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nowe mieszkania 
socJalne
Po kapitalnym remoncie budynku przy 
ulicy Bielskiej 51 w Pisarzowicach w no-
wym roku zamieszka tu kilka rodzin. 
Na parterze budynku komunalnego 
znajduje się już jeden zamieszkany 
lokal, podobne cztery powstaną na 
pierwszym i drugim piętrze. Rodzinom, 
które tu trafią, zapewnią niezbędny 
komfort.gmina wilamowice
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tróJka młodych w seJmiku

gmina Jaworze
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ERyka BiNEk-PytlowaNy,
emerytowana nauczycielka,
odebrała w sobotę 30 września 
„Perłę Podbeskidzia”, prestiżo-
wą nagrodę przyznawaną od 
kilku lat przy okazji Regional-
nego kongresu kobiet Pod-
beskidzia, odbywającego się 
pod honorowym patronatem 
posłanki Mirosławy Nykiel.
Eryka Binek-Pytlowany uro-
dziła się w Jaworzu. Muzyczne 
wykształcenie zdobyła w Pań-
stwowym liceum Muzycznym 
w Bielsku-Białej, następnie jako studentka Państwowej wyższej 
Szkoły Muzycznej we wrocławiu na wydziale instrumentalnym w 
klasie wiolonczeli. w 1975 r. powróciła do rodzinnego Jaworza i do 
przejścia na emeryturę w 2004 r. pracowała jako nauczyciel muzyki 
w iV liceum ogólnokształcącym w Bielsku-Białej. oprócz naucza-
nia muzyki prowadziła z sukcesami różne grupy muzyczne, m.in. 
międzyszkolny zespół „watra”, czy teatr piosenki „alert”, nagradza-
ne wielokrotnie podczas krajowych i międzynarodowych festiwali. 
Binek-Pytlowany decydowała także o artystycznym kształcie wielu 
innych małych zespołów wokalnych, czy chórku dziecięcego przy 
parafii ewangelickiej w Jaworzu.
Do dziś aktywność jaworzanki przejawia się w tworzeniu aranżacji 
utworów dla chórów i zespołów oraz reżyserowaniu okolicznościo-
wych spektakli. Binek-Pytlowany przyczyniła się przez te wszystkie 
lata do rozwoju artystycznego swoich podopiecznych, u których z 
ogromnym zaangażowaniem rozbudzała muzyczne pasje. (R)

kadry

Firma roku 2017

Firma Kontakt Simon z Cze-
chowic-Dziedzic wygrała 
w tegorocznym konkursie 
Firma Roku 2017 w katego-
rii firm z powiatu bielskiego 
i z rąk starosty bielskiego 
Andrzeja Płonki otrzymała 
statuetkę Dedala.

W kategorii najlepszej fir-
my z miasta Bielsko-Biała 
zwyciężyła firma Karmello, 
zaś Złotego Dedala otrzymała 
spółka Renault Wektor. Gala 
Finałowa konkursu Firma 
Roku 2017, którego celem już 
po raz ósmy było wyłonienie 
najlepszych firm z regionu 
Podbeskidzia i uhonorowanie 
ich statuetką Dedala, odbyła 

się w Teatrze Polskim 17 paź-
dziernika.

Przypomnijmy, że kon-
kurs organizowany jest przez 
Urząd Miejski w Bielsku-
-Białej, bielskie Starostwo 
Powiatowe oraz Regionalną 
Izbę Handlu i Przemysłu 
w Bielsku-Białej. Tytuł Fir-
ma Roku promuje szczegól-
nie aktywne, dynamiczne 
firmy i jest wyrazem uznania 
ze strony samorządów tery-
torialnych dla ich wiodącej 
roli w rozwoju regionalnym. 
Galę f inałową konkursu 
Firma Roku 2017 uświetnił 
występ artystyczny „Historie 
Agnieszki Osieckiej” Wikto-
rii Węgrzyn. (aM)

berlin szczęśliwy  
dla Jaworzanki

Dwa medale mistrzostw 
Europy w kolarstwie toro-
wym dołożyła do swojej 
bogatej kolekcji mieszkan-
ka Jaworza Justyna Kacz-
kowska.

J u ż  k w a l i f i k a c j e 
w rywalizacji indywidu-
alnej na dystansie trzech 
kilometrów na dochodze-
nie pokazały, że związana 
z Jaworzem zawodniczka 
jest w znakomitej for-
mie. Zgodnie z przewi-
dywaniami Kaczkowska 
awansowała do ścisłe-
go finału w Berlinie, tu 
musiała uznać wyższość 

Brytyjki Katie Archibald, 
która tuzin okrążeń poko-
nała w czasie szybszym 
o nieco ponad 3 sekundy.

Powody do radości Ju-
styna Kaczkowska miała 
także wraz z koleżanka-
mi z reprezentacji Polski. 
W drużynie z Katarzyną 
Pawłowską, Darią Pikulik 
i Nikol Płosaj sięgnęły po 
medal koloru brązowego, 
dwukrotnie bijąc przy tym 
rekord kraju. W decydują-
cej fazie mistrzostw biało-
-czerwone z Kaczkowską 
w składzie prześcignęły 
Francuzki. (R)
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węgierskie gaude cantem
Węgierski chór „Cante-

mus Gyermekkar” z Nyíre-
gyháza pod dyrekcją Dénesa 
Szabó zdobył Grand Prix 
XIII Konkursu Chórów 
w ramach Festiwalu Chó-
rów „Gaude Cantem” im. 
Kazimierza Fobera, jaki za-
kończył się 15 października 
w Bielsku-Białej.

Węgierski zespół okazał 
się wielkim triumfatorem 
festiwalu. Zdobył Grand 
Prix konkursu, Puchar Pre-
zydenta Miasta Bielska-

-Białej i nagrodę pieniężną 
w wysokości  4 tys.  zł . 
Oprócz tego z wynikiem 98 
punktów uzyskał Dyplom 
Złoty, I miejsce i nagrodę 
finansową w wysokości 
1100 zł w kategorii chórów 
dziecięcych. Z kolei Dénes 
Szabó otrzymał Puchar Rek-
tora Akademii Muzycznej 
im. Karola Szymanowskie-
go w Katowicach i nagrodę 
pieniężną w wysokości 1000 
zł dla najlepszego dyrygenta 
festiwalu. (R)

Nyíregyházi Cantemus kórus z Nyíregyházi z węgier pod dyrekcją Dénesa 
Szabó.
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Wójt gminy Jasienica Ja-
nusz Pierzyna po raz czwarty 
otrzymał tytuł „Lider, który 
wspiera MŚP”, zaś gmina 
– „Samorząd, który wspie-
ra MŚP”.

Tytuły przyznała Kapi-
tuła VII Edycji Programu 
„Samorząd, który wspiera 
MŚP”, organizowanego przez 
Regionalną Izbę Gospodarczą 
w Katowicach przy okazji co-
rocznych Europejskich Kon-
gresów Małych i Średnich 
Przedsiębiorstw. W czwartek 
19 października wójt Janusz 
Pierzyna odebrał osobiście 
nagrodę podczas uroczystej 
Sesji Sejmiku Województwa 
Śląskiego, która była jednym 
z punktów Kongresu. Wrę-
czenie dyplomów i statuetek 
odbyło się w Międzynarodo-
wym Centrum Kongresowym 
w Katowicach. Gmina Jasie-

nica była jedyną nagrodzoną 
spośród gmin województwa 
śląskiego i opolskiego.

Gmina Jasienica i jej wójt 
Janusz Pierzyna nagrody Eu-
ropejskiego Kongresu Małych 
i Średnich Przedsiębiorstw 
w Katowicach otrzymali 
już po raz czwarty z rzędu, 
wcześniej także w 2014, 
2015 i 2016 r. Ogólnopolski 
program „Samorząd, który 
wspiera MŚP” jest skiero-
wany do jednostek samorządu 
terytorialnego szczebla wo-
jewódzkiego, powiatowego 
i lokalnego. W zamyśle or-
ganizatorów ma za zadanie 
wyłonić i promować te samo-
rządy, które stwarzają dogod-
ne warunki do prowadzenia 
działalności gospodarczej 
oraz w szczególny sposób 
wspierają rozwój przedsię-
biorstwom sektora MŚP. (UGJ)
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czy statki maJą duszę?
Zastanawiano się podczas 

spotkania z opowieściami 
z morza, zorganizowanego 
przez Ośrodek Promocji Gmi-
ny Jaworze w zasłużonej Ga-
lerii „Na Zdrojowej” w piątek 
20 października. Prowadzący 
prelekcję, bogato ilustrowaną 
pokazem slajdów, kpt. Gabriel 
Oleszek oczywiście na to pyta-
nie odpowiedział twierdząco.

Temat statków morskich 
i oceanicznych w Jaworzu 

nie jest niczym dziwnym. 
Wielu mieszkańców Jawo-
rza w przeszłości i obecnie 
związanych było z morzem, 
na statkach przemierzało 
morza i oceany. Po latach 
najczęściej wracali w swoje 
rodzinne strony, przywożąc 
egzotyczne eksponaty. Tak 
przecież powstało jawo-
rzańskie Muzeum Fauny 
i Flory Morskiej i Śródlą-
dowej. (Ł)

mor karbasi w bck
Bielskie Centrum Kul-

tury zaprasza 4 listopada na 
koncert Mor Karbasi z au-
torskiego cyklu Marcina Ky-
dryńskiego „Siesta w drodze”.

Ojciec artystki jest pocho-
dzenia perskiego, przodkowie 
matki pochodzą z Maroka, 
a sama Mor urodziła się już 
w Jerozolimie, gdzie rodzina 
osiadła przed pokoleniami. 
Jej dziadek był tam szanowa-
nym rabinem, specjalistą od 
kabały, a babka została wy-
brana przez społeczność na 
mekonenet, swoistą „płacz-
kę”, która żegna umarłych 
tradycyjnymi pieśniami.

To właśnie źródła muzy-
ki Mor, wędrówki wzdłuż 

brzegów Morza Śródziem-
nego, podróż śladami Ży-
dów sefardyjskich, w XV 
w. wypędzonych z Iberii, 
którzy przez Maroko i Bał-
kany wracali na ziemie swo-
ich praojców. Stąd też Mor 
najczęściej śpiewa w ich ję-
zyku, ladino, starohiszpań-
skim, z silnymi wpływami 
hebrajskiego. Jej muzyka 
nie jest jednak muzycznym 
skansenem z odwiecznymi 
pieśniami pielgrzymów. 
Mor, zafascynowana kulturą 
śródziemnomorską, czerpie 
we własnych kompozycjach 
szerokim gestem z flamen-
co, z fado, z tradycji arab-
skiej. (R)
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kultura

z prac poselskich

czwarty Finał gry wieJskieJ

Już po raz czwarty przepro-
wadzono Interaktywną Grę 
Wiejską „Poznajemy Gminę 
Bestwina”. Jej finał zorgani-
zowano w czytelni Gminnej 
Biblioteki Publicznej.

Gry miejskie cieszą się 
dużą popularnością, Bestwi-
na jednak może się pochwalić 
bodaj pierwszą zorganizowa-
ną w Polsce „grą wiejską”. 
Uczestnicy, wykonując róż-
norodne zadania, uczą się 
geografii i historii regionu, 
zaznajamiają się z sylwetka-

mi sławnych mieszkańców 
i przy okazji muszą wysilić 
szare komórki. Pytania czę-
sto zmuszały uczestników do 
udania się w teren i na miej-
scu poznania odpowiedzi. 
W tym roku z dziesięcioma 
podanymi na stronie interne-
towej zadaniami zmierzyło się 
w sumie osiemnastu graczy, 
a zatem więcej, niż w latach 
ubiegłych. Warto nadmienić, 
że udział wzięło wiele osób 
spoza gminy Bestwina, co 
wskazuje na coraz większą 
popularność zabawy.

Podczas gali finałowej na 
graczy i pozostałych gości 
w czytelni biblioteki czekali 
przedstawiciele dawnych spo-
tykanych na wsi „zawodów”: 
rolnik, piekarz, szewc, kraw-
cowa, gospodyni, a nawet…  
pustelnik. Tradycją gry wiej-
skiej stało się bowiem spotka-
nie przebierańców.

Co roku honorowy patro-
nat nad grą sprawuje wójt 
gminy Bestwina Artur Be-
niowski, zaś patronat me-
dialny miejscowy „Magazyn 
Gminny”. (UGB)

u partnerów 
w chorwacJi

Zespół Regionalny „Ce-
pelia Fil – Wilamowice” 
wystąpił z suitą tańców wila-
mowskich podczas festiwalu 
„Zahvala Jeseni”, organizo-
wanego w partnerskim mie-
ście Klanjec w Chorwacji. 
Festiwal zakończył reali-
zację projektu „Europe for 
Citizens”, udział w którym 
wzięły udział grupy z miast 
partnerskich, m.in. także 
z Rajeckich Teplic i Dolne-
go Benesova na Słowacji, 

ale również Bośni i Herce-
gowiny, Serbii i Słowenii. 
Delegacje z Czech, Słowacji 
i Polski przygotowały rów-

nież smaczne degustacje swo-
ich rodzimych potraw, które 
w szybkim tempie znikały ze 
stołów. (R)

plastyczna bielska Jesień
Blisko 200 prac prawie 70 

artystów z całej Polski trafi-
ło na wystawę finałową 43. 
Biennale Malarstwa „Bielska 
Jesień 2017”. Otwarcie wy-
stawy i ogłoszenie wyników 
nastąpi w czwartek 9 listopada 
o godz. 17 w Galerii Bielskiej 
BWA w Bielsku-Białej, która 
jest organizatorem przeglądu.

Prac jest tak wiele, że 
organizatorzy postanowi-
li eksponować je nie tylko 
w Galerii Bielskiej BWA, 
ale także w pobliskiej Willi 

Sixta, XIX-wiecznej neore-
nesansowej willi miejskiej. 
Konkurs malarstwa „Bielska 
Jesień” jest organizowany 
od 55 lat jako przegląd naj-
nowszej twórczości polskich 
malarzy, można bowiem nad-
syłać prace, które powstały 
w ciągu ostatnich dwóch lat. 
W tym roku w komisji za-
siedli: Hanna Wróblewska, 
dyrektor Zachęty Narodowej 
Galerii Sztuki, Jerzy Kosałka, 
artysta multimedialny, Jerzy 
Truszkowski, artysta i krytyk 

sztuki, Ryszard Ziarkiewicz, 
wydawca „Magazynu Sztuki 
w Sieci”, oraz Agata Smal-
cerz, dyrektor Galerii Biel-
skiej BWA.

Zwycięzca konkursu otrzy-
ma Grand Prix – Nagrodę Mi-
nistra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego w wysokości 20 
tys. zł oraz Nagrodę Dyrekto-
ra Galerii Bielskiej BWA dla 
laureata Grand Prix Bielskiej 
Jesieni 2017 w wysokości 10 
tys. zł wraz z organizacją wy-
stawy indywidualnej. (R)
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Finał gry wiejskiej przeprowadzono w czytelni biblioteki.

stanisław pięta,
współorganizator  
inicjatywy Strzeleckiej:

Pomysł zrodził się w trakcie szko-
leń z zakresu strzelectwa i udzie-
lania pierwszej pomocy, jaki or-
ganizujemy w ramach inicjatywy 
Strzeleckiej „Podbeskidzie 2020”. 
wśród uczestników szkolenia 
znalazło się dużo dziewcząt i ko-
biet, zainteresowanych sprawami 
obronnymi. wraz z instruktorami 
mieliśmy okazję do wielu rozmów, 
okazało się, że spora grupa pań 
chciałaby kontynuować naukę sa-
moobrony, nie tylko strzelania, 
ale i innych form walki.
Nasz kurs będzie przeznaczony 
tylko dla kobiet, poprowadzą go 
instruktorzy rekrutujący się m.in. 
z byłych funkcjonariuszy BoR, za-
wodowych żołnierzy, policjantów, 
a więc osób dobrze obeznanych z 
obezwładnianiem agresywnych 
napastników. i podobnie, jak przy 
inicjatywie Strzeleckiej, zwraca-
my się zarówno do osób zainte-
resowanych o zgłaszanie swojego 
udziału, jak i o wsparcie ze strony 
instruktorów oraz sponsorów.
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weJście do końca roku
Wejście do bielskiego Domu 
Handlowego „Wokulski” od 
strony ul. 11 Listopada zostanie 
ponownie uruchomione jeszcze 
w tym roku. Po czterech latach 
i wielu interwencjach Regional-
ny Zarząd Gospodarki Wodnej 
w Gliwicach przystępuje do re-
montu muru oporowego.

O dokonanie szybkiej naprawy 
muru oporowego przy głównym 
wejściu do Wokulskiego zwrócił 
się do RZGW poseł PiS Stani-
sław Pięta. – Zgłosili się do mnie 
sprzedawcy z Domu Handlowego 
„Wokulski”, którzy od wielu lat 
nie mogą się doprosić wykonania 
uszkodzonego muru oporowego, 
bez czego otwarcie wejścia od 
strony ul. 11 Listopada jest nie-
możliwe. W tym miejscu sprze-
daż prowadzą małe, najczęściej 
rodzinne firmy, a takie ogranicze-
nie dostępu powoduje, że klienci 
omijają Wokulskiego – wyjaśnia 
poseł Stanisław Pięta.

Sprawa wcale nie jest nowa, 
już przez czterema laty mur 
oporowy przy głównym wejściu 
uległ uszkodzeniu i wejście do 
Wokulskiego zostało zamknięte. 
Jedyna instytucja, która mogła 
podjąć się zadania remontu, 

właśnie Regionalny Zarząd Go-
spodarki Wodnej w Gliwicach, 
zwlekała twierdząc, że nie wol-
no jej przeprowadzać prac na 
gruntach nienależących do niej. 
Dopiero wyrok sądu zobowią-
zał RZGW do wykonania prac. 
– Mimo tego, naprawa ciągle nie 
została podjęta, tym samym cały 
czas główne wejście jest niedo-
stępne dla klientów. Dlatego 
zwróciłem się z interwencją do 
RZGW o przyspieszenie prac – 
wyjaśnia poseł Pięta.

Wicedyrektor gliwickiego 
RZGW Stanisław Gruszczyński 
w piśmie skierowanym do posła 
PiS wyjaśnia, że zgodnie z pla-
nem prace remontowe przy murze 
oporowym powinny zakończyć 
się pod koniec grudnia. Wiosną 
został przygotowany projekt re-
montu, jednak dopiero w sierp-
niu uzyskano zgodę wszystkich 
właścicieli nieruchomości i wtedy 
też można było przystąpić do for-
malnego wystąpienia o zgodę na 
prace budowlane. RZGW zazna-
cza, że organizację prac utrudnia-
ją m.in. narzucone przez służby 
miejskie warunki prowadzenia 
robót, m.in. zakaz ruchu ciężaró-
wek i betoniarek pomiędzy godz. 
10 a 18. (R)

chwyty tylko dla pań

Po zorganizowaniu szkolenia strzelec-
kiego grupa, która utworzyła Inicjatywę 
Strzelecką „Podbeskidzie 2020”, przystę-
puje do kolejnego projektu – kursu samo-
obrony dla kobiet.

Przypomnijmy, w ramach Inicjatywy 
Strzeleckiej już 200 osób przeszło pod-
stawowe szkolenie strzeleckie. Właśnie 
w tym środowisku zrodził się kolejny 
pomysł – kursu samoobrony dla kobiet.

Kurs złożony będzie z cyklu spotkań. 
Instruktorzy chcą zorganizować szkolenie, 
obejmujące sprawną obronę przed napast-
nikiem, m.in. przy wykorzystaniu dostęp-

nych przedmiotów, także naukę pierwszej 
pomocy medycznej. Wśród kształconych 
umiejętności będzie także nauka rozpo-
znawania i unikania zagrożeń, a także stałe 
dbanie o zachowanie kondycji i sprawno-
ści fizycznej.

Obecnie organizatorzy poszukują od-
powiedniej sali gimnastycznej na ćwi-
czenia, kurs będzie częściowo odpłatny, 
planowany termin rozpoczęcia – począ-
tek przyszłego roku. Zgłoszenia przyj-
mować będzie Magdalena Wawrzeczko, 
stażystka w Komendzie Miejskiej Policji 
w Bielsku-Białej. (R)

Pomysł kursu samoobrony dla pań zrodził się podczas szkolenia strzeleckiego, w którym uczestniczyło 
wiele kobiet.
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kalejdoskop

studenci z ath czyścili beskidy
Blisko 600 wolontariuszy 
wyruszyło na beskidzkie 
stoki, aby zbierać śmieci, 
biorąc tym samym udział 
w akcji  „Czyste Beskidy”, 
zorganizowanej przez biel-
ską Akademię Techniczno-
-Humanistyczną.

W piątek 20 października 
z kampusu ATH wolontariusze 
przejechali pod dolną stację ko-
lejki linowej na Szyndzielnię, 
stamtąd dotarli na szczyt. Zanim 
młodzież przystąpiła do czysz-
czenia Beskidów wzięła udział 
w „Spotkaniu na szczycie” przy 
dźwiękach kapeli góralskiej 
„Pierzyna Jagny”. Z kolei w bu-
dynku górnej stacji kolei odbył 
się pokaz filmów górskich, 
a wolontariusze uczestniczyli 
w „Eco Konkursie”.

Stąd wyruszyli na szlaki 
masywu, aby zbierać śmieci. 
Dziewięcioma trasami wo-
lontariusze schodzili do wy-
znaczonych punktów, gdzie 
czekały kontenery na zebrane 
śmieci. Na zakończenie na te-

renie kampusu ATH odbyła się 
Biesiada Beskidzka, przygo-
towana przez Samorząd Stu-
dencki ATH.

Projekt  „Czyste Beskidy” 
zorganizowała Akademia 
Techniczno-Humanistycz-
ną przy współpracy Urzędu 
Miejskiego w Bielsku-Białej. 
Patronat nad akcją objął pre-
zydent Bielska-Białej. Part-
nerem merytorycznym akcji 
było Stowarzyszenie „Czysta 
Polska”. (RED)
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nowy wóz w Jasienicy

Zakład Komunalny w Ja-
sienicy dysponuje nowym sa-
mochodem asenizacyjnym, 
przeznaczonym do wywozu 
nieczystości ciekłych z szamb 
i przydomowych oczyszczalni 
ścieków. – Nowe auto pozwoli 
na sprawniejszą obsługę wy-

wozu nieczystości, zastąpi bo-
wiem stary wóz z 2001 r., już 
wyeksploatowany – wyjaśnia 
wójt Janusz Pierzyna. Zakupio-
na żółta „beczka” o pojemności 
10 m sześc. została wyprodu-
kowana w 2008 r., kosztowała 
blisko 124 tys. zł. (R)
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80 lat koła pszczelarzy

Pszczelarze ze Starej 
Wsi uroczyście świętowali 
jubileusz 80-lecia istnienia 
swego koła. Wśród gości był 
wywodzący się ze Starej Wsi 
ks. kardynał Kazimierz Nycz, 
którego ojciec w 1937 r. był 
jednym z założycieli koła 
pszczelarzy. Kardynał prze-
wodniczył mszy, na której 

poświęcił sztandar ufundo-
wany przez członków Koła 
Pszczelarzy. Po mszy z kolei 
poświęcił 80 sadzonek lip, sam 
też zasadził jedną „starowiej-
ską drobnolistną lipę”. Podczas 
uroczystego spotkania nagro-
dzono zasłużonych pszczela-
rzy, statuetkę koła otrzymał 
również ks. kardynał. (RD)
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zabawy  
z wiatrem

Wielobarwne i własnoręcz-
nie wykonane latawce wzbiły 
się w niebo podczas kolejnej 
edycji Święta Wiatru Halne-
go w Kozach w niedzielę 1 
października. Impreza odbyła 
się na stadionie LKS Orzeł 
i zgromadziła liczne grono 
uczestników w różnym wie-
ku. Wypuszczaniu latawców 
sprzyjała piękna pogoda z cie-
płymi podmuchami wiatru. 
Nagrody za najlepsze pokazy 
otrzymali Bartosz Morawski, 
Joanna Mosor i Mateusz Nycz.

Święto Wiatru Halnego 
tradycyjnie już zostało po-
przedzone warsztatami, które 
umożliwiły zbudowanie la-
tawców, w czym dopomogli 
doświadczeni instruktorzy. (R) Fo
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raJd brązowego liścia
Ponad 460 osób w 15 

drużynach szkolnych wzięło 
udział w jesiennym rajdzie 
„Brązowego Liścia”.

D r u ż y n y  t o  p r z e d e 
wszystkim młodzież ze szkół 
z terenu powiatu bielskiego, 
jedna drużyna reprezen-
towała szkołę z Bielska-
-Białej. Uczniowie wraz 
z nauczycielami i przewod-
nikami PTTK dotarli na metę 
w Zabrzegu w gminie Cze-
chowice-Dziedzice trzema 
trasami: z Landeka Skrzy-
żowania, z Zabrzega PKP 

oraz z Goczałkowic PKP. 
Każdy z uczestników raj-
du otrzymał gorący posiłek 
i plakietkę rajdową.

Rajdowicze uczestnicząc 
w konkursach mogli zapre-
zentować swoje talenty mu-
zyczne, a także sprawność 
fizyczną. W rzucie lotką 
zwyciężył Mateusz Kubiak 
ze Szkoły Podstawowej nr 
6 w Czechowicach-Dziedzi-
cach, zaś w rzucie ziemnia-
kiem Rafał Seredyński ze 
Szkoły Podstawowej w Za-
brzegu. Puchar dla najlicz-

niej reprezentowanej szkoły 
otrzymała Szkoła Podstawo-
wa w Kobiernicach, a dla naj-
liczniejszej drużyny Zespół 
Szkolno-Przedszkolny w Ja-

sienicy. Rajd zorganizowało 
Biuro ds. Promocji Powiatu, 
Kultury, Sportu i Turystyki 
bielskiego Starostwa Powia-
towego. (aM)
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ekologia

Fotowoltaiczne uzupełnienie
Gmina Bestwina przystę-
puje do przygotowania 
projektu montażu instalacji 
fotowoltaicznych na indywi-
dualnych budynkach miesz-
kańców. Zainteresowanie 
projektem jest bardzo duże.

Jak wyjaśnia wójt gminy 
Bestwina Artur Beniowski, 
projekt planowany jest do 
współfinansowania ze środ-
ków unijnych z Regionalne-
go Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na 
lata 2014-2020. – Zorgani-
zowaliśmy spotkanie, aby 
zorientować się, czy miesz-
kańcy w ogóle są zaintereso-
wani tego typu rozwiązaniami 
ogrzewania, korzystnymi dla 
środowiska. Pojawiło się 
kilkadziesiąt osób, codzien-

nie też odbieramy telefony 
kolejnych mieszkańców, 
zamierzających zainstalo-
wać system fotowoltaiczny 
w swoim domu – mówi wójt 
Artur Beniowski.

Według projektu instala-
cje fotowoltaiczne zostaną 
dostosowane indywidualnie 
do budynków mieszkalnych, 

zajmie się tym specjalistycz-
na firma. Możliwe będzie 
dobranie instalacji o mocy 
od 3 do 5 kW. Właściciel 
budynku mieszkalnego po-
kryje tylko 23 proc. całości 
zakupu i instalacji fotowolta-
icznej liczonych w kwotach 
netto (dla budynków o po-
wierzchni użytkowej poni-

żej 300 mkw. tylko 8 proc.), 
reszta zostanie sfinansowana 
z pieniędzy projektu.

Obecnie przyjmowa -
ne są wstępne deklaracje 
udziału w projekcie, na ich 
podstawie przeprowadzone 
zostaną szczegółowe anali-
zy techniczne możliwości 
wykonania instalacji w da-
nym budynku i kwalifika-
cja uczestnika do udziału 
w projekcie. Ze względu 
na terminy oceny wniosku 
o dofinansowanie i niezbędne 
procedury przetargowe, reali-
zacja projektu planowana jest 
na rok 2019.

To już kolejna z inicjatyw 
gminy Bestwina zmierzają-
ca do ograniczenia niskiej 
emisji. Przypomnijmy, że 
wdrażany jest tutaj projekt 
dofinansowania do wymiany 
starych pieców na te spełnia-
jące normy ekologiczne. (Ł)

zmodernizowana 
kanalizacJa poprawi 
bezpieczeństwo

W północnej części miasta Czechowice-Dziedzice, szczególnie narażonej na 

podtopienia przy wzmożonych opadach, trwają prace związane z przebudową 

kanalizacji deszczowej. Projekt ma znacząco poprawić bezpieczeństwo.
– Powodzie i zalania spo-

wodowane przez intensywne 
deszcze, które tak boleśnie 
doświadczyły nas w ostatnich 
latach, sprawiły, że działania, 
mające na celu ochronę miesz-
kańców Czechowic-Dziedzic 
i ich mienia przed niszczy-
cielskim żywiołem, stały się 
jednym z naszych najważniej-
szych priorytetów – podkreśla 
burmistrz Marian Błachut, któ-
ry jest pomysłodawcą nowego 
rozwiązania w północnym re-
jonie miasta.

By poprawić mało wy-
dajny system kanalizacji, 
zdecydowano o zwiększeniu 
przekrojów kanałów w ciągu 
ulicy Traugutta do 1200 mm 
i rozdzieleniu dużej ilości 

wody na różne odcinki no-
wych kanałów, co pozwoli 
zlikwidować tzw. wąskie 
gardła. Powstający tu nowy 
kolektor, zamiast po terenach 
prywatnych posesji – jak 
miało to miejsce dotychczas 
– poprowadzony będzie w do-
godniejszy sposób pod chod-
nikiem wzdłuż ulicy.

Najważniejszym elemen-
tem całego przedsięwzięcia 
jest jednak budowa zupełnie 
nowej, drugiej nitki kanału 
burzowego najkrótszą drogą 
pod ul. Traugutta i przeję-
cie przez nią wody z pobli-
skiego kanału. Jak wyjaśnia 
burmistrz, końcowy efekt 
będzie taki, że woda zosta-
nie odprowadzana równolegle 

dwoma kanałami o średni-
cy 1200 mm. Zważywszy 
na fakt, że dotąd musiał ją 
przejąć jeden kanał, mający 
w dodatku w kilku miejscach 
znaczne zwężenia średnicy, 
wydajność całego systemu 
wzrośnie ponad trzykrotnie. 
Warto dodać, że ten kanał 
zabudowany zostanie już 
w przyszłym roku, podczas 
realizacji drugiego etapu mo-
dernizacji samej ulicy.

–  K i e r u j ę  s i ę  z a s a -
dą, by wody odprowadzać 
w możliwie wielu kierunkach 
i najkrótszą drogą, bo to po-
zwoli uniknąć koncentrowania 
ogromnej ilości wody w jed-
nym miejscu. Taki stan rzeczy 
zawsze bowiem będzie prowa-

dził do dramatycznej sytuacji, 
a tego właśnie chcemy unik-
nąć i raz na zawsze uporać się 
z tym problemem – przyznaje 
burmistrz Czechowic-Dzie-
dzic.

Uporządkowanie i moder-
nizacja kanalizacji w opisywa-
nym rejonie wraz z budową 
drugiego kanału nie zamyka 
zarazem tematu odprowadze-
nia wód deszczowych w tej 
części miasta. Zanim powsta-
nie równoległy kolektor pod 
ul. Traugutta całość wód bę-
dzie musiał nadal odprowa-

dzać obecnie funkcjonujący 
kanał, zaczynający swój bieg 
na tzw. Bachorku. Co prawda 
zlikwidowano już istnieją-
ce na nim przewężenia, ale 
do przebudowania pozostaje 
jeszcze jego wylot, znajdujący 
się przed przepustem pod ul. 
Węglową, gdzie wpada on do 
potoku „Młynówka”. Znajduje 
się tam zwężenie do 800 mm, 
które wymaga likwidacji, by 
całość wykonanych dotąd prac 
na ul. Traugutta miała sens. 
Roboty w tym ważnym miej-
scu zostały już rozpoczęte.

Niewykluczone, że w przy-
szłości powstanie również 
trzecia nitka kolektora pod od-
cinkiem starej ul. Traugutta i ul. 
św. Barbary, dodatkowo odcią-
żająca kanał „Bachorek”. Zda-
niem burmistrza stanowiłaby 
ona swego rodzaju kanał ulgi 
dla bardzo obciążonego, wiją-
cego się przez prywatne posesje 
kanału „Bachorek”. Na wnio-
sek burmistrza prowadzona jest 
aktualnie analiza techniczna ta-
kiego rozwiązania, mająca dać 
odpowiedź, czy pozwolą na to 
warunki w terenie. (M)

mnieJ niskieJ emisJi
Gmina Wilamowice przy-

stąpiła do realizacji Programu 
Ograniczenia Niskiej Emisji. 
Dzięki podjętej inicjatywie jak 
dotąd udało się wymienić 69 
starych pieców węglowych na 
bardziej ekologiczne.

Program, jaki został przyję-
ty przez Radę Miejską w Wila-
mowicach, założono na okres 
trzyletni. W celu ograniczenia 
niskiej emisji zdecydowano 
o dofinansowaniu do wymia-
ny nieekologicznych, starych 
pieców węglowych na kotły 
opalane węglem z załadunkiem 
automatycznym, spełniające 
wymogi 5 klasy wydajności, 
bądź też kotły gazowe.

Już w tym roku zaintereso-
wanie wśród mieszkańców ta-
kim działaniem było znaczne. 
Wstępną chęć przystąpienia 
złożyło przeszło 200 osób, osta-

tecznie po weryfikacji zakwalifi-
kowano do wymiany 69 pieców. 
Mieszkańcy mogli liczyć na do-
finansowanie inwestycji ze środ-
ków Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Katowicach na 
poziomie do 80 procent kosztów 
kwalifikowanych, przy czym 
przyznana kwota nie mogła być 
wyższa niż 6 tys. zł.

Jak zapowiada burmistrz Wi-
lamowic Marian Trela, Program 
Ograniczenia Niskiej Emisji bę-
dzie w gminie kontynuowany. 
– Na każdy rok począwszy od bie-
żącego przewidzieliśmy do wy-
miany nawet setkę pieców, które 
nie spełniają dzisiejszych norm 
ekologicznych. Już teraz możemy 
z dużym prawdopodobieństwem 
założyć, że chętnych w kolejnych 
latach także nie zabraknie – mówi 
burmistrz Trela. (M)

System fotowoltaiczny Sunpower Fronius Hybrid, zamontowany  
w krakowie przez firmę Sun Sol.
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Prace związane z przebudową kanalizacji deszczowej i zwiększeniem jej wydajności w północnej części Czechowic-
Dziedzic prowadzone są obecnie wzdłuż ulicy traugutta.
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region

rowerem wzdłuż Jeziora
Maratoński dystans 42 km ma liczyć ścieżka rowerowa wokół Jeziora Goczałkowickiego. Trwają prace 

projektowe, będące przygotowaniem do pozyskania dofinansowania na inwestycję.

Porozumienie o utworze-
niu ścieżek podpisali przed 
rokiem przedstawiciele sa-
morządów z terenów wokół 
Jeziora Goczałkowickiego, 
a więc trzech powiatów: 
bielskiego, cieszyńskiego 
i pszczyńskiego, oraz gmin: 
Chybie, Czechowice-Dzie-
dzice, Goczałkowice Zdrój, 
Pszczyna i Strumień, a tak-
że Nadleśnictwa Bielsko, 
Uniwersytetu Śląskiego 
i administratora zbiornika – 
Górnośląskiego Przedsiębior-
stwa Wodociągów.

Starostwo w Pszczynie pod-
jęło się roli partnera wiodącego 
całego przedsięwzięcia, GPW 
zadeklarowało pełne wsparcie. 
– Jezioro Goczałkowickie to 
największy akwen w naszym 
regionie. Cały czas stanowi 
ważny element zaopatrzenia 
w wodę mieszkańców woje-
wództwa śląskiego, ale na ile 
to możliwe powinno też służyć 
im do wypoczynku – mówił  
podczas uroczystego podpisa-
nia porozumienia prezes GPW 
Łukasz Czopik.

– Izolowany przez dekady 
akwen stał się naturalnym sie-
dliskiem dla ptactwa wodne-
go, ryb, rzadkiej roślinności, 
w wielu wypadkach chronio-
nej. Nic dziwnego, że stanowi 
miejsce, które odpoczywający 
mieszkańcy województwa 
śląskiego chcą odwiedzać. 
Jako dostawca wody dla dużej 
części naszego regionu przyłą-
czamy się więc do planów sze-
rokiego udostępnienia atrakcji 
jeziora do celów rekreacyjnych 

– wyjaśnia wiceprezes GPW 
Mirosław Szemla, również 
sygnatariusz porozumienia 
o stworzeniu ścieżek rowero-
wych.

Obecnie powstaje doku-
mentacja techniczna trasy, 
wiosną samorządowcy zamie-
rzają wystąpić o dofinansowa-
nie budowy tras rowerowych 
z funduszy transgranicznych. 
Oprócz samych ścieżek, po-
wstaną miejsca odpoczynku 
z punktami sanitarnymi, ław-

kami, elementami małej ar-
chitektury, place zabaw oraz 
tablice informujące o zlokali-
zowanych w pobliżu atrakcjach 
turystycznych. Dodatkowo 
zostaną utworzone wypoży-
czalnie rowerów i punkty ser-
wisowe.

Jako główne założenie 
przyjęto, by trasa przebiega-
ła jak najbliżej zbiornika, po 
terenach należących do skar-
bu państwa, a także, aby była 
jak najbardziej bezpieczna 
dla użytkowników. Dlatego 
jej ślad wyznaczono głównie 
wałami, koroną i dawną tzw. 
drogą technologiczną. Trasa 
ma liczyć 42 kilometry, ścież-
ka będzie miała 2,5 metra 
szerokości, co wystarczy dla 
bezpiecznej jazdy i spacerów.

Tereny wokół zbiornika 
w Goczałkowicach przez pół 
wieku od chwili utworzenia 
były zamknięte dla szerokie-
go grona mieszkańców woje-
wództwa. Swój ośrodek nad 
jeziorem mieli harcerze, nie 
był jednak szerzej wykorzy-
stany.

Przed dziesięciu laty Gór-
nośląskie Przedsiębiorstwo 
Wodociągów, które monitoruje 
zbiornik wraz z urządzeniami 
zapory, zlikwidowało prze-
szkody i bramki na liczącej 
około trzech kilometrów ko-
ronie zapory, udostępniając ją 
spacerującym turystom. Miej-
sce od razu stało się wielką 
atrakcją dla spacerowiczów, 
ale również rowerzystów i rol-
karzy. Kolejnym krokiem było 
dopuszczenie do uprawiania 
sportów wodnych, m.in. że-
glarstwa.

Czy jednak utworzenie 
ścieżek rowerowych wokół 
brzegów, a tym samym sze-
rokie udostępnienie akwenu 
na całej długości jego linii 
brzegowej nie będzie stano-
wiło zagrożenia dla jakości 
wody pitnej, dostarczanej 
milionom mieszkańców wo-
jewództwa śląskiego? – 
Nowoczesne technologie 

pozyskiwania wody pitnej, 
a także tworzenie przez nasze 
Przedsiębiorstwo ujęć w in-
nych miejscach, umożliwiają 
szerokie udostępnienie akwe-
nu dla celów rekreacyjnych 
– wyjaśnia wiceprezes GPW 
Mirosław Szemla.

Obecnie z Jeziora Goczał-
kowickiego GPW pozyskuje 
ok. 10 proc. potrzebnej ilości 
wody. Głównym źródłem jest 
bowiem ujęcie w Kobierni-
cach na Sole. – Jezioro Go-
czałkowickie pozostaje jednak 
ważnym elementem całego 
systemu dostarczania wody. 
Stanowi rezerwuar na okres 
suszy, więcej też wykorzy-
stujemy wody z tego miejsca 
w okresach silnych opadów 
i zwiększonej mętności na in-
nych ujęciach. Duży akwen ko-
rzystnie wpływa na parametry 
fizyczne wody. Jest też pięk-
nym terenem rekreacyjnym – 
dodaje Szemla. (ŁU)

pieniądze na bazę sportową
Dwie nowe hale sportowe po-
wstaną niebawem w powiecie 
bielskim. Jeden z obiektów 
służył będzie Szkole Mistrzo-
stwa Sportowego w Buczko-
wicach, drugi placówkom 
oświatowym w Kozach. 
W pomoc dla zapewnienia 
finansowania dla obu tych 
inwestycji zaangażował się 
poseł Jacek Falfus.

S z k o ł a  s t a c j o n u j ą c a 
w Buczkowicach od dłuższe-
go czasu zmagała się z pro-
blemem braku własnej hali 
sportowej. Trenerzy radzili 
sobie na miarę możliwości, 
realizując część zajęć sporto-
wych na pobliskich obiektach 
Centralnego Ośrodka Sportu 
w Szczyrku. Tu jednak nie 
zawsze mogli w pełni decydo-
wać o tym, kiedy zajęcia się 
odbędą, pierwszeństwo w ko-
rzystaniu z hali mają bowiem 
grupy przebywające w COS.

Pomys ł  budowy ha l i 
z prawdziwego zdarzenia przy 
placówce pojawił się już kilka 
lat temu. Bielskie Starostwo 
Powiatowe, będące dla Szko-
ły Mistrzostwa Sportowego 
organem prowadzącym, nie 

mogło jednak tak kosztownej 
inwestycji zrealizować tylko 
z wykorzystaniem własnych 
środków. – Sprawa niestety 
nie za bardzo szła do przodu. 
A szkoła o takim charakterze 
musi mieć odpowiednie wa-
runki nie tylko do nauki, ale 
przede wszystkim, by bez 
przeszkód podnosić umiejęt-
ności w uprawianych tu dys-
cyplinach sportów zimowych 
– mówi poseł Jacek Falfus, 
który w Ministerstwie Sportu 
i Turystyki skutecznie zabie-
gał o to, aby pozyskać dofi-
nansowanie na budowę tego 
ważnego obiektu.

Jak dodaje poseł Falfus, wi-
ceprzewodniczący Sejmowej 
Komisji Kultury Fizycznej, 
Sportu i Turystyki, w Mini-
sterstwie pozytywnie odnie-
siono się do tego projektu. 
– Szkoła przez lata swojego 
funkcjonowania doczekała się 
absolwentów, którzy odnoszą 
sukcesy. Baza sportowa na 
wysokim poziomie to jednak 
podstawa do dalszego rozwoju 
tej placówki – tłumaczy poseł 
Prawa i Sprawiedliwości.

Umowa na budowę wie-
lofunkcyjnej hali dla SMS 

została zawarta końcem 
września. MSiT przeznaczy 
ostatecznie blisko 70 proc. 
dofinansowania do całości 
inwestycji, czyli kwotę po-
nad 4 mln zł. Obiekt, który 
powstanie tuż obok budynku, 
gdzie odbywają się lekcje, ma 
być oddany do użytku na rok 
szkolny 2019/2020.

Wspomniana hala w Bucz-
kowicach nie jest jedyną, jaka 
w niedalekiej przyszłości po-
wstanie na terenie powiatu 
bielskiego. Dzięki zabiegom 
posła Jacka Falfusa dofinan-
sowanie do budowy pełnowy-
miarowej sali gimnastycznej 
otrzyma również Niepublicz-
na Szkoła Podstawowa im. 
Kardynała Karola Wojtyły 
w Kozach. – To cały zespół 
oświatowy, działają tu także 
klasy gimnazjalne. Biorąc pod 
uwagę, że miejscowość prężnie 
się rozwija i przybywa dzieci, 
poszerzenie bazy sportowej 
staje się koniecznością – wy-
jaśnia poseł PiS.

Sala jest przeznaczona do 
rozgrywania meczów siat-
kówki i piłki ręcznej, boisko 
będzie mieć wymiary 16 na 
24 m. Jej koszt wyliczono na 

1,1 mln zł, z czego dofinanso-
wanie z Ministerstwa wynie-
sie 33 proc. Obiekt powstanie 
w kompleksie szkolnym przy 
ul. Cmentarnej i zgodnie z wa-
runkami przyznania środków 
ma służyć nie tylko tej szkole, 
ale będzie udostępniany także 
w miarę możliwości na zajęcia 
sportowe innym grupom szkol-
nym z placówek oświatowych 
w Kozach.

Informacje o wsparciu 
dla obu placówek przekaza-
ne zostały w siedzibie SMS 
w Buczkowicach we wtorek 3 
października, podczas drugie-

go dnia wizytacji w naszym 
regionie Prezydium Sejmowej 
Komisji Kultury Fizycznej, 
Sportu i Turystyki. W spo-
tkaniu uczestniczyło środo-
wisko sportowe, obecny był 
m.in. sekretarz stanu w Mini-
sterstwie Sportu i Turystyki 
Jarosław Stawiarski. Główny 
punkt pobytu początkiem paź-
dziernika w Beskidach doty-
czył strategii rozwoju Ośrodka 
Przygotowań Olimpijskich 
w Szczyrku, uwzględniającej 
modernizację i budowę no-
wych obiektów sportowych. 
Uczestnicy wizytacji odwie-

dzili m.in. obiekty należące 
do COS-OPO w Szczyrku, 
na czele z nowoczesną koleją 
linową na Skrzyczne, kom-
pleksem skoczni narciarskich 
w Szczyrku, skocznią w Wiśle 
Malince oraz trasami biego-
wymi i strzelnicą biathlonową 
na Kubalonce, które wymaga-
ją gruntownej modernizacji, 
zaplanowanej na kolejne lata. 
– Na podstawie rozmów i wi-
zji lokalnych, jakie się odby-
ły, powstało wiele istotnych 
wniosków na przyszłość, które 
systematycznie będą realizo-
wane – dodaje poseł Falfus. (R)

z prac poselskich
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Porozumienie o utworzeniu ścieżek ze strony GPw podpisali wiceprezes 
Mirosław Szemla i prezes Łukasz Czopik.

Jezioro Goczałkowickie to miejsce o wyjątkowym uroku.

Sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i turystyki Jarosław Stawiarski wraz z posłem Prawa i Sprawiedliwości 
Jackiem Falfusem przekazali podczas spotkania w Buczkowicach dokumenty potwierdzające dofinansowanie mini-
sterialne na budowę sali sportowej w kozach. odebrali je właściciele tutejszej Niepublicznej Szkoły Podstawowej.
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nocna pomoc  
ze zmianami

Od początku października uległy zmianie zasady świadczenia nocnej  

i świątecznej pomocy medycznej. Przybył punkt ambulatoryjny w Jasienicy, 

za to pomoc nie będzie już udzielana w siedzibie Bielskiego Pogotowia 

Ratunkowego przy ul. Emilii Plater.

Jak wyjaśnia s tarosta 
bielski Andrzej Płonka, li-
kwidacja punktu przy Emilii 
Plater wynika ze zmian wpro-
wadzonych nowymi przepi-
sami. Tym samym na terenie 
Bielska będą dwa miejsca 
udzielania nocnej i świą-
tecznej opieki zdrowotnej 
– w Szpitalu Pediatrycznym 
i Szpitalu Wojewódzkim, zaś 
na terenie powiatu do trzech 
istniejących w Szczyrku, Ko-
biernicach i Czechowicach-
-Dziedzicach doszedł czwarty 
– w Jasienicy.

Punkty ambulatoryjne 
działają od poniedziałku 
do piątku, od godz. 18 do 8 
następnego dnia oraz przez 
całą dobę w dniach ustawo-
wo wolnych od pracy. Na 
pomoc mogą liczyć przede 
wszystkim pacjenci w przy-
padku nagłego zachorowania, 
bądź pogorszenia się stanu 
zdrowia oraz gdy zachodzi 
obawa, że oczekiwanie na 
otwarcie przychodni może 
znacząco niekorzystnie wpły-
nąć na stan zdrowia. W przy-
padku nocnej i świątecznej 
pomocy ambulatoryjnej nie 
obowiązuje rejonizacja. (R)

powiat bielski
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nagrody londzina
Już wkrótce odbędzie się coroczna uroczystość wręczenia Nagrody 

Starosty Bielskiego im. Ks. Józefa Londzina. Prezentujemy nominacje  

do nagrody, zgłoszone przez samorządy gminne powiatu bielskiego.

Michał Kobiela z gminy Bestwina. Miesz-
kaniec Kaniowa, miłośnik kultury, pasjonat 
lokalnej historii i tradycji swojego regionu. 
Oddany wskrzeszaniu pamięci ofiar poża-
ru rafinerii w Czechowicach-Dziedzicach 
z roku 1971. Osobiście zgromadził i opra-
cował materiały, a owocem jego prac jest 
album „Tym, którzy odeszli…” Zorganizo-
wał też kilka okolicznościowych wystaw, 
poświęconych tamtym wydarzeniom. Nie-
dawno ukazała się kolejna jego książka 
„Wciąż widzą tamten ogień…”

Jan Cader z gminy Buczkowice. Miesz-
kaniec Godziszki, zaangażowany w pracę 
społeczną. Członek komitetu rozbudowy 
szkoły, przy jego udziale powstało ujęcie 
wody i sieć wodociągowa, działał w ko-
mitecie gazyfikacji i telefonizacji. Pra-
cował w radzie parafialnej, uczestnicząc 
m.in. w budowie nowej plebanii, zakrystii 
i oświetlenia wokół kościoła. Przez 12 lat 
pełnił funkcję radnego gminy, a przez 20 
lat sołtysa. Działał w OSP, gdzie piasto-
wał także funkcję prezesa.

Teatr Muzyczny „Movimento” z Cze-
chowic-Dziedzic. Działa pod kierunkiem 
Barbary Bielaczyc, od ponad 10 lat pro-
mując miasto, krzewiąc kulturę mu-
zyczno-teatralną. Wykonuje muzykę od 
barokowej poprzez operę, operetkę, mu-
sical po utwory rozrywkowe. Movimento 
angażuje się w życie kulturalne miasta, 
bierze czynny udział w koncertach edu-
kacyjnych i charytatywnych w Polsce 
i za granicą.

Edward Pilch z gminy Jasienica. Znany 
przedsiębiorca, społecznik, filantrop, an-
gażuje się w życie lokalnej społeczności. 
Wspiera kluby sportowe, osoby w trudnej 
sytuacji materialnej, pokrzywdzone przez 
los, osoby niepełnosprawne, fundacje, ho-
spicjum, ośrodki uzależnień w Wapienicy 
i Czechowicach, domy opieki społecznej, 
Caritas, Polski Czerwony Krzyż, Towarzy-
stwo im. Brata Alberta, Fundację Nadzieja 
w Bielsku-Białej, Fundację Serce dla Serca, 
akcję „Szlachetna Paczka”.

Zbigniew Putek z gminy Jaworze. 
W 1980 r. aktywnie włączył się w organi-
zowanie NSZZ „Solidarność”. Od 1990 r. 
udziela się w samorządzie lokalnym jako 
radny Rady Gminy Jaworze, także jej wice-
przewodniczący. Sprawuje również funkcję 
wiceprzewodniczącego Społecznej Rady 
SG ZOZ w Jaworzu oraz Zarządu Spółek 
Wodnych Jasienica-Jaworze, także człon-
ka Zarządu Rejonowego Związku Spółek 
Wodnych w Bielsku-Białej. Jest członkiem 
chóru parafialnego i Stowarzyszenia Jawo-
rze Zdrój.

Marek Małecki z gminy Kozy. Filmowiec, 
pasjonat animacji, jego filmy pojawiają się 
na licznych festiwalach, zdobywając na-
grody. Współtworzył „Gazetę Koziańską”, 
następnie biuletyn informacyjny Urzędu 
Gminy Kozy, w 1999 r. przekształcony 
w „Koziańskie Wiadomości”, gdzie przez 

długie lata był redaktorem naczelnym. 
W 1991 r. powołuje i prowadzi kino „Ma-
rzenie”.  Jest współzałożycielem Towarzy-
stwa Miłośników Historii i Zabytków Kóz 
oraz współorganizatorem Izby Historycznej 
im. A. Zubra. Jest także jednym z inicja-
torów powołania Domu Kultury, którym 
kieruje od 1994 r.

Adam Sopiak z gminy Porąbka. Miesz-
kaniec Kobiernic, ceniony przedsiębiorca, 
społecznik na rzecz swojego sołectwa. 
Od 40 lat prezes OSP, inicjator powstania 
Komisariatu Policji i Oddziału Bielskiego 
Pogotowia Ratunkowego oraz Zespołu 
Ratownictwa Drogowego przy OSP, 
współzałożyciel Klubu Honorowych 
Dawców Krwi przy OSP. Zaangażowany 
w budowę remizy, przedszkola i szkol-
nego boiska sportowego oraz kościoła. 
Jego niekwestionowanym osiągnięciem 
jest stworzenie systemu ratownictwa me-
dycznego i drogowego w ramach struk-
tury OSP Kobiernice. Wieloletni radny 
Rady Gminy Porąbka.

Józef Przybyła ze Szczyrku. Narciarz 
alpejski, wielokrotny mistrz i wicemistrz 
Polski. Od 1983 r. działacz sportowy w klu-
bach LKS Skrzyczne, a następnie Sokół 
Szczyrk, gdzie pełnił funkcję kierownika 
sekcji narciarskiej, a następnie wiceprezesa. 
Od 1986 r. sędzia narciarski. Był radnym 
i członkiem Zarządu Miasta. W 1998 r. 
założył UKS Orlik Sokół, w którym pia-
stował funkcję prezesa i szkoleniowca, 
z jego inicjatywy utworzono Narciarską 
Ligę Szkolną, organizuje obozy dla dzie-
ci. W 1993 r. założył i prowadzi do dzisiaj 
klub AA „Sokół”.

Antoni Mleczko z gminy Wilamowice. 
Prowadzi działalność ogrodniczą, był jed-
nym z organizatorów NSZZ Solidarność 
Rolników Indywidualnych w wojewódz-
twie bielskim. Internowany, następnie 
więziony. Podjął inicjatywę wybudowa-
nia statuy Matki Bożej Częstochowskiej. 
Zaangażował się w działalność Ruchu 
Światło – Domowy Kościół dla Rodzin. 
Był członkiem Rady Duszpasterskiej przy 
Kurii Archidiecezji Krakowskiej oraz 
czynnym uczestnikiem Akcji Katolickiej. 
Był też radnym Rady Miejskiej. Działacz 
charytatywny, wspierający rodziny w trud-
nej sytuacji materialnej. Propaguje zdrową 
żywność, jest też członkiem klubu Aktyw-
ny Senior.

Stanisław Kwaśny z gminy Wilkowice. 
Charyzmatyczny rzeźbiarz ludowy, uzna-
ny w regionie, kraju i za granicą artysta 
ludowy. Od 1993 r. stworzył ponad 5000 
rzeźb. W swojej twórczości nawiązuje do 
tradycyjnych motywów rzeźby ludowej. 
W jego dorobku dominuje tematyka sa-
kralna, wykonuje też rzeźby fantazyjne. 
Zyskał także uznanie za rzeźby w kamie-
niu oraz rekwizyty obrzędowe. Prowadzi 
warsztaty rzeźbiarskie, współpracuje 
z młodzieżą. Jest laureatem Nagrody im. 
Oskara Kolberga.

życzenia dla nauczycieli
Z okazji Dnia Edukacji Naro-
dowej starosta bielski Andrzej 
Płonka wręczył akty nadania 
stopnia nauczyciela miano-
wanego nauczycielom szkół 
podlegających Starostwu Po-
wiatowemu.

Nominacje otrzymali Sła-
womir Hankus, Karolina Iwan, 
Anna Stokłosa i Małgorzata 
Kruzel, cała czwórka złożyła 
uroczyste ślubowanie. Był to 
najbardziej wzruszający mo-
ment uroczystości w Starostwie 
Powiatowym z okazji Dnia Edu-
kacji Narodowej.

Starosta Andrzej Płonka 
wręczył też nagrody i wyróż-
nienia najlepszym nauczycie-
lom powiatowego szkolnictwa. 
Wraz z m.in. członkami Zarzą-
du Powiatu oraz przewodni-
czącym Rady Powiatu Janem 
Borowskim, złożył wszystkim 
nauczycielom wiele życzeń, 
dziękując im za ich pracę.

– Nasze szkoły mimo po-
głębiającego się niżu demo-
graficznego działają dobrze, 
kształcą młodzież w potrzebnych 
na rynku pracy zawodach i przy-
gotowują uczniów do dorosłego 
życia. Dbamy o stan placówek 

oświatowych, które z każdym ro-
kiem są lepiej przystosowane do 
wyzwań nowoczesnej edukacji. 
Ale to przede wszystkim nauczy-
cielom zawdzięczamy wysoki 
poziom naszych szkół – mówi 
starosta Andrzej Płonka. (aM)

wzruszającym momentem było ślubowanie i wręczenie aktów nadania stopnia 
nauczyciela mianowanego czterem nauczycielom powiatowych placówek.
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andrzeJ płonka,
starosta bielski:

wprowadzone nowe przepisy zmieni-
ły dotychczasowy model świadczenia 
pomocy, przede wszystkim musieliśmy 
zlikwidować dobrze funkcjonujący punkt 
przy Emilii Plater. Szkoda, bo od wielu 
lat podlegające Starostwu Powiatowe-
mu Bielskie Pogotowie Ratunkowe roz-
wijało pomoc ambulatoryjną, udzielaną 
w nocy i w dni świąteczne potrzebującym tego mieszkańcom. Sieć 
opieki stopniowo się rozrastała, od października przy wsparciu gminy 
Jasienicy także przy tamtejszej przychodni został uruchomiony punkt 
ambulatoryjny, czwarty w naszym powiecie.
Być może w przypadku innych regionów obecne przepisy przyniosą 
korzystne zmiany dla pacjentów. obawiam się jednak, że w naszym 
powiecie te narzucone rozwiązania spowodują wydłużenie czasu 
udzielenia pomocy medycznej pacjentom.

Czwarty punkt ambulatoryjny w powiecie bielskim od miesiąca działa w 
ośrodku zdrowia w Jasienicy.
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gmina bestwina

docenieni pedagodzy
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej wójt gminy Bestwina Artur Beniowski wręczył nagrody najlepszym 

pracownikom oświaty.

Z okazji Dnia Edukacji 
Narodowej, w czwartek 12 
października, w sali sesyjnej 
Urzędu Gminy Bestwina wójt 
Artur Beniowski wręczył na-
grody dla zasłużonych pracow-
ników oświaty. Otrzymały je 
w tym roku tylko panie, zarów-
no nauczycielki: Małgorzata 
Zawiła, Katarzyna Krywult, 
Celina Gonet, Jolanta Kuczyń-
ska, Barbara Wisła, Jolanta 
Wojtyła-Staszek, a także dy-

rektorki szkół: Danuta Tekieli-
-Herman, Urszula Kal, Agata 
Rak. W spotkaniu uczestniczył 
także sekretarz gminy Arka-
diusz Maj.

Uroczyste wręczenie na-
gród wójta było częścią spo-
tkania z nauczycielami przy 
kawie i ciastku. – Wręczenie 
nagród to forma podziękowa-
nia za trud i zaangażowanie, 
z jakim nauczyciele naszych 
placówek oświatowych kształ-

cą najmłodszych obywateli. To 
także zachęta do dalszej pracy 
i zdobywania kolejnych wy-
różnień – mówi wójt Artur Be-
niowski.

Dodaje, że podczas spo-
tkania ma okazję do rozmów 
z nauczycielami, wysłuchania 
ich opinii na temat funkcjono-
wania oświaty i propozycji. 
– W naszej gminie zawsze 
przywiązywaliśmy dużą wagę 
do oświaty, zarówno do two-

rzenia właściwych warunków 
dla nauczania, jak i poziomu 
przekazywanej wiedzy – za-
znacza wójt, przypominając 
m.in. o inwestycjach, jakie 
w czasie wakacji zostały pod-
jęte z budżetu gminy, aby przy-
gotować szkoły i przedszkola 
do nowych potrzeb, związa-
nych tak z reformą oświaty, 
jak również przybywaniem 
nowych roczników przedszkol-
nych i szkolnych. (Ł)

znowu pierwsi
Strażacy z OSP Bestwina 
wygrali VIII Międzynaro-
dowe Maltańsko-Strażac-
kie Manewry Ratownicze 
w Międzybrodziu Żywiec-
kim.

W zawodach o między-
narodowej już randze wzięła 
udział drużyna z OSP Be-
stwina w składzie: Mateusz 
Kubik, Marta Gandor, Jakub 
Furczyk i Patrycja Kraus.

Dla uczestników przygo-
towano dwa zadania nocne 
oraz sześć dziennych. Mu-
sieli m.in. udzielić pomocy 
sześciu ofiarom wypadku 
samochodowego i wprowa-
dzić procedury dla wypadku 
masowego. Ciekawym za-
daniem było również wcie-
lenie się w rolę operatora 
numeru 112 oraz telefonicz-
ne udzielenie osobie bez 
przeszkolenia medycznego 
fachowego instruktażu ba-
dania osoby nieprzytomnej 
i prowadzenia reanimacji 
do czasu przybycia zespołu 
ratownictwa medycznego. 
Należało też pomóc para-
lotniarzowi, który spadł ze 
znacznej wysokości na Gó-
rze Żar, pracownikowi elek-

trowni z amputowaną nogą, 
czy poszkodowanej osobie 
głuchej, chorującej na prze-
wlekłą obturacyjną chorobę 
płuc, która doznaje napadu 
duszności, oraz niemowlę-
ciu, które podczas pobytu 
ratowników w karczmie zo-
staje poparzone.

Zawody, trwające od 29 
września do 1 października, 
zorganizowała Maltańska 
Służba Medyczna Oddział 
Kęty. Wzięło w nich udział 
16 drużyn. (R)

z biegiem wisły  
na Finiszu

Trzy gimnazjalne klasy 
zakończyły niezwykły pro-
jekt „Z biegiem Wisły”, po-
znając przepływającą przez 
gminę rzekę od jej źródeł aż 
po ujście.

Projekt trwający przez 
rok, rozpoczęty we wrze-
śniu ub.roku, przeprowa-
dzili uczniowie trzech klas 
trzecich z gimnazjum Jana 
Pawła II w Bestwinie. Oka-
zją do tego był ogłoszony 
ogólnopolski Rok Rzeki 
Wisły. Gimnazjaliści po-
znawanie królowej polskich 
rzek zaczęli od własnej gmi-
ny, której obrzeżami Wisła 
przepływa. Jaki wpływ na 
życie tutejszych mieszkań-
ców miała rzeka Wisła, 
uczniowie sprawdzili w Mu-
zeum Regionalnym im. ks. 
Zygmunta Bubaka, gdzie 
kustosz Andrzej Wojtyła 
zapoznał ich m.in. z historią 
polskiego karpia.

Jeszcze w październiku 
2016 r. klasy wyjechały do 
Wisły, gdzie pod Baranią 
Górą rzeka Wisła bierze 
swój początek. Do Wisły 
powrócono także zimą. 
Trasa wędrówek trzeciokla-
sistów objęła również kró-
lewski Kraków z Tyńcem, 
a także Trójmia sto, gdzie 

Wisła wpływa do Zatoki 
Gdańskiej. W czasie trwa-
nia projektu gimnazjaliści 
dokumentowali to, czego 
o Wiśle się dowiedzieli: 
kręcili filmy, fotografowa-
li, pisali scenariusze, plany 
i sprawozdania, liczyli, tań-
czyli i śpiewali, wyplatali 
i konstruowali, budowali 
makiety, poznawali faunę 
i florę regionu, wydali też 
specjalny, okolicznościowy 
biuletyn. Założenia projektu 
były realizowane prawie na 
każdym szkolnym przed-
miocie.

W podsumowaniu pro-
jektu wziął udział wójt 
gminy Bestwina Artur Be-
niowski, który objął nad 
nim honorowy patronat. – 
Jako gmina wsparliśmy fi-
nansowo projekt uczniów, 
założenia były bowiem 
bardzo ciekawe. Pozwala-
ły młodym mieszkańcom 
naszej gminy poznać rolę 
rzeki, także udział nasze-
go regionu w jej historii 
i gospodarce. Bardzo duże 
wrażenie wywarło na mnie 
to, w jaki sposób uczniowie 
do projektu podeszli, jak się 
w niego zaangażowali i jakie 
po nim zostawiają prace – 
mówi Artur Beniowski. (UGB)
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Uczniowie w różnorodny sposób podsumowali realizację projektu  
„Z biegiem wisły”.

malarstwo  
w muzeum regionalnym

W bestwińskim Muzeum 
Regionalnym otwarto wy-
stawę prac Iwony Szymczyk 
„Nowy Świat”.

Na wystawie malarka 
prezentuje wielokolorowe 
obrazy. Przy okazji werni-
sażu przedstawiła efekty, 
tworzonego wspólnie z Anną 
Wróbel, projektu „Ekscen-
tryczna i Romantyczna”, 
który polega na przenoszeniu 
dzieł malarskich na ubrania. 
W ten sposób Iwona Szym-
czyk chce utrwalić ulubione 

motywy malarskie na tkani-
nach.

Malarka ma swoją pra-
cownię na bielskich Złotych 
Łanach, gdzie tworzy dzieła 
o żywych kolorach, inspiro-
wane głównie przyrodą. Jed-
no z nich zostało wyróżnione 
w prestiżowym Konkursie 
Malarstwa Nieprofesjonalne-
go im. Ignacego Bieńka. Au-
torka przyznaje, że nie lubi 
pędzli, a do nanoszenia farb 
na płótno najczęściej używa 
szpachli i palców. (UGB)
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Zwycięska drużyna ratownicza z oSP Bestwina w trakcie jednej z konkurencji, rozegranych na Górze Żar.

artur beniowski,  
wójt gminy Bestwina:

to kolejny sukces naszych strażaków w 
zawodach, w których należy wykazać się 
znajomością udzielania pomocy medycz-
nej. warto podkreślić, że nasi druhowie z 
oSP Bestwina okazali się lepsi od wielu 
zawodowych załóg ratowników medycz-
nych, co szczególnie dobrze świadczy o 
przygotowaniu naszej kadry.
Mimo tego, że nasi strażacy przyzwyczaili już do odnoszonych sukcesów, 
to cały czas sprawiają one naszej społeczności wielką radość. Nie jest to 
bowiem jedna grupa, która odnosi sukcesy w jednej tylko konkurencji. 
Bardzo dobrze wypadają zarówno drużyny, startujące w zawodach 
typowo ratowniczo-gaśniczych, jak i w ratownictwie medycznym, czy 
wodnym.
Dobre przeszkolenie straży przekłada się na poczucie naszego bezpie-
czeństwa, za co wszystkim strażakom jesteśmy wdzięczni.
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wręczenie nagród wójta gminy Bestwina było częścią spotkania z nauczycielkami i dyrektorkami gminnych szkół.
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gmina cZecHowice-dZiedZice

nowoczesna komunikacJa
Cztery autobusy Solaris Urbino 12 czwartej generacji wzbogaciły flotę Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach.  

Pod koniec zimy dołączą do niej kolejne nowoczesne pojazdy z napędem hybrydowym.

Od połowy września pa-
sażerowie, korzystający z ko-
munikacji na terenie gminy 
Czechowice-Dziedzice, mogą 
przemieszczać się nowymi 
autobusami, jakie dostarczyła 
firma Solaris. – Zakup czterech 
nowoczesnych autobusów to 
wyraz wagi, jaką zarówno 
Przedsiębiorstwo Komunika-
cji Miejskiej, jak i sama gmina, 
przywiązują do bezpieczeń-
stwa oraz komfortu pasażerów 
korzystających z usług naszego 
przewoźnika – zauważa bur-
mistrz Marian Błachut.

Nowoczesne autobusy So-
laris Urbino 12 wyposażone 
są w klimatyzację, zarówno 
kabiny kierowcy, jak i prze-

strzeni pasażerskiej. Posia-
dają też blokadę alkoholową. 
Podstawowym zadaniem tego 
systemu jest wymuszenie te-
stu trzeźwości kierowcy przed 
uruchomieniem silnika. Można 
też zaprogramować przeprowa-
dzenie wyrywkowych testów 
trzeźwości na trasie.

Czechowicki tabor nieba-
wem wzbogaci się o kolej-
ne pojazdy. Trzy autobusy 
hybrydowe Solaris Urbino 
12 Hybrid – pierwsze takie 
przeznaczone na użytkowa-
nie przez PKM – mają zostać 
dostarczone do Czechowic-
-Dziedzic na przełomie lute-
go i marca 2018 roku. Dzięki 
realizacji projektu liczący 

obecnie 18 autobusów tabor 
przewoźnika zyska w krót-
kim czasie w sumie siedem 
bardzo nowoczesnych pojaz-
dów. Nowe autobusy zastą-
pią starsze, wycofywane już 
z eksploatacji. Jak podkreśla 
burmistrz Marian Błachut, So-
laris to marka, która w gmi-
nie zyskała renomę i dobrze 
sprawdziła się w ciągu wielu 
lat eksploatacji.

Pojazdy wyposażone będą 
w szeregowy system hybry-
dowy HybriDrive amery-
kańskiego producenta BAE 
Systems. W rozwiązaniu tym 
silnik elektryczny zasilany jest 
energią elektryczną z maga-
zynu energii. Ekologiczny i w 
części elektryczny napęd po-
zwala na znaczące obniżenie 
zużycia paliwa i poziomu emi-
sji szkodliwych substancji do 
atmosfery. Autobusy hybry-
dowe wyposażone będą poza 
tym w system, który wyłącza 
pracę silnika spalinowego 
podczas postoju na przystan-
ku oraz umożliwia odjechanie 
z przystanku w trybie bezemi-
syjnym, a także dodatkowo 
wyłączający pracę silnika 
spalinowego już podczas 
podjeżdżania autobusu do 
przystanku. Dzięki tym roz-
wiązaniom autobus, według 
przeprowadzonych testów, 

jest w stanie zaoszczędzić do 
20 proc. paliwa potrzebnego 
w podobnym pojeździe z kon-
wencjonalnym napędem.

Warto dodać, że nowe cze-
chowickie pojazdy, prócz wy-
trzymałej konstrukcji ze stali 
nierdzewnej odpornej na ko-
rozję, klimatyzacji oraz blo-
kady alkoholowej, posiadają 
na wyposażeniu ładowarki 
USB z podświetlaniem LED, 
które umożliwiają pasażerom 
ładowanie urządzeń elektro-
nicznych. Jest w nich ponad-
to m.in. monitoring wizyjny 

z wysokiej jakości kamerami, 
kasowniki wielofunkcyjne 
z możliwością kasowania tra-
dycyjnego biletu papierowe-
go, jak i obsługi płatności za 
przejazd kartą zbliżeniową, 
system detekcji i gaszenia 
pożaru w komorze silnika, 
tablice zewnętrzne LED 
i monitor LCD wewnątrz 
pojazdu, system zapowiedzi 
głosowych i zliczania pasa-
żerów, szyby o znacznym 
przyciemnieniu, router WiFi 
z dostępem do bezpłatnego 
Internetu, a nawet przyjazny 

kącik wewnątrz autobusu dla 
matki z dzieckiem.

Zakup nowych autobusów 
to część projektu „Przyjazna 
Komunikacja w Czechowi-
cach-Dziedzicach”, realizo-
wanego przez PKM w ramach 
Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Śląskiego na lata 2014-2020. 
W ramach projektu czecho-
wickie przedsiębiorstwo apli-
kowało o kwotę przeszło 7,3 
mln zł, stanowiącą 85-procen-
towe dofinansowanie całości 
zadania. (M)

naJlepsi w woJewództwie
W prestiżowym rankingu 

profesora Eugeniusza Sobcza-
ka gmina Czechowice-Dzie-
dzice zajęła pierwsze miejsce 
w Rankingu Zrównoważonego 
Rozwoju Jednostek Samorządu 
Terytorialnego Województwa 
Śląskiego za rok 2016 w kate-
gorii gmin miejsko-wiejskich.

Dyplom dla najlepszej gminy 
województwa w regionalnej edy-
cji ogólnopolskiego zestawienia 
burmistrz Marian Błachut ode-
brał podczas uroczystości, która 
odbyła się we wtorek 26 wrze-
śnia w Szczyrku. Prezentacja 
laureatów konkursu i wręczenie 
dyplomów najlepszym gminom 
w poszczególnych kategoriach 
były częścią dwudniowego semi-
narium dla przedstawicieli jed-
nostek samorządu terytorialnego.

Twórcą Rankingu Zrówno-
ważonego Rozwoju Jednostek 
Samorządu Terytorialnego jest 
prof. dr hab. Eugeniusz Sobczak, 
wykładowca na Wydziale Ad-
ministracji i Nauk Społecznych 
Politechniki Warszawskiej. Jego 

celem jest monitorowanie zróż-
nicowanego rozwoju społecz-
no-ekonomicznego wszystkich 
gmin i regionów oraz promocja 
dobrych praktyk na bazie opra-
cowanych wzorców.

Ranking najdynamiczniej 
rozwijających się gmin w Pol-
sce tworzony jest w oparciu o 16 
zmiennych. Metodyka obejmu-
je trzy obszary ważne z punktu 
widzenia rozwoju zrównoważo-
nego – gospodarczy, społeczny 
i ochronę środowiska natural-
nego. Drugim kryterium dobo-
ru wskaźników jest dostępność 
danych w bazach Głównego 
Urzędu Statystycznego oraz 
zgodność z polityką struktural-
ną Unii Europejskiej. Analiza 
powyższych danych dotyczą-
cych gmin w Polsce pozwala 
na wyłonienie najdynamicz-
niej rozwijających się jedno-
stek samorządu terytorialnego 
w czterech kategoriach: gmin 
miejskich, gmin miejsko-wiej-
skich, gmin wiejskich oraz miast 
na prawach powiatu. (R)

Jesień dla seniorów
Bogatą ofertę z myślą o seniorach 
przygotowała wczesną jesienią gmi-
na Czechowice-Dziedzice. Objęła 
ona szereg ciekawych wydarzeń, 
aktywizujących tę grupę mieszkań-
ców miasta.

Inicjatywę stworzenia specjalnej 
oferty dla seniorów podjęła Gminna 
Rada Seniorów. Wychodząc naprze-
ciw takiemu zapotrzebowaniu gmina 
zorganizowała cykl wydarzeń, które 
następnie zrealizowano w okresie 
między 11 września a 2 październi-
ka. Seniorzy mieli okazję obejrzeć 
trzy seanse filmowe w ramach Fil-
mowego Klubu Seniora. Uczestni-
czyli również w warsztatach „60+ 
bezpiecznie w ruchu drogowym”, 
wyjeździe do zamków w Trenczynie 
i Bojnicach na Słowacji, wernisażu 
wystawy Katarzyny Majdak, pre-
zentującej fotografie kolekcji lamp 
Janusza Chmielniaka, oraz spotkaniu 
„Aktywni, sprawni i zdrowi w każ-
dym wieku”.

Z myślą o czechowickich seniorach 
zorganizowano także turnieje sza-

chów, kręgli oraz tenisa stołowego, 
zajęcia nordic walking dla początku-
jących. Z kolei NZOZ „Salus” przy-
gotował dzień otwarty, obejmujący 
prezentację sprzętu rehabilitacyjnego 
oraz porady lekarskie i badania słu-
chu. Seniorzy mogli również zapisać 
się do Akademii Pięknego Czasu. 
W przygotowaniu tak ciekawej i zróż-
nicowanej tematycznie oferty dla 
czechowickich seniorów brały udział 
ponadto Miejska Biblioteka Publicz-
na, Miejski Dom Kultury, Ośrodek 
Pomocy Społecznej, Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji, Stowarzyszenie 
Emerytów i Rencistów „Aktywni”, 

Polski Związek Emerytów, Rencistów 
i Inwalidów oraz Wydział Promocji 
Urzędu Miejskiego w Czechowicach-
-Dziedzicach.

Przedsięwzięcie zwieńczone zosta-
ło uroczyście 5 października podczas 
Gminnego Dnia Seniora. Spotkanie 
w czechowickim Dworku Eureka 
zgromadziło blisko 250 uczestników, 
w tym reprezentantów wszystkich or-
ganizacji senioralnych, działających 
na terenie gminy. Wydarzenie to było 
doskonałą okazją do podsumowania 
wrześniowych turniejów. Puchary 
i pamiątkowe dyplomy seniorom 
wręczyli burmistrz miasta Marian 
Błachut oraz przewodniczący Gmin-
nej Rady Seniorów Edward Lesiewicz. 
Wszyscy obecni wysłuchali również 
interesującego wykładu na temat ak-
tywności fizycznej osób w podeszłym 
wieku, który wygłosiła Izabela Zając-
-Gawlak, adiunkt w AWF Katowice. 
Przez cały czas dostępna była ekspo-
zycja prac artystycznych, wykona-
nych przez czechowickich seniorów. 
Obchody Gminnego Dnia Seniora 
zakończył występ Movimento Plus, 
działającego w ramach Czechowic-
kiego Teatru Muzycznego Movimento 
pod kierunkiem Barbary Bielaczyc. (R)
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Zanim klucze do nowych autobusów trafiły w ręce kierowców czechowickiego PkM, symbolicznego ich przeka-
zania na ręce burmistrza Mariana Błachuta dokonał Rafał Zajas, dyrektor ds. sprzedaży Solaris Bus & Coach Sa.

Cztery nowoczesne autobusy Solaris Urbino 12 wzmocniły flotę Przedsię-
biorstwa komunikacji Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach.
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sukces Jasieniczanki w koszęcinie

Drugi rok z rzędu Zespół 
Regionalny „Jasieniczanka” 
zdobył główną nagrodę Eu-
ropejskiego Konkursu „Roz-
śpiewany Śląsk”, jaki odbywa 
się w Koszęcinie, w siedzibie 
Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”.

Jasieniczanka wzięła udział 
w IV Europejskim Konkursie 
„Rozśpiewany Śląsk”, jaki 
odbył się w poniedziałek 25 

września. Przygotowane pieśni 
zespół wykonał w ściśle okre-
ślonym regulaminowym czasie, 
jury oceniło występ najwy-
żej, przyznając Jasieniczance 
I miejsce. Jedną z nagród jest 
udział zespołu w trzydniowych 
warsztatach artystycznych.

Przypomnijmy, w ub.ro-
ku zespół z Jasienicy również 
wygrał konkurs, organizowany 

w Koszęcinie. Konkursowe 
występy zostały połączone z ob-
chodami 98. rocznicy urodzin 
Stanisława Hadyny, założy-
ciela i długoletniego dyrektora 
Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”. 
Warto nadmienić, że zespół 
„Jasieniczanka” w swoim re-
pertuarze również ma utwory 
Hadyny, m.in. „Ondraszek”, 
czy „Hej, tam w dolinie”. (UGJ)

gmina jasienica

więceJ na szkoły
O 1,2 mln zł więcej, niż planowano, dostaną  

w tym roku gminne placówki oświatowe, przede 

wszystkim na dostosowanie do wymogów 

reformy. Po raz pierwszy w historii Gminy 

Jasienica budżet przekroczył 100 mln zł.

Na wniosek wójta Janusza 
Pierzyny radni na dodatkowe 
wydatki, związane z funkcjo-
nowaniem szkół, przeznaczyli 
1,2 mln zł. – Nasze placówki 
zostały przygotowane na po-
ziomie pozwalającym pro-
wadzić normalną edukację, 
wynikającą ze zmian, związa-
nych z reformą oświaty. Ale 
ponosimy z tego tytułu ogrom-
ne koszty – mówił wójt Janusz 
Pierzyna. To koszty wdrożenia 
reformy oświaty, likwidującej 
gimnazja i wydłużające naukę 
w szkołach podstawowych 
o siódmą (w tym roku) i ósmą 
klasę (w kolejnych).

Jak wyjaśnił wójt, na te-
goroczne bieżące remonty 
w placówkach oświatowych 
zaplanowano wydać 250 tys. 
zł, kolejne 300 tys. zł na ten 
cel placówki przeznaczy-
ły, oszczędzając na innych 

wydatkach. Dalej jednak 
do zbilansowania tego roku 
w oświacie brakuje właśnie 
co najmniej 1,2 mln zł.

Urszula Bujok, dyrektor 
Gminnego Zespołu Obsługi 
Szkół i Przedszkoli, infor-
muje, że, aby dostosować 
placówki do nauki siódmo-
klasistów należało – poza 
bieżącymi remontami – do-
konać adaptacji, m.in. szkol-
nych sanitariatów i pracowni 
chemicznych i fizycznych. 
Należało też kupić dodatkowe 
wyposażenie, meble, szafki, 
pomoce dydaktyczne.

Wśród tegorocznych wy-
datków oświatowych znajdą 
się także m.in. koszty od-
praw dla nauczycieli, choć 
jak podkreśla Urszula Bujok, 
żaden nauczyciel nie został 
zwolniony. – Łącznie przy-
było 5 dodatkowych etatów, 

wśród nich są nauczyciele 
wspomagający, jacy zgodnie 
z nowymi przepisami, są po-
trzebni przy edukacji uczniów 
niepełnosprawnych – mówi 
dyrektor Bujok.

– To nie koniec naszych 
wydatków w oświatę po li-
kwidacji gimnazjów i wy-
dłużeniu nauki w szkołach 
podstawowych. Najgorsze, 
że nie ma żadnej pewności, 
czy nasze koszty zostaną 
zrekompensowane przez 
Ministerstwo Edukacji Na-
rodowej – dodawał wójt. 

Przypomniał, że na rozbu-
dowę szkoły w Międzyrze-
czu Górnym o cztery klasy 
lekcyjne zarezerwowano 3 
mln zł, jego zdaniem trzeba 
też jak najszybciej pomyśleć 
o inwestycjach w kolejnych 
placówkach oświatowych 
w najbliższych latach, przede 
wszystkim rozbudowie szkoły 
w Świętoszówce.

Jak zaznaczył wójt, nowe 
wydatki oznaczają, że po raz 
pierwszy w historii Gmina Ja-
sienica ma roczny budżet prze-
kraczający 100 mln zł. (UGJ)

nagrody wóJta otrzymało:
16 nauczycieli szkół podstawowych i zespołów szkolno-

przedszkolnych
5  nauczycieli dotychczasowych gimnazjów
7  dyrektorów szkół i przedszkoli
3  dyrektorów gimnazjów za całokształt pracy dydaktyczno-

wychowawczej na stanowisku dyrektora gimnazjum

nagrody dla nauczycieli

wójt Janusz Pierzyna z okazji Święta Edukacji Narodowej nagrodził w 
czwartek 12 października 31 najlepszych nauczycieli i dyrektorów szkół 
ze wszystkich placówek oświatowych gminy Jasienica. Przed gośćmi uro-
czystości wystąpiły dzieci z Przedszkola w Jasienicy, zespół wokalny pod 
kierunkiem Piotra Morawskiego oraz zespół w strojach ludowych pod 
kierunkiem Stanisława Urbana. (R)

Janusz pierzyna,
wójt gminy Jasienica:

Dla wszystkich osób, które stykają 
się z oświatą, współpracują ze szko-
łami, także dla samorządów, Dzień 
Edukacji Narodowej to okazja, aby 
wyrazić nauczycielom szacunek za 
ich pracę i podziękować za trud, 
wkładany w wykształcenie młode-
go pokolenia. w tym roku podziękowaliśmy zwłaszcza tym oso-
bom, które były związane z likwidowanymi gimnazjami i przez te 
wszystkie lata tworzyły ich wartość i utrzymywały wysoki poziom 
nauki.
Jako samorząd przeznaczamy co roku kilkadziesiąt milionów zło-
tych na oświatę. w związku z reformą i wprowadzeniem dłuższej 
edukacji w szkołach podstawowych czekają nas kolejne wielo-
milionowe wydatki na rozbudowę szkół. Gmina Jasienica będzie 
podejmować wysiłki, aby w ciągu najbliższych lat wszystkie pla-
cówki doprowadzić do takiego stanu, by kształcenie odbywało się 
bez żadnych przeszkód w przestronnych i dobrze wyposażonych 
salach. Robimy wszystko, aby pod względem przygotowania lokali 
i sprzętu edukacja w naszych szkołach była na jak najwyższym 
poziomie, choć nie jesteśmy w stanie zrobić tego w ciągu kilku 
najbliższych miesięcy.

remonty z puli powodzioweJ
Promesy na remonty 
dwóch dróg, uszkodzonych 
przez powodzie sprzed 
kilku lat, pozyskał z fun-
duszy rządowych wójt Ja-
nusz Pierzyna.

Dofinansowanie z Mini-
sterstwa Spraw Wewnętrz-
nych  i  Admin i s t r ac j i 
otrzymała ul. Tulipanów 
w Jasienicy na Farzynie 
oraz św. Melchiora Gro-
dzieckiego w Iłownicy. Są 
to tzw. promesy, a więc 
pieniądze z puli na usuwa-
nie skutków klęsk żywioło-
wych. Przypomnijmy, drogi 
w czasie ulewnych deszczy 
w czerwcu 2013 r. zosta-
ły zniszczone, uszkodzona 
była nawierzchnia, asfalt zo-
stał wymyty, w niektórych 
miejscach popękał, woda 
wypłukała też pobocza dróg.

Na naprawę ul. Tulipa-
nów w Jasienicy MSWiA 

przeznaczyło ponad 464 tys. 
zł. To maksymalna kwota, 
jaką na naprawę drogi może 
wydać Gmina Jasienica, ale 
nie może ona przekroczyć 
80 proc. łącznej ceny na-
praw. Na przeprowadzenie 
inwestycji został przepro-
wadzony przetarg, łączny 
koszt wyniesie ponad 577,5 
tys. zł, co znaczy, że z pie-
niędzy z promesy zostanie 
wykorzystanych 462 tys. 
zł. Inwestycja obejmie od-
cinek o długości 875 m od 
skrzyżowania z ul. Zawil-
ców w Jasienicy do granicy 
z Jaworzem. Zgodnie z pro-
jektem prace mają polegać 
na sfrezowaniu warstwy 
starego asfaltu, sprofilowa-
niu i stabilizacji podłoża, 
położeniu nakładki asfal-
towej w dwóch warstwach 
oraz wykonaniu poboczy. 
Droga ma być gotowa do 
końca roku.

Z kolei  w ostatnich 
dniach wójt Janusz Pie-
rzyna pozyskał ponad 620 
tys. zł na naprawę odcinka 
o długości ok. 1 km na ul. 
św. Melchiora Grodziec-
kiego w Iłownicy. Został 
już ogłoszony przetarg na 
wykonanie tego zadania.

– Co roku występujemy 
do różnych instytucji o dofi-
nansowanie naszych inwesty-
cji drogowych. W tym roku 
również staraliśmy się o przy-
znanie dotacji na usunięcie 
skutków klęsk żywiołowych, 
jakie nawiedziły naszą gmi-
nę w ostatnich latach. Takie 
finansowe wsparcie pozwoli 
nam na powiększenie skali in-
westycji drogowych w naszej 
gminie, bo dzięki nim zapla-
nowane wcześniej kwoty mo-
żemy przeznaczyć na remonty 
w innych miejscach  – wyja-
śnia wójt Jasienicy Janusz 
Pierzyna. (UGJ)
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Filmowe wspomnienie wakacJi
Filmy różnych gatunków 

i dla każdego można było obej-
rzeć podczas trzeciej edycji 
„Kina Letniego” w Jaworzu, 
która zakończyła się seansem 
w Amfiteatrze w ostatni piątek 
września. Taki pomysł na spę-
dzenie wakacyjnego wieczoru 
dobrze się przyjął.

O tym, jakie filmy prezen-
towano przy okazji kolejnych 
odsłon, decydować mogli 
sami widzowie, głosujący 
na zaproponowane przez or-
ganizatora tytuły na specjal-
nym profilu na Facebooku. 
– Dzięki temu, zwłaszcza 
gdy pogoda dopisywała, 
frekwencję mieliśmy wy-
soką – mówi wójt Jaworza 
Radosław Ostałkiewicz. Jak 
zapowiada, przedsięwzięcie 
będzie kontynuowane w ko-
lejnym roku.

Przypomnijmy, to było już 
trzecie kino letnie w Jaworzu. 
Taka forma spędzenia wa-
kacyjnego wieczoru, a więc 
oglądając film w gronie znajo-
mych i na świeżym powietrzu, 

dobrze się przyjęła, kino ma 
już swoich stałych bywalców, 
których z seansu na seans przy-
bywa. Co zrozumiałe, jedynie 
deszcz odstrasza widzów.

Tegoroczne „Kino Letnie” 
w piątek 14 lipca w godzi-
nach wieczornych otworzył 
znakomity film „Zjawa”, za 
który Leonardo di Caprio 
otrzymał Oskara. Dwa tygo-
dnie później wyemitowana 
została francuska komedia 
„Za jakie grzechy, dobry 
Boże?”. W sierpniu z kolei, 
z myślą o najmłodszych, 
seans główny poprzedzono 
bajkami: „Gdzie jest Dory?” 
i „Angry Birds”, następnie 
widzowie obejrzeli wybrane 
w głosowaniach produkcje, 
czyli film akcji „Deadpool” 
oraz z gatunku fantasy „Oso-
bliwy dom Pani Peregrine”, 
oba z roku 2016. We wrze-
śniu natomiast miłośników 
kina zaproszono na „Bridget 
Jones 3” oraz na zakończenie 
całej edycji na komedię „Są-
siedzi”. (R)

gmina jaworZe

uczelnia seniorów
Na spotkaniu inaugurującym działalność Jaworzańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku zabrakło miejsc 

siedzących, ale zajęć będzie tak wiele, że każdy senior znajdzie coś odpowiedniego dla siebie.

Pierwszy rok akademicki 
Jaworzańskiego Uniwersyte-
tu Trzeciego Wieku rozpoczął 
się od spotkania w sali „Pod 
Goruszką” i wzięła w nim 
udział ponad setka słuchaczy 
w wieku średnim. Projekt Ja-
worzańskiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku realizuje 
Stowarzyszenie Wsparcia 
Społecznego „Feniks” z sie-
dzibą w Cieszynie, na czele 
którego stoi jaworzanka dr 
Anna Klinik, oraz Gmina Ja-
worze. Patronat nad JUTW 
sprawuje Wydział Etnologii 
i Nauk o Edukacji Uniwer-
sytetu Śląskiego w Cieszy-

nie, którego dziekan prof. 
dr hab. Zenon Gajdzica wy-
głosił wykład inauguracyjny 
„Płaszczyzny i uwarunkowa-
nia wykluczenia społecznego 
osób z niepełnosprawnością”.

Przed słuchaczami wy-
stąpił też Dziecięcy Zespół 
Regionalny ze Szkoły Pod-
stawowej nr 1, a także Niemy 
Chór Uniwersytetu Śląskiego, 
działający przy Wydziale pa-
tronującym Jaworzańskiemu 
Uniwersytetowi. To niezwy-
kły zespół, o czym mieli oka-
zję przekonać się uczestnicy 
inauguracji, wysłuchując pio-
senki „Orła cień” z repertuaru 

zespołu Varius Manx, tłuma-
czonej na język migowy.

Na słuchaczy czeka szereg 
propozycji. Zostaną podzie-
leni na grupy, początkowo 
będą spotykać się dwa razy 
w miesiącu, a po rozwinię-
ciu pełnych form pracy Uni-
wersytetu prowadzone będą 
zajęcia dodatkowe, m.in. lek-
toraty, warsztaty, seminaria, 
zajęcia na basenie. Już pod-
czas inauguracji rozmawiano 
o kolejnych propozycjach roz-
szerzenia planu zajęć, słucha-
cze zgłosili zainteresowanie 
ćwiczeniami jogi, czy spokoj-
nymi formami tanecznymi. (R)

wychowawcy wyróżnieni
Dziesięciu pracowników 

gminnej oświaty otrzymało 
nagrody wójta Radosława 
Ostałkiewicza na uroczysto-
ści z okazji Dnia Nauczyciela.

Każdego roku z okazji 
Dnia Edukacji Narodowej 
część październikowej sesji 
Rady Gminy Jaworze ma 
uroczysty charakter. Za-
praszani są wtedy najlepsi 
nauczyciele i pracownicy 
placówek oświatowych w Ja-
worzu, w obecności radnych 
wójt wręcza im nagrody, 
także kwiaty i drobne upo-
minki, m.in. wieczne pióra. 
– Jestem dumny, że mogę 
współpracować z takim gro-
nem pedagogicznym, jakie 
mamy w placówkach eduka-
cyjnych naszego Jaworza, to-
też każdego roku przy okazji 

Dnia Nauczyciela z radością 
wręczam nagrody wójta wy-
różniającym się nauczycie-
lom i pracownikom oświaty 
– mówi wójt Radosław Ostał-
kiewicz.

– Widzę, jakie pozytyw-
ne oddziaływanie wywierają 
nasi pedagodzy na młode 
pokolenie, nie tylko na jego 
wiedzę, ale także kształcenie 
życiowych postaw i prospo-
łecznych zachowań. W efek-
cie nasza młodzież chętnie 
uczestniczy w życiu społecz-
nym, angażuje się w pracę na 
rzecz naszej lokalnej wspól-
noty i to na różnych polach, 
w wielu dziedzinach. Za tę 
pracę nad kształtowaniem 
młodego pokolenia należy 
się pedagogom szacunek 
i podziękowania – dodaje. (Ł)

tróJka w seJmiku
Aż trójka młodych ja-

worzan została radnymi, 
liczącego sześćdziesiąt osób 
Młodzieżowego Sejmiku Wo-
jewództwa Śląskiego.

Młodzi jaworzanie to Sara 
Pierściecka, Zuzanna Petlic 
i Paweł Ficek, którzy na co 
dzień są młodzieżowymi rad-
nymi w Jaworzu, gdzie działa 
Młodzieżowa Rada Gminy Ja-
worze. Wszyscy wzięli udział 
w I sesji młodzieżowego 
sejmiku, zorganizowanej na 
Sali Sejmu Śląskiego, złożyli 
ślubowanie i wraz z kolegami 
wybrali przewodniczącego 
i członków prezydium młod-
szego sejmiku.

W inauguracji wzięli udział 
marszałek województwa ślą-
skiego Wojciech Saługa, 
przewodniczący „dorosłego” 

sejmiku Stanisław Gmitruk 
oraz jego zastępczyni Sylwia 
Cieślar, a wśród gości znaleźli 
się m.in. Rzecznik Praw Oby-
watelskich Adam Bodnar oraz 
Barbara Dolniak, wicemarsza-
łek Sejmu.

Wójt Radosław Ostał-
kiewicz pogratulował trójce 
radnych juniorów z Jaworza. 
– To doskonała okazja do 
tego, aby młodzi mieszkań-
cy naszej gminy, zaintereso-
wani działalnością społeczną, 
poznawali „od podszewki”, 
w jaki sposób działają tego 
typu gremia. Zależało mi, 
aby naszym dorastającym 
mieszkańcom stwarzać ta-
kie możliwości do działania, 
dlatego wspieram funkcjono-
wanie Młodzieżowej Rady 
Gminy Jaworze – wyjaśnia 
wójt Jaworza, który zabie-

gał, aby młodzi jaworzanie 
uczestniczyli także w pracach 
Młodzieżowego Sejmiku Wo-
jewództwa Śląskiego.

– To kolejny krok w roz-
woju własnej działalności na 
rzecz społeczności lokalnej. 

Liczę, że już wkrótce właśnie 
taka zaangażowana młodzież 
będzie uczestniczyć w życiu 
naszej gminy, zasiadając w ła-
wach radnych Rady Gminy Ja-
worze – mówi wójt Radosław 
Ostałkiewicz. (RED)
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Jaworzańska trójka w fotelach radnych Młodzieżowego Sejmiku 
województwa Śląskiego.
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Pamiątkowe zdjęcie nagrodzonych nauczycieli.
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Spotkanie inauguracyjne zgromadziło ponad setkę osób.

radosław  
ostałkiewicz,
wójt gminy Jaworze:

Już podczas przygotowań do 
rozpoczęcia zajęć mieliśmy 
sygnały, świadczące o dużym 
zainteresowaniu naszą inicja-
tywą. toteż spodziewaliśmy 
się wielu gości, choć chyba nie 
aż tak wielu, ilu ostatecznie 
dotarło. ale z tego należy się 
tylko cieszyć, bo po to tworzy-
liśmy nasz Uniwersytet trze-
ciego wieku, aby wyciągnąć 
seniorów i osoby w średnim 
wieku z domu, stworzyć im 
możliwość ciekawych spotkań 
i udziału w interesujących ich 
zajęciach.
liczę, że wielu z tych studen-
tów włączy się w organizację 
Uniwersytetu. trzeba bowiem 
pamiętać, że to przecież osoby 
dysponujące dużym życiowym 
doświadczeniem, z którego 
warto czerpać. Czekam więc 
na nowe pomysły, które będą 
aktywizować życie społeczne 
w Jaworzu. Ze swojej strony 
obiecuję, że samorząd będzie 
wspierać to dzieło.
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gmina koZy

centrum Już gotowe
Dobiegły końca szeroko zakrojone prace, które w znacznym stopniu poprawiły oblicze i funkcjonalność 

Centrum Sportowo-Widowiskowego w Kozach. Obiekt poddano w ostatnich miesiącach kompleksowej 

termomodernizacji.

– Sporo mówi się o no-
wych kubaturach, czy drogach, 
a przecież część obiektów, 
które powstały kilkanaście 
lat temu, wymaga stałych 
remontów. Za nami kolejna 
z inwestycji bardzo ważnych 
dla naszej społeczności – mówi 
wójt gminy Kozy Krzysz-
tof Fiałkowski.

Budynek Centrum został 
w ramach przeprowadzonej ter-
momodernizacji ocieplony, zy-
skał nową elewację, wymianie 
podlegały także drzwi i okna. 
W Centrum wykonano całko-
wicie nową kotłownię, a insta-
lację ogrzewania oddzielono 
przy tej okazji od znajdującej 
się w tym samym komplek-
sie Szkoły Podstawowej nr 1. 
Z myślą o jakości użytkowania 
hali sportowej powstała wen-
tylatorownia, w hali pojawiły 
się też rolety zmniejszające 
uciążliwość słońca w godzi-
nach popołudniowych. Pływal-
nia została z kolei wyposażona 
w profesjonalny elektroniczny 
system obsługi klienta. – Mamy 
teraz dzięki temu pełny prze-
gląd tego, ile osób przebywa 
w danym czasie na basenie. 
Wszystko odbywa się sprawniej 
i przy większej automatyzacji, 
podobnie jak ma to miejsce 
w nowoczesnych pływalniach 

– wyjaśnia Konrad Hamerlak, 
dyrektor koziańskiego Centrum 
Sportowo-Widowiskowego.

Inwestycja objęła również 
gruntowny remont baseno-
wych szatni i sanitariatów, 
wiele pomieszczeń wymalo-
wano, usprawniono też ciągi 
komunikacyjne. Już w trak-
cie realizacji zadania zdecy-
dowano o objęciu systemem 
automatycznego sterowania 
kotłowni i wentylatorowni 
oraz zamontowanych na dachu 
obiektu solarów. Te zresztą 
także poddano pracom mo-

dernizacyjnym, m.in. wymia-
nie glikolu.

Podjęte działania w CSW 
mają na celu nie tylko zmianę 
estetyki na zewnątrz i w środku 
obiektu, ale i jego funkcjonal-
ności. – Liczymy też, że uzy-
skamy faktyczną oszczędność 
i koszty utrzymania naszego 
Centrum spadną – dodaje dy-
rektor Hamerlak.

Przyznaje jednocześnie, 
że w najbliższych miesiącach 
rozpocznie się stopniowe 
wdrażanie nowych pomysłów, 
by do obiektu przyciągnąć 

więcej mieszkańców gminy 
niż do tej pory. Do Kóz prze-
niesiona została już tymcza-
sem Halowa Liga Skrzatów 
w piłce nożnej. – Chcieli-
byśmy natomiast wzbogacić 
ofertę placówki w taki sposób, 
aby dopasować ją do oczeki-
wań mieszkańców. Myślimy 
tu o aktywnościach choćby 
skierowanych do młodzieży 
ponadgimnazjalnej, czy osób 
starszych. Wszystko jednak 
zależy od rzeczywistego za-
potrzebowania – zauważa dy-
rektor Centrum. (RaF)
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wójt krzysztof Fiałkowski i dyrektor CSw konrad Hamerlak przyglądają się zmodernizowanej części pływalni.

drogi w Jesiennym remoncie
Przy sprzyjającej jesiennej 
aurze modernizowane są 
kolejne drogi w Kozach, na 
które przeznaczono środki 
z budżetu gminy.

Końcem września finiszo-
wały prace przy ulicy Jodło-
wej, które zrealizowano na 
przestrzeni kilku tygodniu. 
Wzmocniono konstrukcję 
drogi, wykonano odwodnie-
nie, położono również nową 
nawierzchnię asfaltową. To 
zadanie miało szczególne 
znaczenie dla osób dojeżdża-
jących tą ulicą do swoich po-
sesji. – Jak zawsze przy tego 
rodzaju pracach występują 
pewne uciążliwości, dlate-
go też chciałbym podkreślić 
wyrozumiałość i cierpliwość 
mieszkańców oraz wykazaną 
przez nich wolę współpracy 
z wykonawcą i inspektorami. 
Końcowy efekt bardzo nas 
wszystkich cieszy, co naj-
ważniejsze sami użytkowni-

cy drogi chwalą sobie jej stan 
po modernizacji – mówi wójt 
Krzysztof Fiałkowski.

Podobny zakres prac ob-
jął inne drogi gminne – ul. 
Strumyków i Słoneczną, 
które są już na ukończeniu. 
Także w tych przypadkach 
największą korzyść odczu-

ją mieszkańcy dojeżdżający 
wspomnianymi drogami do po-
sesji.

Wójt Fiałkowski przypomi-
na, że w tym roku remontów 
drogowych na terenie gminy 
wykonanych zostało sporo. 
Zmodernizowano w ostatnim 
czasie m.in. nawierzchnię na 

ul. Panienki i Podgórskiej. – 
Przeznaczamy środki własne 
na roboty drogowe już od 
kilku lat. Realizujemy w ten 
sposób plan modernizacji, któ-
ry obejmuje wszystkie rejony 
naszej gminy i systematycz-
nie przyczynia się do popra-
wy bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym – tłumaczy wójt 
gminy Kozy.

Tymczasem już w przy-
szłym roku rozpoczną się prace 
na dwóch drogach powiato-
wych, które przebiegają przez 
Kozy. Starostwo Powiatowe 
wspólnie z samorządem gminy 
sfinansuje przebudowę liczące-
go ok. 380 m długości odcinka 
ul. Witosa oraz ul. Przeczniej 
od ronda kapitana Kunickiego 
do granicy z gminą Wilamowi-
ce. Równocześnie gmina pla-
nuje przebudowę ul. Przeczniej 
na odcinku od ul. Krakowskiej 
do przejazdu kolejowego oraz 
ul. Akacjową na całym jej od-
cinku. (Ra)
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Po nowej nawierzchni asfaltowej można poruszać się już ul. Jodłową. w 
modernizacji tej drogi, przy wykorzystaniu środków z budżetu gminy, 
bardzo pomocna okazała się wyrozumiałość tutejszych mieszkańców.

patriotyczne obchody
Tradycyjnie z kilku zna-

czących wydarzeń będą 
składały się obchody Święta 
Niepodległości w Kozach.

Już w piątek 10 listopa-
da w godzinach porannych 
w Pałacu Czeczów roz-
poczną się przesłuchania 
uczestników XXI Konkursu 
Recytatorskiego Poezji Pa-
triotycznej. Z kolei przy pla-
tanie w koziańskim parku od 
godziny 10.20 odbywać się 
będzie happening otwarty dla 
wszystkich zainteresowanych 
mieszkańców, zorganizowa-
ny przez Liceum Ogólno-
kształcące w Kozach.

Główne uroczystości za-
planowano na sobotę 11 listo-
pada. O godz. 9 w kościele 
św. Apostołów Szymona 
i Judy Tadeusza odprawiona 
zostanie msza, następnie na 
placu przewidziano wcią-
gnięcie flagi państwowej na 
maszt oraz złożenie wiąza-
nek kwiatów pod tablicami 
pamiątkowymi. Na godz. 
10.30 zaplanowano przy pla-
cu ks. Karola Kochaja start 
VIII Koziańskiego Biegu 

Niepodległości, od lat cie-
szącego się dużym zaintere-
sowaniem jego uczestników. 
Jeszcze przed południem 
w hali Centrum Sportowo-
-Widowiskowego nagrodze-
ni zostaną najlepsi biegacze, 
dekorację poprzedzą pokazy 
sztuk walki, jakie zaprezentu-
ją koziańscy licealiści.

Na tym patriotyczne 
obchody się nie zakończą. 
Park i Pałac Czeczów będą 
o godz. 19 miejscem insce-
nizacji na podstawie historii 
pobytu legionistów Józefa 
Piłsudskiego w Kozach. Tu 
także wyznaczono wystawę 
historyczno-malarską „Anna 
Grabowska z wizytą u Cze-
czów”.

Przypominamy o zmianie 
organizacji ruchu w związku 
ze Świętem Niepodległości. 
Parking przy Szkole Podsta-
wowej nr 1 zostanie zamknię-
ty, podobnie ruch na placu 
ks. Kochaja od godz. 10 do 
11.30, oraz między 10.30 
a 11.10 na trasie biegu, pro-
wadzącego ulicami Młyńską, 
Topolową i Cmentarną. (R)
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w obchodach Święta Niepodległości w kozach co roku aktywnie 
uczestniczy młodzież.

piece do wymiany
Blisko 700 wniosków zło-

żyli mieszkańcy w Urzędzie 
Gminy Kozy jako deklaracje 
chęci przystąpienia do wy-
miany kotłów grzewczych.

Zapowiadając uruchomie-
nie programu ograniczenia 
niskiej emisji, gmina dostar-
czyła na przełomie sierpnia 
i września stosowne ankiety 
do mieszkańców. Zaintereso-
wanie wśród właścicieli nie-
ruchomości na terenie Kóz 
wymianą dotychczasowego 
źródła ciepła na nowoczesny 
kocioł 5 klasy wydajności 
okazało się rzeczywiście spo-
re. – Wnioski, które do nas 
wróciły, musimy w pierwszej 
kolejności dokładnie prze-
analizować i zweryfikować, 
by następnie przystąpić do 
opracowania aktualizacji Pro-

gramu Gospodarki Niskoemi-
syjnej. Będą w nim przyjęte 
założenia, związane z reali-
zacją wymiany starych źródeł 
ciepła na nowe – mówi wójt 
gminy Krzysztof Fiałkowski.

Opracowanie to będzie 
w dalszej kolejności podstawą 
do podjęcia uchwał przez rad-
nych. Pozwolą one gminie ubie-
gać się o środki zewnętrzne na 
dofinansowanie planowanych 
modernizacji. – Dlatego też na 
tym etapie nie jesteśmy w sta-
nie określić nawet szacunkowo 
wartości dotacji dla naszych 
mieszkańców – dodaje wójt 
Fiałkowski. – Mamy świado-
mość, że to ważne zadanie i w 
miarę możliwości będziemy je 
realizować. W niektórych gmi-
nach już się takie rozwiązanie 
sprawdziło – zauważa wójt. (M)
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Jeden skipass, wiele stoków
Już podczas nadchodzącej zimy z użyciem jednego karnetu będzie można korzystać z tras trzech największych ośrodków narciarskich w Szczyrku.  

To znaczące udogodnienie dla miłośników zimowej aktywności, decydujących się na przyjazd właśnie do Szczyrku.

Pomysł utworzenia wspól-
nego skipassu powstał przy 
wsparciu burmistrza Szczyr-
ku Antoniego Byrdego oraz 
z inicjatywy wszystkich trzech 
największych ośrodków nar-
ciarskich w Szczyrku, a więc 
Szczyrk Mountain Resort, 
Centralnego Ośrodka Sportu 
oraz Beskid Sport Arena.

ZiMa NowoŚCi
W Szczyrku w poszcze-

gólnych ośrodkach trwają 
intensywne przygotowania 
do sezonu zimowego. Za-
kończyła się już moderniza-
cja kolei linowej Centralnego 
Ośrodka Sportu – Ośrodka 
Przygotowań Olimpijskich 
na odcinku z dolnej stacji 
w Szczyrku na Halę Ja-
worzyna. Tym samym od 
września na całej długości, 
włącznie z wyjazdem z Ja-
worzyny na szczyt Skrzycz-
nego ,  można  korzys tać 
z nowoczesnych, cztero-
osobowych kanap o znacz-
nie większej niż do tej pory 
przepustowości. – Możemy 
poszczycić się w tym mo-
mencie obiektem spełniają-
cym standardy europejskie. 
Ale warto zwrócić uwagę, że 
do rozwoju naszego ośrodka 
narciarskiego dążymy od lat, 
choćby poprzez poszerzanie 
tras narciarskich, czy rozbu-
dowę systemu naśnieżania – 
wyjaśnia dyrektor COS-OPO 
w Szczyrku Grzegorz Koto-
wicz.

Najbliższa zima przynie-
sie szereg nowości także na 
terenie ośrodka Szczyrk Mo-
untain Resort, czyli dotych-
czasowego Szczyrkowskiego 
Ośrodka Narciarskiego. Sło-
wacki inwestor Tatry Moun-
tain Resort już w tym sezonie 
otworzy dla narciarzy gon-
dolę na Halę Skrzyczeńską 
oraz kanapy sześcioosobowe 
z Soliska na Halę Skrzyczeń-
ską i Wierch Pośredni. Odpo-
wiedniemu przygotowaniu 
tras przysłuży się nowocze-
sny system naśnieżania.

Z kolei Beskid Sport Are-
na, który zanotował udany 
start ośrodka w sezonie po-
przednim, poszerzył swo-
ją najnowszą ofertę o trasę 
czarną, długości 800 metrów 
i średnim nachyleniu na po-
ziomie 30 procent. Ośrodek 
rozpocznie najbliższy sezon 
już początkiem listopada, przy 
dodatnich temperaturach wy-
korzystując specjalną techno-
logię naśnieżania.

Do SZCZyRkU ZE SkiPaSSEM
Najważnie jszy  punkt 

współpracy,  nawiązanej 
przez trzy ośrodki narciarskie 
w Szczyrku, to bez wątpienia 
uruchomienie skipassu, dzięki 
któremu będzie można korzy-
stać z bardzo szerokiej oferty. 
Wspólny karnet przewidziano 
w okresie tzw. pierwszego 
śniegu, czyli do 25 grudnia 
br., oraz w sezonie głównym, 

trwającym od 26 grudnia do 3 
kwietnia 2018 r. Ceny zniżko-
we ustalono dla osób w wie-
ku od 12 do 17 lat, seniorów 
powyżej 60. roku życia oraz 
dzieci pomiędzy 6. a 11. ro-
kiem życia. Warto zaznaczyć, 
że jeszcze tylko do końca paź-
dziernika można zaopatrzyć 
się w tzw. sprytną sezonówkę, 
a więc karnet na najbliższy 
sezon w preferencyjnej cenie 

899 zł w przypadku osób do-
rosłych.

Z d a n i e m  b u r m i s t r z a 
Szczyrku Antoniego Byrde-
go, porozumienie ośrodków 
wraz z prowadzonymi w nich 
inwestycjami w narciarską in-
frastrukturę otwiera nowe moż-
liwości dla miasta. – Głęboko 
wierzę, że projekt zapraszający 
na narty nie tylko do konkret-
nych ośrodków, ale po prostu 

do Szczyrku, okaże się trafio-
ny. Przeszliśmy długą drogę 
i wykonaliśmy gigantyczną 
pracę, aby miasto się rozwija-
ło. Współpracując można osią-
gnąć znacznie więcej, dlatego 
słowa podziękowania kieruję 
pod adresem samych ośrod-
ków, ale również Lasów Pań-
stwowych, Wydziału Terenów 
Wiejskich Urzędu Marszał-
kowskiego, Nadleśnictwa Biel-
sko, firmy Popiela & Młyński, 
organizacji ekologicznych, 
wyrozumiałych mieszkańców 
Szczyrku i wielu urzędników, 
zaangażowanych w pozytyw-
ny przebieg poszczególnych 
procedur formalnych – mówi 
burmistrz Byrdy.

DaRMowa koMUNikaCJa, 
CZyli PiERwSZy kRok

Przed zbliżającym się se-
zonem miasto Szczyrk rozpo-
częło kampanię: „Zostaw swój 
samochód pod hotelem i poru-
szaj się darmową komunikacją 
miejską”. – To pierwszy krok 
w kierunku bardziej wygod-
nej i sprawnej komunikacji 
w mieście podczas tak dużego 
natężenia ruchu. Chcemy, aby 
skibusy, które będą kursować 
już od grudnia, były bezpłatne, 
i dotyczy to wszystkich, a więc 

nie tylko osób wybierających 
się do ośrodków narciarskich, 
ale również naszych mieszkań-
ców. Będziemy dążyć do prze-
konania, że takie rozwiązanie 
rzeczywiście jest komfortowe 
i faktycznie się sprawdza – tłu-
maczy burmistrz Szczyrku.

Skibusy kursować będą 
od 1 grudnia przez kolejne 
cztery miesiące, aż do końca 
marca 2018 r., w godzinach 
od 7.30 do 18, przy czym 
od 11 do 14 autobusy będą 
wyruszały ze Skalitego co 
pół godziny, zaś w pozo-
stałym czasie co kwadrans. 
Jak zaznacza Antoni Byrdy, 
trwają ostateczne ustalenia 
natury prawnej i formalnej, 
aby takie zadanie w oparciu 
o autobusy PKS-u mogło być 
bez przeszkód realizowane. – 
Nie było prostym stworzenie 
konstrukcji prawnej dla zada-
nia własnego gminy, zleco-
nego na rzecz Beskidzkiego 
Związku Powiatowo-Gminne-
go, która łączyłaby jednostkę 
samorządową, podmiot pry-
watny oraz zakład budżetowy 
– wyjaśnia burmistrz Byrdy. 
Kursy, dowożące pod stoki, 
zostały wprowadzone przy 
ścisłej współpracy z SMR, 
COS oraz BSA.

Burmistrz dodaje również, 
że skibusy z całą pewnością 
nie rozwiążą całego skom-
plikowanego procesu komu-
nikacji w Szczyrku. Miasto 
przygotowuje się do zaku-
pu terenu dotychczasowego 
campingu w Skalitem z doce-
lowym jego przeznaczeniem 
na parkingi. W opracowaniu 
jest ponadto koncepcja prawo- 
i lewoskrętów w drogi bocz-
ne z głównej ulicy biegnącej 
przez miasto oraz dróg jedno-
kierunkowych, jakie zostaną 
wprowadzone po konsulta-
cjach z mieszkańcami.

MaRCiN NikiEl

● ponad 40 kilometrów tras o zróżnicowanym stopniu trudności

● łączna przepustowość wyciągów ponad 22 tys. osób na godzinę

● gondola 10-osobowa, 3 kanapy 6-osobowe, 2 kanapy 4-osobowe,    

      7 orczyków i taśmy

● 8 kilometrów oświetlonych tras

● najdłuższe trasy w Polsce – w pierwszej „10” aż 5 tras znajduje się  

     w Szczyrku

● system nowoczesnego naśnieżania

● bogata oferta apres-ski

● darmowe skibusy na terenie miasta

● dostępność skipassów on-line
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Burmistrz antoni Byrdy podczas konferencji zapowiadającej uruchomienie wspólnego skipassu przyznał, że to 
znakomita wiadomość dla Szczyrku.
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Z nowoczesnej kanapy na Skrzyczne na całej długości jesienią chętnie korzystają piesi turyści. Zimą obiekt służył 
będzie narciarzom.
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Najwcześniej na białe szaleństwo będzie można wybrać się do ośrodka 
Beskid Sport arena. Już 4 listopada wystartuje tu górna polana, śnieg 
zapewnią specjalne maszyny.

imponująco prezentuje się 10-osobowa gondola, która w nadchodzącym 
sezonie będzie wywozić narciarzy na Halę Skrzyczeńską.
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nauczyciele docenieni
Dzień Edukacji Narodowej, który w gminie Wilamowice uroczyście obchodzono w poniedziałek 16 

października, był okazją do uhonorowania wielu nauczycieli z oświatowych placówek poszczególnych 

sołectw.

Na wstępie uroczystego 
spotkania burmistrz Marian 
Trela podkreślił ogromną rolę 
grona pedagogicznego w trosce 
o wszechstronny rozwój dzieci 
i młodzieży w gminie Wilamo-
wice. Z jego rąk kilkoro na-
uczycieli z gminnych placówek 
oświatowych odebrało ufun-
dowane przez niego nagrody. 
Alinę Bryzek z Zespołu Szkol-
no-Przedszkolnego w Hecz-
narowicach wyróżniono za 
wzorowe nadzorowanie inwe-
stycji prowadzonych na terenie 
placówki, Dorocie Foltan ze 
Szkoły Podstawowej w Danko-
wicach i Maciejowi Żarskiemu 
z ZSP w Hecznarowicach po-
gratulowano zdobycia tytułów 
honorowych obywateli gminy 
partnerskiej Kisujszallas oraz 
umiejętnego rozwijania przed-
siębiorczości wśród uczniów 
w trakcie międzynarodowe-
go projektu Erasmus+ „Od 
wspólnej przyjaźni do nauki”. 
Z kolei Genowefa Lisewska 

i Bogusława Kóska z Zespo-
łu Szkolno-Przedszkolnego 
w Starej Wsi docenione zostały 
odpowiednio za nadzorowanie 
szkolnych inwestycji i profe-
sjonalne zarządzanie placówką 
oraz podejmowanie działalno-
ści innowacyjnej w zakresie 

wdrażania nowatorskich me-
tod nauczania i wychowania 
w edukacji wczesnoszkolnej. 
W przypadku Pauliny Ta-
toń-Praciak z Zespołu Szkół 
w Wilamowicach dostrze-
żono m.in. zaangażowanie 
w osiąganie przez uczniów 
wysokich wyników z języka 
polskiego, rozwijanie aktyw-
ności do zdobywania wiedzy, 
wykraczającej poza podstawę 
programową, zaś Roberta Wa-
rota ze Szkoły Podstawowej 
w Pisarzowicach za inspiro-
wanie uczniów do pogłębia-
nia wiedzy historycznej, czy 
udział podopiecznych w licz-
nych konkursach.

Podczas uroczystości 
dziękowano również pra-
cownikom oświaty, którzy 

przeszli na emeryturę po mi-
nionym roku szkolnym. Gra-
tulacje skierowano ponadto 
pod adresem nauczycieli ob-
chodzących 25-lecie swojej 
pracy, a także nauczycieli 
dyplomowanych i kontrakto-
wych. Nie mogło zabraknąć 
również uznania dla nauczy-
cieli, którym przyznane zo-
stały odznaczenia resortowe, 
czyli Genowefy Lisewskiej, 
Iwony Handzlik, Bogusławy 
Kóski, Barbary Więzik i Do-
roty Nikiel.

Imprezę uświetnił mu-
zyczny występ uzdolnionej 
młodzieży: Piotra Ziomka, 
ucznia Szkoły Podstawowej 
w Hecznarowicach, oraz Na-
talii Szlosarczyk z Gimnazjum 
w Wilamowicach. (R)

oświetlenie i drogi
Przy dwóch ul icach 

w Starej Wsi w ostatnich ty-
godniach zostało zamontowa-
ne oświetlenie. Jeszcze w tym 
roku modernizacji poddane 
będą również kolejne drogi 
na terenie gminy.

Ulicami Pańską i Kwia-
tową w Starej Wsi można 
już poruszać się całkowicie 
komfortowo i bezpiecznie 
także po zmroku. Gmina 
przeznaczyła środki rzę-
du nieco ponad 106 tys. 
zł na realizację budowy 
oświetlenia ulicznego przy 
wspomnianych drogach. 
– To inwestycja wyczeki-
wana przez mieszkańców 
w tym rejonie sołectwa. 
Oświetlenia tam dotychczas 
brakowało, w budżecie po-
stanowiliśmy więc zagwa-

rantować niezbędne kwoty. 
W oczywisty sposób popra-
wiamy w ten sposób bezpie-
czeństwo, co jest kwestią 
niezwykle ważną – tłumaczy 
burmistrz Marian Trela.

Także w tym roku, dzię-
ki pozyskaniu przez gminę 
środków z budżetu państwa 
na usuwanie skutków powo-
dzi, przeprowadzona zostanie 
naprawa dróg, jakie przed kil-
koma laty zniszczyła woda. 
Na odcinku 500 metrów prze-
budowana będzie ul. Leśna 
w Dankowicach, wartość za-
dania to ok. 623 tys. zł. Zre-
alizowany zostanie ponadto 
podobnej długości drugi etap 
modernizacji ul. Ogrodowej 
w Wilamowicach. Koszt in-
westycji w tym przypadku to 
blisko 800 tys. zł. (M)
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Ulica leśna w Dankowicach została w 2010 r. zniszczona działaniami 
powodziowymi, ale w najbliższych tygodniach będzie poprawiona.

lekkoatletyka przy boisku
Nowoczesna infrastruk-

tura lekkoatletyczna została 
wykonana przy boisku spor-
towym w Wilamowicach. 
Cały kompleks zyskał tym 
samym obiekty, których 
w gminie bardzo brakowało.

Inwestycja, realizowana 
w ostatnich miesiącach na te-
renie LKS Wilamowiczanka, 
objęła powstanie czteroto-
rowej bieżni z nawierzchnią 
poliuretanową o długości 
110 metrów, przeznaczoną 
do zawodów biegowych, 
skoczni do skoku w dal 
i skoku wzwyż oraz rzutni do 
pchnięcia kulą. Tutejszy kom-
pleks składał się do tej pory 
z boiska piłkarskiego, siłow-
ni zewnętrznej i placu zabaw, 
a także niewielkiego zaplecza. 
– To jedna z tych inwestycji 
na terenie naszej gminy, która 
wpisuje się w polepszanie wa-
runków do uprawiania sportu 
i szeroko pojętej rekreacji, 
a przy tym zwiększenia po-
ziomu aktywności fizycznej 

– mówi Marian Trela, bur-
mistrz Wilamowic.

Dodaje, iż z tak dobrze 
wyposażonego i nowocze-
snego obiektu skorzystają 
przede wszystkim uczniowie 
z gminnych szkół, ale także 
stowarzyszenia, kluby spor-
towe i inni mieszkańcy. Co 
ważne, nowe obiekty przewi-
dziano jako ogólnodostępne 
dla osób zainteresowanych 
uprawianiem lekkiej atletyki. 
– Brakowało nam takiej bazy 
do konkurencji lekkoatletycz-
nych, które przecież sprzyjają 
wszechstronnemu rozwojowi 
i budowaniu ogólnej sprawno-
ści w społeczeństwie – tłuma-
czy Marian Trela.

Na rozbudowę bazy spor-
towo-rekreacyjnej w Wila-
mowicach gmina pozyskała 
środki z Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020. Całkowita war-
tość zadania, przy wkładzie 
własnym z budżetu, wyniosła 
ok. 250 tys. zł. (M)
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Nowa bieżnia i rzutnia do pchnięcia kulą w jesiennej mgle.
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Jak co roku najlepsi pracownicy oświaty otrzymali nagrodę burmistrza wilamowic Mariana treli.

marian trela,
burmistrz wilamowic:

Dzień Edukacji Narodowej każdego 
roku jest świetną okazją do naszych 
podziękowań nauczycielom i pe-
dagogom za rzetelne wypełnianie 
obowiązków, zaangażowanie i kre-
atywność, mądrość i życzliwość, po-
święcenie oraz profesjonalizm. Cieszę 
się, że w naszej gminie widać efekty 
tej ich pracy, bardzo często trudnej. Dzięki temu kolejne pokolenia 
młodych mieszkańców zyskują potrzebną wiedzę i wzrastają jako osoby 
właściwie przygotowane na swoją dalszą drogę życiową.

powstaJą mieszkania socJalne
Po kapitalnym remoncie 

budynku przy ulicy Bielskiej 
51 w Pisarzowicach w no-
wym roku zamieszka tu kil-
ka rodzin.

Na parterze budynku komu-
nalnego znajduje się już jeden 
zamieszkany lokal. Podobne 
cztery mieszkania powstaną 
na pierwszym i drugim pię-
trze. Wyposażone będą nie 
tylko w pokój, ale i oddziel-
ne dla każdego z mieszkań 
łazienki oraz kuchnie. – Tym 
z naszych mieszkańców, któ-
rzy tu trafią, takie wyposaże-
nie zapewni niezbędny komfort 
w codziennym funkcjonowaniu 
– mówi burmistrz Wilamowic 
Marian Trela.

Gruntowny remont adapto-
wanych kondygnacji budynku 

już się rozpoczął. Zakończenie 
wszystkich przewidzianych 
prac, włącznie z wymianą 
okien, dociepleniem ścian ze-
wnętrznych oraz modernizacją 

instalacji grzewczej, zaplano-
wano na grudzień tego roku. 
Tak, aby w styczniu mogli bez 
przeszkód wprowadzić się tu 
lokatorzy przeniesieni z in-

nych, wymagających już re-
montu, mieszkań socjalnych.

Jak wyjaśnia burmistrz 
Marian Trela, potrzeby w za-
kresie wsparcia dla najbardziej 
potrzebujących mieszkańców 
gminy są wciąż duże. – Sta-
ramy się pomagać w różny 
sposób i na miarę naszych 
możliwości. O tych osobach, 
które znalazły się w trudnej 
sytuacji, nie możemy zapo-
minać – dodaje burmistrz.

Wartość całego zadania 
sięga kwoty ponad 772 tys. 
zł, z czego gmina z własnych 
środków wyasygnowała 70 
procent. Pozostałą część 
stanowi dofinansowanie 
uzyskane z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach. (Ma)
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Budynek przy ulicy Bielskiej w Pisarzowicach po rozpoczętym już remoncie 
będzie zagospodarowany na mieszkania socjalne.
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ekstremalne doznania
Kilka tysięcy osób na weekend 21-22 października przyjechało do Szczyrku specjalnie po to, aby wziąć udział w Górskim Runmageddonie.

Dla uczestników tych eks-
tremalnych zawodów, nie bez 
przyczyny zapowiadanych 
jako próba sił i charakteru, 
przygotowano różne rodzaje 
tras, począwszy już od trzy-
kilometrowego dystansu, a na 

najtrudniejszej o długości 21 
kilometrów i z ponad 70 prze-
szkodami kończąc.

Poszczególne odcinki hi-
storycznego Runmageddonu 
w Szczyrku składały się z mor-
derczych podbiegów i wspi-

naczek, przepraw przez góry 
i wodę, zawodnicy pokonywali 
również wiele najbardziej wy-
myślnych przeszkód. Podczas 
głównej części rywalizacji 
przewyższenie osiągnęło 700 
metrów, a startujący zdobyli 

Solisko, Halę Skrzyczeńską 
i Skrzyczne. Na mecie podkre-
ślali, że trud włożony w bieg 
wynagrodziły im tak malow-
nicze krajobrazy górskie, jak 
i poczucie przekraczania granic 
własnych słabości. (M)
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powiatowa 
inauguracJa roku

Sportowy rok szkolny w powiecie bielskim oficjalnie zainaugurowano we wtorek 17 października  

w Wilamowicach. Tradycyjnie przy tej okazji nagrodzono najlepsze szkoły za współzawodnictwo  

w roku poprzednim.

Wśród szkół podstawo-
wych w powiecie bielskim 
ponownie najlepsze wyniki 
uzyskali uczniowie SP nr 2 
w Czechowicach-Dziedzi-
cach, którzy w klasyfikacji 
wyprzedzili SP w Czańcu oraz 
czechowickie SP nr 5. Gimna-
zjum z Bystrej w pokonanym 
polu pozostawiło placówki nr 
2 i 3 z Czechowic, a w gronie 
szkół ponadgimnazjalnych na 
czele znalazł się czechowicki 
Zespół Szkół Technicznych 
i Licealnych. Poza granicami 
powiat rozsławili natomiast 
m.in. uczniowie Szkoły Pod-
stawowej nr 3 w Ligocie, 
osiągając 5. miejsce w finale 
ogólnopolskim w tenisie sto-
łowym, oraz czechowickiej SP 
nr 2 dzięki 6. miejscu w krajo-
wym finale w czwórboju lek-
koatletycznym.

Równie zaciętej rywali-
zacji w myśl zasad fair play 
w rozpoczętym niedawno 
roku szkolnym życzył mło-
dym sportowcom starosta 
bielski Andrzej Płonka. – Sport 
szkolny ma pozytywny wpływ 
zarówno na rozwój fizyczny, 
jak i psychiczny oraz uczy, 
że systematyczna i wytrwała 
praca przynosi rezultaty w po-
staci coraz lepszych osiągnięć. 
Zdolność współpracy, czy za-
bawa rywalizacyjna, z którymi 

nasze dzieci i młodzież stykają 
się podczas uprawiania spor-
tu, przydaje się także w życiu 
codziennym, ucząc funkcjono-
wania w grupie rówieśniczej 
– mówił starosta. Jak dodał, 
wszechstronny rozwój nie był-
by możliwy bez odpowiedniej 
infrastruktury sportowej. Ta 
w powiecie systematycznie 
polepsza się, by wspomnieć 
otwarty niedawno orlik lek-
koatletyczny w Wilkowicach, 
bliską ukończenia halę sporto-
wą w Jaworzu, czy planowaną 

halę przy Szkole Mistrzostwa 
Sportowego Szczyrk z siedzibą 
w Buczkowicach.

Na uroczystej inauguracji 
nie mogło zabraknąć olimpij-
czyków. Wiktor Krebok i Ma-
rian Kasprzyk reprezentowali 
prężnie działającą w regionie 
Beskidzką Radę Olimpijską, 
przybył również zawodowy 
kolarz z pobliskich Pisarzowic 
Przemysław Niemiec, który 
w ciekawej rozmowie z Bog-
danem Dubielem opowiedział 
o swojej kolarskiej przygodzie. 

Za wykonywaną pracę szkole-
niową z dziećmi i młodzieżą 
w szkołach na terenie powiatu 
bielskiego dziękował poseł Ja-
cek Falfus, wiceprzewodniczą-
cy Sejmowej Komisji Kultury 
Fizycznej, Sportu i Turystyki. 
Placówkom z gminy, będącej 
w tym roku gospodarzem inau-
guracji – Szkole Podstawowej 
w Pisarzowicach i Gimnazjum 
w Dankowicach – wręczając 
puchary pogratulował spor-
towych sukcesów burmistrz 
Marian Trela. (MaN)

pamięci konrada i patryka

Na boisku ze sztuczną 
nawierzchnią przy Centrum 
Sportowo-Widowiskowym 
w Kozach odbyła się piąta 
edycja Memoriału Konrada 
i Patryka. Poprzez piłkarskie 
rozgrywki uczczono pamięć 
tragicznie zmarłych młodych 
zawodników z Kóz.

Piłkarski turniej trady-
cyjnie poprzedzony został 
wspólnym przemarszem na 
pobliski cmentarz. Odmó-
wiono tu modlitwę w intencji 
chłopców, zapalono znicze 
i złożono kwiaty na ich gro-
bie. Po oficjalnym otwarciu, 
dokonanym przez wójta 
gminy Kozy Krzysztofa Fiał-
kowskiego i przewodniczącą 
Rady Gminy Bożenę Sadlik, 
korzystając z bardzo dobrej 
pogody przystąpiono do me-
moriałowych meczów. Te 
z udziałem pięciu zespołów 
z rocznika 2008 i młodszych 
przeprowadzono systemem 
„każdy z każdym”.

Najlepsze wyniki osią-
gnęli młodzi piłkarze KS 
Bestwinka, którzy zanoto-
wali komplet zwycięstw. 

Z jedną porażką na turnie-
jowe podium wstąpili także 
zawodnicy GLKS Wilkowi-
ce, z kolei zespół UKS Kozy 
nieznacznie wyprzedziła Za-
pora Porąbka. Bez zdobyczy 
punktowych tabelę zamknął 
LKS Orzeł Kozy.

Do piłkarzy drużyny 
triumfatora trafiły nagrody 
indywidualne dla najsku-
teczniejszego strzelca i naj-
efektywniejszego bramkarza. 
Nikt jednak nie opuścił bo-
iska CSW bez medalu, piłki 
i przygotowanych na tę oka-
zję drobnych gadżetów. Ze-
społom przyznano natomiast 
puchary, a także dyplomy, 
które wicestarosta bielski 
Grzegorz Szetyński wręczył 
również opiekunom poszcze-
gólnych zespołów.

Gościem Memoriału 
Konrada i Patryka był Paweł 
Skóra. Jeden z najlepszych 
na świecie specjalistów od 
piłkarskich sztuczek zade-
monstrował pełnię swojego 
talentu, z chęcią udzielając 
wskazówek uczestnikom za-
wodów. (RED)

93 szachistów
sklasyfikowanych zostało w pierwszej odsłonie 
tegorocznej edycji Powiatowej Ligi Szachowej. 
Rozgrywki pod patronatem starosty bielskiego Andrzeja 
Płonki, przeznaczone dla uczniów szkół podstawowych 
i gimnazjów, wystartowały w połowie października w 
sali domu Kultury w Porąbce.
Po siedmiu rozegranych partiach wyłonieni zostali 
zwycięzcy. W młodszej kategorii triumfowała Julia 
Wojtas z katolickiej SP w Czechowicach-dziedzicach, 
przed duetem szachistów, uczęszczających do SP nr 
1 w Kozach – Tomaszem Makuchem i Wojciechem 
Łodzianą. W grupie gimnazjalistów liderem z najlepszym 
możliwym bilansem został Michał Pollak z Gimnazjum w 
Zabrzegu, który wyprzedza Pawła distela z Gimnazjum 
Katolickiego w Czechowicach-dziedzicach oraz swoją 
szkolną koleżankę Julię Zimny. (M)

sport w liczbach

Fo
to

: D
C/

m
at

er
ia

ły
 st

ar
os

tw
a P

ow
ia

to
w

eG
o

widowiskowy powrót downhillu
Po kilku latach przerwy 
w Szczyrku odbyły się po-
nownie widowiskowe zawo-
dy downhillowe. Korzystając 
z idealnych ku temu warun-
ków na stoku Skrzycznego 
przeprowadzono tu finał 
tegorocznej edycji Pucharu 
Polski z serii Hard Down-
hill League.

Specjalistów od górskich 
zjazdów na rowerach moż-
na było podziwiać podczas 
weekendu 7-8 października. 
Dla uczestników w sześciu 
kategoriach, w tym także ko-
biet, przygotowano wymaga-
jącą trasę. Mierzyła ona nieco 
ponad 3 kilometry i prowadziła 
z samego szczytu Skrzyczne-
go aż do dolnej stacji kolei 
linowej, przy przewyższeniu 

osiągającym aż 700 metrów. 
Zanim więc w niedzielę odbyła 

się główna część rywalizacji, 
wszyscy zgłoszeni zawodnicy 

dokładnie zapoznali się z tra-
są, której trudność dodatkowo 
wzmocniła deszczowa aura.

Już teraz wiadomo, że ist-
nieje realna szansa, aby down-
hill w Szczyrku przyjął się na 
stałe. Samorząd czyni bowiem 
starania, aby trasa ze Skrzycz-
nego, dedykowana pod zma-
gania specjalistów od górskiej 
odmiany kolarstwa, wpisana 
została w opracowywany ak-
tualnie plan zagospodarowania 
przestrzennego. – Cieszymy 
się, że taka impreza odbyła 
się w Szczyrku, poszerzając 
tym samym atrakcyjną ofertę 
sportowo-rekreacyjną. Mamy 
warunki do tego, aby takie wy-
darzenia współorganizować, 
trzeba więc to wykorzystać 
– uważa burmistrz Szczyrku 
Antoni Byrdy. (M)
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Podczas downhillowego finału Pucharu Polski na Skrzycznem zawodnikom 
przyszło pokonywać błotniste odcinki, które w jeszcze większym stopniu 
pokazały ich umiejętności.
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Pięć drużyn piłkarskich, złożonych z zawodników z rocznika 2008 i młod-
szych, rozgrywało mecze w ramach Memoriału na boisku CSw w kozach.

tradycją inauguracji sportowego roku szkolnego w powiecie bielskim stało się wniesienie flagi olimpijskiej.


