coraz 
bardziej popularną formą inte-
growania społeczności wokół 
projektów. Przedsięwzięcie jest 
w takim przypadku finansowa-
ne poprzez dużą liczbę drob-
nych, jednorazowych wpłat, 
co jednocześnie prowadzi do 
większego zainteresowania 
projektem – wyjaśniają przed-
stawiciele marketingu w biel-
skim klubie.

Organizatorzy przedsię-
wzięcia podkreślają, że w za-
mian za wsparcie akcji każdy 
kibic, który dołączy do niej, 
otrzyma nagrodę z puli przy-
gotowanej specjalnie na tę 
okazję. Oprócz gadżetów, 
karnetów i innych klubowych 
pamiątek do wyboru są między 
innymi tak nietypowe i atrak-
cyjne formy, jak wspólny 
trening z bielskim zespołem, 
kolacja z wybraną siatkarką, 
udział w sesji zdjęciowej do 
nowego kalendarza, czy wi-
zyta Reksia na urodzinach. – 

Dodatkowo imię i nazwisko 
każdego, kto weźmie udział 
w akcji, zostanie wypisane na 
koszulce, w którą będzie ubra-
ny Reksio – mówi koordyna-
tor akcji Adrian Sajdak z BKS 
Profi Credit.

W klubie liczą, że wspól-
nym wysiłkiem maskotka ze-
społu już niebawem pojawi się 
przy okazji meczów bielszcza-
nek w nowym sezonie. Tylko 
do połowy lipca udało się 
uzbierać przeszło 2 tys. zł, ale 
przekazania środków dokony-
wać można jeszcze do 5 wrze-

śnia br. – Marzeniem każdego 
klubu jest posiadanie maskotki, 
która może być bliska kibicom 
i ich dzieciom, ale też miastu 
czy regionowi, skąd wywodzi 
się klub. Mamy szansę, aby 
Reksio dołączył do drużyny 
siatkarek – zauważa prezes 
klubu Andrzej Pyć.

Jak przyznaje, wybór Rek-
sia na potencjalną maskotkę 
nie jest przypadkowy. – To 
legendarny symbol Bielska-
-Białej, znany daleko poza 
granicami miasta. Pamiętamy 
doskonale, że Reksio promował 

wychowanie poprzez sport, co 
było zresztą zamysłem pomy-
słodawcy psiaka Lechosława 
Marszałka. Stąd odcinek pod 
tytułem „Reksio sportowiec”, 
w którym bohater bajki świet-
nie pływał, biegał, rywalizował 
w ping-ponga, wędrował po 
górach, a w odcinku „Reksio 
i Paw” grał nawet w siatkówkę 
balonem – przypomina sternik 
siatkarskiego klubu.

Do akcji można przyłączyć 
się odwiedzając stronę: http://
www.fans4club.com/pl-rek-
sio. (RAF)

Przyjmująca siatkarskiej reprezentacji Polski i BkS Profi credit emilia Mucha to jedna z zawodniczek promujących 
wśród kibiców akcję crowdfundingową „Wszystkie łapy na parkiet”.
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PUchAR dO cZEchOWIc

Zwycięstwem młodych 
piłkarzy UMKS Trójka 
Czechowice-Dziedzice 
zakończył się rozegrany 
w kolejnej odsłonie dorocz-
ny Turniej Football Project 
o Puchar Wójta Gminy Ja-
sienica Janusza Pierzyny.

Dwanaście drużyn zło-
żonych z młodych piłka-
rzy wystąpiło w niedzielę 
18 czerwca na murawie 
boiska Drzewiarza w tur-
nieju, który, organizowany 
przez działającą w Jasieni-
cy szkółkę Football Project, 
zyskał już swoją renomę. 
– Nasze obiekty sportowe 
przez lata doprowadzali-
śmy do wysokiego pozio-
mu technicznego przede 
wszystkim właśnie z my-
ślą o młodych mieszkań-
cach Jasienicy i regionu. 
Cieszę się, że dzieci i mło-

dzież mogą rozgrywać tu-
taj turnieje, szlifując swoje 
umiejętności, oswajając się 
z walką o piłkę na boisku, 
widownią, czy trawiastą 
murawą.  W przysz ło -
ści będą się dzielić swo-
im talentem, występując 
w „dorosłych” drużynach, 
przynosząc radość kibicom 
– wyjaśnia wójt Jasienicy 
Janusz Pierzyna.

Gospodarze wystawili 
w turnieju dwie drużyny – 
piłkarzy z roczników 2007 
i 2008. Oprócz nich wystar-
towały zespoły z Rudzicy, 
a także Bielska-Białej, Cze-
chowic-Dziedzic, Jaworza, 
Brennej i Żor. Najlepsi 
okazali się młodzi piłkarze 
przywdziewający barwy 
UMKS Trójka Czechowice-
-Dziedzice i to oni odebrali 
okazały puchar. (ReD)
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ZłOTA PO KOZIAŃSKU
Młodzi sportowcy z Kóz – 
skacząca wzwyż Justyna Ko-
nior i siatkarz Radosław Gil 
– sięgnęli tego lata po kolejne 
wartościowe sukcesy.

Kozianka Justyna Konior 
już w maju zademonstrowała 
wysoką formę. W ogólnopol-
skim czempionacie Akademic-
kich Związków Sportowych 
w Łodzi sięgnęła po miejsce 
na najniższym stopniu podium. 
Tydzień później z tego samego 
miasta wyjechała ze srebrnym 
medalem Akademickich Mi-
strzostw Polski.

Starty te były dobrym pro-
gnostykiem przed Młodzieżo-
wymi Mistrzostwami Polski do 
lat 23, w których początkiem 
lipca zawodniczka z Kóz ode-
grała kluczową rolę. Podczas 
rywalizacji w Suwałkach zdo-
była tytuł najlepszej skoczkini, 
a przy okazji ustanowiła w tym 

sezonie swój indywidualny 
rekord życiowy, pokonując 
poprzeczkę zawieszoną na 
wysokości 180 cm.

Siatkarz Radosław Gil se-
zon ligowy zakończył z brązo-
wym medalem rozgrywek Plus 
Ligi w zespole Jastrzębskiego 
Węgla. Imprezą najistotniejszą 

w tym roku dla 20-latka były 
jednak juniorskie Mistrzostwa 
Świata w barwach reprezen-
tacji Polski. Biało-czerwoni 
z kozianinem w składzie wy-
grali podczas turnieju w Cze-
chach wszystkie mecze, a tym 
samym na ich szyjach zawisły 
złote medale.

Największy z dotychczaso-
wych sukcesów siatkarskich 
ucieszył młodego zawodni-
ka, występującego na pozy-
cji rozgrywającego. – Były 
duże emocje i niesamowita, 
szczera radość. Kiedy stoi 
się na najwyższym stopniu 
podium, słuchając Mazurka 
Dąbrowskiego, odczucia są 
niesamowite – mówi Gil. Jak 
dodaje, jego marzeniem jest 
gra w reprezentacji seniorów 
i w tym kierunku zamierza 
podążać. – Jeśli moje umie-
jętności będą na tyle wysokie, 
że dostrzeże je trener dorosłej 
reprezentacji, to z przyjemno-
ścią pojawię się na zgrupo-
waniu i będę walczył o swoje 
miejsce w składzie. Obecnie 
jednak liczą się dla mnie naj-
bliższe rozgrywki – zauważa 
siatkarz z Kóz, który nadcho-
dzący sezon 2017/2018 spędzi 
w klubie ze Słowenii. (M)
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W konkurencji skoku wzwyż Justyna konior od kilku lat odnosi sukcesy. 
Nie tak dawno została młodzieżową mistrzynią Polski.
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JUBILEUSZOWy SOKół
Ludowy Klub Sportowy Sokół 
w Hecznarowicach tego lata fe-
tował 25-lecie swojego istnienia.

Uroczystość na obiektach 
sportowych w Hecznarowicach 
zgromadziła wielu gości – przed-
stawicieli władz samorządowych 
i powiatowych, sympatyków oraz 
sponsorów klubu, jak również jego 
obecnych i dawnych zawodników, 
a także działaczy. Wszyscy przy-
byli po to, aby na ręce prezesa klu-
bu Jerzego Merty złożyć gratulacje 
i podziękowania za dotychczaso-
wą działalność, przede wszystkim 
w zakresie promowania piłki noż-
nej w gminie. Życzenia dalszych 
sukcesów przekazali m.in. bur-
mistrz Wilamowic Marian Trela 
wraz z przewodniczącym Rady 
Miejskiej Stanisławem Nyczem, 
wręczając okolicznościową ta-
bliczkę. W imieniu starosty biel-
skiego Andrzeja Płonki życzenia 
przekazał radny powiatowy Jerzy 
Kubik, dziękując za trud wycho-
wawczy, zaangażowanie i wielkie 
oddanie dla działalności sportowej. 
Pamiątkowe puchary przekazali 
prezes podokręgu Bielsko-Biała 
Roman Kubieniec oraz prezes LKS 
Pionier Pisarzowice Jerzy Wróbel, 
z kolei prezes LKS Pasjonat Dan-
kowice Andrzej Sadlok wręczył 
piłki. Nie zabrakło podziękowań 
dla zasłużonych działaczy i spor-
towców, którzy przyczynili się do 
rozwoju klubu. Imprezie towarzy-
szyły również występy artystyczne 
oraz turnieje piłki nożnej żaków, 
trampkarzy i seniorów.

LKS Sokół Hecznarowice 
założony został w 1992 r. z ini-

cjatywy i dzięki zaangażowaniu 
mieszkańców Hecznarowic: 
Antoniego Tatonia, Stanisła-
wa Płonki i Tadeusza Wójcika, 
którego wybrano na pierwszego 
prezesa. Przybliżający gościom 
historię LKS Sokół jego wice-
prezes Maciej Formas przypo-
mniał, że gdy klub rozpoczynał 
działalność nie posiadał nawet 
szatni, a zawodnicy przebierali 
się w starym autobusie. Gospo-
darzem i trenerem był wówczas 
Piotr Kwaśniewski, a następnie 
nieżyjący już Eugeniusz Pudeł-
ko, którzy stroje zawodników 
prali w domach. We własnym 
zakresie i wspólnymi siłami za-
inicjowano też budowę szatni. 
W roku 1996, dzięki staraniom 
kilku osób i wsparciu Urzędu 
Gminy w Wilamowicach, bu-
dynek przygotowano w stanie 
surowym i pokryto dachem. 
Po pracach wykończeniowych 

w 2002 r. szatnia została osta-
tecznie oddana do użytku.

Drużyna piłkarska w barwach 
Sokoła rozpoczęła występy w pod-
okręgu Oświęcim w klasie B, uzy-
skując w sezonie 1996/1997 awans 
na wyższy szczebel. Po zmianach 
administracyjnych w 2000 roku 
drużyna została przyłączona do 
podokręgu Bielsko-Biała. Szybko 
swą obecność zaznaczyła awan-
sem do ligi okręgowej, w której 
grała przez jeden sezon. Pecho-
wym dla klubu z Hecznarowic 
okazał się sezon 2012/2013, gdy 
zespół nie dokończył rozgrywek ze 
względów organizacyjnych. Rok 
później zgłosił się do rywalizacji 
w klasie B bielskiego podokręgu, 
wieńcząc ostatni sezon kolejnym 
w historii klubu awansem. Jedno-
cześnie przez lata prowadzono pra-
cę z młodzieżą, Sokół posiada tym 
samym zespoły w wieku juniora 
oraz trampkarza. (MA)

SPort

SPORTOWE WSPARcIE
Szósta edycja Święta Sportu w Kaniowie przyniosła wiele inicjatyw dających satysfakcję jego uczestnikom, pozwoliła także uzbierać pokaźną kwotę  

na rzecz młodych mieszkańców Kaniowa – Karolinki i Roberta.

– Poprzez swoją radość, 
śpiew, tańce i aktywność 
sportową, a także niezbędne 
wsparcie materialne dołącza-
my się do pomocy w leczeniu 
tej dwójki dzieci z naszego so-
łectwa – tymi słowami prezes 
LKS Przełom Grzegorz Wie-
czorek oficjalnie rozpoczął 
charytatywną imprezę, zorga-
nizowaną przez klub z Kanio-
wa w sobotę 1 lipca.

Od wczesnych godzin po-
rannych trwały rozgrywki 
w ramach piłkarskich turnie-
jów skrzatów i młodzików. 
Nagrody dla dzieci z Kaniowa 
oraz okolicznych miejscowo-
ści zostały ufundowane przez 
Urząd Gminy w Bestwinie. 
Następnie zagrały drużyny 
Ochotniczej Straży Pożarnej 

z Kaniowa oraz przedsta-
wiciele i przyjaciele klubu. 
Emocje sportowe na murawie 
zakończyła konfrontacja dru-
żyn Zagłębia Dąbrowskiego 
i Concordii Knurów.

Charytatywnemu wyda-
rzeniu towarzyszyło wiele 
innych atrakcji. Zadbano 
o animacje dla dzieci, którym 
malowano twarze. Zaproszo-
no je również do uczestnictwa 
w grach i zabawach, jazdy na 
quadach, czy skorzystania 
ze zjeżdżalni i dmuchanego 
zamku. Ponadto nie zabrakło 
stoiska z loterią fantową oraz 
rzeczami używanymi. Z za-
interesowaniem uczestnicy 
sportowego święta podziwiali 
motocyklistów oraz pokazy 
zumby i samoobrony. Kilka 

utworów zaśpiewała woka-
listka z Kaniowa Sara Ochal.

Można było zjeść tradycyj-
ną pajdę ze smalcem, o co za-
dbały panie z tutejszego Koła 
Gospodyń Wiejskich. Uwagę 
wszystkich przykuły licytacje 
tortu z logo Przełomu, który 
ostatecznie znalazł właściciela 
za kwotę 550 zł, czy koszulki 
klubowej z Wisły Kraków Ma-
cieja Sadloka, nabytej za 450 zł. 
Na sam koniec wystąpił zespół 
muzyczny „Fortis” z Kostko-
wic, który zabawiał uczestni-
ków do późnych godzin.

Już po zakończeniu VI 
Święta Sportu organizatorzy 
poinformowali o zebraniu 
ponad 15 tys. zł, które prze-
kazano rodzicom Karolinki 
i Roberta. (M)
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Rywalizacja młodych piłkarzy była jednym z wydarzeń sportowego święta w kaniowie.
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Jubileusz 25-lecia Sokoła Hecznarowice był doskonałą okazją do złożenia 
gratulacji za dotychczasową działalność klubu.

KOLARSKIE śWIęTO W REGIONIE
74. edycji wyścigu kolarskiego Tour 

de Pologne, który do naszego regionu 
zawita w poniedziałek 31 lipca, będą 
towarzyszyły atrakcje, jakie zosta-
ną zorganizowane w Bielsku-Białej 
i Szczyrku.

Szczególnie ciekawie zapowiada się 
dzień z kolarskim świętem w Szczyr-
ku. O godzinie 15 z okolic Amfiteatru 
„Skalite” ruszy Nutella Mini Tour de 
Pologne Puchar Młodzików, prze-
znaczony dla młodych miłośników 
kolarstwa, zarówno dziewczyn, jak 
i chłopców w wieku od 8 do 14 lat. 
Uczestnicy będą mieli do pokonania 
trasę długości 1,9 km na Orle Gniazdo, 
czyli tam, gdzie usytuowana zostanie 
również meta głównego wyścigu. Na 
placu św. Jakuba przez cały dzień funk-
cjonować będzie miasteczko rowerowe 
z wieloma atrakcjami.

Około godz. 17 przewidziany jest 
przyjazd kolarskiego peletonu do 
Szczyrku, tu również w godzinach 
wieczornych etap finiszuje po powro-
cie z Wisły. Od godz. 13.30 zamknię-
ta będzie główna droga na odcinku ze 
Skalitego do Salmopolu, a także ulice 
Górska i Wrzosowa, którymi kolarze 
wjadą na metę. – Zapraszamy wszyst-
kich do przybycia do Szczyrku i kibico-
wania kolarzom. Wyścig zapowiada się 

bardzo ciekawie, a emocji na trasie na 
pewno nie zabraknie. Zwłaszcza finisz 
na Orlim Gnieździe będzie miał swoją 
wyjątkową atmosferę – rekomenduje 
burmistrz Szczyrku Antoni Byrdy.

Miasteczko kolarskie zorganizowa-
ne zostanie także od godz. 10 na placu 
Chrobrego w Bielsku-Białej. Przewi-
dziano tu m.in. tor przeszkód z kon-
kurencjami dla dzieci, mini-wyścig 
rowerowy dla najmłodszych, pokazy 
akrobatyczne na rowerze oraz liczne 
zabawy i animacje. W Bielsku umiejsco-
wiono tzw. lotną premię na skrzyżowa-
niu ulic 3 Maja, Wzgórze i Zamkowej. 
Przejazd peletonu przez miasto przewi-
dywany jest ok. godz. 16.30. (M)

ETAP NUmER 3 TOUR dE POLOGNE 
W tegorocznej edycji wystartuje 31 lipca z Jaworzna. kolarze pokonają łącznie 161 km. Na 
teren powiatu bielskiego wjadą po godz. 16 w Zasolu Bielańskim w gminie Wilamowice, skąd 
trasa poprowadzi do Bielska-Białej, Bystrej, Mesznej, Buczkowic i Szczyrku. Przewiduje się, że 
najwięcej do powiedzenia będą mieli specjaliści od jazdy po wzniesieniach. czeka ich m.in. 
walka na czterech górskich premiach i kategorii – po dwa razy peleton będzie podjeżdżał pod 
Salmopol i Zameczek. – Nie mniej widowiskowy będzie finisz, rodem z największych światowych 
tourów. Po kilkuset metrach podjazdu i mecie pod hotelem „Orle Gniazdo” w Szczyrku wyścig 
może mieć nowego lidera – zapowiadają etap organizatorzy. W 74. edycji narodowego wyścigu 
na starcie w krakowie stanie 154 kolarzy z 22 ekip. Gwiazdą touru będzie mistrz świata Peter 
Sagan, który przed sześcioma laty w rywalizacji dookoła Polski triumfował.
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InspIrujemy nauką!

GALA Z WyRóżNIENIAmI
IV Gala Klasy Okręgowej „Futbolowe Asy Beskidów”, zorganizowana wspólnie przez portal SportoweBeskidy.pl i Beskidzki Okręgowy Związek Piłki Nożnej, 

uroczyście podsumowała piłkarski sezon 2016/2017 w beskidzkim regionie.
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Wzorem poprzednich lat portal SportoweBeskidy.pl przyznał nagrodę specjalną, którą doceniono zasługi i pamięć 
zmarłego w kwietniu działacza sportowego Sławomira Wojtulewskiego.

Statuetki „Futbolowych Asów” przyznano w kilku kategoriach, honorując najlepszych piłkarzy, trenerów i drużyny 
minionych rozgrywek ligi okręgowej.

Młody zawodnik Pasjonata Dankowice Błażej cięciel uznany został 
odkryciem poprzedniego sezonu.

Galę uświetniła swoim występem mieszkanka Żywca eliza kania, 
najmłodsza uczestniczka „Bitwy na głosy” w zespole braci Golec.

czek na sprzęt sportowy, ufundowany przez firmę AP Sport, odebrał Ry-
szard Rączka, prezes GlkS-u Wilkowice, laureata w kategorii „Drużyna-
-niespodzianka”.

Mateuszowi Żebrowskiemu, szkoleniowcowi mistrza „okręgówki” kuźni 
ustroń, nagrody dla najlepszego trenera pogratulował m.in. były piłkarz 
Podbeskidzia Marek Sokołowski.

Zdaniem trenerów zespołów ligi okręgowej najlepszym piłkarzem w 
zakończonym niedawno sezonie był Michał Pietraczyk z kuźni ustroń.

Prezes Śląskiego Związku Piłki Nożnej Henryk kula i prezes Beskidzkiego 
Okręgowego Związku Piłki Nożnej czesław Biskup wręczyli prezesowi Beski-
du Skoczów Ryszardowi klaczakowi wyróżnienie dla piłkarskiej osobowości.

Wydarzeniem tegorocznej Gali było oficjalne losowanie inauguracyjnej kolejki sezonu 2017/2018 Bielskiej ligi 
Okręgowej.

laureaci podczas Gali wraz z wręczającymi nagrody stanęli na zakończenie do wspólnego zdjęcia.


