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Peletonem Przez beSkidy
Tour de Pologne już za kilka dni 
w naszym regionie
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na nogach, kołach, rolkach
Prawie sześć tysięcy serc Zbója Szczyrka
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Place do aktywnego wypoczynku
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górale i mażoretki
Powiat bielski pięknie zaprezentował 
się nad morzem w Ustce
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Zaproszenie 
z Kaniowa

Sprzęt do pomocy 
przedmedycznej

Strażacy z jednostek OSP z 
gminy Jasienica i Kozy otrzy-
mali zestawy do ratowania 
życia: defibrylatory oraz ze-
stawy PSP R-1. Wyposażenie 
zakupiły miejscowe samorzą-
dy z dużym wsparciem dofi-
nansowania z Ministerstwa 
Sprawiedliwości.
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Stowarzyszenie Wędkarskie 
„Kaniowski Karp Królewski” 
z Kaniowa i Gminny Ośrodek 
Kultury w Bestwinie zapra-
szają 18 sierpnia do Kaniowa 
na XVIII już Święto Karpia 
Polskiego. Nie zabraknie 
występów, ale przede wszyst-
kim przyrządzanego na różne 
sposoby smakowitego karpia.

na ratunek

Święto karPia 
PolSkiego
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Skrzyczne w obiektywie

Tytuł odnosi się do nazwy 
konkursu fotograficznego, 
jaki do końca wakacji organi-
zuje Centralny Ośrodek Spor-
tu – Ośrodek Przygotowań 
Olimpijskich w Szczyrku.

Konkurs „Skrzyczne 
w obiektywie” promować 
ma walory turystyczne 
i krajobrazowe Skrzycz-
nego, jednocześnie upo-
wszechniać utrwalanie 
wyjątkowych widoków na 
zdjęciach. Przedsięwzię-
cie ma charakter otwarty 
i skierowane jest zarówno 
do amatorów, jak i osób 
profesjonalnie zajmujących 
się fotografią. Organizator 
konkursu przyjmuje pra-
ce w dwóch kategoriach: 
„Wschody i zachody na 
Skrzycznem” oraz „Wido-
kówka ze Skrzycznego”.

Zdjęcia konkursowe na-
leży nadsyłać drogą elektro-
niczną z podaniem nazwiska 
i imienia autora na adres ma-
ilowy: marketing.szczyrk@
cos.pl, zachowując rozmiar 
pliku ok. 2560x1920 pikseli 
przy rozdzielczości min. 72 
dpi i formacie JPG lub PNG. 
Konkurs trwa do 31 sierp-
nia, rozstrzygnięcie nastąpi 
w pierwszym tygodniu wrze-
śnia. Dla autorów najciekaw-
szych zdjęć przewidziane 
zostały atrakcyjne nagro-
dy, m.in. voucher pobytowy 
w COS-OPO w Szczyrku, 
voucher na przejazd koleją 
linową na Skrzyczne, czy 
zestawy gadżetów.

Pełna treść regulaminu 
konkursu dostępna jest na 
stronie internetowej www.
skrzyczne.cos.pl. (RED)

aktualności
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30 lat
ordynacji ks. Jana Byrta uroczyście obchodzono w Szczyrku. Ewan-
gelicki pastor, który ożywił parafię w Salmopolu, znany jest daleko 
poza granicami regionu. Ks. Jan wywodzi się z Wisły, początkowo 
zajmował się handlem, gdy doszedł do przekonania, że jego po-
wołaniem jest nieść Dobrą Nowinę o Chrystusie. Po studiach i 
przyjęciu ordynacji objął parafię w Szczyrku, gdzie swoją posługę 
sprawuje do dzisiaj.

Zawsze uśmiechnięty i serdeczny, znany jest w całym kraju ze 
swych nietuzinkowych akcji misyjnych. Zbierał używane narty, 
które następnie wystawiał dla tych osób, których nie stać było na 
sprzęt. Z jego inicjatywy na Kotarzu powstało miejsce sakralne, 
organizował sadzenia drzew, czy rozdawanie piłek, a do jego akcji 
przyłączali się nawet prezydenci RP – Bronisław Komorowski i 
Andrzej Duda.

Z okazji jubileuszu przyjął mnóstwo życzeń, dziękował mu m.in. 
burmistrz Szczyrku Antoni Byrdy. (Ł)

region w liczbach

Święto akademii
Pierwszy w Polsce drukowany pomnik odsłonięto na terenie Akademii Techniczno-Humanistycznej  

w Bielsku-Białej podczas dorocznego Święta Uczelni.
Tegoroczne święto uczelni 

rozpoczęło się uroczystym po-
siedzeniem Senatu ATH, gdzie 
przypomniano, że tradycja ob-
chodów sięga 1969 r., kiedy 
to w Bielsku-Białej utworzo-
na została Filia Politechniki 
Łódzkiej. Licznie przybyłych 
gości przywitał rektor ATH 
prof. dr hab. Jarosław Janic-
ki, który podsumował, że od 
czasu powstania mury uczelni 
opuściło już blisko 32 tys. ab-
solwentów, w tym 6 tys. Filii 
Politechniki Łódzkiej i 25 tys. 
Akademii Techniczno-Huma-
nistycznej, 7 tys. inżynierów 
i 4,3 tys. magistrów inżynie-
rów. – To półwiecze rozwo-
ju, ale i wytężonej pracy całej 
społeczności akademickiej, 
mającej na celu wzmacnianie 
zarówno potencjału badawcze-
go, jak i poszerzania oferty dy-
daktycznej. Rozwój uczelni nie 
jest możliwy bez współpracy 
z otoczeniem samorządowym, 
gospodarczym i oświatowym 
oraz współpracy z innymi 
ośrodkami akademickimi – 
mówił rektor prof. Jarosław Ja-
nicki. Uroczystość była okazją 

do wręczenia awansów nauko-
wych, odznaczeń „Zasłużony 
dla ATH” oraz dyplomów dla 
Ambasadorów Akademii Tech-
niczno-Humanistycznej.

W czasie Święta Uczelni 
na Skwerze Poetów na terenie 
Akademii rektor prof. Jaro-
sław Janicki i fundator Rafał 
Sonik odsłonili pomnik po-
etki, powieściopisarki i dzia-
łaczki kulturalnej Kazimiery 
Alberti. To moment, na który 
od czasu ogłoszenia wyników 

konkursu „Ławeczka”, czeka-
li wszyscy sympatycy poetki, 
a także pasjonaci inżynier-
skich innowacji. Pomnik, 
jako pierwszy w Polsce, zo-
stał bowiem wydrukowany 
techniką 3D, przy użyciu 
polimerów, z dodatkiem gra-
fenu, którego Akademia 
Techniczno-Humanistyczna 
jest wiodącym producentem 
w Polsce. Jak zapewnia Łu-
kasz Mikłowski z firmy Fin-
notech, która wydrukowała 

postać poetki, drukowana 
rzeźba powinna wytrzymać 
100 lat.

Przy okazji odsłonięcia po-
mnika postać Kazimiery Alber-
ti, szczególnie jej intensywną 
i bogatą działalność kulturalną, 
przypadającą na lata 30. XX 
wieku w Białej Krakowskiej 
i Bielsku, przybliżył historyk 
dr Jacek Proszyk. O oprawę 
muzyczną wydarzenia zadbał 
Chór ATH pod dyrekcją dr. 
hab. Jana Borowskiego. (MS)
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Strażacy wŚród obozowiczów
Strażacy w naszym regionie 
chętnie pojawiają się wśród 
odpoczywających dzieci 
i młodzieży, aby zadbać o ich 
bezpieczeństwo, jak również 
nauczyć pożytecznych zacho-
wań z nim związanych.

Strażacy z OSP Bestwina 
zaprosili do swojej jednostki 
dwie grupy dzieci, uczestni-
czące w półkolonii, organizo-
wanej przez miejscową szkołę. 
Półkoloniści mieli okazję zapo-
znać się z pracą i wyzwania-
mi, przed jakimi stają strażacy 
podczas różnego rodzaju akcji 
ratowniczo-gaśniczych.

Wielką atrakcją okazało 
się uruchomienie syreny alar-
mowej podczas pobytu dzieci. 
Miały wtedy możliwość ob-

serwować, jak wygląda dys-
ponowanie jednostki przez 
Stanowisko Kierowania PSP 
oraz przygotowanie strażaków 
do wyjazdu. Alarm związany 
był z niebezpiecznie zwisają-
cym przewodem nad jezdnią 
przy ul. Szkolnej w Bestwinie.

Z kolei strażacy z Komen-
dy Miejskiej Państwowej 
Straży Pożarnej w Bielsku-
-Białej odwiedzili obóz har-
cerski w Jaworzu Nałężu. 
Strażacy realizują polece-
nia Komendy Głównej PSP 
związane ze wzmocnieniem 
bezpieczeństwa na obozach 
harcerskich. W trakcie wi-
zyty wygłosili prelekcję na 
temat bezpieczeństwa, zasad 
zachowania się na obszarach 
leśnych, sposobów używa-

nia podręcznego sprzętu ga-
śniczego oraz postępowania 
w przypadku zagrożenia.

Przy okazji przyjrzeli się 
przygotowaniu obozu oraz 
miejscom bezpiecznej ewaku-
acji. Omówili także zasady bie-

żącego monitorowania prognoz 
pogody jako jednego z obo-
wiązków organizatora obozu. 
W trakcie wizytacji przeprowa-
dzono rozmowę z osobami od-
powiedzialnymi za organizację 
wypoczynku. (RED)

Półkoloniści z Bestwiny mieli okazję osobiście przygotowywać węże 
strażackie do akcji.
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Do Rajeckich Teplic na Słowacji, mia-
sta partnerskiego Wilamowic, udał się po-
czątkiem lipca zespół regionalny „Cepelia 
Fil-Wilamowice”.

Delegacja z Wilamowic na zaprosze-
nie wojewody żylińskiego uczestniczyła 
5 lipca w przypadającym na ten dzień 

święcie Cyryla i Metodego. Z tej oka-
zji na Słowacji organizowane są licz-

ne imprezy plenerowe. Na jednej z nich 
członkowie „Cepelia Fil-Wilamowice” 
zaprezentowali kulturalne bogactwo 
swojego regionu. Młodsza grupa, zali-
czająca zagraniczny debiut, przedstawi-
ła suitę tańców cieszyńskich, natomiast 
grupa reprezentacyjna zademonstrowała 
wiązankę tańców wilamowskich. Mło-
dzież zwiedziła także urokliwe Rajec-
kie Teplice, miała ponadto możliwość 
popływania w basenach z wodami ter-
malnymi. (JD)
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wydarzenia

Powiaty o zdrowiu
O problemach z organizacją i utrzymaniem placówek medycznych w regionie rozmawiali w Raciborzu 

starostowie podczas spotkania Konwentu Powiatów Województwa Śląskiego.

Gospodarzem Konwentu 
był Ryszard Winiarski, sta-
rosta raciborski, zaś obradom 
przewodniczył starosta biel-
ski Andrzej Płonka, przewod-
niczący śląskiego konwentu 
powiatów. O funkcjonowaniu 
ratownictwa medycznego w re-
gionie mówiła Jolanta Czapliń-
ska-Jaszczurowska, dyrektor 
Wydziału Zdrowia Śląskiego 
Urzędu Wojewódzkiego w Ka-
towicach, podkreślając bardzo 
dobrą współpracę z jednostka-
mi i samorządami.

Starostowie zwrócili jed-
nak uwagę na zagrożenia, jakie 
mogą pojawić się w systemie 
ratownictwa medycznego w re-
gionie, m.in. planowane ogra-
niczenie liczby regionalnych 
dyspozytorni medycznych 
do dwóch na województwo. 
Obecnie w woj. śląskim funk-
cjonuje pięć dyspozytorni, sta-
rostowie zwrócili się z apelem 
do Ministra Zdrowia o zacho-
wanie trzech, tj. w Katowicach, 
Częstochowie i Bielsku-Bia-
łej. – W województwie śląskim 
mieszka 4,6 mln osób, jest dru-
gie pod względem liczby lud-
ności. Sytuację dodatkowo 
komplikują stosunkowo trud-
nodostępne tereny górskie na 

południu regionu i jego tury-
styczny charakter. Dwie dys-
pozytornie nie będą w stanie 
dobrze zarządzać udzielaniem 
pomocy na całym terenie woje-
wództwa – uważa starosta An-
drzej Płonka.

Starostowie podkreślili 
również stale występujące bra-
ki w kadrze ratownictwa me-
dycznego, zwłaszcza wśród 
lekarzy. Dlatego apelują o do-
puszczenie do wykonywania 
zawodu lekarza w szpitalnych 

oddziałach ratunkowych tak-
że specjalistów z pokrewnych 
dziedzin, tj. anestezjologii i in-
tensywnej terapii, chorób we-
wnętrznych, chirurgii ogólnej, 
chirurgii dziecięcej, ortopedii 
i traumatologii narządu ruchu, 
ortopedii i traumatologii.

Starostowie wyrazili rów-
nież zaniepokojenie poziomem 
finansowania szpitali powia-
towych i niedoszacowaniem 
kwot przeznaczonych na ich 
funkcjonowanie. Narodowy 

Fundusz Zdrowia nie chce 
uwzględniać ponadlimitowych 
wykonywań usług medycz-
nych, dodatkowo nie pokrywa 
wszystkich wymaganych wzro-
stów kosztów, m.in. podwyżek 
dla personelu, wynegocjowa-
nych przez kadrę medyczną 
z Ministerstwem Zdrowia. 
Jak wyjaśnia starosta bielski, 
to prosta droga do zadłużania 
się szpitali i obniżenia standar-
dów leczenia w skali całego re-
gionu. (RED)

Obradom Konwentu przewodniczył starosta bielski Andrzej Płonka.
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więkSza moc Strefy
Zakłady energetyczne 

Tauron z Bielska chcą do 
września zbudować dodat-
kową linię energetyczną dla 
Jasienickiej Niskoemisyjnej 
Strefy Ekonomicznej. 

Jak wyjaśnia wójt Ja-
nusz Pierzyna, w czerwcu 
spotkał się z dyrekcją firmy 
Tauron, aby porozmawiać 
o rozbudowie infrastruktu-
ry energetycznej. – Obecnie 
energetyka naszej Strefie 
zapewnia prąd o mocy 1,5 
MW. Dla potrzeb dotychcza-
sowych nabywców działek 
to wystarczało. Jednak zgła-
szają się kolejni inwestorzy 
zainteresowani zakupem 
działek i budową zakładów 
przemysłowych. Dla nich 
trzeba zapewnić dodatkową 
moc, co nie leży w kompe-
tencjach i możliwościach 
samorządu Gminy Jasienica 
– mówi. 

Wójt od dyrekcji Tauro-
nu otrzymał zapewnienie, że 
dodatkowe zasilanie powsta-
nie do końca września. W tej 
sprawie firma już rozpoczęła 
działania. Została zakupiona 
część materiałów potrzeb-
nych do ułożenia dwóch ka-
bli. Będą one poprowadzone 

do Strefy od stacji transfor-
matorowej przy ul. Gwiezd-
nej w Bielsku w rejonie 
granicy z gminą Jasienica 
w Międzyrzeczu Górnym. 

Każdy z kabli będzie dys-
ponował minimalną mocą 
energetyczną 7,5 MW, 
łącznie z obecnym zasila-
niem i rezerwą, pozwoli to 
na dostarczanie nawet 20 
MW energii elektrycznej. 
Według informacji przeka-
zanych przez Tauron, na in-
westycję firma wyda ok. 7 
mln zł. – To zdecydowanie 
wzmocni potencjał naszej 
Strefy Ekonomicznej, tym 
samym zwiększając wartość 
gruntów, które w przyszło-
ści przeznaczymy do sprze-
daży – dodaje wójt Janusz 
Pierzyna. 

Do tej pory Gmina Jasie-
nica sprzedała grunty o łącz-
nej powierzchni blisko 17 
hektarów, za co uzyskała 
w sumie ponad 24 mln zł 
brutto. Obecnie został ogło-
szony przetarg na sprzedaż 
następnej, dziewiątej już 
działki o powierzchni 3,1257 
ha. Cena wywoławcza została 
ustalona na ponad 4,6 mln zł 
brutto. (UGJ)

Pamięci PowStańców
Harcerze z Jaworza za-

praszają w środę 1 sierpnia 
na uroczystości upamiętnia-
jące Powstańców Warszaw-
skich.

W rocznicę wybuchu 
Powstania Warszawskiego 
o godzinie 16.20 odbędzie 
się msza św. w jaworzańskim 
kościele, następnie ok. godz. 
16.50 uczestnicy uroczysto-
ści zbiorą się pod pomnikiem 
Ofiar II Wojny Światowej. 
O godz. 17 przy dźwiękach 
syren oddadzą hołd Powstań-
com. Następnie będzie okazja 
do przemówień okoliczno-
ściowych, zagra też Orkie-
stra Dęta „Glorietta”.

Po przemarszu do am-
fiteatru ok. godz. 18 zosta-
nie zaprezentowany montaż 
słowno-muzyczny w wyko-
naniu jaworzańskich har-
cerzy z 11 Grunwaldzkiej 
Wielopoziomowej Druży-
ny Harcerskiej „Impessa”, 
z koncertem wystąpi rów-
nież Glorietta. O godz. 19 
zaplanowano koncert Kuby 
Blokesza z repertuarem Jac-
ka Kaczmarskiego, potem 
ok. godz. 20.30 rozpocznie 
się kolejny seans Kina Let-
niego w Jaworzu. Dla uczcze-
nia Powstania wyświetlony 
zostanie film „Kamienie na 
szaniec”. (Ł)

Wkrótce do jasienickiej Strefy zostanie doprowadzony prąd o dodat-
kowej mocy.
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gotowanie w kamieniołomie
Popularny program telewi-
zyjny „Rączka gotuje” swój 
jubileuszowy 300. odcinek 
zaliczył w pięknej scenerii 
kamieniołomu w Kozach.

Znany i lubiany kucharz 
Remigiusz Rączka u stóp ka-
mieniołomu przygotował tra-
dycyjne koziańskie duszonki, 
zupę krem z warzyw i grzanki 
z kozim serem. Przy sporzą-
dzaniu tych potraw mistrzowi 
kuchni towarzyszył wójt gmi-
ny Kozy Krzysztof Fiałkowski.

Prócz zgłębiania kulinar-
nych tajników widzowie oglą-
dający program emitowany na 
antenie TVP Katowice mo-
gli przysłuchiwać się licznym 
ciekawostkom związanym 
z historią Kóz, ze szczególnym 
uwzględnieniem kamieniołomu. 
– Chcemy, żeby kamieniołom 
był miejscem wypoczynku i re-
kreacji, dającym zarazem moż-
liwość wyciszenia się. Mamy 
pomysły, aby w ciekawy spo-
sób go zagospodarować, nie po-
wodując przy tym nadmiernej 
ingerencji człowieka w naturę 
– stwierdził wójt. (RA)
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aktywne Półrocze w regionie
Czasem wzmożonej aktywno-
ści w sprawach dotyczących 
regionu Podbeskidzia była 
dla posłanki Mirosławy Ny-
kiel pierwsza połowa roku.

W Sejmie obecnej kaden-
cji posłanka Mirosława Nykiel 
działa m.in. jako wiceprzewod-
nicząca Komisji Gospodarki 
i Rozwoju oraz członkini Ko-
misji do Spraw Energii i Skar-
bu Państwa. W minionym 
półroczu składała liczne inter-
pelacje i zapytania dotyczą-
ce wielu kluczowych kwestii 
dla regionu oraz w skali ogól-
nopolskiej, m.in. wyprawki 
dla uczniów, niekorzystnych 
zmian w Kodeksie Pracy dla 
kobiet w ciąży, protestujących 
rodziców osób niepełnospraw-
nych, elektronicznego systemu 
meldunkowego, odbierania 
ulgi podatkowej samotnym 
rodzicom, czy problemów 
w bielskim Pogotowiu Ratun-
kowym.

Oprócz intensywnej pra-
cy w komisjach sejmowych 
16 razy zabierała głos na fo-
rum Sejmu. – Zajmowałam się 
przede wszystkim projektami 
ustawy o wspieraniu nowych 

inwestycji oraz ustawy Pra-
wo o szkolnictwie wyższym 
i nauce. Miałam też wpływ na 
procedowanie ustawy o Rzecz-
niku Małych i Średnich Przed-
siębiorstw – mówi posłanka 
Platformy Obywatelskiej.

W bielskim biurze posel-
skim odbyła ponad 40 spotkań 
z mieszkańcami, ich następ-
stwem było przeszło 20 zapy-
tań i 57 interpelacji w dużej 
mierze złożonych w sprawach 
z regionalnym kontekstem do 
ministerstw i innych organów 
władzy. Posłanka przeprowa-
dziła ponadto kilkanaście in-
terwencji, w tym w sprawie 
problemów z karetkami po-
gotowia, remontu dróg wo-
jewódzkich, czy odwołania 
Sejmu Dzieci i Młodzieży.

Na ten rok przypada VIII 
edycja Regionalnego Kongre-
su Kobiet Podbeskidzia, odby-
wającego się pod honorowym 
patronatem posłanki, z fina-
łową galą zaplanowaną na 29 
września. W ramach Kongre-
su w maju bielski historyk Ja-
cek Kachel przybliżył historię 
śpiewaczki Selmy Kurz, z ko-
lei w czerwcu przeprowadzo-
ne zostały warsztaty dotyczące 

zdrowia i urody we współpra-
cy z Lucyną Grabowską i jej 
agencją modelek.

– Mam ogromną przyjem-
ność znaczną część mojej dzia-
łalności poświęcać wsparciu 
kobiet. Realizuje się ono po-
przez inspirujące aktywności, 
które podejmują wątki kobie-
cości i roli pań w nowocze-
snym społeczeństwie. W tym 
roku towarzyszy nam wiele 
mówiące hasło „Przyszłość 
nasza w rękach naszych”, któ-
re – nie mam co do tego wąt-

pliwości – wyzwoli olbrzymie 
pokłady energii wśród wszyst-
kich osób w różny sposób za-
angażowanych w nasz Kongres 
– mówi posłanka Platformy 
Obywatelskiej, która wzięła 
również udział w Gminie Ży-
dowskiej w akcji charytatyw-
nej na rzecz Salwatoriańskiego 
Hospicjum im. Jana Pawła II, 
odnoszącej się jeszcze do po-
przedniej edycji Kongresu.

W Bielsku-Białej i regio-
nie swoją prężną działalność 
kontynuuje Klub Obywatel-

ski. Na zaproszenie posłanki 
stolicę Podbeskidzia odwie-
dził w czerwcu były prezy-
dent Bronisław Komorowski, 
który przy tej okazji wygłosił 
prelekcję dotyczącą zagrożeń 
współczesnej demokracji. Od-
powiadał również na pytania, 
zadawane m.in. przez liczną 
reprezentację osób młodych, 
delegatów Młodzieżowej 
Rady Miasta, czy radnych 
Młodzieżowego Sejmiku 
Województwa Śląskiego. – 
Młodzież aktywnie interesu-
je się sprawami publicznymi. 
I jest to świetna wiadomość, 
bo przecież to młodzi ludzie 
w niedalekiej przyszłości 
będą odpowiedzialni za losy 
naszego państwa – wyjaśnia 
Mirosława Nykiel. Jeszcze 
wcześniej, w lutym, z zapro-
szenia posłanki skorzystał 
były premier i przewodni-
czący Parlamentu Europej-
skiego profesor Jerzy Buzek, 
podejmując podczas spotka-
nia w Czechowicach-Dzie-
dzicach tematykę roli Polski 
w Unii Europejskiej.

Z inicjatywy posłanki PO 
kontynuowany jest w Bielsku-
-Białej, tym razem w Wyższej 

Szkole Ekonomiczno-Huma-
nistycznej, cykl debat oks-
fordzkich, które doskonale 
sprawdziły się już w poprzed-
nich latach. Patronat honorowy 
objął w tym roku prof. Jerzy 
Buzek. – Cieszy to, że bielska 
młodzież może zgłębiać przy-
datne tajniki sztuki przemawia-
nia, budowania argumentów 
oraz formułowania wypowie-
dzi, jednocześnie pogłębiając 
swoją wiedzę i świadomość 
w różnych kwestiach – pod-
kreśla posłanka Nykiel.

Aktywnie włączyła się rów-
nież w realizowany przez Plat-
formę Obywatelską w całym 
kraju program „Polska Senio-
ra”. W maju wraz z posłan-
kami Krystyną Sibińską oraz 
Agnieszką Kołacz-Leszczyń-
ską przedstawiła ogólne zało-
żenia tej inicjatywy. – Seniorzy 
mieli okazję przedstawić swoją 
opinię oraz opowiedzieć o tym, 
czym zajmują się i w jaki spo-
sób uczestniczą w życiu śro-
dowiska lokalnego. Wysoka 
frekwencja na spotkaniu wy-
kazała, jak ważnym aspektem 
jest lepsze zrozumienie potrzeb 
osób starszych – mówi Miro-
sława Nykiel. (R)
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SkontaktuJ Się z nami

Osoby zainteresowane przynależnością do związku 
zawodowego lub mające problemy w swoich zakła-
dach pracy proszone są o kontakt z Zarządem Regio-
nu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność” lub terenowymi 
oddziałami naszego związku. 

ZARZĄD REGIONU PODBESKIDZIE NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”
43-300 Bielsko-Biała, ul. Adama Asnyka 19
Sekretariat 
tel. 33 812-67-90 
e-mail: bbial@solidarnosc.org.pl
Dział Rozwoju Związku 
tel. 530 760 060 
tel. 33 812-67-90 
e-mail: drz.bbial@solidarnosc.org.pl
Dział Szkoleń 
tel. 33 812-67-52 
e-mail: skarb.bbial@solidarnosc.org.pl

Dział Prawny 
tel. 33 812-67-53 
e-mail: prawnicy.bbial@solidarnosc.org.pl

SIEDZIBY ODDZIAŁÓW:
Cieszyn, ul. Głęboka 58 
Koordynator – Michał Marek,  
tel. 609 436 566
Oświęcim, ul. Śniadeckiego 21
Przewodniczący – Janusz Gołdynia,  
tel. 33 842-57-67
Skoczów, ul. Bielska 18 
Przewodniczący – Czesław Chrapek,  
tel. 696 600 333
Sucha Beskidzka, ul. Semika 1 
Przewodniczący – Maciej Mażul
Żywiec, Al. Piłsudskiego 56
Przewodniczący – Andrzej Madyda, 
tel. 603 769 965

ZorganiZowani mają lepiej!

PoStaw na „SolidarnoŚĆ” 
NSZZ „Solidarność” – związek zawodowy 
z wieloletnim doświadczeniem, oferuje pro-
fesjonalną obsługę pracowników, służy po-
radnictwem, angażuje się w bieżącą obronę 
godności, praw i interesów osób zrzeszonych 
w naszym związku. Warto być członkiem 
NSZZ „Solidarność”!

„Solidarność” została powołana w efekcie 
protestów robotniczych na podstawie zawartego 
porozumienia 31 sierpnia 1980 roku w Gdań-
sku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem 
Strajkowym a Komisja Rządową.

Każdy zrzeszony w NSZZ „Solidarność” 
nie jest sam wobec pracodawcy. Staje się 
członkiem dobrze zorganizowanej wspólnoty 
działającej na poziomie zakładów, powiatów, 
regionów, branż i kraju. Ma zagwarantowane 
prawo do korzystania z pomocy związkowej 
w obronie praw pracowniczych i obywatel-
skich. Jest uprawniony do uzyskania pomocy 
związku w sytuacjach losowych. W sytuacjach 
konfliktu z pracodawcą ma możliwość korzy-
stania z pomocy prawników i innych ekspertów 
zatrudnionych w regionach i Komisji Krajo-

wej NSZZ „Solidarność”. Związkowcy po-
mogą w komisjach pojednawczych, jeśli tam 
zostanie skierowana sprawa. W przypadkach 
zagrożenia zwolnieniem z pracy, wypowiedze-
niem warunków umowy o pracę, pracownik ma 
obronę związkową, realizowaną już od chwili 
zamiaru podjęcia tego rodzaju decyzji przez 
pracodawcę. Może otrzymywać pomoc, w tym 
finansową, w okresie pozostawania bez pracy 
ze względu na prowadzoną działalność związ-
kową.

W zakładach, gdzie nie ma organizacji 
związkowej NSZZ „Solidarność”, warto pod-
jąć wysiłek, by ją założyć. Nie jest to trudne. 
W przypadku wątpliwości wystarczy telefon 
do Zarządu Regionu Podbeskidzie NSZZ „So-
lidarność” lub najbliższego oddziału naszego 
związku (adresy i telefony podajemy poniżej). 
Nie ma problemu z rejestracją, szkoleniami 
i kompleksową obsługą prawną. Dla pracow-
ników zatrudnionych u pracodawcy, gdzie jest 
już „Solidarność”, wystarczy nawiązać kontakt 
z przewodniczącym. Wypełnienie i przyjęcie de-
klaracji związkowej zajmuje chwilę i finalizuje 
przynależność związkową.

inauguracyJne PoSiedzenie 
zarzĄdu regionu

W piątek 29 czerwca odbyło się posiedzenie 
Zarządu Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidar-
ność” – pierwsze w nowej kadencji, rozpoczę-
tej wyborczym zjazdem 15 czerwca. W trakcie 
zebrania związkowcy wybrali członków Prezy-
dium ZR oraz podjęli szereg uchwał organiza-
cyjnych, które będą ułatwiać im pracę w całej 
czteroletniej kadencji.

Na wniosek przewodniczącego ZR Marka 
Bogusza zebrani w głosowaniu tajnym za-
akceptowali przedstawione przez niego kan-
dydatury członków prezydium. Zostali nimi: 
Andrzej Madyda (wiceprzewodniczący i se-
kretarz), Stanisław Sołtysik (wiceprzewod-
niczący i skarbnik) oraz odpowiedzialny za 
rozwój związku Piotr Gołąb. Zarząd Regio-
nu uzupełnił także składy związkowych rad 
i zespołów, czyli Regionalnej Rady Eduka-
cji Związkowej, Regionalnej Rady Funduszu 
Strajkowego, Rady Funduszu Pomocy Szy-
kanowanym Członkom Związku, Rady Fun-
duszu „Solidarni w potrzebie”, Zespołu ds. 
pozyskiwania członków i promocji Związku, 
Zespołu ds. informacji wewnątrzzwiązkowej 

oraz Zespołu doradczego ds. rozwiązywania 
konfliktów i sporów.

Związkowcy ustalili też terminy zebrań ZR 
w II półroczu – odbędą się one w poniedziałki 
27 sierpnia, 24 września, 29 października, 26 
listopada i 17 grudnia.

W trakcie posiedzenia tradycyjnie przedsta-
wione zostały informacje z prac Komisji Kra-
jowej NSZZ „Solidarność” oraz omówiono 
sytuację w zakładach pracy Podbeskidzia.

zmarł  
miroSław biernot
Z głębokim smutkiem i bólem przyjęliśmy 
wiadomość, że 12 lipca br. zmarł nagle nasz 
kolega Mirosław Biernot, działacz „Solidar-
ności” spółki Lotos Terminale w Czechowi-
cach-Dziedzicach. Miał zaledwie 49 lat…

Mirosław Biernot był przewodniczącym Mię-
dzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ 
„Solidarność” czechowickiej spółki Lotos Ter-
minale w trudnych czasach przekształceń spółek 
Grupy Lotos i związanych z tym zawirowań. Był 
także członkiem Regionalnej Komisji Rewizyj-
nej NSZZ „Solidarność” w latach 2006-2018, 
w ostatniej kadencji pełnił funkcję wiceprzewod-
niczącego RKR. W czerwcu br. w trakcie zjazdu 
podbeskidzkiej „Solidarności” został wybrany 
do Zarządu Regionu Podbeskidzie NSZZ „So-
lidarność”. Także w tym roku został przewodni-
czącym Krajowej Sekcji Przemysłu Naftowego 
NSZZ „Solidarność”, wiceprzewodniczącym 
Sekretariatu Przemysłu Chemicznego NSZZ 
„Solidarność”. 

– Mirek był dobrym, uczynnym, zawsze po-
godnym człowiekiem, realizującym na co dzień 
w praktyce przykazanie miłości Boga i bliźniego 
– mówi przewodniczący podbeskidzkiej „Soli-
darności” Marek Bogusz. – Jako związkowiec 
był pełnym energii człowiekiem dialogu, dba-
jącym o swoją firmę i – przede wszystkim – 
każdego jej pracownika. Był pełen pomysłów, 
zarówno w trakcie restrukturyzacji firmy, jak 
i teraz, szukając kierunków jej rozwoju. Nie-
spełna miesiąc przed śmiercią mówił o tym 
w Czechowicach ministrowi energii Krzyszto-
fowi Tchórzewskiemu. A prywatnie był dumnym 
i szczęśliwym mężem, ojcem i dziadkiem – do-
daje Marek Bogusz i podkreśla, że „Solidarność” 
straciła doskonałego związkowca i wspaniałego 

kolegę. – Mirka naprawdę ciężko będzie zastą-
pić.

Pogrzeb śp. Mirosława Biernota odbył się 
16 lipca w Czechowicach-Dziedzicach. W uro-
czystościach żałobnych wzięły udział tłumy 
przyjaciół, znajomych i współpracowników 
Zmarłego. Byli wśród nich wiceminister rodzi-
ny, pracy i polityki społecznej Stanisław Szwed, 
wicewojewoda śląski Jan Chrząszcz, parlamenta-
rzyści, a przede wszystkim tłumy związkowców, 
przybyłych na tę smutną uroczystość nie tylko 
z wszystkich zakątków Podbeskidzia, ale także 
z innych regionów oraz z zakładów przemysłu 
chemicznego i naftowego oraz spółek paliwo-
wych. Krajowe władze związku reprezentował 
wiceprzewodniczący Komisji Krajowej Bogdan 
Biś. Obecni byli niemal wszyscy członkowie Za-
rządu Regionu Podbeskidzie, a także reprezenta-
cja zaprzyjaźnionego regionu częstochowskiego 
z przewodniczącym Jackiem Strączyńskim. 
Wokół trumny Mirosława stanęły liczne pocz-
ty sztandarowe „Solidarności”, a żałobną Mszę 
św. wraz z gospodarzem parafii św. Katarzyny, 
ks. Piotrem Pietrasiną sprawował diecezjalny 
duszpasterz ludzi pracy ks. prałat Józef Oleszko.

O tym, że Mirek Biernot był lubianym i sza-
nowanym człowiekiem oraz oddanym ludziom 
związkowcem, świadczyły nie tylko tłumy na 
Jego pogrzebie i stosy kwiatów, które przykryły 
jego grób, ale także blisko sto intencji mszalnych 
zamówionych w Jego intencji.

Rodzinie, wszystkim przyjaciołom i współ-
pracownikom śp. Mirosława Biernota 
składamy wyrazy szczerego współczucia 
i solidarności w bólu.
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Jaka będzie 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.

Postulaty te określiła obradująca 19 i 20 
czerwca w Zakopanem Komisja Krajowa 
NSZZ „Solidarność”, a podtrzymało Prezy-
dium KK wydając negatywną opinię doty-
czącą założeń projektu budżetu państwa na 
2019 r. Związkowcy zaprezentowali swe żą-
dania w trakcie lipcowego spotkania Rady 

Dialogu Społecznego. Na razie nie ma jesz-
cze rozstrzygnięć, ale związkowcy nie wy-
kluczają ulicznych protestów w przypadku 
zignorowania ich postulatów. Członkowie Ko-
misji Krajowej upoważnili Prezydium KK do 
opracowania scenariuszy ewentualnych przy-
szłych działań.

Przypomnijmy, że zaproponowana przez 
stronę rządową wysokość minimalnego wyna-
grodzenia za pracę w 2019 roku to kwota 2220 
zł. Z kolei w założeniach przyszłorocznego 
budżetu nie przewidziano – już dziewiąty rok 
z rzędu – podwyżek wynagrodzeń dla pracow-
ników państwowej sfery budżetowej.

Więcej na stronie: 
 www.solidarnosc.org.pl/bbial.
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karetka wyJeżdża z wilkowic
Siedziba Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach  

stała się kolejnym punktem wyjazdowym karetek Bielskiego Pogotowia Ratunkowego.

Punkt wyjazdowy uroczy-
ście otwarto w poniedziałek 9 
lipca. – Stworzenie w Wilko-
wicach nowego punktu wyjaz-
dowego dla karetek Bielskiego 
Pogotowia Ratunkowego po-
przedziła pragmatyczna oce-
na zapotrzebowania. Ta część 
Ziemi Bielskiej stale się roz-
wija, przybywa mieszkań-
ców, którym należy stworzyć 
odpowiednie warunki zapew-
niające udzielenie szybkiej 
pomocy medycznej. Dodatko-
wo w pobliżu powstała droga 
ekspresowa S1 na trasie Biel-
sko-Żywiec, stale też zwiększa 
się tu ruch turystyczny – mówi 
Andrzej Płonka, starosta biel-
ski, któremu podlega Bielskie 
Pogotowie Ratunkowe.

Karetka stacjonuje w Wil-
kowicach od początku mie-
siąca, w ciągu pierwszych 9 
dni wyjeżdżała do pacjentów 
aż 45 razy. Do obsługi karet-
ki w systemie zmianowym 
przydzielony został 10-oso-
bowy tzw. zespół podstawo-
wy S05 34. Sam wóz został 
wyposażony w najnowocze-

śniejszy sprzęt, spełniający 
wszystkie europejskie normy. 
Ma m.in. defibrylator, respira-
tor i urządzenie do kompresji 
klatki piersiowej.

Jak wyjaśnia dyrektor 
Bielskiego Pogotowia Ra-
tunkowego Wojciech Wa-

ligóra, głównym terenem 
działania zespołu jest obszar 
gmin Wilkowice, Buczkowi-
ce i Szczyrk. Punkty wyjaz-
dowe karetek zostały bowiem 
rozmieszczone na terenie 
całego powiatu bielskiego 
i w samym Bielsku-Białej. 

W ten sposób maksymal-
nie skraca się czas dotarcia 
do pacjenta, co zwłaszcza 
w nagłych przypadkach ra-
tuje wręcz życie. Oprócz no-
wej stacji w Wilkowicach 
istnieją także punkty m.in. 
w Czechowicach-Dziedzi-

cach, Kobiernicach, Szczyr-
ku, Pisarzowicach, Jasienicy 
i oczywiście w Bielsku-Bia-
łej, w głównej siedziby przy 
ul. Emilii Plater oraz w Wa-
pienicy i na Leszczynach.

W uroczystości otwarcia 
wzięła udział m.in. sekretarz 
stanu w Ministerstwie Zdro-
wia Józefa Szczurek-Żelazko. 
Przyznała, że jest pod wraże-
niem powiatowej organizacji 
służby zdrowia i dobrej współ-
pracy regionalnej placówek 
medycznych. – Dla mnie, wie-

loletniego pracownika ochrony 
zdrowia, to wielka przyjem-
ność widzieć, jak prężnie roz-
wija się u was służba zdrowia, 
zwłaszcza w ogólnej trudnej 
sytuacji w kraju – mówiła wi-
ceminister.

Podczas uroczystości 
w trakcie spotkania z dzien-
nikarzami zapowiedziano 
również, że od 1 sierpnia 
w bielskim Szpitalu Pedia-
trycznym będzie stacjonowa-
ła karetka N dla noworodków 
i niemowląt. (AM, R)

powiat BielSki

Zespół medyczny karetki pogotowia w Wilkowicach.

andrzeJ Płonka, 
starosta bielski:

Bielskie Pogotowie Ratunkowe i 
jakość wykonywanej przez nie-
go pomocy medycznej stanowi 
bardzo dobry przykład na to, że 
można dobrze organizować służbę 
zdrowia, mimo ciągłych braków w 
jej finansowaniu na odpowiednim 
poziomie i przy stale zmieniają-
cych się przepisach.
Chcę przypomnieć, że służba 
zdrowia, a więc placówki, jakie 
podlegają Starostwu Bielskiemu, 
od samego utworzenia powia-
tów przed 20 laty była dla nas 
priorytetem. Nasze powiatowe 

lecznictwo od borykającego się 
z brakami w najbardziej podsta-
wowym wyposażeniu i zadłużo-
nego po dzisiejsze, działające na 
bardzo przyzwoitym poziomie, 
przeszło długą drogę. Stopniowo 
i przy dużym finansowym wspar-
ciu własnym Powiatu Bielskiego, 
doszliśmy do sytuacji, gdy nasze 
placówki, a więc pogotowie, 
Szpital Pediatryczny, czy Samo-
dzielny Psychiatryczny ZOZ, są 
wysoko oceniane nie tylko za 
sposób ich organizacji, ale i za 
poziom lecznictwa.
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beSkidy nad morzem

Jak górale beskidzcy przy-
jeżdżają nad morze, to robi 
się głośno. Tak było i w tym 
roku, gdy w lipcowy week-
end od 13 do 15 w Ustce pre-
zentowano tradycje, folklor 
i kulturę Beskidów podczas 
cyklicznej imprezy „Bielsko-
-Biała i Beskidy w Ustce”.

Dla urlopowiczów przy-
gotowano jak zwykle góral-
ską muzykę na tle skąpanego 
w morzu słońca, smakowite 
oscypki i kwaśnicę na nad-
morskiej  promenadzie, 
a piękne góralki w barwnych 
strojach, przechadzające się 
po piaszczystej plaży, zrobiły 
piorunujące wrażenie.

Na promenadzie w Ust-
ce wystąpili m.in. kapela 
Wałasi, kapela PoPieronie, 
zespół rewiowo-taneczny 

Mażoretki „Gracja” ze Sta-
rej Wsi w gminie Wilamo-
wice pod kierownictwem 
Teresy Nycz, który szcze-
gólnie spodobał się wiwa-
tującej na cześć dziewcząt 
publiczności. Nie zabrakło 
też zabawy tanecznej, którą 
poprowadził zespół „Kamu-
flaż”, a także – co oczywiste 
– specjałów i tradycyjnych 
potraw kuchni beskidzkiej. 
Zainteresowaniem cieszyły 
się też stoiska twórców ludo-
wych. Kiermasz unikatowego 
rękodzieła zawsze przyciąga 
zwolenników drewnianych 
zabawek i figurek, kwiatów 
z bibułki, koronkowych ob-
rusów i serwetek, włóczko-
wych maskotek, tradycyjnych 
makatek z haftowanymi napi-
sami. (AM)

zaProSzenie na dożynki
Starosta Bielski Andrzej 

Płonka zaprasza 26 sierpnia 
do Bystrej na doroczną uro-
czystość dożynkową.

– Choć coraz mniej miesz-
kańców naszego regionu 
utrzymuje się z pracy na roli, 
to jednak przez całe stulecia 
stanowiła ona główne źródło 
utrzymania naszych przodków. 
Tradycja dożynek pozwala nie 
tylko przypomnieć o wielkiej 

części dziedzictwa regionu, ale 
również podziękować za nasz 
chleb powszedni tym wszyst-
kim, którzy przyczyniają się do 
tego, że nam go nie brakuje. 
A przecież jeszcze moje poko-
lenie pamięta, że nie zawsze 
można było się nim nasycić. 
Dlatego zapraszam wszystkich 
mieszkańców naszego regionu 
i odwiedzających go gości do 
udziału w ceremoniach dożyn-

kowych – mówi starosta An-
drzej Płonka.

Diecezjalno-Powiatowo-
-Gminne Dożynki 26 sierpnia 
w Bystrej w gminie Wilko-
wice rozpoczną się o godz. 
10.30 od zbiórki i przemarszu 
korowodu dożynkowego do 
strażnicy OSP w Bystrej przy 
ul. Klimczoka. Tu o godz. 11 
rozpocznie się msza święta, na-
stępnie o godz. 12.30 Zespół 
Pieśni i Tańca „Ziemia Biel-
ska” zaprezentuje tradycyjny 
obrzęd dożynkowy.

Od godz. 13.15 potrwa 
część artystyczna. Wystąpią 
m.in. Ziemia Bielska, Gmin-
na Młodzieżowa Orkiestra 
Dęta, zespoły regionalne Za-
brzeg, Rybarzowice, Trady-
cja, Bestwina i kapela Watra 
ze Szczyrku. Po godz. 18 na 
scenę wkroczy gwiazda wie-
czoru – zespół Trebunie-Tutki.

Dożynkom będzie towa-
rzyszył konkurs wieńców 
dożynkowych, wystawa rolni-
czo-ogrodnicza i kiermasz pro-
duktów regionalnych. (Ł)

SPortowe otwarcie
Drużyny młodych piłkarzy 
z wielu gmin regionu zainau-
gurowały tegoroczne Święto 
Powiatu Bielskiego, jakie od-
było się w Porąbce.

W turnieju piłki nożnej ża-
ków wystąpiły roczniki 2007 
i młodsze, udział w nim wzię-
ło 10 drużyn. Najlepsi okazali 
się młodzi futboliści z UMKS 
„Trójka” Czechowice-Dzie-
dzice, którzy w głównym fi-
nale pokonali 3:1 Football 
Jasienica Project. Trzecie 
miejsce po wygranej z Pa-
sjonatem Dankowice 2:1 zajął 
GLKS Wilkowice. W meczu 
o piąte miejsce KS Bestwinka 

pokonał 3:2 Sołę Kobiernice, 
o siódme LKS Czaniec zwy-
ciężył 2:0 Zaporę Porąbka, 
a o dziewiąte LKS Wilamo-
wice pokonał 2:1 Groń Bu-
jaków.

Wszystkie drużyny otrzy-
mały po 10 piłek i dyplo-
my,  a  zdobywcy t rzech 
p i e rwszych  mie j s c  do -
datkowo puchary i meda-
le. Organizatorem turnieju 
było Starostwo Powiatowe 
w Bielsku-Białej. Młodym 
zawodnikom puchary, meda-
le i dyplomy wręczali bielski 
starosta Andrzej Płonka oraz 
sołtys Porąbki Zbigniew Tar-
gosz. (JJ)
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wydarzenia

reklaMa

zagrali dla dawida
Szczytny cel przyświecał tegorocznej odsłonie Święta Sportu w Kaniowie. 

Uczestnicy charytatywnego wydarzenia zbierali pieniądze na leczenie Dawida 

Piekiełko, młodego piłkarza LKS Przełom.

Od wczesnych godzin po-
rannych w sobotę 7 lipca na 
boisku w Kaniowie swoje 
mecze rozgrywały drużyny 
kaniowskich żaków oraz tych 
przybyłych z okolicznych 
miejscowości. Następnie na-
przeciwko siebie stanęły ze-
społy oldbojów Przełomu oraz 
strażacy z OSP Kaniów. Spo-
re zainteresowanie wzbudził 
także mecz drużyn Zagłębia 
Dąbrowskiego oraz GKS-u 
Tychy. Na bocznym boisku 
dzieci mogły skorzystać z lo-
terii fantowej, dmuchanego 

zamku, malowania twarzy, 
chodzenia na szczudłach, czy 

ścianki wspinaczkowej. Każ-
dy miał możliwość przejazdu 
samochodem elektrycznym 
oraz przyglądania się paradzie 
motocyklistów. Nie zabrakło 
również smacznego poczę-
stunku, m.in. pysznego smalcu 
przygotowanego przez panie 
z Koła Gospodyń Wiejskich 
w Kaniowie, waty cukrowej 
dla najmłodszych oraz rozma-
itych ciast i słodkości. Z kolei 
w części artystycznej imprezy 
o dobrą zabawę zadbały m.in. 
zespoły Kontrasty, Włóczyki-
je, Harpago, a wreszcie Fortis 
z Kostkowic, który na zakoń-

czenie do późnych godzin pro-
wadził zabawę taneczną.

Podczas Święta Sportu 
w jego siódmej edycji prowa-
dzone były licytacje, m.in. za 
ponad 3 tys. zł efektownych 
tortów ozdobionych logo LKS 
Przełom oraz serduszkiem dla 
Dawida Piekiełko. To właśnie 
z myślą o młodym zawodni-
ku klubu z Kaniowa, który 
doznał początkiem roku uda-
ru mózgu, a teraz przechodzi 
kosztowną rehabilitację, zbie-
rano pieniądze. Dzięki hojno-
ści uczestników wydarzenia, 
sponsorów i darczyńców ro-
dzicom chłopca przekaza-
ne zostało ponad 34 tys. zł. 
– Wierzę, że nasza obecność 
tutaj w Kaniowie przyczy-

ni się do szybkiego powrotu 
dzielnego piłkarza na murawę. 
Wspólną pracą społeczną, jed-
nocząc siły tak wielu osób, do-
kładamy cegiełkę do tego, aby 
doszedł do pełni sprawności 

i mam nadzieję, że zobaczy-
my go jeszcze jako czynnego 
zawodnika w naszych dzie-
cięcych zespołach  – mówił 
prezes klubu Grzegorz Wie-
czorek. (MA)
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Spore zainteresowanie wzbudziła efektowna parada motocyklistów, która 
przejechała ulicami gminy.

Dla najmłodszych uczestników Święta Sportu przygotowano szereg atrakcji.
Podczas różnego rodzaju licytacji zbierano pieniądze na rehabilitację 
młodego piłkarza z Kaniowa Dawida Piekiełko.

Piłkarski turniej został zorganizowany dla żaków z Kaniowa i okolicznych miejscowości.
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gmina BeStwina

artur beniowSki,  
wójt gminy Bestwina:

Należymy do młodych społecz-
ności, swoją przyszłość z naszą 
gminą wiąże wiele młodych 
małżeństw, tak spośród tych, 
którzy się tu urodzili, jak i ro-
dzin dopiero się u nas osiedla-
jących. To też nasza przyszłość 
i to przede wszystkim z myślą 
o dzieciach z całej naszej gmi-
ny, ich prawidłowym rozwoju, 
inwestujemy w sport i zdro-
wą rekreację, infrastrukturę 
i aktywne zajęcia. Cieszymy 
się ze wspaniałych wyników 
sportowych naszych dorosłych 
mieszkańców, w miarę naszych 
możliwości doceniamy ich tak-
że finansowo, bo też stanowią 
dobry przykład dla dzieci i mło-
dzieży.
Efekty zauważamy w naszych 
klubach, gdzie liczbę małych 
sportowców, uczestniczących 
we wszelkiego rodzaju zaję-
ciach, można już liczyć w set-
kach. To dobrze, teraz utrwalą 
się w nich nawyki zdrowego 
trybu życia, które w przyszłości 
zaowocują, także z korzyścią dla 
całej naszej społeczności.

SPort wŚród Priorytetów
Liczne inwestycje w infrastrukturę, nagrody dla sportowców i trenerów, czy znaczne środki przeznaczane 

dla klubów na szkolenie dzieci i młodzieży to najbardziej widoczne przejawy starań władz gminy Bestwina 

o właściwy rozwój w dziedzinie sportu i rekreacji.

Tradycją już stało się na-
gradzanie tych sportowców 
i działaczy, którzy swoimi 
osiągnięciami promują gmi-
nę Bestwina także daleko 
poza jej granicami. Za wy-
bitne sukcesy na niwie spor-
tu w minionym roku podczas 
uroczystego spotkania w sali 
widowiskowej Gminnego 
Ośrodka Kultury uhonoro-
wani zostali gratyfikacją fi-
nansową od 600 do 1000 zł 
uprawiający kajak polo za-
wodnicy UKS Set Kaniów 
– Dominika Sojka, Sandra Pi-
larz, Monika Pacyga, Klaudia 
Sachmerda, Katarzyna Ciu-
pak, Hanna Sojka, Aneta Kó-
ska, Estera Janeczko, Anna 
Beniowska, Kinga Duda, Pa-
weł Michalec, Łukasz Pilarz, 
Bartłomiej Dawidek, Dawid 
Wizner, Piotr Bajerski, Bo-
rys Zubczewski, Arkadiusz 
Pilarz, Mateusz Jonkisz, Ja-
kub Witkowski, Dawid Ce-
bula, Kordian Kupczak, Jan 
Adamaszek i Kamil Król, te-
nisiści stołowi UKS The Best 
Bestwinka – Bartosz Hoffman 
i Bartosz Maga, wszechstron-
nie aktywny niepełnosprawny 

sportowiec Bogumił Banach, 
a także startująca w radio-
orientacji sportowej Kamila 
Wiśniewska. Nie zapomnia-
no o działaczach i trenerach 
klubów z Kaniowa oraz Be-
stwinki, wyróżnienia otrzy-
mali Halina Błaszkiewicz, 
Waldemar Fluder, Szymon 
Maślanka, Bartłomiej Dawi-

dek, Sławomir Sojka i Da-
riusz Pilarz.

Gmina każdego roku prze-
prowadza konkursy granto-
we, poprzez które kluby 
funkcjonujące na jej terenie 
aplikują o środki z przezna-
czeniem na szkolenie dzieci 
i młodzieży. Pieniądze, wspo-
magające wiele rozmaitych 

inicjatyw sportowych w for-
mie rozgrywek, czy turnie-
jów, przekazywane są także 
za pośrednictwem działu pro-
mocji. W sumie z przyzna-
wanymi przez wójta gminy 
nagrodami daje to kwotę ok. 
400 tys. zł.

Każdego roku gmina dba 
również o poprawę warun-

ków dla uprawiania sportu 
i szeroko rozumianej rekre-
acji. W ostatnim okresie pra-
ce remontowe objęły boisko 
w Bestwinie, gdzie wykonane 
zostało profesjonalne odwod-
nienie i nawodnienie murawy. 
W przygotowaniu natomiast 
jest obecnie projekt związany 
z budową bieżni lekkoatle-
tycznej wokół boiska. W Ja-
nowicach z kolei do końca 
września gotowy będzie pro-
jekt nowej sali gimnastycznej. 
Niebawem także powstanie 
stosowna dokumentacja do-
tycząca trybun i zaplecza 
szatniowego KS Bestwinka, 
którego piłkarska drużyna szy-
kuje się po awansie z klasy 
A do występów w lidze okrę-
gowej.

Nie tylko piłkarze z Be-
stwinki, Bestwiny oraz Ka-
niowa dają sporo powodów do 
radości. Niezmiennie w kra-
jowej czołówce utrzymują się 
kajakpoliści UKS Set, syste-
matyczny proces szkoleniowy 
realizuje sekcja tenisa stoło-
wego KS Bestwinka, w klubie 
z Bestwiny powstała drużyna 
futbolowa dziewcząt oraz ze-
społy siatkarskie, nie braku-
je również osób związanych 
z gminą i odnoszących suk-
cesy w sportach indywidual-
nych. (MAN)

Nagrodzeni w dziedzinie sportu stanęli do wspólnego zdjęcia.
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Strażackie Ćwiczenia

Około 70 strażaków z jed-
nostek w Bestwinie, Be-
s tw ince ,  Janowicach 
i Kaniowie wzięło udział 
w  g m i n n y c h  ć w i c z e -
niach przeciwpowodzio-
wych.

Manewry przeprowadzo-
ne zostały na terenie żwirow-
ni w Kaniowie. Ich celem 
była nauka obsługi agrega-
tów pompowych dużej wy-
dajności i układania wałów 
z wykorzystaniem maszy-
ny do napełniania worków 
z piaskiem. Koordynatorem 

ćwiczeń, w których prócz 
strażaków z gminnych jed-
nostek uczestniczyli ochotni-
cy z Dankowic i Wilamowic, 
był komendant gminny Grze-
gorz Owczarz. Jak stwierdził, 
w gminie Bestwina ochrona 
przeciwpowodziowa jest 
priorytetem i przywiązuje 
się do niej znaczną wagę. 
– Sam sprzęt nie obroni nas 
przed wodą, dlatego syste-
matyczne szkolenia są dla 
strażaków niezwykle ważne 
– przyznał Owczarz.

Wójt gminy Artur Be-
niowski przypomina, że nie 

tak dawno przy strażnicy 
OSP w Kaniowie powstał 
specjalny magazyn, w któ-
rym zgromadzono sprzęt 
przeciwpowodziowy. – Lo-
kalizacja nie została wy-
brana przypadkowo, bo 
Kaniów, którego skrajem 
przepływa Wisła, najbar-
dziej narażony jest na falę 
powodziową – wyjaśnia 
wójt Beniowski. Dodaje, 
iż nie bez znaczenia było 
w tym przypadku to, że 
właśnie jednostka z Kanio-
wa specjalizuje się w ratow-
nictwie wodnym. (RA)

Ćwiczenia przygotowały strażaków do szybkiego udzielania pomocy podczas kolejnych ulewnych deszczy.

PierwSze  
SianokoSy

A właściwie turniej „I Janowickie Sia-
nokosy” zostanie przeprowadzony już 
w najbliższą niedzielę 28 lipca.

Na tereny rekreacyjne w Janowicach 
o godz. 16., o której rozpocznie się im-
preza, zapraszają Sołtys Janowic, Koło 
Gospodyń Wiejskich w Janowicach oraz 
Gminny Ośrodek Kultury w Bestwinie. 
Głównym punktem programu będzie 
oczywiście turniej, a w nim konkurencje: 
sieczenie kosą, stawianie kopki, grzebanie 
w sianie, jazda na „damce”, baba z jajem, 
janowicka sarpacka, po naszemu, swaczy-
na w pole. – Z pewnym przymrużeniem 
oka, ale z szacunkiem dla tradycji naszej 
wsi, chcemy przypomnieć, jak kiedyś wy-
glądała praca i życie w gospodarstwie. To 
ostatnia okazja, bo ludzie, którzy pamięta-
ją jeszcze tradycyjne gospodarowanie, są 
coraz starsi, a warto upamiętniać zwycza-
je naszych przodków – mówi wójt gminy 
Bestwina Artur Beniowski.

Dla dzieci przewidziano rywaliza-
cję w wyścigu w workach i biegu z ko-
pystkom. Jeśli większości konkurencji 
nie można rozpoznać po ich nazwach, 
to chyba warto wybrać się do Janowic, 
aby przekonać się, co za nimi się rzeczy-
wiście kryje. Tym bardziej, że zawodom 
towarzyszyć będą występ Zespołu Pieśni 
i Tańca „Bestwina” oraz zabawa taneczna 
z zespołem „Albatros”. (Ł)
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remonty z Powodziówki
Jeszcze w tym roku wykonany zostanie remont 

ulic Ludowej i Gawlików w Kaniowie.
Prace na ul. Ludowej na odcinku około jednego 

kilometra już się rozpoczęły. Wymieniona zostanie 
tu nakładka asfaltowa, modernizacji podlegać będą 
przepusty i rowy oraz pobocza, które w ramach za-
dania ulegną utwardzeniu i poszerzeniu. Finalizacja 
tej inwestycji przewidziana jest na przełomie wrze-
śnia i października.

Podobny zakres obejmie remont odcinka ul. Gaw-
lików o długości ok. 700 m. Tu prace ruszą jesienią, 
ale jeszcze w tym roku dobiegną końca.

Na naprawy obu dróg gmina otrzymała dofinanso-
wanie w formie tzw. promesy, czyli gwarancji zwrotu 
kosztów inwestycji z puli Ministerstwa Spraw We-
wnętrznych i Administracji na usuwanie skutków 
klęsk żywiołowych. Drogi bowiem w ubiegłych la-
tach uległy zniszczeniom podczas ulewnych deszczy. 
Koszty zadań w obu przypadkach pokryją w 80 pro-
centach środki ministerialne, resztę stanowi 20 proc. 
wkładu z budżetu Powiatu Bielskiego (ul. Ludowa) 
oraz budżetu gminnego (ul. Gawlików). (M)

Na ul. Ludowej remont już się rozpoczął.
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lePSzy SPrzęt  
dla Strażaków

Osiem defibrylatorów i 10 bardzo dobrze wyposażonych zestawów 

ratowniczych PSP R-1 trafiło w poniedziałek do 12 jednostek OSP  

na terenie gminy Jasienica.

Wójt pozyskał blisko 107 
tys. zł dofinansowania do no-
woczesnego sprzętu dla ochot-
niczych straży pożarnych. To 
99 proc. całej kwoty, jaką trze-
ba była zapłacić za defibryla-
tory oraz zestawy ratownicze 
wraz z szynami Kramera i de-
skami ratowniczymi. Pieniądze 
pochodzą z Funduszu Pomocy 
Pokrzywdzonym oraz Pomocy 
Pespenitancjarnej – Funduszu 
Sprawiedliwości. – Wiem, że 
będziecie z niego właściwie 
korzystać, aby ratować ludz-
kie życie – mówił w ponie-
działek 16 lipca druhom wójt 
Janusz Pierzyna. W towa-
rzystwie gości, wiceministra 

rodziny, pracy i spraw spo-
łecznych Stanisława Szweda, 
I wicewojewody śląskiego 
Jana Chrząszcza oraz komen-
danta miejskiego bielskiej Pań-
stwowej Straży Pożarnej bryg. 
Zbigniewa Mizery, wójt uro-
czyście przekazał strażakom 
nowy sprzęt.

Wójt prezentował gościom 
wysokie kwalifikacje druhów 
z 12 jednostek OSP gminy Ja-
sienica. – Można mieć magazy-
ny pełne najlepszego sprzętu, 
ale sam sprzęt nie niesie ratun-
ku. To bardzo sobie cenię, że 
potraficie go używać i zawsze 
jesteście gotowi nieść pomoc 
drugiemu człowiekowi – mówił 

wójt strażakom. – Dziś przeka-
zujemy wam ten dobry i nowo-
czesny sprzęt. Ale to również 
zobowiązanie dla was, do ko-
lejnych szkoleń, do ciągłego 
podnoszenia kwalifikacji i do 
stałej czujności, by w każdej 
chwili móc ruszyć na pomoc 
– dodawał.

Sprzęt trafił do jednostek. 
Wójt wyjaśnił, że został tak po-
dzielony między strażami, aby 
jak najbardziej skrócić poten-
cjalny czas dojazdu z pomo-
cą w każde miejsce na terenie 
gminy Jasienica.

Jak wyjaśnia wójt Janusz 
Pierzyna, wysoki poziom 
wyszkolenia jednostek OSP 

można było ocenić podczas 
niedawnych Gminnych Za-
wodów Sportowo-Pożarni-
czych rozegranych w Rudzicy. 
Łącznie wystartowało w nich 
trzynaście drużyn seniorów – 
z każdej Ochotniczej Straży 
Pożarnej w sołectwach gminy 
Jasienica, a także z sąsiednie-
go Jaworza. Międzyrzecze Dol-
ne, Międzyrzecze Górne oraz 
Mazańcowice wystawiły także 
zespoły kobiece, wystartowało 
również pięć drużyn młodzie-
żowych. (R)

gmina jaSienica

Rozmowy o nowym zjeździe
O możliwościach wyko-
nania pełnego węzła ko-
munikacyjnego na drodze 
ekspresowej S52 w rejonie 
Grodźca i Świętoszówki 
rozmawiano w poniedzia-
łek 16 lipca na spotkaniu 
u wójta gminy Jasienica Ja-
nusza Pierzyny.

Na zaproszenie wójta Ja-
nusza Pierzyny w spotkaniu 
wziął udział wiceminister 
rodziny, pracy i spraw spo-
łecznych, a zarazem poseł 
Stanisław Szwed, I wicewo-
jewoda śląski Jan Chrząszcz 
oraz Michał Mendrok, dy-
rektor Generalnej Dyrekcji 
Dróg Krajowych i Autostrad 
w Katowicach. – W ciągu 
najbliższych lat zamierzamy 
zrealizować projekt Jasienic-

kiego Kurortu Zamkowego. 
To oznacza, że rejon ten się 
ożywi. Już teraz obciążenie 
ruchem skrzyżowań z ekspre-
sówką na terenie naszej gmi-
ny jest duże. Dlatego chcemy, 
aby w Grodźcu powstał zjazd 
z S52 od strony Bielska, co 
znacznie ułatwi komunikację, 
a zarazem zmniejszy się ruch 
koło gminy – wyjaśnia wójt 
Janusz Pierzyna.

Wójt dodaje, że podjęto 
starania o wpisanie węzła do 
planu przestrzennego zago-
spodarowania. W tym rejonie 
są też tereny, które stosunko-
wo niewielkim kosztem po-
zwolą na wykonanie takiego 
zjazdu. Koncepcja zakłada, 
że po zjeździe z drogi ekspre-
sowej od strony Bielska kie-
rowca dojeżdżałby do ronda, 

które skieruje go na kolej-
ne skrzyżowanie – rondo na 
starej ul. Cieszyńskiej, gdzie 
ruch zostałby rozdzielony na 
ten w kierunku Grodźca oraz 
w stronę Świętoszówki. Jed-
nocześnie to pierwsze rondo 
umożliwiałoby również wjazd 
na drogę ekspresową i jazdę 
w kierunku Cieszyna.

Pomysł wspiera poseł Stani-
sław Szwed. Zastrzega jednak, 
że obecnie w budżecie Państwa 
nie ma pieniędzy na tę inwesty-
cję. – Pierwszeństwo mają nowe 
autostrady i drogi ekspresowe. 
Będziemy jednak rozmawiać 
w Ministerstwie Infrastruktury, 
aby wpisać projekt w plany in-
westycyjne – mówi Szwed. (UGJ)

PowStaJe  
nowa Przychodnia

Do końca października 
potrwają prace przy budo-
wie nowego ośrodka zdro-
wia w Mazańcowicach.

– Mazańcowice należą 
do jednego z najprężniej 
rozwijających się sołectw 
naszej gminy. Z roku na rok 
przybywa mieszkańców, 
toteż dotychczasowa przy-
chodnia przestaje wystar-
czać. Co gorsza, ośrodek 
zdrowia funkcjonuje w sta-
rym budynku o nienajlep-
szym stanie technicznym. 
Nowa przychodnia będzie 
przestronna, tym samym 
zostaną rozwiązane pro-
blemy lokalowe podsta-
wowej opieki zdrowotnej 
w tym rejonie naszej gminy 
– wyjaśnia wójt Janusz Pie-
rzyna.

Parter zajmie rejestra-
cja, trzy gabinety lekarskie 
i jeden zabiegowy, z kolei 
na użytkowym poddaszu 
jako osobnej kondygnacji 
powstanie gabinet lekar-
ski, biuro i pomieszczenie 
socjalne. W budynku będą 
toalety, szatnia oraz winda. 
Każde z pięter będzie miało 

po 152 mkw. powierzchni, 
koszt całości wyniesie 1,5 
mln zł. Inwestycja osiągnę-
ła stan surowy zamknię-
ty, obecnie trwają prace 
we wnętrzach.

Wójt Janusz Pierzyna 
przypomina, że przychod-
nia w Mazańcowicach 
jest jedną z pięciu należą-
cych do Samodzielnego 
Gminnego Zespołu Opieki 
Zdrowotnej, a więc pod-
legającego samorządowi 
Gminy Jasienica. – Kilka-
naście lat temu w ostatniej 
chwili zadecydowaliśmy, 
aby podstawowa opieka 
zdrowotna z przychodnia-
mi pozostała w gestii Gmi-
ny Jasienica. Dziś widać, 
że była to dobra decyzja, 
bo mieszkańcy mają pełen 
dostęp do opieki zdrowot-
nej na wysokim poziomie, 
także tej specjalistycznej. 
W zdecydowanej więk-
szości przypadków pomoc 
udzielana jest na miejscu, 
bez konieczności dojazdu 
do Bielska i oczekiwania 
w długich kolejkach – do-
daje wójt. (R)

wSParcie rodzin
Duże zniżki w opłatach 

za przedszkola i dofinan-
sowanie żłobków na wnio-
sek wójta Janusza Pierzyny 
przegłosowali radni pod-
czas sesji w czwartek 28 
czerwca. 

Radni przegłosowali 
pakiet uchwał dotyczą-
cy ulg dla rodzin wielo-
dzietnych w opłatach za 
przedszkola. M.in. każ-
d a  d o d a t k o w a  g o d z i -
na zajęć przedszkolnych 
ponad przyjęty wymiar 
kosztować będzie rodzi-
ców przedszkolaka 1 zł. 
Przedszkolaki z rodzin, 
które mają na utrzyma-
niu co najmniej czwórkę 
dzieci poniżej 18. roku 
życia, w ogóle mogą być 
z takich opłat zwolnio-

ne. Całkowite zwolnie-
nie z opłaty przysługuje 
również przedszkolakom 
z orzeczeniem kwalifiku-
jącym do kształcenia spe-
cjalnego.

Gmina Jasienica udzieli-
ła wsparcia także rodzicom 
młodszych dzieci. Dlatego 
żłobki i kluby dziecięce do 
każdego malucha otrzyma-
ją dofinansowanie. – Każde 
dziecko uzyska dofinanso-
wanie w wysokości 100 zł. 
Będzie to więc nasz wkład 
w system pomocy rodzi-
nom, już nie 500 plus, 
a 600 plus – mówi wójt.

Na terenie gminy Ja-
sienica od grudnia 2016 
r. działa klub dziecięcy, 
w najbliższym czasie ru-
szy też żłobek. (R)
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Zjazd dołączyłby do drogi w Grodźcu.
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Nowy sprzęt odebrali strażacy z jednostek OSP gminy Jasienica.
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JanuSz Pierzyna,
wójt gminy Jasienica:

Ostatni okres po raz kolejny 
pokazał, jak nieocenionej po-
mocy udzielają nasi strażacy 
i jak ważną rolę odgrywają w 
zapewnieniu naszego bezpie-
czeństwa. Zostali sprawdzeni 
nie tylko w czasie zawodów, ale 
też w akcji, zwłaszcza w trakcie 
ulewnych deszczy. Codziennie 
też dają dowód swojej sprawno-
ści podczas akcji ratowniczych, 
już dużo rzadziej pożarniczych, a 
w większym stopniu interwencji 
i ratowania ludzkiego życia. Z tą 
myślą zabiegałem o dofinanso-
wanie do zakupu nowoczesne-
go sprzętu ratowniczego, z tych 
względów wspieramy naszą OSP 
modernizując kolejne strażnice, 
czy zakupując wyposażenie.
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Siatka, koSz,  
futSal

Już krótko po otwarciu hali sportowej 
w Jaworzu rozegrano w niej pierwsze turnieje. 
Z obiektu korzystać będzie można przez cały 
okres wakacji.

Na przełomie czerwca i lipca w hali przepro-
wadzono dwa turnieje. O Puchar Wójta Gminy 
Jaworze Radosława Ostałkiewicza rywalizowały 
drużyny siatkarskie. Bezkonkurencyjną w staw-
ce okazała się ta stworzona przez prezesa GKS 
Czarnych Rafała Stronczyńskiego i występująca 
pod klubowym szyldem. Zaciętych meczów koń-
czących się rzutami karnymi nie zabrakło rów-
nież w turnieju futsalowym, którego stawką był 
z kolei Puchar Przewodniczącego Rady Gminy 
Mieczysława Brzezickiego. Zwycięsko z zawo-
dów z udziałem 10 ekip wyszedł zespół Fitboom.

Łącznie na przestrzeni dwóch dni, a więc so-
boty 30 czerwca i niedzieli 1 lipca, przez 1000 
minut swoje spotkania rozegrało 18 drużyn, co 
dało liczbę 180 zawodników aktywnie spędzają-
cych czas w hali. – Spełnia ona już najważniej-
sze cele. Nie brakuje chętnych, aby uprawiać 
sport, a przy tym czas upływa pożytecznie 
w gronie kolegów, przyjaciół, czy rodziny – 
mówi wójt Radosław Ostałkiewicz. – Nasza hala 
ma być miejscem, gdzie aktywność sportowa 
przybiera rozmaite formy, zawsze jednak będzie-
my przestrzegać tego, aby rywalizacja odbywała 
się w duchu fair play i z pełnym poszanowaniem 
dla przeciwnika – dodaje.

Aby zachęcić do korzystania z nowego 
obiektu, w trakcie wakacji każdy z hali może 
skorzystać nieodpłatnie. Warunkiem wejścia in-
dywidualnego, bądź grupowego – a to możliwe 
jest w dni powszednie w godzinach od 12 do 20, 
gdy w hali przebywa pracownik – jest wcześniej-
sza rezerwacja. Kontaktować można się przez 
profil „Hala Sportowa Jaworze” na Facebooku, 
bądź telefonicznie z kierownikiem hali Danielem 
Bąkiem (511 035 055).  (RED)

gmina jaworze

inweStycJe dla SPortu i rekreacJi
Plac zabaw i nowa nawierzchnia boiska wykonane zostały na terenie dawnego basenu w Jaworzu Górnym. Z kolei przy tężni funkcjonuje  

już boisko do siatkówki plażowej.

Dzięki przeprowadzonej 
inwestycji obiekt zlokalizo-
wany przy ulicy Słonecznej, 
planowany jako park wypo-
czynkowo-rekreacyjny, wy-
raźnie zmienił swoje oblicze. 
W pobliżu boiska powstał duży 
plac zabaw dla dzieci, wyko-
nany w oryginalnym kształcie 
statku. Osoby przybywające 

tu na rowerach mogą zosta-
wić je w przeznaczonych do 
tego miejscach, w razie awa-
rii natomiast skorzystać z za-
montowanej stacji naprawczej. 
Inną formę aktywności zapew-
nia stół do tenisa stołowego, 
z kolei samo boisko zostało 
wyposażone w nową, sztucz-
ną nawierzchnię.

Prace zrealizowane teraz 
w drugim etapie były kontynu-
acją tych sprzed czterech lat, 
gdy powstało boisko, ścieżki 
rowerowe i ławeczki. Gmina 
wyasygnowała na inwestycję 
środki własne, ale na pokrycie 
około 70 procent jej kosztów 
wójt Radosław Ostałkiewicz 
pozyskał dofinansowanie z Lo-

kalnej Grupy Działania Biel-
ska Kraina.

Z inicjatywy wójta Jawo-
rza na terenie rekreacyjnym 
przy ul. Koralowej zbudo-
wano boisko do siatkówki 
plażowej. W połowie lipca 
odbył się już pierwszy tur-
niej tzw. dzikich drużyn dla 
zainteresowanych tą dyscy-

pliną sportu jaworzan. Z bo-
iska będzie można korzystać 
przez cały okres wakacji. Na 
jego powstanie przeznaczo-
no 60 tys. zł z gminnego bu-
dżetu.

Na potrzeby fizycznej ak-
tywności zagospodarowane 
będą również okolice wiaty 
w Jaworzu Nałężu. Pojawi się tu 
w przyszłości m.in. plac zabaw 
oraz siłownia zewnętrzna. (RE)
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Boisko do siatkówki plażowej przy ul. Koralowej. Plac zabaw uzupełnił miejsce aktywnego wypoczynku przy ul. Słonecznej.

radoSław  
oStałkiewicz, 
wójt gminy Jaworze:

Dbamy o to, aby na terenie całej 
gminy Jaworze były takie miejsca, 
w których różne grupy naszej ja-
worzańskiej społeczności mogą 
spędzić czas aktywnie. Dlatego 
przeznaczamy środki z budżetu 
gminy na tego rodzaju inwesty-
cje, wpisujące się w stwarzanie 
odpowiednich warunków pod 
kątem rekreacji i sportu. Ważne, 
że mówimy w tym przypadku o 
obiektach ogólnodostępnych, 
spełnią one swoje cele nie tylko w 

czasie wakacji. Nasze place zabaw 
i boiska są często oblegane, tak-
że nowo otwarta hala sportowa 
tętni już życiem. To potwierdza 
słuszność podjętych działań.

kino letnie  
Już otwarte

Trwa czwarta edycja kina letniego w Ja-
worzu. – To pomysł, który się przyjął i cieszy 
niesłabnącym zainteresowaniem – mówi wójt 
gminy Radosław Ostałkiewicz.

Tegoroczna odsłona jaworzańskiego przed-
sięwzięcia rozpoczęła się już 4 maja, gdy przy 
okazji Święta Konstytucji 3 Maja wyemitowany 
został film „Miasto 44”. – Wybór akurat takiego 
patriotycznego seansu na inaugurację kina let-
niego nie był przypadkowy, bo idealnie wpisał 
się on w jaworzańskie obchody 100-lecia nie-
podległości – przyznaje wójt Jaworza.

Kino do amfiteatru powróciło w piątek 13 
lipca. Choć aura nie była do końca sprzyjają-
ca, to nie zabrakło chętnych, by obejrzeć film 
„Strażnicy galaktyki”. Kolejny kinowy wieczór, 
w piątek 20 lipca, miał charakter familijny. Naj-
pierw z myślą o najmłodszych wyświetlono baj-
kę „Sing”, następnie widzowie z uwagą oglądali 
film „Był sobie pies”.

Również 3 i 31 sierpnia kino letnie w Jawo-
rzu zaplanowano w łączonej formule bajki dla 
dzieci o godzinie 19 oraz filmu od godz. 20.30. 
17 sierpnia o godz. 21 i na zakończenie cyklu 
14 września o godz. 20 wyświetlone będą po-
jedyncze seanse. – O tym, jakie filmy będzie 
można obejrzeć, ponownie zdecydują osoby 
bezpośrednio zainteresowane udziałem, poprzez 
specjalną grupę na Facebooku – zaznacza wójt 
Radosław Ostałkiewicz.

Wiadomo natomiast, że wyjątkowo w środę 1 
sierpnia o godz. 20.30 także odbędzie się projek-
cja. W związku z obchodami rocznicy wybuchu 
Powstania Warszawskiego kino jaworzańskie 
zaprosi do wspólnego oglądania filmu „Kamie-
nie na szaniec”.

Zainteresowani dołączeniem do grupy kina 
letniego w Jaworzu mogą kontaktować się przez 
profil Ośrodka Promocji Gminy Jaworze: www.
facebook.com/kulturajaworze. (MA)

odPoczynek w miniogrodzie 
Specjalny ogród z bogatą 
roślinnością charaktery-
styczną dla regionu Śląska 
Cieszyńskiego powstał przy 
Urzędzie Gminy Jaworze.

Arboretum pomyśla-
ne zostało jako niewielki 
ogród,  w którym swo-
je miejsce znalazły uni-
katowe gatunki roślin, 
występujące na obszarze 
Śląska Cieszyńskiego. Są 
wśród nich cieszynianka 
wiosenna, magnolia, cis, 
dzika jabłoń, klon polny, 
jarząb pospolity i szwedz-
ki, kłokoczka południo-
wa, trzmielina pospolita, 
wiciokrzew suchodrzew, 
różanecznik żółty, azalia, 
morwa biała, wawrzynek 
wilczełyko, głów dwuszyj-
kowy, dzika róża i róża 
szlachetna, dereń, berbe-
rys, szafran, naparstnica, 
przebiśniegi, narcyze, lilie, 
czy wrzosy.

– Taka nietypowa prze-
strzeń natury nie tylko na-
wiązuje do naszych aspiracji 
uzdrowiskowych, ale poza 
wszystkim ma tworzyć 
przyjazny klimat dla odpo-
czynku i spotkań wśród zie-
leni. Chcemy, aby właśnie 
z taką atmosferą kojarzyło 
się Jaworze tak mieszkań-
com, jak i odwiedzającym 
nas turystom – mówi wójt 
gminy Radosław Ostałkie-
wicz.

Powstanie miniogrodu 
to następstwo przeprowa-
dzonego konkursu na kon-
cepcję zagospodarowania 
przestrzeni wokół budynku 
Urzędu Gminy. Jego zwy-
cięzcą został jaworzanin, 
student architektury kra-
jobrazu Piotr Kajzer, na-
stępnie jego pomysł został 
opracowany jako szczegó-
łowy projekt wraz z planem 
nasadzeń. Ten z kolei przy-
gotował Bartosz Czader, 
pasjonat przyrody, pracow-
nik Muzeum Fauny i Flo-
ry Morskiej i Śródlądowej 
w Jaworzu, który podczas 
uroczystego otwarcia wy-
głosił prelekcję na temat 
wyjątkowej roślinności Ślą-
ska Cieszyńskiego.

Aby jak najlepiej promo-
wać bogactwo przyrodnicze 
Euroregionu Śląsk Cieszyń-
ski, a przy tym spełnić cel 

edukacyjny, rośliny w ar-
boretum oznakowano i na 
specjalnej tablicy zamiesz-
czono najważniejsze infor-
macje o nich, tak w języku 
czeskim, jak i polskim. A to 
dlatego, iż jaworzańskie ar-
boretum stworzone zostało 
w oparciu o projekt „Śląskie 
Parki”, do którego Jaworze 
przystąpiło wspólnie z part-
nerską gminą Ropica, sąsia-
dującą z Czeskim Cieszynem 
i Trzyńcem. Zadanie to uzy-
skało dofinansowanie w ra-
mach Programu Interreg V-A 
Republika Czeska – Polska 
w wysokości 107 tys. zł, 
dodatkowo z budżetu pań-
stwa na to przedsięwzięcie 
przyznano 6,3 tys. zł, wkład 
własny wyniósł 12,6 tys. zł. 
Prócz roślin jest tu także 
trawnik, ścieżka spacerowa, 
stojaki na rowery oraz ławki 
parkowe. (MAN)
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Arboretum od początku wzbudza duże zainteresowanie.
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gmina kozy

miliony na kanalizacJę
Nawet do około 70 procent zwiększyć może się poziom skanalizowania obszaru gminy Kozy wraz z 

końcem 2022 roku. Stanie się tak w następstwie zrealizowania kolejnego etapu budowy kanalizacji 

sanitarnej, na który samorząd pozyskał prawie 25 mln zł dofinansowania. Po zakończeniu tej rozbudowy 

sieci aglomeracja Pisarzowice będzie natomiast skanalizowana niemal w 100 procentach.

W środę 11 lipca wójt gmi-
ny Kozy Krzysztof Fiałkow-
ski oraz jej skarbnik Dominik 
Pawiński podpisali w siedzibie 
Narodowego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie umo-
wę o dofinansowanie projektu 
„Budowa kanalizacji sanitarnej 
w Gminie Kozy etap X”. Na 
ten cel ze środków unijnych 
w ramach Programu Opera-
cyjnego Infrastruktura i Śro-
dowisko na lata 2014-2020 
przeznaczonych zostało nie-
mal 25 mln zł, co stanowi pra-
wie połowę przewidywanych 
kosztów tej inwestycji.

Efektem finalnym reali-
zacji znaczącego zadania bę-
dzie wykonanie 32,31 km 
kanalizacji sanitarnej i trzech 
przepompowni ścieków, co 
z kolei pozwoli na podłącze-
nie do nowo wybudowanej 
sieci ok. 2924 mieszkańców 
gminy Kozy. Obecnie powo-
łano specjalną Jednostkę Re-
alizującą Projekt (JRP), która 
zajmować się będzie realizacją 
inwestycji. Jesienią rozpocz-
ną się procedury przetargowe 
celem wyboru wykonawców 
planowanych robót.

Wójt Krzysztof Fiałkow-
ski przypomina, że gmina do 
kolejnego etapu kanalizacji 
przygotowywała się od kilku 
lat. – Jest to inwestycja bar-
dzo przez kozian oczekiwana. 
Nowa sieć i tak duża licz-
ba przyłączy spowoduje wy-

mierny efekt ekologiczny, ale 
najważniejsze jest to, że po-
prawie ulegnie jakość i kom-
fort codziennego życia wielu 
mieszkańców – mówi wójt 
Kóz Krzysztof Fiałkowski. 

Etap X, na który samorząd 
pozyskał dofinansowanie, 

obejmie m.in. rejon Małych 
Kóz, Wróblowic, Krzemio-
nek i Starego Dworu oraz re-
jon kolektora Czerwonka od 
północnej granicy gminy do 
torów kolejowych oraz okoli-
ce ul. Dolnej.

Gmina planuje również wy-
konanie projektu budowlanego 
kanalizacji w Kozach Gajach, 
koncepcja ta jest już przygoto-
wana. – Na spotkaniu z miesz-
kańcami zaznaczyliśmy, że 
po zrealizowaniu etapu X, bę-
dziemy się starali realizować 
kanalizację w Kozach Gajach, 
dlatego już przygotowujemy się 
do nowego zadania. Mieszkań-
cy bardzo oczekują na skanali-
zowanie tego obszaru gminy. 
Tempo realizacji inwestycji 
będzie zależne od możliwo-
ści pozyskania środków ze-
wnętrznych. Zaznaczyć muszę, 
że obszar Kozy Gaje znajduje 
się poza zatwierdzoną aglo-
meracją Pisarzowice, w której 
wskaźnik koncentracji wynosi 
90 mieszkańców na 1 km sieci 
kanalizacyjnej. Wskaźnik ten 
był warunkiem ubiegania się 
o dofinansowanie ze środków 
unijnych – dodaje wójt Krzysz-
tof Fiałkowski. (UG/M)

wyJĄtkowy marSz

Ósma edycja Rajdu Nor-
dic Walking na Hrobaczą 
Łąkę w Kozach wpisała się 
w gminne obchody 100-le-
cia odzyskania niepodle-
głości.

Chodzenie z kijkami już 
od kilku lat cieszy się w Ko-
zach niesłabnącą popularno-
ścią, będąc znakomitą formą 
aktywnego spędzania wol-
nego czasu. W tegorocznym 
rajdzie na szczyt Hrobaczej 
Łąki wzięło udział prawie 
100 osób, wśród których 
byli m.in. słuchacze Uni-
wersytetu Trzeciego Wie-
ku z Czechowic-Dziedzic, 
Kęt oraz Kóz. Na górze 
uczestnicy tej rekreacyjno-
-turystycznej imprezy mo-

gli posmakować grochówki, 
pieczonych nad ogniskiem 
kiełbasek, napojów i słody-
czy. Wszyscy otrzymali też 
plakietki i materiały promo-
cyjne.

Inicjatorką rajdu i jego 
coroczną organizatorką jest 
Bożena Sadlik, przewodni-
cząca Rady Gminy Kozy, 
która zachęca wszystkich do 
spacerów z kijkami po le-
sie, szlakach turystycznych 
i utwardzonych powierzch-
niach. – Dla utrzymania 
dobrej kondycji i zdrowia 
najważniejszy jest ruch, 
warto więc wyjść z domu 
i zadbać o własną sprawność 
fizyczną – mówi przewodni-
cząca. (R)

SPrzęt Przedmedyczny 
dla Strażaków

Profesjonalne zestawy ra-
townicze przekazane zosta-
ły przez wójta gminy Kozy 
Krzysztofa Fiałkowskiego 
na wyposażenie Ochotniczej 
Straży Pożarnej.

W marcu Gmina Kozy 
złożyła wniosek do Mini-
sterstwa Sprawiedliwości, 
w wyniku czego pozyska-
ne zostały środki w wyso-
kości nieco ponad 16 tys. 
zł. Przeznaczono je na za-
kup urządzeń ratownictwa 
przedmedycznego, niezbęd-
nych do udzielania pomocy 
poszkodowanym bezpośred-
nio na miejscu zdarzenia. 
Dzięki dofinansowaniu stra-
żakom przekazano kilka ze-
stawów ratowniczych wraz 

z deskami ortopedycznymi 
i szynami oraz defibrylator.

Nabyty sprzęt ma w istot-
ny sposób przyczynić się do 
poprawy efektywności podej-
mowanych działań ratowni-
czych, jak również wpłynąć 
pozytywnie na warunki pracy 
strażaków. – Bardzo często 
to strażacy, choćby w mo-
mencie wypadku drogowe-
go, jako pierwsi docierają 
na miejsce. Pomoc, udziela-
na jeszcze zanim przybędzie 
karetka pogotowia, jest nie-
zwykle ważna dla ratowania 
życia – mówi wójt Krzysztof 
Fiałkowski, który sprzęt dla 
OSP przekazał uroczyście 
26 czerwca przy okazji sesji 
Rady Gminy. (MA)

Rajd na Hrobaczą Łąkę tradycyjnie okazał się przyjemną formą 
aktywności.
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Wójt Krzysztof Fiałkowski podpisał umowę z Funduszem na dofinansowanie 
kolejnego etapu budowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Kozy.

uniwerSytet do kontynuacJi
Zakończył się pilotażowy 
okres działalności Koziań-
skiego Uniwersytetu Trzecie-
go Wieku, podczas którego 
seniorzy skorzystali z wielu 
różnych form aktywności.

Minione trzy miesiące były 
dla koziańskich seniorów cza-
sem ciekawych wydarzeń i no-
wych doświadczeń. Słuchacze 
Uniwersytetu Trzeciego Wie-
ku skorzystali z nauki języka 
angielskiego dla początkują-
cych, zajęć komputerowych, 
wykładów z historii i kultury 
oraz gimnastyki korekcyjnej na 
basenie. Ponadto wzięli udział 
w wykładach plenarnych, po-
ruszających zróżnicowaną 
problematykę, w tym m.in. 
kwestie zdrowia. Dużym zain-
teresowaniem cieszyły się wy-
cieczki, zarówno autokarowe, 
jak i górskie, w których łącznie 
uczestniczyło aż 141 osób.

Pilotażową odsłonę Uni-
wersytetu uroczyście pod-
sumowano w sali  Domu 

Kultury w Kozach. Obecni na 
spotkaniu wysłuchali przy tej 
okazji wykładu dr. inż. Sła-
womira Hermy, traktującego 
o korzyściach i zagrożeniach 
wynikających z korzystania 
z Internetu. Realizację wielu 
nowych pomysłów przedstawił 
koordynujący funkcjonowa-
nie UTW Mirosław Frączek. 
Przypomniał, że deklaracje 
członkowskie złożyło 101 

osób, w tym 81 kobiet i 20 
mężczyzn. Największą grupę, 
a więc 50,5 proc. wszystkich 
uczestników, stanowiły osoby 
urodzone w latach 1950-1959.

– Przedsięwzięcie podjęte 
z myślą o środowisku seniorów 
okazało się wyjątkowo udane. 
Istotne dla jego powodzenia 
było to, że pod uwagę wzięte 
zostały sugestie potencjalnych 
uczestników, którzy jeszcze 

przed inauguracją działań zgła-
szali swoje potrzeby – mówi 
wójt gminy Krzysztof Fiał-
kowski. Potwierdził koniecz-
ność kontynuowania zajęć 
Uniwersytetu, w znacznej mie-
rze finansowanego z gminnego 
budżetu. Nowy rok akademic-
ki dla seniorów rozpocznie się 
prawdopodobnie 25 września, 
zapisy słuchaczy przyjmowane 
będą od 3 września. (RED)

Wycieczki górskie były jednym z wielu zajęć Uniwersytetu, które cieszyły się dużym zainteresowaniem seniorów.
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gmina Szczyrk

nowy Plac zabaw 
gotowy

Balony i mnóstwo słodyczy otrzymały dzieciaki, które w centrum Szczyrku 

nad Żylicą przy pl. św. Jakuba wzięły udział w uroczystym otwarciu nowego 

placu zabaw.

Małych gości słodyczami 
i balonami witali Zbój Szczy-
rek i Ignacy, nic dziwnego, że 
otwarcie przyciągnęło praw-
dziwe tłumy. – To popularne 
miejsce, odwiedzane zarówno 
przez naszych mieszkańców, 
jak i turystów. Teraz oferu-
jemy tu coś więcej, niż tyl-
ko spacery, czy odpoczynek 
na ławce. Liczę, że urządze-
nia do zabawy i do ćwiczeń, 
jak też miejsca odpoczynku, 
służyć będą integracji za-
równo naszej społeczności, 
jak i osób, które nas odwie-
dzają. Dzięki takim inwe-
stycjom Szczyrk staje się 
coraz bardziej atrakcyjnym 
miejscem do życia i odpo-
czynku – mówi burmistrz 
Antoni Byrdy.

W rzeczywistości przy ul. 
Deptak nad Żylicą powstał nie 
tylko plac zabaw, ale cała roz-
budowana strefa aktywnego 
wypoczynku. Ogrodzony plac 
zabaw zajął centralną część 
tej strefy. Został wyposażony 
w wielofunkcyjny zestaw do 
zabawy, złożony ze zjeżdżal-
ni, ruchomego mostku i dys-
ków, a także podestu. Obok 

postawiono piaskownicę, bu-
jak na sprężynie, huśtawkę, 
jest też funkcjonalny zestaw 
wspinaczkowy, zawierający 
ścianki z uchwytami.

Z myślą o starszych za-
montowano szereg urządzeń 
stymulujących mięśnie nóg, 
rąk i brzucha, w tym prze-
znaczone do biegu bez ob-
ciążania stawów. Nie brakuje 
stołów do ping ponga oraz 
oczywiście ławek. Plac za-
baw został oświetlony co 

mieszkańcy Szczyrku i tu-
ryści docenią już pod ko-
niec wakacji, gdy szybko 
zapadający zmrok nie będzie 
przeszkadzał w korzystaniu 
z odpoczynku w tym miej-
scu.

Na inwestycję burmistrz 
Antoni Byrdy pozyskał 67 
procent  dofinansowania 
z funduszy Lokalnej Grupy 
Działania „Ziemia Cieszyń-
ska”, całość kosztowała 350 
tys. zł. (ŁU)

Od momentu otwarcia plac zabaw zapełnił się dziećmi.
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bieg Po Serce zbóJa
W niedzielę 15 lipca po raz 

dziewiąty w Szczyrku zorga-
nizowano Bieg po Serce Zbó-
ja Szczyrka. Nie tyle liczył się 
czas przybycia na metę, co 
pokonanie okrążeń, za które 
zdobywało się tytułowe ser-
ce – w tym roku zdobyto ich 
aż 5886.

Bieg to impreza sportowo-
-rekreacyjna z mocnym akcen-
tem charytatywnym, mająca na 
celu wsparcie dla działalności 
charytatywnej Stowarzyszenia 
Zbója Szczyrka. W tym roku 
organizatorzy dochód z impre-
zy przeznaczyli na wsparcie 
dwojga małych mieszkańców 
Szczyrku – rocznego Franka, 
który urodził się z jamistością 
rdzenia, co spowodowało pro-
blemy z nóżką i rączką, oraz 
7-letniej Laury, u której z kolei 

w wyniku krwawień dokomo-
rowych i śródmózgowych do-
szło do trwałego uszkodzenia 
nerwów wzrokowych. Dzieci 
wymagają stałej rehabilitacji 
oraz regularnych, kosztownych 
konsultacji lekarskich.

Idea biegu polega na po-
konaniu jak największej ilości 
okrążeń wyznaczonej trasy 
w sposób aktywny, a zarazem 
najbardziej dogodny dla każ-
dego z uczestników: biegiem, 
marszem, spacerem, czy z ki-
jami do Nordic Walkingu lub 
z towarzyszeniem psa. Ale 
można też ją przejechać na 
rolkach, rowerze, hulajnodze, 
deskorolce, czy wrotkach. Jak 
w poprzednich edycjach nie 
zabrakło również osób nie-
pełnosprawnych na wózkach 
inwalidzkich, a także rodzin 

z wózkami. Za każde okrą-
żenie trasy, wykonane przez 
uczestnika biegu, do organi-
zatorów trafiła kwota, któ-
rą następnie przeznaczono 
na pomoc chorym dzieciom. 
Najmłodszy uczestnik, Julia 
Pawlik miała 5 dni, najstar-
szy, Stanisław Więzik – 79 lat. 
W roku niepodległości organi-
zatorzy zachęcali uczestników 
do przybrania barw narodo-
wych, nie zabrakło więc ani 
bieli, ani czerwieni.

Biegowi towarzyszyły 
liczne atrakcje, m.in. kolejna 
edycja Redyku Beskidzkiego 
z prezentacją owczych serów 
i zwyczajów pasterskich, a tak-
że przygotowanie megadu-
szonek. Zakończył go koncert 
Marcina Klimczaka z zespo-
łem Magma. (R)

oŚwiadczenie burmiStrza miaSta
Zgodnie z nowymi prze-

pisami prawnymi, samorządy 
nie będą już zatwierdzały pro-
ponowanych cen wody. Osta-
teczne decyzje należą teraz do 
Państwowego Gospodarstwa 
Wodnego „Wody Polskie”. 
Oddziaływanie gmin na ceny 
wody i ścieków jest już zero-
we.

Przesłana nam przez Spół-
kę AQUA propozycja podwyż-
ki cen wody z 5,88 do 9,88 zł 
(podwyżka rozłożona na 3 
lata) jest nie do zaakceptowa-
nia przez samorząd Szczyrku. 
W momencie, gdy dostaliśmy 
tę wiadomość, podjęliśmy 
działania w celu wyjaśnienia, 
z czego wynika tak wysoka 
podwyżka. Oburzyła nas ona 
tym bardziej, że sąsiednie gmi-
ny mają ceny zdecydowanie 
niższe. Największe podwyż-
ki dotyczą Szczyrku, Porąbki 
i Kóz. W zaistniałej sytuacji 
odwołaliśmy się do Wód Pol-
skich w Krakowie – niestety, 
nasze argumenty nie zostały 
uwzględnione. Wystąpiliśmy 
więc do Państwowego Gospo-

darstwa Wodnego „Wody Pol-
skie” w Warszawie – sprawa 
jest rozpatrywana.

Nasze argumenty opieramy 
na tym, że z ujęcia w Szczyr-
ku korzystają inne gminy, 
położone dalej od naszych 
źródeł, a mają niższe ceny. 
W ostatnim czasie nie było 
u nas dużych inwestycji wo-
dociągowych, ani kanaliza-
cyjnych. Nie zwiększyła się 
więc amortyzacja, która jest 
jedną z części składowych 
ceny wody. Sytuacja jest ra-
czej odwrotna – powstające 
obiekty przyłączały się do już 
istniejących instalacji, co da-
wało lepsze wskaźniki liczby 
gospodarstw domowych przy-
padających na 1 km sieci.

Cała sytuacja jest dla nas 
przykra także i dlatego, że współ-
praca z AQUĄ układała się dość 
dobrze w ostatnim czasie. Obec-
ny spór o cenę na pewno odbi-
je się negatywnie na relacjach 
Szczyrku ze spółką.

Chcę poinformować, że po-
dejmiemy wszystkie możliwe 
kroki prawne, łącznie z insty-

tucjami typu Urząd Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów, 
nie wykluczając pozwu sądo-
wego. Dalsze działania będą 
zależne od decyzji Wód Pol-
skich w Warszawie.

Chcę też poinformować, że 
w ramach naszego sprzeciwu, 
udałem się na początku lipca 
do Państwowego Gospodar-
stwa Wodnego „Wody Pol-
skie” w Warszawie. Niestety 
obawiam się, że instytucja ta 
poprze stanowisko AQUY 
w sprawie nowego taryfika-
tora.

W najbliższym możliwym 
terminie zwołam Komisję 
Ochrony Środowiska Rady 
Miejskiej i zaproponuję do-
płatę do nowych stawek dla 
odbiorców indywidualnych, 
w przypadku podniesienia cen 
wody. Dopłata będzie pocho-
dziła z dywidendy od spółki 
AQUA, a jej wielkość będzie 
uzależniona od ostatecznej 
ceny wody.

Antoni Byrdy
Burmistrz Miasta Szczyrk

nagrodzeni SPortowcy
W Szczyrku odbyło się wrę-
czenie nagród sportowych 
Burmistrza Miasta Szczyrk.

Burmistrz Antoni Byrdy 
wręczył doroczne nagrody 
dla sportowców w Urzędzie 
Miasta. Uhonorowani zostali 
nie tylko najlepsi zawodnicy, 
ale także ich trenerzy. Wśród 
wyróżnionych znaleźli się 
uprawiający skoki narciar-
skie: Sara Tajner, Wiktoria 
Przybyła, Mateusz Rajda, 
Stefan Hula, Kinga Rajda, 
Patryk Hutyra, Dawid Krupa 
i Wiktor Węgrzynkiewicz. 
Nagrodzono także narciarzy 
alpejskich – Karolinę Hara-
tek, Macieja Bydlińskiego 
i Jana Grodeckiego, biegacza 
narciarskiego Marka Welu-
sza oraz gimnastyczkę arty-
styczną Magdalenę Wantołę. 
Z kolei wyróżnieni trenerzy 
to Dorota Caputa-Krzywoń, 
Halina Chudy i Jarosław 
Węgrzynkiewicz. Za wspól-
ne działania promocyjne 
nagrodą burmistrza uhono-
rowano również przedstawi-
cieli ośrodków narciarskich: 
Beskid Sport Arena, COS-

-OPO Szczyrk Skrzyczne 
oraz Szczyrk Mountain Re-
sort.

– Stało się już wieloletnią 
tradycją, że nasz samorząd 
docenia sportowców, którzy 
przynoszą sławę Szczyrkowi, 
osiągając znakomite wyniki 
sportowe. Mamy wielu uta-
lentowanych zawodników, 
a charakter regionu i zwłasz-
cza warunki, jakimi dysponu-

je Szczyrk, sprawiają, że to 
przede wszystkim w dyscypli-
nach zimowych, i to głównie 
narciarskich, przodują wy-
wodzący się stąd sportowcy. 
Warto ich doceniać, bo sta-
nowią dobry przykład, mo-
bilizujący naszych młodych 
mieszkańców do uprawiania 
sportu i regularnych trenin-
gów – wyjaśnia Antoni Byrdy, 
burmistrz Szczyrku. (Ł)

Burmistrz Antoni Byrdy nagrodził m.in. medalistę olimpijskiego  
Stefana Hulę.
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droga  
i chodnik
Kolejna z drogowych inwe-
stycji rozpocznie się nieba-
wem w gminie Wilamowice.

Kosztem ponad 2 mln zł, 
przy współudziale Gminy oraz 
samorządu Powiatu Bielskie-
go, przeprowadzona zostanie 
przebudowa drogi powiatowej 
ul. Bł. Abpa Józefa Bilczew-
skiego w Wilamowicach wraz 
z budową kanalizacji desz-
czowej i chodnika. Zadanie 
dotyczyć będzie odcinka od 
skrzyżowania ul. Bł. Abpa 
Józefa Bilczewskiego z ul. 
Piłsudskiego aż do ul. Pade-
rewskiego. To łącznie ponad 
935 metrów długości.

Zakres prac obejmie wyko-
nanie nowej konstrukcji jezdni 

o szerokości 5 m oraz chodni-
ków – do skrzyżowania z ul. 
Kosmonautów po stronie le-
wej, zaś z ul. Kosmonautów 
do ul. Towarowej po stronie 
prawej. Dodatkowo skrzyżo-
wania ul. Bł. Abpa Bilczew-
skiego z ul. Kosmonautów 
oraz Spokojną zaprojektowa-
no jako wysepki wyniesione 
z kostki betonowej.

Inwestycja wystartuje po 
zakończeniu procedur prze-
targowych, prawdopodobnie 

nastąpi to jeszcze w okresie 
wakacji. Jest ona kolejną, 
wpisującą się w poprawę in-
frastruktury drogowej w so-
łectwach gminy Wilamowice, 
by wspomnieć realizowane 
równolegle remonty, m.in. 
ul. Starowiejskiej, Zacisz-
nej, Widokowej, Pańskiej, 
Św. Floriana i Św. Marcina 
w Pisarzowicach, Granicznej 
i Sienkiewicza w Wilamo-
wicach, czy Dolnej w Sta-
rej Wsi. (MA)

Sala SPortowa dla dankowic
Długo wyczekiwana inwestycja budowy sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalnym realizowana jest w Dankowicach.

Nowy obiekt powstaje przy 
Szkole Podstawowej, czyli 
w miejscu, gdzie do tej pory 
funkcjonowała mocno wysłu-
żona już sala gimnastyczna. 
Projektowana sala w Danko-
wicach będzie miała wymiary 
ok. 46 na 25 m, powierzchnia 
użytkowa wyniesie 1,327 tys. 
mkw. Na parterze dwukondy-
gnacyjnego budynku znajdzie 
się sala gimnastyczna, ma-
gazyn sprzętu sportowego, 
węzły sanitarne wraz z toa-
letami, pomieszczenie gospo-
darcze, pokój instruktorów 
oraz szatnie.

Piętro, poza prowadzącą 
na nie klatką schodową, wy-
posażone zostanie w sale te-
matyczną i rytmiki, magazyn 
na sprzęt oraz węzły sanitar-
ne. W ramach zadania przewi-
dziano ponadto wykończenie 

wnętrz, niezbędne roboty ele-
wacyjne i instalacyjne, a tak-
że zagospodarowanie terenu 
w okolicy budynku.

Z uwagi na szeroki za-
k r e s  p r a c  b u d o w a  s a l i 

w Dankowicach zakończy się 
w pierwszej połowie 2020 r. 
Inwestycja pochłonie środki 
rzędu blisko 5 mln zł, przy 
czym niemal połowę zagwa-
rantowano z budżetu Gminy 

Wilamowice. Na pozostałą 
część składają się uzyskane 
dofinansowania z Minister-
stwa Sportu i Turystyki oraz 
Europejskiego Funduszu Roz-
woju Wsi Polskiej. (RED)

gmina wilamowice

marian trela,  
burmistrz Wilamowic:

Działania na rzecz popraw y 
bazy sportowej i rekreacyjnej 
na terenie naszej gminy prowa-
dzimy systematycznie każdego 
roku. Przeznaczamy w tym celu 
znaczne środki z własnego bu-

dżetu, mając świadomość tego, 
jak wielkie znaczenie ma two-
rzenie młodemu pokoleniu 
komfortowych warunków do 
fizycznej aktywności w różnych 
formach.
Dotychczasowa sala w Danko-
wicach była już zbyt mała w 
stosunku do potrzeb dzieci i 
młodzieży, garnących się do 
uprawiania sportu w tym sołec-
twie. Obok szkoły jest wpraw-
dzie boisko, z którego chętnie 
korzystają, ale zimą nie ma 
tu możliwości zabezpieczenia 
wszystkich potrzeb w zakresie 
sportu. Stąd nasze usilne stara-
nia, aby zgromadzić niezbędne 
środki na budowę nowoczesne-
go obiektu i szeroko zakrojoną 
inwestycję możliwie szybko 
zrealizować.

więkSzy  
dom kultury

Rozpoczęła się gruntow-
na modernizacja Wiejskiego 
Domu Kultury w Pisarzowi-
cach, który dzięki prowadzo-
nym obecnie pracom zyska 
większą przestrzeń.

Rozbudowę i moderniza-
cję placówki w Pisarzowicach 
zaplanowano dwuetapowo. 
W tym roku inwestycja obej-
muje m.in. dobudowę po-

mieszczeń do istniejącej już 
kondygnacji, montaż stolar-
ki okiennej i drzwiowej oraz 
wykonanie pokrycia dacho-
wego na całym obiekcie. – 
Dzięki tym pracom istotnie 
powiększy się przestrzeń na 
organizację zajęć i spotkania 
wielu grup społecznych oraz 
stowarzyszeń, przede wszyst-
kim tych działających w Pisa-
rzowicach – mówi burmistrz 
Wilamowic Marian Trela.

Realizacja przebudowy 
Wiejskiego Domu Kultury 

nie byłaby możliwa bez wcze-
śniejszych starań władz gminy 
o pozyskanie środków finan-
sowych. Na łączną kwotę ok. 
900 tys. zł składają się wobec 
tego pieniądze z budżetu, ale 
także te pochodzące z Mini-
sterstwa Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego.

Bieżąca inwestycja ma za-
kończyć się w październiku. 
Jej kontynuacją będą prace 
przyszłoroczne wewnątrz bu-
dynku, których wartość sięgnie 
kwoty 1 mln zł. (MA)

euroPeJSki ProJekt
Gmina Wilamowice po raz 
kolejny pozyskała środki fi-
nansowe na zadanie w ra-
mach programu „Europa 
dla obywateli”, które obej-
mie również miasta part-
nerskie.

„Razem chrońmy dzie-
dzictwo kulturowe Euro-
py – tożsamość regionalna 
i pamięć wielokulturowa po-
przez pryzmat historii prze-
śladowań etnicznych tematem 
przewodnim 200-lecia nada-
nia praw miejskich Wilamo-
wicom” – projekt o takim 
tytule zrealizowany zostanie 
między 28 sierpnia a 2 wrze-
śnia.

Głównym jego celem bę-
dzie prezentacja europejskie-
go dziedzictwa kulturowego 
regionu i gmin partnerskich, 
ukazanego podczas 200-lecia 

nadania praw miejskich Wi-
lamowicom. Projekt z pro-
gramu „Europe for Citizens” 
będzie oparty na międzypo-
koleniowym transferze wie-
dzy i doświadczeń z uwagi 
na zaangażowanie w niego 
seniorów i młodych ludzi. 
Uczestnicy i społeczność 
lokalna będą mieli okazję 
poznać artystów ludowych. 
Przybliżone zostanie w ten 
sposób również wielokultu-
rowe i pozbawione jakich-
kolwiek barier dziedzictwo 
Unii Europejskiej.

W ramach działań od-
będą się warsztaty z udzia-
łem regionalnych artystów. 
Omówione zostaną współ-
czesne problemy dyskrymi-
nacji mniejszości etnicznych 
i walki o tożsamość kultu-
rową w kontekście prześla-
dowań. Przewidziano także 

warsztaty teatralne, przy-
gotowujące do wykonania 
spektaklu o prześladowa-
niach kulturowych i etnicz-
nych. Istotnym elementem 
projektu będzie dyskusja 
dotycząca emigrantów i imi-
grantów oraz roli pomocy 
unijnej dla nich. Ponadto 
opracowane będą wpisują-
ce się w tę tematykę wysta-
wa i gra miejska, podpisane 
zostanie porozumienie „To-
lerancja dla kultur” i wręczo-
ne nagrody „Zasłużony dla 
dziedzictwa kulturowego”.

P a r t n e r a m i  p r o j e k t u 
z udziałem Gminy Wila-
mowice będą współpracują-
ce z nią: Županja i Klanjec 
z Chorwacji, Horná Súča 
i Rajecké Teplice ze Słowa-
cji, czeski Dolní Benešov 
oraz węgierski Kisujszal-
las. (R)

Ul. Bilczewskiego wkrótce czeka gruntowny remont.

artyStyczne bieSiadowanie
W sobotę 7 lipca przy bu-

dynku OSP w Hecznarowi-
cach już po raz kolejny odbyło 
się „Lipcowe Biesiadowanie”, 
którego organizatorem była 

gmina Wilamowice, Ochotni-
cza Straż Pożarna oraz Rada 
Sołecka w Hecznarowicach.

Na scenie zaprezento-
wały się grupy artystyczne 

działające pod patronatem 
Miejsko-Gminnego Ośrodka 
Kultury w Wilamowicach: 
Młodzieżowa Orkiestra Dęta 
OSP z Hecznarowic w towa-
rzystwie mażoretek „Neme-
zis” oraz Zespół Regionalny 
„Echo”. Z programem bie-
s i a d n o - r o z r y w k o w y m 
w śląskim klimacie wystą-
piła kapela „Kamraty”, a do 
zabawy tanecznej przygrywał 
zespół „Sylen”. Bogata oferta 
gastronomiczna, dobra zaba-
wa i przede wszystkim piękna 
pogoda zachęciła w tym dniu 
nie tylko mieszkańców Hecz-
narowic do udziału w impre-
zie. (MJ)

Zadanie pn. „Promowanie Sołectwa Hecznarowice poprzez organiza-
cję imprezy Lipcowe Biesiadowanie” współfinansowano przy pomocy 
środków z budżetu Województwa Śląskiego w ramach konkursu przed-
sięwzięć inicjatyw lokalnych.
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ekologia

z ekologiĄ na Pikniku
Z wielu atrakcji można było skorzystać podczas XIX Pikniku Ekologiczno-

Leśnego, jaki przeprowadzono 7 i 8 lipca w Wiśle.

Organizatorzy, a byli nimi: 
Nadleśnictwo Wisła, Miasto 
Wisła oraz Koła Łowieckie 
„Głuszec”, „Istebna”, „Jarzą-
bek” i „Olza”, zadbali o to, aby 
podczas dwudniowego wyda-
rzenia każdy znalazł coś dla 
siebie. Na pikniku przygoto-
wano stoiska pokazowe nad-
leśnictw, rzeźby dłutem oraz 
pilarką spalinową. Odbywały 
się eventy ekologiczne, dzie-
ci zaproszono do rozmaitych 
warsztatów aktywizujących, 
czy malowania twarzy. Moż-
na było również przyglądać się 
prezentacji hodowli głuszców, 
ptaków, psów myśliwskich 
oraz pszczelarstwa, a także 
skosztować wybornych potraw 
z dziczyzny.

W części artystycznej 
imprezy w Amfiteatrze im. 
Stanisława Hadyny zapre-
zentowali się: Myśliwski Ze-
spół Śpiewaczy „Kwiczoły”, 
zespoły regionalne „Wisła” 
oraz „Mała Istebna” i Zespół 
Reprezentacyjny Sygnalistów 
Myśliwskich Regionalnej Dy-
rekcji Lasów Państwowych 
w Katowicach. Przy tej oka-
zji ogłoszono wyniki konkursu 
plastycznego „Jestem przyja-
cielem lasu”. Występ gwiazdy 
pikniku zespołu Pectus po-

przedziły śpiewające laureat-
ki konkursu „Nasza Szansa”.

Jeszcze zanim XIX Piknik 
Ekologiczno-Leśny się rozpo-
czął, w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej w Wiśle otwarto 
wyjątkową wystawę foto-
graficzną. Ekspozycja pre-

zentuje beskidzką przyrodę 
w obiektywie leśnika. Auto-
rem przeszło 70 zdjęć, uka-
zujących zwierzęta i rośliny 
w ich naturalnym środowisku 
o różnych porach roku, jest 
Lucjan Hołysz, pracownik 
Nadleśnictwa Wisła. (M/J)

nie takie znów PoSPolite
Dwie sowy, puszczyki zwy-
czajne (Strix aluco) od nie-
dawna polubiły miejsce 
w parku przy bielskiej de-
legaturze Wojewódzkie-
go Inspektoratu Ochrony 
Środowiska. Pracownikom 
udało się zrobić im zdjęcie.

Puszczyk zwyczajny jest 
najpowszechniej występu-
jącym polskim gatunkiem 
sowy. Jednak nocny tryb 
życia i wcale nie tak wielka 
liczebność – w Polsce szaco-
wana na 65-75 tys. par – spra-
wiają, że wcale nie jest łatwo 
go zobaczyć. Tym większe 
gratulacje należą się pracow-
nikom bielskiej delegatury 
WIOŚ. Ptaki pozostają w bez-

ruchu i zaglądają wprost do 
okien inspektorom.

Ptak gniazduje tak w gó-
rach, jak i na nizinach, jak 
podaje opracowanie „Trendy 
liczebności ptaków w Polsce 
2018”, w każdym rodzaju na-

turalnego krajobrazu, a nawet 
na terenach zurbanizowanych.

Najliczniej ptak występu-
je w dużych kompleksach le-
śnych, zwłaszcza w żyznych 
drzewostanach grądowych. 
Po 2010 r. trend wskaźni-
ka liczebności dla tego ga-
tunku w Polsce ornitolodzy 
określają jako stabilny, acz-
kolwiek przyznają, że trudno 
jednoznacznie przesądzić, 
czy będzie się on utrzymy-
wał w dłuższej perspektywie. 
Puszczykom służą zwłaszcza 
drzewostany starsze, wśród 
których licznie występują 
gryzonie, stanowiące „pod-
stawowy składnik diety ga-
tunku”. (R)

rezerwa mimo deSzczy
Największy akwen w regio-
nie – Jezioro Goczałkowickie 
– cały czas zachowuje rezer-
wę przeciwpowodziową.

Górnośląskie Przedsię-
biorstwo Wodociągowe, któ-
re administruje zbiornikiem, 
poinformowało, że ulewne 
deszcze, jakich ostatnio do-
świadczyliśmy w naszym re-
gionie, nie wpłynęły znacząco 
na stan wody w Jeziorze, a tym 
samym bezpieczeństwo prze-
ciwpowodziowe. Jak informuje 
kierownik zapór GPW Andrzej 
Siudy, rezerwa w goczałko-
wickim zbiorniku pozwala na 
przyjęcie ok. 60 mln m sześc. 
wody, co oznacza, że sytuacja 
cały czas była i jest bezpieczna.

Zbiornik w Goczałkowi-
cach pozwala obecnie na dzie-

sięciokrotną redukcję ilości 
wody, która pojawia się w wy-
niku kilkudniowych lipcowych 
deszczy. W liczbach wyraża 
się to tym, że Wisłą wpływa 
do jeziora ponad 70 m sześc. 
na sekundę, zaś wypływa ok. 
19. Wśród obsługi zapory wy-
znaczono całodobowe dyżury, 
stan wody monitorowany jest 
co 3 godziny.

Jak wyjaśnia GPW, sytu-
acja nie jest groźniejsza, niż 
przedstawiała się rok temu. 
To tym bardziej pocieszają-
ce, że prognozy pogody na 
najbliższy okres są optymi-
styczne.

Śląskie „wodociągi” za-
chęcają do śledzenia stanu 
wody w zbiorniku pod in-
ternetowym adresem: www.
gpw.katowice.pl/stan-zbior-
nikow.php. (GPW/R)
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JubileuSz mitechu
Z uroczystości o charakterze oficjalnym oraz pikniku piłkarskiego w plenerze składały się jubileuszowe 

obchody Towarzystwa Sportowego Mitech Żywiec, którego zawodniczki z dużymi sukcesami rywalizują 

już od 15 lat.

Podczas oficjalnego spo-
tkania na terenie Hotelu Dębi-
na w Żywcu władze Mitechu 
z prezesem Janem Szupiną 
i wiceprezesem Tadeuszem 
Bednarzem na czele podzię-
kowały zawodniczkom, które 
zakończyły już karierę, bądź 
z powodzeniem kontynuują ją 
w innych klubach. Szczegól-
ne słowa uznania skierowano 
pod adresem kapitan zespołu 
Agaty Droździk, która w Eks-
tralidze w żywieckich bar-
wach rozegrała komplet 187 
meczów, a od nowego se-
zonu występować będzie na 
boiskach w Norwegii. Przypo-
mniano również postać obec-
nej na uroczystości bramkarki 
Kingi Szemik, która z Mite-
chu przeniosła się za ocean, 
gdzie karierę piłkarską łączy 
ze studiami, oraz Anny Wan-
dzel, w przeszłości zaliczają-
cej 13 spotkań w elicie.

W dalszej części wyda-
rzenia odznaczenia Śląskiego 
Związku Piłki Nożnej wręczy-
li prezes podokręgu Żywiec 
i członek zarządu związku 
Dariusz Mrowiec oraz członek 
komisji odznaczeń BOZPN 
Edward Borak. W ten spo-
sób, prócz przywołanych już 
Droździk, Szemik i Wandzel, 
uhonorowano także wciąż wy-
stępujące w Mitechu Marzenę 
Cholewkę, Magdalenę Chrza-
nowską, Katarzynę Hudecką, 
Patrycję Rżany, Patrycję Wi-
śniewską i Karolinę Zasadę 
oraz szkoleniowców, drużyny 
ekstraligowej Roberta Sołtyska 
oraz grup młodzieżowych Szy-
mona Węglarza.

Z gratulacjami i życzenia-
mi dalszych sukcesów „15-lat-
kowi” przybyli na uroczystość 
m.in. poseł Małgorzata Pępek, 
burmistrz Żywca Antoni Szla-
gor, reprezentujący Starostwo 
Powiatowe w Żywcu Adrian 
Midor oraz prezesi żywieckich 
klubów – Grzegorz Głazowski 
z TS Soła oraz Janusz Wiwa-

towski z TS Koszarawa. Goście 
chętnie wpisywali się do księgi 
pamiątkowej klubu, następnie 
udali się na piknik sportowy. Tu 
rozegrany został mecz z udzia-
łem byłych i obecnych piłkarek 
Mitechu oraz szereg wydarzeń 
towarzyszących z dalszymi wy-
różnieniami dla zawodniczek 
włącznie. (MAN)

Sport
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Puchary i gratulacje za dotychczasową prężną działalność podczas uroczystych obchodów 15-lecia TS Mitech Żywiec 
odebrał prezes klubu Jan Szupina, któremu towarzyszyły inne osoby blisko związane z klubem.

Po wielu latach nieprzerwanych występów w barwach Mitechu z klubem pożegnała się kapitan drużyny w 
minionym sezonie Agata Droździk. Zawodniczce życzenia rozwoju piłkarskiej kariery składał prezes Jan Szupina, 
ta w imieniu zespołu podziękowała za lata udanej współpracy.

Obecne i byłe zawodniczki ekstraligowego klubu z Żywca rozegrały mecz, 
który uświetnił okazały jubileusz.

15 lat tS mitech w Pigułce:

marzec 2003 – założenie pierwszego na Żywiecczyźnie 
żeńskiego klubu piłki nożnej pod nazwą Towarzystwo 
Sportowe Mitech Żywiec
sezon 2003/2004 – start w rozgrywkach II ligi grupy śląskiej
sezon 2005/2006 – debiut w rozgrywkach Pucharu Polski na 
szczeblu centralnym
sezon 2006/2007 – mistrzostwo II ligi i awans do I ligi po 
wygranym 8:0 barażu z Koroną Kielce
sezon 2008/2009 – mistrzostwo I ligi i awans do Ekstraligi po 
wygranym 1:0 barażu ze Stilonem Gorzów Wielkopolski
22 sierpnia 2009 – historyczny mecz na najwyższym szczeblu 
i zdobyty punkt po remisie 1:1 na wyjeździe z AZS Wrocław
sezon 2013/2014 – piłkarki TS Mitech najlepszą z drużyn 
z województwa śląskiego
sezon 2014/2015 – występ w półfinale Pucharu Polski
4 czerwca 2015 – rekordowe zwycięstwo w Ekstralidze 11:0 
z zespołem 1. FC Katowice
sezon 2015/2016 – tytuł drugiego wicemistrza Polski 
i wywalczenie brązowych medali

kadry

JaroSław konior,

dyrektor Szkoły Mistrzostwa 
Sportowego Sportów Zimowych 
Szczyrk z siedzibą w Buczkowi-
cach i trener skoków narciarskich, 
został wybrany do władz Polskiego 
Związku Narciarskiego jako członek 
zarządu, następnie zaś przydzie-
lono mu funkcję wiceprezesa ds. 
narciarstwa klasycznego i szkół 
mistrzostwa sportowego.
Wybory na kolejną czteroletnią ka-
dencję odbyły się podczas Walnego 
Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborcze-
go w krakowskim hotelu Novotel w 
sobotę 30 czerwca. Z kolei pierw-
sze spotkanie władz miało miejsce 
już 16 lipca.
Konior to niejedyny przedstawiciel 

regionu beskidzkiego w związko-
wych władzach. Prezesem pozostał 
Apoloniusz Tajner, w zarządzie 
znalazł się Zbigniew Wuwer, obaj 
wywodzący się z Wisły. (M)

czechowicka 
Plażówka

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Czechowicach-Dziedzicach organizu-
je w okresie wakacyjnym cykl zawodów 
siatkówki plażowej „Grand Prix Cze-
chowic-Dziedzic 2018”.

Rywalizacja w kategorii mikstów 
i mężczyzn składa się z dwóch turnie-
jów eliminacyjnych, zaplanowanych 
na weekendy 28-29 lipca oraz 18-19 
sierpnia, a także zmagań finałowych 
25 i 26 sierpnia. Za każdym razem 
w soboty mecze rozgrywać będą du-
ety męskie, niedziele zarezerwowano 
na spotkania drużyn mieszanych.

W tegorocznej edycji głównymi na-
grodami w turniejach finałowych bę-
dzie weekendowy pobyt w Centralnym 

Ośrodku Sportu w Zakopanem. Dodat-
kowo w każdych zawodach najlepsze 
cztery zespoły otrzymają nagrody od 
sponsorów cyklu. Wpisowe od pary 
wynosi 20 zł, uprawnia ono również 

do wejścia na basen na terenie kąpie-
liska MOSiR.

Szczegółowe informacje wraz z regula-
minem dostępne są na stronie internetowej 
www.mosir.czechowice-dziedzice.pl. (M)

W turniejach siatkówki plażowej będą mogły wystąpić drużyny mieszane.

Fo
to

: a
rc

H.
 M

oS
ir

 cz
ec

Ho
w

ice
-d

zie
dz

ice



16 BESKIDZKA
gazeta

www.gazetabeskidzka.plLIPIEC 2018

Sport

tour Ponownie beSkidzki
Kolarski wyścig Tour de Po-
logne także w tym roku zawi-
ta do naszego regionu. Metę 
dwóch etapów usytuowano 
odpowiednio w Szczyrku 
i Bielsku-Białej.

We wtorek 7 sierpnia od-
będzie się 4. etap jubileuszo-
wej, 90. edycji największego 
wyścigu w Polsce. Kolarze 
wyruszą na trasę z Jaworz-
na i wzorem poprzedniego 
roku udadzą się w kierunku 
Wilamowic, gdzie zlokalizo-
wana będzie jedna z lotnych 
premii z wieloma atrakcja-
mi dla przybyłych widzów. 
Następnie peleton podąży 
w stronę Beskidów, zali-
czając pętle przy Zameczku 
w Wiśle. Tu też znajdą się 
premie górskie, podobnie jak 
w Szczyrku, gdzie obchodzo-
ne będzie 90-lecie przyłącze-
nia wsi Salmopol do miasta. 
Etap finiszuje po 179 poko-
nanych kilometrach wyma-
gającym i widowiskowym 
podjazdem na „Orle Gniaz-
do”. Nadmienić warto, że 

tego samego dnia przed po-
łudniem z placu św. Jakuba 
w Szczyrku wystartuje Mini 
Tour de Pologne dla dzieci 
i młodzieży.

Kolarzom w regionie Pod-
beskidzia będzie można ki-
bicować także nazajutrz. 
W środę 8 sierpnia rywaliza-
cja rozpocznie się przy Ko-

palni Soli w Wieliczce, by 
finiszować w Bielsku-Białej. 
I ten etap zapowiada się jako 
ciekawy i emocjonujący. Na 
kolarzy czekać będzie m.in. 
wspinaczka na Przełęcz Prze-
gibek, lotna premia w centrum 
miasta oraz trzy rundy na te-
renie Bielska o długości nie-
co ponad 7 km każda. Po 152 

km dzień zakończy się w go-
dzinach popołudniowych na 
mecie umiejscowionej na wy-
sokości obiektów ZIAD. Rów-
nież tu najmłodsi będą mieli 
okazję do sprawdzenia swo-
ich sił, pokonując pętlę o dłu-
gości 4,6 km wiodącą ulicami 
al. Armii Krajowej, Karbową, 
Kolistą i Gościnną. (M)

Ubiegłoroczny przejazd wyścigu Tour de Pologne przez centrum Wilamowic wzbudził bardzo duże zainteresowanie.
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artyŚci na korcie

W sierpniu już po raz 
13. na terenie Hotelu „Ja-
wor” w Jaworzu odbędzie 
się turniej tenisa ziemnego, 
w którym do rywalizacji sta-
ną znani artyści.

Turniej „Beskid Cup” 
pod patronatem marszałka 
województwa śląskiego, 
którego stawką jest puchar 
prezydenta Bielska-Białej, 
zaplanowano w tym roku od 
13 do 15 sierpnia. Oficjalne 
rozpoczęcie zawodów nastą-
pi w poniedziałek o godz. 
9.30, decydujące mecze ro-
zegrane zostaną od godz. 10 

w środę, ok. godz. 14 prze-
widziano finał, a po nim 
wręczenie nagród.

Kogo będzie można zo-
baczyć podczas 13. edycji ja-
worzańskiego turnieju? Swój 
udział zapowiedzieli m.in. 
kabareciarze Leszek Mali-
nowski, Krzysztof Hanke, 
Maurycy Polaski, Krzysztof 
Respondek i Grzegorz Polo-
czek, aktorzy Karol Strasbur-
ger, Piotr Cyrwus, Jan Englert, 
Tomasz Stockinger i Stefan 
Friedmann, a także muzycy 
Stan Borys, Jacek Mezo Me-
jer i Robert Rozmus. (R)

Gwiazdy polskiej sceny artystycznej ponownie zagrają w turnieju 
tenisowym w Jaworzu, a jednym z faworytów rywalizacji będzie 
Grzegorz Poloczek, piosenkarz, satyryk i członek Kabaretu Rak.
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PodwóJne złoto magdaleny

Pochodząca z Bestwiny 
i startująca w zawodach fre-
edivingu Magdalena Solich-
-Talanda sięgnęła po kolejne 
medale do swojej bogatej 
już kolekcji.

Końcem czerwca utytuło-
wana zawodniczka wystarto-
wała w mistrzostwach świata 
w Belgradzie, rywalizując 
w gronie innych specjalistek 
od przepływania długich dy-
stansów na wstrzymanym 
oddechu. Już pierwsza konku-
rencja, czyli dynamiczne pły-
wanie bez płetw, potwierdziła 
wysoką formę Magdaleny So-

lich-Talandy, która osiągając 
rezultat 178 metrów zdystan-
sowała wszystkie konkurentki.

Jeszcze lepiej bestwinian-
ce poszło w Serbii w zawo-
dach z płetwami. Nie tylko 
stanęła bowiem na najwyż-
szym stopniu mistrzowskiego 
podium, ale i okrasiła złoto 
poprawieniem o 6 m dotych-
czasowego rekordu świata, 
osiągając 243 m! Przyczyni-
ła się tym samym do znako-
mitego wyniku końcowego 
reprezentacji Polski, która 
wywalczyła łącznie siedem 
medali. (M)

Zawodniczka z Bestwiny wzbogaciła swoją medalową kolekcję udanymi 
mistrzostwami w Belgradzie.
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Pamięci damy PolSkiego SPortu
Polskie środowisko sportowe po-
niosło niepowetowaną stratę, gdy 
29 czerwca w wieku 72 lat zmarła 
Irena Szewińska. Pamięć wybitnej 
lekkoatletki uczcić postanowiła Be-
skidzka Rada Olimpijska.
Z inicjatywy beskidzkich olimpijczy-
ków w najbliższą niedzielę 29 lipca 
o godz. 16 w kościele św. Małgorza-

ty w Bielsku-Białej Kamienicy odbę-
dzie się msza żałobna w intencji śp. 
Ireny Szewińskiej. – Wiadomość o 
śmierci ikony polskiego sportu całej 
rodzinie olimpijskiej i środowisku 
sportowemu Podbeskidzia przy-
niosła olbrzymi smutek – mówią w 
nawiązaniu do inicjatywy uczcze-
nia pamięci wybitnej sportsmenki 

przedstawiciele Beskidzkiej Rady 
Olimpijskiej.
Irena Szewińska, startująca pod-
czas swojej kariery w biegach 
sprinterskich oraz skoku w dal, 
nazywana była nie bez przyczyny 
Pierwszą Damą Polskiego Sportu. 
Była siedmiokrotną medalistką 
igrzysk olimpijskich, dziesięcio-

krotną medalistką mistrzostw Eu-
ropy, dziesięciokrotnie ustanawiała 
także nowe rekordy świata. W 1974 
roku agencja prasowa United Press 
International ogłosiła ją najlepszą 
sportsmenką na świecie. W ostat-
nich latach sprawowała funkcję 
wiceprezesa Polskiego Komitetu 
Olimpijskiego. (R)

Siłacze z medalami
Przedstawiciele sportów siło-
wych z Kóz ponownie zajęli 
medalowe miejsca w konku-
rencjach mistrzostw Europy.

W czempionacie federacji 
GPC kozianom przyszło rywa-
lizować we francuskim Nancy. 
Podczas mistrzostw Stare-
go Kontynentu czterokrotnie 
dla siłaczy z Kóz odegrano 
„Mazurka Dąbrowskiego”. 
Równych sobie w swoich ka-
tegoriach nie mieli Grzegorz 
Drewniany, Konrad Majocha, 
Janusz Witkowski oraz trenu-
jący grupę zawodników Wie-
sław Wróbel.

Kolejny start siłacze zali-
czyli w Pabianicach, były to 
mistrzostwa Europy federacji 
WUAP, w których zaprezen-
towało się aż 550 zawodników 
z 16 państw. Kozianie w tym 
gronie należeli do ścisłej czo-
łówki. 16-latka Magdalena 

Szpila zdobyła złoty medal, 
aż dwa tego koloru krążki 
przywiozła startująca w ka-
tegorii masters Beata Kowal-
ska, która stawała również na 
najniższym stopniu podium 

w rywalizacji open. Panowie 
nie zamierzali być gorsi. I tak, 
17-letni Szymon Skrudlik 
triumfował, 2. miejsca, ale 
okraszone rekordami świata – 
odpowiednio w tzw. martwym 

ciągu i przysiadzie – zajął 
Marcin Helwik i Grzegorz 
Drewniany. Wiesław Wróbel 
z Pabianic powrócił z dwoma 
złotymi krążkami oraz 2. loka-
tą w kategorii open. (R)

Grupa koziańskich siłaczy zgarnęła kilka medali podczas czempionatu we francuskim Nancy.
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