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CzeChowiCe-
DzieDziCe

CzeChosławy 
rozDane

Prof. Jerzy Buzek i Piotr Beczała 
otrzymali tegoroczne honorowe 
Czechosławy, nagrody samorzą-
du Czechowic-Dziedzic. Statuetki 
trafiły też do Centrum Handlo-
wego „Stara Kablownia” oraz 
HB-Unibud.
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27 maja 1990 r. samorządy w całym kraju objęły wspólnoty gminne w ramach demokratycznego ustroju. Na rok bieżący przypada 

więc 25-lecie samorządu terytorialnego. W gminie Bestwina odbędzie się z tej okazji wydarzenie, które w swoim zamyśle angażo-

wać ma wszystkich mieszkańców poszczególnych sołectw.

Okazałe 25 lat jednostek 
samorządu terytorialnego 
trudno nie uznać za jubile-
usz wyjątkowy i zasługują-
cy na odnotowanie. W tym 
okresie samorządność gmin-
na sprawdziła się i spełniła 
zarazem swoją ważną rolę 
w społecznym rozwoju. – 
Trudno wyobrazić sobie 
inną formę zarządzania gmi-
ną. Jej władze są dziś bliżej 
mieszkańców, co dla obu 
stron ma istotne znaczenie 
– wyjaśnia wójt Bestwiny 
Artur Beniowski, który już 
14 lat nieprzerwanie działa 
aktywnie w samorządzie. 
Daje to realny wpływ na 
ksz ta ł towanie  rozwoju 
gminy. – Nie ma takiej sy-
tuacji, jaką obserwujemy 
często w dużych miastach, 
że obywatele „odbijają się” 
od dziennika podawczego. 
Każdy może przyjść ze 
swoim problemem i zosta-
nie wysłuchany. Poza tym 
mieszkańcy mają prawo 
wybrać radnego, który jest 
takim ich bezpośrednim 
przedstawicielem w gminie, 
zwłaszcza przy dzisiejszych 
jednomandatowych okrę-
gach wyborczych – dodaje 
wójt Beniowski.

Mieszkańcy gminy Be-
stwina, w celu upamiętnie-
nia pierwszych wyborów 
samorządowych, dokładnie 
w dniu rocznicy spotkają się 
na wspólnym świętowaniu. 
W środę 27 maja o godz. 
18. w centralnej części Be-
stwiny rozpocznie się szereg 
ciekawych wydarzeń. Przed 
Urzędem Gminy będzie 
można obejrzeć wystawę do-
kumentującą zmiany, jakie 
na terenie gminy nastąpiły 
na przestrzeni minionego 
25-lecia. Jedna z ważniej-
szych inicjatyw tego dnia 
to posadzenie pamiątkowe-
go dębu przez osoby kolejno 
odpowiedzialne za gminę.

Główną część jubileuszu 
zaplanowano na pobliskim 
boisku LKS Bestwina. Jak 
informuje nas Alicja Gry-
gierzec z Urzędu Gminy 
Bestwina, boisko posłuży 
w tym szczególnym dniu 
jako mapa całej gminy, 
z zaznaczonymi czterema 
szkołami, funkcjonującymi 
w każdym z sołectw stano-
wiącymi tym samym punkty 
identyfikacyjne. Przewidzia-
no ponadto niespodzianki 
dla przybyłych na imprezę 
mieszkańców.(MA)

AKTUALNOŚCI

region w liCzbaCh

21 ton żywności

przekaże w tym roku Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Wilamowicach ponad 100 najbardziej potrzebującym 
rodzinom z terenu gminy. Wśród towaru, jaki otrzymają 
te osoby – łącznie ok. 350 – są mleko, makaron, wyroby 
mięsne, cukier, olej, warzywa w puszkach, sery. Łącznie 
każda osoba, uczestnicząca w programie, otrzyma w tym 
roku ok. 60 kg żywności. – To spora pomoc. Z naszej strony 
finansujemy transport ciężarówkami, które kilka razy w 
roku wyjeżdżają po towar – wyjaśnia burmistrz Wilamowic 
Marian Trela.
Udzielenie tej pomocy jest możliwe dzięki współpracy 
wilamowskiego Ośrodka ze Śląskim Bankiem Żywności 
w Chorzowie, wspieranym przez fundusze Unii 
Europejskiej. Program rozpoczął się w ub. roku, będzie 
realizowany do 2020 r. To kontynuacja programu z lat 
2005-2013, gdy do potrzebujących rodzin z terenu 
gminy Wilamowice trafiało ok. 37 ton żywności rocznie. 
Łącznie w tym czasie takim rodzinom przekazano 
żywność wartości ok. 1 mln zł. (Ł)

kaDry

bestwina świętuje  
25-leCie saMorząDnośCi

„proMyk” Ma 
Dyrektorkę
agnieszka seCh, miesz-
kanka Bystrej od 2009 r., zo-
stała dyrektorem Gminnego 

Ośrodka Kultury „Promyk” 
w Bystrej. Ośrodek ten bę-
dzie głównym inicjatorem 
kulturalnych działań w całej 
gminie Wilkowice. Konkurs, 
który wyłonił dyrektora nowo 
otwartego Gminnego Ośrod-
ka Kultury „Promyk”, cieszył 
się dużym zainteresowaniem. 
Z grona 18 kandydatów na 
to stanowisko aż siedmiu to 
mieszkańcy gminnych sołectw. 
– Zależy nam, aby nowy dy-
rektor jak najszybciej skoordy-
nował działania kulturalne we 
wszystkich sołectwach gminy 
Wilkowice i przedstawił nowe 
pomysły już na najbliższe ty-
godnie i miesiące – wyjaśnia 
wójt Wilkowic Mieczysław 
Rączka.

Agnieszka Sech to absol-
wentka Akademii Wychowa-
nia Fizycznego w Krakowie 
na Wydziale Turystyka i Re-
kreacja. Karierę zawodową 
rozpoczęła w Hotelu Victoria 
w Warszawie, następnie w ra-
mach transferu w sieci Accor 
wyjechała do Londynu. Tam 
pracowała w hotelach Novotel 
London West oraz Chiswick 
Moran Hotel. W 2008 r. ku-
piła dom w Bystrej i wróciła 
do Polski. W niedługim cza-
sie objęła stanowisko me-
nadżera Hotelu Nawigator 
w Szczawnicy. Angażowała 
się również w zarządzanie 
i kreowanie Pubu Bibelot 
w Bystrej. – Ośrodek „Pro-
myk” ma ogromny potencjał 

i do jego wykorzystania po-
staram się użyć całego moje-
go doświadczenia życiowego 
i zawodowego, jak również 
osobiste zainteresowanie 
kulturą i sztuką – mówi nam 
nowa dyrektorka.

Przypomnijmy, że gmi-
na Wilkowice dysponuje 
obecnie czterema obiektami 
przeznaczonymi dla kultury – 
Starą Szkołą w Wilkowicach, 
Meszniańskim Ośrodkiem 
Kultury „Nad Borami”, Izbą 
Regionalną „Stara Stolarnia” 
w Bystrej i właśnie „Promy-
kiem”, który pełną parą ruszy 
już w maju i będzie central-
nym punktem, spajającym 
kulturalne działania na tere-
nie gminy. (RED)
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Szczególne traktowanie obchodów 25-lecia samorządności w gminie Bestwina widać również na stronie 
internetowej gminy pod adresem www.bestwina.pl. Dokładnie na 100 dni przed 27 maja rozpoczęło się 
odliczanie do srebrnego jubileuszu. Na łamach witryny umieszczono specjalny baner z mapką gminy, 
stworzona została ponadto zakładka „25 Lat Samorządu Terytorialnego”, w której w formie ciekawostek 
przekazywane są informacje o najważniejszych wydarzeniach mijającego ćwierćwiecza w gminnych so-
łectwach. Dowiadujemy się m.in., że w tym okresie liczba mieszkańców gminy zwiększyła się o blisko 2 
tys. osób, 13 czerwca 1990 r. odbyła się pierwsza sesja Rady Gminy w Bestwinie, a niemal dokładnie cztery 
miesiące później poświęcono i oddano do użytku Dom Strażaka w Bestwinie.

poMoC  
Dla puChalskiCh

Polacy z Ukrainy, któ-
rzy po rozpoczęciu wojny 
osiedlili się w Kobiernicach 
w gminie Porąbka, uzyskują 
pomoc od władz samorządo-
wych i państwowych.

O rodzinie Puchalskich 
pisaliśmy w lutowym wyda-
niu „Gazety Beskidzkiej”. 
Pochodzą z Ługańska, gdzie 
Rosjanie już przed rokiem 
rozpoczęli wojnę. Aleksiej 
wraz z żoną, trójką małych 
córek i swoimi rodzicami 
trafił do Kobiernic w gmi-
nie Porąbka.

Przy  wsparc iu  władz 
samorządowych cały czas 
pomagają im mieszkańcy. 
Puchalscy mając Karty Pola-
ka, wystąpili o zezwolenie na 
pobyt stały, procedura oka-
zała się jednak długotrwała 
i kosztowna. – Na szczęście 
nie tylko my chcemy im po-
magać, także inne instytucje 
– mówi wójt Czesław Bułka.

Kazimierz Gałuszka, se-
kretarz gminy wyjaśnia, że 
zwrócili się do Wojewody 
Śląskiego z prośbą o przy-
spieszenie procedury i zwol-
nienie z opłat. W odpowiedzi 
otrzymali pismo, że Urząd, 
nie czekając na opłaty przy-
stąpił do procedury, sam też 
wystąpił do właściwej in-
stancji o zwolnienie z opłat. 
– Powoli się u nas aklima-
tyzują, przede wszystkim 
cieszą się, że są bezpieczni, 
a cała nasza społeczność 
niesie im pomoc. Aleksiej 
ma pomysł, chce otworzyć 
własną firmę rzemieślniczą 
– wyjaśnia Gałuszka. (Ł)

ślaDaMi naszyCh 
publikaCji 
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GOSPODARKA

za MiesiąC ruszy strefa
Wójt Gminy Jasienica Janusz Pierzyna zaprasza 1 czerwca o godz. 14. do Międzyrzecza Dolnego na uroczyste otwarcie  

Jasienickiej Niskoemisyjnej Strefy Ekonomicznej. Tego dnia odbędzie się pierwszy przetarg na jedną z 23 działek, przewidzianych dla inwestorów.

Jak zapowiada wójt Pierzyna 
na uroczystość zostaną zapro-
szeni przedsiębiorcy, władze, 
samorządowcy, przedstawiciele 
organizacji gospodarczych z ca-
łej Polski i partnerskich Czech, 
także osoby odpowiedzialne 
za współpracę gospodarczą 
w zagranicznych ambasadach 
w Polsce. Goście wezmą udział 
w uroczystości otwarcia Strefy 
oraz wmurowaniu aktu erek-
cyjnego.

– Dla naszej społeczno-
ści będzie to ważna uroczy-
stość, bo zakończy wieloletni 
okres, w którym wkładaliśmy 
ogromny wysiłek, aby w ogóle 
powstała. Ale też mamy świa-
domość, że to nie koniec. Żeby 
strefa przynosiła korzyści, 
musi zacząć na siebie praco-
wać – mówi wójt.

Na pomysł stworzenia stre-
fy ekonomicznej wójt Pierzy-
na wpadł w 2007 r. Wtedy 
gmina nie dysponowała nawet 
wystarczającymi gruntami. Na 
jej terenie była odpowiednia 
ziemia – 71 hektarów gruntów 
rolnych w Międzyrzeczu Dol-
nym, ale należała do Agencji 
Restrukturyzacji i Moderniza-
cji Rolnictwa. Ta zaś w pierw-
szej kolejności przeznaczyła 
ją jako rekompensatę za mie-
nie odebrane organizacjom 
kościelnym. Grunty, wyliczo-
ne po bardzo korzystnej cenie 
1,83 zł za mkw., otrzymali oj-
cowie cystersi z Krakowa. – 
Postanowiłem ich przekonać, 
że grunty te będą służyły roz-
wojowi lokalnej społeczności 

nie tylko naszej gminy, ale ca-
łego regionu. Gdy to usłyszeli 
zgodzili się odsprzedać je nam 
po cenie wyjściowej – wspo-
mina wójt Pierzyna. Ówcze-
sna Rada Gminy w Jasienicy 
zgodziła się na zakup, w ten 
sposób za 1,3 mln zł kupiono 
cały teren.

Przeszkód z przygotowa-
niem inwestycji pojawiało 
się więcej. Obszar objęty 
był ochroną ptaków Natura 
2000, trzeba było wykazać, 
że powstanie w tym miejscu 
ośrodka przemysłu nie zagro-
zi migracji i osiedlaniu się 
ptaków w zagajnikach, zlo-

kalizowanych wokół strefy. 
W ten sposób władze gminy 
uzyskały zezwolenie, nie-
zbędne do uchwalenia nowe-
go planu zagospodarowania 
przestrzennego, który zmie-
niły, jednocześnie uzyskując 
zgodę na przekwalifikowa-
nie gruntów z rolniczych na 
przemysłowe. Gdy w Regio-
nalnym Programie Operacyj-
nym pojawiły się fundusze 
na przygotowanie terenów 
przemysłowych, w ciągu 
dwóch miesięcy udało się 
skompletować wszystkie nie-
zbędne dokumenty, łącznie 
z pozwoleniem na budowę. 

Dzięki temu Gmina Jasienica 
rozpoczęła inwestycję o war-
tości 22 mln zł, dofinansowa-
ną środkami unijnymi.

Dziś trwają ostatnie prace 
wykończeniowe, a za miesiąc 
Jasienicka Niskoemisyjna Stre-
fa Ekonomiczna rozpocznie 
swoją działalność. Będzie mia-
ła do zaoferowania 23 działki 
o różnej powierzchni. Wójt 
Pierzyna wylicza korzyści 
z inwestowania w Jasienickiej 
Niskoemisyjnej Strefie Ekono-
micznej. Strefa położona jest 
przy trasie Katowice-Cieszyn, 
tuż obok Bielska-Białej, a teren 
inwestycyjny zlokalizowany 

został w znacznej odległości 
od zabudowy mieszkaniowej. 
Wokół strefy istnieje rozwinię-
ta sieć drogowa, przedsiębior-
cy mają na miejscu możliwość 
korzystania z sieci gazowej, 
kanalizacji sanitarnej oraz 
z sieci energetycznej o dużej 
mocy. Teren został uzbrojony 
również w kanalizację desz-
czową, sieć wodociągową, 
zbudowane zostały drogi wraz 
z chodnikami i oświetleniem 
ledowym. Strefa znajduje się 
w zasięgu sieci wszystkich 
operatorów telefonii komórko-
wej z dostępem do Internetu. 
Są tu też zbiorniki retencyj-

ne oraz podziemny zbiornik 
przeciwpożarowy. Działki 
będą zbywane inwestorom na 
drodze przetargów, cena za 1 
mkw. wynosi 106 zł netto.

To pierwsza w Polsce strefa 
ekonomiczna, która w domi-
nującym stopniu nakierowana 
została na ochronę środowiska. 
Znaczna część energii, wyko-
rzystywanej przez przedsię-
biorstwa działające w strefie, 
pochodzić będzie ze źródeł 
odnawialnych, przede wszyst-
kim z baterii fotowoltaicznych. 
Dzięki zastosowaniu takich 
rozwiązań, znacząco zostanie 
ograniczona emisja zanie-
czyszczeń.

Jak wyjaśnia wójt Pierzyna, 
nowe firmy ze swoimi duży-
mi inwestycjami oznaczają dla 
Gminy Jasienica wpływy z po-
datków, a przede wszystkim 
miejsca pracy dla mieszkań-
ców. – Liczymy, że w ciągu 
dwóch, trzech pierwszych lat, 
powstanie ok. 500 nowych 
stanowisk. To nie będzie praca 
tylko dla mieszkańców gminy 
Jasienica, ale także sąsiednich 
miejscowości, sołectw gminy 
Czechowice-Dziedzic i Biel-
ska-Białej. A pewnie i dalszych 
rejonów, bo strefa znajduje 
się w pobliżu głównych dróg 
w regionie, toteż dojazd do niej 
jest stosunkowo łatwy. Zyska 
cały powiat, tym bardziej, że 
część pieniędzy z podatków od 
firm, działających w jasienic-
kiej strefie, trafi także do kasy 
Powiatu Bielskiego – mówi 
wójt. (ŁU)

Na terenie Strefy trwają ostatnie prace wykończeniowe  –  wyjaśnia wójt Janusz Pierzyna (z lewej). 
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wilkowiCka strefa w rozwoju
Na terenie gminy Wilkowice 
od kilku lat z powodzeniem 
funkcjonuje strefa przemy-
słowa. W planach jest jej 
dalszy rozwój, co wiąże się 
ściśle z przeznaczeniem ko-
lejnych gruntów pod dzia-
łalność biznesową. – Nasze 
dotychczasowe możliwości 
wykorzystaliśmy w sposób 
maksymalny, ale myślimy 
o tym, by strefę rozszerzyć 
– potwierdza Mieczysław 
Rączka, wójt gminy Wilko-
wice.

Powstaniu przed kilku laty 
strefy przemysłowej w gminie 
Wilkowice przyświecał nad-
rzędny cel wsparcia lokalnego 
biznesu. – Gdy byłem radnym, 
wspólnie z Bartoszem Olmą, 

obecnym przewodniczącym 
Rady Gminy, zabiegaliśmy 
o to, by przekształcić nieużytki 
w specjalną strefę biznesową, 
z której skorzystaliby przedsię-
biorcy z naszej gminy. Często 
znajdywali się oni w takiej sy-
tuacji, że ich biznes rozrastał 
się i brakowało odpowiedniego 
miejsca do prowadzenia dal-
szej działalności. Nie chcie-
liśmy dopuścić do tego, aby 
lokalne firmy wyprowadzały 
się z Wilkowic – wyjaśnia wójt 
Mieczysław Rączka.

Samorząd gminy pozyskał 
fundusze na zakup gruntów 
pod strefę ekonomiczną. Jed-
nak warunkiem koniecznym, 
by takie miejsce miało sens, 
było zapewnienie odpowied-

niej infrastruktury drogowej. 
Dzięki unijnemu wsparciu za 
łączną kwotę ponad 6 mln zł 
powstał ponad dwukilometro-
wy odcinek drogi Eugeniusza 
Kwiatkowskiego, przebiegają-
cej przez strefę ekonomiczną 
w Wilkowicach.

Stopniowo strefa zaczęła 
wypełniać się nowymi firma-
mi, które lokowały tu swoją 
działalność, bądź też stawały 
się właścicielami gruntów. 
Obecnie w gminie Wilkowice 
funkcjonują takie firmy, jak 
Lenko, Prosperplast, Adamus, 
Eko-Wtór, Sil-Trade, Pol-Lab, 
Bulten, Kera-Ceramika, Euro-
wind, Tech System, czy Mika.

Gmina czyni już starania, 
by obszar strefy przemysło-

wej powiększyć. – Nasze 
dotychczasowe możliwości 
wykorzystaliśmy w sposób 
maksymalny, ale myślimy 
o tym, by strefę rozszerzyć. 
Rozmawiamy z mieszkańca-
mi i przekonujemy ich, aby 
sprzedawali swoje prywatne 
grunty, funkcjonujące jako 
samodzielne działki. Tak na-
prawdę w większym kom-
pleksie nabierają one dopiero 
wartości. Powiększenie strefy 
wymaga oczywiście zmian 
w planie zagospodarowania 
przestrzennego gminy – mówi 
„Gazecie Beskidzkiej” wójt 
gminy Wilkowice, wskazując 
zarazem na profity płynące 
z działalności strefy przemy-
słowej. – Otworzyła ona nowe 

perspektywy finansowe dla 
gminy. Szacujemy poza tym, 
że strefa zapewni łącznie ok. 
2 tysięcy miejsc pracy, co 
więcej, z perspektywą jej dal-
szego rozwoju. Zmniejszenie 
bezrobocia wśród mieszkań-

ców naszej gminy jest zatem 
oczywiste. Okolice strefy stały 
się ponadto takim przyjaznym, 
spokojnym miejscem, chętnie 
wykorzystywanym do space-
rów w wolnym czasie – kończy 
wójt Rączka. (MAN)

W ostatnich latach liczne grono firm pojawiło się na terenie strefy prze-
mysłowej w Wilkowicach. Swoją halę produkcyjną ma tu m.in. Lenko S.A.
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hala po konsultaCjaCh
Stałe konsultacje z mieszkańcami to sposób wójta Jaworza Radosława Ostałkiewicza na uzyskanie bezpośredniej informacji o potrzebach jaworzan. Wśród wielu 

istotnych przedsięwzięć jako jedno z podstawowych jawi się budowa nowoczesnej hali sportowej.

W tej sprawie wójt Rado-
sław Ostałkiewicz przepro-
wadził pierwsze konsultacje, 
do których zaproszona została 
m.in. młodzież z terenu gminy. 
– Głos młodych ludzi bardzo 
się dla mnie liczy, bo przecież 
to przede wszystkim oni będą 
korzystać w przyszłości z no-
wego obiektu sportowego – 
wyjaśnia wójt Jaworza.

Na przestrzeni ostatnich 
lat baza rekreacyjno-sporto-
wa w Jaworzu uległa znacznej 
poprawie. Wciąż jednak pil-
ną potrzebą jest budowa hali 
sportowej z prawdziwego zda-
rzenia, której powstanie wójt 
Ostałkiewicz zapowiedział na 
bieżącą kadencję. Jaworze to 
bowiem jedna z nielicznych 
w powiecie bielskim gmin, 
która takiego nowoczesnego 
obiektu jeszcze nie posiada. 
Sale funkcjonują w Gimna-
zjum oraz Szkole Podsta-
wowej nr 1, ale zwłaszcza 
ta pierwsza nie jest w pełni 
wystarczająca nawet na prze-
prowadzanie gimnazjalnych 
zajęć wychowania fizycznego. 

Stąd pomysł, by halę sporto-
wą nie tylko wybudować, 
ale i odpowiednio wyposa-
żyć. – Myślimy o pełnowy-
miarowej hali z niezbędnym 
zapleczem, odpowiednią 
akustyką, widownią na oko-

ło 400 osób, z możliwością 
wydzielenia trzech sektorów 
na poczet szkolnych zajęć 
sportowych. Nowoczesny 
obiekt ma umożliwić rozgry-
wanie w nim meczów rów-
nież rangi międzynarodowej 

– mówi „Gazecie Beskidzkiej” 
wójt Ostałkiewicz.

Planowana budowa hali 
sportowej obok Gimnazjum 
i Muzeum Fauny i Flory, jest 
konsultowana z mieszkańca-
mi, głównie młodego poko-

lenia. Wójt spotkał się już 
z przedstawicielami samo-
rządów klasowych, Młodzie-
żową Radą Gminy, ale także  
nauczycielami wychowania 
fizycznego. – Przedstawili-
śmy naszą wstępną koncepcję 
wraz z różnymi przykładami 
hal sportowych, jakie w ostat-
nim czasie powstały niedale-
ko gminy Jaworze. Młodzież 
poprosiliśmy o przedyskuto-
wanie tematu w swoich kla-
sach i domach. Początkiem 
maja powinniśmy otrzymać 
wstępne uwagi od naszych 
mieszkańców, jak oni wi-
dzieliby swoją wymarzoną 
halę sportową – tłumaczy 
wójt Jaworza.

W kolejnych etapach po-
przedzających powstanie 
obiektu w Jaworzu, wójt 
zaplanował obejrzenie kilku 
hal sportowych oddanych 
do użytku w ostatnim cza-
sie na terenie wojewódz-
twa śląskiego, rozmowy ze 
specjalistami oraz dyskusję 
w temacie koncepcji budo-
wy na forum jaworzańskiej 

komisji gospodarki i infra-
struktury.

Jak zapewnia wójt Rado-
sław Ostałkiewicz, nowa hala 
służyć będzie w pierwszej 
kolejności mieszkańcom. – 
Hala ma być obiektem ogól-
nodostępnym dla naszych 
mieszkańców w każdym dniu 
tygodnia, przy czym na pewno 
nie zostanie ona zdominowana 
przez kluby sportowe – pod-
kreśla wójt.

T e r m i n y  d o t y c z ą -
c e  b u d o w y  w i ą ż ą  s i ę 
z możliwościami w zakresie 
dofinansowania inwestycji. 
Do końca roku powstanie 
projekt hali, Gmina wystą-
pi również o pozwolenie na 
budowę i zgłosi zadanie do 
realizacji w Ministerstwie 
Sportu i Turystyki. Wykona-
nie inwestycji zająć powinno 
około 24 miesiące. Finaliza-
cję wyznaczono więc naj-
później na rok 2018. Obiekt 
będzie wówczas częścią 
nowoczesnego kompleksu, 
składającego się także z Gim-
nazjum i Muzeum. (MAN)

Wójt Radosław Ostałkiewicz chętnie spotyka się z mieszkańcami Jaworza, wsłuchując się w opinie także młodych 
jaworzan.

Działka Dla kóz  
Do wykorzystania

Wiele wskazuje na to, że Gmina Kozy wkrótce wejdzie w posiadanie działki 

z odwiertem geotermalnym, na której w przyszłości powstanie kompleks 

rekreacyjny i sportowy. – Chcę sprzedać działkę Gminie Kozy, bo władze mają 

ciekawe pomysły na jej zagospodarowanie z korzyścią dla całej społeczności 

regionu – wyjaśnia I wicewojewoda śląski Mirosław Szemla.

Wicewojewoda wyjaśnia, 
że sprawę działki pamięta 
jeszcze z czasów, gdy był wi-
cestarostą bielskim. Już wtedy 
oficjalnie prosił władze woje-
wództwa o przekazanie dział-
ki samorządowi Kóz, który ma 
pomysł na zagospodarowanie 
terenu. Chodzi o działkę na 
terenie Kóz o pow. 9,3 tys. 
mkw., na której w 1997 r. 
został wykonany odwiert. 
Działka przed laty należała 
do kopalni Silesia, która li-
czyła, że w tym miejscu bę-
dzie mogła wtłaczać wody, 
gromadzące się przy wydo-
byciu węgla. Potem kopalnia 
popadła w długi, za które 
Skarb Państwa przejął m.in. 
tę działkę w Kozach. Otwór 

ma 1,5 km głębokości, ale już 
140 m pod ziemią gromadzą 
się wody geotermalne, solanka 
chlorkowo-sodowo-wapien-
na o temperaturze 38 st. C, 
którą w przyszłości będzie 
można wykorzystać np. jako 
wody lecznicze.

Od lat działka nie jest wy-
korzystana, porastają ją trawy 
i krzewy. Tymczasem samo-
rząd Kóz chętnie by ją od-
kupił. – Władze gminy Kozy 
mają pomysł, aby wykorzy-
stać teren i wody geotermalne, 
po to, by zbudować tu ośro-
dek rekreacyjny z niezbędnym 
zapleczem komunikacyjnym 
i gospodarczym. Mając w po-
siadaniu ten teren, Kozy będą 
mogły ubiegać się o pieniądze 

z funduszy europejskich – wy-
jaśnia wicewojewoda.

Dodaje, że sprawa zmierza 
do pozytywnego załatwienia. 
Rada Gminy w Kozach na za-
kup działki jeszcze jesienią 
wyznaczyła 80 tys. zł net-
to. Choć więc szacunkowa 
wartość działki jest więk-
sza, przepisy pozwalają na 
przekazanie gruntów Skarbu 
Państwa samorządom na cele 
społecznie użyteczne. – Wła-
dze Kóz mają dobry pomysł 
na zagospodarowanie, przy-
sporzy on nowych miejsc pra-
cy i przyczyni się do rozwoju 
gminy oraz całego regionu. 
Dlatego warto go poprzeć – 
dodaje wicewojewoda Szem-
la. (ŁU)
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puChar świata  
w beskiDaCh

Kibice skoków narciarskich w Beskidach już 
w najbliższym sezonie będą mogli doświadczyć 
emocji zmagań w Pucharze Świata i to aż dwu-
krotnie. Potwierdziły się informacje, że prócz 
Wisły i Zakopanego, najlepsi skoczkowie za-
witają po raz pierwszy w historii do Szczyrku.

Międzynarodowa Federacja Narciarska 
zatwierdziła kalendarz zawodów w skokach 
narciarskich w sezonie 2015/2016. Zimowa 
odsłona Pucharu Świata w naszym kraju 
rozpocznie się konkursem w Szczyrku. Na 
skoczni K-95 Centralnego Ośrodka Spor-
tu – Ośrodka Przygotowań Olimpijskich 
w Szczyrku rywalizację wyznaczono na środę 
20 stycznia 2016 roku. 

Będzie to premierowa impreza takiej rangi na 
terenie kompleksu skoczni Skalite. Następnego 
dnia indywidualne zawody przeniosą się do Wi-
sły, gdzie najlepsi skoczkowie powalczą w wie-
czornej scenerii. Wreszcie wprost z Beskidów 
zawodnicy udadzą się do stolicy polskich Tatr 
na drużynowy i indywidualny konkurs w Zako-
panem (23-24 stycznia 2016 r.).

Dodać należy, że to niejedyne emocje, jakich 
w naszym regionie doświadczą kibice skoków 
narciarskich podczas najbliższego sezonu. Na 
przełomie lipca i sierpnia bieżącego roku wy-
znaczono dwa terminy Letniej FIS Grand Prix 
w Wiśle. W ramach Pucharu Kontynentalnego 
skoczkowie zaprezentują się na obiekcie im. 
Adama Małysza w dniach 8-9 września. Z kolei 
w Szczyrku przeprowadzone zostaną latem za-
wody FIS Cup kobiet i mężczyzn (29-30 sierpnia 
2015 r.). (RED)

jubileusz  
„traDyCji”  
ze starej wsi

W sobotę 18 kwietnia Zespół Pie-
śni i Tańca „Tradycja” ze Starej Wsi 
świętował jubileusz 15-lecia istnienia.

Podczas jubileuszowej gali gratu-
lacje, kwiaty i upominki dla człon-
ków zespołu wręczyli m.in. starosta 
bielski Andrzej Płonka, burmistrz 
Wilamowic Marian Trela, radna sej-
miku województwa śląskiego i jedno-
cześnie prezes zarządu Rejonowego 
Związku Rolników, Kółek i Organi-
zacji Rolniczych Danuta Kożusznik, 
przedstawiciele instytucji i organi-
zacji społeczno-kulturalnych oraz 
delegacje zespołów regionalnych, 
działających na terenie gminy Wi-
lamowice. 

Goście, podkreślając dorobek ar-
tystyczny oraz sukcesy, serdecznie 
dziękowali członkom zespołu za pod-
trzymywanie tradycji ludowych, spo-
łeczne zaangażowanie w zachowaniu 
dziedzictwa kulturowego naszej wsi 
i regionu. Do życzeń dołączył zespół 
„Porębianie” z Poręby Wielkiej, który 
gościnnie wystąpił na tej uroczysto-
ści, śpiewając utwory ziemi krakow-
skiej. Z kolei jubilaci zaprezentowali 
własną wersję bajki „Czerwony 
Kapturek”, w której pokazali swoje 
zdolności zarówno wokalne, jak i ta-
neczne oraz teatralne. (RN)
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egzotyka w akwariaCh
Małe rybki o wielobarwnych ogonach i płetwach, także niezwykle zadziorne bojowniki można było oglądać w ostatni weekend kwietnia w Jaworzu.

Do jaworzańskiego Muzeum 
Fauny i Flory Morskiej i Śród-
lądowej zawitała wystawa, 
związana z przeprowadzony-
mi wcześniej Mistrzostwami 
Europy Hodowców Gupika. 
Na wystawie dominowały dwa 
rodzaje rybek: gupiki o wielo-
barwnych płetwach i ogonach 
oraz bojowniki syjamskie.

Te ostatnie to również nie-
zbyt wielkie rybki, niezwykle 
jednak agresywne w stosunku 
do swoich rywali. W jednym 
akwarium może być tylko jeden 
samiec. Łatwo go rozpoznać 
po nieproporcjonalnie wielkim 
ogonie i płetwach. Gdy tylko 
zobaczy rywala – lub choćby 
swoje odbicie w tafli szyby 
akwarium – przyjmuje bojo-
wą postawę, rozkłada płetwy 
i ogon i zaczyna atakować.

Rybek i stworzeń akwa-
riowych było w Jaworzu 
znacznie więcej, można było 
zobaczyć m.in. kawałek rafy 

koralowej. Szczególnymi 
względami młodej publiczno-
ści, która licznie odwiedziła 
Pokaz Gupików i Bojowni-

ków Syjamskich, cieszyły się 
niebieskie raki luizjańskie 
i aksolotl meksykański. To 
twór z płetwami, łapkami i ze-

wnętrznymi skrzelami, który 
z dużą ciekawością zbliżał się 
do szyby, ilekroć dostrzegł 
tam ludzką twarz.

Ulubieńcem był jednak ka-
meleon, który bez większych 
oporów wchodził na wycią-
gnięte w jego stronę ręce. (ŁU)
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◆ Gminny ośrodek Pomocy społecznej, ul. szkolna 1, tel. 33 8 175 827.

ronDa zostaną nazwane
Dwa z trzech rond na terenie Kóz nie zostały do tej pory nazwane. Stanie się to jednak jeszcze w tym 

roku, w dodatku przy udziale samych mieszkańców Kóz.

Tylko jedno z koziańskich 
rond zyskało nazwę na prze-
strzeni ostatnich lat. W czerw-
cu 2007 r. Rada Gminy podjęła 
decyzję, iż na zbiegu ulic Prze-
czniej i Jana III Sobieskiego 
funkcjonować będzie oficjal-
nie Rondo im. kapitana Alek-
sandra Kunickiego. Właśnie 
taka nazwa nie jest przypad-
kowa. Aleksander Kunicki to 
postać z Kozami przez wiele 
lat związana. Napisał książ-
kę „Cichy front”, dotyczącą 
działań wojennych, w których 
uczestniczył. Mieszkał tu już 
zresztą przed wojną, zmarł 
w latach 60. minionego wieku 
i został pochowany na cmen-
tarzu parafialnym w Kozach.  
Życiorys kapitana Kunickiego 
mieszkańcy poznali w dużej 
mierze dzięki nazwaniu ronda 
jego imieniem.

W Kozach zlokalizowa-
ne są jeszcze dwa miejsca 
z ruchem okrężnym. Jedno 
na drodze krajowej DK-52 na 
skrzyżowaniu ulic Beskidzkiej, 
Bielskiej, Krakowskiej i Ko-
ścielnej, drugie łączy ulicę 

Jana III Sobieskiego z Nad-
brzeżną. Oba ronda, z inicja-
tywy samorządu gminy Kozy, 
przestaną być w najbliższym 
czasie bezimiennymi. – Na 
początku poprzedniej kaden-
cji przeprowadziliśmy sondaż, 
w którym pojawiło się kilka 
propozycji nazewnictwa ronda 
w centrum naszej miejscowo-
ści. Teraz wracamy do pomy-

słu społecznych konsultacji 
z mieszkańcami, którzy sami 
mogą zaproponować nazwę – 
wyjaśnia Krzysztof Fiałkow-
ski, wójt gminy Kozy.

Propozycje nazw koziań-
skich rond składać można do 
29 maja za pomocą specjalnie 
przygotowanego formularza. 
Pobrać można go ze strony 
internetowej – www.kozy.pl 

(zakładka Konsultacje społecz-
ne) lub www.bip.kozy.pl (za-
kładka Ogłoszenia). Formularz 
dostępny jest także w formie 
papierowej w Urzędzie Gmi-
ny w Kozach. Zaproponowane 
nazwy przedstawione zostaną 
Radzie Gminy Kozy, która 
jeszcze w tym roku podejmie 
ostateczną uchwałę o nadaniu 
imienia rondom. (MAN)

tsa na DniaCh kóz
Na pierwszy weekend czerwca zaplanowano tegoroczne 

obchody Dni Kóz. Atrakcji na placu targowym przy ulicy 
Szkolnej dla wszystkich mieszkańców będzie i tym razem 
pod dostatkiem, tak w ramach głównych wydarzeń, jak i im-
prez towarzyszących.

Z miesięcznym wyprzedzeniem prezentujemy  
plan tegorocznych Dni Kóz:

6 CzERWCA 2015 R., SOBOTA

13.30 – Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych w ramach Xii Międzynaro-
dowego Festiwalu Orkiestr Dętych – złota Trąbka (Blach Kapela 
przy GOK Jasienica, Niezależny zespół Miłośników Muzyki Kozy, 
Orkiestra Dęta OSP Mazańcowice, Młodzieżowa Orkiestra Dęta 
MDK Czechowice-Dziedzice, Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Kóz)

16.30 – występ przedszkolaków „Akademia Malucha”
17.00 – koncert zespołu Pieśni i Tańca „Kozianie” (w przerwie około 

17.30 wystąpi Kacper Osierda na akordeonie)
18.30 – Xii Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych – złota Trąbka 

(koncert galowy, ogłoszenie werdyktu, występ laureata)
20.00 – koncert zespołu Upheaval
21.00 – gwiazda wieczoru – TSA
22.30 – DJ Paweł zaprasza w lata 80. (dyskoteka w plenerze)
24.00 – zakończenie

7 CzERWCA 2015 R., NiEDziELA

11.30 – koncert orkiestry dętej Spielmannszug Komptendorf e.V.  
z Niemiec

12.00 – Koziański Rodzinny Konkurs Samochodowy
13.30 – przedszkolaki w barwach muzyki – prezentacja Przedszkola 

Publicznego
15.00 – słonecznie-tanecznie – pokazy taneczne grup Powiatowego 

Ogniska Pracy Pozaszkolnej ART. oraz Domu Kultury w Kozach 
(„Szase”, „Koziczki”)

15.30 – dyktando gminne
16.00 – Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gminy Dolni Chiflik z Bułgarii
16.30 – dwójkowa kuźnia talentów – Szkoła Podstawowa nr 2
16.50 – pokazy taneczne Centrum Sportowo-Widowiskowego
17.15 – Koziański Rodzinny Konkurs Samochodowy  

(ogłoszenie wyników)
17.30 – energia i rytm – koncert zespołów „Bez znieczulenia” (Pop-

-rock) oraz „Holy Pets” (Rock)
18.00 – zabawa taneczna z zespołem Dravox (w przerwie około 19.00 

ogłoszenie wyników dyktanda gminnego)
 24.00 – zakończenie

iMPREzy TOWARzySząCE

27 maja, 18.00  – salon przeszłości  
(Pałac Czeczów, sala koncertowa)

2 czerwca  – Szkolne Obchody Dni Kóz (SP nr 2)
2 czerwca, 18.00  – wernisaż wystawy malarstwa  

Ottona Boehna (Galeria w Pałacu)
6-7 czerwca  – kwesta w ramach akcji „Pola Nadziei”,  

zbiórka pieniędzy na Hospicjum  
w Bielsku-Białej

7 czerwca, g.10.00-18.00 – Pałac Czeczów (zwiedzanie izby  
Historycznej, wystawa malarstwa Ottona 
Boehna, wystawa modelarstwa kolejowe-
go „Koleją przez Kozy”)

7 czerwca, 10.00-12.25 – koncerty plenerowe w ramach  
Xii Międzynarodowego Festiwalu  
Orkiestr Dętych – złota Trąbka

7 czerwca, 12.00-18.00 – spacery z przewodnikiem w parku  
przy Pałacu Czeczów

7 czerwca, g, 14.00-18.00 – pokazy modelarskie, koziańskie 
rękodzieło, gry i zabawy z Kolnetem, 
wystawa samochodów, prezentacja 
dawnych rzemiosł

13 czerwca, 9.00-13.00 – piknik ze Szkołą Podstawową nr 1 (SP nr 1)
13 czerwca, 8.30-14.30 – turniej siatkarski „trójek” kobiet i mężczyzn 

(hala CS-W)
14 czerwca, od 12.00 – zawody pływackie (basen CS-W)

z kijaMi po własnyCh szlakaCh
Mieszkańcy Kóz aktywnie 
i przyjemnie mogą spędzać 
czas we własnej okolicy. Co-
raz większą popularność zy-
skuje tu ruch nordic walking. 
Toteż gmina czyni starania, 
by w okolicach Hrobaczej 
Łąki powstały specjalne 
szlaki do uprawiania tak 
powszechnego „chodzenia 
z kijami”.

Od kilku lat na terenie Kóz 
daje się zauważyć wzmożoną 
aktywność miłośników nordic 
walking. W 2010 r. odbył się tu 
pierwszy koziański Rajd Nordic 
Walking, który zgromadził oko-
ło 200 osób zainteresowanych 
takim sposobem spędzania 
wolnego czasu. Nic dziwnego, 
że inicjatywa kontynuowa-
na jest co roku. Tegoroczny 
rajd, z finałem na Hrobaczej 
Łące, zaplanowano na sobotę 
27 czerwca. – Każdego roku 
przekonujemy się, że to przed-
sięwzięcie znajduje szerokie 
grono odbiorców wśród naszej 
społeczności. Bez względu na 
pogodę wielu mieszkańców 
chętnie decyduje się na wyjście 

z kijami – podkreśla Bożena 
Sadlik, przewodnicząca Rady 
Gminy Kozy, jednocześnie ini-
cjatorka popularyzacji nordic 
walking w Kozach.

Nie bez znaczenia dla 
rozwoju tej formy fizycznej 
aktywności jest posiadanie 
na terenie gminy odpowied-
nich warunków na potrzeby 
nordic walkingu. Wyjątkowo 
przyjaznym obszarem są tra-
sy masywu Hrobaczej Łąki, 
które w niedługim czasie 
mają oficjalnie stać się szla-
kami nordic walking. W tej 
kwestii rozpoczęły się już 
rozmowy z Nadleśnictwem 

w Bielsku-Białej, złożona 
została stosowna dokumenta-
cja. – Czekamy na uzyskanie 
zgody, by wytyczyć trzy szla-
ki w lasach przylegających do 
gminy Kozy. Mamy już opra-
cowany regulamin korzystania 
ze ścieżek, podpisaną umowę 
pomiędzy wójtem a nadle-
śnictwem, przygotowane zo-
stały również mapy i tablice 
informacyjne. Pozostało nam 
jeszcze namalowanie znaków 
w terenie oraz zamontowanie 
tablic – dodaje Sadlik.

Szlaki, o których mowa, 
mają zostać uruchomione 
w Kozach jesienią bieżącego 

roku. – Liczymy, że pozwoli 
to zwrócić uwagę na walory 
turystyczno-krajobrazowe 
naszej miejscowości, a jed-
nocześnie zadbamy o zdro-
wie i kondycję fizyczną wielu 
kozian – tłumaczy Krzysztof 
Fiałkowski, wójt gminy Kozy, 
który również uczestniczy 
w dorocznym rajdzie.

Warto dodać, że nordic 
walking w formule rajdu był 
także integralną częścią reali-
zowanego w Kozach na prze-
strzeni pierwszych miesięcy 
tego roku projektu „Aktywny 
Senior – organizacja tema-
tycznych szkoleń, warsztatów, 
seminariów i rajdu edukacyj-
nego na obszarze LGD Ziemia 
Bielska”. Seniorzy wybrali się 
końcem marca na górę Żar. 
W Kozach zawiązała się po-
nadto grupa miłośniczek cho-
dzenia z kijami, która spotyka 
się w piątki o godzinie 16 na 
stadionie LKS Orzeł Kozy 
i pod okiem instruktora z wiel-
kim zapałem trenują tę popu-
larną w beskidzkim regionie 
dyscyplinę. (RAF)

Jednym z rond w Kozach, które czeka na swoją nazwę, jest to, zlokalizowane w centralnej części miejscowości.

Fo
to

: M
ar

cin
 n

ik
iel

 
 
 
 
 
 
Specjalnie 
przygotowane 
mapki 
wytyczają 
trasy do nordic 
walkingu  
w Kozach.

GMINA KOZY
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przeCiwpowoDziowa  
Młynówka

W czerwcu zakończą się prace nad umacnianiem i uszczelnianiem brzegów Młynówki Czanieckiej 

w gminie Porąbka. – Dzięki temu, mimo większego spiętrzenia wody, zagrożenie powodziowe z jej 

strony znacznie zmaleje – mówi wójt Porąbki Czesław Bułka.

Młynówka to wielokilometrowy ka-
nał, jaki dawno temu połączył Sołę w re-
jonie Zbiornika Czanieckiego ze stawami 
na wschód od Oświęcimia. Jak mówią 
mieszkańcy, budowali go jeszcze jeńcy 
tatarscy. Dostarczał on wodę do powsta-
łych wtedy stawów hodowlanych, przy 
okazji także napędzał młyny, później za-
mienione na niewielkie elektrownie wod-
ne. Jej szlak przecina inne cieki wodne, 
m.in. płynącą przez Czaniec Domaczkę, 
co rzadko spotykane przepływa nad nią 
po betonowym akwedukcie. W więk-
szości jednak jej nurcie kanał tak wtopił 
się w otaczające go łąki i zagajniki, że 
właściwie jedynie po jego nienaturalnie 
prostym biegu można przypuszczać, że 
został wykonany ręką człowieka.

– Młynówka w praktyce nie ma wła-
ściciela, a z każdym rokiem stwarza coraz 
większe zagrożenie przeciwpowodziowe. 
Uznaliśmy, że powinniśmy zadbać o jej 
modernizację – wyjaśnia wójt Bułka. Ka-
nał w wielu miejscach przecieka przez 
wały, a jego brzegi zostały poważnie 
nadgryzione zębem czasu. Z wody z Mły-
nówki Czanieckiej korzysta elektrownia, 
która chętnie spiętrzałaby ją w większym 
stopniu, co w tej chwili jednak powodu-
je przecieki.

Jak wyjaśnia Kazimierz Gałuszka, 
sekretarz gminy Porąbka, moderniza-

cja brzegów Młynówki Czanieckiej 
rozwiąże te problemy, radykalnie 
zmniejszając płynące ze strony kanału 
zagrożenie przeciwpowodziowe. Mły-
nówka na terenie gminy Porąbka ma 
długość ok. 4 km, remontowi zostanie 
poddany ok. kilometrowy odcinek, 
w miejscu, w którym powodziowe 
wylanie najbardziej zagraża osiedlu 
w Czańcu. Prace obejmą umocnienie 
brzegów i ich uszczelnienie, a w nie-
których miejscach również ich pod-
wyższenie. W czasie remontu zostanie 

użyta faszyna, co pozwoli zachować jej 
„naturalny” charakter, dzisiaj pozwala-
jący uznać ją za element środowiska.

Pierwsze prace już się rozpoczęły, 
roboty mają zakończyć się do poło-
wy czerwca. Projekt spółki wodnej, 
w skład której weszła Gmina Porąbka, 
uzyskał wsparcie 702 tys. zł z Europej-
skiego Funduszu Rybackiego, kwota 
została przekazana przez Lokalną Gru-
pę Rybacką „Dolina Soły i Wieprzów-
ki”. To stanowi 75 proc. wszystkich 
kosztów. (ŁU)

GMINA PORĄBKA
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przeDszkola bęDą większe
Wszystkie zgłoszone pięciolatki od 
nowego roku szkolnego będą miały 
miejsce w przedszkolach, prawdo-
podobnie uda się zapewnić miejsca 
również wszystkim czterolatkom. 
A dzięki nowym inwestycjom za dwa 
lata miejsc nie zabraknie nawet dla 
dzieci 2,5-letnich.

– Już w nadchodzącym roku dzieci 
w wieku 2,5 oraz 3 lat zostałyby przyjęte 
do przedszkoli. Nowa oferta naszych pla-
cówek okazała się jednak tak atrakcyjna, 
że gremialnie swoje pociechy zgłosiły 
rodzice czterolatków. Jest ich znacznie 
więcej, niż do tej pory. Uznaliśmy, że 
to właśnie dzieci w tym wieku powinny 
mieć pierwszeństwo w przyjęciach, tym 
samym zabrakło miejsc dla młodszych 
– wyjaśnia Cecylia Koniorczyk, kierow-
niczka Gminnego Zespołu Obsługi Szkół 
i Przedszkoli w Porąbce.

Po zakończeniu zgłoszeń okazało się, 
że dla wszystkich pięciolatków wystar-
czy miejsc w przedszkolach, wybranych 
przez rodziców. Co do czterolatków, 
dwójka maluchów zamiast do przed-
szkola w Bujakowie, będzie chodzić do 
placówki w Kobiernicach. Łącznie dla 
przedszkolaków w czterech placówkach 
w gminie Porąbka przygotowanych zo-

stało blisko 500 miejsc. Jak jednak mówi 
Koniorczyk, zapotrzebowanie jest znacz-
nie większe, także wśród rodziców dzieci 
2,5 oraz 3-letnich.

– Zapewnienie miejsc w przedszko-
lach wszystkim dzieciom, także tym 
najmłodszym, to jedno z najważniej-
szych zadań w najbliższym okresie. Do 

2017 r. wszystkie dzieci powinny zo-
stać objęte wychowaniem przedszkol-
nym – mówi wójt Porąbki Czesław 
Bułka. Dlatego trwają przygotowania 
do rozbudowy placówki w Czańcu oraz 
w Bujakowie. W tym ostatnim przed-
szkolu obecnie jest 50 miejsc, będzie 
zaś 75. (Ł)

przybęDzie MiejsC 
postojowyCh

W maju rozpocznie się zago-
spodarowanie terenu wokół 
Urzędu Gminy w Porąbce. 
Najważniejszą jego częścią 
będzie budowa 16 miejsc po-
stojowych.

– Zagospodarowanie terenu 
towarzyszy przygotowaniom 
do otwarcia Punktu Obsługi 
Interesanta w nowej części 
budynku Urzędu Gminy – wy-
jaśnia wójt Porąbki Czesław 
Bułka. Jak dodaje Paweł Ze-
manek, zastępca wójta, prace 
obejmą plac na zapleczu bu-
dynku, pomiędzy jego skrzy-
dłami. Powstanie parking dla 
samochodów osobowych z 16 
miejscami postojowymi, wraz 
z dojazdem od strony istnie-
jącego parkingu obok urzędu. 

Przy drodze powstaną chod-
niki, teren zostanie wcze-
śniej w potrzebnym zakresie 
zniwelowany, a plac i droga 
wyposażone w system odwod-
nienia.

– Nowe miejsca postojo-
we zdecydowanie poprawią 
sytuację z parkowaniem w tej 
części centrum Porąbki. To 
parking przede wszystkim dla 
pracowników urzędu, dzięki 
czemu ich auta zwolnią miej-
sca na postoju obok wejścia 
do Punktu Obsługi Interesan-
ta, z którego będą korzystać 
mieszkańcy, przyjeżdżający 
w sprawach urzędowych – 
dodaje wicewójt Zemanek. 
Zakończenie inwestycji prze-
widziano na lipiec. (Ł)

Młynówka po betonowym akwedukcie przepływa przez potok w Czańcu.

Przedszkole w Kobiernicach to nowoczesna i przyjazna dzieciom placówka.
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Na kaplicy św. Urbana w Porąbce zawisła tablica upamiętniającą 
zbrodnię katyńską. Uroczystości odbyły się w 75. rocznicę likwidacji 
obozu w Kozielsku.
3 kwietnia 1940 r. NKWD rozpoczęło likwidację obozu w Kozielsku, a 
dwa dni później obozów w Starobielsku i Ostaszkowie. Przez następ-
nych sześć tygodni polscy oficerowie wywożeni byli do miejsc kaźni. 
z Kozielska 4,4 tys. osoby przewieziono do Katynia i zamordowano 
strzałami w tył głowy.
W 75. rocznicę tej zbrodni mieszkańcy Porąbki uczcili pamięć po-
mordowanych. Po uroczystej mszy świętej dokonano odsłonięcia i 
poświęcenia tablicy pamiątkowej, która powstała z inicjatywy Towa-
rzystwa Przyjaciół Porąbki. Ufundował ją i wykonał Florian zasada, 
artysta rzeźbiarz z Krakowa, związany z Porąbką. W uroczystości wzięli 
udział m.in. wójt Porąbki Czesława Bułka, starosta bielski Andrzej 
Płonka, posłowie Małgorzata Pępek, Jacek Falfus i Stanisław Pięta, 
i wicewojewoda śląski Mirosław Szemla. (R)

porąbka uCzCiła paMięć 
ofiar katynia
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Nowy parking powstanie na tyłach Urzędu Gminy w Porąbce.
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listy z ekologiCznyM przesłanieM
Z inicjatywy Fundacji Ekologicznej „Arka” z Bielska-Białej rozpoczęła się trzecia edycja ogólnopolskiej kampanii „Listy dla Ziemi”. W tym roku w szczególny 

sposób uwagę zwrócono na problem właściwej gospodarki odpadami.

Przewodnim motywem 
tegorocznej odsłony jest ha-
sło „Nie bądź jednorazowy”. 
– Nasza kampania ma co 
roku główne przesłanie, które 
wynika z bieżących potrzeb 
społecznych i ekologicznych 
w Polsce. Tym razem uznali-
śmy, że palącym problemem 
jest brak skutecznej gospodarki 
odpadami w gospodarstwach 
domowych – tłumaczy zało-
żenia tegorocznego przedsię-
wzięcia Wojciech Owczarz, 
prezes bielskiej Fundacji.

Akcja „Listy dla Zie-
mi” skierowana jest przede 
wszystkim do dzieci i mło-
dzieży. W tym roku zaplano-
wano objęciem tą kampanią 
społeczną około 300 tys. mło-
dych osób. Podczas stacjonar-
nych warsztatów w różnych 
miejscach w Polsce dzieci 

stworzą listy, w których 
wskażą dorosłym na dobre 
ich zdaniem praktyki w za-
kresie gospodarki odpadami 
w domach. Nowością tego-
rocznej kampanii jest możli-
wość napisania listu w formie 

cyfrowej, dzięki specjalnej 
aplikacji na stronie www.li-
stydlaziemi.pl.

T r a d y c y j n i e  e v e n t y 
w ramach kampanii „Listy 
dla Ziemi” będą miały formę 
happeningów, łączących do-

brą zabawę z edukacją ekolo-
giczną. Tak było w połowie 
kwietnia w Bielsku-Białej, 
gdy pojawili się aktorzy na 
szczudłach oraz potężne kule, 
symbolizujące naszą planetę 
i niską emisję.

– Akcję zorganizowali-
śmy po raz pierwszy w 2013 
roku i szybko stała się jed-
nym z głównych wydarzeń 
ekologicznych w kraju. Cie-
szymy się, że systematycz-
nie coraz liczniejsze grono 

samorządów, czy placówek 
oświatowych włącza się w to 
przedsięwzięcie – zauważa 
Owczarz. – Polacy nie radzą 
sobie z odpowiednią segre-
gacją odpadów. Już na etapie 
zakupów zapominają o tym, 
że każdy produkt to także 
jego opakowanie, za które 
dodatkowo płacimy. 

Jednocześnie wciąż zbyt 
mało wiemy o recyklingu, 
a więc jesteśmy słabo zmo-
tywowani do uważnej se-
lekcji odpadów. W szerszej 
perspektywie hasło „Nie 
bądź jednorazowy” odnosi 
się także do tego, że świat, 
w którym żyjemy nie jest 
jednorazowy. Bo następne 
pokolenia też będą z niego 
korzystać – dopowiada pre-
zes Fundacji Ekologicznej 
„Arka”.

ostatnie Dni na 
elektrośMieCi

Jeszcze tylko do 5 maja br. miesz-
kańcy Bielska-Białej skorzystać mogą 
z wiosennej zbiórki sprzętu elektro-
nicznego zorganizowanej na tere-
nie miasta.

30 zbiórek w wyznaczonych 
miejscach, dokonanych na zlecenie 
Urzędu Miejskiego w Bielsku-Bia-
łej przez firmę Sky Recykling Sys-
tem – tak wygląda wiosenna edycja 
odbierania elektrośmieci od miesz-
kańców. Rozpoczęcie akcji nastąpi-
ło 5 marca, ostatnim dniem zbiórki 
będzie natomiast wtorek 5 maja. 
Inicjatywa wdrożona w Bielsku-Białej 
to okazja na pozbycie się tzw. odpa-
dów problemowych, jak duży sprzęt 
agd (lodówki, zmywarki, odkurzacze, 
itp.) oraz rtv (telewizory, radia, moni-
tory, itp.), a także innych – żarówek, 
kabli, ładowarek. Należy pamiętać, by 
sprzęt elektryczny i elektroniczny prze-
kazywać bezpośrednio do rąk pracow-
nika firmy odpowiedzialnej za zbiórkę. 
Harmonogram zbiórek pozostałych 
do zakończenia wiosennego przed-
sięwzięcia można odnaleźć na stronie 
internetowej: www.czystemiasto.biel-
sko-biala.pl. (RED)

Fo
to

: a
rc

 Fu
nd

ac
Ja

 ek
ol

oG
icz

na
 „a

rk
a”

1050 dzieci

region  
w liCzbaCh

wyjedzie do miejscowości 
czystych ekologicznie, 
tak nadmorskich, jak i 

zlokalizowanych na terenie 
województwa śląskiego, 
dzięki dofinansowaniu 

przyznanemu przez Zarząd 
Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w 
Katowicach. Wsparcie 
zadań, dotyczących 

profilaktyki wraz z edukacją 
ekologiczną podczas 

wyjazdów śródrocznych na 
tzw. zielone szkoły, obejmie 
również młodzież z gminy 

Czechowice-Dziedzice. Łączna 
kwota rozdzielona na 14 gmin 

z naszego województwa to 
214 tys. zł.

parking słoneCzny

Parking, oświetlany ener-
gią słoneczną, powstał obok 
ośrodka zdrowia w Wila-
mowicach. Dzięki inwestycji 
przybyło 20 nowych miejsc 
parkingowych w tej ruchli-
wej, często odwiedzanej czę-
ści Wilamowic. W budynku 
mieszczą się bowiem dwa 
niepubliczne zakłady opieki 
zdrowotnej, zakład rehabi-

litacyjny, laboratorium dia-
gnostyczne, a także gabinety 
kilku lekarzy specjalistów. 
Obok znajduje się apteka 
i bank.
Parking powstał na fragmen-
cie trawnika, wkrótce jednak 
zazieleni się nowa roślinność, 
którą zasadzono po ukończeniu 
budowy parkingu. Dzięki insta-
lacji solarnej, oświetlenie placu 

wykorzystuje energię słonecz-
ną. Remont był współfinanso-
wany z funduszy unijnych. Za 
pośrednictwem Lokalnej Grupy 
Działania „Leader” z Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich, 
gmina Wilamowice otrzymała 
85,8 tys. zł dofinansowania do 
wartego 142,5 tys. zł projektu, 
57 tys. zł dołożyła z własnego 
budżetu. (Ł)

Nowy parking w centrum Wilamowic zasilany jest za pomocą energii słonecznej.
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ekologia zawsze się opłaCa
Z prezydentem Bielska-Białej Jackiem Krywultem 

rozmawiamy o inwestycjach ekologicznych.

ReDAKCjA: Czy Bielsko-
Białą można uznać za miasto 
sprzyjające ekologii?
jacek Krywult: Od dawna 
w naszym mieście realizuje 
się wiele przedsięwzięć i in-
westycji, służących ochronie 
środowiska. Widać to na każ-
dym kroku. Bielsko-Biała – 
i myślę, że nie tylko władze 
miasta, ale i sami mieszkańcy, 
także przedsiębiorcy – są po-
zytywnie nastawieni do takich 
działań. Chcemy żyć w czy-
stym mieście, troszczymy się 
o nasze naturalne środowisko. 
Na przestrzeni tych kilkunastu 
lat widać bardzo wyraźnie, jak 
wiele zainwestowaliśmy, i jak 
dobrze to przyjęli mieszkańcy. 
Wiele z tych przedsięwzięć 
nawet już nie nosi nazwy 
ekologicznych, bo tak mocno 
wpisały się w świadomość, że 
przyjmujemy je jako normalny 
element naszego życia: czysta 
woda – ta w naszych kranach 
i ta w rzekach, i potokach, 
energooszczędne oświetlenie, 
segregacja śmieci.

Wiele z tych działań wyni-
ka z przyjętych przez Polskę 
zobowiązań w ochronie środo-
wiska i nawet, gdybyśmy nie 
mieli na to ochoty, trzeba było-
by je wykonać. Ale najczęściej 
było tak, że na długo, zanim 
jeszcze pojawiły się prawne 
zobowiązania, my w Bielsku-
-Białej inwestowaliśmy w tych 
dziedzinach, które bardzo 
mocno związane są z ochro-
ną środowiska. Warto dodać, 
że poza własnymi inwesty-
cjami również wspomagamy 
i współfinansujemy niektóre 
wartościowe przedsięwzięcia, 
realizowane przez organizacje 
ekologiczne, takie jak Klub 
Gaja, czy Fundacja Arka.

Temu chyba służyły inwesty-
cje, związane z kanalizacją? 
jaki efekt w tej dziedzinie 
został osiągnięty?
j.K.: To doskonała ilustracja 
tego, jak bardzo wyprzedzi-
liśmy unormowania unijne, 
kierując się przede wszyst-
kim rozsądkiem. Uważaliśmy 
bowiem, że musimy zadbać 
o nasze rzeki i potoki, aby 
mieszkańcy mieli dostęp do 
czystej wody, a z drugiej stro-
ny nie musieli przejmować się, 
co mają robić ze ściekami.

Pamiętam wielokolorową 
Białkę, codziennie wracałem 
wzdłuż rzeki ze szkoły. Dziś 
w niej żyją ryby.

j.K.: Nasza rzeka jest jed-
nym z wielu przykładów tych 
zmian. Ale to samo się nie zro-
biło. Niedawno zakończyliśmy 
kolejny, ostatni już, program 
budowy kanalizacji dla mia-
sta. Kolejnych siedem dzielnic 
zostało przyłączonych do sys-
temu, łącznie 143,5 km. A to 
oznacza, że 98,3 proc. miesz-
kańców ma dostęp do kanali-
zacji, obejmując także obszar 
dzielnic na obrzeżach miasta.

I dokonaliśmy tego na dłu-
go zanim zaczną obowiązywać 
surowe przepisy, wymagające 
znacznego skanalizowania 
gmin. A proszę pamiętać, że 
w latach 60. i 70. wiele z tych 
dzielnic było osobnymi miej-
scowościami, bez żadnej kanali-
zacji, czy wodociągów. Trzeba 
było wszystko zaczynać prak-
tycznie od zera. Dziś mamy jed-
ną z najtańszych w Polsce taryf.

To jeden z większych na-
szych sukcesów w tej dziedzi-
nie, także dlatego, że udało się 
przekonać mieszkańców, aby 
podłączali się do kanalizacji. 
Pomagaliśmy im w sfinanso-
waniu przyłączy, rozkładając 
koszty na niewielkie raty.

Skoro już mówimy o spra-
wach wodnych, czy nasz re-
gion powinien angażować się 
w budowę zbiorników reten-
cyjnych, aby nie brakowało 
nam wody w przyszłości?
j.K.: Nasza spółka wodocią-
gowa Aqua od wielu lat dba 
o to, aby nie zabrakło źródeł 
czystej wody. I mam tu na 
myśli nie tylko mieszkańców 
Bielska-Białej, ale też wie-
lu sąsiednich miejscowości. 
Wody powinno wystarczyć 
na wszystkie potrzeby, choć 
oczywiście, należy zachęcać, 
aby jej nie marnować.

Ale o zbiornikach reten-
cyjnych w naszym regionie 
należy myśleć. Nie tyle jako 
o magazynowaniu wody na 
czas niedoborów. Zdecydo-
wanie ważniejsza jest ich 
funkcja przeciwdziałania fali 
powodziowej, zatrzymywania 
wody w czasie ulewnych desz-
czy i gwałtownych wezbrań, 
których w naszym klimacie 
i ukształtowaniu terenu nie 
jesteśmy w stanie uniknąć. To 
trudny temat, jest opracowa-
ny cały program, należy się 
z nim zmierzyć.

jak można zaradzić prze-
kraczaniu norm czystego 
powietrza? Ostatnio służby 

ochrony środowiska kilka-
krotnie zwracały na to uwagę.
j.K.: To jedna z tych spraw do 
rozwiązania, które wymaga-
ją cierpliwości i wytrwałości 
w działaniu. W takim ukształto-
waniu terenu i przy tego rodzaju 
wiatrach, jak na Podbeskidziu, 
niska emisja pojawia się bardzo 
szybko. Nie jesteśmy w stanie 
wyeliminować z Bielska-Bia-
łej samochodów, które w zna-
czącej mierze odpowiadają za 
przekroczenie norm czystości 
powietrza. To, co można zrobić, 
to konsekwentnie realizować 
program walki z niską emisją. 
I tak się dzieje, współfinan-
sujemy znacznymi środkami 
wymianę pieców centralnego 
ogrzewania, aby pomóc miesz-
kańcom w zakładaniu ogrzewa-
nia na paliwa ekologiczne.

Ale w tej sprawie wiele za-
leży od nas samych, od naszej 
świadomości. Bo wiele zanie-
czyszczeń powietrza powstaje 
dzięki temu, że ludzie palą 
śmieciami. Cieszy jednak to, 
że i pod tym względem zmie-
nia się na lepsze. Z jednej 
strony Straż Miejska wyłapuje 
dymiące spalanymi śmieciami 
kominy, z drugiej sami miesz-
kańcy zwracają uwagę, że ktoś 
w domu obok zatruwa wszyst-
kich sąsiadów. Zresztą sami lu-
dzie coraz częściej zdają sobie 
sprawę ze szkodliwości takie-
go dymu dla nich samych i ich 
rodzin. Wzrasta świadomość 
tego, że trzeba dbać o środowi-
sko dla własnego dobra.

Czasami jednak działalność 
ekologiczna stoi w sprzecz-

ności z oczekiwaniami. My-
ślę o miejskiej kompostowni. 
Została zbudowana z wyko-
rzystaniem najnowocześniej-
szych technologii, a mimo 
tego nie udało się uniknąć 
uciążliwego fetoru. Wcze-
śniej, na starym wysypisku 
śmieci, nie było z tym aż tak 
wielkiego problemu.
j.K.: Mamy jedną z najnowo-
cześniejszych kompostowni 
w Polsce, z dużym zapasem 
spełnia wszystkie ekologiczne 
normy. Jednak nawet najnowo-
cześniejszy obiekt ma swoją 
pojemność. Planowaliśmy 
kompostownię przewidując 
sporą rezerwę w stosunku do 
tego, co wcześniej przywożono 
na wysypisko. Ale na te plany 
nałożyło się wprowadzenie 
obowiązku segregacji śmieci. 
I nagle, z miesiąca na miesiąc 
ilość odpadów „mokrych” 
wzrosła ponad dziesięciokrot-
nie! W lipcu 2013 roku na 
wysypisko trafiło 200 ton, a w 
sierpniu już ponad 2 tysiące. 
Okazało się, że te osoby, któ-
re dawniej tego rodzaju śmieci 
utylizowały w przydomowym 
kompostowniku, teraz maso-
wo oddają wszystko do miej-
skiej kompostowni. Przykład: 
pewien człowiek skosił około 
dwóch hektarów łąki i całą 
trawę oddał na wysypisko. 
To nie tylko problem naszej 
kompostowni, tak działo się 
w wielu miejscach w kraju, że 
śmieci, z których powstaje naj-
więcej uciążliwego zapachu, 
nagle zostały skoncentrowane 
w jednym miejscu i przybyło 
ich w ogromnych ilościach.

Podjęliśmy wielokierun-
kowe działania, aby problem 
rozwiązać. Przede wszystkim 
ograniczyliśmy strumień od-
padów „mokrych”. Porozumie-
liśmy się z tymi wysypiskami 
w regionie, które miały re-
zerwy, i tam odprowadzamy 
sporą ich część. Z drugiej 
strony w kompostowni zo-
stały podjęte działania, które 
mają znacznie ograniczyć 
możliwość wydostawania się 
fetoru na zewnątrz. Od kilku 
miesięcy działa podczyszczal-
nia ścieków składowiskowych, 
która w kolejnych miesiącach 
pozwoli na osuszenie składo-
wiska. Przede wszystkim zaś 
powstają cztery nowe biore-
aktory, łącznie będzie więc 
ich 15.

W znacznym stopniu do 
ograniczenia wydzielania się 
fetoru przyczyni się herme-
tyzacja linii technologicznej 
odbierania i składowania 
odpadów. Zabudowane po-
mieszczenia z podciśnieniem 
wewnątrz sprawią, że zapach 
przestanie wydostawać się na 
zewnątrz. Inwestycje się roz-
poczęły, w tym roku pojawią 
się pierwsze efekty naszych 
działań. Podczyszczalnia 
kosztowała 5,5 mln zł, reszta 
inwestycji pochłonie kilkana-
ście milionów złotych.

Trzeba w tym miejscu pod-
kreślić, że przy rozwiązywaniu 
tego ważnego problemu aktyw-
nie współpracowaliśmy – i na-
dal współpracujemy – z Radą 
Osiedla w Lipniku, działającą 
przy niej Grupą Problemową 
ds. walki z odorem oraz Sto-

warzyszeniem „Atmosfera 
w Lipniku”.

Sprawa z kompostownią 
pokazała, że nie wszystko 
w sprawach ekologii da się 
przewidzieć z wieloletnim 
wyprzedzeniem. Miasto mu-
siało ponieść ponadplanowe 
koszty. Ale w mniejszej ska-
li dotyczy to również innych 
dziedzin. Opłaca się aż tak 
inwestować w ekologię?
j.K.: Część tego inwestowania 
w ekologię się opłaca, przynosi 
to wymierne zyski. I oczywi-
ście, trzeba robić wszystko, 
aby przedsięwzięcia służące 
ochronie środowiska naturalne-
go – a nawet szerzej: zmierza-
jące do zachowania go w jego 
pierwotnym stanie – nie były 
kosztowne. A tam, gdzie się 
da, należy opierać je na rozsąd-
nych zasadach finansowych.

Ale trzeba mieć świado-
mość, że nie zawsze jest to 
możliwe. I – w odróżnieniu od 
wielu innych dziedzin – w tym 
wypadku nie można kierować 
się wyłącznie zyskiem, czy 
choćby opłacalnością. To 
nie te kategorie. Jeżeli trzeba 
dopłacać, aby chronić środo-
wisko, to należy to robić. Je-
steśmy to jako ludzkość winni 
przyszłym pokoleniom. Nasi 
poprzednicy nie przejmowali 
się tym tak bardzo, więc to na 
naszych barkach spoczywa 
odpowiedzialność za poprawę 
stanu środowiska naturalne-
go. Jeżeli jesteśmy w stanie 
zadbać, to zróbmy to.

Rozmawiał 
MiROSŁAW ŁUKASzUK

Prezydent Jacek Krywult (w środku) w czerwcu 2010 r. podczas inauguracji projektu budowy kanalizacji w dziewięciu dzielnicach miasta.
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rozrywkowe Majówki
W kilku miejscach w naszym regionie na pierwszy weekend maja przygotowano rozrywkowe atrakcje.

t.love w bielsku

Bielskie Centrum Kultu-
ry zaprasza 3 maja o godz. 
18 w okolice hali Pod Dę-
bowcem na występ legendy 
polskiego rocka – T.Love. 
Zespół, założony w 1982 
r. przez Muńka Staszczyka 
jako T.Love Alternative, ma 
na swoim koncie dziesiąt-
ki przebojów i kilkanaście 
znakomitych płyt. Zaczynali 
od prostych przebojów spod 
znaku punk rocka. Stopniowo 
odkrywali dla swojej muzyki 
ska, pop, rocka, glam rocka 
i rockandrolla. Kolejne po-
kolenia fanów wychowywały 
się na takich hitach, jak „IV 
liceum”, „To wychowanie”, 
„Garaż”, „Chłopaki nie pła-
czą”, „King”, „Warszawa”, 
„I love you”, „Nie, nie, nie”, 
„Ajrisz”. Najnowszą płytę 
„Old is gold” promował sin-
giel Lucy Phere, który przez 
pięć tygodni zajmował pierw-
sze miejsce na Liście Przebo-
jów Trójki.

akurat 
w jaworzu

Pierwsze dni maja upły-
ną w Jaworzu pod znakiem 
atrakcji, z których każdy bę-
dzie mógł wybrać coś specjal-
nie dla siebie. Główny punkt 
jaworzańskiej majówki to 
zaplanowany na niedzielę 3 
maja koncert zespołu „Aku-
rat”.

Podczas długiego week-
endu majowego w gminie 
Jaworze warto wybrać się 
w okolice tężni zdrojowej 
oraz amfiteatru. Tam bowiem 
przewidziano główne wyda-
rzenia tegorocznej majówki. 
Wstępem do trzydniowej za-
bawy będzie pierwszomajowy 
koncert muzyki kameralnej 
pod tężnią. Od godziny 16 
zagra „Amadeus Trio”.

W sobotę 2 maja na tere-
nie kompleksu sportowego 
przy ulicy Koralowej o godz. 
11 rozpoczną się turnieje 
i rozgrywki sportowe. Dal-
sza część dnia, od godz. 
16, obejmuje występy dzie-

ci i młodzieży z placówek 
oświatowych w Jaworzu, 
koncert zespołu „New Year’s 
Day U2 Tribute Band”, zaś na 
godz. 20 zaplanowano zabawę 
taneczną „DJ Amigo Party”.

Bardzo ciekawie zapowiada 
się niedziela 3 maja w amfi-
teatrze. Od godz. 16 będzie 
można zobaczyć i posłuchać 
dziecięce zespoły z Czech 
i Słowacji oraz Izabelę Kurcjus 
i „Falo”. Punkt główny jawo-
rzańskiej imprezy to koncert 
zespołu „Akurat”, który roz-
pocznie się o godz. 18. Po oko-
ło dwugodzinnym występie do 
wspólnej zabawy zaprosi zgro-
madzonych „DJ Tom”.

Dodatkowymi atrakcjami 
dla najmłodszych w trakcie 
majówki będzie działający 
w części handlowej plac za-
baw oraz zabawiający milu-
sińskich animatorzy.

Dużo ruChu  
w szCzyrku

Bardzo aktywnie przebie-
gnie w tym roku majówka 
w Szczyrku, gdzie na miłośni-
ków gór czeka sporo atrakcji.

1 maja Miejski Ośrodek 
Kultury, Promocji i Infor-
macji im. Jana Więzika 
w Szczyrku oraz Gminny 
Ośrodek Kultury w Bucz-

kowicach zapraszają na 
XVII Wiosenny Rajd Górski 
„Zielenią się buki”. Trasa 
rajdu – choć dla młodszych 
w uproszczonej wersji – 
wieść będzie ze Szczyrku 
przez Klimczok do Bucz-
kowic. wyjście na główne 
trasy rozpocznie się o godz. 
8.30. Z kolei o godz. 17 coś 
dla miłośników nordic wal-
king – wyjście z instruktorem 
pod hasłem „Śmigaj z nami 
wraz z kijkami”. 2 maja na 
miłośników pieszych wędró-
wek czekać będzie o godz. 9 
przy Informacji Turystycznej 
przewodnik, który całą grupę 
poprowadzi w góry.

Jeszcze 1 maja o godz. 19 
w Restauracji „Przy Komin-
ku” w Góral Spa&Wellness 
nastąpi inauguracja sezonu 
dancingowego. Warto sko-
rzystać, bo wstęp jest bez-
płatny.

1 maja o godz. 10 roz-
p o c z n i e  s i ę  t e ż  r e d y k 
z bacówką „U Jagusia” – od 
mszy, po której korowód pa-
sterski przejdzie do bacówki 
w Szczyrku Biłej. Z kolei 2 
maja od godz. 14 u bacy bę-
dzie można potańcować.

Aktywnie – aczkolwiek 
na małej przestrzeni prze-
biegać będzie zabawa 1 i 2 
maja na pl. św. Jakuba z cy-
klu Bezpieczna Majówka 
z Radiem Zet. Organizatorzy 
wyznaczyli strefy: sportu, 
zabaw dla dzieci oraz kuli-
narną.

Gwiazdą majówki w Bielsku będzie zespół T.Love.
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wiosenny nabór  
Do Chóru

kozy. Chór Domu Kultury 
w Kozach zaprasza chętnych 
– młodzież i dorosłych – do 
śpiewania w zespole. Próby 
odbywają się we wtorki i śro-
dy w godz. 19-20.30 w sa-
lach Domu Kultury. Więcej 
informacji można znaleźć 
na stronie www.domkultury.
kozy.pl lub pod numerem tel.: 
606882174.

szkoła talentów 2

CzeChowiCe-DzieDziCe. 
Miejski Dom Kultury – Kino 
„Świt” wraz z Biurem ds. 
Profilaktyki i Przeciwdzia-
łania Uzależnieniom Urzędu 
Miejskiego w Czechowi-
cach-Dziedzicach zaprasza-
ją gimnazjalistów do udzia-
łu w drugiej edycji Szkoły 
Talentów. Jest jeszcze kilka 
wolnych miejsc.

Zajęcia poprowadzą pro-
fesjonalni aktorzy: Katarzyna 
Gajowniczek, która występo-
wała m.in. na deskach Teatru 
Śląskiego w Katowicach oraz 
Kuba Abrahamowicz, cenio-
ny bielski aktor i reżyser, 
założyciel własnego Te-
atru Komedii.

Warsztaty teatralne są do-
skonałą okazją do odkrywania 
samego siebie, obcowania ze 
sztuką i kulturą, do dosko-
nalenia swoich umiejętności 
wokalnych i recytatorskich. 
Zajęcia mają na celu kształto-
wanie osobowości młodzieży 
poprzez sztukę, naukę dzia-
łania w zespole, rozwijanie 
umiejętności wypowiadania 
się słowem i gestem, elemen-
tarne zasady marketingu, po-
znanie dobrych obyczajów, 
zasad kreowania swojego wi-
zerunku w zależności od po-
dejmowanych ról życiowych.

Zajęcia odbywają s ię 
w  k a ż d y  p o n i e d z i a ł e k 
i czwartek w godz. 18-20.30 
w Miejskim Domu Kultury 
w Czechowicach- Dziedzicach, 
są bezpłatne.

jak Dawni  
rzeMieślniCy

kozy. Dom Kultury zaprasza 
na spotkania z członkami gru-
py rekonstrukcji historycznej 
„Svantevit”, uczących pra-
dawnego rzemiosła: jubiler-
stwa (30 kwietnia godz. 17), 
potrawy (7 maja godz. 17), 
zielarstwa (14 maja godz. 17), 
tkactwa (28 maja godz. 17), 
garncarstwa (1 czerwca godz. 
10). Kramy średniowiecz-
ne z wyrobami grupy będzie 
można obejrzeć 7 czerwca 
podczas Dni Kóz. Zajęcia są 
bezpłatne. Spotkania odby-
wać się będą w Pałacu Cze-
czów w Kozach.

Dotknąć  
saCruM

wilaMowiCe. Miejsko-Gmin-
ny Ośrodek Kultury zaprasza 
29 kwietnia o godz. 13.30 na 
wernisaż wystawy „Dotknąć 
Sacrum” w Gminnym Cen-
trum Zachowania Dziedzictwa 
Kulturowego w Wilamowi-
cach. Wystawa poświęcona 
została zabytkom sakralnym 
z prywatnych zbiorów Rafała 
Piskorka oraz pamiątkom pa-
rafii św. Marcina w Pisarzo-
wicach, ocalonych z pożaru 
kościoła w 1965 roku.(R)

M
at

er
ia

ły
 M

Go
k w

 w
ila

M
ow

ic
ac

H

balet w najlepszyM wyDaniu
bielsko-biała.Bielskie 
Centrum Kultury zaprasza 8 
maja o godz. 17 na spektakl 
„Face to face” w wykonaniu 
zespołu Ballet Magnificat!

Ta założona w 1986 r. 
amerykańska grupa baleto-
wa z Jackson nad Missisipi 
wystawia swoje spektakle 
na całym świecie. Łączy 
ze sobą balet tradycyjny 
z nowoczesnym, tworząc 
niezwykłe spektakle te-
atralno-muzyczne. To wy-
jątkowa mieszanka wielu 
odmian tańca: od klasycz-
nego przez jive, aż po mo-
tywy celtyckie i żydowskie, 
połączona z głębokim i po-
ruszającym przesłaniem 
spektakli, które stanowią 
o oryginalności zespołu.

W repertuarze Ballet 
Magnificat! znajdują się 
poruszające interpretacje 

m.in. przypowieści o synu 
marnotrawnym „Prodigal’s 
Journey”, powieści Corrie 
ten Boom „Hidden Place” 
(Bezpieczna kryjówka) opo-
wiadającej historię rodziny 
holenderskiej ukrywającej 
Żydów podczas II wojny 
światowej, historii wyjścia 
Izraela z Egiptu – „Wybaw 
nas!”, czy najnowszy spek-
takl „Face to face” (Twarzą 
w twarz).

Do tej pory artyści wy-
stąpili dla około 12 mi-
lionów widzów na całym 
świecie. Ballet Magnificat! 
wystawia rocznie ponad 
200 spektakli. W Europie 
występowali m.in. w Me-
diolanie, Paryżu, Berlinie, 
Pradze, Zagrzebiu, Kijowie, 
St.Petersburgu, Moskwie.

Bilety w cenie 40 zł (nor-
malny) i 20 zł (ulgowy). (R)

non fiCtion sztuka DokuMentu
CzeChowiCe-DzieDziCe. 
Miejski Dom Kultury – 
Kino „Świt” zaprasza od 
15 do 18 maja na drugą 
edycję cyklu Non Fiction 
Sztuka dokumentu.

Warto polecić dokumen-
ty, prezentujące świat z in-
nej perspektywy, z dala od 
utartych szlaków wycieczek 
w egzotyczne zakątki globu. 
W ciągu czterech dni MDK 
proponuje cztery doku-
menty oraz niespodziankę: 
spotkanie z reżyserem Mar-
kiem Ułanem-Szymańskim 
i scenarzystą Mateuszem 
Konopackim. W piątek 

15 maja zaprezentowany 
zostanie „Był sobie las” 
Luca Jacqueta, w sobotę 
16 maja „Antarktyda: rok 
na lodzie” Anthony’ego 
Powella. W niedzielę 17 
maja zapowiedziana nie-
spodzianka – „Uciec na 
Pitcairn” Marka Ułana-
-Szymańskiego z „rolą” 
Mateusza Konopackiego, 
producenta filmu, którzy 
opowiedzą o realizacji 
swojego dzieła. Mini fe-
stiwal zamknie „Uciekinier 
z Nowego Jorku” Michaela 
Oberta. Wszystkie seanse 
zaczynają się o godz. 20.

natalia przybysz w bwa
bielsko-biała. Galeria Bielska BWA zaprasza w ponie-
działek 4 maja o godz. 19 na koncert Natalii Przybysz, 
jednej z najbardziej charyzmatycznych i utalentowanych 
polskich wokalistek. (R)
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Chwała  
artystoM

Galeria Bielska BWA zaprasza 15 maja o godz. 18 na wernisaż wystawy 

„Kochajmy swoich artystów. 70 lat obecności ZPAP  

w Bielsku-Białej”.

Wystawa została zorga-
nizowana z okazji 70-lecia 
istnienia Związku Polskich 
Artystów Plastyków w Biel-
sku-Białej. Zaprezentuje ak-
tualne dokonania z różnych 
dyscyplin twórczych obec-
nych członków związku. 
Z okazji jubileuszu wydany 
zostanie obszerny katalog 
zaprojektowany przez Pio-
tra Wisłę, zawierający m.in. 
opracowanie 70-letniej histo-
rii bielskiego ZPAP autorstwa 
Teresy Dudek-Bujarek oraz 

ukazujący dokonania arty-
stów. Wystawa, którą zor-
ganizowano pod patronatem 
Prezydenta Miasta Bielska-
-Białej Jacka Krywulta oraz 
Zarządu Głównego ZPAP, 
potrwa do 21 czerwca.

Zalążek Oddziału Związku 
Polskich Artystów Plastyków 
w Bielsku-Białej powstał la-
tem 1945 roku, powołany zo-
stał przez kilkoro artystów: 
Jana Chwieruta, Franciszka 
Dudziaka, Annę Golonkową, 
Jana Skawińskiego, Tomasza 

Woźniaka, Jana Zippera, Je-
rzego Zitzmana, Zenobiusza 
Zwolskiego oraz historyka 
sztuki Stanisława Oczkę. 
Pierwszy Zarząd Oddziału 
ZPAP wybrano 10 listopada 
1945 roku, tuż po zorganizo-
wanej „Wystawie Obrazów” 
w salach Zamku Sułkowskich, 
który do 1960 roku był siedzi-
bą związku. 

Historia Związku w Biel-
sku zostanie zaprezentowa-
na na wystawie w Muzeum 
Historycznym, zaś w Ga-

lerii PPP (Plastyce Pierw-
szego Piętra) w siedzibie 
ZPAP przy Rynku 27 pre-

zentowana będzie wystawa 
indywidualna prac Joanny 
Żochowskiej. (R)

Obraz olejny nestora bielskich plastyków Alfreda Biedrawy „Kamilla” 
z 1997 r.
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bieDrzyńska z zaMaChowskiM
Bielskie Centrum Kultury 
zaprasza 4 maja o godz. 
18 na gościnny występ 
„Kobieta po przejściach, 
mężczyzna z przeszłością” 
z Adrianną Biedrzyńską 
i Zbigniewem Zamachow-
skim w tytułowych rolach.

Kobieta po przejściach, 
mężczyzna z przeszłością to 
tytuł wspólnego występu Ad-
rianny Biedrzyńskiej i Zbignie-
wa Zamachowskiego w rolach 
piosenkarzy. Obojga znanych 
aktorów przedstawiać nie 
trzeba, znana jest również ich 

twórczość piosenkarska. Oboje 
od początku swojej drogi za-

wodowej związani są z estradą. 
Prezentują repertuar liryczny 

o sporym ładunku emocjo-
nalnym, przesycony nutą 
nostalgii, humoru i rozumnej 
zadumy, tak bardzo lubiany 
zarówno przez artystów, jak 
i publiczność. Z prostych me-
lodyjnych piosenek artyści wy-
dobędą wielkie emocje, które 
natychmiast staną się także 
udziałem publiczności. Wie-
czór z Adrianną Biedrzyńską 
i Zbigniewem Zamachowskim 
to spotkanie z piosenką autor-
ską w znakomitej interpretacji 
aktorskiej z utworami z Kaba-
retu Starszych Panów, Jonasza 

Kofty, Agnieszki Osieckiej, 
Jerzego Satanowskiego, Wło-
dzimierza Korcza, Wojciecha 
Młynarskiego, Juliana Tuwi-
ma, czy Zenona Laskowika. 
W czasie programu, między 
utworami, artyści opowiadać 
będą anegdoty związane ze 
swoim życiem zawodowym 
oraz z autorami wykonywa-
nych utworów. Akompa-
niować zaś będzie pianista, 
kompozytor i aranżer – Ro-
man Hudaszek. Bilety w ce-
nie 60 zł (normalny) i 30 zł 
(ulgowy). (R)

konCert orkiestry Dętej
wilaMowiCe. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Orkiestra 
Dęta OSP Wilamowice zapraszają 30 maja na Koncert Jubi-
leuszowy z okazji 125-lecia ruchu muzycznego w Wilamo-
wicach. Na estradzie na rynku w Wilamowicach odbędzie się 
koncert galowy Orkiestry Dętej OSP Wilamowice, następnie 
występ mażoretek „Nemezis” i „Wiraże”, koncert zespołu 
„Zgredybillies”. Uroczystość zakończy zabawa taneczna.

WystaWy rzeźby ryszarda strońskiego
Dom Kultury w Kozach 

zaprasza 30 kwietnia o godz. 
18 do Galerii w Pałacu Cze-
czów na wernisaż wystawy 
rzeźb Ryszarda Strońskiego. 
Wystawa potrwa do 22 maja.

Jak wyjaśnia Zbigniew Mi-
cherdziński, kierownik Galerii 
Sztuki Regionalnego Centrum 
Kultury i znawca twórczości 
miejscowych artystów lu-
dowych, Ryszard Stroński 
posiada wiele talentów: ma 
zdolności muzyczne – gra 
na gitarze i śpiewa, a także 
rzeźbi w drewnie, oprócz 
tego jest modelarzem i mena-
dżerem. Przygodę z drewnem 
rozpoczął w 1980 r., zaczy-
nał od prostych słupkowych 
rzeźb rzezanych w drewnie. 
Z wrodzonym uporem dążył 
jednak do coraz wyższego 

poziomu twórczości. Współ-
pracował z grupą plastyków 
amatorów „Różni” w Żywcu. 
Pojawiły się wtedy pierw-
sze wystawy indywidualne 
w Żywcu, Płocku i Brzesz-
czach. Efektem wystaw były 
kontakty z kolekcjonerami 
i zwykłymi nabywcami, oso-
bami, które zainteresowały 
się jego pracami. Rzeźby Ry-
szarda Strońskiego znajdują 
się w kolekcjach prywatnych 
w kraju i zagranicą. Na wy-
stawie autor prezentuje około 
20 prac o tematyce religijnej, 
choć Micherdziński podkre-
śla, że bardzo różnią się one 
od jego dotychczasowych 
dokonań artystycznych. Zo-
baczymy wizerunki Matki 
Boskiej, aniołów, a przede 
wszystkim Chrystusa Fraso-

bliwego i Piety. Na wystawie 
prezentowane są także rzeź-
by o tematyce świeckiej, np. 
baba z maśniczką, pastuszek 
z fujarką, muzykanci, po-
wstałe przy okazji plenerów, 
w których twórca od kilku lat 
coraz częściej i chętniej bierze 
udział. (R)

Warsztaty rzeźby  
w Drewnie

CzeChowiCe-DzieDziCe. 
Miejski Dom Kultury – Kino 
„Świt” zaprasza już 30 kwiet-
nia o godz. 19 do pracowni 
rzeźby na warsztaty rzeźby 
w drewnie, które poprowadzi 
Józef Szypuła, laureat pre-
stiżowej nagrody im. Oskara 
Kolberga. Kolejne zajęcia 
odbywać się będą o godz. 17 
w czwartki: 7 maja, 21 maja 
oraz 25 czerwca. Szczegó-
łowych informacji udziela 
i zapisy prowadzi sekreta-
riat MDK.

stawiani Moja

jasieniCa. Gminny Ośro-
dek Kultury zaprasza w nocy 
z 30 kwietnia na 1 maja na 
tradycyjny dla kultury Ślą-
ska Cieszyńskiego „stawiani 
moja”, a więc przyozdo-
bionego drąga z wyciętego 
świerka, który dawniej kawa-
ler stawiał przed domem wy-
branki. Zwyczaj ten obrósł 
całą tradycją, łącznie z walką 
konkurentów, ścinających 
sobie wzajemnie moje. To-
też moja należało pilnować 
całą noc, aby z zazdrości nikt 
go nie ściął. Jeśli nie uda się 
tego zrobić przez noc, to rano 
już nie wolno go było ścinać. 
Tak jest do dziś. 

Wszystkich zaintereso-
wanych, którzy chcieliby 
zobaczyć jak wygląda ten 
zwyczaj, GOK zaprasza 30 
kwietnia o godz. 19 do am-
fiteatru „Drzewiarz” w Ja-
sienicy.

Muzyka na zaMku

bielsko-biała. Muzeum 
Historyczne zaprasza 4 maja 
o godz. 18 na kolejny kon-
cert z cyklu „Muzyka na 
Zamku”. W programie perły 
salonów polskich XIX wie-
ku – F. Chopin i przyjaciele: 
I.F. Dobrzyński, G. Kątski, I. 
Krogulski. Wykonawcy: Te-
resa Kaban, fortepian, Henryk 
Błażej, flet. Wstęp: bilet nor-
malny – 15 zł, bilet ulgowy 
– 8 zł.
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renesans kajakarstwa
Wszyscy trzymamy kciuki, aby powróciły dni chwały czechowickiego kajakarstwa. A są na to duże szanse.

W beskidzkim regionie 
nie brakuje takich dyscyplin 
sportu, które na przestrzeni 
lat przysporzyły zawodnikom, 
rozpoczynającym tu swoją 
wielką karierę, licznych i zna-
czących sukcesów. Z reguły 
są one pokłosiem odpowied-
nich warunków treningowych, 
umożliwiających stałe podno-
szenie umiejętności. Często 
jednak trzeba radzić sobie 
w nie do końca sprzyjających 
okolicznościach i wyczekiwać 
lepszych czasów. Stwierdze-
nie to niemal idealnie pasuje 
do sytuacji dzisiejszego ka-
jakarstwa w Czechowicach-
-Dziedzicach. Co jednak 
istotne, w optymistycznych 
barwach – i to z kilku powo-
dów – rysuje się przyszłość 
czechowickich kajaków.

bogate traDyCje

Kajakarstwo do wąskiego 
grona najpopularniejszych 
dyscyplin sportu bez wątpie-
nia się nie zalicza. Nie ma tu 
bogatych sponsorów, nad-
miernego zainteresowania 
ze strony mediów, czy ikon 
na miarę sławnych piłkarzy, 
siatkarzy, bądź innych zna-
mienitych sportowców. Były 
jednak czasy, gdy stawiano na 
rozwój kajakarstwa.

Początki tej dyscypliny 
w Czechowicach-Dziedzi-
cach sięgają lat 30. minio-
nego wieku. Na tutejszym 
stawie Kopalniok pierwsze 
pokazy kajakarskie odbyły 
się w 1935 r. Dwa lata póź-
niej założony został Klub 
Sportowy Górnik Czecho-
wice-Dziedzice z sekcją ka-
jakarstwa, który jako twór 
wielosekcyjny reaktywowa-
no po działaniach wojennych. 
Przez wiele lat kajakarze tre-
nujący pod szyldem Górnika 
łączyli swoje zawodnicze 
obowiązki z pracą na etatach 
górniczych. A finansowego 
wsparcia rozwijającemu się 
klubowi udzielała czechowic-
ka kopalnia Silesia.

Nic dziwnego, że w dogod-
nych warunkach pojawiły się 
godne odnotowania rezultaty. 
W 1947 r. pierwszym w histo-
rii klubu mistrzem kraju zo-
stał Emil Folwarczny, nieco 
ponad 20 lat później w szeregi 
rodziny olimpijskiej wstąpił 
trenujący na czechowickim 
Kopalnioku Ewald Janusz. 
Lata 1979-1981 to okres do-
minacji „górników” w druży-
nowych Mistrzostwach Polski.

Klub doczekał się wresz-
cie kolejnych olimpijczyków. 
Ba, medalistów olimpijskich! 
Marek Dopierała wrócił z ka-
jakarskim srebrem i brązem 
z Seulu, Grzegorz Kotowicz 
sięgał po dwa brązowe me-
dale w Barcelonie i Sydney, 
a Marek Witkowski po krążek 
brązowego koloru w Sydney.

kopalniok 
wyMarzony

W Czechowicach-Dzie-
dzicach niewiele jest miejsc 
tak charakterystycznych, jak 
popularny Kopalniok. Tęt-
niący życiem, przyjazny, 
mający swój specyficzny 
klimat. Takim ten staw i jego 
okolice pamięta wiele osób 
również dziś. – Całe rodziny 
przychodziły, by spędzić tu-
taj przyjemnie czas. Była tu 
piaszczysta plaża, kąpielisko. 
Można było popływać na ro-
werkach wodnych, czy kaja-
kach. Kiedyś funkcjonowały 
nawet bilety wstępu na teren 
obiektu – wspomina czecho-
wiczanin Grzegorz Kotowicz, 

który wiele Kopalniokowi za-
wdzięcza. – Mój tata i dziadek 
byli zapalonymi wędkarzami. 
Zabierali mnie ze sobą na Ko-
palniok. Na tym stawie oswo-
iłem się z wodą i nauczyłem 
pływać. Wpatrywałem też 
w wylewających siódme poty 
kajakarzy. Ten sport szybko 
mnie zafascynował – dopo-
wiada dwukrotny medali-
sta olimpijski.

Kopalniok urósł nieprzy-
padkowo do miana kaja-
karskiej kuźni talentów. KS 
Górnik przez długi czas nie 
miał sobie równych w kraju 
i słusznie zazdroszczono cze-
chowickim kajakarzom bazy 
do treningu. Do miasta zjeż-
dżało też wielu znanych za-
wodników, staw był bowiem 
miejscem rywalizacji również 
o międzynarodowym charak-
terze.

kajakarstwo?  
pasja i nie tylko

Zmieniające się czasy do-
prowadziły do wykreowania 
nowej rzeczywistości. W niej 

okres świetności KS Górnik 
Czechowice-Dziedzice prze-
minął. Z finansowania klubu 
wycofała się kopalnia, która 
musiała przewartościować 
kierunki swoich działań. Spo-
ro zmieniło się w samym klu-
bie, wiele decyzji podjętych 
przez jego władze negatywnie 
wpłynęło na jakość szkolenia 
w kajakarstwie. Gwoździem 
do trumny mogła stać się ku-
riozalna decyzja sprzed trzech 
lat o sprzedaży obiektów klu-
bowych osobie prywatnej. Na 
całe szczęście została pasja. 
Tych, którym kajakarstwo 
jest wciąż bliskie...

– Widząc to, co się dzieje, 
postanowiłem ratować kajaki 
w Czechowicach-Dziedzicach. 
Chałupniczymi metodami 
wypożyczyliśmy kontenery, 
w których przechowujemy 
dziś sprzęt i mamy szatnie. 
I, co równie ważne, uzyska-
liśmy zgodę na korzystanie 
z samego akwenu – wyjaśnia 
Bartłomiej Żaczek, wiceprezes 
Miejskiego Klubu Sportowe-
go, w ramach którego w 2012 
r., po rozmowach z ówcze-

snym prezesem Władysławem 
Mynarskim, powstała sekcja 
kajakowa. De facto była to 
jedyna droga ratunkowa, by 
ta dyscyplina profesjonal-
nie uprawiana w Czechowi-
cach przetrwała.

następCy Mistrzów

W sekcji kajakowej trenu-
je obecnie około 40 zawodni-
ków, najmłodsi mają zaledwie 
8 lat. Mateusz Borgieł i Jakub 
Gola znajdują się w ścisłej 
kadrze narodowej juniorów. 
Ale nie tylko ten duet świet-
nie rokuje na przyszłość. 
– W latach 70. i 80. praktycz-
nie każdy w Czechowicach 
„otarł się” o kajaki. Dziś jest 
nieco trudniej, bo dzieciaki 
mają mnóstwo innych atrak-
cji i możliwości. Ja podobną 
drogą, jaką wybrałem w latach 
młodzieńczych, podążyłbym 
raz jeszcze – podkreśla Grze-
gorz Kotowicz.

– Kajakarstwo to dyscy-
plina wszechstronna. Nie 
tylko pływamy kajakami po 
akwenie, ale również biega-
my, prowadzimy zajęcia na 
basenie, uczymy dzieci pły-
wać, oswajamy je z wodą. 
Dbamy też o koordynację 
ruchową. Zimą biegamy na 
nartach i jeździmy na łyż-
wach. Pamiętajmy, że sport 
uczy pokory. W kajakarstwie 
dodatkowo nie tylko trzeba 
walczyć z sobą, ale i z natu-
rą. Nasi podopieczni świetnie 
znają nasze hasło przewod-
nie, którego się trzymamy: 
„Jak wesoło bez złych zda-
rzeń, zostać dobrym kajaka-
rzem” – dodaje Magdalena 
Żaczek, trenerka w sekcji 
kajakowej MKS Czechowi-
ce-Dziedzice.

A skoro mowa o sukce-
sach, to młodzi następcy 
olimpijczyków sprzed lat 

mają znakomite wzorce i... 
kolekcję medalową do uzu-
pełnienia. Wszak w ponad 
70-letniej historii zawodnicy 
klubu zdobyli m.in. ponad ty-
siąc medali Mistrzostw Polski 
oraz setkę krążków w czem-
pionatach europejskim i świa-
towym.

z perspektywaMi

Kwestie własnościowe te-
renów znajdujących się wokół 
stawu, to w głównej mierze 
przeszkoda, by przy Kopalnio-
ku powstał obiekt aspirujący 
do miana wizytówki Czecho-
wic-Dziedzic. Władze gminy 
poczyniły jednak starania, 
by bielskie Starostwo Po-
wiatowe przekazało na rzecz 
czechowickiego samorządu 
grunty, na których znajduje 
się obecnie baza kajakarzy. – 
Zrobiliśmy to właśnie po to, 
aby odpowiednio zagospo-
darować ten rejon na tereny 
rekreacyjne i stworzyć przy-
stań kajakową z prawdziwego 
zdarzenia – komentuje Maciej 
Kołoczek, wiceburmistrz Cze-
chowic-Dziedzic.

– Kajakarstwo w Czecho-
wicach-Dziedzicach wciąż 
jest dyscypliną popularną 
i rozwijającą się, w dodatku 
ma ogromne tradycje. Mamy 
świadomość, że właściwa 
baza jest konieczna dla utrzy-
mania wysokiego poziomu 
sportowego. Wiemy również 
doskonale, jak ważna jest po-
prawa wizerunku tego miej-
sca – mówi Kołoczek, który 
potwierdza, że gmina w myśl 
zaplanowanej strategii roz-
woju sportu zamierza pozy-
skać środki zewnętrzne na 
gruntowne odnowienie parku 
przy Kopalnioku.

Jaka będzie zatem przy-
szłość kajakarstwa ze szcze-
gólnym uwzględnieniem tego 
pod czechowickim szyldem? 
– Popularność tego sportu 
zwiększy się automatycznie 
w momencie zdobycia przez 
któregoś z kajakarzy złote-
go medalu olimpijskiego. 
Wszyscy oczywiście tego 
wyczekujemy, bo byłby to dla 
całej dyscypliny doskonały 
impuls. My w każdym razie 
nie damy zginąć kajakarstwu 
w Czechowicach-Dziedzi-
cach. Chcemy jeszcze zrobić 
wiele dobrego i mamy ku 
temu ogromny zapał – za-
uważa z optymizmem wice-
prezes Żaczek.

MARCiN NiKiEL
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Okolice stawu Kopalniok były przed laty jednym z najczęściej odwiedzanych miejsc przez mieszkańców 
Czechowic-Dziedzic.

Czechowiccy kajakarze wielokrotnie stawali na podium prestiżowych zawodów międzynarodowych. Następcy medalistów olimpijskich wytrwale 
trenują, by podążyć podobną drogą.
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kolejna siłownia zewnętrzna

Zestaw urządzeń do aktyw-
nego kształtowania sylwet-
ki stanął obok placu zabaw 
i boiska sportowego w Zaso-
lu Bielańskim. To już trze-
cia tzw. siłownia zewnętrzna 
w gminie Wilamowice.

Łącznie zamontowanych zo-
stało sześć stanowisk, m.in. do 
biegania, chodzenia, jazdy na 
rowerze, czy ćwiczenia „brzusz-
ków”. Mogą z niej korzystać 
wszyscy mieszkańcy, właściwie 
od najmłodszych po najstarszych. 
– To inicjatywa rady sołeckiej, 
którą z chęcią zrealizowaliśmy. 
Siłownia ustawiona w tym miej-
scu pozwala na aktywny wypo-
czynek całej rodziny i sprzyja 
integracji wszystkich pokoleń 
społeczności Zasola – mówi bur-
mistrz Wilamowic Marian Trela.

Jak wyjaśnia Kazimiera 
Gabryś, kierownik Dzia-

łu Gospodarczego Urzędu 
Gminy w Wilamowicach, 
zakup sprzętu i całość prac 
kosztowały 30 tys. zł. Si-
łownia, podobnie, jak plac 
zabaw oraz boisko, cieszą 
się ogromną popularnością 

w słoneczne dni wolne od 
pracy. Podobne siłownie 
powstały już w Pisarzowi-
cach i Wilamowicach, a w 
najbliższym czasie będą do 
dyspozycji również w pozo-
stałych sołectwach gminy. (Ł)

SPORT

siłaCze kolekCjonują MeDale
Wiesław Wróbel i Grzegorz Drewniany, utytułowani siłacze z Kóz, po raz 

kolejny rozsławili swoją miejscowość poza granicami kraju. Medale do i 

tak bogatej już kolekcji zdobyli w okresie świątecznym w Hiszpanii, gdzie 

rywalizowali w światowym czempionacie.

Hiszpański kurort L’Alfas 
del Pi, zlokalizowany nieopo-
dal Alicante, był miejscem 
zmagań siłaczy w ramach Mi-
strzostw Świata w konkurencji 
wyciskania sztangi leżąc. Pre-
stiżowe zawody w Hiszpanii 
odbywały się w nietypowej 
formule. O wyniku końcowym 
decydowała w znacznej mie-
rze wytrzymałość. Regulamin 
czempionatu w poszczególnych 
kategoriach zakładał wyciska-
nie sztangi o wadze 100 kilo-
gramów w pozycji leżącej na 
ilość wykonanych powtórzeń.

Podczas turnieju duetowi 
siłaczy z Kóz – Wiesławo-
wi Wróblowi i Grzegorzo-
wi Drewnianemu przyszło 
walczyć o medale w stawce 

około 200 zawodników, re-
prezentujących sześć państw. 
Obaj kozianie zaprezentowali 
wysoką formę. Wróbel, w gro-
nie weteranów w kategorii do 
100 kg, wykonał 14 zaliczo-
nych powtórzeń, jego młod-
szy podopieczny z Centrum 
Sportowo-Widowiskowego 
w Kozach, wśród siłaczy ka-
tegorii open seniorów do 90 
kg, sztangę dźwignął aż 21 
razy. Lepiej wypadli tylko 
dwaj Hiszpanie, co równo-
znaczne było z medalami 
koloru srebrnego dla kozian. 
Wróbel i Drewniany wystar-
towali jeszcze w konkurencji 
drużynowej, gdzie wspólnie 
z Piotrem Redzikiem z Żor 
stanęli na najniższym stopniu 

podium. Otrzymali okazały 
puchar oraz statuetkę pokaź-
nych rozmiarów i wagi.

– Poziom zawodów rów-
nież w tym roku był wysoki, 
ale sędziowie przyjęli bardzo 
surową ocenę w zaliczaniu 
kolejnych prób. Nie było więc 
mowy o pobijaniu jakichkol-
wiek rekordów personalnych 
– mówi Wiesław Wróbel, 
który przed rokiem, podobnie 
jak i Grzegorz Drewniany, 
w tym samym miejscu sięgnął 
po złoto Mistrzostw Europy. 
– Z tegorocznej edycji w pa-
mięci utkwiły mi szczególnie 
hymny narodowe, które dla 
wszystkich nacji odegrano 
przed startem – wspomina do-
świadczony siłacz z Kóz. (RAF)

Druga hala sportowa 
w szCzyrku

W kwietniu do użytku od-
dana została druga pełno-
wymiarowa hala sportowa 
Centralnego Ośrodka Spor-
tu – Ośrodka Przygotowań 
Olimpijskich w Szczyrku. 
Teraz baza obiektów pre-
zentuje się jeszcze bar-
dziej imponująco.

Inwestycja, zmierzająca 
do wybudowania drugiej 
hali sportowej, połączonej 
z dotychczas funkcjonują-
cymi obiektami COS-OPO 
przy ulicy Plażowej, rozpo-
częła się w lutym ubiegłego 
roku. Pełnowymiarowa hala 

umożliwia uprawianie wielu 
dyscyplin sportu, mieszczą 
się w niej trzy boiska do 
siatkówki, boisko do piłki 
ręcznej oraz koszykówki. Na 
terenie nowej części sporto-
wego kompleksu znalazły się 
ponadto dwie mniejsze salki, 
zadbano o odpowiednie za-
plecze socjalne, powstały tu 
również cztery nowoczesne 
szatnie. Obiekt dostosowany 
jest do potrzeb osób niepeł-
nosprawnych.

Istotne znaczenie ma 
fakt, że kompleks COS-
-OPO w Szczyrku będzie 
można już za kilka miesię-

cy przejść tzw. suchą stopą 
– przez obie hale sportowe 
i basen, po tutejszy inter-
nat sportowy. Zakończe-
nie całości zadania, wraz 
z poszerzeniem bazy noc-
legowej, przewidziano na 
lipiec bieżącego roku. Jak 
zapewnia dyrektor ośrodka 
Grzegorz Kotowicz, obiekty 
zabezpieczają teraz w pełni 
realizację szkolenia grup 
sportowych – zarówno tych 
przebywających w interna-
cie ośrodka, jak i szkolenia 
stacjonarnego dla szkół czy 
klubów z regionu Podbeski-
dzia. (RAF)

3 km
pokonają uczestnicy biegu wysokogórskiego UBS Grapa 

Vertical, który w sobotę 9 maja odbędzie się w Szczyrku. Trasę 

prestiżowej rywalizacji wyznaczono wzdłuż kolei linowej na 

Skrzyczne. Bieg zaliczany będzie do Pucharu Polski Skyrunning. 

Uczestnicy, przyporządkowani do poszczególnych kategorii 

na podstawie swoich zgłoszeń, będą startowali w odstępach 

15-sekundowych. Na trasie biegu zmierzą się z własnymi 

słabościami, pokonując znaczne przewyższenie sięgające 720 

metrów.

region w liCzbaCh

Kozianie Grzegorz Drewniany i Wiesław Wróbel (obaj na zdjęciu od lewej) w Hiszpanii stanęli na podium zarówno 
w rywalizacji indywidualnej, jak i drużynowej.
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Nowa hala sportowa Centralnego Ośrodka Sportu w Szczyrku powstała obok dotychczas jedynej hali, w 
miejscu, gdzie kiedyś znajdował się kort tenisowy.
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Siłownia to obok placu zabaw i boiska sportowego kolejny element, sprzyjający aktywnemu wypoczynkowi 
mieszkańców.
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spotkania MłoDyCh artystów
Kilkadziesiąt zespołów dziecięcych i młodzieżowych z całego powiatu 

bielskiego wzięło udział w XVI Powiatowych Spotkaniach Amatorskich  

Grup Artystycznych SAGA 2015, jakie odbyły się w Domu Kultury  

w Kozach 16 i 17 kwietnia.

Pierwszego dnia na de-
skach koziańskiego Domu 
Kultury prezentowały się 
zespoły taneczne, drugiego 
– muzyczne. Nagrody przy-
znano w wielu kategoriach. 
– Spotkania pozwalają na 
prezentację w różnych dzie-
dzinach artystycznego wy-
razu. Przejęliśmy tradycję 
organizowania tego przeglą-
du po zlikwidowanym wo-

jewództwie bielskim i coraz 
lepiej widać, jak bardzo tego 
rodzaju konfrontacje są po-
trzebne – mówi starosta biel-
ski Andrzej Płonka.

Podkreśla, że młodym 
i utalentowanym osobom po-
trzebne są takie spotkania, 
na których mogą przeżyć 
i oswoić się z tremą, zoba-
czyć reakcję publiczności na 
swoje występy i obejrzeć, jak 

twórczo działają ich rówieśni-
cy. SAGA gromadzi przede 
wszystkim podopiecznych 
ośrodków kultury w gminach, 
także Powiatowego Ogniska 
Pracy Pozaszkolnej „ART.” 
w Czechowicach-Dziedzicach. 
– Tutaj mogą stawiać pierw-
sze artystyczne kroki, a na tę 
skalę, to jedyne tego rodzaju 
konfrontacje w naszym regio-
nie – dodaje starosta Płonka. (Ł)

zwyCięzCy Xvi powiatowyCh spotkań aMatorskiCh grup artystyCznyCh saga 2015
W KATEGORii zESPOŁy FOLKLORySTyCzNE: Regionalny zespół Pieśni i Tańca „Wilamowice” – Stowarzyszenie 
na rzecz zachowania Dziedzictwa Kulturowego Miasta Wilamowice „Wilamowianie” oraz Miejsko-Gminny 
Ośrodek Kultury w Wilamowicach, instruktor: Alicja Dusik.
W KATEGORii iNNE FORMy TANECzNE, GRUPA MŁODSzA: zespół Taneczny „Gracjusie” – Powiatowe Ognisko 
Pracy Pozaszkolnej „ART.” w Czechowicach-Dziedzicach, instruktor: Teresa Nycz.
Grupa starsza: zespół „Gracja” – Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej „ART.” w Czechowicach-Dziedzicach, 
instruktor: Teresa Nycz.

W KATEGORii zESPOŁy WOKALNE: zespół Wokalny „Włóczykije” gr. średnia – Fundacja Wspierania Talentów 
Dzieci i Młodzieży i Dorosłych „Włóczykije” w Kozach, instruktor: Aleksandra Stępień.

KATEGORiA – zESPOŁy iNSTRUMENTALNE ORAz iNSTRUMENTALNO-WOKALNE: Grand Prix zdobył zespół 
instrumentalny „Sinfonietta” – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Dąbrowskiej w Jaworzu, instruktor: 
Teresa Adamus. i miejsce przypadło Kapeli Młodego Ondraszka Liboski – Miejski Ośrodek Kultury Promocji 
i informacji w Szczyrku, instruktor: Dorota Laszczak.
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CzeChosławy przyznane
Honorowe Czechosławy 2015 otrzymali Jerzy Buzek, były premier, a obecnie europarlamentarzysta, oraz wywodzący się z Czechowic-Dziedzic śpiewak operowy Piotr Beczała.  

W swoich kategoriach nagrodę odebrały też HB-UNIBUD oraz Centrum Handlowe „Stara Kablownia”.

Już po raz szósty przedsiębior-
cy działający na terenie gminy 
Czechowice-Dziedzice otrzy-
mali prestiżowe wyróżnienia. 
Czechosławy to nagrody przy-
znawane firmom, które rozwija-
jąc własną markę przyczyniają 
się do budowania pozytywnego 
wizerunku Czechowic-Dziedzic. 
W Dworku Eureka w Czecho-
wicach-Dziedzicach odbyła się 
uroczysta gala, podczas której 
ogłoszono nazwy zwycięskich 
firm. Czechosława 2015 przy-
znano w dwóch kategoriach: 
Produkcja i budownictwo oraz 
Handel i usługi.

Kapituła konkursu, której 
przewodniczył burmistrz Cze-
chowic-Dziedzic Marian Błachut 
uznała, że w pierwszej ze wspo-
mnianych kategorii na nagrodę 
zasłużyło w największym stop-
niu Przedsiębiorstwo Budowlane 
HB-UNIBUD. Wysoko oceniono 
wpływ tej firmy na budowanie 
pozytywnego wizerunku gospo-
darczego Czechowic-Dziedzic, 
poprzez jakość prowadzonej 
działalności oraz zaangażowanie 
w sprawy lokalne i wrażliwość 
na potrzeby społeczne. Drugi 
Czechosław trafił na ręce przed-
stawicieli Centrum Handlowego 
„Stara Kablownia”. Doceniono 
fakt, iż czechowicka galeria 
w znaczny sposób zwiększyła 
dostęp mieszkańców do usług 
rozrywkowych i handlowych, 
wpływając na atrakcyjność mia-
sta jako miejsca zamieszkania.

W obu kategoriach konkur-
sowych rozdane zostały po-
nadto wyróżnienia w postaci 
Srebrnych Laurów Umiejętności 
i Kompetencji Regionalnej Izby 
Gospodarczej w Katowicach. 
W kategorii Produkcja i budow-
nictwo Laur otrzymała Firma 
Budowlano-Consultingowa IKA. 
W kategorii Handel i usługi wy-
różnieniem w postaci Srebrnego 
Lauru uhonorowano Vertex S.A.

Wydarzeniem szóstej edycji 
przedsięwzięcia było wręcze-
nie Honorowego Czechosława 
profesorowi Jerzemu Buzko-
wi, byłemu Premierowi oraz 
Przewodniczącemu Parlamentu 
Europejskiego, w czym uczest-
niczyła m.in. Elżbieta Bieńkow-
ska, była Wicepremier i Minister 
Infrastruktury w rządzie Donalda 
Tuska, obecnie Komisarz Unii 
Europejskiej ds. Rynku We-
wnętrznego i Usług. Podobne 
wyróżnienie otrzymał pochodzą-
cy z Czechowic-Dziedzic słynny 
tenor Piotr Beczała. (MAN)

pisarzowiCka  
Do reMontu

Prowadząca z Janowic do gminy Wilamowice ulica Pisarzowicka zostanie w najbliższym czasie 

gruntownie wyremontowana. Choć inwestycja obejmuje niewielki odcinek, to jednak ma charakter 

niemal strategiczny dla tej części gminy Bestwina.

Ulica Pisarzowicka w Ja-
nowicach nie jest przez pie-
szych użytkowników ruchu 
nadmiernie wykorzystywa-
na. Stanowi natomiast ważne 
połączenie dla kierowców. 
Z gminy Bestwina można 
przejechać nią w kierunku 
poszczególnych sołectw 
sąsiedniej gminy Wilamo-
wice. Ruch w przeciwną 
stronę odbywa się z kolei do 
Bielska-Białej i z dzielnicy 
Hałcnów w stronę Wilamo-
wic i Oświęcimia. Zwłaszcza 
mieszkańcom dobrze znają-
cym te rejony gwarantuje to 
szybki przejazd.

– Ulicą Pisarzowicką po-
ruszać się coraz trudniej, a to 
przecież jeden ze strategicz-
nych odcinków drogowych 
w naszej gminie. Paradok-
salnie to może nawet jeszcze 
ważniejsza droga z punktu 
widzenia gminy Wilamo-
wice. To działanie w myśl 
dobrosąsiedzkiej współpra-
cy – mówi z zadowoleniem 
Artur Beniowski, wójt gmi-
ny Bestwina.

W trakcie  nawałnic 
w latach minionych droga 
ta uległa jednak znacznym 

uszkodzeniom, sprawiając 
spore niedogodności komu-
nikacyjne. Mowa o odcinku 
długości około 400 metrów 
w okolicach tzw. leśniczówki. 
Władze gminy Bestwina po-
zyskały fundusze na gruntow-
ny remont ul. Pisarzowickiej 
ze środków powodziowych 
Urzędu Marszałkowskiego, 
co w najbliższych tygodniach 
umożliwi naprawę drogi. Za-
danie, którego wartość szaco-
wana jest na ok. 200 tys. zł, 

obejmuje całkowitą wymianę 
nawierzchni, utwardzenie po-
bocza i odwodnienie wzdłuż 
drogi. Wymianie podlegać 
będzie także przepust pod 
drogą przy skrzyżowaniu z ul. 
Czernichowską, znajdującą 
się już na terenie gminy Wi-
lamowice.

Wykonawca inwestycji 
wyłoniony zostanie w drodze 
przetargu po długim weeken-
dzie majowym. Prace zakoń-
czą się w lipcu.

Na terenie gminy Be-
stwina trwają również wio-
senne remonty innych dróg 
asfaltowych i gruntowych. 
Prace bieżące związane są 
też z czyszczeniem rowów 
odwadniających i meliora-
cyjnych. To kwestia o tyle 
istotna, że w gminnych so-
łectwach nie brakuje obsza-
rów szczególnie narażonych 
na zalewanie, wskutek gwał-
townych załamań pogodo-
wych. (MAN)

Po remoncie znikną wszystkie dziury w jezdni.
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psyChiatria nieustannie potrzebna
Ruszają prace remontowe 
w budynku Specjalistyczne-
go Psychiatrycznego ZOZ 
w Bielsku. Tym samym 
placówka zostanie dosto-
sowana do norm, jakie 
obowiązywać będą w przy-
szłym roku.

Specjalistyczny Psy-
chiatryczny Zespołu Opieki 
Zdrowotnej w Bielsku-Białej 
to trzecia, po Bielskim Po-
gotowiu Ratunkowym oraz 
Szpitalu Pediatrycznym, pla-
cówka lecznicza podlegająca 
Bielskiemu Starostwu Powia-
towemu. – Tamte zostały już 
dostosowane do wymogów 
nowoczesnego lecznictwa, 
a niedawna modernizacja blo-
ku operacyjnego w Szpitalu 
Pediatrycznym była ostatnim 
z większych zadań do zre-
alizowania. Psychiatrię też 
należy dostosować – mówi 
starosta Andrzej Płonka.

Dodaje on, że należy 
się spodziewać stopniowe-
go przybywania pacjentów 
w tej placówce. – Niestety, 
życiowe trudności powodują, 
że coraz więcej pojawia się 
osób z schizofrenią, depre-
sje dotykają już młodzież. 
Nie wyobrażam sobie, aby 
w naszym regionie nie było 
nowoczesnej placówki, 
niosącej pomoc ludziom 
w takich schorzeniach – do-
daje starosta.

Modernizacja placówki 
psychiatrycznej do nowych 
norm jest tym pilniejszym 
zadaniem, że w przyszłym 
roku NFZ wymagać będzie 
spełnienia o wiele ostrzej-
szych warunków, dotyczą-
cych samej bazy leczniczej. 
Dlatego budynki trzeba do 
nich dostosować.

Prace obejmą przede 
wszystkim dostosowanie 

wnętrz na potrzeby przyjmo-
wania pacjentów, zarówno na 
oddziałach łóżkowych, jak 
i dziennych. Starosta Płon-
ka wyjaśnia, że coraz lepsze 
rezultaty przynosi właśnie 
leczenie, w którym pacjen-
ci przychodzą na cały dzień 
i biorą udział m.in. w terapii 
zajęciowej. Wieczorem zaś 
wracają do swoich domów, 
dzięki czemu cały czas 
utrzymują więź z najbliż-
szymi, którzy udzielają im 
wsparcia. – Dlatego warto 
tak organizować leczenie, 
aby było wystarczająco dużo 
miejsca na tego typu zajęcia 
– mówi Płonka.

Pierwsze prace remontowe 
już ruszyły, całość powinna 
zakończyć się w pierwszym 
kwartale przyszłego roku. 
Łącznie koszty nie powinny 
przekroczyć 3 mln zł. (ŁU)

7 tys. 

dorosłych pacjentów znajduje się pod opieką 

wszystkich poradni, wchodzących w skład SP 

ZOZ w Bielsku-Białej, które w ub. roku udzieliły 

47 tys. porad. W części dziecięcej pod opieką 

poradni było 5,9 tys. pacjentów, a na oddziale 

szpitalnym leczyło się 92 dzieci. SP ZOZ 

dysponuje 39 łóżkami na oddziale ogólnym 

(w ub. roku leczyło się tu 925 pacjentów), 30 

na rehabilitacyjnym (266) oraz 18 w Ośrodku 

Rehabilitacji dla Uzależnionych od Substancji 

Psychoaktywnych w Wapienicy (56). Dwa 

oddziały dzienne dysponują łącznie 60 

miejscami, w ub. roku leczyły się tu 383 osoby.

psyChiatria w liCzbaCh

konCert  
Chóru  
z usa

Ks. Jan Byrt, znany pa-
stor z parafii w Szczyrku 
Salmopolu, zaprasza w śro-
dę 29 kwietnia do Wisły 
na koncert „The Concordia 
University Concert Choir”.

Luteranie przygotowują 
się do obchodów 500-lecia 
Reformacji, które przypada 
w 2017 r. Obecny rok ob-
chodzą jako Rok Kultury 
w Kościele Ewangelickim. 
Koncert amerykańskie-
go chóru to jedna z wielu 
imprez, zaplanowanych 
z tej okazji.

Koncert odbędzie się 
w kościele ewangelicko-au-
gsburskim w Wiśle Centrum 
w środę 29 kwietnia, począ-
tek o godz. 17. Organiza-
torami są parafia ks. Jana 
Byrta ze Szczyrku oraz pa-
rafia ewangelicka w Wiśle. 
Wstęp jest wolny. (R)
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