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Prestiżowy bieg
Tłumy zawodników 
rywalizowały w Brennej
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mniej hałasu i sPalin
Autobus elektryczny sprawdzony 
w warunkach miejskich
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energia i radośÆ 
od seniorów

Obchody Międzynarodowego 
Dnia Osób Starszych
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zabiegi o bielsko-białą
Działkowcy warci są więcej
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Wypoczynek dla dzieci

Uroczystości w 
powiatach i gminach

Przełom sierpnia i września przynosi 
każdego roku tradycyjne uroczystości 
święta plonów. W powiecie bielskim ob-
chodzono je w Bystrej, gdzie odbyły się 
dożynki diecezjalno-powiatowe.
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Mnóstwo ciekawych zajęć przygotowano w gminie Isteb-
na z myślą o przyjemnym i pożytecznym spędzaniu waka-
cji przez najmłodszych.
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Przedszkola dzień otwarty
W pierwszą niedzielę 
września każdy z miesz-
kańców gminy Kozy 
będzie mógł wejść do no-
wego przedszkola, zlo-
kalizowanego przy ulicy 
Akacjowej 8, i przyjrzeć 
się z bliska największej 
z tegorocznych inwesty-
cji na terenie gminy.

Dzień  o twar ty  d la 
wszystkich kozian za-
planowano przy oka-
zji gminnych dożynek. 
W niedzielę 2 września 
poszczególne pomiesz-
czenia przedszkola i jego 
otoczenie zwiedzać bę-
dzie można w godzinach 
od 13 do 16. Następnego 

dnia o godz. 9 odbędzie 
się oficjalne otwarcie 
przedszkola, towarzyszą-
ce inauguracji nowego 
roku edukacyjnego.

Przypomnijmy, że dzie-
ci z nowoczesnego przed-
szkola korzystają już od 
7 czerwca. Tak szybkie 
zakończenie inwestycji 
miało związek z koniecz-

nością przeniesienia tu 
przedszkolnych oddziałów 
z podlegającej od czerwca 
termomodernizacji Szkoły 
Podstawowej nr 1. W no-
wej placówce, w pełni wy-
posażonej i dostosowanej 
do potrzeb osób niepełno-
sprawnych, przewidziano 
miejsce dla 225 małych 
podopiecznych. (M)
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na dożynki
wilamowice Burmistrz Wi-
lamowic Marian Trela zaprasza 
w najbliższą sobotę i niedzielę 
na stadion LKS Wilamowiczan-
ka na uroczystości, związane z 
200-leciem nadania praw miej-
skim Wilamowicom oraz II Do-
żynkami Gminy Wilamowice.

W sobotę 1 września od godz. 
10 do 17 część jubileuszową roz-
poczną zmagania sportowe, pod-
czas których przewidziano m.in. 
mecze piłki nożnej i siatkowej. Na-
stępnie o 17.30 zostanie zaprezen-
towany program artystyczny. O 21 
wystąpi gwiazda wieczoru – Mar-
kus P, zaś po godz. 22 rozpocznie 
się dyskoteka.

Niedzielę 2 września przewi-
dziano na część dożynkową, któ-
rą o godz. 12 rozpocznie msza 
w Sanktuarium św. Abpa Bil-
czewskiego. Godzinę później 
korowód dożynkowy ruszy na 
stadion, tam przygotowano pre-
zentację obrzędu dożynkowego, 
a także liczne występy zespołów, 
nie tylko z gminy Wilamowice, 
ale i zaprzyjaźnionych miejsco-

wości zagranicznych. Od godz. 19 
do 23 potrwa koncert disco-polo 
i zabawa z zespołem New Trans-
formation. O godz. 22. przewi-
dziano pokaz sztucznych ogni. (R)

chybie Do 8 września, a więc 
dnia poprzedzającego uroczysto-
ści dożynkowe w gminie Chy-
bie, można jeszcze przystąpić 
do konkursu na najładniejszy 
wieniec.

Konkurs kultywujący trady-
cję ludową, przeznaczony jest 
dla wszystkich mieszkańców 
gminy, włącznie z organizacjami 
pozarządowymi. Wieńce dożyn-
kowe wykonane indywidualnie 
lub grupowo należy składać 
w siedzibie organizatora Gmin-
nego Ośrodka Kultury przy ulicy 
Bielskiej 51 w Chybiu do soboty 
8 września br. Konkursowe jury 
nagradzać będzie w szczególno-
ści użycie tradycyjnych, natu-
ralnych materiałów, jak kłosy, 
kwiaty, ziarna, owoce i warzy-
wa, ogólne walory estetyczne 
oraz technikę wykonania. Au-
torzy trzech najpiękniejszych 
wieńców otrzymają nagrody fi-
nansowe, dla wszystkich przy-
gotowane zostaną dyplomy.

Rozstrzygnięcie konkursu 
nastąpi w niedzielę 9 września 
o godzinie 16.30 na terenie amfi-
teatru w Chybiu. Całość dożyn-
kowych uroczystości rozpocznie 
o godz. 13.40 przejazd z Zaborza 
do Chybia, gdzie podczas wyda-
rzenia wystąpi o godz. 17 ze ślą-
skimi przebojami zespół B.A.R. 
Zabawie festynowej wieńczącej 
gminne dożynki towarzyszyć bę-
dzie od godz. 18.30 zespół Show 
Band. (M)

wisła XIX Dożynki Woje-
wództwa Śląskiego odbędą się 
w niedzielę 9 września w Wiśle. 
Zapraszają na nie współorganiza-
torzy – burmistrz Wisły Tomasz 
Bujok oraz starosta cieszyński 
Janusz Król.

Głównym punktem progra-
mu będzie oczywiście ceremonia 
dożynkowa. Uczestnicy w koro-
wodzie przejdą o godz. 13 z ul. 
Konopnickiej na pl. Hoffa, gdzie 
w amfiteatrze o godz. 15 roz-
poczną się główne uroczystości, 
z modlitwą ekumeniczną oraz 
ceremoniałem wręczenia chleba. 
O godz. 16.30 Zespół Regionalny 
„Wisła” zaprezentuje obrzęd do-
żynkowy, a następnie będzie moż-
na obejrzeć wieńce dożynkowe, 
biorące udział w konkursie.

Wydarzeniu będzie towarzy-
szył nie lada koncert, ok. godz. 
18 wystąpi bowiem zespół Golec 
uOrkiestra, następnie zaś zaplano-
wano zabawę taneczną. (Ł)
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ratusz w strumieniu w nowej odsłonie

Trwa remont w Strumieniu 
w najstarszym w wojewódz-
twie śląskim ratuszu. Sala se-
syjna zyskała już nowy blask, 
wkrótce zostanie odnowio-
na elewacja.

Ratusz w Strumieniu, 
wzniesiony w 1628 r., a na-
stępnie przebudowywany, jest 
najstarszą siedzibą władz 
miejskich w województwie 
śląskim. Obecnie władze miej-
skie poddają go modernizacji 
w ramach projektu „Buda-
tín-Strumień: współpraca na 
pograniczu – etap 2”, reali-
zowanego z województwem 
żylińskim w ramach unijnego 
Programu Współpracy Trans-
granicznej Interreg V-A Pol-
ska-Słowacja.

Zakres prac objął odno-
wienie elewacji strumieńskie-
go ratusza, renowacji została 
poddana drewniana stolarka 
okienna, wymieniono także 
obróbkę blacharską oraz po-
krycie dachowe. Całkowicie 

została odnowiona sala sesyj-
na, zmieniając swój wygląd: 
wymieniona została podłoga, 
odrestaurowano ściany.

To już drugi projekt, reali-
zowany wspólnie ze słowac-
kim Budatínem. W pierwszym 
etapie przed kilkoma laty 
w podziemiach ratusza po-
wstała stylowa przestrzeń wy-
stawiennicza, której do tej pory 
w mieście i gminie brakowało. 
Dzięki tamtej inwestycji utwo-
rzono „Galerię pod Ratuszem”, 
która na stałe wpisała się jako 
miejsce organizacji wystaw 
i innych wydarzeń kultural-
nych w regionie.

– Obecnie realizowany 
projekt to kontynuacja tamte-
go zamysłu uczynienia z ratu-
sza wszechstronnego miejsca 
spotkań, prezentującego całą 
gamę naszych osiągnięć spo-
łecznych, historycznych i kul-
turalnych – wyjaśnia burmistrz 
Strumienia Anna Grygierek.

Z tych względów, obok ty-
powych robót renowacyjnych 

i budowlanych, projekt objął 
adaptację sali sesyjnej na no-
woczesną salę multimedial-
ną z pełnym wyposażeniem. 
Teraz więc będzie miejsce, 
aby wystawy w Galerii pod 
Ratuszem uzupełniać wy-
kładami i spotkaniami, ko-
respondującymi tematycznie 
z ekspozycją. Projekt zakła-
da realizację jednego z takich 
przedsięwzięć, w tym wypad-
ku organizację seminarium, 
poświęconego prezentacji 

dorobku dziedzictwa kulturo-
wego i atrakcji turystycznych 
terenu pogranicza polsko-sło-
wackiego.

Realizacja projektu ma 
przysłużyć się społecznościom 
lokalnym, pozwoli wzmoc-
nić ich tożsamość kulturo-
wą i społeczną oraz stworzy 
rozbudowaną ofertę, pozwa-
lającą na interesujące spędza-
nie wolnego czasu. Projekt 
umożliwi wzajemne poznanie 
tradycyjnych zwyczajów lu-

dowych i rzemiosła, a także 
folkloru, m.in. podczas Pol-
sko-Słowackich Dni Rzemiosła 
w Budatínie, a także Między-
narodowego Dnia Tradycji 
w Strumieniu.

Temu celowi wzajemnego 
poznania własnego dorobku 
służyć będzie również kolej-
ny element programu, tzn. 
utworzenie i zaprezentowanie 
aplikacji mobilnej. Smartfono-
wa „apka”, dostępna w trzech 
językach, informować ma 

o zabytkach kultury i wyda-
rzeniach w regionie. Projekt 
polsko-słowacki zostanie rów-
nież podsumowany w specjal-
nej broszurze.

Słowacy w ramach obec-
nego projektu „Budatín-
-Strumień: współpraca na 
pograniczu – etap 2” realizu-
ją modernizację historycznego 
budynku gospodarczego przy 
zamku w Budatínie. Obiekt 
od dawna był nieczynny ze 
względu na zły stan technicz-
ny, modernizacja pozwoli go 
udostępnić i w wyremontowa-
nych pomieszczeniach stwo-
rzyć ekspozycję rzemiosła 
druciarskiego w jego trady-
cyjnej i artystycznej formie. 
Wcześniej, podczas pierwsze-
go etapu, Słowacy zagospoda-
rowali z kolei park zamkowy 
i przestrzeń wokół zamku 
w Budatínie.

Wartość wspólnego pro-
jektu wynosi 1,355 mln euro, 
z tego 85 proc., a więc 1,152 
mln euro zostało pokryte z Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwo-
ju Regionalnego. Realizacja po 
stronie Strumienia kosztowała 
266 tys. euro, z czego dofinan-
sowanie Funduszu wyniosło 
ponad 226 tys. euro. (Ł)

Projekt objął m.in. gruntowną renowację sali sesyjnej oraz elewacji zabytkowego ratusza. 
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rektor w zesPole ministra nauki
Prof. JaRosŁaw Janicki, 
rektor akademii Technicz-
no-Humanistycznej w Biel-
sku-Białej, został powołany 
przez Jarosława Gowina, 
ministra nauki i szkolnictwa 
wyższego, w skład zespołu in-
terdyscyplinarnego do spraw 
oceny wniosków o przyznanie 
stypendiów naukowych dla 
wybitnych młodych naukow-

ców. Zadaniem zespołu jest 
ocena wniosków o przyzna-
nie stypendiów naukowych. 
Zgodnie z procedurą zespół 
przedstawia ministrowi listę 
wniosków, rekomendowanych 
do przyznania stypendium, z 
jednoczesnym wskazaniem 
jego miesięcznej wysokości 
oraz okresu, na który przyzna-
je się stypendium. (Ms)

kadry
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działkowcy warci wsParcia
Wiceprzewodniczący Rady 
Miejskiej Bielska-Białej 
i kandydat na prezydenta 
Przemysław Drabek chce, 
aby powstał specjalny fun-
dusz dla Rodzinnych Ogród-
ków Działkowych. – Warto 
wspierać aktywny kontakt 
z przyrodą tysięcy bielszczan 
– wyjaśnia.

Przemysław Drabek chce, 
aby w budżecie Miasta Biel-
ska-Białej został wydzielony 
specjalny fundusz na dotacje 
celowe dla bielskich Rodzin-
nych Ogródków Działkowych. 
„Fundusz będzie przeznaczo-
ny na poprawę warunków 
korzystania z ROD przez dział-
kowców lub zwiększenie do-
stępności społeczności lokalnej 
do ROD” – pisze w interpela-
cji wiceprzewodniczący Rady 
Miejskiej. „Dotacje te będą 
przeznaczone w szczególno-
ści na budowę lub moderniza-
cję infrastruktury ogrodowej, 
np. na doprowadzenie czy 
modernizację sieci wodocią-
gowej, kanalizacji, gazu, prą-
du, remonty świetlic, budowę 
dróg, ogrodzeń itp.” – dodaje 
Przemysław Drabek.

Wyjaśnia, że o potrzebie 
wsparcia dla ogródków mówi-
li mu sami działkowcy, z któ-
rymi w ostatnich miesiącach 
miał okazję w różnych miej-
scach Bielska-Białej wielokrot-
nie się spotykać. – Rekreacja 
w ogródkach działkowych to 
dla tysięcy mieszkańców Biel-
ska-Białej znacząca część ich 
rodzinnego życia. Pielęgnują 

rośliny w tym samym miejscu 
już od kilku pokoleń, spoty-
kają się z innymi rodzinami 
i, co chyba najważniejsze, 
prowadzą aktywny tryb ży-
cia, służący zdrowiu – mówi 
Przemysław Drabek. – Ogród-
ki działkowe są bardzo popu-
larne, dzięki nim w najbardziej 
zurbanizowanych miejskich 
przestrzeniach Bielska-Białej 

mamy wielkie oazy zieleni. 
Warto wspierać takie formy 
spędzania wolnego czasu, słu-
żące przecież całej naszej miej-
skiej społeczności – dodaje.

Przemysław Drabek wy-
jaśnia, że „działkowanie” 
w dużych miastach naszego 
regionu jest bardzo popular-
ne, na terenie Bielska-Białej 
zlokalizowanych jest ok. 30 

rodzinnych ogródków dział-
kowych różnej wielkości. Sta-
le z dobrodziejstw uprawy 
ogródka korzysta kilka tysię-
cy rodzin. – Działkowcy war-
ci są wsparcia. Taka pozycja 
budżetu Miasta Bielska-Białej 
powinna się w nim znaleźć na 
stałe – dodaje wiceprzewodni-
czący Rady Miejskiej.

Henryk Copija, prezes Ro-
dzinnych Ogródków Dział-
kowych na Złotych Łanach, 
wyjaśnia, że dla wielu rodzin 
uprawianie kwiatów i warzyw 
na własnej działce to prawdzi-
wy styl życia. – Spędzają tu całe 
dnie wolne od pracy, wkładają 
mnóstwo starań w utrzymanie 
roślinności. Dla mieszkańców 
wielkich osiedli własna dział-
ka to bardzo ekologiczny wybór 
już nie tylko hobby, ale podej-
ścia do życia. Stąd płynie ich 
zdrowie, właściwe zachowania 
społeczne, odpoczynek – mówi 
Henryk Copija.

Jednocześnie podkreśla, że 
wspólne utrzymanie ogródków 
działkowych przysparza wie-
le trudności. Opłaty na utrzy-
manie nie mogą być wysokie, 
bo wiele rodzin nie byłoby na 
nie stać. Tym samym zarzą-
dy „działek” muszą ograni-
czać inwestycje, np. naprawę 
ścieżek, czy ogrodzeń. – Ini-

cjatywa utworzenia funduszu, 
który działkowcy mogliby wy-
korzystać na niewielkie prze-
cież inwestycje we wspólną 
przestrzeń, jest w pełni god-
na poparcia. Będzie to dla nas 
duże wsparcie, które bez wąt-
pienia przyczyni się do jesz-
cze większej popularyzacji tej 
formy spędzania wolnego cza-
su wśród mieszkańców Biel-
ska-Białej, a co za tym idzie 
całych rodzin. Namawiamy 
władze miasta do stworzenia 
takiego finansowego wspar-
cia, tym bardziej, że pojawiło 
się ono już w innych polskich 
miastach – dodaje prezes ROD 
„Złote Łany”.

Zdaniem Przemysława 
Drabka ogródki działkowe po-
winny otrzymywać kilkuna-
sto-kilkudziesięciotysięczne 
wsparcie. – Rodzinne ogródki 
działkowe są w różnym sta-
nie. Niektóre wyposażone są 
we wszelkiego rodzaju udo-
godnienia, inne wymagają po-
prawy infrastruktury poprzez 
jej unowocześnienie – wyja-
śnia. Dodaje, że wydzielenie 
specjalnego funduszu działko-
wego można uwzględnić już 
teraz w tworzonym obecnie 
projekcie przyszłorocznego 
budżetu Miasta Bielska-Bia-
łej. (Ł)

wydarzenia

wsPólny bilet? to możliwe
Beskidzki Związek Powia-
towo-Gminny zabiega, aby 
w kolejnych latach wspólnie 
z miastem Bielsko-Biała po-
rozumieć się w sprawie tras 
i biletów. Na razie trwają 
przygotowania do pozyska-
nia pieniędzy na zakup no-
wych autobusów.

Związek tworzy powiat 
bielski i  dziewięć gmin 
z jego terenu: Bestwina, 
Buczkowice, Jasienica, Jawo-
rze, Kozy, Porąbka, Szczyrk, 
Wilamowice i Wilkowice. Po 
roku od przekazania PKS-
-u w ręce Związku starosta 
Andrzej Płonka wskazuje, 
jak dobrym pomysłem było 
bezpośrednie zaangażowanie 
samorządów gminnych z po-

wiatu bielskiego w zarządza-
nie komunikacją.

Przypomnijmy, przed ro-
kiem Beskidzki Związek Po-
wiatowo-Gminny przejął od 
powiatu bielskiego zadania 
związane z transportem pu-
blicznym, łącznie z bielskim 
PKS-em, jednym z nielicz-
nych w skali całego kraju 
dawnych przewoźników re-
gionalnych, który zdołał się 
utrzymać na rynku i dalej 
dowozi pasażerów. – Związ-
kiem kierują teraz młodzi, 
pełni pomysłów wójtowie. 
Stopniowo przy takim współ-
działaniu jesteśmy razem 
w stanie doprowadzić do 
zapewnienia mieszkańcom 
regionu komunikacji nowo-
czesnej, bliskiej i przyjaznej 

pasażerom oraz na wysokim 
poziomie – mówi starosta.

Zarząd pod kierunkiem 
prezesa Radosława Ostałkie-
wicza, wójta Jaworza, oraz 
wiceprezesa Artura Beniow-
skiego, wójta gminy Bestwi-
na, za zgodą wszystkich 
zainteresowanych współ-
właścicieli,  wprowadził 
m.in. darmowe przejazdy 
dla pasażerów, którzy ukoń-
czyli 70. rok życia. Spotkało 
się to z wielkim uznaniem 
użytkowników. Z myślą 
o młodszych, a przynaj-
mniej śmielej korzystają-
cych z Internetu i smartfonu, 
dołączono do aplikacji „Kie-
dyPrzyjedzie”, pokazującej 
na ekranie telefonu roz-
kład jazdy.

Ze strony Związku pły-
ną głosy, że prawdziwym 
wyzwaniem, oczekiwanym 
przez pasażerów tak z po-
wiatu, jak i Bielska-Białej, 
będzie uzgodnienie rozkładu 
jazdy i wprowadzenie jed-
nolitego dla całego regionu 
biletu. Drugim wyzwaniem 
będzie odnowienie tabo-
ru autobusowego. Jak mówi 
starosta Andrzej Płonka, od 
dłuższego czasu trwają roz-
mowy, aby z funduszy unij-
nych uzyskać dofinansowanie 
do zakupu ok. 30 autobusów 
niskopodłogowych. Obecnie 
PKS dysponuje 35 leciwymi 
już autobusami, jeśli wszyst-
ko pójdzie zgodnie z założe-
niami, nowe autobusy zastąpią 
ok. 20 starych wozów. (Łu)

obóz na trójstyku

Już po raz 14. młodzież 
z Polski, Czech oraz Słowacji 
spotkała się na Trójstyku, by 
uczestniczyć w tygodniowym 
międzynarodowym obozie.

Zgodnie z tradycją w tym 
roku gospodarzem obozu od-
bywającego się pod hasłem 
„Bądźmy tu zawsze razem” 
była gmina Istebna, a uczest-
nicy zostali zakwaterowani na 
terenie Szkoły Podstawowej nr 
1 w Koniakowie Centrum.

Zapewniono im atrakcyj-
ny program, zmierzający do 
zintegrowania młodych ludzi. 
Po obowiązkowym „chrzcie” 
i złożonej przysiędze w trzech 
językach, każdy z uczestników 
otrzymał obozową koszulkę. 
W nich młodzież odwiedza-
ła w kolejnych dniach m.in. 
Czantorię, Bielsko-Białą, 
Westernowy Park Rozryw-
ki „Twin Peaks” w Żorach, 
Centrum Pasterstwa w Ko-
niakowie, Park Linowy „Base 
Camp”, czy Chatę Kawuloka. 
Podczas tych wypraw zdoby-

wali wiedzę i rozmaite umie-
jętności, np. robienia ozdób 
z wełny, wytwarzania sera 
owczego, czy góralskich tań-
ców.

Nie zabrakło rywaliza-
cji sportowej drużyn miesza-
nych. – Zawody wymagały nie 
tylko sprytu i koncentracji, by 
wspólnie pokonać przeszkody, 
ale przede wszystkim umiejęt-
ności pracy w grupie, wspólnej 
odpowiedzialności i podejmo-
wania właściwych decyzji. 
Mieliśmy naprawdę wspaniałą 
grupę obozową – podsumowu-
je koordynator Joanna Kohut.

Młodzież z trzech krajów 
odwiedzili przedstawiciele 
władz samorządowych, m.in. 
wójt gminy Istebna Henryk 
Gazurek, starosta z Čiernego 
Pavel Gomola, starosta z Wę-
dryni Bogusław Raszka oraz 
starostka z Pisku Vera Szkan-
derova. W ich obecności 
zaprezentowany został isteb-
niański taniec ludowy, na finał 
wybrzmiał hymn obozowy. (Jk)

ojcowie niePodległości
Dzięki staraniom zarzą-

du Powiatu Cieszyńskiego 
i burmistrza Cieszyna na tu-
tejszym Rynku zaprezentowa-
na została wystawa „Ojcowie 
Niepodległości”. Ekspozycję 
przygotował katowicki od-
dział Instytutu Pamięci Na-
rodowej.

Z kolei w galerii Książ-
nicy Cieszyńskiej można 

oglądać wystawę „Najlepsi 
1848-1918. Polska elita Ślą-
ska Cieszyńskiego”. Stano-
wi ona próbę wskazania 25 
najbardziej zasłużonych po-
staci, związanych z polskim 
ruchem narodowym na Ślą-
sku Cieszyńskim w okresie od 
Wiosny Ludów do odzyskania 
niepodległości przez Polskę 
w 1918 r. (Pc)
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Przemysław Drabek, przewodniczący Rady Miejskiej i kandydat na prezydenta miasta, wraz z Henrykiem copiją, 
prezesem ogródków działkowych na Złotych Łanach rozmawiali o możliwościach wsparcia dla działkowców.
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akademia wychodzi do seniorów
Do końca października bielska Akademia Techniczno-Humanistyczna będzie realizować projekt 

„Supersenior w Uniwersytetach Trzeciego Wieku”, służąc wsparciem dla miejscowych UTW  

z powiatów bielskiego, cieszyńskiego i żywieckiego.

Projekt jest realizowa-
ny w ramach programu 
„Wsparcie Uniwersytetów 
Trzeciego Wieku” Minister-
stwa Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego. – Realizowa-
ny przez naszą Akademię 
projekt ma aktywizować 
osoby średniego i starsze-
go pokolenia, umożliwia-
jąc im dostęp do wiedzy, 
a także stworzenie możli-
wości rozwoju zaintereso-
wań i uczestnictwa w sieci 
współpracy pomiędzy słu-
chaczami tego typu zajęć 
w całym regionie – wyja-
śnia rektor ATH prof. Jaro-
sław Janicki.

Projekt skierowany jest 
do osób powyżej 55. roku 
życia, przede wszystkim 
uczestników zajęć Uniwer-
sytetów Trzeciego Wieku 
w regionie, których ma ak-
tywizować pod względem 
intelektualnym, twórczym 
i społecznym. ATH prowa-

dzi takie zajęcia w Bielsku, 
ma swoją filię w Wilkowi-
cach, współpracuje także 
z podobnymi uniwersyte-
tami w Chybiu, Łodygowi-
cach, Milówce oraz dwoma 
nowo powstałymi w Czerni-
chowie i Świnnej.

W ramach oferty progra-
mowej realizowane są różne 
formy zajęć, m.in.: wykła-
dy plenarne, koła naukowe 
(historyczne, turystyczno-

krajoznawcze, fizyka w me-
dycynie), laboratoria terenowe 
(wyjazdy edukacyjno-mery-
toryczne) oraz różnego ro-
dzaju warsztaty (aktywności 
ruchowej, zdrowego żywienia 
i higieny psychicznej, korzy-
stania z Internetu i komputera, 
malarskie, psychologiczne).

Projekt zapewnia rów-
nież mentoring dla lokalnych 
koordynatorów UTW oraz 
warsztaty metodyczne w za-

kresie rozwoju działalności 
i poprawy jakości kształ-
cenia. Realizująca projekt 
ATH organizuje również 
promocję oraz warszta-
ty z zakresu fundraisingu 
i pozyskiwania środków na 
działalność. W czerwcu re-
prezentacje UTW spotkały 
się z seniorami z Milówki, 
w czym wzięła udział Re-
nata Janik z Ministerstwa 
Nauki i Szkolnictwa Wyż-
szego, doradca ministra Ja-
rosława Gowina.

Projekt będzie reali-
zowany do końca paź-
dziernika, zakończy go 
konferencja, w której we-
zmą udział uczestnicy ze 
wszystkich UTW biorących 
udział w przedsięwzięciu. 
Wydarzeniu będzie towa-
rzyszyć wernisaż wystawy 
uczestników warsztatów 
malarskich z UTW w Biel-
sku-Białej.

RenaTa MoRawska
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warsztaty malarskie cieszą się zainteresowaniem uczestników.

Portal słońca
Studenci Akademii Technicz-

no-Humanistycznej z Koła In-
formatycznego „Reset” w czasie 
wakacji zaprojektowali, a następ-
nie wykonali specjalną instalację 
fotowoltaiczną i elektroniczną do 
Portalu Słońca.

Portal Słoneczny, mający za 
zadanie zwrócenie uwagi na po-
szanowanie środowiska naturalne-
go poprzez wykorzystanie energii 
słonecznej, stanął przed wejściem 
do centrum handlowego Gemini 
od strony ul. Bora-Komorowskie-
go. Koło Informatyczne „Reset” 
projekt zrealizowało we współpra-
cy z Gemini Park Bielsko-Biała 
oraz Fundacją Ludzie-Innowacje-
-Design. Pomysł projektu i jego 
artystyczną formę opracowała 
fundacja, zaś studenci z Resetu 
zostali zaproszeni do zaprojekto-
wania oraz wykonania instalacji 
fotowoltaicznej i elektronicznej 
dla konstrukcji.

W celu zminimalizowania po-
bieranej energii portal wyposażono 
w wyświetlacz informacyjny typu 
e-papier. Oświetlenie stanowi kil-
kadziesiąt punktów LED, które 
w połączeniu z czujnikiem ruchu 
rozświetlają obiekt, zmieniając 
scenariusz w momencie przejścia 
przez niego. Gromadzona przez 

portal energia umożliwia oświe-
tlenie oraz prezentacje interaktyw-
nych instalacji multimedialnych, 
a także… ładowanie, bo dysponuje 
portem USB.

– Przejście przez ten portal ma 
symbolicznie wyrażać naszą akcep-
tację dla idei poszanowania energii 
i jak najszerszego wykorzystywania 
w codziennym życiu źródeł odna-
wialnych, w tym wypadku słońca 
– mówi dr inż. Tomasz Gancarczyk 
z ATH. 

Projekt obejmuje także wyko-
nanie strony internetowej i apli-
kacji mobilnej, na której znajdują 
się informacje na temat portalu 
i wykorzystania przez niego ener-
gii słonecznej. Strona hostowana 
jest na serwerach ATH. W pracach 
nad projektem brali udział i spra-
wowali opiekę merytoryczną nad 
studentami dr inż. Paweł Fałat, dr 
Łukasz Więcław oraz dr inż. To-
masz Gancarczyk. (Ms)
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skontaktuj siĘ z nami
osoby zainteresowane przynależnością do związku zawodowego lub mające problemy w swoich zakładach 
pracy proszone są o kontakt z Zarządem Regionu Podbeskidzie nsZZ „solidarność” lub terenowymi oddziałami 
naszego związku. 

sPotkanie z Premierem
Podwyżki płac dla pracowników sfery bu-
dżetowej, podniesienie kwoty minimalnego 
wynagrodzenia oraz odmrożenie wskaźni-
ka, który uprawnia do obliczania zakłado-
wego funduszu świadczeń socjalnych – to 
są główne postulaty „Solidarności”, które 
na początku sierpnia zostały przedstawione 
premierowi Mateuszowi Morawieckiemu. 
Związkowcy na odpowiedź szefa rządu cze-
kają do 29 sierpnia.

Blisko pięć godzin trwało spotkanie człon-
ków Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” 
z premierem Mateuszem Morawieckim, które 
odbyło się 7 sierpnia w Gdańsku. – Dzisiaj od-
było się pierwsze w historii spotkanie Komisji 
Krajowej „Solidarności” z premierem rządu 
Najjaśniejszej Rzeczpospolitej. Omówiliśmy 
wiele tematów, jednak dla nas obecnie najważ-
niejsze są trzy postulaty: odmrożenie w przy-
szłym roku wskaźnika dla sfery budżetowej, 
dla pracowników urzędów wojewódzkich, ca-
łej budżetówki  – powiedział po zakończeniu 

spotkania przewodniczący NSZZ „Solidarność” 
Piotr Duda.

– Kolejne postulaty to sprawa minimalne-
go wynagrodzenia oraz odmrożenie wskaźni-
ka, który uprawnia do obliczania zakładowego 
funduszu świadczeń socjalnych. To jest dla nas 
dzisiaj najważniejsza sprawa (…). Czekamy te-
raz, aż premier usiądzie, zanalizuje, oceni nasze 
postulaty i przedstawi Komisji Krajowej wnio-
ski z dzisiejszego spotkania. Dla nas mogą być 
tylko jedne: że rząd pochyli się nad problemami 
pracowników sfery budżetowej i nastąpi w tej 
sferze jakiś progres. Przypominam, że od 2010 
roku te wynagrodzenia są zamrożone (…). Pan 
Premier słusznie zauważył: rośnie gospodarka, 
rośnie PKB, chcemy, by to odczuli także w swo-
ich kieszeniach pracownicy tzw. budżetówki – 
wyjaśniał przewodniczący.

Premier ma się ustosunkować do postulatów 
„Solidarności” do 29 sierpnia. Tego dnia odbę-
dzie się kolejne posiedzenie Komisji Krajowej, 
na którym związkowcy ocenią propozycje rządu 
i podejmą decyzje dotyczące dalszych działań.

kalendarium beskidzkiego sierPnia’80
Zbliża się 38. rocznica Podpisania Porozumień 
Sierpniowych, na mocy których powstał Nieza-
leżny Samorządny Związek Zawodowy „Soli-
darność”. Nie wiedzieliśmy wówczas, że jest to 
początek końca komunizmu w naszym kraju. 
Warto – choćby w telegraficznym skrócie – 
przypomnieć, co działo się na Podbeskidziu 
w trakcie tamtego pamiętnego lata.

Przełom lipca i sierpnia 1980 r. – pierwsze 
krótkotrwałe przerwy w pracy z postulatami 
ekonomicznymi, m.in. w bielskim Zakładzie 
nr 1 Fabryki Samochodów Małolitrażowych.
8 sierpnia – kilkugodzinny, socjalny strajk 
w bielskim „Lenko”. Wśród załogi Wojewódz-
kiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Biel-
sku-Białej początek zbierania podpisów pod 
socjalnymi postulatami załogi.
11 sierpnia – trzygodzinny strajk ekonomiczny 
na oddziale kół zębatych bielskiej „Befamy”.
13 sierpnia – w Bielsku-Białej Roman Walczak, 
kierowca Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Ko-
munikacji, przekazuje dyrekcji listę postulatów 
z podpisami ponad 150 pracowników zakładu.
24 sierpnia – masówka w bielskiej „Apenie”, 
której uczestnicy wspierają postulaty strajkują-
cych zakładów Wybrzeża.
26 sierpnia – strajk solidarnościowy w Bielskiej 
Fabryce Armatury „Befa”.
27 sierpnia – początek strajku w Wojewódz-
kim Przedsiębiorstwie Komunikacji w Bielsku-
-Białej, żaden autobus nie wyjeżdża na miasto.
28 sierpnia – początek strajków w bielskich 
zakładach – PKS-ie, drugim oddziale „Trans-
budu”, „Befamie”, na pierwszych wydziałach 
Fabryki Samochodów Małolitrażowych oraz 
w PKS i MPK w Oświęcimiu, a także w Andry-
chowskiej Fabryce Maszyn i Fabryce Wtryska-
rek w Wadowicach. W wielu innych zakładach 
odbywają się spontaniczne masówki załóg, 
w trakcie których formułowane są postulaty 
pod adresem dyrekcji oraz wyrazy solidarno-
ści z Gdańskiem.

29 sierpnia – rozpoczyna się solidarnościowy 
strajk w bielskiej FSM, w MPK i PKS w Żywcu, 
w oddziałach towarowych PKS w Oświęcimiu 
i Kętach, w żywieckim „Transbudzie”, a także 
w cieszyńskim oddziale PKS. Warunkowo za-
wiesza swój strajk załoga „Befamy”.
30 sierpnia – na Podbeskidziu kończą się straj-
ki oświęcimskiego oddziału towarowego PKS, 
żywieckiego PKS, MPK i „Transbudu”, wado-
wickiej Fabryki Wtryskarek. Trwają solidar-
nościowe strajki w oddziale towarowym PKS 
w Kętach, w bielskim FSM, „Transbudzie”, 
PKS-ie i MPK oraz cieszyńskim PKS-ie.
31 sierpnia – kończą się ostatnie strajki na Pod-
beskidziu.
11 września – w Bielsku-Białej odbywa się spo-
tkanie przedstawicieli trzydziestu zakładów z Pod-
beskidzia. Utworzony zostaje Międzyzakładowy 
Komitet Założycielski niezależnych związków 
zawodowych, na czele którego staje Patrycjusz 
Kosmowski, inżynier z bielskiego WPK.

Takie były początki podbeskidzkiej „Soli-
darności”…

strajk wojewódzkiego Przedsiębiorstwa komunikacji w 
Bielsku-Białej w sierpniu 1980 roku upamiętnia tablica, 
odsłonięta na budynku administracyjnym bielskiej za-
jezdni przy ulicy Długiej w sierpniu 1981 roku.

Zapraszamy na mszę św. w 38. rocznicę powstania 
„solidarności”, która zostanie odprawiona w czwar-
tek 30 sierpnia o godz. 18.00 w kościele Trójcy Prze-
najświętszej w Bielsku-Białej.

zaPraszamy na rajd i PielgrzymkĘ
Trwają zapisy chętnych do udziału 

w Ogólnopolskim Górskim Rajdzie „Soli-
darności”, który odbędzie się w  sobotę 8 
września. Tym razem trasy prowadzą szlaka-
mi Beskidu Żywieckiego, a meta usytuowana 
będzie przy schronisku PTTK na Hali Bo-
raczej.

Zbieramy także zgłoszenia osób i grup chęt-
nych do udziału w XXXVI Pielgrzymce Lu-
dzi Pracy na Jasną Górę, która odbędzie się 15 
i 16 września.

Więcej informacji znaleźć można na stro-
nie internetowej podbeskidzkiej „Solidarności” 
(www.solidarnosc.org.pl/bbial).

nowe szaty regionu
Budynek Zarządu Regionu Podbeskidzie 

NSZZ „Solidarność” w sierpniu zyskał nowy 
wygląd – na jego murach zawisły gigantycz-
ne banery promujące nasz Związek. Wielko-
powierzchniowe reklamy „Solidarności” są 
doskonale widoczne nie tylko z ulicy, ale też 
z sąsiedniego gmachu, w którym mieszczą się 
biura Starostwa Powiatowego i delegatury Ślą-
skiego Urzędu Wojewódzkiego. Codziennie 
przychodzą tam setki interesantów.

– Dzięki tym banerom znacznie łatwiej 
znaleźć naszą siedzibę. Równie ważne jest to, 
że możemy bezpłatnie propagować naszą dzia-
łalność, zachęcając ludzi do zainteresowania się 
tym, czym jest i co robi NSZZ „Solidarność” 

– mówi Piotr Gołąb, odpowiedzialny za pro-
mocję i rozwój „Solidarności” w Regionie Pod-
beskidzie.

zmarł adam Pawlik
Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiado-
mość o śmierci Adama Pawlika, jednego 
z najważniejszych działaczy podziemnej 
„Solidarności” na Podbeskidziu. Adam 
zmarł 16 sierpnia w wieku 63 lat. Wieczne 
odpoczywanie racz Mu dać Panie…

Adam Pawlik pracował jako elektryk 
w bielskiej „Indukcie”. Po wprowadzeniu 
stanu wojennego został jednym z najważ-
niejszych działaczy podziemnej Regional-
nej Komisji Wykonawczej „Trzeci Szereg“ 
NSZZ „Solidarność“ Regionu Podbeskidzie 
– był zastępcą szefa „Trzeciego Szeregu“ Je-
rzego Binkowskiego i głównym kolporterem 
biuletynu „Solidar-
ność Podbeskidzia“ 
(a sporadycznie tak-
że jego drukarzem). 
Jego żona Magda-
lena zajmowała się 
sporządzaniem ma-
tryc do druku tego 
biuletynu. Oboje 
zostali aresztowa-
ni 17 października 
1983 r. Adam wy-
szedł z aresztu po 
dziewięciu miesią-

cach. Postępowanie karne w jego sprawie zo-
stało umorzone na mocy amnestii. Później był 
jeszcze kilkakrotnie zatrzymywany przez SB.

Przez wiele lat Adam Pawlik chorował. 
W ostatnim czasie był już przykuty do łóż-
ka. W ubiegłym roku prezydent RP Andrzej 
Duda przyznał Adamowi Pawlikowi Krzyż 
Wolności i Solidarności oraz Krzyż Kawa-
lerski Orderu Odrodzenia Polski. To pierwsze 
odznaczenie Adam Pawlik z powodu choroby 
przyjął w swoim domu z rąk przedstawicieli 
katowickiego Oddziału IPN (na zdjęciu). Dru-
giego już nie zdążył odebrać.

Żonie, dzieciom, całej rodzinie oraz 
wszystkim krewnym i przyjaciołom śp. Ada-
ma Pawlika składamy wyrazy współczucia 
i solidarności w bólu.
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szkolne inwestycje
Ponad 8 mln zł wydał w tym roku Powiat Bielski na remonty i modernizacje w podlegających mu placów-

kach oświatowych. – Szkoły są przygotowane do nowego roku szkolnego – mówi starosta bielski  

Andrzej Płonka.

W każdej z placówek podle-
gających bielskiemu Starostwu 
Powiatowemu w czasie tych 
wakacji były przeprowadzone 
remonty i modernizacje. Duże 
zmiany zaszły w kompleksie 
szkół technicznych przy ul. 
Traugutta w Czechowicach-
-Dziedzicach, gdzie uczą się 
uczniowie Zespołu Szkół Tech-
nicznych i Licealnych oraz Ze-
społu Szkół „Silesia”. Dużym, 
kilkuletnim zadaniem było do-
kończenie adaptacji dawne-
go basenu na nowe warsztaty 
szkolne, co kosztowało budżet 
Powiatu blisko 590 tys. zł, ko-
lejne ponad 1 mln zł pochodziło 

z dofinansowania z programów 
unijnych. Na potrzeby nauki za-
wodu za 29 tys. zł kupiono też 
wózek widłowy. Przeprowa-
dzono również trwającą jeszcze 
termomodernizację (270 tys. zł 
z budżetu i 1,26 mln zł z Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wod-
nej), a także zlecono rozbiórkę 
starej sali gimnastycznej. W jej 
miejsce powstanie nowa, trwa 
opracowanie projektu.

Z kolei w czechowickim Li-
ceum Ogólnokształcącym im. 
Marii Skłodowskiej-Curie na 
dokończenie budowy auli i jej 
wyposażenie, a także remont 

korytarzy wydano 332 tys. zł, 
zaś gruntowna modernizacja 
sanitariatów kosztowała 243,5 
tys. zł. Z mniejszych prac nale-
ży wymienić także przebudowę 
kilku gabinetów i cyklinowanie 
parkietów. W Szkole Specjalnej 
w Czechowicach-Dziedzicach 
przez wakacje również dużo 
się działo, m.in. zakończono 
adaptację części pomieszczeń, 
wyremontowano korytarz, 
przygotowano salę do terapii 
oraz pomieszczenie do przy-
gotowania do zawodu z dobrze 
wyposażoną kuchnią. Razem 
z mniejszymi remontami prace 
pochłonęły ponad 580 tys. zł.

Trwa budowa nowej hali 
sportowej dla Szkoły Mi-
strzostwa Sportowego Szczyrk 
z siedzibą w Buczkowicach. 
Całość ma kosztować ponad 6 
mln zł, w tym roku na tę inwe-
stycję zostanie wydanych pra-
wie 2,8 mln zł, z czego 1,45 
pochodzi z budżetu Powia-
tu, a 1,3 mln zł z dofinanso-
wania z Ministerstwa Sportu. 
W szkole m.in. wyremontowa-
no łazienki, w internacie zaś 
przeprowadzono remont klat-
ki schodowej. Prace łącznie 
kosztowały ponad 700 tys. zł.

Warto dodać, że w ostat-
nich latach na inwestycje 

oświatowe Starostwu Powia-
towemu udało się pozyskać 
spore sumy z funduszy ze-
wnętrznych. I tak WFOŚiGW 
wspomógł termomoderniza-
cje szkół technicznych kwotą 
3,15 mln zł, zaś liceum – bli-
sko 690 tys. zł. Wspomniana 
wcześniej budowa hali sporto-
wej w Buczkowicach zostanie 
z kolei w całości dofinanso-

wana sumą 4,25 mln zł z fun-
duszy Ministerstwa Sportu. 
Z dofinansowaniem blisko 
1,7 mln zł zrealizowano war-
ty 2,3 mln zł projekt „Twój 
zawód – twoja przyszłość”, 
który znacząco przyczynił 
się do rozwoju kształcenia 
zawodowego w szkołach po-
nadgimnazjalnych powiatu 
bielskiego. (Łu)

Powiat Bielski

andrzej Płonka, 
starosta bielski:

od początku funkcjonowania 
samorządów powiatowych na-
sze bielskie starostwo rozwijało 
i unowocześniało podlegające 
mu placówki oświatowe. Dwie 
dekady temu było to dużo trud-
niejsze, niż teraz, gdy dysponu-
jemy funduszami unijnymi, nie 
tylko na same modernizacje, ale 
i podnoszenie jakości kształ-
cenia. w tym okresie zdążył 
zmienić się system nauczania 
w szkołach gimnazjalnych i po-
nadgimnazjalnych, a w polskich 
szkołach podjęło naukę pokole-
nie niżu demograficznego.
To tylko niektóre wyzwania, jakie 
na nas czekały, nieraz zmuszając 
do podjęcia niesatysfakcjonu-
jących wszystkich decyzji, np. 
umieszczenia w jednej lokaliza-
cji dwóch szkół technicznych. Dziś 
widać, że miało to sens i przynio-
sło pozytywne efekty, bo szkoły 
są odpowiednio wyposażone, a 

uczniowie z obu placówek mają 
bardzo dobre warunki do nauki 
zawodu. i jak widać z zaprezen-
towanego zestawienia, pozostałe 
szkoły również prężnie się rozwi-
jają. Dotyczy to m.in. tak wyma-
gającej troski placówki, jaką jest 
szkoła specjalna, która zyskała 
nową siedzibę, stale przez nas 
unowocześnianą.
Mimo że budżety samorządów 
powiatowych są ograniczone, na 
Ziemi Bielskiej chcemy rozwijać 
placówki oświatowe z myślą o 
przyszłości całego regionu.

dożynki diecezjalne i Powiatowe
Diecezjalny, powiatowy i gminny cha-
rakter miały tegoroczne dożynki w By-
strej w niedzielę 26 sierpnia.

Oprócz mszy świętej dożynkowej, 
koncelebrowanej pod przewodnictwem 
biskupa Romana Pindla, organizato-

rzy przygotowali również tradycyjny 
korowód dożynkowy. Wśród uczest-
ników był m.in. starosta bielski An-
drzej Płonka, wiceminister Stanisław 
Szwed, a także wicewojewoda śląski 
Jan Chrząszcz. Mimo chłodnej aury 
uczestnicy mogli obejrzeć Konkurs 

Wieńców Dożynkowych, wystawę 
rolniczo-ogrodniczą oraz wziąć udział 
w bogatym programie artystycznym. 
Zaprezentowały się zespoły regionalne 
z całego powiatu bielskiego, a gwiaz-
dą wieczoru był Zespół „Trebunie-Tut-
ki”. (Ł)

szkoły Techniczne w czechowicach-Dziedzicach będą dysponowały wyre-
montowanymi warsztatami.
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Budowa hali sportowej w Buczkowicach dla sMs to jedna z największych 
inwestycji Powiatu Bielskiego.
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wiĘcej dobrych dróg
W tym roku na drogach powiatowych na Śląsku Cieszyńskim przeprowadzono wiele inwestycji. – Z roku 

na rok zwiększamy skalę prac, aby jak najszybciej poprawić stan dróg – mówi starosta Janusz Król.

W tym roku Powiatowy Za-
rząd Dróg Publicznych w Cie-
szynie rozpoczął przebudowę 
liczącego blisko 6 km odcinka 
drogi Puńców – Dzięgielów. 
Prace w Dzięgielowie obej-
mują ok. pół kilometra z wy-
konaniem nowej konstrukcji 
jezdni, poszerzeniem jej do 6 
m, chodnikiem i poboczami, 
peronami autobusowymi i wia-
tą w okolicy szkoły. Powsta-
nie też 10 miejsc postojowych, 
a skrzyżowania, m.in. z ul. Li-
pową, zostaną przebudowane, 
co poprawi bezpieczeństwo. 
Inwestycja warta 2,4 mln zł 
otrzymała 1 mln zł dofinanso-
wania z rządowego Programu 
Rozwoju Gminnej i Powiato-
wej Infrastruktury Drogowej. 
Gmina Goleszów dołożyła 260 
tys. zł, resztę pokrył budżet Po-
wiatu Cieszyńskiego.

K o l e j n e  8 3 5  t y s .  z ł 
z rządowej puli, tym razem 
na usuwanie skutków klęsk 
żywiołowych, posłużą jako 
dofinansowanie do naprawy 
uszkodzonego przez osuwisko 
odcinka tej samej drogi w Puń-
cowie. W tym wypadku zakres 
prac obejmuje przede wszyst-

kim zabezpieczenie skarpy i  
korpusu drogi oraz wzmocnie-
nie i naprawę jej korony wraz 
z wykonaniem barier energo-
chłonnych. Całość ma koszto-
wać 1,45 mln zł.

Dużą inwestycją jest rów-
nież budowa od podstaw 
dwóch mostów na ul. Tury-
stycznej w Wiśle Łabajowie, 
które zastąpią dotychczasowe 
konstrukcje. W tym wypad-
ku zadanie warte 2,9 mln zł 

uzyskało 1,3 mln zł dofinan-
sowania z budżetu państwa. 
Ponad 7,2 mln zł to z kolei 
koszt największej tegorocznej 
inwestycji drogowej – długo 
oczekiwanej modernizacji ul. 
Górny Bór w Skoczowie, obej-
mującej odcinek o długości 
blisko 900 m. To zadanie uzy-
skało aż 5 mln zł dofinanso-
wania z rządowego programu 
wsparcia lokalnej infrastruktu-
ry drogowej, pozostałymi kosz-

tami dzielą się budżety Gminy 
Skoczów i Powiatu Cieszyń-
skiego.

Jak wyjaśnia starosta Ja-
nusz Król, to właśnie tak 
potężne kwoty uzyskane 
z różnych zewnętrznych źró-
deł, umożliwiły poszerzenie 
skali inwestycji i wykorzysta-
nie zaplanowanych w budżecie 
środków własnych na remonty 
i modernizacje innych tras. – 
W porozumieniu w gminą Ze-

brzydowice, która dołożyła się 
do inwestycji, rozbudowaliśmy 
800 m ulicy Stalmacha w Ka-
czycach – wskazuje starosta.

Dodaje, że oprócz tego 
z budżetu Powiatu Cieszyń-

skiego w tym roku będzie wy-
konanych łącznie blisko 20 
innych, mniejszych remontów 
drogowych w prawie wszyst-
kich gminach i miastach po-
wiatu. (Łu)

janusz król,
starosta cieszyński:

w ostatnich latach zdecydowa-
nie poprawił się stan techniczny 
najważniejszych dróg w naszym 
powiecie. Było to możliwe, bo 
roczne wydatki w tej dziedzinie 
zwiększyliśmy z 1,5 mln zł w 2015 
r. do obecnych 5 mln zł. a trzeba 
też dodać, że mimo ograniczonych 
środków z funduszy unijnych uda-
je nam się pozyskiwać pieniądze z 
innych źródeł, przede wszystkim z 
programów z budżetu państwa na 
rozwój sieci drogowej, a także na 
usuwanie skutków klęsk żywioło-
wych. To wielomilionowe kwoty, 
które umożliwiły realizację całych 
ciągów komunikacyjnych, jak np. 

bardzo obciążonej ruchem ul. Gór-
ny Bór w skoczowie, na którą od 
wielu lat brakowało pieniędzy.
Modernizacje dróg powiatowych 
wspierają rozwój całego Śląska 
cieszyńskiego. oszczędzają czas 
kierowców i służą też pieszym, 
bo należy podkreślić, że dzięki 
bardzo dobrej współprac y z 
gminami w najbardziej new-
ralgicznych miejscach powstają 
również nowe chodniki. To zde-
cydowanie przekłada się na po-
prawę bezpieczeństwa pieszych 
uczestników ruchu drogowego. 
choć jeszcze sporo zostało do 
zrobienia, cieszy, że z roku na 
rok nasze drogi są lepsze i bez-
pieczniejsze.

Powiat cieszyński

świĘto 
seniora

Międzynarodowy Dzień 
Osób Starszych na do-
bre wpisał się w kalendarz 
ustrońskiego lata, w tym 
roku został zorganizowany 
po raz dziewiąty.

Jak zwykle na rynku 
w Ustroniu nie zabrakło 
występów lubianej Estrady 
Ludowej „Czantoria” pod 
kierunkiem Danuty Zoń-
-Ciuk. Zaprezentowały się 
także grupy pensjonariuszy 
domów pomocy społecz-
nej ze Śląska Cieszyńskiego 
i innych miejscowości wo-
jewództwa w przygotowa-
nych specjalnie na tę okazję 
scenkach. – W każdym wie-
ku można cieszyć się życiem 
i podczas tej dorocznej impre-
zy zawsze jest to dobrze wi-
doczne. Warto czerpać takie 
właśnie wzory od seniorów, 
ładować się tą ich niespoży-
tą energią i radością – uważa 
Katarzyna Raszka-Sodza-
wiczny z cieszyńskiego Sta-
rostwa Powiatowego, która 
prowadziła imprezę.

Szczególnie warte podkre-
ślenia jest wielopokoleniowe 
zaangażowanie się w orga-

nizację i przeprowadzenie 
Międzynarodowego Dnia 
Osób Starszych. Do bogate-
go dziedzictwa osób starszych 
i przekazywania ich życiowej 
mądrości młodszemu pokoleniu 
nawiązywali życząc udanego 
świętowania starosta cieszyński 
Janusz Król i burmistrz Ustro-
nia Ireneusz Szarzec.

Dużym powodzeniem cie-
szył się zorganizowany w tym 
roku konkurs na wiersz o sta-
rości. – Autorom z domów 
pomocy społecznej nie zabra-
kło poczucia humoru. Recyto-
wanie tych utworów było dla 
mnie prawdziwą przyjemno-
ścią, problem był tylko z wyło-
nieniem zwycięzcy. Planujemy 
skorzystać z tych poetycko-hu-
morystycznych utworów pod-
czas imprez organizowanych 
u nas przez promocję zdrowia. 
Pomysłowość i dystans do sie-
bie osób starszych zadziwia 

– podkreśla Katarzyna Rasz-
ka-Sodzawiczny. Jak zwykle 
z myślą o publiczności w każ-
dym wieku przygotowano po-
nadto stoiska z rękodziełem, 
przede wszystkim wyrobami 
pensjonariuszy domów pomo-
cy społecznej.

Na terenie powiatu cie-
szyńskiego trzy domy pomo-
cy społecznej prowadzone 
są przez Powiat, oprócz tego 
istnieje też pięć podobnych 
placówek prowadzonych na 
jego zlecenie. Mieszka w nich 
łącznie ponad 700  pen-
sjonariuszy, są to nie tylko 
seniorzy, również osoby nie-
pełnosprawne.

Organizatorami Między-
narodowego Dnia Osób Star-
szych obok Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie 
w Cieszynie są także Miej-
ski Dom Spokojnej Starości 
i Urząd Miasta w Ustroniu. (Ł)

wsParcie dla młodego biznesu
Po raz czwarty cieszyńska 
ARP Games wkrótce roz-
strzygnie konkurs dla zespo-
łów tworzących gry wideo. 
Najlepsi mogą liczyć na spo-
re wsparcie przy zakładaniu 
własnej firmy.

Samorząd powiatowy 
wspólnie z Uniwersytetem 
Śląskim oraz Agencją Rozwoju 
Przemysłu stał się współinicja-
torem powołania w Cieszynie 
Akceleratora gier wideo. Za-
łożeniem Spółki ARP Ga-
mes jest rozwój też branży 
poprzez stworzenie młodym 
ludziom szansy połączenia 
pasji z biznesem. – To bar-
dzo konkretna pomoc, oparta 
o wsparcie finansowe i orga-
nizacyjne, związane z urucho-
mieniem i prowadzeniem 
biznesu w trudnej branży gier 
wideo. Co cieszy, wykorzystu-
je przy tym potencjał naszego 
regionu – wyjaśnia starosta 
cieszyński Janusz Król, wska-
zując, że miejscowa filia UŚ od 
niedawna kształci na kierunku 
„Projektowanie gier i prze-
strzeni wirtualnej”.

Sztandarowym przedsię-
wzięciem firmy jest konkurs dla 
twórców gier wideo, organizo-
wany dwa razy w roku. Najlep-

sze pomysły, tak pod względem 
samej gry, jak i wprowadzenia 
jej na rynek, otrzymują wspar-
cie, które pozwala im wejść na 
rynek już jako w pełni funkcjo-
nująca firma.

Obecnie trwa czwarta edy-
cja konkursu. Pierwsza miała 
miejsce na początku ub.roku 
i trzy najlepsze zespoły zwią-
zane z regionem, dziś są już na 
etapie rozwoju swoich spółek, 
dołącza do nich czwarta. Do 
trwającego konkursu zgłosiło się 
16 zespołów, spośród nich zo-
stanie wyłonionych od 5 do 10, 
które otrzymywać będą wspar-
cie, nie tylko finansowe, ale tak-
że w postaci oprogramowania, 
miejsca na biuro, czy dostępu do 
odpowiedniego sprzętu. W ko-
lejnym etapie najlepsi stworzą 

spółki wraz z ARP Games, co 
umożliwi im wejście na rynek.

– Branża ta ma szansę stać 
się znakiem rozpoznawczym 
Śląska Cieszyńskiego. I choć 
ARP Games działa od nie-
dawna już widać pierwsze 
efekty. O naszym przedsię-
wzięciu robi się głośno dale-
ko poza regionem – wyjaśnia 
starosta Janusz Król. W lipcu 
zwycięzcy drugiego etapu kon-
kursu, twórcy projektów gier 
Lumberhill i Alibabe, wzięli 
udział w konferencji polskich 
start-upów TweetUp, zorgani-
zowanej w Warszawie przez 
Ministerstwo Przedsiębiorczo-
ści i Technologii. Zaprezento-
wali tam swoje produkty, które 
bardzo zainteresowały minister 
Jadwigę Emilewicz. (Ł)
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nizowanej ul. stalmacha w kaczycach.

Rozbudowa ul. cieszyńskiej w Dzięgielowie.

Założyciele aRP Games w warszawie, podczas podpisania listu intencyjnego 
powołującego akcelerator gier video w kwietniu 2016 r. Drugi od lewej 
starosta cieszyński Janusz król.

Fo
to

: m
at

er
ia

Ły
 a

rP
 G

am
eS

uczestnicy Międzynarodowego Dnia osób starszych. 

Fo
to

: m
at

er
. S

ta
ro

St
w

a P
ow

ia
to

w
eG

o



8 BESKIDZKA
gazeta

www.gazetabeskidzka.plSIERPIEŃ 2018

gmina Bestwina

historyczne derby na remis
Nowy sezon piłkarski rozpoczął się od mocnego akcentu. Już w 3. kolejce Bielskiej Ligi Okręgowej 

doszło do potyczki derbowej dwóch zespołów z gminy Bestwina.

W świąteczną środę 15 
sierpnia zmierzyli się w ar-
cyciekawej konfrontacji pił-
karze KS Bestwinka oraz 
LKS Bestwina. Kibice licz-
nie przyglądający się derbom 
byli świadkami prawdziwej 
huśtawki nastrojów. Już po 
kwadransie debiutujący na 
szczeblu „okręgówki” gospo-
darze wypracowali sobie po 
golach Macieja Skęczka i Ma-
cieja Kosmatego dwubram-
kowe prowadzenie. – To była 
katastrofa, bo popełniliśmy 
fatalne błędy. Musieliśmy do-
stać obuchem w łeb, żeby za-
cząć cokolwiek grać – odniósł 
się do początkowej fazy meczu 
szkoleniowiec ekipy z Bestwi-
ny Sławomir Szymala.

Istotnie, goście złapali wła-
ściwy rytm gry, w czym nie 
przeszkodziła im nawet czer-
wona kartka, jaką tuż przed 
końcem pierwszej połowy uj-
rzał Mateusz Włoszek. Jeszcze 

w 35. minucie, za sprawą rzu-
tu karnego skutecznie wykona-
nego przez Szymona Skęczka, 
bestwinianie nawiązali wyni-
kowy kontakt z przeciwnikiem.

W drugiej części przewa-
żali i przeprowadzali spo-
ro ataków, gdy siły liczebne 
wyrównały się po „cegle” dla 
Michała Więcka w 58. minu-

cie meczu. Na samym fini-
szu piłkarze LKS-u uratowali 
punkt, bramkę w czasie doli-
czonym strzelił Dawid Glein-
dek. – Dla nas to i tak strata 

dwóch punktów. Przy wypra-
cowanych sytuacjach bram-
kowych powinniśmy wygrać 
i sami jesteśmy sobie winni, 
że tak się nie stało – ocenił 
trener Szymala.

W Bestwince rezultat 2:2 
przyjęto z kolei z względną 
satysfakcją, gdyż to bardziej 
ograny w lidze okręgowej 
zespół z Bestwiny był fawo-
rytem. – Długo prowadzili-
śmy i trudno cieszyć się jakoś 
szczególnie z remisu. Ale 

trzeba przyznać, że zespół 
z Bestwiny był po przerwie 
silniejszy i zasłużenie wyrów-
nał. Z przebiegu spotkania to 
dla nas niezły wynik, choć 
oczywiście mogło być lepiej – 
zauważył szkoleniowiec benia-
minka Tomasz Zużałek, który 
podobnie, jak jego vis-a-vis na 
trenerskiej ławce LKS-u Be-
stwina, nie chciał komento-
wać wielu kontrowersyjnych 
i wzbudzających emocje na 
trybunach decyzji sędziego. (M)

artur beniowski,  
wójt gminy Bestwina:

od nowego sezonu możemy po-
chwalić się dwiema drużynami 
w lidze okręgowej. Już po kilku 
meczach rozgrywek widać, że naj-
prawdopodobniej obie zaakcentu-

ją swoją obecność w pozytywny 
sposób. Beniaminek z Bestwinki 
nie daje się „na papierze” moc-
niejszym przeciwnikom, a zespół 
z Bestwiny z wolna się rozkręca i 
pewnie będzie należał do ścisłej 
czołówki ligi.
Jako wójta gminy, ale również 
kibica piłkarskiego, cieszy mnie, 
że barw naszych zespołów bronią 
zawodnicy w jakiś sposób zwią-
zani z gminą, wywodzący się z jej 
sołectw, a i też nawet na ich tere-
nie mieszkający. sprawia to, że na 
meczach domowych pojawia się 
naturalnie sporo widzów, którzy 
piłkarzy znają i im kibicują, utoż-
samiając się zarazem z klubami 
sportowymi.

Podczas derbów gminy Bestwina na szczeblu Bielskiej Ligi okręgowej nie zabrakło wielu ciekawych momentów 
i pojedynków pomiędzy zawodnikami obu drużyn. 

z wystĘPem  
Pod wawel

Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Bestwina” 
wystąpił 15 sierpnia na Rynku Głównym w Kra-
kowie podczas organizowanych już od wielu lat 
Międzynarodowych Targów Sztuki Ludowej.

Wyjazd do Krakowa był dla zespołu z Be-
stwiny doskonałą okazją, aby zaprezentować 
kultywowaną tradycję Lachów Zachodnich. – 
Daliśmy koncert w ramach „Święta Cepelii – 
Matki Boskiej Zielnej”. Przywieźliśmy ze sobą 
specjalnie przygotowane na tę okazję wianki, 
uplecione przez nasze panie i dziewczyny, które 
wraz z pozdrowieniami prosto z Bestwiny trafiły 
do organizatorów i licznie zgromadzonej publicz-
ności – mówi Sławomir Ślósarczyk, kierownik 
artystyczny i choreograf Regionalnego Zespołu 
Pieśni i Tańca „Bestwina”.

Jak uważa wójt gminy Bestwina Artur Beniow-
ski, występ na prestiżowym wydarzeniu pod Wa-
welem potwierdza już znaczącą renomę zespołu. 
– Cieszy to, że bieżąca działalność „Bestwiny” jest 
doceniana. Od lat zespół prowadzi wiele cennych 
inicjatyw, nawiązujących do bogatych przecież 
tradycji Ziemi Bestwińskiej z XIX wieku i począt-
ku kolejnego stulecia. Systematycznie powiększa 
się zasób wiedzy na temat tamtego okresu, uda-
ło się też odtworzyć oryginalny strój lachowski. 
Ten powrót do tradycji przejawia się w sposób 
dostrzegalny poza granicami naszej gminy – tłu-
maczy wójt Beniowski.

Międzynarodowe Targi Sztuki Ludowej 
w Krakowie to impreza organizowana od 42 
lat. Przyciąga co roku zespoły folklorystyczne, 
garncarzy, koronczarki, rzeźbiarzy, czy hafciarki, 
gromadząc łącznie ok. 700 twórców i artystów 
ludowych, nie tylko z Polski, ale i ze Słowacji, 
Rumunii, Ukrainy, Cypru, Hiszpanii i Włoch. 
Wyjazd Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca 
Bestwina doszedł do skutku na zaproszenie or-
ganizatorów i przy wsparciu zaprzyjaźnionego 
zespołu „Kotlina” z Osieka. (ReD)

kaniowski karP Pełnoletni
Po raz 18. w Kaniowie odbyło się 
Święto Karpia Królewskiego.

Tradycyjnie od wczesnych godzin 
porannych w sobotę 18 sierpnia trwały 
zawody wędkarskie, zorganizowane 
na akwenie „Miasteczko”. Przystąpiło 
do nich aż 76 uczestników, z których 
najbardziej okazałego karpia o wa-
dze 6,56 kg wyłowił Adrian Michu-
lec, triumfujący także przed rokiem. 
Najlepsza piętnastka wędkarzy otrzy-
mała nagrody w postaci sprzętu przy-
datnego w rozwijaniu swojego hobby.

Dalsza część imprezy przeniosła 
się na kaniowską estradę. O odpo-
wiedni poziom artystyczny zadbały 
tu kapela góralska „Ondraszki” ze 
Szczyrku, grupa „Bobi”, formacja Ma-
riusza Kalagi i prowadzący zabawę 
taneczną „Puls Music” z Dankowic.

Rozdano również wiele nagród. 
I wicewojewoda śląski Jan Chrząszcz 
ofiarował wójtowi Bestwiny Arturowi 
Beniowskiemu pamiątkowy ryngraf. 
Zaproszono także najlepszych wędka-
rzy z przedpołudniowych zawodów, 
którym wręczono pamiątkowe pucha-
ry, ufundowane przez bielskie Staro-

stwo Powiatowe, sprawujące w osobie 
starosty Andrzeja Płonki wspólnie 
z wójtem gminy honorowy patronat 
nad wydarzeniem. Doceniono ponadto 
osoby wykazujące się szczególną ak-
tywnością w funkcjonowaniu Stowa-
rzyszenia Wędkarskiego „Kaniowski 
Karp Królewski”.

Podczas świętowania uczestni-
cy oblegali stoiska gastronomiczne, 
zwłaszcza serwujące dania z karpia. 
Z zainteresowaniem przyglądano się 
specjalnemu namiotowi edukacyjne-
mu, wystawie wyrobów ceramicznych 
wykonanych w trakcie warsztatów 
w Gminnym Ośrodku Kultury oraz 
efektownemu samochodowi rajdo-
wemu. Dzieci mogły pobawić się 
na trampolinach i dmuchanych zam-
kach. A dzięki staraniom wolonta-
riuszy, środkom przekazanym przez 
wędkarzy, a także dochodom z loterii 
fantowej i wydarzeń towarzyszących, 
kwotą przeszło 8 tys. zł wsparto jed-
ną z potrzebujących rodzin. Zbiórkę 
nadzorowało zaangażowane w przed-
sięwzięcie Stowarzyszenie Pomocy 
Dzieciom, Młodzieży i Rodzinom 
„Z Sercem na Dłoni” z Kaniowa. (M)
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sianokosy integrują

Drużyny złożone z miesz-
kańców poszczególnych so-
łectw gminy Bestwina wzięły 
udział w I Janowickich Sia-
nokosach. Co ważne, o daw-
nych tradycyjnych pracach 
przy żniwach przypomnieli 
zarówno dorośli, jak i mło-
de pokolenie.

– Sprawdził się edukacyj-
ny i integracyjny charakter 
pierwszej edycji tej imprezy. 
Zadbaliśmy o to, aby każde 
sołectwo wystawiło do za-
wodów drużynę dziecięcą, co 
też miało niewątpliwy wpływ 
na widowiskowość i społecz-
ny oddźwięk nietypowego 
przedsięwzięcia. Zamierza-
my je kontynuować – mówi 
wójt gminy Artur Beniowski.

Najmłodsi ścigali się 
w workach oraz z wykorzy-
staniem drewnianej łyżki, na 
której położono jajko. Starsi 
uczestnicy przeciągali linę, 
kosili trawę i stawiali kopy, 
mnóstwo humoru dostarczyły 
wyścigi z udziałem pań nie-
sionych „na barana” oraz na 
rowerach „damkach”.

Szczególną trudność 
sprawił konkurs polegają-
cy na rozpoznawaniu gwa-
rowych słów z okresu XIX 
wieku. Po podliczeniu punk-
tów z wszystkich konkurencji 
pierwsze miejsce i ceramicz-
ny puchar przypadł gospo-
darzom, czyli Janowicom. 
Kolejne lokaty zajęły sołec-
twa Kaniów, Bestwinka i Be-
stwina.

Istotnym elementem Ja-
nowickich Sianokosów były 
również zmagania kulinarne, 
w których jurorzy, a przede 
wszystkim publiczność, do-
cenili wyroby z Bestwiny. 
Częstowano się żurkiem, 
polewką z ziemniakami, 
swojskim chlebem z masłem 
i serem, ciastem domowego 
wypieku, kawą zbożową, 
podpiwkiem, czy miodem. 
W radosnym nastroju tań-
czono i śpiewano przy mu-
zyce Regionalnego Zespołu 
Pieśni i Tańca „Bestwina”, 
dziecięcego zespołu „Mała 
Bestwina” oraz zespołu „Al-
batros”. (M)
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gmina Brenna

wsParcie dla straży
Wóz bojowy marki Renault Midlum trafił na wyposażenie jednostki strażackiej w Górkach Wielkich.  

To kolejny pojazd, który w ostatnich czterech latach został przekazany druhom w gminie Brenna.

Już w 2015 r. o pojazd 
strażacki do swojego podzia-
łu bojowego wzbogaciła się 
jednostka Ochotniczej Straży 
Pożarnej Brenna Centrum. Sa-
mochód marki Iveco z napędem 
4x4 i profesjonalnym wyposa-
żeniem całkowicie spełnił ocze-
kiwania i potrzeby druhów, 
którzy dotychczas korzystali 
przede wszystkim z mocno wy-
eksploatowanego stara z lat 80.

Dalsze zabiegi wójta Jerze-
go Pilcha doprowadziły do po-
lepszenia warunków strażaków 
z OSP Brenna Leśnica. – Gdy 
okazało się, że nie stać nas na 
nowy wóz, uznaliśmy, że nale-
ży poszukać pojazd używany, 
ale mający parametry, odpo-
wiednie dla wozu bojowego, 
operującego w trudnym gór-
skim terenie – mówi wójt 
gminy. Takim też okazał się 

średni wóz gaśniczy na pod-
woziu Steyr. Kiedy natomiast 
w 2017 r. jednostka ta święto-
wała 50-lecie, na jej użytko-
wanie przekazany został ciężki 
samochód magirus, mogący po-
mieścić aż 5 tys. litrów wody.

Nowego samochodu docze-
kali się także strażacy z Górek 
Wielkich. Do ich zastępu tego 
lata dołączył pojazd marki Re-
nault Midlum z pełnym wy-

posażeniem. To ważne o tyle, 
że jednostka ta, jako jedyna 
w gminie,  należy do Krajowe-
go Systemu Ratowniczo-Ga-
śniczego, stale więc należy 
ją dostosowywać do wyso-
kich standardów.

Prócz zwiększenia skutecz-
ności w działaniu bojowym 
wymiernym efektem dbałości 
o jednostki strażackie w gminie 
Brenna stało się szybko zainte-

resowanie przyszłego pokolenia 
strażaków. Po pierwszej Mło-
dzieżowej Drużynie Pożarniczej, 
jaka zawiązała się w Górkach, 
także jednostka w Brennej Le-
śnicy zyskała przeszło 30 mło-
dych ochotników.

Również z myślą o nich sa-
morząd zadbał o niezbędny po-
jazd. Dziewięcioosobowego 
fiata scudo zakupiono po to, 
by druhowie mogli bez trudu 
przemieszczać się, choćby na 

poprawiające ich umiejętno-
ści zawody pożarnicze. Jed-
nocześnie w Brennej Centrum 
rozpoczęły się działania zmie-
rzające do reaktywacji MDP. 
– Troszczymy się o ciągłość 
kadry strażaków-ochotników. 
Nowoczesne wozy strażackie, 
o jakich możemy teraz mówić 
w przypadku naszych jednostek, 
niewątpliwie przyczyniają się do 
dobrego naboru – dodaje wójt 
Jerzy Pilch. (Ma)

jerzy Pilch,
wójt gminy Brenna:

specyficzne uwarunkowanie 
terenu gminy i konieczność mie-
rzenia się na co dzień z trudnymi 
warunkami górskimi wymaga 
posiadania przez nasze jednost-
ki strażackie sprzętu wysokiej 
jakości. Pojazdy, służące prze-
cież całej społeczności, nawet 
jeśli nie w każdym przypadku są 
nowe, spełniają niezbędne normy. 
Mają więc odpowiednie wyposa-
żenie gaśnicze, potrzebny napęd, 
a jednocześnie ich ciężar nie sta-
nowi przeszkody w pokonywaniu 
górskich rejonów.

Do gruntownej modernizacji 
taboru bojowego naszych stra-
żaków przywiązałem dużą wagę, 
czyniąc wiele starań o pozyskanie 
środków zewnętrznych oraz prze-
znaczając co roku znaczną kwotę 
z budżetu gminy. wliczając w to 
dotacje dla młodych druhów, na 
działalność jednostek ochotni-
czych straży Pożarnych wyasy-
gnowanych zostało w obecnej 
kadencji ponad 1,2 mln zł, bez 
których dofinansowanie unijne, 
ministerialne, czy z innych środ-
ków krajowych nie wystarczyłoby 
na zabezpieczenie potrzeb.
Podkreślam to, że sprawność 
strażaków w działaniu prze-
kłada się w oczywisty sposób 
na bezpieczeństwo wszystkich 
mieszkańców gminy Brenna. Już 
obserwujemy, że czas wyjazdów 
poszczególnych jednostek do róż-
nego typu akcji skrócił się znacz-
nie, bo do zaledwie kilku minut. 
wszystko to przekłada się na 
skutecznie prowadzoną walkę o 
zdrowie, a często i życie osób 
potrzebujących pomocy druhów.

Jednostki osP Brenna centrum i Górki wielkie zostały wyposażone w nowe wozy bojowe: pierwsza w marki iveco, następna - Renault Midlum.

znakomite breńskie kierPce
Zwycięstwem Czecha Mar-
ka Chraściny zakończyły się 
zawody 6. Dolina Leśnicy 
Bieg o Breńskie Kierpce. 
Jeden z najlepiej ocenia-
nych biegów w Polsce odbył 
się w Brennej w niedzielę 
19 sierpnia.

Już na niespełna miesiąc 
przed zawodami osiągnięty 
został maksymalny limit pół 
tysiąca uczestników w biegu 
głównym oraz 150 osób w ry-
walizacji dzieci i młodzieży. 
Tak znaczna liczba zgłoszeń 
nie dziwi, bo Dolina Leśni-
cy Bieg o Breńskie Kierpce 
zyskał renomę w środowisku 
biegaczy. Dwa razy z rzędu 
zawody te uznane zostały za 
najlepsze w kategorii tzw. 
biegów anglosaskich w całej 
Polsce, zdobywając nagrodę 
Złotej Kozicy.

Za ubiegłoroczną organi-
zację zmaganiom w Brennej 
przyznano również Brązo-
wą Kozicę, czyli 3. miejsce 
wśród wszystkich przeszło 
300 biegów górskich w kra-
ju. – To oceny o tyle obiek-

tywne i wartościowe, że są 
dokonywane przez samych 
uczestników za pośrednic-
twem największego portalu 
internetowego, poświęcone-
go tematyce biegów górskich 
– podkreśla wójt gminy 
Brenna Jerzy Pilch. Doda-
je, że współorganizator, ja-
kim jest Ośrodek Promocji, 
Kultury i Sportu, dba o to, 
aby utrzymywać najwyż-
szy poziom zawodów, tak-
że rozsądnie dostosowując 
ilość biegaczy.

Tegoroczna rywaliza-
cja w niedzielę 19 sierpnia 
przeprowadzona została na 
trasie o długości 15,3 km. 
Najszybszy czas, nieznacz-
nie przekraczający jedną 
godzinę, uzyskał Czech 
Marek Chraścina. Wśród 
kobiet dystans jako pierw-
sza pokonała Dominika 
Ulfik-Wiśniewska z Zabrza. 
W klasyfikacji mieszkańców 
gminy Brenna triumfowali 
Jadwiga Dybczyńska i Jan 
Płoskonka. (M)

szkoła z odnawialną energią
Jeszcze przed nowym rokiem 
szkolnym dobiegła końca 
termomodernizacja budyn-
ku Szkoły Podstawowej nr 2 
w Brennej.

Inwestycja miała cha-
rakter kompleksowy, obej-
mując szeroki zakres prac. 
W projekcie, realizowanym 
przy dofinansowaniu na po-
ziomie przeszło 1 mln zł 
z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Wojewódz-
twa Śląskiego, wykorzystano 
odnawialne źródła energii. 
Częściowo wymieniona zo-

stała stolarka zewnętrzna, 
docieplono ściany, zaś po-
krycie dachowe przygotowa-
no pod wykonaną instalację 
paneli fotowoltaicznych. Za-
montowano również pompy 
ciepła, które wraz z pane-
lami stanowić będą spójny 
system darmowej energii. 
Gruntownej modernizacji 
poddano także cały system 
grzewczy budynku z wy-
mianą grzejników, instala-
cji i pieców włącznie.

Jak mówi wójt gminy 
Brenna Jerzy Pilch, inwe-
stycja zakończona na krót-

ko przed rozpoczęciem roku 
szkolnego i niepowodująca 
dzięki temu żadnych utrud-
nień w edukacji uczniów, 
przyczyni się do wzrostu 
jakości życia mieszkańców 
gminy. – Poprzez wzmoc-
nienie efektywności energe-
tycznej zyskujemy wymierne 
korzyści. Zmniejsza się ilość 
substancji zanieczyszcza-
jących wprowadzanych do 
powietrza, ograniczane są 
też koszty funkcjonowania 
budynku w porównaniu ze 
stanem sprzed termomoder-
nizacji. Poza tym poprawia 
się komfort warunków pro-
wadzenia zajęć dydaktycz-
nych w placówce – wyjaśnia 
Jerzy Pilch.

Przy okazji termomoderni-
zacji zagospodarowany został 
ponadto teren przyszkolny. Do 
dyspozycji uczniów jest teraz 
nowoczesny plac zabaw, wy-
konany w oryginalnym kształ-
cie statku pirackiego. Ten 
obiekt ma zresztą charakter 
ogólnodostępny dla wszyst-
kich młodych mieszkańców 
Brennej. (Ma)
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gmina czecHowice-dziedzice

autobus na testach

Gmina Czechowice-
-Dziedzice chce konty-
nuować systematyczne 
uzupełnianie taboru nowo-
czesnymi autobusami. Ak-
tualnie rozważany jest zakup 
autobusów elektrycznych.

Na przełomie l ipca 
i sierpnia czechowickie 
Przedsiębiorstwo Komu-
nikacji Miejskiej przepro-
wadziło testy autobusu 
marki Solaris Urbino 12 
Electric, posiadającego 
napęd elektryczny. Po-
jazd ten obsługiwał część 
dziennych kursów na regu-
larnych liniach, co pozwo-
liło sprawdzić użytkowanie 
w warunkach miejskich. 
– Testowany autobus był 
w stanie pokonać 180 km 
i wrócić do zajezdni z bez-
piecznym, 10-procentowym 
stanem naładowania bate-
rii. Codzienna eksploatacja 
autobusów elektrycznych 
okazuje się być znacz-
nie tańsza, niż autobusów 
z tradycyjnym napędem – 
mówi Rafał Kupczak, wi-
ceprezes PKM.

Co nie bez znaczenia, 
autobus elektryczny poru-
sza się cicho, nie emituje 
spalin i nie generuje szko-
dliwych dla środowiska 
odpadów. Ma mniejszy za-
kres niezbędnych przeglą-
dów technicznych, a koszty 
jego użytkowania są znacz-
nie mniejsze w porównaniu 

do autobusów z tradycyjnym 
napędem. Ten model Solaris 
został nie tak dawno uzna-
ny przez Stowarzyszenie 
Europejskich Wydawców 
Czasopism Branży Pojaz-
dów Użytkowych za najlep-
szy autobus miejski 2017 r. 
PKM planuje jednak dalsze 
testy autobusów elektrycz-
nych, kolejnym ma być mo-
del Ursus City Smile 12M.

Gmina Czechowice-
-Dziedzice chce, aby jej 
przewoźnik wzbogacił 
swój tabor o kilka ekolo-
gicznych autobusów. – Ta-
kie działania wpisują się 
w nasze starania, mające 
na celu poprawę jakości 
powietrza w mieście, obni-
żenie poziomu hałasu oraz 
podniesienie komfortu 
użytkowania komunikacji 
publicznej – wyjaśnia bur-
mistrz Marian Błachut. Jak 
zaznacza PKM, możliwość 
zakupu nowych pojazdów 
uzależniona jest od pozy-
skania przez przewoźnika 
dofinansowania ze środków 
zewnętrznych. Cena jest bo-
wiem wysoka, niezbędne są 
także środki na infrastruk-
turę dla tego rodzaju auto-
busu.

P r z y p o m n i j m y ,  ż e 
w Czechowicach-Dziedzi-
cach są już cztery autobusy 
typu Solaris Urbino 12 oraz 
trzy autobusy modelu Sola-
ris Urbino 12 Hybrid. (Ma)
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remonty w oświacie
Okres wakacyjny tradycyjnie 
już posłużył przeprowadze-
niu wielu prac remontowych 
w placówkach oświatowych, 
działających na terenie gmi-
ny Czechowice-Dziedzice.

W ostatnich tygodniach reali-
zowane były znaczące zadania 
inwestycyjne. Wspomnieć moż-
na nadbudowę budynku Szkoły 
Podstawowej w Zespole Szkol-
no-Przedszkolnym w Bronowie 
i przebudowę pomieszczeń na 
dwuoddziałowe przedszkole 
w SP nr 1 w Ligocie. W wa-
kacje wykonywano także ter-

momodernizację Przedszkola 
Publicznego w Zabrzegu, przy 
nim powstał nowy parking wraz 
z oświetleniem i drogą.

Placówki przedszkolne mo-
dernizowano również w innych 
częściach gminy. Renowację 
parkietów przeprowadzo-
no w przedszkolach nr 2 i 6 
w Czechowicach-Dziedzicach, 
z kolei prace związane z in-
stalacją elektryczną wykona-
no w placówce nr 8. Remonty 
malarskie zrealizowano m.in. 
w placówce w Ligocie, a w 
czechowickim przedszkolu nr 
10 miała miejsce termomoder-

nizacja obiektu oraz remonty 
podłóg w dwóch salach.

W „podstawówkach” na te-
renie gminy także intensywnie 
przygotowano się do nowego 
roku szkolnego. W czechowic-
kiej SP nr 3 odrestaurowano se-
kretariat, w szkole nr 4 prace 
przeprowadzono na dachu sali 
gimnastycznej oraz w szkol-
nej stołówce, m.in. w zakre-
sie remontu ścian, a w SP nr 
5 pomalowano halę sporto-
wą i korytarze. Szereg prac, 
w tym choćby wymianę podło-
gi w świetlicy, rozbudowę czę-
ści przedszkolnej oraz odcinka 

drogi dojazdowej, zrealizowano 
w szkole nr 6.

Z kolei w „siódemce” za-
adaptowano pomieszczenia na 
drugi oddział przedszkolny, mo-
dernizacji poddano parking, a w 
SP nr 8 poprawiono stan dachu 
sali gimnastycznej. W Ligocie 
prace w szkole nr 3 objęły pod-
łogi, w SP nr 2 w tym samym 
sołectwie również instalację 
elektryczną. Sanitariaty w sta-
rej części placówki, m.in. z wy-
konaniem podłączeń ciepłej 
wody, wyremontowano w SP 
w Zabrzegu, korytarze i toale-
ty znalazły się za to w zakresie 
robót w Zespole Szkolno-Przed-
szkolnym nr 1 w Czechowi-
cach-Dziedzicach. (RaF)
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Prace remontowe w szkołach na terenie gminy czechowice-Dziedzice 
zakończyły się jeszcze przed pierwszym dzwonkiem.

nowoczesny 
orlik

Dobiegła końca gruntowna przebudowa 
kompleksu lekkoatletycznego przy ul. Sta-
dionowej w Zabrzegu. Powstał tu w pełni 
nowoczesny obiekt.

Budowa stadionu lekkoatletycznego 
w Zabrzegu rozpoczęła się w ub.roku. 
Zakres inwestycji objął m.in. wykonanie 
bieżni okrężnej czterotorowej o długości 
400 m oraz bieżni prostej, do czego za-
stosowano specjalną, nieprzepuszczalną 
dla wody sportową nawierzchnię poli-
uretanowo-gumową. Orlik wyposażony 
został w stanowiska do rzutu oszczepem, 
pchnięcia kulą, skoku wzwyż i o tycz-
ce, skocznię do skoku w dal i trójskoku, 
stworzono ponadto rów do biegu z prze-
szkodami. W ramach kompleksowego 

zadania wykonano także odwodnienie 
i kanalizację deszczową, zainstalowano 
urządzenia do pomiaru czasu, zamon-
towano piłkochwyty, jak również zmo-
dernizowano płytę boiska piłkarskiego 
należącego do lekkoatletycznego sta-
dionu.

Orlik powstał kosztem 2,7 mln zł, 
z czego w połowie na inwestycję sa-
morząd pozyskał dofinansowanie ze 
środków Funduszu Rozwoju Kultury 
Fizycznej. Obiekt ma już certyfikat Pol-

skiego Związku Lekkiej Atletyki, dzięki 
czemu można organizować na nim bez 
przeszkód zawody rangi szkolnej, lokal-
nej i okręgowej.

W szczególności jednak przysłuży się 
sekcji lekkoatletycznej Miejskiego Klubu 
Sportowego w Czechowicach-Dziedzi-
cach, który funkcjonuje z powodzeniem 
od przeszło 20 lat. Pracujący w niej tre-
nerzy szkolą dzieci i młodzież we wszyst-
kich kategoriach wiekowych. Trenowane 
konkurencje to: biegi sprinterskie, śred-
niodystansowe i płotkarskie, chód spor-
towy, skoki, wielobój oraz rzuty. Sekcja 
wychowała wielu znakomitych zawod-
ników, jak m.in. Monikę Szczygielską, 
Marcina Golę, Bogusława Homę, Marcina 
Durkalca, czy Marcina Londzina. Obecnie 
w klubie trenuje blisko 70 zawodników 
w wieku od 8 do 20 lat, w tym dwóch re-
prezentantów Polski – Rafał Pająk oraz 
Bartosz Jarczok. (ReD)
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Promotio urbis  
dla wybitnej artystki

Anna Szostak-Myrczek, dyrygent i dyrektor zespołu „Camerata Silesia”, została laureatką tegorocznej 

nagrody Promotio Urbis Czechowice-Dziedzice A.D. 2018. Nagroda została wręczona w niedzielę  

26 sierpnia, tradycyjnie podczas 44. Dni Czechowic-Dziedzic.

Uzasadniając decyzję komi-
sja podkreśliła, że wybitna ar-
tystka,  absolwentka Wydziału 
Artystycznego Uniwersytetu 
Śląskiego – obecnie adiunkt 
tej uczelni, doktor habilitowany 
sztuki w zakresie dyrygentury – 
należy do ścisłej czołówki pol-
skich dyrygentów chóralnych. 
Powołała i prowadziła kilka ze-
społów wokalnych.

W 1978 r. założyła w Cze-
chowicach-Dziedzicach Zespół 
Muzyki Dawnej „Madrygali-
ści”. Po latach, na jego bazie, 
stworzyła zespół śpiewaków-
-solistów „Camerata Silesia”, 
którego jest dyrektorem. Ze-
społowi temu, znanemu dziś 
w świecie ze stylowych in-
terpretacji muzyki dawnej 
i współczesnej, nadała rangę 
europejską. Anna Szostak-

-Myrczek wraz z zespołem 
występowała na wszystkich 
ważniejszych estradach i festi-
walach muzycznych w kraju, 

jak również za granicą. Do-
robek fonograficzny obejmu-
je m.in. kilkadziesiąt płyt CD 
i DVD.

Artystka jest laureatką na-
gród i wyróżnień dyrygenckich, 
w 1993 r. została uhonorowana 
Nagrodą Ministra Kultury i Sztu-
ki za szczególne osiągnięcia. Ce-
niona jest za utrzymywanie od 
30 lat najwyższego poziomu ar-
tystycznego, ciągłe poszukiwanie 
nowych środków muzycznego 
wyrazu oraz przywracanie ży-
cia zapomnianym dziełom mu-
zyki dawnej. Szostak-Myrczek 
pochodzi z Czechowic-Dzie-
dzic i do dziś tu mieszka, a wraz 
z całą swoją artystyczną rodziną 
promuje miasto.

Nagroda Promotio Urbis 
Czechowice-Dziedzice przy-
znawana jest od 1997 r. jako 
forma wyróżnienia i uhonoro-
wania najwybitniejszych osób 
związanych z Gminą Czecho-
wice-Dziedzice. (uM)

Pamiątkową plakietę, dyplom z tytułem Promotio urbis a.D. 2018 i symbo-
liczny czek, artystka odebrała z rąk burmistrza czechowic-Dziedzic Mariana 
Błachuta oraz przewodniczącego Rady Miejskiej Damiana Żelaznego.

Fo
to

: u
m

 cZ
ec

ho
w

ice
-d

Zie
dZ

ice



SIERPIEŃ 2018

BESKIDZKA
gazeta 11

www.gazetabeskidzka.pl 

gmina isteBna

Polsko-słowackie Połączenie
Mieszkańcy gminy Istebnej i powiatu cieszyńskiego korzystają już z nowego połączenia komunikacyjnego 

na trasie z Jaworzynki przez Skalité do Čiernego na Słowacji.
Jedno z najważniejszych zadań inwe-

stycyjnych o charakterze transgranicznym 
zrealizowano w niespełna rok. W 2016 
roku gmina Istebna uzyskała dofinansowa-
nie i decyzję umożliwiającą budowę drogi, 
w połowie kolejnego roku ruszyły prace. 
Po stronie polskiej powstało w krótkim 
czasie 715 metrów całkowicie nowej dro-
gi, na terenie dotąd nieużytkowanym. Wy-
konano również w ramach zadania most na 
potoku Czadeczka. Po stronie słowackiej 
Gmina Čierne wybudowała nieco ponad 
200 m nowej drogi i zmodernizowała od-
cinek o długości 1,8 km w tym samym 
ciągu komunikacyjnym.

Wójt Istebnej Henryk Gazurek podkre-
śla, że nowe połączenie komunikacyjne 
jest niezwykle ważne, będąc jedynym ta-
kim ze Słowacją nie tylko dla samej gmi-
ny, ale i całego powiatu cieszyńskiego. 
– Umożliwia znacznie szybsze i wygod-
niejsze przemieszczanie się z tak zwanych 
europejskich korytarzy TEN-T, przebiega-
jących w Polsce i Słowacji. Zdecydowanie 
sprawniej możemy dostać się do naszych 
sąsiadów, a także do autostrady biegnącej 
w kierunku Bratysławy i Wiednia. Mamy 
także możliwość skorzystania z połącze-
nia kolejowego, gdyż nowa droga biegnie 
obok dwóch stacji kolejowych – mówi 
wójt Henryk Gazurek.

Inwestycja, którą zwieńczyło uro-
czyste jej otwarcie 29 maja, jest efek-
tem pełnego zrozumienia wzajemnych 
potrzeb, wieloletniej przyjaźni, wspól-
nych starań oraz długofalowych dzia-
łań w ramach tzw. Programu Rozwoju 
Trójstyku z udziałem partnerów z Pol-
ski, Słowacji i Czech. – Inwestycja była 
od dziesiątków lat wyczekiwana przez 
mieszkańców z obydwu stron granicy. 

Warto dodać, że zadanie to nie należa-
ło do łatwych, zwłaszcza na etapie jego 
przygotowania od strony formalno-
-prawnej – mówi wójt. Zwraca uwagę, 
że determinacja jego, a także samorządu 
gminy Istebna oraz starosty Gomoli i sa-
morządowców z gminy Čierne zakoń-
czyły się wielkim sukcesem i ogromną 
radością mieszkańców.

– Bezpośrednie połączenie trzeba trak-
tować jako szansę dla dalszego rozwoju 

gospodarczego i turystycznego na pogra-
niczu, nie zapominając o istotnej w na-
szym regionie integracji między gminami 
z sąsiadujących ze sobą państw – dodaje 
wójt gminy Istebna. Projekt transgraniczny 
otrzymał dofinansowanie z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w wy-
sokości ponad 2,36 mln euro w ramach 
Programu Interreg V-A Polska – Słowacja 
2014-2020. Wartość całkowita wyniosła 
2,83 mln euro. (Man) 

koronka Prosto  
z koniakowa

Tłumy odwiedzających 
zgromadziły sierpniowe 
Dni Koronki Koniakowskiej 
w gminie Istebna.

Doroczne święto wywo-
dzącego się z Koniakowa 
najbardziej znanego ręko-
dzieła ludowego tradycyjnie 
spotkało się z dużym zainte-
resowaniem. To także następ-
stwo ciekawego programu 
całej imprezy. Od soboty 11 
sierpnia przez kolejne dni 
wydarzenia, w Szkole Pod-
stawowej nr 1 w Koniakowie 
udostępniono do zwiedzania 
wystawę „Jej Wysokość Ko-
ronka Koniakowska”, au-
torstwa Marioli Wojtas oraz 
innych utalentowanych ko-
ronczarek. Zaprezentowana 
została także największa na 
świecie koniakowska ko-
ronka, która wpisana jest do 
Księgi Rekordów Guinnessa. 
Można było również podzi-
wiać koronkowe kreacje wy-
konane przez Martę Haratyk.

Podczas poszczególnych 
Dni Koronki z koncertami 
wystąpiła kapela PoPiero-
nie, beskidzkie tańce i pieśni 
zaprezentował Zespół Re-

gionalny „Koniaków”, a na 
rogach alpejskich, paster-
skich i trombitach zagrali ar-
tyści z Narodowej Orkiestry 
Symfonicznej Polskiego Ra-
dia. Wyjątkową oprawę mia-
ły też koncert orkiestry dętej 
i góralski festyn w koniakow-
skiej karczmie „Pod Galerią” 
oraz zorganizowany tu kon-
cert waltornistów. Chętnych 
nauczano gry na trombitach. 
Zgodnie z tradycją na pod-
stawie oddawanych głosów 
przez uczestników święta wy-
łoniono Najpiękniejszą Ko-
ronkę Koniakowską.

Atrakcjami dodatkowy-
mi były stoiska heklujących 
koronczarek, ukazujące cały 
trud tworzenia tego rękodzie-
ła, oraz wystawy różnego ro-
dzaju twórczości ludowej. 
Widzów zaciekawiły pokaz 
mody kolekcji Bogny Ster-
ny, inspirowany koronką 
koniakowską, oraz promo-
cja albumu „Beata Legierska. 
Narracja pisana nicią”. 

Warto dodać, że inicja-
torem i pomysłodawcą Dni 
Koronki jest Tadeusz Rucki 
z Koniakowa. (Man)

wakacje Pełne atrakcji
Aż 250 dzieci w wieku od 5 
do 12 lat wzięło udział w te-
gorocznej akcji wakacyjnej 
w gminie Istebna. – Tak 
duża frekwencja jest wyraź-
nym sygnałem, że inicjatywa 
przez lata się przyjęła, a dzie-
ci spędzają czas przyjemnie 
i pożytecznie – mówi wójt 
gminy Henryk Gazurek.

Akcja wakacyjna pod ha-
słem „W Trójwsi jest Bosko”, 
zorganizowana w pierwszym 
tygodniu lipca przez Stowa-

rzyszenie VIDES, odbywała 
się przede wszystkim w pla-
cówkach oświatowych Gminy 
Istebna, w Zespole Szkolno-
-Przedszkolnym w Istebnej na 
Dzielcu, w Szkole Podstawo-
wej nr 1 w Jaworzynce oraz 
w Szkole Podstawowej nr 1 
w Koniakowie.

Dzieci w utworzonych ma-
łych grupach dyskusyjnych 
poznawały ciekawe bajki 
z morałem, na których oparty 
był program wychowawczy. 
Brały poza tym udział w wy-

bieranych przez siebie warsz-
tatach tematycznych, z których 
największym wzięciem cie-
szyły się zajęcia taneczne 
z poznawaniem podstaw tań-
ca współczesnego i tworze-
niem oryginalnego układu do 
muzyki z bajki „Król Lew” 
włącznie. Na warsztatach pla-
stycznych dzieci wykonywały 
m.in. unikatowe meduzy oraz 
makiety wiosek i miast. Dźwię-
ki gitar i radosne śpiewy piose-
nek o świętym Janie Bosko oraz 
z repertuaru Arki Noego roz-
brzmiewały podczas zajęć mu-
zycznych. Aktywność fizyczną 
zapewnił udział w sportowych 
grach zespołowych oraz bie-
gach z przeszkodami. – Dzię-
ki zaangażowaniu animatorów 
i ich pasji, którą zarażali dzie-
ci, czas warsztatów był ciekawy 
i inspirujący. Jedna z mam, któ-
rej dzieci uczestniczyły w zaję-
ciach powiedziała, że córka po 
powrocie do domu z wielkim 
entuzjazmem bawi się w ani-

matorkę – mówi koordynująca 
realizowane aktywności Kari-
na Czyż.

W ramach tegorocznej ak-
cji wakacyjnej przeprowadzo-
na została także wycieczka 
edukacyjna do Bielska-Bia-
łej. Prócz spaceru po najcie-
kawszych częściach miasta, 
poszukiwania postaci z daw-
nych kreskówek – Bolka i Lol-
ka oraz Reksia, a także czasu 
spędzonego na placu zabaw, 
dzieci zwiedziły muzeum Sta-
ra Fabryka. Dowiedziały się 
tu ciekawostek z historii biel-
skiego włókiennictwa, a także 
związanych z produkcją popu-
larnego „Malucha”.

Ważnym dniem było oficjal-
ne podsumowanie i zakończe-
nie akcji. Do amfiteatru „Pod 
Skocznią” przybyły dzieci wraz 
z rodzinami z wszystkich trzech 
miejscowości. Wspólnie uczest-

niczono w mszy świętej, tań-
cach i zabawach, jak również 
prezentacjach nabytych umie-
jętności w trakcie warsztatów. 

Na twarzach dzieci widać 
było uśmiech, a to tylko po-
twierdza, że ta część waka-
cyjnego czasu upłynęła im 
przyjemnie – podkreśla wójt 
Henryk Gazurek. – Obser-
wując wciąż rosnącą liczbę 
dzieci, które ochoczo bio-
rą udział w zajęciach, moż-
na z pełnym przekonaniem 
stwierdzić, że istnieje ogrom-
na potrzeba organizowania 
tego typu atrakcji dla dzieci 
w Trójwsi – dodaje. (Ra)
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zaolzie w trakcie realizacji
Początkiem maja rozpoczęła się rozbudowa drogi gminnej na Zaolzie. w skład realizowanego 
obecnie pierwszego etapu wchodzi m.in. przebudowa jezdni, istniejących zjazdów i infrastruk-
tury drogowej, budowa chodnika, ścieżki rowerowej, kanalizacji deszczowej, a także oświetlenia 
i barier. Ponadto modernizacji podlega most na potoku olecka. inwestycja realizowana jest 
na odcinku o długości 1 kilometra w kierunku Zaolzia, a Gmina już planuje realizować kolejny 
kilometrowy odcinek.

Jak wyjaśnia wójt Henryk Gazurek, nowa droga w gminie istebna umożliwia najkrótsze dotarcie na 
słowację z terenu całego regionu.
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Głównymi atrakcjami święta były oczywiście słynne koronki.
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gmina jasienica

wakacyjne remonty
Podczas wakacji we wszystkich szkołach i przedszkolach publicznych na terenie gminy Jasienica 

przeprowadzone były remonty i adaptacje. Trwają też prace inwestycyjne, aby dostosować budynki do 

wymogów wprowadzonej reformy edukacji.
Wakacyjne miesiące w pla-

cówkach oświatowych gminy 
Jasienica jak co roku zostały 
poświęcone na poprawę sta-
nu technicznego budynków. 
Jak jednak zauważa wójt Ja-
nusz Pierzyna, jednocześnie 
z remontami szkół trwają rów-
nież prace, aby jak najbardziej 
optymalnie wykorzystać prze-
strzeń placówek do właściwej 
organizacji nauki w podsta-
wówkach, już ośmioklaso-
wych.

– W wielu sołectwach szkoły 
przez lata dobrze dostosowywa-
ne do nauki w sześciu klasach, 
teraz stopniowo musimy rozbu-
dowywać bez żadnego wspar-
cia ze strony rządu – wyjaśnia 
wójt. Oblicza, że na samo utrzy-
manie oświaty Gmina Jasieni-
ca otrzymuje niecałe 23 mln zł 
subwencji z budżetu państwa, 
tymczasem potrzeba prawie 40 
mln zł. Różnicę pokrywa budżet 
Gminy. Dostosowanie placówek 
– adaptacje i rozbudowa – do 
wymogów obecnej reformy to 
kolejne 15-20 mln zł, które rów-
nież trzeba pokrywać z budżetu 
Gminy bez rządowej pomocy.

W Iłownicy w czasie wa-
kacji zaadaptowano salę lek-
cyjną na oddzielne pracownie 
komputerową i fizyczno-che-

miczną, z kolei część biblioteki 
na salę dydaktyczno-wycho-
wawczą. Wyremontowano 
bibliotekę i pomieszczenia 
administracyjne, odnowiono 
również wnętrza. W Grodź-
cu wyremontowano instala-
cję elektryczną oraz toaletę. 
Zaadaptowano również po-
mieszczenia dla edukacji wcze-
snoszkolnej.

W Jasienicy z kolei waka-
cyjny remont objął malowanie 
dachu i montaż urządzeń foto-
woltaicznych, a także malowa-
nie kuchni i prace w świetlicy 
i salach lekcyjnych. W Rudzi-
cy kapitalny remont przeszły 
piece CO. Wykonano również 
cyklinowanie i malowanie sal 

lekcyjnych, a w przedszkolu 
w Świętoszówce oprócz re-
montu sanitariatów wymie-
niono rury wodociągowe. 
W Mazańcowicach wymalo-
wano sale lekcyjne i korytarze, 
przeprowadzono też gruntow-
ną modernizację ogrzewania. 
W Wieszczętach została wyre-
montowana ściana zewnętrzna 
sali gimnastycznej oraz insta-
lacja internetowa.

Największą i najbardziej 
palącą inwestycję Gmina pro-
wadzi w Międzyrzeczu Gór-
nym, gdzie trwa rozbudowa 
szkoły o cały segment dydak-
tyczny. Budowa zakończy się 
w przyszłym roku. Aby więc 
uzyskać więcej miejsca już 

w nowym roku szkolnym, 
z wydzielonej części kory-
tarza utworzono pokój na-
uczycielski, a dotychczasowy 
zaadaptowano na pracownię 
komputerową wraz z wyposa-
żeniem jej w nowe komputery. 
Dodatkowo wyremontowa-
no korytarz wraz z wymianą 
drzwi do sal lekcyjnych, kuch-
ni i świetlicy.

W Szkole Podstawowej 
w Świętoszówce przeprowa-
dzono kapitalny remont trzech 
sal lekcyjnych i pomieszczeń 
pedagoga, wykonano też re-
mont elewacji i odwodnienie 
budynku filii w Łazach. Pla-
cówka w Świętoszówce to 
kolejna szkoła, którą należy 
rozbudować, zostało już zle-
cone przygotowanie projek-
tu do realizacji w kolejnych 
latach. Jak zaznacza wójt Ja-
nusz Pierzyna, docelowo na-
leży pomyśleć o rozbudowie 
szkół także w Iłownicy, Wiesz-
czętach i Grodźcu.

Mimo tego, we wszystkich 
placówkach dokonywane są 
zakupy mebli szkolnych, po-
mocy dydaktycznych, szafek 
ubraniowych oraz wykony-
wanych jest wiele innych nie-
zbędnych prac remontowych 
i organizacyjnych. (Łu)
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w Międzyrzeczu Górnym szkoła zostanie powiększona o cały segment.

szkoła w Łazach zyskała nową elewację i właściwe odwodnienie.

janusz Pierzyna,
wójt gminy Jasienica:

Przez długie lata dostosowy-
waliśmy naszą sieć szkół do 
prowadzenia edukacji w nowo-
czesnych warunkach i osiągnę-
liśmy właściwy poziom. Jednak 
reforma oświaty i wydłużenie 
nauki w szkołach podstawowych 
wprowadziła radykalne zmiany. 
Zmusiła nas do zainwestowania 

w rozbudowę niektórych placó-
wek. nie my wprowadzaliśmy 
tę reformę, a co najgorsze, nie 
dostaliśmy na to żadnych dodat-
kowych środków. inwestycje mu-
simy przeprowadzić z własnych 
pieniędzy, które nam samym 
udało się wygospodarować w 
innych dziedzinach.
nasze dzieci zasługują na wła-
ściwą edukację, dołożę więc 
wszelkich starań, aby gmina Ja-
sienica miała oświatę na wysokim 
poziomie. Ten proces rozbudowy 
placówek już się rozpoczął, ale 
jest kosztowny, nie da się go 
przeprowadzić od razu. Dlatego 
zaplanowaliśmy go na kilka lat i 
traktujemy jako zadanie prioryte-
towe. Jednocześnie nie możemy 
przecież zapomnieć, że także po-
zostałe placówki wymagają stałej 
troski o stan techniczny i zapew-
nienie właściwych warunków.

kosili  
i żĘli
W Jasienicy po raz 5. zosta-
ło zorganizowane „Josiynic-
ki Żniwowani”.

Żniwowanie to impreza ple-
nerowa, która nawiązuje do 
dawnych tradycji żniw na Ślą-
sku Cieszyńskim i związanych 
z tym zwyczajów. W tym roku 
została zorganizowana jako 
Powiatowy Turniej Żniwowa-

nia. – Coraz szerzej zdobywa 
sobie uznanie idea zachowa-
nia tradycji naszych przod-
ków, ich życia, ciężkiej pracy, 
ale też wesołej zabawy, wień-
czącej wzmożony trud letnich 
miesięcy pory żniw – mówił 
wójt Janusz Pierzyna otwiera-
jąc turniej.

Do zawodów stanęło sie-
dem reprezentacji, wyposa-
żonych w kosy, sierpy i cepy 
z sołectw Iłownica, Jasienica, 
Wieszczęta, Rudzica, Roztro-
pice i sąsiadującej gminy Ja-
worze oraz z Jasienicy Dolnej 
z gminy Łambinowice w woje-
wództwie opolskim, zaprzyjaź-

nionej z podbielską Jasienicą. 
Drużyny zmierzyły się w czte-
rech konkurencjach: żęcie sier-

pem, koszenie kosą, młócenie 
cepem i klepanie kosy. W kla-
syfikacji generalnej wygrało 
sołectwo Jasienica, które było 
też najlepsze w konkuren-
cjach klepanie kosy i młóce-
nie cepem. Iłownica okazała 
się najlepsza w żęciu sierpem, 
a Rudzica w koszeniu kosą. Za 
najlepszą prezentację grupy 
przyznano nagrodę specjalną 
dla gminy Jaworze.

Oprócz turnieju odbyły 
się warsztaty pieczenia chle-
ba, występy zespołów regio-
nalnych „Dudoski” i Zespołu 
Śpiewaczego z Czech oraz po-
kaz historyczny. (uGJ)

zmodernizowano drogi
W lipcu i sierpniu zakoń-

czono kolejne remonty dróg 
w gminie Jasienica. Jedno-
cześnie na wniosek wój-
ta Janusza Pierzyny radni 
powiększyli o pół miliona 
złotych fundusz na remon-
ty dróg w 14 sołectwach 
w Gminie Jasienica.

– Systematycznie z roku 
na rok poprawia się stan tech-
niczny naszych dróg, co uła-
twia dojazd mieszkańcom do 
ich domów. Co najważniejsze, 
dzięki remontom zwiększa się 
też bezpieczeństwo zarówno 
kierowców, jak i pieszych 
użytkowników – wyjaśnia 
wójt Janusz Pierzyna.

Za kolejne 130 tys. zł zo-
stanie wykonana jedna war-
stwa nawierzchni asfaltowej 
na drodze za szkołą w Rudzi-
cy, prowadzącej do komplek-
su boisk i powstającego tam 
zaplecza sportowego. Parking 
w tym rejonie również zyska 
dywanik asfaltowy, co zosta-
nie pokryte z części kwoty, 
jaką Gmina Jasienica uzyska-
ła ze sprzedaży dworu w Ru-

dzicy. Reszta z blisko 376 
tys. zł będzie przeznaczona 
na zbudowanie solidnego par-
kingu przy Ośrodku Zdrowia 
w Rudzicy, wraz z odwodnie-
niem całego rejonu terenu.

Jeszcze w lipcu w sołec-
twie Jasienica wyremontowano 
z kolei jezdnie na ul. Świerko-
wej, przy ulicy Jarzębinowej 
oraz na odcinku blisko 300 
m ul. Willowej. Zakres prac 
objął stabilizację podbudo-
wy cementem, położono dwie 
warstwy asfaltu i pobocza. 
Z kolei na ulicy Sadowej na 
odcinku 300 m sfrezowano 
nierówności, położono dwie 
warstwy asfaltu i wykonano 
przepust. Łącznie koszt prac 
wyniósł ok. 265 tys. zł. 

Została również wyre-
montowana droga koło starej 
piaskowni w Wieszczętach. 
Mieszkańcy zwrócili się do 
wójta z wnioskiem o jednora-
zowe naprawienie najbardziej 
zniszczonego przez ciężarów-
ki odcinka o długości niespeł-
na 130 m. Prace pochłonęły 
53 tys. zł. (uGJ)Fo
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gmina jaworze

Pierwsi w regionie
Jaworze jest najzamożniejszą gminą w powiecie bielskim – wynika z najnowszego raportu branżowego 

czasopisma samorządowego „Wspólnota”.

Czasopismo „Wspólnota” 
w rankingu „Najzamożniejsze 
samorządy w 2017 roku”, za-
mieszczonym w 14 numerze, 
lokuje Jaworze jako najza-
możniejszą gminę w powiecie 
bielskim, 13. w całym wo-
jewództwie śląskim, a 149. 
w skali całego kraju. Cho-
dzi o przeliczenie dochodów 
gminy na głowę mieszkańca. 
Biorąc pod uwagę, że nie ma 
tutaj wielkich zakładów, ge-
nerujących wysokie podatki, 

tak dobre miejsce oznacza, że 
Jaworze swoją zamożność za-
wdzięcza podatkom od docho-
dów osobistych mieszkańców. 
Stanowią one ponad 12 mln zł, 
a więc ok. jednej trzeciej bu-
dżetu Gminy Jaworze.

Jak podkreślają autorzy, ich 
ranking, prowadzony od wielu 
lat, preferuje stabilne wskaźniki 
dochodowe. Dzięki temu moż-
na wyraźnie śledzić, czy badana 
gmina zmierza we właściwym 
kierunku. Jednoroczne szybkie 

wzrosty, bo i takie się zdarzają, 
oznaczają zazwyczaj jednorazo-
wy wpływ z funduszy unijnych, 
kolejne lata tę pozycję weryfi-
kują. Toteż w ostatnich latach 
wzięli na to poprawkę. – Wydaje 
się więc, że uwzględnienie tylko 
dochodów własnych i otrzymy-
wanych subwencji lepiej oddaje 
hasło naszego rankingu, tzn. „za-
możność” – wyjaśnia profesor 
Paweł Swianiewicz, współautor 
rankingu „Wspólnoty”.

Wójt Radosław Ostałkie-
wicz podkreśla, że dla nie-
wielkiej gminy każdy duży 
wydatek, związany z zobowią-
zaniami finansowymi, wyraźnie 
odbija się na wielkości budże-
tu. Szczególnie więc rozsądnie 
trzeba prowadzić politykę fi-
nansową gminy, aby stale były 
środki na rozwój miejscowości. 
Śledząc pozycje Jaworza w ko-
lejnych latach widać, że nie tyl-
ko stale dokonuje się wzrost, 
ale także, że jest to wzrost sta-
bilny. – Z roku na rok pomna-
żamy swój majątek. W 2005 
byliśmy np. na 988. miejscu, 
w 2012 na miejscu 217, a w la-
tach 2014-2016 odpowiednio 

na miejscu 368., 365. i 195. Od 
początku tej kadencji zanoto-
waliśmy skok o 219 „oczek”, 
co oczywiście mnie cieszy – 
mówi wójt.

Stabilny budżet i nieco 
większe od przeciętnych docho-
dy gminy pozwalają na rozsąd-
ne ich wykorzystanie z myślą 
o rozwoju lokalnej społeczno-
ści. – To właśnie dzięki temu 
możemy sobie pozwolić choćby 
również na zatrudnienie nativ 
speakerów dla starszych klas 
w szkole – mówi wójt Ostałkie-
wicz. Podkreśla, że dzięki temu 
szczególnie dużo można prze-
znaczyć na wsparcie działal-
ności organizacji społecznych 
i lokalnych stowarzyszeń, któ-
rych aktywność z roku na rok 
w Jaworzu wzrasta. Średnia 
krajowa pod tym względem 
nie przekracza pół procenta 
wydatków budżetowych, tym-
czasem w Jaworzu jest to 1,25 
proc. Dzięki temu możliwe jest 
też np. stworzenie każdego roku 
budżetu obywatelskiego, w któ-
rym sami mieszkańcy decydują 
o ważnych dla nich inwesty-
cjach. (Łu)

Przejścia bardziej 
bezPieczne

Jeszcze w tym roku po-
wstaną „aktywne” przejścia 
dla pieszych.

Wójt Radosław Ostałkie-
wicz na spotkaniu z miesz-
kańcami  zapowiedzia ł 
utworzenie trzech przejść 
dla pieszych, tzw. aktyw-
nych. Zostaną zlokalizo-
wane w newralgicznych 
punktach Jaworza. W tym 
roku w planach jest wyko-
nanie dwóch przejść: przy 
ulicach Wapienickiej na 
wysokości Szkoły Podsta-
wowej nr 2 oraz Słonecznej 
na wysokości Goruszki przy 
dojściu do Szkoły Podsta-
wowej nr 1. Kolejne, trzecie 
przejście powstanie w przy-
szłości na ul. Zdrojowej 
w centrum Jaworza.

Na takim „aktywnym” 
przejściu zainstalowany jest 

czujnik, który podczas zbli-
żania się pieszego uruchamia 
sygnalizację świetlną dla kie-
rowców, ostrzegającą przed 
pojawieniem się człowieka 
na jezdni. Koszt jednego 
urządzenia to blisko 35 tys. 
zł. Gmina Jaworze zwróci się 
o pokrycie części wydatków 
do władz powiatu bielskie-
go, administrującego droga-
mi, na których pojawią się 
aktywne przejścia.

Kolejnym do realizacji po-
mysłem, który ma zwiększyć 
bezpieczeństwo ruchu w za-
budowanych obszarach Ja-
worza, będzie zamontowanie 
tablic świetlnych. Pokażą one 
kierowcom nadjeżdżających 
samochodów, z jaką prędko-
ścią się poruszają i o ile prze-
kraczają obowiązujące w tym 
miejscu przepisy. (ReD)

zaProszenie na wrzesień
Wójt Jaworza Rado-

sław Ostałkiewicz zaprasza 
w drugi weekend września 
na tradycyjny Jaworzań-
ski Wrzesień.

Ta największa impre-
za plenerowa w Jaworzu to 
połączenie wspaniałej zaba-
wy i dożynkowych tradycji. 
Co roku korowód i obrzędy 
dożynkowe gromadzą w Ja-

worzu setki widzów. I jak 
każdego roku w amfiteatrze 
na widzów czekać będą rów-
nież inne propozycje kultu-
ralne. (R)

Piątek 7 września
19.00 – spektakl „o Śnieżce i pięciu krasnoludkach” w wykonaniu 
rodziców i nauczycieli Publicznego Przedszkola samorządowego nr 
1 w Jaworzu w reżyserii sebastiana chmiela

sobota 8 września
12.00-16.00 – Międzynarodowe zawody strong Drwal Jaworze 
2018
16.00-17.00 – show muzyczne w wykonaniu zespołu walimy w 
kocioł
17.00-18.00 – koncert zespołu Red snow
18.00-19.00 – koncert zespołu Pathlife
19.00-20.30 – Gwiazda wieczoru Gooral
20.30-1.30 – Dyskoteka z Radiem Bielsko

niedziela 9 września
10.00 – otwarcie wystawy drobnego inwentarza
12.15-13.30 – Przejazd korowodu Dożynkowego ulicami Jaworza
14.00-16.30 – nabożeństwo ekumeniczne i ceremoniał dożynkowy
17.00-17.30 – Dziecięcy Zespół Regionalny działający przy szkole  
        Podstawowej nr 1 w Jaworzu
17.30-18.00 – występ gości z węgier
18.00-18.45 – Zespół Mały ondraszek ze szczyrku
18.45-19.30 – Zespół Regionalny Jaworze
20.00-21.30 – Gwiazda wieczoru Teresa werner
21.30-1.00 – Zabawa taneczna z orchestra Party

na ratowanie życia
Sprzęt do ratowania ży-
cia przekazał strażakom 
z OSP Jaworze wójt Rado-
sław Ostałkiewicz.

Na sprzęt wartości 11 tys. 
zł składa się przede wszyst-
kim defibrylator wysokiej kla-
sy, skrzynka PELI1200 wraz 

z zestawem szkoleniowym, za-
wierającym elektrody i matę, 
zestaw ratownictwa medycz-
nego z kompletem szyn Kra-

mera i deską ortopedyczną, 
a także kompaktowy i lekki 
zestaw do pomniejszych opa-
rzeń. W obecności wicemini-
stra Stanisława Szweda oraz 
I wicewojewody śląskiego 
Jana Chrząszcza wójt prze-
kazał sprzęt prezesowi OSP 
Jaworze Czesławowi Malcha-
rowi. Obecność przedstawicieli 
administracji rządowej nie była 
przypadkowa, bowiem w 99 
proc. zakup został pokryty 
z dofinansowania Minister-
stwa Sprawiedliwości.

Wójt Radosław Ostałkie-
wicz podkreśla, że nowocze-
sny sprzęt na wyposażeniu 
strażaków z OSP Jaworze 
zwiększa bezpieczeństwo 
tak samych mieszkańców, jak 
i przebywających tutaj tury-
stów i kuracjuszy.

OSP Jaworze liczy już 
145 lat. Jest najstarszą wiej-
ską strażą pożarną na całym 
Śląsku Cieszyńskim. (Ł)

wicewojewoda Jan chrząszcz, wiceminister stanisław szwed, wójt Radosław ostałkiewicz oraz prezes osP czesław 
Malchar podczas przekazania sprzętu ratowniczego.
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radosław  
ostałkiewicz, 
wójt gminy Jaworze:

Jesteśmy gminą bogatą bo-
gactwem swoich mieszkańców, 
ich zaradnością i sukcesami. w 
przypadku tak małej społecz-
ności, widać to szczególnie 
wyraźnie. Dużo zawdzięczamy 
właśnie odpisom z podatków od 
osób fizycznych, które mieszkają 
na terenie naszej miejscowości. 
wiele zamożnych osób wybrało 
właśnie Jaworze, aby z rodziną 
osiąść tu na stałe, to generuje 

sporą część dochodów naszego 
budżetu.
ale nie stało się tak przypadkiem. 
wybrali Jaworze ze względu na 
niezwykły urok natury, ale też 
tradycje miejscowości z bogatą 
historią, kulturą, tolerancyjną 
społecznością lokalną, szanującą 
pracę i osiągnięcia innych. uznali, 
że warto do nas się przyłączyć i w 
kolejnych pokoleniach tworzyć 
jaworzański charakter. wysokie 
miejsce w rankingu cieszy, ale 
też stawia nam zobowiązanie, 
aby Jaworze stale było wzorem 
takiej obywatelskiej społeczności.
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gmina kozy

Projekt nowej hali
W gminie Kozy planowana jest budowa pełnowymiarowej hali sportowej. Do końca tego roku powstać 

ma projekt związany z tą inwestycją.

Nowy obiekt zostałby 
wkomponowany w przestrzeń 
pomiędzy budynkiem Szkoły 
Podstawowej nr 2 a boiskiem 
do koszykówki. Projekt prze-
widuje połączenie go z pla-
cówką w taki sposób, aby 
do hali można było przejść 
wygodnie bez konieczności 
wychodzenia na zewnątrz. 
Nowoczesna hala sportowa 
posiadałaby prócz boisk do 
gier zespołowych również 
ścianki wspinaczkowe, nie-
zbędne zaplecze szatniowe 
i sanitarne, magazyn na sprzęt 
oraz pomieszczenia dla tre-
nerów. Obok hali zaplano-
wano kilkutorową bieżnię 
lekkoatletyczną, zapewnione 
zostałyby także miejsca par-

kingowe dla korzystających 
z obiektu.

Jeszcze w tym roku wy-
konany zostanie projekt hali. 
Realizacja inwestycji zależ-
na będzie od możliwości po-
zyskania dofinansowania ze 
środków zewnętrznych. Przy 
obecnym braku takiego peł-
nowymiarowego obiektu na 
terenie gminy Kozy daje to 
choćby szansę podjęcia starań 
w Ministerstwie Sportu i Tu-
rystyki. W następnych latach 
w Kozach, na bazie nowej hali, 
funkcjonującego już Centrum 
Sportowo-Widowiskowego 
oraz obiektów użytkowanych 
przez LKS Orzeł, powstać 
miałby Koziański Ośrodek 
Sportu. (RaF)

dożynki z atrakcjami

W niedzielę 2 wrze-
śnia w Kozach odbędą się 
uroczystości dożynkowe 
z rozmaitymi ciekawymi 
wydarzeniami w programie.

Już od godziny 10 przy 
ulicy Szkolnej rozpocz-
nie się formowanie koro-
wodu dożynkowego, który 
następnie przejedzie przez 
centrum Kóz na mszę świę-
tą w kościele przy placu ks. 
K. Kochaja. Tradycyjną 
ceremonię dożynkową za-
planowano na godz. 12.30 
w parku dworskim.

O godz.  13.15 ar ty -
styczną część świętowania 
rozpocznie występ lidera 
Kabaretu Młodych Panów 
Roberta Korólczyka. Dalszy 
program gminnych dożynek 
przewiduje m.in. koncerty 

Młodzieżowej Orkiestry 
Dętej z Kóz, grupy S-band, 
Zespołu Pieśni i Tańca „Ko-
zianie” oraz formacji perku-
syjnej „Walimy w Kocioł”. 
Od godz. 18.20 do północy 
potrwa zabawa taneczna, 
której przewodził będzie 
zespół Dravox.

W trakcie trwania im-
prezy wójt gminy Kozy 
Krzysztof Fiałkowski nagro-
dzi najbarwniejsze pojazdy 
uczestniczące we wcześniej-
szym korowodzie. Odbę-
dzie się także konkurs rzutu 
kostką słomy oraz składają-
cy się z kilku konkurencji 
wyścig ciągników rolni-
czych. Typowo koziańskim 
akcentem będzie prezentacja 
rekonstrukcji stroju i kara-
beli Hermana Czecza. (ReD)

Podczas tegorocznych dożynek nie zabraknie radosnych występów 
artystycznych.

Przecznia Po Przebudowie

Po wykonaniu wielu istot-
nych prac otwarty dla ruchu 
drogowego został już odci-
nek ulicy Przeczniej od drogi 
krajowej DK-52 do przejaz-
du kolejowego. Inwestycja, 
realizowana w ostatnich ty-
godniach, objęła wykonanie 
sześciometrowych jezdni 
oraz modernizację skrzyżo-
wań z drogami bocznymi. 
Konstrukcje dróg zostały 
wzmocnione, dzięki czemu 
będą odporne na występujące 
w tym rejonie obciążenia ru-
chu. Powstała tu także nowa 
kanalizacja deszczowa, chod-
niki i zjazdy.

Środki na to ważne dla 
ruchu w miejscowości za-
danie, mające bezpośred-
ni związek z zakończoną 
w czerwcu budową tuż 
obok przedszkola przy ul. 
Akacjowej 8, pochodziły 
w połowie z budżetu pań-
stwa z Programu Rozwoju 
Gminnej i Powiatowej In-
frastruktury Drogowej oraz 
z budżetu gminy. – Na tym 
gruntownie przebudowanym 
odcinku znacznie się teraz 
zwiększy bezpieczeństwo 
w ruchu drogowym – wy-
jaśnia wójt Krzysztof Fiał-
kowski. (Ma)
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krzysztof  
fiałkowski, 
wójt gminy kozy:

obiekt nowoczesny, który będzie 
spełniał najwyższe standardy i 
umożliwiał dogodne uprawianie 

w nim gier zespołowych, jest w 
naszej gminie niezbędny. Posia-
damy wprawdzie halę w centrum 
sportowo-widowiskowym, ale 
nie ma ona takich parametrów, 
jakie dziś są w wielu przypadkach 
wymagane i oczekiwane.
Doskonale zdajemy sobie spra-
wę, jak ważną rolę dla rozwoju 
kolejnych pokoleń dzieci i mło-
dzieży odgrywa odpowiedniej 
jakości infrastruktura sportowa. 
Dlatego podejmiemy starania o 
pozyskanie środków na budowę 
takiej hali, która posłuży reali-
zacji obowiązkowych zajęć spor-
towych w pobliskich szkołach, a 
jednocześnie będzie dostępna 
dla wszystkich środowisk naszej 
gminy.

Gmina kozy może w niedalekiej przyszłości wzbogacić się o halę sportową z prawdziwego zdarzenia. obiekt, na którego wykonanie projekt powstanie 
do końca roku, ma być połączony ze szkołą Podstawową nr 2 i służyć wszystkim mieszkańcom gminy.

boisko gotowe
Z nowego boiska piłkar-
skiego przy ul. Agrestowej 
w Małych Kozach mogą już 
korzystać dzieci i młodzież.

To właśnie głównie z my-
ślą o młodszych mieszkańcach 
tej części gminy Kozy powstał 
ogólnodostępny obiekt, który 
umożliwia grę w piłkę nożną 
w komfortowych i bezpiecz-
nych warunkach. Prócz sa-
mego boiska o wymiarach 40 
na 20 m i dwóch bramek, za-
montowane zostały tu piłko-
chwyty, ławeczki oraz stojaki 
na rowery.

Oficjalne otwarcie boiska 
przy ul. Agrestowej nastą-
piło we wtorek 21 sierpnia, 
przy tej okazji podopieczni 
dwóch klubów z Kóz – LKS 
Orzeł i UKS rozegrali mecz 

piłkarski. Młodzi piłkarze 
chwalili to, że boisko posia-
da naturalną nawierzchnię 
trawiastą. Murawa została 
starannie przygotowana, naj-
pierw odpowiednio przysto-
sowano teren, by w kolejnych 
tygodniach systematycznie 
pielęgnować wzrost trawy. – 
Natura nie do końca niestety 
sprzyjała utrzymaniu mura-
wy, bo przez pewien czas 
padał intensywnie deszcz, 
a następnie pojawiły się upa-
ły – zaznacza wójt gminy 
Krzysztof Fiałkowski.

Przypomina, że boisko pił-
karskie w tej części Kóz było 
przez mieszkańców wycze-
kiwane. Uzupełniło ono całą 
infrastrukturę rekreacyjną, 
w pobliżu przy ul. Agrestowej 
mieści się również plac za-

baw. – Obiekty bez wątpienia 
będą chętnie użytkowane przez 
mieszkańców. Aby służyły do-
brze i długo, potrzebny będzie 
oczywiście nie tylko nadzór ze 
strony gminy, ale i troska o nie 
samych osób korzystających – 
mówi wójt gminy Kozy.

Inwestycję zrealizowano 
kosztem ok. 70 tys. zł, przy 
czym gmina prócz wyko-
rzystania środków własnych 
uzyskała niemal w połowie 
dofinansowanie z Programu 
Rozwoju Obszarów Wiej-
skich. (M)

na inaugurację nowego boiska piłkarskiego przy ulicy agrestowej mecz 
towarzyski rozegrały koziańskie drużyny.
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strażnica dla wygody

Kończą się prace wykoń-
czeniowe w niewykorzystanej 
części budynku strażnicy OSP 
w Hecznarowicach. Dopóki 
nie powstanie całkowicie nowy 
budynek oświatowy, właśnie tu 
będą uczyć się „zerówkowicze”.

– Adaptacja pomieszczeń 
w strażnicy na przedszkole to 
doraźna odpowiedź na potrze-
by oświatowe w Hecznarowi-
cach. Ułatwi to organizację 
nauki już od września z ko-
rzyścią dla uczniów z tej miej-

scowości – wyjaśnia burmistrz 
Marian Trela. 

Po wprowadzeniu refor-
my oświaty, a tym samym 
likwidacji gimnazjów i wy-
dłużeniu nauki w szkołach 
podstawowych, w Hecznaro-
wicach pojawił się problem 
ze znalezieniem miejsca dla 
wszystkich klas w budynku 
szkolnym. Odnowiony nie-
dawno historyczny gmach 
wystarczał wprawdzie na po-
trzeby sześcioklasowej pod-
stawówki, ale nie ma tam 
żadnych możliwości jego 
rozbudowy. Po rozważeniu 
różnych wariantów samo-
rząd Wilamowic uznał, że 
najlepszym rozwiązaniem 
będzie wybudowanie nowe-
go obiektu na wolnej działce 
przy ul. Kościelnej w pobliżu 
tak szkoły, jak i przedszko-
la. Znajdzie się tu miejsce na 
cztery oddziały przedszkolne 

i cztery klasy szkoły podsta-
wowej, zbudowany zostanie 
przede wszystkim z myślą 
o nauce młodszych roczni-
ków.

Jak wyjaśnia burmistrz, 
obecnie trwają prace projek-
towe, realizacja inwestycji 
będzie mogła odbyć się w naj-
bliższych latach. – Trzeba było 
jednak znaleźć inne rozwiąza-
nie, które szybko umożliwi-
łoby zapewnienie dzieciom 
z Hecznarowic właściwych 
warunków do nauki. Dlate-
go wykorzystaliśmy niezago-
spodarowane pomieszczenia 
w strażnicy OSP, przy tej sa-
mej ulicy, co szkoła – dodaje 
Marian Trela.

Będzie tu szatnia, sala za-
jęć, wydawalnia posiłków, 
zmywalnia oraz toalety dla 
przedszkolaków i opiekunów. 
Adaptacja pochłonie ok. 360 
tys. zł. (Łu)

drogi w remontach
Trwają kolejne remonty dróg w miejscowościach gminy Wilamowice. Udało się na te zadania pozyskać 

kilka milionów złotych z funduszy zewnętrznych.
Zdaniem burmistrza Ma-

riana Treli w tym roku wiele 
inwestycji drogowych uda się 
przeprowadzić dzięki pozyska-
niu dodatkowych pieniędzy 
z różnych funduszy zewnętrz-
nych, przede wszystkim z bu-
dżetu państwa. Dzięki temu 
można było poszerzyć listę 
zadań w stosunku do pierwot-
nych planów, przyspieszając 
sporo remontów.

Prowadzona obecnie mo-
dernizacja drogi gminnej, ul. 
Starowiejskiej w Pisarzowi-
cach, to efekt wcześniejszych 
prac przy układaniu sieci ka-
nalizacyjnej. Wraz z ul. Gra-
niczną w Wilamowicach 
pracami zostanie objętych ok. 
2 km dróg. Koszt to blisko 3 
mln zł, burmistrz Marian Tre-

la pozyskał na nie 2,2 mln zł 
z rządowej puli na naprawę 
dróg lokalnych.

Przebudowane zostaną 
również ul. Pańska i Św. 

Floriana w Pisarzowicach 
wraz z nowym mostem, co 
pochłonie 2,3 mln zł. Tak-
że na tę inwestycję udało 
się pozyskać 920 tys. zł do-

finansowania z rządowego 
programu wsparcia lokalnej 
infrastruktury drogowej. Do 
tego należy doliczyć pozy-
skane w lipcu dofinansowanie 
z budżetu państwa na remon-
ty dwóch kolejnych dróg: ul. 
Społecznej w Starej Wsi i Za-
olziańskiej w Dankowicach. 
Pierwsza obejmie remontem 
ok. 600 m, druga – ok. 800 
m, na obie zaplanowano po 
ponad 1 mln zł. Jak wyja-
śnia burmistrz Marian Trela, 
Urząd Gminy przygotowuje 
przetargi, aby jak najszybciej 
ruszyć z pracami.

Z kolei w porozumieniu 
z bielskim Starostwem Po-
wiatowym gmina Wilamowi-
ce prowadzi remonty dwóch 
chodników: wzdłuż ul. Dol-

nej w Starej Wsi od strażnicy 
OSP do szkoły oraz ul. Sien-
kiewicza w Wilamowicach. 
Przypomnijmy, że w tym roku 
zostanie także przebudowany 
odcinek ul. Bł. Abp. Józefa 

Bilczewskiego o długości po-
nad 900 m (zakończenie prac 
zaplanowano na początek 2019 
r.), zakończono już natomiast 
remont ul. św. Marcina w Pi-
sarzowicach. (Ł)

gmina wilamowice

marian trela,  
burmistrz wilamowic:

naszej gminie nieustająco przy-
bywa mieszkańców, a co za tym 
idzie, stale należy modernizować 
istniejącą i tworzyć nową infra-
strukturę, m.in. drogi. Toteż od 
wiosny, a więc odkąd tylko po-

zwoliła na to aura, nieustannie 
prowadzimy remonty i moder-
nizacje dróg na terenie gminy 
wilamowice.
cieszy to, że na wiele zadań uda-
ło się pozyskać dofinansowanie 
z różnych programów i funduszy 
zewnętrznych wobec naszego 
gminnego budżetu. Łącznie to kil-
ka milionów złotych, nowe moż-
liwości pojawiły się już w trakcie 
roku budżetowego i należało od 
razu zareagować.
Trzeba przy tym podkreślić do-
brą współpracę z radnymi Rady 
Miejskiej, a także samorządem 
powiatow ym, dzięki czemu, 
mimo stale wzrastających cen 
robót budowlanych, do zimy uda 
się zmodernizować naprawdę 
wiele dróg, ważnych dla komu-
nikacji naszej lokalnej społecz-
ności.

Rozpoczęła się modernizacja ul. starowiejskiej w Pisarzowicach.
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oldtimery zostawiły ślad

Wilamowski Rynek w śro-
dę 15 sierpnia był jednym 
z etapów XVIII Między-
narodowego Rajdu Pojaz-
dów Zabytkowych „Śladami 
PRL-u”. Licznie zebrani wi-
dzowie mieli możliwość za-
poznania się z ewolucją 
motoryzacji na przestrzeni 
lat, począwszy od samocho-
du z 1928 r., którym jeździł 
sam Mieczysław Fogg.

Zjeżdżające na rynek 
samochody i motocykle 
powitała Orkiestra Dęta „Wi-
lamowice” wraz z mażoret-
kami „Nemezis”. Właściciele 
najpiękniejszych pojazdów 
otrzymali z rąk burmistrza 
Mariana Treli lalki w strojach 
wilamowskich. Po zakończo-
nej prezentacji samochody 
ruszyły w dalszą trasę w stro-
nę Zasola Bielańskiego. (ak)mieszkania zasiedlone

Ok. 1,1 mln zł wyniósł 
koszt remontu i modernizacji 
budynku tzw. domu nauczy-
ciela w Pisarzowicach przy 
ul. Bielskiej z mieszkaniami 
socjalnymi. Lokatorzy zajęli 
sześć nowych mieszkań.

Kapitalny remont objął wy-
mianę okien, dachu, docieple-
nie ścian zewnętrznych oraz 
modernizację instalacji grzew-
czej. W każdym z mieszkań 
powstał oddzielny węzeł sani-
tarny, co umożliwiło utworze-
nie osobnych łazienek i kuchni, 
czego w dotychczasowym bu-
dynku nie było. Moderniza-
cja pochłonęła ok. 1,1 mln zł, 

z tego 250 tys. zł pochodzi 
jako ekologiczna pożyczka 
z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Katowicach.

Lokale były gotowe już 
początkiem tego roku, wio-
sną zaczęto je zasiedlać. Bu-
dynek kiedyś był tzw. domem 
nauczyciela, przed remontem 
jeden lokal był zajęty, teraz 
jego lokatorzy tutaj wrócili. 
Przydziałem mieszkań, m.in. 
dla niepełnosprawnych, zaj-
mowała się Komisja Oświaty 
i Kultury Rady Miejskiej, któ-
ra rozpatrywała komu należy 
przyznać mieszkania w pierw-

szej kolejności. – Staramy się 
pomagać w miarę możliwo-
ści tym mieszkańcom, którzy 
znaleźli się w trudnej życio-

wo sytuacji. Potrzeby w tym 
zakresie są jednak wciąż duże 
– wyjaśnia burmistrz Marian 
Trela. (Ł)

Budynek z mieszkaniami socjalnymi przy ulicy Bielskiej w Pisarzowicach 
w trakcie remontu został m.in. ocieplony.
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Pomieszczenia zerówki zostały adaptowane w budynku osP Hecznarowice.
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Zabytkowe samochody zaprezentowały się podczas tegorocznej edycji 
międzynarodowego rajdu również w centrum wilamowic, wzbudzając 
przy tym bardzo duże zainteresowanie wśród mieszkańców.
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miejsca dla seniorów
Burmistrz Wisły Tomasz Bujok zamierza na piętrze budynku ośrodka zdrowia w Dziechcince stworzyć 

Klub Seniora. Pozyskał na ten cel 150 tys. zł dofinansowania.

Z budynku korzysta nie-
publiczny ZOZ, jest tam też 
apteka i punkt ambulansu 
Cieszyńskiego Pogotowia 
Ratunkowego. Mimo to bu-
dynek nie jest w pełni wyko-
rzystany, na dodatek wymaga 
remontu. Dlatego w części 
pierwszego piętra burmistrz 
zamierza stworzyć Klub Se-
niora, z którego korzystali-
by starsi mieszkańcy z całej 
Wisły. – To dobra lokaliza-
cja, w centrum, z dobrym 
dojazdem, także autobuso-
wym, i własnym parkingiem. 
I dla osób w starszym wieku 
na pewno nie bez znaczenia 
będzie również to, że mogą 
przy okazji skorzystać z usług 
medycznych – wyjaśnia bur-
mistrz.

Budynek od dawna nie jest 
w pełni wykorzystany, czę-
ściowo był wyremontowany, 
ale poprawę jego stanu tech-
nicznego trzeba dokończyć. 

Burmistrz liczy, że uda się 
to przeprowadzić przy oka-
zji przygotowania miejsca 
dla Klubu Seniora. Na ten cel 
miasto otrzymało dofinanso-

wanie w wysokości 150 tys. 
zł z Programu „Senior Plus” 
Ministerstwa Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej.

Pieniądze mają pomóc 
w wyremontowaniu i przy-
gotowaniu pomieszczeń dla 
klubu, zakupie mebli, a także 
sfinansowaniu jego działalno-
ści, a więc organizacji zajęć dla 
osób w starszym wieku, m.in. 
warsztatów, wycieczek, spo-
tkań. – To finansowe wspar-
cie pomoże nam otworzyć klub 
dla osób starszych i rozwinąć 
jego działalność. Ale nie za-
mierzamy ograniczać się tylko 
do wymogów samego progra-
mu i chcemy, aby klub na sta-
łe funkcjonował w naszym 
mieście – wyjaśnia burmistrz. 
Liczy, że już po rozpoczęciu 

działalność Klubu będzie do-
stosowana do potrzeb i zain-
teresowań jego użytkowników.

Tomasz Bujok dodaje, że 
formalnie Klub „Senior+” (taką 
nazwę mają miejsca utworzo-
ne z dofinansowaniem progra-
mu ministerialnego) podlegał 
będzie nadzorowi Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej. 
Według planów samorządu 
Wisły w kolejnym etapie wła-

śnie do tego samego budynku 
zostałby przeniesiony MOPS, 
tu miałby swoją stałą siedzibę, 
wygodną zarówno dla intere-
santów, jak i pracowników.

Na przygotowanie po-
mieszczeń Klubu Seniora 
Miasto Wisła ogłosiło prze-
targ. Jeżeli wszystko pójdzie 
zgodnie z planem, Klub roz-
począłby swoją działalność już 
w grudniu. (Łu)

gmina wisŁa

 

tomasz bujok,
burmistrz wisły:

Pomysł stworzenia takiego klu-
bu zrodził się podczas spotkań i 
rozmów z mieszkańcami. To oni, 
zwłaszcza sami seniorzy, wska-

zywali, że teraz, po przejściu na 
emeryturę, chcą utrzymywać ak-
tywny kontakt z rówieśnikami. 
ale nie tylko z nimi, to osoby o 
bogatym doświadczeniu życio-
wym, z którego my, młodsze 
pokolenie, możemy z korzyścią 
czerpać.
Liczę, że uda się stworzyć klub 
seniora, który będzie gromadził 
ciekawych ludzi i stwarzał oka-
zję do powstania interesujących 
inicjatyw. Zajęcia, warsztaty 
czy spotkania tego środowiska 
mają szansę na stałe wpisać się 
w życie całej naszej lokalnej 
społeczności.

Przed utworzeniem klubu seniora w budynku w Dziechcince zostanie 
przeprowadzony remont.
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wiĘcej niż dworzec

Jesienią po wielu latach starań Wisła odzy-
ska swój główny dworzec. Zmodernizowany 
obiekt stanie się centrum przesiadkowym 
z prawdziwego zdarzenia.

W tym roku ruszył oczekiwany od wielu lat 
remont głównego dworca kolejowego w Wiśle. 
– Miejscowość turystyczna z taką renomą i tak 
popularna, jak Wisła, musi mieć funkcjonalny 
dworzec kolejowy, który jednocześnie będzie 
służył jako centrum podróżnego – wyjaśnia 
burmistrz Tomasz Bujok. Samorząd najpierw 
przejął stylowy, ale zrujnowany obiekt, opra-
cował plany jego modernizacji i w tym roku 
przystąpił do jego przebudowy.

Po trzech dekadach od zamknięcia budy-
nek przechodzi gruntowny remont, jednocze-
śnie zyska też nowe powierzchnie. Zakres prac 
obejmuje zarówno wnętrze, jak i dach oraz ele-
wacje. W jego głównej części mieścić się bę-
dzie estetyczne i funkcjonalne wnętrze, typowe 
dla stacji kolejowych, a więc z kasą biletową, 
poczekalnią, przechowalnią bagażu, toaletami, 
punktem informacji turystycznej. Ta część bę-
dzie gotowa już w listopadzie, ze stacji sko-
rzystają więc turyści już w sezonie zimowym.

Odnowiony dworzec będzie miał jednak 
również dodatkowe funkcje, w drugiej czę-
ści powstanie bowiem restauracja, być może 

z własnym browarem, co byłoby uzupełnie-
niem oferty gastronomicznej miejscowości. 
To nowy dzierżawca określi dokładnie rodzaj 
oferty gastronomicznej, dokona też we wła-
snym zakresie adaptacji wnętrza restauracji.

Jak zaznacza burmistrz, odnowiony dwo-
rzec nie tylko będzie stacją kolejową, ale też 
stanie się ważnym elementem całego cen-
trum podróżnego, jakie powstanie w tym 
miejscu Wisły. Teren przed stacją przemie-
ni się w węzeł przesiadkowy, skąd podróż-
nych zabierać będą busy, gdzie będzie można 
skorzystać z taksówki, a także z miejskich 
rowerów. Nie zabraknie zieleni, miejsc od-
poczynku, wygodnych ścieżek i chodników 
dla pieszych.

To nie wszystko, bowiem modernizacja 
dworca obejmuje też jego wyższą kondygna-
cję. – Myślimy o wykorzystaniu tych pomiesz-
czeń głównie na potrzeby naszych lokalnych 
stowarzyszeń i organizacji. Ich działalność 
w tym miejscu służyłaby angażowaniu się 
w życie społeczne mieszkańców Wisły – wy-
jaśnia burmistrz Tomasz Bujok.

Całość prac ma pochłonąć ok. 7 mln zł. 
Na część zadań samorząd pozyskał dofinan-
sowanie w wysokości 2 mln zł z Regionalnego 
Programu Operacyjnego dla Województwa 
Śląskiego, zabiega też o kolejne 2,3 mln zł. (Łu)

wizualizacja odnowionego budynku dworca.

Fo
to

: m
at

er
ia

Ły
 u

m
 w

iSŁ
a

nowa osada obroniła tytuł
Puchar Burmistrza Wisły 

Tomasza Bujoka był stawką 
kolejnej edycji mającego bo-
gate tradycje piłkarskiego Tur-
nieju Dolin.

Do rywalizacji na przestrze-
ni kilku turniejów również 
w tym roku przystąpiły zespoły 
reprezentujące poszczególne 
rejony gminy Wisła. Pierwsze 
mecze zaliczane do rozgrywek 
odbyły się początkiem lipca, 
w komplecie grupowe zma-
gania na „Jonidle” pozwo-
liły wyłonić półfinalistów. 
Nowa Osada do decydujące-

go spotkania awansowała po 
pokonaniu 7:1 zawodników Ja-
wornika, z kolei drużyna pod 
szyldem Głębce okazała się 
lepsza wynikiem 2:1 od ekipy 
Czarne. Finał w ostatni piątek 
lipca przyniósł triumf 3:1 No-
wej Osady, która tym samym 
powtórzyła sukces z poprzed-
niej edycji Turnieju Dolin. Na 
podium po wygranej nad Ja-
wornikiem 5:2 stanęli także 
piłkarze Czarnego.

Po zakończeniu turnie-
jowych meczów wręczono 
nagrody, w tym również indy-

widualne. Najlepszym bramka-
rzem uznano Dawida Durbacza 
z zespołu Czarne, a statuetkę 
dla najbardziej wartościowego 
zawodnika odebrał reprezentu-
jący Nową Osadę Sebastian Ju-
roszek. – Turniej Dolin ma już 
w Wiśle wieloletnią i co ważne 
wciąż kultywowaną tradycję. 
To bardzo mnie cieszy, bo sam 
kiedyś miałem przyjemność 
rywalizowania w tych presti-
żowych zawodach i wiem jak 
duże emocje one wzbudzają – 
mówi burmistrz Wisły Tomasz 
Bujok. (M)

wakacyjna akademia kultury
Światopoglądy – taki tytuł 

nosił tegoroczny cykl Waka-
cyjnej Akademii Kultury, spo-
tkań, zorganizowanych przez 
Miejską Bibliotekę Publiczną 
w Wiśle.

Wśród prelegentów letnich 
spotkań w bibliotece był prof. 

Tadeusz Sławek, były rektor 
Uniwersytetu Śląskiego, barw-
na postać i wybitny intelektuali-
sta. Wychodząc od twórczości 
artystycznej przywołującej 
I wojnę światową opisał stan 
cywilizacji zachodniej i ludz-
kiej kondycji na przestrzeni 

wieków. Słuchacze mieli oka-
zję podyskutować z profesorem 
na temat m.in. wojny sprawie-
dliwej. Z kolei dr hab. Marek 
Rembierz z cieszyńskiej filii 
UŚ mówił o konflikcie świa-
topoglądów idealistycznego 
i kolektywistycznego oraz pro-
pozycjach personalizmu.

W Wiśle nie mogło za-
braknąć wątku teozoficzne-
go, o XIX i XX-wiecznych 
nurtach mówiła prof. Izabela 
Trzcińska z Wydziału Huma-
nistycznego Akademii Górni-
czo-Hutniczej. Z kolei wykład 
o śląskich ewangeliczkach i fe-
ministycznych konsekwencjach 
nauk Marcina Lutra wygłosiła 
dr hab. Grażyna Kubica-Heller 
z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Biblioteka zapowiada, że 
w przyszłym roku również zor-
ganizuje Wakacyjną Akademię 
Kultury. (R)

Prof. Tadeusz sławek podzielił się z uczestnikami spotkań w bibliotece 
swoimi przemyśleniami o kondycji naszej cywilizacji.
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ekologia

50 pieców

zostanie wymienionych w tegorocznej edycji 
Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w gmi-
nie Chybie. Właściciele zakwalifikowanych 
do tego nieruchomości otrzymają po 5,5 tys. 
zł dofinansowania. Gmina łącznie na ten cel 
przeznaczyła ze środków własnych 150 tys. zł, 
pozostałą część stanowią pieniądze pozyskane 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Jednocześnie warto zwrócić uwagę, że zainte-
resowanie wymianą było wśród mieszkańców 
znacznie większe, do urzędu wpłynęło 115 
wniosków od osób starających się o uzyska-
nie dofinansowania. – Program będzie konty-
nuowany w kolejnych latach, co oznacza, że 
wnioski niemieszczące się w limicie dotacji na 
dany rok przechodzą na rok następny – wy-
jaśnia wójt gminy Chybie Janusz Żydek. (M)

ekologia w liczbach 

oaza zieleni Przy drodze
Tuż przy ruchliwym skrzy-
żowaniu w pobliżu drogi eks-
presowej i swojej siedziby 
Urząd Gminy Jasienica od-
nowił skwer, tworząc oazę 
zieleni z solankową fontanną.

Jak wyjaśnia wójt Janusz Pie-
rzyna, po odnowieniu skweru 
i zagospodarowaniu terenu miej-
sce nabrało życia. – To repre-
zentacyjna część naszej gminy, 
przyjeżdża do nas wielu gości, 
wielu mieszkańców załatwia też 
tutaj swoje urzędowe sprawy. 

Zależało nam, aby zamienić to 
zarośnięte miejsce w przyjem-
ny skwer, w którym chętnie się 
wypoczywa, znajdując ożywczy 
cień w skwarne dni. Miejsce sta-
ło się estetyczne i użyteczne, bo 
już widać, że mieszkańcy chęt-
nie tutaj odpoczywają – mówi 
Janusz Pierzyna.

Jeszcze w ub.roku usunię-
to znaczną część nadmiernie 
wybujałych zarośli, dzięki cze-
mu uzyskano dodatkową prze-
strzeń. Powstały nowe alejki 
z kostki brukowej, ustawiono 

tablice z informacjami o gmi-
nie, kolejne ławki i przede 
wszystkim nasadzono kwiaty 
i krzewy odpowiednie do za-
łożeń tego rodzaju zakątka zie-
leni.

Również w ub.roku zosta-
ła na skwer doprowadzona in-
stalacja wodna i ułożone trzy 
granitowe głazy. Tak powsta-
ła fontanna, w której zamiast 
wody płynie solanka, jaką wy-
dobywa się w pobliżu, w sołec-
twie Zabłocie, przynależnym 
do gminy Strumień. (uGJ)

malarskie insPiracje naturą

W Dworku Myśliwskim 
w Brennej zakończył się 
kolejny plener malarski. 
Stowarzyszenie Twórcze 
„Brzimy” z Ustronia pod 
patronatem Nadleśnic-
twa Ustroń organizuje ar-
tystyczne spotkania od 
1996 roku.

Letni plener malarski to 
niepisana tradycja Stowarzy-

szenia Twórczego „Brzimy”. 
Artyści od lat korzystają z za-
proszenia leśników, by czer-
pać inspirację z beskidzkiego 
krajobrazu. Tygodniowy ple-
ner malarski to także okazja 
do międzykulturowych spo-
tkań, bo Stowarzyszenie za-
prasza do udziału twórców 
z miast partnerskich Ustronia.

Prace oddające piękno be-
skidzkiego krajobrazu oraz  

jego wpływ na kulturę i ar-
chitekturę regionu co roku 
prezentowane są na wystawie 
w ustrońskiej Galerii Rynek. 
Część prac trafia do siedziby 
Nadleśnictwa Ustroń. Dzię-
ki nim przestrzeń publiczna 
staje się bardziej przyjazna, 
a same obrazy podkreślają 
bezcenne piękno beskidz-
kiej przyrody.

Monika MaTL

własny mały żubr

Tego lata w zagrodzie poka-
zowej Rezerwatu Żubrowisko 
w Jankowicach urodził się mały 
żubr. Na potomstwo w zagrodzie 
pokazowej czekano od dwóch lat.

Matką małego byczka jest 
Planna – pięcioletnia krowa, 
a ojcem siedmioletni Ples-
sner. Rodzice pochodzą z linii 
pszczyńskiej, wywodzącej się 
od pary założycieli (Planty i Ple-
bejera), wyjątkowo cennej dla 
współczesnej populacji żubrów.

Byka Plessnera z hodow-
li w Pszczynie sprowadzono 

w 2016 r., zagrodę zamiesz-
kiwały w tym czasie cztery 
krowy, co teraz przyniosło 
hodowlany sukces. Po trwa-
jącej 9 miesięcy ciąży Planna 
urodziła małego byczka, któ-
rego imię, zgodnie z przyjętą 
zasadą, musi rozpoczynać się 
od liter „PL”.

Młoda mama wraz z po-
tomkiem ma się dobrze. I choć 
większość czasu spędza w lesie, 
to żubrzą rodzinkę można rów-
nież podglądać na łące w zagro-
dzie pokazowej. (nk)

rozbudowa kanalizacji
Samorząd Czechowic-Dzie-

dzic zlecił zaprojektowanie 
i wybudowanie kolejnych od-
cinków sieci kanalizacyjnej 
oraz modernizację wodocią-
gów na terenie gminy.

Inwestycja realizowana 
w ramach projektu „Regulacja 
gospodarki wodno-ściekowej 
w gminie Czechowice-Dziedzi-
ce – etap 2”, współfinansowana 
ze środków Programu Opera-
cyjnego Infrastruktura i Środo-
wisko, przewiduje wykonanie 
projektów, a następnie rozbudo-
wę sieci kanalizacji sanitarnej na 
obszarze Czechowic-Dziedzic 
Północy oraz w sołectwach gmi-
ny – Ligocie, Bronowie oraz Za-
brzegu. Zadanie zakłada również 
odtworzenie nawierzchni dróg 
na odcinkach, w których nie jest 
planowane prowadzenie sie-
ci oraz wykonanie podbudów 
pod nawierzchnie.

Umowę podpisał burmistrz 
Marian Błachut. Zgodnie z jej 

zapisami przewidywana jest 
budowa sieci kanalizacyjnej, 
umożliwiającej mieszkańcom 
podłączenie się do zbiorczego 
systemu odprowadzania ście-
ków. Dotyczy to ulicy Legio-
nów, Górniczej, Wierzbowej 
i Grabowiec w Czechowicach-
-Dziedzicach, Południowej 
i Nadwiślańskiej w Zabrzegu, 
Granicznej, Złocistej, Rako-
wej, Żabiej, Ligockiej, Bory 
oraz Koło w Ligocie, a także 
Granicznej w Bronowie. Za-
planowano ponadto połączenie 
nowobudowanej sieci z już ist-
niejącą w ciągu ul. Ochodzkiej 
w Ligocie.

W terminie niespełna roku 
od podpisania umowy mają za-
kończyć się prace projektowe 
wraz z uzyskaniem pozwolenia 
na budowę. Inwestycja wyko-
nana będzie w okresie nieco 
ponad trzech lat. Koszty naj-
prawdopodobniej przekroczą 
12 mln zł. (M)
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na zakończenie pleneru artyści zaprezentowali swoje prace inspirowane naturą.
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tkb swojski i egzotyczny
Kilkadziesiąt zespołów folk-
lorystycznych, w tym z tak 
egzotycznych stron, jak In-
die, Indonezja, Meksyk, czy 
Japonia, wystąpiło w Wiśle 
podczas 55. Tygodnia Kultu-
ry Beskidzkiej.

Wielkie święto folkloru 28 
lipca zainaugurował tradycyj-
nie korowód zespołów z całego 
świata, który przemaszerował 
przez centrum Wisły. W Amfi-
teatrze im. Stanisława Hadyny 
przy dźwiękach trombit i góral-
skim śpiewie burmistrz Tomasz 
Bujok otworzył imprezę. Łącz-
nie trwała 9 dni, zakończył ją 5 
sierpnia wielki finał. Koncerty 
odbywały się na małej scenie na 
placu Hoffa oraz w Amfiteatrze 
im. Stanisława Hadyny.

Liczna publiczność obej-
rzała występy,  gorącym 
aplauzem nagradzając arty-
stów, m.in. miejscowe ze-
społy: „Wisła”, „Tkocze”, 
„Stejizbianki”, „Mali Tko-
cze”, „Wańcy”, czy „Wisła 
Plus”. Jak zwykle widzów in-
teresowała egzotyka, mieli oni 
okazję obejrzeć zespoły z Ta-
katsuki w Japonii, Dżakarty 
w Indonezji, Izmitu w Turcji, 
Atyrau w Kazachstanie, Vapi 
w Indiach, Monterrey w Mek-
syku, także z Ukrainy, Włoch, 

Macedonii, Serbii, Rumunii, 
Bułgarii, Hiszpanii. Wśród 
zespołów z regionu warto 
wspomnieć o „Wilamowi-
cach” z Wilamowic, „Kozia-
nach” z Kóz, „Koniakowie” 
z Koniakowa, „Dudoskach” 
z Międzyrzecza Górnego, „Ja-
worzu” z Jaworza, czy „Isteb-
nej” z Istebnej.

Koncertom TKB tradycyj-
nie towarzyszył jarmark regio-

nalny, kiermasze i warsztaty. 
W sobotę 4 sierpnia po skoń-
czonych koncertach dodat-
kowo na Wiślańskiej Binie 
odbył się Bal Góralski, pod-
czas którego przygrywały 
cztery kapele góralskie: ka-
pela Wisła, Beskidzcy Zbóje 
oraz kapele zespołów Ziemia 
Myślenicka z Myślenic i Ka-
sinianie-Zagórzanie z Kasiny 
Wielkiej. (uMw)

koziański sPiker doceniony
Mateusz Stwora, kozia-

nin, spiker podczas meczów 
domowych Podbeskidzia, 
po raz kolejny zapracował 
na wysoką ocenę w rapor-
cie sporządzonym przez Pol-
ski Związek Piłki Nożnej, 
a odnoszącym się do orga-

nizacji i stanu bezpieczeń-
stwa meczów na szczeblu 
centralnym. Miniony se-
zon zakończył z notą 5,18 
w skali od 1 do 6, zajmując 
2. miejsce w stawce spike-
rów klubów I-ligowych oraz 
3. lokatę w całej Polsce.

Jak mówi kozianin, wy-
różnienie takie jest sporym 
osiągnięciem. – Oceny za po-
szczególne mecze przyznają 
delegaci z różnych zakątków 
Polski, ich opinia jest więc 
poniekąd pozbawiona emocji, 
a co za tym idzie obiektywna 
– zaznacza Stwora.

Pochodzący i  miesz-
kający w Kozach Mate-
usz Stwora jest spikerem 
Podbeskidzia od sezonu 
2011/2012, kiedy to bielska 
drużyna debiutowała w roz-
grywkach Ekstraklasy. Re-
gularnie plasuje się w gronie 
czołowych spikerów piłkar-
skich w kraju, przed rokiem 
klasyfikację wygrał i pod-
czas specjalnej gali odebrał 
nagrodę z rąk prezesa PZPN 
Zbigniewa Bońka. (R)

gratulacje dla Proboszcza
Dużo życzeń i gratulacji 

przyjął od wiernych ks. Eu-
geniusz Nycz, proboszcz pa-
rafii w Porąbce, przechodzący 
na emeryturę. 

Na uroczystej mszy św. 
w kościele w Porąbce poże-
gnano odchodzącego na eme-
ryturę ks. Eugeniusz Nycza. 

W imieniu parafian za wielo-
letnie posługiwanie w para-
fii Narodzenia Najświętszej 
Marii Panny podziękował 
mu mieszkaniec Porąbki, sta-
rosta bielski Andrzej Płon-
ka. – Dzisiaj mija 29 lat od 
chwili, gdy Jezus Chrystus na 
księdza Eugeniusza spojrzał 

i uczynił rybakiem serc ludz-
kich w naszej parafii. A ksiądz 
z ufnością przyjął powierzo-
ne zadanie i gorliwie spełniał 
swoje kapłańskie powołanie 
– mówił starosta. Ks. kanonik 
Eugeniusz Nycz w ub.roku 
obchodził jubileusz pięćdzie-
sięciolecia kapłaństwa. (JJ)

Jednym z występujących w amfiteatrze zespołów była „wisła Plus”.
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Program turnieju (hala Pod dĘbowcem w bielsku-białej):
Czwartek 30 sierpnia

(16.30)  Varna City – Racing Futsal Luxemburg

(19.00)  Rekord Bielsko-Biała – Cardiff University FC

Piątek 31 sierpnia

(16.30)  Cardiff University FC – Varna City

(19.00)  Rekord Bielsko-Biała – Racing Futsal Luxemburg

Niedziela 2 września

(15.30)  Racing Futsal Luxemburg – Cardiff University FC

(18.00)  Varna City – Rekord Bielsko-Biała

sPort

z Prac Poselskich

bliżej modernizacji tras
Trwają intensywne prace 
przygotowawcze, które zmie-
rzają do rozpoczęcia inwesty-
cji na trasach biegowych na 
Kubalonce. – Cieszą postę-
py, ale też wspólne wysiłki 
wszystkich zainteresowanych 
stron, aby ten temat możliwie 
szybko zrealizować – mówi 
poseł Prawa i Sprawiedliwo-
ści Jacek Falfus.

We wtorek 21 sierpnia 
w sali sesyjnej Urzędu Miasta 
w Wiśle odbyło się kolejne już 
spotkanie, na którym przybli-
żono postęp prac związanych 
z modernizacją tras biegowych 
na Kubalonce. Rolę gospoda-
rza pełnił burmistrz Wisły To-
masz Bujok, podobnie jak wójt 
gminy Istebna Henryk Gazu-
rek przedstawił stan zaawan-
sowania własnego samorządu 
w zmianę planu zagospodaro-
wania przestrzennego terenu. 
Obie gminy sprawnie pora-
dziły sobie z wymaganą do-
kumentacją i uzgodnieniami, 
które trafią do Regionalnej 
Dyrekcji Lasów Państwo-
wych w Warszawie. Bardzo 
prawdopodobne, że jeszcze 
w tym roku wydane zostaną 

pozytywne decyzje, przybliża-
jące rozpoczęcie modernizacji 
tras narciarskich oraz urządzeń 
dla biathlonu.

Zdaniem zebranych kluczo-
wą dla powodzenia inwestycji 
pozostaje kwestia naśnieżania 
tras, czemu poświęcono istot-
ną część dyskusji. Przedsta-
wiciel PGW „Wody Polskie” 
zwrócił uwagę na możliwość 
poboru wody z Jeziora Czer-
niańskiego. Przedstawiciele 
Centralnego Ośrodka Sportu 
– Ośrodka Przygotowań Olim-
pijskich w Szczyrku oraz Pol-
skiego Związku Narciarskiego 
wspólnie przekazali informa-
cję o koncepcji naśnieżania 
stoków poprzez pobieranie 
wody z Jeziora Czerniańskiego 
i wtłoczenia jej w celu naśnie-
żenia całego kompleksu tras 
na Kubalonce. Jak podkreśla 
obecny na spotkaniu poseł Ja-
cek Falfus, wiceprzewodniczą-
cy Sejmowej Komisji Kultury 
Fizycznej Sportu i Turystyki, 
taki sposób naśnieżania zebrani 
uznali za najwłaściwszy.

Poseł przypomniał, że mo-
dernizacja tras biegowych 
w Beskidach to jedna z inwe-
stycji, mających kluczowe zna-

czenie dla rozwoju sportu nie 
tylko w wymiarze lokalnym. 
Podkreślił, że tylko współpraca 
zainteresowanych środowisk, 
w tym również uczestniczą-
cych w rozmowach przedsta-
wicieli Polskiego Związku 
Narciarskiego, Polskiego 
Związku Biathlonu, Starostwa 
Powiatowego w Cieszynie, 
Nadleśnictwa Wisła, a nade 
wszystko inwestora Centralne-
go Ośrodka Sportu w Szczyr-
ku, może przynieść wymierne 
efekty i doprowadzić do uzy-
skania dofinansowania po-
trzebnego do rozpoczęcia prac.

Jak po planowanej moder-
nizacji będą wyglądać trasy 
na Kubalonce i ich najbliższa 
okolica? To określone zostanie 
w szczegółach z projektantem, 
który już na obecnym etapie 
wykazuje duże zaangażowanie 
i fachowe doradztwo w rozma-
ite opracowania planistyczne. 
Pewne jest, że na Kubalonce 
przygotowane zostaną trasy 
o różnych długościach, wyko-
nane będzie niezbędne zaplecze 
obiektowe, w pobliżu również 
powstaną miejsca parkingowe.

Podczas sierpniowego spo-
tkania poruszony został wą-

tek zaplanowanych na 2021 
r. w Beskidach mistrzostw 
świata juniorów w narciar-
stwie klasycznym. Trasy na 
pograniczu Wisły i Istebnej 
miałyby gościć wówczas za-
wodników uprawiających dys-

cypliny biegowe. Burmistrz 
Wisły nadmienił, że wspól-
nym marzeniem z samorządem 
Istebnej, jest prócz organiza-
cji juniorskiego czempionatu 
także to, aby na Kubalonce 
odbyły się zawody w ramach 

zimowego Pucharu Świata 
w biegach narciarskich. Pod-
sumowując spotkanie zwrócił 
uwagę na skuteczne działania 
posła Jacka Falfusa jako koor-
dynatora całego przedsięwzię-
cia. (R)

w spotkaniu wzięli udział m.in. wójt istebnej Henryk Gazurek, starosta cieszyński Janusz król, poseł Pis Jacek 
Falfus, a także burmistrz wisły Tomasz Bujok.
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jacek falfus,
poseł Prawa i sprawiedliwości,
wiceprzewodniczący sejmowej 
komisji kultury Fizycznej sportu 
i Turystyki:

cieszy, że inwestycja, jaka ma w 
najbliższych latach doprowadzić 
do znacznego wzrostu roli kuba-
lonki, nawet jako jednego z czo-
łowych ośrodków narciarskich w 

europie, wielu osobom naprawdę 
leży na sercu. Środowisko sporto-
we podchodzi do niej absolutnie 
priorytetowo. wszyscy zdają so-
bie bowiem sprawę z tego, że w 
naszym regionie są idealne na-
turalne warunki do uprawiania 
wielu dyscyplin zimowych. Mam 
na myśli nie tylko sport wyczyno-
wy, który docelowo na kubalonce 
ma być systematycznie obecny 

poprzez treningi czy zawody, ale 
i szeroko rozumianą rekreację dla 
osób zainteresowanych taką for-
mą aktywności fizycznej. obiekt 
ma więc szansę stać się ważnym 
miejscem dla biegów narciarskich 
i biathlonu, do tego też nasze 
wspólne działania zmierzają. Zo-
stanie to podkreślone również w 
rozmowach z moim udziałem w 
Ministerstwie sportu i Turystyki.

liga mistrzów rekordu
Pierwszy turniej eliminacyj-
ny tegorocznej futsalowej 
Ligi Mistrzów rozegra-
ny zostanie na przełomie 
sierpnia i września w Biel-
sku-Białej. Pełniących rolę 
gospodarza zawodników Re-
kordu czekają konfrontacje 
z mistrzami Bułgarii, Walii 
oraz Luksemburga.

W wyniku losowania 
przeprowadzonego począt-
kiem lipca w szwajcarskim 
Nyon „rekordziści” trafi-
li do grupy G rozgrywek 
UEFA Futsal Champions 
League wraz z trzema inny-
mi mistrzami futsalowych lig 
w swoich krajach. Najwięk-
szą uwagę z grona przeciw-
ników Rekordu przykuwa 
ekipa z Warny. W 2014 roku 

bielszczanie podczas tur-
nieju o prawo gry w Lidze 
Mistrzów w decydującym 
meczu ulegli zawodnikom 
bułgarskiego Grand Pro 0:2 
i odpadli z dalszej rywaliza-
cji. Teraz nadarzy się dosko-
nała sposobność, by mistrz 
Polski w hali pod Dębowcem 
skutecznie się zrewanżował.

– W teorii to nasz najgroź-
niejszy konkurent i może się 
okazać, że właśnie bezpośred-
nie starcie kończące turniej 
zdecyduje o tym, który zespół 
awansuje do kolejnego etapu. 
Bardzo chcemy bułgarskiej 
drużynie zrewanżować się 
i przedłużyć występy w eu-
ropejskiej elicie futsalowej 
– uważa prezes klubu z Cy-
gańskiego Lasu Janusz Szy-
mura.

Pozostałymi uczestnika-
mi bielskich zmagań będą 
debiutujący w europejskich 
rozgrywkach zawodnicy Ra-
cing Futsal z Luksemburga 
oraz mistrz Walii Cardiff 
University FC. – Wydaje 
się, że to rywale, z którymi 
powinniśmy sobie poradzić 
przy naszej odpowiedniej 
postawie. Nikogo natomiast 
nie można w sporcie lekce-
ważyć, bo wszyscy przyja-
dą do Bielska-Białej, aby jak 
najlepiej się zaprezentować – 
mówi sternik Rekordu.

Bilet jednodniowy, obej-
mujący każdorazowo dwa 
spotkania, można nabyć 
w cenie 10 złotych, nato-
miast karnet na wszystkie 
mecze turniejowe kosztuje 
20 zł. (M)

wicemistrzynie z kaniowa
Cztery kajakpolistki UKS 

Set Kaniów w barwach re-
prezentacji Polski do lat 21 
sięgnęły początkiem sierp-
nia po srebrne medale mi-
strzostw świata.

Szczęśliwe dla polskich 
reprezentantek okazało się 
kanadyjskie miasto Welland 
w prowincji Ontario, które 
gościło światowy czempionat 
w kajak polo. Polki z kanio-
wiankami Klaudią Sachmerdą, 
Moniką Pacygą, Sandrą Pilarz 
i Dominiką Sojką w składzie, 
w drodze po medalowe miej-
sce zremisowały 4:4 z Holen-
derkami, pokonały Argentynki 
aż 39:0, rówieśniczki z No-
wej Zelandii 6:5, Kanadyjki 
12:1, w rewanżu kadrę Holan-
dii 4:1 oraz zremisowały 3:3 
z Niemkami. W półfinałowym 
meczu biało-czerwone ponow-
nie były lepsze od Nowej Ze-

landii wynikiem 4:3 i dopiero 
w konfrontacji o mistrzostwo 
świata uległy 1:5 Niemkom.

Pełniąca rolę kapitana re-
prezentacji kajak polo do lat 
21 Klaudia Sachmerda pod-
kreśliła, że choć marzenia 
o wysłuchaniu Mazurka Dą-
browskiego nie ziściły się, to 
srebrny medal zawodów tej 

rangi jest znaczącym osiągnię-
ciem. – Obroniłyśmy tytuł wi-
cemistrzyń świata i bardzo się 
z tego powodu cieszymy. Po-
ziom był wyrównany. Niemki 
tradycyjnie okazały się moc-
ne, a z Nowozelandkami czy 
Holenderkami też nie grało 
się łatwo – stwierdziła jedna 
z podopiecznych UKS Set. (Re)

Reprezentacja Polski u-21 w kajak polo z czterema zawodniczkami klubu 
z kaniowa w składzie wywalczyła w kanadzie wicemistrzostwo świata.
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brąz na mistrzostwach
Kolejny sukces osiągnęła 

startująca w zawodach w ko-
larstwie torowym mieszkanka 
Jaworza Justyna Kaczkow-
ska.

Niespełna 21-letnia ja-
worzanka jeden z najważ-
niejszych startów w tym 
roku zaliczyła w Glasgow, 
gdzie odbyły się mistrzo-

stwa Europy w torowej 
odmianie kolarstwa. Już 
w kwalifikacjach srebrna 
medalistka ubiegłorocznego 
czempionatu uzyskała trzeci 
czas, co dało jej prawo ry-
walizacji o brązowy medal 
w indywidualnym wyścigu 
na dochodzenie na dystansie 
3000 metrów.

Justyna Kaczkowska zmie-
rzyła się w bezpośrednim po-
jedynku z Białorusinką Iną 
Sawienko, która wcześniej 
sięgnęła po srebro w wyści-
gu punktowym. Na finiszu 
uzyskała czas lepszy od kon-
kurentki o blisko 4 sekundy, 
potwierdzając wciąż wyso-
ką formę i przynależność do 
światowej czołówki kolarstwa 
torowego. (M)
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młody mistrz  
skoków

Nieoficjalne mistrzostwo świata dzieci w sko-
kach narciarskich trafiło w tym roku do Wisły. 
Najlepszym w gronie zawodników urodzonych 
w latach 2007-2008 okazał się Mikołaj Wan-
tulok.

Utalentowany skoczek WSS Wisła w Wiśle 
w rywalizacji 11- i 12-latków na obiekcie K-40 
w niemieckim Ruhpolding nie miał sobie rów-
nych. W stawce 30 młodych zawodników Mi-
kołaj Wantulok wyraźnie pokonał konkurentów. 
Uzyskane odległości 41,5 oraz 42,5 metra po-
zwoliły wiślaninowi wyprzedzić wicemistrza 
Kazacha Ilyę Mizernykha aż o 15,7 punktu.

Blisko zdobycia medalu był inny z pod-
opiecznych klubu z Wisły Tymoteusz Ciencia-
ła, sklasyfikowany ostatecznie na 5. miejscu. 
Obaj skoczkowie na sukcesach indywidualnych 
nie poprzestali. W klasyfikacji konkursu druży-
nowego, w którym wiślańskiemu duetowi to-
warzyszyli Pola Polanowska (AZS Zakopane) 
i Tymoteusz Dyduch (LKS Klimczok Bystra), 
wyprzedzili wszystkie pozostałe reprezentacje.

W Wiśle te osiągnięcia młodych skoczków 
narciarskich cieszą szczególnie. – Przed trzema 
laty zostały otwarte nowe skocznie w centrum 
miasta, które dobrze służą, a infrastruktura ta 
bez wątpienia ma pozytywny wpływ na stałe 
podnoszenie umiejętności przez podopiecznych 
klubu z Wisły – podkreśla burmistrz Wisły To-
masz Bujok.

Wiślański samorząd na sport każdego roku 
przeznacza znaczne środki z własnego budżetu. 
Prócz wielosekcyjnego klubu WSS Wisła, szko-
lącego także zawodników uprawiających biegi 
narciarskie, kombinację norweską i piłkę nożną, 
finansowe wsparcie trafia do Stowarzyszenia 
Wiślańska Jedynka (koszykówka żeńska), UKS 
Wiślańskie Orły (piłka nożna, kendo, tenis sto-
łowy) i UKS Wisła Centrum (judo, jujitsu). (Ma)

emocjonujący tour
Prawdziwym sportowym świętem w beskidzkim regionie okazał się jeden z etapów 75. edycji Tour de Pologne. We 

wtorek 7 sierpnia kolarski peleton przejechał przez powiat bielski, m.in. gminy Wilamowice oraz Szczyrk, przemie-

rzył także Wisłę w powiecie cieszyńskim, by po 179 kilometrach finiszować na „Orlim Gnieździe”.

bielsko-biała w śmieciach
Na ostatnim posiedzeniu Ko-
misji Gospodarki Miejskiej 
i Mieszkalnictwa Rady Miej-
skiej w Bielsku-Białej odbyła 
się gorąca dyskusja na temat 
segregacji śmieci i odbioru 
odpadów zgodnie z nowymi 
zasadami. 

Od 1 lipca funkcjonu-
ją nowe zasady segregacji 
śmieci, które są uciążliwe 
dla mieszkańców i dla same-
go Urzędu Miasta. Podział 
na bio, papier, szkło, czy po-
zostałości po segregowaniu 
wymusza na Gminie przygo-
towanie dodatkowych konte-
nerów, powiększenie boksów 
oraz przede wszystkim zwięk-
szenie częstotliwości wywo-
zu odpadów.

Aby cała procedura funk-
cjonowała w sposób efek-
tywny, potrzebna jest dobra 
komunikacja pomiędzy urzę-
dem miasta – Zakładem Go-
spodarowania Odpadami, 
firmą „Suez” oraz spółdziel-
niami mieszkaniowymi, co nie 
zawsze jest takie proste  Nie-
stety, jak wynika z informacji 
od mieszkańców w ostatnim 

czasie, zwłaszcza na początku 
sierpnia sytuacja na bielskich 
śmietnikach była dramatycz-
na. Rozerwane worki, przepeł-
nione kubły oraz nieprzyjemny 
zapach, wydobywający się 
z kontenerów, sprawiały wie-
le uciążliwości i podgrzewały 
atmosferę wokół „afery śmie-
ciowej” w Bielsku-Białej.

Najgorzej było na dużych 
osiedlach mieszkaniowych, 
gdzie mimo zwiększonej czę-
stotliwości wywozu odpadów 
sytuacja wyglądała bardzo źle. 
– Podczas dyskusji na pozio-
mie Rady Osiedla Złote Łany, 
czy w czasie bezpośrednich 
rozmów z mieszkańcami cały 
czas pojawiał się temat śmieci. 

Niestety, nasze kontenery nie 
są odpowiednio przygotowane, 
a firma „Suez” nie nadąża z wy-
wozem śmieci – mówił Mak-
symilian Pryga z Rady Osiedla 
Złote Łany, który uczestniczył 
w posiedzeniu Komisji Go-
spodarki Miejskiej i Miesz-
kalnictwa, na której poruszono 
sprawę śmieci. Dodatkowo bra-
kuje odpowiedniego i czytelne-
go oznakowania kontenerów, 
co sprawia kłopoty zwłaszcza 

seniorom. – Żyjemy w dużym 
skupisku ludzi, praktycznie 
blok w blok, a wokół mamy 
wiele rodzin z małymi dziećmi. 
Przepełnione kubły, zwłaszcza 
z odpadami bio, mogą wywołać 
zagrożenie epidemiologiczne, 
dlatego potrzebna jest zdecy-
dowana reakcja wszystkich 
podmiotów odpowiedzialnych 
za wywóz i segregację śmieci 
w naszym mieście – wyjaśnia 
Maksymilian Pryga.

O sprawie wypowiadali się 
również miejscy radni. Wice-
przewodniczący Rady Miej-
skiej Przemysław Drabek już 
6 sierpnia wnioskował o pilne 
zwołanie komisji w sprawie 
śmieci, która ostatecznie odby-
ła się dopiero 23 sierpnia. Jak 
mówi wiceprzewodniczący, 
po blisko dwóch miesiącach 
sytuacja zaczyna być opano-
wywana, a spółka zajmująca 
się wywozem odpadów nadra-
bia zaległości.

Radni oraz mieszkańcy 
zgłosili szereg uwag do pre-
zydenta miasta, dotyczących 
częstotliwości odbioru frak-
cji bio, oznakowania konte-
nerów itp. – Liczę na szybkie 
działania i wprowadzenie 
odpowiednich zmian. Szko-
da, że reakcja na kryzysową 

sytuację musiała trwać tak 
długo. W związku z poważ-
ną sytuacją odbyłem również 
spotkanie w ZGO, zapozna-
łem się z najbliższymi pla-
nami inwestycyjnymi, które 
mają zwiększyć możliwości 
przerobowe, jakość segregacji 
i co najważniejsze zmniejszyć 
uciążliwości dla mieszkańców 
– wyjaśnia wiceprzewodniczą-
cy Przemysław Drabek.

Maksymilian Pryga z Rady 
Osiedla Złote Łany ma nadzie-
ję, że Bielsko-Biała nie będzie 
drugim Neapolem i nie utonie 
w śmieciach, a działania inter-
wencyjne przyniosą spodzie-
wany efekt.

Przypomnijmy, zgodnie 
z informacjami, zamieszczo-
nymi na stronie Urzędu Mia-
sta Bielsko-Biała w wyniku 
rozporządzenia Ministra Śro-
dowiska, które jest konsekwen-
cją wprowadzenia przepisów 
unijnych, od lipca obowiązują 
nowe zasady segregacji odpa-
dów komunalnych. Obecnie 
mieszkańcy Bielska-Białej 
segregują odpady na 5 frakcji: 
papier, szkło, metale i two-
rzywa sztuczne, bio oraz po-
zostałości po segregowaniu. 
Dodatkowo są także odbierane: 
popiół i odpady zielone. (ReD)
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Maksymilian Pryga z Rady osiedla Złote Łany podkreśla, że segregacja odpadów w mieście powinna być lepiej 
rozwiązana, niż ma to miejsce teraz.
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kolarz z Pisarzowic Przemysław niemiec, podczas lotnej premii w centrum wilamowic, 
przy aplauzie miejscowych kibiców przywitał się ze swoimi najbliższymi.

Podczas 4. etapu wyścigu kolarski peleton wjechał w region Podbeskidzia 
w gminie wilamowice, czemu przyglądały się tłumy widzów.

identycznie, jak przed rokiem, kolarze wjechali na metę od strony Biłej w szczyrku, poko-
nując wymagający podjazd na „orle Gniazdo”.

etap przebiegający przez powiaty bielski i cieszyński wygrał w znakomitym 
stylu najlepszy z Polaków Michał kwiatkowski. Późniejszy triumfator 75. 
edycji wyścigu w szczyrku fetował po tej górskiej próbie zdobycie żółtej 
koszulki lidera.


