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Huczne dni gminy
jasienica
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Funkcjonariusze z garnizonu 
bielskiego w lipcu obchodzili swoje 
święto. Odznaczenia państwowe 
wręczył im I wicewojewoda śląski 
Mirosław Szemla, wyróżnienie 
„Zasłużony dla Policji” odebrał sta-
rosta Andrzej Płonka, gratulacje i 
podziękowania złożyli policjantom 
również wójtowie i burmistrzowie 
z powiatu bielskiego.

PoRąbka

zawody młodycH 
stRażaków
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biesiada z 
PRomocją
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Dziewczęta z OSP w 
Porąbce zwyciężyły 
na własnym terenie w 
klasyfikacji generalnej XV 
Ogólnopolskich Zawodów 
Młodzieżowych Drużyn 
Pożarniczych w Sportach 
Obronnych. Chłopcy 
rywalizację zakończyli na 
9. pozycji. Miejscowość 
tak się spodobała, że 
prawdopodobnie będzie 
gospodarzem kolejnych  
edycji mistrzostw.

W lipcu odbyła się po 
raz kolejny Biesiada w 
Hecznarowicach w gminie 
Wilamowice. W tym roku 
impreza ta połączona 
została z promocją książki 
„Z dziejów Hecznarowic” 
oraz jubileuszem 
miejscowej orkiestry 
dętej. Zarówno książka, 
jak i zabawa ludowa 
spotkały się z ogromnym 
zainteresowaniem 
mieszkańców sołectwa.
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AKTUALNOŚCI

kRótko  
z Regionu obwodnica dla czecHowic

Po wakacjach rozpoczną się prace przygotowawcze do stworzenia projektu obwodnicy Czechowic-Dziedzic, łączącej  

poza terenem zabudowanym okolice lotniska z Drogą Krajową nr 1.

Jak wyjaśnia starosta biel-
ski Andrzej Płonka, będzie to 
już trzeci etap prac nad re-
kultywacją pokopalnianych 
nieużytków. Pod tym ogól-
nikowym określeniem kryje 
się przede wszystkim budowa 
lotniska wraz z zapleczem. 
Chodzi m.in. o budynki i hale 
produkcyjne, przeznaczone 
dla przedsiębiorstw wykorzy-
stujących nowe technologie, 
przede wszystkim kompozy-
towe i lotnicze.

Kompleks nowoczesnego 
Bielskiego Parku Technolo-
gicznego Lotnictwa, Przed-
siębiorczości i Innowacji na 
granicy Czechowic-Dziedzic 
i Kaniowa w gminie Bestwi-
na powstał na terenach, na 
których jeszcze przed dekadą 
były zagrażające środowisku 
hałdy, należące do pobli-
skiej kopalni Silesia. Dzięki 
wsparciu pieniędzy unijnych 
oraz prywatnych przedsię-
biorców udało się w tym 
miejscu stworzyć kompleks 
przemysłowy, a jednocześnie 
instytucję wspierającą – tak-
że finansowo – innowacyjne 
projekty biznesowe.

Do wykorzystania czeka 
kolejne 25 hektarów poko-

palnianych nieużytków, obok 
leżą też niezagospodarowane 
tereny, które również mogły-
by zostać przeznaczone pod 
przemysłowe inwestycje. – 
Poważnym ograniczeniem 
pozostaje dojazd, który 
ominąłby zabudowane ob-
szary Czechowic-Dziedzic 
i łączyłby się z DK1. Blisko 

trzykilometrowa droga ma 
szansę powstać w najbliż-
szych latach – dodaje sta-
rosta Płonka. Droga byłaby 
kontynuacją wybudowanej 
w tym roku drogi, będącej 
przedłużeniem ul. Węglo-
wej. Od wschodu i północy 
omijałaby lotnisko, następnie 
północnymi obrzeżami mia-

sta, za kopalnią wśród pól 
i zagajników łączyłaby się 
z drogą krajową.

Starosta Płonka jest pe-
łen optymizmu. – Do tej 
pory udawało się rozwijać 
Park Technologiczny dzięki 
wsparciu unijnych pieniędzy, 
ale też dużemu zaangażowa-
niu wszystkich stron, zainte-

resowanych powstaniem tego 
kompleksu, m.in. samorzą-
dów Czechowic-Dziedzic, 
Bestwiny, instytucji wspie-
rających rozwój regionu. 
Liczę, że i tym razem będzie 
podobnie – dodaje Płonka. 
Przy sprzyjających okolicz-
nościach nowa droga powsta-
łaby w trzy lata. (Łu)

Nowa droga będzie przedłużeniem ulicy do Parku Lotniczego, która powstała w tym roku.

PoRtal młodycH  
biznesmenów

Agencja Rozwoju Regio-
nalnego w Bielsku-Białej 
uruchamia portal, który ma 
pomóc przede wszystkim po-
czątkującym przedsiębiorcom. 
Na stronie www.westartup.pl 
będą umieszczane informacje 
dla tych, którzy są zaintere-
sowani rozpoczęciem dzia-
łalności gospodarczej, mają 
pomysł, a nie wiedzą, jak go 
zrealizować, także dla tych, 
którzy szukają pomocy oraz 
informacji potrzebnych przed-
siębiorcy. Twórcy obiecują, że 
młodzi biznesmeni znajdą tam 
osoby podobne do nich, które 
mogą podzielić się własnym 
doświadczeniem. Portal ma 
umożliwić znalezienie poten-
cjalnych inwestorów.

wizyta młodzieży  
z ukRainy

Młodzi ludzie pocho-
dzą z Kicmania na Ukrainie. 
To studenci i absolwenci 
szkół wyższych we Lwowie 
i Czerniowcach, pod opieką 
ks. Stanisława Smolczewskie-
go, proboszcza parafii Naj-
świętszego Serca Pana Jezusa 
w Czerniowcach, zwiedzali 
powiat bielski, a także Kraków, 
Wieliczkę, Wadowice, Kalwa-
rię Zebrzydowską, Rychwałd 
i Górę Świętej Anny. Spotkali 
się również z władzami powia-
tu bielskiego, m.in. starostą 
Andrzejem Płonką. Młodzież 
dzieliła się swoimi wrażeniami, 
także obawami, co do możliwo-
ści pokoju na Ukrainie.

konkuRs  
dla fiRm

Powiat Bielski oraz Urząd 
Miasta Bielsko-Biała zaprasza-
ją przedsiębiorców do udziału 
w konkursie Firma Roku 2015. 
Wypełnione formularze przyj-
mują: Regionalna Izba Handlu 
i Przemysłu w Bielsku-Białej, 
Urząd Miejski oraz Starostwo 
Powiatowe. W trakcie Gali 
Finałowej w październiku zo-
staną przyznane wyróżnienia 
oraz nagrody w postaci statuetki 
Dedala w dwóch kategoriach: 
Firma Roku 2015 Miasta 
Bielska-Białej oraz Firma 
Roku 2015 Ziemi Bielskiej. 
Dodatkowo Kapituła Konkur-
su przyzna nagrodę specjalną 
w konkursie – Złotego Deda-
la – osobie, firmie lub insty-
tucji, która miała największy, 
pozytywny wpływ na gospo-
darkę lub zanotowała w tej 
dziedzinie największe osią-
gnięcia.

aRtyŚci zagRają w tenisa
Do kalendarza sporto-
wych wydarzeń w okre-
sie wakacyjnym na stałe 
wpisał się Turniej Tenisa 
Ziemnego Artystów Pol-
skich. Od 12 do 15 sierp-
nia w Jaworzu potrwa „X 
Beskid Cup”.

Jubileuszowy turniej na 
kortach SPA Hotelu Jawor 
w Jaworzu i w tym roku 
będzie mocno obsadzony. 
Z rakietą tenisową zapre-
zentuje się publiczności 
wielu znanych artystów. 
Przedstawiciele polskiej 
sceny kabaretowej to wie-
lokrotny zwycięzca Marcin 
Daniec, Krzysztof Respon-
dek, Maurycy Polaski, 
Krzysztof Hanke, Grzegorz 
Poloczek, czy Leszek Ma-
linowski. Tenisowe grono 
aktorów stanowią m.in. 
Tomasz Stockinger, Piotr 
Cyrwus, Michał Milowicz, 
Piotr Gąsowski, Jan Englert 
i Stefan Friedmann. Obecni 
będą również muzycy, jak 
np. Jacek Mezo Mejer, Ro-

bert Rozmus i Stan Borys. 
Znane postaci, które co roku 
pojawiają się w Jaworzu, to 
ponadto Karol Strasburger, 
Henryk Sawka i Robert 
Janowski. Nowością w te-

gorocznej edycji będzie tur-
niej kobiet, m.in. z udziałem 
Olgi Bończyk, Anny Guzik 
i Iwony Pavlović.

Oficjalne rozpoczęcie „X 
Beskid Cup” w Jaworzu zapla-

nowano na godz. 9.30 w środę 
12 sierpnia. Rozgrywki turnie-
jowe potrwają aż do soboty 15 
sierpnia. Finał wyznaczono 
na godz. 14. Dla wszystkich 
wstęp wolny. (RED)

Groźny barszcz  
sosnowskiego

W regionie w ostatnim 
czasie pojawiła się groźna 
roślina – barszcz Sosnow-
skiego. Dotknięcie liści 
wywołuje bolesne poparze-
nia. Wójt Porąbki Czesław 
Bułka zaapelował do miesz-
kańców gminy, aby zwróci-
li uwagę, czy w ich rejonie 
nie ma bardzo charaktery-
stycznej i groźnej rośliny. 
Prosi, aby w takich wypad-
kach zawiadamiać Urząd 
Gminy w Porąbce, którego 
przeszkoleni pracownicy 
zabezpieczą miejsce i usu-
ną roślinę.

Objawy oparzeń pojawia-
ją się nawet już po 30 min., 
ponadto roślina może wy-
woływać podrażnienia dróg 
oddechowych, nudności, 
wymioty, bóle głowy, czy 
zapalenie spojówek. Podraż-
nione miejsca na skórze nale-
ży natychmiast przemyć wodą 
z mydłem i jak najszybciej 
skontaktować się z lekarzem. 
Należy też unikać słońca. Stan 
zapalny utrzymuje się przez 
około 3 dni.
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Kabareciarz Marcin Daniec każdego roku walczy o wygraną w turnieju. Trzykrotnie był już najlepszym 
tenisistą w Jaworzu.
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REGION

szczyRkowianin Roku
GRZEGORZ  
KOTOWICZ,  

dyrektor 
Centralnego 
Ośrodka Spor-
tu – Ośrodka 
Przygotowań 
Olimpijskich  
w Szczyrku, 

został uhonoro-
wany zaszczytną 
nagrodą „Szczyr-
kowianina Roku 
2 0 1 4 ” .  K a ż -
dego roku taki 
tytuł przyznaje 
Rada Miejska w 
Szczyrku, doce-
niając tym sa-

mym wkład osobowy w rozwój miasta i jego społeczności. 
W akcie nadania zwrócono uwagę na „ogromne zaangażo-
wanie w realizację kluczowych inwestycji związanych z 
rozwojem bazy narciarskiej oraz propagowanie i wspieranie 
sportu na terenie miasta Szczyrk”.

– Jestem dumny i szczęśliwy, że szczyrkowianie przyjęli 
mnie do swojego grona. Zmiany, które w Szczyrku dokona-
ły się w ostatnim czasie nie byłyby natomiast możliwe bez 
zaangażowania i profesjonalizmu, które cechują naszych 
pracowników. To tak naprawdę nagroda dla całej załogi 
i naszej wspólnej pracy dla Szczyrku – stwierdził laureat 
„Szczyrkowianina Roku 2014” Grzegorz Kotowicz, który 
inicjatywy na rzecz sportu propaguje nie tylko jako dyrek-
tor COS w Szczyrku, ale także jako radny i przewodniczący 
Komisji Promocji, Turystyki i Sportu w Radzie Powiatu 
Bielskiego. (M)
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zaPRoszenie na kulinaRne Święto
Już w najbliższą sobotę 1 sierpnia czeka nas Święto Powiatu Bielskiego, towarzyszące imprezie „Josiynicki Żniwowani”  

w Jasienicy. Główną atrakcją, jak co roku, będzie przegląd potraw, połączony z degustacją w ramach  

„Kulinarnego Dziedzictwa Powiatu Bielskiego”.

Święto Powiatu Biel-
skiego co roku odbywa się 
w innej gminie. Tym razem 
towarzyszy Josiynickiemu 
Żniwowaniu w kompleksie 
„Drzewiarza”. Jasienicka 
impreza, która rozpocznie 
się o godz. 13., ma na celu 
zaprezentowanie lokalnych 
tradycji, związanych z okre-
sem żniw. Będzie więc kon-
kurs żęcia sierpem, koszenia 
kosą, młócenia cepem, kle-
pania kosy. Oczywiście, nie 
zabraknie występów zespo-
łów regionalnych, z których 
gmina Jasienica słynie, także 
z zaprzyjaźnionych Wilamo-
wic i Czech. Organizatorzy 
przygotowali również inne 
atrakcje, m.in. koncert zespołu 
„Baciary” i pokaz walki wo-
jów.

Dni Powiatu Bielskiego od 
lat jednak przyciągają przede 
wszystkim swoimi prezenta-
cjami, organizowanymi jako 

konkurs „Kulinarne Dzie-
dzictwo Powiatu Bielskiego”. 
– Warto pamiętać, że na trady-
cje naszego powiatu składają 

się zwyczaje małopolskie oraz 
śląskocieszyńskie. To prawdzi-
we bogactwo, którym warto się 
chwalić i je pokazywać. Dlate-

go od wielu lat organizujemy 
konkurs Kulinarne Dziedzic-
two. Z roku na rok cieszy się 
on coraz większym powodze-

niem, a zainteresowanie już 
dawno przekroczyło granice 
powiatu, a nawet kraju, bo co-
raz więcej mamy uczestników 
z przygranicznych terenów 
Czech i Słowacji – mówi sta-
rosta bielski Andrzej Płonka.

W tym roku wystąpi 35 róż-
nych grup, przede wszystkim 
pań z kół gospodyń wiejskich 
i lokalnych stowarzyszeń. A że 
impreza towarzyszy Josiynic-
kiemu Żniwowaniu to w tym 
roku tematem przewodnim 
będą potrawy i napoje zwią-
zane z okresem żniw. Uczest-
nicy będą się przygotowywać 
już od godz. 13., degustacja 
dla gości rozpocznie się zaś 
o godz. 15.

Na imprezę zapraszają sta-
rosta bielski Andrzej Płonka 
i wójt Gminy Jasienica Janusz 
Pierzyna. Organizatorem kon-
kursu kulinarnego jest Biuro 
ds. Promocji Powiatu Bielskie-
go. (Łu)

Konkurs co roku jest okazją do prezentacji najlepszych tradycji kulinarnych regionu.
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logo PRomyka
Gminny Ośrodek Kultury 

„Promyk” w Bystrej w gminie 
Wilkowice ogłosił konkurs na 
logo dla swojej instytucji.

Ośrodek Kultury zaprasza 
do konkursu na opracowanie 
elementu identyfikacji wizual-
nej, jakim jest logo Gminnego 
Ośrodka Kultury „Promyk” 
w Bystrej. Projekty mogą być 
wykonane w dowolnej tech-
nice, jednak z uwagi na ich 
przeznaczenie autor powinien 
zadbać o to, by znak był łatwy 
w reprodukcji i umożliwiał za-
pis elektroniczny.

Organizatorzy z nadesła-
nych zgłoszeń chcą wyłonić 
najlepszy znak graficzny – 
logo GOK, który będzie cha-
rakteryzował się wysokim 
poziomem artystycznym. 
Logo zostanie zastosowane 
we wszelkiego rodzaju mate-
riałach.

Konkurs potrwa do 31 
sierpnia, można wygrać 700 
zł. (R)

Radosne 
sobótki

Na nudę narzekać nie mogli 
uczestnicy lipcowych „Pisa-
rzowskich Sobótek”. Na estra-
dzie w Pisarzowicach odbyły się 
ciekawe występy artystyczne, dla 
wszystkich obecnych przygoto-
wano kulinarne pyszności.

„Pisarzowskie Sobótki” re-
aktywowano po siedmiu latach. 
Szybko okazało się, że impreza 
spełni swój cel i przyczyni się 
do integracji lokalnej społecz-
ności. Licznie zgromadzonej 
publiczności zaprezentowały 
się przede wszystkim zespoły 
reprezentujące gminę Wilamo-
wice. Na scenie wystąpił m.in. 
Zespół Regionalny „Pisarzo-
wianki”, grupy teatralne „De-
biucik” i „Bezimienni”, zespoły 
mażoretek „Nemezis” i „Wira-
że”, czy Młodzieżowa Orkiestra 
Dęta przy OSP Pisarzowice. 
Gościnnie przygrywała rów-
nież słowacka kapela „Mla-
dik”. W trakcie wydarzenia nie 
mogło zabraknąć kulinarnych 
specjałów, przygotowanych we-
dług regionalnych przepisów. 
Obecni ze smakiem częstowali 
się golonką, duszonkami, czy 
grochówką, a także wypieka-
mi zapewnionymi przez panie 
z Koła Gospodyń Wiejskich.

Podczas „Pisarzowskich So-
bótek” miała miejsce ponadto 
miła uroczystość. Z racji już 
5-letniej współpracy partner-
skiej Pisarzowic ze słowacką 
Horną Suczą, starosta słowac-
kiej miejscowości Juraj Ondra-
czek wręczył okazałe obrazy 
burmistrzowi gminy Wilamo-
wice Marianowi Treli i sołty-
sowi Pisarzowic Stanisławowi 
Peszlowi. (RAF)

biblioteka  
PRzyjazna i nowoczesna
Gminna Biblioteka Publiczna w Bestwinie 
została wyróżniona certyfikatem „Biblioteka 
z p@asją”. Doceniono w ten sposób fakt, iż 
instytucja jest przyjazna i otwarta dla inter-
nautów w każdym wieku. 

Swoim użytkownikom zapewnia aktywne 
uczestnictwo w świecie cyfrowej edukacji. Be-
stwińska placówka scharakteryzowana została 

jako nowoczesne centrum informacji i kultury, 
co w głównej mierze jest zasługą osób z zaan-
gażowaniem oddających się pracy w Bibliotece.

To niejedyna z nagrodzonych placówek 
w powiecie bielskim w ostatnim czasie. Cer-
tyfikat „Biblioteka z p@asją” trafił również 
do Gminnej Biblioteki Publicznej w Buczko-
wicach. (M)

nie tylko książki

ARTuR BENIOWSKI, wójt gminy Bestwina:

– To już kolejna nagroda dla naszej 
gminnej biblioteki, więc nie jestem 
zaskoczony. Kilka lat temu biblioteka 
została uznana za najlepszą w woje-
wództwie i II w kraju wśród wiejskich 
placówek, ostatnio była też najlepsza 
wśród bibliotek powiatowych. To bez 
wątpienia zasługa operatywności dy-
rektorki Teresy Lewczak i kierowanego 
przez nią personelu.

To oczywiste, że rola biblioteki w 
takim niewielkim ośrodku nie może 

sprowadzać się wyłącznie do wypoży-
czania książek – choć to ważny element 
i bardzo dobrze realizowany w naszej 
bibliotece. Gminne biblioteki spełniają 
zadania integrujące całą lokalną społecz-
ność wokół szeroko rozumianej kultu-
ry. Co ważne w przypadku biblioteki w 
Bestwienie – nie tylko naszej lokalnej 
kultury, ale też wykraczającej dale-
ko poza nasze granice, że przypomnę 
tylko o konkursie poezji religijnej „O 
Palmę”, który ma już wymiar nie tylko 
ogólnokrajowy, ale i międzynarodowy. 
Działalność biblioteki i jej trzech filii, 
obecnych w każdym z sołectw, to także 
wystawy, spektakle teatralne, spotkania 
z ciekawymi ludźmi, aktorami, specjali-
stami, podróżnikami, zajęcia dla dzieci.

W tym przypadku nasza bibliote-
ka otrzymała wyróżnienie w kolejnej 
ważnej dziedzinie, istotnej dla kolej-
nych pokoleń czytelników. Ja osobiście 
uwielbiam czytać drukowane książki, ale 
coraz częściej młodzież sięga po audio-
booki, zbiory multimedialne, korzysta 
z możliwości czytelniczych Internetu. 
I dobrze, że nasza biblioteka cały czas 
nadąża za tymi zmianami.
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Remonty dRóg PowiatowycH
Kończą się prace remontowe na kilku drogach 

powiatowych. Na dokończenie przebudowy 

mostu w Międzyrzeczu Górnym trzeba będzie 

poczekać do grudnia.

Kończą się prace przy 
budowie odcinka ul. Kęc-
kiej w Kozach od ronda 
w kierunku Kęt. To kolejny 
etap przebudowy tej drogi 
i poprawy bezpieczeństwa, 
przede wszystkim pieszych 
użytkowników ulicy. To 
dlatego,  że powstał  tam 
chodnik. Remont jest kolej-
nym etapem przebudowy tej 
drogi, w poprzednich latach 
były wykonywane odcin-
ki pomiędzy rondami oraz 
w stronę Bielska-Białej. Po-
dobnie wkrótce zostanie ofi-
cjalnie zakończony odcinek 
ul. Krakowskiej i Karpackiej 
na granicy Porąbki i Czań-
ca. Jak przy innych tego typu 
projektach, i tu oprócz po-
łożenia nowej nawierzchni 

i wykonania odwodnień dla 
kanalizacji deszczowej, po-
wstają wygodne i bezpiecz-
ne chodniki.

– Drogi remontowane są 
przy wsparciu pieniędzy po-
chodzących z Narodowego 
Programu Przebudowy Dróg 
Lokalnych. Resztę kosztów 
pokrywamy z budżetu Powiatu 
Bielskiego oraz samorządów 
gminnych, które włączają się 
w projekt – wyjaśnia starosta 
bielski Andrzej Płonka.

Wkrótce rozpocznie się 
też drugi etap przebudowy ul. 
Wyzwolenia w Wilkowicach, 
na Huciskach do zatoki auto-
busowej. Pierwszy odcinek 
został wykonany wcześniej. 
Do końca września potrwa 
z kolei przebudowa drogi od 

Wapienicy do Międzyrzecza 
Górnego. Nieco dłużej, bo do 
grudnia, potrwają prace przy 
moście w Międzyrzeczu na 
drodze do Ligoty. Starosta 
Andrzej Płonka wyjaśnia, że 

most wymaga przebudowy 
skomplikowanej konstrukcji, 
prowadzącej po łuku drogi. 
Koszt prac wyniesie blisko 2 
mln zł, zostanie pokryty z re-
zerwy budżetowej powiatu.

– Co ważne, stan dróg 
powiatowych z roku na rok 
się poprawia. Dzieje się tak 
również dlatego, że władze 
gmin włączają się w projek-
ty modernizacji na swoim 

terenie, dzięki czemu ła-
twiej zebrać odpowiednią 
pulę pieniędzy, potrzebną 
do uruchomienia inwesty-
cji – dodaje Andrzej Płon-
ka. (Łu)

ulice Krakowska i Karpacka na granicy Porąbki oraz Czańca zyskały wygodny i bezpieczny chodnik.
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jawoRze wŚRód  
najlePszycH gmin
– To potwierdzenie, że kierunek rozwoju 
naszej gminy obrany 12 lat temu jest wła-
ściwy – zaznacza Radosław Ostałkiewicz, 
wójt Jaworza, komentując opublikowany 
niedawno samorządowy ranking dziennika 
„Rzeczpospolita”. Wśród gmin wiejskich 
Jaworze sklasyfikowane zostało w ścisłej 
czołówce w województwie śląskim.

Każdego roku, w bieżącym już po raz 18., 
dziennik „Rzeczpospolita” prezentuje na swoich 
łamach zestawienie gmin w kilku kategoriach. 
Aby dana gmina znalazła się w prestiżowym 
rankingu, musi przejść pozytywnie dwa etapy. 
Pod uwagę w ocenie brane jest w pierwszej 
kolejności zarządzanie finansami, przy jed-
noczesnym inwestowaniu środków w rozwój 
społeczności. Następnie „pod lupą” są takie 
kwestie, jak dynamika wzrostu wydatków ma-
jątkowych, wartość środków unijnych, wskaź-
nik zadłużenia, nadwyżka operacyjna, wzrost 
dochodów własnych, nakłady inwestycyjne, 
kwestie społeczne, w tym zapobieganie bezro-
bociu, komunikacja i promocja oraz działania 
na rzecz ochrony środowiska.

Gmina Jaworze na znakomite miejsce za-
pracowała sobie nie po raz pierwszy. W tego-
rocznym rankingu znalazła się na 2. miejscu 
wśród gmin wiejskich w województwie ślą-
skim. Wyżej sklasyfikowano jedynie gminę 
Krzyżanowice. W skali ogólnopolskiej dało 
to Jaworzu 31. pozycję. – To potwierdzenie, 
że kierunek rozwoju, opierający się o wyko-
rzystanie środków unijnych skierowanych na 
turystykę i profil uzdrowiskowy, jest właści-
wy – podkreśla „Gazecie Beskidzkiej” wójt 
Radosław Ostałkiewicz. – Od kilku lat reali-
zujemy projekt budowy kanalizacji, co ma 
istotny wpływ na wysokie oceny dla naszej 
gminy. To przecież największa inwestycja 
w historii Jaworza – dopowiada wójt. (MAN)

ŚmieRgusty znów 
międzynaRodowe
Na pierwszy weekend września 
wyznaczono tegoroczną edycję 
„Wilamowskich Śmiergustów”. 
Prócz występów rodzimych ze-
społów regionalnych i grup ar-
tystycznych, spodziewany jest 
przyjazd artystów z Czech, 
Chorwacji oraz Bośni i Herce-
gowiny.

Zagraniczni goście zapre-
zentują swój kunszt przez dwa 
dni, w sobotę i niedzielę 5 i 6 
września. To międzynarodowe 

urozmaicenie „Wilamowskich 
Śmiergustów”. Organizatorzy 
co roku dbają, by program wy-
darzenia przyciągnął jak naj-
więcej widzów. Tradycyjnie 
będzie można podziwiać pod-
czas dwóch dni zespoły repre-
zentujące bogatą kulturę ludową 
gminy Wilamowice. Gwiazdami 
kolejnych wieczorów wydarze-
nia będą „Baciary” oraz „Wały 
Jagiellońskie”. Przewidziano 
także szereg innych atrakcji, 
głównie z myślą o najmłod-

szych. Szczegółowy program 
„Wilamowskich Śmiergustów” 

przedstawimy w kolejnym nu-
merze. (RED)

Organizowane od wielu lat „Wilamowskie Śmiergusty” to największa po TKB 
impreza folklorystyczna w regionie.

aktywne  
kozy
Nuda w wakacje? Na pewno nie w Kozach. 
Dom Kultury zapewnił tu szereg rozmaitych 
atrakcji dla wszystkich.

Dzieci zaproszone zostały na zajęcia pod 
hasłem „Wakacyjne wtorki”. Po spotkaniach 
teatralnych i ruchowych, które odbyły się 
w lipcu, we wtorek 4 sierpnia, w godzinach 
od 12 do 14, przyjdzie czas na zajęcia wokal-
ne. Usatysfakcjonowani byli również młodzi 
amatorzy filmu i fotografii, dzięki dwudnio-
wym warsztatom o tej tematyce. Oczywiście, 
nie zabrakło serii tygodniowych zajęć arty-
styczno-kulturalnych, podczas których oprócz 
zabaw i gier dzieci zwiedzały np. wystawę 
malarstwa Ottona Boehna w Pałacu Czeczów, 
po czym same miały okazję spróbować swych 
sił przy sztalugach. Zaplanowano ponadto 
wycieczkę do Żywca. Wakacyjne atrakcje 

to również naukowy świat doświadczeń fi-
zycznych i chemicznych, które zapewniła Fa-
bryka Kreatywności. Młodym uczestnikom 
spodobały się także musztry i inne zajęcia, 
prowadzone przez bielskich „Strzelców” 
lub harcerzy.

Nie tylko dzieci znajdują w koziańskim 
Domu Kultury przestrzenie wartościowych 

działań. Placówka jest w trakcie realizacji pro-
jektu „Kultura kołem się toczy. Dom Kultury 
+ Inicjatywy lokalne 2015”. W ogłoszonym 
konkursie na kulturalną inicjatywę lokalną, 
komisja wyłoniła aż cztery projekty do reali-
zacji. Jako pierwszy odbędzie się koncert ko-
ziańskich zespołów rockowych, czyli „Dobrze 
rockująca sobota” (29 sierpnia). (RED)
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Najmłodszym mieszkańcom Kóz tutejszy Dom Kultury zapewnił wiele atrakcyjnych i pożytecznych zajęć  
w okresie wakacyjnym.
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Święto Policji
Podziękowania, nominacje na wyższe stopnie dla ponad 150 policjantów 

oraz medale od Prezydenta RP i Ministra Spraw Wewnętrznych otrzymali 

policjanci z bielskiego garnizonu, którzy w lipcu świętowali 96. rocznicę 

powstania Policji.

– Statystyki mówią, że 
bielscy policjanci należą do 
najlepszych w województwie 
śląskim – mówi I wicewoje-
woda śląski Mirosław Szemla. 
Podczas uroczystości w Biel-
skim Centrum Kultury wręczył 
sześć medali od Prezydenta 
RP oraz Ministra Spraw We-
wnętrznych. – Warto zwrócić 
uwagę na ostatnią akcję z do-
palaczami, która udowodniła 
wartość tych służb – doda-
je wicewojewoda.

Gdy okazało się, że na 
rynek dopalaczy został wy-
puszczony środek, zawierają-
cy substancję niedozwoloną 
i powodującą silne, masowe 
zatrucia, policja w jeden dzień 
ujęła handlarzy i doprowadziła 
do wycofania towaru z obrotu. 

Jednocześnie przygotowała ob-
szerną dokumentację, potrzeb-
ną dla prokuratury. – W tej 
sprawie zadziałali błyskawicz-
nie i bardzo sprawnie. Gdyby 
nie to, zatruć byłoby znacznie 
więcej. To oznacza, że policja 
ma pod obserwacją działający 
na granicy prawa rynek sub-
stancji psychoaktywnych – 
dodaje Szemla.

Wicewojewoda podkreśla, 
że akcja z dopalaczami była 
wzorcowa i w pełni ujawnio-
na opinii publicznej. – Trzeba 
jednak pamiętać, że policja 
działa na wielu kierunkach. 
Wiem o dochodzeniach, które 
wymagają wielomiesięcznej 
pracy i żmudnego zbierania 
materiału dowodowego. Z tej 
pracy nasza policja też się 

świetnie wywiązuje. Co naj-
ważniejsze, wzrasta poczucie 
bezpieczeństwa nas wszyst-
kich, zwykłych obywateli. 
Dlatego dziękując policjan-
tom, warto pomyśleć też o sta-
łym poprawianiu warunków 
ich pracy – dodaje wicewoje-
woda Szemla.

Podczas uroczystości 
14 funkcjonariuszy odzna-
czonych zostało medala-
mi „Za długoletnią służbę” 
oraz odznakami „Zasłużony 
policjant”. Swoje nagrody 
przyznali też samorządow-
cy, wójtowie i burmistrzowie 
Podbeskidzia. Prezydent Biel-
ska-Białej Jacek Krywult i sta-
rosta bielski Andrzej Płonka 
otrzymali z kolei wyróżnienie 
„Zasłużony dla Policji”. (Łu) Prezydent Jacek Krywult i starosta bielski Andrzej Płonka otrzymali wyróżnienia „Zasłużony dla Policji”.

I wicewojewoda śląski Mirosław Szemla wręczył policjantom odznaczenia państwowe.

PRałat z bożą oPatRznoŚcią
Ukazała się książka „…Z 
Bożą Opatrznością”, w któ-
rej o swoim życiu pisze zasłu-
żony dla Porąbki ks. prałat 
Józef Strączek.

Ks. prałat Józef Strączek 
w ub.roku hucznie obchodził 
setne urodziny, po mszy świę-
tej były występy Edyty Geppert 
i góralskie śpiewy. Wciąż jest 
w znakomitej formie. Pocho-
dzi z Pcimia, ale ponad połowę 
swego życia związał z parafią 
w Porąbce – najpierw przez kil-
ka lat jako wikary, potem przez 
ponad 30 lat jako jej proboszcz. 
Od 25 lat jest tutaj rezydentem, 
czyli przebywa na księżowskiej 
emeryturze, ale cały czas bierze 
aktywny udział w życiu para-
fialnym. Gdyby jednak policzyć 
wszystkie lata, w których ks. 
Józef był związany z beskidz-
ką ziemią, okazałoby się, że 
obejmują jego całe kapłańskie 
życie, bo od czasu święceń 
w 1939 r.! Wtedy to zaczął 
pracę duszpasterską najpierw 
w Wilkowicach, potem Ko-
morowicach, Rajczy i Żywcu. 
Według wszelkiej wiedzy jest 
najstarszym kapłanem w ca-
łej archidiecezji krakowskiej, 
w skład której wchodzi również 
diecezja bielsko-żywiecka.

Przy okazji świętowania 
stulecia urodzin przygotował 
książkę „…Z Bożą Opatrz-

nością”, będącą jego swego 
rodzaju autobiografią. Wspo-
mina swoje wcześniejsze para-
fie, zmagania w latach 60. i 70. 
ub.wieku z urzędnikami, którzy 
utrudniali wybudowanie salek 
katechetycznych, czy walkę 
o ochronę ziemi należącej do 
parafii przed peerelowskimi 
notablami różnych szczebli. 
Pisze też o księżach, którzy 
wyszli z parafii, ks. Tadeuszu 
Kasperku i ks. Kazimierzu 

Wawrzyczku. Z dumą podkre-
śla, że w 2006 r. został „Porąb-
czaninem Roku”, zaś dwa lata 
wcześniej władze gminy nadały 
mu tytuł Honorowego Obywa-
tela Gminy Porąbka.

Wielką wartością książki 
są ilustracje, fotografie doku-
mentujące całe dotychczasowe 
życie ks. prałata. Książkę wy-
dało Towarzystwo Przyjaciół 
Porąbki, a współfinansował ją 
Urząd Gminy w Porąbce. (Łu)
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czas na zdjęcia
– Jak ty znajdujesz czas na to wszystko? – to częste pytanie znajomych. Józef Kozieł z Porąbki wzrusza  

wtedy ramionami. – Gdy człowieka coś pasjonuje, to po prostu to robi – mówi.

Pytanie jednak wcale nie 
powinno dziwić. Józef Kozieł 
robi mnóstwo zdjęć, do tego 
gra na instrumentach, rzeźbi, 
naprawia, taka „złota rączka”. 
A przecież cały czas jeszcze 
zawodowo pracuje.

Porąbka, przede wszyst-
kim jako miejscowość, nale-
ży chyba do jednej z najlepiej 
obfotografowanych w Polsce. 
Właściwie nie ma tygodnia 
bez publicznego wydarzenia, 
na którym zabrakłoby Józefa 
Kozieła z aparatem. Odkąd 
w latach 90. ub.wieku poja-
wiła się fotografia cyfrowa, 
zrobił tyle zdjęć, że archiwum 
zajmuje już gdzieś 1 terabajt 
pamięci. Czyli mniej więcej 
tyle, ile pojemności mają te 
lepsze komputery PC.

Z każdej imprezy wybiera 
po 70-80 zdjęć, przygotowuje 
je i umieszcza na stronie To-
warzystwa Przyjaciół Porąbki 
www.porabka.net. Ale przy 
ważniejszych wydarzeniach 
nawet 700 zdjęć potrafi zro-
bić. Przyznaje, że zależy mu 
na pełnej dokumentacji. – Te-
raz to i tak jest łatwiej. Przed 
erą cyfrową trzeba było każde 
zdjęcie wywoływać. Może 
nie było ich tyle, co teraz, ale 
pracy było znacznie więcej – 
wspomina.

gRanie ważniejsze

Fotografią pasjonował się 
już jego ojciec, więc żartuje, 
że ma to pewnie w genach. 
Podobnie, jak muzykę. Jest 
trzecim grającym pokoleniem, 
jego córka Anna, wykładowca 
wokalu jazzowego w Holandii 
– czwartym. Dziadek był sa-

moukiem, ale grał na każdym 
instrumencie, który wziął do 
ręki. W Jawiszowicach zosta-
wił wielu uczniów, m.in. swe-
go syna, a ojca Józefa.

Ruch muzyczny w takich 
miejscowościach często kon-
centruje się albo przy strażach 
pożarnych, albo większych 
zakładach, albo kościołach. 
Młody Józef ze swoim moc-
nym głosem i umiejętnością 
gry na różnych instrumen-
tach występował we wszyst-
kich: śpiewał w chórze, grał 
w orkiestrze dętej na klarnecie 
w OSP i kopalni, a na doda-
tek jeszcze grał na gitarze ba-
sowej w świeżo założonym 
wtedy zespole big-bitowym. 
I to w kościele, bo zespół 
swój repertuar oparł na mszy 
rockowej. Wystąpili wtedy 

przed wizytującym ich parafię 
kardynałem Karolem Wojty-
łą. Było trochę wątpliwości, 
czy wypada grać jakiś big-bit 
w kościele i to przed bisku-
pem, ale kardynałowi tak się 
spodobał koncert, że długo 
po zakończeniu z nimi roz-
mawiał.

– Teraz to pewnie wszyscy 
by chcieli, abym przy takiej 
okazji robił zdjęcia. A ten kon-
cert, to granie przed kardyna-
łem Wojtyłą, to było dla mnie 
wielkie wydarzenie, więc do-
brze, że wtedy dopiero zaczy-
nałem z fotografią. Ważniejsze 
było, aby był ktoś, kto zagra na 
basie – wspomina Józef.

– Ale kilku znajomych ro-
biło wtedy zdjęcia. Chciałem 
mieć je na pamiątkę, dla siebie, 
i jakoś do dzisiaj nie mogę żad-
nego zdobyć – dodaje z lekką 
wymówką. On swoje zdjęcia 
bardzo chętnie udostępnia. 
– Skoro już zostały zrobione 
i komuś się mogą przydać, to 
dlaczego mam odmawiać – 
mówi.

Muzykowanie w Jawiszo-
wicach odegrało dużą rolę 
w jego życiu. Zespół wystę-
pował przy różnych okazjach, 
jego członkowie trochę na tym 
zarabiali. Józef Kozieł w ten 

sposób uzbierał pieniądze na 
sprzęt fotograficzny i pełne 
wyposażenie ciemni. Bez 
przeszkód mógł się oddawać 
swej drugiej wtedy pasji – fo-
tografii.

Pełna 
dokumentacja

To żona pana Józefa po-
chodzi z Porąbki, a właści-
wie to teść. Ale poznali się 
w Jawiszowicach, tam zało-
żyli rodzinę i przez wiele lat 
mieszkali. – Tak od lat 70. 
teścia ciągnęło w rodzinne 
strony. Była tu działka, więc 
gdy tylko mieliśmy trochę 
wolnego czasu, to przyjeżdża-
liśmy do Porąbki – wspomina. 
Z czasem poznawał coraz wię-
cej ludzi, nowe ścieżki i trasy 
wokół w Beskidzie Małym. 
Gdy w końcu całą rodziną 
w połowie lat 90. przepro-
wadzili się do Porąbki, Józef 
był już dobrze zaznajomiony 
z miejscowością i mieszkań-
cami. A że zawsze prowadził 
aktywny tryb życia, także 
i tutaj zaczął wspierać miej-
scową Ochotniczą Straż Po-
żarną i porąbczański oddział 
Towarzystwa Miłośników 
Ziemi Żywieckiej.

Szybko dał się poznać jako 
dokumentalista. – Rzeczywi-
ście, teraz nawet już nikt nie 
zapowiada, abym przyszedł 
i zrobił zdjęcia. Wszyscy 
wiedzą, że i tak się pojawię 
– przyznaje Józef Kozieł. 
– Dzięki pasji pana Józefa 
mamy pełną dokumentację 
wszystkiego, co się u nas 
dzieje. A on nigdy nie odma-
wia zdjęć – mówi dyrektorka 
Gminnego Ośrodka Kultury 
w Porąbce Anna Jezierska.

Życie nawet w małej miej-
scowości pełne jest wydarzeń, 
na których powinien pojawić 
się fotograf, aby je upamiętnić. 
Uroczystości kościelne, jak 
Boże Ciało, imprezy kultural-
ne, np. niedawne Dni Porąbki, 
spotkania, zawody, jak Ogól-
nopolski Turniej Młodzieżo-
wych Drużyn Pożarniczych. 
– Nawet swoje rodzinne spo-
tkania dostosowuję do kalen-
darza imprez, aby zawsze być 
na miejscu z aparatem – śmieje 
się pan Józef.

PanoRamy

Szerzej jego zdjęcia zy-
skały uznanie, gdy zaczął fo-
tografować panoramy Porąbki. 
Wschodnią panoramę zrobił 
ze wzniesienia obok Woł-
ka na Wszystkich Świętych. 
Była piękna, słoneczna po-
goda i mnóstwo kolorowych 
liści na drzewach Beskidu 
Małego. Potem chciał zrobić 
także panoramę zachodnią, 
zdjęcia wykonał na Bukowcu. 
– Często ludzie wykorzystują 

te panoramy, nawet w Austrii 
widziałem powiększoną do 
wymiarów 1,5 metra na 30 
cm – mówi.

Józef Kozieł przyznaje, że 
poza zdjęciami dokumentu-
jącymi, ceni sobie właśnie te 
kilka szczególnych. – Ale to 
trzeba wyczuć odpowiednią 
chwilę. Dlatego mam stale 
przy sobie aparat – wyjaśnia. 
Przydaje się, np. wtedy, gdy je-
chał i dostrzegł zamarłą Sołę, 
na której nie pojawił się nawet 
fragment zmarszczki. W tej 
tafli odbijało się centrum Po-
rąbki.

Rodzinne  
ŚPiewy

Jedna córka odziedziczy-
ła pasję muzyczną, młodsza, 
Karolina – fotograficzną. 
Skończyła w Londynie szko-
łę fotograficzną, teraz się tym 
zajmuje. Ale chyba jednak 
w rodzinie przeważa pasja 
muzyczna, przede wszystkim 
śpiewacza. – Nie wiem, dla-
czego, ale chyba kiedyś ludzie 
więcej śpiewali. My, gdy spo-
tkamy się w większym gronie 
rodzinnym, zawsze muzyku-
jemy. Może nie dochodzimy 
do wysokiego „c”, ale ludowe 
i tradycyjne piosenki wszyst-
kie odśpiewujemy – mówi 
Józef Kozieł.

Sprawdza baterie w apara-
cie, kartę pamięci. Aparat po-
winien być gotowy, bo Józef 
Kozieł znów będzie wkrótce 
robił zdjęcia.

MIROSŁAW ŁuKASZuK
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Józef Kozieł nie rozstaje się z aparatem.
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GMINA jAsIENICA

wystRzałowe lato
Huk wystrzałów stylizowanej armaty wiwatówki 

oznajmił oficjalne rozpoczęcie XXI Lata w 

Jasienicy, czyli dwudniowych obchodów  

Dni Jasienicy.

– Co roku Dni Jasienicy to 
nie tylko czas dobrej zabawy 
w gronie całej lokalnej spo-
łeczności. Mamy też okazję 
pokazania naszego dorobku 
i dziedzictwa kulturowego, 
naszych tańców, pieśni, wy-
pieków i tradycji kulinarnych 
– przypominał wójt Jasieni-
cy Janusz Pierzyna podczas 
otwarcia XXI Lata w Jasieni-
cy, a więc dorocznego święta 
gminy i sołectwa. W oficjal-
nym otwarciu wójtowi towa-
rzyszyli poseł Stanisław Szwed 
i starosta bielski Andrzej Płon-
ka. Wszyscy oni oddali strzał 
z armaty wiwatówki na znak 
otwarcia imprezy, potem zaś 
zostali pasowani na artylerzy-
stów.

Swoje stoiska gastrono-
miczne zaprezentowały koła 
gospodyń wiejskich z kilku 
sołectw gminy Jasienica. Na-
stępnie na scenie zapanował 
prawdziwy folklor w wyko-
naniu zespołów: Bierowianie, 
Dudoski, Jasieniczanka, Blach 
Kapela, Grodźczanie, zespołu 
śpiewaczego „Echo Bielowic-
ka”, orkiestry dętej z Jasieni-
cy. Atrakcją obu wieczorów 

był występ „Mirek Szołtysek 
i Wesołe Trio”, a w niedzielę 
Kabaretu 44-200 oraz Tomasza 
Jachimka, następnie zaś kon-
cert zespołów „Zgredybillies” 
oraz „Bunga Bunga Bunga”. 
Zabawie tanecznej przewodził 
zespół z Bielowicka „Prelu-
dium”.

Wiele emocji wzbudziły 
pokazy sprawności bojowej 
najmłodszych druhów ochot-
niczych straży pożarnych 
gminy Jasienica, a więc dru-
żyn żakowskich. Mali strażacy 
musieli z gaśniczymi wężami 
i rozdzielaczami pokonać 
kilkudziesięciometrowy dy-
stans, rozwijając i składając 
je w tym czasie w jedną linię, 
na końcu zaś strumieniem 
wody strącali klocki. Żaki 
bardzo się przyłożyły, aby 
dobrze wypaść, do rywali-
zacji zagrzewał ich głośny 
aplauz publiczności.

Imprezie towarzyszyła 
m.in. wystawa samochodów 
zabytkowych, a także specjal-
na ściana wspinaczkowa, jaką 
dla najmłodszych przygotowa-
li ratownicy beskidzkiej grupy 
GOPR. (Łu)
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GMINA PORąbKA

stRaż w dobRej kondycji
Mimo roli gospodarza, dziewczęta z OSP w Porąbce nie odpuściły rywalkom i zwyciężyły w klasyfikacji generalnej XV Ogólnopolskich Zawodów Młodzieżowych 

Drużyn Pożarniczych w Sportach Obronnych. Chłopcy rywalizację zakończyli na 9. pozycji.

Z a w o d y  o d b y ł y  s i ę 
w pierwszych dniach lipca 
właśnie w Porąbce. Łącznie 
wzięło w nich udział 18 dru-
żyn z dziewięciu województw, 
w tym cztery dziewczęce. Pro-
gram zawodów obejmował 
pięć konkurencji: wielobój 
sprawnościowy, sztafetę pły-
wacką, musztrę, bieg zespo-
łowy i strzelanie sportowe. 
Na najbardziej rozbudowany 
wielobój sprawnościowy skła-
dały się: zadania logistyczne, 
przeciwpożarowe, techniczne, 
z obrony przeciwchemicznej, 
przeszkoda terenowa – lina, 
ratownictwo na wodzie, prze-
szkoda wodna, pomoc przed-
medyczna oraz rzut granatem.

– Gmina bardzo dba o wła-
ściwe warunki dla naszych 
strażaków. Młodzi ludzie to 
widzą, więc nic dziwnego, że 
garną się do straży – mówi 
przewodniczący Rady Gminy 
w Porąbce Zbigniew Drabek. 
Zdaniem wójta gminy Porąbka 

Czesława Bułki inwestowanie 
w odpowiednie wyposażenie 
i wyszkolenie miejscowych 
strażaków to konieczność. 
– Z jednej strony trzeba być 
przygotowanym na zdarze-
nia drogowe, do jakich może 
dojść na drodze krajowej nr 52, 
z drugiej mamy przecież duże 
zbiorniki wodne i płynące stąd 

zagrożenia. Strażacy więc mu-
szą być przygotowani nie tylko 
do gaszenia ognia – wyjaśnia 
wójt Bułka.

Trzy miejscowe straże, 
w Porąbce, Czańcu i Ko-
biernicach, weszły w skład 
krajowego systemu ratow-
nictwa, co oznacza, że muszą 
spełniać wysokie wymagania 

i ciągle podnosić kwalifika-
cje. – Wszystkie nasze straże 
mają nowy sprzęt. Wykorzy-
staliśmy m.in. możliwości, 
jakie dały unijne programy 
transgraniczne, finansujące 
także wyszkolenie. Niektórych 
naszych urządzeń zazdroszczą 
nam nawet zawodowi strażacy 
z Bielska, a to przecież bardzo 

dobra jednostka – wyjaśnia 
wójt. Strażacy z Porąbki spe-
cjalizują się w ratownictwie 
wodnym, łącznie z nurkowa-
niem, dysponują odpowiednią 
łódką i wozem do jej szybkie-
go przewiezienia. Z kolei stra-
żacy z Kobiernic specjalizują 
się w ratownictwie drogowym.

Dlatego nieprzypadkowo 
zawody odbyły się właśnie 
w Porąbce. I prawdopodob-
nie nie zakończy się na tej 
jednej edycji. – Zawodnikom 
i organizatorom spodobała się 
nasza miejscowość. Uznali, że 
zawody znów powinny być tu-
taj rozegrane – dodaje Czesław 
Bułka. (Łu)
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młynówka odnowiona
Zakończyły się prace przy 
umacnianiu najbardziej za-
grożonego fragmentu brzegu 
Młynówki Czanieckiej. Władze 
gminy planują kontynuować 
prace w przyszłym roku.

Mocno nadgryzione zębem 
czasu brzegi wymagały pilnego 
remontu. W ramach prac moder-
nizacyjnych ułożono nowy narzut 
kamienny, wykonano nową faszy-
nę, wykarczowano i wyczyszczo-
no dno Młynówki. – Najbardziej 
zagrożony rejon został zabezpie-
czony. Przez wiele lat były pro-
blemy z ustaleniem, kto powinien 
to zrobić. Uznaliśmy, że trzeba 
rozwiązać ten problem i zadbać 

o modernizację – wyjaśnia wójt 
Czesław Bułka. 

Według Kazimierza Gałuszki, 
sekretarza gminy Porąbka, mo-
dernizacja brzegów Młynów-
ki Czanieckiej zdecydowanie 
zmniejszyła ryzyko przeciw-
powodziowe, wynikające z nie-
szczelnych brzegów. Młynówka 
na terenie gminy Porąbka ma 
długość ok. 4 km, remontowi 
został poddany ok. kilometro-
wy odcinek, w tym miejscu, 
w którym powodziowe wylanie 
najbardziej zagrażało osiedlu 
w Czańcu. Wykorzystana w cza-
sie remontu faszyna zapewniła 
zachowanie naturalnego charak-

teru cieku, pozwalającego uznać 
Młynówkę jako odwieczny ele-
ment środowiska.

Jak wyjaśnia wójt Bułka, 
w kolejnych latach remontowane 
będą następne odcinki. – Planu-
jemy przede wszystkim remont 
akweduktu, który przenosi wody 
Młynówki nad potokiem. Powi-
nien zostać uszczelniony już 
w przyszłym roku – mówi wójt.

Inwestycja została dofinan-
sowana z funduszy Programu 
Operacyjnego „Zrównoważony 
rozwój sektora rybołówstwa 
i nadbrzeżnych obszarów ry-
backich 2007-2013”. (Łu)

łatwiej do gminy
Parking przed Urzędem 

Gminy w Porąbce opusto-
szał. To dlatego, że powstał 
nowy, na tyłach budynku.

– Uruchamiając nową 
część urzędu, w której 
przyjmujemy mieszkańców 
z ich sprawami, zależało 
nam również, aby ułatwić 
dostęp także do samego bu-
dynku. Dlatego zbudowali-
śmy dodatkowy parking na 
zapleczu – wyjaśnia wójt 
Czesław Bułka. Przypo-
mnijmy, że w nowej części 
Urzędu Gminy na parterze 
od kilku miesięcy działa 
przestronny i nowoczesny 
punkt obsługi mieszkańca, 
który zdecydowanie uła-
twił kontakt w sprawach 
urzędowych. Bez koniecz-
ności pokonywania barier 
architektonicznych można 
tutaj załatwić zdecydowaną 
większość spraw, z jakimi 
mieszkańcy przychodzą do 

Gminy. Najczęściej pod-
kreślają oni, że mają łatwy 
dostęp do kasy, w której 
wnoszą opłaty lokalne, m.in. 
za wywóz śmieci.

Parking to kolejny ele-
ment ułatwienia dostępu do 
urzędu. Jak wyjaśnia Paweł 
Zemanek, zastępca wójta 
gminy Porąbka, parking 
wystarcza dla ok. 16 samo-
chodów, przede wszystkim 
pracowników Urzędu Gmi-

ny. Dzięki niemu zostaje 
dużo wolnych miejsc na 
parkingu przed budynkiem, 
zaraz obok wejścia do nowej 
części. Wraz z parkingiem 
został zbudowany dojazd, 
przy drodze powstały chod-
niki. Prace budowlane po-
przedziło zniwelowanie 
terenu, jednocześnie dla 
placu i drogi dojazdowej 
zbudowano system odwod-
nienia. (Łu)

Brzegi 
Młynówki 
Czanieckiej 
przed i po 
przebudowie 
– zmieniły się 
diametralnie.
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Przybyło miejsc postojowych, dlatego łatwiej naszym mieszkańcom 
dostać się do urzędu – wyjaśnia wicewójt Paweł Zemanek.
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GMINA WILAMOWICE

sesje dla uczniów
Nie tylko dorośli mieszkańcy gminy Wilamowice mają swoich reprezentantów, którzy decydują o najważniejszych sprawach lokalnej społeczności. W minionym 

roku szkolnym regularnie obradował Sejmik Uczniowski, złożony z przedstawicieli wszystkich szkół z terenu gminy.

Inicjatywa powołania Sej-
miku Uczniowskiego Gmi-
ny Wilamowice spotkała 
się z dużym entuzjazmem. 
Wszak dzięki temu o waż-
nych dla całej społeczno-
ści sprawach dyskutowali 
również na swoich sesjach 
młodzi ludzie. Działania 
Sejmiku rozpoczęły  s ię 
od wyboru władz spośród 
uczniów z różnych szkół 
gminy.  Prezesem został 
Kacper Zatorski, a wice-
prezesami Karolina Jagieła 
i Mateusz Kluczny. Łącznie 
wybrano 20 przedstawicieli 
szkół podstawowych i gim-
nazjów. Ich aktywny udział 
w życiu społecznym przeja-
wiał się organizowaniem ob-
rad sejmików uczniowskich 
w poszczególnych placów-
kach oświatowych, spotkań 
z ciekawymi ludźmi, czy 

obecnością podczas sesji 
Rady Gminy i narad komisji.

– Młode osoby będą miały 
w przyszłości istotny wpływ 
na funkcjonowanie naszego 
lokalnego społeczeństwa. 
Już teraz wiele ciekawego 
mogły się dowiedzieć w ra-
mach działalności Sejmiku 
Uczniowskiego i zobaczyć, 
że zadania, przed którymi 
często stajemy, nie mają 
rozwiązań łatwych i oczy-
wistych – tłumaczy Marian 
Trela, burmistrz Wilamowic.

Reprezentanci  Sejmi-
ku Uczniowskiego Gminy 
Wilamowice wykazali się 
również pomysłowością. Do 
władz gminy skierowali pe-
tycję z podpisami około 600 
osób o potrzebie utworzenia 
skateparku dla młodzieży. 
Przedstawili tym samym 
swoje oczekiwania odnośnie 

rozwoju gminy. – Wspólne 
działania bardzo zintegro-

wały dzieci i młodzież oraz 
całe szkoły, włączone do Sej-

miku. Scalanie tego środowi-
ska bez wątpienia przyniesie 

wymierne korzyści, choćby 
dla rozwoju osobistego na-
szych uczniów – dodaje bur-
mistrz Trela.

Roczna kadencja Sejmiku 
zakończyła się oficjalnie 22 
czerwca. Nietypowo, bo na 
terenie LKS Wilamowice, 
odbyło się wówczas spotka-
nie dotyczące zasad fair-play 
w sporcie, ale i codziennym 
życiu. Gościem specjalnym 
uczniów z gminy Wilamo-
wice był Mariusz Kupczak, 
mistrz świata w kulturystyce 
w kategorii osób niepełno-
sprawnych. Cały rok funkcjo-
nowania Sejmiku zwieńczyło 
wręczenie dyplomów dla 
uczestników i nauczycieli, 
w podziękowaniu za wspól-
ne starania o wysoki poziom 
działalności uczniowskiego 
gremium. (RAF)

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
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Gmina Wilamowice zre-
alizuje we wrześniu tego roku 
projekt, który obejmie również 
zasięgiem jej miasta partner-
skie z Węgier, Chorwacji, 
Czech i Słowacji. Zadanie 
to przeprowadzone będzie 
w ramach programu „Europa 
dla Obywateli”.

Między 4 a 7 września br., 
dzięki pozyskaniu przez gmi-
nę Wilamowice środków na 
zadanie „Wzmocnienie więzi 
partnerskich jako przykład 
dla państw kandydujących do 
UE”, zrealizowanych zosta-
nie wiele cennych inicjatyw. 
W przedsięwzięcie, oprócz 
gminy Wilamowice, zaangażo-
wane będą miasta partnerskie 
takie, jak Klanjec i Żupanja 
w Chorwacji, Kisújszállás na 
Węgrzech, Rajecké Teplice 
i Horna Suča na Słowacji oraz 
Dolní Benešov w Czechach.

Wspólny projekt zakłada 
wymianę doświadczeń po-
między gminami w dziedzinie 
kultury, obywatelstwa europej-

skiego, wolontariatu, integracji 
międzypokoleniowej, eduka-
cji i dziedzictwa narodowego. 
Zaplanowane konferencje, 
prezentacje, dyskusje, warsz-
taty i konkursy pozwolą na 
zwiększenie zainteresowania 
młodzieży sferą polityki na 
poziomie lokalnym, kształto-
wania umiejętności podejmo-
wania działań na rzecz własnej 
społeczności, rozwijania dia-
logu pomiędzy przedstawicie-
lami władz wykonawczych 
gminy a młodym pokoleniem.

Zadanie skierowane jest 
do przedstawicieli instytucji 
kulturalnych i oświatowych, 
władz lokalnych, organizacji 
społecznych, osób starszych 
i młodzieży. Dzięki udziało-
wi szerokiego grona uczest-
ników, w dodatku z różnych 
grup społecznych, projekt 
zyska europejski zasięg. Sta-
nowić ma zarazem zachętę do 
przeprowadzania wspólnych 
działań partnerskich w przy-
szłości. (RED)

HecznaRowice na tRzystu stRonacH
W lipcu odbyła się po raz 
kolejny Biesiada w Hecz-
narowicach. W tym roku 
impreza ta połączona zo-
stała z promocją książki 
„Z dziejów Hecznarowic” 
oraz jubileuszem Orkiestry 
Dętej Hecznarowice.

Publikacja „Z dziejów 
Hecznarowic”, o której treść 
w znacznej mierze zadba-
li sami mieszkańcy, trafiła 
w ręce czytelników. Wień-
czy przeszło czteroletnią pra-
cę nad stworzeniem książki, 
przybliżającej historię Hecz-
narowic. W maju 2011 r. od-
była się konferencja naukowa, 
która towarzyszyła obchodom 
100-lecia parafii św. Urbana 
w Hecznarowicach. Wyda-
rzenie stało się dla miesz-
kańców sołectwa inspiracją, 
by wielowątkowo opracować 
historię Hecznarowic. Grupa 
pasjonatów rozpoczęła gro-
madzenie informacji oraz fo-
tografii, głównie ze zbiorów 
prywatnych, dotyczących 
swojej „małej ojczyzny”. Ca-
łość dokumentacji zebrano na-
stępnie w obszerną publikację, 
nad którą redakcyjną pieczę 
objęli pochodzący z Heczna-

rowic prof. Antoni Barciak 
oraz mieszkanka Hecznarowic 
Beata Nycz.

W lipcu miała miejsce 
oficjalna promocja książki 
„Z dziejów Hecznarowic”. 
Spotkała się ona z dużym 
zainteresowaniem lokalnego 
środowiska, wiele osób książ-
kę kupiło zaraz po spotkaniu. 
Sami autorzy podkreślają, iż 
wyjątkowa publikacja powsta-
ła dzięki bezinteresownemu 
zaangażowaniu i pasji pozna-
wania własnej przeszłości, 
która szczególnie na terenie 
gminy Wilamowice ma istot-
ne znaczenie.

„Z dziejów Hecznaro-
wic” to blisko trzystustro-
nicowa praca zbiorowa, na 
którą złożył się wysiłek 17 
osób. Uwagę zwraca bogac-
two i różnorodność zawartej 
w niej tematyki. Publikacja 
składa się ze wstępu autor-
stwa prof. Barciaka, arty-
kułów nawiązujących do 
konferencji naukowej sprzed 
czterech lat, opisu środowi-
ska naturalnego Hecznarowic, 
a więc między innymi nazew-
nictwa charakterystycznego 
dla sołectwa, a wreszcie 
ciekawej historii począwszy 
od XVI wieku, uwzględnia-

jącej informacje o samych 
mieszkańcach, działalności 
na niwie oświaty, czy spor-
tu. Wydanie dopełnia aneks, 
który zawiera spis probosz-
czów tutejszej parafii, sióstr 
zakonnych i księży oraz zna-
mienitych osób wywodzących 
się z Hecznarowic. W synte-
tycznej i przystępnej formie 
wydarzenia z historii miejsco-
wości przybliża kalendarium, 
obejmujące okres od czasów 
najdawniejszych do końca 
2014 r. W książkę „Z dzie-
jów Hecznarowic” można 
zaopatrzyć się w bibliotece 
w Hecznarowicach. (MAN)

Burmistrz Marian Trela podziękował na zakończenie kadencji wszystkim uczestnikom Sejmiku uczniowskiego.
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EKOLOGIA

27 ton

ekologia w liczbacH

dwutlenku węgla udało się „zaoszczędzić” do tej pory, dzięki kolejnej akcji 
bielskiej Fundacji Ekologicznej „Arka”. To tylko jeden z efektów, drugi – przeka-
zanie już ośmiu rowerów dzieciom z bielskich świetlic socjoterapeutycznych.

mniej PRzykRego zaPacHu
Dwie ważne inwestycje, wpisujące się w działania 

na rzecz ochrony środowiska, realizowane 

są aktualnie na terenie Zakładu Gospodarki 

Odpadami w Bielsku-Białej.

W styczniowym wyda-
niu „Gazety Beskidzkiej” 
informowaliśmy, iż w biel-
skim Zakładzie Gospodarki 
Odpadami funkcjonuje już 
podczyszczalnia ścieków skła-
dowiskowych. Na rok bieżący 
zaplanowano również realiza-
cję kolejnych ważnych zadań, 
których nadrzędne założenie 

skupia się wokół ogranicze-
nia uciążliwych zapachów, 
wydobywających się poza te-
ren składowiska.

Niezależnie od bieżącej 
działalności ZGO, prowadzo-
na jest aktualnie hermetyzacja 
miejsca dojrzewania kompo-
stu. Rozpoczęła się ponadto 
modernizacja kompostowni. 

Na terenie Zakładu powstaną 
cztery dodatkowe bioreakto-
ry, stanie tu również szczelna 
hala przeznaczona na przyjęcie 
odpadów biodegradowalnych, 
co umożliwi odpowiednie ich 
składowanie. Wykonywana jest 
również zabudowa istniejącego 
placu kompostowni halą o po-
wierzchni 3,4 tys. mkw. wraz 
z systemem ujęcia i oczyszcza-
nia powietrza z jej wnętrza.

Przewiduje się, iż część 
prac zakończona zostanie na 
przełomie września i paździer-
nika br., całość zaś do końca 
listopada. (RAF) Powstająca nowa hermetyczna hala ograniczy wydostawanie się zapachu kompostu.
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edukacja  
w autobusie

Do Bielska-Białej, Cieszyna, 
Jasienicy i Jaworza zawitał 
Autobus Energetyczny. To 
mobilne centrum edukacyjne 
ma przybliżać tematykę 
negatywnych skutków 
zmian klimatu.

P r z e z  k i l k a  g o d z i n 
w każdym z odwiedzanych 
miejsc gromadzili się lu-
dzie, zaciekawieni niety-
powym pojazdem. Autobus 
Energetyczny to nic innego, 
jak mobilne centrum o cha-

rakterze edukacyjnym i in-
formacyjnym. Wyposażone 
zostało w rozmaite modele, 
makiety i tablice, które pre-
zentują najnowocześniej-
sze rozwiązania w zakresie 
efektywności energetycznej. 
Swoją wiedzą w przywołanej 
tematyce dzielą się z osoba-
mi wizytującymi autobus 
wykwalifikowani fachowcy.

Autobus Energetyczny 
to część ogólnopolskiej 
kampanii zorganizowanej 
przez Krajową Agencję 

Poszanowania Energii S.A. 
Dotrzeć ma ona do około 
200 gmin i ich mieszkań-
ców. Głównym celem jest 
zwiększenie świadomości 
społecznej na temat przy-
czyn zachodzenia zmian 
kl imatu ,  dz ia łań ,  jakie 
można podjąć, aby im prze-
ciwdziałać, oraz zachęce-
nie każdego z odbiorców 
kampanii do podejmowania 
kroków na rzecz przeciw-
działania zmianom klimatu 
w życiu codziennym. (MAN)
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To część tegorocznej kam-
panii społeczno-ekologicznej 
„Rower pomaga”, jaką biel-
ska Fundacja zorganizowała 
z okazji obchodzonej w tym 
roku 10. rocznicy istnienia. 
Przedsięwzięcie zakłada, iż za 
każde wspólnie przejechane 
rowerem 5 tys. kilometrów, 
dzięki wsparciu sponsorów, 
do domu dziecka lub świetli-
cy środowiskowej trafi jeden 
rower. Na specjalnej stronie 
internetowej www.rowerpo-
maga.pl uruchomiony został 

licznik dla rowerzystów, za-
interesowanych udzielaniem 
bezinteresownej pomocy.

Wskazuje on liczbę prze-
jechanych kilometrów, wyno-
szącą aktualnie już 105 tys., 
a także stopień ogranicze-
nia emisji dwutlenku węgla 
w porównaniu do korzystania 
z samochodu. I tu ilość robi 
wrażenie, udało się bowiem 
„zaoszczędzić” blisko 27 ton 
tego gazu. – Rowery poma-
gają ludziom, nie szkodzą 
ziemi, a dzieciom dają mnó-

stwo radości – wyjaśniają or-
ganizatorzy akcji z prezesem 
Fundacji Wojciechem Owcza-
rzem na czele.

Doskonałym tego potwier-
dzeniem było przekazanie 
przez Fundację Ekologiczną 
rowerów dla młodych pod-
opiecznych bielskich świetlic 
socjoterapeutycznych. Ro-
wery zakupiono dzięki środ-
kom ze sprzedaży surowców 
zebranych w ramach akcji 
„Drzewko za surowce”, or-
ganizowanej od 2007 r. (RED)

Dzieci z bielskich świetlic socjoterapeutycznych chętnie korzystają już z przekazanych im rowerów.
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kRzywa baRdziej bezPieczna
Mieszkańcy terenów wzdłuż potoku Krzywa przy ulicy Zajęczej w Czechowicach-Dziedzicach mogą cieszyć się z realizacji kolejnego etapu inwestycji w tym 

rejonie. Ważnej o tyle, iż mającej znaczący wpływ na kwestię ich bezpieczeństwa.

Przebudowa najbliższych okolic 
potoku Krzywa w Czechowicach-
-Dziedzicach była rozważana od 
dłuższego czasu. Szukano natomiast 
możliwości sfinansowania zada-
nia. Toteż Miejsko-Gminna Spółka 
Wodna Czechowice-Dziedzice wy-
stąpiła do Lokalnej Grupy Rybackiej 
w Bielsku-Białej z projektem regu-
lacji potoku. Środki na realizację 
inwestycji przyznane zostały, lecz 
wtedy pojawiły się trudności, zwią-
zane z osobowością prawną spółki. 
– Wobec odmowy wypłaty środ-
ków przez Agencję Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa, udaliśmy 
się wspólnie z władzami Czechowic-
-Dziedzic do Ministra Rolnictwa Mar-
ka Sawickiego. Sprawę załatwiliśmy 
ze skutkiem pozytywnym w trybie 
natychmiastowym. Agencji zlecono 
wydanie czasowego NIP-u i RE-
GON-u, dzięki czemu spółka stała 
się beneficjentem przedsięwzięcia – 
przypomina Ryszard Wójcik, prezes 
Rejonowego Związku Spółek Wod-
nych, inwestora przebudowy.

W pierwszej połowie 2014 r. za-
kończył się jeden z etapów inwestycji. 

Zabezpieczono i zagospodarowano 
wówczas 75 metrów wzdłuż potoku 
Krzywa. Skorzystali na tym rzecz 
jasna sami mieszkańcy okolic ulicy 
Zajęczej w Czechowicach-Dziedzi-
cach. W październiku ub.roku, po 
złożeniu dokumentacji i przyznaniu 
środków finansowych, przystąpiono 
do realizacji drugiej fazy zadania. 
Nowe oblicze zyskało kolejne 75 m 
przy ul. Zajęczej. Wykonano solidne 
ubezpieczenia skarp rowu materacami 
siatkowymi z kamiennym wypełnie-
niem, udrożniono sam ciek wodny, 
zagospodarowano ponadto teren przy-
legający bezpośrednio do potoku.

Całość nie tylko zyskała wymiar es-
tetyczny, ale przede wszystkim spełnia 
teraz wszelkie normy bezpieczeństwa. 
Doskonale wiadomo, jak ważne to 
w Czechowicach-Dziedzicach, często 
borykających się z zagrożeniem powo-
dziowym. Samorząd miasta włączył 
się finansowo we wdrożenie zadania, 
m.in. poprzez zapewnienie wykonania 
barierek ochronnych oddzielających 
potok od ulicy.

– W naszych działaniach zwra-
camy szczególną uwagę na bezpie-

czeństwo mieszkańców. Cieszymy 
się, że już w tak znacznym stopniu 
udało się przebudować bardzo new-
ralgiczne okolice potoku przy ul. Za-
jęczej. Inwestycja jest widoczna, a w 
skali kraju można nawet uznać ją za 
pionierską, wszak spółek wodnych 

nie kojarzono dotychczas z tak sze-
roko zakrojonymi pracami – podkre-
śla Maciej Kołoczek, wiceburmistrz 
Czechowic-Dziedzic.

W pobliżu wykonywanych prac 
przebiega ścieżka rowerowa oraz tra-
sa spacerowa, woda z potoku zasila 

także okoliczne stawy. Do tej pory 
mieszkańcy o jej obecności szybko 
przypominali sobie, gdy tylko nad-
chodziły bardziej intensywne opady 
deszczu. Potok wylewał i powodo-
wał duże straty na posesjach. – Co 
warte podkreślenia, to szybkość 
w realizacji zadania. I nie ma żad-
nych wątpliwości, że te prace były 
konieczne w trosce o mieszkańców. 
Ich komfort i bezpieczeństwo mają tu 
niebagatelne znaczenie – zaznaczył 
przyglądając się nowemu obliczu 
potoku I wicewojewoda śląski Mi-
rosław Szemla.

Przebudowa potoku Krzywa 
w Czechowicach-Dziedzicach za-
mknęła się dotychczas kwotą blisko 
430 tys. zł. Pierwsza faza to w całości 
środki z Lokalnej Grupy Rybackiej, 
w drugiej 15-proc. wkład dołoży-
ła zaś czechowicka spółka wodna. 
W zależności od możliwości finan-
sowych w planie jest wykonanie jesz-
cze jednego odcinka wzdłuż potoku, 
tym razem o długości ok. 130 me-
trów, gdzie istnieje wciąż zagrożenie 
w przypadku intensywnych opadów 
deszczu. (MAN)

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo

 aktywna lokalna gRuPa Rybacka
Dobiegł końca okres reali-

zacji Programu Operacyjnego 
„Zrównoważony rozwój sek-
tora rybołówstwa i nadbrzeż-
nych obszarów rybackich 
2007-2013”. Wdrażany był na 
obszarze pięciu gmin powiatu 
bielskiego: Bestwiny, Cze-
chowic-Dziedzic, Jasienicy, 
Jaworza oraz Wilamowic, za 
pośrednictwem Stowarzysze-
nia Lokalna Grupa Rybacka 
„Bielska Kraina”.

Stowarzyszenie pozyskało 
z Europejskiego Funduszu Ry-
backiego kwotę 22 733 439,08 
zł, którą rozdysponowano pod-
czas ogłaszanych konkursów 
naboru wniosków o dofinan-
sowanie na projekty związane 
ze zrównoważonym rozwojem 
obszaru oraz poprawą jakości 
życia mieszkańców.

Lokalna Grupa Rybacka 
„Bielska Kraina” ogłosiła 
w tym czasie 20 naborów 
wniosków o dofinansowanie, 
w których wnioskodawcy zło-
żyli 164 projekty na łączną 
kwotę 38 897 796,99 zł, z cze-
go dofinansowanych zostało 
76 projektów.

W ramach zintegrowa-
nych projektów rewitali-
zacyjnych zrealizowanych 
zostało 13 projektów, 4 
obiekty zabytkowe podda-
ne zostały remontowi, od-
budowie lub przebudowie, 
utworzono 2 muzea oraz 1 
izbę pamięci. 6 projektów 

zreal izowano z  zakresu 
małej infrastruktury tury-
stycznej, sportowej i rekre-
acyjnej, zorganizowano 19 
przedsięwzięć kulturalnych, 
sportowych i rekreacyjnych 
na obszarze Bielskiej Krainy. 
5 podmiotów otrzymało do-
finansowanie na stworze-

nie lub rozwój sprzedaży 
bezpośredniej produktów 
rybactwa, w ramach powsta-
nia lub rozwoju działalności 
gospodarczej niezwiązanej 
z rybactwem, zrealizowane 
zostały 24 projekty, dzięki 
którym utworzono 50 nowych 
miejsc pracy. Powstało także 

6 operacji, polegających na 
inwestycjach melioracyjnych.

Oprócz wsparcia, które 
LGR pozyskała z osi 4 Pro-
gramu Operacyjnego „Ryby”, 
Stowarzyszenie uzyskało także 
dofinansowanie do 8 projek-
tów z innych źródeł. Projekty 
dotyczyły aktywizacji lokal-
nych społeczności, w tym bu-
dowy 5 kompleksów siłowni 
plenerowych w każdej z gmin 
członkowskich, organizacji 
Pikników Rybackich, powsta-
nia polsko-czeskiego atlasu 
ryb. Zrealizowane zostały po-
nadto 2 projekty szkoleniowe 
skierowane do podmiotów 
branży rybackiej. LGR pro-
mowała również ekonomię 
społeczną i zorganizowała 
pokazowe wizyty studyjne 
w najatrakcyjniejszych miej-
scach w powiecie bielskim. 
Działalność Stowarzyszenia 
objęła także 25 szkoleń z róż-
norakiej tematyki.

Więcej informacji o działal-
ności Lokalnej Grupy Rybac-
kiej Bielska Kraina dostępnych 
jest na stronie internetowej 
www.bielskakraina.pl. (RED)

Prezes Ryszard Wójcik i I wicewojewoda śląski Mirosław Szemla podczas zakończenia prac 
przy przebudowie potoku.
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Część zrealizowanych już projektów dotyczyła działań edukacyjnych.
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Remont 
centRum

Gmina Kozy przygoto-
wuje się do przeprowadzenia 
termomodernizacji Centrum 
Sportowo-Widowiskowe-
go przy placu Ks. Kochaja. 
Mieszczą się tu placówki 
oświatowe, hala sportowa, 
a także basen.

Zawarte zostały już 
umowy na opracowanie do-
kumentacji projektowej ter-
momodernizacji kompleksu 
w Kozach, mieszczącego 
m.in. halę sportową i basen 
oraz znajdujący się obok bu-
dynek szkoły podstawowej 
i liceum ogólnokształcące-
go. W ramach prac powstanie 
projekt stworzenia nowej ko-
tłowni gazowej w Centrum, 
dotychczas obiekt ogrzewany 
był bowiem z kotłowni zlo-
kalizowanej w szkole. Doko-
nany będzie ponadto rozdział 
sieci centralnego ogrzewania 
i przygotowania ciepłej wody 
użytkowej pomiędzy użyt-
kownikami obu obiektów.

Samorząd gminy Kozy 
będzie ubiegał się o dofinan-
sowanie termomodernizacji 
ze środków unijnych na lata 
2014-2020, z Regionalnego 
Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Śląskiego. (RED)
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słynna oPeRetka  
w czecHowicacH

MDK – Kino Świt w Czechowicach-Dziedzicach 

zaprasza na kolejną retransmisję z nowojorskiej 

Metropolitan Opery. W czwartek 13 sierpnia 

o godz.19 wyemitowana zostanie ceniona na 

całym świecie operetka „Wesoła wdówka”.

Nieczęsto zdarza się, by 
losy całego państwa zależały 
od uczuć jednej osoby. A taką 
właśnie historię przedstawia 
operetka „Wesoła wdówka” 
w reżyserii Ferenca Lehara, na 
podstawie komedii Henriego 
Meilhaca „L’Attaché d’am-
bassade”. Rzeczone państwo 
to Pontevedro, a decydującą 
we wspomnianej kwestii oso-
bą, bawiąca w Paryżu Hanna 
Glawari (w tej roli wystąpi 
Renée Fleming). Po mężu 
bankierze odziedziczyła wła-
śnie 20 milionów. Jeśli wyj-

dzie za mąż za cudzoziemca 
i jej pieniądze opuszczą grani-
ce państwa, Pontevedro zban-
krutuje. Gra toczy się zatem 
z jednej strony o majątek, 
z drugiej zaś o miłość.

Spektakl przygotuje do-
skonale znana z Broadwayu 
reżyserka i choreografka 
Susan Stroman. Tradycyjnie 
wrażenia artystyczne zapew-
ni chór, balet i orkiestra The 
Metropolitan Opera. Początek 
przedstawienia o godzinie 19. 
Czas trwania to około 3 go-
dziny. (RAF)

dwa Światy sztuki ludowej

Do 30 sierpnia br. w Regio-
nalnym Ośrodku Kultury 
w Bielsku-Białej można 
podziwiać ciekawą wysta-
wę, na której dorobek ar-
tystyczny prezentuje dwóch 
twórców – Józef Hulka 
i Antoni Toborowicz, któ-
rzy do zagadnienia sztuki 
ludowej odnoszą się w od-
mienny sposób.

Józef Hulka to wybitny 
artysta ludowy z Łękawicy. 
Sztukę ludową reprezentu-
je w jej tradycyjnym ujęciu. 
Z powodzeniem uprawia 
rzeźbę w drewnie i kamieniu, 

malarstwo na szkle oraz tzw. 
plastykę obrzędową związaną 
z okresem świąt Bożego Na-
rodzenia. Wykonuje szopki 
kukiełkowe wzorowane na 
starym drewnianym kościół-
ku w rodzinnej miejscowości. 
W jego rzeźbie i malarstwie 
dominuje zresztą tematyka sa-
kralna.

Antoni Toborowicz po-
chodzi z Woli Libertowskiej. 
Korzysta wprawdzie z do-
robku tradycyjnej sztuki lu-
dowej, ale czyni to w sposób 
twórczy, wykonując baśnio-
we wizerunki roślin i zwie-
rząt. Artysta pracuje głównie 

w drewnie, chętnie włącza do 
swoich kompozycji elementy 
skórzane i wykonane z wikli-
ny.

Bielska wystawa, której 
wernisaż miał miejsce 24 lip-
ca, to zatem tytułowe „Dwa 
światy”. Choć obaj twórcy 
żyją w jednym kraju i ukazują 
tą samą tematykę, ich świat 
rzeczywisty różni się diame-
tralnie. Wystawie w dniach 
od 3 do 5 sierpnia towarzy-
szyć będą warsztaty malar-
stwa na szkle i drzeworytu, 
pod okiem wybitnego znaw-
cy sztuki ludowej Zbigniewa 
Micherdzińskiego. (RAF)
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włoski na Święcie
czecHowice-dziedzice.  
Z kilku atrakcyjnych wydarzeń, 
m.in. Dnia Włoskiego, składa 
się program tegorocznych Dni 
Czechowic-Dziedzic. Święto-
wanie na obiekcie Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji za-
planowano na ostatni weekend 
sierpnia. 

Na scenie zaprezentują się 
zespoły, które mają w regio-
nie beskidzkim swoich fanów. 
Dobra zabawa gwarantowana 
jest przy dźwiękach muzyki 
zespołów Harlem, Plagiat 199 
i Coma.

Niedzielę 30 sierpnia w ca-
łości przeznaczono na Dzień 
Włoski, wspólnie z miastem 
partnerskim Cortona. Roli kon-
feransjera podejmie się znany 
i lubiany Paolo Cozza. Zapre-
zentowana zostanie kultura i 
kuchnia włoska. Na terenie 
MOSiR stanie włoskie mia-
steczko zabaw dla dzieci. Wy-
stąpi też młodzież z Czecho-
wickiego Teatru Muzycznego 
„Movimento”, rzecz jasna z 
włoskim repertuarem, oraz 
Młodzieżowa Orkiestra Dęta 
Miejskiego Domu Kultury. 
Uczestnikom Dni Czechowic-
-Dziedzic przypomniane zosta-
ną przeboje Al Bano i Rominy 
Power, które wykona w formie 
coverów duet An Dreo & Kari-
na. Koncert finałowy to występ 
Francesco Napoli. Świętowa-
nie zwieńczy tradycyjnie pokaz 
sztucznych ogni. (MA)

konkuRs  
fotogRaficzny

kozy. Dom Kultury wraz ze 
Stowarzyszeniem na Rzecz Roz-
woju i Promocji Gminy Kozy 
zapraszają do udziału w kon-
kursie fotograficznym „Kozy, 
Kozianie – zapis subiektywny”. 
Konkurs ma na celu budowanie 
umiejętności obserwowania i re-
jestrowania rzeczywistości, pro-
mocję twórczości fotograficznej 
poświęconej Gminie Kozy po-
przez utrwalenie obrazu ludzi, 
miejsc, zjawisk i emocji z życia 
mieszkańców. (R)

o niezwykłycH 
miejscacH Świata

czecHowice-dziedzice. W 
piątek 21 sierpnia o g. 18.30 w 
Piwnicy Muz, odbędzie się wy-
kład z cyklu „Kultury świata”. 
O niezwykłych miejscach na 
świecie opowie dr Agnieszka 
Przybyła-Dumin. Absolwentka 
kulturoznawstwa Uniwersytetu 
Śląskiego jest pracownikiem 
merytorycznym Miejskiego 
Domu Kultury w Czechowi-
cach-Dziedzicach i założyciel-
ką Koła Badaczy Kultury, które 
od ośmiu lat funkcjonuje przy tej 
placówce. Dla wszystkich zain-
teresowanych wstęp wolny. (R)

Rzeźba drewniana Anny i Józefa Hulków „Żniwiarze” z 2007 r.

oddecHy baRw

Klubokawiarnia „Aqu-
arium” Galerii Bielskiej BWA 
zaprasza w czwartek 6 sierp-
nia o godz. 19 na wernisaż 
wystawy „Oddechy barw”, 
połączony ze spotkaniem 
autorskim z Agnieszką No-
wińską.

Niewielka wystawa pre-
zentuje malarstwo w unikal-
nej technice, wykorzystującej 
wodę i oddech, którą artyst-
ka dogłębnie poznała pod-
czas trzyletnich studiów na 
Akademii Sztuk Pięknych 
w hiszpańskiej Walencji. In-
spirowane przyrodą prace są 
mocno nasycone kolorem.

Agnieszka Nowińska jest 
bielszczanką, absolwentką 
tutejszego Państwowego Li-
ceum Sztuk Plastycznych. 
Ukończyła z wyróżnieniem 
studia z zakresu malarstwa 
i scenografii w Akademii 
Sztuk Pięknych w Krako-
wie, uzyskała też dyplom 
na Wydziale Architektury 
Wnętrz krakowskiej ASP. 
Doktorat związany ze sztu-
ką Tybetu obroniła z wy-
różnieniem na Wydziale 
Akademii Sztuk Pięknych 
San Carlos Politechniki 
w Walencji w Hiszpanii. 
Mieszka w USA. (R)
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liga ma sPonsoRa i nową nazwę
Najbliższy sezon piłkarski 2015/2016 na szczeblu klasy okręgowej 

zainaugurowany zostanie w drugi weekend sierpnia. Rozgrywki te będą 

miały szczególny charakter. Liga zyskała sponsora tytularnego i zmieniła 

nazwę na PROFI CREDIT Bielska Liga Okręgowa.

To wydarzenie bez prece-
densu w beskidzkim środo-
wisku piłkarskim. I trudno 
nie uznać go za pozytyw-
ny krok w rozwoju futbolu 
w regionie. Najistotniejszy 
punkt porozumienia pomię-
dzy Beskidzkim Okręgowym 
Związkiem Piłki Nożnej 
a firmą PROFI CREDIT 
Polska S.A., to nadanie 
oficjalnej nazwy sponso-
ra rozgrywkom w sezonie 
2015/2016. – Jesteśmy firmą 
ogólnopolską, ale nie zapo-
minamy również o działa-
niach lokalnych. Piłkarska 
reprezentacja Polski „rodzi 
się” przecież w małych klu-
bach, a następnie zawodnicy 
pną się po kolejnych szcze-
blach kariery. Chcemy wspie-
rać lokalne przedsięwzięcia 
i przyczyniać się do rozwoju 
młodych talentów – podkreśla 
Jarosław Chęciński, dyrektor 
wykonawczy firmy sponsora 
rozgrywek, będącej częścią 
międzynarodowej grupy fi-
nansowej Profireal Group SE.

Podpisana umowa gwa-
rantuje firmie z siedzibą 
w Bielsku-Białej obecność 
w pos tac i  banerów na 
w s z y s t k i c h  o b i e k t a c h 
klubów rywalizujących 
w „okręgówce”. Co ważne, 
przekazane przez sponsora 
środki pieniężne w całości 
wykorzystane zostaną na 
wsparcie klubów, biorących 
udział w rozgrywkach. – 

Kluby zyskają dzięki temu 
dodatkowe fundusze, co 
od początku było naszym 
zamierzeniem w prowadzo-
nych rozmowach. Mamy na-
dzieję, że wspólnie z nowym 
sponsorem będziemy mogli 
przyczynić się do rozwoju 
beskidzkiego futbolu. To dla 
nas duża szansa – tłumaczy 
prezes BOZPN, Czesław Bi-
skup. (RAF)

kolaRskie złoto kozianina

wbiegną na skRzyczne
W niedzielę 2 sierpnia 

odbędzie się kolejna edycja 
„Biegu o Złote Kierpce”. 
To szczególnie atrakcyjna 
propozycja dla miłośników 
biegów górskich.

Spod skoczni Skalite 
w Szczyrku w pierwszą nie-
dzielę sierpnia o godz. 11 
uczestnicy biegu wyruszą 
aleją spacerową nad Żylicą, 
szlakiem zielonym na Jawo-
rzynę, by następnie dostać 
się na szczyt Skrzycznego. 
Do pokonania będzie więc 
trasa o łącznej długości 6,4 

km, przewyższenie wynosi 
natomiast 763 m. Klasyfika-
cja „Biegu o Złote Kierpce” 
prowadzona będzie w kilku 
grupach wiekowych, za-
równo wśród mężczyzn, jak 
i kobiet.

I m p r e z i e  b i e g o w e j 
w Szczyrku przyświeca 
w pierwszej kolejności cel 
popularyzacji tej formy ak-
tywnego spędzania czasu. 
Wydarzenie promować ma 
także walory turystyczne 
miejscowości i Beskidu Ślą-
skiego.

To niejedyna z sierpnio-
wych propozycji rekreacyj-
nych w Szczyrku. W każdy 
piątek miesiąca z okolic 
Informacji Turystycznej 
o godz. 17 rozpoczynać się 
będą marsze nordic walking 
z instruktorem pod hasłem 
„Śmigaj z nami wraz z kij-
kami”. (MAN)

enej Pożegna lato
Jeden z najpopularniejszych polskich zespołów, mający również ukraińskie 

korzenie, wystąpi w Bielsku-Białej. Wraz z grupą Enej, na terenie obok hali 

pod Dębowcem, bielszczanie będą bawić się w przedostatni weekend wakacji, 

w niedzielę 23 sierpnia.

Zespół Enej, istniejący od 
2002 r. i reprezentujący mu-
zykę rockowo-folkową, zyskał 
popularność w roku 2011, choć 
debiutancka płyta ukazała się 
już trzy lata wcześniej. Jednak 
dopiero zwycięstwo w progra-
mie „Must Be The Music – 
Tylko Muzyka” otworzyło tak 
naprawdę drogę do szerszego 

grona słuchaczy. Od tamtego 
czasu grupa regularnie pojawia 
się na największych imprezach 
i festiwalach w Polsce, zdo-
bywając kolejne wyróżnienia. 
Konto zespołu Enej wzbo-
gaciło się m.in. o prestiżowe 
nagrody w Opolu – SuperPre-
mier w 2012 r. i SuperPrzeboju 
w 2013 r. Enej ma na swoim 

koncie kilka singli, bijących 
rekordy popularności, jak „Ra-
dio Hello”, „Skrzydlate ręce”, 
„Tak smakuje życie”, „Lili”, 
czy „Symetryczno-Liryczna”.

Występ Enej w Bielsku-Bia-
łej – niedziela 23 sierpnia o go-
dzinie 18 – będzie koncertem na 
pożegnanie lata w stolicy Pod-
beskidzia. Wstęp wolny. (MAN)

muzyka  
w aquaRium

BIELSKO-BIAŁA. Beata Przyby-
tek uznawana jest za artystkę z 
oryginalnym i ciekawym głosem. 
Zdobyła wiele nagród, jest gwiaz-
dą festiwali muzycznych na całym 
świecie. Na koncie ma pięć albu-
mów. W bielskiej klubokawiarni 
Aquarium znakomitej wokalistce i 
kompozytorce towarzyszyć będzie 
pianista Bogusław Kaczmar. Występ 
w piątek 28 sierpnia, godzina 20. 
Wstęp wolny. (M)

Region w liczbacH

52. edycja
Tygodnia Kultury Beskidzkiej odbywa się w kilku miejscach na 

terenie Podbeskidzia i Żywiecczyzny. Tradycyjnie to okazja do 

zaprezentowania się wielu zespołów kultywujących folklor i 

twórczość ludową. W Beskidy zawitały w tej edycji wydarzenia 

grupy z tak odległych zakątków świata, jak Nowa Zelandia, 

Egipt, Tajwan, Indie, Meksyk, czy Brazylia, a także kilku krajów 

europejskich.

Nie brakuje rzecz jasna reprezentantów gmin powiatu 

bielskiego. Widzom w Szczyrku, Wiśle i Żywcu swoje 

umiejętności zademonstrują m.in. zespoły „Wilamowice” 

z Wilamowic, „Bestwina” z Bestwiny, „Jaworze” z Jaworza, 

„Jasieniczanka” z Jasienicy”, „Dudoski” z Międzyrzecza Górnego, 

„Ziemia Beskidzka” z Mesznej, „Beskid” z Bielska-Białej, czy 

„Klimczok” i „Ondraszek” ze Szczyrku.

Tydzień Kultury Beskidzkiej to nie tylko występy artystyczne, ale 

również szereg wydarzeń towarzyszących – wystaw, pokazów 

i warsztatów związanych z tematyką kultury i sztuki ludowej. 

Impreza potrwa do 2 sierpnia.
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Znakomicie rozwija się 
kolarska kariera Bartłomie-
ja Wawaka. Już w barwach 
nowego zespołu sięgnął po 
złoty medal Mistrzostw 
Polski w kolarstwie gór-
skim w kategorii wiekowej 
do lat 23.

Początkiem roku uta-
lentowany kolarz z Kóz 
zmienił barwy klubowe 
i związał się z bardzo silną 
zawodową grupą kolarską 
Kross Racing Team. Umie-
jętności doskonali dzięki 
temu pod okiem fachow-
ców, u boku najlepszych 
specjalistów od kolarstwa 

górskiego w kraju, by 
wspomnieć tylko olimpijkę 
Maję Włoszczowską.

W niedzielę 19 lipca 
Bartłomiej Wawak wy-
startował w zawodach 
rangi Mistrzostw Polski, 
potwierdzając sporto-
wą klasę. W rywalizacji 
elity mężczyzn zajął 2. 
miejsce, równolegle jed-
nak był najlepszym za-
wodnikiem w kategorii 
wiekowej do lat 23. Nie-
spełna 23-letni kozianin 
powiększył tym samym 
bogatą kolekcję medalo-
wą. (RED)

wystawa imPResjonistów na kinowym ekRanie
Z cyklu „Letnie retransmisje” 

Miejski Dom Kultury – Kino 
Świt w Czechowicach-Dziedzi-
cach zaprasza 27 sierpnia o godz. 
20 na kolejną „Wystawę na ekra-
nie”. Tym razem zostaną zapre-
zentowane prace impresjonistów.

Wystawa na ekranie to 
prezentacja kolekcji najwybit-
niejszych artystów malarstwa 
z najważniejszych muzeów 

na całym świecie. Widzowie 
oglądają je na dużym ekranie, 
w dobrej jakości obrazu HD 
w specjalny, dostosowany do 
warunków kinowych sposób. 
Arcydzieła malarstwa, rzeźby 
i grafiki będzie można oglądać 
na kinowym ekranie z różnych 
perspektyw, zaś wędrówce po 
salach galeryjnych i muzealnych 
towarzyszą historie dzieł, biogra-

fie artystów, wypowiedzi eksper-
tów analizujących styl i technikę 
obrazów. Tym razem pokazane 
zostaną prace Cézanne’a, Mo-
neta, Degasa i innych artystów 
z kręgu impresjonizmu. Film 
prezentuje dzieła zgromadzo-
ne w Musée du Luxembourg 
w Paryżu, National Gallery 
w Londynie i Philadelphia 
Museum of Art. (R)
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PRzez RucH Po zdRowie
W najbardziej ogólnym rozumieniu fizjoterapia nierozerwalnie łączy się z pojęciem rehabilitacji medycznej. Uznaje się ją za zespół takich metod leczniczych, 

które wykorzystują zjawisko reaktywności ludzkiego organizmu na bodźce. Nie wszyscy zdają sobie jednak sprawę, jak bardzo pomocna i przydatna może być 

fizjoterapia w codzienności.

Wiele rozmaitych zalet 
przypisuje się fizjoterapii. Naj-
częściej wymienia się tu zapo-
bieganie urazom oraz leczenie 
już powstałych, eliminowanie 
występujących dolegliwości 
bólowych w stanach przewle-
kłych i przywracanie sprawno-
ści fizycznej. To jednak tylko 
skrótowe i zdecydowanie zbyt 
mało wnikliwe ujęcie tematu, 
który ma wiele różnych aspek-
tów. W dodatku dotyczących 
ogółu społeczeństwa.

fizjoteRaPeuta, 
czyli „lekaRz 
PieRwszego 
kontaktu”

Kompetencje fizjoterapeu-
ty w naszym kraju nie zostały 
dotąd w żaden sposób ure-
gulowane. Stwarza to spore 
problemy, bo do specjalistów, 
którzy są w stanie dopomóc 
przy powstałych schorze-
niach, zwłaszcza układu ru-
chu, pacjent trafia często zbyt 
późno. Pierwsze kroki kieruje 
się do lekarzy, tymczasem są 
kraje, w których rolę „lekarza 
pierwszego kontaktu” w za-
burzeniach układu narządu 
ruchu pełnią właśnie fizjote-
rapeuci.

Mają oni szeroki zakres 
kompetencji,  sami mogą 
diagnozować i decydować 
o przebiegu leczenia pacjen-
ta, włącznie z wystawianiem 
recept na określone grupy 
leków. – W dużym stopniu 
stawia się na terapię manual-
ną, która oddziałuje globalnie 
na organizm ludzki. Ważne 
elementy dla przywróce-
nia prawidłowych wzorców 
ruchowych to na przykład 
stretching, czy wzmacnianie 
mięśni, które u nas nie są 
tak doceniane, jak na Zacho-
dzie. Odpowiednio szybko 
zastosowane, jeszcze zanim 

podejmie się jakąkolwiek 
ingerencję w ludzkim ciele, 
gwarantują dużą skuteczność 
– wyjaśnia fizjoterapeutka 
Urszula Biernat, kończąca 
studia doktoranckie na Akade-
mii Wychowania Fizycznego 
w Poznaniu.

RucH  
najważniejszy

Właściwa rehabilitacja 
po zabiegu operacyjnym, to 
znaczący element powrotu 
pacjenta do pełni sił. – Li-
czy się z jednej strony czas 
przystąpienia do rehabilitacji 
pooperacyjnej, z drugiej za-
stosowane metody. Pamiętać 
należy, że każde unierucho-
mienie ma negatywny wpływ 
na stawy i mięśnie. W odpo-
wiedni sposób pracują one 
w momencie ruchu, bądź wy-
konywania dobrze dobranych 
ćwiczeń – zaznacza Biernat, 

która z pacjentami wymaga-
jącymi rehabilitacji różnymi 
formami ruchu zetknęła się 
podczas kilkuletniej pracy 
w Centrum Rehabilitacji Ru-
chowej w Olsztynie.

Założenia terapii ruchem, 
czyli tzw. kinezyterapii na-
kazują możliwie szybkie 
rozpoczęcie ćwiczeń opero-
wanego stawu czy mięśnia, 
by nie dopuścić do zmniej-
szenia zakresu ruchu. Nie 
ma tu mowy o ryzyku zbyt 
wczesnego „uruchomienia”, 
czego pacjenci się obawiają. 
– Ruch można dostosować 
z uwzględnieniem okresu, 
jaki minął od zabiegu, a tak-
że predyspozycji indywi-
dualnych pacjenta. Ważna 
kwestia to edukacja, bo każ-
da osoba objęta rehabilitacją 
musi mieć pełną świadomość 
wykonywanej pracy nad po-
wrotem do zdrowia – doda-
je fizjoterapeutka.

PRzeciwko 
cHoRobom 
cywilizacyjnym

Brak aktywności rucho-
wej jest współcześnie jed-
nym z tych problemów, który 
uznaje się za powszechny. Co 
gorsza, dotyczy on w znacz-
nej mierze dzieci i młodzie-
ży, chętnie spędzających 
niezdrowo czas, choćby przy 
komputerze. Ale również 
osoby dorosłe, często w bie-
gu i nawale obowiązków, nie 
mają wystarczającego zapa-
łu i możliwości, by zadbać 
nawet o kilkadziesiąt minut 
ruchu dziennie. Siedzący 
tryb życia sprzyja rozwojowi 
chorób naczyń krwionośnych, 
schorzeniom całego układu 
ruchu, zmęczeniu, czy wresz-
cie zmniejszeniu koncentracji 
i efektywności w pracy.

Potrzebę fizycznej aktyw-
ności warto sobie uświadomić. 

– Zetknęłam się z wieloma 
przypadkami, gdy taka świa-
domość pojawiła się, lecz już 
po zakończonym procesie le-
czenia ruchem. U takich osób 
w sposób naturalny przycho-
dzi refleksja, a w ślad za tym 
zmiana trybu funkcjonowania 
na bardziej aktywny. Tam, 
gdzie tylko możemy, nama-
wiamy, by zrobić wszystko 
w celu zapobiegnięcia takim 
problemom zdrowotnym. Fi-
zjoterapia w tym ujęciu to po 
prostu zdrowa codzienność 
– podkreśla Urszula Biernat, 
w latach 2008-2014 wykła-
dowca kinezyterapii w Olsz-
tyńskiej Szkole Wyższej im. 
Józefa Rusieckiego.

coŚ dla 
sPoRtowców

O roli fizjoterapii w zawo-
dowym sporcie nikogo spe-
cjalnie przekonywać nie 
trzeba. Trudno dziś wy-
obrazić sobie profesjonalnie 
wykonywaną pracę w wie-
lu dyscyplinach sportu, tak 

indywidualnych, jak i dru-
żynowych, bez wykwalifi-
kowanych fizjoterapeutów. 
Pod zagadnieniem fizjoterapii 
kryje się tu szereg istotnych 
działań sprzyjających prawi-
dłowemu funkcjonowaniu 
sportowca w treningowym 
rytmie. – Każdego sportowca 
trzeba potraktować indywidu-
alnie. Różna jest fizyczność 
zawodników, ich zdolności 
i predyspozycje, mental-
ność. A wszystko to składa 
się w jedną całość – wyjaśnia 
do niedawna fizjoterapeutka 
w Szkole Mistrzostwa Spor-
towego Polskiego Związku 
Piłki Siatkowej w Szczyr-
ku. – Fizjoterapeuta zajmu-
jący się sportowcami musi 
współpracować z trenerem, 
monitorować, w jakim sta-
nie znajduje się organizm 
zawodnika i czy nie wymaga 
w danym momencie odpo-
czynku, bądź zastosowania 
rozmaitych zabiegów fizjo-
terapeutycznych – podsumo-
wuje Urszula Biernat.

MARCIN NIKIEL

FIZjOTERAPIA

uRSZuLA BIERNAT, fizjoterapeutka
▶ tytuł licencjata i magistra uzyskała w Olsztyńskiej Szkole 
Wyższej, obecnie kończy studia doktoranckie na Akademii 
Wychowania Fizycznego w Poznaniu
▶ w latach 2014-2015 pracowała w Szkole Mistrzostwa Sportowego 
Polskiego Związku Piłki Siatkowej w Szczyrku
▶ od kilku lat współpracuje przy projekcie Siatkarskich Ośrodków 
Szkolnych
▶ w latach 2006-2014 zatrudniona w Centrum Rehabilitacji 
Ruchowej w Olsztynie, gdzie prowadziła indywidualnie znanych 
sportowców, m.in. siatkarzy Pawła Zagumnego, Dawida 
Konarskiego, Andrzeja Wronę i Łukasza Kadziewicza, siatkarkę 
Agnieszkę Bednarek-Kaszę, czy reprezentantów Polski w piłce 
ręcznej – Adama Wiśniewskiego, Piotra Grabarczyka
▶ przez kilka lat wykładowca kinezyterapii w Olsztyńskiej Szkole 
Wyższej
▶ ukończyła wiele kursów i szkoleń w zakresie fizjoterapii 
ortopedycznej
▶ na koncie ma liczne publikacje specjalistyczne związane z 
rehabilitacją w sporcie oraz postępowaniem pooperacyjnym

Każdego sportowca trzeba potraktować indywidualnie. Różna jest fizyczność zawodników, ich zdolności i 
predyspozycje, mentalność. A wszystko to składa się w jedną całość – wyjaśnia fizjoterapeutka urszula Biernat.
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w beskidy cHce się wRacać
Wielu polskich kibiców ze łzą w oku wspomina okres, gdy sukcesy olimpijskie przed kilkunasty laty świętowała Renata Mauer-Różańska. Wybitna sportsmenka, 

startująca w trakcie kariery w strzelectwie, sporą część życia związała ze Szczyrkiem. Bywała tu w czasie swojej sportowej przygody, chętnie w Beskidy wraca i 

dziś. Kolejny raz goszcząc w Szczyrku rozmawiała z „Gazetą Beskidzką”.

REDAKCJA: Bardzo często moż-
na panią spotkać w Szczyr-
ku. To chyba jakieś szczegól-
ne miejsce?
RENATA MAuER-RóŻAńSKA: Na 
pewno jest miejscem, do któ-
rego rzeczywiście lubię wra-
cać. Pamiętam doskonale swój 
pierwszy przyjazd do Szczyr-
ku, zimą w olimpijskim roku 
1992. Trener zabrał nas wtedy 
na narty i wcale z tego powodu 
nie byłam zadowolona. Nigdy 
wcześniej nie miałam nawet 
założonych nart, dlatego nie 
podchodziłam z zapałem do 
tego rodzaju zajęć. 

Pierwszego dnia ćwiczyli-
śmy intensywnie na niewielkiej 
górce, ale miałam duże proble-
my z hamowaniem. Denerwo-
wała mnie aż taka nieporad-
ność. Wieczorem sięgnęłam 
po książkę i wczytywałam się 
w tajniki odpowiedniej pracy 
ciałem, wykonywania róż-
nych manewrów, by czuć się 
z nartami pewnie i swobodnie. 
Trenowałam także „na sucho” 
w pokoju.

Następnego dnia zjechałam 
z Salmopolu i nikt nie mógł w 
to uwierzyć. A ja bardzo cie-
szyłam się, że trudną dla mnie 
sztukę udało mi się opanować. 
Trzeciego dnia pobytu wyje-
chaliśmy na Skrzyczne. Stok 
był oblodzony i zamiast jazdy 
na nartach mieliśmy jedno 
wielkie „zsuwanie”. To było 
niesamowite doświadczenie. 
Do dziś ten obraz mam przed 
oczami. Najważniejsze, że nie 
doszło do żadnych kontuzji.

Kolejne wizyty w Szczyrku 
również miały formę ogólne-
go przygotowania?

Najczęściej były to wła-
śnie zgrupowania kondycyj-
ne. Zimą korzystaliśmy ze 
świetnej możliwości jazdy na 
nartach, z kolei latem, w ra-
mach przygotowań do danej 
imprezy głównej, chodzili-
śmy po górach. Przyjeżdża-
liśmy w Beskidy praktycznie 
co roku, jak wspomniałam 
bez względu na porę roku. 
Bardzo to lubiłam i tak pozo-
stało do dziś. Świetnie czuję 
się w górach, jest tu poza tym 
wiele fajnych miejsc i sprzy-
jający klimat. Aż chce się 
tu wracać. Przyznam, że dla 
sportowców uprawiających 
strzelectwo, narciarstwo jest 
doskonałym sportem uzu-

pełniającym i wzmacniają-
cym mięśnie.

Centralny Ośrodek Sportu 
w Szczyrku, z którego obiek-
tów korzystała pani przed 
laty w trakcie sportowej ka-
riery, przeszedł duże zmiany. 
Jak ocenia pani tutejszą in-
frastrukturę sportową?

Jestem wręcz oczarowana 
zmianami, które w Szczyr-
ku zaszły. Gdy przed laty 
przyjeżdżaliśmy na zgrupo-
wania kondycyjne, koniecz-
ne było wynajmowanie sali 
gimnastycznej w jednej ze 
szkół. Było to uciążliwe. 
Cały kompleks został teraz 
rozbudowany i jest to wielki 
krok do przodu. Warunki są 
tu rewelacyjne. Począwszy 
od drugiego odcinka kolei 

linowej na Skrzyczne, przez 
nowo wybudowaną halę, aż 
po hotel. Uważam, że kom-
pleks Centralnego Ośrodka 
Sportu w Szczyrku spełnia 
najwyższe standardy pod ką-
tem zgrupowań sportowych. 
To bardzo dobry ośrodek na 
europejskim poziomie.

A czym na co dzień zajmuje 
się dwukrotna złota medalist-
ka olimpijska?

Niezmiennie moje życie 
związane jest ze sportem. 
Jeszcze, gdy wyczynowo upra-
wiałam sport pracowałam na 
uczelni. Jestem wykładowcą 
marketingu olimpijskiego we 
wrocławskiej Akademii Wy-
chowania Fizycznego. Wykła-
dam również w Dolnośląskiej 
Szkole Wyższej na kierunku 

dziennikarstwa sportowego. 
Młodym dziennikarzom prze-
kazuję swoją wiedzę w ra-
mach przedmiotu pod nazwą 
„Sport i olimpizm”. Poza tym 
działam w Radzie Miejskiej 
Wrocławia, gdzie pełnię funk-
cję przewodniczącej Komisji 
Sportu i Rekreacji.

Część moich obowiązków 
wiąże się również z ruchem 
olimpijskim, np. w Regio-
nalnej Radzie Olimpijskiej 
we Wrocławiu. W tym roku 
zorganizowaliśmy po raz pią-
ty wspólnie z samorządem 
miasta Piknik Olimpijski 
Wrocławia i Dolnego Śląska. 
Aktywnie działam ponadto 
w Polskim Komitecie Olim-
pijskim. Prowadzę m.in. za-
jęcia z młodzieżą gimnazjalną 
w ramach programu „Kumu-

lacja Aktywności”. Zachęca-
my młodzież do aktywności 
fizycznej, pokazując ruch jako 
coś, co może sprawiać mnó-
stwo przyjemności.

W rozmowach ze studentami 
zapewne przewijają się wąt-
ki olimpijskie?

Czasami rzeczywiście tak 
jest, bo te wspomnienia za-
wsze pozostaną żywe. Nie 
wypada natomiast zbyt dużo 
mówić o sobie, a innych 
ważnych tematów jest sporo. 
Pamiętam, że jeden ze studen-
tów na zaliczenie przedmiotu 
wykonał film o strzelectwie. 
To, co zawsze podobało mi się 
w tej dyscyplinie, to koniecz-
ność właściwego połączenia 
ruchu, wysiłku statycznego 
i koncentracji. Strzelectwo 

nie tylko wymaga wszech-
stronnego przygotowania, ale 
także ciągłego samodoskona-
lenia się.

Najlepsze wspomnienie ze 
sportowej kariery?

Dużo było chwil bardzo 
miłych dla mnie. Zawsze, 
gdy myślę o swojej karierze, 
to wspominam mój występ 
w Atlancie w 1996 roku. 
Ten start olimpijski wiązał 
się z ogromnymi emocjami. 
Zresztą cały ten rok to okres 
wielkich zmian w moim ży-
ciu zawodowym, ale i pry-
watnym.

Mamy czas wakacji i oczy-
wiście nie mogło zabrak-
nąć przyjazdu do Szczyrku 
w pani kalendarzu?

Obowiązki, które mam 
na co dzień bardzo mnie ab-
sorbują. Nie jestem w stanie 
wyjeżdżać zbyt często w celu 
typowo wypoczynkowym. 
Jako ciekawostkę powiem, że 
gdy zapytaliśmy z mężem na-
szego 6-letniego synka, gdzie 
chciałby jechać na wakacje, 
bez wahania odpowiedział, że 
do Szczyrku. Reakcja dziecka 
to informacja o tym, jak pozy-
tywnie w umyśle dzieci kodo-
wane jest to miejsce. Zmiany, 
które zaszły tu na przestrzeni 
lat będą miały wpływ na to, 
że jako dorośli ludzie będą 
chcieli przyjeżdżać w Beski-
dy. Chodzenie po górach, po 
szlakach o różnym stopniu 
trudności, sprawia dużą fraj-
dę. Nie dziwi mnie więc, że 
tak często spotykam tu całe 
rodziny zadowolone z czasu 
spędzanego w Szczyrku.

Rozmawiał: 
MARCIN NIKIEL

Renata maueR-Różańska
urodzona 23 kwietnia 1969 roku w Nasielsku, polska strzelczyni, jedna z najwybitniejszych polskich sportsmenek. Na koncie ma trzy medale 
Igrzysk Olimpijskich – złote w Atlancie w 1996 r. (karabin pneumatyczny) i Sydney w 2000 r. (karabin sportowy, trzy postawy) oraz brąz w 
Atlancie (karabin sportowy, trzy postawy). Startowała ponadto na igrzyskach w Barcelonie (1990 r.) i Atenach (2004 r.). Jest również trzykrotną 
medalistką Mistrzostw Świata w strzelectwie z karabinu pneumatycznego – srebrną w Moskwie w 1992 r. i Barcelonie w 1998 r. oraz brązową 
w Mediolanie w 1994 r., a także sześciokrotną Mistrzostw Europy. W trakcie bogatej kariery wywalczyła również 65 medali Mistrzostw Polski, w 
tym aż 43 z najcenniejszego kruszcu. Oficjalnie sportową karierę zakończyła w 2014 r., osiem lat wcześniej została nauczycielem akademickim 
na wrocławskiej AWF.
Za wybitne osiągnięcia sportowe została odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyżem Oficerskim Orderu Odro-
dzenia Polski. W 1996 r. zwyciężyła w prestiżowym plebiscycie „Przeglądu Sportowego” na najlepszego sportowca w Polsce.
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stolica Polskiego kajak-Polo
Na obiektach Ośrodka Rekreacji i Sportów Wodnych w Kaniowie odbyły się XVIII Mistrzostwa Polski 

w kajak-polo. W rywalizującej stawce swoją przynależność do ścisłej czołówki w kraju potwierdzili 

reprezentanci miejscowego UKS Set Kaniów.

– Kaniów stał się prawdzi-
wą stolicą kajak-polo – cie-
szy się wójt gminy Bestwina, 
Artur Beniowski. I nie ma 
w tym stwierdzeniu żadnej 
przesady. Nie dość, że kom-
pleks wodny w Kaniowie go-
ścił najlepszych specjalistów 
od kajak-polo, to jeszcze 
sukcesy odniosły zarówno 
zawodniczki, jak i zawodnicy 
UKS Set Kaniów, które nie 
miały sobie równych. – Męż-
czyźni byli przez lata bardzo 
blisko złota, aż wreszcie po 
raz pierwszy od dziewięciu 
lat stanęli na najwyższym 
stopniu podium. Swoją kla-
sę potwierdziły też broniące 
tytułu panie. Możemy zatem 
pochwalić się najlepszymi 
drużynami w Polsce – dodaje 
wójt Beniowski.

Mistrzynie Polski wystą-
piły w czempionacie w skła-
dzie: Klaudia Sachmerda, 
Natalia Pacyga, Monika Pa-
cyga, Aleksandra Ciupak, 
Katarzyna Ciupak, Sandra 

Pilarz, Klaudia Gryz, Marlena 
Madej i Gabriela Bazan. Po 
złoto w barwach męskiej dru-

żyny UKS Set sięgnęli: Arka-
diusz Pilarz, Łukasz Pilarz, 
Paweł Michalec, Bartłomiej 

Dawidek, Borys Zubczewski, 
Maciej Paszana i Piotr Bajer-
ski. (MA)

ROZMAITOŚCI

kino letnie dla wszystkicH
Jedną z  wakacyjnych 
propozycji na ciekawe 
i pożyteczne spędzenie 
czasu w gminie Jaworze 
jest kino letnie. W lipcu 
odbył się pierwszy seans, 
na 22 sierpnia zaplanowano 
kolejne spotkanie filmowe.

Wielu jaworzan przybyło 
na teren amfiteatru w sobotę 
11 lipca, by obejrzeć wielo-
krotnie nagradzany film „Nie-
tykalni”. Zapadająca na długo 
w pamięci komedia zainaugu-
rowała tegoroczne spotkania 
w ramach kina letniego w Ja-
worzu, gromadząc na seansie 
zarówno osoby młodego po-
kolenia, jak i starsze.

Wszystkim do gustu przy-
padła rodzinna atmosfera 
filmowego wieczoru. To naj-
lepsze potwierdzenie, że kino 
w letnim wydaniu to pomysł 
trafiony. – Planowaliśmy 
je już od zimy. Chcieliśmy 
w ten sposób z jednej strony 
zaproponować coś ciekawe-
go naszym mieszkańcom, 
z drugiej ożywić amfiteatr 
w okresie wakacyjnym – 
mówi wójt gminy Jaworze 
Radosław Ostałkiewicz.

Ci, którym nie było dane 
uczestniczyć w lipcowej pro-
jekcji, będą mieli ku temu 
następną okazję. Na sobotę 
22 sierpnia przewidziano 
aż dwa filmy. O godz. 20 
wyemitowany zostanie film 
animowany Walta Disneya 
„Kraina lodu”, opowiadają-
cy historię podróży bohater-
ki Anny w celu zakończenia 
srogiej zimy w królestwie 
Arendelle. Dwie godziny póź-

niej widzowie poznają histo-
rię brytyjskiego arystokraty, 
który będąc jednocześnie pra-
cownikiem galerii sztuki oraz 
złodziejem, ma zamiar odna-
leźć i zrabować obraz skry-
wający cenne informacje. To 
produkcja o tytule „Bezwstyd-
ny Mortdecai” z roku 2015.

Tegoroczne propozycje 
filmowe nie są przypadko-
we. Najistotniejsze, aby dla 
wszystkich oglądających były 

to filmy bezpieczne, niezależ-
nie od wieku, poglądów, czy 
przynależności kulturowej 
i religijnej. Na repertuar kina 
letniego w kolejnej edycji 
będą mieli wpływ sami miesz-
kańcy Jaworza. – Zakładamy, 
że mieszkańcy z kilku zapro-
ponowanych seansów wybiorą 
za pomocą mediów społecz-
nościowych te, które chcą 
zobaczyć – podkreśla wójt 
Jaworza. (MAN)

wokal z kaniowa
Dźwięki popowe z ele-

mentami rocka, a przy tym 
wyczuwalne brzmienie 
klubowe. Na muzycznej 
scenie pojawił się nowy ze-
spół z mieszkanką Kaniowa 
w roli wokalistki.

W różnych miejscowo-
ściach regionu beskidzkiego 
sporo jest pasjonatów, którzy 
swój czas poświęcają muzy-
ce. Tworzą przy tym zespoły, 
w mniejszym lub większym 
stopniu demonstrujące szer-
szej publiczności swój re-
pertuar. Jednym z niedawno 
powstałych zespołów jest 
„Hydra”. Jego działalność 
wiąże się ściśle z gminą 
Bestwina. Monika Gładysz, 
mieszkanka Kaniowa, jest 
wokalistką grupy.

Mimo krótkiego sta-
żu muzycznego na koncie 
zespołu jest już kilka roz-
poznawalnych piosenek. 

W niedzielę 12 lipca miała 
też miejsce premiera drugie-
go teledysku „Ja wiem, co ty 
czujesz”. Klip obejrzeć moż-
na na kanale YouTube, gdzie 
w okresie niespełna dwóch 
tygodni zyskał blisko 1,5 
tys. wyświetleń. Tam rów-
nież znajduje się poprzedni 
utwór „Nieprawda” z głosem 
młodej kaniowianki.

Warto zaznaczyć, że 
w skład zespołu „Hydra” 
wchodzą osoby mające bar-
dzo duże doświadczenie na 
rynku muzycznym. Gita-
rzysta Krzysztof Podstawka 
współpracował z Ivanem 
Komarenko i Haliną Frąc-
kowiak, grający na basie 
Marcin Kiljan z Czerwonymi 
Gitarami, klawiszowiec Zdzi-
sław Kalinowski z Blue Cafe 
oraz In Grid, zaś perkusista 
Paweł Markiewicz z Eweliną 
Flintą. (MAN)

80 zabytkowych pojazdów
z Polski i Europy zawitało na 38. Międzynarodowy Beskidzki 

Rajd Pojazdów Zabytkowych. Samochody i motocykle 

w rekordowej ilości można było podziwiać podczas 

trzydniowych pokazów i prób w kilku miejscach. „Staruszki” 

dotarły m.in. na lotnisko w Kaniowie, na górę Żar oraz do 

centrum Cieszyna, Wisły, Jasienicy czy Pszczyny. Miłośników 

zabytkowej motoryzacji zachwycały także w stolicy 

Podbeskidzia, zwłaszcza podczas tradycyjnego Konkursu 

Elegancji i kawalkady ulicami miasta. Puchar Prezydenta 

Bielska-Białej otrzymali tu właściciele Chevroleta Corvette 

C1 Convertible. Rajd unikatowych pojazdów zaliczał się do 

Mistrzostw Polski jako VIII runda tych zmagań.

Region w liczbacH
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Podczas Mistrzostw Polski w kajak-polo, rozgrywanych w Kaniowie, nie zabrakło emocjonujących meczów.
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Premierowy seans kina letniego przyciągnął na teren amfiteatru wielu jaworzan.


