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grafen  
Dla każDego
Już w najbliższym czasie w bielskiej 
Akademii Techniczno-Humanistycznej 
grafen, jeden z najdroższych materiałów 
świata, będzie produkowany na skalę 
przemysłową. Własna metoda, opraco-
wana przez Instytut Inżynierii Tekstyliów 
i Materiałów Polimerowych, pozwoli na 
znaczne obniżenie jego ceny w skali 
światowej.ath
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130 lat straży

gmina wilamowice
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kolorowe Dożynki

kultura Dostępna
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komenDant z kaniowa
BogusłAW Brosz,
mieszkaniec Kaniowa, 

został nowym Komendan-
tem Komisariatu Policji w 
Czechowicach-Dziedzicach.
Podinspektor Brosz to 
funkcjonariusz z 26-letnim 
stażem w policji. Pracę 
rozpoczynał w ogniwie 
patrolowo-interwencyjnym, 
a następnie został miano-
wany na stanowisko oficera 
dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Pszczynie. W 2009 roku 
awansował na stanowisko zastępcy Naczelnika Wydziału Prewencji 
w tej jednostce, natomiast w czerwcu 2016 r. objął dowodzenie 
pszczyńskim wydziałem prewencji. W przeszłości był wielokrotnie 
nagradzany za profesjonalizm, zaangażowanie w służbie oraz 
wzorowe wykonywanie obowiązków.
Na stanowisku nowy komendant zastąpił mł. insp. Piotra sołtysika. 
Wprowadzenia na stanowisko dokonał wiceszef bielskiego garni-
zonu mł. insp. grzegorz Jakubiec, który wręczył stosowny rozkaz i 
złożył życzenia. Bogusław Brosz otrzymał gratulacje także od wójta 
Bestwiny Artura Beniowskiego i burmistrza Czechowic-Dziedzic 
Mariana Błachuta.
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24 młodych wędkarzy
zakończyło okres wakacji udziałem w zawodach na 
akwenie „oczko” w Kaniowie. deszczowa aura w sobotę 
2 września nie zniechęciła młodych wędkarzy z gminy 
bestwina, którzy na zaproszenie Stowarzyszenia Kaniowski 
Karp Królewski im. Adolfa Gascha uczestniczyli w jesiennej 
edycji dziecięco-młodzieżowych zawodów. Najlepszy 
okazał się Mikołaj Kubiczek, kolejne miejsca zajęli Adam 
Kózka i Patryk Janik. Wszyscy uczestnicy wydarzenia 
odebrali atrakcyjne nagrody, przyjemnie spędzając 
ostatnie dni przed startem roku szkolnego.
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kolej z nowoczesnymi kanapami
Kolej linowa na Skrzyczne 

już na całej długości wywozi 
turystów nowoczesnymi i wy-
godnymi kanapami. To efekt 
zakończonej w sierpniu moder-
nizacji odcinka z dolnej stacji 
w Szczyrku na Jaworzynę.

Pierwsze prace ziemne 
i fundamentowe podpór po-
średnich na dolnym odcinku 
kolei, należącej do Centralne-
go Ośrodka Sportu – Ośrodka 
Przygotowań Olimpijskich 
w Szczyrku, rozpoczęły się 
już w roku ubiegłym. Wiosną 
ruszyła natomiast zasadnicza 
część inwestycji. Zdemonto-
wana została dotychczasowa 
kolej, a wysłużone przez lata 
krzesełka zostały zastąpione 
przez czteroosobowe, nowo-
czesne kanapy włoskiej firmy 
Leitner. Są identyczne jak te, 
które od grudnia 2013 r. wy-
wożą korzystających z kolei na 
odcinku górnym z Jaworzyny 
na Skrzyczne. Po modernizacji 
zwiększy się dwukrotnie prze-
pustowość na odcinku nieco 

ponad 1,5 kilometra z dolnej 
stacji w Szczyrku, osiągając 
zdolność przewozową 2400 
osób na godzinę.

Turyści z nowej części ko-
lei korzystać mogą od soboty 
9 września. Już pierwszego 
dnia było wielu chętnych, by 
wygodnymi kanapami wy-
jechać na Jaworzynę. – To 

najlepsze potwierdzenie tego, 
że doprowadziliśmy do końca 
bardzo ważną i wyczekiwaną 
inwestycję, która zbliża naszą 
infrastrukturę do najwyższych 
europejskich standardów – 
mówi Grzegorz Kotowicz, dy-
rektor COS-OPO w Szczyrku. 
Jak przypomina, inwestycja 
nie zostałaby zrealizowana 

bez przychylności i przyzna-
nia środków finansowych 
z Ministerstwa Sportu i Tury-
styki, dostrzegającego potrze-
bę wspierania rozwoju sportu 
alpejskiego i turystyki górskiej.

Ca ło roczna  ko l e j  na 
Skrzyczne zimą służyć ma 
narciarzom, którzy w Szczyrku 
będą mogli korzystać z warun-
ków znacznie bardziej kom-
fortowych, aniżeli do tej pory. 
– Nowy odcinek kolei COS 
z Jaworzyny na Skrzyczne 
był taką jaskółką dającą na-
dzieję na zmiany w Szczyrku. 
Minęło kilka lat, a powstały tu 
wyciąg ze Szczyrku na Jawo-
rzynę jest pierwszym elemen-
tem powrotu naszego miasta 
do lat świetności – podkreśla 
burmistrz Szczyrku Antoni 
Byrdy, który dodaje, że do-
pełnieniem inwestycji z myślą 
o infrastrukturze narciarskiej 
będą wyciągi Szczyrkowskiego 
Ośrodka Narciarskiego, jakie 
mają zostać otwarte w grud-
niu. (r)

jasienicki kurort 
zamkowy

Magdalena  Der la tka -
-Miodowska, dyrektorka 
w gabinecie Jerzego Kwie-
cińskiego, sekretarza stanu 
w Ministerstwie Rozwoju 
w sobotę 26 sierpnia gości-
ła w Gminie Jasienica na 
zaproszenie wójta Janusza 
Pierzyny. Wójt zaprezento-
wał Jasienicką Niskoemisyjną 
Strefę Ekonomiczną, poinfor-
mował też o zainteresowaniu 
inwestorów zakupem terenów 
pod budowę zakładów prze-
mysłowych. Wspólnie odwie-
dzili zamek w Grodźcu, gdzie 
omówili kwestie techniczne, 
związane z powstaniem Jasie-
nickiego Kurortu Zamkowego 
w Grodźcu.

Przypomnijmy, jasienicki 
projekt niedawno został wpi-
sany jako element przyjętego 
przez Ministerstwo Rozwoju 
rządowego projektu Beskidz-
kiego Centrum Narciarstwa. 
Na kompleks turystyczny 
w pierwszej kolejności zo-
stałby zagospodarowany teren 
w Grodźcu, z trasami space-
rowymi, biegowymi, rowero-
wymi, rolkowymi, a przede 
wszystkim trasy narciarskie 
dla początkujących. Gmina 
Jasienica posiada tam 5,5 ha 
własnych gruntów. W przy-
szłości zamysł Kurortu objął-
by również stworzenie całej 
bazy turystycznej w raz z ho-
telem i basenami.

Fo
to

: a
rc

h.
 co

s-
op

o w
 sz

cz
yr

ku

naryBek  
na uroDziny muzeum

szantami, wystawami oraz pochodem w kolorowym korowodzie do-
żynkowym uczczono trzecie urodziny Muzeum Fauny i Flory Morskiej 
i Śródlądowej w Jaworzu.
samo Muzeum Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej liczy sobie ponad 
pół wieku, jednak to dopiero uzyskanie własnej siedziby przed trze-
ma laty pozwoliło w pełni zaprezentować wartościowe eksponaty. 
Budynek Muzeum powstał tuż obok niedawnego gimnazjum, a dziś 
już szkoły Podstawowej nr 2 w Jaworzu. Dzięki temu jaworzańska 
placówka stała się atrakcją na skalę całego regionu, odwiedzaną co 
miesiąc przez tysiąc zwiedzających. 
W pierwszą sobotę września z okazji urodzin zorganizowano zabawy 
dla dzieci, a wieczorem koncert szant w wykonaniu Arkadiusza Wąsika. 
Wydarzeniu towarzyszyła wystawa skalarów oraz obrazów maryni-
stycznych Władysława Jarockiego z kolekcji Muzeum ziemi Puckiej. 
Jarocki, zaprzyjaźniony ze stefanem Żeromskim, był zięciem poety 
Jana Kasprowicza, związany był z Wybrzeżem.
Następnego dnia urodziny Muzeum zostały połączone z Jaworzańskim 
Wrześniem, cykliczną imprezą na zakończenie lata. Muzealno-szkolną 
grupę poprowadziła maskotka rybka Dora, a za nią przeszły siedmio-
latki pierwszoklasiści w czapkach w kształcie rybek. Tym widocznym 
znakiem uczniowie oficjalnie stali się narybkiem szkoły Podstawowej 
nr 2. (ł)
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Śpiewanie osieckiej
„Wielka woda”, „Nie 
żałuję”, „Czy te oczy 
mogą kłamać?” – te i 
inne utwory usłyszeć 
można było 16 wrze-
śnia w Domu Kultury 
w Kozach. z koncer-
tem pt. „Agnieszka”, 
prezentującym autorki 
tekstów ponad dwóch 
tysięcy piosenek Agnieszki osieckiej, wystąpili członkowie grupy Wokal-
nej Domu Kultury do akompaniamentu fortepianowego Pawła stępnia. 
opiekę wokalną koncertu sprawowała Anna Czaplińska-syjota, autorką 
scenariusza była sabina Piskorek-oczko.
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grafen Dla każDego
Już w najbliższym czasie w bielskiej Akademii Techniczno-Humanistycznej grafen, jeden z najdroższych materiałów świata, będzie produkowany na skalę 

przemysłową. Co ważne, własna metoda, opracowana przez Instytut Inżynierii Tekstyliów i Materiałów Polimerowych, pozwoli na znaczne obniżenie jego ceny  

w skali światowej. A to oznacza powszechny dostęp do tego niezwykłego materiału.

Z grafenem wiążą się duże 
oczekiwania. Materiał pozwo-
li zastąpić krzem w produkcji 
procesorów, znacznie zmniej-
szając ich rozmiary, produ-
kować tworzywa sztuczne 
przewodzące prąd, drukować 
ścieżki elektryczne na pa-
pierze. Dużo wskazuje, że to 
właśnie grafen z ATH będzie 
wykorzystywany do tych za-
stosowań na całym świecie.

W laboratorium Nowo-
czesnych Materiałów Po-
limerowych w Akademii 
Techniczno-Humanistycznej 
w Bielsku-Białej zespół pra-
cowników i studentów kontro-
luje przebieg reakcji w zestawie 
specjalnie skonstruowanej apa-
ratury, zamkniętej dla bez-
pieczeństwa za szybą. W ten 
niepozorny sposób powstaje je-
den z najdroższych materiałów 
świata – grafen. – Już w najbliż-
szych dniach zamontujemy linię, 
która pozwoli nam wytwarzać 
około kilograma grafenu płat-
kowego tygodniowo – wyja-
śnia prof. ATH dr hab. Ryszard 
Fryczkowski, kierownik projek-
tu produkcji grafenu na ATH. 

NA TAŚMIe KleJąCeJ

Grafen nie występuje 
w stanie naturalnym, teore-
tyczne zasady jego istnienia 
opracowano w latach 40. XX 
w. Wyobrażono sobie, że je-
den z najpowszechniej wy-
stępujących pierwiastków na 
ziemi – węgiel – może przy-
jąć taką strukturę, z której 
atomy powiązane byłyby ze 
sobą na płaskiej powierzch-
ni. Czyli warstwa o grubości 
pojedynczego atomu może 
osiągać powierzchnię wielu 

metrów, czy wręcz kilome-
trów kwadratowych. Nawet 
struktury o powierzchni kilku 
centymetrów kwadratowych 
wydawały się wtedy niemoż-
liwe do uzyskania jako twory 
nietrwałe, ulegające szybkie-
mu rozpadowi.

W 2004 r. dwóch naukow-
ców pochodzących z Rosji, 
Kostya Novoselov i Andrei 
Geim, dostrzegło taką strukturę 
w dość powszechnym graficie, 
znanym choćby z ołówków. 
Pojedyncza warstwa „płaskie-
go” węgla ukrywała się wśród 
setek innych takich samych 
warstw, ściśle do siebie przy-
wierających. Sposobem na 
pozyskanie takiej pojedynczej 
warstwy okazała się zwykła 
taśma klejąca, „scotch” – na-
ukowcy przyklejali ją do gra-
fitu i zdzierając odpowiednio 
wiele razy dotarli do warstwy 
grafenu. – Właściwości grafe-
nu okazały się ciekawe, jest 
bardzo wytrzymały, przewodzi 
prąd i ciepło. A łącząc z inny-
mi substancjami te wszystkie 
właściwości można dodatkowo 
modyfikować – wyjaśnia prof. 
Fryczkowski.

ProBleMy TeCHNologII
Sposób z taśmą klejącą 

pozwolił udowodnić istnienie 
grafenu, ale trudno tak wy-
twarzać materiał w ilościach, 
pozwalających na badania, 
a co dopiero mówić o za-
stosowaniach w przemyśle. 
Dlatego na całym świecie 
rozpoczął się wyścig o zna-
lezienie metody na wytwa-
rzanie grafenu w stosunkowo 
dużych ilościach.

W bielskiej ATH zespół 
pracowników Instytutu prof. 
Jarosława Janickiego pod kie-
runkiem prof. ATH Ryszarda 
Fryczkowskiego w 2012 r. 
rozpoczął badania nad tech-
nologią pozyskiwania grafenu 
z proszku grafitowego. Wielkie 
powierzchnie grafenu tak cien-
kiego, że wręcz niewidzialne-
go, oddziałują wprawdzie na 
wyobraźnię, ale są całkowicie 
nieprzydatne do wykorzystania 
w przemyśle. Zespołowi ba-
dawczemu z ATH zależało na 
uzyskaniu drobnego grafenu, 
który w połączeniu z innymi 
materiałami stanowiłby goto-
wy do badań i sprzedaży pro-
dukt.

Głównym problemem 
w produkcji grafenu z grafitu 
nie jest wcale jego uzyskanie. 
Tu metody są znane od daw-
na, opierają się na chemicz-
nym rozwarstwianiu grafitu na 
pojedyncze warstwy grafenu 
z użyciem kwasu siarkowego 
i nadmanganianu potasu. Poza 
tym, że metody są niebezpiecz-
ne, to można je zastosować 
w każdym szkolnym laborato-
rium. Taki grafen jednak jest 
nietrwały, szybko powraca 
do postaci grafitowej, a więc 
zespolonych ze sobą warstw. 
– My skupiliśmy się na takim 
rozwarstwieniu grafitu, które 
po kolejnej obróbce trwale 
wytworzy pył grafenowy. To 
właśnie nasza autorska meto-
da – dodaje prof. Fryczkowski.

W reTorTACH NA sTole

Zespół naukowców spo-
sób na trwały grafen opraco-
wał najpierw „na papierze”, 
opierając się na doświad-
czeniach z technologiami 
polimerowymi, z jakich od 
lat znany jest bielski Instytut 
ATH. Następnie przystąpiono 

do zbudowania niewielkiej 
linii produkcyjnej, złożonej 
z urządzeń i naczyń, dostęp-
nych w każdym laboratorium 
chemicznym. Ta niepozor-
na technologia pozwoliła na 
uzyskiwanie grafenu w ilo-
ściach potrzebnych nie tylko 
do dalszych badań, ale też na 
sprzedaż, np. 10-gramowej 
partii dla jednej z japońskich 
firm. Tak, to nie pomyłka, na 
całym świecie obrót grafenem 
ze względu na jego niewielką 
wagę odbywa się w gramach, 

a nie w tonach. Produkcja 
jednego kilograma grafenu 
w skali tygodnia to wręcz nie-
wyobrażalne ilości.

sTyroPIAN BArDzo 
IzolACyJNy

Właśnie około kilogra-
ma tygodniowo będzie już 
w październiku produkowała 
bielska Akademia. A to dzię-
ki specjalnie zamówionym 
urządzeniom, które wyko-
rzystując autorską metodę, 
będą wytwarzać grafen na 
skalę przemysłową.

Pieniądze na stworzenie 
linii produkcyjnej pochodzą 
z Narodowego Centrum Badań 
i Rozwoju. ATH ma w ciągu 
trzech lat stworzyć styropian 
grafenowy, który znacznie po-
prawi właściwości izolacyjne 
zwykłego styropianu, używa-
nego w budownictwie. – Z fazy 
doświadczalnej przechodzimy 
do przemysłowego wykorzy-
stania grafenu – wyjaśnia prof. 
Fryczkowski. (łu)

ath

prof. jarosław janicki, rektor ATH, dyrektor 
Instytutu Inżynierii Tekstyliów i Materiałów Polimerowych:

grafen to stosunkowo nowe odkrycie w świecie nauki, ma zaledwie 
kilkanaście lat, od razu okazał się bardzo interesujący jako struktura 
materiałowa do szerokiego zastosowania. Tak naprawdę ciągle pod-
dawany jest badaniom, a skala możliwości wykorzystania go w wielu 
dziedzinach przemysłu cały czas się rozszerza, można powiedzieć, że z 
miesiąca na miesiąc przybywa pomysłów na jego użycie.
Nasz Instytut, mający już światowe uznanie w badaniach nad mate-
riałami polimerowymi, zainteresował się grafenem kilka lat temu. 
Interesował nas właśnie jako element struktur polimerowych, czyli 
popularnie mówiąc, do zastosowań w tworzywach sztucznych. od po-
czątku nasz zespół badawczy uznał, że należy znaleźć skuteczną metodę 
wytwarzania grafenu.
Co szczególnie warto podkreślić, opierając się na naszej wiedzy z za-
kresu technologii chemicznych, stworzyliśmy przede wszystkim model 
teoretyczny wytwarzania tego materiału. Dopiero w następnym kroku 
przystąpiliśmy do szczegółowych badań doświadczalnych nad jego 
uzyskaniem.
osiągnęliśmy niewątpliwy sukces, i to na międzynarodową skalę, bo 
stworzyliśmy metodę tworzenia stosunkowo taniego grafenu. To po-
zwoli nam na szerokie zainteresowanie przemysłu materiałem, który 
w naszym wykonaniu staje się łatwo, wręcz powszechnie dostępny 
dla każdego.
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marka Śląskie
za szczególne osiągnięcia w za-
kresie produkcji grafenu Insty-
tut Inżynierii Tekstyliów i Mate-
riałów Polimerowych Wydziału 
Inżynierii Materiałów, Budow-
nictwa i Środowiska otrzymał 
nagrodę statuetkę „Marka-Ślą-
skie 2017” w kategorii „Nauka”, 
przyznawaną przez regionalną 
Izbę Przemysłowo-Handlową 
w gliwicach. statuetkę wraz 
z nagrodą „Ambasador Marka 
Śląskie” odebrał rektor ATH  
prof. Jarosław Janicki, jedno-
cześnie dyrektor nagrodzone-
go Instytutu, podczas XXIII gali 
regionalnej Izby Przemysłowo-
-Handlowej w gliwicach. Do wytworzenia grafenu używa się powszechnie dostępnego grafitu, 

przerabianego w procesie obróbki chemicznej.
grafenowe nici, gotowe do włókienniczych krosen. z takiego materiału 
można utkać antystatyczny dywan.

Prof. ryszard Fryczkowski wyjaśnia, że dla potrzeb przemysłu, grafen łączony jest z tworzywem sztucznym.  
W ten sposób łatwiej go używać.
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gloria artis Dla Banialuki
Obchodzony 22 września 
jubileusz 70-lecia Teatru 
Lalek „Banialuka” stał 
się okazją do wręczenia 
placówce Złotego Me-
dalu „Zasłużony Kul-
turze – Gloria Artis”. 
Złotym Medalem Gloria 
Artis uhonorowano też 
dyrektor teatru Lucy-
nę Kozień. Wszystkie 
odznaczenia w imieniu 
Prezydenta RP Andrze-
ja Dudy wręczył Jan 
Chrząszcz, I wicewoje-
woda śląski.

Medale  „Zasłużony 
Kulturze – Gloria Artis” 
otrzymali również akto-

rzy od wielu lat związa-
ni z Banialuką, srebrny 
– Ryszard Sypniewski, 
zaś brązowe – Magdalena 
Obidowska, Włodzimierz 
Pohl, Piotr Tomaszewski 
i Lucyna Sypniewska. 
Wręczono też medale za 
długoletnią służbę wielo-
letnim pracownikom te-
atru.

Przy okazji obchodów 
został zaprezentowany al-
bum „Banialuka. Bielsko-
Biała 70 lat” pod redakcją 
Lucyny Kozień. Zawiera 
on bogato ilustrowane 
podsumowanie działal-
ności teatru. Istotnym 
elementem książki jest 

część dokumentacyjna, 
poświęcona działalności 
teatru w latach 2007-2017. 
Już niebawem publikacja 
będzie dostępna na stronie 
internetowej www.cyfro-
wa-banialuka.pl.

Po uroczystości odby-
ła się 300. w historii teatru 
premiera. Zrealizowany 
z rozmachem spektakl 
„Buratino” na motywach 
„Złotego kluczyka” Alek-
sego Tołstoja w reżyserii 
Mariána Pecki przeniósł 
widzów do bajkowej 
krainy, w której rzeczy-
wistość przeplata się ze 
światem postaci z teatru 
lalek. (TlB)
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lura, czyli  
siesta w DroDze

Bielskie Centrum Kultury zaprasza 
w czwartek 28 września na godz. 19 na 
kolejny koncert z cyklu „Marcin Ky-
dryński prezentuje”. Tym razem przed 
bielską publicznością wystąpi Lura.

Lurę określa się jako „jedną z naj-
bardziej siestowych artystek z tych 
siestowych naprawdę”. Urodziła się 
w Portugalii, rodzice pochodzą z Wysp 
Zielonego Przylądka, a więc miejsca 
uchodzącego za najbardziej rozśpie-
wane na świecie, z wielkimi tradycjami 
wesołego karnawału, z którymi może 
równać się tylko ten z Rio de Janeiro.

Lura wraca do Polski, by zaprezen-
tować utwory z nowej płyty „Herança”, 
dostępnej w sklepach od końca czerw-
ca. Tętniący życiem, cudownie tanecz-
ny nowy album artystki oparty jest na 
charakterystycznym rytmie funany 
Wysp Zielonego Przylądka. „Herança” 
to doskonała okazja do zapoznania 
się z bogatą kulturą Wysp Zielonego 
Przylądka, zwyczajami i tradycjami ich 
mieszkańców. To muzyczna, roztań-
czona podróż w towarzystwie najbar-
dziej utalentowanej, charyzmatycznej 
wokalistki Capo Verde. (BCK)

Bez Barier  
w teatrze polskim

W tym sezonie bielski Te-
atr Polski rozszerza projekt 
udostępniania swoich spek-
takli osobom niesłyszącym 
oraz niewidomych.

Bielski teatr od 2013 r. 
prezentuje wybrane spek-
takle w asyście tłumaczy 
języka migowego lub z au-
diodeskrypcją, czyli techni-
ką, która dzięki dodatkowym 
opisom słownym udostępnia 
odbiór wizualnej twórczości 
artystycznej. Dzięki temu 
przedstawienia stają się 
dostępne zarówno dla osób 
niesłyszących, jak i niewi-
domych. Narodowe Centrum 
Kultury w ramach Progra-
mu „Kultura – Interwencje 

2017” dofinansowało bielski 
pomysł. Dzięki temu będzie 
można do teatru dowozić 
widzów spoza Podbeskidzia, 
teatr zamierza też częściej 
prezentować takie spekta-
kle bez barier. Cykl rozpo-
czął w niedzielę 24 września 
„Boeing, Boeing” z audiode-
skrypcją i tłumaczeniem na 
język migowy, 7 październi-
ka zaplanowano wystawie-
nie spektaklu „DyBBuk” 
z audiodeksrypcją, 22 paź-
dziernika – „Z twoją córką? 
Nigdy!” z tłumaczeniem na 
język migowy, a 10, 11 i 12 
listopada – „Humankę” z au-
diodeskrypcją i tłumacze-
niem na język migowy. (TP)
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lektor Michał Czaderna odczytuje tekst audiodeskrypcji w czasie 
spektaklu. 

młoDzież chętnie strzela
Ponad 300 osób z Bielska 
i Żywiecczyzny zgłosiło się na 
podstawowe szkolenie, orga-
nizowane przez Młodzieżową 
Inicjatywę Strzelecką „Pod-
beskidzie 2020”. – Cieszymy 
się z każdego obywatela, któ-
ry chce nauczyć się obsługi-
wać broń – mówi poseł PiS 
Stanisław Pięta, współorgani-
zator Inicjatywy Strzeleckiej.

Przypomnijmy, że w sierp-
niu w Bielsku-Białej i Żywcu 
zorganizowane zostały spo-
tkania powołujące Inicjaty-
wę Strzelecką „Podbeskidzie 
2020”. Jej organizatorami 
są pasjonaci, kolekcjonerzy 
broni, instruktorzy strzeleccy, 
jednocześnie osoby o zapatry-
waniach patriotycznych, którzy 
uważają, że należy populary-
zować ideę strzelectwa sporto-
wego, nauczając praktycznego 
posługiwania się bronią. Data 
w nazwie nie jest przypadkowa 
– „2020” nawiązuje do setnej 
rocznicy zwycięskiej wojny 
polsko-bolszewickiej. – Choć 
trzon wojska polskiego stano-
wili ochotnicy, to jednak byli 
oni od dziecka uczeni posłu-

giwania się bronią. Dlatego 
polska armia była w stanie 
skutecznie odeprzeć atak wro-
ga – wyjaśniają organizatorzy.

Do tej pory zgłosiło się 
305 osób, setka z nich w dwa 
dni wrześniowego weeken-
du przeszła już przeszkolenie 
podstawowe na krytej strzel-
nicy wojskowej w Lublińcu. 
Sponsorzy zafundowali amuni-
cję i część kosztów przejazdu, 
uczestnik za miejsce w autobusie 
zapłacił tylko 20 zł. W Lubliń-
cu z podziałem na cztery grupy 
uczestnicy uczyli się budowy 

broni, rozkładania jej i składania, 
zasad bezpiecznego i skutecz-
nego użycia, przepisów prawa, 
dotyczących posiadania broni 
i jej używania, zasad udzielania 
pierwszej pomocy, dodatkowo 
poznawali także tajniki oddawa-
nia skoków spadochronowych.

Oczywiście, najważniej-
szym punktem szkolenia było 
strzelanie do celu z broni 
krótkiej i długiej. Warto pod-
kreślić, że wszystko odbywało 
się pod nadzorem kwalifiko-
wanych instruktorów, których 
zadaniem było przede wszyst-

kim zadbać o bezpieczeństwo 
oddawania strzałów. – Nasza 
inicjatywa przewiduje tylko 
podstawowe szkolenie, chcemy 
bowiem na tym poziomie do-
trzeć do jak największej liczby 
ludzi. Wielu uczestników mó-
wiło jednak, że zamierza kon-
tynuować naukę i doskonalenie 
swoich umiejętności strzelec-
kich. Mam nadzieję, że będzie 
to możliwe również w Bielsku 
– mówi poseł PiS Stanisław 
Pięta. W Bielsku-Białej działa 
strzelnica przy 18. Batalionie 
Powietrznodesantowym, te-
raz powstaje prywatny obiekt. 
Zdaniem posła, nic nie stoi 
na przeszkodzie, aby władze 
miejskie także utworzyły taką 
krytą strzelnicę, przeznaczoną 
dla mieszkańców Bielska.

Zapisy na szkolenia cały 
czas trwają, cały też czas zgła-

szają się kolejni chętni, ale tak-
że instruktorzy, którzy chcą się 
przyłączyć do projektu i pomóc, 
dzieląc się swoimi umiejętno-
ściami i wiedzą. Jak wyjaśnia 
Stanisław Pięta, początkowo 
Inicjatywa Strzelecka miała być 
skierowana tylko do młodzie-
ży. – Zgłosiło się jednak wielu 
dorosłych, więc uznaliśmy, że 
skoro chcą się uczyć, to nale-
ży ich również traktować jak 
osoby młode. Bardzo dziękuję 
byłym podoficerom 18. Bata-
lionu Powietrznodesantowego. 
Sierż. Wojciech Aksenti i st. ka-
pral Cezary Kwieciński swoją 
fachową wiedzą mocno wsparli 
Młodzieżową Inicjatywę Strze-
lecką – dodaje.

Z organizatorami Inicjaty-
wy Strzeleckiej można się kon-
taktować po numerem 728 712 
305. (r)

stanisław pięta,
współorganizator  
Inicjatywy strzeleckiej:

To cieszy, że tak wiele osób, 
zwłaszcza młodych, chce nauczyć 
się strzelać. Jest wśród nich wie-
le dziewcząt, które mają talent 
do broni i na strzelnicy osiągają 
bardzo dobre wyniki. Co więcej, 
garną się do takich przedsięwzięć, 
które uważane są raczej za mę-
skie, jak spadochroniarstwo. Wi-
dać, że taka inicjatywa była ocze-
kiwana, brakowało tylko iskry, 
która zapał tych ludzi potrafiłaby 
wzbudzić, zmobilizować do dzia-
łania. Dzisiaj jesteśmy w Bielsku i 
na Żywiecczyźnie, ale zamierzamy 
ten pomysł jak najszerzej rozpro-
pagować. zgłaszają się bowiem 
do nas osoby z całej Polski, które 
chcą brać udział w nauce strzelec-
twa. Co nie mniej cieszy, to coraz 
szerszy udział osób, które umieją 
strzelać, mają broń i chcą po-
móc w organizacji przeszkolenia 
strzeleckiego. To także sponsorzy. 
zachęcam do przyłączania się do 
Inicjatywy i nauki strzelectwa jako 
przygotowania do samoobrony.
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Każdy uczestnik oddawał strzały pod opieką przydzielonego mu instruktora.

Tajniki oddawania skoków spadochronowych bardzo zainteresowały 
uczestniczące w szkoleniu dziewczęta.

Fo
to

: a
Dr

ia
n 

Gr
yc

uk
 cc

 By
-s

a 3
.0-

pl
 

w
ik

iM
eD

ia
 co

M
M

on
s



WRZESIEŃ 2017

BESKIDZKA
gazeta 5

www.gazetabeskidzka.pl 

region

z prac poselskich

inwestycje w jakoŚć woDy
Dodatkowe systemy filtrujące są obecnie montowane na ujęciu Stacji Uzdatniania Wody Kobiernice-Czaniec. Górnośląskie 

Przedsiębiorstwo Wodociągów wyjaśnia, że dzięki temu poprawi się jakość wody z Soły, trafiającej do większości mieszkańców 

województwa śląskiego.

Na inwestycje, pozwala-
jące systematycznie moder-
nizować urządzenia, będące 
w zasobach Górnośląskiego 
Przedsiębiorstwa Wodociągów 
w Katowicach, spółka przezna-
cza co roku znaczne środki fi-
nansowe. – Wszystko po to, 
by poprawiać jakość wody, 
która finalnie transportowa-
na jest naszymi rurociągami 
magistralnymi do klientów – 
mówi wiceprezes GPW Miro-
sław Szemla.

Poprawie ciągu technolo-
gicznego służy również montaż 
dodatkowych systemów filtru-
jących wodę w stacji uzdatnia-
nia wody na ujęciu w Czańcu. 
Dotychczasowe urządzenia zo-
staną wzbogacone o nowy ciąg 
technologiczny, dzięki czemu 
stacja będzie mogła pracować 
lepiej w okresie zwiększonej 
mętności wody po obfitych 
opadach deszczu w rejonie 
Kaskady Soły.

Modernizacja jest ważna 
bo stacja uzdatniania Kobier-
nice-Czaniec pełni istotną 

rolę w systemie dystrybucji 
wody w województwie ślą-
skim, prowadzonym przez 
katowickie GPW. Przedsię-
biorstwo jest bowiem produ-
centem i hurtowym dostawcą 
wody, przeznaczonej do 
spożycia dla Górnośląskiej 
Aglomeracji. I to właśnie 

woda z rzeki Soły zaopatru-
je poprzez rozwiniętą sieć 
Przedsiębiorstwa ok. 70 
procent mieszkańców woje-
wództwa śląskiego, trafiając 
rurociągami z Kobiernic do 
Tychów Urbanowic i na sta-
cję uzdatniania do Goczał-
kowic.

Z wody produkowanej 
w Górnośląskim Przedsiębior-
stwie Wodociągów korzysta 
łącznie około 3,5 miliona 
mieszkańców Aglomeracji, 
dociera do większości gmin 
województwa śląskiego. Od-
biorcy otrzymują wodę ze 
stacji wodociągowych, bazu-

jących na wodach powierzch-
niowych i głębinowych.

System, jaki obecnie posia-
da katowickie GPW, charakte-
ryzuje się wysokosprawnymi 
urządzeniami do uzdatniania 
wody, a także siecią rurocią-
gów magistralnych, umoż-
liwiających przerzut wody 
pomiędzy poszczególnymi 
rejonami Aglomeracji. Sieć 
wodociągowa GPW umoż-
liwia magazynowanie wody 
i wyrównywanie jej rozbiorów 
poprzez zbiorniki sieciowe, 
a także tworzenie rezerw pro-
dukcyjnych, które zapewniają 
dostawy wody nawet w przy-
padku wystąpienia awarii któ-
regoś z elementów systemu. 
Na system ten składają się: 
dwa Zakłady Uzdatniania 
Wody (ZUW), dziewięć Sta-
cji Uzdatniania Wody (SUW), 
osiem Oddziałów Sieci Ma-
gistralnej (OSM), dziewięć 
kompleksów sieciowych 
zbiorników wyrównawczych, 
około 900 km sieci wodocią-
gowej magistralnej. (reD)

coraz więcej koBiet sukcesu
Choć siódma edycja Regio-
nalnego Kongresu Kobiet 
Podbeskidzia jeszcze się 
nie skończyła, już widać, 
że zainteresowanie wyda-
rzeniami ciągle przewyż-
sza możliwości.

– To dowodzi, jak potrzebna 
jest organizacja takich forów, 
gdzie można podzielić się wła-
snym doświadczeniem, a jed-
nocześnie poznać pozytywne 
przykłady innych ludzi, którzy 
również znaleźli się w sytu-
acjach podobnych do naszej 
– mówi posłanka Platformy 
Obywatelskiej Mirosława Ny-
kiel, inicjatorka i współorgani-
zatorka Kongresu.

Widać wyraźnie wzrost 
zainteresowania spotkaniami 
Kongresu. – Co szczególnie 
warte podkreślenia, nie tyl-
ko wśród samych kobiet, bo 
coraz szerzej przyłączają się 
mężczyźni. Formuła Kongresu 
jest otwarta, choć oczywiście 
koncentrujemy się na paniach. 
Im cały czas jest trudniej prze-
bić się ze swoimi pomysłami 
i pasją – wyjaśnia Mirosła-
wa Nykiel.

Do takich udanych spotkań 
należały „Kobieca siła pokoleń”, 
zorganizowana przez Ewę Sa-
kowską, główną organizatorkę 
Kongresu i prezes Beskidzkiej 
Inicjatywy Lokalnej, oraz „Pa-
sja, piękno, przedsiębiorczość, 
czyli kobieta w biznesie”, gdzie 
bielska artystka Magdalena Ka-
pela przeprowadziła warsztaty, 
zadając malarską zabawę z kolo-
rami, która miała u uczestniczek 
wyzwolić kreatywność. Tej for-
muły warsztatów artystycznych, 
mających na celu pobudzenie 
kreatywności i zarządzania 
emocjami poprzez sztukę nie 

zabrakło również podczas „Fo-
rum kobiecych pokoleń – mat-
ki i córki”, gdzie panie również 
zostały poddane swego rodzaju 
testom malarskim na wyzwole-
nie kreatywności.

Tego też wieczoru uczest-
niczki miały możliwość spędze-
nia wieczoru razem z córkami, 
mamami, ale także z przyjaciół-
kami. Znakomita aktorka Daria 
Widawska oraz Magdalena 
Radecka opowiedziały o swo-
ich relacjach matka córka oraz 
przybliżyły, w jaki sposób na co 
dzień umacniać więzi oraz nasze 
relacje z najbliższymi.

Spotkaniom towarzyszą 
wykłady i prelekcje o możli-
wościach założenia własnego 
biznesu. Jednym zresztą z zało-
żeń Kongresu jest przekonanie 
kobiet, że wzorując się na po-
zytywnych przykładach i świa-
dectwach innych pań, potrafią 
przełamać opór, czy niechęć oto-
czenia.

Jak jedne spotkania prze-
znaczone są przede wszystkim 
dla młodych kobiet, dopie-
ro rozpoczynających dorosłe 
i samodzielne życie rodzinne 
i zawodowe, tak inne zostały 
zorganizowane dla pań w śred-
nim wieku. Elżbieta Rosińska, 
przewodnicząca Rady Seniorów 
przy Prezydencie Miasta Biel-
sko-Biała, znalazła sposób, aby 
dotrzeć do takich kobiet podczas 
spotkania „Srebrny czas – czas 
marzeń?”. Okazuje się, że nawet 
po zakończeniu okresu pracy 
zawodowej można wspaniale 
i aktywnie spędzać życie, ale 
także rozwijać swoje marzenia 
i pasje, na które nie było cza-
su wcześniej.

Jeszcze w poprzednim 
roku ważnych wydarzeń, 
związanych z Kongresem, 
zorganizowano cztery, w tym 
będzie ich łącznie dwanaście! 
W zdecydowanej większości 
ilość miejsc nie wystarcza 

dla wszystkich chętnych. – 
To po raz kolejny utwierdza 
nas w przekonaniu, że takie 
spotkania są potrzebne, wy-
pełniają lukę w codziennym 
życiu rodzinnym, społecznym 
i zawodowym wielu kobiet – 
dodaje posłanka.

Zdaniem Mirosławy Nykiel, 
w kolejnej edycji należy nieco 
zmienić formułę Kongresu. – 
Przybywa spotkań i chętnych, 
może więc warto, aby wyda-
rzenia Kongresu organizować 
przez cały rok, a wrześniową 
Galą podsumować cały rok 
działalności – wyjaśnia.

Przed nami dwa ostatnie 
wydarzenia tegorocznego Kon-
gresu. W piątek 29 września 
o godz. 15 dr Dorota Siwor 
oraz Anna Bojanowicz-Pol-
lak w bielskim Wojewódzkim 
Ośrodku Metodycznym przy 
ul. Legionów 25 wygłoszą wy-

kład „Kobieta przedsiębiorcza 
wczoraj i dziś”.

A w sobotę 30 września 
o godz. 16.30 w sali Bielskiego 
Centrum Kultury rozpocznie 
się wielka gala finałowa „Bo 
jak nie my, to kto?”, gdzie 
przewidziany jest recital Marii 
Sadowskiej i wręczenie Perły 
Podbeskidzia wyjątkowej ko-
biecie, wybranej w plebiscy-
cie. Są jeszcze wolne miejsca, 
należy się zarejestrować przez 
Internet na stronie www.ko-
biety-podbeskidzia.pl. Wejście 
jest bezpłatne, organizatorzy 
zachęcają jednak do zaku-
pu kalendarza z malarstwem 
„Impresje 2018” za 30 zł. 
Całkowity dochód ze sprze-
daży zostanie przeznaczony na 
rzecz Hospicjum, prowadzonej 
przez Grażynę Chorąży, która 
jest laureatką pierwszej Perły 
Podbeskidzia. (r)
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Pompy w stacji uzdatniania Wody Kobiernice w Czańcu.

mirosław szemla,
wiceprezes gPW sA  
ds. Produkcji:

stale dbamy o to, aby podnosić 
jakość naszych usług, przede 
wszystkim zależy nam na do-
starczaniu odbiorcom wody do-
brej jakości. Dlatego każdego 
roku inwestujemy ok. 40 mln 
złotych w poprawę infrastruk-
tury wodociągowej.
Jednocześnie zależy nam, aby 
kosztów inwestowania w ja-
kość wody nie przerzucać na 
odbiorców, toteż od czterech 
lat nasze ceny pozostają na 
tym samym poziomie. Takie 
też założenia przyjęliśmy na 
następny rok, choć nie wiem, 
czy uda nam się je utrzymać. 
obawiamy się, że rządowe 
zapowiedzi drastycznej pod-
wyżki opłat za korzystanie ze 
środowiska wywołają koniecz-
ność podwyżki cen wody. Na 
razie pozostaje zbyt wiele 
niewiadomych, aby można 
było precyzyjnie określić, jak 
kształtować się będą ceny 
wody w najbliższym czasie. 
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Posłanka Mirosława Nykiel aktywnie brała udział w spotkaniach Kongre-
su Kobiet, m.in. w koncercie z okazji rosz Haszana, a więc żydowskiego 
Nowego roku 5778.

Podczas „Forum kobiecych pokoleń – matki i córki” panie zostały poddane 
swego rodzaju testom malarskim na wyzwolenie kreatywności.
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kolorowe Dożynki
Jak co roku na przełomie sierpnia i września w gminach powiatu bielskiego organizowane są dożynki. Liczne grono uczestników świadczy o tym, że choć 

mieszkańców żyjących z pracy na roli jest coraz mniej, to jednak zainteresowanie podtrzymywaniem tradycji rolniczych Ziemi Bielskiej nie słabnie,  

angażując wielu pasjonatów. W tym roku również Święto Plonów przyciągnęło całe rzesze widzów. 

gmina Bestwina

gmina jasienica

gmina kozy

Tradycyjny ceremoniał odbył się w Bestwince z przedstawicielami sa-
morządu gminy Bestwina z wójtem Arturem Beniowskim na czele oraz 
starostami dożynkowymi.

Jak co roku imponująco prezentował się korowód dożynkowy maszyn 
rolniczych, wozów i jeźdźców konnych, który tym razem wyruszył spod 
strażnicy w Bestwince.

W części artystycznej wydarzenia wystąpiła m.in. kapela góralska „on-
draszki” ze szczyrku.

W radosnym świętowaniu uczestniczyło wielu mieszkańców z wszystkich 
sołectw gminy.

Kolorowy korowód przejechał przez roztropice i Wieszczęta do rudzicy, 
gdzie w amfiteatrze przy filii goK odbyła się główna część Dożynek gminy 
Jasienica. Cały korowód liczył ponad 3 km długości.

Na trasie korowodu, złożonego z kilkudziesięciu pojazdów, bryczek, 
ustrojonych wozów drabiniastych, traktorów z przyczepami i maszyn 
rolniczych, uczestników pozdrawiali mieszkańcy.

oprócz wójta Janusza Pierzyny uczestników dożynek pozdrowili m.in. 
wiceminister stanisław szwed, starosta bielski Andrzej Płonka, wójt sąsied-
niego Jaworza radosław ostałkiewicz, europosłanka Jadwiga Wiśniewska, 
wicewojewoda Jan Chrząszcz i poseł Mirosław suchoń.

Ceremonii dożynkowej i złożeniu wieńców towarzyszyła muzyka zespołu 
regionalnego „Jasieniczanka”.

W ramach projektu „Polski Dwór” w sali widowiskowej Domu Kultury 
odbyła się rekonstrukcja koziańskich dożynek z dawnych czasów.

starostowie dożynkowi Agnieszka i Paweł Jędrzejczykowie 
tradycyjnie przekazali chleb na ręce wójta Krzysztofa Fiałkowskiego i 
przewodniczącej rady gminy Bożeny sadlik z prośbą o jego symboliczny 
sprawiedliwy podział wśród mieszkańców.

Dożynkowemu świętowaniu towarzyszyły występy artystyczne 
przy Pałacu Czeczów, zaprezentowały się m.in. zespół Pieśni i Tańca 
„Kozianie” i Młodzieżowa orkiestra Dęta.

Duże zainteresowanie wzbudziła barwna przyczepa uczestników pro-
jektu „Walimy w Kocioł”, którzy przygrywali korowodowi dożynkowemu.
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z prac poselskich

w całym regionie

gmina wilamowice

gmina jaworze

liczne grono organizacji i stowarzyszeń działających 
na terenie Jaworza przyłączyło się do korowodu do-
żynkowego.

Tradycyjnie przy okazji dożynek w Jaworzu odbyła się 
przyciągająca duże zainteresowanie rywalizacja „strong 
Drwal”.

Wszystkich gości „Jaworzańskiego Września” witał ofi-
cjalnie wójt gminy radosław ostałkiewicz. Wspaniałej 
imprezy gratulowała posłanka Mirosława Nykiel.

Pomimo kapryśnej aury nie zabrakło chętnych, by 
uczestniczyć w wydarzeniach przy jaworzańskim am-
fiteatrze.

Pierwsze Dożynki gminy Wilamowice zorganizowano 
w starej Wsi.

oficjalnego otwarcia I Dożynek gminy Wilamowice do-
konał gospodarz Święta Plonów burmistrz Marian Trela.

Podczas uroczystości odbył się X regionalny Konkurs Wieńców Dożynkowych, zorganizowany przez bielski rejonowy 
związek rolników, Kółek i organizacji rolniczych.

polsko-chińska współpraca
Czy chińscy sportowcy będą 
w Polsce uczyć się skakania 
na nartach i biegów narciar-
skich? Poseł Prawa i Spra-
wiedliwości Jacek Falfus 
rozmawiał między innymi 
na ten temat z delegacją 
Komitetu Edukacji, Nauki, 
Kultury i Zdrowia Publicz-
nego Chińskiej Republiki 
Ludowej, która we wrześniu 
przebywała w Warszawie.

We wtorek 19 września 
delegacja z przewodniczącym 
Komitetu Edukacji, Nauki, 
Kultury i Zdrowia Publicz-
nego Chińskiej Republiki 
Ludowej Liu Binjie na czele 
uczestniczyła w spotkaniu, 
na którym ze strony polskiej 
obecni byli m.in. Minister 
Sportu i Turystyki Witold 
Bańka oraz przedstawiciel 
Polskiej Organizacji Tury-
stycznej Wojciech Ścibor. 
Parlament reprezentował poseł 
Jacek Falfus, wiceprzewod-
niczący Sejmowej Komisji 
Kultury Fizycznej, Sportu 
i Turystyki. – Nasi goście byli 
szczególnie zainteresowani 
tym, w jaki sposób funkcjonu-
je Polski Komitet Olimpijski 
i jakie są zasady finansowania 

sportu wyczynowego w na-
szym kraju. Pytali również 
o obiekty sportowe, które 
służą nam za bazę do prowa-
dzenia szkolenia w różnych 
dyscyplinach – mówi poseł 
Prawa i Sprawiedliwości.

Jak dodaje poseł Falfus, 
tematyka przewodnia wizyty 
gości z Chin skupiła się wo-
kół rozszerzenia współpracy 
pomiędzy zainteresowany-

mi krajami na płaszczyźnie 
sportu i turystyki. Chiny 
będą w 2022 roku organi-
zatorem Zimowych Igrzysk 
Olimpijskich, na gospodarza 
imprezy wybrany został Pe-
kin. Pojawił się pomysł, aby 
do niektórych dyscyplin, m.in. 
skoków i biegów narciarskich 
sportowcy z Chin przygotowa-
li się w Polsce. Korzystaliby 
wówczas z bazy Centralnych 

Ośrodków Sportu, w tym 
kompleksu w Szczyrku, który 
posiada profesjonalne skocz-
nie i trasy biegowe.

Jednocześnie Chińczycy 
chętnie czerpaliby wzorce 
z realizacji inwestycji w spor-
towe obiekty oraz z polskiego 
systemu szkolenia. – Osią-
gnięcia polskich sportow-
ców są w Chinach doceniane, 
dlatego delegacja wskazała 
na wykorzystywanie na-
szych doświadczeń również 
w aspekcie stricte szkolenio-

wym – wyjaśnia poseł Jacek 
Falfus. Podczas spotkania 
poseł przybliżył także dzia-
łalność ustawową w zakresie 
zwalczania dopingu w spo-
rcie. – Z naszej perspektywy 
uczciwość w sporcie to coś 
o niezwykłej wadze. Nie tak 
dawno stworzyliśmy spe-
cjalną agencję POLADA, 
która ma wszelkie narzędzia, 
aby skutecznie radzić sobie 
z przejawami dopingu w spo-
rcie – dodaje.

Nie mniej uwagi poświę-
cono w trakcie rozmów za-
gadnieniom dotyczącym 
turystyki. – Wspólnie ze 
stroną chińską omawialiśmy 
choćby kwestie wykorzysty-
wania obiektów zabytkowych 
pod kątem rozwoju turystyki 
– zauważa poseł PiS. Podkre-
śla, że Chiny to obecnie jeden 
z najbardziej aktywnych kra-
jów pod względem zagranicz-
nych podróży, liczba turystów 
z tego azjatyckiego państwa 
przekroczyła w minionym 
roku 120 mln. Blisko 100 tys. 
osób odwiedziło Polskę.

Nie brakuje jednocze-
śnie pozytywnych sygnałów 
świadczących o realnych 
szansach rozwoju wzajem-
nych kontaktów. W maju 
2017 r. premier Beata Szy-

dło podpisała podczas wizyty 
w Chinach umowę o współ-
pracy w dziedzinie turystyki. 
Niespełna dwa lata wcześniej 
w Pekinie otwarto Zagranicz-
ny Ośrodek Polskiej Orga-
nizacji Turystycznej, który 
prowadzi na terenie Chin 
rozmaite działania promo-
cyjne. Przyszły rok ogłoszono 
natomiast Rokiem Turystyki 
Unii Europejskiej z Chinami, 
a Polska ma włączyć się w re-
alizację projektu.

Część krótkiego poby-
tu delegacji z Chin została 
poświęcona na zwiedzanie 
Warszawy. Goście odwiedzili 
Stadion Narodowy, z dużym 
zaciekawieniem przyglądali się 
również ekspozycji Muzeum 
Sportu i Turystyki w budynku 
Polskiego Komitetu Olimpij-
skiego. Specjalnie dla nich zor-
ganizowano poza tym koncert 
muzyki Fryderyka Chopina. – 
To jedna z tych postaci, którą 
Chińczycy, mówiąc o znanych 
sobie Polakach, wypowiadają 
w pierwszej kolejności. O tym, 
jak Chopin jest popularny 
w ich kraju, niech świadczy 
fakt, że do eliminacji konkursu 
muzyki naszego kompozytora 
przystępuje tam kilkadziesiąt 
tysięcy pianistów – tłumaczy 
poseł Falfus. (r)
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Poseł Jacek Falfus zaproponował Chińczykom podczas spotkania skorzystanie z polskich doświadczeń w treno-
waniu skoków narciarskich.
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Drogi stale oDnawiane
Zakończyła się modernizacja drogi powiatowej z Czańca do Andrychowa, trwa budowa mostu  

w Buczkowicach, który zastąpi starą konstrukcję również na drodze powiatowej. Tematyce dróg  

był poświęcony ostatni Konwent Powiatów Województwa Śląskiego.

Droga powiatowa przez 
Czaniec do granic powia-
tu bielskiego w Roczynach 
w gminie Andrychów, była 

stopniowo modernizowana 
od kilku lat. Obecnie prze-
budowany został ostatni od-
cinek tej drogi. Modernizacji 

poddano fragment o długości 
blisko 1,2 km. Droga zosta-
ła poszerzona do szerokości 
6 m, wymieniono i wzmoc-

niono konstrukcję jezdni, 
wybudowano kanalizację 
deszczową oraz bezpiecznik 
wraz z ściekiem przykrawę-
dziowym. Bezpieczeństwo 
pieszych zapewnią nowo 
wybudowane chodniki na 
całej długości trasy. Zakres 
zadania obejmował również 
wykonanie oznakowania pio-
nowego i poziomego.

Prace rozpoczęto w lipcu 
ub.roku, koszt przebudowy 
tego odcinka sięga blisko 2,5 
mln zł, z czego dofinanso-

wanie, jakie uzyskał starosta 
bielski Andrzej Płonka z Pro-
gramu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020, 
wyniosło ponad 1,5 mln zł. 
Za realizację przedsięwzięcia 
był odpowiedzialny Zarząd 
Dróg Powiatowych.

Obecnie trwają prace na in-
nej ważnej drodze w powiecie 
bielskim. Do 30 października 
ma zostać wykonana przebu-
dowa mostu na Żylicy przy 
rondzie w Buczkowicach. 
Przypomnijmy, że most stanowi 

część trasy przez Buczkowice, 
Kalną i Godziszkę do Lipowej 
w powiecie żywieckim, sama 
droga została gruntownie prze-
budowana w ub.roku. Obecnie 
budowany most całkowicie za-
stąpi starą konstrukcję. Zakres 
prac objął rozbiórkę dotychcza-
sowego mostu i wybudowanie 
nowego o konstrukcji płytowej. 
Jezdnia będzie miała 7 m sze-
rokości, oprócz tego zostaną 
wybudowane dwa chodniki, 
po obu stronach jezdni, oraz 
ścieżka rowerowa. (łu)

powiat bielski

kulinarne DzieDzictwo

„Kulinarne dziedzictwo polsko-czeskiego pogranicza” 
to publikacja, gromadząca przepisy regionalnych potraw, 
z ostatniej edycji dorocznej imprezy powiatu bielskiego 
„Kulinarne Dziedzictwo”.

Publikację przygotowało Biuro Promocji Powiatu, Kul-
tury, Sportu i Turystyki pod kierownictwem Jolanty Konior, 
wspólnie z czeskim partnerem, toteż obok potraw rodzimych, 
pojawiają się również dania zza Olzy. W bogato ilustrowa-
nej książce zamieszczono zbiór przepisów produktów, dań 
gorących, ciast, deserów, napoi i nalewek, które w tym roku 
były prezentowane i degustowane podczas powiatowego 
kulinarnego przeglądu w Bystrej.

Jak wyjaśniają wydawcy, kulinaria to nieoceniony skarb 
wielowiekowego dziedzictwa przodków, poprzez tradycyj-
ny charakter i unikalne receptury stanowi o wyjątkowości 
powiatu bielskiego na kulinarnej mapie kraju.

Wydawnictwo to powstało dzięki realizacji mikroprojektu 
„Kultura w kalejdoskopie – promocja atrakcji kulturowych 
polsko-czeskiego pogranicza”. (r)

powiat w czeskim  
fryDku-mistku

Powiat bielski zaprezentował się 8 września we Fryd-
ku-Mistku w Republice Czeskiej podczas Festiwalu 
Miast Partnerskich i Regionów.

Na stoisku promocyjnym została wystawiona bogata 
oferta turystyczna, prezentująca unikatowe dziedzictwo 
kulturowe regionu. Największą atrakcją, cieszącą się dużą 
popularnością wśród mieszkańców Frydka-Mistka i tury-
stów, było stoisko pań z Koła Gospodyń Wiejskich z Bystrej, 
gdzie częstowano regionalnymi, tradycyjnymi potrawami 
i napojami. Folklor górali beskidzkich zaprezentowała kapela 
góralska „Watra” ze Szczyrku.

W Festiwalu udział wzięły również delegacje z part-
nerskich miast Frydka-Mistka: Bielska-Białej, Żyliny, 
Mysłowic oraz współpracujących regionów: z powiatu 
żywieckiego i bielskiego. (AM)

ekokonkurs  
Dla najmłoDszych
Po raz 14. bielskie Starostwo 
Powiatowe organizuje kon-
kurs ekologiczny „Człowiek 
a środowisko” dla dzieci 
i młodzieży ze szkół podsta-
wowych i klas gimnazjalnych 
z terenu powiatu bielskiego.

Jak co roku celem konkursu 
jest rozbudzanie świadomości 
ekologicznej i życia w czy-
stym środowisku naturalnym, 
popularyzacja działalności 
edukacyjnej, nakierowanej na 
czyste środowisko, kształtowa-
nie wśród dzieci i młodzieży 
emocjonalnego stosunku do 
właściwych zachowań w śro-
dowisku, w którym mieszkają, 
a także inspirowanie do twór-
czości plastycznej i literackiej.

Konkurs przeprowadzony 
zostanie w czterech katego-
riach: literackiej (reportaż, 
opowiadanie, wiersz), pla-
stycznej (plakat, rysunek), 
fotograficznej (minimum 4 
zdjęcia) oraz prezentacji mul-
timedialnej, dostarczonej na 
płycie CD lub pendrivie.

Jak wyjaśnia Jarosław Je-
sionka z Biura Promocji Powia-
tu, Kultury, Sportu i Turystyki 

Starostwa Powiatowego w Biel-
sku-Białej, co roku konkurs 
cieszy się dużym zainteresowa-
niem wśród dzieci i młodzieży, 
zamieszkującej gminy powiatu 
bielskiego, które przysyłają ok. 
pół tysiąca prac. – Poprzez kon-
kurs propagujemy zachowania 
ekologiczne. Zależy nam przede 
wszystkim na podkreślaniu wa-
lorów powiatu bielskiego. Ale 
to raczej zachęta, bo tematyka 
ochrony środowiska jest prze-
cież uniwersalna i warto pre-
zentować wszelkie pozytywne 
przykłady oddziaływania na 
środowisko – dodaje.

Konkurs odbywa się pod 
patronatem Starosty Bielskiego 
Andrzeja Płonki. Prace należy 
nadesłać do 10 listopada, a 30 
listopada nastąpi rozstrzygnię-
cie konkursu, przeprowadzo-
ne przez jury, składające się 
z Komisji Ochrony Środowi-
ska i Rolnictwa Rady Powia-
tu Bielskiego. Na nagrody 
zostało przewidzianych 3 
tys. zł, ich wręczenie nastąpi 
w pierwszym tygodniu grud-
nia. O szczegóły konkursu 
można pytać pod numerem 33 
813 68 72. (r)

Most w Buczkowicach zostanie całkowicie przebudowany.

anDrzej płonka,
starosta bielski:

Drogi to w dalszym ciągu jedno z naj-
ważniejszych zadań, jakie stoją przed 
samorządami w całym kraju. Patrząc na 
to tylko z perspektywy powiatów, które 
przecież są młodsze o prawie dekadę od 
samorządowych gmin, łatwo zauważyć 
pozytywne zmiany, jakie dokonały się w 
infrastrukturze drogowej. Przede wszystkim przybyło bezpiecznych 
ulic, wzdłuż ruchliwych traktów powstały nieistniejące wcześniej 
chodniki, z roku na rok ubywa dziurawych nawierzchni. W sprawach 
rozbudowy dróg powiatowych bielskie starostwo ściśle i – co zwłaszcza 
warte podkreślenia – bardzo dobrze współpracuje z gminami.
Ale intensywny rozwój gospodarczy, przynajmniej w naszym regio-
nie, powoduje, że infrastruktura drogowa stale wymaga nakładów 
inwestycyjnych, tak na utrzymanie tego, co już mamy, jak i na zupełnie 
nowe trasy, czy poprawę standardów istniejących dróg.
Dlatego tej tematyce poświęciliśmy spotkanie starostów województwa 
śląskiego, zrzeszonych w ramach Konwentu Powiatów, i gościliśmy I 
wicewojewodę śląskiego Jana Chrząszcza. samorządy są zaintere-
sowane rozbudową własnej sieci dróg, nie szczędzą na to pieniędzy 
ze swoich budżetów, ale też liczą na stałe wsparcie ze strony rządu.

konwent o Drogach
Konwent Powiatów Województwa Śląskiego, któ-
rego przewodniczącym jest starosta bielski Andrzej 
Płonka, obradował w Bielsku. Na spotkanie został 
zaproszony Jan Chrząszcz, I wicewojewoda śląski, 
któremu towarzyszyła Dorota Wójtowicz, dyrek-
tor Wydziału rozwoju i Współpracy Terytorialnej 
urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Posiedzenie 
Konwentu poświęcone było programowi rozwoju 

gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej w 
województwie śląskim w najbliższych latach i za-
sadom dofinansowania z budżetu państwa, jakie 
na modernizacje dróg mogą otrzymać samorządy 
powiatowe. Nowy program dofinansowania rozbu-
dowy dróg gminnych i powiatowych ma przyczynić 
się do rozwoju gospodarczego oraz podniesienia 
bezpieczeństwa w komunikacji. (AM)

Przebudowa ostatniego odcinka drogi przez Czaniec została rozpoczęta 
w ub.roku.
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Festiwal był okazją do zaprezentowania kultury różnych części polsko-
czeskiego pogranicza.
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więcej niż BiBlioteka
Gminna Biblioteka Publiczna w Bestwinie ma już 70 lat. Dzięki podejmowanym inicjatywom idealnie 

przystaje do niej miano biblioteki nowoczesnej, dostosowującej codzienną działalność do społecznych 

potrzeb i oczekiwań, nie tylko w zakresie czytelnictwa.

Wyjątkowy jubileusz Gmin-
nej Biblioteki Publicznej świę-
towano uroczyście w środę 
30 sierpnia, przypominając jej 
bogatą historię. Dyrektor Te-
resa Lewczak nadmieniła, że 
już przed I wojną światową po-
wstawały w dzisiejszych gmin-
nych sołectwach dostrzegalne 
ogniska czytelnictwa. Należy 
tu wspomnieć czytelnię przy 
Kółku Rolniczym i Straży Po-
żarnej, zorganizowaną w 1891 
roku w Janowicach, czy biblio-
tekę im. Adama Mickiewicza 
pod egidą Towarzystwa Szkoły 
Ludowej, działającą od 1912 r. 
w Kaniowie.

Bestwińska biblioteka po-
wstała jednak krótko po za-
kończeniu II wojny światowej, 
początkowo znajdując swoją 
lokalizację przy zarządzie gmi-
ny, by w 1949 r. przenieść się 
do Zamku. Później mieściła się 
m.in. w budynku starej szkoły, 
a w 1999 r. zagospodarowano na 
jej potrzeby pomieszczenia przy-
ziemia przedszkola w Bestwinie.

Wraz z upływem lat istotnie 
zmienił się charakter bibliote-
ki. Z miejsca przeznaczone-
go wyłącznie na działalność 
czytelniczą, w którym książki 
można było czytać, bądź je 
wypożyczać, przeobraziła się 
w ważną dla mieszkańców pla-

cówkę kulturalną i edukacyjną. 
Przede wszystkim w ślad za 
współczesnymi trendami wie-
le zbiorów bibliotecznych jest 
tu dostępnych w nowoczesnej 
formie multimedialnej.

Biblioteka aktywnie po-
dejmuje również inne cieka-
we inicjatywy. Odbywają się 
w niej cykliczne spotkania ze 
znanymi ludźmi, w ostatnich 
latach gośćmi Gminnej Bi-
blioteki Publicznej byli m.in. 
podróżnik Wojciech Cejrow-
ski, prezenter Jarosław Kret, 
czy aktor Steffen Möller. 
Biblioteka, wraz z jej filia-
mi w Bestwince, Janowicach 
i Kaniowie, to także miejsce 
tętniące życiem artystycz-

nym. Można w jej siedzibie 
obejrzeć przedstawienia te-
atralne i wystawy twórców 

ludowych, rzeźbiarzy, foto-
grafików.

Za podejmowanie wielu 
prężnych inicjatyw biblioteka 
była w ostatnich latach nagra-
dzana na szczeblu nie tylko po-
wiatowym, ale i wojewódzkim, 
czy krajowym. Sztandarowym 
jej wydarzeniem jest mający 
uznaną markę Ogólnopolski 
Konkurs Poezji Religijnej 
„O Palmę”, tradycyjnie od-
bywający się w okresie Świąt 
Wielkanocnych. Biblioteka 
prowadzi ponadto systema-
tyczną działalność wydawni-
czą, współpracując zarazem 
z różnymi organizacjami 
i stowarzyszeniami z gminy 
Bestwina. (MAN) 

gmina bestwina
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Jubileusz był okazją do podziękowań dla pracowników placówki.

najlepsi  
poD BaBią górą

Trzecia edycja Podbabio-
górskich Zawodów Ratowni-
czo-Gaśniczych przyniosła 
kolejne zwycięstwo drużyny 
Ochotniczej Straży Pożarnej 
z Bestwiny, która pokonała 
aż 25 innych jednostek.

Drużyna OSP Bestwi-
na w składzie: Marta Gan-
dor, Jakub Furczyk, Adrian 
Wala, Mateusz Kubik, Mar-
celi Kraus i Adrian Zdrowak 
z powodzeniem wystartowa-
ła 8 i 9 września w prestiżo-
wych zawodach strażackich, 
zorganizowanych przez 
OSP Lachowice.

Rozpoczęcie rywaliza-
cji miało miejsce na placu 
apelowym przed komendą 
Państwowej Straży Pożarnej 
w Suchej Beskidzkiej, na-
stępnie udano się do Lacho-
wic. Konkurencje dzienne 
w ramach Podbabiogórskich 
Zawodów Ratowniczo-Ga-
śniczych obejmowały tu 
siedem zadań. Umiejętności 
strażaków sprawdzano przy 

postępowaniu z zakrztuszo-
nym niemowlęciem, osobą 
przysypaną w studni i przy-
gniecionym pracownikiem 
budowy z amputowaną 
ręką. Odbyła się ponadto 
symulacja pożaru budynku, 
podczas którego dochodzi 
do zatrzymania krążenia 
u jednego z członków dru-
żyny, oraz wypadku ko-
munikacyjnego, w którym 
kierowca samochodu wraz 
z trzema pasażerami potrą-
cają sześcioosobową grupę 
dzieci i zjeżdżają do rzeki.

Przeprowadzono także 
test wiedzy i zadanie spraw-
nościowe dla kierowcy. 
Z kolei podczas nocnych 
konkurencji strażacy musie-
li się zmierzyć z wypadkiem 
samochodowym, pożarem 
budynku z osobami poszko-
dowanymi w środku, udzielić 
pomocy ciężarnej kobiecie 
oraz pracownikowi, który 
wpadł do kontenera samo-
chodu ciężarowego. (M)

z muzyką  
Do Bułgarii i włoch

Regionalny Zespół Pie-
śni i Tańca „Bestwina” oraz 
Orkiestra Dęta Gminy Be-
stwina z siedzibą w Kanio-
wie zakończyły wakacje na 
zagranicznych koncertach.

Na VII Międzynarodo-
wy Art Festiwal Nesebyr do 
Bułgarii Regionalny Zespół 
Pieśni i Tańca „Bestwina” 
został zaproszony jako je-
dyny zespół z Polski. Miał 
dzięki temu okazję, aby 
w międzynarodowym towa-
rzystwie zaprezentować bo-
gactwo i unikatowość kultury 
lachowskiej i to już podczas 
otwarcia imprezy w trakcie 
barwnego korowodu wszyst-
kich uczestników. W dalszej 
części wydarzenia na scenie 
amfiteatru po raz pierwszy 
pokazały się grupy taneczne 
oraz zespoły folklorystyczne, 
prócz Bestwiny także z Ro-

sji, Białorusi, Ukrainy, Moł-
dawii, Gruzji i Uzbekistanu.

Oceniany przez jurorów 
główny występ konkursowy 
odbył się trzy dni później 
i stał na wysokim poziomie. 
Mimo sporej konkurencji 
zespołowi z Bestwiny przy-
padło najwyższe miejsce 
w kategorii zespołów wielo-
pokoleniowych.

Końcem sierpnia we 
Włoszech z kolei przeby-
wała Orkiestra Dęta Gminy 
Bestwina, zaproszona przez 
władze miasteczka Peschici. 
Wieczorny koncert zgroma-
dził wielu słuchaczy, któ-
rzy podkreślali oryginalne 
dźwięki wydobywane przez 
muzyków orkiestry. Mieli 
oni okazję zagrać jeszcze 
dwa inne koncerty, umilając 
pobyt turystom w miejsco-
wości Sfinale Peschici. (rA)
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regionalny zespół Pieśni i Tańca „Bestwina” za swój występ w Bułgarii 
otrzymał nagrodę w jednej z konkursowych kategorii.

artur Beniowski,  
wójt gminy Bestwina:

Nasza gminna Biblioteka Publiczna do-
czekała się okazałego jubileuszu, co nam 
wszystkim dostarczyło mnóstwo radości. 
Bo miejsce biblioteki w lokalnej społeczno-
ści gminy Bestwina jest dziś szczególne. Nie 
mówimy o niej tylko jako o centrum czytel-
nictwa, ale również szeroko pojętej kultury, 
czy edukacji. Nasza biblioteka doceniana 
jest w wielu rankingach, co oczywiście potwierdza jej znakomity poziom.
Ale najważniejsze, że mieszkańcy chętnie tu przybywają na różnego ro-
dzaju wydarzenia, jakie biblioteka od lat organizuje. Cieszymy się więc z 
biblioteki nowoczesnej i prężnie rozwijającej się pod kierunkiem dyrektor 
Teresy lewczak i dzięki pracy wielu osób zaangażowanych w funkcjono-
wanie wszystkich bibliotecznych filii w naszej gminie.

harcerze na zagranicznym oBozie
Członkowie 7. Drużyny Har-
cerskiej „Ogień” im. Włady-
sława Gryzełki z Bestwiny 
zaliczyli pełen atrakcji dwu-
tygodniowy obóz w Austrii 
i Czechach, dofinansowany 
ze środków gminy Bestwina.

Liczna grupa harcerzy z Be-
stwiny, połączona z członkami 
drużyny im. Wydzielonej Orga-
nizacji Dywersyjnej Armii Kra-
jowej „Wachlarz”, zagraniczny 
pobyt rozpoczęła w Wiedniu od 
zwiedzania najważniejszych 
atrakcji stolicy Austrii. Stąd 
harcerze udali się w okolice 
Salzburga, do malowniczej 
miejscowości Mattsee, gdzie 
na skautowej bazie obozowej 
przebywali przez kilka dni.  
– Nasz camping leżał pomiędzy 
trzema pięknymi jeziorami, a w 
oddali mogliśmy dostrzec Alpy. 
Na bazie poznaliśmy bardzo 
dużo młodzieży z innych kra-
jów, m.in. Austrii, Niemiec, 
Czech i Szkocji. Wspólnie 

spędzaliśmy czas, rozmawiali-
śmy, przełamywaliśmy granice 
językowe i poznawaliśmy inne 
kultury. Nie zabrakło też czasu 
na zabawę, wspólne ogniska 
i zadania kształtujące poglądy 
młodzieży – opowiada podharc-
mistrz Klaudia Kubik.

Po opuszczeniu miejsca 
tymczasowego pobytu grupa 
wyruszyła w Alpy, gdzie na-
potkała na zmienną pogodę, 
która jednak nie przeszkodziła 

w podziwianiu pięknych wi-
doków z wysokości ponad 2 
tys. metrów. Przed powrotem 
do Bestwiny uczestnicy obo-
zu zawitali także do Skalnego 
Miasta w Czechach i wresz-
cie zaprzyjaźnionego hufca 
w Kostkowicach. Harcerze 
zgodnie przyznali już po zakoń-
czeniu wyprawy, że obóz poza 
granicami kraju pozwolił im 
nabrać nowych doświadczeń. 
– Planowaliśmy go równy rok 

i pomimo wielu napotkanych 
trudności udało się, dzięki cze-
mu odkryliśmy kawałek świa-
ta, poznaliśmy niesamowitych 
ludzi i nawiązaliśmy cenną 
współpracę – opowiadali.

Istotne dla organizacji obo-
zu okazało się dofinansowanie, 
jakiego pomagając harcerzom 
udzieliła gmina. – Wakacyjne 
wyjazdy harcerzy odbywają się 
co roku, ale pierwszy raz był to 
wyjazd zagraniczny – podkre-
śla wójt gminy Bestwina Artur 
Beniowski. Jak dodaje, środo-
wisko harcerskie pełni ważną 
rolę w gminnej społeczności. 
– Harcerze aktywnie udzie-
lają się podczas uroczystości 
gminnych, patriotycznych, 
czy kościelnych. Sami są 
też pomysłowi, bo na przy-
kład przy okazji Wszystkich 
Świętych sprzedają znicze. 
Dla wielu z nich harcerstwo 
to bardzo fajna alternatywa 
na spędzanie czasu – uważa 
wójt Beniowski.(reD)
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Połączona kilkudziesięcioosobowa grupa harcerska z Bestwiny i Czechowic-
Dziedzic przebywała w minione wakacje na obozie zagranicznym.
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gmina jasienica

więcej kursów pks
Od 1 października przez gminę Jasienica na dwóch nowych liniach ruszą dwa dodatkowe kursy autobusowe.

Jedna z tych dwóch linii 
zostanie uruchomiona w nie-
dziele, ma na celu połącze-
nie sołectw gminy Jasienica 
z Bielskiem. Autobus wyru-
szałby z bielskiego dworca 
autobusowego o godz. 6.30, 
drugi kurs został zaplanowany 
na godz. 13. Linia prowadzi-
łaby z Bielska ul. Cieszyńską 
i od strony Jaworza dojeżdża-
łaby do krzyżówki w Jasieni-
cy, stąd ul. Strumieńską do 
Rudzicy, potem do Roztro-
pic, Wieszcząt, Bielowicka, 
Grodźca, Świętoszówki, gdzie 
przy strażnicy OSP skręcała-
by na Biery, a stamtąd przy 
fabryce mebli znów wycho-
dziłaby na ul. Cieszyńską 

i tędy wracała do Bielska. Tu 
autobus kończyłby kurs odpo-
wiednio o godz. 7.44 i 14.14.

Druga linia zostanie uru-
chomiona tylko w dni robocze, 

z myślą o tych mieszkańcach, 
którzy muszą dostać się do cen-
trum gminy, a więc do Urzędu 
Gminy, Gminnego Ośrodka Po-
mocy Społecznej, ośrodka zdro-
wia, czy komisariatu policji.

Została poprowadzona 
z bielskiego dworca autobu-
sowego przez Komorowice 
do Mazańcowic, stąd na ron-
dzie za kościołem skręcałaby 
na Ligotę w gminie Czecho-
wice-Dziedzice, potem znów 
wracała na teren naszej gminy 
i przez Międzyrzecze Dolne, 
następnie Międzyrzecze Górne 
oraz Wygrabowice w Jasieni-
cy dochodziłaby do Urzędu 
Gminy. Stąd prowadziłaby 
dalej, Strumieńską do krzy-
żówki w Jasienicy, następnie 
Cieszyńską do fabryki mebli, 

gdzie skręcałaby na Biery, 
następnie zmierzałaby do 
Świętoszówki, Grodźca aż na 
Zagórę, potem przez Bielowic-
ko, Wieszczęta, Łazy i Świę-
toszówkę ulicą Cieszyńską 
znów dojeżdżałaby pod Urząd 
Gminy. Z tego miejsca wraca-
łaby trasą przez Międzyrzecze, 
Ligotę do Mazańcowic, gdzie 
autobus czekałby na rozpoczę-
cie drugiego kursu. Dopiero po 
jego zakończeniu wracałby na 
bielski dworzec autobusowy.

Jak wyjaśnia wójt Janusz 
Pierzyna, w tym wypadku 
autobus w ciągu dnia robić 
będzie podwójną pętlę, która 
pozwoli mieszkańcom doje-
chać do centrum gminy i wró-
cić później do swoich sołectw. 
Pierwszy autobus wyruszać 
będzie z Bielska o godz. 8.00, 
pod Urzędem Gminy byłby ok. 
8.33, a drugi raz w tym kursie 
o 9.13. Drugi kurs wyruszałby 
z Mazańcowic o godz. 10, a w 
Jasienicy byłby odpowiednio 
o 10.25 oraz 11.05. Do Bielska 
przyjeżdżałby o 11.38.

Do przejazdów autobusów 
po terenie gminy Jasienica bu-
dżet gminy dopłacałby 1,6 zł 
za kilometr.

Dokładny rozkład jazdy do-
stępny jest na stronie jasienica.
pl. (ugJ)

oDznaczone BiBliotekarki

Joanna Kubaczka, założy-
cielka i wieloletnia kierownik 
gminnej biblioteki w Jasieni-
cy, oraz Helena Podstawna, 
emerytowana bibliotekarka, 
polonistka i propagatorka 
kultury regionalnej, otrzy-
mały odznaczenia, przyznane 
z okazji jubileuszu 60-lecia 
działalności Gminnej Biblio-
teki Publicznej w Jasienicy.

Uroczyste obchody rocznicy 
powstania biblioteki odbyły się 
w czwartek 14 września w czy-
telni placówki, a udekorowania 
zasłużonych bibliotekarek do-
konał I wicewojewoda śląski 
Jan Chrząszcz. Józef Niesyt 

piękną gawędą w gwarze ślą-
skocieszyńskiej przypomniał 
historię powstania biblioteki, 
podkreślając, że jej utworzenie 
wynikało z potrzeby społecz-
ności gminy Jasienica czytania 
w rodzimym języku.

Do tego wątku nawiązał wójt 
Janusz Pierzyna. – Choć sześć 
wieków nasza ziemia była pod 
obcym panowaniem, to język tu-
taj przetrwał, nasz język polski 
i nasza gwara Śląska Cieszyń-
skiego. Stało się tak dzięki lu-
dziom, zaangażowanym przez 
wiele pokoleń w uczenie szacun-
ku do słowa – wyjaśniał wójt.

– My też mamy szczęście, 
że trafiliśmy właśnie na ta-

kich ludzi, którzy uczyli nas 
ojczystej mowy, pomagali 
wybierać książki i każdego 
dnia tworzyli nam coraz lep-
sze warunki, aby nigdy nam 
tego słowa pisanego nie za-
brakło. Dziękujemy wam za 
to – mówił wójt. Podziękował 
nie tylko założycielce biblio-
teki gminnej i jej wieloletniej 

kierownik Joannie Kubaczce 
oraz wieloletniej pracownicy 
biblioteki, dziś na emeryturze 
Helenie Podstawnej, ale także 
Marii Hareńczyk i Magdale-
nie Waliczek, dwóm kolejnym 
dyrektorkom Gminnej Biblio-
teki Publicznej w Jasienicy, 
a także pozostałym pracow-
nikom. (ugJ)

z myŚlą  
o przyszłoŚci

Blisko 3 mln zł na wnio-
sek wójta Janusza Pierzyny 
zarezerwowali radni na chod-
niki przy drodze powiatowej 
z Rudzicy w kierunku Stru-
mienia.

Na jego wniosek radni 
zaplanowali plan dużych in-
westycji na najbliższe lata. 
I tak, w tym i przyszłym 
roku na budowę ośrodka 
zdrowia w Mazańcowicach 
przewidzieli 1,56 mln zł, roz-
budowę budynku na potrzeby 
OSP w Jasienicy – 200 tys. 
zł, a na przebudowę stacji 
energetycznej średniego na-
pięcia przy ul. Świerkowej 
w Jasienicy – 145 tys. zł. Do 
lutego 2019 roku została za-
planowana rozbudowa szko-
ły w Międzyrzeczu Górnym. 
Inwestycja ma kosztować 3 
mln zł.

W planie znalazło się 
również 2,85 mln zł dofi-
nansowania do przebudowy 
drogi powiatowej Rudzica-
-Strumień. Jak wyjaśnił wójt 

Janusz Pierzyna, przebudo-
wa obejmie odcinek ok. 2,9 
km, starosta bielski zabiega 
o dofinansowanie inwesty-
cji z rządowego „Programu 
rozwoju gminnej i powiato-
wej infrastruktury drogowej 
na lata 2016-2019”. Całość 
ma kosztować blisko 9 mln 
zł, z czego powiat może 
otrzymać 3 mln zł z progra-
mu rządowego, resztę – po 
połowie będzie pochodzić 
z budżetów gminy Jasienica 
i powiatu bielskiego.

Obecnie trwają prace pro-
jektowe przebudowy dróg 
Mazańcowice-Międzyrzecze 
Dolne oraz Międzyrzecze 
Dolne-Ligota, które rów-
nież zostałyby zgłoszone do 
programu rządowego z wnio-
skiem o dofinansowanie. Jak 
wyjaśnia wójt, kolejną stra-
tegiczną drogą powiatową, 
która powinna zostać prze-
budowana w najbliższych la-
tach, będzie droga z Rudzicy 
do Międzyrzecza. (ugJ)

nowy Dach na 
szkole w Grodźcu

Budynek Zespołu Szkol-
no-Przedszkolnego w Grodź-
cu będzie miał nowy dach. 
Prace ruszyły we wrześniu, 
gdy tylko szkołę opuści-
ły nietoperze.

W ł a ś n i e  c h r o n i o n e 
prawem nietoperze były 
p r z y c z y n ą  z w l e k a n i a 
z rozpoczęciem prac. Za-
gnieździły się na poddaszu 
budynku. – Gmina miała 
przygotowane pieniądze na 
remont szkoły, nie można 
było jednak go przeprowa-
dzić, dopóki nietoperze są 
w okresie lęgowym. Dopie-
ro teraz stało się to możli-

we – wyjaśnia wójt gminy 
Janusz Pierzyna.

Umowa z wykonawcą 
robót przewiduje, że prace 
potrwają kilkanaście tygodni, 
zanim rozpocznie się kolej-
ny sezon lęgowy. Mają one 
być również zorganizowane 
w ten sposób, by nie utrud-
niały prowadzenia zajęć oraz 
nie zagrażały bezpieczeń-
stwu uczniów i pracowni-
ków placówki.

Koszt robót przewidzia-
no na 208 tys. zł. Termin 
ich zakończenia został wy-
znaczony na grudzień tego 
roku. (ugJ)

Fo
to

: M
at

er
ia

ły
 u

G 
Ja

sie
ni

ca

rozpoczął się remont dachu szkoły w grodźcu.
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Nagrodzone bibliotekarki, Joanna Kubaczka i Helena Podstawna.

Dzieje biblioteki w Jasienicy sięgają 1 marca 1957 r., gdy została uru-
chomiona gromadzka Biblioteka Publiczna, licząca wówczas zaledwie 
320 książek. Pierwszego wpisu do księgi inwentarzowej dokonano 13 
kwietnia 1957 r. Pod numerem pierwszym wpisano wówczas książkę 
Austen J. „Duma i uprzedzenie”. Jasienicka biblioteka niejednokrotnie 
w swej historii zmieniała siedzibę, ostatecznie w 1989 r. znalazła się w 
tzw. Dworze Borkowskich, w którym mieści się do dzisiaj.
W ostatnich kilkunastu latach wielokrotnie remontowano i poprawiano 
warunki korzystania z biblioteki, w 2010 r. wykonano m.in. remont 
pokrycia dachu wraz z wymianą instalacji odgromowej, docieplono 
elewację, wymieniono stolarkę okienną, drzwi zewnętrzne i częściowo 
wewnętrzne, instalację elektryczną i porażeniową w wypożyczalni.  
W 2011 r. wybrukowano teren wokół budynku, wykonano przyłącza 
wodociągowe i kanalizacyjne. latem tego roku przeprowadzono ge-
neralny remont wypożyczalni.
W 2003 r. w czytelni biblioteki wójt gminy Jasienica Janusz Pierzyna 
otworzył „gminne Centrum Informacji”. Po roku jego działalności sprzęt 
komputerowy został przekazany na rzecz gminnej Biblioteki Publicznej, 
dzięki czemu placówka mogła uruchomić Czytelnię Internetową. W 
latach 2004-2007 została przeprowadzona komputeryzacja zbiorów bi-
bliotecznych i 2007 r. uruchomiono elektroniczne wypożyczanie książek.

Dodatkowe kursy PKs mają ułatwić komunikację na terenie całej gminy.

janusz pierzyna,
wójt gminy Jasienica:

Wprowadzenie dodatkowych kursów to 
odpowiedź na wnioski mieszkańców. Na-
sza gmina jest rozległa i choć większość 
z mieszkańców dysponuje własnymi sa-
mochodami, to trzeba jednak pomyśleć 
także o tych, którzy mogą korzystać tyl-
ko z komunikacji publicznej, a też zależy 
im, aby dotrzeć do centrum administracyjnego naszej gminy. Dlatego 
zadecydowaliśmy, że ułatwimy dojazd takim osobom, dopłacając 
do tych kursów. Jeżeli nasi mieszkańcy wykażą zainteresowanie, 
to kursy wprowadzimy na stałe. Przez pierwsze tygodnie będziemy 
obserwować, jak dużo pasażerów korzysta z autobusów, będziemy 
też zbierać ich opinie.
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gmina jaworze

raDosław  
ostałkiewicz,
wójt gminy Jaworze:

uniwersytety Trzeciego Wieku funk-
cjonują już w wielu miejscach i świet-
nie wpisują się w ideę kształcenia 
przez całe życie, stanowiąc jedną z 
najpopularniejszych form edukacji 
wśród osób starszych. Nie dziwi coraz 
większe zainteresowanie takimi projektami w naszym kraju. Dla 
seniorów bardzo ważne jest przecież zaspokajanie potrzeb samo-
kształcenia, poszerzania wiedzy i umiejętności, realizacja marzeń 
i pasji, czy zwyczajnie utrzymywania więzi międzyludzkich.
Jestem przekonany, że pomysł doskonale przyjmie się w naszej 
gminie, bo aktywnych seniorów w Jaworzu nie brakuje. Widać to 
już po pierwszych sygnałach dużego zainteresowania projektem. 
Bardzo nas to cieszy, bo przyświecająca nam dewiza, która mówi 
o tym, że człowiek uczy się przez całe życie, może znaleźć realne 
odzwierciedlenie w jaworzańskim środowisku osób starszych. 
Pamiętamy również, że regularny udział w zajęciach aktywi-
zujących intelektualnie i fizycznie to swego rodzaju terapia w 
przypadłościach tzw. trzeciego wieku. Bycie emerytem bądź 
rencistą absolutnie nie musi być równoznaczne z pogorszeniem 
jakości życia.

uniwersytet 
Dla seniorów

Od października w gminie Jaworze rozpocznie 

działalność Uniwersytet Trzeciego Wieku. 

Inicjatywa ta zapewni seniorom możliwość 

cyklicznego korzystania z bogatej oferty 

spędzania czasu.

Pomysł utworzenia Ja-
worzańskiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku przedsta-
wił wójt gminy Radosław 
Ostałkiewicz, a planowane 
przedsięwzięcie szybko zy-
skało pozytywny oddźwięk 
społeczny. Spore grono se-
niorów, w tym przypadku 
osób na emeryturze bądź ren-
cie zamieszkujących gminę 
Jaworze, wyraziło wstępne 
zainteresowanie udziałem 
w uniwersyteckim programie. 
Toteż na czwartek 28 wrze-
śnia na godzinę 16, w sali 
„Pod Goruszką”, zaplano-
wano spotkanie organizacyj-
ne z kandydatami, połączone 
z zapisami dla chętnych osób. 
– W pierwszej kolejności 
chcemy poznać potrzeby 
seniorów i dowiedzieć się, 
w jakich zajęciach zgodnych 
z ich pasjami uczestniczy-
liby najchętniej – tłumaczy 
wójt Ostałkiewicz.

Gmina udzieliła dotacji 
dla projektu, który realizo-
wany będzie przy współ-
pracy ze Stowarzyszeniem 
Wsparcia Społecznego „Fe-
niks” z siedzibą w Cieszynie, 
mającego doświadczenie we 
wdrażaniu podobnego typu 
rozwiązań wśród seniorów. 
Uniwersytet działał będzie 

jednocześnie pod patrona-
tem naukowym Uniwersyte-
tu Śląskiego w Katowicach, 
a konkretnie Wydziału Et-
nologii i Nauk o Edukacji 
filii w Cieszynie. Ma to za-
gwarantować wysoki poziom 
merytoryczny zajęć.

Wedle przyjętego założe-
nia słuchacze będą spotyka-
li się początkowo dwa razy 
w miesiącu na zajęciach pro-
wadzonych przez osoby z du-
żym dorobkiem naukowym. 
Prócz wykładów i lektoratów 
przewidziano rozmaite ćwi-
czenia i warsztaty. W ramach 
Uniwersytetu odbędą się kur-
sy komputerowe i języków 
obcych, zajęcia z rękodzieła 
i zdrowego żywienia, plano-
wane są ponadto formy ak-
tywności fizycznej – marsz 
nordic walking, wyjścia na 
basen, czy wycieczki tury-
styczno-krajoznawcze. Sys-
tematycznie funkcjonowanie 
Uniwersytetu dla jaworzan 
ma być rozszerzane. Po kil-
ku semestrach słuchacze koń-
czący proces edukacji zyskają 
uniwersytecki dyplom.

Inauguracja Jaworzańskiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
nastąpić ma w czwartek 5 paź-
dziernika o godz. 15 wykładem 
w sali „Pod Goruszką”. (rA)

piłkarskie Boisko już gotowe
W ostatnich tygodniach 

trwały prace nad poprawą sta-
nu technicznego boiska przy 
ulicy Koralowej w Jaworzu. 
Po zakończeniu inwestycji 
powrócili tu występujący 
w lidze okręgowej piłkarze 
GKS Czarni.

Krótko po zakończeniu 
poprzedniego sezonu pił-
karskiego rozpoczęto prace, 
zmierzające do poprawienia 
systemu odwodnienia boiska. 
Inwestycja objęła więc zwi-
nięcie murawy i zagęszczenie 
systemu drenażu oraz wzmoc-
nienie podbudowy murawy na 
polach karnych. Zastąpiono 
też dotychczasowy system 
ręcznego nawadniania na au-
tomatyczny. Dzięki realizacji 
tych zadań woda nie będzie już 
zalegać na płycie boiska przy 
bardziej intensywnych opa-
dach deszczu, z kolei w new-
ralgicznym miejscu w pobliżu 
bramek poprawi się ukorzenie-
nie trawy. Dodatkowo teren 
przy boisku przygotowano 
pod planowany w przyszłości 
montaż oświetlenia.

Na czas remontu jawo-
rzańska drużyna przeniosła 

się z domowymi meczami 
w lidze okręgowej po są-
siedzku do Jasienicy. Efekt 
gry piłkarzy GKS Czarni na 
obiekcie Drzewiarza był po-
zytywny, bo rywali z Wilko-
wic i Pruchnej podopieczni 
trenera Tomasza Duleby po-
konali odpowiednio 5:1 i 1:0. 
Na zmodernizowanej płycie 
przy Koralowej zremisowa-
li z kolei z Metalem Skałką 
Żabnica 3:3, by w ostatnim 
spotkaniu ulec 1:2 Pasjona-
towi Dankowice.

Zrealizowana już po-
prawa stanu technicznego 
boiska to dopiero część mo-

dernizacji przewidzianych 
w najbliższym czasie na 
obiekcie przy ul. Koralowej. 
Gmina Jaworze pozyskała 
właśnie dotację w wysokości 
300 tys. zł z Lokalnej Grupy 
Rybackiej z przeznaczeniem 
na wykonanie podwyższenia 
budynku zaplecza sportowe-
go boiska.

Dzięki tej inwestycji po-
wstanie w pełni funkcjonalne 
poddasze użytkowe o łącznej 
powierzchni ok. 250 mkw. 
Przybędzie tu miejsca na 
szatnie, pomieszczenia biuro-
we, sprzęt piłkarski i sale ma-
sażu. Pomiędzy budynkiem 

i sektorami dla publiczności 
stanie poza tym wiata gril-
lowa.

– Podstawowy cel to jed-
nak stworzenie odpowiednich 
warunków dla funkcjonowa-
nia świetlicy środowisko-
wej. Korzysta z niej spora 
liczba młodzieży, a pracują 
nauczyciele, wychowawcy 
i społecznicy. Obiekt przy 
Koralowej bardzo mocno 
integruje naszą lokalną spo-
łeczność, warto więc tutaj in-
westować, tworząc ku temu 
sprzyjające warunki – wyja-
śnia wójt gminy Radosław 
Ostałkiewicz. (MAN)
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Murawa na boisku Czarnych przy Koralowej poprawi warunki rozgrywania meczów.

młoDzież z energią
W Jaworzu rozstrzygnięty 
został IX Krajowy Konkurs 
Energetyczny im. prof. Jac-
ka Malko. Gmina już po raz 
trzeci włączyła się w promo-
wanie i wspieranie uzdolnio-
nej naukowo młodzieży.

Idea Krajowego Konkursu 
Energetycznego narodziła się 
przed kilku laty z inicjatywy dr 
Haliny Rechul. To za jej spra-
wą przedsięwzięcie zawitało 
do Jaworza, które w obecnej 
edycji drugi raz gościło finał 
konkursu. – Dzięki organi-
zacji finału ponownie mieli-
śmy okazję gościć w naszej 
gminie wielu inteligentnych 
i ciekawych świata młodych 
ludzi. Wszyscy odznaczają 
się tym, że posiadają pasje 
badawcze, potrafią przy tym 
myśleć kreatywnie i niesza-
blonowo – mówi wójt Jaworza 
Radosław Ostałkiewicz, który 
w tym roku dołączył do grona 
ambasadorów konkursu.

Wzorem poprzednich edy-
cji nadesłane przez młodzież 
prace pisemne wraz z prezen-
tacjami dotyczyły kilku tema-
tów, jak elektromobilność, 
odnawialne źródła energii, 
efektywność energetyczna, 
czy ogrzewanie budynków 
na obszarach wiejskich. 
Oceny dokonało jury złożone 

z osobistości świata energe-
tyki, naukowców i prakty-
ków. Nadzór merytoryczny 
sprawował mgr inż. Edward 
Słoma z Departamentu Ener-
getyki Ministerstwa Energii, 
jury przewodniczyła dr Alek-
sandra Łakomiak z Uniwer-
sy te tu  Ekonomicznego 
we Wrocławiu.

Po obradach pierwsze 
miejsce przyznano Grzego-
rzowi Życkiemu z Zespołu 
Szkół nr 2 im. Władysława 
Orkana w Szczecinie. Na dru-
giej pozycji została sklasyfi-
kowana Alicja Rak z Zespołu 
Szkół Elektronicznych i In-
formatycznych w Sosnowcu, 
a ex aequo na trzecim miejscu 

znaleźli się: Szymon Skórski 
z Zespołu Szkół im. Janusza 
Groszkowskiego w Mielcu 
oraz Antoni Urbaś z Zespołu 
Szkół im. płk. Gwidona Lan-
gera w Cieszynie. Wyróżnie-
nia trafiły do Nikodema Igies 
z Zespołu Szkół Ponadgimna-
zjalnych nr 3 im. Jana Pawła 
II w Jaworznie, Magdaleny 
Oczek z Akademii Górniczo-
-Hutniczej w Krakowie oraz 
Doroty Kannenberg z Poli-
techniki Wrocławskiej.

Organizatorem konkursu 
była w tym roku Fundacja 
Świadomi Klimatu z Wro-
cławia. Na jego finał przy-
było wielu gości, wśród nich 
posłanka Mirosława Nykiel 

z sejmowej Komisji Nadzwy-
czajnej do spraw energetyki 
i surowców energetycznych. 
– Celem konkursu jest nie 
tylko budowanie społeczeń-
stwa świadomego energetycz-
nie i ekologicznie, ale także 
poszerzanie umiejętności 
samodzielnego rozwiązy-
wania problemów. Konkurs 
daje młodzieży możliwość 
zaprezentowania osobiste-
go, krytycznego stosunku 
do problemów współczesnej 
energetyki – wyjaśniają po-
mysłodawcy i organizatorzy 
Krajowego Konkursu Energe-
tycznego, który w przyszłym 
roku obchodzić będzie swój 
jubileusz. (MAN)
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Młodzi uczestnicy konkursu energetycznego to osoby z zacięciem do uprawiania odpowiedzialnej nauki.
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gmina kozy

kultura  
Dla każDego

Z myślą o rozpoczętym we wrześniu roku szkolnym Dom Kultury w Kozach 

przygotował na najbliższe miesiące nową ofertę pełną wszechstronnych zajęć.

Osoby w różnym wieku, 
zainteresowane rozwinięciem 
swoich umiejętności tanecz-
nych, mogą wziąć udział 
w kursie tańca. We wtorki 
w godzinach popołudniowych 
i wieczornych zajęcia prze-
widziano dla dzieci w wie-
ku od 6 do 10 lat, z kolei 
w grupach początkującej i za-
awansowanej ćwiczyć mogą 
dorośli. Propozycją ruchową 
jest również przynależność 
do zespołu „Mali Kozianie”, 
którego godzinne zajęcia 
w poniedziałki od 18 do 19 
realizowane są pod okiem 
Krystyny Mirochy.

W swoje szeregi zaprasza 
także Zespół Pieśni i Tańca 
„Kozianie”, łączący zdolno-
ści taneczne z wokalnymi. Ich 
doskonalenie możliwe jest 
w poniedziałki i środy w blo-
kach dwugodzinnych od 19 
do 21. Charakter fizycznej ak-
tywności mają poza tym prze-
znaczone wyłącznie dla kobiet 
zajęcia z tanecznej gimnasty-
ki, które prowadzi instruktor 
Anna Kaim.

Dom Kultury zapewnia 
również korzystającym z jego 
oferty szerokie możliwości 
podnoszenia kwalifikacji mu-
zycznych. Chór tej instytucji, 
pod kierownictwem dyrygent 
Anny Czaplińskiej-Syjoty, gro-
madzi zarówno młodzież, jak 
i dorosłych. We wtorki i środy, 
od 19 do 20.30, organizowane 
są zajęcia nieodpłatne.

Ciekawą propozycją są 
również spotkania grupy wo-
kalnej. Niezależnie od wieku 
organizowane są m.in. ćwi-
czenia z emisji głosu. Muzyka 
w Kozach to także obchodząca 
w tym roku jubileusz 25-lecia 
istnienia Młodzieżowa Or-
kiestra Dęta. W poniedział-
ki i piątki pomiędzy 18 a 20 
można dołączyć do muzyków, 
realizujących swoje pasje pod 
pieczą znakomitego kapel-
mistrza Stanisława Wróbla. 
Odwiedzając Dom Kultury 
można ponadto nauczyć się 
gry na instrumentach dętych 
i perkusyjnych.

Artystyczne szlify można 
zdobyć w ramach działającej 
tu grupy teatralnej „Czyżby?!”, 
przeznaczonej dla dzieci po-
wyżej 10. roku życia, oraz 

poprzez warsztaty literackie 
„słowo.tok” dla młodzieży 
i dorosłych. W obu przypad-
kach zajęcia prowadzone są 
przez instruktorkę Sabinę 
Piskorek-Oczko. Dzieci naj-
młodsze, w wieku już od 3 lat, 
warto wysłać z kolei na ćwi-
czenia rytmiki z plastyką.

Przy koziańskim Domu 
Kultury funkcjonują także 
inne ciekawe formy arty-
styczne. „Walimy w kocioł” 
to warsztaty perkusyjne dla 
dorosłych pod pieczą Toma-
sza Kineckiego, „Aktywne 
zwiedzanie” z kolei to zajęcia 
o charakterze sztuk plastycz-
nych, a „Koziańskie Orły” 
tworzą grupę historyczną, 
której przewodzi instruktor 
Andrzej Hałat. Z kolei Marek 
Małecki zaprasza wszystkich 

chętnych w poniedziałki od 
18 do 20 na Klub Miłośników 
Filmu i Fotografii.

Część zajęć Dom Kultury 
realizuje również w partner-
stwie z innymi stowarzyszenia-
mi, czy organizacjami. Oferta 
obejmuje m.in. zumbę, warsz-
taty baletowe i modern jazz 
oraz naukę gry na gitarze. (rA)

W wakacje w Domu Kultury organizowane były warsztaty wokalne, które 
cieszyły się wielkim powodzeniem.

krzysztof  
fiałkowski, 
wójt gminy Kozy:

W gminie Kozy możemy po-
chwalić się naprawdę wszech-
stronną ofertą kulturalną. Co 
ważne, adresowana jest ona 
praktycznie do wszystkich 
mieszkańców naszej gminy, 
czyli osób w różnym wieku i 
mających często odmienne 
zainteresowania i pasje. re-
alizowane przez Dom Kultury 
zajęcia artystyczne – muzycz-
ne, taneczne, czy literackie, 
znajdują od lat swoje grono 
odbiorców. To najlepiej świad-
czy, że warto systematycznie 
urozmaicać propozycje zajęć, 
dostosowując je zarazem do 
oczekiwań kozian.
Warto pamiętać o tym, że w 
naszej gminie wiele cieka-
wego, dzięki zaangażowa-
niu i pomysłowości gminnej 
Biblioteki Publicznej, dzieje 
się również w naszym Pałacu 
Czeczów. z kolei ludowy Klub 
sportowy orzeł to nie tylko 
klub z bogatymi tradycjami, 
ale i rozwijający swoją ofertę 
poprzez różne sekcje sporto-
we, gwarantujące aktywne 
spędzanie czasu dla dzieci i 
młodzieży.

centrum w remoncie
Kompleksowej termomo-
dernizacji podlega obecnie 
Centrum Sportowo-Wido-
wiskowe w Kozach. Zakoń-
czenie robót zaplanowano na 
pierwszą połowę paździer-
nika.

Inwestycja realizowana 
w placówce objęła szeroki 
zakres prac. W ramach termo-
modernizacji przewidziano 
nie tylko ocieplenie obiektu, 
ale również wymianę drzwi 
i okien, wykonano też nową 
kotłownię centralnego ogrze-
wania, niezależną od znaj-
dującej się w tym samym 
kompleksie Szkoły Podsta-
wowej nr 1. Roboty te mają 

przyczynić się do zmniejszenia 
kosztów utrzymania Centrum. 
Gruntownej przebudowie pod-
dano także m.in. szatnie base-
nowe, zaś dla poprawy jakości 
funkcjonowania zmodernizo-
wano elektroniczny system 
obsługi. – W trakcie prac ich 
zakres został poszerzony. Je-
steśmy już jednak na finiszu 
inwestycji, która sprawi, że 
odnowione Centrum będzie 
służyć osobom chętnym do 
korzystania z obiektu – mówi 
Konrad Hamerlak, dyrektor 
CSW w Kozach.

Na ostatnie dni września 
zaplanowane zostało uzu-
pełnianie wody w basenie 
wraz z niezbędnym przygo-

towaniem do uruchomienia 
tej oraz innych części Cen-
trum. Prawdopodobnie CSW 
w Kozach będzie otwarte od 
9 października. – Mamy spo-

ro ciekawych pomysłów na 
wzbogacenie oferty placówki 
i dopasowanie jej do oczeki-
wań mieszkańców – wyjaśnia 
dyrektor Hamerlak. (M)

latawce z wiatrem
W niedzielę 1 paździer-

nika warto wybrać się na 
stadion LKS Orzeł w Ko-
zach, gdzie odbędzie się 
kolejna edycja „Święta 
Wiatru Halnego”.

Doroczne wydarzenie 
w gminie Kozy poprzedzą 
zajęcia warsztatowe, jakie 
pod okiem doświadczonych 
instruktorów modelarstwa 
zaplanowano na piątek 29 
września na godzinę 16 
w Pałacu Czeczów. Ich 
uczestnicy będą mogli za-
poznać się z bogatą historią 
latawca, który w dawnych 
czasach miał wiele użytecz-
nych funkcji, służąc m.in. 
na tratwach ratunkowych do 
sygnalizacji i unoszenia an-
teny radiowej. Przedstawio-
ne zostaną ponadto techniki 
tworzenia latawców, przy 

wykorzystaniu własnych, 
nawet najbardziej wymyśl-
nych projektów.

D w a  d n i  p ó ź n i e j  – 
w niedzielę 1 października 
– wykonane samodzielnie la-
tawce pofruną w niebo, czemu 
sprzyjać ma jesienna, wietrzna 
aura o tej porze roku. „Święto 
Wiatru Halnego” tradycyjnie 
odbędzie się na stadionie LKS 
Orzeł w Kozach. Zapisy do 
udziału w pokazie przyjmo-
wane będą tu od godz. 13.30, 
po czym rozpoczną się zawo-
dy latawców. Jak informują 
organizatorzy, najładniejsze 
i najlepiej latające modele 
zostaną nagrodzone. Zastrze-
gają jednocześnie, że w przy-
padku deszczowej pogody 
impreza będzie przeniesiona 
na kolejną z październiko-
wych niedziel. (rAF)
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pieniąDze pomogą 
poszkoDowanym

Kwotę 10 tys. zł wyasy-
gnowały z tegorocznego 
budżetu Kozy, wspierając 
tym samym gminę Sośno 
w województwie kujawsko-
-pomorskim, która ucierpiała 
wskutek sierpniowych nawał-
nic.

Pomysł przekazania pie-
niędzy na rzecz gminy Sośno 
przedstawili radnym wójt 
Kóz Krzysztof Fiałkowski 
oraz przewodnicząca Rady 
Gminy Bożena Sadlik. – 
Uznaliśmy, że warto wspo-
móc jedną z tych gmin, która 
w sierpniu doznała najwięk-
szych zniszczeń w wyniku 
pogodowych anomalii. To 
wsparcie dla samorządu, 
ale przecież docelowo sko-
rzystają z niej mieszkańcy 
gminy – tłumaczy wójt Fiał-
kowski.

Podczas sesji 7 września 
Rada Gminy Kozy jednogło-
śnie przychyliła się do wnio-
sku. Środki w wysokości 10 
tys. zł zostały przeznaczone 
na usuwanie skutków, jakie 
11 i 12 sierpnia nawałnica 

wyrządziła w infrastrukturze 
drogowej na terenie gminy 
Sośno. – Doskonale zdajemy 
sobie wszyscy sprawę, jak 
ważne jest poruszanie się po 
drogach wygodnych i gwa-
rantujących bezpieczeństwo. 
Toteż naprawę dróg wskaza-
liśmy jako cel naszej pomocy 
– dodaje wójt.

Gmina Sośno, zlokali-
zowana w powiecie sępo-
leńskim w województwie 
kujawsko-pomorskim, ma 
typowo rolniczy charakter. 
Podzielona jest na 20 sołectw 
o przeciętnej wielkości 800 
ha każda. Według stanu na 
czerwiec ub.roku zamiesz-
kuje ją nieco ponad 5 tys. 
mieszkańców, produkcję 
rolną prowadzi ok. 600 go-
spodarstw indywidualnych. 
Gmina wyróżnia się ponadto 
walorami przyrodniczymi 
i krajobrazowymi, znajduje 
się na jej terenie m.in. rezer-
wat leśny w Wąwelnie, czy 
Krajeński Park Krajobrazo-
wy, obejmujący dolinę rzeki 
Sępolenka. (MA)

Prace prowadzone w ostatnich tygodniach w Centrum sportowo-
Widowiskowym w Kozach objęły m.in. ocieplenie obiektu.

Co roku nie brakuje chętnych, by wykonać, a następnie wypuścić w górę 
kolorowe konstrukcje latawców.
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gmina wilamowice

marian trela,
burmistrz Wilamowic:

Bardzo się cieszymy, że przed 60 laty 
zasole Bielańskie usamodzielniło 
się i ostatecznie stało częścią naszej 
gminy, wnosząc do jej życia aktyw-
ność mieszkańców, z ich tradycjami i 
zaangażowaniem.
To doskonały przykład szybkiej inte-
gracji z zachowaniem własnej tożsa-
mości, typowy dla naszej społeczności. Choć nie należymy wcale do 
wielkich gmin, to jednak dysponujemy całym wachlarzem kulturowej 
różnorodności i tradycji, jaki wytworzył się na pograniczu historycznego 
Śląska Cieszyńskiego, górnego Śląska i Małopolski, którą dodatkowo 
wzbogacili przodkowie dzisiejszych wilamowian ze swoją własną toż-
samością przyniesioną z zachodu europy.
Ten proces cały czas trwa, bo z różnych części regionu napływają nowi 
osadnicy, nowi mieszkańcy naszej gminy. Budując tutaj swoje domy 
postanowili związać swoją przyszłość z naszą lokalną społecznością, 
wnosząc swój wkład w naszą tradycję.

zasole oD szeŚciu DekaD
Mieszkańcy Zasola Bielańskiego uroczyście obchodzili 60-lecie utworzenia sołectwa.

Uroczystości 2 września 
rozpoczęły się od części 
oficjalnej, gdzie burmistrz 
Marian Trela dziękował 
mieszkańcom za  wkład 
w rozwój gminy. Następnie 
odbyła się część artystyczna 
z przedstawieniem kabare-
towym „Czemu nasza wio-
ska Zasole się zowie” oraz 
wystąpił Zespół Regionalny 
„Zasolanie” ze swoim pro-
gramem wokalno-tanecznym. 
Zaprezentowała się też Orkie-
stra Dęta z Wilamowic pod 
batutą Mariusza Płonki wraz 
z pięknym tańcem mażoretek 
„Nemezis” z Hecznarowic. 

Panie z miejscowego Koła 
Gospodyń Wiejskich przy-
gotowały regionalny poczę-
stunek, następnie uczestnicy 
uroczystości bawili się na 
festynie do późnych godzin 
nocnych przy muzyce zespołu 
„Edison”.

Zasole Bielańskie powsta-
ło jako sołectwo w 1957 r., 
odłączając się od wsi Bielany, 
położonej na prawym brzegu 
Soły. Mieszkańcy z zapałem 
rozpoczęli unowocześnianie 
swojej wsi, m.in. przeprowa-
dzono elektryfikację, zmelio-
rowano grunty, zbudowano 
drewniany barak, w którym 

odbywały się potańcówki 
i wiejskie zebrania. W 1959 r. 
powstało Kółko Rolnicze, a w 
1963 r. Koło Gospodyń Wiej-
skich.

W połowie lat 60. XX wie-
ku ruszyła budowa drogi od 
granicy Wilamowic do Zaso-
la Łęckiego, która młodym 
mieszkańcom wsi ułatwiła 
dotarcie do większych ośrod-
ków, dysponujących szkołami 
i zakładami pracy. Od 1977 do 

1983 r. w dużej mierze spo-
łecznie powstał Dom Ludo-
wy, przystąpiono do budowy 
wodociągu, sieci gazowej 
i telefonicznej. Po 1990 r., 
już w samorządnych struk-
turach Gminy Wilamowice, 
nastąpiły kolejne inwestycje, 
wybudowano oczyszczalnię 
ścieków, obiekty sportowe 
i rekreacyjne, poprawiono stan 
dróg. Obecnie sołectwo liczy 
911 mieszkańców.(JM)

130 lat ochotniczej straży pożarnej
Wilamowska Ochotnicza 
Straż Pożarna obchodziła 
pod koniec sierpnia uroczy-
stość 130-lecia powstania. 
Z tej okazji do podziału bo-
jowego otrzymała nowy sa-
mochód.

Na imponujący jubileusz 
130-lecia OSP w Wilamowi-
cach przybyły delegacje wraz 
z pocztami sztandarowymi 
z zaprzyjaźnionych jednostek. 
Oficjalną część uroczystości 
przeprowadzono na placu przy 
stadionie LKS Wilamowiczan-
ka, a jej głównym punktem 
było poświęcenie i przekazanie 
nowego lekkiego samochodu 
ratowniczo-gaśniczego marki 
Opel Movano. Poświęcenia 
dokonał ks. prałat Michał 
Boguta, długoletni proboszcz 
wilamowskiej parafii, już na 
emeryturze, zaś kluczyki do 
samochodu na ręce naczelni-
ka Marka Maciejczyka wręczył 
burmistrz Wilamowic Marian 
Trela. Podczas obchodów wy-
różniono i odznaczono druhny 
i druhów Ochotniczej Straży 
Pożarnej i Młodzieżowej Dru-
żyny Pożarniczej, następnie 

odbyło się uroczyste ślubo-
wanie najmłodszych członków 
Młodzieżowej Drużyny Pożar-
niczej.

Nowy wóz strażacki zo-
stał sfinansowany ze środków 
Gminy Wilamowice, która 
przeznaczyła na to 100 tys. 
zł, a także Urzędu Marszał-
kowskiego w Katowicach, 
Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Katowicach, 
firmy Eko-Wtór, mieszkańców 

Wilamowic i Zasola Bielań-
skiego. Jak nam wyjaśnił Jan 
Sztafiński, prezes OSP Wila-
mowice, w służbie ratowni-
czej opel zastąpi wysłużonego 
już forda.

Opel zostanie wyposażo-
ny w sprzęt do ratownictwa 
drogowego, który do tej pory 
używany był na dużym bojo-
wym manie. – Taki rozdział 
na duży samochód bojowy do 
zadań ratowniczo-gaśniczych 
i mniejszy, przeznaczony do 

ratownictwa drogowego, po-
zwoli na lepsze i bardziej wy-
dajne wykorzystanie sprzętu, 
a przede wszystkim ułatwi do-
tarcie do zdarzeń. Ford jako 
lekki samochód będzie służył 
też do dowożenia strażaków 
– wyjaśnia prezes Jan Szta-
fiński.

Przypomnijmy, że to ko-
lejny wóz strażacki zakupio-
ny dla miejscowych jednostek 
w ostatnich latach. Przed ro-
kiem samochód bojowy prze-
kazano OSP w Dankowicach, 
wcześniej zaś strażakom z Pi-
sarzowic, Starej Wsi i Hecz-
narowic, Wilamowice zaś 
otrzymały duży wóz bojowy 
w 2012 r. – Kupujemy nowe 
pojazdy, aby dobrze służyły 
przez wiele lat. Nasi strażacy 
odgrywają rolę nie do przece-
nienia w zapewnieniu bezpie-
czeństwa mieszkańcom gminy 
Wilamowice i ich mieniu, toteż 
powinni dysponować odpo-
wiednim sprzętem – wyjaśnia 
burmistrz Marian Trela.

Wszystkie pięć jednostek 
z gminy Wilamowice należą 
też do Krajowego Systemu 
Ratowniczo-Gaśniczego. (reD)

europejskie Dni DzieDzictwa

XXV edycja Europejskich 
Dni Dziedzictwa przebie-
gła pod hasłem „Krajobraz 
dziedzictwa – dziedzictwo 
krajobrazu” i była poświę-
cona zabytkom.

Z tej okazji w Starej Wsi 
ks. Grzegorz Then, pro-
boszcz miejscowej parafii 
Podwyższenia Krzyża Świę-
tego, na terenie której znaj-
duje się zabytkowy kościół, 
zorganizował konferencję 
popularno-naukową „Na 
drewnie pisane...” Wśród 
wielu gości i wykładowców 
znaleźli się eksperci z dzie-
dziny historii, konserwacji 
zabytków i sztuki. Mówiono 
m.in. o krajobrazie kulturo-

wym ziemi starowiejskiej 
w średniowieczu, symbo-
lach ikonograficznych świę-
tych na obrazach w XVI w. 
oraz o konserwacji drew-
nianego średniowiecznego 
tabernakulum z kościoła 
w Starej Wsi. 

Goście zostali zaproszeni 
do zwiedzenia parafialnego 
muzeum sztuki sakralnej „Sa-
crum – Profanum”, muzeum 
etnograficznego z bogaty-
mi zbiorami dawnej sztuki 
użytkowej – izby regionalnej 
„Stara Szkoła” oraz drewnia-
nego kościoła parafialnego 
Podwyższenia Krzyża Świę-
tego w Starej Wsi, wybudo-
wanego w 1522 r. (Bs) 

pożegnanie lata
Piknikiem Rodzinnym 

w ostatnią niedzielę sierpnia 
pożegnali lato wilamowianie.

Piknik w Wilamowicach, 
pod patronatem burmistrza 
Wilamowic Mariana Treli, 
zorganizowany został przez 
Miejsko-Gminny Ośrodek 
Kultury w Wilamowicach 
i TKKF „Żywioł” na tere-
nie LKS Wilamowiczanka. 
W programie imprezy zna-
lazły się turniej piłki nożnej, 
gry i zabawy dla całych ro-
dzin, przeprowadzane przez 
członków TKKF „Żywioł”. 
O dobrą zabawę dla dzieci 
zadbali animatorzy z Fa-

bryki Radości. Na scenie 
z pokazem tanecznym za-
prezentowali się najmniejsi, 
a zarazem najodważniejsi. 
Nie zabrakło konkursów, 
dmuchańców, stoisk ze słod-
kościami i kolorowymi ba-
lonami, oblegany był kącik, 
w którym malowano twarze, 
zapewniono ponadto takie 
atrakcje, jak zabawy z chustą 
animacyjną, czy puszczanie 
baniek mydlanych. Wieczo-
rem na scenie wystąpił Ze-
spół Regionalny „Tradycja” 
ze Starej Wsi, zaś na zakoń-
czenie bawiono się przy mu-
zyce disco polo. (MJ)
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zabytkowy kościół w starej Wsi.
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Na scenie w pokazie tanecznym wystąpili najmłodsi mieszkańcy 
Wilamowic.
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Wesoła zabawa towarzyszyła uroczystościom 60-lecia powstania zasola 
Bielańskiego.

Nowy samochód służyć będzie przede wszystkim do ratownictwa 
drogowego.

Fo
to

: G
rz

eG
or

z ł
aw

ec
zk

a



14 BESKIDZKA
gazeta

www.gazetabeskidzka.plWRZESIEŃ 2017 Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

 ekologia

Dopłata Do kotłów
Od czwartku 28 września w gminie Jasienica rusza akcja dopłaty do zakupu ekologicznych kotłów.

 Od 1 do 2,5 tys. zł – w za-
leżności od urządzenia – otrzy-
ma mieszkaniec gminy, który 
zdecyduje się na wymianę sta-
rego kotła centralnego ogrze-
wania. Musi jednak spełnić 
kilka warunków. – Zależy nam 
na likwidacji niskiej emisji we 
wszystkich sołectwach, chce-
my wspierać finansowo tych 
mieszkańców, którzy zamie-
rzają zlikwidować ten problem 
w swoich gospodarstwach do-
mowych – zaznacza wójt Ja-
nusz Pierzyna.

Pierwszy regulamin został 
uchwalony już w lipcu, jednak 
po wątpliwościach Regional-
nej Izby Obrachunkowej do-
kument został uzupełniony. Na 
wniosek wójta Janusza Pierzy-
ny przyjęli go radni podczas 
ostatniej sesji Rady Gminy.

Nowy regulamin przewi-
duje, że w miarę dostępnych 
środków w budżecie Gmi-
ny Jasienica dofinansowa-
nie otrzymają właściciele 
i współwłaściciele domów 
jednorodzinnych lub wieloro-
dzinnych, wymieniający stare 
kotły grzewcze na nowe. O 2,5 

tys. zł będą się mogły starać te 
osoby, które zakupią nowy ko-
cioł gazowy lub gazowo-olejo-
wy, przystosowany wyłącznie 
do spalania gazu ziemnego lub 
gazu węglowodorowego płyn-
nego. Na dofinansowanie kwo-
tą 2 tys. zł będą z kolei mogli 
liczyć ci, którzy zakupią kotły 
olejowe, przystosowane wy-
łącznie do spalania oleju opa-

łowego lekkiego. Tyle samo 
dostaną osoby zakupujące 
kotły węglowe, ale jedynie 5 
klasy wydajności.

Dofinansowanie właściciele 
domów będą mogli otrzymać 
jednak tylko na zakup ekolo-
gicznego kotła, nie zaś na jego 
montaż, zwrot kosztów trans-
portu, projektu lub demonta-
żu starego. Nie otrzymają go 
m.in. na wymianę w budyn-
kach, postawionych po 2010 r., 
także na zakup urządzeń do no-
wych budynków, czy na piec 
przenośny. Dofinansowania 
nie będzie również w sytuacji, 
gdy istniejący piec spełnia nor-
my ekologiczne. Osoby, który 
zgłoszą się po dofinansowanie, 
odwiedzi specjalna komisja na 
wizję lokalną, która potwierdzi 
stan faktyczny.

O dofinansowanie będzie 
można się starać dopiero, gdy 
uchwalony przez Radę Gmi-
ny Jasienica regulamin wej-
dzie w życie, dopiero faktury 
za zakup urządzeń wystawione 
po tym terminie będą też brane 
pod uwagę przy udzielaniu do-
finansowania.

Jak wyjaśnia wójt Janusz 
Pierzyna, w tym roku na reali-
zację dofinansowania wymiany 
kotłów przeznaczonych zostało 
200 tys. zł. Przy jego przydzie-
laniu liczyć się będzie kolejność 
zgłoszeń. Te wnioski, których 
z braku środków nie uda się 
zrealizować w tym roku, zosta-
ną przeniesione na przyszły rok. 
– Po wprowadzeniu systemu 
dofinansowania do wymiany 
kotłów na urządzenia ekolo-
giczne chcemy się przyjrzeć, 
jak duże jest zainteresowanie 
tego typu wsparciem. Wtedy też 
będzie można podjąć decyzję, 
czy program ograniczenia ni-
skiej emisji w którymś z punk-
tów można rozwinąć – wyjaśnia 
wójt Janusz Pierzyna. – Urząd 
Gminy na bieżąco będzie infor-
mował mieszkańców o kolej-
nych etapach dofinansowania 
– dodaje wójt.

Przypomnijmy, że wcze-
śniej gmina Jasienica prze-
prowadziła – ciągle w trakcie 
realizacji – akcję dopłaty do 
paneli słonecznych, cieszącą 
się wielkim powodzeniem 
wśród mieszkańców. (ugJ)

aplikacja na oDpaDy

Mieszkańcy gminy Ja-
worze mogą już korzystać 
ze specjalnej aplikacji „Kie-
dy Wywóz”, która poprzez 
urządzenia mobilne zapewnia 
łatwy dostęp do najważniej-
szych informacji związanych 
ze zbiórką odpadów.

Nowa usługa dla jaworzan, 
pomyślana jako rozwiązanie 
z wykorzystaniem urządzeń 
mobilnych z systemem An-
droid, ma wiele praktycznych 
zastosowań. Do najważniej-
szych funkcji aplikacji zali-
czyć należy przede wszystkim 
udostępnianie harmonogramu 
wywozu różnych typów od-
padów, jak np. papier, szkło, 
tworzywa, czy odpady zmie-
szane. Uwzględnia on rzecz 
jasna poszczególne rejony 
gminy przy aktualizowanym 
na bieżąco spisie stałych 
punktów zbiórki.

Aplikacja „Kiedy Wy-
wóz” gwarantuje także dostęp 
do informacji o przeprowa-
dzanych zbiórkach okazjo-
nalnych, np. sprzętu RTV/
AGD, baterii, leków i innych. 
Kolejną zaletą istotną z eko-
logicznego punktu widzenia 
jest funkcja informowania 
gminy o „odpadach niczy-
ich”. Po zgłoszeniu proble-
mu aplikacja jest w stanie 
sama określić lokalizację, 
umożliwiając przesłanie od-
powiedniej wiadomości na 
adres urzędu.

Dodatkowy atut stanowi 
to, że każdy mieszkaniec 
i użytkownik programu 
może teraz w szybki sposób 
dokonać oceny jakości usług 
świadczonych przez firmę 
wywozową, poprzez e-mail 
ze zdjęciem, który trafia bez-
pośrednio do gminy. (M)

literackie źródła wisły
„Literaci u źródeł Wisły” – pod taką nazwą 

w czwartek 5 października zostanie zorganizowana 
wycieczka tematyczna na Baranią Górę.

Wycieczkę organizuje Miejska Biblioteka Pu-
bliczna im. Jana Śniegonia w Wiśle w nawiązaniu 
do obchodów Roku Rzeki Wisły oraz realizacji 
zadania „Legendy o podania od źródeł Wisły”. 
Projekt zakłada m.in. eksplorację źródeł królowej 
polskich rzek śladami badaczy, pisarzy i poetów 
XIX i XX wieku. Grupę poprowadzi przewodnik 
beskidzki, organizatorzy wymagają dobrej kondycji 
fizycznej, pozwalającej przemierzać beskidzkie 
szlaki, a także ubrania górskiego obuwia.

Wycieczka wyruszy 5 października o godz. 8.30 
spod biblioteki na pl. Hoffa w Wiśle, powrót prze-
widziany jest ok. godz. 17. Plan wycieczki badaw-
czej zakłada wyjazd autobusem kursowym o 8.40 
do doliny Czarnej Wisełki, przejście na Przysłop 
pod Baranią Górą, gdzie między godz. 12. a 13. 
w schronisku będzie czas na odpoczynek i posiłek. 
Następnie ok. godz. 14 wejście na szczyt Baraniej 

Góry, gdzie stoi wieża widokowa, z której roztacza 
się wspaniała panorama Beskidu Śląskiego i Ży-
wieckiego. Kolejnym punktem wyprawy będzie zej-
ście do doliny Białej Wisełki, tzw. Kaskadą Rodła 
i powrót autobusem z Wisły Czarnego.

Koszt przejazdów, ubezpieczenia i posiłku ponosi 
organizator, wycieczka odbędzie się bez względu 
na pogodę. (r)

uchwała antysmogowa oBowiązuje
Od 6 września na terenie województwa 
śląskiego obowiązuje tzw. uchwała an-
tysmogowa, określająca działania ma-
jące w sposób skuteczny doprowadzić 
do poprawy jakości powietrza w re-
gionie.

Uchwała zakazuje spalania w domo-
wych piecach paliw najgorszej jakości, 
w tym:
• węgla brunatnego oraz paliw stałych 

produkowanych z wykorzystaniem 
tego węgla,

• mułów i flotokoncentratów węglo-
wych oraz mieszanek produkowanych 
z ich wykorzystaniem,

• paliw, w których udział masowy wę-
gla kamiennego o uziarnieniu poniżej 
3 mm wynosi więcej niż 15 proc.,

• biomasy stałej, której wilgotność 
w stanie roboczym przekracza 20 proc. 

Ponadto uchwała określa obowiązek 
wymiany pieców węglowych na insta-
lacje spełniającą co najmniej standard 
emisyjny zgodny z 5 klasą pod względem 
granicznych wartości emisji zanieczysz-
czeń, określonych w normie PN-EN 303-
5:2012, sukcesywnie w ciągu 10 lat, a więc 
do 2027 roku.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony 
Środowiska w Katowicach informuje, iż 
o dofinansowanie w zakresie wymiany sta-
rego źródła ciepła na instalację spełniającą 
wymagania nowej normy, można zwracać 
się do Urzędu Miasta lub Gminy lub do 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w Katowi-
cach, ul. Plebiscytowa 19 (e-mail: biuro@
wfosigw.katowice.pl, tel. 32 60 32 200). 
WFOŚiGW jest organem właściwym do 
składania wniosków o dofinansowanie 
prac i działań proekologicznych. (r)
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Wymienić można stare kotły na 
węglowe, ale jedynie urządzenia 
5 klasy wydajności.
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Pod szczytem Baraniej góry bierze początek najdłuższa 
polska rzeka.
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powrót poD DęBowiec
Siatkarki BKS Profi Credit Bielsko-Biała mecze w roli gospodarza w nadchodzącym sezonie rozgrywać 

będą w hali pod Dębowcem, gdzie powrócą po okresie występów w swoim obiekcie.

Hala widowiskowo-spor-
towa przy ulicy Karbowej 
w Bielsku-Białej jest naj-
większym tego typu obiektem 
w mieście. Bielskie siatkarki 
występowały w niej w se-
zonach poprzedzających ten 
ostatni, kiedy konieczność 
przeprowadzki z hali BKS 
przy ulicy Rychlińskiego 
spowodowały prace związa-
ne z budową sąsiadującego 
z nią Stadionu Miejskiego. 
Pod Dębowcem sympatycy 
kobiecej siatkówki przyglą-
dali się rozgrywkom ligowym 
z udziałem bielszczanek, ale 
również prestiżowym spo-
tkaniom w ramach europej-
skich pucharów.

Po minionym sezonie 
występów w dawnej hali za-
padła decyzja o powrocie na 
większy obiekt. – Wspólnie 
ze sztabem szkoleniowym 
zbudowaliśmy zespół, któ-
ry pozwala nam marzyć, że 
już w tym sezonie uda się 
powrócić na podium mi-
strzostw Polski. Chcemy, by 
dobrą grę bielskich siatkarek 
oglądało jak najwięcej osób. 
Wierzymy, że frekwencja na 
trybunach będzie rosła z każ-

dym meczem, a do tego po-
trzebujemy odpowiedniej 
liczby miejsc. Hala BKS, 
która dla nas wszystkich 
jest symbolem i domem biel-
skich siatkarek, nie spełnia 
już wszystkich wymogów, 
które nakładają na nas wła-
dze Ligi Siatkówki Kobiet. 

Poza tym znaczna większość 
zespołów gra w nowocze-
snych, dużych halach, więc 
i my musimy się do tego 
dostosować – wyjaśnia wą-
tek przenosin Andrzej Pyć, 
prezes Bialskiego Klubu 
Sportowego S.A. Dodaje, iż 
istotnym czynnikiem okazała 

się coraz lepsza współpraca 
klubu z miastem.

Pierwszy mecz w hali pod 
Dębowcem siatkarki BKS 
Profi Credit rozegrają w poło-
wie października, podejmując 
zawodniczki Grot Budowla-
nych Łódź w ramach zmagań 
Ligi Siatkówki Kobiet. (M)

mali herosi

Wyjątkowy tor przeszkód 
miały do pokonania dzieci, 
które w niedzielę 24 września 
zdecydowały się wziąć udział 
w nietypowych zawodach 
w Bielsku-Białej, zorgani-
zowanych przez PTS Janosik.

Mimo niesprzyjającej 
pogody młodzi zawodnicy 
z całego regionu Podbeski-
dzia pojawili się po to, by 
zmierzyć się ze specjalnie 
przygotowanym terenowym 
torem przeszkód. „Mali He-
rosi”, pod taką też nazwą 
odbyła się impreza, musieli 
sprostać takim konkuren-

cjom, jak skok w nieznane, 
zasieki, gimnastyka herosa, 
prawy do lewego, niedźwie-
dzie chodzenie, czy spacer 
farmera. Po pokonaniu toru 
na śmiałków czekał ponad 
400-metrowy bieg przełajo-
wy.

Chętnych nie brakowa-
ło, w najliczniej obsadzonej 
kategorii wiekowej rocznika 
2010 i młodszych wystar-
towało 32 chłopców. War-
to zaznaczyć, że najmłodsi 
zawodnicy, który pokonali 
całą trasę, mieli zaledwie po 
2 latka. (Jz)
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Bliżej historycznej 
inauguracji

W trzeci weekend listo-
pada najlepsi skoczkowie 
narciarscy na świecie zawi-
tają do Wisły. Po raz pierw-
szy w historii na skoczni im. 
Adama Małysza rozpocznie 
się rywalizacja w Pucharze 
Świata w sezonie 2017/2018.

Doniosłe wydarzenie 
w historii polskiego sportu 
oraz skoków narciarskich 
w naszym kraju zainaugu-
rowane zostanie w piątek 17 
listopada. Na godzinę 16 wy-
znaczono serie treningowe, 
po nich odbędą się o godz. 
18 kwalifikacje. Następnego 
dnia przewidziano konkurs 
drużynowy z reprezentacją 

Polski wśród faworytów do 
zwycięstwa. Pierwsza se-
ria wystartuje o godz. 16. 
Weekend z Pucharem Świata 
w Wiśle zwieńczą niedzielne 
zawody drużynowe. Konkurs 
rozpocznie się tym razem 
o godz. 15.

Cały czas trwa sprzedaż 
biletów na historyczne za-
wody w Wiśle. Wejściówki 
– na treningi i kwalifikacje 
w cenie 40 zł, a na konkursy 
od 120 zł – można kupić za 
pośrednictwem portalu www.
kupbilet.pl. Tu także dostęp-
ne są karnety na oba konkur-
sowe dni, za które zapłacić 
należy 200 lub 350 zł. (reD)

meDale w kraju i europie
Końcowa faza sezonu na are-
nach kajak polo przyniosła 
następne wartościowe wyniki 
podopiecznych UKS Set Ka-
niów.

Sierpień z popularną w na-
szym regionie dyscypliną za-
kończony został we Francji 
w miejscowości Saint-Omer, 
gdzie rywalizowano w ramach 
mistrzostw Europy w kate-
goriach seniorskich oraz ju-
niorskiej do lat 21. Klaudia 
Sachmerda, Monika Pacyga, 
Katarzyna Ciupak, Sandra 
Pilarz i Dominika Sojka, za-
wodniczki broniące na co 
dzień klubowych barw UKS 
Set, z powodzeniem wystą-
piły w reprezentacji Polski 
U-21. Polki słabsze okazały 
się tylko w meczu o złoto od 
rówieśniczek z Niemiec, któ-
rym w wielkim finale uległy 
1:4. W drodze po medal biało-
-czerwone pokonały wcześniej 
Holandię, Hiszpanię, Francję, 
Irlandię oraz Niemki, a także 
dwukrotnie Wielką Brytanię.

Mniej powodów do radości 
mieli juniorzy z Kaniowa – Ja-

kub Witkowski i Dawid Wi-
zner, którzy wraz z kolegami 
z reprezentacji zajęli 8. miej-
sce na Starym Kontynencie. 
Tuż za czołową „10” czem-
pionat zakończyli seniorzy, 
w tym podopieczni UKS Set 
– Łukasz Pilarz, Arkadiusz 
Pilarz, Bartłomiej Dawidek 
i Borys Zubczewski.

Pierwszy z wrześniowych 
weekendów upłynął pod zna-

kiem 20. edycji krajowych 
mistrzostw seniorów w kajak 
polo. Do Leśnej kaniowianie 
udali się z dużymi nadziejami 
i jak się okazało całkowicie 
słusznie. Mężczyźni w skła-
dzie: Dawid Wizner, Dawid 
Cebula, Kordian Kupczak, 
Bartłomiej Dawidek, Mate-
usz Jonkisz, Jakub Witkow-
ski, Jan Adamaszek, Paweł 
Michalec, Borys Zubczewski 

i Piotr Bajerski sięgnęli po ty-
tuł wicemistrzowski, przegry-
wając w finale 2:4 z MOSW 
Choszczno. Z kolei drużyna 
kobieca z Sandrą Pilarz, Kata-
rzyną Ciupak, Dominiką Soj-
ką, Moniką Pacygą, Marleną 
Madej i Gabrielą Bazan nie 
miała sobie równych wobec 
decydującej wygranej 8:4 nad 
zawodniczkami warszawskie-
go Powiśla. (MAN)
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Konkursy Pucharu Świata w Wiśle za każdym razem przyciągają na 
trybuny wielu kibiców.

W przeszłości siatkarki BKs Profi Credit występowały już z niezłym skutkiem w hali pod Dębowcem.

Polska reprezentacja do lat 21 z pięcioma kajakpolistkami uKs set Kaniów sięgnęła we Francji po srebrny medal 
mistrzostw europy.
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na partnerskich 
zawoDach

Sportowcy z powiatu bielskiego zawitali początkiem września  

do partnerskiego powiatu Rhein-Erft w Niemczech, gdzie wzięli udział  

w zawodach lekkoatletycznych.

Po otwarciu rywalizacji lek-
koatletycznej, jakiej w piątek 
1 września dokonali starosta 
powiatu Rhein-Erft Michael 
Kreuzberg, burmistrz mia-
sta Wesseling Erwin Esser 
i członek Zarządu Powiatu 
Bielskiego Katarzyna Ada-
miec, rozpoczęły się trzecie 
partnerskie zawody pomiędzy 
reprezentantami współpracują-
cych ze sobą powiatów. Powiat 
bielski wystawił do zmagań 
28-osobową grupę zawod-
ników MKS-u Czechowice-
-Dziedzice, którzy na Urlike 
Meyfarth Stadion w Wesseling 
w wielu konkurencjach okazali 
się lepsi od gospodarzy.

W najmłodszej kategorii 
wiekowej do lat 14 w rzucie 
kulą zwyciężyła Nikola Sta-
sik, czechowicka drużyna 
dziewcząt nie miała sobie 
równych w sztafecie 4x75 me-
trów. Indywidualnie najszyb-
ciej pobiegł także Szymon 
Mikołajczak na dystansie 75 
m. W grupie poniżej 16. roku 
życia w biegu przez płotki 
i skoku wzwyż triumfowa-
ła Agnieszka Rak, na 800 m 
Nicola Osowiec, na 300 m 
Miłosz Kuś, a Michał Zaręb-
ski rywali pokonał w biegu 
na 800 m oraz skoku wzwyż. 

Również sztafeta powiatu 
bielskiego sięgnęła po naj-
wyższą lokatę.

Rywalizacja w kategorii 
do lat 18 przyniosła sukcesy 
dziewcząt – Julii Marek na 
100 m przez płotki, Justy-
ny Ostyńskiej na 400 m oraz 
chłopców – Jakuba Pająka na 
100 i 200 m, a także Samuela 
Kudyka na 800 m. W gronie 
najstarszym na 100 m najlepiej 
pobiegła Oliwia Kwaśniak, na 
200 m Paulina Kozioł, wygrała 
ponadto sztafeta 4x100 m, Ra-
fał Pająk na 100 z identycznym 

czasem jak Marcin Gibas, któ-
ry samodzielnie zwyciężył na 
dystansie 200 m.

Zawody lekkoatletyczne 
były jednym z elementów po-
bytu licznej grupy z powiatu 
bielskiego u niemieckich 
partnerów. Młodzi sportow-
cy spacerowali po Wesseling, 
zwiedzili tutejsze Muzeum 
Sportu oraz górującą nad 
miastem katedrę w Kolonii. 
Doskonale spędzony czas za-
pewniła im zabawa w parku 
leśnym Kletterwald Schwin-
delfrei w Brühl. (reD)

o futBolu ze  
słynnym trenerem
Na zaproszenie Towarzy-
stwa Miłośników Rudzicy 
do tutejszej filii Gmin-
nego Ośrodka Kultury 
przyjechał były znakomi-
ty selekcjoner piłkarskiej 
reprezentacji Polski Anto-
ni Piechniczek.

Spotkanie z trenerem, 
jakie odbyło się w Rudzi-
cy 6 września, zgromadziło 
wielu pasjonatów sportu, 
piłki nożnej w szczegól-
ności. Nie zabrakło osób 
starszych, świetnie pamię-
tających największe sukce-
sy osiągane przez drużyny 
pod wodzą szkoleniowca 
Antoniego Piechniczka. 
Licznie przybyło także 
młode pokolenie kibiców. 
W s p ó l n i e  z e  s ł y n n y m 
t r ene rem wspominano 
najlepsze lata polskiego 
futbolu, choćby występy 
biało-czerwonych podczas 
mistrzostw świata w Hisz-
panii w 1982 roku.

Młodszych uczestników 
spotkania zaciekawiły su-
gestie i podpowiedzi szko-
leniowca, dotyczące drogi 
na piłkarski szczyt. Antoni 
Piechniczek podkreślił, że 
bardzo ważną rolę odgry-
wa nie tylko sam talent 
i predyspozycje do gry na 
wysokim poziomie, ale wy-
trwała, sumienna i ciężka 
praca. Dzieląc się swoim 
życiowym doświadczeniem 
trener zachęcał zarazem do 

odważnego kultywowania 
własnych sportowych pasji.

W t rakcie  spotkania 
w Rudzicy promowana była 
książka „Piechniczek. Tego 
nie wie nikt”. Ta obszerna 
biografia opisuje życiową 
drogę trenera i jego karie-
rę, związaną ściśle z piłką 
nożną. Antoni Piechniczek 
jest wszak postacią legen-
darną, jednym z najbardziej 
utytułowanych polskich 
trenerów piłkarskich, był 
selekcjonerem reprezen-
tacji Polski, która zdobyła 
brązowy medal na mistrzo-
stwach świata w Hiszpanii. 
W pracy z klubami prowa-

dził m.in. drużynę BKS Stal, 
zaś w 1987 r. zdobył tytuł 
mistrza Polski z Górnikiem 
Zabrze. To trofeum wywal-
czył również wcześniej jako 
zawodnik w barwach Ruchu 
Chorzów w 1968 r.

Wydarzenie zakończy-
ło się wieloma wspólnymi 
zdjęciami, podpisami trenera 
na książce, czy przyniesio-
nych przez gości piłkach 
oraz licznymi rozmowami 
o futbolu, w odniesieniu 
głównie do trwających eli-
minacji mistrzostw świata 
z udziałem polskiej kadry 
i przyszłości Roberta Le-
wandowskiego. (M)

Podczas spotkania trenera Antoniego Piechniczka z kibicami w rudzicy 
promowana była jego biografia „Piechniczek. Tego nie wie nikt”.
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rywalizacje na różnych dystansach biegowych były najciekawszymi akcen-
tami lekkoatletycznych zawodów sportowców, reprezentujących powiat 
bielski oraz niemiecki rhein-erft.

ekstremalnie sportowo
Miasto Szczyrk będzie 

w październiku gospodarzem 
dwóch wyjątkowo interesują-
cych imprez sportowych.

Weekend 7-8 października 
upłynie pod znakiem kolarskiej 
rywalizacji w górach. Finał 
Pucharu Polski w zjeździe 
MTB po ponad sześciu latach 
przerwy zawita na Skrzyczne. 
Zawody mają o tyle presti-
żowe znaczenie, iż zakończą 
cały sezon startowy, wyłonią 
więc najlepszych specjalistów 
od downhillu w kraju w kilku 
kategoriach – elity mężczyzn, 
juniorów, kobiet z licencją oraz 
masters. W sobotę i nazajutrz 
do południa odbędą się treningi 
oraz przejazdy eliminacyjne, 
główną część rywalizacji atrak-
cyjną dla widzów zaplanowano 
w niedzielę od godziny 14.

Dwa tygodnie później 
kibice będą mogli dopingo-

wać i podziwiać uczestników 
„Górskiego Runmageddonu 
2017”. Podczas morderczego 
biegu w Szczyrku, startujące-
go w niedzielę 22 październi-
ka przy ulicy Salmopolskiej, 
zawodnicy będą zmuszeni 
do pokonania ekstremalne-
go toru przeszkód. Na trasie 
o zróżnicowanej długości 3, 
6 i 21 km przewidziano dla 
nich bieg przez błoto, wodę, 
ogień, przeszkody linowe, 
skośne i pionowe ściany, za-
sieki, okopy i wiele innych. 
– Runmageddon to wyzwanie 
rzucone sprawności, sile, wy-
trzymałości i odporności psy-
chicznej. Nie musisz być atletą 
ani biegaczem, żeby ukończyć 
Runmageddon, ale musisz być 
gotów dotrzeć do granicy swo-
ich możliwości i ją przesunąć 
– zapowiadają organizatorzy 
imprezy. (M)

kaDry

Biegowa życiówka
JózeF KoźMIńsKI,
biegacz z Kóz,

każdy kolejny start kończy ze znakomitym wynikiem. W VI Nocnym 
Biegu w Czerwionce-leszczynach pobił swój życiowy rekord – dystans 
10 kilometrów zawodnik lKs orzeł Kozy pokonał w czasie 34 minut i 38 
sekund, poprawiając zarazem aż o trzy minuty wynik ubiegłoroczny. 
Wcześniej Koźmiński wysoką formę potwierdził w III Półmaratonie 
górskim Fantoma w Kurowie. W ogólnej klasyfikacji zajął 9. miejsce, 
ale w kategorii wiekowej biegaczy pomiędzy 30. a 39. rokiem życia 
wywalczył lokatę na najniższym stopniu podium, będąc zarazem 
bezkonkurencyjnym wśród startujących w zawodach ratowników.
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meDale Do kolekcji
MArCIN grzyBoWsKI,
kajakarz z Czechowic-Dziedzic,

pomimo ukończonych 38 lat wciąż zachwyca medalowymi zdoby-
czami na międzynarodowych arenach. Kilka ostatnich miesięcy 
przyniosło utytułowanemu kajakarzowi MKs-u Czechowice-Dzie-
dzice kolejne do bogatej kolekcji tytuły wicemistrza świata, mistrza 
europy, a na zakończenie sezonu również najlepszego zawodnika 
w kraju! Warto wspomnieć, że wywalczone w tym roku medale 
grzybowski przekazał właśnie na rzecz akcji charytatywnej, orga-
nizowanej w Czechowicach-Dziedzicach przez burmistrza miasta 
Mariana Błachuta.
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