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Przygotowujemy się do wybo-
rów samorządowych, także w 
gminach. Mamy tam liczne gro-
no sympatyków, którzy utożsa-
miają się z nami i naszym pro-
gramem. I właśnie takie osoby 
znajdą się na naszych listach 
wyborczych – w wywiadzie 
dla „Gazety Beskidzkiej” mówi 
Stanisław Szwed, wiceminister 
pracy i polityki społecznej oraz 
poseł Prawa i Sprawiedliwości z 
naszego regionu.wywiad
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śPiewaJ w chórze

Bielski Chór Kameralny, działający przy Bielskim Centrum Kultury, ogłasza 
nabór do swoich szeregów.
Zasłużony i utytułowany Bielski Chór Kameralny prowadzony jest przez 
dyrygent prof. Beatę Borowską. Ze względu na profesjonalne projekty 
zespołu, mile widziane są osoby kształcone muzycznie z doświadczeniem 
wokalnym w wieku od 18 do 40 lat. Przesłuchania odbędą się we wtorek 5 
września w Bielskim Centrum Kultury między godziną 17 a 20.
Więcej informacji o zespole na stronie www.bck.bielsko.pl.

aktualności

Wydawca i skład: Medio Press Adam Kliś,  
43-370 Szczyrk, ul. Beskidzka 22.  BESKIDZKA

gazeta

Strona internetowa: www.gazetabeskidzka.pl, e-mail: redakcja@
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naJlePszy sPiker
MateuSZ StWora,
spiker sportowy z Kóz,

został uhonorowany ogólnopol-
skim wyróżnieniem dla najlep-
szego spikera za poprzedni sezon 
piłkarski. Kozianin otrzymał naj-
wyższe oceny w raporcie Polskiego 
Związku Piłki Nożnej, dotyczącym 
organizacji i stanu bezpieczeń-
stwa meczów szczebla central-
nego. Spiker domowych meczów 
Podbeskidzia Bielsko-Biała uzy-
skał notę 5,29 przy maksymalnej ocenie 6,00, wyprzedzając osoby 
w podobnej roli w Wigrach Suwałki (5,18), Chrobrym Głogów i GKS 
Katowice (po 5,12) oraz Górniku Zabrze (5,00). Co ciekawe, ocena 
dla Stwory była zarazem najlepszą spośród wszystkich spikerów w 
Polsce. Niższe noty ogólne otrzymali nawet prowadzący mecze klu-
bów ekstraklasy – Legii Warszawa, Wisły Kraków, czy Lecha Poznań.
Mateusz Stwora zadebiutował jako spiker Podbeskidzia w sezonie 
2011/2012, gdy drużyna występowała jeszcze w ekstraklasie. od tego 
czasu jest nim nieprzerwanie. Podstawowym jego zadaniem jest 
dbanie o bezpieczeństwo uczestników meczu piłki nożnej, poprzez 
właściwe przekazywanie informacji. Na ocenę jego pracy wpływa 
m.in. styl i sposób współpracy ze stanowiskiem dowodzenia, ton głosu 
oraz precyzyjność i charakter pozytywny wygłaszanych komunikatów, 
wyczucie chwili oraz nastrojów panujących na trybunach. (M)
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W 16 parach tanecznych
Zespół Regionalny „bestwina” zaprezentował podczas 
Tygodnia Kultury beskidzkiej „dam Walc”, czyli specjalny 
taniec, jedyny, który tradycyjnie u orkiestry mogła zamówić 
gospodyni. Walc ten zespół z bestwiny zatańczył publicznie 
po raz pierwszy. W amfiteatrze Skalite w Szczyrku 29 
lipca, a następnie 1 sierpnia w Wiśle podczas występów 
TKb „bestwina” zaprezentowała też inne tradycyjne 
tańce, charakterystyczne dla kultury Lachów, a więc 
terenu pogranicza historycznego Śląska Cieszyńskiego i 
Małopolski. Warto dodać, że na tegorocznym TKb wystąpił 
również Zespół Regionalny „Wilamowice”. (UGb)

region w liczbach
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z karPiem w roli główneJ
Zawody wędkarskie trady-
cyjnie zainaugurowały Świę-
to Karpia Polskiego, które 
w tym roku w Kaniowie od-
było się już po raz 17.

We wczesnych godzinach 
porannych w sobotę 19 sierp-
nia przy akwenie żwirowni 
w Kaniowie zgromadziło się 
71 wędkarzy. Najlepszy wy-
nik osiągnął Adrian Michulec, 
który wyłowił rybę ważącą 
3,74 kg.

Dalsza część imprezy 
miała miejsce w godzinach 
popołudniowych na kaniow-
skich terenach rekreacyjnych. 
Biesiadę integrującą lokalną 
społeczność rozpoczęła kape-
la „Janowianka” z Janowic, 

następnie wystąpił zespół 
„Kiersi” ze śląską muzyką 
prosto z Radzionkowa. Zanim 
rozpoczął się koncert grają-

cego covery „The Beatles” 
zespołu „The Postman” z Po-
lkowic, nastąpiło uroczyste 
wręczenie nagród. Na wędka-

rzy czekały okolicznościowe 
statuetki w kształcie karpi. 
Przyznano także wyróżnienia 
wszystkim tym, którzy swym 
społecznym zaangażowaniem 
przyczynili się do wsparcia 
działalności Stowarzyszenia 
Wędkarskiego „Kaniowski 
Karp Królewski”, wspólnie 
z Gminnym Ośrodkiem Kul-
tury w Bestwinie organizują-
cego święto.

Podczas biesiady w części 
kulinarnej nie mogło zabrak-
nąć wędzonego karpia prosto 
od wędkarzy. Rybne specjały 
zaoferowało również stoisko 
Lokalnej Grupy Rybackiej 
„Bielska Kraina”. Na zakoń-
czenie bawiono się przy dźwię-
kach zespołu „Albatros”. (reD)

od wielu lat kulinarnym przebojem święta jest karp „na ciepło”.
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dożynki gminne i międzynarodowe

Wyjątkowo atrakcyjnie zapowiada się XXXI Jaworzański Wrzesień, 
który w pierwszy weekend miesiąca będzie jak co roku okazją do 
dożynkowego świętowania w Jaworzu.
Gminne dożynki rozpoczną się licznymi wydarzeniami w sobotę 2 
września. Na terenie kompleksu sportowego przy ul. Koralowej roz-
grywane będą od godziny 10 turnieje piłki nożnej i siatkówki. Z kolei 
przy amfiteatrze zaplanowano od godz. 11 Międzynarodowe Zawody 
Strong Drwal Jaworze 2017, co roku cieszące się dużą popularnością. 
tego dnia, od godz. 16, wystąpią tu również zespoły z Czech, Słowacji 
i Węgier oraz Dziecięcy Zespół regionalny, działający przy Szkole Pod-
stawowej nr 1 w Jaworzu. Na godz. 18 wyznaczono koncert tomasza 
Niecika, po nim rozpocznie się dyskoteka dla wszystkich chętnych.
Główne obchody przypadają na niedzielę 3 września, poczynając od 
barwnego korowodu dożynkowego, który od godz. 12 przemierzał 
będzie ulice Jaworza. W czasie przejazdu rolnicy krótkimi scenkami 
zaprezentują często zapomnianą już ciężką pracę wykonywaną na 
roli. o godz. 14 odprawione zostanie nabożeństwo ekumeniczne, po 
którym nastąpi uroczysty ceremoniał dożynkowy. Po zakończeniu 
obrzędów na scenie zagoszczą zespoły folklorystyczne z Zimbabwe, 
Włoch i Serbii, grupa folkowo-rockowa „turnioki”, a zabawę taneczną 
zapewni od godz. 20 zespół „acord”. Przez cały dzień imprezie towa-
rzyszyć będzie wystawa ptactwa i drobnego inwentarza. (ra)

sPotkanie z antonim Piechniczkiem
towarzystwo Miłośników rudzicy zaprasza w środę 6 września o 
godz. 18 na spotkanie z antonim Piechniczkiem, wybitnym polskim 
trenerem, związanym z Bielskiem i Śląskiem Cieszyńskim. Spotkanie 
odbędzie się w rudzicy w filii GoK przy ul. Klubowej 124.
antoni Piechniczek jest postacią legendarną, jednym z najbardziej 
utytułowanych polskich trenerów piłkarskich, m.in. był selekcjonerem 
reprezentacji Polski, która zdobyła brązowy medal na Mistrzostwach 
Świata w Hiszpanii w 1982 r. Prowadził m.in. bielski BKS Stal, zaś w 
1987 r. zdobył tytuł mistrza Polski z Górnikiem Zabrze. Po to trofeum 
sięgnął także wcześniej, jako zawodnik w barwach ruchu Chorzów 
w 1968 r.
trener Piechniczek to również ceniony piłkarski komentator i ga-
wędziarz, a rudzicki wieczór piłkarski odbędzie się tuż po meczach 
eliminacyjnych reprezentacji Polski do Mistrzostw Świata w rosji 
2018. Będzie zatem okazja do dyskusji na ten temat. (r)
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naJtwardszy strażak
DaNIeL GóraLCZyK,
strażak z bielskiej  
Komendy Miejskiej PSP,

wygrał w Pucharze Polski w ry-
walizacji o tytuł „Najtwardszego 
Strażaka” w ramach zawodów 
Firefighter Combat Challenge i 
toughest Firefighter alive Pucharu 
Komendanta Głównego Państwo-
wej Straży Pożarnej – 2017 r.
Strażak z Bielska-Białej w sierp-
niowych zawodach Firefighter 
Combat Challenge w Szczecinie po całym dniu zmagań pokonał po-
nad 240 zawodników w kategorii „open”, co dało mu miejsce tuż za 
podium. Z kolei w kategorii „tandem” wraz z rafałem Berezą z Chełma 
wywalczyli 1. miejsce zawodów.
Pomimo zajęcia 4. miejsca w Szczecinie, ilość zgromadzonych punktów 
w całym sezonie wystarczyła do zwycięstwa w klasyfikacji generalnej 
Pucharu Komendanta Głównego PSP. obejmowała ona zawody w opolu, 
Wadowicach, toruniu oraz Szczecinie. Bielski strażak dwukrotnie stawał 
na najwyższym stopniu podium, raz był trzeci i raz czwarty, łącznie 
zgromadził 182 pkt. Wyprzedził reprezentanta Warszawy tomasza Grze-
laka oraz swojego kolegę z pojedynku tandemów rafała Berezę. (PP)
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a może na raJd rowerowy?
Burmistrz Wilamowic Marian Trela, Miejsko-Gminny 

Ośrodek Kultury w Wilamowicach oraz TKKF „Żywioł” 
Wilamowice zapraszają w niedzielę 17 września na VII 
Gminny Rajd Rowerowy. Trasa rajdu liczyć będzie ok. 30 
km, zbiórka uczestników przewidziana jest na godz. 9 na 
stadionie LKS „Wilamowiczanka”, start nastąpi godzinę 
później. Półmetek organizatorzy wyznaczyli w Dankowicach 
na stadionie LKS „Pasjonat”, zaś meta wypada w tym roku 
przy Domu Ludowym w Zasolu Bielańskim.

Wpisowe kosztuje 15 zł, w tym uwzględnione zostało ubez-
pieczenie, a także koszt koszulki, posiłku i napoju. Jak zwykle 
rajdowi towarzyszyć będą liczne atrakcje, m.in. występy ma-
żoretek, orkiestry, zespołu regionalnego, a zakończy imprezę 
losowanie nagród. Organizatorzy zalecają założenie kasku. (r)
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strzelecka ofensywa
Zainteresowanie spotkaniem 
Młodzieżowej Inicjatywy 
Strzeleckiej „Podbeskidzie 
2020” przeszło najśmielsze 
oczekiwania organizatorów. 
– Można się tylko cieszyć, 
że tak wiele osób chce się 
nauczyć strzelania. Dlatego 
dla zainteresowanych orga-
nizujemy kolejne spotkania 
w całym regionie – mówi po-
seł Stanisław Pięta, współor-
ganizator Inicjatywy.

Na spotkanie w Bielsku, po-
wołujące Inicjatywę Strzelecką 
pod koniec lipca, przyszło tak 
wiele osób, że trzeba było je 
przenieść ze zbyt małej sali na 
parking przed budynkiem. – 
Spodziewaliśmy się około 50 
osób, tymczasem tylko tych, 
którzy po spotkaniu się zapisa-
li, było blisko 200 – wyjaśnia 
Stanisław Pięta.

Wśród zainteresowanych 
byli zarówno ludzie młodzi, 
jak i osoby dorosłe. – Właśnie 
do młodzieży kierowaliśmy 
nasz pomysł nauki strzelec-
twa i obchodzenia się z bro-
nią. Jednak przy tak dużym 
zainteresowaniu uznaliśmy, że 
podstawowe szkolenie będzie 

mógł przejść każdy – dodaje. 
Obecnie organizuje się „Ży-
wiecka Inicjatywa Strzelecka 
2020”, a po dużej liczbie pytań 
o spotkanie można wniosko-
wać, że i w Żywcu zaintere-
sowanie nauką będzie spore. 
Przygotowywane jest podob-
ne spotkanie inaugurujące 
Inicjatywę Strzelecką 2020 
w Istebnej.

Jak podkreśla poseł, orga-
nizacja Inicjatywy Strzelec-
kiej nie byłaby możliwa bez 
zaangażowania osób dobrze 

obeznanych z bronią i strzelec-
twem, instruktorów, żołnierzy 
rezerwy, pasjonatów. To oni 
zaprezentowali broń ze swojej 
kolekcji, także historyczną, oni 
też będą udzielać lekcji strzela-
nia, obchodzenia się z bronią, 
ale też udzielania pierwszej 
pomocy i nauczą przepisów 
dotyczących używania broni. 
Kurs podstawowy jest bezpłat-
ny, koszty amunicji pokrywa 
sponsor. – Liczymy na to, że 
wiele osób zdecyduje się na 
kontynuację nauki, zdobycie 

licencji strzeleckiej, a potem 
także zaangażuje się w pro-
pagowanie nauki strzelectwa 
– mówi poseł.

Inicjatywa Strzelecka 2020 
została zorganizowana ponad 
podziałami politycznymi, 
wyraźnie jednak skupia oso-
by nastawione patriotycznie. 
Rok „2020” w jej nazwie nie 
jest przypadkowy, nawiązuje 
do stulecia Bitwy Warszaw-
skiej, w której odrodzona 
Polska pokonała liczniejszą 
bolszewicką Armię Czerwo-
ną. – Polskie wojsko składało 
się w głównej mierze z ochot-
ników, ale tamto pokolenie od 
dzieciństwa było obeznane 
z bronią i gotowe do walki. 
Dlatego potrafiło sprostać 
walce z agresorem – wyjaśnia-
ją organizatorzy powszechnej 
nauki strzelania.

Ich zdaniem właśnie teraz, 
w czasach zagrożenia islam-
skim terroryzmem, bezradno-
ści służb Europy Zachodniej 
wobec agresywnych ekstre-
mistów i konfrontacyjnej po-
lityki militarnej Rosji, należy 
zrobić wszystko, aby potrafić 
się obronić. Strzelectwo, na-
uka strzelania, obchodzenia 
się z bronią oraz związane 
z tym obowiązki, to również 
doskonały sposób pożytecz-

nego spędzania wolnego cza-
su, doskonalenia charakteru 
i wyrabiania odpowiedzial-
ności.

Inicjatywa Strzelecka, za-
równo w Bielsku, jak i Żywcu, 
skierowana jest przede wszyst-
kim do młodzieży. Organizato-
rzy uznali jednak, że w miarę 
możliwości kurs podstawowy 
będą mogli przejść również 
dorośli. Pierwsze lekcje strze-
lania w Bielsku odbędą się już 
2 i 3 września, nabór dla ko-
lejnych chętnych ciągle jednak 
trwa. – Inicjatywa opiera się na 
instruktorach strzelectwa. Wie-
lu z nich to żołnierze rezerwy 

z doświadczeniem zdobytym 
podczas misji wojskowych, 
także obecni i emerytowani 
funkcjonariusze służb mun-
durowych. Działają społecz-
nie w miarę swojego wolnego 
czasu. Przy tak dużym zain-
teresowaniu kursem chętnie 
widzielibyśmy pomoc także 
kolejnych instruktorów strze-
lectwa, którzy przyłączyliby 
się do naszej akcji – mówi po-
seł Stanisław Pięta.

Z organizatorami Inicja-
tywy Strzeleckiej 2020 można 
się kontaktować pod nume-
rem 728 712 305.

REGion

z Prac Poselskich

słoneczne żniwowanie
Jedenaście drużyn stawiło się w Jasienicy, by walczyć w czwartym Turnieju Żniwowania.

Impreza nawiązuje do 
dawnych tradycji zbierania 
plonów, składa się z czterech 
konkurencji: żęcia sierpem, ko-
szenia kosą, młócenia cepem 
i klepania kosy. W konkurencji 
żęcia sierpem i koszenia kosą 
liczył się czas i jakość koszenia 
zboża, przy młóceniu cepem 
ocenie podlegała waga wy-
młóconego zboża, przy kle-
paniu kosy jakość wyklepania 
oraz technika, z kolei drużyno-
we koszenie kosą sprawdzało 
umiejętność współpracy.

W tym roku udział wzięły 
drużyny z sołectw: Biery, Iłow-

nica, Łazy, Jasienica, Wiesz-
częta, Rudzica, Bielowicko, 
Roztropice, a także sąsiadują-
cych gmin: Jaworza i Bestwiny 
oraz drużyna z Jasienicy Dolnej 
z gminy Łambinowice w wo-
jewództwie opolskim. Wójt 
gminy Jasienica Janusz Pierzy-
na podczas dekoracji zwycięz-
ców pogratulował uczestnikom 
konkursu, którzy tak umiejęt-
nie korzystali z tradycyjnych 
technik rolniczych. Konkurs 
drużynowy oraz nagrodę spe-
cjalną za najciekawszą prezen-
tację drużyny otrzymali rolnicy 
z Jasienicy. (r)
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Prezentacja broni podczas spotkania, powołującego Inicjatywę Strzelecką 
2020, cieszyła się ogromnym zainteresowaniem.
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Poseł Stanisław Pięta i instruktor strzelecki Ireneusz Michalik podczas 
inaugurującego spotkania Inicjatywy Strzeleckiej 2020 w Bielsku.
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wrzesień kobiet Podbeskidzia
Na sobotę 30 września 

zaplanowana została Gala Fi-
nałowa VII Regionalnego Kon-
gresu Kobiet Podbeskidzia. 
Wydarzenie, odbywające się 
pod honorowym patronatem 
posłanki Mirosławy Nykiel, 
poprzedzi szereg imprez to-
warzyszących.

Jak wyjaśnia posłanka Plat-
formy Obywatelskiej, formuła 

kongresów kobiet doskonale 
przyjęła się w latach poprzed-
nich, systematycznie jest więc 
kontynuowana, a jednocześnie 
wzbogacana o kolejne ciekawe 
inicjatywy. – Przyznam, że na 
początku żywiłam obawy, jak 
całe przedsięwzięcie zostanie 
przyjęte w środowisku. Wraz 
z innymi paniami współorga-
nizującymi kongresy tłumaczy-

łam, że powinnyśmy dążyć do 
tego, aby pokazać, jak wiele 
kobiety wnoszą do życia spo-
łecznego, gospodarczego, kul-
turalnego i jak wiele mają do 
zaoferowania naszej lokalnej 
społeczności – podkreśla Mi-
rosława Nykiel.

Kongresy aktywizujące ko-
biety z regionu Podbeskidzia 
składają się w cykl wyda-
rzeń artystycznych, kultural-
nych i tematycznych spotkań 
z udziałem pań. Mają na celu 
przede wszystkim prezentację 
dobrych kobiecych wzorów – 
pań podejmujących trudne wy-
zwania, a przez to pozytywnie 
wpływających na życie spo-
łeczne regionu i kraju.

Inicjatywy, wpisujące się 
w VII Regionalny Kongres 
Kobiet Podbeskidzia, odby-
wały się już w poprzednich 
miesiącach, najliczniej pod 
tym względem przedstawia się 
jednak kongresowy kalendarz 
na wrzesień. – Wydarzenia uję-
te jako imprezy towarzyszące 
kongresowi niosą wszystkim 
kobietom przesłanie wzajem-

nego wsparcia, jakim się obda-
rzają. Nagłaśnianie przykładów 
codziennej, często niedocenia-
nej pracy kobiet, uważam za 
najcenniejsze doświadczenie 
naszych kongresów – dodaje 
posłanka Platformy Obywa-
telskiej.

Głównym punktem kongre-
su w tegorocznej edycji będzie 
uroczysta Gala Finałowa, któ-
ra w sali Bielskiego Centrum 
Kultury rozpocznie się w so-
botę 30 września o godzinie 

16.30. Gościem specjalnym 
wydarzenia będzie Maria Sa-
dowska. – To świetna okazja 
do podsumowania naszych 
działań i zaprezentowania 
najlepszych przykładów ko-
biet, które osiągają sukcesy, 
wnosząc olbrzymi wkład do 
naszego życia społecznego – 
mówi posłanka.

Właśnie tego dnia wręczona 
zostanie wzorem poprzednich 
lat statuetka „Perła Podbeski-
dzia”, która przyznawana jest 

od kilku lat jako forma docenie-
nia kobiet, które wyróżniają się 
wartościowymi inicjatywami 
w regionie szeroko rozumia-
nego Podbeskidzia z Żywiec-
czyzną i Śląskiem Cieszyńskim 
włącznie. – Ponownie chcemy 
wyróżnić kobiety, które wy-
kazując się aktywnością na 
rzecz innych mogą stanowić 
prawdziwy wzór do naślado-
wania. Dążymy do tego, aby 
uhonorować wyjątkowe panie. 
Takie, które poprzez codzien-
ną aktywność mogą stanowić 
inspirację do naśladowania dla 
innych kobiet, wytrwale zmie-
rzają do celu z poszanowaniem 
ludzkiej godności, są kreatyw-
ne i pomysłowe, a przy tym nie 
szukają rozgłosu medialnego 
i nie afiszują się ze swoimi po-
zytywnymi działaniami – do-
daje Mirosława Nykiel, jedna 
z inicjatorek przyznawania 
tej nagrody.

Zapisy do uczestnictwa 
w Gali Finałowej prowadzone 
są poprzez stronę internetową 
www.kobiety-podbeskidzia.
pl. (r)

REGion

z Prac Poselskich

ogłasza 
nieograniczony przetarg pisemnych ofert na ustanowienie prawa 

odrębnej własności niżej wymienionego lokalu mieszkalnego:

ul. Jesionowa 3/33  25,00 m² VI piętro/ X p. 1 pokój cena wyw. 62.000,- zł         
wadium 3.000,- zł udział w nieruchom. wynosi 250/65133

Przetarg odbędzie się w dniu 30.08.2017 r. o godzinie 1200

Aby wziąć udział w przetargu należy spełnić n\wymienione warunki: 
• złożyć pisemną ofertę w zamkniętej kopercie, w sekretariacie Spółdzielni do dnia  
29.08.2017 r. do godziny 1300

•  w ofercie należy podać proponowaną cenę cyfrą i słownie, zamieścić oświadczenie  
o zapoznaniu się z „Regulaminem przeprowadzania przetargu…”,
•  do oferty osoby prawnej należy dołączyć aktualny odpis z KRS (tj. odpis z ostatnich  
3 miesięcy), a do oferty przedsiębiorcy – odpis zaświadczenia z ewidencji działalności 
gospodarczej, oferta powinna zawierać podpisy osób upoważnionych do reprezentowania 
oferenta, uwidocznione w aktualnym odpisie z KRS lub w innym właściwym rejestrze,
•  w Agencji PKO BP S.A., która mieści się w siedzibie Zarządu Spółdzielni należy wpłacić 
wadium do dnia 30.08.2017 r., do godziny 1030.

Warunkiem przystąpienia ze Spółdzielnią do zawarcia umowy notarialnej w celu przeniesienia prawa 
odrębnej własności lokalu mieszkalnego jest wpłacenie zaoferowanej wartości w terminie określonym w 
„Regulaminie przeprowadzania przetargu…”, w przeciwnym razie wpłacone wadium staje się własnością 
Spółdzielni, koszt umowy ponosi strona nabywająca.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w całości lub w części bez podania przyczyny.
Szczegółowy tryb przetargu określa „Regulamin przeprowadzania przetargu...”, znajdujący się do wglądu 
w siedzibie Spółdzielni, z którym to osoba biorąca udział w przetargu zobowiązana jest zapoznać się, co 
potwierdza stosownym oświadczeniem. 
Remont mieszkania należy przeprowadzić we własnym zakresie i na własny koszt.
Dodatkowe informacje dotyczące przetargu, a także możliwości obejrzenia oferowanego mieszkania, można 
uzyskać w Dziale Członkowsko-Mieszkaniowym Spółdzielni tel. nr 033 829-79-55, 033 829-79-73 w 
Administracji Spółdzielni nr 2 ul. Stawowej 29 (tel. nr  033 818 28 59, 033 815 70 20), oględziny mieszkania 
28.08.2017 r. godz. 1400, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

reKlama reKlama

ZAPRASZAMY  
DO WSPÓŁPRACY

● Zatrudniamy osoby z doświadczeniem  
i do przyuczenia.

 ● Umowa o pracę, system 3 zmia-
nowy, praca pn.-pt.

● Poszukujemy osób na stanowiska 
produkcyjne m.in: 

pracownik produkcyjny do przyuczenia, 
pomocnik ślusarza, operator cnc, ślusarz, 
frezarz, szlifierz, monter, stolarz, pilarz, 

operator pras.

SZUKASZ PRACY? ZGŁOŚ SIĘ DO NAS! 

Praca w okolicach Skoczowa 
(zapewniamy przewóz pracowniczy z Bielska-Białej)

oraz w Jasienicy

Skontaktuj się z nami aby uzyskać  
szczegółowe informacje: 

STAFF SERVICE sp. z o.o. 
43-300 Bielsko-Biała, ul. Orkana 10/3 

tel.: 33 822 10 11, 
e-mail: cv@staffservice.com.pl

CV można przesyłać za pośrednictwem  
e-maila lub składać w biurze (w dniach od 
poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00).

wydarzenia w ramach Vii regionalnego 
kongresu kobiet Podbeskidzia:
7 września, g. 16:00  (Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka) – „Być 
kobietą – sto lat temu na Śląsku austriackim i w Galicji”, wykład Jacka 
Kachla
7 września, g. 17:00  (Pub Galicja) – „Pasja, piękno, przedsiębiorczość, 
czyli kobieta w biznesie”
14 września, g. 17:30  (Dworek New restaurant) – „Kobieca siła pokoleń”
15 września, g. 15:00  (DK Kubiszówka) – „Srebrny czas – czas marzeń”
21 września, g. 17:00  (Hotel na Błoniach) – „Forum kobiecych pokoleń 
– Matki i Córki”
29 września, g. 15:00  (regionalny ośrodek Doskonalenia Nauczycie-
li) – „Kobieta przedsiębiorcza wczoraj i dziś”, spotkanie poświęcone 
prezentacji sylwetek kobiet z regionu Podbeskidzia z przełomu XIX i 
XX wieku oraz współczesnych, których działania zawodowe odegrały 
znaczącą rolę w szeroko rozumianym życiu społecznym
30 września, g. 16:30  (Bielskie Centrum Kultury) – Gala Finałowa  
„Czas na kobiety – Bo jak nie My to kto?”
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Posłanka Mirosława Nykiel podczas jednej z poprzednich edycji Kongresu 
Kobiet Podbeskidzia.
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wywiad

z licznym wsParciem symPatyków
O programach rządu dla rodzin i przedsiębiorców, a także przygotowaniach do wyborów samorządowych rozmawiamy ze Stanisławem Szwedem,  

posłem Prawa i Sprawiedliwości, wiceministrem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

reDaKCJa: Program „Rodzina 
500 plus” pozostaje sztan-
darowym projektem rządu 
Prawa i Sprawiedliwości, ma 
wspierać rodziny w wycho-
waniu dzieci. Czy to jednak 
jedyny program pomocy dla 
młodych ludzi w ich starcie?
StaNISłaW SZWeD: Poza progra-
mem „Rodzina 500 plus” są 
też inne projekty, które mają 
wspomóc nasze społeczeń-
stwo. I to w różnych aspektach, 
choć szczególnie nastawiamy 
się na politykę prorodzinną. 
Od 1 sierpnia ruszył program, 
związany ze żłobkami i przed-
szkolami, znacznie rozszerza-
jący dotychczasową pomoc w 
tym zakresie.

Wzmocnienie projektu 
„Maluch plus” polega między 
innymi na tym, że znieśliśmy 
wcześniejsze restrykcyjne 
warunki, obowiązujące przy 
zakładaniu żłobków, czy klu-
bów dziecięcych. Przyznaliśmy 
także samorządom większą 
swobodę do podejmowania 
decyzji w tym zakresie. To 
jeden ze sposobów udzielania 
wsparcia dla młodych rodzin, 
bo nowe placówki opieki nad 
najmłodszymi dziećmi i two-
rzone w ten sposób nowe miej-
sca w żłobkach w znacznym 
stopniu umożliwią łączenie 
pracy rodziców z opieką nad 
ich dziećmi. Inny projekt, skie-
rowany do młodych rodzin, 
to „Mieszkanie plus”, który 
z kolei ma służyć w głównej 
mierze tym osobom, które 
zamierzają się usamodzielnić 
i zamieszkać „na swoim”.

Każdy program, który 
w jakimś stopniu może ko-
muś pomóc, a przy tym reali-
zuje linię programową rządu, 
jest potrzebny. Nie da się 
jednak wszystkiego przepro-
wadzić od razu, trzeba mieć 
też możliwość spojrzenia 
na efekty dotychczasowych 
działań, czy przynoszą zakła-
dane skutki, tak we wskaźni-
kach demograficznych, jak 
i w zwykłym ludzkim rozu-
mieniu pomocy obywatelom 
w ich codziennym życiu. 
Dlatego będą pojawiać się 
kolejne programy wsparcia, 
co warte podkreślenia, przy-
gotowywane nie tylko przez 
nasze Ministerstwo Rodziny.

Pana ministerstwo odpowia-
da za programy wsparcia 
dla najbardziej potrzebują-
cych. Jakie są jednak inne 
plany rządu, np. wsparcia 
dla drobnej przedsiębior-

czości, która chyba najbar-
dziej boryka się z barierami 
w prowadzeniu działalności 
gospodarczej, przede wszyst-
kim obciążeniami związany-
mi z daniną dla ZUS?

Trwają prace nad rozwiąza-
niami, które wspomogą osoby 
prowadzące działalność go-
spodarczą. Jest to o tyle trudne 
i skomplikowane, że w kapi-
tałowym systemie emerytal-
nym zmniejszenie wysokości 
składek może mieć wpływ na 
niewypracowanie minimalne-
go poziomu emerytury. Młody 
człowiek niekoniecznie myśli 
dziś o tym, co będzie za 30, 
40 lat, ale ktoś ewentualny 
ubytek musi przecież wyrów-
nać. Mamy świadomość, że 
jednakowe traktowanie osób 
prowadzących działalność go-
spodarczą z małymi i dużymi 
dochodami nie jest sprawiedli-
we. Dlatego przeprowadzamy 
konsultacje i dyskusje w na-
szym Ministerstwie oraz Mi-
nisterstwie Rozwoju, by podjąć 
najbardziej właściwe decyzje. 
Trudno jednak deklarować te-
raz, kiedy jakieś zmiany wejdą 
w życie.

Dobra wiadomość jest taka, 
że w Polsce ludzie mają pracę, 
nie ma praktycznie problemów 
z jej znalezieniem, a bezrobo-
cie utrzymuje się na niskim 
poziomie. W Bielsku-Białej 
w zasadzie bezrobocia nie ma 
wcale, choć oczywiście są oso-

by poszukujące pracy. Bardzo 
dobrze pod tym względem wy-
gląda również sytuacja w ca-
łym naszym regionie. Coraz 
częściej dochodzi więc do 
tego, że na wiele ofert pracy 
nikt nie odpowiada. To natu-
ralne, młodzi ludzie zdobywają 
dobre wykształcenie i szukają 
jak najlepszej pracy dla siebie. 
Tworzy to presję na pracodaw-
ców, aby stwarzali lepsze wa-
runki płacowe.

Niezmiennie dużym pro-
blemem pozostaje jednak 
to, że część pracujących de-
cyduje się na pozostawanie 
w „szarej strefie”. Ale rynek 
pewne zmiany będzie wymu-
szał, choćby dotyczące płacy 
minimalnej. Stawka godzino-
wa to jedno z rozwiązań, na-
tomiast pracodawcy mają już 
świadomość tego, że muszą 
oferować wyższe stawki, by 
zatrudnić w swojej firmie, czy 

zakładzie odpowiednio wy-
kwalifikowanego pracownika.

Od początku rządów PiS 
dużo emocji wzbudzają 
kwestie zmian w ustroju 
samorządowym, zwłasz-
cza wybory wójtów, bur-
mistrzów i prezydentów 
miast. Czy już wiadomo, 
co pojawi się w ordynacji 
wyborów władz lokalnych 
w przyszłym roku?

Wiemy już, że nie zostanie 
wprowadzone ograniczenie ka-
dencyjności wstecz, co ozna-
cza, że obecni włodarze gmin 
i miast mogą startować w ko-
lejnych wyborach. Ma zostać 
natomiast wprowadzona dwu-
kadencyjność, choć takiego 
projektu jeszcze nie ma. Do-
piero po jego przedstawieniu, 
w odpowiednim czasie przed 
wyborami, będziemy wiedzie-
li więcej.

Wybory samorządowe już 
za rok, czy Prawo i Spra-
wiedliwość wie, jakie cele 
chce osiągnąć, zwłaszcza 
w naszym regionie? Pytamy 
pana jako osobę, która ma 
pod tym względem kluczo-
we znaczenie dla rozstrzy-
gnięć na Podbeskidziu.

Prawo i Sprawiedliwość 
bez wątpienia będzie chcia-
ło wystawiać swoich kan-
dydatów na prezydentów 
i burmistrzów w przypadku 
większych miast, także przy-
gotować pełną listę w wybo-
rach do Sejmiku Śląskiego. 
W mniejszych gminach nie 
brakuje dobrych gospodarzy 
i zastępowanie ich na siłę, nie 
mając odpowiednich kontr-
kandydatów, niekoniecznie 
będzie miało miejsce.

Takie zasady obowiązywać 
będą również w naszym regio-
nie. W Bielsku-Białej wystawi-
my własnego kandydata. Dla 
nas ważne, aby była to osoba 
przygotowana merytorycznie 
do zarządzania tak ważnym 
dla regionu miastem. Chcę 
jednak podkreślić, że nasz 
kandydat będzie miał za sobą 
całą drużynę, opartą o osoby 
doświadczone i posiadające 
odpowiednie kwalifikacje. 
Taki zespół będziemy chcieli 
zaprezentować przed wybo-
rami, aby mieszkańcy mogli 
dobrze zapoznać się z propo-

zycjami zmian, jakie chcemy 
w tym mieście wprowadzić.

To kluczowa kwestia. 
W trwającej aktualnie kaden-
cji byliśmy blisko uzyskania 
samodzielności w Radzie Miej-
skiej, osiągnęliśmy bardzo do-
bry wynik, jeden z najlepszych 
wśród wszystkich ugrupowań 
w historii wyborów samorzą-
dowych w Bielsku. Pokaza-
liśmy więc, że mamy ludzi, 
którzy chcą działać na rzecz 
miasta i jego rozwoju, cieszą 
się zarazem poparciem w lo-
kalnej społeczności.

Kiedy możemy spodziewać 
się zaprezentowania kandy-
data na prezydenta?

W normalnych warunkach 
demokratycznych każde ugru-
powanie już powinno przedsta-
wić swojego kandydata, ale 
w naszych obecnych realiach 
to trudne. Ze strony naszych 
oponentów nie ma meryto-
rycznej dyskusji, są natomiast 
liczne, bezpardonowe i nieme-
rytoryczne ataki. Każdy więc 
trochę się z ostateczną decy-
zją wstrzymuje.

Liczyć się trzeba z tym, że 
wszystkie duże partie wystawią 
swojego kandydata na prezy-
denta miasta. My oczywiście 
również, wtedy też przyjdzie 
czas na przedstawienie kon-
kretnego programu dla Bielska.

A jaki będzie udział Prawa 
i Sprawiedliwości w wybo-
rach samorządowych w gmi-
nach Powiatu Bielskiego, 
gdzie struktury macie dużo 
mniej rozbudowane?

Nie zapadły decyzje o po-
parciu dla obecnych wójtów, 
czy burmistrzów, bądź koniecz-
ności wystawienia swojego 
kandydata. Ocenimy sytuację 
na spokojnie, bo nie ma co 
ukrywać, że w mniejszych gmi-
nach kontrkandydaci obecnych 
wójtów nie będą mieli łatwego 
zadania. Poza tym w Polsce nie 
przyjęło się budowanie struktur 
danej partii na poziomie takich 
„małych ojczyzn”.

Ale chcę podkreślić, że 
w przypadku PiS mamy na-
prawdę liczne grono sympa-
tyków, którzy utożsamiają się 
z nami i naszym programem, 
choć formalnie nie należą do 
partii. I właśnie takie osoby 
znajdą się na naszych listach do 
rad gmin, miast, czy powiatów.

Rozmawiali:
MIroSłaW łuKaSZuK  

I MarCIN NIKIeL
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Mamy liczne  
grono sympatyków,
którzy utożsamiają 
się z nami i naszym 
programem. I właśnie 
takie osoby znajdą 
się na naszych listach 
wyborczych.

„
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powiat biElski

szkoły z dobrym naborem
Ponadgimnazjalne szkoły w Czechowicach-Dziedzicach i Buczkowicach, dla których organem prowadzącym jest samorząd powiatu bielskiego,  

zakończyły podstawowy okres naboru uczniów na rok szkolny 2017/2018. Chętnych, aby kontynuować w nich swoją edukację, nie brakuje.

– Obecne wyniki naboru są 
pozytywne. Świadczy o tym 
brak spadku liczby uczniów 
przychodzących do naszych 
szkół – podkreśla Barbara 
Adamska, przewodnicząca Ko-
misji Edukacji, Kultury i Sztu-
ki Rady Powiatu Bielskiego.

W nadchodzącym roku 
szkolnym naukę w Zespole 
Szkół Technicznych i Liceal-
nych w Czechowicach-Dzie-
dzicach rozpoczną uczniowie 
w trzech klasach. Z kolei 
w czechowickim Liceum Ogól-
nokształcącym im. Marii Skło-
dowskiej-Curie utworzono trzy 
klasy, a w Zespole Szkół „Si-
lesia” dwie. Oznacza to w obu 
przypadkach wzrost o jedną 
klasę w porównaniu do roku 
poprzedniego. Co równie waż-
ne w kontekście czechowickich 

szkół prowadzonych przez po-
wiat, przeniesienie „Silesii” do 
obiektów oświatowych tzw. 

resortówki przy ul. Traugutta 
nie spowodowało spadku licz-
by kandydatów do szkoły. Jed-
na nowa klasa powstała także 
w Liceum Ogólnokształcącym 
Szkoły Mistrzostwa Sportowe-
go Szczyrk z siedzibą w Bucz-
kowicach.

Zdaniem starosty bielskie-
go Andrzeja Płonki, istot-
ne znaczenie dla dobrego 
naboru ma w dużym stopniu 
wysoki poziom nauczania 
w powiatowych placówkach 
oświatowych. Poza tym do-
strzegane jest ich przysto-
sowanie do najwyższych 
standardów i współczesnych 
wyzwań edukacyjnych. Także 
tego lata w okresie wolnym od 
nauki, czyli w lipcu i sierpniu, 

wykonano szereg remontów 
i prac modernizacyjnych po-
prawiających stan szkół.

Pomocna w organizowa-
niu naboru na rok szkolny 
2017/2018 okazała się również 
akcja informacyjna o ofertach 
poszczególnych placówek. 
Bielskie Starostwo Powiatowe 
wydało przewodnik po szko-
łach średnich powiatu, który 
dotarł do wszystkich uczniów 
trzecich klas gimnazjalnych 
w Czechowicach-Dziedzi-
cach i gminach ościennych. 
Przeprowadzono ponadto dni 
otwarte i giełdy szkół ponad-
gimnazjalnych, wykonano fil-
my promocyjne i inne akcje ze 
szczególnym uwzględnieniem 
działań w Internecie. (MaN)

andrzeJ Płonka,
starosta bielski:

– Bardzo zależy nam, aby szkoły ponad-
gimnazjalne na terenie powiatu biel-
skiego miały wysoki poziom i spełniały 
oczekiwania uczniów, dobrze przygoto-
wując ich do pracy zawodowej, czy do 
kontynuacji nauki. Dlatego z należytą 
starannością podchodzimy do wszystkich 
aspektów, dotyczących właściwego funkcjonowania naszych szkół. 
Doskonale wiemy, że muszą być one nowoczesne, komfortowe dla 
uczniów, zapewniając jednocześnie ich edukacyjny rozwój. W ostatnim 
okresie udało nam się rozwiązać ciągnące się od wielu lat problemy 
lokalowe szkół, wyremontować ich siedziby, nadać placówkom nową 
dynamikę. Liczę, że kolejne lata inwestycji w szkolnictwo jeszcze wy-
datniej pokażą, że nie zmarnowaliśmy szansy naszych uczniów.
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miliony na PoPrawę Jakości
Powiat Bielski rozpoczyna 

realizację kluczowych prac 
w projekcie unijnym z zakresu 
geodezji. Końcowym efektem 
będą znaczne ułatwienia dla 
tych osób, które za pośrednic-
twem e-usług zechcą skorzystać 
z systemu ewidencji gruntów 
i budynków.

W bielskim Starostwie Po-
wiatowym 25 lipca została pod-
pisana umowa, która obejmuje 
m.in. wykonanie modernizacji 
i aktualizacji baz danych ewi-
dencji gruntów, budynków oraz 
obiektów topograficznych, re-
jestru cen i wartości nierucho-
mości, czy geodezyjnej sieci 
uzbrojenia terenu. Ze strony 
Powiatu Bielskiego podpisy 
złożyli starosta Andrzej Płon-
ka oraz wicestarosta Grzegorz 
Szetyński. Partnerami w sze-
roko zakrojonym projekcie, 

opiewającym na 11 mln zł 
i finansowanym z Regional-
nego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na 
lata 2014-2020, są Powiat Cie-
szyński oraz Miasto Cieszyn.

Prace, jakie we wspomnia-
nym zakresie zostaną wykona-
ne na przestrzeni najbliższych 
miesięcy, dotyczyć będą infor-
matyzacji i podniesienia jakości 
danych ewidencji gruntów i bu-
dynków, mapy zasadniczej i in-
nych baz danych geodezyjnych. 
Do ich przeprowadzenia wyko-
rzystane zostaną innowacyjne 
technologie pomiarowe na 
zdjęciach lotniczych. Jak wy-
jaśnia starosta Andrzej Płonka, 
całe zadanie ma na celu zwięk-
szenie bezpieczeństwa obrotu 
nieruchomościami, ułatwienie 
w prowadzeniu inwestycji i za-
pewnienie wiarygodności da-

nych, wykorzystywanych do 
analiz przestrzennych w sub-
regionie południowym woje-
wództwa śląskiego.

Efekty pracy planowane są 
do osiągnięcia w czerwcu 2019 
roku. Zaktualizowane bazy 
będą wówczas do dyspozycji 
obywateli, urzędów i inwesto-
rów za pośrednictwem e-usług.

Przypomnijmy, że już 
wcześniej przy wsparciu 
środków unijnych powstał 
geoportal, czyli serwis oparty 
o powiatowy zasób geodezyj-
ny i kartograficzny Starostwa 
Powiatowego w Bielsku-Bia-
łej. Pozwala dotrzeć do nie-
zbędnych informacji odnośnie 
gruntów w bardziej przystęp-
ny sposób, co z kolei wpływa 
na szybkość podjęcia działań, 
czy uzyskania stosownych po-
zwoleń. (r)

Powiatowy Jubileusz w obiektywie
Kolejna edycja rozpoczęte-
go w sierpniu Powiatowego 
Konkursu Fotograficznego 
ma charakter szczególny. 
Organizator, czyli Biuro 
ds. Promocji Powiatu, Kul-
tury, Sportu i Turystyki 
Starostwa Powiatowego 
w Bielsku-Białej, oczekuje 
na prace z cyklu „Powiat 
Bielski – XX lat”.

Konkurs nawiązuje do 
przypadającego na ten rok 
jubileuszu 20-lecia powiatu 
bielskiego. – Nasz powiat 
należy do najbardziej dyna-
micznych regionów w kraju, 
na przestrzeni ostatnich lat 
dokonał się olbrzymi rozwój 
w bardzo wielu dziedzinach, 
od budownictwa, inwestycji, 
poprzez drogi, infrastruk-
turę, po całą branżę usług, 
w tym turystykę. Zależałoby 
nam, aby uczestnicy konkur-
su zauważyli te zmiany i je 

pokazali – wyjaśnia Andrzej 
Płonka, starosta bielski.

Konkurs ma charakter 
otwarty, skierowany jest 
zarówno do amatorów, jak 
i profesjonalistów, którzy 
swoje fotografie nadsyłać 
mogą do 31 grudnia br. Prace 
fotograficzne mają promować 
dorobek minionych lat, dzie-
dzictwo kulturowe powiatu, 
ale także jego wyjątkowe wa-
lory krajoznawcze. Co istotne, 
na konkurs można zgłaszać 
zdjęcia związane wyłącznie 
z powiatem bielskim, a więc 
wykonane na terenie dziesię-
ciu gmin powiatu bielskie-
go – Bestwiny, Buczkowic, 
Czechowic-Dziedzic, Jasie-
nicy, Jaworza, Kóz, Porąbki, 
Szczyrku, Wilamowic i Wil-
kowic.

Organizator przewidział 
nagrody za pierwsze trzy 
miejsca w postaci bonów za-
kupowych wartości 700, 500 

i 300 zł. Przyznana będzie 
również specjalna nagroda 
rzeczowa oraz – w zależno-
ści od decyzji konkursowego 
jury – wyróżnienia. (reD)

PoWIatoWy KoNKurS Foto-
GraFICZNy „PoWIat BIeLSKI 
– XX Lat”:
•	 każdy uczestnik może 

zgłosić maksymalnie trzy 
zdjęcia własnego autor-
stwa,

•	 zdjęcia w formacie JPG, 
o rozmiarze minimalnym 
2560 na 1920 pikseli, 
przy rozdzielczości min. 
72 dpi, należy przesłać 
e-mailem na adres: re-
dakcja@powiat.bielsko.
pl z podaniem nazwiska 
autora i  określeniem 
miejscowości, gdzie zo-
stało wykonane,

•	 szczegóły i regulamin 
na stronie internetowej 
www.powiat.bielsko.pl 
w zakładce „Konkursy”.

Z myślą o podopiecznych Zespołu Szkół Specjalnych została stworzona Sala doświadczania świata i integracji 
sensorycznej .

od roku szkoła "Silesia" ma swoją siedzibę w czechowickim kompleksie 
oświatowym przy ul. traugutta.

Zespół Szkół technicznych i Licealnych dysponuje nowoczesnymi 
pracowniami do nauki.

Komfortowa i przestrzenna aula służy wszystkim uczniom kompleksu 
oświatowego przy ul. traugutta.
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Prace Przy JanowickieJ

ruszyły prace związane z modernizacją liczącego 1,2 km odcinka ul. Janowickiej. Zakres robót obejmuje 
wybudowanie chodnika, kanalizacji deszczowej oraz przebudowę nawierzchni. Dzięki temu droga stanie 
się zdecydowanie bardziej bezpieczna, zwłaszcza dla pieszych, którzy do tej pory w wielu jej miejscach 
mogli chodzić wyłącznie niewygodnym poboczem. Prace wartości ponad 1,6 mln zł potrwają do końca roku. 
tymczasem zakończyła się budowa parkingu przy boisku sportowym LKS Bestwina w handlowym rejonie 
Bestwiny. Powstały tu 42 miejsca postojowe wraz z chodnikiem dla pieszych i drogą manewrową. (łu)

Gmina bEstwina

oświatowa mobilizacJa
W placówkach oświatowych w gminie Bestwina nie będzie problemów  

z pomieszczeniem dzieci w szkołach i przedszkolach, mimo krótkiego czasu, 

jaki reforma oświaty pozostawiła na przygotowania.

Najmnie j  p roblemów 
z pomieszczeniem uczniów 
w ośmioklasowych szkołach 
podstawowych mają placów-
ki w Bestwinie i Bestwince, 
gdzie w jednym kompleksie 
budynków mieściły się zarów-
no podstawówki, jak i zlikwi-
dowane teraz gimnazja. Na 
pewno brakowałoby jednak 
miejsc w Szkole Podstawo-
wej w Janowicach. – Musie-
liśmy znaleźć rozwiązanie bez 
powodowania nadmiernych 
utrudnień dla dzieci i ich ro-
dziców – wyjaśnia wójt gminy 
Artur Beniowski.

Wiosną zadecydowano, że 
zostanie dostosowany stary 
budynek przedszkola w Ja-
nowicach. Po remoncie, roz-
poczętym w czasie wakacji, 
powstaną dwie nowe sale, 
także szatnia i zaplecze so-
cjalne. Będą też dodatkowe 
miejsca parkingowe. Do 
budynku przeniosą się gru-
py przedszkolne z obecnej 
szkoły, dzięki czemu zrobi 
się tam miejsce dla siódmo-
klasistów. Koszt adaptacji 
wyniesie ok. 500 tys. zł, 
w całości pokryje go budżet 
gminy. Jak zaznacza wójt, 
dzięki takiemu rozwiązaniu 
wystarczy miejsca także dla 
przedszkolaków z innych so-
łectw.

Tegoroczne wakacje były 
czasem pracy nie tylko dla ekip 
budowlanych w Janowicach. 

W Bestwinie wykonano pra-
ce malarskie, przebudowano 
również cztery sale lekcyjne, 
dzięki czemu powstały dwie 
duże sale i pomieszczenie na 
pomoce dydaktyczne. W Ka-
niowie powstał dodatkowy 
parking przy przedszkolu, zaś 
za salą sportową przeprowa-
dzono niwelację terenu z my-
ślą o budowie w tym miejscu 
trawiastego boiska. Służyć ono 
będzie uczniom szkoły. Koszt 
prac wyniósł ok. 50 tys. zł.

Największą inwestycją 
tegorocznych wakacji jest 
jednak planowana od dawna 
termomodernizacja komplek-
su oświatowego w Bestwin-
ce. Prace potrwają do połowy 
przyszłego roku, zostały więc 

podzielone na kilka etapów, 
aby powodować jak najmniej 
utrudnień w normalnym funk-
cjonowaniu szkoły. Wykonana 
zostanie modernizacja kotłow-
ni gazowej wraz z instalacją 
centralnego ogrzewania, do-
cieplone będą ściany i dach 
oraz wymieniona stolarka 
okienna i drzwiowa. Całość 
ma kosztować ok. 4 mln zł, 
wójt Artur Beniowski pozy-
skał 85 proc. dofinansowania 
do inwestycji z Regionalnego 
Programu Operacyjnego.

– Nie mieliśmy wpływu na 
wprowadzenie reformy oświa-
ty, ale zmobilizowaliśmy siły, 
aby możliwie jak najlepiej do 
niej dostosować nasze placów-
ki – dodaje wójt. (łu)
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Wójt artur Beniowski wizytował remontowane placówki w czasie wakacji.

oPiekuńczy czecho-best
Gmina Bestwina wraz 

z sąsiednimi Czechowica-
mi-Dziedzicami uruchomiła 
spółdzielnię socjalną „Cze-
cho-Best”, specjalizującą 
się w kompleksowej opiece 
i pomocy osobom starszym 
i schorowanym.

Jak wyjaśnia wójt gminy 
Bestwina Artur Beniowski, 
spółdzielnia „Czecho-Best” 
działa od kilku tygodni jako 
wspólna inicjatywa sąsiednich 
gmin. Każdy lokalny samo-
rząd ma bowiem obowiązek 
udzielać opieki nad swoimi 
schorowanymi mieszkańca-
mi lub osobami w podeszłym 
wieku, które nie są już w sta-
nie zadbać o siebie. Gminne 
Ośrodki Pomocy Społecznej 
udzielają takiej pomocy tyl-
ko w niewielkim zakresie, 
tymczasem zapotrzebowanie 
na usługi opiekuńcze i reha-
bilitacyjne dla osób starszych 
i niepełnosprawnych z roku na 
rok rośnie.

– Spółdzielnię założyli-
śmy razem z Czechowica-
mi-Dziedzicami, wspólnie 
przeznaczając na ten cel 
fundusze. Liczymy, że w ten 
sposób na stałe wprowa-
dzimy opiekę nad naszymi 
schorowanymi mieszkań-
cami – wyjaśnia wójt Artur 
Beniowski. Oprócz finan-
sowego wkładu obu gmin 
na utworzenie spółdzielni 
Czecho-Best pozyskano 
dofinansowanie z projektu 
„Ośrodek Wsparcia Ekono-
mii Społecznej”. Pracowni-
cy spółdzielni rekrutują się 
m.in. spośród osób bezro-

botnych, czy zagrożonych 
wykluczeniem społecznym, 
zaktywizowanych poprzez 
pracę na rzecz ludzi chorych, 
niepełnosprawnych, czy se-
niorów.

Siedziba spółdzielni znaj-
duje się w Czechowicach, 
jednak większość usług 
świadczona jest na miejscu, 
najczęściej w domu pacjen-
tów. Pracownicy spółdzielni 
przede wszystkim udzie-
lają pomocy w codzien-
nym życiu podopiecznych, 
m.in. przy robieniu zaku-
pów, w wizytach u lekarza 
i urzędach, utrzymywaniu 
porządku w domu, pomo-
cy w codziennych czynno-
ściach, także higienicznych, 
spacerach. Oprócz tego 
świadczą usługi fizjote-
rapeutyczne, także służąc 

wypożyczeniem odpowied-
niego sprzętu do ćwiczeń. 
Usługi prowadzone są 7 dni 
w tygodniu przez doświad-
czone i wykwalifikowane 
opiekunki środowiskowe, 
zapewniające profesjonal-
ną opiekę.

Z usług mogą korzy-
stać mieszkańcy obu gmin, 
zleca je Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Be-
stwinie. Za niewielką opłatą 
istnieje również możliwość 
świadczenia usług opiekuń-
czych osobom, które nie są 
klientami ośrodka pomocy 
społecznej. Zainteresowani 
mogą kontaktować się bez-
pośrednio z Czecho-Best 
pod numerem 733 201 729 
lub poprzez GOPS. (łu)

artur beniowski,  
wójt gminy Bestwina:
Pierwsze tygodnie pracy spółdzielni 
socjalnej są bardzo zachęcające. W 
naszej gminie jest spore zapotrzebo-
wanie na tego rodzaju działalność, 
spółdzielnia otrzymuje dużo zgło-
szeń, nie tylko z zakresu opieki pod-
stawowej, tej świadczonej w domu, 
gdy przez znaczną część dnia nikt nie 
jest w stanie się zająć schorowaną osobą. Sporo rodzin korzysta z 
oferty dodatkowej, także w weekendy.
Wiążemy duże nadzieje z działalnością spółdzielni, bo wpisuje się 
w nasze rozumienie wsparcia dla mieszkańców ze strony władz 
samorządowych gminy, od wczesnego dzieciństwa, po wiek eme-
rytalny. Wynika to oczywiście z zadań, jakie nałożone są na gminy, 
ale też w ten sposób pokazujemy, że jesteśmy lokalną wspólnotą 
pomagających sobie ludzi.
Cieszy również to, że spółdzielnia stworzyła nowe miejsca pracy 
dla naszych mieszkańców, mają zatrudnienie, zgodne z własnymi 
kompetencjami i umiejętnościami.
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wakacyJne 
sPotkania z teatrem
T o  k o l e j n e  w a k a c j e , 
podczas których Gmin-
na Biblioteka Publiczna 
w Bestwinie dla swoich 
najmłodszych czytelników 
zorganizowała w lipcu 
maraton teatralny. Przed 
dziećmi wystąpili profe-
sjonalni aktorzy, m.in. 
scen krakowskich.

Tegoroczny Wakacyjny 
Maraton Teatralny w Bestwi-
nie zainaugurowało przedsta-
wienie „Doktor Dzięcioł” 4 
lipca, zaś tydzień później 
w bibliotece wystawiona 
została sztuka „Grzecznie 
i bezpiecznie”, na której dzie-
ci nauczyły się bezpiecznie 
przechodzić przez przejście 

dla pieszych oraz zachowania 
na placu zabaw. W kolejne 
lipcowe wtorki zostały wy-

stawione „Kozucha Kłam-
czucha” oraz „Pszczółka Kaja 
i przyjaciele”. (r)
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Spotkania z teatrem w każde wakacje wzbudzają w gminie Bestwina 
duże zainteresowanie najmłodszych mieszkańców.
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Gmina czEchowicE-dziEdzicE

gotowi na Pierwszy dzwonek
Wykorzystując wolny od szkolnej nauki czas wakacyjny, w placówkach oświatowych na terenie gminy Czechowice-Dziedzice  

przeprowadzono wiele ważnych prac remontowych i inwestycyjnych. Szkoły przystosowano zarazem do wymogów nowej reformy oświatowej.

Tradycyjnie już okres wa-
kacji przyniósł największy 
rozmach w zakresie remontów, 
przeprowadzanych w znacznej 
większości z wykorzystaniem 
środków pochodzących z bu-
dżetu miasta. Część zadań zo-
stało wspartych przez rady 
poszczególnych osiedli i same 
placówki. Łącznie na poprawę 
warunków dla oświaty wydat-
kowano kwotę ok. 2,6 mln zł.

PraCe KoMPLeKSoWe
Bardzo ważne zadanie prze-

prowadzono w dotychczaso-
wym Gimnazjum nr 1. Część 
pomieszczeń zaadaptowano 
na potrzeby przenoszonych 
tu oddziałów czechowickich 
Przedszkoli nr 4 i 7. Prócz prac 
wewnątrz placówki wykona-
no nowe dojazdy, przy szkole 
powstał duży parking, ponadto 
stworzono składający się z kil-
ku urządzeń plac zabaw dla 
najmłodszych. – Warunki dla 
wszystkich uczniów, szczegól-
nie przedszkolaków, będą teraz 
bardziej komfortowe. Mówimy 
już o placówce przedszkolnej 
z prawdziwego zdarzenia – 
podkreśla Mirosław Olek, 
dyrektor prowadzącego inwe-
stycje w oświacie Zespołu Ob-
sługi Placówek Oświatowych.

Istotne znaczenie dla pod-
niesienia jakości lokalowych 
mają projekty związane z ter-
momodernizacją budynków. 
Takie prace podjęto w Przed-

szkolu Publicznym nr 3 w Cze-
chowicach-Dziedzicach. Przy 
dofinansowaniu inwestycji 
z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Katowicach 
wymieniono centralne ogrze-
wanie, drzwi i okna, powstały 
także nowe schody. Zadanie 
objęło również odwodnienie 
wokół obiektu i jego elewację 
zewnętrzną. Z kolei po przepro-
wadzeniu audytów podjęto się 
stworzenia projektów termo-
modernizacji Przedszkola nr 5 
i Gimnazjum nr 2 w Czecho-
wicach oraz Przedszkola w Za-
brzegu i Szkoły Podstawowej nr 
3 w Ligocie.

Polepszeniu komunikacji dla 
szkół posłużyło dokończenie 
rozpoczętych wcześniej prac 
przy Zespole Szkolno-Przed-
szkolnym w Czechowicach oraz 
projektu parkingu przy Przed-
szkolu w Zabrzegu. W cze-
chowickim Przedszkolu nr 11 
wymieniono windę, wygodnym 
chodnikiem można poruszać się 
przy SP nr 4, wyremontowane 
schody prowadzą do SP nr 3 
w Ligocie, zaś wybrukowana 
została siłownia plenerowa dla 
uczniów SP nr 3.

Niezbędne, i w wielu przy-
padkach również kosztowne, 
remonty zrealizowano we-
wnątrz placówek. Gruntow-
nie zmodernizowano szatnie 
w SP nr 2 w Czechowicach, 
drzwi wymieniono w środku 

Przedszkola nr 10, a instalację 
elektryczną w SP nr 3 w Li-
gocie oraz czechowickiej SP 
nr 7. Najbardziej widoczne 
malowanie korytarzy objęło 
placówki w Czechowicach – 
Zespół Szkolno-Przedszkolny 
oraz Gimnazjum nr 3. W kilku 
szkołach prace dotyczyły także 
cyklinowania podłóg.

Prócz wymienionych powy-
żej inwestycji w okresie waka-
cyjnym przeprowadzono m.in. 
kapitalny remont biblioteki 
w podstawówce w Ligocie oraz 
dachu i kominów odpowiednio 
w obiektach przedszkolnych nr 
6 w Czechowicach i w Zabrze-
gu. Zaprojektowano ponadto 
rozbudowę Zespołu Szkolno-
-Przedszkolnego w Bronowie, 
zagospodarowanie terenów 
sportowych przy Szkole Pod-
stawowej nr 2 w Ligocie oraz 
budowę sali gimnastycznej dla 
czechowickiej SP nr 3.

roZWIąZaNIa Na reForMę
Krótko po zakończeniu 

poprzedniego roku szkolnego 
ZOPO wraz z dyrektorami 
szkół prowadził intensyw-
ne prace, pozwalające do-
stosować gminne placówki 
oświatowe do zmian w myśl 
wchodzącej w życie od 1 
września br. reformy eduka-
cji. – Przyjęliśmy zasadę, że 
tworząc sieć szkół będziemy 
brać pod uwagę dostosowanie 
danej placówki dla środowi-
ska przy dokonanej zmianie 
obwodów szkolnych, poziom 
przygotowania szkół na przy-
jęcie klas siódmych i możli-
wości kadrowe w szkołach 
– mówi dyrektor Olek.

Szkoły Podstawowe nr 
2 i 3 w Ligocie oraz Zespół 
Szkolno-Przedszkolny w Bro-
nowie utworzyły tym samym 
podstawy pracowni fizyko-

-chemicznych, zakupując do 
nich niezbędne pomoce dy-
daktyczne na lekcje w klasach 
siódmych. Dzięki temu w nad-
chodzącym roku szkolnym bez 
przeszkód odbędą się zajęcia 
z fizyki i chemii.

Najwięcej działań remon-
towych wykonano w pod-
stawówkach nr 6, 8 i 10 na 
terenie Czechowic-Dziedzic, 
czyli nowo powołanych pla-
cówkach zastępujących tu 
dotychczasowe gimnazja. 
W SP nr 10 m.in. odremon-
towano salę gimnastyczną, 
zaadaptowano pomieszcze-
nia dotychczasowej stołówki 
i piwnicy na potrzeby dydak-
tyczne, dostosowano toalety 
na potrzeby małych dzieci 
oraz rozbudowano instalację 
monitoringu. Z kolei w SP nr 
8 wykonano gruntowny re-
mont sali lekcyjnej dla klasy 
pierwszej wraz z wyposaże-
niem, częściowo zmoderni-
zowano świetlicę, zadbano 
o dostosowanie szatni. Przy-
gotowanie dwóch sal dla 
pierwszaków, remont toalet 
i pomieszczenia w świetlicy, 
zakup niezbędnego wyposa-
żenia, a także przeniesienie 
biblioteki szkolnej do nowe-
go miejsca to natomiast za-
kres robót ostatnich tygodni 
w SP nr 6.

PrZeDSZKoLaKI Z 
DoDatKoWyMI MIeJSCaMI

Założeniem nadrzędnym 
gminy w zakresie organi-
zacji opieki przedszkolnej 
b y ł o  z a g w a r a n t o w a n i e 
miejsc w przedszkolach dla 
wszystkich dzieci już od 3. 
roku życia. – Cel ten został 
osiągnięty. Choć brakowało 
około setki miejsc dla naj-
młodszych, to zdołaliśmy 
zapewnić je w naszych pla-
cówkach – zaznacza dyrek-
tor ZOPO.

Tylko w tym roku 50 dzieci 
rozpocznie naukę w SP nr 6, po 
25 miejsc wygospodarowano 
w SP nr 7 i Zespole Szkolno-
-Przedszkolnym w Ligocie, 
gdzie utworzono dodatkowy 
oddział. – Mówimy tu o cał-
kowicie nowych oddziałach, 
które wymagały adaptacji po-
mieszczeń szkolnych od pod-
staw – mówi dyrektor Mirosław 
Olek. Dodaje, że dla zapewnie-
nia właściwego poziomu opieki 
przedszkolnej wykonano nowe 
zaplecza sanitarne, wyremon-
towano podłogi i pomalowano 
wiele pomieszczeń. Przy okazji 
wyposażono je w sprzęt. Koszt 
uruchomienia wspomnianych 
trzech oddziałów wyniósł 151 
tys. zł.

W kwestii organizacji przed-
szkoli na terenie gminy za nie-

wątpliwy sukces uznać należy 
przeniesienie Przedszkoli nr 4 
i 7 z lokalizacji w mieszkaniach 
spółdzielni mieszkaniowej do 
nowej siedziby w budynku 
dotychczasowego Gimnazjum 
nr 1. Na takie rozwiązanie 
pierwotnie nie przystał kura-
tor oświaty, ale po interwencji 
samorządu w Ministerstwie 
Edukacji Narodowej uchylono 
negatywną ocenę. – Wzbogaci-
liśmy się o kolejną nowoczesną, 
wygodną i bezpieczną placów-
kę, która służyć będzie zapewne 
wielu pokoleniom – dopowiada 
dyrektor ZOPO.

MarCIN NIKIeL

marian błachut,
burmistrz Czechowic-Dziedzic:

oświata jest dla nas bardzo 
ważna, dlatego czechowicki 
samorząd od lat inwestuje 
w swoje placówki oświato-
we, zarówno szkolne, jak i 
przedszkolne. Mamy dobrą, 
doskonale wyszkoloną kadrę 
– począwszy od dyrektorów 
poszczególnych placówek, 
przez nauczycieli, po pra-
cowników obsługi.
Chcemy, aby nauka w na-
szych placówkach oświato-
wych prowadzona była w 
komfortowych warunkach, a 
ilość miejsc w przedszkolach 
i szkołach zawsze odpowia-
dała potrzebom lokalnych 
społeczności poszczególnych 
osiedli i sołectw.  Dlatego 
każdego roku w ydajemy 
duże środki na wyposażenie 
naszych szkół i przedszkoli 
oraz regularne remonty i 
prace modernizacyjne w tych 
obiektach.
Inwestowanie w placówki 
oświatowe, choć stanowią-
ce poważne obciążenie dla 
budżetu gminy, w dłuższej 
p e r s p e k t y w i e  c z a s o we j 
przynosi również wymier-
ne oszczędności i korzyści 
społeczne. Prace związane 
z termomodernizacją obiek-
tów – docieplanie ścian, 
wymiana stolarki okiennej, 
czy modernizacja kotłowni – 
pozwalają oszczędzić środki, 
potrzebne na ogrzewanie.

Przedszkola nr 4 i 7 zostały przeniesione do Gimnazjum nr 1, co wiązało 
się z koniecznością dostosowania pomieszczeń dla najmłodszych dzieci.

Przedszkole Publiczne nr 3 w Czechowicach-Dziedzicach objęła termomo-
dernizacja, w ramach której wymieniono m.in. okna w budynku.

Gruntowne prace objęły w okresie wakacyjnym dotychczasowe czechowickie 
Gimnazjum nr 3, gdzie m.in. wymalowano korytarze.

ostatnie dni sierpnia upłynęły w wielu placówkach na terenie gminy Czechowice-Dziedzice na intensywnym 
przygotowaniu na powrót uczniów.
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huczne dożynki

Kolorowy korowód w niedzielę 27 sierpnia przejechał przez roztropice i Wieszczęta 
do rudzicy, tam w amfiteatrze przy filii GoK odbyła się główna część tegorocznych 
Dożynek Gminy Jasienica.
Dożynki rozpoczęło nabożeństwo w kościele ewangelickim w Wieszczętach, które 
wraz z roztropicami były tegorocznymi organizatorami święta plonów. Następnie 
korowód ruszył do amfiteatru przy filii GoK w rudzicy. Na trasie korowodu, złożonego 
z kilkudziesięciu pojazdów, bryczek, ustrojonych wozów drabiniastych, traktorów z 
przyczepami i maszyn rolniczych, uczestników pozdrawiali mieszkańcy. Cały korowód 
liczył ponad 3 km długości.
W rudzicy gości przywitał wójt gminy Jasienica Janusz Pierzyna. – Dożynki to szcze-
gólny czas w ciągu roku, gdy mamy okazję do refleksji, chwilę na zastanowienie się 
i wyrażenie dziękczynienia. Siadamy przy wspólnym stole, aby podziękować za dary 
ziemi Stwórcy i tym, którzy pracują na roli – mówił wójt.
Po ceremonii przekazania wieńców, pokrojeniu chleba i rozniesieniu go wśród 
uczestników dożynek, rozpoczęła się huczna zabawa. Wystąpiły m.in. Big Band z 
Jasienicy, Chór „uśmiech” z Jasienicy Dolnej, Kapela Bawarska „Bayerock”. ostatnim 
punktem programu był festyn dożynkowy, który prowadził zespół „Secret Duo”. 
Zabawa trwała do późnego wieczora. (uGJ)

Gmina jasiEnica

sezon inwestycJi
Modernizacja strażnicy OSP w Mazańcowicach oraz budowa zaplecza sportowego w Rudzicy  

to tylko niektóre z inwestycji, jakich podjęła się gmina Jasienica w ostatnim czasie.

Rozpoczęła się rozbudo-
wa i modernizacja strażnicy 
Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Mazańcowicach. W po-
równaniu z obecnym nowy 
budynek będzie większy i no-
wocześniejszy. Jak podkreśla 
wójt Janusz Pierzyna, obecna 
strażnica jest zbyt ciasna do 
potrzeb straży pożarnej, dzia-
łającej w Krajowym Syste-
mie Ratowniczo-Gaśniczym. 
– Zależało nam na poprawie 
warunków pracy strażaków, 
a jednocześnie chcemy, aby 
obiekt pełnił również rolę 
miejsca spotkań społeczności 
Mazańcowic – wyjaśnia.

Aktualne dwa stanowiska 
garażowe w części bojowej 
zostaną uzupełnione o dwa 
kolejne, powstanie również 
pomieszczenie dla dyżuru-
jących strażaków. Budynek 
zostanie podwyższony o jed-

ną kondygnację, dzięki czemu 
powiększy się przestrzeń pod-
dasza. Jednocześnie budynek 
od południa jest poszerzany, 
co poszerzy jego powierzchnię 
użytkową z obecnych blisko 
600 mkw. do 1380 mkw. Dzię-
ki temu powiększy się obecna 
sala przyjęć, m.in. przybędzie 
antresola, zostanie też wypo-
sażona w klimatyzację. Roz-
budowa strażnicy obejmie 
nie tylko samo powiększenie 
obiektu i jego modernizację, 
budynek zostanie też ocieplony 
i wyposażony w nową gazową 
kotłownię. Prace budowlane 
już się rozpoczęły, mają po-
trwać do końca września przy-
szłego roku. Całość prac ma 
kosztować 4,44 mln zł.

Ekipy budowlane rozpoczę-
ły również prace obok boisk 
sportowych za szkołą w Ru-
dzicy, gdzie powstaje budynek 

zaplecza sportowego. Będzie 
tu również miejsce na salę do 
treningów bocci. Nowy obiekt 
będzie miał specjalną kondy-
gnację z salką i zapleczem, 
przystosowanymi do poruszania 
się po nich osób na wózkach. 
Wójt Janusz Pierzyna wyjaśnia, 
że zaplecze ułatwi organizację 
treningów i rozgrywek na są-
siednich boiskach, zwłaszcza 
przeznaczonych dla najmłod-
szych mieszkańców gminy. 
– Jednocześnie stwarzamy wa-
runki do treningów i aktywi-
zacji osób niepełnosprawnych 
i wsparcia ich sportowych pasji 
– dodaje. Z drugiej kondygnacji 
będą bowiem korzystali przede 
wszystkim zawodnicy bocci, 
dyscypliny, która z powodze-
niem rozwija się w Rudzicy. 
Tutejszy zawodnik, Damian 
Iskrzycki, niepełnosprawny 
sportowiec, osiąga międzyna-

rodowe sukcesy, m.in. ostatnio 
zdobył złoty i srebrny medal 
podczas europejskich regional-
nych mistrzostw BISFed 2017 
Poznań Regional Open Cham-
pionships.

Powstający budynek bę-
dzie graniczył ze skarpą za 
szkołą w Rudzicy, na wyższą 
kondygnację będzie można 
wjechać na wózku wprost 
z parkingu. Z kolei niżej, za 
wejściem skierowanym na 
boiska, znajdzie się zaplecze 
sportowe z szatniami, natry-
skami i magazynami. Całość 
powierzchni użytkowej wynie-
sie 313 mkw., na dole będzie 
166 mkw. zaplecza, na górze 
zaś salka o powierzchni 132 
mkw. oraz kilka pomieszczeń 
pomocniczych. Prace budow-
lane kosztować będą 1,48 mln 
zł, potrwają do końca września 
przyszłego roku.

Oprócz tych dwóch du-
żych inwestycji, rozpoczętych 
w ostatnim czasie, zakończyły 
się wakacyjne remonty szkół, 
a także sezonowe naprawy 
i modernizacje dróg gminnych. 
M.in. do użytku został oddany 
odcinek ul. Zdrowotnej, popra-
wiono również nawierzchnię 
Punktu Selektywnej Zbiór-
ki Odpadów Komunalnych 
w Jasienicy. Dodatkowo 
w Roztropicach zakończono 
przebudowę 260-metrowe-
go odcinka ul. Granicznej na 

granicy z Rudzicą, z kolei 
w Wieszczętach ponad 100 
m drogi w rejonie starej pia-
skowni, a także ul. Słoneczną, 
ul. Grabówka i Cegielnianą 
w Rudzicy oraz Orzechową 
w Jasienicy, łącznie z parkin-
giem przy Drzewiarzu. Napra-
wiono również ulice Buczyna, 
Dębową i Stromą w Mazańco-
wicach, Na Węgry w Między-
rzeczu Dolnym oraz Zapłocie, 
Łowiecką, Rzemieślniczą 
i Żniwną w Międzyrzeczu 
Górnym. (r)
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Janusz Pierzyna,
wójt gminy Jasienica:

ten rok jest kolejnym, w którym z kilku-
dziesięciu inwestycji przynajmniej kilka 
można zaliczyć do kluczowych, mających 
ogromny wpływ na życie społeczności w 
sołectwach. od wielu lat nieprzerwanie 
podnosimy stan techniczny obiektów 
użyteczności publicznej, zarówno bu-
dynków, takich jak szkoły, ośrodki kultury, czy też miejsc, w których 
często spotykają się nasi mieszkańcy. W tak dużej gminie, jak nasza, 
pracy nigdy nie brakuje, wykorzystujemy na to zwłaszcza miesiące 
wakacyjne, aby szeroko otworzyć front robót. rozpoczęliśmy teraz 
rozbudowę strażnicy w Mazańcowicach, budowę bardzo potrzebnego 
zaplecza sportowego w rudzicy, wyremontowaliśmy szkoły, drogi i 
przygotowujemy się do realizacji kolejnych ważnych obiektów. Cieszę 
się, że możemy je realizować, pozyskując na ten cel, często niemałym 
trudem, dofinansowanie z funduszy zewnętrznych.

Strażnica oSP w Mazańcowicach zyska dwa dodatkowe stanowiska 
garażowe na nowoczesne wozy bojowe.

Budynek w kompleksie boisk w rudzicy pomieści zarówno zaplecze 
sportowe, jak i salkę ćwiczeń.

Zmodernizowana ul. Zdrowotna znacznie ułatwiła dojazd do wielu 
instytucji w centrum Jasienicy.

Pierwszy krok do kurortu
O wpisaniu Jasienickie-
go Kurortu Zamkowego 
do rządowego projektu 
Beskidzkiego Centrum 
Narciarstwa poinformo-
wał wójt gminy Jasienica 
Janusz Pierzyna podczas 
sierpniowej sesji.

Projekt  Beskidzkie 
Centrum Narciarstwa ma 
umożliwić przede wszyst-
kim wykorzystanie tury-
stycznego potencjału Ziemi 
Bielskiej i całego regionu. 
– Zabiegałem od pół roku, 
aby pomysł stworzenia Ja-
sienickiego Kurortu Zam-
kowego stał się jednym 
z elementów tego rządo-
wego projektu. W ubiegłym 
tygodniu Ministerstwo Roz-
woju zatwierdziło projekt 
– mówił wójt radnym pod-
czas ostatniej sesji.

Jak wyjaśnia Janusz 
Pierzyna, Jasienicki Ku-

rort Zamkowy w pierwszej 
kolejności objąłby zagospo-
darowanie terenu w rejonie 
Zamku w Grodźcu, gdzie 

Gmina Jasienica posiada 
również 5,5 ha gruntów. 
W tym miejscu powstał-
by kompleks turystyczny, 

z trasami spacerowymi, 
biegowymi, rowerowymi, 
rolkowymi. Na stokach, 
wykorzystywanych do 
niedawna jako pastwiska, 
stworzone zostałyby trasy 
narciarskie dla początku-
jących.

W przyszłości powsta-
łaby cała baza turystyczna, 
z hotelem i – być może – 
także basenami. – Jesteśmy 
na początku drogi. Mamy 
wiele pomysłów, ale ich 
realizacja będzie zależała 
od możliwości finanso-
wych. Liczymy na dofi-
nansowanie z programów 
rządowych i unijnych, do 
których zamierzamy apliko-
wać z naszymi projektami 
– mówi wójt. – To histo-
ryczny moment, bowiem 
realizacja Jasienickiego Ku-
rortu Zamkowego otwiera 
naszą gminę na turystykę 
– dodaje. (uGJ)
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Centrum turystyczne powstałoby na terenach w rejonie 
grodzieckiego zamku.
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gimnazJalne adaPtacJe
Budynek likwidowanego gimnazjum 
w Jaworzu podczas wakacji przechodził 
intensywną adaptację, aby w nowym 
roku szkolnym pierwszoklasiści mogli 
tu rozpocząć naukę.

Jak wyjaśnia wójt gminy Radosław 
Ostałkiewicz, początkowo Jaworze plano-
wało utrzymać jedną szkołę podstawową, 
z dodatkowymi oddziałami dla starszych 
uczniów w budynku likwidowanego gim-
nazjum. Ostatecznie jednak zdecydowa-
no się na stworzenie dwóch oddzielnych 
podstawówek, dla dzieci z dwóch różnych 
części Jaworza. Decyzja ta pociągnęła za 
sobą konieczność przystosowania budynku 
gimnazjum do przyjęcia dzieci siedmio-
letnich.

– Nie pamiętam tak dużego frontu ro-
bót remontowych – przyznaje dyrektor 
szkoły Barbara Szermańska. Zaznacza, że 
oprócz adaptacji pomieszczeń na potrzeby 
najmłodszych uczniów, przeprowadzone 
zostały remonty bieżące, realizowany był 
też projekt „Gimnazjalisto! Trzymaj się”, 
zakładający wymianę wszystkich barierek 
na szkolnych schodach.

Przypomnijmy, projekt wymiany ba-
rierek otrzymał 15 tys. zł dofinansowania 
w ramach tegorocznego budżetu obywa-

telskiego, oprócz tego szkoła z własnych 
funduszy dołożyła do niego ok. 10 tys. 
zł. Podczas wakacji zostały wymienione 
wszystkie barierki w obu trzykondygna-
cyjnych klatkach schodowych szkoły. 
Jak podkreśla dyrektor Szermańska, 
była to pierwsza wymiana poręczy od 
1963 r., czyli czasu powstania szkoły. 
Nowa konstrukcja znacząco wpłynie na 
poprawę bezpieczeństwa na korytarzach, 
zwłaszcza teraz, gdy w szkole pojawią się 
mali uczniowie.

Z myślą o dostosowaniu szkoły do naj-
młodszych kosztem ok. 10 tys. zł prze-
prowadzono kapitalny remont jednej z sal 
lekcyjnych, do której zakupiono również 
niezbędne wyposażenie w odpowiednich 
rozmiarach. Również dla nich przeznaczo-
no toalety na drugim piętrze, całkowicie 
przebudowane. Na ten cel pozyskano płyt-
ki od producenta z sąsiedniej Jasienicy, 
całość prac zamknęła się kwotą 40 tys. zł, 
uzyskanych z budżetu Ministerstwa Edu-
kacji Narodowej. Kolejne 7 tys. zł z tej 
puli zostało przeznaczone na wyposaże-
nie świetlicy w sprzęty dla najmłodszych 
uczniów, m.in. stoliki, krzesła, pomoce dy-
daktyczne.

Szkoła nie zapomniała także o swoich 
starszych uczniach, również oni we wrze-

śniu zastaną całkowicie odnowione toalety 
na pierwszym piętrze. Na ten cel zostało 
wygospodarowanych 20 tys. zł z budżetu 
placówki. (łu)

Gmina jawoRzE

ogród rodzimeJ natury
Do jesieni przy budynku Urzędu Gminy Jaworze powstanie miniogród botaniczny,  

prezentujący bogactwo roślinności Śląska Cieszyńskiego.

Arboretum to specjalny 
ogród, w którym zestawione 
zostają obok siebie specjal-
nie dobrane gatunki roślin. 
Jak wyjaśnia wójt Jaworza 
Radosław Ostałkiewicz, 
w przypadku tego parku będą 
to gatunki roślin rodzimych, 
występujących przede wszyst-
kim na Śląsku Cieszyńskim, 
m.in. cieszynianka wiosenna, 
magnolia, cis, dzika jabłoń, 
klon polny, jarząb pospolity 
i szwedzki, kłokoczka połu-
dniowa, trzmielina pospolita, 
wiciokrzew suchodrzew, róża-
necznik żółty, azalia, morwa 
biała, wawrzynek wilczełyko, 
głów dwuszyjkowy, dzika 
róża i róża szlachetna, dereń, 
berberys, szafran, przebiśnie-

gi, narcyze, lilie, naparstnica, 
wrzosy.

W celu promocji bogactwa 
przyrodniczego Euroregionu 
Śląsk Cieszyński i jednocze-
śnie edukacji, rośliny w ar-
boretum w Jaworzu zostaną 
oznakowane tabliczkami w ję-
zyku czeskim i polskim, infor-
mującymi o nazwie rośliny, 
miejscach jej występowania 
i opisującymi jej cechy cha-
rakterystyczne.

Pomysł arboretum wią-
że się z przeprowadzonym 
przed dwoma laty konkursem 
na przedstawienie koncepcji 
zagospodarowania przestrzeni 
wokół budynku Urzędu Gmi-
ny Jaworze. Jego zwycięzcą 
został jaworzanin, student 

architektury krajobrazu Piotr 
Kajzer, następnie jego kon-
cepcja została opracowana 
jako szczegółowy projekt 
zagospodarowania, łącznie 
z planem nasadzeń.

Ogród powstanie obok 
siedziby Urzędu Gminy z wy-
korzystaniem istniejącej tam 
zieleni. Powstaną elementy 
małej architektury wraz z per-
golami drewnianymi, ławkami 
parkowymi, wykonany będzie 
też trawnik, ścieżki spacerowe 
i stojak na rowery. Od strony 
parkingu arboretum chronić 

będzie ogrodzenie. Całość do-
pełni iluminacja oświetlenia 
budynku Urzędu Gminy.

Prace, łącznie z nasadzenia-
mi drzew, mają zakończyć się 
jesienią. Wójt gminy Jaworze 
Radosław Ostałkiewicz na 
projekt „Śląskie parki” po-
zyskał blisko 25,5 tys. euro 
dofinansowania z programu 
transgranicznego Interreg V-A 
Republika Czeska – Polska, 
ponadto 6,3 tys. zł pochodzić 
będzie z budżetu Państwa, 
a 12,6 tys. zł z budżetu gminy 
Jaworze. (reD)

Miniogród botaniczny będzie kolejnym zielonym miejscem Jaworza.

urodziny muzeum
Związane ze szkołą Mu-

zeum Fauny i Flory Mor-
skiej i Śródlądowej 2 i 3 
września obchodzić będzie 
trzecią rocznicę urucho-
mienia w nowym budynku. 
Jak podkreśla dyrektor pla-
cówki Barbara Szermańska, 
samo muzeum liczy sobie 
już ponad 50 lat, jednak do 
czasu budowy własnej sie-
dziby w 2014 r. mieściło się 
w dwóch szkolnych salach, 
co znacząco ograniczało 
dostęp do cennych ekspona-
tów. Dopiero osobny budy-
nek, sąsiadujący ze szkołą, 
pozwolił na właściwą pre-
zentację zbiorów. Dzięki 

temu możliwy stał się szero-
ki dostęp do ekspozycji, co 
miesiąc placówkę odwiedza 
ok. tysiąca osób.

Obchody rozpoczną się 
w sobotę 2 września o godz. 
15 od animacji dla dzieci. 
O godz. 18 nastąpi wernisaż 
dwóch wystaw, prac Włady-
sława Jarockiego i poświęco-
nej 100-leciu Ligi Morskiej 
i Rzecznej, pół godziny 
później rozpocznie się kon-
cert szant.

Z kolei w niedzielę 3 
września Muzeum przy-
gotowało niespodziankę 
w ramach korowodu dożyn-
kowego. (r)

Fo
to

: m
ir

os
ła

w
 łu

Ka
sz

uK

hala na marzec
Trwają intensywne prace 

przy budowie hali sportowej 
w Jaworzu. Wiele wskazuje 
na to, że zamiast planowane-
go września 2018 r. uda się ją 
oddać do użytku już w mar-
cu, a więc na drugi semestr 
najbliższego roku szkolne-
go. – Prace osiągnęły ten 
poziom, że przed nastaniem 
zimy uda się budynek zada-
szyć i wewnątrz kontynu-
ować prace wykończeniowe. 
Dzięki temu będzie możliwe 
wcześniejsze zakończenie 
całości – mówi wójt Jawo-
rza Radosław Ostałkiewicz. 
Powstała już koncepcja gra-

ficznego wykończenia głów-
nej sali, przygotowana przez 
pracownicę Urzędu Gminy 
Malwinę Czechowską-Ja-
chacz.

Przypomnijmy, to pierw-
sza duża hala sportowa w Ja-
worzu, będą z niej korzystać 
przede wszystkim młodzi 
mieszkańcy gminy podczas 
lekcji wychowania fizycz-
nego i zajęć pozalekcyj-
nych. Służyć ma jednak całej 
gminnej społeczności, która 
z roku na rok wykazuje się 
coraz większą aktywnością 
w uprawianiu przeróżnego 
rodzaju sportów. (r)
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Wystrój sali według projektu Malwiny Czechowskiej-Jachacz.

radosław  
ostałkiewicz,
wójt gminy Jaworze:

arboretum to kolejna przestrzeń natu-
ry w naszej miejscowości, którą chce-
my otworzyć dla mieszkańców i gości. 
oczywiście, nawiązuje ona do naszych 
aspiracji uzdrowiskowych, ale poza 
wszystkim ma tworzyć przyjazny klimat 
dla odpoczynku wśród zieleni. Chcemy, aby właśnie z taką atmosferą 
kojarzyło się Jaworze.
Jednocześnie ten ogród drzew ma służyć edukacji i to tej najbardziej 
podstawowej. Często spotykam się z ludźmi kochającymi przyrodę, 
którzy przyznają, że znają tylko niektóre gatunki drzew, a nawet pospo-
litych w naszym regionie roślin nie są w stanie odróżnić. ten związek z 
naturą, który kiedyś nabywaliśmy w dzieciństwie, coraz częściej bywa 
przerwany, warto więc z bliska przyjrzeć się naszej naturze.
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otwarte trzy lata temu Muzeum od razu przypadło do gustu nie tylko 
jaworzanom.
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Nowe barierki poprawią bezpieczeństwo na 
korytarzu szkoły.
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Gmina kozy

drogi w Przebudowie
Szereg prac związanych z modernizacją dróg wykonywanych jest na terenie 

gminy Kozy.

Od wiosny trwają prace 
mające na celu poprawę sta-
nu odwodnień. Na przełomie 
czerwca i lipca, we współpracy 
Urzędu Gminy Kozy z Gminną 
Spółką Wodną, zmodernizowa-
ny został odcinek odwodnienia 
w rejonie ulicy Poprzecznej. 
Początkiem sierpnia zakoń-
czono kolejny etap prac na ul. 
Granicznej. Trwają roboty na 
ul. Podgórskiej. – W ten spo-
sób z mapy naszej gminy znik-
ną kolejne miejsca, w których 
widok straży pożarnej podczas 
obfitych opadów deszczu nie 
należał do rzadkości. Komfort 
życia mieszkańców w tym 
rejonie będzie teraz znacznie 
lepszy – zauważa wójt Krzysz-
tof Fiałkowski.

Na gminnych drogach za-
planowano w okresie letnim 
także wzmożone remonty na-
wierzchni. Wyrównano kru-
szywem końcowy odcinek ul. 
Woskowej, boczny fragment 
ul. Dolnej oraz część ul. Złotej. 
W ramach robót bitumicznych, 
oprócz remontów cząstkowych, 

w planach na bieżący rok zna-
lazło się ułożenie odcinków 
nowych nawierzchni na ul. Pod-
górskiej (między ul. Jarzębino-
wą i Jaskółczą), Dolnej (od ul. 
Nadbrzeżnej do Jaśminowej), 
Panienki (w rejonie ul. Zdrojo-
wej) i części ul. Błękitnej.

Rozstrzygnięto jednocze-
śnie przetargi na przebudo-
wę trzech odcinków dróg 
gminnych – ul. Jodłowej, 
Strumyków oraz Słonecz-
nej. W ramach prac zostanie 
wzmocniona konstrukcja 

dróg, wykonane będzie ich 
odwodnienie łącznie z terenem 
przyległym, drogi zyskają też 
nawierzchnię asfaltową. – Po-
prawi to w znacznym stopniu 
bezpieczeństwo i jakość ruchu 
samochodowego i pieszego, 
wpisując się zarazem w kon-
tynuację planu modernizacji 
dróg na terenie gminy – tłu-
maczy wójt.

Wymienione inwestycje 
realizowane są ze środków 
własnych gminy i zakończą 
się jesienią tego roku. (Ma)

Posterunek 
Po otwarciu

W czwartek 10 sierpnia 
oficjalnie otwarto Posteru-
nek Policji w Kozach. Uro-
czystego przecięcia wstęgi 
dokonali zastępca Komen-
danta Głównego Policji nad-
inspektor Jan Lach, zastępca 
komendanta wojewódzkie-
go inspektor Piotr Kucia, 
komendant miejski w Biel-
sku-Białej inspektor Dariusz 
Matusiak, wicewojewoda 
śląski Jan Chrząszcz oraz 
wójt gminy Kozy Krzysz-
tof Fiałkowski.

Posterunek, jak infor-
mowaliśmy w poprzednim 
numerze „Gazety Beskidz-
kiej”, rozpoczął działalność 
już 1 lipca w kompleksowo 
zmodernizowanym i przy-
stosowanym do pracy poli-
cjantów budynku przy ulicy 
Szkolnej 5. Gmina na ten cel 
przeznaczyła ok. 650 tys. zł. 
Czynny jest każdego dnia 
w godzinach od 6 do 22. 
– Wierzymy, że policjanci 
wykażą się aktywnością 
w naszym społeczeństwie 
i wpłynie to na poprawę 
bezpieczeństwa w całej 
gminie – stwierdził wójt 
Krzysztof Fiałkowski. (M)

dożynkowe świętowanie

W niedzielę 3 września w Parku 
Dworskim w Kozach odbędą się 
uroczystości w ramach tegorocz-
nych gminnych dożynek.

Barwny korowód dożynko-
wy uformuje się już o godzinie 
10 i przemaszeruje do kościoła, 
następnie do Parku Dworskiego. 
Tu o godz. 12.30 przewidziano 
tradycyjny ceremoniał prze-
kazania wójtowi gminy przez 
starostów dożynek poświęco-
nego wcześniej chleba, z prośbą 
o symboliczny, sprawiedliwy 
jego podział wśród mieszkań-
ców. W dalszej części dnia zor-
ganizowane zostaną konkursy 

z nietypowymi, dożynkowymi 
zadaniami do wykonania oraz 
żniwowanie. Zainteresowanie 
wzbudzi z całą pewnością wy-
znaczona na godz. 16.30 re-
konstrukcja podobnej imprezy 
z początku minionego wieku.

– Dożynki to wydarzenie każ-
dego roku o znaczeniu istotnym 
dla kozian – przekonuje wójt 
gminy Krzysztof Fiałkowski,  – 
To wyjątkowe święto osób zwią-
zanych z działalnością rolniczą. 
I choć nie mamy ich w gminie 
tyle, co kiedyś, to jednak docenia-
my trud i wysiłek, jaki wkładają 
w swoje codzienne obowiązki – 
mówi wójt.

W tym roku rolę starostów 
dożynkowych, czyli gospodarzy 
święta, powierzono Agnieszce 
i Pawłowi Jędrzejczykom. Ogrod-
nicy z Kóz prowadzą rodzinne go-
spodarstwo przy ul. Zagrodowej. 
Przygotowują co roku na sprzedaż 
piękne kwiaty rabatowe i balko-

nowe, m.in. pelargonie, begonie, 
surfinie, bakopy i sanwitalie, 
w swoich szklarniach posiadają 
także rozmaite zioła oraz chry-
zantemy. Ich produkty trafiają nie 
tylko do mieszkańców Kóz i oko-
licznych miejscowości, ale rów-
nież do Czech i na Słowację. (r)

gmina bardzo  
Przedsiębiorcza

Na 16. miejscu w województwie śląskim 
i 215. w kraju sklasyfikowana została gmina 
Kozy w najnowszym rankingu Zrównoważonego 
Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego.

Twórca zestawienia profesor Eugeniusz 
Sobczak z Wydziału Administracji i Nauk 
Społecznych Politechniki Warszawskiej uznał, 
że wskaźnik przedsiębiorczości jest ważną 
zmienną opisującą rozwój gospodarczy gmin. 
Daje on też obraz, na ile samorządy wspierają 
działalność gospodarczą i tworzą dobry klimat 
do rozwoju przedsiębiorczości, a jednocześnie 
podejmują systematycznie inicjatywy w kształ-
towaniu konkurencyjności inwestycyjnej.

Podczas opracowania rankingu przeanalizo-
wano wszystkie jednostki samorządu terytorial-
nego w podziale na miasta na prawach powiatu, 
gminy miejskie, miejsko-wiejskie i wiejskie, 
uwzględniając dane za rok 2015. Określono 
liczbę podmiotów gospodarczych przypadającą 
na tysiąc mieszkańców, przyznając gminom po 
jednym punkcie za każdy podmiot. Liderem 
przedsiębiorczości został dolnośląski Karpacz, 
w którym wskazano 795,37 podmiotów. Ko-
lejne lokaty zajęły Krynica Morska i Rewal. 
Gmina Kozy uplasowała się na wysokim 16. 
miejscu w województwie śląskim i 215. w kraju 
z liczbą 117,73 podmiotów gospodarczych na 
1 tys. mieszkańców.

– To oczywiście tylko zestawienie, odno-
szące się do pewnych wybranych kategorii, ale 
stanowi dobre potwierdzenie stałego i zrówno-
ważonego rozwoju gminy Kozy. Nie brakuje 
w niej mieszkańców przedsiębiorczych, sporo 
osób postrzega też naszą gminę jako przyjazną 
do lokalizowania tu swojej działalności – mówi 
wójt gminy Krzysztof Fiałkowski. (ra)

Na części ul. Podgórskiej położona została nowa nawierzchnia asfaltowa, 
poprawiono również odwodnienie w tym rejonie Kóz.
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Każdego roku podczas gminnego święta przeprowadzane są rozmaite konkurencje, 
nawiązujące do dożynkowych czynności.
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Program dożynek:
10.00 – formowanie korowodu
10.30  – przejazd korowodu: plac targowy, 

ul. Szkolna, Krakowska, Kościel-
na, pl. Ks. Kochaja

11.00 – msza św. dożynkowa w kościele 
Świętych apostołów Szymona i 
Judy tadeusza

12.00 – przejazd korowodu: pl. Ks. Kochaja, ul. Dworcowa, Przecznia, Szkolna 
(do parku)

12.30 – ceremonia dożynkowa (park), przekazanie chleba z udziałem Zespołu 
Pieśni i tańca „Kozianie”

13.15 – „Koncert na kosę i orkiestrę dętą” – Młodzieżowa orkiestra Dęta
13.45 – ogłoszenie wyników konkursu „korowód”
14.00 – dożynkowy teatr lalkowy (mini spektakl przygotowany w trakcie warsz-

tatów lalkowych prowadzonych przez teatr Lalek z Żyliny)
14.20 – żniwowanie ze śpiewem (występ grupy wokalnej z Domu Kultury w 

Kozach)
14.35 – Pisarzowianki show
15.15 – konkursy dożynkowe: rzutu kostką słomy, młócenia cepem, ogrodnicza 

familiada
16.30 – polski dwór – kultura podstawą życia społecznego – rekonstrukcja 

dożynek w Kozach z początku XX w. z udziałem aktorów, uczestników 
warsztatów teatralnych oraz ZPit „Kozianie”

17.40 – „Kosy, cepy i bębenki” (Walimy w kocioł)
18.00-24.00 – zabawa taneczna z zespołem „Zbójnicy band’a”

atrakcje towarzyszące: stoiska tematyczne, zabawy dla dzieci, pokazy.
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Gmina szczyRk

komunikacJa dla  
większego komfortu

Od 1 grudnia ruszy komunikacja miejska, z której korzystać będą mogli 

zarówno mieszkańcy Szczyrku, jak i przybywający do miasta turyści.

Z inicjatywy burmistrza 
Antoniego Byrdego oraz 
największych ośrodków 
narciarskich w Szczyrku na 
nadchodzącą zimę zostało 
zaproponowane istotne roz-
wiązanie komunikacyjne. 
Przewiduje ono uruchomienie 
od 1 grudnia specjalnych kur-
sów autobusowych, którymi 
będzie można przemieszczać 
się po Szczyrku aż do 31 mar-
ca, czyli końca sezonu narciar-
skiego.

Komunikacja z wykorzy-
staniem pojazdów bielskie-
go PKS-u funkcjonować ma 
w dwóch turach – w godzi-
nach porannych od 7 do 11 
oraz po południu od 14 do 
17.30, a więc wtedy, gdy 
w sezonie najwięcej ludzi 
chce dotrzeć z pensjonatów, 
hoteli i domów wczasowych 
na stoki narciarskie. Z auto-
busów będą mogli korzystać 
właściciele skipassów na 
stoki narciarskie w Szczyr-
ku i to zarówno turyści, jak 
i sami mieszkańcy. Kursy, 

na trasie z parkingu Przedsię-
biorstwa Komunalnego przy 
ulicy Granicznej, w kierunku 
centrum i dalej Salmopolu, aż 
do Soliska, będą realizowane 
co kwadrans.

Aktualnie trwają wspólne 
prace samorządu i ośrodków 
nad rozwiązaniami prawny-
mi dotyczącymi finansowa-
nia zadania. Miasto rozważa 

również wprowadzenie do-
datkowego przystanku dla 
planowanej komunikacji 
w pobliżu kościoła świętych 
Apostołów Piotra i Pawła 
w centrum Szczyrku. W dal-
szych planach jest natomiast 
wykupienie campingu Skali-
te i zagospodarowanie go na 
parking dla samochodów, co 
jeszcze bardziej pozwoliłoby 

zwiększyć przepustowość 
głównej ulicy miasta podczas 
narciarskiego sezonu.

MarCIN NIKIeL

badania Przed tunelem
Pomysł stowarzyszenia „Tu-
nelem do Szczyrku”, zakła-
dający budowę od zjazdu 
z drogi ekspresowej S1 do 
Szczyrku tunelu przez ma-
syw Skrzycznego, to jedno 
z proponowanych rozwią-
zań dla poprawy dojazdu do 
miasta. Zdaniem burmistrza 
Antoniego Byrdego koncep-
cja ta wymaga jednak po-
przedzenia szczegółowymi 
badaniami, które samorząd 
planuje sfinansować.

Pierwsze sygnały, związa-
ne z pomysłem budowy tune-
lu, pojawiły się przed kilkoma 
miesiącami. Reprezentujący 
stowarzyszenie „Tunelem do 
Szczyrku”  profesor Wojciech 
Pluskiewicz zauważył, że po 
zakończeniu prowadzonych 
obecnie w Szczyrku inwesty-
cji w narciarską infrastrukturę 
ruch turystyczny w mieście 
wielokrotnie się zwiększy. Do-
jazd do Szczyrku będzie więc 
wymagał nowych rozwiązań 
dla układu komunikacyjnego.

Tunel długości ok. 5 km to 
jedna z szeroko dyskutowa-
nych propozycji. Jej autorzy 
podkreślają, że połączenie 

z istniejącą drogą ekspresową 
nie wymagałoby budowy no-
wego węzła. Tunel w kierunku 
Szczyrku przebiegałby pomię-
dzy Godziszką i Słotwiną. – Po 
drodze nie ma żadnych zabu-
dowań. Następnie trasa wbija 
się w masyw Skrzycznego 
i kończy w okolicy parkingu 
Kowalskiego i hotelu Gronie, 
gdzie Słowacy prowadzą inwe-
stycje – wyjaśniał podczas jed-
nej z konferencji poświęconych 
projektowi prof. Pluskiewicz.

Choć niewątpliwie bu-
dowa największego tunelu 

w Polsce byłaby cywilizacyj-
nym krokiem w przód i war-
ta jest rozważenia, to jednak 
nie brakuje głosów wyraża-
jących ostrożność. Nie tylko 
dlatego, że koszt inwestycji 
szacuje się dziś na przynaj-
mniej miliard złotych. – Za-
nim przeprowadzone zostaną 
jakiekolwiek działania w kie-
runku pozyskania środków, 
należy ocenić, jakie byłoby 
najwłaściwsze rozwiązanie 
komunikacyjne dla naszego 
miasta, uwzględniające tak-
że sąsiednie miejscowości – 

zauważa burmistrz Szczyrku 
Antoni Byrdy.

Jak dodaje,  samorząd 
mógłby sfinansować spe-
cjalistyczne badania w tym 
zakresie. – Uzyskalibyśmy 
odpowiedź na to, co przy-
niosłoby najlepsze efekty 
w długoletniej perspektywie. 
Jeśli jako potrzebna została-
by wskazana budowa tunelu, 
wtedy znaleźlibyśmy tak na-
prawdę podstawę do realiza-
cji tego pomysłu i rozpoczęcia 
starań o pozyskanie funduszy 
– mówi burmistrz. (r)

aktywne osiedla

Podczas tegorocznych 
wakacji w Szczyrku kontynu-
owano festynowe spotkania 
mieszkańców poszczegól-
nych osiedli. Okazuje się, 
że właśnie w gronie swoich 
sąsiadów i znajomych człon-
kowie lokalnych społeczności 
chętnie spędzają czas wolny.

– Po zainteresowaniu 
festynami widać, że są one 
potrzebne i wnoszą swoją 
wartość dla umacniania wię-
zi w lokalnej społeczności 
– uważa burmistrz miasta 
Antoni Byrdy. Pomysł orga-
nizacji rodzinnych spotkań 
pojawił się przed kilku laty, 
gdy okazało się, że mieszkań-
cy Szczyrku nie pojawiają się 
tak chętnie na dużych impre-
zach plenerowych, organizo-
wanych przede wszystkim 
z myślą o turystach.

Przyjęły się za to festyny, 
mające bardziej lokalny cha-
rakter. W sobotę 12 sierpnia 
świętowali mieszkańcy osie-
dla przy moście w okolicach 
ulicy Świerkowej. Odbyły 
się tu zabawy i konkursy dla 

dzieci, wystąpiła również 
kapela góralska. Tydzień 
później podczas festynu na 
Skalitem dla najmłodszych 
organizatorzy przygotowali 
możliwość jazdy konnej, po-
kazy straży pożarnej, warsz-
taty rękodzieła i animacje dla 
dzieci. W części sportowej 
rozegrano turniej siatkówki, 
aktywność ruchową zapewnił 
także marsz z kijami do nor-
dic walking.

Jak zaznacza burmistrz 
Antoni Byrdy, ważne jest to, 
że prócz zarządów osiedli 
i radnych z poszczególnych 
rejonów Szczyrku, w orga-
nizację rodzinnych spotkań 
zaangażowali się sami miesz-
kańcy. – Kiedyś ludzie spo-
tykali się na przystankach, 
w sklepie, czy przy kościo-
łach. Dziś ten kontakt osłabł, 
a przecież jest on każdemu 
bardzo potrzebny. Dlatego 
jako samorząd wspieramy 
finansowo na miarę możli-
wości inicjatywy integrujące 
naszych mieszkańców – do-
daje burmistrz. (MN)

Partnerska wsPółPraca
Miasto Szczyrk przygoto-

wuje się do przewidzianych 
na przyszły rok obchodów 
10-lecia współpracy partner-
skiej z niemieckim Zetel.

Zacieśniona współpraca 
trwa od blisko dekady, rów-
nież w tym roku miały miej-
sce wspólne inicjatywy obu 
miast partnerskich. Z wizyty 
w Zetel w północnej części 
Niemiec wrócili niedawno 
członkowie Regionalne-
go Zespołu „Klimczok” ze 
Szczyrku, z kolei w Beskidy 
zawitała delegacja z Nie-
miec, która podczas pobytu 
w regionie przyglądała się 
realizowanym aktualnie in-
westycjom narciarskim.

Szczególny pod tym 
względem będzie kolejny 
rok – miasta świętować będą 
10-lecie współpracy. Na maj 
jubileuszową imprezę za-

planowano w Zetel, zaś na 
sierpień w Szczyrku. W ten 
sposób podsumowane zosta-
ną owocne lata wzajemnych 
kontaktów, zapoczątkowane 
przez parafie ewangelickie 
obu miast.

Wspomnieć należy, że 
prócz tradycyjnych form dla 
międzynarodowej współpra-
cy, polegających na wymia-
nie zespołów kulturalnych 
i ludowych, czy klubów 
sportowych, władze Zetel 
przekazały dla szczyrkow-
skiej społeczności samocho-
dy na potrzeby Ochotniczej 
Straży Pożarnej i Przed-
siębiorstwa Komunalnego. 
Rozmawiano również swe-
go czasu o korzyściach wy-
nikających z inwestowania 
w energię odnawialną, która 
z powodzeniem funkcjonuje 
w niemieckim mieście. (Ma)

Festyn rodzinny na Skalitem przyniósł wiele rozmaitych aktywności 
dla najmłodszych.

Czy tunel pod Skrzycznem, poprowadzony od strony Lipowej, ma szansę poprawić dojazd do Szczyrku?
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Dodatkowe kursy autobusów i nowy przystanek powinny ułatwić narcia-
rzom poruszanie się po Szczyrku.
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antoni byrdy,
burmistrz Szczyrku:

Wobec trwających w naszym 
mieście inwestycji dla rozwoju 
narciarstwa musimy jednocze-
śnie myśleć nad tym, w jaki 
sposób zapewnić możliwie naj-
bardziej komfortowe warunki 
komunikacyjne. Spodziewamy 
się dużego natężenia ruchu już 
tej zimy, więc wraz z ośrodka-
mi narciarskimi dostrzegliśmy 
wspólną potrzebę ograniczenia 
uciążliwości dla naszych miesz-
kańców, ale i gości odwiedza-
jących Szczyrk. tych będziemy 
starali się zachęcić do dłuższego 
pobytu nie tylko atrakcyjnymi 
skipassami, ale i właśnie tak 
niezbędnym systemem komuni-
kacji miejskiej. Zaproponowane 
rozwiązanie to pierwszy krok, 
by zwłaszcza w okresie szczyto-
wym sezonu narciarskiego po 
Szczyrku poruszać się wygodnie 
i bezpiecznie.
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Gmina wilamowicE

sezon na edukacJę
szkoły w noweJ sieci
Placówki oświatowe są już 
gotowe na przyjęcie uczniów 
i przedszkolaków.

Przy tworzeniu nowej sieci 
szkół w gminie Wilamowice 
udało się utrzymać dotychcza-
sowy stan zatrudnienia nauczy-
cieli. Nie było też problemów 
z pomieszczeniem uczniów 
w zespołach szkół w Wilamo-
wicach, Dankowicach i Pisa-
rzowicach, gdzie podstawówki 
i gimnazja sąsiadowały ze sobą.

W Starej  Wsi  z  kolei 
w szkole przeprowadzono 
adaptację poddasza. Była to 
największa tegoroczna inwe-
stycja oświatowa. Jak mówi 
burmistrz Marian Trela, 
z budżetu gminy przezna-
czono 1 mln zł na przygo-
towanie całej kondygnacji, 
dzięki czemu będzie miejsce 
dla wszystkich dzieci, także 
uczniów klas siódmych, któ-

re pojawią się tu po likwida-
cji gimnazjów.

Bożena Sobocińska, kie-
rownik Zespołu Obsługi Szkół 
i Przedszkoli w Wilamowicach, 
wyjaśnia, że adaptacja pozwoli-
ła na utworzenie dwóch pełno-
wymiarowych klas lekcyjnych, 
m.in. językowej. Oprócz tego 
powstała sala do zajęć poza-
lekcyjnych, są też dwie toa-
lety. Przy okazji adaptacji we 
wszystkich klasach w budynku 
wymieniono drzwi, dzięki cze-
mu szkoła spełnia rygorystycz-
ne normy przeciwpożarowe.

Z kolei ok. 170 tys. zł 
kosztowała gruntowna prze-
budowa toalet  w Szkole 
Podstawowej w Hecznarowi-
cach. To na razie wszystko, 
poza bieżącymi remontami, 
co można było zrobić dla 
poprawy warunków nauki 
uczniów w tej szkole. Bu-
dynek jest zabytkowy, nie 

można więc go dowolnie 
rozbudowywać, co gorsza, 
nie pozwala na to także nie-
wielka działka, na której on 
stoi. W najbliższym czasie 
będzie wiadomo, które z kil-
ku proponowanych rozwią-
zań tego problemu będzie 
możliwe do realizacji.

Z trochę innych powodów 
– szybkiego rozwoju miejsco-
wości – zabrakło miejsc dla 
wszystkich chętnych w przed-
szkolach w Pisarzowicach. 
Rodzicom zaproponowano 
miejsca w innych placówkach 
przedszkolnych na terenie gmi-
ny Wilamowice. (łu)

marian trela,
burmistrz Wilamowic:

Nasza gmina dynamicznie się rozwija, 
stale przybywa w niej mieszkańców, 
także młodych małżeństw, które po-
stanowiły się u nas osiedlić. łącznie 
z reformą edukacji, która spowodo-
wała zwiększenie liczby klas w szko-
łach podstawowych, dla nas oznacza 
to konieczność powiększenia wielu 
budynków szkolnych.
Problem stanowi przede wszystkim zabytkowa szkoła w Hecznarowi-
cach, której nie można już powiększyć poprzez dobudowanie kolejnej 
części. Szukamy innych rozwiązań, które będzie można szybko zrealizo-
wać. Podobnie nasz lokalny wyż demograficzny spowodował, że brakuje 
miejsc dla przedszkolaków w Pisarzowicach. Zaproponowaliśmy rodzi-
com miejsca w innych placówkach, ale w najbliższym czasie również tu 
podejmiemy decyzje, które umożliwią nam przyjęcie wszystkich dzieci.

adaptacja poddasza szkoły w Starej Wsi pochłonęła ok. 1 mln zł.
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zasłużeni dyrektorzy

Dorota Foltyn, dyrektor 
Gimnazjum w Dankowi-
cach, oraz Maciej Żarski, 
dyrektor Gimnazjum 
w Pisarzowicach, zosta-
li nagrodzeni tytułami 
Honorowych Obywateli 
Kisujszallas, węgierskie-
go miasta partnerskiego 
gminy Wilamowice.

Tytuły odebrali podczas 
uroczystych obchodów 
Dnia Króla Św. Stefana, 
narodowego święta Wę-
grów. Władze Kisujszallas 
podkreśliły, że oboje dy-
rektorzy mają „niezbywalne 
zasługi w nawiązaniu i roz-
woju kontaktów” pomiędzy 
obu miastami, zwłaszcza we 
współpracy z tamtejszym 
Liceum Reformowanym. 
Chodzi przede wszyst-
kim o program wymiany 
uczniów, jeden z najpręż-
niej realizowanych punktów 
współpracy gminy Wilamo-
wice i miasta Kisujszallas. 
Partnerskie stosunki zostały 
nawiązane przed 16 laty, 

objęły właściwie wszystkie 
grupy i organizacje, m.in. 
koła gospodyń, strażaków, 
orkiestry, sportowców, sa-
morządowców.

Od 11 lat regularnie dwa 
razy w roku jedna grupa 
gimnazjalistów wyjeżdża 
na Węgry, inna z Węgier 
przyjeżdża do gminy Wi-
lamowice. – Przez ten czas 
z wyjazdów skorzystało 
już około 800 uczniów. 
Kilkudniowe wizyty to dla 
dzieci z gminy Wilamowi-
ce doskonała okazja do po-
znania węgierskiej kultury 
i wykorzystania znajomości 
języka angielskiego w prak-
tyce – wyjaśnia Maciej Żar-
ski, organizator współpracy 
gimnazjów. Właśnie po an-
gielsku rozmawiają ze sobą 
gimnazjaliści obu krajów, 
ich opiekunowie – częściej 
po rosyjsku. – Okazuje się, 
że tego rodzaju przeszkody 
już nie stanowią jakiejś po-
ważnej bariery we wzajem-
nych kontaktach – dodaje 
dyrektor Żarski. (ł)

naJlePsi 
uczniowie
Jeszcze przed rozpoczęciem 
wakacji odbyła się coroczna 
uroczystość wręczenia na-
gród najlepszym uczniom 
szkół gminy Wilamowice. 
– Warto promować wysiłek 
młodych ludzi, toteż w nad-
chodzącym roku szkolnym 
również zorganizujemy 
ten konkurs – zapowiada 
burmistrz Wilamowic Ma-
rian Trela.

Finał III konkursu „Uczeń 
Roku Gminy Wilamowice” 
został przeprowadzony pod-
czas sesji Rady Miejskiej 
w Wilamowicach wraz z za-
kończeniem roku szkolnego. 
Do finału w kategorii szkół 
podstawowych przeszli: Anna 
Chęcińska, Jan Grzybek, Maria 
Gąszcz, Aleksandra Kunicka, 
Katarzyna Markiel, Natalia Ole-
arczyk, Martyna Pucka, Natalia 
Styła, Julia Wojtacha i Hanna 
Zdrowak. Z kolei gimnazja 
reprezentowali: Maria Gaw-
lik, Zuzanna Hudzik, Izabella 
Matlak, Ilona Mynarska, Adam 
Pudełko i Jakub Szary. Wszy-
scy finaliści oprócz dyplomów 
otrzymali w nagrodę tablety.

Ostatecznie zwycięży-
li Anna Chęcińska i Adam 
Pudełko. Anna to uczen-
nica Szkoły Podstawowej 
w Pisarzowicach, laureatka 
wojewódzkiego konkursu 
przedmiotowego z matema-
tyki, finalistka ogólnopol-

skiego konkursu ,,Meditest” 
oraz uczestniczka finału 
Wojewódzkiego Śląskiego 
Szkolnego Związku Sporto-
wego w czwórboju lekkoatle-
tycznym.

Z kolei Adam jest uczniem 
Gimnazjum w Pisarzowicach, 
laureatem w wojewódzkim 
kuratoryjnym konkursie hi-
storycznym, zdobywcą II 
miejsca w konkursie histo-
rycznym ,,Demokracja szla-
checka”, zdobył też bardzo 
dobre wyniki w ogólnopol-
skich konkursach historycz-
nych ,,Powstanie Styczniowe” 
i ,,Jagiellonowie”, a także 
I miejsce w konkursie histo-
rycznym ,,Początki państwa 
polskiego”. Zwycięzcy otrzy-
mali pióra oraz nagrody pie-
niężne.

Finał konkursu „Uczeń 
Roku Gminy Wilamowi-
ce” zawsze stanowi okazję 
do zaprezentowania talentu 

uzdolnionych młodych ludzi 
z terenu gminy. W tym roku 
z koncertem fortepianowym 
wystąpił Piotr Ziomek, uczeń 
III klasy Szkoły Podstawowej 

w Hecznarowicach, zdobyw-
ca nagrody Grand Prix i tytułu 
„Uczeń z pasją” w projekcie 
realizowanym przez jego 
szkołę. (r)

Dorota Foltyn i Maciej Żarski otrzymali tytuły Honorowych 
obywateli Kisujszallas.
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anna Chęcińska i adam Pudełko to najlepsi uczniowie poprzedniego roku szkolnego.
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przedszkolaków i uczniów
rozpocznie 1 września zajęcia w publicznych placówkach 
oświatowych gminy Wilamowice. W porównaniu 
z ubiegłym rokiem to o 43 osób więcej. Z powodu 
likwidacji gimnazjów w tej kategorii różnica wynosi aż 141 
uczniów na korzyść poprzedniego roku, za to w szkołach 
podstawowych uczniów będzie więcej o 173. o 11 wzrosła 
też liczba przedszkolaków.
Największą placówką pozostaje połączona z gimnazjum 
szkoła w Pisarzowicach, gdzie będzie uczyć się 553 
dzieci (w ub.roku – 568). Tu także uczęszcza najwięcej 
dzieci do publicznego przedszkola – 207 (202). W 
dankowicach zespół szkolny przyjmie 285 uczniów (288), 
w Wilamowicach – 521 (515), Hecznarowicach – 277 (253), 
w Starej Wsi (razem z przedszkolem w dankowicach) – 298 
(272). Łącznie będzie ich uczyć 216 nauczycieli.

oświata w liczbach
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Pszok Potrzebny
Ponad 1400 mieszkańców skorzystało już z utworzonego przed trzema miesiącami  

w Kozach Punktu Selektywnego Zbioru Odpadów Komunalnych.

Specjalne miejsce, gdzie od 
kilku miesięcy trafiają selek-
tywnie zebrane odpady, wy-
gospodarowane zostało przy 
ulicy Szkolnej, w obrębie 
gminnego targowiska. Szyb-
ko okazało się, że PSZOK był 
w Kozach potrzebny i spełnia 
swoje przeznaczenie. – Punkt 
został otwarty 6 maja i w 
tym dniu trafiły tu pierwsze 
odpady przywiezione przez 
mieszkańców. Od tego czasu 
daje się zaobserwować, że 
zmniejszyła się ilość odpadów 
wyrzucanych na poboczach, 
czy w innych niedozwolonych 
miejscach – zaznacza wójt 
gminy Kozy Krzysztof Fiał-
kowski.

P r z y j ę c i e  o d p a d ó w 
w PSZOK w Kozach odbywa 
się na zasadach określonych 
w specjalnym regulaminie. 
Oddając posegregowane 
śmieci, potwierdzić nale-

ży fakt złożenia deklaracji 
o wysokości opłaty za go-
spodarowanie odpadami 
komunalnymi przez właści-
ciela nieruchomości, okazać 
dowód tożsamości i podać 
adres nieruchomości, z któ-
rej odpady pochodzą. PSZOK 
przeznaczony jest bowiem 
wyłącznie dla mieszkańców 
gminy Kozy.

Punkt czynny jest w wyzna-
czonych terminach – we wtorki 
w godzinach popołudniowych, 
w soboty od godzin porannych 
za wyjątkiem ostatnich sobót 
miesiąca oraz popołudniami 
w piątki, poprzedzające ostat-
nie soboty w danym miesiącu. 
Natomiast od nowego roku 
kalendarzowego, w sezonie 
letnim od maja do września, 

PSZOK będzie czynny trzy 
razy w tygodniu.

Jak informują pracownicy 
Urzędu Gminy Kozy, zdarza-
ją się przypadki pozostawia-
nia śmieci przy ogrodzeniu 
PSZOK. Teren wokół jest jed-
nak monitorowany i wszelkie 
przypadki naruszenia zasad 
funkcjonowania będą po zare-
jestrowaniu zgłaszane na po-
licję.

W PSZOK przyjmowane są 
wyłącznie selektywnie zebrane 
frakcje odpadów. Mieszkańcy 
dostarczyć mogą tu m.in. od-
pady budowlane i rozbiórkowe 
– w ilości limitowanej do 3 m 
sześc. na rok, odpady zielone 
pochodzące z przydomowych 
ogrodów, zużyty sprzęt elek-
tryczny i elektroniczny oraz 
meble i inne odpady wielkoga-
barytowe, niebędące odpadami 
pochodzącymi z działalności 
produkcyjnej i usługowej. (ra)

goczałkowicki sandacz 
na Patelni

Głównym produktem 
kulinarnym tegorocznego 
Festiwalu Pszczyńskich 
Maszketów „Chochla 2017” 
stał się sandacz, smaczna 
i przede wszystkim poży-
teczna ryba pozyskiwana 
z Jeziora Goczałkowickiego.

F e s t i w a l  o d b y ł  s i ę 
w niedzielę 22 sierpnia na 
pszczyńskim rynku po raz 
10., w tym roku przedmio-
tem konkursu były potrawy 
z sandacza. Jury najlepiej 
oceniło potrawę przygoto-
waną przez zespół „Folko-
wianie” z Grzawy, zaś tytuł 
kulinarnej mistrzyni trafił do 
Anny Konus z Brennej.

Sandacze zostały przy-
wiezione przez rybaków 
z Gospodarstwa Rybackie-
go Górnośląskiego Przed-
siębiorstwa Wodociągów 
w Łące koło Goczałkowic. 
Administrator zbiornika co 
roku zarybia jezioro ok. pół 
milionem sztuk narybku san-
dacza, które wraz ze szczu-
pakami i węgorzami pełnią 
znaczącą rolę w ochronie 
wód akwenu. 

Drapieżne ryby stano-
wią pierwszy etap biolo-
gicznego uzdatniania wód 
systemu wodociągowego 
Górnośląskiego Przedsię-
biorstwa Wodociągów S.A. 
w Katowicach. Drapieżniki 
oczyszczają wodę, eliminu-
jąc ryby spokojnego żeru, 
np. karpie, karasie, pło-
cie, leszcze, które żerując 
w mule w poszukiwaniu 
pożywienia, uwalniają fos-
for i azot.

Sandacz jest bardzo żar-
łocznym drapieżnikiem, 
żywi się wyłącznie mały-
mi rybami, na które poluje 
przede wszystkim nocą, 
m.in. rybami karpiowa-
tymi, zwykle żerującymi 
na dnie i powodującymi 
mętnienie oraz unoszenie 
się osadów dennych, pro-
wadzących do pogorsze-
nia jakości wody. Dopiero 
oczyszczona przez dra-
pieżne ryby woda trafia do 
zakładu uzdatniania, zaopa-
trującego w wodę pitną pół-
tora miliona mieszkańców 
aglomeracji śląskiej. (reD)

na grzyby i Jagody
Leśnicy zachęcają późnym 
latem do korzystania z darów 
beskidzkich lasów, przede 
wszystkim z grzybów i jagód.

Nadleśnictwo w Węgierskiej 
Górce poinformowało o warun-
kach zbierania owoców lasu, 
zachęcając do odwiedzenia Be-
skidu Żywieckiego i Śląskiego, 
na terenie których ma swoje 
lasy. Obecnie można zbierać 
borówki, maliny, jeżyny oraz 
grzyby. Do lasu w celu zbierania 
płodów runa leśnego na własne 
potrzeby może udać się każdy, 
jedynie zbiory o charakterze 
przemysłowym wymagają za-
warcia umowy z nadleśnictwem.

Na terenie Nadleśnictwa 
Węgierska Górka szczególną 
popularnością cieszą się zbiory 
borówki czarnej. Wprawdzie 

sezon na borówki dobiega 
końca, jednak w wyższych 
partiach gór można będzie 
jeszcze ją znaleźć. Borówka 
czarna (Vaccinium myrtillus), 
czyli popularna jagoda zawiera 
witaminy C, A i E, działa anty-
nowotworowo, hamuje proce-
sy starzenia się, wspomaga też 
trawienie i pracę oczu.

Jagody możemy spożywać 
w postaci naparów, odwarów, 

soków, dżemów, zarówno 
surowe, jak i suszone. Nale-
ży jednak pamiętać, że przed 
spożyciem jagód trzeba je do-
kładnie umyć. Mogą się bo-
wiem znajdować na nich larwy 
tasiemca bąblowcowego, groź-
nego pasożyta, roznoszonego 
przez lisy.

Zaczyna się też sezon zbie-
rania jeżyn. Te owoce z kolei 
są źródłem takich minerałów, 
jak sole żelaza, magnezu, 
potasu, wapnia i miedzi. Su-
szone owoce wykorzystuje 
się w stanach podgorączko-
wych podobnie, jak owoce 
malin, które również można 
spotkać w beskidzkich lasach. 
Sok z malin jest bogaty w wi-
taminy, zachowuje również 
przeciwgorączkowe właści-
wości owoców.

Dla osób obeznanych lasy 
to także źródło pozyskiwania 
grzybów. Sezon na nie roz-

poczyna się końcem czerwca, 
ale w górach na grzybobranie 
trzeba trochę poczekać. Dłu-
gotrwałe susze w lecie spowo-
dowały, że grzyby zaczynają 
pojawiać się dopiero teraz, we 
wrześniu i październiku nie 
powinno ich już brakować. Na 
terenie Nadleśnictwa w Wę-
gierskiej Górce oprócz boro-
wika szlachetnego, pieprznika 
jadalnego i innych grzybów, 
szczególnie znany jest borowik 
ceglastopory, zwany tu często 
gniewusem. Zbierając gnie-
wusy należy zachować jednak 
ostrożność, aby nie pomylić 
go z niejadalnym borowikiem 
ponurym lub z trującym boro-
wikiem szatańskim.

Jednocześnie Nadleśnic-
two przypomina, aby respek-
tować zakazy wjazdu do lasu, 
pozostawiając samochody na 
specjalnie przygotowanych 
parkingach. (reD)

Do Punktu Selektywnego Zbioru odpadów Komunalnych w Kozach już od 6 
maja mieszkańcy gminy przywożą selektywnie zebrane frakcje odpadów.

W lasach Beskidu Śląskiego i Ży-
wieckiego w sezonie bywa dużo 
grzybów.

anna Konus z Brennej zdobyła tytuł kulinarnej mistrzyni festiwalu.
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sandacz
to gatunek ryby okoniokształtnej z rodziny okoniowatych. Charak-
teryzuje się wydłużonym ciałem, z szarymi bokami poprzecznie 
pręgowanymi. Ma dwie płetwy grzbietowe i duże zęby wystające 
w przedniej części pyska. Sandacz rośnie wolno. W ósmym roku 
życia osiąga 70 cm długości i 3 kg wagi. Najstarsze okazy dorastają 
jednak do 15 kg wagi i 1 m długości.
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liga okręgowa  
wciąż PoPularna

Pod nową nazwą, ale wciąż z partnerem tytularnym, wystartował piłkarski sezon 2017/2018  

na szczeblu ligi okręgowej.

Do rywalizacji w kolej-
nym sezonie przystąpiło 16 
zespołów, reprezentujących 
podokręgi bielski, skoczow-
ski oraz żywiecki. Do ligow-
ców z poprzednich rozgrywek 
dołączyli trzej beniaminko-
wie – GKS Czarni Jaworze, 
Orzeł Łękawica oraz Tempo 
Puńców, czyli mistrzowie a-
-klasowi z sezonu minionego.

Zmagania zyskały nową 
oficjalną nazwę i odbywają się 
teraz pod szyldem AP-Sport 
Bielskiej Ligi Okręgowej. To 
następstwo umowy partner-
skiej, jaką prowadzący roz-
grywki Beskidzki Okręgowy 
Związek Piłki Nożnej zawarł 
z firmą AP-Sport z Dąbrowy 
Górniczej, zajmującą się dys-
trybucją odzieży oraz sprzętu 

sportowego różnych marek. 
– Mam nadzieję, że rozpoczy-
namy współpracę długofalo-
wą, która przyniesie korzyści 
przede wszystkim dla klu-
bów uczestniczących w lidze 
okręgowej – stwierdził prezes 
BOZPN Czesław Biskup.

Na mocy umowy partner 
ligi przekazał komplety stro-
jów sędziowskich dla arbi-
trów prowadzących mecze 
„okręgówki” oraz hybrydowe 
piłki marki Patrick dla kilku 
klubów, które zostaną prze-
testowane podczas ligowych 
spotkań. Firma AP-Sport przy-
gotowała także specjalne oferty 
dla beskidzkich klubów. – Je-
steśmy otwarci na nowe rynki, 
chcemy też pomóc klubom na 
miarę naszych możliwości. 

Liczymy oczywiście na dobrą 
współpracę z klubami, przygo-
towaliśmy więc dla nich bar-

dzo atrakcyjną ofertę – zdradza 
kierownik sprzedaży firmy Da-
mian Walkowiak. (r)

mistrzynie i mistrzowie  
z kaniowa

Reprezentanci UKS Set 
Kaniów w narodowych bar-
wach potwierdzili przynależ-
ność do światowej czołówki 
kajak polo. Z młodzieżowych 
mistrzostw w Belfaście przy-
wieźli początkiem sierpnia 
złote medale.

W reprezentacji Polski 
do lat 19 wystartował kwar-
tet podopiecznych klubu 
z Kaniowa – Katarzyna 
Ciupak, Dominika Sojka, 
Sandra Pilarz i Monika Pa-
cyga, pod wodzą klubowe-
go szkoleniowca Dariusza 
Pilarza. Biało-czerwone ju-
niorki nie miały sobie rów-
nych, w decydującym meczu 
o złoto pokonały pewnie 5:1 
brytyjski GB DEV Ladies. 
Warto odnotować, że ekipa 
z kaniowiankami w składzie 
wystartowała także w gronie 
męskim, zajmując miejsce 
na podium.

Dziewczynom wyczynem 
dorównali polscy kadrowicze 
w kategorii wiekowej do lat 
16. Jakub Witkowski, Kamil 
Król, Dawid Cebula, Kordian 
Kupczak – w komplecie za-
wodnicy UKS Set Kaniów 
– odnieśli na finiszu czem-
pionatu triumf 4:0 nad fran-
cuskim CR Pays de la Loire, 
sięgając po tytuł mistrzów 
świata. Sukces w Belfaście 

stał się również udziałem 
polskich juniorów poniżej 
19. roku życia, którzy w fi-
nale zwyciężyli 4:3 Trakai 
AVSK z Litwy.

Tydzień po znakomi-
tych mistrzostwach świata 
kajakpoliści UKS Set za-
prezentowali się kibicom 
w Kaniowie. W weekend 
12-13 sierpnia, w tutejszym 
Ośrodku Sportów Wodnych 
i Rekreacji, przeprowadzone 
zostały krajowe mistrzostwa 
juniorów i juniorów młod-
szych. Rywalizację poprze-
dziły liczne gratulacje dla 
ozłoconych zawodników, 
m.in. od prezesa Śląskiej 
Federacji Sportu Krzysztofa 
Koniusza, prezesa Śląskie-
go Związku Kajakowego 
Czesława Górki oraz wójta 
gminy Bestwina Artura Be-
niowskiego.

Sportowa część czem-
pionatu składała się z aż 50 
meczów. W obu kategoriach 
udział wzięło 16 drużyn 
z dziewięciu klubów. Miej-
scowy UKS Set triumfował 
wśród juniorów młodszych. 
Drużyna w składzie: Jan 
Adamaszek, Kordian Kup-
czak, Dawid Cebula, Jakub 
Witkowski i Kamil Król 
w finale pokonała 15:4 KS 
Powiśle Warszawa. (M)

W składzie złotej reprezentacji Polski podczas sierpniowych młodzie-
żowych mistrzostw świata w kajak polo było czterech podopiecznych 
kaniowskiego uKS Set.
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Powiatowe derby w rundzie JesienneJ:

6 sierpnia: GKS Czarni Jaworze – GLKS Wilkowice 5:0
20 sierpnia: Pasjonat Dankowice – MrKS Czechowice-Dziedzice 1:2
26 sierpnia: MrKS Czechowice-Dziedzice – LKS Bestwina 3:2
2 września: LKS Bestwina – GLKS Wilkowice
9 września: MrKS Czechowice-Dziedzice – GLKS Wilkowice
16 września: GKS Czarni Jaworze – Pasjonat Dankowice
14 października: GKS Czarni Jaworze – MrKS Czechowice-Dziedzice
14 października: LKS Bestwina – Pasjonat Dankowice
22 października: Pasjonat Dankowice – GLKS Wilkowice
11 listopada: LKS Bestwina – GKS Czarni Jaworze

Drużyny z terenu powiatu bielskiego – Pasjonat Dankowice i MrKS Czechowice-Dziedzice – to jedni z faworytów bieżącego sezonu na szczeblu ligi 
okręgowej.

D o  r oz g r y we k  w  s ezo n i e 
2017/2018 przystąpiło 16 ze-
społów, rywalizujących syste-
mem mecz i rewanż w rundzie 
jesiennej oraz wiosennej. awans 
do IV ligi śląskiej uzyska mistrz, 
co najmniej dwie ostatnie dru-
żyny zostaną zdegradowane na 
niższy szczebel.

uCZeStNICy aP-SPort BIeLSKIeJ LIGI oKręGoWeJ:

Podokręg Bielski: Podokręg Skoczowski: Podokręg Żywiecki:

GKS Czarni Jaworze WSS Wisła w Wiśle LKS Leśna

MrKS Czechowice-Dziedzice Cukrownik Chybie Góral Żywiec

Pasjonat Dankowice tempo Puńców Koszarawa Żywiec

LKS Bestwina Spójnia Zebrzydowice Metal Skałka Żabnica

GLKS Wilkowice LKS '99 Pruchna orzeł łękawica

Błyskawica Drogomyśl
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W Parku rosta w Bielsku-Białej, na terenie klubu BKt advantage, trwa 
inwestycja związana z budową nowoczesnej hali tenisowej. Dzięki 
staraniom władz klubu i pozyskaniu dofinansowania ministerialnego 
powstaje zadaszony obiekt, w którym mieścić się będą cztery korty 
kryte z nawierzchnią dywanową oraz dwa mniejsze korty na potrze-
by zajęć tenisowych i ogólnorozwojowych z młodymi adeptami tej 
dyscypliny. Hala ma być gotowa do końca września, od października 
będzie można grać w niej w tenisa również amatorsko w warunkach 
w pełni komfortowych.
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kolarze Przez Powiat
Przez tydzień na przełomie lipca i sierpnia miłośnicy kolarstwa emocjonowali się wyścigiem  

Tour de Pologne, którego 74. edycja zawitała również na Podbeskidzie.

W poniedziałek 31 lipca od-
był się 3. etap z trasą długości 
161 kilometrów, jaka wiodła 
z Jaworzna na metę w Szczyr-
ku. Po drodze kolarze wjecha-
li na teren powiatu bielskiego 
w Zasolu Bielańskim, stąd do 
Wilamowic, Pisarzowic i Biel-
ska-Białej, gdzie zlokalizo-
wana została „lotna premia”. 
Następnie peleton można było 
oglądać w Bystrej, Mesznej 
i Buczkowicach, po podjeź-
dzie na Salmopol rywalizowa-
no w Wiśle, by powrócić do 
Szczyrku na ostatnie kilometry 
z finiszem na „Orlim Gnieź-
dzie”. Tłumy kibiców w wielu 
miejscach na trasie potwierdzi-
ły, że organizacja takiego etapu 
była jak najbardziej trafionym 
pomysłem. (M)

Kolarski peleton z zawodnikami team Sky na czele przejechał przez centrum Wilamowic.

Wyścigowi w gminie Wilamowice towarzyszyły różne atrakcje, w tym wy-
stęp mażoretek „Nemezis” i „Wiraże” na rynku.

Wiele osób pojawiło się wzdłuż trasy wyścigu, by dopingować kolarzy.

Jednym z bohaterów dnia był pochodzący z Pisarzowic Przemysław Niemiec, 
honorowy obywatel gminy Wilamowice, który w swojej rodzinnej miejsco-
wości zatrzymał się na krótkie przywitanie z najbliższymi.

Z Zasola Bielańskiego i Wilamowic trasa etapu przez Pisarzowice popro-
wadziła do Bielska-Białej.

W Szczyrku odbyła się kolarska rywalizacja Nutella Mini tour de Pologne, 
przeznaczona dla dzieci w wieku od 8 do 14 lat.

etap w powiecie bielskim był jednym z najbardziej malowniczych w tego-
rocznym wyścigu.

Pełen emocji finisz 3. etapu zaplanowano na szczycie „orlego Gniaz-
da” w Szczyrku.

Belg Dylan teuns stanął na najwyższym stopniu podium beskidzkiego etapu. Na 
„pudle” towarzyszyli mu znakomity kolarz ze Słowacji Peter Sagan oraz najlepszy 
z Polaków rafał Majka, którzy nieznacznie przegrali walkę o zwycięstwo na finiszu 
w Szczyrku. Gratulacje składał im m.in. dyrektor touru Czesław Lang.
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