
Nagroda LoNdziNa wręczoNa

wieLe drogowych remoNtów

większa strażNica

Puchar Świata kaczkowskiej

Powiat bieLski
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NowoczeŚNie  
Na PływaLNi  
i Lodowisku
Na czechowickiej krytej pływalni 
„Wodnik” chlorowanie zostaje za-
stąpione nowoczesnym systemem 
dezynfekcji wody, nieodczuwal-
nym dla użytkowników. Miejski 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w 
Czechowicach-Dziedzicach przed 
zimą modernizuje również swoje 
lodowisko. czechowice-dziedzice

stroNa
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NauczycieLe o drewNie

czyste beskidy
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gmiNa wiLamowice
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włókNiarz zNaLazł Nabywcę

gmiNa szczyrk
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gmiNa kozy

Viii bieg 
NiePodLegłoŚci
Viii bieg 
NiePodLegłoŚci

stroNa
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iNterNet dLa mieszkaŃców i turystów
Jeszcze w tym roku na Pla-
cu św. Jakuba w Szczyrku 
będzie można korzystać 
z bezpłatnego i szybkiego 
Internetu. To jednak tylko 
część inwestycji realizowa-
nej na terenie miasta przez 
bielską spółkę SferaNet 
z myślą głównie o miesz-
kańcach.

Około tysiąca gospodarstw 
domowych w Szczyrku wska-
zanych zostało przez Urząd 
Komunikacji Elektronicznej 
jako miejsca, gdzie występuje 
problem z dostępem do Inter-
netu. Na podstawie raportów 
operatorów sieci zakwalifiko-
wane zostały one tym samym 
do skorzystania z nowej inwe-
stycji, czyli przyłącza światło-
wodowego za przysłowiową 
„złotówkę”. Tak korzystna 
oferta dla mieszkańców ma 
związek z uzyskaniem przez 

bielską spółkę ponad 33 mln zł 
unijnego dofinansowania z Pro-
gramu Operacyjnego Polska 
Cyfrowa na lata 2014-2020, na 
realizację sieci szerokopasmo-
wej w powiecie bielskim i cie-
szyńskim. Zwiększając zasięg 
światłowodu firma SferaNet 
chce wyeliminować terytorialne 
różnice w dostępie do Internetu 
z wysokim poziomem przepu-
stowości.

Jak informuje  spółka 
wdrażająca projekt ,  po-
szczególne domostwa będą 
do sieci podłączane syste-
matycznie aż do końca 2020 
roku. Tymczasem jeszcze 
w tym roku z hot spotu, czy-
li otwartego punktu dostępu, 
umożliwiającego połączenie 
z Internetem, będzie można 
skorzystać na Placu św. Ja-
kuba. – To centralny punkt 

naszego miasta, gdzie spoty-
kają się zarówno mieszkańcy 
Szczyrku, jak i przybywają-
cy do nas turyści. Dostęp do 
wysokiej jakości Internetu to 
dziś norma, więc przeprowa-
dzenie takiej inwestycji jest 
czymś oczywistym – wyja-
śnia burmistrz miasta Anto-
ni Byrdy.

Światłowód zapewni naj-
wyższą jakość usługi, przy 
łączu o minimalnej prędko-
ści wynoszącej 100 Mb/s. Co 
ważne, technologia ta odpor-
na jest na działania atmosfe-
ryczne. Gmina rozważa, aby 
o tak stabilny Internet oprzeć 
w przyszłości funkcjonowa-
nie na Placu św. Jakuba sys-
temu monitoringu. – Wiąże 
się to jednak ze znacznymi 
kosztami, toteż takiej decyzji 
ostatecznej jeszcze nie pod-
jęliśmy – zaznacza burmistrz 
Szczyrku. (M)

jarmark PełeN atrakcji
W niedzielę 17 grudnia po 
raz trzeci odbędzie się Buja-
kowski Jarmark Bożonaro-
dzeniowy. 

W tym roku organizatorzy 
położyli nacisk na edukację 
z zakresu bezpieczeństwa 
i ratownictwa medycznego, 
przypominając, że spory od-
setek najmłodszych miesz-
kańców Bujakowa zasila 
szeregi tutejszych drużyn po-
żarniczych. Właśnie na sta-
tutową działalność młodych 
strażaków, poprzez zakup 
cegiełek okolicznościowych, 
przekazany zostanie całko-
wity dochód z tegorocznej 
imprezy. – Chcemy nauczyć 
dzieci i młodzież reakcji 

w sytuacjach zagrożenia ży-
cia, do czego potrzebny jest 
odpowiedni sprzęt ćwicze-
niowy, na który to będziemy 
zbierać fundusze podczas 
Jarmarku – wyjaśniają orga-
nizatorzy III Bujakowskiego 
Jarmarku Bożonarodzenio-
wego.

Wydarzenie rozpocznie się 
już o godz. 9 otwarciem kier-
maszu ozdób świątecznych. 
Na godz. 12.30 przewidziano 
oficjalną inaugurację. Dalszy 
plan niedzielnego świętowa-
nia przy kościele parafialnym 
w Bujakowie zakłada liczne 
występy artystyczne. W pro-
gramie są ponadto pokazy 
ratownictwa medycznego i ak-
cji ratowniczej w wykonaniu 

strażaków z Bujakowa oraz 
prelekcja na temat udzielania 
pierwszej pomocy przedme-
dycznej. Jarmark zakończy 
się o godz. 18 efektownym 
pokazem sztucznych ogni. 
Przez cały czas jego trwania 

bożonarodzeniowe stragany 
serwować będą pierogi, kwa-
śnicę, żur, potrawy z grilla, 
kawę i herbatę oraz smakoły-
ki. Do godz. 16 będzie można 
natomiast oddać krew w Mo-
bilnym Punkcie Poboru. (RED)
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Na Bujakowski Jarmark Bożonarodzeniowy w poprzednich latach przybyło 
sporo młodych osób.
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Na Placu św. Jakuba w centrum Szczyrku będzie można jeszcze w tym roku 
korzystać z bezpłatnego połączenia internetowego.

adasiowi PotrzebNa Pomoc

W sobotę 18 listopada 
w hali sportowej Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego 
w Kaniowie przeprowadzo-
no piłkarski turniej żaków, 
który miał wyjątkowy cha-
rakter. Wydarzenie zorga-
nizował tutejszy klub LKS 
Przełom, aby wspomóc 
szczytny cel zbiórki pie-
niędzy na rzecz młodego 
mieszkańca gminy Ada-
sia Żmija.

W Kaniowie turniejowe 
mecze rozegrały druży-
ny złożone z zawodników 
z roczników 2008 i 2009, 
reprezentujące gminę Be-
stwina – gospodarz LKS 
Przełom oraz LKS Bestwi-
na, ale także zaproszone 
na tę okoliczność UMKS 
Trójka Czechowice-Dzie-
dzice i KS Bystra. Nie wy-
niki były jednak tego dnia 
najważniejsze. Podczas 

piłkarskiego dnia, z inicja-
tywy organizatorów oraz 
aktywnego w tego rodzaju 
akcjach charytatywnych na 
terenie gminy Stowarzy-
szenia „Z Sercem na Dło-
ni”, zbierano pieniądze na 
zakup pompy insulinowej 
dla ucznia II klasy ZSP 
w Kaniowie Adasia Żmija. 
Pompa taka w ogromnym 
stopniu ułatwi codzienne 
funkcjonowanie chłopca 
i jego rodziców.

Nie jest jednak tania, bo 
kosztuje 18 tys. zł, potrzeb-
ne są także środki na jej 
systematyczne użytkowa-
nie. I tym razem mieszkań-
cy gminnych sołectw na apel 
odpowiedzieli pozytywnie, 
na miarę swoich możliwo-
ści przekazując pieniądze na 
rzecz Adasia. Tylko podczas 
samego turnieju zebrano 
przeszło 5 tys. zł. (RA)
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miast PartNerskich

Pod koniec października 
w Rajeckich Teplicach na 
Słowacji w kościele Bożego 
Serca Jezusowego wystąpi-
ły chóry z Polski, Węgier, 
Słowacji, a także Republiki 
Czeskiej, partnerskich dla 
Wilamowic miast Europy 
Środkowo-Wschodniej. 
Gminę Wilamowice repre-
zentował chór z Pisarzowic.

Występ zorganizowano 
jako II Spotkania Chórów 
Miast Partnerskich, uczestni-
czyli w nim przedstawiciele 
tych gmin, m.in. burmistrz 
Wilamowic Marian Trela. 
Pomysłodawcą i inicja-

torem tego artystycznego 
wydarzenia jest Miejsko-
-Gminny Ośrodek Kultury 
w Wilamowicach, który 
w grudniu 2016 r. zorga-
nizował w Wilamowicach 
I Spotkania Chórów Miast 
Partnerskich. Wtedy we 
wszystkich kościołach 
gminy Wilamowice kon-
certowały chóry z miast 
partnerskich. Warto dodać, 
że wiosną tego roku chór 
parafialny z Pisarzowic 
uświetnił swoimi koncertami 
uroczystości 300-lecia zało-
żenia miasta Kisújszállás na 
Węgrzech. (JD)
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cztery dęby reFormacji
Cztery drzewka dębu szy-
pułkowego na pamiątkę 
500. rocznicy Reformacji, 
zasadzono przed kościoła-
mi ewangelickimi na terenie 
gmin Jasienicy i Jaworza.

Dęby zasadzono przy 
kościołach ewangelickich 
w Wieszczętach, Między-
rzeczu Górnym, Jasienicy 
i Jaworzu. Pamiątkowego 
zasadzenia dokonali wspól-
nie włodarze gmin Jasienicy 
i Jaworza, wójtowie Janusz 
Pierzyna i Radosław Ostałkie-
wicz, a także przewodniczący 
rad gminnych Jan Batelt oraz 
Mieczysław Brzezicki.  Przy 
zasadzaniu byli również obecni 

duchowni Kościoła Ewange-
licko-Augsburskiego z parafii 
w gminie Jasienica i Jaworze: 

ks. Władysław Wantulok, ks. 
Andrzej Krzykowski, ks. Piotr 
Janik oraz ks. Andrzej Dyczek.

Zasadzenie drzew to efekt 
rezolucji przyjętej przez rady 
gmin Jasienicy i Jaworza 
na wspólnej sesji. Odbyła 
się ona w poniedziałek 30 
października, w przeddzień 
rocznicy ogłoszenia przez 
Marcina Lutra 95 tez o po-
kucie, co dało początek refor-
macji w Kościele zachodnim. 
Uroczysta sesja obu Rad 
Gminnych odbyła się w sali 
Drzewiarza, oprócz radnych 
przybyli na nią także zapro-
szeni gości, księża parafii 
ewangelickich i katolickich 
z obu gmin, rady parafii 
ewangelickich z Między-
rzecza, Jaworza i Wieszcząt 
Kowali. (UGJ)
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otwarte strzeLNice
Posłowie PiS przygotowali 
projekt ustawy, która już 
od stycznia umożliwi Mini-
sterstwu Obrony Narodo-
wej finansowe wsparcie dla 
strzelnic, jakie powstaną 
w każdym powiecie. – Z całą 
pewnością przyczynią się do 
upowszechnienia nauki strze-
lectwa wśród szerokich rzesz 
Polaków – mówi współautor 
projektu Stanisław Pięta.

Zgodnie z projektem od 
stycznia przyszłego roku MON 
wprowadzi program dofinanso-

wania budowy i rewitalizacji 
strzelnic. Ministerstwo ma na 
ten cel wydzielone fundusze, 
chce, aby ogólnodostępna 
strzelnica istniała na terenie 
każdego powiatu. Wchodzi-
łaby ona w skład systemu 
szkolenia obronnego obywa-
teli, zdaniem MON bowiem 
w każdym powiecie powinna 
być co najmniej jedna kompa-
nia wojsk obrony terytorialnej 
i jedna szkoła średnia z kla-
sami wojskowymi. Strzelnice 
byłyby przeznaczone także 
właśnie dla tych formacji.

W rzeczywistości wspar-
cie dla strzelnic w większości 
przypadków oznacza dopiero 
ich powstanie. Według danych 
MON z ponad 200 strzelnic 
wojskowych, które istniały 
w Polsce jeszcze kilkanaście 
lat temu, obecnie zdatnych do 
użytku pozostało mniej niż 
100. Co gorsza, wiele z nich 
zostało wyłączonych, bez moż-
liwości rewitalizacji. W uza-
sadnieniu projektu ustawy 
posłowie PiS przytaczają dane, 
że obecnie w Siłach Zbrojnych 
funkcjonują jedynie 52 strzel-

nice garnizonowe i 33 strzelni-
ce pistoletowe. Poza resortem 
obrony narodowej znajduje się 
zaledwie około 170 strzelnic 
różnego typu.

O braku strzelnic dla woj-
ska mówi również ostatni 
raport Najwyższej Izby Kon-
troli. Kontrolerzy wskazują, 
że w ponad połowie garnizo-
nów podległych Dowództwu 
Generalnemu Rodzajów Sił 
Zbrojnych nie ma czynnych 
strzelnic, na których mogli-
by szkolić się żołnierze. – To 
tym bardziej pokazuje braki 
w tej dziedzinie i wskazuje 
na konieczność powstawania 
strzelnic ogólnodostępnych. 
Takie obiekty ułatwią bowiem 
proces nauki strzelania wśród 
szerokich rzesz obywateli, 
przyczyniając się do poprawy 
obronności kraju – uważa po-
seł PiS Stanisław Pięta.

Poseł dodaje, że projekt 
strzelnicy w każdym po-
wiecie wychodzi naprzeciw 
Inicjatywie Strzeleckiej „Pod-
beskidzie 2020”, jaki od kilku 
miesięcy realizuje Stanisław 
Pięta wraz z grupą pasjona-
tów strzelectwa. Przypomnij-
my, że w Bielsku i Żywcu 
zostały zorganizowane grupy 
ochotników, którzy pod okiem 
instruktorów strzelectwa prze-

chodzą bezpłatne szkolenie. 
Obejmuje ono nie tylko samą 
naukę strzelania, ale też udzie-
lania pierwszej pomocy, zasad 
obsługi i przepisów obowią-
zujących w kwestiach posłu-
giwania się bronią. Jak dotąd 
z bezpłatnego kursu skorzysta-
ło ponad 200 osób, kolejnych 
150 czeka na wolny termin, 
zgłosili się oni ostatnio, już po 
przeprowadzeniu pierwszych 
szkoleń. Również kilkadziesiąt 

kolejnych osób spotkało się 
w Istebnej, aby tam powołać 
Inicjatywę Strzelecką. – Cały 
czas zapraszamy wszystkich 
zainteresowanych tak nauką 
strzelecką, jak i wsparciem 
organizacyjnym, czy finanso-
wym dla naszej Inicjatywy – 
wyjaśnia Stanisław Pięta.

Z organizatorami Inicja-
tywy Strzeleckiej można się 
kontaktować pod numerem 
728 712 305. (R)

wydarzenia

z Prac PoseLskich

staNisław Pięta,
poseł PiS:

Samorządowe strzelnice, jakie 
powstaną w każdym powiecie, 
dostępne dla każdego obywate-
la, zdecydowanie ułatwią proces 
podnoszenia kwalifikacji strzelec-
kich. Pod względem umiejętności 
strzelania mamy do nadrobienia 
wieloletnie opóźnienia, które nie-
stety, w ciągu ostatnich kilkunastu 
lat znacznie narosły. Nasi sąsiedzi, i 

to ci najmniej nam przychylni, mają 
cały system wsparcia dla masowych 
ruchów strzeleckich, zachęcają je 
do nauki różnymi sposobami. W na-
szym kraju do tej pory tego nie było, 
wręcz przeciwnie, robiło się wiele, 
aby utrudnić taką naukę.
Liczę, że wokół powiatowych 
strzelnic z czasem wytworzą się 
środowiska ludzi odpowiedzialnych 
za nasz kraj, którzy doskonalenie 
umiejętności strzeleckich, a następ-
nie ich przekazywanie młodszym 
pokoleniom, będą traktować jako 
element wychowania patriotyczne-
go. Takie założenia ma przecież też 
nasza Inicjatywa Strzelecka, która 
działa od zaledwie kilku miesięcy, 
ale już spotkała się z ogromnym 
zainteresowaniem różnych środo-
wisk. Przy systemowym wsparciu 
ze strony MON ruch strzelecki ma 
szansę szybko się rozwinąć.
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iNwestycja w czechowickie wodociĄgi
Górnośląskie Przedsiębior-
stwo Wodociągów zamierza 
zainwestować ok. 60 mln 
zł w budowę wodociągów 
w Czechowicach-Dziedzi-
cach. – Dzięki temu miesz-
kańcy będą mieli większe 
bezpieczeństwo dostaw– za-
powiada wiceprezes spółki 
Mirosław Szemla.

Rozmowy z władzami Cze-
chowic-Dziedzic o możliwo-
ści zainwestowania w budowę 
i eksploatację wodociągów 
GPW prowadziło od dwóch 
lat. Swój finał sprawa zna-
lazła ostatnio na sesji Rady 
Miejskiej, gdzie zasady strate-
gicznej współpracy przedsta-
wił wiceprezes Górnośląskiego 
Przedsiębiorstwa Wodociągów 
Mirosław Szemla. Radni jed-
nogłośnie przyjęli „Uchwałę 
w sprawie wyrażenia stano-
wiska wobec działań Burmi-

strza Czechowic-Dziedzic, 
zmierzających do zmiany źró-
dła zaopatrzenia Gminy Cze-
chowice-Dziedzice w wodę 
pitną”. Licząca blisko 45 tys. 
mieszkańców gmina Czecho-
wice-Dziedzice do tej pory 

korzysta z wody, dostarczanej 
przez bielską spółkę wodocią-
gową, droższej, niż w samym 
Bielsku-Białej, droższej też, 
niż tam, gdzie na olbrzymim 
terenie województwa śląskiego 
dostarcza ją GPW.

Dla Czechowic prioryte-
tem jest poprawa bezpieczeń-
stwa dostaw wody i to stanowi 
ważny argument na rzecz 
strategicznego wyboru Górno-
śląskiego Przedsiębiorstwa Wo-
dociągów. Drugim argumentem 
jest cena za wodę. 

Obecnie na ok. 160 km 
sieci wodociągowej na terenie 

Czechowic-Dziedzic tylko ok. 
20 km nie wymaga moderni-
zacji. Przestarzała sieć ulega 
nieustannym awariom, co 
wiąże się z dużymi ubytkami 
wody i to, obciążając kosz-
tami rachunki mieszkańców 
Czechowic. Modernizacja 
z budżetu gminy pochłonęłaby 
od 15 do 20 mln zł. Teraz sieć 
będzie można zmodernizować 
za pieniądze GPW. 

T a  d e c y z j a  o z n a c z a 
zielone światło dla Gór-
n o ś l ą s k i e g o  P r z e d s i ę -
b io r s twa  Wodoc iągów, 
które przygotuje szczegóło-

wą dokumentację inwestycji. 
„Wielowariantowa koncepcja 
zaopatrzenia w wodę pitną 
gminy i miasta” wskazuje 
na dwa najbardziej korzystne 
warianty realizacji projektu. 
Wariant pierwszy przewi-
duje budowę ponad 26 km 
rurociągu magistralnego od 
Zakładu Uzdatniania Wody 
Goczałkowice, poprzez teren 
gminy Goczałkowice-Zdrój 
do Czechowic-Dziedzic, 
z czego ok. 20 km na tere-
nie Czechowic-Dziedzic, 
w tym renowację części ru-
rociągu o długości ok. 6,7 
km. Drugi zakłada budowę 
ok. 24 km rurociągu ma-
gistralnego wzdłuż korony 
Zapory Goczałkowickiej lub 
po dnie jeziora do Zabrzega-
-Czarnolesia, a dalej poprzez 
Zabrzeg lub Ligotę do Cze-
chowic-Dziedzic. Wariant 
ten obejmuje też renowację 
głównych wodociągów na te-
renie sołectw i miasta. GPW 
na własny koszt wykona do-
kumentację projektową oraz 
w ciągu trzech lat zrealizuje 
inwestycję o wartości ok. 60 
mln zł. Gwarantuje również, 
że ceny wody będą takie 
same, jak dla pozostałych od-
biorców Przedsiębiorstwa. (Ł)

GóRNOśLąSkIE PRzEDSIęBIORSTWO WODOCIąGóW

Dostarcza wodę do ok. 3 mln mieszkańców Górnego śląska i Mało-
polski na terenie ok. 70 gmin, czyli na obszarze o powierzchni ok. 
4,3 tys. km kw. Roczna sprzedaż wody wynosi ok. 120 mln m sześc. 
Spółka bazuje na wodach powierzchniowych, głównie z ujęcia na Sole 
w Czańcu-kobiernicach, a także z zapory w Dziećkowicach i zapory 
w Goczałkowicach. Cena wody, dostarczanej przez Przedsiębiorstwo 
do gmin, wynosi obecnie 2,19 zł netto.
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Wiceprezes GPW Mirosław Szemla przedstawił radnym plan inwestycyjny spółki.

mirosław  
szemLa,
wiceprezes GPW SA:

Nasza propozycja dla Czecho-
wic-Dziedzic nie pojawiła się 
nagle, przygotowywaliśmy 
się do niej od dwóch lat. Je-
steśmy dużym przedsiębior-
stwem i poważnie traktuje-
my naszych klientów, co m.in. 
polega na dostarczaniu wody 
wszystkim w takiej samej ce-
nie. Dzięki temu nikt nie może 
nam zarzucić, że wykorzystuje-
my swoją dominującą pozycję. 
Co ważne, nasze ceny są dużo 
niższe od tych, jakie proponują 
konkurencyjne spółki wodocią-
gowe.
O wejściu Górnośląskiego 
Przedsiębiorstwa Wodocią-
gów do gminy Czechowice-
-Dziedzice zadecydowała jed-
nak przede wszystkim nasza 
propozycja inwestycyjna, a 
więc zbudowania brakują-
cej części wodociągowej na 
terenie gminy, a także – to 
rzecz nie do przecenienia 
– modernizacji starej sieci 
wodociągowej. Obecna sieć 
od dawna domagała się wy-
miany, zawsze w Czechowi-
cach-Dziedzicach brakowało 
na to pieniędzy, my jesteśmy 
to w stanie zapewnić. Mamy 
nadzieję, że woda z GPW w 
kranach mieszkańców po-
płynie już za trzy lata.

Nowe strzelnice pozwolą na rozwój ruchu strzeleckiego, jak np. Inicjatywy Strzeleckiej „Podbeskidzie 2020”.
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muzyczNa uczta  
z Przebojami
W Bielsku-Białej, w czwar-
tek 7 grudnia, odbędzie się 
jeden z koncertów w ramach 
cyklu „Orkiestra w Rytmie 
Disco”. Gwiazdami wie-
czoru będą topowe zespoły 
muzyki disco polo. W nie-
typowej aranżacji widzom 
zaprezentują się na jednej 
scenie Boys, Bayer Full, 
Piękni i Młodzi, Weekend 
oraz MixDance.

Dzięki  obecności  tak 
znakomitych wykonawców 
w hali Bielsko-Bialskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji 
pod Dębowcem wybrzmią 
takie przeboje, jak „Majteczki 
w kropeczki”, „Jesteś szalo-
na”, „Ona tańczy dla mnie”, 
„Serca dwa” czy „Ona jest 
taka”. Zespoły te zaprezentu-
ją się nietypowo w towarzy-
stwie orkiestry symfonicznej 
pod batutą Piotra Piątkow-
skiego, znanej z występu na 
20-leciu Ich Troje.

Koncerty mogą wydawać 
się z pozoru ryzykownym 

połączeniem, ale jak mówi 
sam dyrygent orkiestry to 
wyjście ze stereotypu orkie-
stry poważnej, która w takiej 
koncepcji ma bawić się razem 
z publicznością. – Kiedyś lu-
dzie bawili się przy muzyce 
tak samo, jak dzisiaj. Obec-
nie tłumy gromadzi muzyka 
disco polo, dawniej tłumy 
gromadziła muzyka dworska 
wykonywana przez zespoły 
instrumentalne, orkiestro-
we czy też kameralne, przy 
której tańczono. Uważam, 
że skoro Polacy lubią spę-
dzać czas przy disco polo, to 
czemu nie nadać tej muzyce 
brzmienia symfonicznego, 
które jest najpiękniejszym, 
jakie kiedykolwiek powstało. 
Ma moc, ale również potrafi 
być delikatne i wzruszające 
– wyjaśnia Piotr Piątkowski. 
Jak dodaje, podobna formuła 
okazała się strzałem w dzie-
siątkę przy okazji koncertu 
jubileuszowego Ich Troje. – 
Miliony telewidzów oglądały 
ten koncert w telewizji i spo-

tkało się to z bardzo ciepłą 
opinią. Liczymy, że podobnie 
będzie również teraz – zazna-
cza dyrygent.

Sami artyści, którzy zawi-
tają do Bielska-Białej także 
są ciekawi występu wspól-
nie z orkiestrą. – Dla nas to 
przygoda muzyczna i wielka 
frajda. Jest to zaskakujące, 
że w taki sposób i w takiej 
uroczystości muzycznej bę-
dziemy brali udział. Myślę 
jednak, że nasi odbiorcy 
czekają na takie połączenie, 
bo muzyka disco polo już 
„osiadła” na tyle, by spokoj-
nie brać udział w tego rodzaju 
koncertach – uważa Sławomir 
Świerzyński z zespołu Bay-
er Full.

Bielski koncert będzie 
inauguracyjnym dla cyklu 
„Orkiestra w Rytmie Disco”. 
Artyści w takim składzie 
wystąpią jeszcze w grudniu 
we Włocławku, Kielcach 
oraz Częstochowie, a w no-
wym roku w Płocku, Toruniu 
i Bydgoszczy. (RA)

artykuł sPonsorowany

z Prac PoseLskich

dLa aktywNoŚci seNiorów
Z inicjatywy posłanki Mi-
rosławy Nykiel końcem 
października odbyły się 
w największych miastach 
Podbeskidzia wydarzenia 
przeznaczone dla środowi-
ska seniorów.

W obu zorganizowanych 
spotkaniach uczestniczyło po-
nad stu seniorów, skupionych 
wokół Stowarzyszenia Eme-
rytów i Rencistów „Aktywni” 
z Czechowic-Dziedzic, które 
wspiera posłanka Mirosła-
wa Nykiel. W Wojewódzkim 
Ośrodku Ruchu Drogowego 
uczestnicy mieli możliwość 
wysłuchania policjanta, który 
przybliżył im kwestie zwią-
zane z bezpieczeństwem. 
Opowiedział o poruszaniu się 
pieszych po zmroku, zwłaszcza 
uwzględniając coraz trudniejsze 
warunki pogodowe, ale także 
o najważniejszych współcze-
śnie zagrożeniach, czyhają-
cych na osoby starsze. Z kolei 
psycholog zwrócił uwagę na 
wpływ depresji na zdolność 
kierowania pojazdem. Chętni 
mogli sprawdzić na specjal-
nych maszynach swój stan 

zdrowia i spostrzegawczość. 
Dla wszystkich przygotowane 
zostały opaski odblaskowe, 
których noszenie – i to również 
przypomniano seniorom – jest 
ustawowo nakazane po zmroku 
poza obszarem zabudowanym.

– Przesłanie mówiące o tym, 
że nie ma nic ważniejszego, niż 
nasze życie, przyświecało or-
ganizacji tego pożytecznego 
spotkania – mówi posłanka Plat-
formy Obywatelskiej. – Trosz-
czymy się o bezpieczeństwo 
seniorów, starając się pomóc im 
właśnie choćby poprzez cenne 

wskazówki, dotyczące codzien-
nego funkcjonowania – dodaje 
Mirosława Nykiel.

Czechowiccy seniorzy 
chętnie przybyli również na 
wydarzenie „Aktywni, spraw-
ni i zdrowi w każdym wieku”, 
towarzyszące obchodom Świa-
towego Dnia Seniora. Głów-
nym punktem spotkania był 
satyryczno-liryczny spektakl 
„Pociąg pospieszny do miło-
ści” w wykonaniu rudzickiego 
poety i satyryka Juliusza Wą-
troby. Półtoragodzinny występ 
opowiada historię dwojga lu-

dzi, którzy wspólną podróż 
pociągiem próbują skrócić roz-
mową z początku ogólnikową, 
a z czasem zamieniającą się 
w zwierzenia o kolejnych mi-
łościach. Oryginalny i zabaw-
ny sposób ukazania tematyki 
przypadł do gustu seniorom, 
którzy w kuluarach po zakoń-
czeniu spektaklu jeszcze długo 
z uśmiechem i radością rozma-
wiali w gronie swoich rówie-
śników.

Jak twierdzi Mirosława 
Nykiel, podobnego rodzaju ini-
cjatywy mają bardzo znaczący 

wpływ na aktywizację senio-
rów. Wskazuje tu na cieszące 
się coraz większą popularno-
ścią Uniwersytety Trzecie-
go Wieku, oferujące bardzo 
różnorodne i wszechstronne 
zajęcia. – Takie przedsięwzię-
cia to absolutnie fenomenalna 
sprawa. Bycie osobą w star-
szym wieku wcale nie ozna-
cza konieczności zaniechania 
kontaktów z innymi seniorami. 
Wiele osób chce pozostać ak-
tywnymi, integrować się z oto-
czeniem. Organizując różne 
atrakcyjne formy spędzania 
czasu trzeba ich jednak do tego 
zachęcić – uważa posłanka PO.

Mirosława Nykiel, aktyw-
nie działająca w środowisku 
seniorów, wzięła udział rów-
nież w Gminnym Dniu Seniora 
w Czechowicach-Dziedzicach, 
będącym podsumowaniem wy-
darzeń z cyklu „Jesień dla Se-
niora”. Podczas uroczystości 
wręczyła Kazimierzowi Po-
lokowi, prezesowi Stowarzy-
szenia Emerytów i Rencistów 
„Aktywni”, odznakę honorową 
„Za zasługi dla województwa 
śląskiego”, którą na jej wnio-
sek przyznał Marszałek Woje-
wództwa Śląskiego.

Jak przypomina posłanka 
Nykiel, temat seniorów został 
wyraźnie zaakcentowany także 

w trakcie tegorocznych wyda-
rzeń organizowanego przez 
nią Kongresu Kobiet Podbe-
skidzia. Na zaproszenie Miro-
sławy Nykiel przewodnicząca 
Rady Seniorów w Bielsku-Bia-
łej Elżbieta Rosińska przepro-
wadziła spotkanie „Srebrny 
czas, czas marzeń”, dzięki 
któremu seniorzy mogli prze-
nieść się myślami do czasów 
swojej młodości.

Już teraz planowane są 
kolejne inicjatywy z myślą 
o osobach starszych. Plat-
forma Obywatelska podczas 
specjalnej konferencji pra-
sowej przedstawiła zało-
żenia projektu pakietu dla 
seniorów, opierającego się 
na trzech głównych filarach. 
– Seniorzy w naszym kraju 
zasługują na godne, zdrowe 
i aktywne życie. Mamy tu na 
myśli wiele ważnych aspek-
tów, jak zwolnienie ze skła-
dek, emerytura bez podatku, 
rehabilitacja senioralna, bon 
na leki, karnet aktywizacyjny, 
czy dofinansowanie działal-
ności rad seniorów – dodaje 
posłanka, która zapowiada 
ogólnopolskie konsultacje 
pakietu senioralnego oraz 
inicjatywy dedykowane dla 
tego środowiska również 
w naszym regionie. (R)
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Posłanka Mirosława Nykiel angażuje się w przygotowanie i prowadzenie spotkań z seniorami z Czechowic-Dziedzic.
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Powiat bielski

Nagroda LoNdziNa wręczoNa
Mieszkaniec Wilamowic Antoni Mleczko został laureatem tegorocznej Nagrody Starosty Bielskiego im. Ks. Józefa Londzina.

Uroczystość wręczenia 
nagrody w piątek 3 listopada 
w Bielskim Centrum Kultu-
ry zgromadziła wielu gości, 
przede wszystkim samorzą-
dowców z gmin powiatu biel-
skiego, parlamentarzystów, 
przedstawicieli placówek 
kultury i oświaty oraz organi-
zacji społecznych. Spotkanie 
w szczelnie wypełnionej sali 
zainaugurował chór „Hejnał” 
z Mazańcowic pod dyrekcją 
Krzysztofa Przemyka. Go-
ści przywitał starosta bielski 
Andrzej Płonka, który wraz 
z przewodniczącą kapituły 
Aliną Świeży-Sobel wręczył 
nagrodę kandydatowi Wila-
mowic.

Antoni Mleczko z Wi-
lamowic jest ogrodnikiem, 
człowiekiem głęboko religij-
ny, jednym z organizatorów 
kół NSZZ Solidarność Rol-
ników Indywidualnych w la-
tach 80. XX wieku. w byłym 
województwie bielskim. Był 
internowany, następnie re-
presjonowany podczas  sta-

nu wojennego. Od 2011 r. 
współpracuje ze Stowarzy-
szeniem Ekosystem Dziedzic-
two Natury Probiotics Polska, 
w swoim gospodarstwie pro-
wadzi doświadczenia z mi-
kroorganizmami w uprawie 
rolniczej i ogrodniczej. Jest 
też działaczem charytatyw-
nym.

Do tegorocznej, XIX już 
edycji Nagrody Starosty Biel-
skiego im. Ks. Józefa Londzi-
na nominowano także Michała 
Kobielę z gminy Bestwina, 
Jana Cadera z gminy Bucz-
kowice, Czechowicki Teatr 
Muzyczny „Movimento” pod 
kierownictwem Barbary Bie-
laczyc z Czechowic-Dziedzic, 
Edwarda Pilcha z gminy Jasie-
nica, Zbigniewa Putka z gminy 
Jaworze, Marka Małeckiego 
z gminy Kozy, Adama Sopia-
ka z gminy Porąbka, Józefa 
Przybyłę ze Szczyrku oraz 
Stanisława Kwaśnego z gmi-
ny Wilkowice. Na zakończenie 
wystąpił Zespół Pieśni i Tańca 
„Śląsk”. (R) Laureat Londzina Antoni Mleczko odbiera nagrodę z rąk Aliny świeży-Sobel i starosty bielskiego Andrzeja Płonki.

I wicewojewoda Jan Chrząszcz i burmistrz Wilamowic Marian Trela pogra-
tulowali laureatowi.

Na scenie zostały zaprezentowane osiągnięcia wszystkich nominowanych.

Marek Małecki, nominowany przez kozy, przyjął gratulacje od mieszkańców 
swojej gminy.

zbigniew Putek, nominowany do nagrody, odebrał gratulacje od 
przedstawicieli Jaworza.

z gminy Bestwina nominowany został Michał kobiela, któremu delegacja 
gminy złożyła gratulacje.

Galę uświetnił występ zespołu „śląsk”.

Edwardowi Pilchowi, nominowanemu z gminy Jasienica, gratulacje złożył 
wójt Janusz Pierzyna z małżonką.

za zaproszenie na galę wręczenia Nagrody Londzina podziękował wice-
minister Stanisław Szwed.

Przyznanie Nagród Londzina odbyło się już po raz XIX.
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Na ukończeniu znajduje się 
przebudowa ul. Janowickiej 
na odcinku 1,2 km. Droga na 
trasie z bielskiego Hałcnowa 
przez Janowice do centrum Be-
stwiny ma liczne zakręty, jezd-
nia jest stosunkowo wąska, są 
także miejsca, w których bra-
kowało dotąd chodników dla 
pieszych. Toteż zakres prac 
objął nie tylko wykonanie no-
wej nawierzchni asfaltowej, ale 
również budowę chodnika oraz 
kanalizacji deszczowej.

Wszystko to ma przyczynić 
się do zwiększenia bezpieczeń-
stwa oraz komfortu komunika-
cji. Koszt inwestycji wyniósł 
1,6 mln zł, z czego 63 proc. 
pochodzi z dofinansowania 
z unijnego Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich, o które 
zabiegał wójt gminy Artur 
Beniowski. Pozostałe środki 
to wkład własny budżetu gmi-
ny Bestwina oraz bielskiego 
Starostwa Powiatowego, bę-
dącego administratorem drogi.

Prace prowadzone są obec-
nie także na drogach w gmi-
nie, lecz administrowanych 
przez samorząd powiatu. Na-
kładka asfaltowa została już 
położona na najbardziej znisz-

czonym fragmencie ul. Ludo-
wej w Kaniowie. Remontowi 
podlega także ok. 600-me-
trowy odcinek ul. Górskiej 
w Janowicach, a przy szkole 
w Kaniowie wykonywane 
jest podwyższone przejście 
dla pieszych.

Na etapie projektowania 
znajdują się z kolei trzy odcin-
ki chodników dla pieszych na 
drogach powiatowych – w Ja-
nowicach od granicy z Biel-
skiem do szkoły, wzdłuż ul. 
Dankowickiej w Kaniowie 
oraz w Bestwinie na ul. Witosa 

aż do ul. Gospodarskiej. Wio-
sną przyszłego roku ruszyć ma 
natomiast budowa ronda „przy 
piekarni”, a więc na ruchliwym 
skrzyżowaniu ul. Janowickiej 
z Krakowską w Bestwinie.

Przypomnijmy, że już 
wcześniej zakończyły się pra-
ce przy ul. Podzamcze w Be-
stwinie, gdzie powstał m.in. 
wybrukowany parking i wy-
godny chodnik. Modernizacje 
wykonywane były również 
na ul. Batalionów Chłopskich 
oraz Czechowickiej w Kanio-
wie. (M)

Gmina bestwina

wieLe drogowych remoNtów
Korzystając ze sprzyjającej aury w gminie Bestwina realizowane są kolejne 

inwestycje, związane z modernizacją dróg.

Pamięć o NiePodLegłoŚci
W gminie Bestwina z oka-
zj i  Święta  Odzyskania 
Niepodległości zorgani-
zowano kilka wydarzeń, 
które oprócz upamiętnie-
nia 99. rocznicy powstania 
II Rzeczypospolitej, uczy-
ły młode pokolenie, czym 
jest patriotyzm.

Oficjalne uroczystości 
w gminie Bestwina rozpoczęły 
się od mszy świętej, następnie 
z kościoła uczestnicy przema-
szerowali z towarzyszeniem 
Orkiestry Dętej Gminy Be-
stwina z siedzibą w Kaniowie 

pod pomnik „Tym, co życie 
oddali Polsce” przy budynku 
Urzędu Gminy. Tutaj złożo-
no wieńce i kwiaty, m.in. wójt 
Artur Beniowski i przewod-
niczący Rady Gminy Jerzy 
Stanclik, radni, sołtysi, sa-
morządowcy, przedstawicie-
le organizacji społecznych 
i politycznych, panie z KGW, 
druhowie z OSP, członkowie 
zespołów, a także liczne grono 
mieszkańców niezrzeszonych, 
którzy również chcieli uczcić 
Święto Odzyskania Niepod-
ległości. Wśród niosących 
sztandary nie zabrakło gór-

ników, z kolei o wystawienie 
honorowej warty zatroszczył 
się Gminny Szczep Zuchów 
i Harcerzy „Bratnie Żywioły”.

W nawiązaniu do rocz-
nicy w Zespole Szkolno-
-Przedszkolnym w Bestwinie 
18 listopada zorganizowano 
I Gminny Festiwal Pieśni 
Patriotycznej „Niepodległa 
– kocham i rozumiem”. Wy-
stąpili w niej przedszkolaki 
i uczniowie ze wszystkich so-
łectw gminy Bestwina, łącznie 
16 występów, w których 230 
uczniów zaprezentowało bar-
dzo różny repertuar muzyczny. 
Zróżnicowanie wykonawców 
i przedstawionych utworów, 
a przede wszystkim zaangażo-
wanie organizatorów i uczest-
ników podkreślił wójt gminy 
Bestwina Artur Beniowski, 
dziękując za organizację fe-
stiwalu.

Z kolei już z myślą o przy-
szłorocznej, setnej rocznicy 
odzyskania niepodległości 
19 listopada w kościele św. 
Józefa Robotnika w Janowi-
cach zorganizowano pod pa-
tronatem honorowym wójta 

gminy Bestwina Artura Be-
niowskiego koncert edukacyj-
ny „Dzieje hymnu polskiego 
w dobie odzyskania niepod-
ległości”. Do wysłuchania 
dziewięciu doskonale zna-
nych utworów zaprosił pro-
boszcz janowickiej parafii ks. 
Józef Walusiak. W koncercie 
wystąpili Urszula Mizia, Jo-
anna Korpiela-Jatkowska, 
Piotr Sadowski i Janusz Ko-
hut, uznani bielscy muzycy, 
którzy zaprezentowali pie-
śni, jakie przed stu laty pre-
tendowały do miana hymnu 

polskiego, a także inne pieśni 
patriotyczne. Projekt realizo-

wany jest przez Bielskie To-
warzystwo Muzyczne. (UGB)
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strażacy Piłkarzami

Wszystkie cztery jednostki Ochotniczych 
Straży Pożarnych z gminy Bestwina rozegrały 
halowy turniej piłki nożnej.

Stawką piłkarskich zawodów, zorganizo-
wanych w sobotę 11 listopada przez jednost-
kę z Kaniowa, był Puchar Prezesa Zarządu 
Gminnego Związku Ochotniczych Straży Po-
żarnych Herberta Szeligi. O trofeum strażacy 
rywalizowali w zaciętych meczach, w których 
wyniki i kwestia wygranej były niewiadomą 
niemal do samego końca. Ostatecznie w hali 
przy szkole im. Tadeusza Kościuszki trium-
fowali gospodarze, którzy okazali się lepsi od 
jednostek z Bestwiny, Bestwinki oraz Jano-
wic. Naczelnik OSP w Kaniowie Wojciech 
Janeczko odebrał puchar z rąk prezesa Her-
berta Szeligi, komendanta Grzegorza Owcza-
rza oraz wójta gminy Artura Beniowskiego, 
który jako członek kaniowskiej straży zagrał 
w turnieju w barwach zwycięskiej drużyny.

To nie koniec piłkarskich sukcesów stra-
żaków reprezentujących gminę. Młodzieżowa 
Drużyna Pożarnicza z Bestwinki nie miała so-
bie równych w powiatowych zawodach, jakie 
odbyły się w Pisarzowicach. W systemie roz-
grywek „każdy z każdym” w gronie chłopców 
siedmioosobowa ekipa z Bestwinki z opieku-
nem Marcinem Krausem wyprzedziła w koń-
cowej klasyfikacji druhów z Dankowic, Starej 
Wsi, Kaniowa oraz Porąbki. (R)
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artur beNiowski,  
wójt gminy Bestwina:

Mija kolejny rok, który przyniósł szereg 
ważnych inwestycji drogowych na terenie 
całej gminy. I pomimo trudności z wyłania-
niem wykonawców w procedurach przetar-
gowych, sporo udało się zrobić, a poprawa 
infrastruktury drogowej w naszych sołec-
twach jest widoczna. Mam świadomość, że 
są jeszcze boczne drogi, które wymagają 
podjęcia prac remontowych. Skoro jednak 
pojawiły się możliwości pozyskania środków 
zewnętrznych na wykonanie głównych cią-
gów komunikacyjnych w gminie, to należało 
je wykorzystać i zmodernizować te drogi w 
pierwszej kolejności.
Cieszy, że dobrze układa się współpraca z biel-
skim Starostwem Powiatowym, które jest 
administratorem wielu dróg przebiegających 
przez naszą gminę. To istotne, bo wspólne 
działania przynoszą korzyści mieszkańcom. 
Wraz z poprawiającym się stanem dróg i 
chodników zwiększa się bezpieczeństwo i 
dotyczy to zarówno osób poruszających się 
samochodami, jak i pieszych.
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W I Gminnym Festiwalu Pieśni Patriotycznej „Niepodległa – kocham i rozumiem” wystąpili przedszkolaki i młodzież 
szkolna z terenu całej gminy.

Jak co roku honorową wartę pod pomnikiem „Tym, co życie oddali Polsce” 
pełnili harcerze.

W janowickim kościele zorganizowano koncert edukacyjny, poświęcony 
polskiemu hymnowi.

Przy szkole w kaniowie wykonywane jest podwyższone przejście dla 
pieszych, które poprawi bezpieczeństwo przede wszystkim uczniów.
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Gmina czecHowice-dziedzice

NowoczeŚNie Na PływaLNi i Lodowisku
Na czechowickiej krytej pływalni „Wodnik” chlorowanie zostaje zastąpione nowoczesnym systemem dezynfekcji wody, nieodczuwalnym  

dla użytkowników. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Czechowicach-Dziedzicach przed zimą modernizuje również swoje lodowisko.

MOSiR systematycznie po-
dejmuje działania, które wzbo-
gacają jego ofertę i zwiększają 
jakość usług. Coroczną przerwę 
techniczną na czechowickiej 
krytej pływalni, przypadającą 
na przełom lipca i sierpnia, 
wykorzystano na zrealizowanie 
najbardziej potrzebnych prac 
remontowych. Wymalowano 
halę basenową, korytarze, szat-
nie, pomieszczenia techniczne 
i konstrukcję drewnianą dachu, 
ponadto oczyszczono płytki hali 
basenowej i szatni. Moderni-
zacja obiektu objęła również 
system wentylacji oraz tzw. 
podbasenie, gdzie znajduje się 
system filtrów, pomp i napędza-
jących je silników.

zAMIAST ChLORU

MOSiR dba  także  o  to , 
aby jakość wody spełniała 
wszelkie normy, co z kolei 
przekłada się na satysfak-
cję samych użytkowników. 
Obecnie prowadzone są prace 
w tym zakresie. Aby uniknąć 
związanego z chlorowaniem 
wody dyskomfortu, czecho-
wicki „Wodnik” przecho-
dzi na najnowocześniejszą 
technologię „nisko zasolo-
nej wody”, gdzie tradycyjne 
chlorowanie zastępowane 
jest poprzez elektrolizę soli. 
To sposób dezynfekcji wody 
spotykany na basenach i pły-
walniach w Europie Zachod-
niej, Ameryce i Australii. Na 
antypodach z tej ekologicznej 
i przyjaznej metody korzysta 
aż 80 proc. basenów.

Jak przypomina dyrektor 
MOSiR Paweł Łękawa, pierw-
szy etap zmiany systemu uzdat-
niania wody przeprowadzono 

w ub.roku. Z używania podchlo-
rynu sodu zrezygnowano wów-
czas w jacuzzi. Teraz, w drugim 
etapie modernizacji, przewidzia-
nym do końca roku, na system 
elektrolizy przełączony zostanie 
brodzik dla najmniejszych dzie-
ci, których skóra jest najbardziej 
wrażliwa na działanie chloru. 
Woda będzie tu kryształowo 
czysta, w dodatku o przyjemnym 
zapachu, nie powodując żadnych 
reakcji uczuleniowych. – Mamy 
w planach kolejne etapy mo-
dernizacji systemu uzdatniania, 
które docelowo obejmą również 
duże niecki basenu, czyli rekre-
acyjną i pływalnię – zaznacza 
dyrektor czechowickiego MO-
SiR.

Inną z nowości w budyn-
ku pływalni „Wodnik” jest 
funkcjonujący w nim od kilku 
miesięcy klub fitness. Został 
on ulokowany w pomiesz-
czeniach po dawnej kręgiel-
ni, które przez dwa lata stały 
bezużyteczne. Po zainstalowa-
niu systemu wentylacyjnego 
MOSiR znalazł najemcę na 
prowadzenie w obiekcie dzia-
łalności wzbogacającej ofertę 
całego kompleksu.

kOŁOWROTkI I PINGWINy

Spore zmiany czekają na 
osoby, które w tym sezonie 
zimowym będą korzystały 
z sąsiadującego z pływalnią 
lodowiska. Trwają tam aktu-
alnie prace związane z instala-
cją i uruchomieniem nowego 
systemu obsługi klienta. Przy 
wejściu na lodowisko poja-
wią się bramki z czytnikami 
i kołowrotki, które pozwolą 
system istotnie zmodyfiko-
wać. W dotychczasowym, 
osoby korzystające z lodowi-
ska wpuszczane były na taflę 
tylko o pełnych godzinach. 
Aby skorzystać z 45 minut 
jazdy i dodatkowo 15 mi-
nut na przebranie się, trzeba 
było pojawić się przed kasą 
o pełnej godzinie, a wyjście 
i wejście osób korzystających 
z szatni i lodowiska odbywało 
się w tłumie ludzi. – Powo-
dowało to duży dyskomfort, 
jak również straty w czasie 
korzystania z samego lodo-
wiska. Teraz będzie można 
w każdej chwili po zakupie 
biletu skorzystać z jazdy – 
wyjaśnia dyrektor Łękawa.

W MOSiR przewidują, że 
ruch na lodowisku, zwłaszcza 
przy kasach, będzie się odby-
wał znacznie bardziej płynnie. 
Łyżwiarze będą mogli roz-
począć bowiem korzystanie 
z lodowiska o każdej porze, 
z wyjątkiem stałej przerwy 
technicznej pomiędzy godzina-
mi 14 i 15. Wartością dodaną 
wprowadzanych od tego sezonu 
zmian jest to, że w kasie lodo-
wiska będzie można płacić kar-
netem z basenu, który daje jego 
posiadaczowi 15 procent zniżki. 
– Chcemy, aby w przyszłości 
karnet ten również obsługiwał 
kąpielisko miejskie. Mamy 
nadzieję, że do 1 stycznia uda 
nam się również uruchomić 
terminal płatniczy na lodowi-
sku, umożliwiający płacenie 
kartami płatniczymi – dodaje 
dyrektor ośrodka.

Dobrą informacją dla mi-
łośników jazdy na łyżwach 
jest fakt, że cena za korzysta-
nie z lodowiska pozostanie na 
niezmienionym poziomie z po-
przedniego roku. Jednocześnie 
obiekt czynny będzie dłużej, bo 
do godziny 21. – Liczymy, że 
wszystkie te zmiany pozwolą 

nam utrzymać dobrą passę, jeśli 
chodzi o ilość osób korzystają-
cych z lodowiska. A frekwencja 
była bardzo dobra już w ub.ro-
ku, bo w ciągu zaledwie trzech 
miesięcy zanotowaliśmy prze-
szło 20 tys. wejść – tłumaczy 
Paweł Łękawa.

Wychodząc naprzeciw po-
trzebom, również podczas naj-
bliższej zimy, działać będzie 
szkółka łyżwiarska dla doro-
słych. Dla stawiających swoje 
pierwsze kroki na lodzie dzie-
ci, od tego sezonu przybędzie 
pingwinów do nauki jazdy na 
łyżwach. Ich liczba wraz z ka-
skami ochronnymi zwiększy się 
do dziesięciu, dzięki współpra-
cy czechowickiego MOSiR 
z firmą oferującą Kinder Pingui.

Z myślą już o sezonie let-
nim warto dodać, że w oko-
licy pływalni „Wodnik” trwa 
pierwszy etap realizacji zadań 
w ramach „Koncepcji zago-
spodarowania terenów rekre-
acyjno-sportowych Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Czechowicach-Dziedzi-
cach”. Do końca listopada br. 
obok budynku basenu pojawią 
się siłownia plenerowa oraz 

plac zabaw dla dzieci. Za-
instalowanych zostanie pięć 
dwufunkcyjnych urządzeń, 
pozwalających na trenowa-
nie wszystkich partii mięśni, 
w tym maszyna do wyciskania 
i tzw. rower. Dla najmłodszych 
pojawią się natomiast karuze-
la, huśtawki, bujaki, ławeczki 
i tzw. forteca ze zjeżdżalnią. (R)

orLik dLa Lekkiej atLetyki
Na obiekcie przy ulicy Sta-
dionowej w Zabrzegu po-
wstaje nowoczesny „Orlik 
lekkoatletyczny”, który 
przysłuży się licznej grupie 
młodych sportowców, tre-
nujących rozmaite konku-
rencje.

Na wykonawcę Orlika 
w wyniku przetargu wyło-
niona została doświadczona 
w tego rodzaju inwestycjach 
firma „Gretasport” z Dąbrowy 
Górniczej. Do jej zadań nale-
żeć będzie rozbiórka i przebu-
dowa obecnego obiektu oraz 
wykonanie nowej nawierzchni 

sportowej i ogrodzenia, a tak-
że rewaloryzacja elementów 
zieleni. Zakres prac obejmie 
modernizację bieżni, poprzez 
wymianę nawierzchni na typo-
wo sportową, z wytyczeniem 
czterotorowej bieżni o długości 
400 m wraz z torem z rowem 
z wodą do biegu z przeszkoda-
mi oraz 6-torowej bieżni pro-
stej do biegów na 100 i 110 m. 
Przewidziano również montaż 
urządzeń lekkoatletycznych, 
takich jak skocznie do skoku 
wzwyż i o tyczce, skocznie 
do skoku w dal i trójskoku 
oraz rzutnie do pchnięcia kulą 
wraz z sektorem rzutów 21,50 

m oraz do rzutu oszczepem. 
Inwestycja obejmie ponadto 
wykonanie piłkochwytów dla 
zabezpieczenia nawierzch-
ni bieżni i terenu stadionu 
lekkoatletycznego, a także 
profesjonalne odwodnienie 
poprzez zastosowanie odpo-
wiednich pochyleń.

Prace mają zostać zakończo-
ne do 16 lipca 2018 r. Do tego 
czasu wykonawca musi uzyskać 
świadectwa Polskiego Związku 
Lekkiej Atletyki dla obiektu ka-
tegorii V B wraz z wynikami 
badań obiektowych. Projekt 
uzyskał dofinansowanie z Mi-
nisterstwa Sportu i Turystyki, 

ze środków Funduszu Rozwo-
ju Kultury Fizycznej, w ramach 
programu rozwoju infrastruk-
tury lekkoatletycznej – Orliki 
Lekkoatletyczne, edycja 2017. 

Gminie Czechowice-Dziedzi-
ce udało się pozyskać środki 
w wysokości przeszło 1,4 mln 
zł, co stanowi połowę szacun-
kowej wartości zadania.

Z  p r z e b u d o w a n e g o 
obiektu, będącego częścią 
Miejskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji w Czechowicach-
-Dziedzicach, korzystać będą 
m.in. podopieczni czecho-
wickiego Miejskiego Klubu 
Sportowego, którzy trenują 
biegi sprinterskie, średnio-
dystansowe i płotkarskie, 
chód sportowy, skoki, wie-
lobój oraz rzuty. Sekcja lek-
koatletyczna wychowała na 
przestrzeni lat wielu znako-
mitych zawodników, w tym 
reprezentantów Polski. Obec-
nie w klubie trenuje blisko 70 
zawodników w wieku od 8 do 
20 lat, w tym dwóch kadro-
wiczów – Rafał Pająk oraz 
Bartosz Jarczok. (R)
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Pływalnia czechowickiego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji syste-
matycznie dostosowywana jest do potrzeb i wymagań klientów, także 
poprzez dbałość o jakość wody.

mariaN błachut,
burmistrz Czechowic-Dziedzic:

Wśród istotnych działań, jakie 
realizujemy z myślą przede 
wszystkim o naszych mieszkań-
cach, znajduje się troska o to, 
aby baza do uprawiania sportu 
i szeroko pojętej rekreacji była 
możliwie jak najlepsza. Dlatego 
też myślimy nie tylko o nowych 
inwestycjach, ale i stałej po-
prawie infrastruktury, jaką już 
posiadamy. A mamy się w tym 
względzie czym pochwalić. Na 
lodowisko przybywa zimą wiele 
osób, także spoza Gminy Cze-
chowice-Dziedzice. Przez cały 
rok dobrze służy pływalnia, któ-
ra zyskała sobie miano obiektu 
przyjaznego również rodzinom z 
małymi dziećmi. Podobnie nasze 
kąpielisko, które stanowi bardzo 
ciekawą propozycję spędzania 
czasu w okresie letnim. Wszyst-
ko to wpisuje się w starania o za-
pewnienie oferty kompleksowej 
i dostosowanej do różnych grup 
naszej lokalnej społeczności.

Bramki z czytnikami oraz kołowrotki w ramach nowego systemu obsługi 
klienta mają usprawnić funkcjonowanie czechowickiego lodowiska.
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Gmina jasienica

jesieNNe remoNty dróg
W kolejnych sołectwach – Jasienicy, Bierach i Landeku – zakończyły się tegoroczne naprawy dróg.  

Gmina w listopadzie otrzymała też trzecią w tym roku tzw. promesę na modernizację drogi z puli rządowej.

Na naprawę ul. Zalesie w Ru-
dzicy promesę, a więc pieniądze 
na pokrycie większości kosztów 
remontu drogi, która uległa uszko-
dzeniu podczas ulewnych deszczy 
przed kilku laty, wójt Janusz Pie-
rzyna uzyskał w tym roku już po 
raz trzeci. Wcześniej z puli Mi-
nisterstwa Spraw Wewnętrznych 
i Administracji dofinansowano 
remont ul. Tulipanów w Jasieni-
cy i św. Melchiora Grodzickiego 
w Iłownicy. Tym razem promesa 
zakłada przyznanie 760 tys. zł na 
naprawę odcinka o długości blisko 
1,8 km, przy szacowanym koszcie 
całości blisko 1 mln zł.

Prace przy remontach dróg 
posuwają się naprzód w kolej-
nych miejscowościach gminy. 
W sołectwie Jasienica zakoń-
czono remonty sześciu dróg. 
Odcinki czterech z nich – ulicy 
Równej, Brzozowej, Jodłowej 

i Magnolii – zyskały nawierzch-
nię asfaltową. Prace przy ul. 
Orzechowej na odcinku o długo-
ści 107 m objęły z kolei czysz-
czenie nawierzchni, ułożenie 
warstw wiążących i ścieralnych 
na istniejącym parkingu.

W Landeku ekipy drogowców 
zakończyły prace przy remoncie 
liczącego blisko 240 m odcinka 
ulicy Huberta. Zakres robót obej-
mował m.in. położenie nakładki 
asfaltowej z poboczami, dodatko-
wo zabezpieczono przydrożny rów 

barierami energochłonnymi. Koszt 
remontu wyniósł 42,4 tys. zł.

Zakończyły się również prace 
przy naprawie fragmentów ulic 
Świerkowej i Rotuz w Bierach. 
Część ul. Świerkowej była remon-
towana w ub.roku, w tym dokoń-
czono naprawy na odcinku 113 
m. Wzmocniono i ustabilizowano 
podbudowę drogi, położono dwie 
warstwy nakładki asfaltowej, na-
prawiono również pobocza. Obec-
nie cała ul. Świerkowa ma nową 
nawierzchnię. Koszt robót wyniósł 
ponad 33 tys. zł. Z kolei na odcin-
ku ul. Rotuz o długości blisko 130 
istniejąca nawierzchnia została 
wyrównana masami bitumicz-
nymi, następnie położono dwie 
warstwy nawierzchni asfaltowej, 
naprawiono także pobocza. Prace 
objęły ponadto skrzyżowanie z ul. 
Sportową, całość kosztowała ponad 
30 tys. zł. (UGJ)
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W ostatnim czasie wyremontowano odcinki dróg w rejonie kompleksu Drzewiarza 
w Jasienicy. 

bardzo dobra 
sytuacja 
FiNaNsowa  
gmiNy jasieNica

W związku z publikacją w jednym 
z lokalnych periodyków nieprawdziwych 
danych, dotyczących sytuacji finansowej 
Gminy Jasienica, pragnę powiadomić, że 
zaprezentowane tam informacje w rażący 
sposób odbiegają od prawdy. Gmina Jasie-
nica, posiadająca budżet, przekraczający 
100 mln zł, ma jedyne zobowiązanie, wyni-
kające z emisji 35 mln zł obligacji. W spo-
sób bardzo prosty można więc obliczyć, że 
zadłużenie wynosi nie 70 proc. – jak po-
dano w periodyku – a 35 proc., a więc jest 
dwukrotnie mniejsze. Zgodnie z prawem 
zadłużenie samorządu gminnego może do-
chodzić do 60 proc. Jak więc widać, Gmi-
nie Jasienica daleko do progu zadłużenia, 
uznawanego za zagrażający jej rozwojowi.

Pragnę dodać, że budżet Gminy Jasie-
nica w 2016 r. po stronie wydatków liczył 
ponad 100 mln zł. Z kolei nadwyżka, wy-
pracowana w ubiegłym roku, wyniosła ok. 
12 mln zł, zaś we wrześniu br. mieliśmy na 
lokatach już 17 mln zł nadwyżki. Gmina 
Jasienica bowiem w ostatnich latach za-
kupiła grunty jako majątek gminy, które 
przekwalifikowała i uzbroiła. Według 
aktualnych wycen wartość tego majątku 
wynosi około 100 mln zł. Odejmując od 
tej kwoty zadłużenie w postaci 35 mln zł 
obligacji, daje to ok. 70 mln zł na plusie, 
czyli 70 mln zł nadwyżki.

Takim wynikiem nie może się poszczy-
cić żadna inna gmina z byłego wojewódz-
twa bielskiego. Podkreślić należy, że jako 
jedyna z nielicznych gmin nie sprzedaliśmy 
wybudowanej sieci kanalizacyjnej i wodo-
ciągowej, a tylko majątek wybudowanej 
kanalizacji stanowi wartość 36 mln zł.

Ponadto Gmina przekazała na rzecz po-
wiatu:

• kwotę ponad 1,2 mln zł jako dofi-
nansowanie przebudowy drogi 4426 
w Mazańcowicach (od Makro do ronda 
w kierunku Ligoty)

• kwotę 1,2 mln zł jako dofinansowanie 
modernizacji ulicy Strumieńskiej

• kwotę 800 tys. zł jako dofinansowanie 
przebudowy ul. Cieszyńskiej w Jasienicy

• kwotę 2,8 mln zł na dalszą przebudowę 
drogi Strumieńskiej.
Łącznie na wsparcie zadań własnych po-

wiatu Gmina Jasienica przeznaczyła więc 
ponad 6 mln zł.

Warto zaznaczyć, że po raz czwarty 
Gmina Jasienica otrzymała prestiżową na-
grodę, przyznawaną przez kapitułę finan-
sistów, menadżerów i profesorów, „Lider 
MŚP” Europejskiego Kongresy Małych 
i Średnich Przedsiębiorstw, wręczaną pod-
czas uroczystej Sesji Sejmiku Wojewódz-
twa Śląskiego. W październiku 2017 roku 
Gmina Jasienica była jedyną nagrodzoną 
spośród gmin wiejskich w województwie 
śląskim i opolskim.

Wyrażamy ubolewanie, że podobne 
artykuły, tak dalece podające nieprawdę, 
ukazują się na łamach prasy. Czyżby ko-
muś w gorącym okresie przedwyborczym 
zależało na oczernieniu Gminy Jasienica?

WóJT GMINy JASIENICA

Janusz Pierzyna

gmiNNe obchody Święta  
NiePodLegłoŚci

Od porannej mszy świętej roz-
poczęły się obchody Narodowego 
Święta Niepodległości w Gminie 
Jasienica, na której zebrała się spo-
łeczność Jasienicy i przedstawicie-
le wszystkich sołectw. Następnie 
z orkiestrą strażacką z Mazańcowic 
uczestnicy przemaszerowali pod 
Pomnik Poległych za Ojczyznę 
w centrum Jasienicy, stojący obok 
budynku Urzędu Gminy. Wójt Ja-

nusz Pierzyna, przewodniczący Rady 
Gminy Jan Batelt oraz delegacje sa-
morządowców, rad sołeckich, szkół 
i organizacji społecznych złożyli tu 
wieńce i kwiaty. Po oficjalnych uro-
czystościach wójt zaprosił uczest-
ników do sali Gminnego Ośrodka 
Kultury, gdzie przy kawie i herbacie 
odbyła się część artystyczna, na któ-
rej wystawiono spektakl muzyczny 
„Bogu i Ojczyźnie. (R)

Większa strażnica W Grodźcu
Kolejna strażnica gminnej 
Ochotniczej Straży Pożarnej 
zostanie rozbudowana. Ruszyły 
prace przy modernizacji remizy 
w Grodźcu.

– Nasze straże pożarne od-
grywają niezwykle ważną rolę 
w całym systemie zapewnienia 
bezpieczeństwa mieszkańcom 
gminy Jasienica oraz sąsiednich 
miejscowości. Dobrze spraw-
dzają się w akcjach bojowych, 
wszystkie ćwiczenia potwier-
dzają ich wysoką sprawność. 
Dlatego jako społeczność lokal-
na dbamy, aby strażacy mieli 
zarówno odpowiedni sprzęt, 
jak i miejsce, w którym przygo-
towują się, a następnie ruszają 
do akcji. Toteż oprócz wydat-
ków na zakup nowych wozów 
strażackich i innych urządzeń 
ratowniczo-gaśniczych oraz na 
szkolenia, konsekwentnie roz-

budowujemy i unowocześniamy 
też strażnice – wyjaśnia wójt 
gminy Jasienica Janusz Pierzy-
na, przypominając, że w tym 
roku ruszyła również rozbudo-
wa strażnicy w Mazańcowicach, 
a nową siedzibę mają m.in. stra-
żacy w Roztropicach, Iłownicy. 

W najbliższych latach rozbudo-
wa czeka OSP Jasienica.

Jak dodaje wójt, strażnica 
w Grodźcu od dawna stanowiła 
też miejsce spotkań mieszkań-
ców i zebrań. – Z braku miejsca 
musiały się one odbywać w gara-
żu, z którego na okres spotkania 

wyprowadzano wozy strażackie. 
Dlatego planując rozbudowę zale-
żało nam, aby wybudować osobną 
salę – mówi Janusz Pierzyna.

Obecny budynek remizy zo-
stanie podwyższony o jedną kon-
dygnację, powstanie tam duża 
sala szkoleniowa, którą będzie 
można podzielić przesuwaną 
ścianą. Na piętrze będą także 
sanitariaty, na zewnątrz zostanie 
dobudowana klatka schodowa. 
Tym samym parter zostanie prze-
znaczony wyłącznie dla części 
bojowej strażnicy, garaż będzie 
wyposażony w drugie drzwi, uła-
twiające wyjazd wozów pożarni-
czych. Łącznie nowa strażnica 
będzie miała 512 mkw., a więc 
powierzchnia powiększy się po-
nad dwa razy (obecnie wynosi 
225 mkw.). Całość ma kosztować 
ponad 1,9 mln zł, prace zakoń-
czą się do listopada przyszłego 
roku. (UGJ)
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Wizualizacja wykonania elewacji północnej strażnicy w Grodźcu.
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Gmina jaworze

jubiLeusz szkoły

Szkoła Podstawowa nr 1 im. 
Marii Dąbrowskiej w Jawo-
rzu ma już 80 lat. 

Z tej okazji nauczyciele 
i pracownicy szkoły przy-
jęli dużo gratulacji, podzię-
kowań i życzeń, m.in. od 
wójta Radosława Ostałkiewi-
cza, władz samorządowych 
i oświatowych, radnych, 
stowarzyszeń i rodziców 
uczniów. Podczas uroczystej 
akademii szkoła otrzymała 
certyfikat Szkoły Promują-
cej Zdrowie. Wystąpili też 
uczniowie, którzy w humo-
rystycznym programie za-
prezentowali dzieje edukacji, 
zbierając owacyjne oklaski. 
Podobał się również występ 
szkolnego zespołu Sinfoniet-
ta, a także piosenka Maryli 
Rodowicz „Ale to już było” 
w brawurowym wykonaniu 

nauczycielki Agnieszki Ko-
niecznej z młodzieżą.

Siedmioklasowa Szkoła Po-
wszechna w Jaworzu Dolnym 
uroczyście została otwarta 5 
września 1937 r. pod Gorusz-
ką. Zastąpiła dotychczasowe 
dwa budynki szkolne, po-
wszechna oświata w Jaworzu 
sięga bowiem już XVI w. 
W XIX w. otwarto tutaj dwie 
szkoły wyznaniowe – katolicką 
i ewangelicką, które najpierw 
w 1869 r. przekształcono 
w szkoły powszechne, a w 
1900 r. ostatecznie połączo-
no w jednolitą pięcioklasową 
szkołę ludową.

W okresie okupacji i po 
przejściu frontu budynek szko-
ły został zniszczony, toteż 
w pierwszej kolejności po 
zakończeniu wojny społecz-
ność Jaworza przystąpiła do 
remontu. W latach 60. XX w. 

szkoła została rozbudowana 
o trzy klasy, salę gimnastycz-
ną, kuchnię, świetlicę, bibliote-
kę, gabinet dentystyczny, salę 
muzyczną i sportową. W 1970 
r. szkoła otrzymała na patronkę 
Marię Dąbrowską.

Obecnie szkoła skupia 418 
dzieci w 20 oddziałach. Za-
trudnia 35 nauczycieli z przy-
gotowaniem pedagogicznym 
oraz 14 pracowników admi-
nistracyjno-gospodarczych. 
Nad zdrowiem dzieci pieczę 
sprawuje lekarz oraz higie-
nistka szkolna z miejscowego 
ośrodka zdrowia. Baza szkoły 
to 13 sal lekcyjnych, pracow-
nia informatyczna, klasa re-
gionalna, sala gimnastyczna, 
sala gimnastyki korekcyjnej, 
świetlica, biblioteka szkol-
na (czytelnia multimedialna 
i wypożyczalnia), gabinet 
pedagoga szkolnego, kuch-

nia oraz stołówka, gabinet 
pomocy lekarskiej, gabinet 
stomatologiczny. Szkoła 
prowadzi różne koła zainte-
resowań. (R)

cieszyNiaNka  
dLa ryszarda kLimy

W sobotę 11 listopada już 
po raz dwudziesty w Teatrze 
im. Adama Mickiewicza 
w Cieszynie, miała miejsce 
uroczysta sesja Rad Gmin 
Ziemi Cieszyńskiej – gala 
Laurów Ziemi Cieszyńskiej 
Złotej i Srebrnej Cieszynian-
ki. Tym laurem z Jaworza 
został wyróżniony Ryszard 
Klima, były członek Zarządu 
Gminy Jaworze oraz radny.

Ryszard Klima urodził 
się w Jaworzu w 1939 r., jest 
z wykształcenia technikiem 
mechanikiem. Po odbyciu 
służby wojskowej w Mary-
narce Wojennej od 1962 do 
1998 r. pracował w Bielskiej 
Fabryce Reduktorów i Moto-
reduktorów. W swojej dzia-
łalności społecznej był m.in. 
członkiem zarządu zakłado-
wego koła Stowarzyszenia 
Inżynierów Mechaników Pol-
skich, przewodniczącym Od-
działowej Rady Robotniczej, 

społecznym przewodnikiem 
zakładowym, za co otrzymał 
liczne dyplomy uznania i od-
znaki.

Co szczególnie warte pod-
kreślenia od 1958 r., a więc 
już blisko 60 lat, jest człon-
kiem Ewangelickiego Chó-
ru Kościelnego w Jaworzu. 
Po przejściu na emeryturę 
w 1998 r. wstąpił do Towa-
rzystwa Miłośników Jaworza. 
Równocześnie został wybra-
ny przez mieszkańców Jawo-
rza na radnego Rady Gminy 
Jaworze, gdzie pełnił m.in. 
funkcję członka Zarządu 
Rady Gminy. Otrzymał m.in. 
odznakę honorową „Zasłużo-
ny dla Kultury Polskiej” oraz 
złotą odznakę honorową „Za 
Zasługi dla Województwa 
Śląskiego”. Należy do Parafii 
Ewangelicko-Augsburskiej 
w Jaworzu, był członkiem 
Rady Parafialnej i Synodu 
Kościoła. (R)

Gratulacje za laur Ryszard klima otrzymał od władz samorządowych 
gminy Jaworze.
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z okazji akademii jubileuszowej nauczyciele i uczniowie przygotowali występ artystyczny.
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radosław  
ostałkiewicz,
wójt gminy Jaworze:

Społeczność Jaworza od wielu 
wieków ceni sobie oświatę, nasz 
obecny jubileusz 80-lecia Szkoły 
Podstawowej to jeden z wielu ka-
mieni milowych, dowodzących, 
jak wielką rolę odgrywa – teraz i 
w przeszłości – edukacja. To oka-
zja do gratulacji, podziękowań 
dla dyrekcji oraz grona pedago-
gicznego, ale i oceny, jak należy 
organizować życie edukacyjne w 
naszej miejscowości, aby sprosta-
ło ono wyzwaniom współczesne-
go świata.
Cieszy to, że nie zważając na 
trudności, nasze szkolnictwo 
ciągle prezentuje wysoki po-
ziom nauczania, a także – co nie 
mniej ważne – wychowania. Mło-
dzi ludzie wykazują aktywność 
nie tylko w zdobywaniu wiedzy, 
widząc w tym swoją zawodową 
przyszłość. Wielu z nich angażu-
je się w życie społeczne, pracuje 
na rzecz stowarzyszeń i lokalnych 
organizacji, wykorzystuje swoje 
zdolności dla dobra całej wspól-
noty lokalnej.

uroczystoŚci 11 ListoPada
W Święto Niepodległości 

w Jaworzu przedstawiciele 
władz gminy, organizacji 
pozarządowych, jednostek 
oświatowych, kościołów 
oraz mieszkańcy złożyli 
wiązanki kwiatów pod po-
mnikami Marszałka Józe-
fa Piłsudskiego i Ofiar II 

Wojny Światowej. Przemó-
wienia wygłosili wicewójt 
Anna Skotnicka-Nędzka 
oraz przewodniczący Rady 
Gminy Mieczysław Brzezic-
ki. Podczas uroczystości gra-
ła orkiestra dęta „Glorieta”.

W p rzeddz i eń  99 . 
rocznicy odzyskania nie-

podległości w Szkole 
Podstawowej nr 2 (dawne 
gimnazjum) odbyła się już 
po raz trzeci Akademia 
Środowiskowa, w której 
oprócz uczniów i rodzi-
ców szkoły wzięli udział 
również inni mieszkańcy 
Jaworza oraz członkowie 

stowarzyszeń i lokalnych 
organizacji. Podczas spo-
tkania, zainicjowanego 
przez Stowarzyszenie 
„Nasze Jaworze”, a przy-
gotowanego przez dy-
rektor szkoły Barbarę 
Szermańską, pracowników 
i uczniów szkoły, wystę-
pom artystycznym towarzy-
szyło pasowanie uczniów 
klas pierwszych. (R)

Akademii środowiskowej towarzyszyło ślubowanie uczniów 
pierwszych klas Szkoły Podstawowej nr 2.
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kwiaty zostały złożone pod pomnikami Marszałka Józefa 
Piłsudskiego oraz Ofiar II Wojny światowej.

Puchar Świata 
do jaworza

– Trzy niesamowite dni w Prusz-
kowie. Puchar Świata jest mój! 
– zdanie dokładnie takiej treści 
zamieściła na swoim profilu na 
Facebooku Justyna Kaczkowska, 
mieszkanka Jaworza, która w wy-
bornym stylu zakończyła bardzo 
udany dla siebie rok na kolar-
skich torach.

Już pierwszego dnia rywalizacji 
w ramach Pucharu Świata 20-letnia 
reprezentantka Polski w kolarstwie 
torowym w wyścigu scratch popisała 
się świetną akcją, dublując peleton, 
a następnie finiszowała niemal rów-
nocześnie wraz z trzema rywalkami. 

Wyprzedziła ją jedynie Rosjanka 
Marila Averina.

Zawodniczka UKKS Imielin 
Team Corratec jeszcze lepiej wypa-
dła w swojej koronnej konkurencji na 
dystansie 3 km. Mimo że w finale za 
przeciwniczkę miała aktualną mistrzy-
nię świata w kolarstwie szosowym 
Annemiek van Vleuten z Holandii, nie 
dała jej żadnych szans, na mecie osią-
gnęła nad nią aż 5 sekund przewagi.

Start w Pruszkowie był dla Ju-
styny Kaczkowskiej ostatnim w tym 
roku. – Dlatego chciałam się pokazać 
z jak najlepszej strony i pojechać na 
110 procent. Przed własną publicz-
nością zupełnie inaczej się startuje, 
doping kibiców naprawdę niesie 
– przyznała „Gazecie Beskidzkiej” 
utytułowana zawodniczka. – Scratch 
pojechałam inaczej niż zwykle, bo za-
zwyczaj oszczędzam siły na ostatnie 
rundy i finisz. Teraz postanowiłam od 
początku dystansu jechać aktywnie 
i to się opłaciło. Tak dobrego wyścigu 
jeszcze nigdy nie pojechałam. Z kolei 
na 3 km celowałam w podium, ale 
nie sądziłam, że uda mi się pokonać 
wszystkie zawodniczki – oceniła 
Kaczkowska. (M) 
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Gmina kozy

komPuterowe rozgrywki
W hali Centrum Sportowo-Widowiskowego w Kozach przeprowadzona została pierwsza edycja turnieju 

e-sportowego „Kozy FIFA Cup”, którego organizację wsparła gmina.

Zorganizowania pionier-
skich zawodów w Kozach 
podjęło się Stowarzyszenie 
na Rzecz Rozwoju i Promo-
cji Gminy. Z zaproszenia na 
turniej skorzystali zarówno 
amatorzy, jak i profesjonali-
ści, wszyscy doskonale znają-
cy i lubiący grę komputerową 
FIFA 18. Dla 64 uczestników 
przygotowano w hali CSW aż 
osiem stanowisk z konsolą, co 
pozwoliło na płynny i sprawny 
przebieg zawodów.

Już w fazie grupowej do-
szło do zaskakujących wyni-
ków, a z turniejem pożegnali 
się m.in. reprezentanci sekcji 
e-sportowych Legii Warsza-

wa Łukasz „Lukster” Kamiń-
ski oraz Zagłębia Sosnowiec 
Mateusz ,,Nerkaw” Wontroba. 
Końcowe zwycięstwo po ca-
łodziennych zmaganiach stało 
się udziałem innego z fawory-
tów, wicemistrza Polski FIFA 
17 – Marcina „mrn” Sczesa. 
Drugie miejsce zajął gracz Pia-
sta Gliwice Bartosz „seVen” 
Majewski, a trzecie Szymon 
,,Gencu” Genc. To oni odebrali 
główne nagrody, m.in. konsolę 
Playstation4 Pro oraz grę FIFA 
18 na PS4. W uroczystym ich 
wręczeniu uczestniczyli wójt 
gminy Kozy Krzysztof Fiał-
kowski oraz przewodnicząca 
Rady Gminy Bożena Sadlik.

W środowisku sportu elek-
tronicznego turniej w Kozach 
odbił się szerokim echem. 
Podkreślono nie tylko jego wy-
soki poziom, ale również pro-
fesjonalną organizację. E-sport 
systematycznie zyskuje na po-
pularności, przyciągając coraz 
większe grono graczy w róż-
nym wieku, głównie dzięki ni-
welowaniu barier fizycznych, 
spotykanych w sporcie trady-
cyjnym, przy jednoczesnym za-
chowaniu poczucia rywalizacji 
sportowej. Już po zakończeniu 
koziańskich zawodów narodził 
się nawet pomysł stworzenia 
pierwszej edycji ligowych roz-
grywek online. (M)

Pierwsza edycja e-sportowego turnieju „kozy FIFA Cup” okazała się bardzo udanym przedsięwzięciem.

krzysztoF  
Fiałkowski, 
wójt gminy kozy:

Do naszej gminy zawitała bar-
dzo ciekawa inicjatywa, którą 
postanowiliśmy wesprzeć, do-
ceniając tym samym pomysł 
i wysiłek naszych młodych 
mieszkańców, zaangażowa-
nych w organizację wydarze-
nia. Taka forma sportowych 
zmagań ma jak widać swoje 
grono miłośników, bo prócz 
zawodników, którzy przy-
jechali do kóz, nie zabrakło 
widzów, przyglądających się 
poszczególnym meczom. Mam 
nadzieję, że to początek cze-
goś fajnego dla młodych ludzi, 
również mieszkańców gminy, 
którzy rozwijają swoje różne 
pasje i zainteresowania. Jeśli 
więc turniej e-sportowy w 
tak popularnej grze, jaką jest 
FIFA, będzie u nas kontynu-
owany, to jako gmina będzie-
my w tym na miarę naszych 
możliwości pomagać.

Nowe oŚwietLeNie
Wzdłuż przebiegającej 

przez Kozy drogi krajowej 
nr 52 zamontowane zosta-
ło nowoczesne oświetlenie 
energooszczędne, które 
przysłuży się większemu 
bezpieczeństwu w ruchu sa-
mochodowym i pieszym na 
terenie gminy.

Na przełomie paździer-
nika i listopada przepro-
wadzono wymianę lamp 
oświetleniowych w ciągu 
ulicy Bielskiej oraz Kra-
kowskiej. Wysłużone już 
sodowe lampy zamieniono na 
energooszczędne typu LED, 
które do tej pory w Kozach 
rozjaśniały tylko wyremonto-
wany odcinek ul. Beskidzkiej 
oraz Pod Grapą. W ramach 
inwestycji zamontowanych 
zostało 80 nowych opraw.

– Widoczność na dro-
dze, szczególnie w okresie 
jesienno-zimowym, kiedy 
zmrok zapada szybciej, jest 
często utrudniona. Dlatego 
też dążyliśmy do wymiany 

oświetlenia wzdłuż ruchli-
wej drogi krajowej. Poprawi 
się w ten sposób bezpieczeń-
stwo zarówno kierowców, 
jak i pieszych – mówi wójt 
Krzysztof Fiałkowski.

Jeszcze w tym roku 
w Kozach istniejące oświe-
tlenie na odcinku pomiędzy 
ul. Tęczową a ul. Podgórską 
uzupełnione zostanie o dodat-
kowe punkty świetlne. Nowe 
oświetlenie pojawi się rów-
nież w Kozach Gajach w re-
jonie ul. Jesionowej oraz na 
ul. Spokojnej. – Sami miesz-
kańcy zgłaszali taką potrzebę 
i choć koszty w przypadku 
postawienia nowych słupów 
nie są małe, to zdecydo-
waliśmy, że to inwestycja 
niezbędna – wyjaśnia wójt 
gminy. Jak dodaje, w przy-
szłym roku systematycznie 
doświetlane będą kolejne 
newralgiczne miejsca w te-
renie zabudowanym w Ko-
zach, również ze środków 
własnych gminy. (M)

wyjĄtkowy 11 ListoPada
VIII Koziański Bieg Nie-

podległości, pokaz wojsko-
wy uczniów oraz tradycyjne 
złożenie wiązanek kwiatów 
pod tablicami pamiątkowymi 
były głównymi wydarzeniami 
Święta Niepodległości, jakie 
w sobotę 11 listopada obcho-
dzono uroczyście w gminie 
Kozy. Tego samego dnia ko-
zianie mieli okazję uczestni-
czyć w ciekawej inscenizacji 
na podstawie historii poby-

tu legionistów Piłsudskiego 
w Kozach, obejrzeć wystawę 
historyczno-malarską „Anna 
Grabowska z wizytą u Cze-
czów” oraz wysłuchać prelek-
cji Kazimierza Sztafy „Szabla 
dla legionistów i w II Rzecz-
pospolitej”. Dzień wcześniej 
odbyły się przesłuchania w ra-
mach XXII Konkursu Recyta-
torskiego Poezji Patriotycznej 
oraz happening „Biało-czerwo-
no pod platanem”. (M)
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Wójt krzysztof Fiałkowski, zastępca wójta Anna Gacek-Bilczewska oraz 
sekretarz gminy Monika Olma złożyli wieńce pod tablicami pamiątkowymi 
przy kościele Apostołów Szymona i Judy Tadeusza.

Obchody święta Niepodległości w kozach mają zawsze uroczysty charakter, 
nie brakuje na nich młodych osób z flagami państwowymi.

Wielu chętnych w różnych kategoriach wiekowych stanęło na starcie liczą-
cego blisko 1,5 kilometra VIII koziańskiego Biegu Niepodległości, który 
wystartował i finiszował na Placu ks. k.kochaja.

duszoNki Po koziaŃsku
Na zakończenie jesieni 

w Kozach odbyła się siódma 
już edycja „Festiwalu du-
szonek”. Tradycyjnie była 
to okazja, aby spróbować 
smacznych potraw przygo-
towanych na różne sposoby.

Na dorocznym wyda-
rzeniu, które tym razem 
przeprowadzono w okoli-
cy placu zabaw przy ulicy 
Podgórskiej, mieszkańcy 
Kóz spotkali się w sobotę 
21 października. Zgodnie 
z zasadami festiwalu każ-
dy mógł przynieść kocio-
łek z przyrządzoną przez 
siebie potrawą, by udusić 
ją w przygotowanym przez 
organizatorów miejscu, 

a następnie poddać ocenie 
zgromadzonych uczestni-
ków. Nie zabrakło duszonek 
sporządzonych według wła-
snych przepisów i rodzin-
nych tradycji. Zachowano 
jednak zasadę, iż podstawą 
tzw. wkładu do kotła są 
ziemniaki, boczek, cebula, 
wędliny oraz tłuszcz.

Za najlepszą w wyniku 
degustacji wybrano potrawę 
rodziny Woźniaków z ul. 
Podgórskiej, dalsze miejsca 
zdobyły rodziny Parciów 
i Górowiczów. Dla wszyst-
kich, którzy zdecydowali się 
przyrządzić duszonki, przy-
gotowano nagrody związane 
ze sztuką kulinarną. (R)
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Mieszkańcy kóz ponownie spotkali się na wspólnym przyrządzaniu 
duszonek.
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włókNiarz  
zNaLazł Nabywcę

Za blisko 10,5 mln zł netto gmina Szczyrk sprzedała należący do niej dawny 

hotel Włókniarz. Zakończyły się tym samym długoletnie starania, aby obiekt 

zyskał nowego właściciela, zainteresowanego przywróceniem jego świetności.

Hotel wybudowany został 
w latach 70. minionego wie-
ku. Przez wiele lat był jed-
nym z chętniej odwiedzanych 
obiektów wypoczynkowych 
w Szczyrku, prócz ok. 260 
miejsc noclegowych organi-
zowano we Włókniarzu liczne 
szkolenia i konferencje. Goście 
decydujący się na wybór wła-
śnie tego hotelu doceniali jego 
doskonałe położenie w samym 
centrum miasta. Gdy prowa-
dzące go osoby zrezygnowały 
z dalszej dzierżawy, a obiekt 
został przejęty przez samo-
rząd, władze miasta rozpoczę-
ły bezskuteczne starania, by 
Włókniarza sprzedać. Choć 

chętnych na przejęcie hotelu 
o powierzchni 7 tys. mkw. 
wstępnie nie brakowało, to 
kolejne przetargi kończyły się 
za każdym razem niepowodze-
niem.

Doprowadzenie do sprze-
daży hotelu jako jeden z prio-
rytetów na bieżącą kadencję 
stawiał burmistrz Antoni 
Byrdy. Szereg rozmów i spo-
tkań, ale i zabiegów, związa-
nych m.in. z dostosowaniem 
terenu i uporządkowaniem 
kwestii wąskiego dojazdu 
do Włókniarza, w które bur-
mistrz osobiście się zaan-
gażował, przyniosły skutek. 
Początkiem listopada roz-

strzygnięty został przetarg. 
Cena wywoławcza wynosiła 
9,15 mln zł netto, ostatecz-
nie za niemal 10,5 mln zł 
obiekt nabyła spółka Ca-
pek ze Skrzyszowa, fabryka 
wysokojakościowych drzwi 
i ościeżnic stalowych. Włók-
niarz ma przejść na jej wła-
sność jeszcze w tym roku po 
zawarciu aktu notarialnego.

Zgodnie z planem zagospo-
darowania przestrzennego mia-
sta i wobec w szybkim tempie 
rozwijającej się infrastruktury 
narciarskiej władze Szczyrku 
chcą, aby budynek zachował 
swoje wieloletnie przeznacze-
nie na obiekt hotelowy. (MAN)

Gmina szczyrk

ŚwiętowaNo NiePodLegłoŚć
Już w czwartek 9 listopada 
rozpoczęto w Szczyrku wy-
darzenia towarzyszące ob-
chodom przypadającej na 
ten rok 99. rocznicy odzy-
skania niepodległości.

Tego dnia w Szczyrkow-
skim Centrum Kultury dzieci 
i młodzież szkół ze Szczyrku 
wykonywały utwory w ra-
mach XVIII Przeglądu Pieśni 
Patriotycznej im. Małgorzaty 
Papiurek. Nazajutrz, w piątek 
10 listopada, uczniowie Szko-
ły Podstawowej nr 1 wraz 
z gronem pedagogicznym już 
po raz piąty zorganizowali 
Marsz Radości z Niepodległo-
ści, w którym wraz z dzieć-
mi z przedszkola i uczniami 

Szkoły Podstawowej nr 2 
przeszli na Plac św. Jakuba. 
O część artystyczną zadbali tu 
laureaci przeglądu.

Główne obchody w sobotę 
11 listopada rozpoczęła msza 
święta w kościele Apostołów 
Piotra i Pawła, skąd udano się 
pod pomnik ofiar II wojny 
światowej. Tu odbył się apel 
poległych, złożone zostały 
wieńce, a w utrzymanych 
w patriotycznym tonie pro-
gramach wystąpili uczniowie 
SP nr 2 w Szczyrku oraz Re-
gionalny Zespół „Klimczok”. 
– Z myślą o przyszłości trze-
ba pamiętać, że niepodległość 
nie jest dana raz na zawsze 
i unikać błędów, jakie zosta-
ły popełnione w przeszłości. 
Jeśli Polska będzie silna we-
wnętrznie, to państwa ościen-
ne z całą pewnością nie będą 

podejmowały żadnych prób 
podważenia jej niezależności, 
jak już kiedyś się to zdarzało 

– mówił podczas uroczysto-
ści Antoni Byrdy, burmistrz 
Szczyrku. (R)

miasto sFiNaNsuje  
autobusy

Od 1 grudnia po Szczyr-
ku będzie można poruszać 
się bezpłatną komunikacją 
miejską. Na kursy oparte 
o tabor bielskiego PKS-
-u gmina przeznaczy wła-
sne środki.

–  Chcemy mieć wy -
godną komunikację, która 
podczas największego na-
tężenia ruchu w mieście 
pozwoli na ograniczenie 
uciążliwości dla naszych 
mieszkańców, ale i gości 
odwiedzających Szczyrk – 
mówił nam nie tak dawno 
burmistrz Antoni Byrdy, 
nawiązując do pomysłu 
kampanii „Zostaw swój 
samochód pod hotelem 
i poruszaj się darmową ko-
munikacją miejską”.

Miasto do koncepcji 
darmowej komunikacji sta-
rannie się przygotowywało. 
Nie udało się jednak znaleźć 
ostatecznie takiego rozwią-
zania prawnego, które po-
łączyłoby finansowanie ze 
środków samorządu i trzech 
największych ośrodków 
narciarskich w Szczyrku, 
w tym podmiotów prywat-
nych i zakładu budżeto-
wego. Toteż pieniądze na 
kursy autobusów pocho-
dzić będą z budżetu miasta. 
Komunikację przewidziano 
na trasie z parkingu Przed-
siębiorstwa Komunalne-
go przy ulicy Granicznej, 

w kierunku centrum i dalej 
Salmopolu, aż do Soliska, 
a także od parkingu przy ul. 
Wypoczynkowej (estrada) 
do Biłej ulicami Górską, 
Wrzosową i Śnieżną, aż do 
pętli w Biłej. Skibusy kur-
sować będą już od 1 grudnia 
aż do końca marca 2018 r., 
w godzinach od 7.30 do 18, 
przy czym od 11 do 14 au-
tobusy będą wyruszały ze 
Skalitego co pół godziny, 
zaś w pozostałym czasie 
co kwadrans.

Wraz z nowym rozwią-
zaniem komunikacyjnym 
na zbliżający się okres zi-
mowy miasto wprowadziło 
nowe nazewnictwo przy-
stanków. Ponadto, zapro-
ponowano dwie dodatkowe 
lokalizacje, gdzie skibusy 
będą się zatrzymywały – 
Szczyrk Nowy Kościół 
oraz Szczyrk ul. Wido-
kowa, czyli w miejscach, 
z których do najbliższych 
przystanków były dotych-
czas duże odległości. – 
Zaproponowana koncepcja 
jest pierwszym krokiem, by 
zwłaszcza w okresie szczy-
towym sezonu w Szczyrku 
i z uwzględnieniem reali-
zowanych tu inwestycji 
w bazę narciarską, zapew-
nić możliwie najbardziej 
komfortowe warunki ko-
munikacyjne – uważa bur-
mistrz Szczyrku. (R)
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Wobec sprzedaży dawnego hotelu Włókniarz zainteresowanemu inwestorowi jest szansa, że już po gruntownej 
przebudowie odzyska on swą renomę.

aNtoNi byrdy,
burmistrz Szczyrku:

Po latach nareszcie może-
my przekazać dobrą wiado-
mość, dotyczącą dawnego 
hotelu Włókniarz. Pozy-
ty wnego rozstrzygnięcia 
nie byłoby jednak bez za-
angażowania w różnych 
aspektach, jakie włożyliśmy 
w tę kwestię. Od początku 
stałem na stanowisku, że 
nie należy obniżać ceny wy-
woławczej, bo to mogłoby 
zasugerować potencjalnym 
nabywcom, że chcemy moż-
liwie szybko i bez uwzględ-
nienia naprawdę korzystnej 
oferty pozbyć się obiektu. 
A ma on doskonałą lokali-
zację, co w perspektywie 
rozwoju Szczyrku stanowi 
olbrzymi atut.
Marzy się nam, aby w no-
w ych ręk ach powstał tu 
park wodny i ekskluzywny 
hotel SPA, któr y jeszcze 
zwiększyłby ofertę tury-
styczną dla osób zainte-
resowanych prz ybyciem 
do Szczyrku. Już tej zimy 
przewidujemy wzmożony 
ruch miłośników sportów 
zimow ych, taki obiekt w 
moim przekonaniu spraw-
dziłby się dla wymagają-
cych klientów.
Nie można jednocześnie 
pominąć faktu, że sprzedaż 
obiektu wartego ponad 10 
mln zł to przecież tak po-
trzebny zastrzyk finanso-
w y dla budżetu naszego 
miasta.

Po uroczystej mszy świętej złożone zostały wieńce pod pomnikiem ofiar 
II wojny światowej.

W obchody święta Niepodległości po raz kolejny wpisał się Przegląd Pieśni 
Patriotycznej z udziałem dzieci i młodzieży ze szczyrkowskich szkół.
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Gmina wilamowice

jesieNNe remoNty dróg
Uzyskane jesienią dofinansowanie z budżetu państwa pozwoli wyremontować kilka dróg, ważnych dla 

komunikacji w gminie Wilamowice. Zmodernizowane zostaną m.in. ulice Słowackiego i Starowiejska w 

Wilamowicach, a także Taternicza na granicy z Bielskiem i Bestwiną.

Na naprawy tych dróg 
otrzymano dofinansowanie 
w formie tzw. promesy, czy-
li gwarancji zwrotu kosztów 
inwestycji z puli Minister-
stwa Spraw Wewnętrznych 
i Administracji na usuwanie 
skutków klęsk żywiołowych. 
Drogi bowiem w ubiegłych 
latach uległy zniszczeniom 
podczas ulewnych deszczy. 
Co ważne, we wszystkich 
trzech przypadkach budżet 

państwa w całości pokryje 
koszty przebudowy. Na uli-
cę Słowackiego i Taterniczą 
pieniądze otrzyma gmina Wi-
lamowice, na Starowiejską – 
powiat bielski.

– Prace trzeba wykonać do 
końca roku, co przy tegorocz-
nych problemach ze znalezie-
niem wykonawców oznacza, 
że nie ma chwili do stracenia. 
Bez zwłoki wszczęliśmy więc 
niezbędne procedury, aby 

wyłonić odpowiednie firmy 
– mówi zastępca burmistrza 
Wilamowic Stanisław Gawlik.

Ul. Słowackiego w Wila-
mowicach zostanie przebu-
dowana, zyska odwodnienie, 
pobocza, a także podbudowę 
i nakładkę asfaltową na całej 
swojej długości, a więc od ul. 
Piłsudskiego do Więźniów 
Oświęcimia. Dzięki temu 
dla mieszkańców tej części 
Wilamowic stanowić będzie 

spory skrót, omijający miejski 
rynek. Dofinansowanie liczą-
cego blisko 750 m odcinka 
wyniesie ponad 800 tys. zł.

Z kolei na blisko 500 m ul. 
Taterniczej w Pisarzowicach 
zostało przyznane 750 tys. 
zł. To ulica biegnąca granicą 
między gminą Wilamowice 
i Bielskiem, a dalej również 
z Bestwiną. Jak mówi Stani-
sław Gawlik, naprawa drogi 
po stronie Pisarzowic będzie 

w przyszłym roku kontynu-
owana przez Miejski Zarząd 
Dróg już na „bielskiej” stro-
nie drogi. – Droga stanowi 
dojazd do terenów, na których 
powstają nowe domy miesz-
kalne, jednocześnie dla wielu 
mieszkańców tędy prowadzi 
dojazd do pracy w Bielsku, czy 
Czechowicach – dodaje.

Z kolei bielskie Starostwo 
Powiatowe otrzymało dofi-
nansowanie do naprawy ul. 
Starowiejskiej na liczącym 
ok. 900 m odcinku od ronda 
w Wilamowicach w kierunku 
Starej Wsi. Będzie to dokoń-
czenie przebudowy brakują-
cego odcinka na tej drodze, 
ważnej nie tylko dla miesz-

kańców gminy Wilamowice. 
Tędy prowadzi bowiem wy-
godny skrót między Kętami 
i Czechowicami. W ubie-
głych latach bliżej centrum 
Starej Wsi droga została 
zmodernizowana, w rejonie 
zabudowanym zyskała chod-
niki, które znacznie poprawi-
ły bezpieczeństwo pieszych. 
Teraz poprawione będą pobo-
cza, szerokość jezdni zostanie 
wyrównana na całej długo-
ści, ulica zyska odwodnienie 
i nową nakładkę.

Z własnego budżetu Wi-
lamowice remontują też ul. 
Pułaskiego, przede wszystkim 
zostaną tu poprawione pobo-
cza. (ŁU)
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Ul. Słowackiego w Wilamowicach i Taternicza w Pisarzowicach na granicy z Bielskiem mają przejść modernizację jeszcze w tym roku.

mariaN treLa,  
burmistrz Wilamowic:

zabiegaliśmy o dofinansowanie 
do modernizacji dróg z funduszy 
zewnętrznych, dzięki czemu je-
steśmy w stanie wyremontować 
więcej ulic, przede wszystkim po-

prawić ich bezpieczeństwo. Doty-
czy to zarówno naszych, gminnych 
dróg, jak i tych ważniejszych trak-
tów komunikacyjnych, a więc dróg 
powiatowych. zdajemy bowiem 
sobie sprawę z tego, że niezależ-
nie, czy to my administrujemy 
taką drogą, czy też powiat bielski, 
i tak korzystają z nich nasi miesz-
kańcy. Toteż współpracujemy w tej 
dziedzinie od wielu lat, w efekcie 
nasze drogi z roku na rok stają się 
coraz bardziej bezpieczne, lepiej 
się po nich jeździ. Liczę, że w ko-
lejnych latach będziemy w stanie 
przeprowadzić modernizacje kolej-
nych ulic w naszej gminie.

medaL dLa 
NajLePszych

Pięciu nauczycieli z gminy 
Wilamowice zostało uhonoro-
wanych prestiżowym Medalem 
Komisji Edukacji Narodowej, 
odznaczeniem za szczególne za-
sługi dla oświaty i wychowania.

Uroczystego udekorowa-
nia medalami dokonano w sali 
marmurowej Urzędu Wojewódz-
kiego w Katowicach z okazji 
Dnia Komisji Edukacji Naro-
dowej. Z rąk Śląskiego Kurato-
ra Oświaty Urszuli Bauer oraz 
II Wicewojewody Mariusza 
Trepki medale otrzymały Iwo-
na Handzlik z Zespołu Szkół 
w Dankowicach, Bogusława Kó-
ska i Genowefa Lisewska z Ze-
społu Szkolno-Przedszkolnego 
w Starej Wsi oraz Dorota Nikiel 
i Barbara Więzik ze Szkoły Pod-
stawowej w Pisarzowicach.

Kurator podziękowała na-
uczycielom za wyróżniającą 
pracę pedagogiczną, troskę 
o kształcenie przyszłego pokole-
nia, poświęcenie i trud włożony 
w wychowanie młodzieży w naj-
ważniejszym okresie ich życia.

Medale nauczycielom z gmi-
ny Wilamowice zostały przy-
znane na wniosek burmistrza 
Mariana Treli, Zespołu Obsługi 
Szkół i Przedszkoli w Wilamo-
wicach oraz dyrektorów po-
szczególnych placówek. (GL)

uroczysty 11 ListoPada

W Pisarzowicach i Wilamowi-
cach uroczyście obchodzono 
Narodowe Święto Niepodle-
głości.

W Pisarzowicach już 
w piątek 10 listopada wszyst-
kim wiernym wchodzącym 
do kościoła św. Marcina mło-
dzież szkolna przypinała oko-
licznościowe biało-czerwone 
kokardy. Po mszy świętej 
mieszkańcy wysłuchali pro-
gramu słowno-muzycznego 
w wykonaniu młodzieży ze 
Szkoły Podstawowej w Pisa-
rzowicach.

Po spektaklu uczestnicy 
w towarzystwie orkiestry pod 
batutą Stanisława Trembli 
udali się na cmentarz pod po-
mnik mieszkańców Pisarzo-

wic, poległych podczas I i II 
wojny światowej. W asyście 
pocztów sztandarowych, bur-
mistrz Marian Trela, delegacje 
samorządu, radni, delegacje 
KGW, OSP, a także innych 
organizacji społecznych złożyli 
wiązanki kwiatów.

W Wilamowicach 11 listo-
pada również po mszy uczest-
nicy udali się na cmentarz, 
gdzie pod krzyżem odmó-
wili modlitwę za wszystkich 
poległych w walce o niepod-
ległość, a następnie złożyli 
kwiaty. W sali OSP odbyła 
się akademia okoliczno-
ściowa, przygotowana przez 
młodzież z Zespołu Szkół 
w Wilamowicach, wystąpił 
także Zespół Pieśni i Tańca 
„Wilamowice”. (CP, RED)
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Pomnik mieszkańców Pisarzowic, poległych podczas I i II wojny światowej, 
podczas obchodów święta Niepodległości.

z PoLicjĄ o bezPieczeŃstwie

Policjanci z komisariatu 
w Kobiernicach w pla-
cówkach oświatowych na 
terenie gminy Wilamowi-
ce prowadzą spotkania, 
dotyczące bezpieczeń-
stwa dzieci.

Z inicjatywą spotkań 
wyszli asp. szt. Maciej 
Matusiak i mł. asp. Artur 
Prochownik z Komisaria-
tu Policji w Kobiernicach. 
Prowadzą zajęcia, które są 
elementem akcji informa-
cyjno-edukacyjnej „Krę-
ci mnie bezpieczeństwo 
przez cały rok szkolny” 

oraz „Bezpieczna droga 
do szkoły”.

Do tej pory policjan-
ci odwiedzili Ochronkę 
w Wilamowicach, Szko-
łę Podstawową w Starej 
Wsi, Szkołę Podstawo-
wą w Pisarzowicach oraz 
Zespół Szkół w Wilamo-
wicach. Dzieci w wieku 
przedszkolnym oraz z klas 
pierwszych z ogromnym 
zainteresowaniem słuchały 
policjantów. Z zaangażo-
waniem odpowiadały także 
na zadawane im pytania, 
dotyczące tego, jak zacho-
wywać się na drodze w roli 

pieszego, a także pasaże-
ra w samochodzie. Ma-
ciej Matusiak instruował 
młodych słuchaczy, jak 
powinni postępować, gdy 
zostają sami w domu, oraz 
przestrzegał przed obcymi 
osobami. Na zakończenie 
spotkania każde dziecko 
otrzymało element odbla-
skowy w formie słonika, 
żaby, wiewiórki oraz sowy.

W kolejnych tygodniach 
planowane są spotkania 
w pozostałych placówkach 
oświatowych. Łącznie do 
rozdania jest 700 sztuk od-
blasków. (Ak)

Dzieci odpowiadały na pytania, jak zachowywać się na drodze w roli pieszego, a także pasażera w 
samochodzie.
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dostrzegaLNia ochroNi Lasy
W Nadleśnictwie Kobiór powstają pierwsze w Polsce dostrzegalnie. To specjalne wieże, umożliwiające 

obserwację wielkich obszarów lasów i wykrywanie pożarów w początkowej fazie.

Nowa dostrzegalnia powstała w leśnic-
twie Zgoń w zachodniej części lasów ko-
biórskich, zastąpi dotychczas użytkowaną 
wieżę metalową. Będzie jednym z trzech 
tego typu obiektów w nadleśnictwie, obok 
dostrzegalni w leśnictwach Promnice oraz 
Wyry. Prace budowlane trwały nieco po-
nad trzy miesiące, wieża ma 38,5 m wyso-
kości, na jej szczycie umieszczona została 
kabina obserwatora, wyposażona w sprzęt 
do lokalizacji pożarów, tzw. kolimator. 
Jest to przyrząd optyczny, który przetwa-
rza padające światło w równoległą wiązkę, 
umożliwiając określenie współrzędnych 
pożaru. Pozostałe, dodatkowe wyposaże-
nie, m.in. antena radiotelefonu, sprzęt do 
ewakuacji itp., będzie uzupełnione przed 
rozpoczęciem sezonu.

Wieża została już formalnie odebrana 
i jest gotowa do użytkowania, ale na inau-
gurację działalności musi poczekać jeszcze 
kilka miesięcy. Monitoring na tego typu 
obiektach prowadzi się bowiem w porze 
dziennej, w okresie bezpośredniego zagro-

żenia pożarowego, czyli zazwyczaj wiosną 
i latem. Widoczność z dostrzegalni zależy 
oczywiście od pogody. Oblicza się jednak, 
że będzie można z niej obserwować ok. 12 
tys. ha lasów Nadleśnictwa Kobiór i ok. 3 
tys. ha w Nadleśnictwie Rybnik.

Jak informuje Nadleśnictwo Kobiór, 
wieża była bardzo potrzebna właśnie 
w tym miejscu, bo lasy w tym rejonie 
zaliczone są do najwyższej kategorii za-
grożenia pożarowego. Każdego roku na 
terenie nadleśnictwa wybucha średnio 
15 pożarów.

Dostrzegalnia w leśnictwie Zgoń to 
zapowiedź wielkich zmian w systemie 
przeciwpożarowym. W ciągu dwóch lat 
w Lasach Państwowych powstanie lub 
zostanie zmodernizowanych kolejne 69 
wież obserwacyjnych. Ich funkcjonowanie 
wesprze system szybkiego wykrywania 
pożarów w polskich lasach.

Projekt uzyskał dofinansowanie z fun-
duszy Programu Infrastruktura i Środowi-
sko 2014-2020. (RED)

oczyszczaLNia do rozbudowy
Gmina Wilamowice kon-

tynuuje realizację licznych 
zadań ujętych w Programie 
Ochrony Środowiska. Szcze-
gólny nacisk położony został 
na gospodarkę wodno-ście-
kową.

W ten aspekt wpisuje 
się rozbudowa oczyszczalni 
ścieków wraz z budową ka-
nalizacji sanitarnej w Zasolu 
Bielańskim. Gmina Wilamo-
wice podpisała w paździer-
niku umowę z samorządem 
wojewódzkim na dofinan-
sowanie wspomnianej in-
westycji z Regionalnego 
Programu Operacyjnego na 
lata 2014-2020. Obejmuje 
ona rozbudowę istniejącej 
już oczyszczalni z zastosowa-
niem w niej bardziej nowo-
czesnych technologii i metod 
oczyszczania ścieków, niż 
ma to miejsce obecnie. Z ko-
lei w rejonie ulic Pięknej, 
Mostowej, Ptasznik i Wrot-
nowskiej w Zasolu Bielań-
skim wybudowana zostanie 
sieć kanalizacji sanitarnej 

o długości blisko 7 km wraz 
z przepompowniami. Ten 
projekt realizowany będzie 
przez Zakład Wodociągów 
i Kanalizacji w Wilamowi-
cach z prawdopodobnym 
terminem zakończenia 
w 2019 roku.

Ostatnie lata w zakresie 
gospodarki wodno-ściekowej 
były w gminie intensywne. 
Samorząd wykonał projekt 
kolektora przeciwpowo-
dziowego w Pisarzowicach, 
kanały odwadniające w tym 
sołectwie oraz przepust 
w Hecznarowicach. Kanali-
zację sanitarną w obu tych 
miejscowościach powięk-
szono o blisko 3,5 km, przy 
czym większa część inwesty-
cji objęła Pisarzowice z racji 
zanotowanego tu przyrostu 
osób zamieszkałych. Roz-
budowana została także 
sieć wodociągowa. Tylko 
w latach 2014-2016 powsta-
ło dodatkowe 1,8 km sieci, 
do której przyłączono 28 no-
wych odbiorców wody. (RA)
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Oczyszczalnia w zasolu Bielańskim zostanie unowocześniona.
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Nowa dostrzegalnia pomoże wykrywać pożary 
w kobiórskich lasach.

torby zamiast rekLamówek
Kilkadziesiąt ekologicz-

nych toreb, z myślą o ich 
sprzedaży i przekazaniu środ-
ków na cele dobroczynne, 
uszyli podopieczni Szkolnego 
Klubu Wolontariatu Zespo-
łu Szkolno-Przedszkolnego 
w Janowicach w gminie 
Bestwina oraz uczniowie 
Zespołu Szkół „Silesia” 
w Czechowicach-Dziedzi-
cach.

Wykonanie toreb przez 
uczennice pomyślano jako 
element akcji „Stop folio-
wym jednorazówkom”. Te 
właśnie oraz reklamówki 
mają zostać zastąpione – we-
dle przesłania – przez torby 

materiałowe, przyjazne dla 
środowiska. – Mamy nadzie-
ję, że uda nam się przekonać 
mieszkańców, że nasze torby 
świetnie nadają się na zakupy 
przedświąteczne, a nawet na 
prezent – mówi Jolanta Ku-
czyńska, pomysłodawczyni 
akcji i opiekun klubu wolon-
tariatu z Janowic.

Jak informują osoby za-
angażowane w tę inicjatywę, 
pieniądze zebrane podczas 
sprzedaży toreb przekazane 
zostaną na cel dobroczynny, 
który uzgodniony będzie po 
konsultacjach z wolontariu-
szami, gdy akcja dobiegnie 
końca. (RED)

NauczycieLe o drewNie
O pochodzeniu drewna, jego właści-
wościach i zastosowaniu rozmawiali 
uczestnicy III edycji warsztatów dla 
nauczycieli „O lesie w lesie – czyli drew-
no w roli głównej”, zorganizowanych 
w Nadleśnictwie Bielsko.

Pierwszego dnia uczestnicy mieli 
możliwość zapoznania się z prowadzoną 
w Lasach Państwowych gospodarką leśną, 

dowiedzieli się m.in. o zasadach hodowania 
sadzonek drzew leśnych w szkółce. Eduka-
tor w Nadleśnictwie Bielsko Irena Polok 
poprowadziła z kolei praktyczne warsztaty 
terenowe, prezentując najważniejsze zada-
nia leśnika w kolejnych fazach życia lasu 
od uprawy do dojrzałego drzewostanu.

Nauczyciele własnoręcznie przeprowa-
dzili pomiar pierśnicy, czyli średnicy drze-
wa na wysokości 1,3 m od ziemi, a także 

pomiar wysokości drzewa wysokościo-
mierzem. Kolejnym punktem programu 
warsztatów było zapoznanie się z zaletami 
i wadami drewna, decydującymi o jego 
możliwościach użytkowania w życiu 
codziennym. Drugiego dnia warszta-
tów uczestnicy poznawali zastosowania 
i wykorzystania drewna jako surowca 
energetycznego oraz materiału dla sztu-
ki i budowy instrumentów muzycznych. 
Uczestnicy mieli też okazję wykonania 
ćwiczeń praktycznych, polegających na 
rozpoznaniu gatunku drewna na podsta-
wie jego tekstury oraz ciężaru właściwego 
próbek, a ponadto określeniu parametrów, 
jakie musi spełniać drewno, aby mogło 
zostać wykorzystane jako opał do komin-
ków i pieców. O znaczeniu drewna dla 
rozwoju cywilizacji i kultury człowieka 
mówił Bartosz Czader z Muzeum Fauny 
i Flory Morskiej i Śródlądowej w Jawo-
rzu, który zaprezentował m.in. kolekcję 
rzeźb, wykonanych z drewna 25 różnych 
gatunków drzew i krzewów. Warsztaty 
zakończyło własnoręczne przygotowanie 
drewnianej skrzynki.

III edycja warsztatów została zorga-
nizowana przez Nadleśnictwo Bielsko, 
Regionalny Ośrodek Doskonalenia na-
uczycieli „WOM” w Bielsku-Białej oraz 
Zespół Obsługi Placówek Oświatowych 
w Czechowicach-Dziedzicach. (BMP, IP)
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Uczestnicy mieli okazję poćwiczyć rozpoznawanie różnych typów drewna.
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Piłkarska jesieŃ mrks
Piłkarze MRKS-u Czechowice-Dziedzice od startu rozgrywek AP-Sport Bielskiej Ligi Okręgowej 

zameldowali się na czele stawki i prymatu do końca rundy nie oddali. Za ich plecami finiszował również 

znakomicie radzący sobie zespół LKS-u Bestwina. Z kolei na rewelację jesiennych zmagań wyrósł 

beniaminek z Jaworza.

Czechowiczanie w zgodnej 
opinii ekspertów uznawani 
byli przed sezonem za fawo-
ryta rozgrywek „okręgówki”. 
Z tej roli wywiązali się w peł-
ni, z 15 meczów nie zdołali 
wygrać tylko jednego, gdy 
po szalonym meczu przegrali 
w Jaworzu 4:5. W wielu pozo-
stałych różnica w porównaniu 
do innych drużyn była bardzo 
wyraźna, a doświadczeni pił-
karze z przeszłością w Ekstra-
klasie, jak Krzysztof Chrapek, 
Damian Szczęsny, czy Mateusz 
Żyła, dowiedli swoich umiejęt-
ności. Zdobywając 42 punktów 
MRKS na finiszu osiągnął 
bezpieczną przewagę nad kon-
kurentami. – Wykonaliśmy je-
sienią bardzo dobrą pracę, ale 
to dopiero półmetek ligi. Trzeba 
będzie taką formę potwierdzić 
na wiosnę, co wcale łatwe być 
nie musi, bo przeciwnicy będą 
chcieli sprawić nam problemy – 
komentuje trener mistrza jesieni 
Marcin Biskup.

Radość na finiszu piłkar-
skiego roku panuje także 

w Bestwinie. Tutejszy LKS 
w drugiej fazie rundy zano-
tował serię 7 zwycięstw pod 
rząd, co więcej, z wszystkich 
uczestników zmagań w biel-
skiej „okręgówce” stracił naj-
mniej bramek. – To w zasadzie 

maksimum dla nas na ten mo-
ment, bo wszyscy dobrze zda-
jemy sobie sprawę z potencjału 
lidera. Nie możemy być więc 
niezadowoleni – wyjaśnia 
Sławomir Szymala, szkole-
niowiec bestwinian.

Powody do satysfakcji 
mieli futbolowi sympatycy 
w Jaworzu. A to za spra-
wą świetnej postawy ekipy 
GKS-u Czarnych, która za-
notowała jesienią sporo war-
tościowych rezultatów, udając 

się na zimową przerwę z 26 
„oczkami” na koncie. – Przed 
sezonem taką ilość punktów 
bralibyśmy „w ciemno”. Nie 
spodziewaliśmy się, że jako 
beniaminek aż tak szybko 
zaaklimatyzujemy się na tym 
poziomie – zauważa trener 
jaworzan Tomasz Duleba, 
którego podopieczni wsławili 
się sprawieniem największej 
sensacji całej rundy w meczu 
z kroczącym zwycięskim szla-
kiem MRKS-em.

Pozostałe drużyny z po-
wiatu bielskiego – LKS Pa-

sjonat Dankowice i GLKS 
Wilkowice – znalazły się na 
przeciwnych biegunach tabe-
li. Dankowiczanie do samego 
końca walczyli o lokatę na 
podium, zaś wilkowiczanie 
o... pierwszą wygraną w se-
zonie. Tą zaliczyli pokonując 
4:0 piłkarzy LKS-u Leśna, 
ale miana „czerwonej latarni” 
rozgrywek z liczbą zaledwie 
5 punktów nie zdołali się po-
zbyć. Podczas spotkań rewan-
żowych GLKS czeka trudna 
batalia o uniknięcie spadku 
do klasy A. (MAN)

sPort

Bezpośrednie starcie dwóch najlepszych zespołów jesieni w „okręgówce” nie zawiodło oczekiwań kibiców. Do 
ostatnich minut ważyły się losy wygranego przez czechowicki MRkS 3:2 spotkania z ekipą z Bestwiny.

WyNIkI DERBóW POWIATU BIELSkIEGO:

GkS Czarni Jaworze – GLkS Wilkowice 5:0

LkS Pasjonat Dankowice – MRkS Czechowice-Dziedzice 1:2

MRkS Czechowice-Dziedzice – LkS Bestwina 3:2

LkS Bestwina – GLkS Wilkowice 5:1

MRkS Czechowice-Dziedzice – GLkS Wilkowice 6:0

GkS Czarni Jaworze – LkS Pasjonat Dankowice 1:2

GkS Czarni Jaworze – MRkS Czechowice-Dziedzice 5:4

LkS Bestwina – LkS Pasjonat Dankowice 3:0

LkS Pasjonat Dankowice – GLkS Wilkowice 8:0

LkS Bestwina – GkS Czarni Jaworze 0:0

CzOŁóWkA TABELI LIGI OkRęGOWEJ:

1. MRkS Czechowice-Dziedzice 42 punkty 65:18  bramki

2. LkS Bestwina 33 pkt. 29:12

3. LkS Błyskawica Drogomyśl 28 pkt. 37:26

4. LkS Pasjonat Dankowice 27 pkt. 46:23

5. WSS Wisła w Wiśle 27 pkt. 42:27

6. GkS Czarni Jaworze 26 pkt. 37:29
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Powiat z LigĄ  
badmiNtoNa

W ośrodku sportowym „Racketlon 
Club” w Mazańcowicach wystartowała 
pierwsza edycja Powiatowej Ligi Badmin-
tona pod patronatem starosty bielskiego 
Andrzeja Płonki.

Liga jest rozwinięciem turniejów gry 
w „kometkę”, popularyzowanych od kil-
ku lat przez mazańcowicki ośrodek. W jej 
współorganizację włączyło się bielskie Sta-
rostwo Powiatowe, dzięki czemu możliwe 
było stworzenie wydarzenia, podobnego do 
rozgrywek w innych dyscyplinach sporto-
wych, które od lat mieszczą się w kalendarzu 
imprez powiatu.

Podczas premierowego turnieju ligowe-
go uczestnicy rozegrali po kilka meczów, na 
podstawie wyników w nich dokonano podsu-
mowania inauguracji Powiatowej Ligi Bad-
mintona i wyłoniono liderów. Zostali nimi 
Emilia Turkoniak ze Szkoły Podstawowej nr 
2 w Bielsku-Białej wśród dziewcząt z klas 
4-5 i Karol Dubiel ze Szkoły Podstawowej nr 
3 w Czechowicach-Dziedzicach wśród chłop-
ców w tej samej grupie wiekowej. W starszej 
kategorii klas 6-7 na czoło wysunęli się Julia 
Piwowar z Zespołu Szkolno-Przedszkolne-
go w Mazańcowicach oraz Jacob Toczek 
z Oxford Primary School Bielsko-Biała.

Organizatorzy przypominają, że w tego-
rocznej odsłonie odbędą się trzy podobne 
turnieje w „Racketlon Club” w Mazańco-
wicach, w czasie których wyłonieni zostaną 
najlepsi zawodnicy, odbierając następnie 
przygotowane puchary i nagrody. (RED)

tour zNowu w szczyrku?

Meta jednego z etapów tegorocznego 
wyścigu kolarskiego Tour de Polo-
gne usytuowana była w Szczyrku. 
Niewykluczone, że tak będzie rów-
nież w przyszłym roku.

W ostatni dzień lipca kolarze za-
witali do powiatu bielskiego. Przez 
kolejne miejscowości peleton przeje-
chał aż do Szczyrku, gdzie po wcze-
śniejszym zaliczeniu pętli w Wiśle 
etap finiszował podjazdem na „Orle 
Gniazdo”. Tu też po wymagającej 
wspinaczce usytuowana została meta. 
W zgodnej opinii decydujące kilome-
try etapu zyskały znakomite oceny. 
Podkreślano walory krajobrazowe 
Beskidów, realizację założeń sporto-
wej rywalizacji, ale także dobrą or-
ganizację.

W ślad za pozytywnymi głosami po-
jawiła się propozycja, aby Szczyrk tak-
że w przyszłym roku był miastem mety 
jednego z etapów. – Dla naszego miasta 
Tour de Pologne okazał się znakomitą 
formą promocji. Na trasie ustawiło się 
mnóstwo kibiców, a o Szczyrku wiele 
mówiło się w telewizyjnych przekazach 
– przypomina burmistrz Antoni Byrdy. 
Jak dodaje, kwestia przystąpienia mia-
sta do kolejnego wyścigu kolarskiego 
pozostaje otwarta. – Chcielibyśmy 
ponownie być częścią tak dużego wy-
darzenia sportowego. Musimy jednak 
wpierw opracować montaż finansowy, 
uwzględniający środki z budżetu miasta 
oraz wsparcie zainteresowanych pro-
mocją podczas takiego wyścigu pod-
miotów gospodarczych – podkreśla 
burmistrz Szczyrku. (MA)

siłacze z medaLami i rekordami
Znakomite wyniki podczas 

październikowych mistrzostw 
świata w wyciskaniu sztangi 
leżąc, trójboju siłowym i mar-
twym ciągu osiągnęli siłacze 
z Kóz, którzy potwierdzili 
swoje miejsce wśród najlep-
szych zawodników na świecie.

Kozianom przyszło rywa-
lizować w Pradze w czem-
pionacie w ramach federacji 
WUAP, do którego przy-
stąpiło aż 540 zawodniczek 
i zawodników z 24 krajów. 
W tym gronie bezkonkuren-
cyjni okazali się Patrycja 
Sekuła (kategoria 64 kg), 
Beata Kowalska (kat. 70 
kg), Konrad Majocha (kat. 
83 kg junior), Grzegorz 
Drewniany (kat. 100 kg se-

nior), Wiesław Wróbel (kat. 
100 kg masters) oraz Janusz 
Witkowski (kat. 110 kg ma-
sters).

Złote medale siłacze, tre-
nujący na co dzień w Centrum 
Sportowo-Widowiskowym 
w Kozach, okrasili rekorda-
mi świata. Te w konkuren-
cji martwego ciągu stały się 
udziałem Kowalskiej (138 
kg), Majochy (225 kg) i Wró-
bla (255 kg).

Jak podkreślił trenujący 
grupę reprezentantów z Kóz 
Wiesław Wróbel, to już kolej-
ne znakomite rezultaty w tym 
roku, które nie byłyby moż-
liwe bez pomocy finansowej 
osób wspierających koziań-
skich siłaczy. (M)
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Bardzo emocjonującą walkę na finiszu stoczyli najlepsi kolarze podczas etapu minionego 
Tour de Pologne w Szczyrku.
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srebrNy medaLista bocci

Mieszkający w Rudzicy 
w gminie Jasienica Damian 
Iskrzycki zdobył tytuł wicemi-
strza Europy w bocci. Histo-
ryczny medal dla Polski w tak 
prestiżowym turnieju zawod-
nik przywiózł z portugalskiego 
Póvoa de Varzim.

Damian Iskrzycki, wraz 
z pełniącym rolę zawodnika 
asystującego Dariuszem Bo-
rowskim, w rozgrywkach gru-
powych odniósł dwa wysokie 
zwycięstwa – z Belgijką Julie 
Lamberechts 7:0 i Grekiem 
Konstantinosem Masourasem 
7:3, uległ z kolei Brytyjczyko-
wi Jamiemu McCowanowi 2:5. 
W następnej rundzie pokonał 
Szweda Christoffera Hagdahla 
8:4, w ćwierćfinale zwyciężył 
z Brytyjczykiem Patrickiem 
Wilsonem 4:1, który obecnie 
zajmuje 6. miejsce w rankin-

gu światowym, a w półfinale 
rozgromił Czecha Adama Pe-
skę aż 10:1. W wielkim finale 
Iskrzycki ponownie zmierzył 
się z McCowanem, niestety 
po niesamowicie dramatycz-
nej i wyrównanej walce Bry-
tyjczyk ponownie okazał się 
lepszy stosunkiem 8:7.

Srebrny medal mistrzostw 
Europy zapewnił Iskrzyckie-
mu bezpośrednią kwalifika-
cję na światowy czempionat, 
który odbędzie się w sierpniu 
w Liverpoolu. Faktem stał się 
również ogromny awans za-
wodnika z Rudzicy w rankingu, 
wstępne wyliczenia wskazują 
na pozycję w okolicy czołowej 
„15” specjalistów od bocci na 
świecie. Po raz ostatni w tym 
roku Iskrzycki wystąpi w poło-
wie grudnia w krajowych mi-
strzostwach w Głogowie. (RED)

sPort

turNiej PełeN goLi
W pierwszym tygodniu listopada rozegrany został jesienny turniej młodzików w piłce nożnej w ra-

mach kolejnego sezonu zmagań „Cztery Pory Roku” o Puchar Wójta Gminy Kozy.

Do zawodów przystąpiło 
pięć zespołów z roczników 
2005 i 2006 – UKS Kozy 
i LKS Orzeł Kozy wysta-
wiły po dwie drużyny, po-
nownie udział w rywalizacji 
wziął także broniący trofeum 
z poprzedniej edycji Pasjonat 
Dankowice. To właśnie go-
ście poradzili sobie najlepiej 
na boisku Centrum Sportowo-
-Widowiskowego, wygrywając 
bardzo pewnie wszystkie roze-
grane mecze i zdobywając tym 
samym 12 punktów. Łącznie 
młodzi piłkarze z Dankowic 
strzelili kozianom aż 33 bramki 
przy ledwie dwóch straconych. 
Na turniejowym podium zna-
lazły się jeszcze drużyny UKS 
I i UKS II Kozy, z dorobkiem 
odpowiednio 9 i 6 pkt.

Po zakończonych spotka-
niach wręczone zostały nagro-
dy. Najlepszym bramkarzem 
uznano Jakuba Klucznego 
z Pasjonata, a zawodnikiem 
Adama Frączka z „dwójki” 
UKS. Uhonorowano ponadto 
wyróżniających się piłkarzy 
w poszczególnych drużynach 

– Kacpra Łukasika (Pasjonat), 
Szymona Jędrzejasa (UKS I), 
Piotra Kućkę (UKS II), Ra-
dosława Reczko (LKS Orzeł 
I) oraz Jakuba Augustynka 
(LKS Orzeł II).

Bieżąca odsłona rozgry-
wek „Cztery Pory Roku” jest 
już piątą, gromadzącą dzieci 

i młodzież zainteresowanych 
grą w piłkę. – To świadczy, 
że pomysł w naszej gminie 
fajnie się przyjął. Nie brakuje 
dzieciaków chętnych do ry-
walizacji, rodzice natomiast 
przychodzą, by im kibicować. 
Mamy odpowiednią bazę, aby 
tego rodzaju turnieje organi-

zować, więc staramy się takie 
inicjatywy wspierać – mówi 
wójt gminy Kozy Krzysztof 
Fiałkowski, który ufundował 
między innymi główne tro-
feum dla najlepszej druży-
ny po podliczeniu wyników 
z czterech zaplanowanych 
turniejów. (MA)

Damian Iskrzycki z Rudzicy (na zdjęciu w środku) potwierdził przynależność 
do europejskiej czołówki specjalistów od bocci.
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Młodzi piłkarze z kóz i Dankowic od jesiennej edycji rozpoczęli kolejny sezon futbolowych rozgrywek o Puchar 
Wójta Gminy kozy.

z Prac PoseLskich

iNwestycja w Narciarstwo
Rozbudowa i modernizacja 
na Kubalonce tras biegowych 
oraz biathlonowych wraz ze 
strzelnicą może zostać wpi-
sana niebawem do programu 
inwestycji o szczególnym 
znaczeniu dla sportu. Zabie-
gi w tej istotnej kwestii dla 
rozwoju sportów zimowych 
podjął poseł Jacek Falfus.

Wątek modernizacji tras 
zlokalizowanych na Kubalonce 
(gmina Wisła i Istebna) pojawił 
się podczas październikowe-
go wyjazdowego posiedzenia 
Prezydium Sejmowej Komisji 
Kultury Fizycznej, Sportu i Tu-
rystyki w Centralnym Ośrod-
ku Sportu w Szczyrku oraz 
Urzędzie Miejskim w Wiśle. 
Poseł Jacek Falfus zwrócił się 
wówczas z zapytaniem o wy-
korzystanie obiektów na Ku-
balonce w ostatnich latach. Jak 
się okazało służyły one spor-
towcom bardzo rzadko, co też 
przyznali obecni na spotkaniu 
prezesi związków narciarskie-
go i biathlonowego.

Tymczasem w przeszłości 
trasy użytkowane były znacz-
nie częściej. Przygotowywano 
je między innymi pod kątem 

dwóch ważnych imprez w la-
tach 2008-2009, gdy na Ku-
balonce rozgrywano biegowe 
i biathlonowe konkurencje 
w ramach Ogólnopolskiej 
Olimpiady Młodzieży w spor-
tach zimowych „Śląsk 2008” 
oraz Zimowego Olimpijskie-
go Festiwalu Młodzieży Eu-
ropy „Śląsk-Beskidy 2009”. 
Jak przypomina poseł Prawa 
i Sprawiedliwości, obiekty 
w Szczyrku (skocznia „Ska-
lite”) i na Kubalonce (strzel-
nica i trasy biegowe) uzyskały 
przed imprezami stosowną ho-
mologację, umożliwiają-

cą organizowanie zawodów 
międzynarodowej rangi. Gdy 
jednak te wielkie wydarzenia 
się zakończyły, trasy zostały 
przekazane z COS w Szczyr-
ku w dzierżawę do Polskiego 
Związku Narciarskiego i stop-
niowo ich stan zaczął się po-
garszać.

Wizja lokalna i liczne roz-
mowy, jakie przeprowadzono 
w trakcie październikowego 
pobytu środowiska sportowe-
go, jasno wskazały potrzebę 
przywrócenia obiektom na 
Kubalonce należnego im 
miejsca. Poseł Jacek Falfus 

wyjaśnia, że w dezyderacie 
do Ministra Sportu i Tury-
styki, odnoszącym się do wi-
zytacji, posłowie podkreślili 
potrzebę pilnej modernizacji 
istniejących tras biegowych 
i strzelnicy biathlonowej 
oraz budowę zaplecza so-
cjalnego. Zaznaczono zara-
zem, że obiekty te pozwolą 
polskim kadrom narodowym 
na prowadzenie całoroczne-
go szkolenia, a jednocześnie 
przyczynią się do populary-
zowania szeroko pojętej re-
kreacji i rozwoju narciarstwa 
w Polsce na masową skalę.

Na razie nie wiadomo, 
w jakiej perspektywie czaso-
wej inwestycja mogłaby być 
zrealizowana. Obecnie zmian 
wymagają w pierwszej kolej-
ności miejscowe plany zago-
spodarowania przestrzennego 
dla Wisły i Istebnej, którym 
lokalne władze również są 
przychylne. Dopiero po ich 
wprowadzeniu rozpoczną się 
konkretne prace koncepcyjne. 
Docelowo w pobliżu obiektów 
miałyby zostać zlokalizowane 
zbiorniki na wodę, które z jed-
nej strony pozwolą odprowa-
dzać ją w momencie dużych 
opadów i jej nagromadzenia, 
z drugiej zaś posłużyć do 
sztucznego naśnieżania tras.

Staraniem również władz 
PZN rozważana jest możli-
wość wykonania na Kuba-
lonce ok. 2 km pętli, która ma 
zostać wyasfaltowana z myślą 
o treningach na nartorolkach 
w okresie letnim oraz oświe-
tlona, by nawet po zmroku 
móc korzystać z trasy. Środki 
na wykonanie obiektów spor-
towych na Kubalonce, jako 

inwestycji o szczególnym 
znaczeniu dla rozwoju sportu, 
mają pochodzić z Ministerstwa 
Sportu i Turystyki. Wszystkie 
kwestie muszą być zrealizowa-
ne już w najbliższych latach, 
bo Wisła wraz ze Szczyrkiem 
oficjalnie otrzymały już orga-
nizację juniorskich mistrzostw 
świata w narciarstwie klasycz-
nym w 2021 roku. (R)

Na kubalonce rozgrywane są m.in. zawody mistrzostw Polski seniorów.

jacek FaLFus,
poseł Prawa i Sprawiedliwości,
wiceprzewodniczący Sejmowej 
komisji kultury Fizycznej, Sportu 
i Turystyki:

Po kilku latach, jakie upłynęły od 
ciekawych i prestiżowych zawodów 
w naszym regionie, trasy i strzelnicę 
na kubalonce zastaliśmy niestety w 
fatalnym stanie. Ubolewam nad tym 
zwłaszcza, że przed dekadą włożyli-
śmy sporo wysiłku i zaangażowania 
w to, aby miały one swoją renomę i 
dobrze służyły zawodnikom, klubom i 

stowarzyszeniom sportowym, ale też 
całej społeczności w Beskidach, zain-
teresowanej taką formą aktywnego 
spędzania czasu.
Uważam, że obiektom na kubalon-
ce bezwzględnie trzeba przywrócić 
należne im miejsce. Są przecież 
idealnie predestynowane do 
tego, aby odbywały się tu zawody 
rangi mistrzowskiej. Cieszy, że Mi-
nisterstwo Sportu i Turystyki taką 
potrzebę faktycznie dostrzega i 
rzeczywiście jest szansa na ujęcie 
zadania w programie inwestycji o 
szczególnym znaczeniu dla sportu. 
Choć w tej chwili oczywiście cięż-
ko mówić o konkretnych środkach 
finansowych, które są niezbędne, 
by kompleks narciarski na granicy 
Wisły i Istebnej zmodernizować. 
Po wykonaniu wstępnego projek-
tu zagospodarowania sportowego 
kubalonki będziemy mogli nieba-
wem bardziej szczegółowo określić 
wartość tej inwestycji.
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ceNtrum kreatywNoŚci rekordu
Kolejne innowacyjne rozwiązania spółki Rekord Systemy Informatyczne od niedawna powstają w nowym budynku Centrum Badawczo-Rozwojowego.  

Poprawił się komfort pracy programistów bielskiej firmy, ale przede wszystkim zmieniła się w struktura organizacyjna, co pozwoli podnieść jakość usług.

Przy ulicy Kasprowicza 
w Bielsku-Białej, tuż obok 
siedziby spółki Rekord SI, 
w nieco ponad rok powstał im-
ponująco prezentujący się dziś 
budynek Centrum Badawczo-
-Rozwojowego. Na jego infra-
strukturę składa się dziewięć 
laboratoriów informatycznych, 
pomieszczenia transferu wie-
dzy, spełniająca najostrzejsze 
normy bezpieczeństwa serwe-
rownia, oraz przestronna sala 
konferencyjna. – Tak bogato 
wyposażony kompleks nie tyl-
ko znacząco poprawia warunki 
pracy inżynierów, ale przede 
wszystkim umożliwia szybsze 
wdrażanie nowych rozwiązań 
– wyjaśnia prezes firmy Re-
kord SI Janusz Szymura.

W budynku Centrum pra-
cuje na co dzień blisko 30 
programistów, a także inży-
nierowie pionu ECM, od-
powiedzialni za realizację 
i wdrożenia systemów zarzą-
dzania dokumentami. Swoje 
obowiązki wykonują w nieco 
zmienionej strukturze orga-
nizacyjnej firmy. Nad danym 
produktem programiści Rekord 
SI pracują już nie indywidual-
nie, lecz w kilkuosobowych ze-
społach, nadzorowanych przez 
osobę odpowiedzialną za dany 
produkt Rekordu. – Przyjęta 
koncepcja pracy w zespołach 
jest o tyle ważna, że zapewnia 
ciągłość pracy oraz lepsze wy-

korzystanie wiedzy i doświad-
czenia naszych programistów 
– uważa prezes Szymura.

Podkreślają to także sami 
pracownicy firmy. – Pracuje-
my teraz w jednej przestrze-
ni, mamy między sobą lepszą 
komunikację, możemy też na 
bieżąco wymieniać się do-
świadczeniami – mówi koor-
dynujący pracę programistów 
Piotr Kościelniak. – Finalnie 
prowadzi to do większej 
efektywności całego zespołu. 
A to przecież zdolność wy-
korzystania wiedzy, ale także 
kreatywność przy powstaniu 
i rozwoju produktu oraz usług 
od lat ma decydujący wpływ 
na sukces rynkowy spół-

ki – dodaje Piotr Szymura, 
dyrektor pionu produkcji 
oprogramowania Rekord SI.

Jak przypomina prezes Ja-
nusz Szymura, kreatywność, 
innowacje i przedsiębiorczość 
stanowią fundament założy-
cielski bielskiej spółki, która 
od początku swego istnienia 
prowadzi działalność badaw-
czo-rozwojową. Jej efektem 
jest już przeszło 200 autor-
skich modułów oprogra-
mowania w ramach dwóch 
innowacyjnych produktów. 
Ich wdrożenie w znacznym 
stopniu usprawniło zarządza-
nie setkami jednostek admi-

nistracji samorządowej oraz 
przedsiębiorstw produkcyj-
nych na terenie całego kra-
ju. Dalszy rozwój możliwy 
będzie między innymi dzię-
ki rozszerzeniu współpracy 
z uczelniami, w tym bielską 
Akademią Techniczno-Hu-
manistyczną, oraz realizacji 
wspólnych projektów, które 
docelowo będą mogły zna-
leźć zastosowanie w tworzo-
nych systemach.

Na odpowiednią jakość 
w kontaktach z tak wieloma 
klientami firmy wskazuje dy-
rektor pionu ECM Wojciech 
Sikora. – Naszym zadaniem 
jest stworzenie dla danego 
klienta dokładnie tego, co bę-
dzie mu potrzebne. Nie tylko 
więc wykonujemy poszcze-
gólne zlecenia, ale staramy 
się również doradzać w opar-
ciu o naszą wiedzę i zdobyte 
już doświadczenia – zaznacza.

Rekord Systemy Informa-
tyczne to dziś nie tylko prężnie 
rozwijająca się firma, mająca 
swoją główną siedzibę w Biel-
sku-Białej i zatrudniająca tu 
ponad setkę pracowników. Jej 
oddziały o charakterze kon-
sultacyjnym i wdrożeniowym 
funkcjonują także w Szczecinie 
i Gdańsku oraz Krakowie.

MARCIN NIkIEL

W pełni multimedialna sala konferencyjna pomieścić może 130 osób.

Pracujący w Rekord SI Piotr Szymura i Piotr kościelniak przyznają, że nowy 
budynek już znajduje przełożenie na jakość funkcjonowania firmy.

Tylko na jednej kondygnacji CBR swoje obowiązki wykonuje blisko  
30 programistów.

Inżynierowie zatrudnieni w spółce pracują nad poszczególnymi projektami 
w zespołach.

Nowo powstałe, przestronne sale zlikwidowały problemy lokalowe prężnie 
rozwijającej się spółki.

Specjalne pomieszczenie z rozrywkami przydaje się w czasie przerw w pracy, pozwalając choć na krótko oderwać 
się od często wymagających projektów.

Trzykondygnacyjny obiekt ma powierzchnię użytkową ok. 900 mkw.

Budynek Centrum Badawczo-Rozwojowego wykonany został w nowoczesnym stylu.

Jak wyjaśnia prezes Rekordu Janusz Szymura, latem praca inżynierów 
możliwa będzie dzięki odpowiedniej infrastrukturze także na świeżym 
powietrzu.


