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Leszek Malinowski, twórca 
kabaretu „Koń Polski”, 

opowiada o swoim zauro-
czeniu Podbeskidziem, 

tenisie, którym zastąpił 
piłkę nożną, satyrze 

politycznej i o tym, co go 
śmieszy. Także o roli Heli, 

znaku rozpoznawczym 
jego kabaretu.
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Kosą i sierPem

Młócenie, koszenie kosą, żęcie sierpem, wiązanie snopków i klepanie 
kos to konkurencje drugiego Josiynickiego Żniwowania.
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siłKa oBoK tężni

Obok zdrojowej tężni powstał plac z urządzeniami do tzw. street 
workoutu, czyli ćwiczeń wszystkich mięśni.
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liga mistrzóW W KanioWie

Najlepsze europejskie drużyny w kajak-polo w drugiej połowie 
września spotkają się w Kaniowie.

KanióW
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szPital znacznie Weselszy
Zakończył się remont Oddziału Niemowlęcego w Szpitalu Pediatrycznym w Bielsku-Białej. Radosne, żywe i wielokolorowe otocze-

nie znacznie bardziej sprzyja powrotowi do zdrowia.

Istotną częścią remon-
tu było wykonanie izolatki 
dla małych pacjentów, która 
spełniałaby wszystkie wymo-
gi prawa. Utworzono również 
otwarte stanowisko pracy pie-
lęgniarek, zmodernizowano 
instalację elektryczną, podob-
nie stało się z siecią teletech-
niczną, którą podłączono do 
centralnego serwera szpitala. 
Pomalowano cały oddział 
farbami odpowiednimi dla 
pomieszczeń służby zdrowia. 
Zakres tego remontu objął 
także malowanie sąsiadują-
cej z oddziałem Izby Przyjęć, 
gdzie odnowiono korytarz, 
poczekalnię i zaplecze sanitar-
ne dla pacjentów. Dodatkowo 
przeprowadzono renowację 
łóżek, szafek i stolików, któ-
re teraz mienią się różnymi 
kolorami. Prace remontowe 
kosztowały 73 tys. zł.

Remont oddziału niemow-
lęcego to kolejny etap pod-
noszenia standardu i stanu 
technicznego szpitala. Kilka 

miesięcy temu zakończył się 
kosztowny remont bloku ope-
racyjnego, któremu towarzy-
szył zakup nowego sprzętu. 

– To cieszy, że nasz Szpital 
Pediatryczny stale podnosi 
jakość leczenia. Efekty są wi-
doczne gołym okiem. Szpital 

Pediatryczny staje się coraz 
bardziej szpitalem ponadpo-
wiatowym, o randze regio-
nalnej. To dlatego, że trafiają 

do nas dzieci z sąsiednich 
rejonów, żywieckiego, cie-
szyńskiego, pszczyńskiego. 
Rodzice małych pacjentów 
mimo, że mają do wyboru 
inne szpitale województwa 
śląskiego, decydują, aby ich 
dziecko trafiło jednak do nas – 
mówi starosta bielski Andrzej 
Płonka, to bowiem Powiatowi 
Bielskiemu podlega Szpital 
Pediatryczny. – Cieszy rów-
nież, że po wielu latach trud-
nych zmagań o zachowanie 
placówki, teraz nieźle sobie 
ona radzi – dodaje starosta.

Na Oddział Niemowlęcy 
Szpitala Pediatrycznego przyj-
mowane są dzieci w wieku do 
3 lat. Rocznie jest ich około 
1,2 tys., z czego mniej wię-
cej 10 proc. to noworodki, 
przede wszystkim z ostrymi 
infekcjami układu oddecho-
wego, problemami z drogami 
moczowymi, z żywieniem, 
kolkami niemowlęcymi, sła-
bym przyrostem masy ciała 
czy żółtaczką. (R)

AKTUALNOŚCI

KrótKo  
z regionu 

dyżury  
WiceWo-
JeWody
MiROsław szeMLa,   
I wicewojewoda śląski, 

uruchomił stałe dyżury 
w bielskiej filii kato-
wickiego Urzędu Wo-
jewódzkiego. – Często 
spotykałem się z uwaga-
mi, że aby załatwić wie-
le spraw urzędowych, 
mieszkańcy południowej 
części województwa ślą-
skiego muszą jeździć do 
Katowic. Zapraszam więc 
na swoje dyżury. Zapewne nie wszystko uda się załatwić 
od ręki, ale w wielu sprawach władze wojewódzkie są 
w stanie pomóc – wyjaśnia wicewojewoda Szemla.

Obecny I wicewojewoda śląski pochodzi z Podbeski-
dzia, z Rybarzowic w gminie Buczkowice. Zna problemy 
tego regionu, przez wiele lat był bowiem radnym Rady 
Powiatu Bielskiego oraz wicestarostą bielskim. Przed ob-
jęciem funkcji wicewojewody był zastępcą prezesa Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Katowicach. Działa w PSL.

Mirosław Szemla dyżuruje w czwartki od godz. 8.00 
do 10.00 w swoim biurze, mieszczącym się w gmachu 
przy ul. Piastowskiej 40, budynku B, czyli Placów-
ce Zamiejscowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego 
w Bielsku-Białej. Ze względów organizacyjnych należy 
telefonicznie umówić się na spotkanie, dzwoniąc pod 
numer: 32 255 44 21.
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Spod bielskiego Ratusza, 
na półmetek do Pisarzowic 
i z powrotem do Bielska-
-Białej przebiegnie trasa 19. 
Bielskiego Rodzinnego Raj-
du Rowerowego. Przedsię-
wzięcie o charakterze czysto 
rekreacyjnym, co roku gro-
madzące wielu uczestników, 
zaplanowano na niedzielę 
20 września.

19. edycja imprezy roz-
pocznie się o godz. 9.30 na 
Placu Ratuszowym w Biel-
sku-Białej. W pierwszym 
etapie cykliści pokonają 21 

km i około godz. 11.30 po-
jawią się w Pisarzowicach. 
Tu przeprowadzone zostaną 
konkurencje sprawnościo-
we. O godz. 13 uczestnicy 
Rodzinnego Rajdu Rowe-
rowego wyruszą 10-kilo-
metrową, powrotną trasą 
do stolicy Podbeskidzia. 
Oficjalne podsumowanie 
wydarzenia odbędzie się na 
terenie Parku Rosta przy ul. 
Ceramicznej.

Udział w dotychczaso-
wych rajdach na przestrzeni 
tych wszystkich lat wzięło 

blisko 90 tys. rowerzystów, 
a łącznie trasy rajdów liczą 
ponad 1160 km. Rowerzyści 
przy okazji rajdów odwiedzi-
li wszystkie miejscowości 
wokół Bielska-Białej.

Zapisy na tegoroczny 
rajd prowadzone będą od 
14 do 19 września w biurze 
organizatora, Beskidzkiego 
Towarzystwa Cyklistów 
w Bielsku-Białej przy ul. 
Krasińskiego 5a oraz w dniu 
imprezy od godz. 8.30, a tak-
że przez Internet od 1 wrze-
śnia (www.btcbb.pl). (ReD)

Co roku Rodzinne Rajdy Rowerowe przyciągają setki uczestników.
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region  
W liczBacH

44 tys.  
sadzonek

różnych roślin wykorzystano 

w tym roku dla ozdobienia 

l a t e m  B i e l s k a - B i a ł e j . 

Mieszkańcy mogli zobaczyć 

w swoim otoczeniu petunie, 

pelargonie, alstremerie, czy 

ipomee. Dodatkowo w stolicy 

Podbeskidzia ustawiono 

ponad 300 waz kwiatowych, 

wieże z kwiatami oraz około 

200 donic i skrzynek. To 

istotne o tyle, że skwery i 

obszary zielone zajmują w 

Bielsku powierzchnię 34 

hektarów. (R)

eKoPatrol  
W mieście

Działania proekologiczne od 
wielu lat mają w Bielsku-Białej 
szczególny charakter. Z pozy-
tywnymi skutkami funkcjonuje 
tu „ekologiczny patrol”, złożony 
z funkcjonariuszy bielskiej Stra-
ży Miejskiej.
Strażnicy zwłaszcza w okresie 
letnim pełnią w sposób aktyw-
ny swoje obowiązki w ramach 
ekopatrolu. Kontrolują stan 
utrzymania czystości i porząd-
ku na terenie nieruchomości, 
pod ich nadzorem znajduje się 
gospodarka wodno-ściekowa 
oraz dotycząca odpadów, prze-
ciwdziałają także powstawaniu 
„dzikich” wysypisk śmieci i za-
nieczyszczaniu miasta.
Tylko w ub.roku wzmożone 
działania ekopatrolu, często po 
uprzednim zgłoszeniu przez sa-
mych mieszkańców, pozwoliły 
nałożyć 70 mandatów karnych i 
zastosować 87 pouczeń. Schwy-
tano ponadto 80 sprawców wy-
kroczeń przeciwko porządkowi 
w otaczającym środowisku. Już 
od początku 2012 r. odpowied-
nio wykwalifikowani funkcjo-
nariusze sprawdzają posesje pod 
kątem przestrzegania przez wła-
ścicieli przepisów, dotyczących 
pozbywania się odpadów stałych 
i nieczystości ciekłych z terenów 
nieruchomości oraz przeznaczo-
nych do użytku publicznego. Ma 
to bezpośredni związek z no-
wym systemem gospodarowania 
odpadami, nakładającym istotne 
zobowiązania w tej kwestii na 
samorządy.
Warto dodać, że ekologiczne 
inicjatywy w Bielsku-Białej 
obejmą wkrótce także autorskie 
programy edukacyjne z udzia-
łem ekopatrolu. (RaF)
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REGION

czas śWięta PlonóW
Koniec sierpnia i początek września to w naszym regionie czas tradycyjnego dziękowania za plony, zebrane podczas żniw.

Choć mieszkańcy Podbeski-
dzia coraz rzadziej utrzymują 
się z pracy na roli, to jednak 
sołeckie, gminne i powiatowe 
dożynki gromadzą wielkie tłu-
my ludzi. To forma podzięko-
wania dla tych mieszkańców 
naszej ziemi, którzy cały czas 
związani są z szeroko rozumia-
ną uprawą ziemi, czy to trady-
cyjnych rolników i hodowców, 
czy to ogrodników, pszczela-
rzy, szkółkarzy.

Uczestników podobnych 
imprez interesuje też, jak wy-
glądało życie ich przodków, 
żyjących z uprawy roli. W ich 
rodzinach po tych czasach 
przetrwały jedynie opowieści 
i pozostały skromne pamiąt-
ki. Imprezy folklorystyczne, 
takie jak dożynki są więc 
świetną okazją do sięgnięcia 
do korzeni. Tym bardziej, że 
zespoły artystyczne i różnego 
rodzaju grupy ze stowarzyszeń, 
chcących pielęgnować trady-
cje, coraz lepiej radzą sobie 
z odtwarzaniem dawnych zwy-
czajów.

Każda taka impreza jest 
więc świetną okazją do zoba-
czenia autentycznych zwycza-
jów, strojów, tańców, śpiewów, 
zabaw oraz – chyba najbardziej 
poszukiwanego – skosztowania 
potraw z naturalnych produk-
tów, które jak przed wiekami, 
nie znały chemicznych środ-
ków ochrony. Liczne warsz-
taty przygotowania ozdób 
dożynkowych, przede wszyst-
kim robienia wieńców, ściągają 
całe tłumy chętnych w każdym 
wieku. Panie z miejscowych kół 
gospodyń wiejskich prezentu-
ją tradycyjne potrawy, często 
przygotowywane na oczach 
– i z udziałem – uczestników 
święta plonu.

Choć więc w rolnictwie pra-
cuje coraz mniej ludzi, z roku 
na rok dożynki stają się świę-
tem bardziej rozbudowanym, 
a co najważniejsze, integrują-
cym społeczności gmin Podbe-
skidzia. Toteż warto się wybrać, 
zobaczyć na własne oczy i po-
smakować tradycji regionu.

trzy sołectWa  
W Jasienicy

W ostatnią niedzielę sierp-
nia w gminie Jasienica odbędą 
się dożynki, które obejmą aż 
trzy sołectwa.

Świętowanie w niedzielę 30 
sierpnia rozpocznie się w Lande-
ku. O godz. 11.30 goście zgro-
madzą się u gazdów dożynek, 
państwa Zofii i Karola Szram-
ków. Tradycyjnemu obrzędo-
wi towarzyszył będzie występ 

zespołu „Międzyrzeczanie”. 
Następnie wszystko przeniesie 
się do sąsiedniej Iłownicy. Tutaj 
o godz. 13 w kościele św. Jana 
Pawła II rozpocznie się msza 
święta dziękczynna za tegorocz-
ne zbiory.

Po niej, ok. godz. 14.20 
zaplanowano przejazd barw-
nego korowodu do amfiteatru 
przy filii Gminnego Ośrodka 
Kultury w Rudzicy. Tu od g. 
15.30 potrwają główne cere-
monie dożynkowe, obejmują-
ce m.in. przekazanie wieńców 
i prezentacje tradycji związa-
nych z tym świętem przez 
Zespół Regionalny „Jasieni-
czanka”.

W ramach dożynkowego 
festynu na scenie wystąpią: 
Zespół Śpiewaczy Miasta Pe-
trvald z Czech (godz. 16.50), 
zespół „Kwaśnica Bavarian 
Show” (godz. 17.20) oraz 
zespół „Preludium” (godz. 
19). Jak co roku, organi-
zatorzy – Gmina Jasienica, 
Rada Sołecka w Iłownicy, 
GOK w Jasienicy, KGW 
w Landeku i Iłownicy oraz 
OSP w Landeku i Iłowni-
cy, przewidzieli specjalne 
miasteczko zabaw dla dzie-
ci, wystawę sztuki ludowej 
i rękodzieła artystycznego 
oraz stoiska z regionalnymi 
potrawami. (RaF)

cała PorąBKa W 
KoBiernicacH

W tym roku dożynki gminy 
Porąbka odbędą się w Kobier-
nicach. Zaprasza na nie wójt 
Czesław Bułka.

– Jak co roku serdecznie 
zapraszamy wszystkich gości, 
aby wspólnie z nami wzięli 
udział w uroczystościach 
dożynkowych. To stosowny 
moment, aby podziękować 
za całoroczny trud, za plo-
ny. Ale też dobra okazja, 
aby poznać tradycje i dobrze 
się bawić, bo w takim dniu 
wszyscy powinni się radować 
– mówi wójt gminy Porąbka 
Czesław Bułka.

Uroczystości rozpoczną się 
o godz. 10.10 w Kobiernicach, 
skąd do miejscowego kościoła 
wyruszy korowód z chlebem 
i wieńcami. Msza dziękczynna 
rozpocznie się o godz. 10.30. 
Po niej, ok. godz. 12, zapla-
nowano spotkanie rolników, 
zaproszonych gości, pań z kół 
gospodyń wiejskich z władza-
mi gminy. Spotkanie odbędzie 
się w Domu Kultury w Kobier-
nicach.

Po południu, o godz. 15 
orkiestra dęta z Kobiernic 
swoim koncertem rozpocz-
nie kolejną część uroczysto-
ści. Kwadrans później nastąpi 
oficjalne powitanie gości, 
wręczenie chleba i wieńców. 
Od godz. 16.30 trwać będzie 
część artystyczna, wystąpią 
m.in. zespoły „Porąbczanie” 
i „Moderato”. O godz. 17.30 
przewidziano koncert Pawła 
Gołeckiego, następnie, od 
godz. 19 trwać będzie zabawa 
taneczna przy muzyce Duetu 
Band z Lachowic. Oczywi-
ście przez cały dzień nie za-
braknie również atrakcji dla 
najmłodszych uczestników 
święta plonów.

Wrzesień  
W JaWorzu

W ramach XXIX Jawo-
rzańskiego Września na so-
botę 5 września zaplanowano 
atrakcje o charakterze sporto-
wym i artystycznym. Z kolei 
niedziela 6 września przezna-
czona jest na obrzędy dożyn-
kowe.

Tegoroczna edycja Jawo-
rzańskiego Września roz-
pocznie się już w godzinach 
przedpołudniowych w sobotę 
5 września. Na terenie kom-
pleksu sportowego w Jaworzu 
przewidziano zmagania siat-
karskie oraz piłkarskie dla 
dzieci i młodzieży.

Tradycyjnie imprezie w jej 
pierwszym dniu towarzyszyć 
będą widowiskowe zawody 
drwali. Nowy obiekt stre-
et workout, nieopodal tężni 
zdrojowej, będzie natomiast 
miejscem pokazu treningu si-
łowego. Dalsza część soboty 
to występy artystyczne na sce-
nie amfiteatru, przygotowane 
przez jaworzańskie placówki 
oświatowe. O godz. 19 jako 
gwiazda wieczoru zaprezentuje 
się zespół „PM2 Collective”, 
po czym wszyscy zaproszeni 
zostaną do dyskoteki.

Niedziela 6 września zapla-
nowana została na tradycyjne 
gminne dożynki. W samo po-
łudnie wyruszy korowód, któ-
ry przemierzy ulice Jaworza, 
następnie odbędzie się nabo-
żeństwo ekumeniczne oraz ce-
remoniał dożynkowy. Imprezę 
uświetnią występy zespołów 
z Jaworza, Jasienicy, Cieszyna 
i Skoczowa.

– Jaworzański Wrzesień na 
stałe wpisał się w kalendarz 
wydarzeń naszej gminy. Dla 
wielu osób to ważna impreza, 
bo jest wyjątkową okazją do 
spotkania się w gronie innych 
mieszkańców. A dożynki to 
oczywiście wspaniała trady-
cja, która również w Jaworzu 
jest kontynuowana – mówi 
wójt gminy Radosław Ostał-
kiewicz. (ReD)

zaBaWa  
W KozacH

Tegoroczne dożynki w Ko-
zach również zostały zaplano-
wane na niedzielę 6 września. 
Ulicami gminy przemaszeru-
je barwny korowód, a goście 
będą mieli okazję wziąć udział 
w licznych konkursach, m.in. 
wieńców dożynkowych, czy 
wypieku chleba.

Punktualnie o godz. 10 ko-
zianie zgromadzą się na pla-
cu przy ul. Szkolnej. Stąd do 
kościoła św. Szymona i Judy 
Tadeusza wyruszy tradycyj-
ny korowód dożynkowy. Po 
uroczystej mszy świętej do-
żynki gminne przeniosą się 
na teren parku dworskiego. 
Świętowanie rozpocznie ofi-
cjalnie ceremoniał dożynkowy 
z udziałem starostów, którymi 
w tym roku zostali Urszula 
i Krzysztof Tomiczkowie, na 
co dzień zajmujący się dzia-
łalnością pszczelarską.

W trakcie niedzielnej im-
prezy przewidziano konkurs 
dla pojazdów uczestniczą-
cych w korowodzie – za-
równo mechanicznych, jak 
i zaprzęgowych, którego 
zwycięzcę poprzez specjal-
ną ankietę wybiorą wszyscy 
uczestnicy dożynek. Program 
dnia przewiduje ponadto kon-
kurs na wykonanie wieńców 
dożynkowych, wypiek sma-
kowitego chleba, a także 
– po raz pierwszy – domo-
wego piwa.

Na scenie zaprezentują się 
zespoły reprezentujące gminę 
Kozy. Atrakcje towarzyszące 
ludowemu świętu to prezenta-
cja parku dworskiego, stoiska 
i pokazy tematyczne, Fabryka 
Kreatywności i działania ar-
tystyczne wspólnie z Domem 
Kultury.  (ReD)

W KanioWie

W niedzielę 6 września 
również gmina Bestwina ob-
chodzić będzie swoje święto 
plonów. Gminne dożynki od-
będą się w Kaniowie, o godz. 
10.30 zbiorą się uczestnicy 
korowodu dożynkowego, 
następnie o godz. 12 na tere-
nach rekreacyjnych zostanie 
odprawiona uroczysta msza 
święta dożynkowa.

Ok. godz. 13 nastąpi ofi-
cjalne otwarcie dożynek, 
uroczyste przekazanie chle-
ba. Uroczystości towarzyszyć 
będą występy chóru parafial-
nego „Antonius” z Kaniowa, 
Regionalnego Zespołu Pieśni 
i Tańca „Bestwina” oraz Or-
kiestry Dętej Gminy Bestwina 
z siedzibą w Kaniowie.

Od godz. 16 trwać będzie 
zabawa. W programie arty-
stycznym przewidziano m.in. 
występy grupy „Servoos” oraz 
Zespołu Pieśni i Tańca „Zie-
mia Beskidzka”. Potem przyj-
dzie pora na zabawę taneczną 
z zespołem „Albatros”.  (R)

Każdego roku dożynki w gminie Porąbka to okazja do zaprezentowania najlepszych miejscowych tradycji.
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Podczas święta w Kozach organizowany jest konkurs na najładniej 
przystrojony pojazd korowodu dożynkowego.
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Kosą i sierPem
Młócenie cepem, koszenie kosą, żęcie sierpem, wiązanie snopków i klepanie kos to konkurencje drugiego Josiynickiego Żniwowania, jakie odbyło się w 

pierwszą sobotę sierpnia. Gminnej zabawie towarzyszyło Święto Powiatu Bielskiego oraz konkurs „Kulinarne Dziedzictwo Powiatu Bielskiego”. Zabawa trwała do 

białego rana.

– Chcemy pokazać, z jaki-
mi przeciwnościami zmagali 
się nasi dziadkowie, nie ma-
jąc do pomocy nowoczesnych 
maszyn. Wszystko ogarniali 
siłą własnych rąk, by później 
zjeść ze smakiem chleb ze sy-
rym i napić się kiszki – mówił 
wójt Janusz Pierzyna, otwie-
rając Josiynickie Żniwowanie.

Na imprezę plenerową, która 
swoim charakterem nawiązu-
je do dawnych tradycji zbie-
rania zbóż, zjechały drużyny 
z sołectw Biery, Mazańcowice, 
Świętoszówka, Iłownica, Łazy, 
Grodziec, Jasienica, Wieszczę-
ta, Landek, Rudzica, Roztropi-
ce oraz sąsiadujących gmin 
– drużyny z Jaworza, Kóz oraz 
Bestwiny. Przyjechała rów-
nież – po raz drugi – drużyna 
z Jasienicy Dolnej w gminie 
Łambinowice w województwie 
opolskim, miejscowości zaprzy-
jaźnionej z gminą Jasienica.

Ciekawostką było kosze-
nie zboża przez włodarzy 
gmin. Wójt Pierzyna zaprosił 
wiceburmistrza Wilamowic 
Stanisława Gawlika, wójta 
Porąbki Czesława Bułkę oraz 
wójta Jaworza Radosława 
Ostałkiewicza, aby pokazali, 
że wójtowie i burmistrzowie 
też potrafią jeszcze skutecznie 
używać tradycyjnej kosy. Ta 
prezentacja wzbudziła wielki 
aplauz publiczności.

Organizatorzy, wójt gmi-
ny Jasienica Janusz Pierzyna, 
starosta bielski Andrzej Płonka 
oraz Gminny Ośrodek Kultury 
w Jasienicy, zadbali, by goście 
się nie nudzili. Oprócz turnieju 
żniwiarskiego i pokazów ku-
linarnych odbyły się występy 
zespołów regionalnych, or-
kiestr dętych, pokaz mażoretek 
i walk wojów. Wystąpił także 
znany i lubiany zespół „Bacia-
ry”. Nie zapomniano również 
o najmłodszych, na których 
czekały liczne atrakcje. (R)

GMINA JASIENICA
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POWIAT BIELSKI

Kulinarne śWięto całego regionu
Aż 35 zespołów wystartowało w tegorocznym konkursie „Kulinarne Dziedzictwo Powiatu Bielskiego” w Jasienicy. W tym roku konkurs, stanowiący już stały 

element Święta Powiatu Bielskiego, towarzyszył Josiynickiemu Żniwowaniu, dorocznej imprezie Gminy Jasienica.

Organizator konkursu – Sta-
rostwo Powiatowe w Bielsku-
-Białej – wykorzystało okazję 
rywalizacji żniwiarskiej, aby 
motywem przewodnim zma-
gań kulinarnych uczynić wła-
śnie dania i napoje związane 
z okresem żniw. I też na każ-
dym prawie stoisku można było 
znaleźć tradycyjne kulinaria, 
jakie w okresie żniw przygo-
towywano na obiad, niesiony 
z domu na pola dla żniwiarzy.

– Podczas konkursu dosko-
nale było widać całe bogactwo 
ziemi bielskiej, złożonej prze-
cież z tradycji zarówno śląsko-

cieszyńskiej, jak i małopolskiej. 
Cieszy to, że konkurs przyciąga 
coraz więcej zainteresowanych 
zespołów, nie tylko pań z kół 
gospodyń wiejskich, ale i in-
nych grup, zainteresowanych 
historią i kulturą naszej ziemi. 
Cieszy również, że jak na moje 
podniebienie, to jednocześnie 
poziom konkursu z roku na rok 
wzrasta, bo potrawy są coraz 
smaczniejsze – mówi „Gazecie 
Beskidzkiej” Andrzej Płonka, 
starosta bielski.

Konkurs Kulinarne Dzie-
dzictwo to prawdziwa kopalnia 
wiedzy, w której można odkryć 

nie tylko same produkty żyw-
nościowe, specyficzne dla dane-
go regionu. To również okazja 
do zapoznania się z rodzimą hi-
storią, tradycją oraz unikatową 
sztuką kulinarną, korzystającą 
z tradycyjnych receptur. Jury 
z uwagi na charakter pracy przy 
żniwach zwracało uwagę na po-
trawy, które gasiły pragnienie 
(domowej produkcji podpiwki, 
kwaśne mleko), były łatwe do 
przetransportowania i spożycia 
w polu (swaczyna, a także bu-
łeczki, kołacze z serem czy se-
zonowymi owocami typu śliwki 
i jabłka). Sezonowymi letnimi 

zupami były wszelkie polewki 
z maślanki, czy serwatki.

Komisja Oceniająca pod 
przewodnictwem Jolanty 
Konior, kierownika Biura ds. 
Promocji Powiatu, Kultury, 
Sportu i Turystyki dokona-
ła oceny w pięciu katego-
riach, przyznając statuetki, 
wyrzeźbione przez twórcę 
ludowego Czesława Kubika. 
Za najbardziej tradycyjną 
potrawę w kategorii zupy 
wygrało KGW WILAMOWI-
CE, MOĆKA Z CHLEBEM, 
za danie główne – ZESPÓŁ 
REGIONALNY „KOZIA-
NIE”, PLACEK ZIEMNIA-
CZANY ZE ŚMIETANĄ, za 
produkt – KGW RUDZICA, 
ŻEBROCZKA, za ciasta i de-
sery – KGW BIELOWICKO, 
KOŁOCZ ŚLĄSKI, za napoje 
i nalewki – KGW NR 1 JA-
WORZE, PODPIWEK.

Wszystkim uczestnikom 
Przeglądu przyznano rów-
norzędnej wartości nagro-
dy rzeczowe oraz dyplomy 
uczestnictwa w przeglądzie. Na 
Święcie Powiatu Bielskiego nie 
zabrakło zmagań sportowych. 
Organizatorzy przygotowali dla 
dzieci zawody w żonglerce pił-
ką, rzutami woreczkami do koła 
czy cieszące się największą po-
pularnością rzuty ziemniakami 
do wiklinowego koszyka. (R)
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GMINA BESTWINA

80 lat gosPodyń W KanioWie
Kilka miesięcy temu swój znakomity jubileusz obchodziło Koło Gospodyń Wiejskich w Bestwinie, teraz nie mniej imponujące 80 lat istnienia obchodzi koło pań 

z sąsiedniego Kaniowa.

Koło bestwińskie ma liczą-
cą sobie 85 lat historię. Jest naj-
starsze w regionie Podbeskidzia 
i jednym z najstarszych w wo-
jewództwie śląskim. W Kanio-
wie panie zrzeszyły się pięć 
lat później. – Wszystkie nasze 
koła działają prężnie i tak jest 
od wielu lat. Nasza gmina sły-
nie z tego, że jej mieszkańcy 
potrafią się zorganizować wo-
kół spraw ważnych dla całej 
społeczności i udzielać wspar-
cia tam, gdzie tego wymaga-
ją okoliczności – mówi wójt 
gminy Bestwina Artur Beniow-
ski. – Tak też stało się w przy-
padku pań z Kaniowa. Przez 
osiemdziesiąt lat nieustannie 
udowadniają, że mimo zawodo-
wych i rodzinnych obowiązków, 
można kultywować regionalne 
tradycje, edukować, pomagać 
w organizacji wydarzeń dla 
całej sołeckiej społeczności. Są 
też chlubną wizytówką naszej 
gminy, bo często ją reprezentują 
na różnego rodzaju spotkaniach 
w regionie i województwie, na 
dożynkach, świętach patrio-
tycznych i kościelnych, czy 

festynach – dodaje wójt, który 
podczas uroczystych obcho-
dów 80-lecia Koła Gospodyń 
Wiejskich w Kaniowie wraz 
ze starostą bielskim Andrzejem 
Płonką serdecznie gratulował 
członkiniom. Wójt Beniowski 
wręczył okolicznościową pa-
terę pani prezes Mieczysławie 
Głombek, a także innym człon-
kiniom koła.

Pierwszy wpis w księdze 
pamiątkowej kaniowskiego 
Koła zaczyna się od rymowa-
nego wstępu, umieszczonego 
pod rokiem 1935. Autorka 
wspomina w nim, że panie 
zorganizowały się w koło 
„do użytku kobiecego” z ini-
cjatywy Anny Kominek. Od 
początku położyły nacisk na 
naukę umiejętności przydat-

nych w codziennym życiu 
gospodyń, kursy zajęć prak-
tycznych. Ale też na wzajem-
ną pomoc, opiekę nad dziećmi. 
Organizowały pogadanki, sze-
rzyły wiedzę o najnowszych 
sposobach gospodarowania 
i prowadzenia domostw. Przy 
takiej okazji szerzyły patrio-
tyzm, przywiązanie do rodzin-
nej ziemi i języka. Po drugiej 

wojnie światowej szczególną 
uwagę zwracano w pracach 
kół gospodyń wiejskich na 
krzewienie oświaty rolniczej. 
Ostatnie lata to przede wszyst-
kim powrót do tradycji, aby 
zachować każdy jej szczegół 
i przekazać z dumą następ-
nym pokoleniom.

Oficjalne obchody jubi-
leuszu 80-lecia Koła Gospo-

dyń Wiejskich w Kaniowie 
poprzedziła msza święta. Po 
części oficjalnej, w czasie 
której paniom złożono liczne 
gratulacje i podziękowania, 
gospodynie wraz z gośćmi 
przy wspólnym stole wspo-
minały dawne i całkiem nowe 
czasy własnej aktywności dla 
dobra sołeckiej i gminnej spo-
łeczności. (łu)

Panie z KGw w Kaniowie są aktywne, mimo licznych obowiązków 
rodzinnych.

ośWiata Bez szKód górniczycH
Szkoła i przedszko-

le w Kaniowie przeszły 
remont, konieczny po 
pojawieniu się szkód 
górniczych. Dzieci po 
wakacjach wrócą do 
całkowicie odnowio-
nych placówek.

Jak wyjaśnia wójt 
gminy Bestwina Artur 
Beniowski, szkody poja-
wiły się z tego powodu, 
że pod Kaniowem trwa 
wydobycie z kopalni 
Silesia. I to właśnie ona 
wzięła na siebie cały cię-
żar naprawienia szkód, 
powstałych w obu pla-
cówkach oświatowych 
w Kaniowie. – Zaryso-
wania pojawiły się już 
podczas poprzedniego 
roku szkolnego. To, co 
było możliwe zostało 
naprawione od razu, aby 
nie stwarzać zagrożenia 
dla uczących się dzieci. 
Z całościowym remon-
tem poczekaliśmy jednak 
do wakacji, aby nauka 
przebiegła bez zakłóceń – 
wyjaśnia wójt Beniowski.

Projekt komplekso-
wego remontu zleci-
ła kopalnia, podobnie 
jak sam remont, prace 

nadzorowała dyrekcja 
szkoły. W czasie wa-
kacji została m.in. wy-
remontowana w całości 
mała sala gimnastycz-
na, zostały naprawione 
uszkodzenia w salach 
i na korytarzach. Wiele 
szkód pojawiło się na 
nadprożach drzwi, więc 
i w tych miejscach ekipy 
remontowe musiały in-
terweniować. Podobne 
pęknięcia pojawiły się 
na zewnątrz, na elewacji, 
także one zostały zlikwi-
dowane. Na koniec szko-
łę w całości odnowiono 
poprzez malowanie. Dziś 

szkód górniczych w niej 
już nie widać. Podobnie 
stało się w przedszkolu, 
gdzie prace górnicze 
spowodowały szkody 
m.in. w pokryciu da-
chowym. – Cieszę się, 
że kierownictwo ko-
palni Silesia tak szybko 
i kompetentnie załatwiło 
sprawę likwidacji szkód 
górniczych. Dzięki ta-
kiemu podejściu dzieci 
w Kaniowie w nowym 
roku szkolnym będą 
mogły uczyć się w bar-
dzo dobrych warunkach 
– dodaje wójt Beniow-
ski. (łu)

Fo
to

: S
Ła

w
om

ir
 le

w
cz

ak
/a

rc
h.

 u
G 

Be
St

w
iN

a

wójt Bestwiny artur Beniowski gratulował paniom z kaniowskiego Koła Gospodyń wiejskich okazałego jubileuszu.

ulica Już PrzeJezdna
Ulica Pisarzowicka w Janowicach po re-

moncie stała się szersza, a jej nawierzchnia 
jest już równa. – Przede wszystkim wyremon-
towana droga stała się bardziej bezpieczna 
– wyjaśnia wójt gminy Bestwina Artur Be-
niowski.

Droga została poważnie uszkodzona przez 
katastrofalne ulewy sprzed dwóch lat. Choć 
ulica wiodąca przez las ma ok. 400 m dłu-
gości, stanowi bardzo chętnie wybierany 
szlak, zwłaszcza przez kierowców jadących 
od bielskiego Hałcnowa i Bestwiny w stro-
nę Wilamowic.

Wójt Beniowski wyjaśnia, że poprzez 
Urząd Marszałkowski zwrócili się o współ-
finansowanie drogi z funduszy z budżetu pań-
stwa, przeznaczonych na usuwanie skutków 
powodzi. Remont kosztował blisko 130 tys. 
zł, z tego blisko 26 tys. zł pokryła Gmina 
Bestwina z własnej kasy. Prace objęły nie 
tylko położenie nawierzchni drogi wraz z wy-
równaniem jej krawędzi, lecz także pobocza 
i odwodnienie. Dzięki temu drodze łatwiej 
będzie się oprzeć kolejnym nawałnicom. (łu)

Perła renesansu  
odKryta W Kościele

W kościele parafialnym 
w Bestwinie za ołtarzem 
głównym został odkryty 
XVI-wieczny pomnik Stani-
sław Myszkowskiego i jego 
żony Jadwigi z Tęczyńskich 
z Morawicy.

Zabytek jest unikatowy, 
prawdopodobnie jedyny 
taki w województwie ślą-
skim. Stanowi epitafium 
Stanisława Myszkowskiego, 
wtedy właściciela Bestwi-
ny i fundatora miejscowego 
kościoła, zarazem jednej 
z najważniejszych postaci 
politycznych swoich czasów. 
Był wojewodą krakowskim 
i kasztelanem oświęcimskim, 
oprócz tego piastował funkcje 
krojczego koronnego, staro-
sty malborskiego, kasztelana 
sandomierskiego oraz starosty 

generalnego krakowskiego 
i wojewody sandomierskie-
go. A przede wszystkim był 
blisko związany z królem 
Zygmuntem II Augustem.

Zabytkowe znalezisko 
pochodzi z czasów, gdy ko-
ściół w Bestwinie był zbo-
rem kalwińskim, do tego 
bowiem odłamu chrześci-
jaństwa należał Myszkowski. 
Co więcej, był bardzo aktyw-
nym propagatorem kalwini-
zmu. Czterokondygnacyjny 
pomnik nie jest grobem, lecz 
raczej pamiątką po Mysz-
kowskich, małżonkowie 
spoczęli bowiem w grobie 
na cmentarzu ewangelickim 
w Krakowie.

Po oczyszczeniu pomnik 
przejdzie gruntowną renowa-
cję. (łu)

Konserwator Joanna 
Borek-Firlejczyk 
podczas prac przy 
odsłanianiu pomni-
ka Myszkowskich.Fo
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elewacji szkoły w Kaniowie.
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siłKa Przy KoraloWeJ
– Młodzież powinna spędzać 
swój wolny czas w sposób poży-
teczny i aktywny – mówi Rado-
sław Ostałkiewicz, wójt Jaworza, 
nawiązując tym samym do no-
wego miejsca, stworzonego na 
terenie gminy. W pobliżu tężni 
zdrojowej zagospodarowano 
plac na tzw. street workout, 
czyli urządzenia do ćwiczeń ca-
łego ciała.

W Jaworzu systematycznie przy-
bywa miejsc, w których mieszkańcy 
w różnym wieku mogą się spotykać. 
Po otwarciu tężni zdrojowej, na te-
renie przy ul. Koralowej stworzo-
no kolejne, którego powstanie jest 
następstwem inicjatywy samych ja-
worzan.

W ubiegłym roku do wójta Ra-
dosława Ostałkiewicza z ciekawym 
pomysłem zwróciło się dwóch mło-
dych mieszkańców gminy. Zapro-
ponowali wykonanie przyrządów, 
służących do ćwiczeń fizycznych. 
Nie jest to jednak typowa siłownia 
zewnętrzna. Przestrzeń street wor-
kout to 17 urządzeń, które poprzez 
umiejętną pracę własnym ciałem 
umożliwiają ćwiczenia wszystkich 
partii mięśni. Urządzenia mogą 
służyć również osobom niepełno-
sprawnym.

Jak się okazało, nowe miejsce 
powstałe na przełomie lipca i sierp-
nia, szybko zainteresowało oso-
by w różnym wieku. Już po kilku 
dniach funkcjonowania przyciągało 
wielu jaworzan. – Pomysł od razu 
mi się spodobał. Młodzież powinna 
spędzać swój wolny czas w sposób 
pożyteczny i aktywny. Obiekt tętni 
życiem aż do późnych godzin wie-
czornych, czasami nawet brakuje 
miejsca dla chętnych do ćwiczenia. 
Co ważne, jest przy tym całkowicie 
bezpieczny – tłumaczy wójt Ostał-
kiewicz.

Szybko wokół placu ćwiczeń 
zgromadziło się środowisko mło-
dzieży, zainteresowanej zdrowym 
stylem życia. – Dwa razy w tygo-
dniu pojawiają się zaawansowane 
w tej dziedzinie osoby, którzy do-
kładnie tłumaczą, jak powinien wy-
glądać trening i jak najefektywniej 
wykorzystać te urządzenia – powie-
dział nam jeden z ćwiczących.

Wszystkie zamontowane urządze-
nia posiadają wymagane atesty. Bez-
pieczeństwo ćwiczących zapewnia 
również gumowe podłoże, ułożone 
pod kolejnymi stacjami street wor-

koutu. Rekreacyjna przestrzeń w Ja-
worzu wzorowana jest na podobnych 
obiektach za granicą. Zastosowane tu 
rozwiązanie ma natomiast całkowi-
cie autorski charakter. – Włączając 
w to tężnię zdrojową udało się stwo-
rzyć przyjazne miejsce rekreacyj-
no-wypoczynkowe dla wszystkich 
mieszkańców. Postaramy się jeszcze 
wzbogacić je, m.in. instalując oświe-
tlenie – mówi wójt Jaworza.

Koszt inwestycji to 70 tys. 
zł, w całości sfinansowano ją ze 
środków budżetu gminy na 2015 
rok. (MaN)

GMINA JAWORZE

KoleJny  
targ staroci

Różnorodne przedmioty, zarówno kolekcjoner-
skie, jak i codziennego użytku, m.in. naczynia, 
ubrania, lampy czy meble, będzie można obej-
rzeć i nabyć w Jaworzu w sobotę 12 września. 
To już drugi Pchli Targ, który zorganizowali sami 
mieszkańcy.
Na terenie tutejszego amfiteatru od godz. 10 
potrwa drugi w tym roku Pchli Targ. w czerwcu 
na imprezę zawitało wielu jaworzan, którzy 
chwalili inicjatywę organizacji targu staroci. 
w razie niepogody wydarzenie zostanie prze-
niesione na kolejną wrześniową sobotę. (ReD)

mieszKańcy WyBrali ProJeKty
Bieżący rok jest pierwszym, w którym w gminie Jaworze będzie realizowany budżet obywatelski. Mieszkańcy zgłosili siedem projektów, cztery z nich zostały 

wybrane do przeprowadzenia w najbliższych miesiącach.

Inicjatywę wprowadzenia 
budżetu obywatelskiego w Ja-
worzu zgłosił sam wójt gminy 
Radosław Ostałkiewicz, po-
mysł zaakceptowała następ-
nie Rada Gminy. – Uznałem, 
że to dobre rozwiązanie, aby 
zaktywizować mieszkańców, 
którzy mają sporo ciekawych 
pomysłów. Dzięki temu zy-
skują większy wpływ na to, co 
dzieje się wokół nich – uważa 
wójt Ostałkiewicz.

I rzeczywiście, miesz-
kańcom pomysł szybko się 
spodobał. Różne środowiska 
jaworzańskiej społeczności 
przedstawiły siedem projek-
tów. Głosować na nie można 
było przez cały lipiec w Urzę-
dzie Gminy w Jaworzu. Spo-
śród zgłoszonych propozycji 
w ramach budżetu obywatel-
skiego wybrano ostatecznie 
cztery. Ich realizację zaplano-
wano jeszcze w tym roku.

Jeden z projektów przewi-
duje renowację i uruchomie-
nie ręcznej sikawki konnej. 
Obecnie znajduje się ona 
przed Domem Strażaka w Ja-
worzu i od dłuższego czasu 
nie jest używana. – A szko-

da, bo nie wszystkie jednost-
ki strażackie mają w swoim 
posiadaniu tak cenne sikaw-
ki. Wymaga modernizacji, 
aby mogła sprawnie działać, 
trzeba ją też odpowiednio 
zabezpieczyć przed niszcze-
niem. Dlatego cieszę się, że 
ten projekt zyskał uznanie – 
mówi wójt Jaworza.

Budżet obywatelski w roku 
2015 obejmie również szereg 
prac przy rowie przydroż-
nym wzdłuż ul. Południowej. 

Działanie zakłada regulację 
i oczyszczenie rowu, uzupeł-
nienie braków ziemi, umocnie-
nie dna i ścian bocznych oraz 
zapewnienie odwodnień.

W ramach innego z pro-
jektów, także zgłoszonego 
przez wspólnotę mieszkań-
ców z osiedla okolic daw-
nej fabryki mebli giętych, 
stworzony zostanie plac za-
baw wokół pięciu bloków, 
zlokalizowanych przy ul. 
Cieszyńskiej. – To istotny 

obszar naszej gminy. Godna 
podkreślenia jest olbrzymia 
mobilizacja mieszkańców, by 
w rejonie ich zamieszkania 
właśnie takie zadanie zreali-
zować – zaznacza wójt Ostał-
kiewicz.

W Jaworzu odbędą się po-
nadto trzy spotkania prozdro-
wotne pod hasłem „Sekrety 
zdrowia i długowieczności” 
jako propozycja wartościowa 
dla wszystkich mieszkań-
ców gminy.

Łączna kwota, którą objęte 
zostaną wspomniane projekty, 
to 100 tys. zł. Podobnie będzie 
w kolejnej, przyszłorocznej 
edycji budżetu obywatelskiego 
w Jaworzu. Jak zapewnia wójt, 
usprawnieniu ulegnie system 
oddawania głosów przez 

mieszkańców. – Wprowadzi-
my głosowanie elektroniczne 
poprzez specjalnie utworzoną 
do tego platformę. Sam po-
mysł budżetu dla mieszkańców 
sprawdził się i chcemy go kon-
tynuować – dodaje Ostałkie-
wicz.  (MaN)

ProJeKty oByWatelsKie
Projekty zgłoszone w ramach budżetu obywatelskiego w 2015 r.:
▶ Renowacja i uruchomienie ręcznej sikawki konnej i jej zadaszenie 
(OsP Jaworze) – przywrócenie do użytku dwuramiennej sikawki konnej 
na pokazy dla mieszkańców i zawody sikawek.
▶ Komiks „spaceruj po Jaworzu” (Biuro Ośrodka Promocji Gminy Jawo-
rze) – wielorakie działania mające na celu przygotowanie materiałów 
do małego przewodnika po Jaworzu w formie komiksu.
▶ Cykl warsztatów dla seniorów „@kreatywny starszak” (Gminna Bi-
blioteka Publiczna w Jaworzu) – cykl warsztatów i spotkań, podzielony 
na dwa panele tematyczne: „senior w świecie nowych technologii” i 
„senior w świecie kultury i sztuki”.
▶ spotkania prozdrowotne „sekrety zdrowia i długowieczności” (spo-
łeczność adwentystów Dnia siódmego) – przygotowanie i przeprowa-
dzenie trzech comiesięcznych spotkań prozdrowotnych dla mieszkańców 
Jaworza.
▶ Plac zabaw przy ul. Cieszyńskiej (wspólnota mieszkańców) – stwo-
rzenie wokół pięciu bloków aktywnego terenu dla dzieci i młodzieży.
▶ Rów przydrożny wzdłuż ul. Południowej o kierunku od skrzyżowania 
z ul. Podgórską do nr 523 (wspólnota mieszkańców) – regulacja rowu i 
jego oczyszczenie, uzupełnienie braków ziemi, umocnienie dna i ścian 
bocznych, posadzenie dwóch koryt odwodnień liniowych poprzecznych.
▶ „szachowe Jaworze” na terenie Ośrodka Promocji Gminy Jaworze 
– warsztaty nauki gry, treningi, 2 turnieje z nagrodami rzeczowymi.
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w Jaworzu systematycznie przybywa miejsc, w których mieszkańcy w różnym wieku mogą się spotykać i dbać o zdrowie.
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dla BezPieczeństWa
Kolejne dwa zadania, ważne dla lokalnej społeczności, zrealizowane zostały w Kozach. Bezpieczniejszy jest dzięki nim przejazd ulicą Nadbrzeżną pod wiaduktem 

kolejowym i przez most na zbiegu z ul. Spółdzielczą.

W roku ubiegłym na ul. 
Nadbrzeżnej, na odcinku pro-
wadzącym od ronda w kierun-
ku centrum Kóz, wykonana 
została nowa nawierzchnia. 
Od dłuższego czasu władze 
Kóz dostrzegały również po-
trzebę poprawy bezpieczeń-
stwa w okolicach przejazdu 
pod wiaduktem kolejowym. 
Dochodziło tu do licznych 
zdarzeń drogowych. Kierow-
cy nie zwracali uwagi na znak 
informujący o wysokości wia-
duktu i często uszkadzali swo-
je pojazdy.

Zagrażało to bezpiecznej 
komunikacji w tym rejonie ul. 
Nadbrzeżnej. – Sami miesz-
kańcy, i za to należą się im 
podziękowania, dostrzegali 
potrzebę, aby w okolicach wia-
duktu wykonać pewne prace. 
Samochody o większych ga-
barytach nie miały szans, by 
pod wiaduktem przedostać 
się, a jeśli tak się działo, to kie-
rowcy robili to z naruszeniem 
przepisów – mówi Krzysztof 
Fiałkowski, wójt Kóz.

W lipcu wykonano szereg 
prac poprawiających bezpie-
czeństwo ruchu drogowego, 
m.in. przed wiaduktem kolejo-

wym pojawiło się dodatkowe 
oznakowanie. Od strony po-
łudniowej i północnej zamon-
towano bramownice stalowe 
z ruchomymi tablicami. Mają 
być one dla kierowców pierw-
szym sygnałem ostrzegaw-
czym, że znajdują się w miejscu 
niedozwolonym. – Jeśli kie-

rowca będzie miał wyższy 
samochód, niż dozwolone 210 
centymetrów, już 20 metrów 
przed wiaduktem znak uderzy 
w naczepę jako sygnał, iż nie 
wolno mu przejeżdżać. Dzięki 
temu będzie mógł odpowiednio 
wcześniej się wycofać – tłuma-
czy wójt Fiałkowski.

W ciągu ul. Nadbrzeżnej 
przebudowano ponadto most, 
łączący ten odcinek z ul. Spół-
dzielczą. Dotychczasowy był 
już mocno wysłużony, w do-
datku stale podmywany przez 
wodę, przez co jego nawierzch-
nia ulegała pęknięciom. Ten 
obecny obiekt jest szerszy, 

wykonano tu nową nawierzch-
nię asfaltową oraz chodnik dla 
pieszych. Wzmocniono także 
koryto rzeki przepływającej 
pod mostem.

Wspomniane inwestycje 
zrealizowano w oparciu o środ-
ki własne samorządu gminy. 
W pierwszym przypadku kwo-

ta nieznacznie przekroczyła 
18 tys. zł, w drugim wartość 
robót budowlanych to 190 tys. 
zł. – Oba zadania mają istotne 
znaczenie w kwestii bezpie-
czeństwa naszych mieszkań-
ców. A to dla nas sprawa 
priorytetowa – wyjaśnia wójt 
Kóz. (MaN)

GMINA KOZy
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Przejazd ulicą Nadbrzeżną pod wiaduktem kolejowym jest teraz bezpieczniejszy dla kierowców, 
którzy odpowiednio wcześniej informowani są o dopuszczalnej wysokości pojazdu.

Generalna przebudowa mostu w ciągu ul. Nadbrzeżnej to ważne zadanie dla zwiększenia 
komfortu i bezpieczeństwa – mówi wójt Kóz Krzysztof Fiałkowski.

PlacóWKi ośWiatoWe W remoncie
Ponad 285 tys. zł przezna-
czyła w tym roku gmina 
Kozy na inwestycje w pla-
cówkach oświatowych. 
Dla sprawnego przepro-
wadzenia remontów wy-
brano ponownie przede 
wszystkim okres przerwy 
wakacyjnej w szkołach.

Znaczna część wygo-
spodarowanych środków 
pozwoliła sfinansować 
kompleksową moderni-
zację stołówki szkolnej 
w Szkole Podstawowej nr 
2 w Kozach. Dokonano 
tu adaptacji nowych po-
mieszczeń, wyremonto-
wania dotychczasowych 
sal, zakupiono także nie-
zbędny sprzęt do prowa-
dzenia kuchni. Stołówka 
spełnia rolę o tyle ważną, 
że w czasie roku szkolne-
go żywi się tu około 300 
dzieci, uczęszczających 
nie tylko do „podstawów-
ki”, ale i sąsiadujące-
go Gimnazjum.

Oświatowe inwestycje 
objęły również ułożenie 
kostki brukowej i moder-
nizację części ogrodzenia 
przed Gimnazjum oraz 
budowę oświetlenia na tu-
tejszym boisku sportowym. 
Przystosowano ponadto 
pomieszczenia na sale lek-
cyjne wraz z modernizacją 

oświetlenia, wykonano pra-
ce projektowe adaptacji sal 
na oddziały przedszkolne 
w Szkole Podstawowej nr 
1. Pieniądze wykorzysta-
no także na poprawę in-
frastruktury Publicznego 
Przedszkola w Kozach. 
Wybudowane zostało zada-
szenie wejścia do obiektu, 

zapewniono odpowiednie 
oświetlenie przeciwpoża-
rowe.

Samorząd gminy wnio-
skował również o dodatko-
we fundusze z Ministerstwa 
Edukacji Narodowej, po-
chodzące z podziału re-
zerwy części oświatowej 
subwencji ogólnej na rok 
2015. Dzięki temu uda-
ło się pozyskać 33 tys. zł 
z przeznaczeniem na zakup 
sprzętu szkolnego i pomocy 
dydaktycznych, doposaże-
nie stołówek szkolnych 
oraz gabinetów profilaktyki 
zdrowotnej i pomocy przed-
lekarskiej.

Troska o wysoką jakość 
edukacji młodych kozian 
przejawia się poza tym 
w przystąpieniu do rządo-
wego programu „Książki 
naszych marzeń”. Kwota 
przekraczająca 5 tys. zł, 
przy uwzględnieniu wkładu 
własnego i dofinansowania, 
pozwoli na zakup książek do 
szkolnych bibliotek. (MaN)

żyWność dla 
PotrzeBuJącycH

Gminny Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Kozach wznowił reali-
zację zadań w ramach programu 
pomocy żywnościowej. Dzięki 
niej do najbardziej potrzebujących 
rodzin w Kozach trafią żywnościo-
we paczki.

– To istotna pomoc, bo uwzględ-
nia osoby, które z różnych wzglę-
dów znalazły się w trudnej sytuacji 
życiowej – podkreśla wójt gminy 
Krzysztof Fiałkowski. Już od kilku 
lat samorząd gminy Kozy dba o to, 
by pomagać swoim mieszkańcom, 
szczególnie tym znajdującym się 
w wyjątkowo trudnej sytuacji ży-
ciowej. W latach 2010-2012 do po-
trzebujących kozian trafiło aż 98 ton 
żywności. W roku minionym takie-
go wsparcia udzielono 251 osobom, 
którym przekazano 5,5 tony  roz-
maitych produktów spożywczych.

Znacząca pomoc udzielona zo-
stanie również w tym roku. Gmin-
ny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Kozach od czerwca br. prowadzi 
działania w ramach kolejnej edy-
cji Programu Operacyjnego Pomoc 
Żywnościowa 2014-2020, współ-

finansowanego z Europejskiego 
Funduszu Pomocy Najbardziej 
Potrzebującym. Żywność, łącznie 
ok. 15 ton, trafi dzięki temu do 169 
mieszkańców Kóz. Zakwalifiko-
wane zostały one do programu na 
podstawie art. 7 ustawy o pomo-
cy społecznej, z uwzględnieniem 
kryterium dochodu (813 zł w przy-
padku osoby samotnie gospodaru-
jącej i 684 zł na osobę w rodzinie). 
Żywność dystrybuowana będzie 
cyklicznie w formie paczek. Do 
końca lutego 2016 r. każda z osób 
objętych pomocą otrzyma produk-
ty takie, jak makaron, ryż, kasza, 
płatki kukurydziane, cukier, olej, 
mleko, ser żółty, dżem, warzywa 
w puszkach czy wyroby mięsne.

Wójt Krzysztof Fiałkowski pod-
kreśla znaczenie realizowania tego 
typu programów pomocowych. – 
To istotna pomoc, bo uwzględnia 
osoby, które z różnych względów 
znalazły się w trudnej sytuacji ży-
ciowej. Zadaniem gminy jest udzie-
lenie im wsparcia, zwłaszcza, jeśli 
takie możliwości się pojawiają – 
zaznacza wójt Kóz. (RaF)

wakacyjne remonty w placówkach oświatowych objęły m.in. ko-
ziańskie Gimnazjum i szkołę Podstawową nr 2.
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GMINA PORĄBKA

ośWiata gotoWa
Wymiana drewnianych stropów w szkole w Porąbce oraz termomodernizacja budynku gimnazjum w 

Kozubniku to dwie największe inwestycje oświatowe w gminie, przeprowadzone podczas tegorocznych 

wakacji.

– W każdej z placówek co 
roku wykorzystuje się okres 
wakacyjnej przerwy, aby 
przeprowadzić jakiś remont, 
przynajmniej żeby odnowić 
pomieszczenia. Ale, że udało 
nam się uzyskać dofinanso-
wanie do gruntownej termo-
modernizacji Gimnazjum Jana 
Pawła II w Kozubniku, po-
stanowiliśmy skorzystać z tej 
okazji – wyjaśnia wójt gminy 
Porąbka Czesław Bułka.

Gmina uzyskała 85 proc. 
dofinansowania do wartej 
1,1 mln zł termomodernizacji 
gimnazjum z pieniędzy, jakie 
pozostały jeszcze w Regional-
nym Programie Operacyjnym 
dla Województwa Śląskiego 
na lata 2007-2013. – Budy-
nek został zbudowany z ty-
powym dla swoich czasów 
nieliczeniem się z koniecz-
nością oszczędzania energii. 
Cały system grzewczy jest 
przestarzały, trzeba ocieplić 
ściany i okna – wylicza wójt 
Bułka. Dzięki modernizacji 
ogrzewanie gazowe i ocie-
plenie pozwolą sporo zaosz-
czędzić na energii. Przy tej 
okazji poprawione zostanie 

również odwodnienie, chro-
niące piwnicę z kotłownią 
przed zalaniem w czasie in-
tensywnych deszczy.

Prawdziwym wyzwaniem 
okazał się jednak remont w li-
czącej sobie cały wiek szkole 
w Porąbce. – Tu są jeszcze 
drewniane stropy, dlatego 
postanowiliśmy je wymienić, 
aby poprawić warunki pracy 
nauczycieli i nauki uczniów. 
Szkoła nie jest nowa, ale na 
razie musi nam wystarczyć. 
Dlatego dbamy o nią, jak 

tylko można, aby dobrze 
spełniała swą rolę – wyjaśnia 
wójt Bułka.

Oba remonty zakończą się 
już w trakcie roku szkolnego, 
co będzie miało wpływ na 
pracę tych placówek. Z tego 
powodu w pierwszym okre-
sie nauka odbywać się będzie 
na dwie zmiany. Jak wyja-
śnia Cecylia Koniorczyk, 
dyrektor Gminnego Zespołu 
Obsługi Szkół i Przedszkoli, 
utrudnienia potrwają tylko 
do zakończenia prac. – Przy-

gotowaliśmy do tego nie tyl-
ko organizację w szkołach. 
Zorganizowaliśmy m.in. 
dodatkowy dowóz uczniów, 
aby mogli zdążyć do szkoły 
na obie zmiany i bezpiecznie 
odjechać do domu po zakoń-
czeniu lekcji – mówi dyrek-
tor Koniorczyk.

Dodaje, że wszystkie 
placówki są przygotowane 
do nowego roku szkolnego. 
W przedszkolach udało się 
umieścić wszystkie pięciolat-
ki, z czterolatków zaledwie 
dwójce trzeba było wskazać 
miejsce w innej, niż zaplano-
wali rodzice, placówce. – Ale 
miejsca na nie czekają – wy-
jaśnia dyrektor.

Zgodnie z zapowiedzią 
wójta Bułki, mimo postępu-
jącego niżu demograficznego, 
nie było zwolnień wśród na-
uczycieli. – Choć musieliśmy 
ograniczyć liczbę godzin, bo 
w porównaniu do poprzed-
niego roku szkolnego w skali 
wszystkich gminnych placó-
wek oświatowych jest o kilka 
klas mniej – mówi Konior-
czyk. 

MiROsław łuKaszuK

JuBileusz Parafii WoJtyłóW
Sporo wydarzeń przygoto-
wali organizatorzy na naj-
bliższą niedzielę, gdy parafia 
św. Bartłomieja w Czańcu 
uroczyście obchodzić będzie 
450-lecie istnienia.

Czaniecka parafia znana 
jest szerzej z tego, że właśnie 
stąd wywodzi się ród Wojty-
łów. W Czańcu urodził się 
i w tutejszym kościele został 
ochrzczony dziadek polskie-
go papieża Jana Pawła II. 
Karol Wojtyła do czasu obję-
cia Stolicy Piotrowej często 
odwiedzał rodzinne strony, 
czy to przy okazji górskich 
wędrówek, czy jako biskup, 
a potem kardynał krakowskiej 
archidiecezji. Do końca życia 
dobrze wspominał te spotka-
nia, czym dzielił się z pątni-
kami z czanieckiej parafii, 
którzy często go w Watykanie 
odwiedzali. Parafianie wska-
zują także na inny duchowy 
wymiar swojego lokalnego 
Kościoła. W tutejszej świą-
tyni znajduje się obraz Matki 
Bożej Czanieckiej, którą czczą 
za jej wielowiekową opiekę.

– Parafia od dawna przygo-
towywała się do tego okaza-
łego jubileuszu. Duża w tym 
zasługa proboszcza, księdza 
prałata Stanisława Śmietany, 
który od wielu lat stopniowo 
poprawiał wygląd kościoła, 
jego stan techniczny, dopro-

wadził do przebudowy oto-
czenia – mówi wójt gminy 
Porąbka Czesław Bułka.

Z okazji okrągłej rocznicy 
parafia wydała okolicznościo-
wy album, bogato ilustrowany 
„Jubileusz 450-lecia Parafii 
Św. Bartłomieja Aposto-

ła w Czańcu (1565-2015)”. 
Przede wszystkim jednak 
zaplanowała uroczystości re-
ligijne, które mają w sposób 
godny uczcić jubileusz. Przez 
cały tydzień aż do niedzieli 
trwała adoracja dziękczynna, 
zaś w niedzielę o godz. 11 
zaplanowano główny punkt 
uroczystości – uroczystą, 
jubileuszową mszę świętą 
odprawioną pod przewodnic-
twem ordynariusza diecezji 
bielsko-żywieckiej ks. bisku-
pa Romana Pindla. W mszy 
wezmą udział połączone scho-
le, a także zespoły Moderato, 
Proskauer Echo, chór „Potok” 
oraz orkiestry.

Popołudnie niedzieli jubi-
leuszu czanieckiego Kościoła 
– od godz. 15 – będzie jednak 
okazją także do zaprezento-
wania licznych grup parafial-
nych, zarówno dorosłych, jak 
i dziecięcych oraz młodzieżo-
wych. Ale także do zabawy, 
wystąpią bowiem zespoły 
San Damiano, Anti Babylon 
System oraz Dzień Dobry. 
Przewidziano konkurs wiedzy 
o parafii. (łu)

most W Porę naPraWiany

Przy okazji budowy kana-
lizacji w Czańcu okazało się, 
że zabytkowy most wymaga 
pilnego remontu.

Z kamiennego mostu nad 
Młynówką Czaniecką na ul. 
Królewskiej zaczęły się osy-
pywać spore fragmenty. – Przy 
okazji budowy kanalizacji 
w sąsiedztwie stwierdziliśmy, 
że most stwarza zagrożenie – 
wyjaśnia wójt gminy Porąbka 
Czesław Bułka. Niewielki mo-
stek, o wyraźnym ograniczeniu 
tonażu, w ostatnich latach czę-
sto był wykorzystywany jako 
droga na skróty przez kierow-
ców ciężarówek. Tym samym 
w szybkim czasie stał się nie-
bezpieczny. Stały ponadnor-
matywny tonaż doprowadził 
do uszkodzeń w kamiennej 
konstrukcji. – Nie można było 
czekać, dlatego zleciliśmy 
wykonanie remontu w trybie 
awaryjnym – dodaje wójt.

Władze gminy zleciły na-
tychmiastowe wykonanie 

dokumentacji naprawy oraz 
przystąpienie do remontu. 
Jak podkreśla wójt Bułka, 
historyczny charakter mostu 
narzucał ograniczenia, m.in. 
konieczność prowadzenia 
prac pod nadzorem konserwa-
tora. Jak się okazało, szkody 
uda się naprawić stosunkowo 
szybko, a sam most zachowa 
swoją wyjątkową zabytkową 
postać. Prace przewidują, że na 
zabytkowym moście powstanie 
dodatkowa mocna konstruk-
cja, która będzie przejmować 
ciężar przejeżdżających aut. 
Tym samym kamienny most 
nie będzie więcej narażony 
na uszkodzenia z powodu ru-
chu pojazdów.

Jesienią most znów zostanie 
otwarty. Naprawę w wysokości 
ok. 160 tys. zł pokryje Gmina 
Porąbka z własnego budżetu. 
– Tym samym przy okazji bu-
dowy kanalizacji zostanie też 
odnowiony zabytkowy most – 
mówi wójt Bułka. (łu)

KonKurs o rodzinacH

Ania Mrowiec, Anna Gałosz, Anna Kozieł oraz Izabela Czar-
nik zwyciężyły w gminnym konkursie plastycznym o tematy-
ce profilaktycznej.

Gminny konkurs plastyczny „Moja rodzina” został zorgani-
zowany po raz pierwszy. W tym roku bowiem Porąbka przystą-
piła do kampanii profilaktycznej „Postaw na rodzinę”. Łącznie 
wzięło w nim udział ponad dwustu uczniów ze wszystkich szkół 
i przedszkoli w gminie. Prace młodych artystów można oglądać 
w nowym holu urzędu w Porąbce.

Kamienna konstrukcja nie wytrzymała stałego ruchu ciężarówek.
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Podczas termomodernizacji w gimnazjum w Kozubniku zostanie 
wymieniony stary system grzewczy.
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WilamoWsKi JęzyKiem regionalnym?
Trwają  wzmożone 

starania o to, by język 
wilamowski został włą-
czony do grupy języków 
regionalnych. W tym 
temacie debatowała już 
w stolicy Sejmowa Komi-
sja Mniejszości Narodo-
wych i Etnicznych, która 
w obecności przedstawi-
cieli gminy Wilamowice 
przychylnie ustosunkowała 
się do podjętej inicjatywy.

O języku wilamowskim 
(„wymysiöeryś”) w ostat-
nich latach zrobiło się 
głośno. Starania, by kul-
tywować pamięć o nim 
podjęło Stowarzyszenie 
Na Rzecz Zachowania 
Dziedzictwa Kulturowe-
go Miasta Wilamowice 
„Wilamowianie”, na cze-
le z Tymoteuszem Kró-
lem i Justyną Majerską. 
Pozytywnie do pomysłu 
odniósł się samorząd gmi-
ny Wilamowice, osobiście 
zaangażował się nawet 
kardynał Stanisław Nycz, 
pochodzący z sąsiedniej 
Starej  Wsi.  – Dbamy 
o to, by podtrzymać jeden 
z ważniejszych elementów 
naszej kultury dawnych 
czasów – wyjaśnia bur-
mistrz Marian Trela.

Od poprzedniego roku 
prowadzone są w Zespole 
Szkół w Wilamowicach 
zajęcia nauki tego wyjąt-
kowego języka, wywodzą-
cego się ze średniowiecznej 
odmiany języka wysoko-
niemieckiego. Uczestni-
czy w nich grupa 30 dzieci. 
Lekcje w całości finansuje 
samorząd. Jest natomiast 
spora szansa, by nauka ję-
zyka wilamowskiego stała 
się powszechna, a przy tym 
oparta o środki z budżetu 
państwa. Stąd starania 
o przyznanie mu statusu 
języka regionalnego.

Temat ten podjęli na 
sierpniowym spotkaniu po-
słowie Sejmowej Komisji 
Mniejszości Narodowych 
i Etnicznych. Wysłuchali 
m.in. wystąpienia dr. To-
masza Wicherkiewicza 
z Uniwersytetu Adama 
Mickiewicza w Poznaniu, 
który przyznał, że takie 
działania mają uzasadnie-
nie naukowe. – Język wila-
mowski jest od ponad 800 
lat używany na terytorium 
Polski. Różni się gene-
tycznie i typologicznie od 
języka polskiego i nie jest 
jego dialektem. Nie jest 

też językiem migrantów – 
stwierdził naukowiec.

W dyskusjach udział 
wzięła ośmioosobowa 
delegacja z gminy Wila-
mowice, na czele z wice-
burmistrzem Stanisławem 
Gawlikiem oraz przewod-
niczącym Rady Gminy 
Stanisławem Nyczem. 
– Wszelkie wątpliwości 
co do tego, czy język wi-
lamowski zasługuje na 
to, by stać się językiem 
regionalnym, zostały roz-
wiane – zauważa wicebur-
mistrz Gawlik.

Kiedy zabiegi wila-
mowskiej społeczności 
przyniosą ostateczny 
efekt? Z uwagi na zbli-
żające się zakończenie 
bieżącej kadencji Sejmu 
prawdopodobnie decyzję 
podejmą już posłowie 
następnej. Padła w każ-
dym razie zapowiedź, że 
do Sejmu trafi wkrótce 
projekt nowelizacji usta-
wy z 6 stycznia 2005 r. 
o mniejszościach naro-
dowych, który wprowa-
dzałby język wilamowski 
jako język regionalny. 
Taki status w Polsce ma 
na razie tylko język ka-
szubski. (MaN)

GMINA WILAMOWICE

Tegoroczna edycja „Wilamowskich Śmiergustów”, zaplanowana na 5 i 6 września, przeprowadzona zostanie 

w ramach projektu „Wzmocnienie więzi partnerskich jako przykład dla państw kandydujących do UE”.

Podczas dwóch dni impre-
zy na stadionie LKS „Wilamo-
wiczanka” w Wilamowicach 
publiczności zaprezentuje się 
wiele zespołów. Nie zabrak-
nie oczywiście słynnych ma-
żoretek, a także regionalnych 
zespołów reprezentujących 
gminę Wilamowice. Atrak-
cyjnie zapowiadają się wystę-
py zagranicznych zespołów 
z Chorwacji, Czech oraz Bośni 
i Hercegowiny, które pojawią 
się na scenie zarówno w sobo-
tę, jak i niedzielę. Gwiazdami 
wieczorów w trakcie „Wila-
mowskich Śmiergustów” będą 
„Baciary” oraz „Wały Jagiel-
lońskie”. Ważnym wydarze-
niem święta wilamowskiej 
społeczności będą tradycyjne 
obrzędy towarzyszące śmier-
gustom wraz z korowodem, 

kulinarne prezentacje i de-
gustacje, spektakl oraz pokaz 

sztucznych ogni. Czynne bę-
dzie także wesołe miasteczko 

dla najmłodszych uczestników 
imprezy. (R)

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

sOBOTa, 5 wRześNia 2015 R.
14.00 – „Taneczne gwiazdeczki” i „Dance stars” 
14.30 – „Kurtynka” 
15.00 – Mażoretki „Gracja” 
15.30 – Mażoretki „Nemezis” i „wiraże” 
16.00 – zespół Regionalny „antun Mihanović” - Chorwacja
17.00 – zespół Regionalny „Kristal sladorana” - Chorwacja
18.00 – zespół Regionalny „Čtyřlístek” - Republika Czeska
19.00 – zespół Regionalny „zvonko Cerić” - Bośnia i Hercegowina  
20.00 – gwiazda wieczoru zespół „Baciary” 
21.30 – dyskoteka

NieDzieLa, 6 wRześNia 2015 R.
11.00 – uroczysta msza święta z udziałem grup artystycznych oraz 
gości z miast partnerskich
12.30 – „Korowód śmiergustowy”
13.00 – otwarcie „wilamowskich śmiergustów” w ramach projektu 
„wzmocnienie więzi partnerskich jako przykład dla państw kandy-
dujących do ue”
13.30 – prezentacje kulinarne KGw Gminy wilamowice
14.00 – zespół Regionalny „Dankowianie”
14.25 – zespół Taneczny z Dankowic
14.50 – zespół Regionalny „echo”
15.15 – zespół Regionalny „Tradycja” 
15.40 – zespół Regionalny „wilamowice”
16.05 – zespół Regionalny „zasolanie”
16.30 – zespół Regionalny „Cepelia Fil wilamowice”
17.00 – zespół Regionalny „antun Mihanović” - Chorwacja
17.30 – zespół Regionalny „Kristal sladorana” - Chorwacja
18.00 – zespół Regionalny „Čtyřlístek” - Republika Czeska
18.30 – zespół Regionalny „zvonko Cerić” - Bośnia i Hercegowina  
19.30 – gwiazda wieczoru „wały Jagiellońskie” 
20.30 – spektakl „Nocel moja, kopiel moja”
21.30 – pokaz sztucznych ogni
21.45 – zespół „Magnificat”
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szKolna do remontu

Kolejna już w bieżącym roku 
inwestycja drogowa będzie zre-
alizowana w gminie Wilamowice. 
Gruntownej modernizacji poddana 
zostanie ul. Szkolna w Hecznaro-
wicach.

We wrześniu rozpoczną się prace 
drogowe w sołectwie Hecznarowice. 
Dotyczyć będą ul. Szkolnej, która 
stanowi istotny obszar komunikacyj-
ny w tym rejonie gminy. W jedną 
stronę droga prowadzi w kierunku 
Pisarzowic, w odwrotnym zaś po-
zwala dotrzeć do centrum sołectwa. – 
Ruch na tej drodze, zarówno pieszy, 
jak i samochodowy, jest wzmożony. 
Przy ulicy Szkolnej znajduje się też 
dużo budynków – mówi Marian Tre-
la, burmistrz Wilamowic, dodając, iż 
mieszkańcy od kilku lat wyczekiwa-
li remontu.

Zaplanowana inwestycja obejmie 
odcinek o długości 1,2 tys. metrów, 
m.in. przybędzie 700 m nowego 
chodnika. Całkowicie wymieniona 
zostanie nawierzchnia drogi, wyko-
nane będą niezbędne prace, związa-
ne z odwodnieniem i odpowiednim 

zagospodarowaniem terenu. – Naj-
ważniejsza korzyść, wynikająca 
z realizacji zadania, to poprawa 
bezpieczeństwa wszystkich użyt-
kowników – dodaje burmistrz Trela.

Pieniądze na remont samej ul. 
Szkolnej w Hecznarowicach pocho-
dzą z budżetu państwa z funduszy 
przeznaczonych na usuwanie skut-
ków powodziowych. Wkład własny 
z budżetu gminy na wykonanie za-
dania to 20 proc. z kwoty 350 tys. zł. 
Budowę chodnika, również opiewa-
jącą na ok. 350 tys. zł, w całości sfi-
nansuje samorząd. Termin realizacji 
wyznaczono na 15 listopada.

To już kolejna tegoroczna inwe-
stycja na drogach zlokalizowanych 
na terenie gminy. Na rok 2015 przy-
padła m.in. kompleksowa moderni-
zacja ul. Wodnej w Pisarzowicach, 
wykonano ponadto remont ośmiu 
dróg w sołectwach Hecznarowice 
i Pisarzowice, tam gdzie wykony-
wano prace związane z kanalizacją. 
Gmina partycypuje także w kosztach 
budowy chodnika na drodze powia-
towej (ul. Starowiejska). (MaN)

PartnersKie śmiergusty

ulica szkolna w 
Hecznarowicach 
od dłuższego czasu 
wymaga remontu, 
w tym stworzenia 
chodników wzdłuż 
drogi.

w ubiegłym roku w wilamowicach odbyła się międzynarodowa 
konferencja naukowa, której tematem przewodnim były ginące 
języki, m.in. wilamowski.
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sPalarnie oszczędzaJą środoWisKo
Dzięki spalarniom odpadów można zaoszczędzić sporo pieniędzy, ludzkie zdrowie, atmosferę i miejsce na komunalnych wysypiskach. Skoro mają tyle zalet, 

dlaczego w Polsce tak zdecydowanie protestujemy przeciwko ich budowie?

Nowoczesna spalarnia od-
padów miała powstać w Ru-
dzie Śląskiej, ale z powodu 
protestu okolicznych miesz-
kańców inwestycja nie doszła 
do skutku. Całkiem niedawno 
w Bielsku-Białej mieszkańcy 
Cygańskiego Lasu wymusili 
na władzach zamknięcie spa-
larni odpadów pomedycznych. 
W Jasienicy, gdzie powsta-
je nowoczesna spopielarnia 
zwłok, też pojawili się prote-
stujący.

Dlaczego  t ak  ba rdzo 
w Polsce obawiamy się spa-
larni odpadów, skoro w ca-
łym nowoczesnym świecie 
właśnie one zastępują trady-
cyjne wysypiska odpadów? 
W samej tylko Japonii jest 
1,2 tys. spalarni komunalnych 
– ponad połowa wszystkich 
tego typu urządzeń na świe-
cie, a w Europie Zachodniej 
pół tysiąca.

Jak stwierdził dr inż. Ta-
deusz Pająk z Akademii Gór-
niczo-Hutniczej w Krakowie 
w rozmowie z  portalem 
„EkoTarnów”, spalarnie to 
najbardziej bezpieczny, eko-
logiczny i oszczędny sposób 
pozbywania się odpadów. 
Komunalne śmieci stają się 

w nich cennym surowcem 
energetycznym, dzięki cze-
mu, podobnie jak tradycyjne 
elektrociepłownie węglowe, 
dostarczają prąd i ciepłą wodę 
do mieszkań. Ponadto do at-
mosfery przedostaje się dużo 
mniej szkodliwych substan-
cji, niż z elektrociepłowni 
węglowych, tak w Polsce 

powszechnych. Co więcej, 
unijne przepisy zobowiązują 
spalarnie do daleko bardziej 
zaawansowanych procedur 
kontrolujących, nie może być 
więc mowy o zagrożeniu ga-
zami, pozostałymi po spala-
niu.

Alternatywą pozostaje usy-
pywanie śmieci w wydrążo-

nej dziurze w ziemi, co nawet 
przy zastosowaniu najnowo-
cześniejszych metod, szkodzi 
środowisku dużo bardziej od 
ich spalania. W ten sposób 
gromadzone odpady przez 
kilkadziesiąt lat rozkładu 
stanowią potencjalne źródło 
zanieczyszczenia wód grun-
towych i powierzchniowych, 

przez cały ten okres emitują 
do atmosfery dwutlenek wę-
gla.

Czy chcemy tego, czy nie 
– nie uda nam się uniknąć 
spalarni. Ale czy można dzi-
wić się mieszkańcom, że nie 
chcą spalarni w pobliżu swo-
ich domów? Bielski przypa-
dek pokazuje, skąd bierze się 

strach – z braku odpowiednie-
go nadzoru nad tym, co „szło 
z dymem”. Jeżeli Polacy mają 
dać przyzwolenie dla spalarni 
odpadów, to trzeba ich prze-
konać, że omijanie zabezpie-
czeń nie będzie możliwe.

MiROsław łuKaszuK

EKOLOGIA

Nawet nowoczesne wysypiska bardziej szkodzą środowisku, niż spalarnie odpadów.

aNDRzeJ PiLOT, 
prezes wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony środowiska i Gospodarki 
wodnej w Katowicach:

Spalarnia dla południowej części 
kraju była już przewidywana w 
rudzie Śląskiej, ale ostatecznie jej 
powstanie nie doszło do skutku. tak 
naprawdę dla wszystkich to temat 
ważny, który będzie powracał i nie 

uciekniemy od niego. typowe składowiska, które często są przepełnione 
i wydobywa się z nich nieprzyjemny zapach, nie mają w dłuższej per-
spektywie racji bytu. wystarczy spojrzeć na kilka europejskich krajów. w 
Barcelonie czy w wiedniu nowoczesne spalarnie funkcjonują wcale nie 
na obrzeżach miast i nikt z tego powodu nie robi żadnych problemów. 
doświadczenia innych wskazują, że takie rozwiązanie sprawdza się. 
oczywiście zadbać należy o wszystkie związane z tym tematem kwestie 
logistyczne. ale moim zdaniem kluczowe jest przełamanie stereotypu w 
społeczeństwie, zmiana mentalności. Bo nowoczesna spalarnia zapewni 
gospodarowanie odpadami w sposób spełniający wszelkie normy ekolo-
giczne i niezagrażający zdrowiu człowieka.
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fundusz dla szKół
Szkoły podstawowe, gim-

nazjalne i ponadgimnazjalne, 
a także organy prowadzące 
placówki oświatowe mogą 
stać się beneficjentami nowych 
konkursów, organizowanych 
przez Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Katowicach. 
Dotacje przyznane zostaną na 
pomysłowe wykonanie eko-
pracowni.

Pierwszy z konkursów to 
„Zielona Pracownia_Projekt”. 
Jego głównym założeniem 
jest nagrodzenie najlepszych 
projektów ekopracowni 
w szkołach, których przyszła 
realizacja wpłynie znacząco 

na podniesienie świadomości 
ekologicznej uczniów. Miej-
sca takie mają uatrakcyjnić wa-
runki nauczania, w ślad za tym 
przynieść wymierne korzyści 
ekologiczne. Nagrodzone pro-
jekty – wnioski składać można 
do końca września, a rozstrzy-
gnięcie nastąpi w październiku 
– mają zostać przeprowadzone 
w roku szkolnym 2015/2016. 
Pod uwagę w ocenie jury bra-
ne będą aspekty pomysłu na 
zagospodarowanie pracowni, 
wykorzystania jej przestrzeni, 
funkcjonalności, estetyki, in-
nowacyjności i oryginalności 
rozwiązań oraz różnorodno-
ści wyposażenia.

Z kolei konkurs „Zielona 
Pracownia” przeznaczony jest 
dla organów prowadzących 
placówki oświatowe na tere-
nie całego województwa ślą-
skiego. Ekopracownie mają 
w tym przypadku służyć 
potrzebom nauk przyrodni-
czych, biologicznych, eko-
logicznych, geograficznych, 
chemiczno-fizycznych, czy 
geologicznych. Dofinansowa-
ne zostaną te projekty, które 
w znaczny sposób wpłyną 
na polepszenie warunków 
nauczania oraz wyróżnią się 
kreatywnością i pomysłowo-
ścią w sposobie zagospoda-
rowania pracowni. Wnioski 

będą przyjmowanie w listo-
padzie.

Dotacje będą udzielane do 
wysokości 80 proc. kosztów 
kwalifikowanych. 20 proc. 
kosztów zadania powinno 
zostać pokryte ze środków 
własnych lub pochodzących 
z nagrody finansowej, przy-
znanej laureatowi konkursu 
„Zielona Pracownia_Projekt”. 
Szczegóły dostępne są na stro-
nie internetowej www.wfo-
sigw.katowice.pl. (MaN)

ekopracownie w szkołach pozwolą 
na podniesienie świadomości eko-
logicznej uczniów.
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Hela Wyszła z czuciem
Nie ma chyba osób, którym nie byłyby znane kabaretowe postaci Heli i Mariana. To znak firmowy znanego kabaretu „Koń Polski”, który powstał dokładnie przed 

30 laty. Inicjatorem założenia był Leszek Malinowski. Z kabareciarzem i aktorem spotkaliśmy się w Jaworzu, gdzie uczestniczył w turnieju tenisowym artystów 

polskich. Znalazł również czas, by porozmawiać z „Gazetą Beskidzką”.

Redakcja: W tym roku po-
nownie można pana spotkać 
w Jaworzu. Jak to się stało, 
że trafił pan w to miejsce 
i przyjeżdża w Beskidy po to, 
by wystąpić w roli tenisisty?
Leszek Malinowski: To cie-
kawa historia, bo pierwszy 
raz w hotelu Jawor pojawiłem 
się z kabaretem na spotkaniu 
firmowym. Wtedy nie znałem 
jeszcze właścicieli, państwa 
Wawroszów. Ale bardzo do-
bre kontakty miał tu Grzesiu 
Poloczek i tak narodził się po-
mysł organizacji turnieju teni-
sowego. Już w drugiej edycji 
zawodów z udziałem artystów 
skorzystałem z zaproszenia. 
Od tego czasu jestem tu wła-
ściwie stałym bywalcem.

Z Jaworza bardzo blisko 
do Bielska-Białej. Zna pan 
to miasto?
LM: Jestem człowiekiem 
ciekawym świata i lubię 
zwiedzać. Nie mogłem więc 
nie korzystać przez lata 
z możliwości odwiedzania tak 
ciekawego miasta, jak Biel-
sko-Biała. Andrzej Wawrosz 
pokazał mi tu nieprawdopo-
dobne rzeczy, których ciężko 
doszukać się nawet w różnych 
przewodnikach po mieście. 
Widziałem choćby niesamowi-
te cmentarze ewangelickie. To 
takie oazy świata z przeszłości 
w centrum miasta. Bielsko-
-Białą widzę jako miasto bar-
dzo prężne, które powstało 
na granicy kultur i stanowi 
coś w rodzaju narodowościo-
wego tygla. Muszę przyznać, 
że fascynuje mnie to miasto. 
Proszę mi pokazać inne mia-
sto, które ma taką różnicę po-
ziomów – od centrum, aż po 
znaną mi górę Szyndzielnię. 
„Kręci” mnie poznawanie ta-
kich miejsc.

Zatem Bielsko-Biała i Beski-
dy poznał pan nie tylko przy 
okazji tenisowego turnieju?
LM: Dzięki temu, że związki 
z hotelem Jawor mam częste 
poznałem też góry. Przyby-
wam do Bielska także zimą 
i uczestniczę w odbywającej 
się tu Zadymce Jazzowej. 
Miałem okazję być na wielu 
koncertach, również tym wspa-
niałym i pamiętnym w schro-
nisku na Szyndzielni. To 
fantastyczna impreza. Myślę, 
że jedna z takich atrakcji ścią-
gających ludzi do tego miasta.

A tenis? Sport?
LM: Zawsze miałem cią-
goty do uprawiania sportu. 
Jako 30-latek grywałem 
w piłkę nożna, co było moją 
pasją. Ale po jednym z me-
czów byłem tak pokopany, 
że nagle podjąłem decyzję 
o przestawieniu się na sport, 
w którym przeciwnicy nie 
będą mogli mnie kopać. Wy-
bór padł na tenis i ten sport 
mnie zafascynował. Brałem 
trochę lekcji, później zaczęli 
grać również moi koledzy, 
trafiłem na turniej tenisowy 
artystów. Jest to jedna z mo-
ich pasji. I to aż do tego 
stopnia, że tenisem „zara-
ziłem” żonę. Najwyraźniej 
idzie jej trochę lepiej niż 
mnie, bo w tym roku dotarła 
nawet do finału.

Turniej „Beskid Cup” i spor-
towa rywalizacja, wspólne 
spotkanie środowiska ar-
tystów, czy może jednak 
walory pięknego regionu. 
Co przeważa?
LM: Trudno stwierdzić, co ma 
większą wartość. Bo przyciąga 
mnie tenis i nasza sportowa ro-
dzina artystyczna. To wszystko 
wspaniali ludzie i cieszę się, że 
mogę z nimi przebywać. Łączy 
nas zdrowa pasja i nie sposób 
tych spraw od siebie rozdzielić. 
W cudownym miejscu spoty-
kamy się z przyjaciółmi, a przy 
sportowej rywalizacji świetnie 
się bawimy.

Kabaret „Koń Polski” po-
jawia się ostatnio rzadziej. 
Z czego to wynika?
LM: Nie mam takiego wra-
żenia, że jesteśmy mniej wi-
doczni. Dwa tygodnie temu 
prowadziliśmy naszą wielką 
imprezę Festiwal Kabaretu 
w Koszalinie. A czy „Koń 
Polski” pokazuje się rza-
dziej? Cóż, trzeba zdać sobie 
sprawę, że w latach 90. pro-
gramów kabaretowych było 
kilka. Nie było też dużego 
wyboru stacji telewizyjnych. 
Dziś mamy ich nieskończone 
ilości. Ludzie oglądają co 10 
minut inny program, serial, 
zmieniają do woli tematykę. 
Docieralność do widza jest po 
prostu zupełnie inna, niż było 
to 20 lat temu.

Jak ocenia pan tą obecną sce-
nę kabaretową?
LM: Jak wszystkie dziedziny 
życia i ta strasznie się sko-
mercjalizowała. A nie zawsze 
odbywa się to z korzyścią dla 
rozrywki. Sporo jest kaba-
retów, które żyją ze swoich 
występów, zarabiają w ten 
sposób. Wyraźnie dostrze-
gam upadek kabaretu, który 
zajmuje się polityką. Chodzi 
mi o rzeczywistą analizę po-
lityczną, której mało kto się 
podejmuje. Staram się zatem, 
by w naszym kabarecie satyra 
polityczna stale się pojawiała, 
bo uważam, że podnosi to war-
tość programu.

Na pewno nie jest to łatwe. 
Wymaga takiego samego wysił-
ku, jak w przypadku dziennika-
rzy publicystów, którzy muszą 
mieć ogromną wiedzę, by pisać 
rzeczowe felietony. Trzeba 
czytać, oglądać, interesować 
się. A w dobie potężnej komer-
cjalizacji, kiedy telewizja jest 
strasznym chłamem i w zupeł-
nie niezrozumiały sposób „ściga 
się” na bezsensowne programy, 
potrzeba znacznie większego 
zaangażowania się w taką tema-
tykę. Nie jesteśmy tylko kugla-
rzami, ale ludźmi dowcipnymi, 
z poczuciem humoru, a przede 
wszystkim myślącymi.

A co śmieszy Leszka Mali-
nowskiego?
LM: Bawię się trzema rodzaja-
mi humoru. Pierwszy to przy-
wołana już satyra polityczna. 
Drugi to satyra obyczajowa 
z naszym znakiem rozpoznaw-
czym w postaciach Mariana 
i Heli. A ostatnio zasmakował 
mi humor absurdu w wydaniu 
kabaretu Łowcy.B. Do nasze-
go koszalińskiego festiwalu 
zaprosiłem właśnie Mariusza 
Kałamagę, którego poczucie 
humoru bardzo mi odpowia-
da. To taki powiew świeżości 
w naszym kabarecie. Zdecydo-
wanie mnie to pociąga.

Wiele skeczów odbywa się 
na granicy dobrego smaku, 
zwłaszcza w próbach poru-
szania relacji damsko-mę-

skich. Ma się wrażenie, że 
chce pan przekazać widzom 
coś więcej, a nie do końca jest 
na to przyzwolenie.
LM: Staram się, by to, co 
przedstawiamy, nikogo nie 
uraziło. Jeśli nasze żarty ko-
goś uraziły, to mogę tylko za to 
bardzo przeprosić, bo nigdy nie 
jest to w żaden sposób zamie-
rzone. Jestem zdecydowanym 
przeciwnikiem przeklinania na 
scenie, pokazywania rzeczy 
niesmacznych. Oczywiście, 
pojawiają się i skecze, nazwij-
my to „z pogranicza”, ale doty-
kają one problemów, o których 
powszechnie się mówi. Nie jest 
to więc nic innego, jak zdawa-
nie sprawozdania z obserwacji 
bieżących wydarzeń i trendów.

Istotny element pana ży-
cia to aktorstwo, choć nie 
kształcił się pan w tym kie-
runku. Skąd zatem właśnie 
taka droga?
LM: Zaczę ło  s ię  to  na 
studiach. Dorastałem na 
przełomie lat 70. i 80. W śro-
dowiskach akademickich wiele 
się wtedy działo. Były prężne 
kluby, teatry. Mnie to wszyst-
ko bardzo pociągało. Więcej 
czasu spędzałem w klubie 
studenckim, aniżeli nad książ-
kami.

Mówiąc najogólniej, byłem 
średnim studentem. Interesowa-
ło mnie życie kulturalne. Starto-
wałem w przeglądzie piosenki 
aktorskiej, byłem aktywnym 

członkiem teatru studenckiego, 
wstąpiłem nawet do Zespołu 
Pieśni i Tańca „Bałtyk”. Miałem 
ten „ciąg” na scenę. Dowiedzia-
łem się któregoś dnia o prze-
glądzie „PaKA” w Krakowie. 
Wykorzystując swoje doświad-
czenia stworzyłem program, 
który okazał się najlepszy. Póź-
niej przyszły następne nagrody 
i nie wypadało nie kontynuować 
ścieżki kabaretowej.

D z i ę k i  k o n t a k t o m 
z telewizją doprowadziliśmy 
do stworzenia dwóch seriali 
– „Badziewiakowie” i „Skarb 
sekretarza”. Na wiosce położo-
nej 50 kilometrów od Koszalina 
nakręciłem film „Jest sprawa...” 
z udziałem świetnych aktorów, 
jak Krzysztof Kowalewski, 
Bohdan Łazuka, Joanna Ku-
rowska, czy Orły Górskiego. 
Traktuję te produkcje jako 
moje komiczne widzenie świa-
ta, które starałem się przełożyć 
na film i kabarety również. 
Mam nawet na koncie sztukę 
teatralną dla teatru w Słupsku, 
która swego czasu cieszyła się 
dużym zainteresowaniem.

Najbardziej zapamiętany jest 
pan z absolutnie wyjątkowej 
roli Heli. Dla aktora nieza-
wodowego to chyba bardzo 
trudne zadanie?
LM: Nie wiem, z czego to 
wynika, ale najwyraźniej 
mam jakieś „czucie” przejścia 
w osobowość kobiecą. Nie 
zapomnę, jak nasza wspaniała 
artystka Hanka Bielicka mó-
wiła: „Trudno zagrać kobietę 
w sposób autentyczny. Pan to 
umie”. Byłem z tego dumny.

Ale od razu zaznaczę, że 
nie mam żadnej recepty na to. 
Jak sądzę, to kwestia dobrego 
zmysłu obserwacji, bo tworząc 
daną kreację odwołuję się do 
czegoś, co zobaczyłem. Widzę 
zachowania kobiet w różnych 
miejscach, stąd pomysł, aby 
powstał obraz typowo polskiej 
„zrzędy”.

Najważniejsze jest umieć 
obserwować. Jeśli obserwacja 
jest autentyczna, publiczność 
to doceni. Mam nadzieję, że 
tak będzie również w przy-
padku nowego programu, który 
kabaret „Koń Polski” pokaże 
jesienią. Mam nadzieję, że 
również w Bielsku-Białej. 

Rozmawiali: 
MiROsław łuKaszuK  
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retransmisJa  
ze słynnym tenorem

Czechowiczanin Piotr Beczała, tenor o międzynarodowym uznaniu, wystąpi w kolejnej retransmisji 

z nowojorskiej Metropolitan Opera. Tym razem w jakości HD czechowicki Miejski Dom Kultury – 

Kino Świt w czwartek 10 września zaprezentuje operę „Eugeniusz Oniegin”.

Opera „Eugeniusz Onie-
gin” to jedno z najbardziej 
znanych dzieł w dorobku 
Piotra Czajkowskiego. Stwo-
rzona została na podstawie 
poematu rosyjskiego poety 
romantycznego Aleksandra 
Puszkina. Sceny liryczne, bo 
taką nazwę gatunkową wy-
myślił dla swego dzieła kom-
pozytor, oparte są właśnie na 
poemacie dygresyjnym o tym 
samym tytule.

Skromna i wrażliwa Ta-
tiana zakochuje się w Oniegi-
nie, znudzonym światowcu, 
który odrzuca jej miłość. Ten 
dopiero po latach uświada-
mia sobie, że jednak kocha 
Tatianę, ale ta jest już wte-
dy żoną księcia Griemina. 
Mimo że nadal darzy Onie-
gina uczuciem, pozostaje 
wierna mężowi.

Podczas retransmisji 
opery w MDK – Kino Świt 
w Czechowicach-Dziedzi-
cach widzom zaprezentu-
je się tenor Piotr Beczała. 

Spektakl wyemitowany zo-
stanie w czwartek 10 wrze-

śnia o godz. 18. Czas trwania 
to 4 godziny i 15 minut, 

przewidziane są dwie prze-
rwy. (MaN)

grafiKi na zamKu

W Muzeum na Zamku Książąt Sułkowskich w Bielsku-Bia-
łej od 25 września dostępna będzie dla zwiedzających wystawa 
prac Stanisława Kluski. Wybitny artysta, profesor i pedagog 
Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach zaprezentuje swoje 
grafiki, wykonane w technice suchej igły i akwaforty w latach 
1981-2011. Indywidualna wystawa Stanisława Kluski, która 
zawita do Bielska-Białej, jest o tyle istotna, że część prac nie 
została dotąd udostępniona szerszej publiczności. Wernisaż na 
bielskim Zamku zaplanowano na 25 września na godz. 18. (R)

Portrety i WsPomnienia
Dwa artystyczne cykle au-
torstwa Ewy Juszkiewicz, 
laureatki Grand Prix 41. 
Biennale Malarstwa „Biel-
ska Jesień 2013”, prezen-
towane będą we wrześniu 
i październiku w Galerii 
Bielskiej BWA.

Wystawa nosząca tytuł 
„Upadek kusi”, który za-
czerpnięty został z wiersza 
amerykańskiego poety mo-
dernistycznego Williama 
Carlosa Williamsa, łączy dwa 
cykle pochodzącej z Gdańska 
artystki. Część pierwsza to 
obrazy, których charaktery-
styczną cechą jest inspiracja 
portretem, przede wszystkim 
kobiecym. To właśnie za dwa 
portrety: „Girl in Blue” oraz 
„Bez tytułu. Według Rogie-
ra van der Weydena” Ewa 
Juszkiewicz otrzymała przed 
dwoma laty Grand Prix biel-
skiego festiwalu.

Inspiracją dla obrazów 
z najnowszego cyklu, który 
w Galerii Bielskiej BWA bę-
dzie miał swój premierowy 
pokaz, były zaginione dzie-
ła sztuki. Temat destrukcji 

i tworzenia powraca w nich 
ze zdwojoną siłą. Dobór prac-
-pierwowzorów nie był przy-
padkowy. Artystka wybrała 
obiekty będące ilustracją jej 
własnych wspomnień: sytu-
acji, miejsc lub osób, które 

gdzieś po drodze utraciła i za 
którymi tęskni.

Wernisaż z udziałem ar-
tystki odbędzie się w piątek 
4 września o godz. 19. Wy-
stawę można oglądać do 11 
października. (MaN)

Kino Bez taJemnic

W dniach od 2 do 4 wrze-
śnia szczególnie warto poja-
wić się w Miejskim Domu 
Kultury – Kinie Świt w Cze-
chowicach-Dziedzicach, gdzie 
między innymi zaplanowano 
przedpremierowe pokazy fil-
mów.

W ramach IV Konferencji 
Kin Studyjnych i Lokalnych 
przewidziano szereg prezenta-
cji i warsztatów, jak również 
ciekawych paneli dyskusyj-
nych. Konferencja stanowi 
bowiem świetną okazję do 
wymiany spostrzeżeń i do-
świadczeń na temat funkcjo-
nowania tego rodzaju kin, 
których w całej Polsce funk-
cjonuje blisko dwieście. Pane-
le dotyczyć będą różnorodnej 
tematyki – dobrych praktyk 
dla usatysfakcjonowania wi-
dza, dystrybucji filmów, czy 
funduszy dla kin i instytu-
cji kulturalnych.

MDK – Kino Świt będzie 
zarazem miejscem przedpre-
mierowych pokazów filmów. 
W środę 2 września obecni na 
wydarzeniu obejrzą „Obce 
niebo”, zaś 3 września „Noc 
Walpurgi” i „Strategię go-
łych kawalerów”. Nowością 
w stosunku do minionej 
edycji Konferencji Kin Stu-
dyjnych i Lokalnych będą 
dwudniowe warsztaty z no-
wych mediów. (RaF)

Historia na trWałe

Inicjatywę ważną dla za-
chowania dawnej historii 
Czechowic-Dziedzic podjęła 
tutejsza Miejska Biblioteka 
Publiczna, która gromadzi 
wszelkie materiały z dawnych 
lat, posiadane przez miesz-
kańców miasta.

„Ratujemy historię od 
zapomnienia” – takie hasło 
przyświeca wspólnej akcji 
Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej, Towarzystwa Przyjaciół 
Czechowic-Dziedzic i Funda-
cji Górny Śląsk. Mieszkańcy 
zachęceni zostali w ten spo-
sób do dzielenia się swoimi 
dokumentami, fotografiami, 
listami, czy artykułami pra-
sowymi, odnoszącymi się 
do przeszłości.

Udostępnienie zbiorów bi-
bliotece pozwoli odpowiednio 
zarchiwizować je, a następnie 
zaprezentować. Tak przetrwać 
ma historia miasta i regionu, 
uwzględniająca szeroko po-
jęte życie społeczno-kultural-
ne samych mieszkańców, jak 
również znane miejsca. Takim 
jest choćby słynna Szwajcar-
ska Dolina.

By przekazać materiały 
z przeszłości, należy zgłosić 
się do Czytelni Ogólnej MBP 
w Czechowicach-Dziedzi-
cach.(ReD)
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słoWacy  
W Książnicy

Przez kilkanaście dni 
września w Książnicy Be-
skidzkiej w Bielsku-Białej 
królować będzie kultura sło-
wacka.

Książnica Beskidzka 
od dawna prezentuje kul-
turę sąsiadów. Będzie to 
więc kolejna odsłona tej 
współpracy. W czwartek 3 
września po raz pierwszy 
przedstawiona zostanie wy-
stawa malarstwa słowackiej 
artystki Jarmili Vell’ká. Po-
chodząca z Bratysławy ma-
larka studiowała w latach 
70. w Krakowie. Jej prace 
gościły już na ponad 70 
wystawach w wielu kra-
jach. Artystka wykorzystuje 
w nich „cytaty” renesanso-
wych i barokowych mi-
strzów, jak choćby Leonardo 
da Vinci. Wystawa potrwa 
do 20 września.

Z kolei 16 i 17 wrze-
śnia, również w Książnicy 
Beskidzkiej, przewidziano 
spotkanie ze słowacką lite-
raturą, w ramach festiwalu 
„Na granicy”. Gośćmi dwu-
dniowej imprezy będą m.in. 
Ondrej Kalamár – poeta 
i autor aforyzmów oraz Pe-
ter Krištufek – pisarz, autor 
książki pt. „Dom głuchego” 
w przekładzie Olgi Stawiń-
skiej, która wkrótce ukaże 
się na polskim rynku. (R)
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KULTURA

KonKurs  
PoetycKi

Gminna Bibliote-
ka Publiczna w Wila-
mowicach organizuje 
konkurs twórczości li-
terackiej. Inicjatywa ma 
w swoim nadrzędnym 
założeniu zaangażo-
wać twórców-amato-
rów w różnym wieku 
do wyrażenia emocji 
poprzez poezję.

„O Lirę Wilamo-
wic” rywalizować będą 
uczestnicy drugiej edy-
cji konkursu literackiego 
dla nieprofesjonalnych 
twórców. Prace – trzy 
wiersze lub krótkie 
opowiadanie – skła-
dać można w kategorii 
młodzieży szkół gim-
nazjalnych i średnich 
oraz osób dorosłych. 
Przyjmowane są wraz 
ze zgłoszeniem z danymi 
personalnymi w Gmin-
nej Bibliotece Publicznej 
w Wilamowicach do 15 
września 2015 r. Komi-
sja konkursowa rozstrzy-
gnięcie ogłosi do końca 
miesiąca. (ReD)

KomiKsy W BWa
Jedną z ciekawszych propozycji na spędzenie środy 2 września jest 

udział w warsztatach, przeznaczonych dla pasjonatów komiksu. 

Towarzyszą one wystawie komiksów i rysunków Krzysztofa Gawron-

kiewicza.
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46-letni artysta jest twórcą komik-
sów, ilustratorem oraz malarzem. To 
jeden z trzech najważniejszych współ-
czesnych polskich autorów komiksu, 
który ma w dorobku takie dzieła, jak 
„Achtung Zelig!”, „Mikropolis”, czy 
„Przebiegłe dochodzenie Ottona i Wat-
sona”. Jako jedyny polski rysownik jest 
obecny na największym europejskim 
rynku frankofońskim w Belgii i Francji. 
W Bielsku-Białej zaprezentuje prace, 

obrazujące cały dotychczasowy dorobek 
i promujące album „Krzesło w piekle”. 
Wernisaż wystawy w Galerii Bielskiej 
BWA zaplanowano na środę 2 września 
o godz. 16, a jej oglądanie możliwe bę-
dzie do 11 października. Z Krzyszto-
fem Gawronkiewiczem z kolei będzie 
można spotkać się już wcześniej. Wraz 
z Piotrem Machłajewskim poprowadzi 
od godz. 12 warsztaty dla miłośników 
komiksu. (MaN)

Krzysztof Gawronkiewicz, „Mikropolis”.

gminna gra
Mieszkańcy gminy Bestwi-

na, ale również okolicznych 
miejscowości, mogą wziąć ak-
tywny udział w drugiej edycji 
interaktywnej gry terenowej 
„Poznajemy Gminę Bestwina”, 
która potrwa jeszcze do 10 wrze-
śnia br.

Organizowana po raz drugi 
gra terenowa ma na celu pozna-
wanie historii i walorów gminy 
Bestwina. Warunkiem uczest-
nictwa w zabawie jest rozwią-
zanie zadań, zamieszczonych 
na stronie internetowej www.
grawiejska.gbpbestwina.eu oraz 
dostarczenie ich w formie dru-
kowanej do Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Bestwinie, w ter-
minie do 10 września.

Rozwiązania nie muszą być 
podpisane nazwiskiem, należy 
podać jednak dane kontaktowe. 
Co ważne, w ciekawej grze może 
wziąć udział każdy bez względu 
na miejsce zamieszkania i wiek. 
Dla najlepszych przewidziano 
atrakcyjne nagrody rzeczowe – 
tablety, aparaty cyfrowe, sprzęt 
sportowy. Przyznane zostanie 
ponadto specjalne wyróżnienie 
dla osoby, która na ogłoszenie 
wyników w bibliotece (30 wrze-
śnia) przyjdzie w najbardziej 
oryginalnym stroju wiejskim.

Organizatorem gry terenowej 
jest Gminna Biblioteka Publiczna 
w Bestwinie, patronat honorowy 
nad przedsięwzięciem objął wójt 
gminy Artur Beniowski. (MaN)

Festiwal zwieńczy musical „My Fair Lady”.

letni festiWal muzyczny
Koncerty, musical i opera 

to wydarzenia III Letniego 
Festiwalu Muzyki Wokalnej 
„Amo Cantare”, który od 28 
sierpnia do 6 września potrwa 
w Czechowicach-Dziedzicach.

Na wstępie festiwalu, w pią-
tek 28 sierpnia o godz. 17, pu-
bliczności zaprezentowana 
zostanie opera komiczna „Napój 
miłosny” Gaetano Donizettiego. 
We wtorek 1 września odbędzie 
się koncert piosenek o tematyce 
bajkowej (godz. 16). Dwa dni 
później zaplanowano koncert 
słowiańskiej muzyki wokalnej 
(godz. 17, Pałac Kotulińskich). 
Popołudnie w sobotę 5 września 
przewidziano z kolei na muzykę 
fortepianową i wokalną, w ra-

mach muzycznej wycieczki po 
Hiszpanii. Nazajutrz III Letni 
Festiwal zakończy znany mu-
sical pt. „My Fair Lady” Fre-
dericka Loewe, który uznać 
należy za jedno z najistotniej-
szych wydarzeń tegorocznej 
edycji. Początek o godz. 16.30. 
Jego akcja dzieje się w Londy-
nie w XIX wieku, a filmowa 
adaptacja została nagrodzona 
aż ośmioma Oscarami.

Podczas koncertów będzie 
można oglądać m.in. chór 
oraz solistów Czechowickie-
go Teatru Muzycznego „Mo-
vimento”. Główne miejsce 
czechowickiego festiwalu to 
sala widowiskowa Miejskiego 
Domu Kultury. (RaF)
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Księga  
dżungli  
W Banialuce

20 września w Teatrze 
Lalek Banialuka w Biel-
sku-Białej odbędzie się 
p remiera  spek tak lu 
„Księga Dżungli”.

Przedstawienie opar-
te zostało na motywach 
książki o tym samym 
tytule, autorstwa Rudy-
arda Kiplinga. Opowiada 
między innymi historię 
Mowgliego, chłopca wy-
chowanego przez wilki. 
„Księga Dżungli” Roksa-
ny Jędrzejewskiej-Wróbel 
po raz pierwszy pojawi się 
na deskach dużej sceny 
bielskiego Teatru Lalek 
Banialuka w niedzielę 
20 września (godziny 11 
oraz 16). Spektakl zapla-
nowano także na godzi-
ny poranne we wtorek 
22 września.

„Księga Dżungli” 
– reżyseria: Ewa Pio-
trowska, scenografia: 
Julia Skuratova, muzy-
ka: Wojciech Błażejczyk. 
Cena biletu dla dzieci to 
16 zł, dla dorosłych 22 
zł. (MaN)

leKcJa  
Historii
czecHoWice- 
dziedzice. Miejski 
Dom Kultury zaprasza 
na wykład historyka Jac-
ka Cwetlera pt. „Dzieje 
Turków osmańskich”. 
Spotkanie w czechowic-
kiej Piwnicy Muz, w 
poniedziałek 7 września 
o godzinie 18.30, będzie 
jednocześnie wprowa-
dzeniem do planowa-
nego na 18 września 
zwiedzania wystawy w 
Muzeum Narodowym w 
Krakowie. (R)

zaProszenie 
na JarmarK

Bystra. W niedzielę 30 
sierpnia, w godzinach od 
10 do 20, potrwa kolejny 
tegoroczny Jarmark Sztu-
ki Regionalnej, organizo-
wany przez Stowarzysze-
nie Rozwoju Wsi Bystra 
„Bystrzańska Inicjatywa”. 
Wystawcy zaprezentują 
tego dnia różnorodne, 
własnoręcznie stworzone 
wyroby, charakterystycz-
ne dla beskidzkiego regio-
nu. Dla odwiedzających 
przewidziano dodatkowe 
atrakcje. Miejsce wyda-
rzenia to Biwak w Bystrej 
przy ul. Fałata. (R)

muzyKa na zamKu
Wydział Kultury i Sztuki Urzę-

du Miejskiego w Bielsku-Białej za-
prasza 28 września o godz. 18. do 
salonu muzycznego na Zamku Suł-
kowskich. Znany bielski kompozy-
tor i pianista Janusz Kohut będzie 
promował swoją płytę „Dekada”.

Kohut to chyba najbardziej 
znany kompozytor, związany 
z Bielskiem-Białą. Tu się urodził, 
tutaj mieszka i pracuje. W swojej 
twórczości łączy elementy muzy-
ki klasycznej, folku, awangardy 
i jazzu. (R)

zadBaJą o głos
WilamoWice. Nowe zajęcia dla 
chętnych wprowadza w okresie 
powakacyjnym Miejsko-Gminny 
Ośrodek Kultury w Wilamowicach. 
Dzieci, młodzież, jak również oso-
by dorosłe mogą skorzystać z zajęć 
w zakresie emisji głosu. 

W programie m.in. ćwicze-
nia dykcyjne, oddechowe oraz z 
akompaniamentem muzycznym, a 
także praca nad interpretacją piose-
nek. Poprowadzi je Barbara Gacek. 
Szczegóły i zapisy pod numerem 
telefonu: 784 922 817. (R)

Jeszcze letnia muzyKa

Bielskie Centrum Kultury 
zaprasza w środę 9 września 
na Koncert dla wszystkich: 
W letnim nastroju. Na scenie 
Domu Muzyki wystąpi biel-
ska Orkiestra im. Teleman-
na. Będzie to kolejny koncert 
z cyklu „Muzyczna ballada 
Europy”, sam koncert no-
sić będzie tytuł „W letnim 

nastroju”. Na jego program 
złożą się utwory m.in. F. 
Chopina, L. van Beethove-
na, E. Griega, P. Czajkow-
skiego, W.A. Mozarta oraz 
A. Vivaldiego. Koncert 
rozpocznie się w środę 9 
września o godz. 18. Bilety 
w cenie 15 zł, ulgowe – 7 
zł. (ł)
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20 goli W Jednym meczu
W nietypowym spotkaniu 

piłkarskim uczestniczyli młodzi 
zawodnicy, trenujący w biel-
skim oddziale szkółki Football 
Academy, którzy w okresie wa-
kacyjnym zmierzyli się z polo-
nijną drużyną z Londynu.

W Bielsku-Białej gościł na 
zgrupowaniu zespół Eagles 
Londyn, z którym towarzy-
ską potyczkę rozegrała bielska 
szkółka Football Academy. 
Międzynarodowe starcie 
młodych piłkarzy z roczni-
ków 2006 i 2007 okazało się 
niezwykle interesujące. Aż 20 
razy piłka lądowała w siatce. 
Co ciekawe, obie drużyny 
skutecznych akcji przepro-
wadziły dokładnie tyle samo, 
remisując wynikiem znanym 
bardziej z aren hokejowych. 
W trakcie 50-minutowego 
meczu zaciętej walki na bo-
isku stadionu w Wapienicy 
nie brakowało.

– Po 20 minutach twardo 
i nieustępliwie grający rywal 
prowadził już 5:0. Zdołaliśmy 
jednak znaleźć receptę na ekipę 
z Londynu i wyrównać wynik 
na po 5. Do końca trwała bata-
lia cios za cios, żadna z drużyn 
nie osiągnęła wyraźniejszej 
przewagi – opowiada prowa-

dzący bielską grupę Krystian 
Gańczarczyk z Football Acade-
my. – Był to bardzo przydatny 
test dla chłopaków. Zetknęli 
się z zupełnie inną grą niż na 
co dzień podczas treningów, 
czy nawet meczów z polskimi 
drużynami – dopowiada trener.

Drużyna Football Acade-
my Bielsko-Biała wystąpiła 
w składzie: Jakub Wiertelorz, 
Adrian Pasternak, Jakub Cie-
pielowski, Kamil Józefowski, 
Kacper Mida, Dawid Chare-
wicz, Bartłomiej Tylus, Nico-
lo Głuchacki, Samuel Sznabel, 
Bartosz Jodłowski. (RaF)
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PasJonaci śWiętoWali
Już 28 lat liczy bogata tradycja organizowania Międzynarodowego Sportowego Święta Pasjonatów. W tym roku wydarzenie zbiegło się z jubileuszem 70-lecia 

Ludowego Klubu Sportowego Pasjonat. Rozegrano turniej drużyn seniorów oraz młodzieżowych.

– Jesteśmy chyba jedynym 
klubem w regionie, który cy-
klicznie organizuje święto dla 
całej społeczności swojego 
klubu – mówi z zadowole-
niem Andrzej Sadlok, prezes 
LKS Pasjonat Dankowice, 
odnosząc się do Międzyna-
rodowego Sportowego Świę-
ta Pasjonatów.

Wydarzenie każdego roku 
przypada na okres wakacyjny 
i gromadzi wiele osób, zwią-
zanych przez lata z klubem 
z Dankowic. I tym razem za-
dbano o atrakcyjny program. 
Bo trudno nie uznać za taki 
przyjazdu drużyny z Amery-
ki Południowej. Po raz drugi 
w historii do Dankowic zawi-
tali piłkarze zrzeszeni w klu-
bie FC Polonia Buenos Aires. 
– Gościli u nas już 7 lat temu. 
Rok wcześniej ten polonij-
ny klub założył pełniący tam 
wówczas funkcję ambasadora 
Stefan Paszczyk i to za jego 
sprawą grupa z Argentyny 
przyjechała właśnie do Dan-
kowic – przypomina sternik 
Pasjonata. Tegoroczna wizy-
ta zbiegła się ze Światowy-

mi Igrzyskami Polonijnymi, 
w których piłkarska drużyna 
z Buenos Aires wystartowa-
ła. Jej trenerem jest Dawid 
Oczkowski, zaś kierownikiem 
Michał Richter.

W Dankowicach polscy 
Argentyńczycy pokazali swo-
je wysokie umiejętności pił-
karskie. Pokonali 1:0 zespół 
z Bestwinki i wywalczyli 
przepustkę do finału turnieju. 
Tu zmierzyli się z gospoda-
rzami, którzy wcześniej 5:1 

rozgromili ekipę z Jawiszo-
wic. Decydujący o końco-
wym triumfie mecz okazał 
się ciekawym widowiskiem. 
Wprawdzie w regulaminowym 
czasie nie padła żadna bramka, 
lecz emocje zagwarantowały 
rzuty karne. 5:4 wygrał w nich 
Pasjonat. – Przeciwnik wyso-
ko zawiesił nam poprzeczkę. 
Zespół prezentował się bardzo 
dobrze od strony technicznej, 
taktycznej również. Momenta-
mi musieliśmy biegać za piłką, 

trochę szczęścia nam dopisało 
– podsumował trener Pasjonata 
Artur Bieroński.

XXVIII Międzynarodowe 
Sportowe Święto Pasjonatów 
zakończyło się sportowym 
festynem dla wszystkich chęt-
nych. – Było fajnie i wesoło. 
Staramy się o to, by opinia 
o naszym klubie była jak naj-
lepsza. Zachęcam inne kluby 
w regionie, by pielęgnowały 
swoje tradycje – podkreśla 
prezes Andrzej Sadlok. 

Z kolei w sobotę 8 sierpnia 
piękne obiekty w Dankowicach 
były miejscem zmagań żaków 
z rocznika 2004 i młodszych, 
wpisujących się w okaza-
łą rocznicę LKS Pasjonat. 
W stawce 7 drużyn, wal-
czących o Puchar Starosty 
Bielskiego Andrzeja Płonki, 
najlepsi okazali się młodzi 
piłkarze LKS-u Czaniec, po 
zwycięstwie nad drugim ze-
społem GKS-u Jastrzębie. 
Podium przypadło również 
dankowiczanom. W rywali-
zacji uczestniczyły ponadto 
drużyny z Jasienicy, Wilkowic 
i Pisarzowic. (MaN)

Żaki LKs Czaniec nie miały sobie równych w młodzieżowej rywalizacji. 
wywalczyły tym samym Puchar starosty Bielskiego andrzeja Płonki.

liga mistrzóW W KanioWie
Najlepsze drużyny europej-
skie w kajak-polo w drugiej 
połowie września pojawią 
się w Kaniowie. Z udziałem 
miejscowych zespołów UKS 
Set odbędą się tu Klubowe 
Mistrzostwa Europy w tej 
dyscyplinie sportu.

Tak prestiżowych zawo-
dów w kajak-polo jeszcze 
w Kaniowie nie było. Wpraw-
dzie imprezy międzynaro-
dowe w tutejszym Ośrodku 
Rekreacji i Sportów Wod-
nych już gościły, ale zmaga-
nia będące odpowiednikiem 
piłkarskiej Ligi Mistrzów to 
wydarzenie bez preceden-
su w regionie. Mistrzostwa 
pierwotnie miały odbyć się 
we Francji, następnie organi-
zację powierzono Węgrom. 
Ale ostatecznie to Kaniów 
został gospodarzem presti-
żowego czempionatu. – To 
duże wyróżnienie dla nasze-
go ośrodka i całej gminy. Po 
krótkim namyśle zgodziliśmy 
się zorganizować mistrzostwa. 
Jestem przekonany, że bę-
dzie to pamiętne wydarzenie, 
i przyjedzie do Kaniowa wie-
le osób nieznających jeszcze 

kajak-polo – cieszy się Artur 
Beniowski, wójt gminy Be-
stwina.

Przygotowania do Klu-
bowych Mistrzostw Europy, 
zaplanowanych w weekendo-
wym terminie 19-20 września 
br., przebiegają w Kaniowie 
pełną parą. Organizatorzy 
dbają o to, by zapewnić jak 
najwyższy standard, nawet 
mając ograniczone środki fi-
nansowe. Podkreśla to Bog-
dan Bajerski, szef komitetu 
organizacyjnego. – Najważ-
niejsza kwestia w zakresie 
infrastruktury to remont trze-
ciego boiska, które wzbogaci 
kompleks, zawierający już 
dwa boiska. Modernizujemy 

pokrycie, musimy uzbroić 
boisko w bramki i siatki. Zaj-
muje to sporo czasu i wymaga 
odpowiednich nakładów fi-
nansowych, o których pozy-
skanie nieustannie zabiegamy 
– mówi Bajerski.

– Warunki mamy w Ka-
niowie bardzo dobre i nie 
musimy się naszego obiektu 
wstydzić. Ośrodek dyspo-
nuje polem namiotowym, 
gdzie część ekip będzie mo-
gła zakwaterować się, także 
stawiając własne karawany. 
Pozostałym przekazaliśmy 
pełną informację o bazie ho-
telowej na terenie powiatu – 
wyjaśnia były prezes klubu 
z Kaniowa.

Do 5 września zagranicz-
ne drużyny mają ostatecznie 
określić się co do udziału 
w kaniowskim czempionacie. 
Spodziewany jest przyjazd 
około 40 ekip żeńskich i mę-
skich, m.in. z Francji, Włoch, 
Niemiec, Hiszpanii, Belgii, 
Węgier, Czech, Austrii, Szwe-
cji, Holandii, Szwajcarii, Rosji. 

Zespoły UKS Set Kaniów, 
które w lipcu zapewniły sobie 
udział w imprezie, zdobywając 
mistrzowskie tytuły w kraju, 
czeka więc nie lada wyzwa-
nie. – Wszystkie przygoto-
wania podporządkowaliśmy 
Mistrzostwom Polski, które 
bardzo chcieliśmy wygrać, by 
zakwalifikować się do rywali-
zacji z najlepszymi drużynami 
Starego Kontynentu. W mię-
dzynarodowym towarzystwie 
na tym poziomie dopiero racz-
kujemy, ale mając na uwadze 
dodatkowy bodziec gry na 
własnym terenie, postaramy 
się o jak najlepsze wyniki. 
Konkurencja będzie duża, ale 
też mamy swoje aspiracje i po-
dejmiemy walkę – zauważa 
Dariusz Pilarz, szkoleniowiec 
drużyn kajak-polo z Kaniowa. 

MaRCiN NiKieL

we wrześniu dwie drużyny z Kaniowa, aktualnie najlepsze w kraju, 
powalczą w Klubowych Mistrzostwach europy w kajak-polo.
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Prezes klubu z Dankowic andrzej sadlok nagrodził zespoły uczestniczące w 
piłkarskich zmaganiach podczas Międzynarodowego sportowego święta 
Pasjonatów.

70-leciu LKs Pasjonat Dankowice towarzyszył turniej drużyn młodzieżowych.
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ROZMAITOŚCI

10. edycja
Turnieju Tenisa Ziemnego Artystów Polskich odbyła się na 

kortach SPA Hotelu Jawor. Podczas czterodniowych zawodów 

pod nazwą „Beskid Cup” można było w Jaworzu spotkać wiele 

znanych postaci polskiej sceny artystycznej. O zwycięstwo w 

jubileuszowym turnieju, któremu towarzyszyła wyjątkowo 

upalna pogoda, walczyli m.in. kabareciarze Marcin Daniec, 

Grzegorz Poloczek, Leszek Malinowski, Maurycy Polaski i 

Krzysztof Hanke oraz aktorzy Tomasz Stockinger, Jan Englert i 

Stefan Friedmann. Tytuł sprzed roku bronił natomiast muzyk 

Jacek Mezo Mejer (na zdjęciu), który również wygrał i tym 

razem. W finałowym pojedynku nie dał szans Poloczkowi i z 

rąk prezydenta miasta Bielska-Białej Jacka Krywulta odebrał 

okazałe trofeum.

W Jaworzu przeprowadzono także historyczny turniej kobiet. 

Najlepszą tenisistką została Ewa Sawka, która w decydującym 

meczu pokonała Marię Borzyszkowską.
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śWięto KarPia W KanioWie
To było już XV Święto Karpia Polskiego w Kaniowie. Wędkarskiej rywalizacji towarzyszyła wesoła 

zabawa. I promocja polskiej ryby.

– Karp polski jest dumą Ka-
niowa. Święto służy populary-
zacji zarówno samej hodowli, 
jak i wiedzy o tym, że pocho-
dzi właśnie stąd. A przy okazji 
wszyscy dobrze się bawimy 
z zaproszonymi gośćmi, któ-
rzy coraz liczniej przyjeżdżają 
na nasze uroczystości i festyn 
– mówi wójt gminy Bestwina 
Artur Beniowski.

Tegoroczne Święto Karpia 
było wyjątkowe nie tylko dla-
tego, że zostało zorganizowa-
ne po raz 15. W tym roku, 16 
września, mija sto lat od śmier-
ci Adolfa Gascha, dzierżawcy 
stawów w Kaniowie, hodowcy 
i „twórcy” królewskiej odmia-
ny – karpia polskiego – tej, 
którą znamy z naszych stołów. 
Gasch, pochodzący z Lipnika, 
dziś dzielnicy Bielska-Białej, 
nie tylko trudził się nad wyho-
dowaniem odmiany smacznej 
i nadającej się do masowej 

hodowli, ale także poświęcił 
sporo energii na popularyzację 
karpia królewskiego. W efek-
cie zdobył liczne nagrody na 
wystawach w Berlinie, Ham-
burgu, Przemyślu. A przede 
wszystkim przekonał hodow-
ców do wyboru właśnie tej od-
miany.

Świętowanie już trady-
cyjnie rozpoczęto wczesnym 
rankiem od zawodów wędkar-
skich na kaniowskich stawach 
pod patronatem starosty biel-
skiego Andrzeja Płonki, a do 
rywalizacji przystąpiło blisko 
70 zawodników. Wędkarstwo 
to kolejna wyjątkowa oka-
zja, związana z tegorocznym 
Świętem Karpia. Mija bo-
wiem 35. rocznica powstania 
sekcji wędkarskiej w Kanio-
wie. Miłośnicy łowienia ryb 
na wędkę najpierw działali 
przy klubie sportowym LKS 
Przełom Kaniów, a ostatnio 

usamodzielnili się, tworząc 
Stowarzyszenie Wędkarskie 
„Kaniowski Karp Królewski” 
im. A. Gascha.

Właściwa zabawa, która 
zgromadziła setki uczestników, 
rozpoczęła się po południu. Ze 
sceny słychać było muzykę 
grupy „Redlin”, następnie wy-
stąpiło Śląskie Trio Piotra Sze-
fera, na koniec organizatorzy 
zaprosili do zabawy tanecznej 
z zespołem „Puls Music” z są-
siednich Dankowic. Dzieci, 
w specjalnie przygotowanym 
dla nich programie, zabawiał 
DJ Miki.

Pomiędzy występami była 
okazja do zaprezentowania 
organizatorów, sponsorów 
i przybyłych gości, a także 
wyników zawodów węd-
karskich. Zwyciężył Jerzy 
Bochniewicz z wyłowionym 
karpiem o wadze 4,52 kg, za 
nim uplasowali się Rafał Olek 
(3,83 kg) i Damian Gawor 
(3,74 kg). Wszyscy otrzyma-
li okolicznościowe statuetki 
karpia. Zawodnikom gratu-
lacje złożył m.in. wójt Artur 
Beniowski i goszczący w Ka-
niowie I wicewojewoda śląski 
Mirosław Szemla. (łu)

aPel o oszczędność Wody
Władze wojewódzkie apelują 
o oszczędzanie wody, ener-
gii i ostrożne obchodzenia się 
z ogniem. – Długotrwała su-
sza powoduje, że szczególnie 
w naszym regionie pojawiają 
się poważne problemy, wyni-
kające z braku wody – mówi 
I wicewojewoda śląski Miro-
sław Szemla.

Szemla podkreśla, że pro-
blemy wynikające z braku 
wody, nie skończyły się wraz 
z ustaniem wielotygodniowych 
upałów. – Ciągle stan wód jest 
bardzo niski, a to właśnie ma 
największy wpływ na nasze 
kłopoty – wyjaśnia. Niski po-
ziom w rzekach powoduje, że 
hydroelektrownie mają zbyt 
mało wody do chłodzenia urzą-
dzeń prądotwórczych. Dlatego 

muszą ograniczać ich pracę, co 
powoduje utrudnienia w całym 
krajowym systemie energe-
tycznym.

W oczywisty sposób brak 
wody to także codzienne kło-
poty dla wielu mieszkańców, 
przede wszystkim tych, zmu-

szonych do korzystania ze 
studni. Im w takich okresach 
wodę trzeba dowozić. – Ape-
luję o jej oszczędzanie, aby 
dla wszystkich wystarczyło. 
Jednocześnie proszę o oszczę-
dzanie energii, zwłaszcza 
w godzinach energetycznego 

szczytu, bo właśnie wtedy hy-
droelektrownie mają najwięcej 
pracy – mówi Szemla.

Dodaje, że szczególnie 
w naszym regionie susza daje 
się we znaki. – Nasze piękne 
Beskidy też potrzebują wody. 
Tymczasem w lasach jest bar-
dzo sucho, niezwykle łatwo 
o spowodowanie pożaru. Pa-
miętajmy, że pożary to wielkie 
zagrożenie i zachowajmy szcze-
gólną ostrożność w obchodze-
niu się z ogniem, zwłaszcza 
w lasach. Zawsze możemy 
liczyć na naszych strażaków, 
sam jestem strażakiem ochotni-
kiem, więc wiem, jak ciężka to 
służba. Dlatego postarajmy się 
nie przysparzać im dodatkowej 
pracy, której w tym okresie i tak 
mają wyjątkowo dużo – dodaje 
wicewojewoda. (łu)

BielsKo z Wieży

Tuż obok górnej stacji 
kolei linowej na Szyndziel-
nię z myślą o turystach 
powstała wieża widokowa 
o nazwie „ZIAD Tower”.

Okazała, stalowa kon-
strukcja ma 18 metrów 
wysokości. Na szczyt pro-
wadzi 120 metalowych 
stopni, po których wchodzi 
się na zamontowany tam 
specjalny taras widokowy. 
Jednocześnie może na ta-

rasie przebywać 30 osób. 
Widać stąd nie tylko znaj-
dujące się u podnóża góry 
miasto Bielsko-Białą, ale 
również wiele okolicznych 
miejscowości i górskie pa-
sma. Przy dobrej pogodzie 
podobno dojrzeć można 
nawet rozpościerające się 
na horyzoncie szczyty Tatr. 
Wstęp na wieżę jest płatny 
– 3 zł to cena biletu nor-
malnego, 2 zł ulgowego.
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w rzekach na Podbeskidziu, jak w bielskiej Białce, brakuje wody.
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PrzePis na KarPia
zdradza Mieczysława Głombek, szefowa Koła Gospodyń wiejskich w 
Kaniowie: Ja przygotowuję karpia na wigilię, bo tylko w tym okresie 
te ryby są właściwie przygotowane do sprzedaży. Mam bardzo prosty 
sposób. Kawałki karpia na dwa dni przed upieczeniem układam w za-
prawie złożonej z soli i czosnku, co ważne, bez cebuli. Przed samą kolacją 
otaczam kawałki w jajku i bułce tartej – bez mąki – i smażę w głębokim 
oleju. Taki karp każdemu będzie smakował. (NOT.: łu)
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