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20 lat Powiatu bielsKiego
Kulinarny przegląd regionu
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trwa sezoN 
drogowych remoNtów

Bezpieczniej i szerzej
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hala Na KaŻdą oKazJę
Samorządy wspierają sportowe aspiracje
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rusza ProJeKt 
Kurortu zamKowego

Kolejny pomysł na rozwój gminy Jasienica
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Ponownie tłumy  zawitały
na Wilamowskie Śmiergusty

tradycJa i zabawa

Międzynarodowy turniej w Kaniowie

z wody 
do bramKi

Aż 38 drużyn reprezentujących 16 klubów z Polski i zagranicy, w tym z Czech, Węgier, 
Austrii, Litwy i Ukrainy, zawitało do Kaniowa, by rywalizować w prestiżowym XIII Między-
narodowym Turnieju w Kajak Polo, drugiej edycji Pucharu Polski oraz przeznaczonym dla 
dzieci turnieju „Panda Cup”. Impreza okazała się ponownie nie tylko bardzo interesująca 
sportowo, ale i niezwykle widowiskowa.
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Po raz kolejny odbyły się „Wilamowskie 
Śmiergusty”, jedna z największych w re-
gionie imprez prezentujących folklor. Nie 
zabrakło też występów mażoretek, dys-
koteki i porywającego wszystkich żywio-
łowego koncertu zespołu „Baciary”.

str. 13
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KoziańsKi 
JarmarK 
radości
Choć aura nie była w tym roku szcze-
gólnie łaskawa, to kolejna edycja Dni 
Kóz wzbudziła zainteresowanie miesz-
kańców.

Imprezie przyświecało hasło „Jar-
mark Radości”, w którym ujęto całą 
gamę atrakcji przygotowanych dla 
uczestników Dni Kóz. W piątko-
wy wieczór 1 czerwca tłumy kozian 
przybyły na koncert zespołu Feel 
z charyzmatycznym wokalistą Piotrem 
Kupichą. W trakcie weekendu odbył 
się szereg ciekawych wydarzeń, wy-
stępowały przedszkolaki, uczniowie 
koziańskiego liceum oraz grupy ta-
neczne działające w Kozach. O wysoki 
poziom artystyczny zadbali uczestnicy 
XV Międzynarodowego Festiwalu Or-
kiestr Dętych Złota Trąbka, przepro-
wadzono też gry terenowe angażujące 
całe rodziny, maszerował barwny ko-

rowód śmierguśników, a sportowym 
akcentem był XVI Bieg na Hroba-
czą Łąkę. W sobotę przy dźwiękach 
DJ Gromi bawiono się wspólnie do 
późnych godzin, by dzień zakończyć 
efektownym pokazem ognia. Ofertę 
kulturalno-rekreacyjną podczas Dni 
Kóz uzupełniła lokalna gastronomia, 
stoiska handlowe z zabawkami i rę-
kodziełem, nie brakowało chętnych do 
lotów balonem nad Kozami. (R)

PiKNiK z marszami
Konkurs Musztry Orkiestrowej był pierwszym punktem 
Gminnego Pikniku Rodzinnego „MojFest” w Jasienicy.

Konkurs Musztry Orkiestrowej, w których z orkiestrami wy-
stępują również mażoretki, stanowi część Międzynarodowego 
Festiwalu Orkiestr Dętych „Złota Trąbka”. Oprócz Jasienicy 
odbywa się on także w Kozach i Bielsku-Białej. W tym roku na 
boisku Drzewiarza z musztrą wystąpiły Orkiestra Dęta z Kóz, 
Orkiestra Dęta OSP oraz Big Band z Kłomnic, Wind Orchestra 
Pernik z Bułgarii oraz Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Ligoty, 
działająca przy MDK w Czechowicach-Dziedzicach, której kil-
kuletnie mażoretki podbiły serca całej licznie zgromadzonej na 
trybunach publiczności.

Następnie zabawa przeniosła się pod amfiteatr, gdzie dla pu-
bliczności wystąpiła Miejska Orkiestra Dęta z Lublińca, a także 
Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Drzewicy. Najwięcej atrakcji przy-
gotowano dla najmłodszych uczestników pikniku, którzy oprócz 
licznych zajęć artystycznych i animacji mieli okazję skakać na 
dmuchanych trampolinach, zjeżdżać, czy też ścigać w samocho-
dzikach elektrycznych. (UGJ)

orKiestry Na rewii w KaNiowie
Od radosnego przemarszu uczestników 
rozpoczęła się w sobotę 23 czerwca 14. 
Międzygminna Rewia Orkiestr Dętych 
w Kaniowie.

Wydarzenie corocznie z powodzeniem 
kultywowane zgromadziło kilka kapel. 

Rolę gospodarza pełniła Orkiestra Dęta 
Gminy Bestwina z siedzibą w Kaniowie, 
która w tym roku świętuje 20-lecie swojej 
działalności. O połowę lat mniej funkcjo-
nuje Tarnogórska Orkiestra Dęta, która 
wyjątkowymi dźwiękami muzycznymi 
otworzyła pochód przez centrum Kanio-

wa. Na Rewię przybyła także Orkiestra 
Komendy Wojewódzkiej Policji w Kato-
wicach, ciesząca umiejętnościami swoich 
muzyków już od 45 lat. W tym zacnym 
gronie wysoki poziom artystyczny pod-
trzymały również Młodzieżowa Orkie-
stra Dęta Silenzio z Woli oraz mażoretki 
Nemezis z Hecznarowic w gminie Wila-
mowice, uświetniające imprezę dopraco-
wanym pokazem tanecznym.

Niemal tradycyjnie rewiowym klasy-
kiem stało się również podczas tegorocz-
nej edycji wspólne wykonanie utworu 
„Orkiestry Dęte” przez połączone siły 
wszystkich uczestniczących orkiestr. 
Dyrygentem wykonawców był Piotr Ole-
arczyk z Woli. Następnie każdy z zespo-
łów osobno zaprezentował się na estradzie. 
Pokazali się wokaliści i „Puzonowy Eks-
pres”, najwytrwalszych porwał do tań-
ca zespół Soft ze Stawów Monowskich 
koło Oświęcimia.

Nagrody w formie pucharów, dyplo-
mów i sprzętu muzycznego ufundował 
Urząd Gminy w Bestwinie wraz z Gmin-
nym Ośrodkiem Kultury. Wręczenia doko-
nali wójt gminy Bestwina Artur Beniowski 
i sołtys Kaniowa Marek Pękala. (SL)

aktualności
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325 rowerzystów
wyruszyło w niedzielę 10 czerwca na trasę VIII Gminnego Rajdu 
Rowerowego w Wilamowicach.

Uczestnicy w białych koszulkach z czerwonymi napisami wystar-
towali z boiska sportowego LKS „Sokół” w Hecznarowicach. Po 
raz kolejny w rajdzie wziął udział utytułowany kolarz Przemysław 
Niemiec. Rowerzyści do pokonania mieli 24-kilometrową trasę 
z półmetkiem w Starej Wsi. Tu witały ich mażoretki „Gracja” oraz 
Orkiestra Dęta Stara Wieś, poczęstunek przygotowali strażacy, zaś 
napoje i smakołyki – mamy mażoretek.

Z kolei na mecie na stadionie LKS Pionier Pisarzowice na uczestni-
ków czekała przepyszna grochówka. Przeprowadzono losowanie 
nagrody głównej, czyli roweru, ufundowanego przez Starostwo 
Powiatowe. Następnie na scenie zaprezentował się Zespół Re-
gionalny „Pisarzowianki”, a tuż obok, na boisku trwały zawody 
sportowe dla najmłodszych. Do wygrania były piłki, plecaki, bidony 
oraz paletki zakupione przez Ośrodek Kultury. Rajd odbył się pod 
patronatem Burmistrza Wilamowic Mariana Treli oraz Starosty 
Bielskiego Andrzeja Płonki. (AK)

regioN w liczbach

sezoN imPrez PleNerowych
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JaceK Żaba,
dziennikarz i społecznik  
ze Szczyrku

został wybrany na prezesa Stowa-
rzyszenia Instruktorów i Trenerów 
Narciarstwa Polskiego Związku 
Narciarskiego.
Przedstawiciel Beskidów w tej 
zaszczytnej roli znalazł się po 
raz pierwszy w ponad 30-letniej 
historii Stowarzyszenia. Podczas 
czerwcowego walnego zebrania 

otrzymał 200 głosów, jego kon-
kurentkę, krakowiankę Zuzannę 
Podgórną, poparło 91 osób. W 
swoim programie wyborczym Ja-
cek Żaba położył nacisk m.in. na 
konieczność zwiększenia renomy 
stopnia Instruktora PZN, trans-
parentność działań oraz mądre i 
racjonalne inwestowanie posia-
danych środków finansowych. Ka-
dencja prezesa ze Szczyrku trwać 
będzie 4 lata.
Stowarzyszenie Instruktorów i 
Trenerów Narciarstwa PZN sku-
pia kilka tysięcy członków, ponad 
120 licencjonowanych szkół nar-
ciarskich, ściśle współpracuje z 
Polskim Związkiem Narciarskim, 
Policją, Wojskiem Polskim. Szkoli 
kadry instruktorskie, prowadzi 
także szeroką współpracę z organi-
zacjami międzynarodowymi. Swą 
siedzibę i biuro ma w Krakowie. (R)

Nagrody dla biblioteK
Gminna Biblioteka Pu-

bliczna w Jasienicy wygrała 
w XVIII edycji konkursu na 
najlepszą bibliotekę w powie-
cie bielskim 2017/2018. 

Uroczysta gala wręcze-
nia nagród połączona z po-
wiatowymi obchodami Dnia 
Bibliotekarza została zor-
ganizowana w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Jasie-
nicy. Wśród gości byli wójt 
gminy Jasienica Janusz 
Pierzyna, starosta Andrzej 
Płonka, wójt gminy Bestwi-
na Artur Beniowski, dyrek-
tor Książnicy Beskidzkiej 
Bogdan Kocurek, przedsta-
wiciel Biblioteki Śląskiej 
Magdalena Madejska, a tak-
że dyrektorzy i pracownicy 
bibliotek powiatu bielskie-
go.

Jasienicka placówka na-
grodę w dorocznym konkur-
sie otrzymała „za wzorową 
współpracę z lokalnym śro-
dowiskiem, tworzenie kultu-
rowej przestrzeni publicznej 
dla mieszkańców gminy, za 
wielokierunkową działalność 
placówki oraz modernizację 
i estetykę pomieszczeń”. Dru-
gie miejsce ex aequo zajęły 
Gminna Biblioteka Publicz-
na w Jaworzu i Gminna Bi-
blioteka Publiczna w Kozach, 
trzecie Gminna Biblioteka 
Publiczna w Buczkowicach. 
Uroczystość uprzyjemnił wy-
stęp Kubat Jazz Trio.

Organizatorem konkursu 
jest Starosta Bielski Andrzej 
Płonka i Stowarzyszenie Bi-
bliotekarzy Polskich Oddział 
w Bielsku-Białej. (UGJ)
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smog stoP
Już wkrótce właściciele domów ze starymi 

piecami będą mogli otrzymać znaczące 

dofinansowanie do termomodernizacji  

i wymiany kotłów na ekologiczne.  

Rusza projekt „Czyste Powietrze”.

Jak wyjaśnia Przemy-
sław Drabek, członek Rady 
Nadzorczej Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach, a zarazem 
wiceprzewodniczący Rady 
Miejskiej Bielska-Białej, 
„Smog Stop” to rządowy 
program, który wspólnie 
z instytucjami wojewódzki-
mi i lokalnymi samorządami 
ma wspomóc indywidualnych 
właścicieli domów w dosto-
sowaniu ogrzewania do norm 
ochrony powietrza.

W czwartek 7 czerwca 
prezes katowickiego WFO-
ŚiGW Tomasz Bednarek 
w obecności premiera Mate-
usza Morawieckiego podpi-
sał porozumienie w sprawie 
wspólnej realizacji progra-
mu z Kazimierzem Kujdą, 
prezesem Narodowego Fun-
duszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej. – Jako 
śląski fundusz ochrony śro-
dowiska chcemy wykorzy-
stać możliwości programu, 
aby poprawić stan powietrza 
w naszym regionie – wyja-
śnia Przemysław Drabek, 
który również uczestniczył 
w podpisaniu porozumienia.

Według założeń progra-
mu, ma on przyczynić się 
do poprawy efektywności 
energetycznej istniejących 
zasobów mieszkalnych bu-
downictwa jednorodzinnego 
poprzez gruntowną termomo-
dernizację i wymianę pale-
nisk. Będzie realizowany od 
tego roku przez dziesięć lat.

Właściciele domów, któ-
rych dochody są najniższe, 
otrzymają do 90 proc. dotacji. 
Osoby osiągające dochody 
powyżej 1,6 tys. zł miesięcz-
nie będą mogły odliczyć od 
dochodu 20 proc. wydatków 

na termomodernizację. Mini-
malny koszt realizowanego 
projektu to 7 tys. zł, maksy-
malne koszty kwalifikowane, 
przewidziane do wsparcia do-
tacyjnego, wynoszą 53 tys. zł. 
Dotacje nie będą stanowi-
ły przychodu podlegającego 
opodatkowaniu, z kolei po-
życzki będą udzielane do 15 

lat z preferencyjnym oprocen-
towaniem – obecnie wynosi 
ono 2,4 proc.

Przykładowe maksymalne 
stawki jednostkowe dla głów-
nych pozycji termomoderni-
zacji w programie wynoszą:

● ocieplenie przegród 
budowlanych oraz 

uzasadnione prace to-
warzyszące – do 150 zł 
za mkw.

● instalacje wewnętrz-
ne ogrzewania i ciepłej 
wody użytkowej – do 10 
tys. zł za zestaw.

● kotły gazowe konden-
sacyjne wraz z syste-
mem odprowadzania 
spalin – do 20 tys. zł 
za zestaw.

● wymiana stolarki ze-
wnętrznej, w tym: 
okien, okien połacio-
wych, drzwi balko-
nowych, powierzchni 
przezroczystych nie-
otwieralnych – do 700 
zł za mkw.

● pompy ciepła na cele 
centralnego ogrzewania 
oraz centralnego ogrze-
wania i centralnej wody 
użytkowej – do 30 tys. 
zł za zestaw.

Już w najbliższych tygo-
dniach planowane są spo-
tkania i szkolenia dla osób 
zainteresowanych progra-
mem, na których eksperci 
wyjaśniać będą wątpliwości 
i informować o możliwo-
ściach skorzystania z dofi-
nansowania. Przemysław 
Drabek wyjaśnia, że będzie 
zabiegał, aby jak najwięcej 
takich spotkań odbyło się 
w Bielsku-Białej. (ŁU)

wydarzenia

Przemysław  
drabeK,
wiceprzewodniczący  
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej,
członek Rady Nadzorczej 
WFOŚiGW:

Zaangażowaliśmy się jako Fun-
dusz we wprowadzanie w życie 
tego programu, uważamy bo-
wiem, że na terenie wojewódz-
twa śląskiego, również w jego 
południowej części, w Beskidach 
i na Śląsku Cieszyńskim, stan po-
wietrza wymaga poprawy po-
przez rozwiązania systemowe. 

Rozmawiam często z mieszkań-
cami Bielska-Białej i wskazują 
na istotny problem, jaki wiąże 
się z opaleniem szkodliwym 
opałem w startych piecach i 
trudnościach w zmianie tego 
stanu rzeczy, przede wszystkim 
finansowych.
Wielu właścicieli i współwłaści-
cieli domów po prostu nie stać na 
ocieplenie budynku i wymianę 
kotłów na ekologiczne. Rządowe 
wsparcie w dofinansowaniu to 
szansa na realną zmianę takiej 
sytuacji. Żeby zlikwidować smog, 
który w sezonie grzewczym poja-
wia się od wielu lat, trzeba wyko-
rzystać rządowe wsparcie. Z kolei 
samorządy powinny włączyć się 
w ułatwianie dostępu swoim 
mieszkańcom do tego projektu. 
Chcę pomóc, aby również na tere-
nie Bielska-Białej zostały zorga-
nizowane spotkania i szkolenia 
z Funduszem dla osób, które 
zamierzają skorzystać z dofinan-
sowania na termomodernizację 
własnych budynków.

zagrali dla małeJ liliaNy
W niedzielę 24 czerwca od-
był się kolejny koncert cha-
rytatywny, zorganizowany 
przez Stowarzyszenie Nowa 
Inicjatywa. Dzięki licyta-
cjom i zbiórce do puszek na 
leczenie sześciomiesięcznej 
Lilianki, mieszkanki Cze-
chowic-Dziedzic, trafi po-
nad 16 tys. zł.

Był to już siódmy z kolei 
koncert charytatywny, zorga-

nizowany przez Stowarzysze-
nie, a drugi, który odbył się 
w formule „Nowa Inicjaty-
wa i Przyjaciele”. Tym ra-
zem uczestnicy szczytnego 
przedsięwzięcia zagrali dla 
małej mieszkanki Czechowic-
-Dziedzic, która urodziła się 
z bardzo rzadką chorobą ge-
netyczną krwi i kości. Z tzw. 
małopłytkowością krwi Li-
lianka będzie się zmagała do 
końca życia, ale jest szansa, 

by operacyjnie zrekonstru-
ować rączki dziewczynki, 
która urodziła się bez kości 
promieniowych. W tym celu 
konieczna jest trudna opera-
cja, a może ją przeprowadzić 
zespół doktora Paleya z USA, 
którego klinika w West Palm 
Beach na Florydzie m.in. 
właśnie w takich skompliko-
wanych zabiegach się specja-
lizuje. Operacja dziewczynki 
w Stanach, dająca szansę na 
to, aby w przyszłości mogła 
się cieszyć sprawnymi rę-
kami, podjąć pracę, założyć 
rodzinę i być szczęśliwa, bę-
dzie oczywiście bardzo kosz-
towna.

Zbiórkę pieniędzy na le-
czenie i rehabilitację Liliany 
wsparły zespoły Univer-
se Black Stars, Riffertone 
i Exodusband, które charyta-
tywnie wystąpiły w niedzie-
lę 24 czerwca w Miejskim 
Domu Kultury w Czecho-
wicach-Dziedzicach. By 
tradycji stało się za dość, 
na scenie nie zabrakło rów-
nież prezesa Stowarzyszenia 
Nowa Inicjatywa, burmistrza 
Czechowic-Dziedzic Maria-
na Błachuta, który wspólnie 
z przewodniczącym Rady 

Miejskiej Damianem Żela-
znym oraz liderem grupy 
Universe Henrykiem Czi-
chem, zaśpiewali finałową 
piosenkę niedzielnego kon-
certu charytatywnego.

Choć koncert odbył się 
w pierwszy weekend wakacji, 
w dniu, w którym swój kolej-
ny mecz na mundialu rozgry-
wała reprezentacja Polski, jak 
zwykle nie zawiedli sympaty-

cy i przyjaciele „Nowej Ini-
cjatywy”, którzy przyszli na 
koncert charytatywny. Dzię-
ki przeprowadzonej w trak-
cie wydarzenia licytacji oraz 
zbiórce pieniędzy do puszek 
udało się zabrać w sumie 
16.512 zł. Ponieważ wszystkie 
osoby zaangażowane w przy-
gotowanie i przeprowadzenie 
koncertu pracowały charyta-
tywnie, a za wynajęcie sali 

kinowej w MDK zapłaciło 
Stowarzyszenie, zebrana kwo-
ta w całości przekazana zosta-
nie na leczenie małej Lilianki.

Przypomnijmy, że dzięki 
organizowanym przez Stowa-
rzyszenie Nowa Inicjatywa 
koncertom i balom charyta-
tywnym w ciągu pięciu lat do 
osób potrzebujących trafiło 
już w sumie przeszło 200 tys. 
zł. (RED)
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besKidzKi Festiwal  
NauKi i sztuKi
Trzy tysiące osób, głównie 
dzieci i młodzieży ze szkół re-
gionu, wzięło udział w orga-
nizowanym przez Akademię 
Techniczno-Humanistyczną 
XIX Beskidzkim Festiwalu 
Nauki i Sztuki.

Oficjalnie Festiwal został 
otwarty we wtorek 15 maja 
w Teatrze Polskim, gdzie stu-
denci ATH z koła teatralnego 
„Kurtyna” wystawili spektakl 
„Dom Bernardy Alba” Federica 
Garcii Lorki. Wykład inaugu-
racyjny, urozmaicony muzycz-
nymi akcentami, zaprezentował 
znany muzyk, kompozytor, wo-
kalista i promotor bluesa w Pol-
sce Ireneusz Dudek.

Już na terenie Akademii 
przeprowadzono Beskidzkie 
Dyktando. W tym roku o Pióro 
Prezydenta Miasta Bielska-Bia-
łej, tytuł Beskidzkiego Mistrza 
Ortografii i Puchar Rektora wal-
czono już po raz piąty, wzięło 
w nim udział ponad dwustu 
uczestników. Zaraz potem 
w wypełnionej po brzegi sali au-
dytoryjnej odbyła się dyskusja 
wybitnego językoznawcy prof. 

Jerzego Bralczyka z felietonistą 
Michałem Ogórkiem.

W środę i czwartek, młodzież 
szkół średnich oraz studenci sko-
rzystali z przygotowanych przez 
pracowników naukowych wykła-
dów, warsztatów i laboratoriów. 
Dla najmłodszych zorganizowano 
bloki zajęć w ramach Akademii 
Młodych Talentów i Akademii 
Młodych Wynalazców. Akcentem 
zamykającym Festiwal był werni-
saż wystawy malarstwa prof. To-
masza Milanowskiego. Podczas 
otwarcia wystawy wręczono na-
grody w konkursie „Żywa galeria” 
im. Franciszka Dzidy.

Poza Akademią Techniczno-
-Humanistyczną wydarzenia fe-
stiwalowe odbywały się w kilku 
miejscach regionu. M.in. w Żyw-
cu w Zespole Szkół Ekonomicz-
no-Gastronomicznych, gdzie 
z młodzieżą również spotkali 
się prof. Jerzy Bralczyk i redak-
tor Michał Ogórek. Cały festiwa-
lowy program obejmował około 
120 wydarzeń, prezentujących 
szeroką gamę tematów nauko-
wych i artystycznych. Z pro-
pozycji Festiwalu skorzystało 
blisko 3 tys. uczestników. (ATH)

KlaPKi dla gambii
Do końca czerwca w biel-

skiej Akademii Techniczno-
-Humanistycznej zbierane 
będą klapki dla dzieci z afry-
kańskiej Gambii.

Dzieci i młodzież już 
z ponad trzystu szkół, przed-
szkoli i innych placówek 
oświatowych, m.in. hufców, 
parafii, bibliotek, zgłosiło się, 
by zbierać nowe, plastikowe 
i dziecięce klapki. W ten 
sposób chcą pomóc swoim 
rówieśnikom z Afryki. Po 
raz pierwszy akcję przepro-
wadzono rok temu, zebrano 
wtedy 680 par klapków. Po 
tamtym sukcesie w tym roku 
organizatorzy spodziewają 
się kilku, a nawet kilkunastu 
tysięcy par klapków.

Kulminacyjnym punktem 
tegorocznego zbierania jest 
dwudniowa „Klapkomania” 
na terenie Akademii Tech-
niczno-Humanistycznej, czyli 
edukacyjne spotkanie dzieci 
i młodzieży, będących Am-
basadorami Akcji. Wtedy to 
uczestnicy zbierania klapków 
mają okazję usłyszeć i do-
wiedzieć się o kulisach akcji 
rozdawania klapków w Afry-
ce, jak również wziąć udział 
w wielkim malowaniu mapy 

Afryki na uczelnianym par-
kingu. Ponadto Klapkomanii 
towarzyszy szereg prelek-
cji popularno-naukowych, 
zarówno w ujęciu techno-
logicznym, czyli o tym, dla-
czego klapki nie toną i jak 
są wytwarzane, jak i w uję-
ciu literackim, czyli np. po-
przez analizę motywu butów 
w literaturze. Dwudniowe 
wspólne spotkanie kończą 
konkursy geograficzno-po-
dróżnicze z cennymi nagro-
dami ufundowanymi przez 
partnerów akcji.

Warto dodać, że już od 
początku lipca wszystkie 
klapki będą liczone, segrego-
wane i pakowane do worków 
przez studentów bielskiej 
Akademii. Następnie dro-
gą morską dotrą do portu 
w Gambii. W tym samym 
czasie dotrze tam trójka stu-
dentów z opiekunem, by już 
na miejscu rozdawać klapki 
afrykańskim dzieciom.

W i ę c e j  i n f o r m a c j i 
o samym przebiegu tego 
niecodziennego wydarzenia 
można uzyskać na stronie 
internetowej www.klapki-
dlagambii.pl oraz na popu-
larnym fanpage FB. (MK)

Prof. Jerzy Bralczyk i redaktor Michał Ogórek zapełnili salę ATH po brzegi.

ProF.  

Jarosław JaNicKi,
rektor ATH:

Co roku Festiwal Nauki i Sztuki 
przyciąga wiele młodych osób, 
ciekawych świata i chętnych, aby 
się o nim czegoś wartościowego 
dowiedzieć. To oczywiście nie 
należy do głównej dziedziny 

działalności uczelni, ale zawsze 
bardzo starannie się do tego 
wydarzenia przygotowujemy, 
zapraszamy przeróżnych partne-
rów i, nie ukrywam, że cieszymy 
na to święto.
Z naszej strony każdego roku w 
organizację angażują się dzie-
siątki pracowników naukowych 
i wykładowców, dla których 
przygotowanie festiwalowej 
prezentacji stanowi wyzwanie 
– jak w sposób zrozumiały dla 
osób w każdym wieku wyjaśnić 
skomplikowane często zagadnie-
nia naukowe. Stale wzrastająca 
frekwencja festiwalowa daje 
nam satysfakcję, że nasze wysiłki 
nie idą na marne. To także do-
wód na to, jak ważną rolę pełni 
Akademia w życiu społecznym 
całego regionu.
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Marek Bogusz na kolejną kadencję

PODBESKIDZIE PO ZJEŹDZIE

W piątek 15 czerwca w Bielsku-Białej od-
było się sprawozdawczo-wyborcze Walne Ze-
branie Delegatów NSZZ „Solidarność” Regionu 
Podbeskidzie. W najważniejszym głosowaniu 
nie było sensacji: 55-letni Marek Bogusz został 
wybrany na szefa regionu na kolejną kadencję. 

Zjazdowe obrady poprzedzone zostały mszą 
św. w hałcnowskiej bazylice Matki Bożej Bole-
snej, którą dla związkowych delegatów odprawił 
diecezjalny duszpasterz ludzi pracy ks. prałat 
Józef Oleszko. W obradach wzięło udział 134 
delegatów, reprezentujących ponad 17,2 tys. 
związkowców, skupionych w 147 organizacjach 
zakładowych „Solidarności” na Podbeskidziu. 
W ciągu minionej kadencji w tym regionie przy-
było blisko 1300 członków związku i to Marek 
Bogusz uznał za największy sukces ostatnich 
czterech lat. – Będziemy się liczyć tylko wte-
dy, gdy będziemy silni, silni merytorycznie i li-
czebnie! – mówił szef Podbeskidzia składając 
sprawozdanie z kończącej się kadencji. Dele-
gaci wysoko ocenili czteroletnią pracę Zarządu 
Regionu, bo sprawozdanie z działalności ZR 
zostało przyjęte jednogłośnie. Podobnie było 
z przyjęciem raportu z czteroletniej działalno-
ści kontrolnej Regionalnej Komisji Rewizyjnej.

Kolejnym dowodem na wysoką ocenę do-
tychczasowej pracy szefa Zarządu Regionu był 
fakt, że nie miał on kontrkandydata w walce 
o przewodniczenie Podbeskidziu w kolejnej ka-
dencji, a przeciwko niemu zagłosowało zaled-
wie siedmiu delegatów! – Otrzymałem większe 
poparcie, niż to było cztery lata temu. To jest 
dla mnie wyróżnienie, ale też zobowiązanie – 
stwierdził Marek Bogusz, dziękując za wybór. 
W swym wystąpieniu podkreślił, że prioryte-
tem w nowej kadencji będzie nadal promocja 
związku, zwiększenie jego liczebności, a także 
wzmocnienie „usługowej” roli Regionu Pod-
beskidzie wobec zakładowych organizacji 
związkowych i szeregowych członków „Soli-
darności”, przede wszystkim ekspercka pomoc 
prawna, organizacja szkoleń, wsparcie w ne-
gocjacjach.

Uczestnicy WZD wybrali też 34-osobowy 
Zarząd Regionu oraz 7-osobową Regionalną 

Komisję Rewizyjną i tylu samo delegatów na 
krajowy zjazd „Solidarności”. Efektem wielo-
godzinnych obrad jest też blisko 20 stanowisk 
i uchwał, w tym najważniejszej – uchwały pro-
gramowej na lata 2018-2022. Zapisano w niej 
podstawowe cele i zadania „Solidarności” na 
najbliższe lata – to przede wszystkim obrona 
praw pracowniczych i miejsc pracy, dążenie do 
godziwego wynagradzania za pracę, uczestni-
czenie w tworzeniu bezpiecznej i godnej pracy, 
a także – o czym mówił w swym wystąpieniu 
Marek Bogusz – rozwój, promocja i usługo-
wość związku.

Jeszcze w trakcie obrad ukonstytuowały się 
władze Regionalnej Komisji Rewizyjnej – jej 
przewodniczącym został Jan Pezda ze spółki 
Belos PLP, a zastępcą Ewa Płonka z Celmy-
-Indukty. Z kolei prezydium Zarządu Regionu 
wybrane zostanie na inauguracyjnym posiedze-
niu, które zaplanowano na piątek 29 czerwca.

Na stronie internetowej podbeskidzkiej 
„Solidarności” (www.solidarnosc.org.pl/
bbial) znaleźć można więcej informacji 
o obradach, nazwiska nowo wybranych 
członków Zarządu Regionu Podbeskidzie 
i Regionalnej Komisji Rewizyjnej, a także 
teksty zjazdowych uchwał i stanowisk.
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W obradach Walnego Zebrania Delegatów podbeskidzkiej „Solidarności” uczestniczyło 134 związkowców z całego 
regionu.

Marek Bogusz został wybrany przewodniczącym Re-
gionu Podbeskidzie na kolejną, czteroletnią kadencję.

JaKa Płaca miNimalNa?
Płaca minimalna na poziomie 2278 zł, 12-pro-
centowy wzrost wynagrodzeń w budżetówce 
i o 300 zł więcej na fundusz socjalny – takie są 
główne postulaty „Solidarności” wobec nowej 
ustawy budżetowej. Określiła je obradująca 
19 i 20 czerwca w Zakopanem Komisja Kra-
jowa NSZZ „Solidarność”.

Podczas obrad członkowie KK przyjęli sta-
nowisko w sprawie wynagrodzeń w państwowej 
sferze budżetowej, minimalnego wynagrodzenia 
za pracę oraz wysokości odpisów na zakładowy 
fundusz świadczeń socjalnych. Żądają w nim 
ustalenia średniorocznego wskaźnika wzrostu 
wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej 
na 2019 rok na poziomie nie mniejszym niż 12 
proc. – Taki wzrost to jedynie rekompensata 

wzrostu kosztów utrzymania, spowodowanych 
wzrostem inflacji – mówił podczas obrad Hen-
ryk Nakonieczny, członek Prezydium KK NSZZ 
Solidarność odpowiedzialny za dialog i nego-
cjacje w Radzie Dialogu Społecznego.

W przyjętym stanowisku związkowcy żądają 
też 8,5-procentowego wzrostu płacy minimalnej 
(co stanowi kwotę 2278 zł) oraz odmrożenia 
kwoty naliczania funduszu socjalnego, co dało-
by wzrost tego funduszu o ok. 300 zł na jedne-
go pracownika. Członkowie Komisji Krajowej 
upoważnili Prezydium KK do opracowania sce-
nariuszy działań w razie niespełnienia tych po-
stulatów. Solidarność nie wyklucza protestów. 
Przypomnijmy, że zaproponowana przez stronę 
rządową wysokość minimalnego wynagrodzenia 
za pracę w 2019 roku to kwota 2220 zł.

Więcej na stronie: 
 www.solidarnosc.org.pl/bbial.

PiłKarze aluProFu NaJlePsi!
Tradycyjny doroczny turniej piłki noż-

nej podbeskidzkiej „Solidarności” odbył się 
tym razem 2 czerwca na boisku Pod Wałką 
w Cieszynie. Wzięło w nim udział 15 drużyn, 
wystawionych przez zakładowe organizacje 
naszego związku z całego Podbeskidzia. Łącz-
nie blisko dwustu piłkarzy walczyło o Puchar 
Przewodniczącego Zarządu Regionu. Osta-
tecznie trafił on do reprezentacji „Solidar-
ności” z bielskiej spółki Aluprof.

Mecze cieszyńskiego turnieju rozegrane zosta-
ły przy wyjątkowo zmiennej pogodzie – zaczęły 
się w duchocie i upale, a skończyły w ulewnym 
deszczu. Swe piłkarskie reprezentacje wystawi-
ły zakładowe komisje „Solidarności” z bielskich 
spółek Grammer, GE Power Controls, Celma-In-
dukta, Nemak i Aluprof oraz Miejskiego Zakładu 
Komunikacyjnego w Bielsku-Białej, Przedsię-
biorstwa Górniczego Silesia w Czechowicach-
-Dziedzicach, spółki Metalpol z Węgierskiej 

Górki, dwóch żywieckich zakładów Hutchinson 
oraz reprezentantów Cieszyna –  spółki PPG Po-
lifarb i Zakładu Gospodarki Komunalnej.

W finale spotkały się drużyny dwóch biel-
skich spółek: Aluprof i Grammer. Wygrali ci 
pierwsi stosunkiem bramek 2:1. Takim samym 
wynikiem zakończył się mecz o trzecie miejsce, 
w którym spotkały się zespoły z PPG Polifarb 
i Celma-Indukta. Tak więc po Puchar Prze-
wodniczącego Zarządu Regionu Podbeskidzie 
sięgnęli piłkarze ze spółki Aluprof, a kolejne 
miejsca zajęli związkowcy ze spółek Grammer, 
Polifarb i Celma-Indukta. Z kolei najlepszym 
strzelcem turnieju został uznany Sebastian Mro-
wiec z żywieckiego Hutchinsona.

Puchary dla zwycięzców wręczali przewod-
niczący Zarządu Regionu Marek Bogusz, szef 
cieszyńskiego oddziału „S” (i równocześnie 
główny organizator rozgrywek) Michał Marek 
oraz gość specjalny turnieju – burmistrz Cieszy-
na Ryszard Macura.

zmarła  
Jadwiga gołdyNia
Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wia-
domość o śmierci Jadwigi Gołdyni 
z Oświęcimia, działaczki małopolskiej 
i podbeskidzkiej „Solidarności” (była 
m.in. skarbnikiem podbeskidzkiej „S” 
w latach 1992-95), represjonowanej  
w stanie wojennym. Zmarła 15 czerwca 
2018 r. w wieku 81 lat.

Jadwiga Gołdynia urodziła się w 1937 r. 
we Lwowie. Jako dziecko została wraz z ro-
dziną zesłana do Kazachstanu, po wojnie jej 
rodzina zamieszkała w Oświęcimiu. W latach 
1960-1998 Jadwiga pracowała w Zakładach 
Chemicznych „Oświęcim” w Oświęcimiu 
(później Firma Chemiczna Dwory S.A, 
obecnie spółka Synthos). Tam też w 1980 
r. zaangażowała się w organizację i działal-
ność „Solidarności”. Była we władzach tego 
związku zawodowego w ZChO, redagowała 
też niezależny biuletyn „Solidarności”, zaty-
tułowany „Ozon”.

Tuż po wprowadzeniu stanu wojennego 
była współorganizatorką wiecu protestacyj-
nego na terenie kombinatu, za co 14 grudnia 
1981 r. została zatrzymana przez funkcjo-
nariuszy Służby Bezpieczeństwa, a dwa dni 
później internowana. Trafiła do tymczaso-
wego obozu dla internowanych  kobiet, urzą-
dzonego na terenie więzienia w Cieszynie. 
Tydzień później decyzję o internowaniu 
zmieniono na areszt tymczasowy. Zwolnio-
na została 14 stycznia 1982 r., po uniewinnie-

niu przez sąd jej i pozostałych aresztowanych 
działaczy „Solidarności” z ZChO. 

Po wyjściu na wolność była kolporterką 
wydawnictw podziemnych z regionów Mało-
polska i Podbeskidzie, drukarzem ulotek. Za 
swą działalność była wielokrotnie zatrzymy-
wana, przesłuchiwana, a w jej domu przepro-
wadzano rewizje. Trzeba dodać, że w czasie 
stanu wojennego represje władz dotknęły 
także jej dwóch synów, Grzegorza i Janusza.

W 1989 r. zaangażowała się w ponowną 
organizację „Solidarności” w ZChO, przez 
3 lata była też skarbnikiem w Zarządzie Re-
gionu Podbeskidzie. Od 1998 r. była na eme-
ryturze.

W 2005 r. Jadwiga Gołdynia została uho-
norowana tytułem „Zasłużona dla podbe-
skidzkiej Solidarności”, a w ubiegłym roku 
za swą niepodległościową działalność została 
odznaczona Krzyżem Wolności i Solidarno-
ści oraz Krzyżem Oficerskim Orderu Odro-
dzenia Polski.
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z Prac PoselsKich

z gratulacJami dla taleNtów
W Szkole Mistrzostwa Spor-
towego Szczyrk z siedzibą 
w Buczkowicach uroczyście 
podsumowano miniony sezon 
i kolejny rok szkolny. Przy tej 
okazji sukcesów zawodnikom 
pogratulował angażujący się 
w życie sportowe w regionie 
poseł Jacek Falfus.

– Szkoła może być dumna 
ze swoich wychowanków. Ta 
młodzież osiąganymi wyni-
kami, będącymi następstwem 
solidnych i mądrze wykony-
wanych treningów, potwierdza 
już duże umiejętności – mówi 
poseł Prawa i Sprawiedliwo-
ści Jacek Falfus, który wraz 
z prezesem Polskiego Związku 
Narciarskiego Apoloniuszem 
Tajnerem miał okazję wręczyć 
wyróżnienia części z nagrodzo-
nych sportowców.

Jak podkreśla wiceprze-
wodniczący Sejmowej Komi-
sji Kultury Fizycznej, Sportu 
i Turystyki, Szkoła Mistrzo-
stwa Sportowego, stacjonują-
ca obecnie w Buczkowicach, 
spełnia swoją rolę i z powodze-
niem kształci kolejne pokole-
nia zawodników. Potwierdza 
to słuszność utworzenia i uru-

chomienia placówki tego typu, 
począwszy od roku szkolnego 
1999/2000, gdy Jacek Fal-
fus pełnił obowiązki starosty 
powiatu bielskiego. Szkoła 
średnia niepubliczna miała na 
starcie działalności uprawnie-
nia szkoły publicznej, przygo-
towując młodzież do egzaminu 
dojrzałości oraz późniejszego 
podjęcia studiów wyższych. 
Nauka podopiecznych placów-
ki odbywała się w budynku 
Zespołu Szkoły Podstawowej 
i Gimnazjum nr 1 w Szczyr-

ku, a internat znajdował się 
w hotelu Harnaś Centralnego 
Ośrodka Sportu w Szczyrku, 
tam także umiejscowiono sie-
dzibę dyrekcji i administracji. 
Szkolenie sportowe realizo-
wano natomiast w kilku dys-
cyplinach – biegach i skokach 
narciarskich, kombinacji nor-
weskiej, konkurencjach al-
pejskich, snowboardzie oraz 
saneczkarstwie na torach na-
turalnych.

Szkoła w miarę upływu 
lat się rozwijała, rozpoczę-

to w niej naukę na poziomie 
gimnazjalnym, dzięki czemu 
sportowcy szybciej obejmo-
wani byli profesjonalnym 
szkoleniem. Od 1 września 
2011 r. gimnazjum i liceum 
stały się szkołami podle-
głymi w całości Starostwu 
Powiatowemu w Bielsku-
-Białej, kontynuując funk-
cjonowanie w budynkach 
po Schronisku Młodzieżo-
wym w Buczkowicach, do 
których edukacja przeniosła 
się w 2006 r.

Zdaniem posła Falfusa klu-
czowe dla jej systematyczne-
go rozwoju było inwestowanie 
w bazę sportową. W Szczyrku 
powstał przede wszystkim li-
czący trzy obiekty kompleks 
skoczni narciarskich, który 
niebawem może wzbogacić 
się o kolejne dwie mniejsze 
skocznie. – Byłaby to świetna 
wiadomość z czysto szkole-
niowego punktu widzenia, bo 
zainteresowanie dzieci upra-
wianiem skoków narciarskich 
wciąż jest duże. Nasza kuźnia 
talentów, za jaką uznajemy 
Szkołę Mistrzostwa Sportowe-
go, też oczywiście na tym sko-
rzysta – zaznacza poseł Prawa 
i Sprawiedliwości.

Dodaje, że inwestor, czy-
li Centralny Ośrodek Sportu, 
pracuje obecnie nad przygoto-
waniem projektu rozbudowy 
skoczni, podobnie rzecz ma się 
z modernizacją stadionu, któ-
ry służy zarówno sportowcom 
przybywającym do Szczyrku, 
jak i uczniom. Z kolei infra-
struktura dla narciarstwa alpej-
skiego już w nadchodzącym 
sezonie zimowym jeszcze się 
polepszy. COS-OPO w Szczyr-
ku otrzymał blisko 1,4 mln zł 
ze środków Ministerstwa Spor-
tu i Turystyki na przebudowę 
instalacji naśnieżania oraz 

pompowni wody na trasach 
na Skrzycznem.

Jacek Falfus przypomi-
na, że trwają aktualnie prace 
związane z planowaniem prze-
strzennym tras biegowych na 
Kubalonce, zlokalizowanych 
w Wiśle i Istebnej, które mają 
zostać w nieodległej przyszło-
ści gruntownie przebudowane. 
– To inwestycja, do której pod-
chodzimy priorytetowo, doce-
niając jej wagę dla rozwoju 
sportów biegowych w regio-
nie do tego idealnie przezna-
czonym – mówi poseł.

Inne z ważnych zadań in-
westycyjnych jest obecnie re-
alizowane na przyszkolnym 
terenie w Buczkowicach. Po-
wstaje tu pełnowymiarowa 
hala sportowa z niezbędnym 
zapleczem na potrzeby pod-
opiecznych SMS Szczyrk. 
Przy zaangażowaniu posła 
PiS inwestycja uzyskała bli-
sko 70-procentowe dofinan-
sowanie ministerialne. – Stan 
zaawansowania prac jest bar-
dzo optymistyczny. Termin 
zakończenia wyznaczony na 
wrzesień przyszłego roku bę-
dzie zapewne dotrzymany 
i wreszcie istotny problem dla 
realizacji optymalnego planu 
treningowego zostanie rozwią-
zany – kończy poseł Falfus. (R)

Poseł Jacek Falfus na zakończenie roku szkolnego pogratulował młodym sportowcom doskonałych wyników.
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11 października 1998 r. mieszkańcy powiatu 
bielskiego po raz pierwszy wybrali 50 radnych 
Rady Powiatu Bielskiego. Pierwsza sesja od-
była się 3 listopada, przewodniczącym wy-
brany został Zygmunt Mizera, a starostą biel-
skim Jacek Falfus. W związku z uzyskaniem 
w październiku 2000 r. mandatu poselskiego 
przez Jacka Falfusa, Rada Powiatu dokonała 
zmian personalnych. Przewodniczącym zo-
stał Roman Migdał, który pełnił tę funkcję 
do końca IV kadencji, zaś starostą Zygmunt 
Mizera. Rada Powiatu II kadencji obradowała 
już w znacznie zmniejszonym składzie, tzn. 
27-osobowym. Starostą został wówczas An-
drzej Płonka, który sprawuje ten urząd do 
dzisiaj. Przewodniczącym Rady Powiatu V ka-
dencji jest Jan Borowski. W ciągu 20 lat Rada 
Powiatu obradowała łącznie na 278 sesjach, 
podejmując 1898 uchwał.

Po pierwszych wyborach w listopadzie 1998 
r. w budynku byłego Urzędu Wojewódzkiego 
w Bielsku-Białej przy ul. Piastowskiej Sta-
rostwo Powiatowe zajmowało dwa pokoje. 
Dopiero 28 sierpnia 2001 r. powiat stał się 
właścicielem budynku. Dziś jest on odnowio-
ny i ocieplony, wyposażony w pompę ciepła 
i baterie fotowoltaiczne oraz system grzew-
czo-chłodzący, zwiększający komfort obsługi 
mieszkańców.

Pierwszy budżet Powiatu Bielskiego wynosił 
34,6 mln zł. W tym roku zaplanowano jego 
wielkość na ponad 150 mln zł, a zamierzone 
inwestycje na rekordowe ponad 62 mln zł. 
Do 2018 r. ze źródeł zewnętrznych pozyskano 
dofinasowanie w wysokości blisko 113 mln zł.

1 stycznia 1999 r. drogi wojewódzkie, prze-
biegające przez teren powiatu bielskiego 
ziemskiego, stały się drogami powiatowy-
mi. Powiat przejął wówczas 334 km dróg oraz 
66 obiektów mostowych. Obecnie zarządza 
siecią drogową o długości 305,4 km oraz 65 
obiektami mostowymi, bowiem część dróg 
powiatowych przejęły gminy. W 1999 r. sub-
wencja drogowa wyniosła 3,522 mln zł. Po 
2009 r. nastąpił znaczący wzrost nakładów na 
inwestycje drogowe, co pozwoliło poprawić 
stan techniczny dróg o łącznej długości ok. 
147 km, 19 obiektów mostowych, 11 prze-
pustów, 2 wiaduktów kolejowych. W 2017 r. 
na drogi wydano 27,7 mln zł, zaś na ten rok 
zaplanowano 52,84 mln zł.

Powiat przejął 6 jednostek służby zdrowia. 
Łącznie na pomoc finansową udzieloną w 
różnych formach wyasygnowano na nie z 
budżetu powiatu około 20 mln zł. Dziś w 
swoich zasobach powiat ma 3 placówki służby 
zdrowia: Szpital Pediatryczny, Specjalistyczny 

Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej oraz 
Bielskie Pogotowie Ratunkowe.

Przed 20 laty powiat zamieszkiwało niespeł-
na 141 tys. mieszkańców, dzisiaj zaś ponad 
162 tys. W 2017 r. w całej Polsce zostało 
wydanych 89.888 pozwoleń na budowę do-
mów mieszkalnych, średnio na jeden powiat 
przypada więc 236 pozwoleń, gdy w powiecie 
bielskim jest to 643 – prawie 3 razy więcej.

Z inicjatywy starosty Andrzeja Płonki powstał 
Bielski Park Technologiczny Lotnictwa, Przed-
siębiorczości i Innowacji w Kaniowie. Na tę 
inwestycję pozyskano środki zewnętrzne, 
głównie unijne, ok. 50 mln zł. Przedsiębior-
cy zainwestowali w tym miejscu około 260 
mln zł. Do końca bieżącego roku na lotnisku 
zostanie rozbudowany pas startowy do dłu-
gości 1050 m.

O pozycji Powiatu Bielskiego w Polsce świad-
czy zajmowanie wysokich miejsc w rankingu 
Związku Powiatów Polskich. Za ubiegły rok na 
314 powiatów zajmował 8. miejsce.

Oprac. na podstawie przemówienia 
przewodniczącego Rady Powiatu 

Bielskiego Jana Borowskiego.

KuliNarNe dziedzictwo
Podczas Przeglądu Potraw Regionalnych „Kulinarne Dziedzictwo Powiatu Bielskiego”, 
jaki towarzyszył tegorocznym Dniom Powiatu Bielskiego w Porąbce, zaprezentowało się 35 
Kół Gospodyń Wiejskich. Jak zwykle ten punkt święta cieszył się ogromnym powodzeniem 
wśród uczestników. Komisja Konkursowa postanowiła przyznać statuetki za najbardziej 
tradycyjne potrawy.

powiat bielski

aNdrzeJ PłoNKa,
starosta bielski:

Obchodzony w tym roku jubileusz 
20-lecia powołania powiatów ma 
szczególne znaczenie. Pierwszy raz 
w historii naszego kraju tej struk-
turze organizacji społeczeństwa 
nadano charakter samorządowy, 
tzn. wszyscy obywatele mają 
wpływ na to, jak się żyje na danym 
fragmencie Rzeczypospolitej. I pa-
trząc na to, co udało się dokonać 
tylko w Powiecie Bielskim, widać, 
że te jednostki terytorialne świet-
nie spełniają swoje zadania.
Ciągle jest wiele spraw do zała-
twienia, ale łatwo dostrzec, że 
przez zaledwie dwie dekady dia-
metralnie poprawił się stan głów-
nych dróg, łączących poszczególne 
miejscowości w naszym regionie. 
Szpitalnictwo, administrowane 
przez jednostki powiatowe, sta-
nęło na wysokim poziomie, mimo 
tego, że ciągle zmieniają się 
warunki funkcjonowania służby 
zdrowia. Podobnie rzecz dotyczy 
szkolnictwa ponadpodstawowego, 
również w gestii powiatów – po-
mimo kolejnych reform i zagrożeń 
zewnętrznych, jak niż demograficz-

ny, udało się wszystkie nasze szkoły 
doprowadzić do takiego stanu, w 
których uczniowie mogą się uczyć 
w warunkach godnych i sprzyjają-
cych wszechstronnemu rozwojowi.
Jestem przekonany, że gdyby 
nie troska samorządów powiato-
wych – zarządów powiatów i rad 
powiatów – każda z tych dziedzin 
cierpiałaby z braku odpowiednie-
go wsparcia, tak finansowego, jak 
i organizacyjnego. A przecież to 
tylko wycinek tego, czym powiaty 
się zajmują, żeby wymienić choć-
by regulacje geodezyjną, urbani-
styczną, czy budowlaną, sprawy 
obywatelskie, jak wydawanie 
praw jazdy i rejestrację pojazdów 
oraz wiele innych. Choć to zadania 
o charakterze administracyjnym, 
bez właściwego nadzoru ze strony 
obywateli poprzez ich przedstawi-
cieli w radach powiatów, działały-
by dużo gorzej.
Przyjmując gratulację, podkreśla-
łem, że sukces powiatów to zasługa 
nie tylko starostów, członków zarzą-
dów powiatów i rad powiatów, ale 
też współpracujących z nami samo-
rządów gminnych, a nade wszystko 
samych obywateli. Dziękuję wszyst-
kim za to wsparcie.

dwie deKady samorządu
W sobotę 16 czerwca uroczyście obchodzono jubileusz 20-lecia Powiatu Bielskiego.

Uroczystość w Teatrze Pol-
skim w Bielsku-Białej zgroma-
dziła licznych gości – wójtów 
i burmistrzów Ziemi Bielskiej, 
pracowników samorządowych, 
posłów i przedstawicieli władz 
administracyjnych, organiza-
cji, stowarzyszeń. Gościem 
był także prezes Związku 

Powiatów Polskich Ludwik 
Węgrzyn, zarazem starosta 
bocheński, który wręczył sta-
roście bielskiemu Andrzejowi 
Płonce prestiżową honorową 
statuetkę ZPP wraz z tytułem 
„Starosta 20-lecia” za zasługi 
i dokonania dla samorządu po-
wiatowego.

O dokonaniach powia-
tu bielskiego w przeciągu 
dwóch dekad mówił prze-
wodniczący Rady Powia-
tu Jan Borowski, razem ze 
starostą Andrzejem Płonką 
wręczyli blisko 200 oko-
licznościowych medali jako 
podziękowanie dla osób za-

służonych dla powiatu biel-
skiego.

Po wystąpieniach zapro-
szonych gości uczestnicy 
spotkania mieli okazję zo-
baczyć spektakl muzyczny 
„ABBA” w wykonaniu akto-
rów Teatru Polskiego w Biel-
sku-Białej. (SP)

Starosta Andrzej Płonka i przewodniczący Rady Powiatu Jan Borowski 
wręczyli okolicznościowe medale osobom zasłużonym dla samorządu 
powiatowego.
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W kategorii zup – KGW Janowice 
za orzeźwiający żurek na 
maślance.

W kategorii danie główne – 
KGW Kobiernice za półmisek 
weselny z kurą z rosołu, bitkami 
wołowymi w sosie własnym oraz 
potrawką z królika z młodymi 
ziemniakami, ćwikłą z chrzanem 
i kiszoną kapustą zasmażaną.

W kategorii produkt  
– KGW Bystra za dziczki z okrasą.

W kategorii ciasta i desery 
– KGW Bielowicko za kołocz 
weselny.

W kategorii nalewki i napoje 
– KGW Stara Wieś za nalewkę 
zdrowotną.

Powiat bielsKi w liczbach
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gmina bestwina

artur beNiowsKi,  
wójt gminy Bestwina:

Do termomodernizacji Zespo-
łu Szkolno-Przedszkolnego w 
Bestwince przywiązywaliśmy 
szczególną wagę. Realizacja in-
westycji była niezbędna z kilku 
względów: ekonomicznych – z 
racji dużych ubytków energii i 
wysokich kosztów utrzymania 
obiektu, społecznych – wobec 
potrzeb prowadzenia edukacji 
w komfortowych warunkach, 
oraz ekologicznych, związanych 
z emisją różnego rodzaju zanie-
czyszczeń, negatywnie wpły-
wających na stan środowiska 
naturalnego.
To kolejna z oświatowych inwe-
stycji w naszej gminie. Dyspo-
nujemy już teraz bardzo dobrą 
i wszechstronną infrastruk-
turą, którą na miarę potrzeb 
modernizujemy. Wpływ na to 
miała także wprowadzona nie 
tak dawno reforma oświaty, 
bo stanęliśmy choćby przed 
koniecznością odpowiedniego 
dostosowania szkolnych sal, 
czy budowy nowej przestrzeni 
sportowej w Janowicach.

szKoła JaK Nowa
Dobiegła końca termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w 

Bestwince. To jedna z największych w regionie termomodernizacyjnych 

inwestycji oświatowych.

Duży kompleks oświatowy 
od dłuższego czasu wymagał 
przeprowadzenia komplek-
sowych prac. Z jednej strony 
miały one zwiększyć efektyw-
ność energetyczną i pozwoli-
ły obniżyć koszty utrzymania, 
z drugiej zaś poprawić funk-
cjonalność obiektu. Istotne 
dla możliwości zrealizowania 
inwestycji stało się pozyskanie 
środków zewnętrznych, o które 
zabiegał wójt gminy Bestwina 
Artur Beniowski. 85 procent 
zadania pokryły pieniądze 
z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 

Śląskiego, resztę zabezpieczo-
no w budżecie gminy, łączny 
koszt inwestycji przekroczył 
5 mln zł.

W pierwszym etapie ter-
momodernizacji w Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym wy-
konywano głównie te prace, 
które nie powodowały uciąż-
liwości w równoczesnym pro-
wadzeniu zajęć lekcyjnych. 
Następnie wymieniono stolar-
kę okienną i drzwiową, docie-
plono dach, ściany zewnętrzne 
i fundamentowe, zmodernizo-
wano również instalację cen-
tralnego ogrzewania, kotłownię 

i wymieniono źródła ciepła. 
Co istotne, zadbano o moż-
liwość regulacji ogrzewania 
w poszczególnych częściach 
budynku – osobno w szko-
le podstawowej, przedszko-
lu oraz obiekcie sportowym 
– w zależności od potrzeb. 
Cały kompleksowo zmienia-
jący swoje oblicze budynek 
został także dostosowany do 
wymogów ppoż., a instalacja 
elektryczna do urządzeń mul-
timedialnych. Przy okazji tego 
zadania zagospodarowano już 
w dużej mierze teren wokół 
placówki. (MAN)

gmiNNe świętowaNie
Pierwszy raz w formule dwu-
dniowej mieszkańcy wszyst-
kich sołectw mieli okazję 
bawić się podczas Dni Gmi-
ny Bestwina.

W sobotę 16 czerwca na 
estradzie zaprezentowała się 
tańcząca grupa Gminnego 
Ośrodka Kultury w Bestwi-
nie, z koncertem wystąpiła ob-
chodząca w tym roku 20-lecie 
działalności artystycznej Or-
kiestra Dęta Gminy Bestwina 
z siedzibą w Kaniowie. Poja-
wiły się także śląskie szlagiery 
muzyczne w wykonaniu grupy 
„Kiersi” z Radzionkowa. Pu-

bliczność do wspólnej zabawy 
nakłoniły rytmy disco polo, 
o które zadbały zespoły „Kor-
dian” oraz „Puls Music”. Jed-

nostki strażackie z Bestwiny 
i Janowic wspólnie z Bielskim 
Pogotowiem Ratunkowym 
przygotowały pokaz ratownic-
twa technicznego, medycznego 
i gaszenia ognia. Przy okazji 
festynu strażacy z OSP Janowi-
ce zbierali również pieniądze 
na nowy wóz.

Drugi dzień gminnego 
świętowania przewidziano na 
poznawanie ludowych strojów, 
tradycyjnych instrumentów 
i melodii. Podczas wydarze-
nia „VI Laski uOzgraj” prym 
wiódł Regionalny Zespół Pie-
śni i Tańca „Bestwina” oraz 
jego dziecięca sekcja „Mała 

Bestwina”. Swoim kunsztem 
podzieliły się z widzami zespo-
ły „Kotlina” z Osieka, „Mała 
Brenna” i „Rożnowska Doli-
na” z Rożnowa. Zwieńczeniem 
udanej niedzieli stał się koncert 
grupy „Ramadaj” ze Szczyrku 
i pokaz ogni sztucznych roz-
świetlających niebo nad tere-
nami rekreacyjnymi.

Imprezą towarzyszącą był 
sportowy piknik rodzinny 
na stadionie LKS Bestwina, 
w trakcie którego młodzi pił-
karze rozgrywali mecze pomię-
dzy sobą oraz z rodzicami. Nie 

zabrakło atrakcji dla dzieci, 
które korzystać mogły z tram-

polin, czy dmuchanych zam-
ków. (R)

straŻacy w ścisłeJ czołówce

Pięcioosobowa drużyna 
pod szyldem Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej w Kaniowie z do-
brym skutkiem wystartowała 
w XII Mistrzostwach Polski 
Strażaków-Ochotników.

Od 15 do 17 czerwca 
strażacka rywalizacja jedno-
stek z całej Polski odbywała 
się na Jeziorze Licheńskim 
w gminie Ślesin koło Koni-
na. Uczestnikom zawodów 
przyszło mierzyć się w sied-
miu konkurencjach takich, 
jak rzuty ratownicze kołem 
i rzutką, wyścig łodzi wio-
słowych, holowanie łodzi 
wiosłowej łodzią motorową, 
podejmowanie zagrożone-
go przez powódź przy uży-
ciu łodzi motorowej i osoby 
tonącej z wody do łodzi 
wiosłowej oraz slalom ło-
dzi motorowych.

Drużynę OSP Kaniów 
reprezentowali w mistrzo-
stwach Jacek Gruszka jako 
opiekun oraz Jarosław Bie-
roński, Szymon Misiek, 
Wojciech Janeczko i Marcin 

Kraus (strażak OSP Bestwin-
ka). Tym razem nie udało 
się zdobyć miejsca na po-
dium w klasyfikacji ogólnej, 
w której strażakom ochotni-
kom OSP Kaniów przypa-
dła 6. lokata, ale w ścisłej 
czołówce – odpowiednio na 
miejscach 2. i 3. – kaniowia-
nie zakończyli konkurencję 
slalomu oraz podejmowania 
tonącego do łodzi wiosłowej.

– Cieszymy się z tych 
wyników w bardzo wyczer-
pujących zawodach. Nasi 
druhowie podciągnęli się 
szczególnie w wiosłowaniu 
i jeszcze raz pokazali, że na-
leżą do ścisłej krajowej czo-
łówki – ocenił komendant 
gminny OSP Kaniów Grze-
gorz Owczarz. Patronat nad 
czerwcową imprezą objął 
m.in. Prezes Zarządu Głów-
nego Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych RP Wal-
demar Pawlak, zaś udział 
wzięły załogi dysponujące 
własnym sprzętem pływają-
cym. (RED/SL)
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gmina jasienica

rusza ProJeKt Kurortu
To następny krok milowy w rozwoju naszej gminy i regionu – mówił w piątek 25 maja wójt gminy 

Jasienica Janusz Pierzyna, uroczyście inaugurując realizację Projektu „Jasienicki Kurort Zamkowy”.

Uroczystość odbyła się na 
terenie przy Zamku w Grodź-
cu, gości witali dragoni, cere-
monialna drużyna strzelecka 
i orkiestra dęta z OSP Mazań-
cowice. Uczestnicy uroczy-
stości mieli okazję obejrzeć 
zamek, część historycznej 
kolekcji, zgromadzonej przez 
właściciela obiektu, a także 
przejechać się bryczką. Na 
ich cześć oddawano salwy 
z muszkietów i armat. Go-
ści przywitali wójt gminy 
Jasienica Janusz Pierzyna, 
a zarazem przewodniczący 
Rady Naukowo-Wykonaw-
czej Jasienickiego Kurortu 
Zamkowego, oraz wiceprze-
wodniczący Michał Bożek, 
właściciel zamku w Grodźcu 
i terenów, na których realizo-
wany będzie projekt.

Z okazji otwarcia Rada 
Naukowo-Wykonawcza Ku-
rortu uhonorowała osoby, 
które przyczyniły się do po-
wstania i wdrożenia projektu. 
Wójt Janusz Pierzyna wska-
zał, że w różny sposób i na 
różnych etapach wielu życz-
liwych ludzi wspierało pro-
jekt, od pierwszego pomysłu 

po gotową koncepcję: prezes 
PiS Jarosław Kaczyński, pre-
mier Mateusz Morawiecki, 
była premier, a obecnie wice-
premier Beata Szydło, Jerzy 
Kwieciński, Minister Inwe-
stycji i Rozwoju, Minister 
Kultury i Dziedzictwa Naro-

dowego Piotr Gliński, Sta-
nisław Szwed, grodźczanin, 
poseł i wiceminister rodzi-
ny, pracy i polityki społecz-
nej, a także Kazimierz Kujda, 
prezes Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej.

Od Jerzego Kwiecińskie-
go pochodziły Orły Wolno-
ści, honorowe statuetki dla 
osób, przyczyniających się 
do rozwoju Polski. Podczas 
uroczystości otrzymali je Ja-
nusz Pierzyna, Michał Bożek 
i Mariusz Baran. (UGJ)

ProJeKt „JasieNicKi Kurort zamKowy” 

W 2017 r. wójt gminy Jasienica 
Janusz Pierzyna rozpoczął stara-
nia, aby Projekt „Jasienickiego 
Kurortu Zamkowego” wpisać do 
projektu przygotowanego przez 
Rząd RP pilotażowego przedsię-
wzięcia narodowej Strategii na 
rzecz Odpowiedzialnego Rozwo-
ju. Projekt Kurortu jest częścią 
koncepcji Beskidzkiego Centrum 
Narciarstwa, będzie łączył ze sobą 
formy wypoczynku i promocji 

zdrowej turystyki z elementami 
historii, patriotyzmu oraz kształ-
towania postaw moralno-obywa-
telskich. Będzie również rozwijał 
swoją działalność w oparciu o 
współpracę międzynarodową w 
ramach Strategii Karpackiej.
Zgodnie z założeniami ma tu po-
wstać wiele obiektów i elemen-
tów infrastruktury rekreacyjnej, 
turystycznej i rehabilitacyjnej. 
Wśród nich będą ścieżki rowero-

we, biegowe, spacerowe, piesze i 
konne, także trasy do uprawiania 
narciarstwa biegowego i zjazdo-
wego. Trwają starania o pozy-
skanie pieniędzy na dokonanie 
odwiertów w poszukiwaniu wód 
geotermalnych, prawdopodob-
nie uda się więc w tym miejscu 
stworzyć cały ośrodek odnowy 
biologicznej, oparty na wodach 
solankowych. W realizacji zostaną 
wykorzystane zarówno istniejące 
obiekty historyczne, w tym Zamek 
w Grodźcu z unikatowymi zbiora-

mi muzealnymi i historycznymi 
obiektami, jak spichlerz, czwo-
raki, gorzelnia, a także enklawy 
przyrodnicze pogórza Beskidu 
Śląskiego. 
Częścią projektu będzie też cen-
trum konferencyjne oraz Dom 
Weterana im. Prezydenta Lecha 
Kaczyńskiego, otwarty przede 
wszystkim dla byłych żołnierzy 
polskich z całego świata. Jego 
uzupełnieniem stanie się ekspo-
zycja bogatej kolekcji historycznej 
grodzieckiego zamku.

więceJ Placów zabaw
W kolejnych sołectwach 
gminy Jasienica zakończono 
budowę placów zabaw z ele-
mentami siłowni zewnętrz-
nych. Przybyło też innych 
miejsc do rekreacji.

Oddane obecnie do użytku 
place zabaw powstały w Mię-
dzyrzeczu Górnym, Jasienicy, 
Iłownicy przy OSP, Wieszczę-
tach, Grodźcu i Międzyrzeczu 
Dolnym. Oprócz samych urzą-
dzeń do zabawy dla dzieci zo-
stały one wyposażone również 
w elementy siłowni zewnętrz-
nej. Natomiast w Iłownicy przy 

szkole i w Bierach istniejące 
place zabaw zostały zmoderni-
zowane i doposażone w urzą-
dzenia takiej siłowni.

Na inwestycje wójt gminy 
Jasienica Janusz Pierzyna po-
zyskał dofinansowanie z fun-
duszy zewnętrznych, m.in. 
ze środków Europejskiego 
Funduszu Morskiego i Ry-
backiego – ponad 274 tys. zł 
oraz z Europejskiego Fundu-
szu Rolnego na rzecz Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich – 298 
tys. zł. To kolejne place zabaw 
wybudowane i zmodernizowa-
ne w ostatnich latach, obecnie 

we wszystkich sołectwach jest 
ich 23. Jak wyjaśnia wójt, za-
leżało mu, aby wszyscy miesz-
kańcy gminy mieli dostęp do 
miejsc odpoczynku i rekreacji, 
w których członkowie rodziny 
w każdym wieku znajdą prze-
strzeń do odpowiedniej dla sie-
bie aktywności fizycznej.

Odpoczynkowi dla ca-
łych rodzin służyć mają także 
inne inwestycje. W komplek-
sie rekreacyjnym Drzewiarza, 
w rejonie wiaty i placu za-
baw, zbudowano utwardzoną 
ścieżkę brukową, wzdłuż któ-
rej stanęło 21 ławek. Miejsce 

wyposażono w oświetlenie 
parkowe. Całość wkrótce do-
pełnią tablice informacyjne, 
które nadadzą miejscu cha-
rakter edukacyjny. Tematem 
informacji będzie środowisko 
przyrodnicze regionu Śląska 
Cieszyńskiego, przede wszyst-
kim drzewa i ptaki. Dla tych 
ostatnich dodatkowo zostaną 
na drzewach zawieszone bud-
ki lęgowe.

Ostatnio rozpoczęto też mo-
dernizację skweru przy Urzę-
dzie Gminy. W tym miejscu 
stanęła konstrukcja z głazów 
granitowych, którą chłodzi 
fontanna leczniczej solanki, 
dostarczonej z pobliskiego 
Zabłocia w gminie Strumień. 
Usunięto część nadmiernie 

rozrosłych krzewów, w naj-
bliższych dniach na skwerze 
zostaną zasadzone nowe kwia-
ty i zieleń.

Miejsce dzięki zmianom 
w nasadzeniach zyskało wię-

cej przestrzeni. Staje się też co-
raz bardziej popularne wśród 
mieszkańców gminy, którzy 
z chęcią odpoczywają na no-
wych ławkach w pobliżu fon-
tanny. (UGJ)

W kompleksie rekreacyjnym Drzewiarza powstała nowa ścieżka z licznymi 
miejscami do odpoczynku.
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JaNusz PierzyNa,
wójt gminy Jasienica:

Uroczysta inauguracja projektu 
„Jasienickiego Kurortu Zamko-
wego” to początek tej ciężkiej 
pracy, jaka nas czeka w najbliż-
szych latach w gminie Jasienica 
nad stworzeniem ośrodka o 
charakterze turystycznym, wy-
poczynkowym, czy rehabilitacyj-
nym. Cieszę się, że dla naszego 
ambitnego pomysłu zyskaliśmy 
przychylność z wielu stron. To 
z całą pewnością dobrze roku-
je, ale potrzeba nieustannego 
wsparcia i zaangażowania wie-
lu instytucji, czy mieszkańców 
naszej gminy, bo zadań jest rze-
czywiście wiele.
Mamy już dobry przykład, że ta-
kie projekty w naszym środowisku 
dobrze się udają. Myślę oczywiście 
o Jasienickiej Niskoemisyjnej Stre-

fie Ekonomicznej, dzięki której w 
ciągu trzech lat jej funkcjonowa-
nia wielokrotnie odzyskaliśmy 
włożone w nią pieniądze. Kurort 
Zamkowy to kolejny milowy krok 
w historii rozwoju naszej gminy. 
Realizacja projektu przyniesie 
nowe miejsca pracy, rozwinie 
nową w naszej gminie działalność 
gospodarczą, rozwinie społeczną 
infrastrukturę.
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Gości witali dragoni i ceremonialna drużyna strzelecka.

Wójt Janusz Pierzyna wskazał, że wielu życzliwych ludzi wspierało
projekt, od pierwszego pomysłu po gotową koncepcję.
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hala dla mieszKańców
Niezwykle uroczyście wójt gminy Jaworze Radosław Ostałkiewicz powitał gości, którzy w piątek 15 

czerwca przybyli na otwarcie hali sportowej – pierwszego tego typu obiektu na terenie Jaworza.
Goście, m.in. podsekre-

tarz stanu w Ministerstwie 
Sportu i Turystyki Jan Wi-
dera, wiceprzewodniczą-
ca Sejmiku Województwa 
Śląskiego Sylwia Cieślar 
i wicewojewoda śląski Jan 
Chrząszcz, otrzymali oko-
licznościowe szaliki kibi-
ców. – To najpiękniejszy 
dzień mojego wójtowania 
– mówił podczas uroczysto-
ści Radosław Ostałkiewicz. 
Podziękował osobom szcze-
gólnie zaangażowanym w re-
alizację tej inwestycji, m.in. 
prezesowi Stowarzyszenia 
Integracyjnego Eurobeskidy 
Stanisławowi Handerkowi, 
który wspierał gminę w sta-
raniach o dofinansowanie.

Podczas otwarcia nie za-
brakło prezentacji sportowych 
talentów z Jaworza, m.in. mi-

strzyni karate Anny Kowal-
skiej, mistrzyni łucznictwa 
Zuzanny Grzymek, czy byłe-
go piłkarza ekstraklasy z TS 
Podbeskidzie Dariusza Koło-

dzieja. Swoje pozdrowienia 
przesłała Justyna Kaczkowska, 
mistrzyni świata w kolarstwie 
torowym oraz olimpijka z Rio 
de Janeiro.

Aplauz zapewniły dzie-
ci i młodzież z jaworzańskich 
szkół, one też wzięły udział 
w widowiskowym otwarciu 
i przecięciu wielu wstęg, ja-
kie dla biegnących młodych 
sportowców trzymali przybyli 
goście. O oprawę muzyczną za-
dbała Orkiestra Dęta Glorieta.

Bryła hali o wymiarach 44 
na 22 m została wkompono-
wana w architekturę sąsied-
nich budynków przy Szkole 
Podstawowej nr 2 i w pejzaż 
masywu pobliskiej Błatniej, 
świetnie widocznego z okien 
trybun. Powstała w półto-
ra roku. Jak wyjaśnia wójt, 
udało się tak pokierować pra-
cami, aby już w trakcie wa-
kacji dzieci i młodzież mogły 
z niej korzystać. To tzw. hala 
pełnowymiarowa, a więc bę-

dzie można w niej rozgrywać 
wszystkie mecze w najbardziej 
popularnych dyscyplinach, ta-
kich jak halowa piłka nożna, 
siatkówka, koszykówka, pił-
ka ręczna. Obiekt dostosowano 
w pełni do potrzeb osób nie-
pełnosprawnych. Na parterze 
oprócz sali sportowej z moż-
liwością podziału przestrzeni 
na sektory, jest także zaple-
cze szatniowe i sanitarne, po-

mieszczenia techniczne, sala 
ćwiczeń korekcyjnych oraz po-
mieszczenia magazynowe. Na 
piętrze znajduje się widownia.

Hala wraz z jej komplek-
sowym wyposażeniem kosz-
towała ok. 5 mln zł. Oprócz 
pieniędzy z budżetu Gminy 
wydatki zostały pokryte z Pro-
gramu Rozwoju Infrastruktury 
Sportowej Ministerstwa Sportu 
i Turystyki. (R)

gmina jaworze
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radosław  
ostałKiewicz,

wójt gminy Jaworze:

To prawdziwie wymarzona hala – 
przestronna, jasna, nowoczesna, 
a przede wszystkim dostosowana 
do naszych ciągle rosnących po-
trzeb. Dzień jej otwarcia uważam 
za najważniejszy w tej kadencji 
działalności naszego jaworzań-

skiego samorządu. Zbudowaliśmy 
halę, o której już teraz wiadomo, 
że będzie się z niej korzystać 
przez większość dnia. I dobrze, 
że jest takie zainteresowanie, bo 
ono świadczy o parciu ze strony 
naszych mieszkańców do sportu 
i do zdrowego stylu życia.
Co szczególnie cieszy, rozwiąza-
liśmy spory problem z brakiem 
miejsca do uprawiania wielu 
dyscyplin przez naszych najmłod-
szych obywateli. I tak naprawdę, to 
zwłaszcza im tę halę poświęcam, o 
nich, o ich rozwoju myślałem, gdy 
najpierw tworzyliśmy plany, potem 
staraliśmy się o zapewnienie finan-
sowania, w końcu także w trakcie 
budowy. Cieszę się, że mimo wiel-
kiego wysiłku finansowego, jaki na-
sza gmina musiała w związku z jej 
budową ponieść, zdecydowaliśmy 
się właśnie na taki obiekt.

czwarte wóJtowsKie laury
Wójt Jaworza Radosław Ostałkiewicz 
przyznał laury najmłodszym mieszkań-
com gminy.

Uroczystość wręczenia Wójtowskich 
Laurów najbardziej uzdolnionym dzieciom 
i młodzieży odbyła się już po raz czwarty 
na zakończenie roku szkolnego. – W ten 
sposób chcę docenić tych z naszych naj-
młodszych mieszkańców, którzy swoją 
pasją, zaangażowaniem i wytężoną pracą 
wykorzystują własne talenty do tego, aby 
coś osiągnąć w nauce, sporcie, działalno-
ści społecznej, czy artystycznej – wyjaśnia 
Radosław Ostałkiewicz.

Uroczystość odbyła się w nowej Sali 
„Pod Harendą” w Jaworzu. Laureatów 
i ich osiągnięcia prezentował sam wójt. 
W tym roku za osiągnięcia naukowe wójt 
docenił Tomasza Damka, Dominikę Żur, 
Konrada Kohuta, Patrycję Kulpę, Piotra 
Kubalę i Natalię Maruszczyk. Za osią-
gnięcia artystyczne laury otrzymali: Jan 
Głąbek, Hanna Chmielewska, Zuzanna 
Konior, Marta Mielczarek, Marta Trzcion-
ka, Agnieszka Antonik, Paula Kaczkowska 

i Filip Siatkowski. Z kolei za osiągnięcia 
sportowe: Maciej Lachowski, Julia Kucz-
mierczyk, Matylda Podolska, Jakub Ste-
kla, Sara Pierściecka, Martyna Pytlik, Jan 
Wójcik, Kamil Nowak, Anna Słomińska 
i Zuzanna Grzymek. Za zaangażowanie 
społeczne wójt laury przyznał Julii Garbas, 
Jakubowi Cempli, Krystianowi Rycakowi, 
Krzysztofowi Brychcemu i Zofii Solarz.

Po raz pierwszy Wójtowskie Laury 
zostały przyznane także najlepszym wy-

chowawcom. Statuetki w kategorii „Wy-
chowawca jako autorytet dla młodzieży” 
otrzymały Małgorzata Cholewik ze Szkoły 
Podstawowej nr 1 oraz Marzena Wajda-
-Parzyk z „dwójki”.

Dla uczestników gali dzieci ze Szko-
ły Podstawowej nr 1 wystawiły spektakl 
„Zielony Kapturek”, z kolei uczniowie 
„dwójki” przygotowali pokaz mody. Pod-
czas uroczystości wystąpił również zespół 
Red Snow. (R)

sto PiłeK NiePodległości
100 piłek na 100-lecie Nie-

podległości – to akcja, jaką 
zainaugurował wójt Jaworza 
Radosław Ostałkiewicz.

Jak wyjaśnia Radosław 
Ostałkiewicz, akcja ma na 
celu promowanie sportu 
i zdrowego stylu życia wśród 
Polaków, nie tylko miesz-
kańców Jaworza. – Roczni-
ca odzyskania niepodległości 
to dobra okazja, aby przypo-
mnieć, że służymy krajowi 
także dbając o własne zdro-
wie – wyjaśnia wójt.

Sto białych piłek ze zna-
kiem polskiej flagi i napi-
sem „100-lecie Odzyskania 
Niepodległości” trafi w róż-
ne miejsca. Pierwszą piłkę 
otrzymał ks. Jan Byrt, pro-
boszcz parafii ewangelickiej ze 
Szczyrku, który z okazji Mun-
dialu rozdaje dzieciom otrzy-
mane z różnych stron piłki.

Kolejnych 21 piłek – 
tyle, ile lat liczyła sobie 

odrodzona II Rzeczpospoli-
ta – trafiła losowo podczas 
uroczystego otwarcia hali 
sportowej. Kolejne 29 piłek 
– dla upamiętnienia okresu 
od odzyskania suwerenności 
w 1989 r. do dzisiaj – rozda-
no w trakcie meczu, kończą-
cego uroczystość otwarcia, 
trzy – na zakończenie sezo-
nu GKS Czarnych Jaworze, 
a następne cztery – na nie-
dzielnej Parafiadzie. – Do 
11 listopada zostało jeszcze 
trochę czasu, będą więc oka-
zje, aby rozdać kolejne piłki 
– mówi wójt.

Ostatnia, setna, trafi do 
najmłodszego uczestnika 
obchodów rocznicy odzy-
skania niepodległości 11 li-
stopada tego roku. – Będzie 
miał szansę obchodzić ko-
lejne okrągłe rocznice Nie-
podległości, przypominając 
o naszych piłkach – dodaje 
Radosław Ostałkiewicz. (R)
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gmina kozy

PrzedszKole otwarte
Od 7 czerwca znacząca większość dzieci z Kóz w wieku przedszkolnym uczęszcza już do nowego przedszkola.

Nowa placówka, będąca 
następstwem jednej z najwięk-
szych inwestycji ostatnich lat na 
terenie gminy Kozy, powstała 
przy ulicy Akacjowej. Przed-
szkole ma powierzchnię użyt-
kową 2140 mkw. Każda sala 
wyposażona jest w miejsce 
zabaw, tablice, stoliki z krze-
słami, materiały dydaktyczne 
i zabawki. Do sal przylegają 
łazienki dostosowane do użyt-
kowania przez najmłodszych, 
w tym i osoby niepełnospraw-
ne. Przedszkolaki korzystać 
mogą z windy, obiekt jest też 
monitorowany i wyposażo-
ny w system klimatyzacyjny. 
Pomieszczenia znajdujące się 
na parterze mają bezpośrednie 
wyjście na tarasy, na zewnątrz 
zlokalizowane zostały trzy pla-
ce zabaw.

Do dyspozycji dzieci i wy-
chowawców są ponadto dwa 
gabinety logopedyczne, sale 
terapii sensorycznej oraz gim-
nastyczna, która służy zarazem 
na spotkania okolicznościowe. 
Posiłki przygotowywane są 
w nowoczesnej kuchni, gdzie 
zadbano również o niezbędne 
wyposażenie i pomieszczenia 
– m.in. chłodnie, magazyny to-
warów suchych, warzyw i owo-
ców, czy obieralnię.

Wójt gminy Kozy Krzysz-
tof Fiałkowski przypomina, jak 
ważna była decyzja o budowie 
przedszkola. – Podjąłem ją nie 
tylko jako wójt gminy, ale też 
nauczyciel, a przede wszyst-
kim mieszkaniec Kóz. Gdyby 
nie udało się przekonać rad-
nych do wagi takiej inwestycji 
i przeforsować jej zrealizowa-

nia w 2015 roku, to dziś mie-
libyśmy ogromny problem 
z miejscami dla naszych przed-
szkolaków – przyznaje wójt 
Fiałkowski. – Dzięki temu, że 
mieliśmy czas, aby do zadania 
się przygotować, zastosowa-
ne zostały najnowocześniejsze 
rozwiązania, uwzględniające 
również uwagi koziańskiego 
środowiska, a więc nauczycieli 
i rodziców, których duże zaan-
gażowanie zasługuje na wielkie 
słowa pochwały – dodaje wójt.

Czwartek 7 czerwca był 
pierwszym dniem, w którym 
przedszkolaki pojawiły się 
w nowej placówce, od razu 
dzieląc się wrażeniami. – 
Wszystko jest super. Mamy 
teraz więcej miejsca na zaba-
wę – mówiły z entuzjazmem. 
– Sale są duże, przestronne, 
jasne. Mamy widok na góry 
i mnóstwo zabawek. W każdej 
sali jest specjalny magazynek, 
w którym możemy przecho-
wywać dodatkowe materiały 

dydaktyczne. Powstały także 
szafki dla dzieci, gdzie każ-
dy z przedszkolaków może 
przechowywać np. swoje pra-
ce. Wcześniej takich udogod-
nień nie mieliśmy – dodawały 
przedszkolanki. – Te pozytyw-
ne reakcje są dla nas bezcenne. 
Utwierdzają w przekonaniu, 
że przeprowadzona inwesty-
cja była rzeczywiście potrzeb-
na – stwierdził z zadowoleniem 
wójt Fiałkowski.

W przedszkolu integracyj-
nym funkcjonuje obecnie 7 od-
działów, w każdym z nich jest 
25 podopiecznych. Od wrze-
śnia, kiedy to odbędzie się 
uroczyste otwarcie obiektu po-
łączone z dniem otwartym dla 
wszystkich kozian, w placówce 
uruchomione zostaną dodatko-
we 2 oddziały. – Tak nowocze-
sne miejsce gwarantuje pełen 
komfort, a co za tym idzie naj-
wyższy poziom wychowania 
przedszkolnego – podkreśla 
wójt gminy Kozy.

Dodaje, że przy przedszko-
lu przygotowano również 20 
miejsc parkingowych dla ro-
dziców przywożących dzieci 
na zajęcia. – Planując budowę 
przedszkola mieliśmy już po-
mysł na przebudowę ulicy Aka-
cjowej i Przeczniej. Chcieliśmy 
połączyć te inwestycje. Dzie-
ci często chodzą na spacery, 
dlatego nowe chodniki, któ-
re powstaną niebawem po za-
chodniej stronie ul. Przeczniej, 
wpłyną na bezpieczeństwo 
najmłodszych – przybliża wójt 
Fiałkowski. 

Przedszkole integracyjne 
powstało nakładem około 10 
mln zł. Ostateczny koszt inwe-
stycji udało się obniżyć dzięki 
pozyskanemu dofinansowaniu 
z Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Ślą-
skiego, z kolei na wyposażenie 
placu zabaw posłużyły fundu-
sze z Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich.

MARCIN NIKIEL

samochód Na Patrole
W ub.roku w Kozach uru-
chomiony został Posterunek 
Policji. Teraz do pełniących 
tu służbę funkcjonariuszy 
trafił samochód, którego za-
kup dofinansowała gmina.

W środę  20  cze rwca 
w obecności m.in. wójta gmi-
ny Krzysztofa Fiałkowskiego 
oraz kierownika posterunku 
asp. szt. Romana Szybiaka do 
placówki przy ulicy Szkolnej 
w Kozach oficjalnie przeka-
zany został policyjny radio-
wóz. Będą z niego korzystać 
policjanci podczas pełnienia 
swoich codziennych obowiąz-

ków, np. wykonując na terenie 
Kóz patrole współfinansowane 

przez gminę. Na zakup pojazdu 
marki Toyota z napędem hy-

brydowym gmina przeznaczyła 
35 tys. zł, pozostałą część tej 
samej wysokości po połowie 
dofinansowały Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Kato-
wicach oraz Komenda Woje-
wódzka Policji.

Jak podkreślił wójt Krzysz-
tof Fiałkowski, to kolejny 
istotny punkt współpracy sa-
morządu z Policją, która dba 
o bezpieczeństwo kozian. 
Niemal dokładnie rok temu 
rozpoczął funkcjonowanie 
Posterunek w kompleksowo 
zmodernizowanym budynku 
przy ul. Szkolnej 5. Również 
na ten cel gmina przeznaczyła 
wówczas znaczne środki finan-
sowe. (MA)

drogowych remoNtów  
ciąg dalszy

Na sporej części dróg na 
terenie gminy Kozy prowa-
dzone są obecnie prace re-
montowe.

Końca dobiegła już mo-
dernizacja ulicy Witosa 
na odcinku o długości 355 
metrów. Inwestycja reali-
zowana przez Starostwo Po-
wiatowe w Bielsku-Białej, 
a współfinansowana przez 
gminę Kozy, obejmowała 
m.in. przebudowę konstruk-
cji i nawierzchni jezdni wraz 
z poszerzeniem na łuku oraz 
wykonaniem chodników, 
przebudowę kolidujących 
elementów sieci energetycz-
nej i ogrodzenia, a także ka-
nalizacji deszczowej oraz 
zjazdów do posesji.

Zakończono również pra-
ce związane z przebudową 
ul. Akacjowej. Dotyczyły 
one przebudowy konstrukcji 
i nawierzchni jezdni, zjazdów, 
rozbudowy chodnika i parkin-
gów w obrębie nowego bu-
dynku przedszkola.

Szeroko zakrojone prace 
prowadzone są na ul. Prze-
czniej od drogi krajowej DK 
52 aż do przejazdu kolejowe-
go. Przy współfinansowaniu 
przez gminę Kozy i budżet 

państwa, wykonywana jest 
kompleksowa przebudowa 
drogi z poszerzeniem jezdni 
do sześciu metrów włącznie 
oraz modernizacja skrzyżo-
wań z drogami bocznymi. 
Powstanie tu także nowa ka-
nalizacja deszczowa, chodniki 
oraz zjazdy.

Wspólnie z samorządem 
powiatu gmina doprowadziła 
do rozpoczęcia innego ważne-
go zadania, czyli modernizacji 
ul. Przeczniej na okołodwu-
kilometrowym odcinku od 
ronda kpt. Aleksandra Ku-
nickiego do granicy z Pisarzo-
wicami. Efektem inwestycji 
będzie nowa jezdnia, odwod-
nienie i chodniki.

Jednocześnie na terenie 
gminy prowadzone są re-
monty cząstkowe i moderni-
zacje innych odcinków dróg 
gminnych, na które z budże-
tu wyasygnowano 750 tys. zł. 
Planowane, bądź już realizo-
wane, prace obejmą ulice: Pod 
Grapą, Chmielową, Krzemo-
wą, Sadową, Agrestową, Wio-
senną, Zagrodową, Majową, 
Wieżową, Beskidzką, Jaworo-
wą, Paproci, Spółdzielczą oraz 
ulice na Osiedlu Sto i Osiedlu 
Północ. (M)

siłowNie i boisKo
W gminie Kozy syste-

matycznie zwiększa się in-
frastruktura rekreacyjna 
dostępna dla ogółu miesz-
kańców.

Trzy place zabaw funk-
cjonujące na terenie gminy 
wzbogaciły się o siłownie 
zewnętrzne. Kilka przyrzą-
dów, ułożonych na łącznej 
powierzchni 40 mkw. i umoż-
liwiających trening różnych 
partii mięśniowych, pojawi-
ło się w okolicy placów przy 
ulicach Tęczowej, Lipowej 
i Wrzosowej. Na siłownie 
ogólnodostępne dla wszyst-
kich chętnych przeznaczo-
no środki własne z budżetu 
gminy w wysokości 60 tys. 
zł. – Takie siłownie będą bez 
wątpienia chętnie użytkowa-
ne, co ważne, przysłużą się 
przyjemnej formie aktywno-
ści fizycznej, spełniając tym 

samym swój prozdrowot-
ny cel – mówi wójt Krzysz-
tof Fiałkowski.

Z myślą przede wszystkim 
o młodszych mieszkańcach 
Kóz powstało boisko sporto-
we przy ul. Agrestowej. Tak-
że ten obiekt zlokalizowano 
w pobliżu placu zabaw. Wy-
konano trawnik, zakupiono 
i zamontowano ławki, bramki 
do piłki nożnej, piłkochwyty 
oraz stojaki na rowery. In-
westycję zrealizowano kosz-
tem ok. 70 tys. zł, przy czym 
wydatki gminne zmniejszyło 
dofinansowanie z Programu 
Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na poziomie niespeł-
na 34 tys. zł. – W tej części 
gminy boisko jest potrzebne. 
Zwłaszcza w okresie waka-
cyjnym można spodziewać 
się jego obłożenia – wyjaśnia 
wójt gminy Kozy. (M)

Modernizacja ul. Witosa już została zakończona.
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„Budowa przedszkola integracyjnego przy ul. Akacjowej w Kozach wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Poddziałanie 12.1.2 „Infrastruktura wychowania przedszkolnego – RIT”.

Dofinansowanie zakupu nowego radiowozu przez Gminę Kozy to kolejny 
punkt współpracy z Policją.
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W nowej placówce każda grupa przedszkolaków korzysta z przestronnej sali.
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PieNiądze Na iNwestycJe
Pozyskane ostatnio przez burmistrza Szczyrku Antoniego Byrdego środki zewnętrzne pozwolą na zrealizo-

wanie dwóch ważnych inwestycji.

Kwotę  p rzekracza ją -
cą 1,8 mln zł na komplek-
sową termomodernizację 
Szkoły Podstawowej nr 1 
Gmina otrzymała z Regional-
nego Programu Operacyjne-
go Województwa Śląskiego. 
Wspólnie z wkładem wła-
snym z budżetu Gminy, który 
prawdopodobnie pochłonie 
drugie tyle środków, umoż-
liwi to przeprowadzenie sze-
rokiego zakresu inwestycji. 
Przewidziano m.in. wymianę 
stolarki okienno-drzwiowej 
i pokrycia dachu na dwuspa-
dowy, wykonanie łącznika 
między budynkiem szkoły 
a salą gimnastyczną wraz 
z nadbudową sali oraz wy-
mianę instalacji elektrycz-
nej i centralnego ogrzewania. 
Placówka zostanie ocieplona, 
zyska także nową elewację 
oraz instalację fotowoltaicz-
ną.

P i e r w o t n i e  z a k ł a d a -
no, że najważniejszy etap 
prac zrealizowany będzie 
w dogodnym do tego okresie 
wakacyjnym. Decyzja o przy-
znaniu Szczyrkowi środków 
finansowych zapadła jednak 
na tyle późno, że finalizację 

zadania przesunięto na koniec 
listopada br. – To kolejna po-
trzebna inwestycja w oświa-
cie. Zyskamy dzięki niej efekt 
ekologiczny, a utrzymanie 
budynku po termomoderni-
zacji będzie mniej kosztowne 
– mówi burmistrz Szczyrku 
Antoni Byrdy.

Również w części z fundu-
szy unijnych przeznaczonych 
dla subregionu południowego 

wykonana zostanie termomo-
dernizacja Urzędu Miejskie-
go. Gmina pozyskała na ten 
cel 1 mln zł, według koszto-
rysu, opiewającego na prze-
szło 1,5 mln zł, będzie trzeba 
dołożyć do inwestycji z wła-
snych środków. Zadanie obej-
mie m.in. zabudowę tarasu, 
wymianę okien i systemu 
centralnego ogrzewania oraz 
budowę szybu windowego. 

Istotne, a jednocześnie od-
czuwalne dla mieszkańców, 
będzie przeniesienie na pierw-
szą kondygnację siedziby 
Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej, co poprawi ja-
kość pracy tej jednostki. – Nie 
spieszymy się z tą inwestycją, 
ale chcielibyśmy, aby w 2020 
r. nasz urząd zyskał już nowe 
oblicze – przyznaje burmistrz 
Byrdy. (MA)
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Szkoła zostanie ocieplona, zyska także nową elewację.

dialog Kluczowy  
dla rozwoJu

Nieprzypadkowo gospo-
darzem tegorocznej edycji 
Konferencji Polskich Stacji 
Narciarskich i Turystycz-
nych był Szczyrk. Dyskuto-
wano bowiem o wyzwaniach 
branży narciarskiej w obliczu 
zwiększającej się liczby użyt-
kowników stoków w Polsce, 
znaczną część spotkania po-
święcono na przybliżenie 
istotnej roli samorządu.

Burmistrz miasta Anto-
ni Byrdy podkreślił, że do-
bra współpraca inwestorów 
w ośrodkach narciarskich 
w Szczyrku z samorządem 
stała się podstawą rozwoju. – 
Ścisłe współdziałanie z samo-
rządem i uzgadnianie kwestii 
strategicznych znacznie uwia-
rygodniło plany inwestycyjne. 
I tak w planie zagospodarowa-
nia przestrzennego znalazły 
się wyciągi, które inwestorzy 
zdecydowali się wybudować – 
zauważa burmistrz Szczyrku.

Jak dodaje, inwestorzy 
mają swoje oczekiwania wo-
bec samorządu, ten jednak 
musi podejmować wszelkie 
działania w obrębie i w zgo-
dzie z obowiązującym pra-
wem. – Ośrodki narciarskie 
nie mogą żądać zmian i wy-
łącznie stawiać warunków. 
Trzeba pamiętać o tym, że na 
utrzymaniu miasta są drogi, 

ich odśnieżanie, zapewnienie 
odpowiedniej ilości miejsc 
parkingowych, czy rozwią-
zania komunikacyjne – wy-
jaśnia Antoni Byrdy.

Znaczną część konferen-
cji w hotelu „Orle Gniazdo” 
poświęcono na omówienie te-
matyki skupionej wokół tzw. 
prawa szlaku, określającego 
definicje i rodzaje szlaków 
turystycznych oraz zasady 
projektowania, wyznaczania, 
rejestracji i konserwowania 
szlaków. Wzmożone dyskusje 
wzbudził w tym zakresie wą-
tek rozmów z właścicielami 
gruntów. – Przykład Szczyrku 
na przestrzeni lat pokazuje, że 
pójście w niewłaściwym kie-
runku w tym względzie może 
być groźne. Podstawą jest dia-
log z mieszkańcami. Bardzo 
często są to rozmowy trudne, 
ale zrozumienie dla wzajem-
nych potrzeb pozwala wypra-
cować odpowiednie zasady 
– mówi burmistrz Byrdy.

Uczestnicy trzydniowej 
konferencji, organizowanej 
przez Polskie Stacje Narciar-
skie i Turystyczne przy ho-
norowym wsparciu miasta, 
mieli również okazję, aby na-
ocznie przekonać się o zmia-
nach, jakie zaszły w Szczyrku 
w ostatnim czasie, odwiedza-
jąc poszczególne ośrodki. (M)

lato z atraKcJami
Szczyrk zaprasza w najbliższych tygodniach na or-
ganizowane imprezy:

30 czerwca – Festyn Rodzinny w Biłej na terenie 
przy Przedszkolu Publicznym

7 lipca – Akcja „Przewodnik czeka”, bezpłatne wyj-
ście z przewodnikiem górskim na Skrzyczne

7-8 lipca – VI Ogólnopolski Jarmark Kolekcjoner-
ski, spotkanie kolekcjonerów, marszandów, arty-
stów oraz producentów rękodzieła ludowego na 
terenie przy Urzędzie Miasta

14-15 lipca – FIS Cup konkurs skoków narciarskich 
na kompleksie Skalite

15 lipca – IX Bieg po Serce Zbója Szczyrka, impreza 
charytatywna wpisująca się w obchody 100-lecia 

odzyskania niepodległości

21 lipca – Akcja „Przewodnik czeka”, bezpłatne 
wyjście z przewodnikiem górskim na Błatnią

21 lipca – XVII Jakubowe Święto, wydarzenie kul-
turalno-rozrywkowe m.in. z rajdem rowerowym, 
zabawami dla dzieci i występami artystycznymi na 
terenie amfiteatru Skalite

28 lipca – Akcja „Przewodnik czeka”, bezpłatne 
wyjście z przewodnikiem górskim na Skalite

28 lipca – Przygoda z Piosenką w Szczyrkowskim 
Centrum Kultury

28 lipca-5 sierpnia – 55. Tydzień Kultury 
Beskidzkiej

oprac. Red.

Bieg Po Serce Zbója Szczyrka co roku cieszy się wielkim zainteresowaniem uczestników w każdym wieku.

Jubileusz z zetel
Dzień Polski zorganizowany 
w niemieckim Zetel uświetnił 
10-lecie partnerskiej współ-
pracy tej gminy ze Szczyr-
kiem.

L i c z n a  d e l e g a c j a  z e 
Szczyrku w drugiej połowie 
maja udała się do miejsco-
wości położonej w północnej 
części Niemiec. W ramach 
Dnia Polskiego wystąpił 
Zespół Regionalny „Klim-
czok” oraz kapela Zespołu 
Pieśni i Tańca „Ondraszek”, 
wszystkim serwowano ty-
powo polskie dania, o któ-
rych przygotowanie zadbało 
szczyrkowskie Koło Emery-
tów, Rencistów i Inwalidów. 
W części oficjalnej wręczono 
medale dla osób zasłużonych 
dla 10-letniej już współpracy 
Szczyrku i Zetel. Otrzymali je 
burmistrz miasta Antoni Byr-
dy, jego poprzednik Wojciech 
Bydliński oraz pastor ewan-
gelickiej parafii w Salmopolu 
Jan Byrt.

Burmistrz Szczyrku przypo-
mina, że kontakty z niemiec-
ką gminą nawiązane w 2007 r. 
szybko przerodziły się w obu-

stronnie pożyteczną współpra-
cę. – Już rok później podpisana 
została uroczyście umowa, 
która określa wzajemne dzia-
łania, polegające na wymia-
nie kulturalnej, edukacyjnej 
i turystycznej. Od tego czasu 
utrzymujemy stałe kontakty 
z naszym partnerem i bardzo 
je sobie cenimy – przyznaje 
Antoni Byrdy.

Dodaje, iż władze Zetel 
przekazały dla szczyrkowskiej 
społeczności m.in. samocho-
dy na potrzeby Ochotniczej 

Straży Pożarnej i Przedsię-
biorstwa Komunalnego. Roz-
mawiano również wielokrotnie 
o korzyściach wynikających 
z inwestowania w energię 
odnawialną, która z powo-
dzeniem funkcjonuje w part-
nerskiej gminie.

W drugiej połowie sierp-
nia to delegacja z Zetel poja-
wi się w Szczyrku. W sobotę 
25 sierpnia zorganizowany zo-
stanie Dzień Niemiecki, wy-
pełniony różnymi atrakcjami 
kulturalnymi i muzycznymi. (R)
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uczeń KoleJNego roKu
Po raz kolejny koniec roku szkolnego w gminie Wilamowice został podsumowany rozstrzygnięciem 

konkursu „Uczeń Roku”, przeprowadzonym pod patronatem burmistrza Wilamowic Mariana Treli.

W tym roku wyniki konkur-
su zostały ogłoszone w środę 
20 czerwca w czasie sesji Rady 
Miejskiej w Wilamowicach. 
Uczniem Roku w kategorii szkół 
podstawowych została uczenni-
ca placówki w Starej Wsi Zu-
zanna Pokładnik, zaś w kategorii 
gimnazjów – uczeń z Pisarzowic 
Szymon Biedronka.

Zuzanna jest laureatką 
Ogólnopolskiej Stypendiady 
– konkursu literackiego, a tak-
że zdobywczynią wyróżnień  
w międzynarodowym konkursie 
matematycznym oraz w kon-
kursie ,,Orzeł Przyrodniczy”, 
laureatką ogólnopolskiej olim-
piady wiedzy przyrodniczej 
,,Archimede” i ogólnopolskie-
go konkursu przedmiotowego 
,,Panda”. Z kolei Szymon to 
laureat wojewódzkiego konkur-
su przedmiotowego z historii, 
zdobywca I miejsca w konkur-
sie historycznym „Rzeczpo-
spolita szlachecka 1505-1795”, 

a także III miejsca w regional-
nym konkursie z języka angiel-
skiego.

Ogółem kapituła konkursu 
w składzie: Jolanta Danek, Bar-
bara Grabowska i Bożena So-
bocińska, zakwalifikowała do 
finału 11 uczniów ze szkół pod-
stawowych i 3 uczniów z gimna-
zjów – oprócz zwycięzców także 
Marię Gąszcz i Esterę Nawroc-
ką z Wilamowic, Amelię Głąb, 
Martynę Pucką i Jana Rysz-

kę z Dankowic, Jana Laubera 
z Pisarzowic, Dominika Sałatę 
z Hecznarowic, Annę Ochman 
i Hannę Zdrowak ze Starej Wsi, 
a wśród gimnazjalistów Natalię 
Mączkę z Pisarzowic oraz Na-
talię Szlosarczyk z Wilamowic. 
Wszyscy finaliści otrzymali 
z rąk burmistrza Mariana Treli 
i przewodniczącego Rady Miej-
skiej Stanisława Nycza nagro-
dy: czytniki do e-booków oraz 
dyplomy z gratulacjami. Listy 

gratulacyjne otrzymali również 
rodzice finalistów i nauczyciele.

Finał został poprzedzony 
wykładem Roberta Warota, na-
uczyciela szkoły w Pisarzowi-
cach, na temat odzyskania przez 
Polskę niepodległości oraz in-
terpretacjami wierszy i piose-
nek o tematyce patriotycznej 
w wykonaniu uczennic Szkoły 
Podstawowej w Hecznarowi-
cach oraz Gimnazjum w Dan-
kowicach. (RED)

gmina wilamowice

mariaN trela,  
burmistrz Wilamowic:

Od kilku lat na zakończenie roku 
nauki organizujemy spotkania z 
najlepszymi uczniami z naszych 
placówek oświatowych. Docenia-
my nie tylko wysokie stopnie na 
świadectwach, ale także inne 
dziedziny, w których nasza mło-
dzież osiąga dobre wyniki, czy to 

w sporcie, czy to w działalności 
społecznej. Nagrody, jakie im na 
takich spotkaniach wręczamy, 
mają z jednej strony zachęcić do 
podejmowania kolejnych trudów 
na drodze kształtowania własnej 
osobowości i pogłębiania wie-
dzy, ale też pokazać, że starsze 
pokolenie docenia ich wysiłki i 
traktuje je niezwykle poważnie.

To również okazja dla nas, aby 
poznać aspiracje młodych ludzi, 
ich marzenia, czy potrzeby. Jako 
samorząd przykładamy bardzo 
dużą wagę do tworzenia odpo-
wiednich warunków do rozwo-
ju młodego pokolenia. Warto 
o tym przypominać nie tylko 
przy okazji zakończenia roku 
szkolnego.

sezoN drogowych remoNtów

Jak co roku ekipy drogo-
wców przeznaczają miesiące 
letnie na remonty dróg.

Aktualnie trwają prze-
budowy dróg ze wsparciem 
Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich oraz środków 
Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Katowi-
cach. Obejmują odcinki ul. 
Starowiejskiej, a także Za-
cisznej i Widokowej w Pisa-
rzowicach.

W najbliższych dniach 
zostanie ogłoszony przetarg 
na remonty odcinków dwóch 
dróg gminnych – również 
Starowiejskiej w Pisarzowi-
cach oraz Granicznej w Wi-
lamowicach. Łącznie roboty 
przewidują naprawę ok. 2 
km dróg, co ma pochłonąć 
ok. 2,6 mln zł, potrwają one 
do końca listopada. Na te za-
dania burmistrz Marian Trela 
pozyskał 2,2 mln zł z rządo-
wej puli na naprawę dróg lo-
kalnych.

Z rządowego programu 
wsparcia lokalnej infrastruk-
tury drogowej Gmina Wila-
mowice uzyskała 920 tys. zł 
dofinansowania na przebudo-
wę ul. Pańskiej i Św. Floriana 

w Pisarzowicach, gdzie prace 
obejmą również budowę no-
wego mostu na ul. Pańskiej. 
Całość prac ma kosztować 
1,8 mln zł, ruszą one w lipcu 
i potrwają także do końca li-
stopada.

W pobliżu zostanie prze-
budowana ul. Św. Marcina 
w Pisarzowicach na odcinku 
od mostu do parkingu obok 
kościoła. Jak wyjaśnia bur-
mistrz Marian Trela, droga 
w tym miejscu zostanie po-
szerzona, pojawi się też kilka 
dodatkowych miejsc postojo-
wych. W tym wypadku prze-
budowa ma się zakończyć 
szybciej – do końca sierpnia.

W tym samym terminie 
będą prowadzone roboty przy 
remontach chodników wzdłuż 
dróg powiatowych: ul. Dolnej 
w Starej Wsi, od strażnicy do 
szkoły, a także ul. Sienkiewi-
cza w Wilamowicach wzdłuż 
kościoła do siedziby Zakła-
du Wodociągów i Kanaliza-
cji. W tym ostatnim wypadku 
oprócz chodnika zostanie po-
łożona również nowa nakład-
ka asfaltowa na jezdni. Koszty 
remontów pokryją budżety 
Gminy Wilamowice oraz Po-
wiatu Bielskiego. (Ł)

wilamowsKie śmiergusty
W dniach 2 i 3 czerw-

ca stadion LKS „Wilamo-
wiczanka”  rozbrzmiewał 
muzyką i śpiewem. Po raz 
kolejny odbyły się tutaj 
„Wilamowskie Śmiergu-
sty”. W tym roku impre-
za zrealizowana została 
w ramach projektu „Wila-
mowskie Śmiergusty jako 
przykład współpracy trans-
granicznej”.

Już od piątku 1 czerw-
ca w Wilamowicach gościli 
czescy sąsiedzi z partnerskie-
go miasta Dolní Benešov, 
wśród których byli przedsta-
wiciele oświaty z młodzieżą 
szkolną, organizacje kobiece, 
delegacje emerytów i straża-
ków. W sobotnie przedpołu-
dnie zaproszeni goście wraz 
z przedstawicielami miejsco-
wych organizacji zaangażowa-

nych w działania projektowe 
wzięli udział w programie tu-
rystyczno-edukacyjnym. Na-
stępnie odbyła się konferencja 
dotycząca rozwoju współ-
pracy w dziedzinie eduka-
cji pomiędzy Wilamowicami 
i Dolnim Benešovem. W spo-
tkaniu uczestniczyły również 
delegacje zaprzyjaźnionych 
miast partnerskich ze Słowa-
cji i Chorwacji.

W sobotę 2 czerwca na sce-
nie wystąpiły grupy mażoretko-
we „Nemezis” i „Gracja”, zaś po 
nich Gminna Orkiestra Repre-
zentacyjna, a następnie Zespół 
Holeviaters. Wieczorem grupa 
„Baciary” swoim żywiołowym 
występem porwała do wspólne-
go tańca i śpiewu. Na zakończe-
nie pierwszego dnia uczestnicy 
bawili się do późnych godzin 
nocnych podczas dyskoteki pro-
wadzonej przez DJ’a.

Drugi dzień imprezy roz-
począł się od mszy, po której 
uformował się barwny ko-
rowód. Na jego czele w tym 
roku po raz pierwszy stanęła 
grupa motocyklistów z Wila-
mowic, Pisarzowic i Dolne-
go Beneszova. Wzięły w nim 
udział Orkiestra Dęta z Hecz-
narowic, Zespoły Regionalne 
i Koła Gospodyń Wiejskich, 
młodzież szkolna z Wilamo-
wic, grupa z Czech, mażo-
retki oraz zaproszeni goście. 
Na stadionie LKS Wilamowi-
czanka oficjalnego otwarcia 
Śmiergustów dokonał bur-
mistrz Marian Trela.

Dla każdego coś smaczne-
go przygotowały panie z Kół 
Gospodyń Wiejskich, któ-
re postarały się, aby każdy 
z uczestników imprezy mógł 
skosztować wyszukanych 
potraw. W trakcie degusta-

cji na scenie prezentowa-
ły się dzieci oraz młodzież 
polska i czeska, Zespoły Re-
gionalne „Tradycja”, Cepelia 
„Fil” Wilamowice, „Danko-
wianie”, „Zasolanie”, Zespół 
Pieśni i Tańca „Wilamowi-

ce”, „Echo” i „Pisarzowian-
ki”. Po dużej dawce folkloru, 
na scenie wystąpiły kolejno 
zespoły „Kiwi” oraz zespół 
„Skazani na bluesa”. Jako 
gwiazda wieczoru w tym 
dniu zagrał zespół MIG, któ-

ry zainteresował publiczność 
repertuarem disco-polo. Tra-
dycją stało się już to, że na 
zakończenie imprezy wszy-
scy zebrani mogli podziwiać 
piękny pokaz sztucznych 
ogni. (GR)
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Finaliści konkursu ze swymi opiekunami odebrali nagrody podczas sesji Rady Miejskiej.

Na ul. Pańskiej w Pisarzowicach powstanie nowy most.
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ekologia

oczyszczalNia dla zasola
Wilamowice chcą w lipcu rozpocząć realizację 

dużego projektu ekologicznego – modernizacji 

oczyszczalni ścieków w Zasolu Bielańskim, połą-

czonej z rozbudową sieci kanalizacyjnej.

Gmina Wilamowice należy 
do czołówki tych samorządów, 
które skutecznie uregulowały 
gospodarkę wodno-ściekową. 
Już na początku lat 90., gdy 
tylko powstały samorządowe 
gminy, tutejsze władze uznały, 
że budowa sieci oczyszczalni 
i podłączenie do kanalizacji 
domów z terenu całej gmi-
ny stanowi warunek rozwoju. 
Obecne duże zainteresowanie 
osiedlaniem się na terenie Wi-
lamowic i prawdziwy boom 
budowlany należy przynaj-

mniej w części zawdzię-
czać gotowej infrastrukturze, 
zwłaszcza sieci kanalizacyjnej.

– Nasze miejscowości 
ciągle się jednak rozwijają, 
przybywa mieszkańców. To 
oznacza, że infrastruktura, 
także ta wodno-kanalizacyjna, 
stale musi być rozbudowywa-
na – wyjaśnia burmistrz Ma-
rian Trela. Tak właśnie stało 
się w przypadku Zasola Bie-
lańskiego. Już w 1994 r. po-
wstała tutaj oczyszczalnia 
wraz z siecią kanalizacyjną, 

do której podłączono oko-
liczne domy. Dziś zarówno 
oczyszczalnia, jak i sieć, już 
nie przystają do szybko rosną-
cych potrzeb.

Dlatego Gmina Wilamo-
wice zdecydowała się na 
zmodernizowanie oczysz-
czalni i rozbudowę kanaliza-
cji. Obecny obiekt, który jest 

zdolny przerobić 400 m sześc. 
na dobę, zostanie zastąpiony 
przez zakład o mocy przera-
biania 1,2 tys. m sześc. – To 
bardzo ważne zadanie, bowiem 
po jego zrealizowaniu w na-
stępnych latach będzie możli-
we podłączenie do kanalizacji 
ok. 350 kolejnych budynków 
w rejonie Harszówki w Hecz-
narowicach i Pisarzowicach – 
wyjaśnia burmistrz.

Według kosztorysu wydat-
ki mają wynieść ok. 17 mln zł 
netto – oczyszczalnia 13 mln 
zł, a kanalizacja 4 mln zł. Na 
inwestycję burmistrz Marian 
Trela pozyskał dofinansowa-
nie z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Śląskiego na lata 2014-2020, 
a także Wojewódzkiego Fun-

duszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Ka-
towicach. Pozostałe ok. 10 
proc. zostałoby pokryte z bu-
dżetu Gminy Wilamowice. To 
jednak ok. 5 mln zł więcej, niż 
w pierwotnym kosztorysie, 
który należało przeszacować, 
bowiem w ostatnim okresie 
ceny robót i materiałów bu-
dowlanych znacznie wzrosły. 
– Liczę, że ten wzrost cen rów-
nież zostanie uwzględniony 
przy dofinansowaniu. Trwają 
rozmowy z Urzędem Marszał-
kowskim i operatorem Subre-
gionu Południowego w tej 
sprawie – wyjaśnia burmistrz 
Marian Trela.

Inwestycja w Zasolu Bie-
lańskim ma zostać zakończo-
na do kwietnia 2020 r. (ŁU)

Oczyszczalnia w Zasolu Bielańskim potroi swoje obecne moce przerobowe.
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Wojewódzki Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach rozstrzygnął tego-
roczną edycję konkursu „Zielona 
Pracownia 2018”. Wśród szkół, 
którym przyznano dofinansowa-
nie, znalazły się aż trzy z gmi-
ny Bestwina.

Na konkurs w jego czwartej od-
słonie wpłynęło 127 wniosków od 
organów prowadzących placówki 
oświatowe w województwie ślą-
skim. Dofinansowanie na utworze-
nie ekopracowni na potrzeby nauk 
przyrodniczych, biologicznych, 
ekologicznych, geograficznych, 
chemiczno-fizycznych, czy geolo-
gicznych udzielone zostało dla 68 

wnioskodawców, łącznie WFO-
ŚiGW w Katowicach przeznaczył 
na ten cel przeszło 1,9 mln zł.

Środki na poziomie 30 tys. zł 
każdy, a więc stanowiące maksy-
malny pułap dofinansowania przy 
założeniu 20-procentowego wkładu 
własnego, otrzymały projekty, jakie 
przedstawiono do realizacji w Ze-
społach Szkolno-Przedszkolnych 
w Bestwinie, Bestwince oraz Ka-
niowie. Dokonując oceny brano pod 
uwagę przede wszystkim różnorod-
ność pomocy dydaktycznych oraz 
wyposażenia pracowni, dostoso-
waną do grup wiekowych uczniów. 
Istotnym kryterium wyboru był 
także pomysł na zagospodarowa-
nie pracowni, jej funkcjonalność, 
wykorzystanie przestrzeni oraz in-
nowacyjność zaproponowanych 
rozwiązań. Doceniono również 
możliwość wykorzystania pra-
cowni przez jak największą licz-
bę uczniów.

W powiecie bielskim po 30 tys. 
zł sięgnęła także gmina Czechowi-
ce-Dziedzice na zagospodarowanie 
ekopracowni w Zespole Szkolno-
-Przedszkolnym nr 2. Podobne środki 
trafią na stworzenie tego typu miejsc 
w podstawówkach nr 27 i 32 w Biel-
sku-Białej. (RED)

smog bez taJemNic
Uczniowie ze szkół w Bronowie, 
Ligocie i Czechowicach-Dziedzi-
cach wzięli udział w drugiej edycji 
konkursu „Niska emisja, poważne 
zagrożenie dla środowiska”.

– W związku z obowiązującą 
w województwie śląskim od 1 wrze-
śnia 2017 r. uchwałą antysmogową 
celem konkursu było podniesienie 
świadomości na temat szkodliwości 
smogu dla zdrowia i życia, a także 
zainteresowanie najmłodszych miesz-
kańców gminy Czechowice-Dzie-
dzice tematyką zanieczyszczenia 
powietrza oraz pokazanie tych dzia-
łań, które mogą ograniczyć powsta-
wanie smogu – wyjaśnili założenia 
konkursu jego organizatorzy, czyli 
Szkoła Podstawowa nr 6 w Czecho-
wicach-Dziedzicach oraz fundujący 
nagrody dla laureatów i wyróżnio-
nych czechowicki Urząd Miejski.

Konkurs został przeprowadzony 
w trzech odrębnych kategoriach te-
matycznych. W części plastycznej, 
przeznaczonej dla uczniów klas 1-3 
szkół podstawowych, najwyższe 
miejsce przyznano pracy Leny Krup-
nik (SP nr 8 w Czechowicach-Dzie-
dzicach), kolejne Jackowi Więzikowi 
(SP nr 5) oraz Mai Słowińskiej (SP 

nr 3), zaś wyróżnienie Wojciecho-
wi Babińskiemu (SP nr 5). W ka-
tegorii filmowej, przeznaczonej dla 
samorządów uczniowskich „podsta-
wówek”, najlepsze oceny uzyskały 
„Protestsong” podopiecznych cze-
chowickiej SP nr 3 oraz „Co zrobić, 
aby powietrze, którym oddychamy 
było czystsze” w wykonaniu uczniów 
SP nr 2 w Ligocie. Wreszcie w kate-
gorii wiedzy czołowe miejsca zdoby-
li: Natalia Kukla, Krzysztof Wydra, 
Szymon Lach, Paweł Król, Lucjan 
Sęk, Julia Seweryn i Maja Koprzywa 
(kl. IV-VI), Konrad Bojdys, Marty-

na Mituś, Aurelia Kajstura i Gabriela 
Tendera (kl. 7 oraz 2 i 3 gimnazjum).

– Przedsięwzięcie konkursowe 
zaktywizowało środowiska szkolne 
i domowe w zakresie świadomości 
na temat powstawania, oddziaływa-
nia i ograniczenia smogu. Było także 
motywacją dla uczniów do większej 
aktywności oraz rozwijania swoich 
zainteresowań i uzdolnień – wyja-
śnia burmistrz Czechowic-Dziedzic 
Marian Błachut, sprawujący patronat 
honorowy nad konkursem. Podkreśla 
jednocześnie, że młodzi autorzy prac 
wykazali się nie tylko kreatywnością 
i pomysłowością, ale również dużym 
zrozumieniem dla problematyki za-
nieczyszczenia powietrza. (R)

Zwycięzcom konkursu gratulował burmistrz Marian Błachut.
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Szkoła w Bestwinie jest jedną z trzech 
gminnych placówek, w których powstaną 
zielone pracownie.
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sport

Na sPortowo Pod tatrami

Z atrakcyjnych obiektów 
można korzystać decydując 
się na pobyt w Centralnym 
Ośrodku Sportu – Ośrodku 
Przygotowań Olimpijskich 
w Zakopanem.

W letniej ofercie Ośrodka 
szczególne miejsce zajmuje bo-
isko piłkarskie Plato. W skali 
całego kraju to najwyżej poło-
żony taki obiekt, znajduje się 
na wysokości 928 m n.p.m. Bo-
isko posiada nawierzchnię ze 
sztuczną trawą, jest oświetlone 
i dysponuje odpowiednim zaple-
czem szatniowo-sanitarnym. Co 
roku z możliwości zgrupowania 
i treningów na Plato korzystają 
liczne grupy piłkarskie z kluba-
mi profesjonalnymi włącznie.

Popularnym obiektem tre-
ningowym zarówno dla sportu 

zawodowego, jak i typowej re-
kreacji, jest stadion lekkoatle-
tyczny, którego malownicze 
usytuowanie sprzyja wszel-
kim aktywnościom fizycznym. 
W bliskości stadionu znajdu-
ją się równie chętnie użytko-
wane trasy nartorolkowe oraz 
biegowe, gdzie miłośnicy tego 
rodzaju sportów znajdują do-
godne warunki.

Oferta COS-OPO w Zako-
panem dla każdego to również 
dwie hale sportowe, w tym no-
woczesna i wielofunkcyjna, 
w obrębie której znajduje się 
dobrze wyposażona siłownia, 
sale fitness i sportów walki 
oraz kryta 60-metrowa bież-
nia ze skocznią w dal. Począt-
kiem roku zmodernizowana 
została pływalnia, obiekt ten 
to obecnie 25-metrowy ba-

sen z sześcioma torami oraz 
mniejszy basen rekreacyjny. 
Ośrodek posiada ponadto spe-
cjalną salę do podnoszenia cię-
żarów i otwarte korty tenisowe. 
Wszystkim doskonale znana 
jest również kolej linowa, którą 
w kilka minut można dostać się 
na Wielką Krokiew, skąd roz-
taczają się wspaniałe widoki na 
Zakopane i Tatry.

Klienci indywidualni oraz 
zorganizowane grupy mogą li-
czyć na komfortowe miejsca 
pobytowe w internacie sporto-
wym. Goście mają tu zapew-
nione całodzienne wyżywienie, 
korzystanie ze strefy odnowy 
biologicznej oraz możliwość 
wypożyczenia rowerów.

Szczegóły można uzyskać 
na stronie internetowej www.
zakopane.cos.pl. (RA)

gala z Jubileuszem
Wręczenie nagród za piłkarski sezon 2017/2018 w AP-Sport Bielskiej Lidze 

Okręgowej było kulminacyjnym punktem jubileuszowej 5. Gali „Futbolowe 

Asy Beskidów”, jaka w piątkowy wieczór 22 czerwca odbyła się  

w Restauracji Wirtuozeria.
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wyróŻNieNia w ramach Kategorii 5. gali „Futbolowe asy besKidów”:

Najlepszy strzelec:   Szymon Płoszaj (WSS Wisła w Wiśle)
Najlepszy piłkarz:   Damian Szczęsny (MRKS Czechowice-Dziedzice)
Najlepszy trener:   Sławomir Szymala (LKS Bestwina)
Talent odkrycie:   Robert Mrózek (Orzeł Łękawica)
Drużyna niespodzianka:   Błyskawica Drogomyśl
Osobowość piłkarska w regionie:  Jan Pilch (WSS Wisła w Wiśle)
Nagroda specjalna portalu SportoweBeskidy.pl: Czesław Biskup (prezes Beskidzkiego 
Okręgowego Związku Piłki Nożnej) Najlepszy strzelec ligi okręgowej Szymon Płoszaj statuetkę oraz nagrody rzeczowe otrzymał z rąk byłego piłkarza 

Podbeskidzia Marka Sokołowskiego oraz współwłaściciela Restauracji Wirtuozeria Dariusza Pyki.

Kapitan MRKS-u Czechowice-Dziedzice Mateusz Żyła odebrał w imieniu 
całej drużyny okazały puchar za mistrzostwo ligi.

Emocjonującym momentem Gali było losowanie inauguracyjnej 
kolejki nowego sezonu, które skojarzyło m.in. w ciekawych meczach 
Błyskawicę Drogomyśl z LKS-em Bestwina oraz Pasjonata Dankowice 
z Cukrownikiem Chybie.

W części rozrywkowej uroczystości 
pokaz tworzenia z piasku na szkle z 
akcentem piłkarskim zademonstrował 
Tigran, artysta pochodzący z Armenii, a 
od 26 lat mieszkający w Polsce.

Toyotę Land Cruiser na weekend od jednego ze sponsorów Gali Carolina Toyota Bielsko otrzymał najlepszy 
ze szkoleniowców Sławomir Szymala, odpowiadający za wyniki wicemistrza „okręgówki” LKS-u Bestwina.

Współorganizujący wydarzenie redaktor naczelny portalu SportoweBeskidy.
pl Marcin Nikiel uhonorował specjalną nagrodą prezesa BOZPN Czesława 
Biskupa.

Śląski Związek Piłki Nożnej w Katowicach przyznał nagrody finansowe 
dla klubów, które w największym stopniu stawiały w minionym sezonie 
na młodych zawodników.

ArtykUł sPonsorowAny
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KaJaK Polo w KaNiowie
Aż 38 drużyn reprezentujących 16 klubów z Polski i zagranicy, w tym z Czech, Węgier, Austrii,  

Litwy i Ukrainy, zawitało do Kaniowa, by rywalizować w prestiżowych zawodach.

Na terenie Ośrodka Re-
kreacj i  i  Sportów Wod-
nych w Kaniowie rozegrano 
w weekend 9-10 czerwca 124 
mecze. Tak duża liczba gier 
to następstwo przeprowadze-
nia tu zawodów w ramach 
XIII Międzynarodowego Tur-
nieju w Kajak Polo, drugiej 
edycji Pucharu Polski oraz 
przeznaczonego dla dzieci 
turnieju „Panda Cup”.

W dywizji I najlepsza oka-
zała się drużyna UKS Set 
Kaniów w składzie: Borys 
Zubczewski, Łukasz Pilarz, 
Bartłomiej Dawidek, Maciej 
Paszana, Paweł Michalec, 

Piotr Bajerski, Kiss Miklosz, 
Arkadiusz Pilarz. Miejscowi 
kajak poliści – Dominika 
Sojka, Klaudia Sachmerda, 
Sandra Pilarz, Monika Pa-
cyga, Gabriela Bazan, Mar-
lena Madej – nie mieli sobie 
także równych w dywizji II. 
Kaniowianie tuż poza po-
dium znaleźli się w dywizji 
III, w której triumfowała eki-
pa MOSW Choszczno. Barw 
UKS Set bronili w tej gru-
pie rywalizujących: Hanna 
Sojka, Aneta Kóska, Estera 
Janeczko, Kajetan Więzik, 
Jakub Kleczek i Miłosz Pry-
mula. Z kolei w IV dywizji 

dla dzieci z rocznika 2005 
i młodszych ekipa z Kaniowa 
zajęła 3. miejsce. Najmłod-
szą drużynę stworzyli: Kaja 
Gruszka, Przemysław Grusz-
ka, Bartłomiej Kleczek, Maja 
Pyjas, Sebastian Szafarczyk, 
Wojciech Szafarczyk, Joanna 
Szafarczyk i Gabriel Dendys. 
W finale „Panda Cup” za-
wodnicy MOSW Choszczno 
pokonali przeciwnika z Pragi.

Weekendowe turnieje oka-
zały się ponownie nie tylko 
bardzo interesujące sportowo, 
ale i udane pod względem or-
ganizacyjnym. Zadbała o to 
cała społeczność skupiona 

wokół Uczniowskiego Klu-
bu Sportowego Set Kaniów. 
Kajak polistom, którzy za-
witali na zmagania, gratulo-
wali podczas dekoracji m.in. 
wójt gminy Bestwina Artur 
Beniowski, członek zarządu 
powiatu bielskiego Katarzy-
na Adamiec, sołtys Kaniowa 
Marek Pękala oraz prezes 
UKS Set Halina Błaszkie-
wicz. Pamiątkową statuetkę 
otrzymała również Natalia 
Pacyga, utytułowana zawod-
niczka klubu z Kaniowa, któ-
ra z uwagi na kontuzję barku 
postanowiła zakończyć ka-
rierę. (M)
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biegiem Na hrobaczą

Dystans 14 kilometrów, 
prowadzący wymagającą 
trasą, przyszło pokonywać 
w niedzielę 3 czerwca uczest-
nikom XVI Biegu na Hroba-
czą Łąkę w Kozach.

Pomimo deszczowej aury 
frekwencja dopisała. Powo-
dzenia zawodnikom na trasie 
życzył przed rozpoczęciem 
biegu wójt gminy Krzysz-
tof Fiałkowski, zadowole-
nie z możliwości organizacji 
biegu w nowej formule wy-
raził dyrektor Centrum Spor-
towo-Widowiskowego Konrad 
Hamerlak, a najważniejsze 
kwestie techniczne wprost z re-
konesansu trasy przedstawił 
współorganizujący wydarze-
nie Jakub Karcz. Rywalizację 
poprzedziła natomiast wspólna 
rozgrzewka przy muzyce, któ-
ra sprawiła, że padający deszcz 
nie doskwierał w aż tak dużym 
stopniu 113 biegaczom, przy-
byłym do Kóz.

XVI Bieg na Hrobaczą 
Łąkę zaplanowano trasą 
o długości 14 km przy prze-
wyższeniu wynoszącym 469 
m. Aż 90 procent dystansu 

zostało poprowadzone cieka-
wą drogą leśną i widokowym 
grzbietem górskim, szlakiem 
czerwonym przez szczyty 
Groniczki i Gaiki. Na trasie 
dodatkowo przygotowano 
punkt z wodą i pomiarem.

Najlepszy czas biegu 
osiągnął Marcin Kubica, 
który potrzebował nieco po-
nad godzinę, aby dostać się 
na Hrobaczą Łąkę. Ze stratą 
niespełna półtorej minuty do 
bielszczanina finiszował Bar-
tosz Misiak, na podium zmie-
ścił się również od początku 
biegnący w ścisłej czołówce 
Józef Koźmiński, reprezentu-
jący barwy LKS Orzeł Kozy. 
Najlepszą z kobiet okaza-
ła się Justyna Adamus-Ko-
walska z Imielina z czasem 
1:22:53 sek.

Finiszując swój bieg każ-
dy uczestnik otrzymał pa-
miątkowy medal i pakiet 
regeneracyjny, w schronisku 
zawodnicy posilili się zupą 
pomidorową, by następnie 
powrócić na uroczystą deko-
rację na plac targowy w Ko-
zach. (RE)

15 lat
działalności świętował początkiem czerwca Gminny Klub 
Sportowy Czarni Jaworze. Z tej okazji w jaworzańskim am-
fiteatrze odbyła się wielka feta na cześć zawodników, władz 
klubu oraz osób zaangażowanych przez lata w jego funkcjo-
nowanie. Na scenie zaprezentowały się wszystkie klubowe 
drużyny, począwszy od najmłodszych piłkarzy, aż po zespół 
seniorów. Życzenia sukcesów i deklarację dalszego wsparcia 
przekazał społeczności GKS-u wójt gminy Jaworze Radosław 
Ostałkiewicz. Włodarzom gminy za przychylność podzięko-
wał prezes klubu Rafał Stronczyński.
Całość wydarzenia zakończył występem zespół „Łobuzy”, 
wspólną zabawę taneczną dla uczestników świętowania 
poprowadził aktor Sebastian Chmiel. Klubowemu jubile-
uszowi towarzyszyła akcja „Bezpieczne wakacje” z pokazami 
ratownictwa i udzielania pierwszej pomocy włącznie. (M)

sPort w liczbach
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z gambii do szKoły?
W Szkole Mistrzostwa Spor-
towego Szczyrk w Buczkowi-
cach gościł w środę 6 czerwca 
minister sportu Gambii Hen-
ry Gomez. Podczas spotkania 
dyskutowano o możliwości 
treningu sportowców z tego 
afrykańskiego państwa w Be-
skidach.

W ramach wizyty mini-
stra Henry Gomeza odbyło się 
zwiedzanie szkoły, oglądanie 
treningu skoczków na kom-
pleksie Skalite oraz alpejczy-
ków na siłowni, a także wyjazd 
koleją linową na Skrzyczne. 
Wszystko po to, by delegacji 
z Gambii przedstawić dosko-
nałe warunki do uprawiania 
sportów zimowych w regio-
nie. – To była bardzo ciekawa 
i owocna wizyta. Nasi goście 
byli pod wrażeniem umiejęt-
ności sportowych uczniów. 
Podobał im się także region, 
w którym mogliby w przy-
szłości przebywać częściej – 

mówi dyrektor SMS Szczyrk 
Jarosław Konior.

Wprost z Beskidów mi-
nister Gomez udał się do 
Warszawy na spotkanie z mini-
strem sportu i turystyki Witol-

dem Bańką, gdzie pozytywnie 
wypowiedziano się o planach 
szerszej współpracy Polski 
z Gambią. Niewykluczone, że 
podczas kolejnego sezonu zi-
mowego sportowcy z Gambii 

będą trenować w naszym re-
gionie. Miałby to być dla nich 
pierwszy z etapów przygoto-
wań do Zimowych Igrzysk 
Olimpijskich w Pekinie i star-
tu w biegach narciarskich. (M)

Delegacja z Gambii z ministrem sportu Henry Gomezem na czele oraz przedstawiciele stowarzyszenia współpracu-
jącego z afrykańskim państwem gościli w Beskidach, przyglądając się możliwościom treningów zimą w regionie.
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