
BESKIDZKA
gazeta

UKAZUJE SIĘ NA TERENIE PODBESKIDZIA

ROK XIV/NR 2 (167) LUTY 2018
BEZPŁATNE PISMO INFORMACYJNE. NAKŁAD: 10 000 EGZ.

sportoWe WyróżnieniA W regionie
Doroczne spotkanie środowiska

 
 str. 16

Ferie za nami

Gminne ośrodki kultury, 
szkoły, biblioteki i inne 
placówki przygotowały 
w czasie zimowych ferii 
różnorakie zajęcia dla 
dzieci. W Bestwinie oprócz 
warsztatów plastycznych, 
ich uczestnicy piekli bułki 
w tradycyjnym piecu chle-
bowym, tworzyli drewnia-
ne zabawki, bawili się też 
z wężami.
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BeZpieCZnieJ nA drodZe
Poprawa infrastruktury
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JuBiLeusZ śWinioBiCiA
Tradycje karnawałowej zabawy
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prZedsięBiorCom i miesZkAńCom
Wielokierunkowe działania samorządu
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Wsparcie inicjatyw społecznych
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Gmina Jaworze po raz kolejny zapłaci ze swego budżetu za 
inicjatywy grup społecznych, które zaproponują wykona-
nie czegoś ciekawego i pożytecznego dla swojej okolicy. 
W ten sposób od tamtego roku strażacy mają historyczne 
mundury na specjalne okazje.
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dLA nAJmłodsZyCH

Budżet oByWAteLi
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aktualności

23. edycja 

Konkursu Wiedzy Biblijnej, przeprowadzonego dla szkół w diecezji 
bielsko-żywieckiej, pod koniec stycznia doczekała się swojego 
finału. Ola Sikora z VII klasy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w 
Wieszczętach wypadła najlepiej spośród wszystkich uczniów ze 
szkół z terenu powiatu bielskiego, zajmując 2. miejsce wspólnie z 
koleżankami ze szkół w Bielsku i Ustroniu. Dziewczęta zdobyły po 
30 punktów, zaledwie o jeden mniej, niż zwycięzca Paweł Gleindek 
z bielskiej szkoły nr 3. 
Biblijny konkurs diecezjalny organizuje pięć diecezji z terenu 
województwa śląskiego, każda dla uczniów z klas od V do VII 
ze swojego rejonu. W obecnej edycji turnieju mottem był frag-
ment „Ty jesteś mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie” 
z Ewangelii według św. Marka. Zanim uczestnicy dotarli do fi-
nału diecezjalnego, musieli wygrać etapy szkolny, a następnie 
rejonowy, zorganizowane jeszcze na początku roku szkolnego, 
czyli w październiku i listopadzie 2017 r. Finał przeprowadzono 
w czwartek 25 stycznia w Górkach Wielkich w gminie Brenna. (R)
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Już WkrótCe kiermAsZe
Galeria na Zdrojowej 

w Jaworzu zaprasza od 
niedzieli 4 marca na Kier-
masz Świąteczny. Galeria, 
której siedziba mieści się 
w Jaworzu przy ul. Zdrojo-
wej 11, od lat słynie z za-
jęć plastycznych, na których 
oprócz typowych obrazów 
i grafik, powstają też przed-
mioty rękodzieła artystycz-
nego oraz ozdoby na różne 
okazje. Stali bywalcy Ga-
lerii nieustannie proponują 

coś nowego, co przy róż-
nych rodzinnych i towa-
rzyskich okazjach można 
wykorzystać do ozdobienia 
stołu, pokoju, okna. Kierma-
sze Świąteczne potrwają do 
30 marca, a więc Wielkie-
go Piątku, teraz dominującą 
tematyką będzie oczywi-
ście Wielkanoc.

Galeria zaprasza twór-
ców do udziału w kiermaszu, 
zgłoszenia są przyjmowane 
do środy 28 lutego. (R)

ekumeniCZnA modLitWA W JAWorZu
W Tygodniu Modlitw o Jed-
ność Chrześcijan w Jaworzu 
katolicy i luteranie wspólnie 
modlili się podczas ekume-
nicznego nabożeństwa.

– Mieszkańcom Jawo-
rza ekumenizm jest znany 
na co dzień, obie wspólno-
ty chrześcijańskie, katolicka 
i ewangelicka, od pokoleń 
wspólnie mieszkają i pracują 
– mówi wójt Jaworza Rado-
sław Ostałkiewicz. Od wielu 
lat pomiędzy 18 a 25 stycz-
nia oba Kościoły obchodzą 
ekumeniczny Tydzień Mo-
dlitw o Jedność Chrześcijan, 
wspólnie modląc się i rozwa-
żając Pismo Święte. W Ja-
worzu przyjęło się, że w tym 
okresie organizowane jest 
nabożeństwo ekumeniczne, 
na którym spotykają się obie 
wspólnoty parafialne – każ-

dego roku w innej miejscowej 
świątyni. W tym roku jawo-
rzańscy chrześcijanie obu 
wyznań spotkali się w ko-

ściele ewangelickim, gdzie 
duchowni katoliccy i ewange-
liccy odprawili nabożeństwo. 
Słowo Boże zwiastował ks. 

Robert Szczotka, wikariusz 
rzymskokatolickiej parafii 
Opatrzności Bożej w Jawo-
rzu. (R)
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podZiękoWAniA ZA pomoC
W siedzibie bielskiej Gmi-

ny Żydowskiej panie podsumo-
wały akcję charytatywną, jaką 
przeprowadziły w ramach ubie-
głorocznego VII Regionalnego 
Kongresu Kobiet Podbeskidzia. 
Jej głównym elementem była 
sprzedaż kalendarza z malar-
stwem „Impresje 2018”, kwo-
ta zebrana ze sprzedaży została 
przekazana na rzecz Salwato-
riańskiego Hospicjum im. Jana 
Pawła II. Spotkanie było okazją 
do złożenia podziękowań tym 
wszystkim, którzy przyczynili 
się do wydania kalendarza i or-
ganizacji Kongresu. – Dobro do 
nas wraca! Pomaganie innym 
daje mi niesamowitą radość. 
Za pomoc serdecznie dziękuję 
sponsorom kalendarza – mówi-
ła posłanka Mirosława Nykiel, 
inicjatorka i współorganizatorka 
Kongresu. (Ł) Fo
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nAJLepsZA gALeriA 
BieLskA BWA
Galeria Bielska BWA w Biel-
sku-Białej otrzymała 1. miej-
sce w rankingu „Artluka” na 
15 najciekawszych instytucji 
sztuki współczesnej pod wzglę-
dem programu w 2017 r.

Bielska galeria została 
doceniona za „ciekawe wy-
stawy, a przede wszystkim 
długoletnie organizowanie 
najważniejszej imprezy pre-
zentującej malarstwo współ-

czesne Biennale Malarstwa 
„Bielska Jesień”. Kwartalnik 
„Artluk” jest ogólnopolskim 
czasopismem, specjalizują-
cym się w prezentacji sztuki 
współczesnej. W ubiegłym 
roku w rankingu za rok 2016 
„Artluk” umieścił Galerię 
Bielską BWA na siódmym 
miejscu wśród najciekaw-
szych instytucji sztuki współ-
czesnej.

Kwartalnik ocenił rów-
nież wystawy pokazywane 
w Polsce w 2017 r. W tym 
zestawieniu na trzecim miej-
scu znalazła się prezento-
wana w Galerii Bielskiej 
BWA wystawa „Tanceba”. 
Kuratorami ekspozycji byli 
Małgorzata Łuczyna i Jacek 
Złoczowski. W komentarzu 

redakcyjnym „Artluka” do 
tej pozycji czytamy: „Cie-
kawe wykorzystanie miej-
sca naznaczonego historią, 
jako tworzywo kreacji arty-
stycznej. Artyści uczestniczą-
cy w wystawie, korzystając 
z zapisu historycznego, mate-
riałów źródłowych, rozmów, 
wywiadów i obserwacji sta-
rali się dotrzeć do znaczenia 
miejsca, w którym znajduje 
się galeria BWA, a mieściła 
się w tym miejscu przed II 
wojną światową synagoga”.

W obu zestawieniach Ga-
leria Bielska BWA konkuro-
wała m.in. z Galerią Narodową 
Sztuki „Zachęta”, Muzeum 
Śląskim w Katowicach, czy 
Muzeum Współczesnym we 
Wrocławiu. (BWA)
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trZymAJ się morZA!
Na wystawę pod takim 

tytułem zaprasza do Cze-
chowic-Dziedzic Miejski 
Dom Kultury.

Wystawa poświęcona 
jest prezentacji Ligi Mor-
skiej i Rzecznej w przeded-
niu 100-lecia odzyskania 
przez Polskę niepodległo-
ści i utworzenia tej organi-
zacji, niezwykle zasłużonej 

dla popularyzacji maryni-
styki w kraju. Co ciekawe, 
Liga w naszym oddalonym 
od morza regionie bardzo 
aktywnie działa. Werni-
saż wystawy odbędzie się 
w czwartek 1 marca o godz. 
11.30, wystawa w Galerii 
MDK czynna będzie do 8 
kwietnia w godzinach pracy 
Kina „Świt”. (R)

Koncert Przyjaźni
Wójt Gminy Jasienica, 

Gminny Ośrodek Kultury 
w Jasienicy i Chór Mieszany 
„Hejnał Mazańcowice” zapra-
szają na Koncert Przyjaźni.

Wystąpią zaprzyjaźnio-
ny z mazańcowickim zespo-
łem chór z Cypru „Deryneia 
Municipality Choir” pod dy-
rekcją George’a Kalogirou, 

Zespół Regionalny „Dudo-
ski” z Jasienicy” pod kie-
runkiem Janusza Kobzy 
oraz Chór Mieszany „Hejnał 
Mazańcowice” pod dyrekcją 
Krzysztofa Przemyka. Kon-
cert odbędzie się w piątek 23 
lutego o godz. 19 w sali wi-
dowiskowej GOK Jasienica. 
Wstęp wolny. (R)
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JustynA ChRoBAk,
Córka lasu

Książka będzie miała swo-
ją premierę w poniedziałek 19 
marca o godz. 17.30 w Klubo-
kawiarni Aquarium w Galerii 
Bielskiej BWA, gdzie autorka 
spotka się z czytelnikami. Spo-
tkanie autorskie poprowadzi 
Katarzyna Bieńkowska, autor-
ka bloga „Poligon Domowy”. 
Justyna Chrobak jest rodowitą 
bielszczanką, która zadebiuto-
wała w 2011 r. powieścią dla 
kobiet „Zapach miłości”, wy-
daną przez poznańskie Wy-
dawnictwo Replika. Debiut 

został pozytywnie odebrany 
przez czytelników i zebrał dużo 
pozytywnych opinii.

Po długiej przerwie pisar-
ka powraca z nowym tytułem. 
„Córka lasu” rozpoczyna kil-
kutomową, fantastyczną serię 
powieści o młodej dziew-
czynie, wyrwanej ze swoje-
go dotychczasowego życia. 
Bohaterka musi odnaleźć się 
w nowej rzeczywistości do 
jakiej trafiła przez przypad-
kowe poznanie tajemniczego 
młodego mężczyzny. Pozna-
je w ten sposób swoją rodzinę 
i korzenie, a także nadprzyro-
dzoną część świata, o której 

wcześniej nie miała pojęcia. 
Wszystko to dzieje się w od-
ległej fantastycznej krainie, do 
której można trafić przemie-
rzając północną Norwegię. (R)

wydarzenia

CiCHe prZerWy

„Strefa ciszy” powstała 
w jednej z klas w Zespo-
le Szkolno-Przedszkolnym 
w Iłownicy. Ta strefa wolna 
od hałasu cieszy się dużym 
powodzeniem. 

Strefę  zorganizowa -
l i  nauczyciele w jednej 
z klas na górnym koryta-
rzu. To kącik relaksacyjny 
dla uczniów, którzy chcą 
odpocząć, poczytać i zre-
laksować się w ciszy i spo-
koju. Uczniowie przebywają 
pod nadzorem dyżurujące-
go nauczyciela, muszą bez-

względnie podporządkować 
się obowiązującemu regu-
laminowi, a więc przede 
wszystkim zachować ciszę 
i nie zakłócać jej innym 
uczniom, przebywającym 
w pomieszczeniu. Kącik 
funkcjonuje podczas dwóch 
przerw międzylekcyjnych.

Specjalne miejsce pozwa-
lające odpocząć od hałasu, 
wymyślili i zorganizowali 
nauczyciele szkoły w Iłow-
nicy, wyciągając wnioski 
z przeprowadzonych wcze-
śniej wśród uczniów ankiet 
na temat bezpieczeństwa. 

Jak informuje Beata Ma-
łysiak z Zespołu Szkolno-
-Przedszkolnego w Iłownicy, 
z odpowiedzi m.in. wynika-
ło, że na część dzieci szcze-
gólnie wrażliwych hałas na 
przerwach wpływa wyjąt-
kowo negatywnie. Nierzad-
ko uczniowie uskarżali się 
na złe samopoczucie, bóle 
głowy i zmęczenie, a w cza-
sie przerwy chcieli pozostać 
w klasie.

Strefa ta funkcjonuje od 
miesiąca i cieszy się ogrom-
ną popularnością wśród 
uczniów. (uGJ)

Z prAC poseLskiCH
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MiChAŁ koBielA,
Wciąż widzą  
tamten ogień

Michał Kobiela dał się po-
znać jako osoba szczególnie 
troszcząca się o pamięć o po-
żarze czechowickiej rafinerii 
z 1971 r., zwłaszcza o tych 
ludziach, którzy w walce 
z tamtym kataklizmem straci-
li życie. Mieszkaniec Kaniowa 
sam był świadkiem wydarzeń, 
im poświęcił przed pięciu laty 
swój pierwszy album „Tym, 
którzy odeszli”, stanowiący 
nieomal monograficzny zbiór 
zdjęć, świadectw, wspomnień 

i dokumentów, dotyczących 
pożaru. Obecna publikacja to 
niejako kontynuacja tamtego 
dzieła, równie obszernie obej-
mująca zagadnienie pamięci 
i jej utrwalenia w świadomości 
mieszkańców nie tylko regio-
nu, lecz całego kraju.

Autor oparł album na bo-
gatym materiale źródłowym, 
oryginalnych dokumentach, 
archiwalnych fotografiach pra-
sowych, mapach, wycinkach 
z gazet, komunikatach, a tak-
że wspomnieniach, spisanych 
przed laty na świeżo, ale rów-
nież obecnych, oceniających 
tamto wydarzenie z perspek-

tywy blisko pół wieku. Michał 
Kobiela otrzymał w tym roku 
nagrodę w dziedzinie kultury 
Starosty Bielskiego Andrzeja 
Płonki. (Ł)

porZądki i LekCJe Historii
Przy wsparciu posła Stani-

sława Pięty wiosną na Białoruś 
pojadą dwie grupy młodzieży 
z Podbeskidzia. – Chcę, aby dla 
nich była to żywa lekcja historii 
– wyjaśnia poseł.

Dla młodzieży organizowane 
są dwa sześciodniowe wyjazdy, 
w maju i czerwcu. Jak wyjaśnia 
Stanisław Pięta, nie będą to jed-
nak typowe wycieczki. – Zwykłe 
zwiedzanie zamierzamy zastą-
pić pracą i spotkaniami z ludźmi 
w miejscach ważnych dla pol-
skiej historii – mówi. Młodzież 
odwiedzi m.in. Grodno, Brześć, 
Nowogródek.

W tych miejscach na Biało-
rusi mieszkała ludność polska. 
We wrześniu 1939 r. tereny 
zajęły wojska sowieckie, co 
zapoczątkowało wysiedla-
nie Polaków, najpierw w głąb 
Związku Sowieckiego, zaś po 
1945 r. jako repatriantów do 
Polski. – Mimo tego są jesz-
cze miejsca, gdzie Polacy żyją, 
są też ludzie, którzy pamiętają 
polską obronę Grodna z 1939 
r., późniejsze wysiedlenia Po-
laków i walkę z sowieckim 
okupantem. Podczas wyjazdu 
młodzież będzie miała okazję 
do spotkań i rozmowy z takimi 
osobami – mówi poseł.

Równie ważnym elementem 
wyjazdu stanie się porządko-
wanie grobów Polaków w tych 
miejscowościach, zarówno 
wojskowych, jak i cywilnych. 
– Groby, mocno świadczące 
o polskiej obecności na tych 
ziemiach, dziś są zaniedbane. 
Powoli odchodzi ostatnie po-
kolenie mieszkańców, których 
bliscy spoczywają na tych cmen-
tarzach, nie ma komu o nie dbać. 
A to także trwały element pol-
skiej historii, o który młodzież 
z Podbeskidzia będzie mogła 
zadbać – wyjaśnia poseł Pięta.

Dodaje, że dla młodych lu-
dzi będzie to także okazja do 
spotkania z kulturą Kresów 
i zrozumienia tożsamości wy-
wodzących się stamtąd Pola-
ków. – To tożsamość bardzo 
patriotyczna, warta naślado-
wania. Na Kresach Rzeczpo-
spolitej, najpierw w dworkach 
szlacheckich, a z czasem tak-
że w rodzinach chłopskich, 
kultywowano polską tradycję 
i wychowywano w postawach 
niepodległościowych – wyja-
śnia poseł Stanisław Pięta.

Przy okazji młodzież zwie-
dzi również Witebsk, w którym 
pozostało wiele śladów polskiej 
historii i kultury. (R)

pAmięć o żołnierZACH WykLętyCH
Poseł PiS Stanisław Pięta za-
prasza w czwartek 1 marca na 
współorganizowany przez sie-
bie Marsz Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych w Bielsku-Białej.

Marsz organizowany jest po 
raz ósmy, jak zwykle rozpocz-
nie się od zbiórki na pl. Opatrz-
ności Bożej, która w tym roku 
została zapowiedziana na godz. 
17. Następnie uczestnicy przej-
dą ulicami Białej i Bielska, 
m.in. pod dawnymi siedziba-
mi UB, w których więziono 
i torturowano żołnierzy pod-
ziemia niepodległościowego. 
Tradycyjnie też Marsz Pamię-
ci zakończy się mszą świę-
tą w kościele Najświętszego 
Serca Pana Jezusa przy dwor-
cu PKS. Po mszy uczestnicy 
złożą kwiaty pod tablicą pre-
zydenta Lecha Kaczyńskiego. 
Wcześniej, w trakcie przejścia 
ulicami Bielska-Białej, kwiaty 
zostaną złożone pod tablicami 
na budynkach byłych katow-
ni Urzędu Bezpieczeństwa 
przy ul. Ks. Stojałowskiego 
i Krasińskiego, zapalone będą 
też znicze.

Wśród organizatorów Mar-
szu Pamięci Żołnierzy Wyklę-
tych oprócz posła Stanisława 

Pięty znalazły się organiza-
cje: Związek Żołnierzy Naro-
dowych Sił Zbrojnych, Grupa 

Rekonstrukcji Historycznej 
„Beskidy”, Stowarzyszenie Ki-
biców BKS Stal Bielsko-Biała, 

Obóz Narodowo-Radykalny, 
Towarzystwo Patriotyczne Ży-
wiecczyzny, Stowarzyszenie 
Aktywnych Polaków, NSZZ 
Solidarność. (R)

każdego roku Marsz Pamięci Żołnierzy Wyklętych ulicami Bielska-Białej gromadzi tłumy uczestników.

stAnisłAW piętA,
poseł Pis:

Zapraszam do udziału w Marszu 
Żołnierzy Wyklętych, który od 

początku dla jego uczestników 
był miejscem wyrażania swoich 
patriotycznych przekonań. to 
zarazem jedno z tych w yda-
rzeń, w których dokonuje się 
przywracanie prawdy o naszej 
historii.
nie jest przypadkiem, że dopiero 
w ostatnich kilku latach w spo-
łecznej świadomości utrwala się 
obraz bohaterstwa ludzi, którzy 
z bronią w ręku nie godzili się 
na przejęcie kraju przez komu-
nistyczne władze pod sowieckim 
dyktatem. Mimo, że żyliśmy już 

w wolnej Polsce wcześniejsze de-
kady indoktrynacji społeczeństwa 
wywarły tak silny wpływ, że rolę 
Żołnierzy Wyklętych, ich patrio-
tyczne postawy, w dalszym ciągu 
były pomijane milczeniem w życiu 
publicznym.
teraz pamięć o nich stopniowo 
zyskuje sobie należne im miej-
sce. spotkajmy się 1 marca w 
tym szczególnym roku jubileuszu 
odzyskania przez Polskę niepod-
ległości, w której obronie Żołnie-
rze Wyklęci mają swoją znaczącą 
rolę.
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30 LAt Zespołu Z WiLAmoWiC
Zasłużony i wielokrotnie nagradzany Zespół 

Regionalny „Cepelia – Fil Wilamowice” obcho-

dził jubileusz 30-lecia istnienia. Od początku 

prowadzi go dr Jolanta Danek.

– Muzyka, tańce, ale też 
stroje, w którym zespół wystę-
puje, od lat osiągają najwyższą 
jakość w tym, co uznaje się za 
kulturę ludową. Dzięki wielo-
letniej pracy całego zespołu 
pod kierunkiem dr Jolanty Da-
nek, każdy ich występ stanowi 
wielkie przeżycie dla publicz-
ności, jednocześnie promując 
naszą gminę – mówi burmistrz 
Wilamowic Marian Trela.

Uroczyste spotkanie jubi-
leuszowe rozpoczął koncert, 
podczas którego na scenie 
zaprezentował się cały skład 
zespołu wraz z kapelą. Jako 
pierwsi wystąpili najmłodsi tan-
cerze w strojach wilamowskich 
z programem tańców cieszyń-
skich. Dla większości z nich był 
to sceniczny debiut, oklaskami 
przyjęty przez publiczność 
w sali OSP w Wilamowicach. 

Suitę tańców wilamowskich 
i krakowskich zaprezentowały 
z kolei starsze grupy, mające 
w dorobku wiele nagród zdo-
bytych zarówno w kraju, jak 
i za granicą.

Goście mieli okazję obej-
rzeć również multimedialne 
wspomnienia z 30 lat działal-
ności zespołu, zaprezentowa-
ne przez kierownik dr Jolantę 
Danek. Na zakończenie wy-
stąpiła grupa reprezentacyjna 
Zespołu Regionalnego „Cepe-
lia – Fil Wilamowice”, tańcząc 
suitę górali żywieckich, otrzy-
mując owacje na stojąco.

Z okazji jubileuszu kie-
rownik zespołu dr Jolanta 
Danek uhonorowana zosta-
ła Złotą Odznaką Honorową 
za Zasługi dla Wojewódz-
twa Śląskiego. Cały zespół 
otrzymał mnóstwo gratula-
cji i kwiatów od zaproszo-
nych gości.

Zespół Regionalny „Ce-
pelia – Fil Wilamowice” 
działa pod patronatem Miej-
sko-Gminnego Ośrodka Kul-
tury w Wilamowicach oraz 
Fundacji Cepelia, Polska 
Sztuka i Rękodzieło w War-
szawie. Prezentuje miejscowy 

folklor, niepowtarzalne stroje 
i pieśni śpiewane w oryginal-
nym języku wilamowskim na 
licznych festiwalach folklo-
rystycznych w całej Europie, 
promując przede wszystkim 
Polskę, powiat bielski i gminę 
Wilamowice. Podstawę reper-
tuaru zespołu stanowią tańce 
i przyśpiewki z obyczajów 
kultywowanych w Wilamo-
wicach.

Zespół został w 2000 r. 
uhonorowany najbardziej 
prestiżową nagrodą folklory-
styczną – medalem im. Oska-
ra Kolberga „W uznaniu za 
zasługi dla kultury ludowej”. 
Rok później na Światowym 
Festiwalu Folkloru w Santa 
Gorizia we Włoszech uzy-
skał główną nagrodę „Oscara 
Folkloru”. Od samego po-
czątku zespołem kieruje dr 
Jolanta Danek, która w 2013 
r. otrzymała od Ministra Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowe-
go medal „Zasłużony Kulturze 
– Gloria Artis”. (MJ, ReD)

reGion

Z prAC poseLskiCH

o poLsCe W europie
Na zaproszenie posłanki Mi-
rosławy Nykiel na spotkanie 
Klubu Obywatelskiego do 
Czechowic-Dziedzic przyje-
chał były premier, a obecnie 
poseł Parlamentu Europej-
skiego Jerzy Buzek.

Obecność tak wyjątkowej 
postaci sprawiła, że do Dwor-
ku Eureka przybyła w piątek 
16 lutego przeszło setka osób, 
nie tylko mieszkańców Cze-
chowic-Dziedzic, ale i Biel-
ska-Białej. Zainteresowanie 
wzbudził również temat dys-
kusji, jakim była przyszłość 
Polski w Unii Europejskiej. – 
Musimy mieć mocną pozycję 
w Unii, ale do tego niezbędne 
jest spełnianie jej założeń, tak-
że w kwestii ogólnie przyjętego 
systemu wartości. Nie może-
my zapominać, jak ważne jest 
funkcjonowanie we wspólno-
cie silnych państw, które oka-

zują sobie solidarność. Politykę 
wewnętrzną należy prowadzić 
z uwzględnieniem polityki 
unijnej i jest to właśnie świa-
dectwo zabiegania o wysoką 
pozycję międzynarodową na-
szego państwa. Przez lata Pol-
ska sobie ją wypracowała, a w 
ostatnim okresie systematycz-
nie się ona zmniejsza – mówił 
Jerzy Buzek w nawiązaniu do 
pytań o spory między polskim 
rządem a władzami unijnymi.

Moderująca spotkanie Klu-
bu Obywatelskiego posłanka 
Mirosława Nykiel, zasiada-
jąca w sejmowej Komisji ds. 
Energii i Skarbu Państwa, roz-
poczęła wątek strategii ener-
getycznej dla naszego kraju. 
Zwróciła uwagę, iż do tej pory 
rząd w bieżącej kadencji nie 
wypracował tzw. miksu ener-
getycznego, który jasno okre-
ślałby kierunki działań w tym 
zakresie. Zdaniem europosła 

Buzka to dla wszystkich te-
mat niezwykłej wagi w dzi-
siejszych czasach. – Wielu 
ludzi nie stać dziś na wymia-
nę pieca na bardziej wydajny 
i ekologiczny, czy przejście na 
ogrzewanie gazowe. Palą więc 
tak, żeby było ciepło, a jedno-
cześnie nie zabrakło im pienię-
dzy na leki – stwierdził gość 
Klubu. – Dążymy do tego, aby 
uciekać od smogu i chronić 
nasz klimat. W tym celu Unia 
Europejska wdraża różne roz-
wiązania, jak wymianę źródła 
ogrzewania, termomoderniza-
cję budynków czy energetykę 
prosumencką. Polska powin-
na współdziałać przy realizacji 
tych projektów – dodał Buzek.

Były przewodniczący Par-
lamentu Europejskiego od-
powiadał także na pytania 
pojawiające się z sali. Jedno 
z nich dotyczyło planowanej 
rozbudowy rosyjskiego gazo-

ciągu Nord Stream 2, który 
Jerzy Buzek określił jako zły 
politycznie, ale niebędący za-
grożeniem w przypadku pod-
legania prawu europejskiemu. 
Podkreślił ponadto, że wej-
ście Polski do strefy Euro za-
leży tylko od decyzji samych 
obywateli naszego kraju. – Ze 
strony Unii nie ma żadnych ku 

temu obiekcji. Drzwi dla nas 
są cały czas otwarte – stwier-
dził europoseł.

W Czechowicach-Dzie-
dzicach rozmawiano tak-
że o polityce senioralnej. 
– Współpracuję ściśle z cze-
chowickim środowiskiem eme-
rytów i rencistów. W maju 
zamierzamy przyjechać tu 

z naszym programem „Polska 
Seniora”, który konsultuje-
my, wsłuchując się w głos se-
niorów w różnych obszarach 
kraju – mówiła posłanka Plat-
formy Obywatelskiej. Dodała 
również, że wobec tak dużego 
zainteresowania spotkaniami, 
Klub niebawem ponownie za-
gości w Czechowicach. (R)

Fo
to

: ł
U

Gratulacje i życzenia kolejnych lat sukcesów złożył burmistrz Marian trela.

Wielu najmłodszych członków zespołu na scenie przed publicznością 
wystąpiło po raz pierwszy. W zespole tańczy, śpiewa i gra kilka pokoleń mieszkańców Wilamowic.

od początku zespołem kieruje dr Jolanta Danek.
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muZyCZny 
stAnd up

Dom Kultury w Kozach 
zaprasza panie w sobotę 3 
marca na spektakl muzyczny 
„Stand up – 7 pragnień kobie-
ty”. Dwa przedstawienia za-
planowano na godz. 17 i 19.

Realizatorzy muzyczne-
go spektaklu „Stand up – 7 
pragnień kobiety” przepyta-
li kilkadziesiąt kobiet w róż-
nym wieku, chcąc poznać ich 
pragnienia. W ten sposób po-
wstała lista siedmiu dążeń, 
m.in. pragnienie miłości, tę-
sknota szczęścia, marzenie 
o rodzinie. Kobiety chcą luk-
susu i pieniędzy, dążą do nie-
zależności. Wiele umieściło 
na liście pragnień seks i na-
miętność. Bardzo istotnym 
dla kobiet pragnieniem jest 
przyjaźń, siostrzany związek 
z drugą kobietą.

Te marzenia zaśpiewa 
i zatańczy Gabriela Waw-
rzyczek, widzowie usłyszą 
też teksty napisane przez 
dziewczyny z grupy lite-
rackiej. Kobiety opowiedzą 
o kobietach, kobieco o ko-
biecych sprawach, kobiecą 
narracją. Mężczyźni towa-
rzyszą w spektaklu kobie-
cym historiom, próbując 
zrozumieć pragnienia kobiet.

Producentem spektaklu 
jest GOK w Chybiu. Bezpłat-
ne zaproszenia można odbie-
rać w biurze Domu Kultury 
w Kozach. Spektakl odbędzie 
się w sali koncertowej Pałacu 
Czeczów. (R)

Grupę reprezentacyjną publiczność 
nagrodziła owacjami na stojąco.
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reklaMa

ogłasza postępowanie konkursowe na: 

2 równorzędne stanowiska pracy: 

„kierowca-konserwator” w Dziale Obsługi
Kryteria doboru:
Wykształcenie niezbędne: zawodowe techniczne.
Wykształcenie mile widziane: średnie techniczne.
Staż pracy niezbędny (doświadczenie): minimum 3 lata stażu pracy oraz
minimum 3 lata posiadane czynne prawo jazy kat. B.
Staż pracy mile widziany (doświadczenie):  minimum 1 rok stażu pracy  
w zawodzie spawacza lub ślusarza
Cechy niezbędne: pracowitość, sumienność, komunikatywność, zaangażowanie, 
umiejętność pracy w zespole, od kandydata wymagać się będzie dobrego stanu 
zdrowia oraz braku ograniczeń do pracy na wysokości.
Mile widziane: uprawnienia spawalnicze, uprawnienia operatora koparko-
spycharki, dyspozycyjność (szczególnie w okresie zimowym), zamieszkiwanie na 
terenie Bielska-Białej lub okolic.

Kandydat winien przedłożyć:
• CV z przebiegiem dotychczasowej pracy zawodowej,
• kopie dokumentów, potwierdzających przebieg pracy zawodowej  
oraz posiadane uprawnienia i kwalifikacje.

Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni w Bielsku-Białej,  
ul. Osuchowskiego 4 w terminie do dn. 15.03.2018 r. w zamkniętych kopertach  
z dopiskiem: „Oferta pracy na stanowisko: kierowca-konserwator”. 

Przewidywany termin rozpoczęcia pracy – kwiecień 2018 rok.
Informacja o profilu spółdzielni mieszkaniowej: www.smstrzecha.pl

Lider BiZnesu

Spółka Rekord Systemy In-
formatyczne ponownie zna-
lazła się w gronie najlepszych 
przedsiębiorców w kraju. Jej 
prezes Janusz Szymura ode-
brał siódmy już diament do 
Złotej Statuetki Lidera Pol-
skiego Biznesu przyznany 
przez Business Centre Club.

Uroczyste wręczenie pre-
stiżowych wyróżnień miało 
miejsce w Teatrze Wielkim – 
Operze Narodowej w Warsza-
wie podczas gali, jaka odbyła 
się w sobotę 27 stycznia. Jury 
konkursu „Lider Polskiego 
Biznesu”, przyznając kolejny 
już laur dla bielskiego Rekor-
du, doceniło jego systematycz-

ny rozwój, który przejawia się 
między innymi w uzyskiwa-
nych przez spółkę wynikach 
finansowych. Co warte podkre-
ślenia, firma uzyskała siódmy 
już diament do Złotej Statuetki 
Lidera Polskiego Biznesu, jaka 
trafiła do Rekordu w 2010 r., 
a która przyznana może być 
danej firmie tylko raz.

Prezes Janusz Szymura za-
uważa, że nagroda, gruntują-
ca pozycję bielskiej spółki na 
rynku, jest powodem do satys-
fakcji, ale również mobilizuje 
do dalszych działań. –  Spoty-
kamy się od lat z bardzo po-
zytywnymi opiniami odnośnie 
naszych produktów i usług, ja-
kie świadczymy dla coraz szer-

szego grona klientów. Myśląc 
o rozwoju cały czas pracujemy 
jednak nad nowymi projektami 
– mówi prezes Rekord SI.

Warto przypomnieć, że 
końcem ub.roku spółka zosta-
ła nagrodzona za jakość, funk-
cjonalność i innowacyjność 
pakietu „Ratusz”, wykorzy-
stywanego jako oprogramowa-
nie dedykowane administracji 
publicznej. Wyróżnienie to 
przyznali eksperci czasopisma 
branżowego „IT w Admini-
stracji”, jak i sami użytkowni-
cy produktu. Prezes Szymura 
odebrał ponadto 18. Certyfikat 
Jakości Biznesu w ramach pre-
stiżowego programu „Przedsię-
biorstwo Fair Play”. (M)

Prezes Janusz szymura odebrał diament do Złotej statuetki lidera Polskiego Biznesu podczas uroczystej gali  
w Warszawie.
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WięCeJ nA oBiekty sportoWe
Samorządy i stowarzysze-
nia sportowe mogą starać 
się o dofinansowanie z Mi-
nisterstwa Sportu i Turysty-
ki na rozwój infrastruktury 
sportowej. Do skorzystania 
z programu, na który na-
bór wniosków prowadzony 
będzie przez cały marzec, 
zachęca zasiadający w sej-
mowej Komisji Kultury Fi-
zycznej, Sportu i Turystyki 
poseł Jacek Falfus.

Ministerialny program 
„Sportowa Polska” pomyśla-
ny został jako forma wsparcia 
realizacji zadań inwestycyj-
nych, dotyczących obiektów 
sportowych na terenie całego 
kraju. Dofinansowaniem mogą 
zostać objęte te obiekty, które 
mają charakter ogólnodostępny 
i umożliwiają przez to masowe 
uprawianie sportu.

Jak podkreśla poseł Prawa 
i Sprawiedliwości Jacek Fal-
fus, to szansa dla samorządów, 
ale i funkcjonujących na tere-
nie gmin stowarzyszeń i fun-
dacji działających w sporcie, 
aby istotnie poprawić bazę do 
uprawiania różnych dyscy-
plin. Zgodnie z przyjętymi za-
łożeniami przez Ministerstwo 

Sportu i Turystyki, samorządy 
mogą się ubiegać m.in. o po-
prawę stanu przyszkolnej in-
frastruktury sportowej. Obiekty 
takie z jednej strony służyły-
by na potrzeby szkolnych lek-
cji wychowania fizycznego, 
z drugiej byłyby miejscem 
rozmaitych form rekreacji do-
stępnych dla wszystkich.

Inna grupa ujęta w progra-
mie obejmuje budowę nowej 
infrastruktury sportowej, m.in. 
hal i boisk, kortów tenisowych, 
czy urządzeń sportowych, nie-
związanych z placówkami 
oświatowymi, a umożliwiają-
cymi aktywne spędzanie cza-
su w formie ogólnodostępnego 
i wszechstronnego sportu dla 

środowisk lokalnych. Zdaniem 
posła Falfusa, tego rodzaju 
obiekty stanowią ważny ele-
ment profilaktyki zdrowotnej 
oraz umożliwiającej współza-
wodnictwo sportowe. Doda-
je, że Ministerstwo zachęca, 
aby nowo tworzona baza uzy-
skiwała wcześniej aprobatę 
społeczną i korelowała ze spor-
tami uprawianymi na terenie 
oddziaływania inwestycji.

Minimalny koszt powyż-
szych inwestycji przewidzia-
nych do dofinansowania to 600 
tys. zł. Ministerialne wsparcie 
wynieść może nawet do 70 
proc. danego zadania, przy 
czym skala ta zależna jest od 
wskaźnika zamożności gminy. 

Aż do 80 proc. dofinansowa-
nia zaplanowano na odbudo-
wę infrastruktury zniszczonej 
wskutek klęsk żywiołowych. 
Propozycją dla stowarzyszeń 
i klubów sportowych jest z ko-
lei modernizacja obiektów słu-
żących na ich potrzeby, w tym 
również zaplecza szatniowo-

-sanitarnego. W tym przy-
padku maksymalna wartość 
przyznanych środków to 50 
proc. poniesionych wydat-
ków inwestycyjnych.

Stosowne wnioski w pro-
gramie „Sportowa Polska” za-
interesowane podmioty składać 
mogą od 1 do 31 marca br. 
Łączna pula dofinansowania 
na ten rok to 21 mln zł.

Poseł Jacek Falfus zauwa-
ża ponadto, że w kontekście 
beskidzkiego regionu istot-
nym może okazać się inny 
z uruchomionych progra-
mów, obejmujący inwestycje 
o szczególnym znaczeniu dla 
sportu. Jednym z obiektów 
wymagających gruntownej 
modernizacji, a służących na 
rzecz polskiego sportu wyczy-
nowego, są trasy do narciar-
stwa i biathlonu na granicy 
Wisły i Istebnej. 

Przypomnijmy, wzmożone 
prace nad powstaniem na Ku-
balonce centrum narciarstwa 

biegowego to następstwo za-
biegów posła Prawa i Sprawie-
dliwości, z którego inicjatywy 
w październiku ub.roku obiek-
ty sportowe w Beskidach wizy-
towało Prezydium Sejmowej 
Komisji Kultury Fizycznej, 
Sportu i Turystyki. Efektem 
wizyty Komisji w Szczyrku 
jest zgoda Ministra Sportu na 
realizację tego przedsięwzięcia 
w ramach programu wielolet-
niego oraz następnie wpisanie 
zadania do wykazu inwestycji 
o szczególnym znaczeniu dla 

sportu polskiego. Aktualnie 
COS-OPO w Szczyrku jako in-
westor podjął prace koncepcyj-
ne i projektowe na Kubalonce, 
które zaowocować mają roz-
poczęciem prac budowlanych 
za kilka miesięcy.

Warto dodać, że to już ko-
lejne programy na rzecz sze-
roko rozumianego sportu. 
Wcześniej uruchomiono pro-
gramy rozwoju infrastruktury 
lekkoatletycznej oraz małej 
infrastruktury sportowo-re-
kreacyjnej. (R)

JACek FALFus,
poseł Prawa i sprawiedliwości:

Program „sportowa Polska” skie-
rowany jest dla całego środowiska 
sportowego i co ważne odpowia-
da jego współczesnym, realnym 
potrzebom. Do niewątpliwych 
atutów w tym przypadku należy 
powszechność i ogólnodostępność 
dla samorządów, podległych im 
szkół, stowarzyszeń i innych orga-
nizacji prowadzących działalność 
z zakresu sportu i rekreacji. nie 
można oczywiście pominąć pozy-
tywnego wpływu na prawidłowy 
rozwój młodego pokolenia.
toteż komisja kultury Fizycznej, 
sportu i turystyki, w której zasia-
dam, program ten bez wahania 
poparła. Doskonale zdajemy sobie 

sprawę, że infrastruktura sporto-
wa jest ważna, a nawet niezbędna 
do prowadzenia prawidłowego 
szkolenia na różnych poziomach. 
Mamy na uwadze, że takie pro-
gramy są potrzebne, dlatego też 
jest ich coraz więcej. są również 
bardzo dobre perspektywy na ich 
kontynuację w latach następnych.

W ostatnich latach w regionie powstało sporo nowoczesnych obiektów 
sportowych, m.in. lekkoatletyczny orlik w Wilkowicach. obecne progra-
my Ministerstwa sportu i turystyki sprzyjają kolejnym inwestycjom w 
infrastrukturę sportową.
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powiat bielski

spotkAnie Z tWórCAmi  
i AnimAtorAmi kuLtury

Ostatniego dnia stycznia starosta bielski Andrzej Płonka spotkał się ze środowiskiem ludzi kultury 

powiatu bielskiego na dorocznym podsumowaniu pracy. Była to też okazja do wręczenia nagród.

– Coroczne spotkania po-
zwalają na poznanie stanu 
kultury w naszym regionie we 
wszystkich jej przejawach, 
poczynając od tej ludowej, 
poprzez działalność instytu-
cji kultury, bibliotek i gmin-
nych ośrodków, po artystów 
profesjonalnych. Nasza Zie-
mia Bielska ma szczęście do 
uzdolnionych twórców i osób 
upowszechniających kulturę, 
dlatego co roku lista przyzna-
wanych nagród jest długa – 
mówi starosta Andrzej Płonka, 
który honorował wyróżnione 
osoby wraz z przewodniczą-
cym Rady Powiatu Bielskie-
go Janem Borowskim.

Za wieloletnią działalność 
kulturalną nagrody otrzymali: 
Teresa Wykręt i Roman Pęka-
la z Porąbki, Agata Prochow-
nik z Wilkowic i Jolanta Danek 
z Wilamowic. Wyróżnienia za 
ochronę materialnego dziedzic-
twa kulturowego odebrał ks. dr 
Szymon Tracz i ks. Andrzej Dy-
czek z Jasienicy. Za działalność 
animatorów życia kulturalne-
go nagrodę otrzymali: Andrzej 
Borgieł, Daniel Strządała oraz 

Dorota Siedlecka-Dominiak 
z Czechowic-Dziedzic, Ewa 
i Krzysztof Czaderowie z Ja-
worza, Anna Wykręt z Porąb-
ki, Jakub Gołdyn i Mieczysław 
Tutaj ze Szczyrku, Urszu-
la Kucharska i Jadwiga Piłot 
z Wilamowic, Michał Kobiela 
z Bestwiny, Anna Demianiuk 
i Krzysztof Kufel z Wilkowic, 

Zbigniew Skraba z Buczkowic, 
a także Władysław Skoczylas, 
Bartłomiej Jurzak i Miłosz Ze-
lek z Kóz. Za organizację imprez 
podziękowano Dorocie Suro-
wiak z Bestwiny oraz Grzego-
rzowi Gaborowi z Bystrej.

W czasie spotkania wi-
cewojewoda  ś l ą sk i  Jan 
Chrząszcz udekorował me-

dalem Ministra  Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego 
„Zasłużony Kulturze – Gloria 
Artis” malarza Floriana Ko-
huta z Rudzicy, ministerialne 
wyróżnienia otrzymał również 
Czesław Kubik, rzeźbiarz lu-
dowy z Czechowic-Dziedzic 
oraz Zespół Regionalny „Ja-
sieniczanka”. (R)

noCnA i śWiąteCZnA opiekA medyCZnA
Mieszkańcy powiatu biel-
skiego w razie nagłych wy-
padków mogą korzystać 
z nocnej i świątecznej opie-
ki zdrowotnej w punktach 
ambulatoryjnych w Czecho-
wicach-Dziedzicach, Kobier-
nicach, Jasienicy i Szczyrku.

W październiku zmieniły 
się zasady organizacji nocnej 
i świątecznej opieki zdrowot-
nej, wywołane wprowadze-
niem w całym kraju tzw. sieci 
szpitali. W miastach tej wiel-

kości, co Bielsko-Biała, gdzie 
działają szpitale sieciowe, 
a także szpitale pediatryczne, 
to one przejęły rolę ambula-
toriów, w których udziela się 
pomocy medycznej w nocy 
oraz dni wolne od pracy. To 
oznaczało, że punkt ambula-
toryjny, działający do niedaw-
na przy Bielskim Pogotowiu 
Ratunkowym, musiał zaprze-
stać działalności.

Według początkowych 
zapowiedzi, wydawało się, 
że również na terenie powia-

tu takie punkty będą musiały 
zniknąć. – Przekonywaliśmy 
jednak, że odbędzie się to 
ze szkodą dla pacjentów, bo 
w naszym regionie punkty 
medyczne w miejscowościach 
wokół Bielska bardzo dobrze 
wypełniają swoją rolę. Osta-
tecznie udało się je zachować 
– wyjaśnia starosta bielski An-
drzej Płonka.

Punkty takie działają w Cze-
chowicach-Dziedzicach przy ul. 
Żwirki i Wigury 1, Kobierni-
cach przy ul. Żywieckiej 10 

oraz uruchomiony w paździer-
niku ub.roku punkt w Jasie-
nicy przy ośrodku zdrowia, 
utworzony dzięki wsparciu 
Gminy Jasienica, która sfinan-
sowała adaptację pomieszczeń. 
Wszystkie te punkty podlegają 
Bielskiemu Pogotowiu Ratun-
kowemu, oprócz tego dzia-
ła jeszcze punkt w Szczyrku 
przy ul. Zdrowia 1, podlega-
jący Szpitalowi Kolejowemu 
w Wilkowicach.

Punkty nocnej i świątecznej 
opieki zdrowotnej świadczą 

pomoc w zakresie podstawo-
wej opieki medycznej od po-
niedziałku do piątku od godz. 
18 do 8 następnego dnia oraz 
przez całą dobę w dni ustawo-
wo wolne od pracy. W razie 
nagłego zachorowania lub na-
głego pogorszenia stanu zdro-
wia, pacjent może udać się po 
pomoc do dowolnego punk-
tu nocnej i świątecznej opie-
ki zdrowotnej, niezależnie od 
tego, gdzie mieszka.

Jak wskazują dane Biel-
skiego Pogotowia Ratunko-

wego, w IV kwartale 2017 
r. duża liczba mieszkańców 
miasta Bielska-Białej sko-
rzystała z punktów nocnej 
i świątecznej opieki zdro-
wotnej, w szczególności 
w Czechowicach oraz Ja-
sienicy. Z kolei duża licz-
ba dzieci z terenu powiatu 
bielskiego, pszczyńskiego 
i żywieckiego w tym okre-
sie została przyjęta w punk-
cie utworzonym w Szpitalu 
Pediatrycznym w Bielsku-
-Białej. (ReD)

starosta wyróżnił mieszkańców gminy Bestwina: Dorotę surowiak, Michała 
kobielę, a także Czesława kubika z Czechowic-Dziedzic.

Dla gości spotkania zatańczył i zaśpiewał młodzieżowy zespół regionalny 
z Zabrzega w gminie Czechowice-Dziedzice.

Ministerialne nagrody z rąk wicewojewody Jana Chrząszcza otrzymali 
Florian kohut, Czesław kubik oraz Zespół Regionalny „Jasieniczanka”.

Bartłomiej Jurzak z kóz jest znanym popularyzatorem miejscowej historii. 
nagrodę odebrał z rąk starosty bielskiego Andrzeja Płonki i przewodniczą-
cego Rady Powiatu Jana Borowskiego.

Wyróżnień starosty Jadwidze Piłot, Jolancie Danek i urszuli kucharskiej z 
Wilamowic pogratulował poseł Jacek Falfus, burmistrz Wilamowic Marian 
trela i wicestarosta Grzegorz szetyński.

nagrodzone małżeństwo ewy i krzysztofa Czaderów na czele delegacji 
Jaworza z wójtem Radosławem ostałkiewiczem.
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Gmina bestwina

udAne Ferie
W czasie ferii wielu najmłodszych mieszkańców 

gminy Bestwina wzięło udział w zajęciach Gmin-

nego Ośrodka Kultury oraz Muzeum Regional-

nego. Czas wolny od nauki zorganizowały dla 

uczniów także placówki oświatowe.

– Co roku nasze instytucje 
kulturalne i oświatowe przy-
gotowują ofertę bezpłatnych 
zajęć dla najmłodszych. Zale-
ży nam bowiem, aby w czasie 
wolnym od nauki nie nudziły 
się, spędziły ten okres poży-
tecznie, poznały coś nowego, 
co przyczyni się do ich rozwo-
ju – mówi wójt gminy Bestwi-
na Artur Beniowski.

W pierwszym tygodniu zi-
mowych wakacji Muzeum 
Regionalne im. ks. Zygmun-
ta Bubaka w Bestwinie za-
proponowało dzieciom „Ferie 

z drewnem”. W nawiązaniu 
do ludowych i regionalnych 
tradycji obróbki i wykorzysta-
nia drewna dzieci miały okazję 
poznać ten naturalny materiał, 
niegdyś wszechobecny w życiu 
codziennym, a dziś już w znacz-
nym stopniu wyparty przez 
tworzywa sztuczne. Za pomo-
cą zręcznych rąk i kilku dodat-
ków można go jednak obrabiać 
w domowych warunkach, two-
rząc różnego rodzaju przedmioty. 
I tak podczas zajęć z użyciem 
kawałków drewna i materiałów, 
takich jak mech, słoma, czy far-

by, powstawały domki dla wró-
żek, samochodziki wyścigowe, 
muchomorki, miotły biurkowe 
z funkcją rysowania. A ponie-
waż Muzeum dysponuje odpo-
wiednim tradycyjnym piecem 
chlebowym, uczestnicy zajęć 
własnoręcznie przygotowali cia-
sto i upiekli dla siebie bułeczki.

Wiele ciekawych zajęć za-
proponował dzieciom Gminny 
Ośrodek Kultury. W drugim ty-
godniu ferii podczas warsztatów 
plastycznych za pomocą farb, 

kredek, pędzli i płótna, młodzi 
artyści tworzyli obrazy, na któ-
rych roiło się od kotów, zaś bia-
łe koszulki i kawałki materiału 
nabrały żywych barw.

Z uczestnikami zajęć feryj-
nych spotkał się też Sławomir 
Ślósarczyk, choreograf Regio-
nalnego Zespołu Pieśni i Tań-
ca „Bestwina”. Wprowadził 
najmłodszych w arkana folk-
loru Ziemi Bestwińskiej, cha-
rakterystycznego dla Lachów 
Zachodnich. Były zatem tańce 

i przyśpiewki, ale również pre-
zentacja instrumentów, od naj-
starszej fujarki wielkopostnej, aż 
po skrzypce, dudy i heligonkę. 
Uzupełnieniem zajęć stał się po-
kaz strojów regionalnych, prosto 
z szafy zespołu „Bestwina”.

Kolejną propozycją były 
dwa spektakle bajkowe: „Na 
końcu świata... przygody Mi-
sia i Kacpra Pirata” oraz „Każ-
da mądra głowa zna magiczne 
słowa”. Wesołe przedstawie-
nia wywołały salwy śmiechu, 

dzieci wraz z aktorami uczyły 
się piosenek i dobrych manier. 
Uzupełnieniem zajęć teatral-
nych były tańce fitness.

Wielką furorę zrobiła też 
nietypowa lekcja biologii, 
z udziałem żywych węży, ła-
godnych i niejadowitych, któ-
re na dodatek pozwoliły się 
dotykać i głaskać. Dzieci do-
wiedziały się, czym odżywia 
się wąż, jakiej temperatury po-
trzebuje do życia, a także gdzie 
zaczyna się jego ogon. (sl, R)

ryBACZóWkA dLA WędkArZy
Do jesieni potrwa budowa 

„Rybaczówki”, o którą za-
biegali wędkarze z Kaniowa.

Znaczną część pieniędzy 
na ten cel, blisko 150 tys. zł 
pozyskał dla Stowarzyszenia 
Wędkarskiego „Kaniowski 
Karp Królewski” im. Adolfa 
Gascha wójt gminy Bestwina 
Artur Beniowski, wykorzy-
stując dofinansowanie Lokal-
nej Grupy Rybackiej „Bielska 
Kraina”. Budynek powstanie 
nad brzegiem pożwirowego 
stawu, obok terenów rekre-
acyjnych w Kaniowie. Dział-
kę pod Rybaczówkę u zbiegu 
ulic Czechowickiej i Malino-
wej również przekazał gmin-
ny samorząd.

– Kaniowskie stowarzy-
szenie wędkarskie bardzo 
zasłużyło się naszej gmi-
nie, zarówno aktywizując 
miłośników wędkowania 
i ochrony przyrody z na-
szego regionu, ale również 
mocno promując walory na-
szej ziemi, przede wszystkim 

kaniowskiego karpia królew-
skiego, który wywodzi się 
właśnie stąd. Liczę, że Ryba-
czówka pozwoli wędkarzom 
jeszcze aktywniej uczestni-
czyć w życiu społecznym – 
mówi wójt Artur Beniowski.

Parterowy budynek Ry-
baczówki został pomyślany 
jako zaplecze gospodarczo-

-rekreacyjne, będzie tu także 
altana i grill, projekt przewi-
duje również zagospodaro-
wanie terenu w tym rejonie. 
Wewnątrz będzie kuchnia ze 
zlewem, łazienka z wc, prysz-
nicem i umywalką, duża sala 
spotkań i biuro. Obiekt zosta-
nie podłączony do zbiornika 
bezodpływowego na ście-
ki sanitarne. Przy budynku 
stanie też garaż na sprzęt 
potrzebny do utrzymania 
porządku na terenie rekre-
acyjnym wokół budynku. 
Łącznie obiekt będzie liczył 
blisko 100 mkw. powierzchni. 
Zgodnie z założeniami Ryba-
czówka ma powstać do koń-
ca września.

Stowarzyszenie Wędkar-
skie „Kaniowski Karp Kró-
lewski” im. A. Gascha to 
największe stowarzyszenie 
działające na terenie gminy 
Bestwina. W 2017 r. liczy-
ło 322 członków, w tym 288 
członków czynnych i 21 mło-
dzieżowych. W tym okresie 
zorganizowało siedem za-
wodów wędkarskich, w tym 
dwa dla dzieci. Oprócz tego 
wraz z Gminnym Ośrod-
kiem Kultury przygotowało 
już po raz 17. sztandarową 
imprezę, z jakiej słynie Sto-
warzyszenie daleko poza 
granicami gminy Bestwina, 
czyli Święto Karpia Pol-
skiego. W ub.roku akweny 
w gestii stowarzyszenia zo-
stały zarybione ponad dzie-
więcioma tonami różnego 
gatunku ryb, a wędkarze 
sześciokrotnie przeprowa-
dzili akcje zbierania śmieci 
wokół wszystkich akwenów 
wędkarskich i na przyległych 
do nich terenach, zbierając 
kilkanaście ton odpadów. (R)

nie tyLko gotóWką
W kasie Urzędu Gminy 
Bestwina swoje należno-
ści można od niedawna 
regulować już nie tylko 
gotówką, ale też kartą 
płatniczą lub za pomocą 
telefonu komórkowego.

Wójt Artur Beniowski był 
jednym z pierwszych, który 
używając karty płatniczej wy-
korzystał ten sposób do ure-
gulowania swoich należności 
finansowych wobec Gminy, 
jednocześnie przetestował 
działanie systemu. – Płacenie 
za pomocą karty stanowi duże 
ułatwienie w codziennym ży-
ciu. Skorzystaliśmy ze wspar-
cia programu, aby wprowadzić 
ten rodzaj płatności w naszym 
Urzędzie – wyjaśnia wójt.

Gmina Bestwina przy-
stąpiła do programu realizo-
wanego przez Ministerstwo 
Rozwoju we współpracy 
z Krajową Izbą Rozlicze-
niową, który ma upowszech-
niać płatności bezgotówkowe 
w administracji publicznej. 

Płatności można dokonywać 
w kasie Urzędu Gminy Be-
stwina przy ul. Krakowskiej 
111, w pokoju nr 1. Stano-
wisko kasowe wyposażono 
w terminal, służący do ob-
sługi kart płatniczych z PIN-
padem, umożliwiającym 

posiadaczowi karty wpro-
wadzenie kodu PIN podczas 
transakcji. Przy pomocy 
karty można wpłacić każdą 
kwotę bez minimalnego limi-
tu przeprowadzanej operacji, 
można również płacić w for-
mie zbliżeniowej. (R)
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Artur BenioWski,
wójt gminy Bestwina:

od wielu lat z budżetu gminy 
wspieramy organizowanie zajęć 
podczas zimowych ferii. Przygoto-
wują je nie tylko nasze gminne in-
stytucje kultury, ale także stowa-
rzyszenia, organizacje społeczne 
i kluby sportowe, które również 
wspieramy finansowo. Dzięki 
temu najmłodsi mieszkańcy na-
szej gminy mają bardzo szeroką 
ofertę zajęć, zawsze znajdują 
coś, co odpowiada ich zaintere-
sowaniom, mogą rozwijać swoje 

pasje, nie nudzą się. i co dla nas 
jest również bardzo istotne, dzieci 
spędzają ten czas pod opieką do-
rosłych, którzy dbają o ich bezpie-
czeństwo.
W wielu z tych zajęć dzieci uczest-
niczą bezpłatnie. to zachęca rodzi-
ców do większego zainteresowa-
nia się ofertą naszych placówek i 
wspólnego wyboru tematyki dla 
swoich pociech. A w wielu przypad-
kach stanowi również dyskretną 
pomoc dla tych mniej zamożnych 
rodzin, dla których posłanie dzieci 
na płatne zajęcia wiązałoby się ze 
znaczącym wydatkiem.
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interakcyjne teatrzyki cieszyły się dużym powodzeniem małych widzów.
Własnoręcznie przygotowane ciasto, uformowane z niego bułeczki, 
następnie upieczone w piecu chlebowym – pycha!

Ferie z drewnem w Muzeum Regionalnym pozwoliły uczestnikom poznać 
właściwości tego materiału.

Prace plastyczne zawsze są zajmującą i rozwijającą formą spędzania czasu 
nie tylko w czasie ferii.
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Gmina czechowice-dziedzice

WspArCie dLA inWestoróW
Gmina Czechowice-Dziedzi-
ce od dawna opiera się na 
przedsiębiorczości. Jej prze-
mysłowe tradycje przekła-
dają się również na obecną 
rzeczywistość gospodarczą, 
bowiem samorząd wspie-
ra przedsiębiorców.

Od wielu lat w Czechowi-
cach-Dziedzicach obowiązuje 
ulga zachęcająca inwestorów 
do zakładania nowych oraz 
rozbudowywania istnieją-
cych już zakładów na terenie 
gminy. Dzięki uchwale Rady 
Miejskiej Gmina ma możli-
wość zwolnienia z płacenia 
podatków na okres trzech lat 
tych przedsiębiorców, któ-
rzy realizują nowe inwesty-
cje o powierzchni minimum 
100 mkw. Ulgi podatkowe 
dla inwestujących w Czecho-
wicach-Dziedzicach przed-
siębiorców obowiązują do 31 
grudnia 2020 r., co oznacza, że 
do tego czasu podatnik może 
nabyć prawo do zwolnienia.

Po długoletnich staraniach 
burmistrza Czechowic-Dziedzic 
Mariana Błachuta, mających na 
celu aktywizację terenów in-
westycyjnych w rejonie ulicy 
Świerkowickiej, w bezpośred-
nim sąsiedztwie Drogi Krajo-
wej nr 1, w ostatnich kilkunastu 
miesiącach pojawiły się pierw-

sze efekty. To właśnie tutaj 
swoje nowe Centrum Obsłu-
gi Towarów Celnych otwarła 
w październiku ub.roku firma 3 
Cargo, która na rynku transpor-
tu i spedycji działa od blisko 10 
lat. Warto podkreślić, że jest to 
pierwszy i jedyny jak dotych-
czas tego typu obiekt w regionie.

Niedługo potem, w listopa-
dzie, w tej samej okolicy ruszy-
ła inwestycja firmy 7R Logistic, 
spółki tworzącej centra maga-
zynowe i przemysłowe przezna-
czone dla wielu najemców. 7R 
w Czechowicach-Dziedzicach 
buduje dwa magazyny o łącz-
nej powierzchni około 30 tys. 
mkw. „Beskid Park” 7R po-
wstaje w ekspresowym tempie, 
a obiekty mają być gotowe już 
w czerwcu tego roku. Firma za-
powiada, że to dopiero początek 
inwestycji w Czechowicach-

-Dziedzicach, a docelowo może 
wybudować magazyny o łącznej 
powierzchni nawet 80 tys. mkw.

Również w listopadzie mia-
ło miejsce oficjalne otwarcie 
w tym rejonie nowego salonu 
Toyota Carolina Bielsko, któ-
rego siedziba, wraz z autory-
zowanym serwisem, mieściła 
się dotąd w Bielsku-Białej. Od 
kilku miesięcy jedyny oficjalny 
salon Toyoty na Podbeskidziu 
mieści się więc w Czechowi-
cach-Dziedzicach.

CorAZ WięCeJ miesZkAń
W rozwijającej się dyna-
micznie gminie warto nie 
tylko szukać pracy, ale 
i miejsca zamieszkania.

Pomysłowi, by właśnie 
w Czechowicach-Dziedzicach 
wybudować dom, sprzyja fakt, 
że obowiązuje tu najniższa 
w całym rejonie stawka podatku 
od budynków mieszkalnych, wy-
nosząca 0,59 zł za mkw. W ciągu 
minionych dwóch lat pozwole-
nia umożliwiające budowę lub 
rozbudowę na terenie gminy 
Czechowice-Dziedzice wydane 
zostały na blisko 250 jednoro-
dzinnych domów mieszkalnych.

Z kolei zezwolenia na budo-
wę budynków wielorodzinnych 
w tym samym okresie objęły 
liczbę 224 mieszkań, bo obok 
budownictwa indywidualnego 
rozwija się tu również budowa 
mieszkań przez deweloperów. 
W wielu miejscach gminy od 
lat powstają zarówno budynki 
wielorodzinne, jak i mieszka-
nia w zabudowie szeregowej, 
co w znacznym stopniu popra-
wia ofertę dla osób poszukują-
cych zamieszkania.

Decydując się na kupno 
działki i budowę domu, czy lo-

kalizację firmy w Czechowi-
cach-Dziedzicach, potencjalny 
inwestor nie powinien mieć pro-
blemu z tak istotnymi kwestiami, 
jak uzbrojenie działki. Ogrom-
nym nakładem sił i środków 
Gmina wybudowała kanali-
zację sanitarną. W ramach za-
kończonego w 2015 r. projektu 

„Regulacja gospodarki wodno-
-ściekowej w gminie Czechowi-
ce-Dziedzice”, zmodernizowana 
została oczyszczalnia, wybudo-
wano blisko 130 km sieci kana-
lizacyjnej oraz zmodernizowano 
7,5 km sieci wodociągowej.

Przy tej okazji na wielu cze-
chowickich ulicach pojawiły 
się nowe nakładki asfaltowe na 
całej szerokości dróg. Z kolei 
nieskanalizowane dotąd obsza-
ry czechowickiej aglomeracji 
w znacznej części zostaną ujęte 
w drugim etapie prac. Stale mo-
dernizowana jest również gminna 
sieć wodociągowa. Równolegle 
Gmina prowadzi też zakrojone na 
szeroką skalę prace przy przebu-
dowie i modernizacji kanalizacji 
burzowej oraz przepustów na cie-
kach wodnych, które mają uchro-
nić mieszkańców przed skutkami 
nawalnych, czy długotrwałych 
opadów deszczu. (ReD)

WsZeCHstronnA ośWiAtA
Z myślą o najmłodszych 
mieszkańcach samorząd Cze-
chowic-Dziedzic stale rozwi-
ja sieć opieki przedszkolnej, 
placówek oświatowych, 
a także bazy sportowo-re-
kreacyjnej.

Czechowice-Dziedzice dys-
ponują bogatą ofertą placówek 
oświatowych. Do 13 publicz-
nych przedszkoli i oddziałów 
przedszkolnych, działają-
cych przy szkołach SP 1 i SP 
3 w Ligocie oraz SP 6 i SP 7 
w Czechowicach, uczęszcza 
obecnie blisko 1,6 tys. przed-
szkolaków.

Warto zaznaczyć, że od 
września ub.roku dzieci z cze-
chowickich przedszkoli nr 4 
i 7 mają do dyspozycji zu-
pełnie nową placówkę, po-
wstałą w jednym ze skrzydeł 
przekształconego w szko-
łę podstawową gimnazjum. 
Wcześniej przedszkola te 
działały w zaadaptowanych 
pomieszczeniach bloków 
mieszkalnych przy ulicach 
Tetmajera i Krzanowskiego. 
Nowa placówka ma osobne 
wejście, a ilość dostępnego 
tam miejsca pozwoliła na za-
projektowanie i zrealizowanie 
przestronnego, czterooddziało-
wego przedszkola. Dzięki temu 
dzieci spędzają czas, bawią się 
i uczą w komfortowych warun-
kach, w odpowiednich dla sie-
bie grupach wiekowych.

Z kolei od jesieni 2016 
r. dzięki adaptacji poddasza 
w Przedszkolu Publicznym 
w Ligocie Miliardowicach 
funkcjonują dwa nowe oddzia-
ły przedszkolne, które przyjąć 
mogą do 50 nowych przed-
szkolaków.

W 14  czechowick ich 
szkołach podstawowych 

i działających w nich nadal 
wygaszanych klasach gim-
nazjalnych uczy się obecnie 
przeszło 3 850 uczniów. Przy 
dobrze wyposażonych i bo-
gatych w sprzęt komputero-
wy placówkach funkcjonują 
nowoczesne sale i boiska. 
Nauka organizowana jest rów-
nież w 12 klasach sportowych 
o różnym profilu. W prowa-
dzonych przez Gminę szko-
łach odbywają się dodatkowe 
zajęcia sportowe i rekreacyjne 
oraz rozwijające różne uzdol-
nienia, od przedmiotowych 
po artystyczne.

Na wysokim poziomie 
zorganizowana jest również 
gimnastyka korekcyjno-kom-
pensacyjna dla dzieci. Najtrud-
niejsze przypadki są przy tym 
objęte pomocą specjalistycz-
nego Ośrodka Gimnastyki 
Korekcyjno-Kompensacyjnej 
przy SP nr 10. Warto zazna-
czyć, że prowadzenie tego 
typu zajęć w szkołach nie jest 
zadaniem własnym, Czecho-
wice-Dziedzice realizują je 
dodatkowo z zaangażowaniem 
środków budżetowych. Dzia-
łalność prozdrowotna na taką 
skalę wyróżnia gminę w re-
gionie, tym bardziej, że zaję-
ciami z gimnastyki objęte są 
wszystkie dzieci.

Na młodych mieszkańców 
gminy, również poza samy-
mi placówkami oświatowymi, 
czeka bogata oferta sportowa 
i rekreacyjna. Samorząd do-
kłada starań, aby stale rozwijać 
niezbędną ku temu infrastruk-
turę. Jeszcze w tym roku nad 
stawem „Kopalniok” wybudo-
wana zostanie nowa kajakow-
nia, zaś w Zabrzegu powstanie 
nowoczesny stadion lekkoatle-
tyczny z pełnowymiarową, tar-
tanową bieżnią.

dLA prZedsięBiorCóW i miesZkAńCóW
Gmina Czechowice-Dziedzice stwarza warunki zachęcające zarówno do osiedlenia się na stałe z całą rodziną, lecz także do prowadzenia działalności 

gospodarczej dla każdej wielkości biznesu – od małych firm po wielkie przedsiębiorstwa.

opieka nad dziećmi zapewniona jest mieszkańcom Czechowic-Dziedzic 
kompleksowo już od najmłodszych lat.

W ostatnich latach w Czechowicach-Dziedzicach powstało sporo budynków 
mieszkalnych.

Jedną z trwających obecnie inwestycji na terenie gminy jest budowa cen-
trum logistycznego, realizowanego przy Dk-1 przez firmę 7R logistic.

mAriAn BłACHut, 
burmistrz Czechowic-Dziedzic:

najniższa w całym subregionie 
stawka podatku od budynków 
mieszkalnych, bogata oferta 
działek pod zabudowę miesz-
kaniową, to atuty naszej gminy. 
Do tego należy dodać dobrze 
funkcjonujące i wyposażone 
przedszkola, w których nie bra-
kuje miejsc dla dzieci, szkoły z 
boiskami sportowymi i salami 
gimnastycznymi oraz bogata 
i stale rozwijana oferta rekre-
acyjna dla dzieci i młodzieży – to 
tylko kilka powodów, dla których 
warto osiedlić się w Czechowi-
cach-Dziedzicach.
nasza gmina zyskała sobie już 
markę samorządu tworzącego 
przyjazny klimat dla przedsiębior-
ców, choćby poprzez stosowane 

ulgi dla inwestorów. Przyciąga 
więc jako miejsce atrakcyjne nie 
tylko dla osób, wybierających 
Czechowice-Dziedzice do stałego 
się osiedlenia, ale i dla nowych in-
westorów. to jest równoznaczne 
z kolejnymi miejscami pracy oraz 
wpływami z podatków do gmin-
nej kasy. naszym atutem jest też 
wysoki poziom usług realizowa-
nych przez miasto.
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pLAC dLA kAżdego sołeCtWA
Do końca tego roku w każ-
dym z sołectw gminy Jasie-
nica będzie przynajmniej 
jeden plac zabaw – zapo-
wiedział wójt Janusz Pie-
r z y n a  p o d c z a s  s e s j i 
Rady Gminy.

Janusz Pierzyna za-
pewnił, że w tym roku 
w każdym z sołectw będzie 
przynajmniej jeden plac 
zabaw, najczęściej z towa-
rzyszącymi mu urządze-
niami siłowni zewnętrznej. 
– W części sołectw już takie 
place są, w niektórych te ist-
niejące zostaną uzupełnio-
ne o nowe urządzenia, a w 
niektórych miejscach będą 
całkiem nowe – mówił wójt.

Place zabaw powsta-
ną lub zostaną uzupeł-
nione m.in. w Landeku, 
Roztropicach, Bielowic-
ku, Łazach, Świętoszówce, 
Mazańcowicach w rejo-
nie szkoły (pierwszy jest 
przy filii GOK), w dolnej 
części Jasienicy w rejonie 
ul. Słonecznej i ulicy Bo-
cianiej (łącznie w tym so-

łectwie będą więc cztery 
place zabaw), w Iłownicy 
(będą dwa – przy straż-
nicy i przy szkole). Place 
powstaną także w Rudzi-
cy na Laryszówce i Mię-
dzyrzeczu Górnym (jako 
drugi w tym sołectwie), 
jednak w obu tych przy-
padkach gmina nie dyspo-
nuje jeszcze odpowiednimi 
gruntami, trzeba je dopiero 
nabyć. Na większość z tych 

inwestycji wójt zabiega 
o pozyskanie pieniędzy 
z funduszy zewnętrznych, 
przede wszystkim z progra-
mów transgranicznych we 
współpracy z Petrvaldem 
i Orlovą, a także z Lokal-
nej Grupy Rybackiej „Biel-
ska Kraina”.

Place zabaw istnieją też 
w Grodźcu, Bierach, Wiesz-
czętach i Międzyrzeczu Dol-
nym. (uGJ)

ośrodek i strAżniCA
Dwie duże inwestycje zostaną dokończone w 

tym roku w sołectwie Mazańcowice w gminie 

Jasienica – strażnica OSP oraz ośrodek zdrowia.
Do końca września mają 

potrwać prace przy budowie 
remizy Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Mazańcowicach. 
Roboty ruszyły w sierpniu ub. 
roku, po wyburzeniu znacznej 
części starego obiektu zostały 
dobudowane dwa stanowiska 
garażowe oraz pomieszczenie 
dla dyżurujących strażaków.

Przypomnijmy, że stary 
budynek od południa zostanie 
poszerzony, dzięki czemu po-
większy się jego powierzchnia 
użytkowa z obecnych blisko 
600 mkw. do 1380 mkw., co 
z kolei pozwoli na znaczną 
rozbudowę sali spotkań wraz 
z zapleczem na wyższych 
kondygnacjach. Na parterze, 
w części „bojowej” OSP, ga-
raż pomieści cztery wozy bojo-
we, zamiast dotychczasowych 
dwóch, będzie też więcej po-
mieszczeń na sprzęt bojowy.

Budynek będzie wyższy, 
wyższa będzie również wie-
ża. Powiększona zostanie też 
klatka schodowa, na obie kon-
dygnacje łatwiej będą mogły 
dostać się osoby niepełno-
sprawne. Budynek nie tylko 
zostanie powiększony i zmo-

dernizowany, będzie też ocie-
plony i wyposażony w nową 
gazową kotłownię. Całkowity 
koszt budowy wyniesie około 
4,5 mln zł.

Jednocześnie z początkiem 
roku rozpoczęła się budowa 
nowego Ośrodka Zdrowia 
w Mazańcowicach, obiekt bę-
dzie gotowy jesienią. Siedzi-
ba nowej przychodni powstaje 
przy ul. Strzelców Podhalań-
skich na działce o powierzchni 
ok. 10 arów, która już w 2016 
r. została zakupiona właśnie 
z myślą o postawieniu Ośrodka 
Zdrowia. Zabudowa placówki 
powstaje na powierzchni ok. 
200 mkw., kubatura budynku 
wyniesie 1600 m sześc., każda 
z kondygnacji będzie miała po 
152 mkw. powierzchni.

Na parterze znajdzie się 
miejsce dla rejestracji, trzech 
gabinetów lekarskich i jedne-
go zabiegowego, z kolei na 
poddaszu użytkowym jako 
osobnej kondygnacji będzie 
gabinet lekarski, biuro i po-
mieszczenie socjalne. W bu-
dynku będą toalety i szatnia, 
zostanie on również wypo-
sażony w windę, co pozwoli 

wjechać na piętro osobom nie-
pełnosprawnym. Koszt budyn-
ku wyniesie 1,5 mln zł.

Przychodnia w Mazańco-
wicach jest jedną z pięciu, 
wchodzących w skład Samo-
dzielnego Gminnego Zespołu 

Opieki Zdrowotnej, ośrod-
ki zdrowia działają również 
w Jasienicy, Grodźcu, Mię-
dzyrzeczu Górnym i Rudzicy. 
Gminny ZOZ jest jednost-
ką samorządowej Gminy Ja-
sienica, choć, jak wyjaśnia 

wójt Janusz Pierzyna, przed 
kilkunastu laty był pomysł 
sprywatyzowania wszystkich 
ośrodków. – Ostatecznie za-
decydowaliśmy, aby jednak 
służba zdrowia pozostała 
w strukturach Gminy Jasieni-
ca. Uznaliśmy, że tylko w ten 
sposób będziemy mieli wpływ 
na jej jakość. Doświadczenie 
pokazało, że to była dobra 

decyzja, bo mogliśmy zadbać 
o właściwy poziom opieki me-
dycznej dla naszych miesz-
kańców – mówi wójt.

Stopniowo gminna służba 
zdrowia była rozbudowywana 
o kolejne specjalizacje, został 
zatrudniony wysoko wykwali-
fikowany personel, gmina po-
zyskała również nowoczesny 
sprzęt do placówek. (uGJ)

Gmina jasienica

JAnusZ pierZynA,
wójt gminy Jasienica:

sołectwo Mazańcowice należy do 
najszybciej rozwijających się miej-
scowości naszej gminy, do stale 
zwiększającej się liczby mieszkań-
ców trzeba więc dostosować infra-
strukturę. Dlatego rozbudowuje-
my budynek strażnicy osP, który 
będzie pełnić również ważną rolę 
miejsca spotkań mieszkańców ca-
łego sołectwa. liczę, że już jesie-
nią znacznie poprawią się warunki 
pracy strażaków, wchodzących w 
skład krajowego systemu Ratow-
niczo-Gaśniczego, a jednocześnie 

Mazańcowice zyskają dużą salę, 
gdzie społeczność sołectwa będzie 
mogła się spotkać i porozmawiać 
o ważnych dla niej sprawach.
te same względy zadecydowały o 
budowie nowego ośrodka zdrowia 
w Mazańcowicach. Dotychczasowa 
przychodnia jest już zbyt mała w 
stosunku do potrzeb, także jej in-
frastruktura i stan techniczny jest 
daleka od ideału. Dlatego zdecy-
dowaliśmy się na wybudowanie 
całkowicie nowego ośrodka Zdro-
wia, który pozwoli personelowi 
medycznemu na przyjmowanie 
pacjentów w odpowiednich wa-
runkach.
Budowa przychodni w Mazań-
cowicach to ważny element 
naszej strategii podnoszenia 
jakości usług medycznych w ca-
łej gminie dla wszystkich miesz-
kańców. Dziś w zdecydowanej 
większości przypadków pomoc 
medyczna mieszkańcom Jasieni-
cy udzielana jest na miejscu, bez 
konieczności dojazdu do innych 
miejscowości i oczekiwania w 
długich kolejkach.

podZiękoWAnie  
od pogotoWiA

Podziękowanie od Bielskie-
go Pogotowia Ratunkowego 
otrzymał wójt gminy Jasienica 
Janusz Pierzyna podczas uro-
czystości otwarcia XIII Mię-
dzynarodowych Zimowych 
Mistrzostw w Ratownictwie 
Medycznym, jakie odbyły się 
w powiecie bielskim.

Ozdobną statuetkę wójt 
otrzymał z rąk dyrektora Biel-
skiego Pogotowia Ratunkowego 
Wojciecha Waligóry w podzię-
kowaniu za pomoc i wsparcie. 
W ub.roku w Ośrodku Zdro-
wia w Jasienicy uruchomiono 
punkt wyjazdowy dla nocnej 
i świątecznej opieki zdrowotnej. 
W przychodni została wydzie-
lona część dla ekipy pogotowia, 
adaptowano też pomieszczenia 
z osobnym wejściem. Całość 
kosztowała ok. 200 tys. zł, któ-
re pochodziły z budżetu Gminy 
Jasienica. 

Podziękowanie dyrektor 
Wojciech Waligóra wręczył 
we wtorek 23 stycznia pod-
czas ceremonii otwarcia Mię-
dzynarodowych Zimowych 
Mistrzostw w Ratownictwie 
Medycznym. (uGJ)

Wesołe JosiyniCki 
śWinioBiCi

Po raz dziesiąty zostało 
zorganizowane „Josiynic-
ki Świniobici”. – Aniśmy 
się spostrzegli, jak to już 
dziesięć lat spotykamy się, 
aby razem bawić się, świę-
tować, a też wykorzystać 
okazję, żeby się poznać, 
a sąsiad z sąsiadem mógł 
porozmawiać – mówił do 
gości wójt Janusz Pierzyna. 
Zabawę rozpoczął Zespół 
Regionalny „Jasieniczan-
ka”, który zaprezentował 
tradycje Śląska Cieszyń-
skiego, związane z okresem 
karnawału. Do tańca przez 

całą noc przygrywał zespół 
„Preludium”.

Nieodłączną częścią Jo-
siynickiego Świniobicia co 
roku jest kulinarna uczta, 
którą przygotowały panie 
z Koła Gospodyń Wiejskich 
w Jasienicy. Jako pierwsze 
ciepłe danie trafiły na stoły 
biesiadników szpyrki, następ-
nie podano kotlety schabowe, 
smażony karczek i mielone 
sznycle wraz z zasmażaną ka-
pustą ze skwarkami i puree 
ziemniaczanym, potem także 
krupniok i żurek śląski. Zaba-
wa trwała do rana. (R)
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W poprzednich latach place zabaw powstały w części sołectw, m.in. 
w Bierach.
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Projekt rozbudowy strażnicy osP zostanie zrealizowany  
do jesieni tego roku.

Prace przy budowie nowego ośrodka Zdrowia w Mazańcowicach już się 
rozpoczęły.
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Gmina jaworze

proJekty miesZkAńCóW
Mieszkańcy Jaworza mogą zgłaszać swoje projekty w kolejnej, czwartej już edycji budżetu 

obywatelskiego. Pulę na ten cel zwiększono w tym roku do 120 tys. zł.

Poprzednie lata przyniosły 
realizację na terenie gminy 
wielu ciekawych projektów 
na wniosek samych miesz-
kańców. Inicjatywę budżetu 
obywatelskiego, rozpoczętą 
w Jaworzu w 2015 roku przez 
wójta Radosława Ostałkiewi-
cza, postanowiono więc kon-
tynuować. W budżecie gminy 
zabezpieczono kwotę 120 tys. 
zł, co oznacza wzrost o 20 pro-
cent w porównaniu z rokiem 
wcześniejszym. Zastrzeżono 
jednocześnie, że na jeden pro-
jekt przeznaczone może zostać 
maksymalnie 30 tys. zł, w ten 
sposób wyłonione będą co naj-
mniej cztery przedsięwzięcia, 
których przeprowadzenie za-
proponują jaworzanie.

Zgłaszanie projektów oby-
watelskich odbywa się już 
w Urzędzie Gminy poprzez 
specjalny formularz i potrwa 

do 16 marca br. do godziny 12. 
Po świętach, niemal przez cały 
kwiecień, na projekty będzie 

można oddawać głosy nie tyl-
ko osobiście, ale także drogą 
internetową, na co w minionej 

edycji budżetu obywatelskiego 
zdecydowało się spore grono 
mieszkańców gminy.

Warto przypomnieć, że 
w ramach budżetu obywatel-
skiego zrealizowano do tej 
pory m.in. budowę placu za-
baw przy ul. Cieszyńskiej, 
renowację i uruchomienie 
ręcznej sikawki konnej, wyko-
nanie balustrad na szkolnych 
korytarzach, czy też poprawio-
no bezpieczeństwo ruchu przy 
ul. Podgórskiej. Warsztaty in-
tegracyjne dzięki przyznanym 
środkom przeprowadził Krąg 
Kobiet Jaworza, odbyła się 
wszechstronnie aktywizująca 
impreza Jaworzańskie PL_U_
SZA_KI oraz cykl spotkań 
prozdrowotnych. (MA)

urZąd dLA nAJmłodsZyCH

Kącik przeznaczony spe-
cjalnie dla maluchów został 
utworzony w Urzędzie Gmi-
ny w Jaworzu.

W miejscu zagospodaro-
wanym przy głównym wej-
ściu do budynku ustawiono 
stolik z krzesełkami, za-
montowano także na ścia-
nie tablicę, po której można 
pisać, pozostawiając na niej 
artystyczny ślad w postaci 
dowolnie wykonanych rysun-
ków. Kącik wyposażono rów-
nież w kredki, kolorowanki 
i rozmaite zabawki z myślą 
o najmłodszych mieszkań-
cach gminy.

Tuż obok przy stoliku 
usiąść mogą osoby dorosłe, 
które właśnie tu mają możli-
wość wypełnienia dokumen-
tów. Wszystko po to, aby 

rodzice załatwiający urzę-
dowe sprawy mieli w tym 
czasie swoje pociechy w za-
sięgu wzroku. – Liczymy, że 
rodzice będą zadowoleni 
z nowego miejsca w naszym 
urzędzie. To o tyle wygodne, 
że nie będą się już martwili, 
jak ich dziecko spędza czas, 
gdy oni załatwiają urzędowe 
sprawy – wyjaśnia sekretarz 
gminy Ewelina Domagała.

Utworzenie kącika dla 
najmłodszych zostało sfi-
nansowane ze środków, ja-
kie gmina otrzymała za 
zajęcie trzeciego miejsca 
w zorganizowanym przez 
Marszałka Województwa 
Śląskiego konkursie „Piękna 
Wieś Województwa Śląskie-
go” w kategorii „Najpiękniej-
sza Wieś”. (ReD)

FotoWoLtAikA  
do reALiZACJi

Jaworzańscy radni wyra-
zili zgodę na przystąpienie 
gminy do projektu, który za-
kłada montaż systemów fo-
towoltaicznych w budynkach 
użyteczności publicznej.

Projekt przewiduje za-
instalowanie 10 modułów 
fotowoltaicznych, wytwa-
rzających energię elektrycz-
ną, na siedmiu budynkach 
użyteczności publicznej 
w Jaworzu. Realizacja za-
dania obejmie Urząd Gminy, 
placówki oświatowe – przed-
szkole nr 2 oraz obie szkoły 
podstawowe, ponadto Ośro-
dek Zdrowia, Muzeum Fauny 
i Flory Morskiej i Śródlądo-
wej oraz gminny kompleks 
sportowy przy ul. Koralowej.

Obecnie wszystkie wymie-
nione budynki są zaopatry-
wane w energię pochodzącą 
z ogólnej sieci dystrybucyj-
nej. Panele fotowoltaiczne 
pozwolą uzyskać nie tylko 
dodatkowe źródło prądu, któ-
re będzie skumulowane z do-
tychczasowym, ale również 
obniżyć koszty zużycia ener-
gii elektrycznej. Poza tym 
to działanie wpisujące się 
w proekologiczne inicjatywy 
podejmowane przez gminę. – 
Inwestycja wpłynie na zmniej-
szenie zapotrzebowania na 

energię ze źródeł konwencjo-
nalnych, a to ograniczy emisję 
szkodliwych czynników do 
atmosfery. Łączymy zatem 
efekt ekologiczny z rozwią-
zaniem energooszczędnym 

– przyznaje wójt Jaworza Ra-
dosław Ostałkiewicz.

Jak dodaje, zwrot kosztów 
całej inwestycji przewidu-
je się na okres poniżej 10 lat, 
podczas gdy trwałość paneli 
sięga aż 25 lat. – To również 
wyraźny sygnał dla naszych 
mieszkańców, że stawiamy 
na fotowoltaikę. Staramy się 
o pozyskanie środków z fundu-
szy europejskich, które pozwo-
lą na znaczne dofinansowanie 
instalacji odnawialnych źró-
deł energii w budynkach jed-
norodzinnych – zauważa 
wójt Ostałkiewicz.

O potrzebie montażu sys-
temów fotowoltaicznych rad-
ni gminy zdecydowali niemal 
jednogłośnie podczas stycz-
niowej sesji. Z budżetu Jawo-
rza na ten cel przeznaczonych 
zostanie ok. 700 tys. zł, gmi-
na pozyskała dofinansowa-
nie w kwocie ponad 1,1 mln 
zł z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Śląskiego. Realizację zadania 
zaplanowano na lata 2019-
2020. (MA)

Złote  
gody 
mAłżeńskie
Wójt gminy Radosław Ostał-
kiewicz pogratulował parom 
małżeńskim z Jaworza, które 
w roku 2017 obchodziły jubi-
leusz 50-lecia pożycia.

– Jesteście żywym świadec-
twem wzajemnego szacunku, 
zrozumienia i bezgranicznej 
miłości. Dziękuję za wspania-
ły przykład, który na co dzień 
przekazujecie młodemu poko-
leniu. Stanowicie dobry fun-
dament jaworzańskich rodzin, 
trwając w szacunku i miłości 
domowego ogniska – zwrócił 
się do małżonków przybyłych 
na uroczyste spotkanie do sali 

„Pod Goruszką” wójt Rado-
sław Ostałkiewicz.

Jubileusz złotych godów 
w roku minionym obchodzili: 

Elżbieta i Augustyn Szczot-
ka, Władysława i Jan Sikora, 
Halina i Gustaw Ryrych, Sta-
nisława i Henryk Socha, Ewa 
i Fryderyk Bernat, Krystyna 
i Janusz Hlousek, Irena i Stani-
sław Mazurek, Zofia i Włady-
sław Hanula, Zuzanna i Józef 
Greń, Aniela i Leszek Korta, 
Zofia i Stanisław Nalepa, Ma-
ria i Kazimierz Wawrzuta, Ha-

lina i Jan Czyż, Zofia i Antoni 
Kubaczka, Marianna i Paweł 
Korzondkowscy, Helena i Ta-
deusz Koblowscy. Wszyscy 
uhonorowani zostali medalami 

„Za Długoletnie Pożycie Mał-
żeńskie”, nadanymi przez Pre-
zydenta RP. Wójt Ostałkiewicz 
wręczył je dostojnym jubila-
tom wraz z wiceprzewodni-
czącymi Rady Gminy Jaworze 

Zygmuntem Podkówką i Zbi-
gniewem Putkiem.

Małżonkowie spędzili na-
stępnie sporo czasu w swoim 
towarzystwie. Była to okazja 
do wspólnych rozmów, wspo-
mnień i opowieści, choćby 
z pamiętnego roku 1967, gdy 
dzisiejsi małżonkowie z 50-let-
nim stażem stanęli na ślubnym 
kobiercu. (R)
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W specjalnym kąciku dzieci przychodzące do urzędu Gminy wraz  
z rodzicami nie mogą narzekać na nudę.
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W ub.roku z dofinansowaniem budżetu obywatelskiego strażacy uszyli historyczne mundury na specjalne okazje.
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rAdosłAW  
ostAłkieWiCZ,
wójt gminy Jaworze:

Również w tym roku przy kon-
struowaniu budżetu naszej gminy 
zadbaliśmy o to, aby znalazły się 
w nim środki na obywatelskie 
projekty, do których przywiązu-
ję osobiście wielką wagę. nie są 
to może duże pieniądze, ale ich 
przekazanie do dyspozycji lokalnej 
społeczności sprawia, że w Jaworzu 
rodzi się systematycznie wiele cie-
kawych i wartościowych inicjatyw. 
Mieszkańcy poszczególnych części 
Jaworza mają świetne wyczucie 
potrzeb w swoim najbliższym oto-
czeniu, co niewątpliwie przyczynia 
się do rozwoju gminy.

Choć inwestycji ważnych i strate-
gicznych dla rozwoju Jaworza nie 
brakuje, to o inicjatywach oddol-
nych, które mieszkańców aktywi-
zują i w jakimś stopniu integrują 
dla wspólnego celu, nie może za-
braknąć. W tegorocznym budżecie 
obywatelskim nie narzuciliśmy 
odgórnych wymogów odnośnie 
rozdziału środków na konkretny 
charakter projektu. Pozostawiliśmy 
tu naszym mieszkańcom pewną do-
wolność, co mam nadzieję przyczyni 
się do zgłoszenia szerokiego spek-
trum działań, które mogą zostać w 
przyszłości zrealizowane.
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Gmina kozy

uniWersytet senioróW
W gminie Kozy już wkrótce może zostać uruchomiony Uniwersytet Trzeciego Wieku. Realizację tego 

pomysłu poprzedzą jednak społeczne konsultacje.

Projekt Uniwersytetu prze-
znaczonego dla osób starszych 
z powodzeniem przyjął się 
w Jaworzu. W oparciu o pozy-
tywne doświadczenia tej gminy 
zdecydowano się na rozważenie 
wprowadzenia projektu również 
w Kozach. Szybko zawiązała 
się grupa inicjatywna dla owe-
go przedsięwzięcia, rozmowy 
przeprowadzono na wstępie ze 
środowiskiem seniorów w gmi-
nie, a więc członkiniami Koła 
Gospodyń Wiejskich oraz Koła 
Emerytów i Rencistów.

Tymczasem w lutym, mię-
dzy innymi poprzez „Ko-
ziańskie Wiadomości”, do 
mieszkańców gminy skiero-
wane zostały ankiety. Pozwo-
lą one uzyskać informacje 
zwrotne, czy w ogóle i jaki-
mi rodzajami zajęć w ramach 
Uniwersytetu byliby zaintere-
sowani. Wstępnie zapropono-
wano aktywności fizyczne dla 
seniorów, takie jak nordic wal-
king, aerobik i pływanie, ale 
także zajęcia ściśle związane 
z potrzebnymi czynnościami 
codziennymi, jak kursy kom-
puterowe, obsługi urządzeń 
mobilnych, czy wreszcie wy-
kłady o tematyce zdrowotnej 
i wycieczki.

Aby rozpocząć funkcjono-
wanie Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku gmina musi również po-
rozumieć się z uczelnią wyższą. 
Sprawowałaby ona merytorycz-
ny patronat nad bieżącą dzia-

łalnością koziańskiej placówki. 
Zanim inauguracja Uniwersy-

tetu nastąpi w formie systema-
tycznych zajęć, na wiosnę ma 

zostać przeprowadzony pilotaż 
spotkań seniorów. (MAn)

kArtA ZAmiAst gotóWki
Bezgotówkowo można za-

łatwiać już kwestie związa-
ne z płatnościami w Urzędzie 
Gminy w Kozach.

Urząd przystąpi ł  do 
programu upowszechnia-
nia płatności bezgotów-
kowych w jednostkach 
administracji publicznej, 
realizowanego pod patro-
natem Ministerstwa Przed-
siębiorczości i Technologii 
we współpracy z Krajową 
Izbą Rozliczeniową. Inicja-
tywa ta wprowadza spore 
udogodnienie dla miesz-
kańców, zamierzających 
dokonać płatności w urzę-
dowej kasie. Nie muszą oni 
mieć przy sobie gotówki, 
zapłacić można przy uży-
ciu karty, a nawet telefo-
nu komórkowego. W tym 
przypadku konieczne jest 
posiadanie aplikacji „blik”, 
dostępnej dla klientów 
większości banków.

Bezgotówkowe trans-
akcje w Urzędzie Gminy 
sprawią, że zmniejszy się 

czas realizowania płatności. 
– Bywało tak, że kilka osób 
musiało czekać w kolejce, 
teraz tej uciążliwości nie 
będzie. Stawiamy na roz-
wiązania nowoczesne, przy 
tym bezpieczne i wygodne 
dla naszych mieszkańców, 
którzy z możliwości pła-
cenia za pomocą kart lub 
telefonów już chętnie ko-
rzystają – przyznaje wójt 
gminy Krzysztof Fiałkow-
ski. (MA)

o puCHAr W ZimoWeJ 
odsłonie

W hali Centrum Spor-
towo-Widowiskowego 
w Kozach młodzi piłkarze ro-
zegrali turniej z cyklu „Czte-
ry Pory Roku”.

W sobotę 10 lutego do zi-
mowego turnieju przystąpili 
zawodnicy z roczników 2005 
i młodszych z trzech klubów. 
Po dwie drużyny wystawiły 
koziańskie UKS i LKS Orzeł, 
jedną natomiast LKS Pasjo-
nat Dankowice. To właśnie 
goście z Dankowic ponow-
nie nie mieli sobie równych. 
Podobnie, jak w jesiennych 
zawodach, wygrali wszyst-
kie mecze, strzelając aż 33 
gole i tracąc zaledwie jed-
nego. Miejsca na podium 
przypadły także obu zespo-
łom UKS Kozy. Identycznie 
przedstawia się kolejność po 
zsumowaniu wyników dwóch 
turniejów cyklu „Cztery Pory 
Roku”, w którym piłkarze 

rywalizują o Puchar Wójta 
Gminy Kozy Krzysztofa Fiał-
kowskiego.

Po zakończeniu rozgry-
wek w zimowej odsłonie 
przyznano nagrody. Najsku-
teczniejszym strzelcem zo-
stał Jakub Markiel z klubu 
z Dankowic, a najlepszym 
bramkarzem uznano Micha-
ła Surego z UKS I. Wręczono 
ponadto indywidualne wy-
różnienia w poszczególnych 
drużynach, które otrzymali: 
Piotr Kołodziejczyk (UKS 
I Kozy), Szymon Jędrzejas 
(UKS II Kozy), Bartek Pola-
kowski (LKS Orzeł I Kozy), 
Bartek Dudzik (LKS Orzeł II 
Kozy) i Jakub Kęska (Pasjo-
nat Dankowice).

Kolejne zawody, tym ra-
zem już wiosenne, wyzna-
czono na poniedziałek 26 
marca na boisku zewnętrz-
nym CSW w Kozach. (MA)

WitosA do prZeBudoWy
Jeszcze w tym roku grun-
townie wyremontowana 
zostanie ulica Witosa na od-
cinku o długości 355 metrów, 
przebiegającym przez gmi-
nę Kozy.

Inwestycja będzie reali-
zowana przez Starostwo Po-
wiatowe w Bielsku-Białej 
i współfinansowana przez 
Gminę Kozy. W ramach tego 
zadania planowana jest przebu-
dowa konstrukcji i nawierzchni 
drogi wraz z poszerzeniem na 
łuku, po obu stronach wykona-
ne zostaną chodniki. Przebu-
dowie podlegać będą również 
kolidujące elementy sieci ener-
getycznej i ogrodzenia, a tak-
że kanalizacja deszczowa oraz 
zjazdy do posesji. Prace obej-
mą ponadto istniejący przepust 
w obrębie skrzyżowania ulicy 
Witosa z ul. Krańcową.

Termin zakończenia in-
westycji, której szacowa-

na wartość to ok. 1 mln 
zł, został zaplanowany na 
sierpień br. Do tego czasu 
dotychczasowy ruch będzie 
utrudniony, a poszczegól-
ne odcinki ulicy mogą być 
nieprzejezdne. Będą jednak 
wyznaczone objazdy i za-
pewniony dojazd do pose-
sji dla mieszkańców.

Jak mówi wójt  gminy 
Krzysztof Fiałkowski, to 
następna istotna inwesty-
cja drogowa, wpisująca się 
w kontynuację planu moder-
nizacji dróg na terenie Kóz. 
Gmina wspólnie ze Staro-
stwem Powiatowym przy-
stąpi w najbliższym czasie 
do modernizacji ul. Prze-

czniej na odcinku od ronda 
kpt. Aleksandra Kunickie-
go w kierunku Pisarzowic. 
– Dbamy o usprawnienie ru-
chu samochodowego i pie-
szego, poprawiamy również 
bezpieczeństwo w kolejnych 
newralgicznych miejscach 
w naszej gminie – wyjaśnia 
wójt Fiałkowski. (M)
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W turnieju „Cztery Pory Roku” uczestniczy spora grupa młodych 
zawodników reprezentujących kluby z gminy kozy.

Prace zaplanowane na ten rok przy ulicy Witosa obejmą m.in. przebudowę konstrukcji i nawierzchni drogi oraz 
wykonanie chodników po obu stronach.
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inicjatywę utworzenia w kozach uniwersytetu trzeciego Wieku zgłosiła powołana przed rokiem Gminna Rada 
seniorów.

krZysZtoF  
FiAłkoWski, 
wójt gminy kozy:

W skali całego kraju – a przy-
kładu daleko szukać nie trzeba, 
bo gmina Jaworze już taki pro-
jekt wdrożyła – uniwersytety 
trzeciego Wieku funkcjonują z 
bardzo dużym zainteresowa-
niem ze strony mieszkańców. 
Pomysł w naszej gminie może 
przyjąć się o tyle łatwo, że se-
niorzy w kozach są aktywni i 
zaangażowani w życie społecz-
ne, o czym świadczy powołana 
nie tak dawno Gminna Rada 
seniorów.

uniwersytety takie doskonale 
realizują ideę kształcenia przez 
całe życie, w dodatku rozważa-
my przede wszystkim te formy 
zajęć, które będą najbardziej 
przydatne dla osób starszych. 
Poz wolą zdobyć nowe umie -
jętności, pogłębić wiedzę, a 
także spędzić pożytecznie czas 
w gronie rówieśników. Zawsze 
podkreślam to, że bycie senio-
rem wcale nie musi oznaczać 
obniżenia aktywności na róż-
nych polach.
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Gmina szczyrk

rok inWestyCyJny
Budżet określany jako ambitny i rozwojowy, zawierający wiele zadań 

inwestycyjnych, jednogłośnie przyjęła na ten rok Rada Miejska w Szczyrku.

Jedno z najistotniejszych 
tegorocznych zadań dotyczyć 
będzie oświaty. Na okres wa-
kacyjny zaplanowana została 
kompleksowa termomoderni-
zacja Szkoły Podstawowej nr 
1. Przewidziano tu szeroki 
zakres prac, m.in. wymianę 
stolarki okienno-drzwiowej i po-
krycia dachu, wykonanie łącz-
nika między budynkami szkoły 
a salą gimnastyczną oraz mon-
taż nowej instalacji elektrycznej 
wraz z grzejnikami. Budynek 
placówki będzie ocieplony, zy-
ska także nową elewację. Gmi-
na przeznaczy na tę inwestycję 
środki własne z budżetu, czyni 
jednocześnie starania o dofinan-
sowanie ze środków Regional-
nego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego. – Sto-

sowny wniosek o przyznanie 
środków już złożyliśmy. Zależy 
nam na czasie, aby najważniej-
sze prace przeprowadzić w okre-
sie wakacji, gdy w szkole nie 
odbywają się zajęcia lekcyjne 
– mówi burmistrz Antoni Byrdy.

Istotną pozycję w budżecie 
stanowią również inwestycje 
drogowe. Wspólnie z samo-
rządem powiatu zrealizo-
wana zostanie przebudowa 
ulicy Olimpijskiej, obejmu-
jąca wymianę nawierzch-
ni wraz z chodnikiem oraz 
oświetlenie wzdłuż drogi. 
W tym roku wykonany będzie 
projekt na to zadanie. Rów-
nież we współpracy ze Sta-
rostwem Powiatowym nowy 
chodnik i oświetlenie zyska 
ul. Uzdrowiskowa, na odcinku 
do skrzyżowania z ul. Cichą. 
Z wykorzystaniem środków 
własnych przeprowadzona 
będzie modernizacja dróg 
gminnych wykonanych z płyt 
ażurowych, m.in. ul. Pod 
Brzeziną, Leśnej, Grzybowej 
oraz na osiedlu Podmagura. 

Niezbędne prace zaplanowa-
no ponadto na ul. Koloro-
wej i Turystycznej. – Sporo 
dróg jest już podniszczonych 
i wymagają one szybkich re-
montów, dlatego zagospo-
darowaliśmy odpowiednie 
środki w budżecie – zauważa 
burmistrz Szczyrku.

Na bieżący rok przewi-
dziano kontynuację budowy 
chodnika wzdłuż ul. Sal-
mopolskiej w kierunku ul. 
Skrzyczeńskiej, a także prze-
budowę oświetlenia, obej-
mującą wymianę słupów na 
kompozytowe z grafiką oraz 
źródeł światła na ledowe, od 
ul. Skrzyczeńskiej aż do So-
liska. Podobny rodzaj ener-
gooszczędnego oświetlenia 
powstanie przy sześciu in-
nych ulicach – Kasztano-
wej, Zwalisko, Wierzbowej, 
Jaśminowej, Turystycznej 
i Kolorowej w jej górnym od-
cinku.

Poszerzenia i naprawy, 
ze względu na planowa-
ny wzrost natężenia ruchu 
w tym rejonie, wymaga rów-
nież most na Skalitem. Z ko-
lei ścieżka rowerowo-piesza 
na trasie Szczyrk-Buczkowi-
ce ma zostać poprowadzona 
w wyniku inwestycji pod ul. 
Graniczną, by uniknąć w ten 
sposób dotychczasowej koli-
zji z ruchem samochodowym.

Najprawdopodobniej jesz-
cze w tym roku wykonana 
zostanie kolejna nowa wiata 
przystankowa w rejonie remizy 
strażackiej. Tutejsza jednostka 
OSP zyska natomiast wóz do 
podziału bojowego, na który 

gmina zabezpieczyła w budże-
cie kwotę 470 tys. zł.

Na przestrzeni najbliż-
szych miesięcy prowadzone 
będą również prace związa-
ne z budową sieci kanalizacji 
przy ul. Stromej i Świerko-

wej (etap I), a nowy wodociąg 
przy ul. Kolorowej i Zielonej 
zasili po jego wykonaniu domy 
znajdujące się w pobliżu oraz 
rozbudowywany cmentarz 
w Szczyrku. (M)

Centrum Z pLACem ZABAW i siłoWnią
Aktywna strefa wypoczyn-
ku powstanie do końca maja 
w okolicy placu św. Jakuba 
w centralnej części Szczyrku.

Jak wyjaśnia burmistrz 
miasta Antoni Byrdy, ze 
strefy, która wybudowa-
na zostanie przy ul. Deptak 
nad Żylicą, będą mogli ko-
rzystać zarówno mieszkańcy 
Szczyrku, jak i odwiedza-
jący je turyści. – Chcemy 
systematycznie wzbogacać 
naszą ofertę. Miejsc do za-
bawy dla dzieci i umożliwia-
jących fizyczną aktywność 

osobom w różnym wieku 
dotąd w centrum brakowa-
ło. Zapotrzebowanie na nie 
jest widoczne, bo to część 
miasta, w której ruch stale 
się zwiększa – mówi bur-
mistrz Szczyrku.

W szczyrkowskiej strefie 
aktywności każdy znajdzie 
coś dla siebie. Centralną 
część zajmie ogrodzony plac 
zabaw dla dzieci. W nim bę-
dzie można korzystać z ze-
stawu wielofunkcyjnego ze 
zjeżdżalnią, ruchomym most-
kiem i dyskami oraz pode-
stem. Dzieciom służyć będzie 

poza tym piaskownica, bu-
jak na sprężynie i huśtawka, 
przewidziano ponadto funk-
cjonalny zestaw wspinacz-
kowy, zawierający ścianki 
z uchwytami. Z myślą o oso-
bach starszych wykonanych 
zostanie szereg urządzeń 
stymulujących mięśnie nóg, 
rąk i brzucha, w tym prze-
znaczone do biegu bez ob-
ciążania stawów. W strefie 
staną również stoły do teni-
sa stołowego oraz ławeczki. 
Wybudowany plac zostanie 
dodatkowo oświetlony, by 
można z niego korzystać tak-
że w godzinach wieczornych.

Koszt inwestycji to 350 
tys. zł, z tego 67 proc. gmina 
pozyskała z funduszy Lokal-
nej Grupy Działania Ziemia 
Cieszyńska, resztę stano-
wi wkład własny z budżetu. 
Pierwsze prace ruszą wczesną 
wiosną, gdy tylko umożliwi to 
aura, zakończenie przewidzia-
no na koniec maja br. (RA)

miAsto kuLtoWyCH impreZ
SnowFest Festival, czyli wy-
darzenie łączące muzyczne 
brzmienia z widowiskowym 
sportem, ponownie zawitał 
do Szczyrku.

T a k ż e  w  t y m  r o k u 
miasto aktywnie współ-
uczestniczyło w zimowym 
przedsięwzięciu, cieszą-
cym się sporą popularnością 
zwłaszcza wśród młodych 
osób. Do dyspozycji organi-
zatorów i licznie przybyłych 
uczestników przez cały czas 
trwania imprezy, a więc 
w piątek 9 i sobotę 10 lu-
tego, była scena szczyr-
kowskiego Amfiteatru oraz 
plac, gdzie zlokalizowano 
zaplecze wydarzenia i stre-
fę gastronomiczną. – Zde-
cydowaliśmy się na udział 
w imprezie, bo przed rokiem 
mieliśmy okazję przekonać 
się, jak wiele osób ściąga 
ona do Szczyrku – mówi 
burmistrz Antoni Byrdy, 

który uczestniczył w oficjal-
nym otwarciu SnowFest Fe-
stival.

Na festiwalowej scenie 
podczas dwóch dni zaprezen-
towało się około 30 artystów. 
Muzycznie królowały tu 
mocne elektroniczne brzmie-
nia oraz rap. Wyjątkiem był 
koncert jednej z gwiazd tego-
rocznej edycji zespołu „Łąki 
Łan”. Na pobliskiej skoczni 
narciarskiej im. Beskidzkich 
Olimpijczyków odbywały się 

tradycyjne zawody sportowe 
freeski oraz snowboardu peł-
ne widowiskowych akrobacji. 
Wszystkim widzom dosko-
nale przysłużył się zlot fo-
odtrucków ze smacznym 
jedzeniem. – Szczyrk kojarzy 
się coraz bardziej pozytyw-
nie. To pokłosie rozwoju nar-
ciarskiej infrastruktury, ale 
też takich wydarzeń, którym 
towarzyszy fajna i radosna at-
mosfera – dodaje burmistrz 
miasta. (M) 

Antoni Byrdy, 
burmistrz szczyrku:

Przyjęty budżet na rok 2018, do 
którego ostateczne poprawki 
zostały wprowadzone podczas 
styczniowej sesji, określiłbym jako 
ambitny i sprzyjający rozwojowi 
miasta. sporą część środków prze-
znaczono w nim bowiem na inwe-
stycje i to realizowane w różnych 
obszarach funkcjonowania naszej 
lokalnej społeczności. Poprawiamy 
stan placówek oświatowych, dróg, 
pojawiają się też nowe chodniki, 
nie zapominamy zarazem o tak 
ważnych dziś działaniach ekolo-
gicznych.
Mówiąc o naszym budżecie chciał-
bym wyraźnie zaznaczyć, że przez 
całą bieżącą kadencję w szczyrku 

nie były podnoszone podatki. Co 
więcej, na przestrzeni ostatnich 
dwóch lat uległy one nawet real-
nemu obniżeniu w związku z de-
flacją. Wspomnę również, że mimo 
przeprowadzenia tych wszystkich 
inwestycji doprowadzimy w tym 
roku do istotnego zmniejszenia 
zadłużenia gminy z 10 do 4 mln zł.

Przy kolejnych drogach w szczyrku zamontowane zostanie w tym roku 
energooszczędne oświetlenie ledowe.

szkoła Podstawowa nr 1 poddana będzie kompleksowej termomodernizacji.

Chętnie uczęszczana ścieżka rowerowo-piesza na trasie szczyrk-Buczko-
wice zostanie poprowadzona w wyniku zaplanowanej inwestycji pod ul. 
Graniczną, by uniknąć kolizji z ruchem samochodowym.
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Gmina wilamowice

rekreACJA i ośWiAtA
Ponad 73 mln zł zostanie w tym roku wydanych z budżetu Gminy Wilamowice. Jak co roku, sporą część 

pochłoną koszty inwestycji, powiększone o dofinansowanie z kolejnych unijnych programów.

Jedną z kluczowych in-
westycji, już od dawna za-
planowanych do realizacji, 
będzie w tym roku rozbudowa 
oczyszczalni ścieków w Zaso-
lu Bielańskim. Modernizacja 
zostanie połączona z powięk-
szeniem sieci kanalizacyjnej 
o blisko 7 km, dzięki czemu 
możliwe będzie podłączenie 
115 domów. Zakończenie in-
westycji przewidziano jeszcze 
w przyszłym roku, ale pierw-
sze miesiące po jej wybudo-
waniu będą przeznaczone na 
rozruch, toteż oczyszczalnia 
zacznie przetwarzać ścieki na 
początku 2020 r. Cały projekt 
ma kosztować 12,3 mln zł, 
z czego z Funduszu Rozwo-
ju Regionalnego, przeznaczo-
nego dla południowej części 
województwa śląskiego, prze-
budowa otrzyma 6,2 mln zł do-
finansowania, zaś kolejne 4,2 
mln zł pochodzić będzie z ko-
rzystnej pożyczki ekologicznej.

– Systematycznie od po-
czątku lat 90. rozbudowuje-

my naszą sieć kanalizacyjną. 
Mamy bowiem świadomość, 
że odpowiednia infrastruktu-
ra stanowi niezbędny warunek 
dla rozwoju wszelkiego rodza-
ju działalności gospodarczej, 
a także budownictwa miesz-
kaniowego. Choć wiele zrobi-
liśmy, przy tak intensywnym 
rozwoju mieszkalnictwa, jakie 
przeżywa nasza gmina, ciągle 
musimy inwestować w gospo-
darkę wodno-ściekową – wy-
jaśnia burmistrz Wilamowic 
Marian Trela.

Z tych względów na ten rok 
została zaplanowana kolej-
na inwestycja kanalizacyjna. 
W Pisarzowicach na granicy 
z miastem Wilamowice w re-
jonie stawów rozpocznie się 
rozbudowa sieci kanalizacyj-
nej, dzięki czemu w 2019 r. 
zostanie podłączonych 55 po-
sesji. Całość ma kosztować 
2,8 mln zł, z tego 1,7 mln zł 
pochodzić będzie z Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich, 
zaś blisko 900 tys. zł z Woje-

wódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska. Oprócz tego wi-
lamowski Zakład Wodocią-
gów i Kanalizacji z funduszy 
własnych oraz dotacji budże-
tu Gminy Wilamowice wyda 
blisko 700 tys. zł na wymianę 
fragmentów sieci wodociągo-
wej i kanalizacyjnej oraz miej-
scowe dobudowy sieci.

Z dużych inwestycji warto 
odnotować rozpoczęcie rozbu-
dowy Wiejskiego Domu Kultu-
ry w Pisarzowicach. Pierwszy 
etap przewiduje dobudowanie 
dwóch części do istniejącej 
kondygnacji i przykrycie ca-
łości obiektu nowym dachem. 
– Staramy się o uzyskanie dofi-
nansowania z programu Mini-
sterstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, dzięki temu po-
większy się przestrzeń na or-
ganizację zajęć i spotkania 
wielu grup społecznych oraz 
stowarzyszeń w tym sołectwie 
– mówi burmistrz.

Tegoroczny budżet prze-
widuje również rozwój miejsc 

służących rekreacji. Ze wspar-
ciem 50 tys. zł z Ministerstwa 
Sportu na terenie LKS Hecz-
narowice powstanie Otwarta 
Strefa Aktywności, całość ma 
kosztować 100 tys. zł. W tym 
miejscu znajdzie się siłownia 
zewnętrzna, plac zabaw, a tak-
że tzw. strefa relaksu. Z ko-
lei ze 100 tys. zł wsparcia 
z funduszy Lokalnej Grupy 
Rybackiej „Bielska Kraina” 
powstanie warte 150 tys. zł 
miejsce rekreacyjne w LKS 
Pionier Pisarzowice. W Sta-
rej Wsi, również przy wspar-
ciu tego źródła finansowania, 
tym razem w wysokości 600 
tys. zł, zostanie wybudowa-
ny plac zabaw, a oprócz tego 
boisko ze sztuczną trawą, te-
ren za szkołą i obok muszli 
koncertowej doczeka się też 
odwodnienia. Całość została 
pomyślana zarówno jako za-
plecze sportowe dla tutejszej 
szkoły, jak i miejsce rekreacji 
mieszkańców sołectwa. Koszt 
to 900 tys. zł.

Sporo będzie się działo 
również w oświacie. Likwida-
cja gimnazjów i tym samym 
przedłużenie nauki w pod-
stawówkach mocno skom-
plikowała sytuację uczniów 
w szkole w Hecznarowicach. 
Budynek w ostatnich latach zo-
stał powiększony, jednak moż-
liwości kolejnej rozbudowy 
w obecnych warunkach są już 
wyczerpane. – Jako tymczaso-
we rozwiązanie przyjmiemy 
rozbudowę budynku przed-
szkola w Hecznarowicach. 
W ten sposób powstanie tam 
miejsce dla „zerówki” i I kla-
sy, co pozwoli pomieścić się 
starszym klasom w budynku 
szkoły – mówi wiceburmistrz 
Wilamowic Stanisław Gawlik. 
W tym roku rozpocząć się ma 
rozbudowa przedszkola w Pi-
sarzowicach. Budynek będzie 

powiększony o 3-4 dodatkowe 
sale, obecnie powstaje doku-
mentacja.

W budżecie zaplanowa-
no również przebudowy i re-
monty dróg, a także budowę 
nowych chodników. Ze wspar-
ciem funduszy zewnętrznych 
m.in. rolna ul. 1 Maja zyska 
twardą nawierzchnię, dzięki 
czemu powstanie dodatkowy 
dojazd do PSZOK. Chodniki, 
które zdecydowanie poprawią 
bezpieczeństwo pieszych, zo-
staną wybudowane w braku-
jących częściach ul. Szkolnej 
w Pisarzowicach, Bł. Józefa 
Bilczewskiego w Wilamowi-
cach oraz ul. Dolnej w Starej 
Wsi, łącznie nowe chodniki 
liczyć będą ok. 3 km długo-
ści. Na inwestycje drogowe 
zostało przeznaczonych 3,5 
mln zł. (Ł)

Ferie Z pLAstyką
Miejsko-Gminny Ośrodek 
Kultury w Wilamowicach 
po raz kolejny zorganizo-
wał w tym roku akcję „Ferie 
z plastyką”.

W zajęciach w drugim ty-
godniu ferii uczestniczyło 
blisko 30 dzieci, codziennie 
poznawały one inną tech-
nikę plastyczną. Na począ-
tek uczestnicy wykonali 
z plasteliny postacie z seria-
lu animowanego „Pingwiny 
z Madagaskaru”, musieli się 
przy tym wykazać umiejęt-
nościami w przedstawieniu 
filmowych bohaterów i drob-
nych szczegółów. Drugiego 

dnia wykorzystano akware-
le, aby wykreować „Wodny 
świat”, bo taki był temat zajęć.

Także kolejnego dnia 
uczestnicy musieli wykazać 
się wyobraźnią i zręcznością, 
tworząc z kartonów, pudełek 
i materiałów dekoracyjnych za-
mek Disneya, znany dzieciom 
z czołówek filmów. Jedna gru-
pa stworzyła makietę zamku, 
druga przedstawiła go w po-
staci kolażu. Czwartkowe za-
jęcia poświęcone były z kolei 
indywidualnej pracy z suchy-
mi pastelami, a tematem ry-
sunków była sawanna. Dzieci 
korzystały z fotografii, aby 
wiernie oddać dzikie afrykań-

skie zwierzęta. Ostatniego dnia 
uczestnicy temperami na płót-
nie malowali zimowe pejzaże.

Na zakończenie dzieci 
otrzymały dyplomy, na któ-
rych znalazły się pamiątkowe 
fotografie z zakończonego cy-
klu zajęć. Jak wyjaśnia Anna 
Klimczak, instruktor MGOK, 
dzieci wykazały się zaanga-
żowaniem, twórczym podej-
ściem, pasją, determinacją, 
wnosząc w zajęcia dużo ra-
dości. – Mam nadzieję, że z tą 
samą energią wkroczymy te-
raz w naszą stałą formę pracy, 
jaką są zajęcia „Atelier małych 
artystów” – dodaje instruktor-
ka. (ReD)

mAriAn treLA,  
burmistrz Wilamowic:

W tym roku będzie można starać 
się o dofinansowanie z wielu pro-
gramów, unijnych i ministerial-
nych, toteż sporą część naszego 
budżetu przeznaczamy jako po-
krycie tzw. wkładów własnych. 
Mamy świadomość, że wsparcie, 
udzielane samorządom z tego 
typu programów pomocowych 
z każdym rokiem będzie się 
zmniejszać, chcemy więc wyko-
rzystać okazję, póki jeszcze taka 
możliwość istnieje. toteż otwie-

ramy stosunkowo szeroki front 
inwestycyjny, przygotowując się 
do realizacji projektów ze wspar-
ciem z funduszy zewnętrznych.Przedszkole w hecznarowicach zostanie w tym roku rozbudowane, dzięki 

czemu zwolnią się klasy w pobliskiej szkole Podstawowej.

Rozbudowa czeka również przedszkole w Pisarzowicach.

ulica szkolna w Pisarzowicach zyska bezpieczne chodniki.
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ekoloGia

kontroLe eCo-pAtroLu
Blisko 300 kontroli pieców CO przeprowadził do tej pory Eco-Patrol, jaki działa przy Straży Miejskiej w Czechowicach-

Dziedzicach.

Tylko w lutym patrol w czte-
rech kontrolowanych budynkach 
stwierdził spalanie odpadów po-
chodzących z rozbiórki mebli. 
Płyty meblowe służyły między in-
nymi do rozpalenia ognia w piecu. 
Za te wykroczenia strażnicy nało-
żyli mandaty karne.

W jednym przypadku właściciel 
nie przyznał się do spalania płyt, 
dopiero po skontrolowaniu popiołu 
i znalezienia w nim niedopalonych 
resztek płyty meblowej, przyjął 
mandat. Z kolei 29 stycznia funkcjo-
nariusze na jednej z posesji podczas 
kontroli pieca centralnego ogrzewa-
nia dostrzegli niedopalony but męski. 
I w tym wypadku został nałożony 
mandat w wysokości 300 zł.

Eco-Patrol w Straży Miejskiej 
w Czechowicach-Dziedzicach 
działa od grudnia 2016 r. Składa 
się z dwóch funkcjonariuszy, upo-
ważnionych do przeprowadzania 
na terenie Gminy Czechowice-

-Dziedzice kontroli przestrzegania 
przepisów zawartych w Ustawie 
Prawo Ochrony Środowiska, Usta-
wy o odpadach, a także Ustawy 
o utrzymaniu czystości i porząd-
ku w gminie. Jego zadaniem jest 
m.in. kontrola palenisk pod kątem 

sprawdzenia stosowanego w nim 
opału, przede wszystkim jego 
zgodności z obowiązującą Uchwa-
łą Antysmogową, która obowiązu-
je od 1 września ub.roku.

Od zeszłego roku strażnicy do-
konali prawie 300 kontroli palenisk, 
nałożyli 13 mandatów karnych, 
a także udzielili 16 pouczeń w przy-

padku spalania odpadów w piecach 
centralnego ogrzewania oraz 14 
pouczeń za niestosowanie się do 
Uchwały Antysmogowej. W przy-
padku prawie 260 kontroli nie 
stwierdzono żadnych nieprawidło-
wości.

Patrol współpracuje z Refera-
tem Wydziału Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Odpadami w Czecho-
wicach-Dziedzicach. Oprócz spraw-
dzania palenisk podejmuje działania 
egzekwujące przestrzeganie także 
innych przepisów, związanych 
z Ustawą o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach, prawem 
ochrony środowiska, Ustawą o od-
padach oraz z zakresu ochrony zwie-
rząt. W wyniku interwencji patrolu 
do odpowiednich służb i instytu-
cji zgłaszane są przypadki stwier-
dzonych nieprawidłowości. Patrol 
wspiera także wszelkie działania, 
które przyczyniają się do wzrostu 
świadomości ekologicznej i tro-
ski o środowisko naturalne wśród 
mieszkańców gminy.

Przypomnijmy, że w piecach 
centralnego ogrzewania nie wolno 
stosować węgla brunatnego oraz pa-
liw stałych produkowanych z wy-
korzystaniem tego węgla, mułów 
i flotokoncentratów węglowych 
oraz mieszanek produkowanych 
z ich wykorzystaniem, także paliw, 
w których udział masowy węgla 
kamiennego o uziarnieniu poniżej 
3 mm wynosi więcej niż 15 proc., 
oraz biomasy stałej, której wilgot-
ność w stanie roboczym przekracza 
20 proc. (R)

pAneLe dLA JAsieniCy
Wkrótce ruszą prace 
związane z montażem 
paneli fotowoltaicznych 
na budynkach użytecz-
ności publicznej oraz na 
prywatnych posesjach 
we wszystkich sołectwach 
gminy Jasienica.

Jak wyjaśnia wójt Janusz 
Pierzyna, projekt „Słonecz-
na Gmina Jasienica” etap 
pierwszy otrzymał dofinan-
sowanie Urzędu Marszał-
kowskiego na blisko 3 mln 
zł. To kwota, która pozwoli 
na sfinansowanie 79 proc. 

kosztów budowy instalacji 
fotowoltaicznych w gminie 
Jasienica. Dotyczy to m.in. 
116 prywatnych budynków 
mieszkańców gminy, na 
których będą – w zależno-
ści od potrzeb i możliwości 
– zainstalowane urządzenia 
o mocy 3 lub 5 kW.

Oprócz prywatnych do-
mów, instalacje fotowolta-
iczne zostaną zamontowane 
również na 13 budynkach 
użyteczności publicznej. – 
Panele pozwolą znacznie 
ograniczyć zużycie energii 
elektrycznej i wykorzystanie 

konwencjonalnego ogrzewa-
nia. Przy tak wysokim do-
finansowaniu do niemałych 
kosztów inwestycji nasz 
wkład pieniężny w montaż 
paneli zwróci się w ciągu ok. 
siedmiu lat – wyjaśnia wójt 
Janusz Pierzyna.

W sumie na gminnych 
budynkach zostanie zamon-
towanych 608 paneli o łącz-
nej mocy ponad 182 kW, 
zaś na budynkach prywat-
nych – blisko 1,4 tys. paneli 
o ponad 418 kW mocy.

Tymczasem t rwają 
przygotowania do uru-

chomienia drugiego etapu 
projektu „Słoneczna Gmi-
na Jasienica”, w którym 
mieszkańcy również mogą 
starać się o dofinansowa-
nie do montażu paneli fo-

towoltaicznych. Planuje 
się zainstalowanie w bu-
dynkach jednorodzinnych 
180 systemów fotowolta-
icznych oraz osobno 20 
pomp ciepła. (uGJ)

drZeWA  
i WodA

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wo-
dociągów w ostatnim czasie nasadziło 
kilkaset drzew na terenach wokół stacji 
i zakładów uzdatniania wody.

W ciągu ostatnich dwóch lat w Za-
kładzie Uzdatniania Wody w Dziećko-
wicach posadzono blisko 170 drzew, 
podobnie było w Goczałkowicach, Bi-
bieli, Paprocanach i Maczkach. W ten 
sposób Przedsiębiorstwo realizuje pro-
ekologiczny program związany z od-
nawianiem drzewostanu. Wcześniej, 
w wyniku przeglądu stanu techniczno-
-sanitarnego drzew znajdujących się 
w obiektach GPW, trzeba było wyciąć 
głównie samosiejki topoli i akacji. Za-
miast nich posadzono sosny, brzozy, 
graby i klony.

Jak informuje GPW, zbyt rozłożyste, 
wieloletnie o długich i grubych korze-
niach drzewa, znajdujące się na trasie 
przyłączy wodociągowych lub magistral 
wodnych, powodują często niebezpie-
czeństwo awarii. Taki przypadek miał 
ostatnio miejsce, gdy korzenie rosną-
cych od lat drzew zniszczyły podziem-
ny zbiornik wodny w Chorzowie.

Aby uniknąć podobnych zagrożeń 
we wszystkich jednostkach Spółki re-
gularnie dokonywane są przeglądy 
drzewostanu. Jak zapewnia Danuta 
Kuriata, kierownik Wydziału Ochrony 
Środowiska GPW, w pierwszej kolej-
ności eliminowane są drzewa i krzewy 
chore, zniszczone przez wiatry oraz 
te, które bezpośrednio zagrażają infra-
strukturze wodociągowej. Zasadą jest 
zastąpienie jednego wyciętego drze-
wa czterema młodymi sadzonkami tak, 
by rosły w bezpiecznej odległości od 
urządzeń wodociągowych. Co roku na 
ten cel Spółka przeznacza ponad 30 tys. 
złotych. (R)

nowe nasadzenia drzew dokonywane są w 
pobliżu zbiorników, ale z dala od podziemnych 
magistral.
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koszt paneli fotowoltaicznych, których zakup i montaż został dofi-
nansowany, zwróci się w ciągu ok. 7 lat.

Patrol czechowickiej straży Miejskiej wykonuje kontrole palenisk w przydomowych 
kotłowniach, co pozwala na wykrycie przypadków spalania nieprzeznaczonych do 
tego odpadów.
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Z dWomA HArnAsiAmi
Futsalowa drużyna Rekordu 
oraz szkoleniowiec mistrza 
Polski Andrzej Szłapa uho-
norowani zostali statuetkami 

„Harnasi” dla najlepszych 
sportowców w Bielsku-Bia-
łej w swoich kategoriach.

Poprzedni sezon ligowy 
futsalowa ekipa z Cygańskie-
go Lasu zakończyła w znako-
mitym stylu, sięgając po miano 
najlepszej drużyny rozgrywek 
Futsal Ekstraklasy. Sukces ten 
został doceniony w bielskim 
ratuszu. Nagrodę dla najlep-
szego klubu odebrał w imieniu 
całego zespołu „rekordzista” 
Łukasz Biel, który podkreślił, 
że świetne występy futsalowej 
drużyny nie byłyby możliwe 
bez stworzenia zawodnikom 
i trenerom odpowiednio pro-
fesjonalnych warunków.

Na wyróżnienie z grona 
trenerów pracujących w biel-
skich klubach zasłużył również 
szkoleniowiec „złotego” Re-
kordu Andrzej Szłapa. – Mam 
nadzieję, że będziemy w stanie 
mistrzostwo zdobyć powtórnie, 
a dzięki temu godnie reprezen-
tować klub i miasto – przyznał 
trener futsalistów.

W równym stopniu statuet-
ki „Harnasi”, jak i nominacja 

wśród sportowców dla golki-
pera Michała Kałuży, urado-
wały prezesa Rekordu Janusza 
Szymurę. – Cieszymy się naj-
bardziej z faktu, że to nagrody 
w pełni zasłużone. Satysfak-
cjonuje nas, że zostaliśmy do-
cenieni w różnych kategoriach. 
Mamy trenera, który pomimo 
dużego doświadczenia w fut-
salu stale podnosi swój warsz-
tat, dobrze funkcjonuje praca 
z młodzieżą, czego dobitnym 
dowodem są zdobyte w tym 

sezonie mistrzostwa Pol-
ski w kategorii U-14, U-16 
i U-20. Jednocześnie coraz 
więcej w zespole znaczą nasi 
wychowankowie. I jakkolwiek 
fajnie być najlepszą drużyną 
w Bielsku-Białej, chcemy po-
wtórzyć sukces w skali ogól-
nopolskiej, a później zaistnieć 
na arenie międzynarodowej – 
przyznaje sternik futsalowego 
mistrza Polski, który drużyno-
wego „Harnasia” zdobył po raz 
drugi z rzędu. (R)

poJedynki prZy stołACH
Dwa turnieje tenisa stołowe-
go, w których będzie mogła 
wziąć udział każda zainte-
resowana osoba, zaplano-
wano w najbliższym czasie 
w Kozach.

Już w sobotę 24 lutego 
w hali Centrum Sportowo-
-Widowiskowego w Kozach 
odbędzie się pierwsza edycja 
Memoriału im. Stanisława Ja-
rosza. Zmagania te poświę-
cono pamięci wieloletniego 
działacza tenisa stołowego, 
zawodnika LKS Orzeł Kozy, 
sędziego i trenera. Rozgryw-
ki wystartują o godz. 9. Or-
ganizatorzy przewidzieli 
klasyfikację w różnych gru-
pach wiekowych, począwszy 
od dzieci i młodzieży, przez 
kategorię open, aż po wete-
ranów.

Niemal dokładnie mie-
siąc później, w niedzielę 25 
marca, CSW w Kozach za-
prasza na Grand Prix „Zło-
ta Koza 2018”. Będzie to 
druga odsłona tegorocznego 
cyklu. Pierwsze pojedynki, 
zaliczane do punktacji ogól-
nej w kilku kategoriach, ro-
zegrano w styczniu. Stawiło 
się wówczas w hali Centrum 
aż 85 zawodników. Po edy-
cji marcowej zaplanowano 

dłuższą przerwę w Grand 
Prix, ponownie pingpongiści 
rywalizować będą dopiero 
23 września.

Organizacja tak wielu 
wydarzeń z myślą o miło-
śnikach tenisa stołowego nie 
jest w Kozach przypadkowa. 
– Zainteresowanie grą w te-
nisa stołowego jest w całym 
naszym regionie spore, nie 
mówiąc już o bogatych ko-
ziańskich tradycjach w tej 
dyscyplinie. Coraz więcej 
osób, zwłaszcza młodych, 
szkoli się w klubowych sek-
cjach. Stąd też pomysł na 
przeprowadzenie atrakcyj-

nych zawodów – mówi dy-
rektor koziańskiego CSW 
Konrad Hamerlak. Jak przy-
pomina, propozycja skierowa-
na jest przede wszystkim do 
amatorów oraz zawodników 
zrzeszonych w klubach, któ-
rzy występują jednak maksy-
malnie na poziomie III ligi.

Zapisy na oba turnieje 
prowadzone będą w dniu za-
wodów. W celu uzyskania 
szczegółowych informacji 
można kontaktować się z or-
ganizatorem drogą e-mailo-
wą sekretariat@csw.kozy.pl 
lub telefonicznie 33-817-57-
40. (ReD)

Ze statuetkami „harnasi” najlepszy trener minionego roku w Bielsku-Białej 
Andrzej szłapa (po lewej) i przedstawiciel futsalowej drużyny Rekordu 
Łukasz Biel w towarzystwie prezesa klubu Janusza szymury.
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Rozpoczęte w styczniu Grand Prix kóz w tenisie stołowym przyciągnęło 
do Centrum sportowo-Widowiskowego sporą grupę zawodników.
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sportoWe WyróżnieniA
Środowisko sportowe powiatu bielskiego w uroczysty sposób podsumowało końcem stycznia wydarze-

nia roku poprzedniego. Była to okazja do wręczenia nagród wyróżniającym się zawodnikom, trenerom i 

działaczom klubów z różnych gmin powiatu.

Kolejny rok sportowej ry-
walizacji był bogaty w sukce-
sy, o czym świadczy obecność 
podczas powiatowego spo-
tkania przedstawicieli wielu 
dyscyplin, a co za tym idzie 
również klubów. Uhonoro-
wano młodych zawodników 
oraz szkoleniowców judo 
z KS Judo Czechowice-Dzie-
dzice, kajak polo z UKS Set 
Kaniów, kajakarstwa z MKS 
Czechowice-Dziedzice, lek-
koatletyki z MKS Czechowi-
ce i UKS Olimp Mazańcowice, 
badmintona z KS Set Mazań-
cowice, sportów siłowych ze 
Stowarzyszenia Benchpress 
Kozy, narciarstwa klasycznego 
z LKS Klimczok Bystra i LZS 
Sokół Szczyrk oraz narciar-
stwa alpejskiego z LZS Sokół 
i MKS Skrzyczne.

Szczególne wyrazy uznania 
skierowano pod adresem duetu 
sportowców, uznanych za po-

wiatowe nadzieje olimpijskie. 
Kajakarz Wojciech Pilarz to 
m.in. ubiegłoroczny medali-

sta Ogólnopolskiej Olimpia-
dy Młodzieży oraz mistrzostw 
Polski młodzieżowców i senio-
rów. Z kolei dwuboista Piotr 
Kudzia już należy do kadry na-
rodowej juniorów w kombina-
cji norweskiej, a znakomity dla 
siebie rok miniony okrasił zło-
tymi medalami krajowych mi-
strzostw.

Wręczający wyróżnienia 
starosta bielski Andrzej Płon-
ka pogratulował przedstawi-
cielom klubów w powiecie 
znakomitych osiągnięć, roz-
sławiających powiat nie tyl-
ko na terenie województwa, 
ale i całego kraju, a nawet 

w skali międzynarodowej. – 
Z wielu powodów rozpoczęty 
niedawno rok jest szczególny. 
To rok stulecia odzyskania 
przez Polskę niepodległości. 
Nie przez przypadek najlep-
szym, zwycięskim sportow-
com, ubranym w narodowe 
biało-czerwone barwy grany 
jest „Mazurek Dąbrowskie-
go”. Często towarzyszą temu 
łzy wzruszenia, bo doskona-
le każdy sportowiec wie, że 
zrobił coś wyjątkowego nie 
tylko dla siebie, ale i dla swo-
jego kraju – dla Polski i dla 
nas wszystkich – mówił sta-
rosta. (M)

prZygotoWAniA do JuBiLeusZu
Na czerwiec zaplanowano 
główne uroczystości jubile-
uszowe klubu żeńskiej piłki 
nożnej TS Mitech Żywiec, 
który w tym roku obchodzi 
15-lecie funkcjonowania.

W marcu 2003 roku grupa 
działaczy sportowych zwią-
zanych wówczas z męskim 
futbolem, na czele z Janem 
Szupiną, Tadeuszem Bed-
narzem i Janem Łuczakiem, 
założyła pierwszy na Żywiec-
czyźnie żeński klub piłkarski. 
W początkach swojego funk-
cjonowania drużyna bazowa-
ła na uczennicach gimnazjów 
i szkół średnich z terenu 
Żywca i najbliższych oko-
lic. Po odbyciu kilkunastu 
treningów i rozegraniu me-
czów kontrolnych TS Mitech 
został zgłoszony do rozgry-
wek II ligi grupy śląskiej 

sezonu 2003/2004. W ko-
lejnych latach zespół piął 
się po kolejnych szczeblach 
rozgrywkowych, aż wreszcie 

latem 2009 roku wywalczył 
awans do elitarnej żeńskiej 
Ekstraligi, w której nieprze-
rwanie występuje do dziś.

T a  h i s t o r i a  k l u b u 
w szczegółach  przypo -
mniana zostanie podczas 
uroczystości, które zapla-
nowano na pierwszą poło-
wę czerwca. Wiadomo już, 
że jubileusz TS Mitech zo-
stał włączony w centralne 
obchody 750-lecia powsta-
nia miasta Żywca. Podkre-
ślono tym samym rangę 
żywieckiego klubu, które-
go piłkarki w skali ogólno-
krajowej miasto promują 
od lat. – Obecny sezon jest 
już dziewiątym z rzędu na 
najwyższym szczeblu roz-
grywek kobiecych w pił-
ce nożnej. Mamy się czym 
pochwalić, bo w tym cza-
sie byliśmy nawet na po-
dium Ekstraligi w sezonie 
2015/2016, a dwukrotnie we 
wcześniejszych zmaganiach 
ocieraliśmy się o medalową 
lokatę – mówi prezes klubu 
Jan Szupina. (MA)

grAnd prix nA stokACH
Pod znakiem rywalizacji 

w narciarstwie i snowboar-
dzie upłynie pierwsza połowa 
marca w Szczyrku. Zawody 
odbędą się w największych 
ośrodkach funkcjonujących 
na terenie miasta.

Start „Zimowego Grand 
Prix Szczyrku 2018” nastąpi 
w piątek 2 marca w godzinach 
wieczornych na trasach Be-
skid Sport Arena. Miłośnicy 
zimowych szusów będą mogli 
następnie zmierzyć się w kon-
kurencji slalomu w ośrodkach 
Szczyrk Mountain Resort oraz 
Centralnego Ośrodka Sportu 
na Skrzycznem, odpowiednio 
11 i 16 marca.

Regulamin Grand Prix 
przewiduje po jednym prze-
jeździe slalomu giganta 
w każdych zawodach, z po-
działem na kategorie dzieci, 
młodzieży i osób dorosłych. 

Do startów dopuszczani będą 
wyłącznie amatorzy. Klasy-
fikacja generalna prowadzo-
na będzie z uwzględnieniem 
wszystkich zjazdów na po-
szczególnych stokach. Or-
ganizatorzy przypominają 
jednocześnie, że uczestnicy 
ponoszą koszty skipassów 
bądź pojedynczych wjaz-
dów w danym ośrodku nar-
ciarskim, a warunkiem ich 
udziału jest posiadanie ka-
sku i sprawdzonego sprzętu.

Zapisy na zawody będą 
prowadzone zarówno onli-
ne, jak i do godziny bezpo-
średnio przed rozpoczęciem 
rywalizacji. Dla dzieci i mło-
dzieży poniżej 16. roku ży-
cia koszt startu to 20 zł online 
i 40 zł na miejscu. Odpowied-
nio po 20 zł więcej zapłacić 
muszą osoby, które ukończy-
ły 16 lat. (R)

Jubileuszowa uroczystość będzie okazją do nagrodzenia osób szczególnie 
zasłużonych w dotychczasowej historii klubu, w tym wyróżniających 
się zawodniczek. tak było również, gdy ts Mitech świętował 10-lecie 
istnienia.

W szczególny sposób uhonorowani zostali sportowi działacze powiatu biel-
skiego, w tym gronie m.in. prezes uks set kaniów halina Błaszkiewicz, prezes 
uks olimp Mazańcowice Agata krupińska, prezes lks Pasjonat Dankowice 
Andrzej sadlok, czy działacz uks Dziesiątka Jaworze stanisław hoczek.

Za krzewienie idei olimpijskiej w powiecie wyróżnienie otrzymał bokserski mistrz sprzed lat Marian kasprzyk, 
obecnie działający w Beskidzkiej Radzie olimpijskiej.
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Mistrzyni świata w martwym ciągu Beata kowalska to nagrodzona w staro-
stwie reprezentantka stowarzyszenia sportów siłowych Benchpress kozy.

na zdjęciu wyróżnione zawodniczki uks set kaniów, należące do światowej 
czołówki w kajak polo, Monika Pacyga, katarzyna Ciupak, Dominika sojka 
i sandra Pilarz.

Gminę Jasienica na sportowych arenach godnie reprezentowali badmin-
toniści i tyczkarze. Zawodnicy na zdjęciu z wójtem Januszem Pierzyną oraz 
władzami samorządu powiatu.

najlepszym klubem z powiatu bielskiego we współzawodnictwie sporto-
wym w roku 2017 ponownie okazał się Mks Czechowice-Dziedzice. klubowi, 
reprezentowanemu przez prezesa Bartłomieja Żaczka, gratulowali starosta 
Andrzej Płonka oraz przewodniczący Rady Powiatu Jan Borowski.


