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Sukces Szkoły Podstawowej 
nr 2 na zakończenie roku 

szkolnego. Drużyna biegaczy 
otarła się o medal w 

ogólnopolskiej rywalizacji 
sztafet 4 razy 100 m.
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Tegoroczne spraw-
dziany szóstokla-

sisty potwierdziły 
wysoki poziom 

nauczania we 
wszystkich szkołach 

podstawowych. 
Znakomicie wypadły 

też trzy z czterech 
gimnazjów.

Nowoczesne wielo-
funkcyjne boisko wraz 

z bieżnią lekkoatle-
tyczną i zeskokiem do 

skoku w dal otwarto 
w ostatni dzień roku 

szkolnego przy szkole 
w Świętoszówce. To już 

21. boisko otwarte  
w ostatnich latach 

w gminie Jasienica.
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AKTUALNOŚCI

miniatury młodyCH artystów
Jak co roku najlepsze dziecięce i młodzieżowe teatry oraz monodramiści z województwa śląskiego zje-

chali do Buczkowic, by zaprezentować się podczas Miniatur Teatralnych.

Doroczne wydarzenie, od 
16 lat organizowane przez 
Gminny Ośrodek Kultury 
w Buczkowicach, Regionalny 
Ośrodek Kultury w Bielsku-
-Białej i Starostwo Powiatowe 
w Bielsku-Białej, to nic inne-
go, jak wojewódzki przegląd 
krótkich przedstawień i mo-
nodramów dla młodych arty-
stów. Uczestnicy rywalizują 
o specjalną Nagrodę Starosty 
Bielskiego dla najlepszego 
zespołu w powiecie bielskim, 
Grand Prix przeglądu lub jak 
najwyższą lokatę w swojej 
kategorii wiekowej. Miniatury 
Teatralne to jednak nie tylko 
konkursowe zmagania, lecz 
przede wszystkim święto dla 

miłośników teatru. Występom 
towarzyszą warsztaty i kon-
sultacje teatralne pod okiem 
profesjonalnych aktorów.

Na  scen ie  „Soko ln i” 
w Buczkowicach zaprezen-
towało się w tym roku 27 
grup teatralnych oraz 18 mo-
nodramistów, którzy przyje-
chali nie tylko z pobliskich 
miejscowości, ale także ze 
Śląska. Pierwszego dnia 
wystąpili uczniowie szkół 
podstawowych, drugiego ar-
tyści w wieku gimnazjalnym. 
Poszczególne prezentacje 
oceniało jury, w składzie 
którego znaleźli się teatrolog 
i recenzent Ewa Bątkiewicz, 
a także aktorzy z bielskich te-

atrów – Jadwiga Grygierczyk 
i Eugeniusz Jachym. Zgodnie 
poziom oceniono jako wysoki, 
a zarazem wyrównany i zróż-
nicowany pod względem re-
pertuaru.

W kategorii monodramów 
klas I-III 1. miejsce zajęła 
podopieczna GOK w Bucz-
kowicach Kinga Wesołowska. 
W grupie klas IV-VI palmę 
pierwszeństwa otrzymała 
również reprezentantka bucz-
kowickiej placówki Natalia 
Janiszewska. Wśród gimnazja-
listów zwyciężyła Magdale-
na Sędor z Pałacu Młodzieży 
w Katowicach. Spośród przed-
stawień teatralnych najwyżej 
oceniono występy zespołu 

teatralnego „Iskierka” z SP 
nr 37 w Bielsku-Białej, ze-
społu „Entliczek-Pentliczek” 
z SP nr 5 w Ustroniu oraz 
grupę „Bengaku” z Młodzie-
żowego Centrum Aktywności 
Twórczej w Czańcu. Nagrodę 
Starosty Bielskiego zdobyła 
grupa teatralna „Zgrana paka” 
z GOK w Buczkowicach, 
z kolei Grand Prix przeglą-
du pojechało do Węgierskiej 
Górki i  grupy teatralnej 
„Maska” z tamtejszego Pu-
blicznego Gimnazjum im. 
Baczyńskiego. Początkiem 
czerwca wszyscy laureaci za-
prezentowali się widzom raz 
jeszcze na pokonkursowym 
występie. (RaF)

pół setKi KonCertów

Do Kóz, Bielska-Białej, Ja-
worza, Jasienicy, Rudzicy 
i Godziszki zawitała 12. 
edycja Międzynarodowego 
Festiwalu Orkiestr Dętych 
„Złota Trąbka”.

Ważne dla regionu wyda-
rzenie w pierwszy czerwco-
wy weekend ponownie stało 
się popisem artystycznego 
kunsztu wykonawców. Im-
prezę trudno nie uznać za 
wyjątkową, wszak prze-
prowadzono trzy konkursy 
festiwalowe, w tym po raz 
pierwszy Powiatowy Prze-
gląd Orkiestr Dętych, a pół 
setki koncertów można było 
posłuchać w wielu miejsco-
wościach regionu.

Jury XII Międzynaro-
dowego Festiwalu Orkiestr 
Dętych „Złota Trąbka” 
przyznało liczne wyróż-
nienia i nagrody. W prze-
słuchaniach Powiatowego 

Przeglądu Orkiestr Dętych 
w sobotę 6 czerwca najwy-
żej oceniono Młodzieżową 
Orkiestrę Dętą Miejskiego 
Domu Kultury w Czechowi-
cach-Dziedzicach. Kolejne 
miejsca przyznano Blach 
Kapeli z Jasienicy i Mło-
dzieżowej Orkiestrze Dętej 
z Kóz.

Młodzi muzycy z Cze-
chowic-Dziedzic zgarnę-
l i  podczas wydarzenia 
również inne nagrody, m.in. 
za I miejsce w głównej kate-
gorii i Grand Prix przeglądu 
oraz dla najlepszego zespołu 
Bielskiego Oddziału Związ-
ku Chórów i Orkiestr. Wśród 
wyróżnionych znalazł się 
także Niezależny Zespół Mi-
łośników Muzyki z Kóz oraz 
w konkurencji pokrewnych 
formacji instrumentalnych 
niemiecki zespół Spielman-
nszug Komptendorf. (MaN)

Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Kóz należała do wyróżniających się w 
tegorocznym przeglądzie „Złota Trąbka”.

Grand Prix wojewódzkiego przeglądu teatralnego zdobyła grupa „Maska” z Węgierskiej Górki.

Kadry
wiCeprezydent polunimy

Luc yNa KOZień, 
dyrektor bielskiego 
Teatru Lalek „Ba-
nialuka”, została 
wiceprezydentem 
Polunimy – polskiej 
sekcji Międzyna-
rodowego Stowa-
rzyszenia Lalkarzy 
uNiMa. 15 czerwca 
w Łodzi odbyło się 
wa l n e  z e b r a n i e 
Polunimy, podczas 
którego wybrano 
nowe władze stowa-
rzyszenia. Kozień po 
raz kolejny weszła w 
skład zarządu i jed-
nocześnie objęła 

stanowisko wiceprezydenta. Warto przypomnieć, że Ko-
zień od wielu lat pełni także funkcję redaktora naczelnego 
periodyku „Teatr Lalek”, jedynego w Polsce dwujęzycznego 
(polsko-angielskiego) czasopisma poświęconego krytyce, 
teorii i historii teatru lalek. (R)
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11.356 mieszkańców 

liczy gmina Bestwina w szczegól-
nym roku 25-lecia samorządności. 
Jubileusz ten był przez przedstawi-
cieli wszystkich czterech sołectw 
– Bestwiny, Bestwinki, Kaniowa i 
Janowic – obchodzony 27 maja. 
Data nie jest przypadkowa, bo do-
kładnie 25 lat temu gmina stała się 
samodzielną jednostką samorządu 
terytorialnego i ukonstytuowały się 
pierwsze jej władze.
Uroczystość pomyślano jako hap-
pening, podczas którego wszy-
scy tryskali radością, energią i 
dobrym nastrojem. Na boisku 
piłkarskim LKS Bestwina powstała mapa gminy, którą uczestnicy pochodu kolejno 
pokonywali śladem szkół i rad sołeckich. Na pamiątkę jubileuszu w parku zamkowym 
poprzedni wójtowie gminy Bestwina – Antoni Grygierzec, Wiesław Szypuła i Anatol 
Faruga oraz obecny Artur Beniowski – zasadzili dąb szypułkowy. Nie zabrakło okolicz-
nościowego tortu, mieszkańcy gminnych sołectw podziwiali również ciekawą wystawę 
fotograficzną „Gmina wczoraj i dziś”.
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KomiKsy  
w zbioraCH KsiążniCy

Dział Udostępniania Zbiorów dla Doro-
słych gmachu głównego Książnicy Beskidz-
kiej wzbogacił ofertę zbiorów o komiksy. 
Jak informuje Bogdan Kocurek, dyrektor 
Książnicy, czytelnicy mają teraz możliwość 
wypożyczania zeszytów komiksowych, któ-
rych oferta będzie sukcesywnie powiększana 
o najnowsze tytuły.

Na początek biblioteka proponuje pięć 
tomów kultowej serii o Batmanie autorstwa 
Scotta Snydera i Grega Capullo, przygody 
najsłynniejszego brytyjskiego detektywa 
„Sherlock Holmes i Wampiry Londynu”, 
czy też przewrotny komiks „Gigantyczna 
broda, która była złem” – wielokrotnie 
nagradzana filozoficzna przypowieść dla 
dorosłych. – To oczywiście nie koniec do-
stępnych tytułów, o które prosimy pytać 
bibliotekarzy lub przeglądać je w katalogu 
OPAC – zachęca Kocurek.

Jego zdaniem warto przekonać się, że hi-
storia opowiedziana za pomocą rysunków, 
jest równie wartościowa, co tradycyjna 
książka. (R)
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pieniądze  
na współpraCę 
transgraniCzną
Jesienią będzie można 
składać pierwsze wnioski 
na projekty, obejmujące 
rozwój współpracy trans-
granicznej: polsko-cze-
skiej i polsko-słowackiej. 
– Warto się do tego przy-
gotować, bo dobre pomysły 
mogą uzyskać spore dofi-
nansowanie – przekonuje 
I wicewojewoda śląski Mi-
rosław Szemla.

Wicewojewoda Szemla 
działa w komitetach mo-
nitorujących dwóch pro-
gramów na lata 2014-2020 
Interreg V: Czechy-Polska 
i Polska-Słowacja. – Pro-
gramy obejmują współpracę 
regionów wzdłuż całej naszej 
południowej granicy. Dla po-
łudniowej części wojewódz-
twa śląskiego oznacza to, że 
może wykorzystać fundusze 
obu tych programów. Zwró-
ciłem szczególną uwagę, 
aby wśród finansowanych 
dziedzin były takie, które 
najbardziej interesują nasz 
region – wyjaśnia Szemla.

Dodaje, że w porównaniu 
z poprzednimi programami 
na współpracę transgraniczną 
teraz większy nacisk zosta-

nie położony na finansowa-
nie projektów obejmujących 
infrastrukturę drogową 
i wykorzystanie potencja-
łu pogranicza, naturalnego 
i kulturowego. Budowa dróg 
lokalnych, które pozwolą na 
ożywienie ruchu turystycz-
nego, nowe szlaki rowerowe, 
miejsca odpoczynku, place 
zabaw, centra edukacji re-
gionalnej, a także inne roz-
wiązania służące ożywieniu 
ruchu przygranicznego to 
zdaniem wicewojewody 
szczególnie cenne pomysły, 
które mają szansę na dofi-
nansowanie.

Choć w dalszym ciągu 
będą pieniądze także na 
wymianę dzieci i młodzie-
ży oraz współpracę różnego 
rodzaju organizacji i stowa-
rzyszeń po każdej ze stron 
granicy. – Mamy już wy-
pracowane dobre wzorce, 
współpracowali m.in. straża-
cy ochotnicy, czy hodowcy 
gołębi. Przede wszystkim zaś 
nasze Euroregiony, Beskidy 
i Śląsk Cieszyński, mocno 
związane z samorządami 
Podbeskidzia – przypomina 
Szemla. (Łu)

absolutorium 
z reKordem

Starosta Andrzej Płonka wraz z całym zarządem otrzymał od Rady 

Powiatu Bielskiego absolutorium za ubiegły rok, w którym budżet 

sięgnął 118 mln zł – najwięcej w historii powiatu.

Na tak wysoki budżet 
złożyły się przede wszyst-
kim rekordowe wydatki na 
poprawę dróg. Pieniądze 
w dużej mierze zostały 
pozyskane z Narodowego 
Programu Przebudowy Dróg 
Lokalnych (czyli tzw. sche-
tynówek). – Praktycznie 
w każdej gminie powiatu 
bielskiego udało się przebu-
dować jakąś drogę o ponad-
lokalnym znaczeniu – mówi 
starosta Płonka.

Zostało przebudowa-
nych i  wzmocnionych 
kilka mostów, nowa dro-
ga powstała m.in. w Cze-

chowicach-Dziedzicach 
i Kaniowie, stanowiąc 
dojazd do Parku Techno-
logicznego. Przebudowa-
ne zostały również drogi 
m.in. w Mazańcowicach, 
Kozach między rondami, 
w Wilkowicach droga na 
Huciska (I odcinek), ul. 
Krakowska w Bestwinie, 
powstały chodniki na dro-
dze z Jasienicy do Rudzicy, 
także rondo w Ligocie.

Inwestycje, głównie 
d rogowe ,  poch łonę ły 
w ub. roku ponad 43 mln 
zł z budżetu Powiatu Biel-
skiego. Starosta Płonka 

podkreśla, że udało się 
za te pieniądze tak dużo 
zrobić, ponieważ każdy 
projekt współfinansowały 
też władze gmin. – Dzię-
ki tak dobrej współpracy 
z gminami stan najważ-
niejszych dróg w naszym 
regionie systematycznie się 
poprawia. Co istotne, dro-
gi stają się coraz bardziej 
bezpieczne, przede wszyst-
kim dzięki budowie chod-
ników. Przygotowujemy 
razem z gminami kolejne 
wspólne projekty przebu-
dowy ponadlokalnych dróg 
– wyjaśnia. (Łu)

strażaCy  
na łodziaCH

Drużyna Ochotniczej Straży 
Pożarnej Kaniów wywalczyła 
czołowe miejsca na IX Mi-
strzostwach Polski Strażaków 
Ochotników w Ratownictwie 
Wodnym i Powodziowym 
w Sierakowie Wielkopolskim 
nad Jeziorem Jaroszewskim.

Na zawody, które odbyły 
się w przedostatni weekend 
czerwca, zjechało 49 drużyn, 
czyli blisko 200 strażaków 
ratowników. Walczyli oni 
w siedmiu konkurencjach 
o medale i Puchar Prezesa Za-
rządu Głównego ZOSP RP.

Druhowie z OSP Kaniów 
dwukrotnie stanęli na po-
dium. Zdobyli tytuł mistrza 
Polski w podejmowaniu za-
grożonego przez powódź przy 
użyciu łodzi motorowej kl.2 
(moc silnika od 50 KM) oraz 
tytuł wicemistrza Polski w ma-
newrowaniu łodzią motorową 
– slalom w kl. łodzi powyżej 
50 KM. W skład zwycięskiej 
drużyny OSP Kaniów weszli 
Jarosław Bieroński, Sławo-
mir Bieroński, Mariusz Sosz-
ka oraz Marcin Kraus, na co 
dzień związany z zaprzyjaźnio-
ną sąsiednią OSP Bestwinka. 
Kierownikiem drużyny był 
doświadczony Jacek Gruszka.

Mistrzostwa, w których 
uczestniczą załogi OSP, spe-
cjalizujące się w ratownictwie 
wodnym i powodziowym, są 
idealną okazją do sprawdze-
nia umiejętności strażaków-
-ratowników, jak również 
i formą bardzo intensywnego 
treningu. (PP)

ćwiCzenia 
oCHotniKów

Szesnaście jednostek stra-
ży pożarnej, w tym piętnaście 
ochotniczych straży pożarnych 
z regionu, ćwiczyło w czwar-
tek 18 czerwca gaszenie po-
żaru w młodniku na terenie 
Leśnictwa Lipnik.

Były to coroczne ćwiczenia 
doskonaląco-szkoleniowe dla 
Kompanii Gaśniczej OSP nr 
2 Śląskiej Brygady Odwodo-
wej, w skład której wchodzą 
właśnie jednostki ochotniczych 
straży pożarnych na Podbeski-
dziu. Przebieg ćwiczeń obser-
wowali m.in. przedstawiciele 
służb współdziałających, le-
śnicy, policja, a także wydzia-
ły zarządzania kryzysowego 
Urzędu Miejskiego w Biel-
sku-Białej oraz Starostwa Po-
wiatowego. Podsumowania 
ćwiczeń dokonano na terenie 
OSP Lipnik. Podziękowano 
druhom za profesjonalizm 
i dobre przygotowanie do pro-
wadzenia działań na wypadek 
realnego zagrożenia. (PP)

pCHli targ z faCebooKa
Targ staroci w jaworzań-
skim amfiteatrze zrodził 
się z pomysłu grupki za-
paleńców, którzy niewiel-
kim kosztem, za to dużym 
nakładem własnej pracy, 
zorganizowali to przedsię-
wzięcie, angażując do niego 
władze gminy.

Z wójtem Jaworza Ra-
dosławem Ostałkiewiczem 
poprzez profil na Facebooku 
skontaktował się mieszkaniec 
Jaworza Jerzy Partyka. – Już 
wcześniej wymienialiśmy 
opinie, teraz zapytał w imie-
niu grupy osób, czy Gmina 
pomogłaby w zorganizowa-

niu czegoś w rodzaju Pchlego 
Targu. Oczywiście, poparłem 
tę inicjatywę, spotkaliśmy się 
i ustaliliśmy szczegóły – wy-
jaśnia wójt Ostałkiewicz.

Na targ została wybrana 
widownia amfiteatru, gdzie 
w sobotę 27 czerwca moż-
na było rozłożyć rzeczy do 
sprzedaży czy wymiany. 
Frekwencja dopisała, bo po 
Jaworzu szybko rozniosła 
się wieść, iż na targu zaopa-
trzyć można się niemal we 
wszystko – od ubrań i innych 
elementów garderoby po-
cząwszy, poprzez akcesoria 
codziennej użyteczności, aż 

po zabytkowe lampy, naczy-
nia, czy sprzęty. Organizato-
rzy sami zadbali o porządek 
i posprzątali po imprezie. 
Gmina zajęła się rozpropa-
gowaniem przedsięwzięcia 
i wyznaczyła osobę, która 
odpowiadała za techniczną 
stronę przedsięwzięcia.

Pchli Targ ma w swoim za-
myśle z jednej strony umożli-
wić pozbycie się cennych, ale 
niepotrzebnych staroci, z dru-
giej także integrację lokalnej 
społeczności. To bowiem 
świetna okazja do pokazania 
swoich różnorakich kolekcji, 
a także porozmawiania o nich 

z innymi pasjonatami. Zostało 
wyznaczone także miejsce dla 
młodzieży, która wystawiła 

swoje komiksy, przeczytane 
już książki, gry komputero-
we. (R)

Pchli Targ w Jaworzu wzbudził spore zainteresowanie mieszkańców, 
którzy chętnie nabywali, jak i dzielili się posiadanymi starociami.

Jedną z przebudowanych w ubiegłym roku dróg jest ulica w Mazańcowicach.
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381milionów euro
przeznaczyła Unia Europejska na współpracę transgraniczną 
w ramach dwóch programów na lata 2014-2020 Interreg V: 
Czechy-Polska i Polska-Słowacja. Pierwszy z nich pochłonie 226 
mln euro, a mikroprojekty będą mogły być finansowane w wy-
sokości od 20 tys. do 60 tys. euro. Na współpracę ze Słowacją 
przeznaczone zostało 155 mln euro, mikroprojekty otrzymają 
dofinansowanie od 2 tys. do 50 tys. euro.
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podwójne święto w bestwinie
Drugi weekend czerwca był wyjątkowy dla całej społeczności w gminie Bestwinie. Przez dwa dni trwało Święto Gminy, a swój jubileusz 45-lecia obchodził 

Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Bestwina”.

Gminne świętowanie od-
było się tu już po raz 16. Bez-
sprzecznie najważniejszym 
punktem tegorocznego wyda-
rzenia był okazały jubileusz 
45-lecia Regionalnego Zespo-
łu Pieśni i Tańca „Bestwina”. 
Wójt gminy Artur Beniowski, 
wspólnie z wicestarostą biel-
skim Grzegorzem Szetyńskim 
i przewodniczącym Rady 
Gminy Jerzym Stanclikiem, 
wręczył podziękowania za-
służonym członkom zespołu, 
z założycielem Andrzejem 
Żaczkiem i obecnym preze-
sem Ireneuszem Stanclikiem 
na czele.

Uhonorowano także oso-
by odpowiedzialne za kształt 
artystyczny działalności ze-
społu z Bestwiny. – Rola na-
szego zespołu jest w gminnej 
społeczności niezwykle istot-
na – mówi wójt Bestwiny. 
– Dziś niekoniecznie mu-
simy sięgać do materiałów 
historycznych dotyczących 
gminy. Bo nasi artyści, po-
przez swoje zaangażowanie 
i pasję, bogatą tradycję wraz 

z unikalną kulturą, potrafią 
w bardzo uniwersalny sposób 
to zaprezentować – dodaje.

Doniosłość jubileuszu 
podkreśliła obecność licznej 
rzeszy mieszkańców wszyst-
kich sołectw gminy. Dopisała 
również pogoda. Prócz „ju-
bilatki”, zarówno dzieci, jak 
i dorosłych, wysoki poziom ar-
tystyczny zaprezentowały takie 
kapele, jak Regionalny Zespół 
„Kliszczacy” z Tokarni, czy 
Regionalny Zespół „Dolina 
Popradu” z Piwnicznej-Zdro-
ju. Publiczność podziwiała 
ponadto Mirka Szołtyska wraz 
ze swoim „Wesołym Trio”, 
prezentującym wiele śląskich 
szlagierów. Zagrał także zespół 
„Puls”. Z kolei salwę honoro-
wą z zabytkowej broni oddała 
delegacja z Republiki Czeskiej 
– członkowie zespołu „Troják” 
z Valašskiej Bystřicy.

Imprezie towarzyszył sze-
reg atrakcji pod nazwą „Przy-
jazna ekonomia społeczna”, 
m.in. warsztaty ogrodnicze 
i ceramiczne oraz przestrzeń 
sportowa. O zainteresowanie 

najmłodszych zadbali członko-
wie Stowarzyszenia Pomocy 
Dzieciom, Młodzieży i Ro-

dzinom „Z Sercem na Dłoni”, 
ciekawe zabawy zaoferowało 
stoisko jednego z głównych 

sponsorów Święta Gminy Be-
stwina –„Gaz-System S.A.”. 
Odbyła się ponadto kwesta na 

rzecz zakupu windy domowej 
dla 17-letniego Kacpra Banasia 
z Bestwiny. (MaN)

WYDARZENIA
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wysoKie noty szKół gminy porąbKa
Tegoroczne sprawdziany 
szóstoklasistów potwierdzi-
ły wysoki poziom nauczania 
we wszystkich szkołach pod-
stawowych gminy Porąbka. 
Znakomicie wypadły też trzy 
z czterech tutejszych gimna-
zjów.

Zarówno z języka pol-
skiego, jak i matematyki 
podstawówki z Porąbki zdo-
były największą średnią wśród 
szkół w powiecie bielskim. 
Oceniony przez komisję eg-
zaminacyjną w Jaworznie 
sprawdzian szóstoklasistów 
dał też szkołom z gminy Po-
rąbka piąte miejsce z języka 
angielskiego. Z kolei trzy gim-
nazja – w Porąbce, Bujakowie 
i Kobiernicach – podczas koń-
cowych egzaminów osiągnęły 
średnią wyższą od krajowej.

– Cieszymy się z tych wy-
ników, bo potwierdzają, że 
warto dbać o jakość nauczania 
w szkołach – mówi wójt Po-
rąbki Czesław Bułka. Poziom 
nauczania gminnej oświaty 
jest stale monitorowany, m.in. 
poprzez przeprowadzone ze-
wnętrzne audyty. Dzięki temu 
na bieżąco można korygować 
kształcenie młodych mieszkań-
ców gminy.

Co roku, jak większość 
samorządów, władze gmi-
ny Porąbka sporo dokładają 
z własnej kasy do otrzymy-
wanych z budżetu państwa 
kwot na szkolnictwo. Wójt 
wyjaśnia,  że te wydatki 
to m.in. dzielenie klas na 
mniejsze grupy języko-
we, co sprzyja skutecznej 
nauce. – Staramy się, aby 
szkoły utrzymywały wysoki 
poziom i stopniowo go pod-
nosiły. Dlatego też, mimo 
niżu demograficznego, uni-
kamy zwolnień wśród ka-
dry nauczycielskiej. Dzięki 
temu nauczanie w naszych 
placówkach oświatowych 

zyskuje stabilny charakter – 
dodaje wójt.

Z roku na rok poprawia się 
również stan techniczny szkół 
i ich wyposażenie, bowiem wa-
runki, w jakich uczy się mło-
dzież, również mają wpływ na 
jakość nauczania. W tym roku 
termomodernizację przejdzie 
szkoła w Kozubniku. – Po-
została nam do przebudowy 
szkoła w Porąbce, ale na razie, 
z powodu braku pieniędzy, nasz 
gotowy projekt musimy odło-
żyć. W czasie wakacji uda nam 
się jednak dokonać wymiany 
stropów w tej szkole – wyja-
śnia Paweł Zemanek, wicewójt 
Porąbki. (Ł)

modelarze z mnóstwem nagród
Sześć medalowych miejsc 
to plon udziału modelarzy 
z Mazańcowic w XVIII 
Ogólnopolskim Konkursie 
Modeli Kartonowych i Pla-
stikowych, jaki odbył się 
niedawno w Radomiu.

Modelarze z Koła Mode-
larskiego „Ikar”, działającego 
przy filii w Mazańcowicach 
Gminnego Ośrodka Kultury 
w Jasienicy, potrafią wykony-
wać różnorodne i okazałe mo-
dele z kartonu oraz plastiku. 
Często są za nie nagradzani, 
czego najlepszym przykładem 
była ogólnopolska wystawa 
w Radomiu. Wzięło w niej 
udział 90 zawodników z 10 

klubów z Polski i Litwy, któ-
rzy zaprezentowali 223 mo-
dele.

Aż sześć lokat na podium 
przypadło modelarzom z Koła 
Modelarskiego „Ikar”. Tade-
usz Duda zdobył najwyższe 
z miejsc za wykonanie Ko-
ścioła Mariackiego w Kra-
kowie, drugie za śmigłowiec 
Mi-1, a trzecie za samolot 
PZL-37B „Łoś”. Dariusza 
Furtaka wyróżniono drugą 
z nagród za czołg T-34/76, 
podobnie jak Witolda Szen-
dzielarza za okręt podwodny 
U-Boot U-47 i Wojciecha 
Szendzielarza za polski samo-
lot odrzutowy TS-11 „Iskra”. 

Czołowe miejsca zajęli po-
nadto: Michał Wojnar (Volks-
wagen Bus – 2. lokata i czołg 
Panzer IV –  3. lokata). Mi-
rosława Krulika sklasyfiko-
wano na najniższym stopniu 
podium za model wyrzutni 
rakiet SCUD. Duda i Fur-
tak zapracowali dodatkowo 
na nagrody specjalne, a całe 
Koło „Ikar” zespołowo zajęło 
czwarte miejsce.

Na tych samym zawo-
dach pokazali się również 
modelarze z Domu Kultu-
ry w Wapienicy. Gabrysia 
Wróbel zdobyła pierwsze 
miejsce za polski samolot od-
rzutowy TS-11 „Iskra” oraz 

wyróżnienie za 
samochód Tar-
pan Honker, 
a Franciszek 
Ś l u s a r c z y k 
drugie miejsce 
za parowóz Tkt 
77 oraz trzecie 
za polski samo-
lot odrzutowy 
TS-11 „Iskra”. 
Otrzymał także 
wyróżnienie za 
samochód Star 
A-28. (MaN)
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smaKowite spotKania 
z tradyCją

W amfiteatrze w Wiśle odbył się VI Wojewódzki Przegląd Zespołów Regionalnych Kół Gospodyń 

Wiejskich. Wydarzenie w ramach kulturalnej imprezy pod hasłem „Regionalne Spotkania z Tradycją”, 

połączone było z prezentacją rękodzieła ludowego oraz tradycyjnych potraw.

Zachowanie unikalności 
kulturowej wsi, a także ochro-
na i promocja tradycji oraz 
dziedzictwa poprzez zaprezen-
towanie tradycyjnych pieśni, 
gwary, strojów regionalnych, 
obrzędów zielonoświątko-
wych, potraw i rękodzie-
ła związanych z terenami 
wiejskimi – takie założenia 
główne przyświecały organi-
zatorom przedsięwzięcia.

Do samego konkursu w ra-
mach przeglądu wojewódzkie-
go zgłosiło się 45 zespołów 
z województwa śląskiego i ma-
łopolskiego, reprezentujących 
9 powiatów i 20 gmin. Daje to 
imponującą liczbę ponad ty-
siąca osób, przedstawiających 
folklor cieszyński, śląski, ży-
wiecki, krakowski, laski, czę-
stochowski i inne.

Zespoły zachwycały regio-
nalnymi strojami ludowymi, 
bogactwem repertuaru, pre-
zentowanego najczęściej przy 
akompaniamencie ludowych 
kapel, oraz niepowtarzalnym 
entuzjazmem. Szczególny za-
chwyt i aplauz publiczności 
wzbudziły występy zespołów 
„Echo” z Hecznarowic, „Same 

swoje” z Przeciszowa, „Ku-
moski ze Siedliska” w gminie 
Stryszawa, „Jasieniczanka”, 
„Jaworze”, czy „Strumień”. 
Podczas wspólnego biesiado-
wania nie zabrakło obrzędów 
zielonoświątkowych i nawią-
zania do góralskich tradycji. 
Uhonorowano ponadto Wła-
dysława Wróblewskiego, zna-
nego instruktora muzycznego 
aż ośmiu zespołów KGW.

Impreza w Wiśle była 
także okazją do zaprezento-

wania rękodzieła ludowego 
oraz tradycyjnych potraw, 
przygotowanych przez panie 
z KGW. Goście skosztowali 
m.in. cieszyńskich kołoczy, 
góralskiej kwaśnicy, pie-
rogów z mięsem i kapustą, 
chleba ze smalcem, czy mio-
du z moiczków. Amatorzy rę-
kodzieła ludowego podziwiali 
przepiękne koronki, serwetki, 
kwiaty robione na szydełku 
i z papieru, biżuterię, czy 
wyroby stworzone techniką 

decoupage. Przeglądowi to-
warzyszyły stoiska promo-
cyjno-informacyjne instytucji 
związanych z rolnictwem 
i obszarami wiejskimi.

Organizatorami „Regio-
nalnych Spotkań z Tradycją” 
byli: Rejonowy Związek Rol-
ników, Kółek i Organizacji 
Rolniczych w Bielsku-Białej, 
Wiślańskie Centrum Kultury, 
Miasto Wisła, Powiat Cieszyń-
ski oraz Zarząd Powiatowy 
PSL w Cieszynie. (ReD)

nowe boisKo w świętoszówCe
To już 21. boisko, jakie 

w ostatnich latach zbudo-
wano w gminie Jasienica. 
Przy szkole w Świętoszówce 
w ostatni dzień roku szkol-
nego 2014/2015 oddano do 
użytku nowoczesne boisko 
wielofunkcyjne wraz z bież-
nią lekkoatletyczną i zesko-
kiem skoku w dal.

Boisko ma poliuretano-
wą nawierzchnię, jego płyta 
mierzy 42 metrów długości, 
22 szerokości, co zupeł-
nie wystarczy, aby dwie 
klasy mogły obok siebie 
rozgrywać mecze koszy-
kówki. Oprócz tego moż-
na tu grać w piłkę ręczną, 
a po ustawieniu słupków 
i rozciągnięciu siatki także 
w siatkówkę. Całość jest 
ogrodzona, nie ma obaw, że 
piłka zbłądzi na okna znaj-
dującej się obok szkoły lub 
sali gimnastycznej, która też 
w ostatnich latach powstała 
przy placówce w Święto-
szówce. Z drugiej strony 
nowego boiska jest bieżnia 
lekkoatletyczna długości 

60 m, a na jej przedłużeniu 
piaskownica do skoku w dal. 
Całość kosztowała ponad 
470 tys. zł, z czego 100 tys. 
pochodzi z Funduszu Roz-
woju Kultury Fizycznej, 
reszta z budżetu gminy.

– W ostatnich latach wy-
budowaliśmy osiem sal gim-
nastycznych i już 21 boisk. 
Przykładamy bowiem wiel-
ką wagę do prawidłowego 
rozwoju młodego pokole-
nia, zarówno pod względem 
zdobywanej wiedzy, jak 
i kultury fizycznej – mówi 
wójt gminy Jasienica Janusz 
Pierzyna, przypominając, że 
w czerwcu minęła 10. rocz-
nica wybudowania dużej 
hali sportowej przy szkole 
w Jasienicy. Sale sportowe 
i boiska, najczęściej budo-
wane przy szkołach, szybko 
stają się w sołectwach cen-
trami rekreacyjno-sportowy-
mi, nie tylko w czasie zajęć 
WF-u. Do późnych godzin 
wieczornych również star-
sza młodzież i dorośli mają 
dostęp do tych obiektów. (Ł)

Panie z Kół Gospodyń Wiejskich pokazały, jak istotne znaczenie ma kultywowanie regionalnych tradycji.
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laKier pod lupę
Pełną likwidację szkód 
komunikacyjnych i kom-
pleksowe usługi blachar-
sko-lakiernicze świadczy 
serwis Renault „Mador-Ga-
docha” z Jaworza. Każdy 
kierowca może nie tylko na-
prawić tu swój samochód, 
ale również skonsultować 
z fachowcami ewentual-
ny zakup.

Wielu kierowców naby-
wa dziś niekoniecznie te 
samochody, które dostępne 
są w autoryzowanych sa-
lonach. Często korzystają 
oni z usług komisów samo-
chodowych, oferujących 
szeroką gamę pojazdów 
używanych. Przy ich zaku-
pie należy zachować dale-
ko idącą ostrożność. „Pod 
lupę” warto wziąć zwłasz-
cza  wszys tk ie  kwes t i e 
związane z prawidłowym 

funkcjonowaniem samo-
chodu. Nie bez znaczenia 
są równocześnie aspekty 
bardziej wizualne, choć rzu-
tujące na stan auta. Warto 
je sprawdzić przed dokona-
niem zakupu, co potwier-
dzają fachowcy.

– W naszym serwisie 
przeprowadzamy dokładne 
badania powłoki lakierniczej 
z wykorzystaniem specjali-
stycznego sprzętu. Czasa-
mi jednak wady lakieru są 
widoczne „gołym okiem” 
i można do nich dotrzeć krok 
po kroku. Ale tu ogromne 
znaczenie odgrywa doświad-
czenie osoby sprawdzającej 
samochód. Dla człowieka 
mniej obeznanego z tematem 
jest to bardzo trudne – prze-
konuje Ireneusz Szypuła, 
kierownik działu likwida-
cji szkód komunikacyjnych 
i napraw blacharsko-lakier-

niczych w Renault przy uli-
cy Bielskiej 551 w Jaworzu.

We wspomnianym dzia-
le serwisu pracuje 10 osób, 
włącznie z diagnostami. Kie-
rowca, którego samochód 
uległ szkodzie, może swój 
pojazd oddać pod opiekę 
fachowców. – Cały proces 
związany z naprawą odbywa 
się wówczas za pośrednic-
twem serwisu, który kontak-
tuje się z ubezpieczycielem 
i dopełnia wszelkich formal-
ności – mówi kierownik dzia-
łu. – Po wykonanej naprawie 
szkody, która obejmuje u nas 
również usługi blacharsko-la-
kiernicze, możliwe jest prze-
badanie samochodu w naszej 
stacji kontroli pojazdów – 
dodaje Ireneusz Szypuła.

Co ciekawe, i chyba każ-
demu kierowcy nieobce, 
od odpowiednich wykonań 
często najdrobniejszych 

elementów, nie wspomina-
jąc już o pełnej sprawności 
pojazdu, zależy zadowole-
nie klienta. – Dbamy o sa-
tysfakcję naszych klientów. 

To podstawowa sprawa, bo 
każdy zostawiając u nas 
swój samochód ma nadzie-
ję, iż jego stan po naprawie 
zagwarantuje pełne bezpie-

czeństwo i komfort – podsu-
mowuje kierownik Szypuła 
z jaworzańskiego Renault 
„Mador-Gadocha”. (RaF)
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Duże, małe i takie ledwo widoczne – pokazy 

możliwości przeróżnych statków powietrznych 

przyciągnęły w ostatni weekend czerwca ogromne 

tłumy do Parku Lotniczego na granicy Czecho-

wic-Dziedzic i Kaniowa w gminie Bestwina. Od-

były się tu Targi Lotnicze i Nowoczesnej Techniki 

„Feniksy 2015”.

Organizatorzy oceniają, że 
przez dwa otwarte dni wystawę 
odwiedziło łącznie ok. 20 tys. 
osób. Główną atrakcją były 
oczywiście pokazy lotnicze, 
zarówno samolotów, śmi-
głowców, jak i mniejszych, 
bezzałogowych jednostek, 
kierowanych z ziemi przez wy-
szkolonych operatorów. Wiel-
ką ciekawość wzbudzały także 
statki powietrzne, wystawione 
do oglądania w hangarach Par-
ku Lotniczego. Łącznie zostało 
zaprezentowanych 35 obiek-
tów lotniczych, do tego należy 
doliczyć kilkanaście różnego 
rodzaju dronów, a więc jedno-
stek bezzałogowych.

Wystawa przyciągnęła rów-
nież miłośników samochodów, 
bowiem i ta branża z ok. 30 
pojazdami zaprezentowała 
się podczas imprezy. Dla go-
ści przygotowano także inne 
atrakcje, zorganizowane przez 
MOSiR i MDK z Czechowic-
-Dziedzic konkursy z nagroda-
mi oraz koncerty, m.in. grupy 
Brathanki i miejscowych ze-
społów artystycznych.

Łączn ie  w  wys t awie 
wzięło udział blisko 80 firm, 
przede wszystkim związanych 
z lotnictwem, motoryzacją, ale 
i nowoczesnymi technologia-
mi, bo i taki zakres obejmowa-
ły targi. Wystawie towarzyszył 
konkurs, w którym rozdano 
Feniksy. – Targi w głównej 

mierze były skierowane do 
biznesu, dlatego oceniana 
była przede wszystkim przy-
datność dla przedsiębiorców – 
wyjaśnia Bogusław Holeksa, 
prokurent Bielskiego Parku 
Technologicznego Lotnictwa, 
Przedsiębiorczości i Innowa-
cji. W kategorii motoryzacji 
główną nagrodę przyznano 
wszechstronnemu SUV-owi 
volvo cx 90, zaś Feniks za 
innowację został w Parku, 
trafił bowiem do tutejszej fir-
my Drony.pl, która produkuje 
wielofunkcyjne bezzałogowe 
urządzenia latające.

Z kolei główny Feniks, dla 
branży lotniczej, przyznany 
został amerykańskiemu sa-
molotowi dyspozycyjnemu 
marki Cirrus SF50. – W kolej-
nych edycjach powinna chyba 
pojawić się także kategoria 
samolotów ultralekkich. Na-
szym zadaniem jest bowiem 
szerzenie idei powszechnego 
lotnictwa, a samoloty tego 
typu pozwalają na szybką 
i stosunkowo tanią naukę 
pilotów. Podczas targów zo-
stało zaprezentowanych aż 
osiem jednostek tego typu – 
mówi Holeksa.

Parkowi Lotniczemu w zor-
ganizowaniu targów towarzy-
szyły Śląski Klaster Lotniczy, 
Bielskie Starostwo Powiatowe 
oraz gminy Bestwina i Czecho-
wice-Dziedzice. (Łu)

dobre podsumowanie
andrzej płonKa,  
starosta  
powiatu bielsKiego

Pierwsze targi lotnicze „Feniksy 
2015”, zorganizowane przez Park 
Technologiczny na granicy Kaniowa 
w gminie Bestwina i czechowic-
-Dziedzic, podsumowują ważny etap 
w rozwoju całego naszego regionu. 
Jeszcze osiem lat temu w tym miejscu 
był zdegradowany teren pokopalnia-

nych nieużytków. Od tego czasu powstało lotnisko i towarzyszący mu 
kompleks Parku Technologicznego, zaś w sąsiedztwie nowoczesna 
instytucja badawcza technologii lotniczych. Park jako instytucja wspiera 
rozwój nowych technologii, przede wszystkim lotniczych. ale nie tylko, 
także branży nowoczesnych kompozytów. To już nie tylko zarządzanie 
fragmentem uzbrojonego terenu, to także proponowanie funduszy na 
powstawanie firm.
Targi lotnicze pokazały, co do tej pory zostało zrobione, cały dorobek 
tego miejsca. i liczę, że pomogą również nawiązać szeroką współpracę 
z innymi tego typu projektami i przedsiębiorstwami z całego świata, 
pozwalając na transfer nowoczesnych technologii do naszego regionu.
To miejsce ciągle się rozwija, co pozwoli samorządom obu gmin na 
wykorzystanie możliwości kolejnych terenów, znajdujących się w 
sąsiedztwie. Wraz z kopalnią Silesia, gminą czechowice-Dziedzice i 
inwestorami zbudowaliśmy kosztem 3,5 mln zł drogę dojazdową, która 
w najbliższych latach będzie przedłużona. uchroni to mieszkańców tych 
okolic od uciążliwego ruchu ciężarówek, a przedsiębiorstwa będą miały 
możliwość dogodnego transportu swoich towarów.
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i inne atraKCje
miejsCe dla iniCjatywy

marian błaCHut,  
burmistrz  
CzeCHowiC-dziedziC

Gmina czechowice-Dziedzice znana 
jest z przedsiębiorczych ludzi. To 
właśnie ich działalność przyczynia 
się do rozwoju miasta i gminy, dzięki 
wpływom podatkowym i tworzeniu 
miejsc pracy. Od wielu też lat władze 
czechowic-Dziedzic wspierają działal-
ność gospodarczą, tworząc sprzyjający 

klimat do inwestowania i rozwoju przedsiębiorczości.
Działalność Parku Techniki Lotniczej to jedno z tych wydarzeń, które 
wpisują się w działania samorządu czechowic-Dziedzic, polegające na 
wspólnym ze Starostwem Powiatowym i Gminą Bestwina wspieraniu 
przedsiębiorczości na tym obszarze. To nie przypadek, że Park powstał 
właśnie w tym miejscu, na terenach przez dziesięciolecia wykorzysty-
wanych przez kopalnię Silesia, na jej „zapleczu”, a więc w sąsiedztwie 
całej infrastruktury miejskiej. Był to wprawdzie teren zdegradowany, 
ale dzięki inwestycjom, poczynionym także za pieniądze z gminnego 
budżetu, został włączony w tkankę gospodarczą naszego miasta, Gminy 
Bestwina i Powiatu Bielskiego.
Powstanie nowoczesnej infrastruktury związanej z Parkiem Technologii 
Lotniczych, zarówno drogowej, jak i badawczej sprawia, że ta część 
czechowic-Dziedzic staje się atrakcyjna dla inwestorów. Zwłaszcza 
tych związanych z nowoczesnymi i innowacyjnymi technologiami. Dla 
naszej gminy to też okazja, aby wykorzystać te sprzyjające okoliczności 
i przygotować kolejne tereny inwestycyjne w najbliższym sąsiedztwie, 
w celu zagospodarowania tego rejonu.

tereny do reKultywaCji
artur beniowsKi, 
wójt gminy bestwina

Park Technologiczny i lotnisko bardzo 
ożywiły tę część naszej gminy, spra-
wiły też, że teren w tym rejonie stał 
się łatwo dostępny. Dlatego cieszymy 
się i wspieramy wszystkie inicjatywy, 
służące promocji i rozwojowi tego 
miejsca, a czymś takim niewątpliwie 
są Feniksy.
Od strony sąsiednich czechowic-Dzie-

dzic powstał odpowiedni dojazd do Parku, plany przewidują, że ulica 
będzie prowadzić dalej, aż do drogi krajowej nr 1. Dzięki temu te re-
jony obu naszych gmin staną się łatwo dostępne, co z kolei umożliwi 
gospodarcze wykorzystanie kolejnych terenów w tej części regionu.
Jako gmina Bestwina mamy plany związane z sąsiedztwem Parku, 
wpisujące się w jego działalność, a więc wspieranie inwestycji nowocze-
snych technologii. Park i lotnisko powstały na nieużytkach pokopalnia-
nych. Duży teren leżący obok w dalszym ciągu pozostaje zdegradowany 
i dopiero rekultywacja pozwoli na stworzenie w tym miejscu dogodnych 
warunków dla inwestowania. W tym rejonie leży ok. 30 hektarów, 
które we współpracy ze Starostwem Powiatowym oraz inwestorami 
zamierzamy przygotować dla biznesu. Dużo pod tym względem ułatwi 
zbudowanie mostu na Białce.
czeka nas dużo pracy, bo aby powstały projekty, umożliwiające rekul-
tywację, najpierw należy zmienić plan zagospodarowania przestrzen-
nego. chcemy z tym uporać się jeszcze w i kwartale przyszłego roku.
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GMINA JASIENICA

pierwsza strefa  
nisKoemisyjna otwarta

Ponad dwustu gości uczestniczyło w uroczystym otwarciu pierwszej w Polsce Niskoemisyjnej Strefy Ekonomicznej w Jasienicy. A kilka godzin przed 

uroczystością już sprzedana została pierwsza działka. – Dzięki temu naszą gminę czeka intensywny rozwój – cieszy się wójt Janusz Pierzyna.

Podczas uroczystości 
otwarcia jasienickiej Ni-
skoemisyjnej Strefy Ekono-
micznej podpisano uroczysty 
Akt erekcyjny, który został 
wmurowany w pamiątko-
wy kamień. Na pamiątkę 
tego wydarzenia zasadzono 
również trzy dęby. Na za-
kończenie pierwszej czę-
ści uroczystości dokonano 
formalnego otwarcia Strefy 
Niskoemisyjnej przecina-
jąc wstęgę. W ceremonii 
wójtowi Januszowi Pierzy-
nie towarzyszyli Tadeusz 
Oleksy, dyrektor biura prof. 
Jerzego Buzka, który nie 
mógł osobiście wziąć udział 
w otwarciu, Tadeusz Dono-
cik, prezes Regionalnej Izby 
Gospodarczej w Katowicach, 
a w latach 1998-2001 Wice-
minister Gospodarki, senator 
Adam Zdziebło, Wicemini-
ster Rozwoju Regionalnego 
oraz Infrastruktury i Rozwo-
ju w latach 2009-2014, poseł 
Stanisław Szwed, Małgorzata 
Skucha, Prezes Narodowego 
Funduszu Ochrony Środo-

wiska i Gospodarki Wod-
nej w Warszawie, Mirosław 
Szemla, I Wicewojewoda 
Śląski, oraz Jan Batelt, Prze-
wodniczący Rady Gminy Ja-
sienica.

Drugą częścią uroczystości 
była konferencja w komplek-
sie Drzewiarza. Wójt Pierzy-
na przedstawił, obejmującą 
blisko dekadę, historię Jasie-
nickiej Strefy Ekonomicznej. 

Odczytano również pismo 
gratulacyjne od Elżbiety Bień-
kowskiej, Komisarz ds. Rynku 
Wewnętrznego i Usług Unii 
Europejskiej i Wicepremier 
RP w latach 2013-2014, oraz 

odtworzono nagranie prof. Je-
rzego Buzka. Oboje wspierali 
działania wójta Pierzyny pod-
czas budowy Strefy Niskoemi-
syjnej. Komisarz Bieńkowska 
przekazała okazały puchar 

dla wójta, który również od-
wdzięczył się pucharami dla 
niej i prof. Buzka. Głos zabrała 
również wicekonsul Niemiec 
Christiane Botschen, która 
poza gratulacjami dla twór-
ców Strefy wyraziła nadzieję 
na współpracę gospodarczą.

Strefa Ekonomiczna to 
ponad 70 hektarów w pełni 
uzbrojonego gruntu w gminie 
Jasienica. Już pierwszego dnia 
– jeszcze przez rozpoczęciem 
uroczystości otwarcia – odbył 
się przetarg na zbycie pierw-
szej działki. Za 3,2 mln zł 
działkę o powierzchni 2,5 hek-
tara kupiła firma CMB, która 
wybuduje tu halę produkcyjną. 
Wójt Pierzyna podkreśla, że in-
westorzy w Strefie przyniosą 
gminnemu budżetowi wpły-
wy z podatków, ale przede 
wszystkim utworzą miejsca 
pracy. – Liczymy, że w ciągu 
dwóch-trzech lat powstanie tu 
około tysiąca nowych stano-
wisk. W ten sposób inwesty-
cja przyczyni się do wzrostu 
gospodarczego całego regio-
nu – mówi wójt Pierzyna. (Łu)
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GMINA KOZY

spółdzielnia z usługami  
dla mieszKańCów
Spółdzielnia Socjalna 
„Kino Marzenie” w Kozach 
rozpoczęła kilka tygodni 
temu realizację nowych 
usług. Bezpośrednio objęci 
są nimi mieszkańcy gminy.

Końcem ub. roku koziań-
ska Spółdzielnia zrealizowa-
ła projekt pod nazwą „Kino 
Marzenie”, którego celem był 
wzrost aktywności osób star-
szych oraz zachęta do działa-
nia skierowana do młodzieży. 
W ramach międzypokolenio-
wej integracji powstał film, 
który odnosi się do historii 
i wydarzeń w Kozach, wi-
dzianych oczami mieszkań-
ców gminy.

Spółdzielnia Socjalna 
„Kino Marzenie” z myślą 
o mieszkańcach cały czas 
rozwija zakres swojej dzia-
łalności. Prócz usług zwią-
zanych z transportem do 3,5 
tony i wynajmem sprzętu na-
głośnieniowego, od kwietnia 
bieżącego roku rozpoczęła 
realizację usług ogrodniczo-
-porządkowych. W tym celu 
zakupiony został nowoczesny, 
profesjonalny sprzęt ogrodni-
czy: kosiarka, traktorek, ko-
siarka ręczna, kosy spalinowe, 
sekatory spalinowe.

Spółdzielnia oferuje ko-
szenie trawników oraz nie-
użytków, jej pracownicy 

wykonują ponadto przycina-
nie krzewów, drzew, a także 
usługi porządkowe, zarówno 
ogrodnicze, przydomowe, jak 
i na cmentarzach. – Mamy 
nadzieję, iż oferta przycią-
gnie nie tylko mieszkańców 
gminy Kozy i okolic, ale 
również przedsiębiorców, 
dbających o wygląd swoich 
posesji – mówi Tomasz Czu-
bek, prezes koziańskiej Spół-
dzielni.

Zaznacza, iż dodatko-
wym pozytywnym aspektem 
działalności jest zatrudnianie 

osób bezrobotnych, często 
znajdujących się w niełatwej 
sytuacji życiowej. Działanie 
placówki obecnie obejmuje 
także edukację ekologiczną, 
prowadzoną wśród uczniów 
szkół podstawowych i gimna-
zjów. Ma to związek z funk-
cjonowaniem w szkołach 
tzw. ścieżek edukacyjnych.

Spółdzielnia rozpoczęła 
również współpracę z Labo-
ratorium Fotowoltaicznym 
Polskiej Akademii Nauk, 
której siedziba znajduje się 
w Kozach. – Ukierunkowa-

liśmy się na energię odna-
wialną, w tym energię słońca, 
wiatru i wody. Zakupiliśmy 
nowoczesne pomoce dydak-
tyczne, jak zestawy do zajęć 
warsztatowych. Posiadamy 
zestaw instalacji fotowolta-
icznej, dołączaną do sieci mi-
kroelektrownię o mocy 1500 
wat oraz mniejsze systemy 
autonomiczne – tłumaczy 
Czubek. Szczególnym zain-
teresowaniem młodzieży po-
winny cieszyć się natomiast 
auta z napędem wodorowym, 
których działanie możliwe 
jest wskutek wpływu pro-
mieni słonecznych.

–  Otrzymal iśmy już 
wstępne zapewnienie objęcia 
patronatem Pracowni Energii 
Odnawialnej przez pracow-
ników naukowych Polskiej 
Akademii Nauk – Labora-
torium Fotowoltaicznego 
w Kozach. Wytwarzaniem 
prądu elektrycznego z ener-
gii słonecznej mogą zain-
teresować się także dorośli 
mieszkańcy Kóz, których za-
praszamy na warsztaty eko-
logiczne – podkreśla prezes 
Spółdzielni „Kino Marzenie”.

Więcej informacji można 
uzyskać telefonicznie pod 
numerem: 795-757-580 oraz 
na stronie internetowej www.
kinomarzenie.kozy.pl. (MaN)

sztafeta Czwarta w Kraju

Znaczącym sukcesem sporto-
wym zakończył się rok szkolny 
dla uczniów Szkoły Podstawo-
wej nr 2 w Kozach. Młodzi 
biegacze otarli się o medalowe 
miejsce w rywalizacji na ogól-
nopolskim poziomie.

O tym, że nie brakuje mło-
dych kozian, szczególnie utalen-
towanych ruchowo, specjalnie 
przekonywać nie trzeba. Do-
skonały przykład to okazały, 
całosezonowy dorobek piątki 
biegaczy, uczęszczających do 
tutejszej Szkoły Podstawowej 
nr 2. Wpierw Kacper Polakow-
ski, Jakub Pająk, Maksymilian 
Ropski i Michał Glos (wszyscy 
to uczniowie klasy VI koziań-
skiej placówki) oraz o rok młod-
szy Szymon Polakowski w roli 
rezerwowego, przebrnęli przez 
szczebel zawodów rejonowych. 
Potem przyszła kolej na etapy 
powiatowe i wojewódzkie, na 
ogólnopolskim finale z udziałem 
najlepszych kończąc. W elicie 
najlepszych sztafet na dystansie 
cztery razy po 100 metrów młodzi 
kozianie 14 czerwca w Łodzi zaję-

li miejsce tuż za podium, co trud-
no nie uznać za wynik znakomity.

– Chłopcy zrobili postęp i to 
znaczący. Z łącznego czasu, 
biegnącej w sztafecie czwórki, 
zeszli z 56 do 52 sekund. Na-
prawdę niewiele zabrakło, by 
z Łodzi wrócili z medalem, bo 
trzecie miejsce przegrali na sa-
mym finiszu biegu – mówi Anna 
Kózka-Filarska, nauczycielka 
WF-u, która opiekuje się grupą 
utalentowanych biegaczy.

Osiągnięcie sztafety biego-
wej młodych kozian jest tym 
cenniejsze, że zawodnicy nie 
mają aż tak dobrych warunków 
do uprawiania lekkiej atletyki. 
W trakcie minionego sezonu 
przygotowaniem do rywalizacji 
szkolnej z rówieśnikami były 
dla biegaczy „dwójki” zawody 
w ramach „Czwartków Lekko-
atletycznych” w bielskiej Wa-
pienicy. Uczniowie rozwijają się 
sportowo bardzo wszechstron-
nie, bo prócz lekkoatletycznych 
dyscyplin reprezentują swoją 
szkołę także w grach zespoło-
wych. (RaF)

nowe obliCze parKu
W centrum Kóz atrakcyjną 

enklawą zieleni jest 2-hekta-
rowy park. Założony niemal 
dwa wieki temu przez Matyl-
dę i Karola Jordanów herbu 
Trąby, właścicieli koziań-
skiego dworu, w pierwotnym 
założeniu wzorowany był na 
stylu angielskim, z charak-
terystycznymi elementami 
naśladującymi romantyczny 
krajobraz: łąka, staw, świąty-
nia bogini Flory, egzotyczne 
drzewa. 

Do dziś w części fron-
towej zachował się układ 
osiowy, z dwiema oficyna-
mi po bokach, lipową aleją 
dojazdową i owalnym ga-
zonem z kamienną fontanną 
pośrodku drogi obwodowej. 
W części północnej duża po-
lana otoczona jest drzewami 
i stanowi tzw. salon ogrodo-

wy. Uwagę przyciąga nie-
duże wzniesienie, w którym 
kryje się dawna lodownia – 
niegdyś dworska spiżarnia.

Drzewostan parku tworzy 
ponad 480 okazów drzew 
w różnym wieku, wśród 
których dominują: klony-ja-
wory, lipy, jesiony, graby, 
dęby, olchy czarne. Spośród 
drzew najbardziej okazały 
jest platan klonolistny, któ-
ry w 2012 roku uzyskał tytuł 
Drzewa Roku w ogólnopol-
skim konkursie organizowa-
nym przez Klub Gaja, a w 
2013 roku zajął drugie miej-
sce w konkursie Europejskie 
Drzewo Roku.

W centralnej części parku 
znajduje się Pałac Czeczów, 
który swą nazwę przyjął od 
nazwiska rodu ostatnich jego 
właścicieli. Charakter pałaco-

wy nadali mu Matylda i Karol 
Jordanowie, przebudowując 
koziański dwór początkiem 
XIX wieku.

Pałac Czeczów został 
odrestaurowany ze środków 
transgranicznych i przekazany 
na cele kulturalne w czerwcu 
2014 roku. Jesienią ub. roku 

rozpoczęły się prace rewita-
lizacyjne parku, które objęły 
całą jego powierzchnię. Przy-
wrócono historyczny układ 
ścieżek i dojazdów znany 
z austriackich map katastral-
nych. Wybudowano dodat-
kowe, kamienne i żwirowe 
ścieżki spacerowe, umożli-

wiające dotarcie do wszyst-
kich parkowych atrakcji. Przy 
ścieżkach ustawiono ławki 
parkowe. Z myślą o najmłod-
szych powstał z żywopłotu 
grabowego zielony labirynt, 
doskonałe miejsce dziecię-
cych zabaw. W centralnym 
jego punkcie spotkać można 
dwie kozy, symbol miejsco-
wości. Zmodernizowano fon-
tannę i dodano podświetlenie 
strumienia wody. Uporządko-
wano pomieszczenie lodow-
ni pałacowej.

W parku pojawiły się 
nowe nasadzenia, głównie 
roślin cebulowych. Przy 
głównej alei dopełniono 
drzewostan,  nasadzono 
zieleń ozdobną, m.in. róże 
i rododendrony. Uzupełnio-
no nasady lipy wzdłuż głów-
nej alei oraz brakujące graby 
w „altance grabowej”. Wy-
konano oświetlenie wysokie 
i niskie, które rozświetla park 
po zmroku. Dodano oznako-

wanie drzew i obiektów oraz 
punkty informacyjne.

Odrestaurowany pałac 
i zrewitalizowany park two-
rzą kompleks pałacowo-
-parkowy, który nieustannie 
przyciąga licznych gości 
i turystów. Jest też dosko-
nałym miejscem integracji 
mieszkańców, którzy mogą 
w nim odpoczywać. Wi-
doczne walory krajobrazo-
we i przyrodnicze parku są 
dodatkową atrakcją wzbo-
gacającą ofertę turystyczną 
Kóz. Świetnie komponują 
się z malowniczymi wido-
kami i soczystą szatą zieleni 
pobliskich gór, atrakcyjnym 
ukształtowaniem terenu, któ-
ry sprzyja powstawaniu no-
wych szlaków turystycznych. 

– Park jest wizytówką gmi-
ny i całego powiatu bielskie-
go. Kozianie mogą być z niego 
dumni – dodaje Krzysztof 
Fiałkowski, wójt Kóz.
mAteriAł PrzyGotowAny Przez UrząD Gminy Kozy

REGIONALNy PROGRAM OPERACyJNy WOJEWóDZTWA ŚLąSKIEGO – REALNA ODPOWIEDź NA REALNE POTRZEBy

„Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy kozy poprzez zaGospodaroWanie terenu parku W zabytkoWym założeniu pałacoWo-parkoWym – pałac czeczóW”.
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Spółdzielnia Socjalna z Kóz oferuje m.in. usługi porządkowe i ogrodnicze 
na terenie gminy.

Fo
to

: A
rc

Fo
to

: m
n

PROJEKT WSPółFINANSOWANy PRZEZ UNIę EUROPEJSKą Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACh REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACyJNEGO WOJEWóDZTWA ŚLąSKIEGO NA LATA 2007-2013.
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GMINA pORąbKA

www.porabka.pl

uRZąD GMiNy PORąBKa: ul. Krakowska 3, 43-353 Porąbka ◆ tel. centrala: 33 827 28 09, 33 827 28 10, 33 827 28 14, 33 827 28 15, fax: 33 827 28 00 ◆ Sekretariat wew. 809 
◆ Biuro rady Gminy wew. 842 ◆ Gminny ośrodek Pomocy Społecznej, ul. rynek 6, 43-353 Porąbka, tel. 33 810 60 45 ◆ Gminny ośrodek Kultury w Porąbce, ul. rynek 22, 43-353 
Porąbka, tel./fax 33 810 60 55 ◆ Dom Kultury w Bujakowie, tel. 33 810 80 29 ◆ Dom Kultury w Kobiernicach, tel. 33 810 84 03 ◆ Dom Kultury w czańcu, tel. 33 810 91 02

zwyCięstwo speKtaKli
Aż 31 zespołów wzięło udział 
w XIII Gminnym Przeglą-
dzie Twórczości Dzieci i Mło-
dzieży w Porąbce. W kategorii 
szkół podstawowych klas 1-3 
wygrała grupa „Wszędobyl-
scy” z Czańca, która zapre-
zentowała spektakl „Brzydkie 
Kaczątko”, przygotowany 
przez wychowawczynię Lucy-
nę Pszczółkę. W kategorii klas 
4-6 zwyciężyła grupa teatralna 
„Bengaku” z Młodzieżowego 
Centrum Aktywności Twór-
czej w Czańcu, która wystawi-
ła spektakl „Moje małe (nie) 
szczęście” pod opieką animato-
rek Julii Chlebowskiej i Kingi 
Hankus. Z kolei w kategorii 

gimnazjów nagroda główna 
trafiła do grupy „Kwadrat”, 
teatru z Zespołu Szkół w Bu-
jakowie, który pod opieką Ka-
tarzyny Mieszczak wystawił 
spektakl „Show”.

Choć we wszystkich ka-
tegoriach zwyciężyły przed-
stawienia, to jednak form 
artystycznego wyrazu dzieci 
i młodzieży na scenie sali 
widowiskowej Domu Kul-
tury w Porąbce można było 
zobaczyć znacznie więcej. 
W przeglądzie wzięło udział 
łącznie 420 młodych wyko-
nawców z Bujakowa, Czańca, 
Porąbki i Kobiernic, którzy 
podczas dwudniowego prze-

glądu prezentowali także swoje 
umiejętności taneczne i wokal-
no-instrumentalne.

– Impreza od samego po-
czątku organizowana jest w ra-
mach ogólnopolskiej kampanii 
profilaktycznej „Zachowaj 
trzeźwy umysł”. Jak zawsze 
cieszyła się dużym zaintere-
sowaniem, a panująca podczas 
przeglądu wspaniała atmosfera 
dowodzi zasadności jej orga-
nizacji w kolejnych latach 
– informuje Gabriela Grabka-
-Grzechynia, pełnomocnik ds. 
profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych. Ko-
lejny przegląd odbędzie się 24 
kwietnia przyszłego roku. (R)
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Kwadrat z Bujakowa zaprezentował spektakl „Show”.

dwa dni rodzinnej zabawy
Choć deszczyk czasami straszył, to jednak kilkuset uczestnikom tegorocznych Dni Porąbki nie przeszkodził w świetnej zabawie.

Na stadionie miejscowego 
LKS całe wielopokolenio-
we rodziny bawiły się przez 
dwa dni w ostatni weekend 
czerwca. Pierwszym punk-
tem programu Dni Porąb-
ki był przygotowany przez 
miejscową szkołę podsta-
wową sportowo-rekreacyjny 
piknik rodzinny „Mama, tata 
i ja”. W każdej z kilkunastu 
konkurencji dzieci musiały 
wystartować przynajmniej 
z jednym z rodziców. Najczę-
ściej z mamami, bo tatusiowie 
dostali piłkę, spory kawałek 
boiska i dwie bramki, więc od 
gry „w nogę” nie można ich 
było oderwać. Ale mecz też 
był punktowany, dzięki czemu 
rodziny zdobywały nagrody, 
przekazane m.in. przez wójta 
Porąbki Czesława Bułkę oraz 
starostę bielskiego Andrzeja 
Płonkę. Na koniec pikniku na 
scenie wystąpili uczniowie 
z programem artystycznym.

Dni Porąbki to jednak 
przede wszystkim występy 
i koncerty zorganizowane 
przez Gminny Ośrodek Kul-
tury. Gwiazdą sobotniego 
wieczoru był Modern Talking 
Reloaded, który przypomniał 
przeboje słynnej niegdyś gru-

py. Następnie taneczną zaba-
wę przedłużyła dyskoteka z DJ 
Gromem. W niedzielę wystę-
powały zespoły artystyczne 
z Porąbki. Wieczór również 
zakończyła dyskoteka, wcze-
śniej odbyła się uroczystość 
wręczenia tytułu „Porąbcza-

nina Roku 2015”. Otrzymało 
ją Towarzystwo Przyjaciół 
Porąbki za promowanie miej-
scowości i jej walorów przy-
rodniczych i kulturowych. 
Nagrodę z rąk wójta Czesława 
Bułki odebrał prezes Towarzy-
stwa Jan Kos. (Łu)
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GMINA WILAMOWICE

www.wilamowice.pl

urząd Gminy w Wilamowicach: ul. rynek 1, 43-330 wilamowice, tel. 33 812 94 30, fax: 33 812 94 31 ◆ Sekretariat Urzędu Gminy, tel. 33 812 94 32, e-mail: ug@wilamowice.pl ◆ 
Biuro rady miejskiej, tel. 33 812 94 41 ◆ Gminny ośrodek Pomocy Społecznej, tel. 33 812 94 81, fax: 33 812 94 88, e-mail: gops@wilamowice.pl ◆ miejsko-Gminny ośrodek Kultury, 
ul. Stanisława Staszica 2, tel. 33 845 73 45, fax: 33 845 73 45, e-mail: mgok@wilamowice.pl

25 lat w samorządzie
Trudno sobie wyobrazić, jak wyglądałyby polskie gminy bez wprowadzonej 25 lat temu samorządności. Nie tylko poprawiają się 

warunki życia, ale i udaje się zachować kulturowe dziedzictwo przodków.

Dokładnie w 25. rocznicę 
wyborów do samorządu 27 
maja w Wilamowicach zor-
ganizowano uroczystą sesję. 
Zaproszono na nią wszystkie 
osoby w jakikolwiek sposób 
przez te ćwierć wieku za-
angażowane w życie władz 
lokalnych – zarówno uchwa-
łodawczych, jak i wykonaw-
czych. W gronie ponad 120 
osób zasiadło 85 radnych 
wszystkich kadencji (niektó-
re osoby pełniły lub pełnią 
mandat radnego przez kilka 
kadencji), sołtysi, kierowni-
cy jednostek, podlegających 
Urzędowi Gminy Wilamowice. 
Każdy na pamiątkę otrzymał 
okolicznościowy medal.

– Różnica między tym, 
co było 25 lat temu, a dniem 
dzisiejszym widoczna jest go-
łym okiem. Czasami aż trudno 
uwierzyć, że ten okres wystar-
czył do przeprowadzenia tak 
wielkich zmian – mówi wie-
loletni burmistrz Wilamowic 
Marian Trela. Do pracy w sa-
morządzie został zaproszony 
w 1991 r. Ówczesna burmistrz 

Barbara Tomanek, pierwsza 
burmistrz po wprowadzeniu 
samorządów, poprosiła go, aby 
został jej zastępcą.

Dziś burmistrz Trela wspo-
mina, że tym, co rzeczywiście 
pozwoliło realizować samo-
rządność, były własne pie-

niądze lokalnej społeczności. 
Wcześniej te pieniądze gminy 
dostawały z centrali, a 25 lat 
temu budżet zaczęli dzielić re-
prezentanci samych mieszkań-
ców – rady gmin. – Przecież tu, 
na miejscu, sami wiemy, jakie 
są nasze rzeczywiste potrzeby, 

na co więc wydać pieniądze 
w pierwszej kolejności – przy-
pomina Trela.

Gmina Wilamowice mocno 
postawiła na poprawę środo-
wiska, inwestując w budowę 
sieci kanalizacyjnej. Do tego 
rady gmin otrzymały inne po-

tężne narzędzie – możliwość 
ustalania planów zagospo-
darowania. To pozwoliło na 
rozwój gminy, umożliwiając 
budownictwo i przedsiębior-
czość. – Zmienił się charakter 
naszej gminy, nie dominuje 
już rolnictwo, pojawiło się 
wiele przedsiębiorstw usłu-
gowych, dając pracę miesz-
kańcom w tym sektorze 
– dodaje burmistrz.

Jednocześnie samorządy 
mogły zadbać o własne dzie-
dzictwo kulturowe. Było to 
ważne zwłaszcza w Wilamo-
wicach, miejscowości o specy-
ficznej i niespotykanej gdzie 
indziej historii. Samorządy od 
25 lat mogą wspierać lokalne 
inicjatywy mieszkańców, po-
magać stowarzyszeniom, kul-
tywującym tradycje przodków. 
– Samorządność okazała się 
skutecznym narzędziem. Nic 
by z tego nie wyszło, gdyby 
nie przedsiębiorczość i aktyw-
ność samych mieszkańców, ale 
udało się, bo dostaliśmy moż-
liwość zadbania o swoją małą 
ojczyznę – mówi Trela. (Łu)

współpraCa 
z węgrami

Kolejny raz do Wila-
mowic przyjechała ok. 
40-osobowa grupa gim-
nazjalistów z węgierskie-
go Kisujszallas, w zamian 
wilamowscy gimnazjaliści 
udają się na Węgry z re-
wizytą.

Współpraca gimna-
zjum w Zespole Szkół 
w Wilamowicach z od-
powiednikiem w partner-
skim Kisujszallas trwa od 
2007 r. Co roku docho-
dzi do wymiany grup 
młodzieży. Jak infor-
muje Edyta Jędrzejko, 
nauczycielka Zespołu 
Szkół w Wilamowicach, 
plan pobytu w Wilamo-
wicach gości z Węgier 
obfituje w wiele atrak-
cji. Nauczyciele wraz 
z uczniami starają się za-
poznać gości z wilamow-
ską kulturą, zwyczajami 
oraz regionalną kuchnią. 
Polska młodzież uczy tra-
dycyjnych wilamowskich 
tańców oraz piosenek lu-
dowych, a także pokazuje 
ciekawe zakątki miasta.

Co istotne, wszyscy 
uczestnicy wymiany po-
rozumiewają się w języ-
ku angielskim, mają więc 
możliwość kształcenia 
umiejętności językowych 
w trakcie wspólnego spę-
dzania czasu z uczniami 
węgierskiej szkoły.

Co roku także ucznio-
w i e  Z e s p o ł u  S z k ó ł 
w Wilamowicach wraz 
z nauczycielami wyjeż-
dżają na Węgry i dzięki 
temu kontakty obu szkół 
zacieśniają się. W trak-
cie pobytu u młodzieży 
z partnerskiego miasta 
Kisujszallas także wila-
mowscy uczniowie mają 
niecodzienną okazję do 
tego, by na żywo zoba-
czyć, jak wygląda życie 
codzienne, kultura oraz 
kuchnia węgierska.

Współpraca z partner-
skim miastem Kisujszallas 
nie ogranicza się jedynie 
do wymiany młodzieży, 
choć to chyba najważ-
niejszy jej element. Go-
ście z Węgier często biorą 
udział w organizowanych 
w Wilamowicach impre-
zach folklorystycznych, 
gdzie z powodzeniem 
prezentują muzykę, kul-
turę i tradycje swojego 
regionu. (R)

Ćwierćwiecze wprowadzenia samorządności w Wilamowicach uczczono uroczystą sesją.
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uCzniowie roKu

Natalia Mączka z Pisarzowic oraz Kacper Zatorski z Wilamowic zostali 
laureatami tegorocznego konkursu uczeń Roku Gminy Wilamowice. 
Zwycięzcy – Natalia w kategorii szkół podstawowych, a Kacper gimna-
zjów – podczas uroczystej sesji Rady Gminy otrzymali z rąk burmistrza 
Mariana Treli tablety i pióra.
Jak informuje Gabriela Ryszka, członek kapituły konkursu, w tym roku 
łącznie wyłoniono 16 kandydatów, którzy szczególnie wyróżnili się 
zarówno postępami w nauce, jak i udziałem w różnego rodzaju kon-
kursach i olimpiadach tematycznych. Wyróżnieni uczniowie otrzymali 
tablety. – Mamy nadzieję, że konkurs ten zachęci pozostałych uczniów 
do jeszcze bardziej wytężonej pracy, aby w kolejnej edycji mogli również 
wziąć w nim udział – wyjaśnia Gabriela Ryszka z Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Kultury w Wilamowicach. (R)

Fo
to

: m
Go

K w
ilA

m
ow

ice

jubileusze orKiestr dętyCH

W lipcu w Hecznarowicach podczas imprezy 
„Lipcowe Biesiadowanie” będzie okazja do 
podwójnego świętowania. Pierwszy powód 
to wydanie monografii „Z dziejów Heczna-
rowic”, która ukazała się pod redakcją prof. 
Antoniego Barciaka oraz Beaty Nycz. Podczas 
imprezy odbędzie się promocja tej książki, warto 
więc zarezerwować sobie czas, aby wziąć udział 

w biesiadzie. Drugą, nie mniej doniosłą okazją 
do ludowej zabawy, będzie świętowanie 15-lecia 
istnienia Orkiestry Dętej z Hecznarowic.

Warto dodać, że to kolejny muzyczny jubi-
leusz w słynącej ze swoich orkiestr i zespołów 
gminie Wilamowice. Pod koniec czerwca okaza-
łą 30. rocznicę powstania świętowała Orkiestra 
Dęta z Dankowic.

Orkiestra z Dankowic niedawno świętowała swoje 30-lecie.
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EKOLOGIA

zwróCone eKofundusze na rozwój
Gmina Kozy uzyskała 

częściowe umorzenie dwóch 
pożyczek, pobranych na 
preferencyjnych warunkach 
w Wojewódzkim Funduszu 
Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Kato-
wicach. Środki te pozwalają 
realizować kolejne ważne dla 
mieszkańców projekty.

Pierwsza pożyczka w wy-
sokości 856 tys. zł została 
zaciągnięta na budowę kanali-
zacji sanitarnej wzdłuż kolek-
tora Czerwonka, etap VI (cz. 1 
i 2), drugą w kwocie nieco po-

nad 106 tys. zł wykorzystano 
na termomodernizację Przed-
szkola Publicznego. Środki 
z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej mają charakter 
preferencyjny, ponieważ po 
terminowej spłacie co naj-
mniej 50 proc. pobranej po-
życzki, można ubiegać się 
o częściowe jej umorzenie.

W obu przypadkach sko-
rzystano z takiej możliwości 
i złożono wniosek o umorzenie 
łącznie 420 182 zł. Całą kwotę 
władze Kóz przeznaczą na sfi-

nansowanie kolejnego zadania 
ekologicznego. Warto zazna-
czyć, że w ostatnich dwóch 
latach gmina Kozy starała się 
skutecznie o umorzenie kwoty 
w wysokości 1 153 182 zł.

W ramach kolejnego zada-
nia inwestycyjnego „Budowa 
kanalizacji sanitarnej w Ko-
zach, etap IX a” powstanie 
nowa sieć kanalizacji sanitar-
nej o łącznej długości około 
1,2 km. Projekt obejmuje 
budowę kanałów sanitarnych 
i sięgaczy kanalizacyjnych do 
granicy nieruchomości w rejo-

nie ulicy Przeczniej – budynek 
Ludowego Klubu Sportowego, 
ul. Macierzanki – dwa budynki 
i ul. Bielskiej (strona północ-
na) od budynku nr 2 do budyn-
ku nr 64.

Realizacja przedsięwzię-
cia, z wykorzystaniem środ-
ków z umorzenia pożyczek, 
stworzy możliwość przyłącze-
nia do kanalizacji sanitarnej 
ponad 20 budynków, w tym 
obiektu LKS-u. Rozpoczę-
cie inwestycji nastąpi w tym 
roku, zakończenie w czerwcu 
2016 r. (ReD)

KanalizaCja jaK najszybCiej
Budowa kanalizacji w Dolnym Czańcu w gminie Porąbka postępuje na całego. Ekipy budowlane 

pracują pełną parą, bo muszą zdążyć do końca października.

– Cieszy nas to, że prace 
postępują zgodnie z przyję-
tym harmonogramem – mówi 
wójt Porąbki Czesław Bułka. 
Projekt budowy ponad 9 km 
kanalizacji finansują fundu-
sze Unii Europejskiej. Jednym 
z wymogów jest całkowite 
rozliczenie wartej blisko 7 
mln zł inwestycji do końca 
roku. – Nie mogliśmy więc 
sobie pozwolić na jakąkol-
wiek zwłokę – dodaje wójt.

D l a t e g o  t e ż ,  z a n i m 
jeszcze została podpisana 
umowa o dofinansowanie 
z Wojewódzkim Funduszem 
Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Katowicach, 
wszystko w Porąbce i Czań-
cu zostało przygotowane od 
strony formalnej i technicz-
nej. – Dzięki temu budowa 
ruszyła następnego dnia po 
załatwieniu ostatnich wyma-
ganych formalności. W ten 
sam sposób realizowane są 
kolejne etapy prac, co pozwa-
la nam na szybkie posuwanie 
się z budową naprzód – wyja-
śnia Paweł Zemanek, zastępca 
wójta Porąbki.

Praca wre w szybkim 
tempie, z czego cieszą się 

przede wszystkim mieszkań-
cy Czańca i przedsiębiorcy, 
którzy w tym rejonie prowa-
dzą swoje firmy. – Wykazu-
ją ogromne zainteresowanie 
robotami, bo zamierzają jak 
najszybciej podłączyć się do 
kanalizacji – mówi wójt Buł-
ka. Dlatego też Urząd Gminy 
w Porąbce chce przyłączanie 
się budynków do kanalizacji 
jak najbardziej ułatwić. – Tak 

planujemy kolejne etapy prac, 
aby tam, gdzie tylko to będzie 
możliwe od strony technicz-
nej, podłączać do kanalizacji 
całe grupy nieruchomości – 
dodaje Zemanek.

Wicewójt wyjaśnia, że 
zgodnie z wymogami kon-
traktu prace przy budowie 
mają zakończyć się najpóź-
niej do listopada. Potem 
dopiero stopniowo będą 

podłączane nieruchomości 
tak, aby całość mogła zacząć 
działać w czerwcu przyszłego 
roku. Wtedy projekt ma osią-
gnąć tzw. efekt ekologiczny, 
a więc odbierać i przerabiać 
wyznaczoną dla niego ilość 
ścieków. – Mamy nadzieję, 
że przy takim zaangażowa-
niu przyszłych odbiorców 
ten wynik uda się osiągnąć 
wcześniej – dodaje. (Łu)

od dzieCi do ziemi

Dobiegła końca trzecia edy-
cja konkursu na najpięk-
niejsze prace, będące częścią 
ogólnopolskiej akcji „Listy 
dla Ziemi”. W ostatnich 
dniach roku szkolnego listy 
o ekologicznym przesłaniu 
pisały również dzieci z pla-
cówek oświatowych z terenu 
Bielska-Białej.

Wyjątkowa akcja z inicja-
tywy Fundacji Ekologicznej 
„Arka” z Bielska-Białej odby-
ła się po raz trzeci. Również 
w tej edycji „Listy dla Ziemi” 
pozwoliły uczestnikom na ak-
tywną naukę, rozwój talentów 
i dobrych relacji z otoczeniem. 
W role tworzących listy wcie-
liły się dzieci, których pomy-
sły, zapisane słowami bądź 
zawarte w rysunkach, trafią 
następnie do osób dorosłych. 
– To właśnie dorośli mogą 
dawać dobry przykład w pro-
stych, codziennych działa-
niach ekologicznych, a młodzi 
ludzie doskonale ich do tego 
motywują. „Listy dla Ziemi” 
urzeczywistniają w pewnym 
sensie to, czego wszyscy ocze-
kują, a więc pięknego środo-
wiska naturalnego i dobrego 
zdrowia – zaznacza Wojciech 
Owczarz, prezes bielskiej 
Fundacji „Arka”.

Ogólnopolskie przedsię-
wzięcie składało się z kilku 
etapów. Wpierw przeprowa-

dzono szkolne eliminacje we 
wszystkich placówkach, które 
zgłosiły udział w akcji. Wy-
brano dzięki temu prace, re-
prezentujące każdą ze szkół. 
Następnie selekcji dokonało 
jury konkursowe, które z 700 
prac wyłoniło finałową setkę. 
Tym samym nagrodę główną 
w edycji roku 2015 otrzymała 
Wioletta Woźniak ze Szkoły 
Podstawowej nr 46 w War-
szawie.

„Listy dla Ziemi” zawita-
ły również do Bielska-Białej. 
W tutejszych placówkach 
oświatowych nagrodzono naj-
lepsze z prac, wskazujących 
na dobre praktyki w trosce 
o środowisko. Wśród przed-
szkoli nagrody zdobyły Hania 
Skorczyńska (Przedszkole nr 
29), Amelia Jędryka (nr 8) 
i Kuba Niedźwiedź (nr 29), 
zaś w zestawieniu szkół pod-
stawowych – Michał Niesyt 
(nr 1), Emilia Szwajca (nr 3) 
i Amelia Dziedzic (Szkoła im. 
Kopalińskiego). Przyznano po-
nadto 24 wyróżnienia.

Tegoroczna akcja w głów-
nej mierze dotyczyła tematyki 
związanej z gospodarowaniem 
odpadami. W dwóch poprzed-
nich latach „Listy dla Ziemi” 
objęły aż 670 samorządów, 7 
tys. placówek oświatowych 
oraz blisko 800 tys. dzieci 
i młodzieży. (RaF)
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Dzieci z wielką radością pracowały nad ekologicznymi wskazówkami dla 
swoich rodziców i dziadków.

„dla rozWoju infrastruktury i środoWiska”
PROJEKT WSPółFINANSOWANy PRZEZ UNIę EUROPEJSKą ZE ŚRODKóW  

FUNDUSZU SPóJNOŚCI W RAMACh PROGRAMU INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO.

Budowa kanalizacji szybko posuwa się naprzód.
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Bielski Prefabet, produ-
cent betonu komórkowego, 
był przez lata firmą świet-
nie prosperującą na rynku 
i mającą duże perspekty-
wy. I dla niej nadeszły jed-
nak gorsze dni, w których 
przedsiębiorstwo poniosło 
wielomilionowe straty fi-
nansowe. Dziś firma ma się 
coraz lepiej. W znaczącej 
mierze jest to zasługa za-
stosowania nowoczesnej 
technologii oraz prywaty-
zacji spółki.

Przez ponad 50 lat funk-
cjonowania na rynku mate-
riałów budowlanych, firma 
Prefabet zdołała wypraco-
wać sobie solidną markę. Jej 
powstanie w rejonie ulicy 
Żywieckiej nie było zresztą 
przypadkowe. W pobliżu 
działała elektrociepłownia, 
a wytwórnia miała zadbać 
o odpowiednie gospodarowa-
nie popiołami, powstającymi 
tu w procesie spalania węgla.

Nie TyLKO  
uTyLiZacJa

W miarę rozwoju produkcji 
w Prefabecie pierwotny cha-
rakter zakładu się zmienił. 
Popiół z bielskiej elektro-
ciepłowni wciąż trafiał do 
niego, ale stopniowo zaczę-
to dostrzegać wiele innych 
zalet popularnych pustaków. 
Tak zwany szary beton ko-
mórkowy był stosunkowo 
tani w porównaniu z kon-
kurencyjnymi surowcami. 
Miał również właściwości, 
które sprzyjały jego zbytowi 
na rynku. Nabywcy podkre-

ślali i cenili sobie znaczną 
efektywność termiczną pro-
duktu, łatwość jego użycia, 
jak i estetykę. Okazało się, 
że popiół nie musi spełniać 
wyłącznie roli materiału od-
padowego.

Po przekształceniach 
ustrojowych w latach 90. 
minionego wieku Prefabet 
stał się miejską spółką. I w 
czasach świetności należał 
do jednej z prężniejszych 
firm na terenie Bielska-
-Białej. Dochody firmy 
były na tyle duże, że przed-
siębiorstwo zaangażowało 
się we wspieranie inicjatyw 
kulturalnych i sportowych 
w mieście. Prefabet był 
m.in. w wąskim gronie 
głównych sponsorów pił-
karskiego klubu TS Pod-
beskidzie, za co otrzymał 
przed kilku laty zaszczytne 

miano „Dobrodzieja Spor-
tu” i statuetkę Harnasia.

KRyZyS i DŁuGi

Gorszy okres dla Prefabetu 
nie miał związku ze spad-
kiem jakości wytwarzanych 
tu bloczków. Branża budow-
lana znacznie się rozwinęła, 
wiele innych firm podążyło 
śladem bielskiego produ-
centa. Wprowadzano w nich 
zarazem rozwiązania, które 
w naturalny sposób odebrały 
Prefabetowi część klientów. 
Ponadto w bielskim przed-
siębiorstwie były wysokie 
koszty osobowe oraz produk-
cyjne. Zadłużenie przekro-
czyło w pewnym momencie 
13 milionów złotych i wyda-
wało się, że lada dzień będzie 
trzeba zaprzestać działalno-
ści. Spółki pozbyła się rów-

nież gmina, która w 2013 
roku sprzedała udziały pry-
watnemu inwestorowi.

PReFaBeT  
NOWOcZeSNy

W bielskim zakładzie, który 
najgorszy czas najwyraź-
niej przetrwał, pracuje dziś 
blisko 70 osób. Produkcja 
„idzie” tu pełną parą, a kro-
kiem zbawiennym okazało 
się wdrożenie w lipcu ubie-
głego roku innowacyjnej 
technologii. Umożliwia ona 
wytwarzanie betonu komór-
kowego z popiołów lotnych 
nowej generacji, powstają-
cych w procesie fluidalnego 
spalania paliw stałych.

By taka produkcja była 
możliwa Prefabet musiał 
nabyć stosowną licencję, 
uwzględniającą wyko-

rzystanie popiołów z no-
woczesnych kotłów. Jako 
pierwsza, zarazem jedyna 
firma w Polsce, bielska 
wytwórnia rozpoczęła tym 
samym produkcję pustaków 
z autoklawizowanego betonu 
komórkowego najnowszej 
generacji. Warto zaznaczyć, 
że korzystny wpływ na coraz 
lepsze osiągnięcia Prefabetu 
ma stosowanie w elektrocie-
płowniach, w tym również 
bielskiej, wspomnianych 
nowoczesnych kotłów, 
które do atmosfery emitują 
znacznie mniej różnego ro-
dzaju zanieczyszczeń.

Firma wytwarza obecnie 
bloczki z betonu o gęsto-
ści 450, 550 i 600 kg/metr 
sześć. Wciąż udoskonalana 
technika produkcji sprawia, 
że wyroby powstające w Pre-
fabecie, posiadają takie pa-
rametry, dzięki którym nie 
ustępują nawet wysokiej 
jakości zagranicznym su-
rowcom. Najlepszym tego 
potwierdzeniem jest fakt, że 
bloczki z betonu komórko-
wego ze stolicy Podbeskidzia 
trafiają już do takich krajów, 
jak Czechy, Słowacja, Chor-
wacja i Serbia.

Tak więc bielski Pre-
fabet może poszczycić 
się dziś produktem, który 
jest w pełni ekologiczny 
i niezagrażający środowi-
sku, konkurencyjny pod 
względem cenowym i speł-
niający wszelkie wymogi 
bezpieczeństwa, komfortu 
oraz trwałości.

MaRciN NiKieL

bloCzKi znów opłaCalne
GOSpODARKA

ArtyKUł PromocyJny

dlaCzego  
bloCzKi  
z prefabetu?

▶ WyTRZyMaŁe i ODPORNe – pozwalają 
na wznoszenie budynków do trzeciej 
kondygnacji bez dodatkowej konstrukcji 
nośnej, przy zachowaniu długoletniej 
trwałości i odporności na grzyby, 
bakterie, czy działanie mrozu

▶ ciePŁOchRONNe i 
eNeRGOOSZcZęDNe – wszystkie 
odmiany zapewniają co najmniej taki 
sam poziom ciepła, jak drewno

▶ PRZyJaZNe i eSTeTycZNe – 
zewnętrzna ściana jednowarstwowa 
zapewnia zdrowy i przyjemny 
mikroklimat w pomieszczeniach oraz 
wygląd

▶ KONKuReNcyJNe ceNOWO – 
podstawowe bloczki z betonu 
komórkowego o wymiarach 36x24x49 
cm zastępują 24 cegły, a kosztują tyle, 
co 12 cegieł

▶ LeKKie – ciepłe odmiany są prawie 
trzykrotnie lżejsze od wody, natomiast 
ciężar ściany z nich wybudowanej 
waży znacznie mniej od ciężaru ściany 
wykonanej z cegły ceramicznej o 
analogicznej grubości

▶ NiePaLNe – poddane działaniu ognia 
przez co najmniej 4 godziny zachowują 
swoje fizyczne właściwości

▶ ŁaTWe W OBRóBce i MONTażu 
– można je ciąć i formować piłą do 
drewna, wiercić w nich otwory zwykłym 
wiertłem, wbijać gwoździe i frezować 
nieutwardzonym narzędziem

▶ eKOLOGicZNe – spełniają wymagania 
ekologiczne jako materiał dla 
budownictwa mieszkaniowego i 
użyteczności publicznej

Fo
to

: m
n

Bielska firma Prefabet, wykorzystując nowoczesne technologie, produkuje wysokiej jakości bloczki  
z betonu komórkowego.
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KULTURA

dla miłośniKów gier
CzeCHowiCe-dziedziCe.
Jedną z ciekawszych propozycji 
na wtorek 28 lipca przygotował 
Miejski Dom Kultury – Kino 
Świt. Wieczór rozpocznie się tu 
premierą filmu dokumentalnego 
„Wszystko gra. Pasja i chwała 
sportu elektronicznego”, którego 
autorem jest uznany filmowiec 
Patrick Creadon. Po projekcji 
nastąpi rozgrywka mistrzow-
skich gier komputerowych na 
żywo z udziałem topowych 
graczy i znanych osobistości ze 
świata sportu elektronicznego. 
Początek o godzinie 20. Bilety 
w cenie 30 zł do nabycia w se-
kretariacie MDK. (RaF)

rodzinne sobótKi

pisarzowiCe. W sobotę 4 
lipca na estradzie koncertowej 
stadionu Ludowego Klubu 
Sportowego odbędą się „Pisa-
rzowskie Sobótki”. Impreza o 
charakterze rodzinnego pikni-
ku rozpocznie się o godzinie 
16. W programie znajdują się 
liczne występy, m.in. teatru 
dziecięcego „Debiucik”, ze-
społu „Pisarzowianki”, mło-
dzieżowej orkiestry dętej OSP 
Pisarzowice, mażoretek, działa-
jących przy Miejsko-Gminnym 
Ośrodku Kultury w Wilamo-
wicach, czy słowackiej kapeli 
z Hornej Sucy. Na godz. 21 
przewidziano spektakl teatru 
„Bezimienni”, wcześniej zagra 
zespół „Ars Band”, a całość 
wydarzenia zwieńczy zabawa 
festynowa. Organizatorami są: 
Rada Sołecka, Koło Gospodyń 
Wiejskich, Ochotnicza Straż 
Pożarna, Wiejski Dom Kultu-
ry w Pisarzowicach, MGOK 
Wilamowice oraz Gmina Wi-
lamowice. (R)

regionalny  
przegląd

rudziCa. Gminny Ośrodek 
Kultury w Jasienicy oraz Gmi-
na Jasienica zapraszają w nie-
dzielę 5 lipca od godz. 15 na 
VII Przegląd Zespołów Regio-
nalnych. Impreza odbędzie się 
na terenie amfiteatru w Rudzicy 
przy miejscowej filii jasienic-
kiego GOK. Podczas przeglą-
du wystąpią przede wszystkim 
lokalne zespoły, z jakich znany 
jest region: Zespół Regionalny 
„Grodźczanie”, Zespół Śpiewa-
czy „Echo Bielowicka”, Zespół 
Regionalny „Bierowianie”, Ze-
spół Regionalny „Jasieniczan-
ka”, Regionalny Zespół „Du-
doski” z Międzyrzecza Górne-
go, a także Zespół Regionalny 
„Międzyrzeczanie”. Na scenie 
zaprezentuje się także Zespół 
Śpiewaczy Miasta Petřvald z 
Czech, z partnerskiej miejsco-
wości Jasienicy, oraz Chigaga 
Group z egzotycznego Maroka. 
Wstęp wolny. (R)

fotografia  
i film

Kozy. Dom Kultury w Kozach 
przeprowadza w dniach 8-9 lip-
ca bezpłatne zajęcia o tematyce 
fotograficzno-filmowej. Każdy 
zainteresowany może wziąć w 
nich udział. Warsztaty odbędą 
się od godz. 12 do 14.

teatrzyKi dla 
najmłodszyCH

bestwina. Każdy wtorek 
lipca od godziny 11 warto za-
planować dla swoich najmłod-
szych pociech na udział w 
„Wakacyjnym Maratonie Te-
atralnym”, na który zaprasza 
Gminna Biblioteka Publiczna 
w Bestwinie. O miłe spędzenie 
czasu zadba tu Teatr Duet.

Cykl teatralnych spotkań 
rozpoczyna się w ostatni dzień 
czerwca, kiedy to aktorzy zabio-
rą dzieci w niezwykłą podróż 
przez morza i oceany, w ramach 
spektaklu „Podwodny świat”. 
Na 7 lipca przewidziano bajkę 
„Foszek czyścioszek”, która 
uzmysłowi najmłodszym, jak 
ważne jest dbanie o czystość 
i higienę.

14 lipca to z kolei opo-
wieść „Klimacik i Decybe-
lek”, poruszająca tematykę 
ekologiczną, ze szczególnym 
uwzględnieniem segregowa-
nia śmieci, obniżania hałasu, 
czy zdrowego odżywiania. 
Kolejna z lipcowych bajek to 
spotkanie ze znanym dzieciom 
Rozbójnikiem Rumcajsem. 
Główne przesłania to życie 
w zgodzie z naturą i dbałością 
o wartości rodzinne. Teatral-
ny maraton zakończy 28 lipca 
przedstawienie interaktywne 
z elementami edukacyjnymi 
pt. „Koziołek Pacanołek”. 
Opowieść ta uczy dzieci, że 
należy być dobrym, przyja-
cielskim i uczynnym.

Na wszystkie występy wej-
ście jest bezpłatne. Gminna 
Biblioteka Publiczna zaprasza 
dzieci wraz z opiekunami. (Ra)

najwięKszy  
w mieśCie

bielsKo-biała. Na Osiedlu 
Karpackim na ścianie 10-pię-
trowego bloku mieszkalnego 
przy ulicy Morskie Oko 23 
powstał największy mural w 
miejskiej przestrzeni – „Kozi-
ca”. Autorką tego niezwykłe-
go muralu jest bielszczanka, 
pasjonująca się na co dzień 
górami, Ilona Krieser. Pro-
jekt artystki, przedstawiający 
tatrzańską kozicę nad oblo-
dzonym urwiskiem skalnym, 
został wybrany spośród 34 in-
nych propozycji, nadesłanych 
na kolejną edycję przedsię-
wzięcia „oBBraz miasta #2”, 
organizowanego przez Galerię 
Bielską BWA. (Ma)

lato z eleni  
i gangiem marCela

Lipiec będzie kolejnym miesiącem kulturalnych atrakcji w Bielsku-Białej. Miłośnicy doznań 

muzycznych spotkają się z gwiazdami o uznanej renomie, jak Eleni, Gabi Gold, czy Gang Marcela.

11 lipca w Parku Słowac-
kiego od godz. 18 brzmieć 
będzie światowa muzyka roz-
rywkowa. Hity ubiegłego stu-
lecia, m.in. takich artystów, 
jak Leonard Cohen, Abba, Ju-
lio Iglesias, Barbra Streisand, 
czy Boney M, zaprezentowa-
ne zostaną w ramach „Mu-
zycznego Orient Expressu”. 
Tego samego dnia wystąpi 
gościnnie czeska wokalistka 
Gabi Gold, znana w naszym 
kraju z telewizyjnego progra-
mu „Herbatka u Tadka”.

Następnego dnia, dla 
odmiany na Rynku Starego 
Miasta (godz. 18), kolejna 
dawka niezapomnianych 
przebojów. Przed bielską 
publicznością zaśpiewa Ele-
ni. Wokalistka greckiego po-
chodzenia, w Polsce bardzo 
lubiana, ma na swoim koncie 
utwory doskonale kojarzone 
nie tylko wśród starszego 
pokolenia, jak np. „Miłość 
jak wino”, czy „Troszeczkę 
ziemi, troszeczkę słońca”.

Kolejny weekend lipcowy 
z kulturą to sobotnia porcja 
folkloru Bielskiej Estrady (18 
lipca, godz. 18, Park Słowac-
kiego) oraz wyjątkowy kon-
cert zespołu Gang Marcela, 
który zaplanowano na nie-
dzielę na Starówce o godz. 

18. Na swoje 35. urodziny 
artyści zaprosili do Bielska-
Białej Kabaret pod Wyrwi-
groszem.

Dalsza część atrakcji 
w pierwszym miesiącu wa-
kacji to występ wielokrotnie 
nagradzanej orkiestry Mala 

Cerna Hudba z czeskiej Kar-
winy (25 lipca, godz. 18, Park 
Słowackiego) oraz rockowe 
i popowe hity w nowej aran-
żacji Polskiej Orkiestry Mu-
zyki Filmowej w niedzielę 
26 lipca na Rynku Starego 
Miasta. (ReD)
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Gang Marcela wystąpi 18 lipca.

CórKa pułKu  
z metropolitan
Miejski Dom Kultury – Kino Świt w czechowicach-
Dziedzicach zaprasza w poniedziałek 6 lipca o godz. 
19 na retransmisję w wysokiej rozdzielczości komedii 
operowej „córka pułku” Gaetano Donizettiego. Opera 
wystawiana jest rzadko, bo też niewielu tenorów w 
trwającej trzy minuty arii może zaśpiewać aż dziewięć 
wysokich c. W tym wypadku Juan Diego Flórez wyko-
nuje ją tak brawurowo, że podczas premiery „córki 
pułku” w Met, gdzie zabronione jest bisowanie arii, 
dyrektor Peter Gelb dał specjalne zezwolenie na ten 
właśnie bis. Tenorowi nie ustępuje sopran – znako-
mita Natalie Dessay – w roli Marii, tytułowej „córki 
pułku”. Operę wyreżyserował Laurent Pelly, dyryguje 
Marco armiliato.

czas trwania: 2 godz. i 30 minut, w tym jedna 
10-minutowa przerwa.

pustelniK w bwa
W Galerii Bielskiej BWa jeszcze do 19 lipca br. oglą-
dać można wystawę prac Karola Pustelnika. „To jest 
moje życie” – taki tytuł nosi zbiór obrazów, rysunków 
i akwareli nieżyjącego już artysty z Wadowic, członka 
legendarnej Grupy Krakowskiej. Prace, które można 
obejrzeć w Bielsku-Białej pochodzą ze zbiorów rodzi-
ny artysty. Pustelnik to twórca wyjątkowy, uważany 
za samotnika, pozostającego na uboczu głównych 
trendów i łączącego w swoich pracach wrażliwość 
artysty świadomego przemian w sztuce z prostotą 
świata realnego. Malował od dzieciństwa, z tej pasji 
zrodził się pomysł zdobywania wiedzy na instytucie 
Sztuk Plastycznych w Krakowie. członkiem słynnej 
Grupy Krakowskiej został w 1958 roku, zmarł przed 
pięcioma laty. (MaN)
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Karol Pustelnik, „Każdy jest osaczony”, 1968 r., olej, płótno
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partnersKa szKoła na pomorzu
Wiele ciekawych inicjatyw podejmuje Szkoła Mistrzostwa Sportowego Sportów Zimowych Szczyrk z siedzibą w Buczkowicach. Przykładem to potwierdzającym 

może być nawiązanie partnerskiej współpracy ze sportową szkołą w Człuchowie w województwie pomorskim.

Sportowa placówka sta-
cjonująca w Buczkowicach 
i  podlegająca Starostwu 
Powiatowemu w Bielsku-
-Białej, w każdym kolejnym 
roku szkolnym rozwija swoją 
działalność. Dzięki licznym 
osiągnięciom w sportach zi-
mowych zyskuje jednocześnie 
renomę w skali całego kraju. 
Toteż nic dziwnego, że szu-
kający partnerskiej placówki 
na południu Polski, Zespół 
Szkół Sportowych im. Polskich 
Olimpijczyków w Człucho-
wie, wyraził zainteresowanie 
współpracą właśnie ze szczyr-
kowskim SMS-em.

Przedstawiciele szkoły 
z Człuchowa zwrócili się do 
bielskiego Starostwa z proś-
bą o umożliwienie kontaktu 
z placówką z Buczkowic, cze-
go następstwem była wizyta 
dyrektora SMS-u Jarosława 
Koniora na Pomorzu, w szko-
le oddalonej od tej beskidzkiej 
o... ponad 600 kilometrów.

Pobyt w Człuchowie okazał 
się owocny. Powiatowa pla-
cówka zyskała bardzo warto-
ściowego partnera. – Ogromnie 
zaskoczyły mnie warunki, jaki-

mi dysponuje tamtejszy Zespół 
Szkół Sportowych. Do dyspo-
zycji uczniów jest tu piękna 
hala sportowa i stadion lekko-
atletyczny, basen, przestronna 
i świetnie wyposażona siłow-
nia i boiska wielofunkcyjne. 
Okazale przedstawia się tak-
że Powiatowa Bursa Szkolna 
w Człuchowie, zapewniająca 
zakwaterowanie podopiecz-
nym tej placówki – opowiada 
dyrektor Konior.

Człuchowska szkoła speł-
nia zadania podobne do swo-
jego beskidzkiego partnera. 
Umożliwia wszechstronny 
rozwój uczniów w zakresie 
sportowym i edukacyjnym. 
Różnica jest natomiast taka, 
że placówka w województwie 
pomorskim prowadzi szkole-
nie wielodyscyplinowe, m.in. 
w piłce nożnej, siatkówce, 
koszykówce, lekkiej atletyce, 
judo, tańcu sportowym, kaja-
karstwie, pływaniu, czy tenisie 
stołowym i ziemnym.

Wzajemna współpraca 
obu placówek polegać będzie 
w dużej mierze na wymianie 
doświadczeń oraz wyjazdach 
grup uczniów – z Buczkowic 

do Człuchowa i w odwrotnym 
kierunku. Pobyt na Pomorzu 
pierwszej grupy podopiecz-
nych Szkoły Mistrzostwa 
Sportowego Sportów Zimo-
wych zaplanowano w waka-
cyjnym terminie od 27 lipca 
do 7 sierpnia. Do Człuchowa 

wyjadą dwuboiści oraz biega-
cze z gimnazjum. Już w no-
wym roku szkolnym, w drugiej 
połowie września, uczniowie 
z Człuchowa przyjadą w Be-
skidy na kilkudniową wyciecz-
kę. Zimą ponownie zawitają na 
obóz sportowy.

– Jestem przekonany, że 
taka współpraca przyniesie 
obopólne korzyści. Dla nas 
to znakomita szansa, by nie-
wielkim kosztem w okre-
sie letnim przygotować się 
odpowiednio do sezonu 
w doskonałych warunkach. 

Mam nadzieję, że w przyszłe 
wakacje w Człuchowie po-
jawimy się liczniejszą gru-
pą. Sami oczywiście także 
będziemy służyć gościną 
w naszej szkole i powiecie 
– podkreśla Jarosław Konior. 

MaRciN NiKieL

SpORT

22 zespoły 

z Podbeskidzia i Żywiecczyzny uczestniczyły w kolejnej edycji 

Podbeskidzkiej Ligi Amatorskiej Piłki Ręcznej Dziewcząt. 

Sezon 2014/2015 w najlepszych nastrojach zwieńczyły młode 

szczypiornistki SPR Łodygowice, które w tabeli końcowej I 

ligi wyprzedziły zawodniczki z Żywca. Mistrzynie znane były 

zresztą już przed ostatnim turniejem w Węgierskiej Górce (na 

zdjęciu). Na podium finiszowała także ekipa Bystra Ciapki. 

Natomiast na zapleczu elity cieszyły się piłkarki ręczne UKS 

Imperium Katowice (dołączyły do stawki w trakcie rozgrywek) 

oraz SPR Koszarawa, które awansowały na szczebel I-ligowy. 

Warto nadmienić, że popularna w beskidzkim regionie 

inicjatywa zmagań w szczypiorniaka sprawdziła się nie po 

raz pierwszy.

region w liCzbaCH
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rada z nowymi władzami
Sławomir Wojtulewski został 
nowym prezesem Beskidzkiej 
Rady Olimpijskiej. – Moja 
rola to służba olimpijczykom 
– mówi nowy szef olimpij-
skiego gremium na Podbe-
skidziu.

Beskidzka Rada Olim-
pijska rozpoczęła kolejną 
czteroletnią kadencję, a w 
jej składzie doszło do zmian 
personalnych. Po przeszło 30 
latach szefem Beskidzkiej 
Rady Olimpijskiej przestał 
być Kazimierz Polak. Na za-
szczytnym stanowisku zastą-
pił go Sławomir Wojtulewski, 
który piastuje również funk-
cję Przewodniczącego Rady 
Sportu przy Prezydencie 
Miasta Bielska-Białej. Za-
stępcą prezesa wybrano do-
świadczonego szkoleniowca 
siatkarskiego, przed laty wi-
ceministra sportu, Wiktora 
Kreboka. Sekretarzem mia-
nowano Marka Kubicę, dy-
rektora Gminnego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Wilko-
wicach, zaś skarbnikiem wy-
kładowcę bielskiej Akademii 
Techniczno-Humanistycznej, 
działacza BKS Stal – Ludwi-
ka Hejnego.

Członkami zarządu zostali 
natomiast: Piotr Kochowski, 
Krzysztof Nikiel, Piotr Wy-
socki, a także olimpijczycy 
beskidzcy sprzed lat – Józef 
Pawlusiak oraz Marian Ka-
sprzyk. Podczas Walnego 
Zebrania ustalono ponadto 
skład Komisji Rewizyjnej Be-
skidzkiej Rady Olimpijskiej. 
Funkcję Przewodniczącego 
będzie sprawował Tadeusz 
Pilarz, pozostali członkowie 

to Katarzyna Szafrańska i Ja-
nusz Malik. Wspomniany ter-
cet to również olimpijczycy.

– Moja rola to służba olim-
pijczykom. Tym, którzy kiedyś 
wzbudzali moje pasje sporto-
we, i tym, czyniącym to do 
dziś – mówi prezes Sławomir 
Wojtulewski, który podkreśla, 
że Beskidzka Rada Olimpij-
ska w nowym kształcie będzie 
skupiała swoje działania wokół 
szeroko pojętego propagowa-

nia i krzewienia idei olim-
pijskiej przede wszystkim na 
terenie Beskidów. – Pomysłów 
i planów mamy całkiem sporo. 
Chcemy współuczestniczyć 
w organizowaniu rozmaitych 
wydarzeń związanych z pro-
mocją olimpizmu. Naszą ak-
tywność będziemy przejawiać 
uczestnictwem w imprezach 
rekreacyjnych i sportowych, 
z uwzględnieniem wielu dyscy-
plin: od piłki nożnej na pozio-
mie amatorskim poczynając, aż 
po tak popularne i mające boga-
te tradycje w naszym regionie 
skoki narciarskie – zaznacza 
sternik Rady. (MaN)

Beskidzki region słynie z wielu olimpijczyków. Jednym z nich jest słynny 
przed laty pięściarz Marian Kasprzyk, który w nowej Radzie Olimpijskiej 
posłuży głosem doradczym.
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uczniowie Szkoły Mistrzostwa Sportowego Sportów Zimowych Szczyrk zakończyli kolejny sezon, podczas którego nie zabrakło znamienitych osiągnięć. 
To efekt także odpowiedniego przygotowania do rywalizacji w trakcie zgrupowań sportowych.
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futbolowe asy wręCzone
Piłkarski sezon na szczeblu klasy okręgowej po raz drugi zwieńczyła uroczysta Gala „Futbolowe Asy Beskidów”. Środowisko piłkarskie spotkało się w ostatni 

piątek czerwca, by najlepszych w zakończonych niedawno rozgrywkach wyróżnić w kilku kategoriach. Wspólnej organizacji wydarzenia, którego główne punkty 

przedstawiamy na zdjęciach, podjął się Beskidzki Okręgowy Związek Piłki Nożnej wraz z portalem SportoweBeskidy.pl.

SpORT

integraCja w zielonyCH KoszulKaCH
Mimo niezbyt sprzyjającej 
aury w niedzielę 21 czerw-
ca odbył się V Gminny 
Rajd Rowerowy w Wila-
mowicach, pomyślany jako 
impreza integracyjna dla 
wszystkich sołectw. Wy-
darzenie można uznać za 
niezwykle udane. W tej 
25-kilometrowej przejażdżce 
wzięły udział całe rodziny, 
od najmłodszych po najstar-
szych członków.

Rajdy rowerowe wśród 
mieszkańców gminy Wi-
lamowice cieszą się nie-
słabnącą popularnością. 
– Nasz rajd odróżnia to, że 
uczestnicy nie jadą całym 
peletonem, ale w grupach 
kilkunastooosobowych, po 
kilka rodzin, czy grup zna-
jomych. To sprzyja wza-
jemnemu poznawaniu się. 
Także poznawaniu uroków 
naszej gminy, bo trasa za-
wsze prowadzi przez różne 

jej części – mówi burmistrz 
Wilamowic Marian Trela, 
który patronuje wydarzeniu.

W tym roku rajdowi na 
początku i pod koniec towa-
rzyszył deszcz, miejscami 
rzęsisty, a mimo tego do mety 
dotarło ponad 250 osób w jed-
nakowych zielonych koszul-
kach, znaku firmowym całej 
imprezy. Trasa prowadziła ze 
stadionu LKS w Pisarzowi-
cach do Dankowic z przerwą 
– jak się okazało słoneczną 

– w Starej Wsi, gdzie panie 
z Koła Gospodyń Wiejskich 
przygotowały posiłek dla 
uczestników. W każdym miej-
scu rajdowiczom przygrywały 
miejscowe orkiestry i tańczyły 
zespoły mażoretek, z których 
gmina słynie.

Na zakończenie rajdu na 
stadionie Pasjonata w Dan-
kowicach rozdano nagrody, 
w tym dwa rowery. Rajd zor-
ganizował Miejsko-Gminny 
Ośrodek Kultury. (R) Rajd zawsze prowadzi przez urokliwe zakątki gminy Wilamowice.
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Prezes Beskidzkiego Okręgowego Związku Piłki Noż-
nej czesław Biskup (z prawej) i Dyrektor Wykonawczy 
PROFi cReDiT Polska S.a. Jarosław chęciński podpisali 
porozumienie, które czyni wspomnianą firmę tytular-
nym sponsorem rozgrywek – od nowego sezonu PROFi 
cReDiT Bielskiej Ligi Okręgowej.

andrzej Sadlok, prezes Ludowego Klubu Sportowego 
Pasjonat Dankowice, otrzymał nagrodę w kategorii 
„Osobowość piłkarska w regionie”. Statuetkę wręczył 
m.in. medalista olimpijski w kajakarstwie Grzegorz 
Kotowicz.

Gościem specjalnym Gali  był 
znany dziennikarz sportowy stacji 
Polsat Bożydar iwanow. W swoim 
wystąpieniu podkreślił ogromną 
rolę wychowywania i promowania 
młodych piłkarzy na poziomie 
lokalnym.

Tytuł mistrzowski „okręgówki” w sezonie minionym wywalczyła KS Spójnia 
Landek. Prezes Wojciech Koźlik odebrał nagrodę pieniężną dla klubu, jak 
również specjalną statuetkę przyznaną przez portal SportoweBeskidy.pl.

Frekwencja podczas ii Gali Klasy Okręgowej „Futbolowe asy Beskidów” ponownie dopisała. Wszyscy wyróżnieni oraz nagradzający stanęli na zakończenie do wspólnego zdjęcia.


