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Dokończenie budowy 
drogi ekspresowej S1 
to konieczność, aby 
powstawały nowe 
miejsca pracy w całym 
województwie śląskim. 
Inwestycja musi być 
priorytetem w programie 
dla Śląska.

wilKowice

pRomyK  
JuŻ działa
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W odrestaurowanym 
Gminnym Ośrodku Kultury 

„Promyk” w Bystrej 
rozpoczęła swoją działalność 

placówka kulturalna. Jej 
plany zależne będą w 

dużej mierze od samych 
mieszkańców gminy, 

zaproszonych przez ośrodek 
do składania własnych 

propozycji.

Był rok 1930, kiedy w 
Bestwinie zawiązało się 

Koło Gospodyń Wiejskich, 
pierwsze takie w całym 

regionie. Okazałego stażu 
organizacja ta doczekała 

się w znacznej mierze 
dzięki zaangażowaniu i 

wytrwałości jej członkiń.
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AKTUALNOŚCI

KadRy
biblioteKaRKa na medal

KataRzyna wituŚ z Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Czechowicach-Dziedzicach zajęła trzecie 
miejsce w ogólnopolskim konkursie na Biblioteka-
rza Roku 2014. Czechowicka bibliotekarka zdobyła 
1070 głosów. Wcześniej wygrała w konkursie na 
najlepszego bibliotekarza województwa śląskiego. 
„Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy w konkur-
sie na Bibliotekarza Roku 2014 Stowarzyszenia 
Bibliotekarzy Polskich wsparli mnie, okazali życzli-
wość, cierpliwość i wyrozumiałość oraz zagłosowali 
na moją kandydaturę” – podziękowała na stronie 
biblioteki.

Wituś mieszka w Czechowicach-Dziedzicach, 
w bibliotece zajmuje się przede wszystkim pracą 
z dziećmi. Z tego względu współpracuje w swo-
im bibliotecznym dziale dziecięcym ze szkoła-
mi i przedszkolami, organizuje zajęcia według 
własnych pomysłów, angażując w nie nie tylko 
dzieci, ale i ich rodziców. Wcześniej, w 2014 r., 
Katarzyna Wituś wygrała ogólnopolski konkurs 
„Dzieci buszują w bibliotece”. (R)

nagRody dla dwóch biblioteK
Gminna Biblioteka Publiczna w Jaworzu oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Bestwinie zdobyły ex aequo I miejsce w 15. edycji 

konkursu „Biblioteka jako centrum edukacyjne, kulturalne i informacyjne” na najlepszą bibliotekę w powiecie bielskim. Najlepszą 

placówką filialną została Filia Nr 5 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach-Dziedzicach.

Nagrody biblioteki odebrały pod-
czas uroczystości w Pałacu Czeczów 
w Kozach. – Cieszymy się z tej na-
grody, bo to uhonorowanie naszej 
całorocznej pracy – powiedziała nam 
Bernadeta Kluka, dyrektor placówki 
w Jaworzu. Gratulacje jaworzańskim 
bibliotekarkom złożył wójt Radosław 
Ostałkiewicz. Mimo, że biblioteka jest 
niewielka, utrzymuje ścisłą łączność 
ze swoimi czytelnikami. Zdaniem dy-
rektor Kluki, to chyba najważniejsza 
cecha charakteryzująca jej placówkę. 
Dzięki temu wiedzą, czego czytelnicy 
oczekują i zgodnie z ich potrzebami 
biblioteka może kompletować swój 
księgozbiór i prenumerować prasę, 
w tym wypadku 17 tytułów. Dlatego 
ma bardzo dużo czytelników, regu-
larnie wypożyczających książki i cza-
sopisma, bo i taka możliwość tutaj 
została wprowadzona.

– Ale działalność biblioteczna 
to nie tylko wypożyczanie książek. 
Biblioteki, zwłaszcza w niewielkich 
miejscowościach, pełnią rolę ośrodka 
promującego wszelaką kulturę – dodaje 
dyrektorka. Dlatego biblioteka w Jawo-
rzu organizuje wiele spotkań, także au-
torskich, przede wszystkim z pisarzami 
książek dla dzieci, spotkania z lekturą, 
lekcje biblioteczne, występy i spekta-
kle. Również warsztaty plastyczne 
i rękodzielnicze, zwłaszcza w okresie 
ferii zimowych i wakacji. Dużym za-
interesowaniem najmłodszych cieszy 
się ceremonia wręczania Paszportów 
Młodego Czytelnika, a więc pasowanie 
na czytelnika, który potrafi korzystać 
ze zbiorów bibliotecznych. Biblioteka 
w Jaworzu przed dwoma laty również 

zdobyła I miejsce w tym powiato-
wym konkursie.

Z kolei w działalności biblioteki 
w Bestwinie imponująca jest liczba sta-
łych czytelników – 4 tys. spośród 11 tys. 
mieszkańców, co stanowi jeden z naj-
wyższych wskaźników w całym woje-
wództwie śląskim. Budynki biblioteki 
wraz z filiami przeszły modernizację, 
są w pełni skomputeryzowane. Ale nie 
tylko baza lokalowa, wyposażenie oraz 

księgozbiór powodują, że mieszkańcy 
tak chętnie odwiedzają bibliotekę. Gmin-
na Biblioteka Publiczna w Bestwinie jest 
również organizatorem wydarzeń, które 
osiągają już międzynarodowy zasięg, jak 
np. konkurs poezji religijnej, na który 
ostatnio napłynęły utwory nie tylko z ca-
łego kraju, ale i zagranicy. W tej samej 
kategorii placówek filialnych w tego-
rocznym konkursie zwyciężyła biblio-
teka w Bronowie, Filia Nr 5 Miejskiej 

Biblioteki Publicznej w Czechowicach-
Dziedzicach.

Konkurs zorganizowany został już 
po raz piętnasty przez starostę bielskie-
go Andrzeja Płonkę we współpracy 
Zarządu Oddziału Stowarzyszenia Bi-
bliotekarzy Polskich, działającego przy 
Książnicy Beskidzkiej w Bielsku-Bia-
łej. Uroczyste podsumowanie konkursu 
oraz wręczenie nagród odbyło się 12 
maja  w Pałacu Czeczów w Kozach. (R)

pRzyJmiJmy 
chRzeŚciJan  
z SyRii
SzczyRK. Pastor ewange-
licki ze Szczyrku ks. Jan Byrt 
przyłącza się do apelu siostry 
Małgorzaty Chmielewskiej o 
przyjęcie 300 chrześcijańskich 
rodzin z Syrii. Katolicka zakon-
nica napisała w tej sprawie list 
do premier Ewy Kopacz. – Jeśli 
będziemy zwlekać, to ci ludzie 
mogą zginąć z rąk terrorystów z 
Państwa Islamskiego. Jesteśmy 
narodem wierzących ludzi i tak 
się określamy, i tak nas widzi 
świat. I naszym zadaniem jest 
być świadkami Ewangelii, 
Jezusa i pomagać innym, a 
szczególnie chrześcijanom – 
przekonuje ks. Byrt dodając, 
że podpisuje się pod apelem s. 
Chmielewskiej obiema rękami.

Zdaniem ks. Byrta Unia 
Europejska chce przyjmować 
uchodźców, powinni więc to 
być chrześcijanie. – Wiem, że 
mamy wielu biednych w kra-
ju, ale jesteśmy narodem, który 
potrafi się dzielić tym, co ma 
– zauważa ks. Byrt.

pRezydent  
na czele 
związKu
bielSKo-biała. Prezydent 
miasta Jacek Krywult został 
wybrany na przewodniczące-
go Śląskiego Związku Gmin 
i Powiatów. Zastąpił na tym 
stanowisku Zygmunta Fran-
kiewicza, prezydenta Gliwic, 
który został przewodniczącym 
Związku Miast Polskich. Przez 
minione trzy kadencje (12 lat) 
Krywult był zastępcą Fran-
kiewicza w Śląskim Związku 
Gmin i Powiatów. Do Związku 
należy ponad 120 samorządów 
z województwa śląskiego, m.in. 
wszystkie miasta na prawach 
powiatu. Według Krywulta, 
dzięki temu wyborowi głosy 
samorządu Podbeskidzia będą 
lepiej słyszalne w Katowicach 
i Warszawie.

nagRoda za 
KonSeRwacJę 
zamKu
bielSKo-biała. Muzeum 
Okręgowe otrzymało nagrodę 
dla muzealników od Marszał-
ka Województwa Śląskiego w 
kategorii „dokonania z zakresu 
konserwacji” za projekt „Re-
mont elewacji wewnętrznej 
oraz zadaszenie dziedzińca 
Zamku Książąt Sułkowskich”, 
a więc głównej siedziby Mu-
zeum. Warto dodać, że tego-
roczna gala wręczenia nagród 
muzealnikom odbyła się wła-
śnie w bielskim zamku książąt 
Sułkowskich.

Wójt Jaworza Radosław Ostałkiewicz gratuluje wyróżnienia dyrektor biblioteki Bernadecie Kluce.
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KSiąŻnica miStRzem pRomocJi
Bielska Książnica Beskidzka w tegorocznej edycji konkursu Mistrz Promocji Czytelnictwa 2014 znalazła się w gronie 
najwyżej nagrodzonych bibliotek z całej Polski. Otrzymała I nagrodę jako wyróżnienie dla najbardziej aktywnej bi-
blioteki, prowadzącej działania promocyjne czytelnictwa. Książnica Beskidzka i jej dyrektor Bogdan Kocurek są znani 
z tego, że wspierają wszelkie inicjatywy propagujące książki, co istotne, nie tylko ich czytanie, lecz także tworzenie. 
Ta największa na Podbeskidziu biblioteka publiczna wielokrotnie udostępniała swoje sale dla autorów książek i ich 
recenzentów, dyskutujących o książkach. Z gościnności Książnicy korzystał m.in. znany historyk regionalnej przeszłości 
Jacek Kachel, autor wielu książek. (Ł)
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Konieczna budowa S1
Zmiany, jakie czekają górnictwo, muszą zostać dobrze przygotowane, aby mogły powstać nowe miejsca pracy. Tym samym 

jednym z priorytetów staje się budowa głównych tras komunikacyjnych w województwie śląskim, w tym drogi ekspresowej S1  

– uważa I wicewojewoda śląski Mirosław Szemla.

Rządowe zapowiedzi 
restrukturyzacji górnictwa 
oznaczają, że część osób, 
obecnie  za t rudnionych 
w kopalniach, będzie mu-
siała znaleźć nowe zajęcie. 
– To nie tylko problem sa-
mego Górnego Śląska, bo 
w kopalniach zatrudnionych 
jest wielu mieszkańców połu-
dniowej części województwa 
śląskiego i zachodniej Mało-
polski. Program restruktury-
zacji musi więc uwzględnić 
potrzeby rynku pracy również 
tych rejonów – mówi Szemla.

Wicewojewoda zazna-
cza, że z tego powodu jed-
nym z priorytetowych zadań 
musi stać się budowa drogi 
ekspresowej S1 z Bielska do 
Mysłowic, a także budowa 
obwodnicy Węgierskiej Gór-
ki na S69. – Tworzenie infra-
struktury drogowej zawsze 
sprzyja temu, że mieszkańcy 
są bardziej mobilni, co zwięk-
sza ich szanse na rynku pracy 
w regionie. Z drugiej strony 
Aglomeracja Katowicka musi 
mieć również sprawne połą-
czenia transportowe z Euro-
pą, także południową, bo od 
tego zależy jej rozwój. Obie 
drogi ekspresowe właśnie to 

zapewniają – dodaje wicewo-
jewoda Szemla.

Dlatego przy okazji prac 
nad Programem dla Śląska 
Szemla podkreśla koniecz-
ność szybkiej budowy obu 

dróg. Na razie wpisano je na 
listę rezerwową, co oznacza 
finansowanie ich budowy 
w dalszej przyszłości. – War-
szawska Generalna Dyrekcja 
Dróg Publicznych i Autostrad 

przekonuje, że pod względem 
formalnym projekty nie są 
wystarczająco przygotowane, 
aby mogły być szybko zre-
alizowane. Ale to nie może 
wstrzymywać prac, aby jak 

najszybciej doprowadzić do 
inwestycji. Dlatego zabie-
gamy o wpisanie budowy 
kluczowych arterii komuni-
kacyjnych do programu dla 
Śląska – wyjaśnia Szemla.(Łu)

Budowa odcinka S69 z Bielska do Mysłowic musi być jednym z głównych zadań programu dla Śląska.

feniKSy nad głowami
Bielski Park Technologicz-
ny Lotnictwa, Przedsiębior-
czości i Innowacji zaprasza 
27 i 28 czerwca na Targi 
Nowoczesnej Techniki „Fe-
niksy 2015”.

Jak wyjaśnia Bogusław 
Holeksa, prezes Parku, na 
wystawie zostanie zaprezen-
towanych ok. 30 samolotów 
i śmigłowców branży GA 
(General Aviation – Lotnictwo 
Ogólne), także profesjonalne 
drony. – Targi będą okazją do 
podsumowania naszej dotych-
czasowej działalności, poka-
zania na zewnątrz możliwości 

Parku, a także stworzenia plat-
formy do kooperacji wśród 
producentów i użytkowników 
samolotów GA – wyjaśnia.

Spora część imprezy bę-
dzie poświęcona na rozmo-
wy, spotkania i konferencje 
osób z branży, jednak or-
ganizatorzy przygotowali 
również część otwartą dla 
publiczności, która będzie 
mogła z bliska zobaczyć stat-
ki powietrzne i obejrzeć po-
kazy lotnicze. Przewidziano 
również inne atrakcje.

Współorganizatorami 
targów są starosta bielski 

Andrzej Płonka, burmistrz 
Czechowic-Dziedzic Ma-
rian Błachut, wójt Bestwi-
ny Artur Beniowski oraz 
Śląski Klaster Lotniczy. 
Patronat honorowy objęli 
wicepremier Janusz Pie-
chociński, Bartłomiej Bodio, 
przewodniczący Sejmowej 
Podkomisj i  Lotnic twa, 
marszałek śląski Wojciech 
Saługa oraz prezydent Biel-
ska-Białej Jacek Krywult. (Ł) 

O Bielskim Parku Lotniczym 
czytaj na ▶ str. 16
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pRogRam taRgów dla zwiedzaJących

Sobota, 27 czeRwca 

10.00-18.00 – Ekspozycje statków powietrznych, samochodów 
segmentu premium, nowinek technologicznych, 
symulatorów, dronów i pozostałych ofert wystawców

10.00-14.30 – Powitanie lata (organizator MOSiR Czechowice-
Dziedzice). Konkursy z nagrodami i atrakcje dla 
dzieci i młodzieży.

14.30-15.30 – Koncert zespołu Brathanki.
15.30-20.00 – Występy sceniczne zespołów MDK z Czechowic-

Dziedzic, Bielska-Białej i Bestwiny.
10.00-18.00 – Płatne przeloty samolotem lub helikopterem.
10.00-20.00 – Lunapark i gastronomia dla dzieci i dorosłych.
10.00-20.00 – Dynamiczne pokazy lotnicze samolotów  

i helikopterów, prezentacje serwisów usług  
i szkół lotniczych.

niedziela, 28 czeRwca

10.00-18.00 – Ekspozycje statków powietrznych, samochodów 
segmentu premium, nowinek technologicznych, 
symulatorów, dronów i pozostałych ofert 
wystawców.

10.00-18.00 – Pokazy usług dronowych, szkół i klubów 
operatorów dronów. Prezentacje produktów 
innowacyjnych. Prezentacje i pokazy szkół skoków 
spadochronowych. Pokazy akrobacji samolotowych, 
show kaskaderskie. Wystawa automobilklubu.

10.00-20.00 – Lunapark i gastronomia dla dzieci i dorosłych.

wSpaRcie dla  
pielęgniaReK

Czy średni personel me-
dyczny w najbliższym cza-
sie będzie zarabiać więcej? 
– Samorządy domagają się 
szybkiego i systemowego 
rozwiązania podwyżek płac 
dla pielęgniarek – mówi sta-
rosta bielski Andrzej Płonka.

Międzynarodowy Dzień 
Pielęgniarki, przypadają-
cy 12 maja, stał się w tym 
roku dniem protestów śred-
niego personelu medyczne-
go. W Bielsku pielęgniarki 
zorganizowały pikietę pod 
Starostwem Powiatowym. 
– Protestujące pielęgniarki 
mają rację, bo w Polsce za 
mało płaci się za ich wy-
magającą pracę. To można 
rozwiązać wyłącznie w skali 
całego kraju, samorządy nie 
są w stanie udźwignąć takich 
ciężarów. Dlatego w rozmo-
wach z rządem domagamy 
się systemowego rozwiązania 
tego problemu – mówi staro-
sta Andrzej Płonka.

Starosta podkreśla, że 
niskie zarobki pielęgniarek 
powodują, że w placówkach 
zdrowotnych brakuje śred-
niego personelu medyczne-
go. Młode pielęgniarki tuż po 
studiach wyjeżdżają za grani-
cę, gdzie mogą zarobić znacz-
nie więcej, a starsze często 
zmieniają zawód. – Dlatego 
podwyżki dla pielęgniarek 
w całym kraju stały się pro-
blemem społecznym, który 
należy rozwiązać – dodaje.

W dniu protestu pie-
lęgniarek starosta Płonka 
uczestniczył w zebraniu Ze-
społu ds. Ochrony Zdrowia 
i Polityki Społecznej Komi-
sji Wspólnej Rządu i Samo-
rządu Terytorialnego, której 
współprzewodniczy repre-
zentując Związek Powiatów 
Polskich. – Jako samorządy 
podkreśliliśmy sytuację śred-
niego personelu medycznego 
i jej wpływ na sytuację całej 
polskiej służby zdrowia – wy-
jaśnia.

Od Cezarego Cieślukow-
skiego, podsekretarza stanu 
w Ministerstwie Zdrowia, 
współprzewodniczącego 
Zespołu, samorządowcy 
usłyszeli, że rząd i minister-
stwo zdrowia przygotowują 
rozwiązania prawne i finan-
sowe, aby w najbliższych 
miesiącach można było 
podwyższyć wynagrodzenia 
pielęgniarek. – Przyjęliśmy to 
do akceptującej wiadomości 
i zapowiedzieliśmy, że na ko-
lejnych spotkaniach Zespołu 
będziemy oczekiwać relacji, 
w jaki sposób podwyżki zo-
staną wprowadzone – mówi 
starosta Płonka. (Łu)
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Święto pięKnych Kwiatów

W Pisarzowicach – jak co roku w maju – można było obejrzeć piękne kwiaty. Od 16 do 24 maja trwało tu Święto 
Kwitnących Azalii. W tutejszym gospodarstwie ogrodniczym – ale też w wielu innych miejscach Pisarzowic i 
pozostałych miejscowościach gminy Wilamowice – jeszcze teraz można się natknąć na kwitnące w niezliczonej 
ilości barw azalie. Azalie mają setki odmian, bardzo wiele z nich można obejrzeć i kupić w Pisarzowicach. Piękne 
krzewy zestawione ze sobą w kompozycje, różnorodne pod względem kolorów, wielkości krzewów, pokroju, 
wielkości i kształtów samych kwiatów, wyglądają przepięknie. (Ł)

WYDARZENIA

pRomyK JuŻ działa
W pierwszych dniach maja, w odrestaurowanym Gminnym Ośrodku Kultury w dawnym kinie „Promyk” w Bystrej, rozpoczęła swoją działalność placówka 

kulturalna. Najbliższe plany jednostki obejmują organizację wydarzeń na Dzień Dziecka oraz projekcję filmu w sali kinowej. Kolejne z podejmowanych inicjatyw 

zależne będą w dużej mierze od samych mieszkańców gminy, zaproszonych przez ośrodek do konsultacji.

W ostatnich numerach „Ga-
zety Beskidzkiej” informowali-
śmy obszernie o modernizacji 
Gminnego Ośrodka Kultury 
„Promyk” w Bystrej oraz wy-
łonieniu dyrektora placówki. 
Obiekt został już oddany do 
użytku, począwszy od 4 maja 
pracownicy ośrodka pod kie-
runkiem dyrektor Agnieszki 
Sech wykonują tu swoje obo-
wiązki. – W pierwszej kolejno-
ści pracujemy nad określeniem 
planów w perspektywie naj-
bliższych tygodni i miesięcy. 
Pomysłów jest naprawdę spo-
ro, część z nich zamierzamy 
skonsultować z mieszkańcami, 
by naszą ofertę w jak najwięk-
szym stopniu dostosować do 
potrzeb wszystkich grup spo-
łecznych – mówi dyrektor 
GOK „Promyk”.

Pierwszym z przedsię-
wzięć, jakie zaplanował 
„Promyk”, jest organizacja 
obchodów Dnia Dziecka. 
Z myślą o najmłodszych 
atrakcyjnie zagospodarowane 
zostało sobotnie popołudnie 
30 maja. W bystrzańskim 
ośrodku przy ulicy Juliana 
Fałata 2k wystawiony będzie 
spektakl teatralny przez akto-

rów Teatru Lalek „Pinokio” 
z Nowego Sącza. W „Pro-
myku” przewidziano także 
rozmaite gry, zabawy i ani-
macje dla dzieci oraz pokaz 
zumby. Dalsza część dnia to 
m.in. czytanie bajek z udzia-
łem dzieci, w bibliotece zlo-
kalizowanej w Meszniańskim 
Ośrodku Kultury „Nad Bora-
mi”, w ramach ogólnopolskiej 
„Nocy Bibliotek”.

Wyjątkowe wydarzenie 
zaplanowano z kolei na nie-
dzielę 7 czerwca. Po przeszło 
25 latach do „Promyka” po-
wrócą filmowe seanse, które 
wyświetlane kiedyś w ośrodku 
cieszyły się ogromną popular-
nością. To możliwe, bowiem 
w trakcie kompleksowej mo-
dernizacji budynku, powstała tu 
na pierwszym piętrze ośrodka 
przestronna sala, która w ukła-
dzie kinowym pomieścić może 
na widowni 120 osób. – Dotar-
liśmy do informacji, że ostatni 
film, jaki można było tu obej-
rzeć nosi tytuł „Wyznawcy 
zła”. Pierwotne założenie było 
właśnie takie, aby nawiązać do 
projekcji z 1989 roku, ostatniej 
w kinie w Bystrej. Ale ostatecz-
nie nasz wybór padł na western 

„Rio Bravo”, który w „Promy-
ku” pojawiał się bardzo często 
– wyjaśnia dyrektor Agniesz-
ka Sech.

Aktywnie wyglądać bę-
dzie również okres waka-
cyjny w GOK w Bystrej. 
W planach jest realizacja 
w ośrodku różnych zajęć, 

a także wycieczek w ramach 
specjalnej akcji letniej dla 
dzieci z gminy Wilkowice. 
Istotna część harmonogramu 
działań „Promyka” ustalona 
zostanie natomiast po kon-
sultacjach z mieszkańcami, 
które przeprowadzone będą 
w najbliższych tygodniach. – 

Mieszkańcom naszej gminy 
przedstawimy ankiety, które 
pozwolą określić typ zajęć 
w połączeniu z grupą wieko-
wą. Chcemy zadbać o wszyst-
kich mieszkańców, poznać 
ich oczekiwania i określić 
potrzeby. Ośrodek będzie 
wówczas w pełni realizował 

cele, do jakich został prze-
znaczony – dodaje dyrektor 
„Promyka”.

Pewne jest, że w Gmin-
nym Ośrodku Kultury w By-
strej ruszą wkrótce zajęcia 
taneczne i plastyczne. W kon-
tekście filmowym planowane 
jest utworzenie dyskusyjnego 
klubu, pomocnego w dobo-
rze projekcji, które znajdą 
odbiorców wśród mieszkań-
ców gminy Wilkowice.

Dyrektor GOK „Promyk” 
zapowiedziała jednocześnie 
utworzenie strony interneto-
wej ośrodka (działa już profil 
na Facebooku) oraz doprowa-
dzenie do spotkań ze stowa-
rzyszeniami i organizacjami 
funkcjonującymi na terenie 
gminy. – Zależy nam na usta-
leniu wspólnego kalendarza 
wydarzeń i ich odpowiednim 
skoordynowaniu – podkreśla 
Sech. Dodać warto, że GOK 
„Promyk” sprawuje mery-
toryczny nadzór nad innymi 
placówkami kulturalnymi 
w gminie – Starą Szkołą w Hu-
ciskach, Meszniańskim Ośrod-
kiem Kultury „Nad Borami” 
oraz Izbą Regionalną „Stara 
Solarnia” w Bystrej. (MA)
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Sala kinowa w Gminnym Ośrodku Kultury „Promyk” w Bystrej, w której po latach znów wyświetlane będą popularne 
filmy, pomieścić może 120 osób.

RuSza StRefa niSKoemiSyJna
Trwają ostatnie przy-

gotowania do uroczyste-
go otwarcia 1 czerwca 
Jasienickiej Niskoemi-
syjnej Strefy Ekonomicz-
nej. Już pierwszego dnia 
jej oficjalnego działania 
prawdopodobnie zostanie 
sprzedana pierwsza dział-
ka. – Kończy się pierwszy 
etap tworzenia strefy, bar-
dzo trudny, w który włoży-
liśmy wiele wysiłku, aby 
w ogóle mógł powstać. Ale 
mamy świadomość, że aby 
uzyskać korzyści czeka nas 
jeszcze wiele pracy – mówi 
wójt gminy Jasienica Janusz 
Pierzyna, pomysłodaw-
ca i twórca strefy. Strefa 
w gminie Jasienica to ponad 
70 hektarów gruntów, prze-
ciętych szerokimi drogami 
z chodnikiem i oświetle-
niem ulicznym. Najważ-
niejsze jednak jest to, co 
ta ziemia kryje pod po-
wierzchnią – pełne uzbroje-
nie w kanalizację sanitarną 
i deszczową, linie energe-

tyczne oraz wszystkie inne 
uzbrojenie, jakie potrzebne 
jest do postawienia przed-
siębiorstwa według ostrych 
norm, wymaganych przez 
prawodawstwo unijne.

Również dzięki fundu-
szom unijnym teren ten zo-
stał w pełni uzbrojony dla 
potrzeb przemysłu. Wcze-
śniej jednak Gmina musia-
ła ponieść koszty wykupu 
gruntów, a wójt Pierzyna 
osobiście czynił starania 
o pozyskanie tego obszaru, 
łącznie z rozmowami z oj-
cami cystersami z Krakowa, 
którym grunty te przyznano. 
Kiedy zakonnicy usłyszeli, 
że ziemie mają służyć dla 
rozwoju społeczności lo-
kalnej, zgodzili się odstą-
pić grunty po cenie, za jaką 
weszli w jej posiadanie, nie-
spełna 2 zł za mkw. Dziś, 
po uzbrojeniu i uzyskaniu 
wszystkich potrzebnych ze-
zwoleń, pierwszą z działek 
Gmina wystawiła w przetar-
gu po 106 zł netto za mkw. 

1 czerwca, w dniu uroczy-
stego otwarcia, odbędzie się 
przetarg na sprzedaż jednej 
z 23 wyznaczonych działek.

Jasienicka strefa jako 
n iskoemisyjna  będzie 
pierwszym w Polsce ob-
szarem przygotowanym 
dla biznesu, w którym tak 
wielką wagę jego twór-
cy przywiązują do tego, 
aby przedsiębiorstwa jak 
najmniej oddziaływały na 
środowisko. Wójt Pierzyna 
wyjaśnia, że w nowej per-
spektywie finansowej Unia 
Europejska przewidziała 
wspieranie przedsięwzięć, 
wykorzystujących źródła 
energii odnawialnej, takie 
jak baterie fotowoltaiczne, 
czy pompy cieplne. Ich bu-
dowa pozwoli na zaoszczę-
dzenie energii. – Z jednej 
strony przedsiębiorstwa nie 
będą szkodzić środowisku 
naszego regionu, z drugiej 
mają szansę znacznie za-
oszczędzić na wydatkach 
– mówi wójt. (Łu)
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BEZPIECZEŃSTWO

dzieŃ wSzyStKich StRaŻaKów
Około setki odznaczeń i wyróżnień wręczono zasłużonym strażakom oraz innym osobom, które przyczyniły się do bezpieczeństwa przeciwpożarowego, m.in. 

wspierając straże pożarne.

nowe wozy dla StRaŻy
beStwina. Okazałego jubileuszu docze-
kała się Ochotnicza Straż Pożarna w Bestwi-
nie. Świętowanie 125-lecia funkcjonowania 
jednostki będzie miało szczególny wymiar z 
racji przekazania nowego pojazdu do działań 
bojowych.

Sobota 6 czerwca w gminie Bestwina bę-
dzie strażackim świętem. O godz. 11.00 roz-
pocznie się msza święta, po niej zaś główne 
uroczystości obchodów 125-lecia Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Bestwinie przeniosą się na 
teren przed miejscową jednostką. Wręczone 
zostaną odznaczenia, przewidziano również 
defiladę pododdziałów. Lecz najważniejsze 
wydarzenie dnia to poświęcenie i przekaza-
nie nowego samochodu dla strażaków. Pojazd 
bojowy typu lekkiego marki Opel zakupiony 
został za 160 tys. zł, na którą to kwotę złożył 
się niemal w połowie budżet gminy. Pozostałe 
środki to te zgromadzone przez strażaków, czy 
pozyskane z Komendy Wojewódzkiej PSP. 
Jednostka OSP w Bestwinie dysponuje obecnie 
dwoma samochodami średnimi oraz jednym 
lekkim, który jednak z racji swojego stanu 
technicznego wymagał pilnej wymiany. (R)

wilKowice. Nowy samochód bojowy uro-
czyście przekazany został do podziału bojo-
wego Ochotniczej Straży Pożarnej w Mesznej. 
To pierwszy taki wóz, który w ogóle trafił do 
dyspozycji strażaków tej jednostki.

Ochotnicza Straż Pożarna w Mesznej z sa-
mochodu ratowniczo-gaśniczego korzysta już 
od początku roku. Pojazd marki Iveco spraw-
dził się więc w wielu działaniach bojowych, 
prowadzonych przez strażaków. Zakup wozu 
był konieczny. Jednostka miała dotychczas 
do swojej dyspozycji dwa samochody, średni 
i jeden lekki oraz zabytkowy marki Dodge. 
Coraz trudniejsze było więc sprawne wypeł-
nianie obowiązków na rzecz społeczeństwa 
gminy Wilkowice. – Samochód bojowy słu-
ży mieszkańcom naszej gminy, ale też całego 
regionu. Mam świadomość, jak ważne jest 
to dla komfortu mieszkańców i poprawy ich 
bezpieczeństwa – mówi Mieczysław Rączka, 
wójt Wilkowic.

Końcem ubiegłego roku samochód Iveco, 
który spełnia wszystkie niezbędne parametry 
nowoczesnego wozu ratowniczo-gaśniczego, 
został zakupiony przez gminę. Ze środków 
budżetu przeznaczono na ten cel 300 tys. 
zł, identyczny wkład zapewnił Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej w Katowicach. Zakup nowego 
pojazdu, pierwszego takiego w historii OSP 
w Mesznej, nie byłby możliwy zarazem bez 
zaangażowania mieszkańców, którzy do-
browolnie przekazywali pieniądze na ten 
cel. Uroczyste poświęcenie i przekazanie 
samochodu odbyło się w Mesznej 16 maja 
jako główny punkt Gminnych Obchodów 
Dnia Strażaka.

Warto odnotować, że na terenie gminy 
funkcjonują jeszcze jednostki strażackie 
w Wilkowicach i Bystrej. Wszystkie trzy, 
włącznie z tą meszniańską, przynależą do 
Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśnicze-
go. (RED)

Okazją do tego były uroczy-
ste obchody Dnia Strażaka, ja-
kie w piątek 15 maja odbyły się 
w strażnicy Państwowej Straży 
Pożarnej w Bielsku-Białej. W uro-
czystości wzięli udział nie tylko 
zawodowi strażacy, lecz także 
ochotnicy ze wszystkich gmin 
powiatu bielskiego. Ordery wrę-
czał m.in. prof. Marek Trombski, 
wiceprezes Zarządu Głównego 
Związku OSP RP, oraz Mirosław 
Szemla, I wicewojewoda śląski, 

również strażak ochotnik, który 
podziękował strażakom za ich 
całoroczny trud i odwagę w nie-
sieniu pomocy. Wśród gości byli 
przedstawiciele samorządów po-
wiatu bielskiego, m.in. starosta 
bielski Andrzej Płonka, przewod-
niczący Rady Powiatu Bielskiego 
prof. Jan Borowski, wójtowie Ja-
sienicy Janusz Pierzyna,  Bestwi-
ny Artur Beniowski, Wilkowic 
Mieczysław Rączka – także stra-
żacy ochotnicy, a także delegacja 

strażaków z Ukrainy. Świętu to-
warzyszyła muzyka orkiestry dętej 
OSP z Kaniowa w gminie Bestwi-
na. Po uroczystości na wszystkich 
gości czekała gęsta strażacka gro-
chówka.

Odznaczeni zostali m.in. wi-
ceprzewodniczący Rady Powiatu 
Grzegorz Gabor, radni powiato-
wi Grzegorz Gawęda i Stanisła-
wa Górny, a także Jolanta Konior, 
kierownik biura promocji Powia-
tu Bielskiego. – Nasz region ma 

bardzo bogate tradycje w ochro-
nie przeciwpożarowej, wiele po-
koleń angażowało się w prace 
straży pożarnych. Cieszy mnie, 
że w naszym powiecie tak do-
brze strażacy ochotnicy wpisują 
się w system pracy zawodowej 
straży pożarnej. Wszystkim stra-
żakom i odznaczonym złożyłem 
gratulacje i podziękowałem za 
ich służbę – powiedział po uro-
czystości Andrzej Płonka, starosta 
bielski. (Łu)
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Życzenia strażakom złożyli m.in. starosta Andrzej Płonka, przewodniczący Rady Powiatu Jan Borowski, wółjtowie Janusz Pierzyna, Mieczysław Rączka i Artur Beniowski.

Odznaczenia wręczał I wicewojewoda śląski Mirosław Szemla. Wśród odznaczonych nie zabrakło pracowników Starostwa Powiatowego.
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GMINA JASIENICA

Sale dla bielowicKa
Występami dzieci i śpiewem przywitali gości w sobotę 9 maja mieszkańcy Bielowicka. Okazją było uroczyste otwarcie „Sołtysówki”, budynku, który po 

gruntownym remoncie służyć będzie całej społeczności sołectwa.

– Cieszę się, że macie teraz 
miejsce, w którym będziecie 
mogli się spotykać przy róż-
nych okazjach, wzajemnie się 
poznawać i przyczyniać tym 
samym do rozwoju swojej wsi 
i całej naszej gminy – witał 
licznie zebranych mieszkań-
ców Bielowicka wójt gminy 

Jasienica Janusz Pierzyna, który 
dokonał uroczystego otwarcia. 
– To, że tak wielu z was przy-
szło razem świętować otwarcie 
Sołtysówki mam nadzieję ozna-
cza, że nigdy nie będzie stała 
pusta – dodawał wójt.

Budynek służył kiedyś miej-
scowej społeczności ewange-

lickiej, później przez wiele lat 
mieściło się tu przedszkole. 
I taką jego funkcję najczę-
ściej pamiętają mieszkańcy 
Bielowicka. Dziś po remoncie 
będzie m.in. miejscem zebrań 
wiejskich, którego w tym so-
łectwie brakowało. Tu również 
urzędował będzie sołtys, orga-

nizowane będą też święta i za-
bawy wiejskie. Ale na co dzień 
Sołtysówka umożliwi spotkania 
miejscowych stowarzyszeń, 
m.in. Zespołu Śpiewaczego 
„Echo Bielowicka”, Towa-
rzystwa Przyjaciół Bielowicka 
oraz lokalnego Koła Gospodyń 
Wiejskich. Z kolei dzieci przy-

gotowały występy artystyczne, 
zbierając gromkie brawa.

Mieszkańcy podziękowali 
wójtowi Januszowi Pierzynie 
i radnym Gminy Jasienica za 
przeprowadzenie remontu. 
Kosztował on ponad 230 tys. 
zł i objął całkowitą adaptację 
pomieszczeń budynku. M.in. 

wyburzono część ścian, za-
montowano nową konstrukcję 
wspierającą, zainstalowano 
nowe instalacje c.o. i elektrycz-
ną, wentylację, przemurowano 
kominy, częściowo wymienio-
no stolarkę, położono nowe 
podłogi, a budynek odmalo-
wano i docieplono. (Łu)
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GMINA JAWORZE

www.jaworze.pl

uRZąD GMIny JAWORZE: ul. zdrojowa 82, 43-384 Jaworze ◆ kancelaria główna: tel. 33 828 66 00 ◆ sekretariat wójta: tel. 33 828 66 11 ◆ urząd stanu cywilnego: tel. 33 828 66 20 ◆  
kanalizacja: tel. 33 828 66 50, fax: 33 828 66 01 ◆ Godziny pracy urzędu Gminy: pn.-pt.: 7.00-15.00, czwartek: 7.00-17.00 ◆ urząd Gminy Jaworze: sekretariat@jaworze.pl  
◆ wójt: wojt@jaworze.pl ◆ skarbnik: skarbnik@jaworze.pl ◆ sekretarz: sekretarz@jaworze.pl ◆ Biuro rady Gminy: rada@jaworze.pl ◆ Gminny ośrodek Pomocy społecznej, tel. 33 817 38 26

StaŻe i Stypendia
W okresie wakacyjnym troje absolwentów Gimnazjum w Jaworzu odbędzie staż w jednym z referatów 

tutejszego Urzędu Gminy. A na najzdolniejszych uczniów wszystkich szkół czekać będą stypendia.

Zaangażowanie młodych 
mieszkańców Jaworza w ży-
cie gminy to jedno z istotnych 
zadań, które wójt Radosław 
Ostałkiewicz zaplanował 
w nieco dłuższej perspekty-
wie czasowej. – Chcę zakty-
wizować młodzież do tego, 
by bardziej utożsamiała się ze 
swoją gminą. Uważam, że sa-
morząd powinien otwierać się 
na mieszkańców, bo to ważne 
w kreowaniu kierunków roz-
woju naszej społeczności – tłu-
maczy wójt Jaworza.

Wójt Ostałkiewicz odbył 
w połowie maja spotkanie 
z młodymi przedstawicielami 
jaworzańskich szkół. Uczniom 
przedstawił m.in. pomysł zor-
ganizowania stażów dla trój-
ki absolwentów Gimnazjum, 
którzy ukończyli 16. rok ży-
cia. Osoby, które w okresie 
wakacyjnym na około 3-4 ty-
godnie trafią do Urzędu Gmi-
ny w Jaworzu, przejdą przez 
konkurs. Konieczne będzie 
zdanie egzaminu z wiedzy 
o społeczeństwie oraz hi-
storii, gimnazjaliści napiszą 
także samodzielnie list mo-
tywacyjny oraz CV. Decyzje 
o wyborze stażystów zapadną 
po rozmowach kwalifikacyj-

nych. – Każda z trzech osób 
skierowanych na staż będzie 
mogła wybrać sobie referat, 
w którym zdobędzie pierwsze 
szlify zawodowe – zauważa 
wójt gminy.

Kolejną z inicjatyw wójta 
gminy, skierowaną do mło-
dych mieszkańców Jaworza, 
ma być wprowadzenie sty-
pendiów naukowych dla naj-

zdolniejszych uczniów. Wójt 
planuje wprowadzenie ich po 
raz pierwszy od następnego 
roku szkolnego, w przypad-
ku pozytywnej decyzji Rady 
Gminy. – Nie będą to duże 
kwoty, a bardziej forma moty-
wacji, że warto przynależeć do 
wąskiego grona wyróżniają-
cych się młodych jaworzan – 
mówi Ostałkiewicz. Zarówno 

ze Szkoły Podstawowej, jak 
i Gimnazjum oraz Liceum 
wyłonionych zostanie łącz-
nie około 20 uczniów, którzy 
szczególnie dobre wyniki 
osiągnęli na niwie edukacji, 
kultury i sportu. Takie osoby 
właśnie zostały w Jaworzu 
uhonorowane przez wójta 
podczas uroczystego spotka-
nia. (MA)

do biegu gotowi…
Kto czuje się na siłach 

powinien spróbować startu 
w półmaratonie górskim na 
21 kilometrów lub w bie-
gu ulicznym na dystansie 
o przeszło połowę krótszym. 
W sobotę 13 czerwca zawo-
dy odbędą się w ramach im-
prezy „Bieg po Zdrój”. To 
pierwsza tego typu impreza 
w gminie Jaworze.

Jaworzański „Bieg po 
Zdrój” pomyślany został jako 
impreza otwarta dla wszystkich 
chętnych. Tych z całą pewno-
ścią nie zabraknie, bo o zale-
tach biegania jako najprostszej 
formy rekreacji przekonuje się 
coraz więcej osób.

Wydarzenie, zaplanowane 
na sobotę 13 czerwca bieżą-
cego roku, to z jednej strony 
rywalizacja górska na 21-kilo-
metrowej trasie półmaratonu 
o przewyższeniu wynoszącym 

1245 metrów. Start z okolic 
amfiteatru przy ulicy Wa-
pienickiej nastąpi o godzinie 
13.00. Biegacze udadzą się 
w kierunku ul. Południowej, 
zboczem na Palenicę, następ-
nie szlakiem niebieskim na 
Błatnią, żółtym na Klimczok-
Szyndzielnię, po czym odbiją 
na szlak czerwony, by przez 
zaporę w Wapienicy wbiec 
na teren amfiteatru od strony 
Jaworza Dolnego.

Na godz. 13.10 organiza-
torzy przewidzieli z kolei roz-
poczęcie biegu ulicznego na 
dystansie 10 km. Jego trasa po-
prowadzi ulicami: Wapienicką, 
Koralową, Pagórkową, Śred-
nią, Świerkową, Podgórską, 
Panoramiczną, Turystyczną, 
Zaciszną, Folwarczną, Zdro-
jową, wreszcie aleją Kościelną, 
przez Park Zdrojowy i na metę 
w amfiteatrze.

Znacznie wcześniej, bo już 
od godz. 11.15 w parku obok 
amfiteatru, na różnych dystan-
sach, od 100 do 1600 metrów, 
w biegowych zmaganiach rywa-
lizować będą dzieci i młodzież.

„Bieg po Zdrój” o Puchar 
Wójta Gminy Jaworze, któ-
ry trafi do najlepszego jawo-
rzanina w biegu ulicznym, to 
wspólna inicjatywa radnych 
gminy oraz wójta Radosława 

Ostałkiewicza. Dla najlepszych 
zawodników przewidziano na-
grody finansowe oraz rzeczowe. 
Nadrzędne założenie pierwszej 
edycji imprezy skupia się wo-
kół promowania zdrowego stylu 
życia w oparciu o samą gminę. 
– Chcemy pokazać wszystkim 
Jaworze jako idealne miejsce do 
aktywnego i zdrowego wypo-
czynku – podkreśla wójt Ostał-
kiewicz. (MA)

RoweRem do SzKoły

Jak w Holandii wygląda-
ło przez chwilę w Jaworzu 
– uczniowie i nauczyciele 
Gimnazjum nr 1 przyjecha-
li do szkoły na rowerach. 
Szkoda, że tylko w jeden 
dzień – w ten sposób bo-
wiem uczcili światowy dzień 
bez samochodu.

Pomysł – godzien naśla-
dowania i przede wszystkim 
kontynuacji w samej szko-
le – wyszedł od uczniów. 
Samorząd uznał, że warto 
choć raz do szkoły przyje-
chać ekologicznym środkiem 
transportu, aby nie korzystać 
z samochodów. Idea spodo-
bała się wszystkim uczniom, 
nie trzeba było nikogo nama-
wiać, aby w ciepły dzień na 

lekcje przyjechać na rowe-
rze. Co więcej, na taki śro-
dek transportu zdecydowali 
się także nauczyciele, z samą 
dyrektor Gimnazjum Barbarą 
Szermańską na czele.

Ale jak się okazało, część 
szkolnej społeczności dzień 
bez samochodu uczciła rów-
nież bez roweru – przycho-
dząc na lekcje pieszo. Mimo, 
że dla wielu oznaczało to, iż 
trzeba było zerwać się z łóż-
ka dużo wcześniej, niż zwy-
kle, aby zdążyć do szkoły.

Dzień bez samochodu 
w Gimnazjum obchodzo-
ny był po raz pierwszy, 
ale pomysł tak bardzo się 
spodobał, że będzie konty-
nuowany. (Ł)

bezpieczne waKacJe

Ośrodek Promocji Gmi-
ny w Jaworzu zaprasza 21 
czerwca o godz. 11 do am-
fiteatru na imprezę plenero-
wą „Bezpieczne wakacje”. 
Impreza rozpocznie się od 
Rodzinnego Rajdu Rowe-
rowego, który przejedzie 
ulicami Jaworza i Bierów 
w gminie Jasienica. Wydarze-
nie skierowane jest dla całych 
rodzin, również dla dzieci, 
dla których zostaną zorgani-
zowane gry i zabawy. W pro-
gramie imprezy znalazły się 
m.in. pokazy ratownictwa, 
sprzętu i akcji prowadzo-

nych przez policję, straż po-
żarną oraz służby medyczne 
w czasie różnego rodzaju 
zagrożeń. Impreza będzie 
ciekawa również dla doro-
słych, dla których zostaną 
uruchomione różnego rodza-
ju symulatory. W programie 
artystycznym przewidziano 
kilka ciekawych koncertów. 
Celem organizatorów impre-
zy jest zapoznanie się z kon-
sekwencjami bezmyślnych 
działań i poczynań głównie 
w ruchu drogowym, stano-
wiących zagrożenie dla życia 
i zdrowia. (LB)

Fo
to

: a
rc

h.
 o

PG
J

Jazda na rowerze w Jaworzu staje się coraz bardziej popularna.

Wójt Radosław Ostałkiewicz spotkał się z jaworzańską młodzieżą. najzdolniejszym uczniom wręczył dyplomy.

Pierwsza edycja „Biegu po Zdrój” przebiegać będzie po jednej z tras górskimi 
szlakami na terenie gminy Jaworze.
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Amfiteatr w Jaworzu będzie miejscem kolejnego w tym roku ciekawego 
wydarzenia dla szerokiego kręgu publiczności.
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uRZąD GMIny PORąBKA: ul. krakowska 3, 43-353 Porąbka ◆ tel. centrala: 33 827 28 09, 33 827 28 10, 33 827 28 14, 33 827 28 15, fax: 33 827 28 00 ◆ sekretariat wew. 809 
◆ Biuro rady Gminy wew. 842 ◆ Gminny ośrodek Pomocy społecznej, ul. rynek 6, 43-353 Porąbka, tel. 33 810 60 45 ◆ Gminny ośrodek kultury w Porąbce, ul. rynek 22, 43-353 
Porąbka, tel./fax 33 810 60 55 ◆ dom kultury w Bujakowie, tel. 33 810 80 29 ◆ dom kultury w kobiernicach, tel. 33 810 84 03 ◆ dom kultury w czańcu, tel. 33 810 91 02

RuSzyła budowa KanalizacJi
W poniedziałek 11 maja wójt Porąbki Czesław Bułka podpisał umowę o dofinansowanie, a już następnego dnia przekazano plac 

budowy firmie, która do końca października wybuduje ponad 9 km sieci kanalizacyjnej w Dolnym Czańcu.

– Na razie wszystko przebie-
ga zgodnie z harmonogramem. 
Wyłonienie w przetargu wyko-
nawcy nie napotkało na prze-
szkody i prace już się zaczynają. 
To ważne, bo musimy zdążyć 
z rozliczeniem całości projektu 
do końca roku – wyjaśnia wice-
wójt Porąbki Paweł Zemanek. 
Do przetargu stanęło 11 firm, 
wygrała go Omega z Rudy Ślą-
skiej, ciesząca się dobrą opinią. 

Na dodatek zaproponowała 
znacznie niższą cenę za swoją 
usługę, niż Gmina Porąbka za-
łożyła w swoim budżecie – 6,9 
mln zł. Umowa z Wojewódz-
kim Funduszem Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach, podpisana przez 
wójta Czesława Bułkę i preze-
sa Andrzeja Pilota, przewiduje 
dofinansowanie na poziomie 
ponad 6,2 mln zł. 

Budowa systemu kanaliza-
cji sanitarnej, grawitacyjno-
-tłocznej w sołectwie Czaniec 
w gminie Porąbka, obejmie 
rejon ulic Królewskiej, Kora-
lowej, Kryształowej, Kościel-
nej, Kwiatowej i Dworskiej 
wraz z ulicami bocznymi. 
Kanalizacja umożliwi od-
biór ścieków z budynków 
mieszkalnych, użyteczności 
publicznej (m.in. przedszko-

la), obiektów usługowych, 
a także podmiotów prowa-
dzących działalność gospo-
darczą, np. stacji benzynowej 
z restauracją. – To rejon in-
westycyjny, dlatego tak waż-
ne było powstanie kanalizacji 
w tym miejscu. Liczymy, że 
po zakończeniu budowy fir-
my będą chętnie lokować tu-
taj swoją działalność – mówi 
wójt Bułka.

Sieć kanalizacji sani-
tarnej grawitacyjnej liczyć 
będzie 7,12 kilometra, zaś 
tłocznej – 2,02 kilometra. 
Oprócz  tego  powstanie  
6 przepompowni ścieków. 
Wszystko to pozwoli przy-
łączyć nieruchomości do tej 
pory nieskanalizowane oraz 
odprowadzać nieczystości do 
oczyszczalni ścieków w Kę-
tach. (Łu)

Przestronny, wygodny, jasny, a co najważniej-
sze, bez barier architektonicznych – Punkt 
Obsługi Interesanta przyjmuje już miesz-
kańców, przychodzących w swoich sprawach 
do urzędu Gminy w Porąbce. Punkt działa 
od niedawna, a już spotkał się z uznaniem 
mieszkańców, których do urzędu Gminy 
przywiodła konieczność załatwienia spraw 
urzędowych. Do Punktu wchodzi się z poziomu 
ulicy, dzięki czemu wyeliminowano uciążliwe 
chodzenie po piętrach. Przede wszystkim do 
kasy, w której mieszkańcy uiszczają lokalne 
opłaty. Jak podkreśla wójt Czesław Bułka, 
zdecydowana większość spraw, jakie muszą 
załatwiać mieszkańcy w Gminie, zostanie zre-
alizowana właśnie tutaj. Co więcej, zostało 
wyznaczone dyskretne miejsce, aby także w 
mniej typowej sprawie przyjąć interesanta 
w razie konieczności, np. gdy ma trudności w 
poruszaniu się. (Ł)

Spływ  
KaJaKowy

W sobotę 30 maja z Mię-
dzybrodzia Żywieckiego przez 
zaporę w Porąbce do Jeziora 
Czanieckiego przeprawi się 
grupa kajakarzy. Oprócz pły-
wania poznawać będą sekrety 
przyrodnicze i turystyczne ka-
skady Soły. W programie prze-
widziano m.in. konferencję na 
temat tego rejonu, ale i prze-
prawę przez zaporę, w czasie 
której zostaną zmienione po-
ziomy lustra wody. Wieczorem 
na wszystkich czeka ognisko.

Organizatorem jest Lokal-
na Grupa Rybacka „Dorze-
cze Soły i Wieprzówki” przy 
współpracy Gminnego Ośrod-
ka Kultury w Porąbce. (R)

Świetlice dla  
pieRwSzaKów

Choć w starszych klasach 
gimnazjalnych w gminie 
Porąbka uczniów ubywa, 
to w nowym roku szkol-
nym uczniów wcale mniej 
nie będzie. To dlatego, że 
do pierwszej klasy zacznie 
uczęszczać aż półtora rocz-
nika. Wójt Czesław Bułka 
zapowiada, że nie będzie 
zwolnień wśród nauczycieli.

Do klas pierwszych trafi 
połowa siedmiolatków – te 
dzieci, których rodzice nie 
zgodzili się na wcześniej-
sze rozpoczęcie nauki przez 
swoje pociechy. W kolejnych 
rocznikach takiego wyboru 
już nie było, toteż naukę 
w szkole zaczną również 
wszystkie sześciolatki.

W ten sposób w najmłod-
szych klasach zrobi się dość 
ciasno, zabraknie bowiem 
wystarczającej ilości sal 
lekcyjnych. – A to oznacza 
konieczność pracy na dwie 
zmiany, czego w szkole 
w Porąbce nie było od 20 lat 
– mówi Cecylia Koniorczyk, 
dyrektor Gminnego Zespołu 
Obsługi Szkół i Przedszkoli. 
Tak będzie w szkole w Po-
rąbce, tak stanie się również 
w dużej szkole w Czańcu, 
gdzie zazwyczaj udaje się 
stworzyć trzy pierwsze kla-
sy, a w tym roku (w ub. roku 
było podobnie) trzeba otwo-
rzyć pięć pierwszych klas.

– Nowa organizacja, 
konieczna ze względu na 
przepisy, jakie zostały 
wprowadzone, nie może się 
jednak odbić na bezpieczeń-
stwie najmłodszych dzieci. 
Dlatego zwracamy szczegól-
ną uwagę na pracę świetlic 
szkolnych – wyjaśnia wójt 
Bułka. Praca świetlic zosta-
nie dostosowana do potrzeb 
rodziców, tam, gdzie będzie 
to konieczne dzieci będą 
przyjmowane już po godz. 
7, kończyć będą o godz. 16. 
Jak mówi Koniorczyk, orga-
nizacja pracy szkół uwzględ-
ni ilość dzieci, które zawsze 
będą mogły liczyć na wła-
ściwą opiekę, oczekując na 
przyjście rodziców.

Mniej uczniów będzie za 
to w gimnazjach, niektóre 
klasy liczyć będą po kilku-
nastu uczniów. Mimo to wójt 
podjął decyzję, aby liczba 
oddziałów gimnazjalnych 
nie zmniejszyła się. Dzięki 
temu uniknie się zwolnień 
nauczycieli dla starszych 
roczników. (Łu)

w KobieRnicach pod dRogą
Fragment kanalizacji zostanie zbudowany również w Kobier-
nicach. Choć odcinek liczyć będzie zaledwie kilkaset metrów, 
to jego znaczenie dla środowiska jest nie do przecenienia. 
Połączy bowiem z siecią kanalizacyjną centrum, służące całej 
społeczności Kobiernic – od ronda na południe, obejmując 
m.in. przedszkole, ośrodek zdrowia, policję, centrum han-
dlowe.
– Co istotne, prace zostaną wykonane bez przerywania ruchu 
na drodze – zaznacza wójt Czesław Bułka. Jego zastępca 
Paweł Zemanek wyjaśnia, że zastosowana zostanie meto-
da mikrotunelingu, a więc przekopywania się specjalnym 
urządzeniem pod ziemią. Projekt przewiduje zamontowanie 
kamionkowych rur, które pozwolą kanalizacji przetrwać 
nawet 150 lat.
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Wójt Czesław Bułka i prezes Andrzej Pilot podpisali umowę o dofinansowaniu kanalizacji w Dolnym Czańcu.

punKt obSługi JuŻ pRzyJmuJe
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SegRegacJa na medal
Cena za wywóz śmieci w gminie Wilamowice przez najbliższy rok pozostanie na niezmienionym 

poziomie. – Nie było konieczności podwyżki, bo mieszkańcy bardzo dobrze radzą sobie z segregacją – 

mówi burmistrz Marian Trela.

Władze gminy ostatnio 
wyłoniły w przetargu fir-
mę, która przez najbliższy 
rok będzie odbierać odpady 
od mieszkańców i wywozić 
je na wysypisko. Jak do tej 
pory będzie to Sanit-Trans. 
Po obliczeniu kosztów do-
tychczasowego funkcjono-
wania gospodarki odpadami 
okazało się, że cena pozo-
stanie niezmieniona – 7 zł 
miesięcznie od mieszkańca. 
– To jedna z najniższych cen 
w całym regionie. Udało się 
ją utrzymać, bo mieszkańcy 
bardzo dobrze wywiązują się 
z obowiązku segregacji oraz 
terminowo wnoszą opłaty – 
wyjaśnia burmistrz Trela.

Dodaje on, że aż 99 proc. 
mieszkańców zadeklarowało, 
że chcą, aby odbierać od nich 
posegregowane śmieci. Przy 
czym od wielu lat w Wilamo-
wicach śmieci rozdziela się 
na kilka grup. – Mieszkańcy 
przyzwyczaili się do tego, na-
uczyli w okresie, gdy chcieli-
śmy ich zachęcić do selekcji, 
dopłacając do takich odpadów. 
Dlatego teraz utrzymaliśmy 
segregację na kilka kategorii – 
mówi burmistrz. Tak wyselek-

cjonowane śmieci wysypiska 
przyjmują za niższą cenę, co 
więcej, wiele odpadów moż-
na z zyskiem sprzedać. To 
właśnie powoduje, że koszty 
wywozu odpadów w gminie 
Wilamowice utrzymują się na 
niskim poziomie.

Jak w całej Polsce, tak i w 
Wilamowicach, po wprowa-
dzeniu przed dwoma laty obo-
wiązkowej segregacji okazało 

się, że nagle lawinowo wzro-
sła ilość odpadów zielonych. 
Stało się tak, bo właściciele 
posesji przestali odkładać 
skoszoną trawę do własnych 
kompostowników, przezna-
czając całość do wywiezienia. 
– W przyszłości chcemy za-
chęcać do kompostowania na 
własnej posesji i odpady zie-
lone odbierać tylko w wyzna-
czonym Punkcie Selektywnej 

Zbiórki Odpadów Komunal-
nych – dodaje burmistrz Trela.

Zagadką pozostaje, dlacze-
go wciąż istnieją dzikie wy-
sypiska – zwłaszcza odpadów 
budowlanych, które można 
bezpłatnie oddać w PSZOK. 
Wiele śmieci podrzucanych 
jest również na przystanki au-
tobusowe. – Dlatego trzeba je 
sprzątać dwa, trzy razy w ty-
godniu – mówi burmistrz. (Ł)

dotKnąć SacRum

Dużym zainteresowaniem młodzieży szkolnej i nauczycieli cieszy się wystawa „Dotknąć 
Sacrum”, prezentująca zabytki i pamiątki z parafii św. Marcina w Pisarzowicach. Wystawę 
w Centrum Zachowania Dziedzictwa Kulturowego w Wilamowicach otworzył burmistrz 
Marian Trela, dziękując za okazaną pomoc Rafałowi Piskorkowi i ks. Januszowi Gackowi, 
proboszczowi w Pisarzowicach. To właśnie oni udostępnili zbiory prywatne i ocalałe pa-
miątki z pożaru kościoła w 1965 roku, które można oglądać na wystawie. Obaj też w czasie 
wernisażu opowiedzieli zebranym historię ocalenia pamiątek z pożaru kościoła i tworzenia 
prywatnej kolekcji, która stała się pasją Rafała Piskorka. Wystawa została przygotowana 
przez pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wilamowicach. Można ją zwiedzać 
codziennie od godz. 10 do 15. (R)

boiSKo do wymiany
Do końca wakacji przy kom-

pleksie szkolnym w Pisarzowicach 
powstanie nowoczesne wielofunk-
cyjne boisko, które przez cały rok 
służyć będzie przede wszystkim 
młodym miłośnikom sportów.

Nowy obiekt powstanie w miej-
scu dotychczasowego, wysłużonego 
już boiska. – Nowe boisko pozwoli 
na przeprowadzenie wielu gier, a na-
wierzchnia umożliwi korzystanie 
właściwie przez cały rok – zaznacza 
burmistrz Wilamowic Marian Trela. 
Boisko będzie miało nawierzchnię 
tartanową, zostanie tak wyposażo-
ne, aby można było w tym miejscu 
organizować grę w piłkę ręczną, 
siatkówkę i koszykówkę. Obok 
powstanie bieżnia o długości 60 m 
i pole do rzutu kulą.

Burmistrz podkreśla, że nowe 
boisko będzie uzupełnieniem nowo-
czesnej hali sportowej, jaka powsta-
ła przy szkole kilka lat temu. – Hala 
jest duża, pozwala na wszechstronne 

wykorzystanie. Jednak zajęcia WF-u 
dla pełnego rozwoju młodych ludzi 
powinny być przeprowadzane rów-
nież na świeżym powietrzu. Powsta-
nie nowego boiska jest tym bardziej 
istotne, że do obu szkół, podstawo-
wej i gimnazjum, uczęszcza ponad 
600 uczniów. A po zakończeniu 
zajęć w szkole boisko będzie do-

stępne dla każdego – dodaje bur-
mistrz Trela.

Nowe boisko zostanie wybudo-
wane podczas wakacji tak, aby zaję-
cia WF-u w nowym roku szkolnym 
można było przeprowadzać już na 
tym obiekcie. Całość ma kosztować 
998 tys. zł, wliczając w to także wy-
konanie odwodnienia. (Ł)

Przystanki autobusowe sprzątane są dwa, trzy razy w tygodniu, często trzeba także kosić i wywozić trawę z 
ich sąsiedztwa.
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nowe boisko będzie przystosowane do gry w piłkę ręczną, siatkówkę i koszykówkę.
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chodniK dla  
bezpieczeŃStwa

W Starej Wsi w gminie Wi-
lamowice do końca październi-
ka wzdłuż ulicy Starowiejskiej 
powstanie chodnik. Potem 
przyjdzie czas na poszerzenie 
jezdni i położenie nowej na-
wierzchni.

Chodnik powstanie po 
jednej stronie drogi od cen-
trum sołectwa do kapliczki na 
Skowronkach. To prawie kilo-
metrowy odcinek. Jak wyjaśnia 
burmistrz Wilamowic Marian 
Trela ten rejon Starej Wsi jest 
gęsto zabudowany, same pobo-
cza nie stanowią wystarczająco 
bezpiecznego przejścia dla pie-
szych mieszkańców, idących 

wzdłuż jezdni. Dlatego budo-
wa chodnika zdecydowanie 
poprawi tę sytuację.

Po nowym trotuarze piesi 
będą mogli chodzić jeszcze 
w październiku. Budowa ma 
kosztować 955 tys. zł. To nie 
koniec inwestycji w tym miej-
scu. Gdy powstanie chodnik, 
jeszcze przed końcem roku, 
jezdnia w wielu miejscach 
zostanie lekko poszerzona, 
zyska też na całym tym odcin-
ku nową nawierzchnię. W tym 
wypadku kosztami prac po-
dzielą się budżety gminy Wila-
mowice i Bielskiego Starostwa 
Powiatowego. (Ł)
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Chodnik powstanie po jednej stronie jezdni.
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pRoblem z niSKą emiSJą
Wiele działań proekologicznych w województwie śląskim realizowanych jest przy wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Katowicach. Z jego prezesem Andrzejem Pilotem rozmawiamy o najistotniejszych potrzebach ochrony środowiska.

REDaKcJa: Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach od wielu lat 
prowadzi różne działania 
proekologiczne. Które z nich 
mają największą wagę?

aNDRZEJ PILOT: Podkreślić 
chciałbym na wstępie, że nasze 
działania idealnie wkompono-
wują się w problemy związane 
z ochroną środowiska, które 
mają priorytetowe znaczenie 
nie tylko dla regionu, ale i całe-
go kraju, czy Europy. Zadanie 
główne to walka z niską emisją. 
Mówiąc precyzyjniej, nie tylko 
ograniczenie niskiej emisji, ale 
i jej likwidacja. W grudniu ubie-
głego roku, gdy obejmowałem 
funkcję prezesa Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach, zawarte zostało 
porozumienie z Ministerstwem 
Gospodarki w sprawie realiza-
cji przez Fundusz jako insty-
tucję wdrażającą, programu 
kompleksowej likwidacji niskiej 
emisji w konurbacji śląsko-dą-
browskiej. Obejmuje on nie 
tylko 14 największych miast tej 
aglomeracji, bo doskonale zda-
jemy sobie sprawę, że dotyczy 
to tak naprawdę wszystkich 
podmiotów samorządowych 
regionu województwa śląskie-
go. W obszarze, w którym za-
mierzamy realizować program, 
założeniem nadrzędnym będzie 
modernizacja sieci ciepłow-
niczych, wspólnie z dużymi 
podmiotami, zajmującymi się 
ogrzewaniem, oraz wykonanie 
konkretnych podłączeń do sie-
ci ciepłowniczych. Podmiotami 
będą tu nie tylko samorządy, ale 
również spółdzielnie mieszka-
niowe i wspólnoty.

Dlaczego ten aspekt jest tak 
istotny w skali całego woje-
wództwa śląskiego?

Ostatni raport Najwyższej 
Izby Kontroli, dotyczący kon-

troli jakości powietrza, był dla 
naszego regionu niekorzystny. 
Przekroczenie stężeń pyłu, np. 
w takich miastach, jak Gliwi-
ce i Zabrze, osiągnęło 124 
dni w skali roku, nieznacznie 
mniejszy jest ten wskaźnik 
w przypadku Katowic czy 
Sosnowca. Jako region wie-
dziemy więc niestety prym 
w tym niechlubnym zesta-
wieniu wśród miast w całej 
Polsce. W dodatku trzeba 
pamiętać o tym, że jako kraj 
także jesteśmy na szarym 
końcu, jeśli chodzi o jakość 
powietrza. Nasze zobowią-
zania akcesyjne w Unii Eu-
ropejskiej są w tym zakresie 
bardzo duże. Niedotrzymanie 
pewnych warunków może 
więc wiązać się z konieczno-
ścią płacenia ogromnych kar. 
A tego chcemy uniknąć. Dla-
tego wypowiedziana została 
„wojna” niskiej emisji.

Dodam jednocześnie, że 
raport, o którym wspomnia-
łem, zawierał także aspek-

ty pozytywne pod naszym 
adresem. Jako Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowi-
ska w Katowicach zostaliśmy 
pochwaleni, że na poprawę ja-
kości powietrza przeznaczamy 
w kraju najwięcej środków. 
Oczywiście, to nie wystarcza, 
by problem w pełni zlikwido-
wać. Bo samo ograniczenie 
niskiej emisji to fakt. W 2003 
roku byliśmy prekursorem 
w ograniczeniu niskiej emisji 
w budownictwie jednorodzin-
nym. Do dziś w tym progra-
mie uczestniczyło ponad 70 
gmin, na terenie których wy-
konano działania w zakresie 
szeroko pojętej termomoderni-
zacji. Bardzo aktywne na tym 
polu były samorządy Podbe-
skidzia, które za takie praktyki 
należy pochwalić.

Płynnie przechodząc za-
znaczę, że ten problem wzro-
stu zanieczyszczeń i stężeń 
pyłów był szczególnie do-
tkliwy w okresie tzw. sezonu 
grzewczego. Wiele samorzą-

dów przystąpiło do Programu 
Ograniczenia Niskiej Emisji, 
gdzie pojawiła się również 
możliwość uzyskania środków 
finansowych przez mieszkań-
ców. Fundusz refundował 
częściowo środki w posta-
ci umorzenia przyznanego 
dofinansowania. Koszty dla 
obywateli były dzięki temu 
de facto na poziomie około 
40 procent. Z drugiej stro-
ny trzeba przyznać, że tzw. 
piece na groszek były atrak-
cyjne, ale wtedy, gdy cena 
eko-groszku wynosiła ok. 
400 zł. Dziś jest ona średnio 
dwukrotnie wyższa, przez co 
część gospodarstw domowych 
ze względów ekonomicznych 
z takich pieców zrezygnowa-
ła, wracając niestety do domo-
wych palenisk i opalania tzw. 
byle czym.

co w tym aspekcie władze 
Funduszu postrzegają jako 
najważniejsze, także dla re-
gionu Beskidów?

Jednym z najbardziej 
skutecznych rozwiązań jest 
podłączenie do sieci ciepłow-
niczej tam, gdzie tylko jest 
to możliwe. To szczególnie 
istotne dla mieszkańców tych 
terenów, na których nastąpiło 
znaczne przekroczenie stę-
żenia pyłów. Jako przykład 
z regionu Beskidów podam 
Żywiec. W 2012 roku mak-
symalne stężenie dwutlenku 
siarki przekroczyło poziom 
dopuszczalny o 54 procent 
w systemie 24-godzinnym. 
Widać wyraźnie, jak nega-
tywne zapylenie wpływa na 
zdrowie mieszkańców.

Na lata 2014-2020 Naro-
dowy Fundusz Ochrony Śro-
dowiska wdrożył program 
„KAWKA” (polski skrót od 
CAFE – Clean Air For Euro-
pe – przyp. red.), który zakłada 
przyznawanie dla potencjal-
nych beneficjentów dotacji, 
czy niskooprocentowanych 
pożyczek. W dalszym ciągu 
natomiast kierujemy się w na-
szych działaniach na ograni-
czenie niskiej emisji, poprzez 
wymianę źródeł ciepła na bar-
dziej ekologiczne. To gminy 
występują o realizację przed-
sięwzięć na rzecz poprawy 
efektywności ekologicznej. 
Ale pamiętajmy, że przecież 
ostatnimi odbiorcami i tak są 
osoby fizyczne, przeciętny Ko-
walski, który w łatwy sposób 
może ciepło regulować, a przez 
to oszczędzać. Program obej-
muje też odnawialne źródła 
energii czy instalacje solarne, 
które w okresie słonecznym 
zabezpieczają ciepłą wodę 
użytkową. Mówimy więc 
o problemach, które dotyczą 
nie tylko naszego regionu. 
Nie zaniedbujemy przy tym 
oczywiście innych ważnych 
aspektów z ekologicznego 
punktu widzenia.

Jakie są te inne działania 
proekologiczne, na które 
warto zwracać uwagę?

Wiele gmin w wojewódz-
twie śląskim inwestowało 
na przestrzeni ostatnich lat 
w kanalizację. Żałować na-
leży, że nie wszędzie możli-
we jest podłączenie do sieci 
kanalizacyjnej. W niektórych 
miejscach to po prostu nie-
opłacalne. Dlatego zachęca-
my w takich przypadkach do 
tworzenia przydomowych 
oczyszczalni ścieków. Zasa-
dy wsparcia finansowego są 
tu podobne, jak w przypadku 
działań na rzecz ograniczenia 
niskiej emisji.

Nie zapominamy o po-
prawie sytuacji w zakresie 
gospodarki odpadami szcze-
gólnie niebezpiecznymi. Jeden 
z istotniejszych problemów, 
z którymi się borykamy, to 
powstawanie tzw. dzikich wy-
sypisk.

Niezmiernie ważna jest 
odpowiednia edukacja eko-
logiczna i również na takie 
cele przeznaczamy środki. 
To przecież nic innego, jak 
kształtowanie społeczeń-
stwa, które ma świadomość 
zagrożeń wynikających ze 
złego stanu otaczającego 
nas środowiska. Wiąże się 
z tym po części profilaktyka 
zdrowotna dzieci. Od wielu 
lat dofinansowujemy udział 
dzieci w tzw. zielonych szko-
łach oraz wypoczynku letnim. 
W tym roku po raz pierwszy 
nasze wsparcie objęło również 
7-dniowe zimowiska.

Tradycyjnie wspieramy 
ochronę przeciwpowodzio-
wą, zwłaszcza te służby, któ-
re w przypadku wystąpienia 
różnych anomalii są pierwsze 
w miejscu zagrożenia. Prze-
kazanie środków finansowych 
na zakup sprzętu i wozów 
bojowych dla strażaków PSP 
i OSP – w tym zakresie można 
liczyć na znaczną pomoc ze 
strony Funduszu.

Rozmawiał:  
MARCIn nIKIEL

EKOLOGIA
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SPOŁECZEŃSTWO

wyJątKowy JubileuSz goSpodyŃ
Już 85 lat swoją działalność w różnych dziedzinach życia społecznego przejawia Koło Gospodyń Wiejskich w Bestwinie. Okazałego stażu organizacja ta 

doczekała się w znacznej mierze dzięki zaangażowaniu i wytrwałości jej członkiń.

Był rok 1930, kiedy w Be-
stwinie zawiązało się Koło 
Gospodyń Wiejskich, pierw-
sze takie w całym regionie. 
Mimo, iż z początku nie posia-
dało swojej siedziby, to jednak 
jego członkinie potrafiły zmo-
bilizować się do podejmowa-
nia aktywnych przedsięwzięć 
społecznych. Gospodynie nie 
tylko propagowały wartości 
patriotyczne, oświatę, kulturę 
i kładły nacisk na umiejęt-
ności przydatne w życiu co-
dziennym. Swoimi staraniami 
doprowadziły do powstania 
w Bestwinie ochronki dla że-

braków i przedszkola dla dzie-
ci. Niemal od samego początku 
działalności szczególnie istotną 
rolę przypisano inicjatywom 
pomocnym w zachowaniu 
i kultywowaniu lokalnych tra-
dycji.

W czasach wojennych 
funkcjonowanie KGW w Be-
stwinie zostało zawieszone, 
wznowiono je w 1947 r. pod 
patronatem Związku Samo-
pomocy Chłopskiej, korzy-
stając z pomieszczeń dawnej 
strażnicy. Za najważniejsze 
uznawano wówczas krzewie-
nie oświaty rolniczej. Wraz 

z upływem lat Koło posze-
rzyło zakres swoich działań, 
zarazem dostosowało je do 
współczesnych potrzeb. – 
W pewnym sensie ocalamy 
przeszłość od zapomnienia, 
ale i podążamy w duchu obec-
nych realiów. Chcemy przez 
to przyciągnąć nowe człon-
kinie. A nie jest to łatwe, bo 
obowiązków zawodowych 
czy rodzinnych paniom dziś 
nie brakuje – mówi Jadwiga 
Ozimina, która od 12 lat peł-
ni funkcję przewodniczącej 
Koła Gospodyń Wiejskich 
w Bestwinie.

Gospodynie zrzeszone 
w Kole spotykają się kilka 
razy w roku, przede wszyst-
kim w celach organizacyjnych. 
Aktywnie uczestniczą bowiem 
w gminnych wydarzeniach, 
podczas których prezentują się 
w strojach regionalnych. Po-
magają ponadto w organizacji 
zbiórek żywności dla najuboż-
szych mieszkańców gminy, do-
kształcają się poprzez rozmaite 
szkolenia czy kursy – kompu-
terowe, gotowania, szycia.

Podczas uroczystości ju-
bileuszu 85-lecia Koła moż-
na było przekonać się, iż to 

prawdziwa duma gminy. – 
Wszystkie nasze koła dzia-
łają prężnie. Ale z racji tego, 
że Koło Gospodyń Wiejskich 
z Bestwiny jest najstarsze 
w gminie i powiecie, stanowi 
taką perełkę jako ambasa-
dor kultury i tradycji naszej 
społeczności – mówi Artur 
Beniowski, wójt Bestwiny. 
– Panie są obecne i aktywne 
nie tylko podczas gminnych 
wydarzeń, bo przecież z suk-
cesami reprezentują również 
gminę poza jej granicami. Ze 
swojej strony chciałbym pod-
kreślić znakomitą i owocną 

współpracę Koła z organiza-
cjami działającymi na terenie 
gminy, jak i samą Gminą – 
dopowiada wójt.

Koniecznym wspomnienia 
jest fakt, że KGW w Bestwinie 
to najstarsza tego typu organi-
zacja na Podbeskidziu z udo-
kumentowaną historią. Także 
w skali całego województwa 
należy do tych z największymi 
tradycjami. Koło otrzymało na 
przestrzeni lat wiele ważnych 
wyróżnień, w tym najbardziej 
prestiżową Złotą Odznakę Ho-
norową za Zasługi dla Woje-
wództwa Śląskiego. (MA)

Sprawdź SaMOCHÓd przed wyjazdeM
Dla wielu osób nadchodzi 
okres urlopowy. Kierowcy, 
zwłaszcza wybierający się 
w dłuższą podróż, pamię-
tać powinni o odpowiednim 
przygotowaniu do trasy 
swojego samochodu. Z ba-
dania stanu pojazdu skorzy-
stać można między innymi 
w autoryzowanym serwisie 
Renault przy ulicy Bielskiej 
w Jaworzu, gdzie rozpoczy-
na się właśnie samochodowa 
akcja „Lato”.

W okresie letnim i zimo-
wym zaobserwować można 
największy ruch w serwisach 
samochodowych. Kierowcy 
przygotowują się wówczas do 
zmieniających się warunków 
pogodowych, które mają istot-
ny wpływ na sytuację na dro-
gach. – Sporo osób faktycznie 
odczuwa potrzebę dostosowa-

nia swojego samochodu w za-
leżności od pory roku. Trzeba 
pamiętać jednak, że hamulce 
czy opony zwyczajnie zużywa-
ją się. To normalne w następ-
stwie codziennej eksploatacji 
pojazdu. My przekonujemy, 
że warto sprawdzać samochód, 
nie tylko wtedy, gdy nastąpi 
jakaś awaria – mówi nam To-
masz Sołtysik, doradca tech-
niczny serwisu mechanicznego 
w jaworzańskim Renault.

Każdy kierowca,  bez 
względu na markę i rocznik 
posiadanego samochodu, 
może bez przeszkód spraw-
dzić stan swojego pojazdu. 
W autoryzowanym serwisie 
Renault przy ulicy Bielskiej 
551 w Jaworzu, 1 czerwca 
rozpoczyna się akcja „Lato”. 
Potrwa ona dwa miesiące. 
W tym czasie kierowcy, któ-

rzy zapiszą się na badanie auta 
będą mogli w przystępnej ce-
nie sprawdzić kompleksowo 
układ hamulcowy, ze szcze-

gólnym uwzględnieniem 
stopnia zużycia klocków, 
tarcz i amortyzatorów, stan 
zużycia ogumienia, poziom 

płynów eksploatacyjnych, 
działanie klimatyzacji i ukła-
du chłodzenia.

Cena takiej usługi tech-
nicznej wynosi 59 zł w przy-
padku samochodów starszych 
niż 4 lata (obejmuje również 
wszystkie auta marki Dacia), 
a 79 zł dla nowszych pojaz-
dów. – Badanie takie trwa 
maksymalnie godzinę. Na 
bieżąco informujemy wła-
ściciela samochodu o stanie 
pojazdu. Nasi fachowcy po-
trafią dokładnie ocenić, jakie 
części wymagają wymiany. 
Po zakończeniu wystawiamy 
świadectwo kontroli pojazdu 
ze wskazaniem ewentualnych 
usterek – wyjaśnia Sołtysik.

Doprowadzenie samo-
chodu do pełnej sprawności 
w ramach usług serwisowych, 
możliwe jest także w autory-

zowanym serwisie Renault. Co 
w tym kontekście istotne, akcją 
„Lato” objęto również atrak-
cyjne rabaty na sporą gamę 
części zamiennych i akceso-
riów, jak np. bagażniki, haki, 
paski rozrządu. – Bezpieczeń-
stwo i komfort kierowców oraz 
pasażerów, jak również innych 
użytkowników ruchu drogowe-
go, to dla nas kwestia nadrzęd-
na – dodaje doradca techniczny 
w serwisie.

Więcej informacji na te-
mat akcji można uzyskać na 
stronach internetowych www.
mojerenault.pl oraz www.
dacia.pl. Przypomnijmy, że 
autoryzowany dealer „Mador-
-Gadocha” z Jaworza, prócz 
samochodów Renault oraz 
Dacia, jest również przedsta-
wicielem koreańskiej marki 
SsangYong. (Mn)

Mechanicy serwisu Renault dokonać mogą wnikliwej oceny stanu pojazdów. 
Tomasz Sołtysik, doradca techniczny serwisu, przekonuje, że warto z takiej 
usługi skorzystać w trosce o bezpieczeństwo w ruchu drogowym.
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Wójt Artur Beniowski i przewodniczący Rady Gminy Jerzy Stanclik przyznali okolicznościowe patery, statuetki 
i listy gratulacyjne dla członkiń Koła Gospodyń Wiejskich w Bestwinie. Jedno z wyróżnień trafiło na ręce prze-
wodniczącej Jadwigi Oziminy. KGW z Bestwiny może poszczycić się działalnością na przestrzeni 85 lat.
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StRachy pRzyJdą z pola
Dużo strachów, na szczęście tylko polnych, będzie można obejrzeć w najbliższych dniach w Rudzicy w gminie Jasienica.

W niedzielę 31 maja Galeria 
Autorska „Pod Strachem Polnym” 
w Rudzicy Floriana Kohuta zaprasza 
na wernisaż wystawy pasteli twór-
cy galerii „Bogactwo Pastelowych 
Odcieni”. Na wystawę składają się 
prace, które powstały w plenerze na 
przestrzeni 4 lat, w takich krajach, jak 
Włochy, Cypr, Chorwacja, Irlandia, 
Węgry, Polska. Obrazy zostały wy-
konane pastelą suchą.

Wystawa prac autora galerii „Pod 
Strachem Polnym” będzie swoistym 
wstępem do obchodzonego w kolej-
ną sobotę, 6 czerwca, Dnia Stracha 
Polnego, na który zaprasza galeria 
wraz z Gminnym Ośrodkiem Kul-
tury w Jasienicy. Tego dnia nastąpi 
m.in. rozstrzygnięcie konkursu na naj-
ciekawsze strachy polskie, na który 
jeszcze do 5 czerwca można składać 
swoje prace.

Z innych atrakcji, jakie w amfite-
atrze przy filii jasienickiego Gmin-
nego Ośrodka Kultury w Rudzicy 
czekają na uczestników, należy wspo-
mnieć o korowodzie strachów po-

lnych, malowaniu na żywo obrazu 
przez Floriana Kohuta, pokazie walki 

wojów z Drużyny Południe, koncert 
Młodzieżowej Orkiestry Dętej Gminy 

Dolni Chiflik w Bułgarii oraz koncert 
zespołu „Diversity”. (Ł)

Florian Kohut strachy polne kolekcjonuje i maluje od wielu lat.
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Święty był wŚRód naS

Przez tydzień można było na wilamowskim Rynku oglądać 
wystawę „Święty był wśród nas”, poświęconą papieżowi Janowi 
Pawłowi II. Ekspozycja przedstawiła postać świętego oraz jego 
związki z regionem i jego mieszkańcami. Zaprezentowano 
na niej unikalne zdjęcia z lat młodości Karola Wojtyły, jego 
posługi biskupiej oraz pontyfikatu jako papieża Jana Pawła 
II. Całość opatrzono jego własnymi słowami, komentującymi 
istotne wydarzenia z życia i posługi. (R)

poczytaJ 
dziecKu

Od Dnia Dziecka do 9 czerw-
ca trwać będzie XIV Ogólnopol-
ski Tydzień Czytania Dzieciom, 
w Bielsku organizowany pod 
patronatem i przez Książnicę Be-
skidzką.

Jednym z elementów Tygo-
dnia będą spotkania w filiach 
Książnicy z obowiązkowym 
głośnym czytaniem dzieciom. 
Uroczyste otwarcie święta na-
stąpi w Dzień Dziecka na an-
tenie Anioła Beskidów (godz. 
10). Tego samego dnia od godz. 
12. w kwiaciarni „Na Hulance” 
odbędzie się impreza „Czytam 
bo lubię”, z grami i konkursa-
mi, poprowadzona przez bi-
bliotekę na os. Kopernika. 2 
czerwca dzieci z Przedszkola 
nr 12 w Książnicy o godz. 9.30 
wykonają przedstawienie „Ko-
lorowa łąka”. Kolejnego dnia 
czeka w Książnicy spora atrak-
cja – o godz. 10 z czytelnikami 
spotka się autor książek prawie 
kryminalnych dla dzieci Dariusz 
Rekosz i przeprowadzi warszta-
ty detektywistyczne.

5 czerwca o godz. 14.30 gło-
śne czytanie zorganizowano dla 
szczególnych dzieci – pacjentów 
Szpitala Pediatrycznego, zaś na 
zakończenie Tygodnia dzieci, 
które o godz. 8.30 przyjdą do 
Książnicy czeka spotkanie au-
torskie z Michałem Rusinkiem, 
wieloletnim sekretarzem poetki 
Wisławy Szymborskiej. (Ł)

KRaKowSKi  
Salon poezJi

czechowice-dziedzice. 
Miejski Dom Kultury zapra-
sza 30 maja o godz. 18 do 
Pałacu Kotulińskich na Kra-
kowski Salon Poezji. Klimat 
stworzy wiosna, muzyka, 
miłość… Czytają: Justyna 
Brożek, Magdalena Brańka, 
Łukasz Krzymiński, Bar-
tosz Surówka, Piotr Maga, 
prowadzenie: Barbara Bie-
laczyc. W części muzycznej 
gościnnie wystąpi: Agnieszka 
Kołodziejczyk – sopran oraz 
Dominika Peszko – fortepian.

tSa na dniach Kóz

Kozy. Dom Kultury zapra-
sza 6 i 7 czerwca na Dni Kóz 
2015 „Spotkajmy się”. W 
programie pierwszego dnia 
imprezy m.in. Powiatowy 
Przegląd Orkiestr Dętych, 
występy przedszkolaków 
„Akademia Malucha”, kon-
cert Zespołu Pieśni i Tańca 
„Kozianie” oraz XII Między-
narodowy Festiwal Orkiestr 
Dętych „Złota Trąbka”. Wy-
stąpi także zespół Upheavel, 
a potem gwiazda wieczoru 
zespół TSA. Drugiego dnia 
m.in. Koziański Rodzinny 
Konkurs Samochodowy, 
dyktando gminne, koncert 
Młodzieżowej Orkiestry 
Dętej z gminy Dolni Chiflik 
w Bułgarii. To tylko niektóre 
atrakcje imprezy, szczegóły 
można znaleźć na stronie 
koziańskiego Domu Kultury.

piKniK Rodzinny 
„moJfeSt”

JaSienica. Gminny Ośro-
dek Kultury w Jasienicy za-
prasza 7 czerwca od godz. 
14 do 20 na Gminny Piknik 
Rodzinny „MojFest”, który 
odbędzie się na terenach 
kompleksu Drzewiarza w 
Jasienicy. Organizatorzy za-
pewnili dużo atrakcji m.in. 
bezpłatne zajęcia artystyczne 
i ruchowe dla dzieci i mło-
dzieży, pokaz oraz warsz-
taty wyczynowej jazdy na 
skateparku, Zjazd Dętych 
Gwiazd, czyli koncert galo-
wy w ramach Międzynaro-
dowego Festiwalu Orkiestr 
Dętych „Złota Trąbka”, kon-
kurs musztry orkiestrowej, 
a więc pokazy konkursowe 
orkiestr dętych i mażoretek 
w ramach Międzynarodo-
wego Festiwalu Orkiestr 
Dętych „Złota Trąbka”. Bę-
dzie można obejrzeć również 
widowisko „Roztańczone 
show”, prezentujące taniec 
współczesny, hip-hop, fun-
ky, house, przez zespoły 
działające przy GOK Jasie-
nica oraz MDK „Włókniarz” 
w Bielsku.

feStiwal ViValdiego
Kozy. Dom Kultury zaprasza 16 czerwca o godz. 19 
do sali widowiskowej na koncert z cyklu XI Festiwalu 
Muzyki Antonia Vivaldiego. W programie: „Cztery 
Pory Roku” z elementami swingu, calypso, reggae. 
Bilety w cenie 15 zł do nabycia w biurze Domu Kul-
tury w Kozach.

ani mRu mRu
bielSKo-biała. Bielskie Centrum Kultury zaprasza 
14 czerwca o godz. 19.30 do sal Domu Muzyki BCK 
na przedstawienie kabaretu Ani Mru Mru. Ulubieńcy 
kabaretowej publiczności, grupa z Lublina, tworzona 
przez Michała Wójcika, Marcina Wójcika i Walde-
mara Wilkołka, zaprezentuje nowy program zatytu-
łowany „Skurcz!”. Bilety w cenie 60 zł.

letnie RetRanSmiSJe
re

Pr
od

uk
cJ
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Miejski Dom Kultury 
w Czechowicach-Dziedzi-
cach zaprasza 30 czerwca 
na godz. 20 na swoistą wy-
stawę na ekranie – „Dziew-
czynę z perłą i inne skarby 
haskiego Mauritshuisu”.

Prezentacja odbędzie się 
z cyklu „Letnie retransmi-
sje”. Wystawa na ekranie to 
prezentacja kolekcji najwy-
bitniejszych artystów ma-
larstwa z najważniejszych 
muzeów na całym świecie. 
Na dużym ekranie, w zna-
komitej jakości obrazu HD, 
są pokazane wystawy te-
matyczne,  uchwycone 
w specjalny, dostosowany 
do warunków kinowych 
sposób. Arcydzieła ma-
larstwa, rzeźby i grafiki 
będzie można oglądać na 
kinowym ekranie z różnych 
perspektyw, zaś wędrów-
ce po salach galeryjnych 

i muzealnych towarzyszą 
historie dzieł, biografie 
artystów, wypowiedzi eks-
pertów analizujących styl 
i technikę obrazów.

Po dwóch latach zwie-
dzania świata „Dziewczyna 
z perłą” powróciła do uko-
chanej galerii Mauritshuis 
w Hadze, w której właśnie 
ukończono rozległe prace 
remontowe. Ogromne ko-
lejki, ustawiające się, by 
choć przez chwilę popatrzeć 
w tajemnicze i piękne obli-
cze, a także prawie 1,2 mln 
widzów w czasie pobytu 
obrazu w Japonii, świadczą 
o niepodważalnym uroku 
arcydzieła. Pięknie nakrę-
cony dokument poszukuje 
odpowiedzi na wiele nieroz-
wiązanych zagadek otacza-
jących ten niezwykły obraz 
i jego tajemniczego twórcę 
– Vermeera. (R)
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chicK coRea  
i bobby mcfeRRin

Jedno z największych wydarzeń muzycznych w tym roku w regionie – koncert „Doskonałość porozumienia”  

Chicka Corea’i & Bobby’iego McFerrina, wspólny występ mistrzów improwizacji.

Bobby McFerrin znany 
jest jako wykonawca hitu 
„Don’t worry, be happy”, 
przy tym uważany za feno-
menalnego wokalistę, jeszcze 
więcej można powiedzieć 
o legendarnym pianiści Chic-
ku Corea’i, byłym członku 
zespołu Milesa Davisa, lide-
ra grupy „Return to Forever”. 
Wyjątkowy głos pierwszego 
oraz niepowtarzalny dźwięk 
fortepianu, wydobywający 
się spod palców tego dru-
giego, powodują, że ich 
wspólne występy są niepo-
wtarzalne. Nagrali wspólnie 
płyty „Play”, „The Mozart 
Sessions”, „Beyond Words”.

Teraz przyszedł czas na 
kolejny projekt na żywo 
w duecie. Zgodnie z zapo-
wiedzią artystów nie zabrak-
nie bepopu, ballad, pojawią 
się standardy oraz klasyka. 
Sięgną także po popowe 
nuty. Za każdym razem ar-
tyści zgłębiają dobrze znane 
tematy, jednak jest to tylko 
punkt wyjścia, nigdy nie 
wiedzą dokąd zaprowadzi 
ich muzyka.

Koncert odbędzie się w ko-
ściele św. Maksymiliana 
Kolbe w aleksandrowi-
cach 16 czerwca o godz. 19. 
cena biletu – 200 zł.

dzieŃ dziecKa  
z hanią

bielSKo-biała. Bielskie 
Centrum Kultury zaprasza naj-
młodszych 31 maja o godz. 11 
do Sali Domu Muzyki na Pora-
nek Muzyczny, czyli „Muzycz-
ne opowieści Hani M.”. To 
cykl koncertów, dedykowany 
dzieciom w wieku wczesnosz-
kolnym. Podczas koncertów 
zabrzmią najpiękniejsze utwo-
ry z kanonu literatury muzyki 
kameralnej, muzyki symfo-
nicznej, muzyki filmowej oraz 
skomponowane specjalnie na 
tę okazję suity ilustracyjne, 
towarzyszące akcji scenicznej. 
Tym razem główna bohaterka 
będzie świętować Dzień Dziec-
ka razem z bohaterami swoich 
ulubionych bajek, od Bolka i 
Lolka do Krainy lodu. Bilety 
w cenie 20 zł dla dorosłych i 
10 zł dla dzieci.

SeRce na SzKle

bielSKo-biała. Galeria 
Sztuki Regionalnego Ośrodka 
Kultury zaprasza 1 czerwca o 
godz. 15 na wystawę „Dzieło 
rąk i serca”, prac laureatów 
Międzynarodowego Konkursu 
Malarstwa na Szkle. Wystawa 
potrwa do 30 czerwca.

beczała w hd

czechowice-dziedzice. 
Miejski Dom Kultury zapra-
sza 26 czerwca o godz. 20 na 
kolejną retransmisję spekta-
klu z Metropolitan Opera w 
Nowym Jorku. Tym razem 
będzie to „Łucja z Lammer-
mooru” Gaetano Donizettiego 
z librettem Salvatora Camma-
rano na podstawie powieści 
Waltera Scotta. Rolę delikat-
nej Łucji, tytułowej bohaterki 
opery Donizettiego na deskach 
Met kreuje Anna Netrebko. Jej 
ukochanego Edgara gra cze-
chowiczanin Piotr Beczała, 
który dosłownie w ostatniej 
chwili zastąpił z wielkim po-
wodzeniem niedysponowane-
go nagle Rolando Villazona. 
Czas trwania: 2 godziny i 25 
minut, w przedstawieniu nie 
będzie przerwy.

Chick Corea grał już w kościele św. Maksymiliana dla bielskiej publiczności.
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Kochani aRtyŚci
Do 21 czerwca w Bielskiej 

Galerii BWA można oglądać wy-
stawę jubileuszową „Kochajmy 
naszych artystów. 70 lat obec-
ności ZPAP w Bielsku-Białej. 
1945-2015”, związaną z historią 
środowiska artystycznego regio-
nu bielskiego.

Uzupełnieniem wystawy jest 
ma ła  ekspozyc ja 
w Klubokawiarni 
Aquarium, prezentu-
jąca kilka prac jednej 
z najstarszych człon-
kiń bielskiego ZPAP 
– Janiny Wiciejew-
skiej-Pochopień. Pra-
ce zostały zakupione 
do kolekcji sztuki 
galerii. Obie wystawy 
trwają do 21 czerwca.

Z kolei 25 czerwca odbędą się 
dwa wernisaże: wystawy malarstwa 
Karola Pustelnika, nieżyjącego już 
artysty z Wadowic, członka legendar-
nej Grupy Krakowskiej, oraz wspólna 
wystawa tkaniny unikatowej Barbary 
Nachajskiej-Brożek i ceramiki Agaty 
Surdziel „Świat jest naszym domem, 
a dom pełen inspiracji”. (BS)

wRaca opowieŚć miłoSna
Teatr Lalek Banialuka 27 czerwca 

wznawia swoje przedstawienie „Trista-
na i Izoldy”.

Opowieść o Tristanie i Izoldzie to ada-
ptacja celtyckiej legendy, mówiącej o od-
wiecznej miłości, powtarzanej od wieków 
we wszystkich kręgach kulturowych. Hi-
storii pełnej namiętności i zdrady, która 
do dziś inspiruje twórców, będąc podsta-
wą wielu scenariuszy filmowych, a także 
słynnej opery Wagnera.

Na scenie Banialuki można ją obej-
rzeć we współczesnej interpretacji Petra 
Nosálka, znanego z pięknych, epickich 
realizacji klasycznych dzieł, w tym ob-
sypanej nagrodami „Balladyny”. Twórcę 
interesuje, czy dzieje wielkiego uczucia, 
rozegranego przed wiekami, zderzone 
z systemem wartości właściwym nowo-
czesnej publiczności, zachowają ponad-
czasowy, uniwersalny wymiar.

„Tristan i Izolda” w Teatrze Bania-
luka to widowisko piękne i poruszające, 
pozwalające uwierzyć w baśń o takiej 
miłości, która potrafi przezwyciężyć na-
wet śmierć. Tekst Marta Guśniowska 
wg Josepha Bédiera, reżyseria Petr No-
sálek, scenografia Eva Farkašová, mu-
zyka Piotr Klimek, układ tańca Krystian 
Olma. (R)

dni bielSKa-białeJ
Plenerowe występy Golec 

uOrkiestry, Dżemu oraz DJ 
Boba to atrakcje tegorocz-
nych Dni Bielska-Białej, 
które potrwają od piątku 
5 czerwca do niedzieli 7 
czerwca. Inauguracja trady-
cyjnie odbędzie się na placu 
Ratuszowym, a kolejne kon-
certowe wieczory zorganizo-
wano na terenach obok hali 
Pod Dębowcem. Na począ-
tek o godz. 20 wystąpi Golec 
uOrkiestra Symfonicznie, co 
będzie połączone z obcho-
dami 25-lecia odrodzenia 

samorządu terytorialnego 
w Polsce. Zespół zaprezentu-
je swoje największe przeboje 
w nowych aranżacjach, a to-
warzyszyć mu będzie Bielska 
Orkiestra Festiwalowa, chór 
Ave Sol i Bielski Chór Ka-
meralny. Po koncercie nastąpi 
pokaz sztucznych ogni.

W sobotę 6 czerwca 
o godz. 19 pod Dębowcem 
wystąpi Dżem, zaś następ-
nego dnia o godz. 20 – DJ 
Bobo, największa gwiazda 
muzyki tanecznej lat 90. 
Zaśpiewa swoje największe 

przeboje, m.in. Everybody, 
There is a party, czy Chihu-
ahua. Będzie mu towarzyszył 
grający na żywo zespół mu-
zyczny.

W ramach obchodów Dnia 
Bielska-Białej 6 czerwca 
o godz. 10 w Parku Słowac-
kiego odbędzie się część XII 
Międzynarodowego Festi-
walu Orkiestr Dętych „Złota 
Trąbka” – konkurs estradowy 
i parada orkiestr dętych.

Na wszystkie imprezy 
wstęp jest wolny. Golec uOrkiestra zaprezentuje nowe aranżacje swych utworów.
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Przedstawienie „Tristana i Izoldy”.
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Wernisaż wystawy „Kochajmy naszych artystów”. 
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3. miejsce
na finiszu sezonu 2014/2015 zajęli w elicie polskich 

zespołów futsalowych zawodnicy bielskiego Rekordu. 

Wprawdzie nie był to sezon tak udany, jak poprzedni, gdy 

do bogatej kolekcji klubu z Cygańskiego Lasu trafił medal 

z najcenniejszego kruszcu, lecz potwierdził przynależność 

bielszczan do krajowej czołówki. Mocniejsze w bieżących 

rozgrywkach okazały się zespoły z Krakowa i Zduńskiej Woli, 

które prezentowały się najbardziej stabilnie w całej stawce. 

Dorobek medalowy futsalowego Rekordu Bielsko-Biała, 

uwzględniający ten obecny krążek, to łącznie jedno złoto, 

jedno srebro i trzy medale brązowe.

Region w liczbach

dRzewiaRz Stawia na młodzieŻ
Jasienica to jeden z tych ośrodków piłkarskich w regionie, który w znacznym stopniu daje możliwość rozwoju młodym adeptom futbolu. – Napływ dzieci i 

młodzieży do naszego klubu w ostatnich latach to nie przypadek – mówi Mirosław Łaciok, prezes Ludowego Klubu Sportowego Drzewiarz.

Znaczącej rangi sukces 
piłkarski w Jasienicy stał 
się faktem na finiszu sezo-
nu 2011/2012. Drużyna se-
niorów Drzewiarza wygrała 
wówczas z ogromną przewagą 
nad konkurentami rozgrywki 
bielskiej „okręgówki”. Tytuł 
mistrzowski równoznaczny 
był z historycznym awansem 
na szczebel IV ligi śląskiej. 
Sezon, który właśnie dobiega 
końca, jest zatem dla jasieni-
czan trzecim na tym poziomie, 
dodajmy, że najlepszym. Jeśli 
w ostatnich meczach sezonu 
Drzewiarz będzie punktował 
regularnie, to niewykluczone, 
że znajdzie się na IV-ligowym 
podium. – Przez kilka lat wy-
konano tu bardzo dobrą robotę, 
która teraz procentuje takimi 
wynikami. Najbardziej cieszy 
nas jednak w tym wszystkim 
piłkarski rozwój młodzieży – 
uważa prezes Drzewiarza Mi-
rosław Łaciok.

W Jasienicy, pod okiem 
doświadczonych i znających 
się na swoim fachu trenerów, 
szkoli się blisko 200 młodych 

piłkarzy. To łącznie siedem 
grup młodzieżowych, od ża-
ków aż po juniorów, którzy 

odważnie wkraczają do piłki 
seniorskiej. – Cel wprowadza-
nia młodzieży do „dorosłe-

go” futbolu już realizujemy. 
Potwierdza to, że wybrany 
przez nas proces szkoleniowy 

zaczyna przynosić efekty – 
klaruje sternik klubu z Jasie-
nicy, dodając: – Napływ dzieci 
i młodzieży do naszego klubu 
w ostatnich latach to nie przy-
padek.

Mało który klub – nie tyl-
ko w skali regionu, ale i woje-
wództwa – może poszczycić się 
tak doskonałymi warunkami dla 
młodzieży, jakie ma jasienicki 
Drzewiarz. Piłkarze przyna-
leżący do klubu korzystają tu 
z płyty głównej w bardzo do-
brym stanie, bocznego boiska 
trawiastego z oświetleniem oraz 
boiska ze sztuczną nawierzch-
nią, również oświetlonego. 
Przed dwoma laty otwarta zo-
stała na Drzewiarzu nowa część 
obiektu, składająca się z trybu-
ny na 300 osób oraz budynku 
z zapleczem socjalnym i szat-
niowym. Wszystko to sprawia, 
że kompleks piłkarski LKS 
Drzewiarz jest nie tylko atrak-
cyjny wizualnie, ale i z czysto 
praktycznego punktu widzenia.

– Młodzi zawodnicy mają 
u nas duże szanse, by odpo-
wiednio rozwinąć swój talent. 

To założenie nadrzędne, które 
konsekwentnie będzie przy-
świecać klubowi w nadcho-
dzących latach. Fajnie grać 
o wysokie cele, a my mamy 
nadzieję, że uczynimy to 
w oparciu o wychowanków – 
tłumaczy prezes Łaciok. 

Należy podkreślić, że roz-
wój LKS Drzewiarz Jasienica 
nie byłby możliwy bez wspar-
cia gminy dla sportu. Oprócz 
stworzenia całego kompleksu 
sportowego, stanowiącego 
doskonałą bazę do treningów 
i gry, samorząd gminny do-
prowadził też do uruchomienia 
i funkcjonowania klasy sporto-
wej w Gimnazjum w Jasienicy, 
gdzie oprócz piłki nożnej upra-
wiane są też inne dyscypliny. 
– Wspieramy zdrowy rozwój 
naszego młodego pokolenia, 
dlatego nie szczędzimy wy-
siłku i pieniędzy, aby szkoły 
i kluby sportowe miały jak 
najlepsze warunki do pracy 
z dziećmi i młodzieżą – wy-
jaśnia wójt gminy Jasienica 
Janusz Pierzyna. 

MARCIn nIKIEL

SpoRtowa SzKoła z KameRami
W trosce o bezpieczeństwo 

swoich podopiecznych na tere-
nie Szkoły Mistrzostwa Spor-
towego Sportów Zimowych 
Szczyrk z siedzibą w Buczko-
wicach w ostatnich tygodniach 
mijającego roku szkolnego za-
montowany został monitoring.

Od kilku tygodni bez-
pieczeństwo uczniów klas 
gimnazjalnych i licealnych, 
przebywających w szkole 
oraz w tutejszym internacie, 
znajduje się pod szczególnym 
nadzorem. Szkoła Mistrzo-
stwa Sportowego Sportów 
Zimowych Szczyrk w Bucz-
kowicach wyposażona została 
w system nowoczesnych kamer 
monitoringu. W oparciu o wła-
sne środki finansowe szkoły 
zamontowano ich łącznie 18. 
Dzięki temu, w systemie ca-
łodobowym nagrywane jest 
to, co dzieje się na szkolnych 
korytarzach, w internacie, czy 
najbliższym otoczeniu pla-
cówki – przejściu pomiędzy 
jej budynkami, na parkingu 
i boisku sportowym. – To 
działanie przede wszystkim 
z myślą o bezpieczeństwie 
naszych podopiecznych. Dba-
my jednak także o to, aby pod 

odpowiednim nadzorem był 
sprzęt szkolny, czy nasze środ-
ki transportu – wyjaśnia Jaro-
sław Konior, dyrektor SMS 
Szczyrk w Buczkowicach.

Przedsięwzięcia w zakre-
sie bezpieczeństwa nie są 
w tej placówce nowością. 
Cyklicznie odbywają się tu 
spotkania z przedstawiciela-
mi policji i straży granicznej, 
które mają formę pogadanek 

o zagrożeniach czyhających 
na młodych ludzi, przebywa-
jących często z dala od swoich 
domów. Szkoła sportów zimo-
wych współpracuje ponadto 
ze strażą pożarną, organizując 
coroczne próbne alarmy prze-
ciwpożarowe.

Aktywność szkoły daje się 
zauważyć również poprzez 
realizację programów eduka-
cyjnych, takich jak „Spójrz 

inaczej”, czy „Znajdź właściwe 
rozwiązanie”. Co roku organi-
zowany jest tu Szkolny Dzień 
Profilaktyki. Obecnie trwają 
działania w ramach unijnego 
projektu „Aktywnie po wiedzę 
w SMS Szczyrk”, uczniowie 
biorą udział w kolejnej edycji 
ogólnopolskiego konkursu 
wiedzy o historii skoków nar-
ciarskich, którego szkoła jest 
współorganizatorem. (MA)

Prezes Mirosław Łaciok (z lewej) oprowadza po obiektach LKS Drzewiarz Jasienica dziennikarza „Gazety Beskidzkiej”.
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18 kamer monitoringu zamontowanych zostało w celu poprawy bezpieczeństwa podopiecznych Szkoły Mistrzostwa 
Sportowego Szczyrk w Buczkowicach.

Fo
to

: M
n

Fo
to

: s
Po

rt
ow

eB
es

ki
dy

.P
l



MAJ 2015

BESKIDZKA
gazeta 15

www.gazetabeskidzka.pl 

SPORT

biegiem na SKRzyczne
Skrzyczne, najwyższy szczyt w masywie górskim Beskidu Śląskiego, sportowo kojarzy się głównie z dyscyplinami zimowymi. Okazuje się jednak, że góra jest 

świetna także do uprawiania innych dyscyplin sportowych, np. zawodów biegowych. Choć wcale nie jest to łatwa przeprawa.

Z inicjatywy biegowego 
Stowarzyszenia Ultra Beskid 
Sport, przy współpracy z Cen-
tralnym Ośrodkiem Sportu 
– Ośrodkiem Przygotowań 
Olimpijskich w Szczyrku, na 
Skrzycznem w jedną z majo-
wych sobót przeprowadzono 
wyjątkowy bieg – UBS Grapa 
Vertical

To bieg górski, zaliczany 
do cyklu Pucharu Polski Sky-
running. W Szczyrku jego tra-
sa wiodła pod kolejką linową 
COS na Skrzyczne, uczestnicy 
mieli do pokonania niespełna 3 
kilometry, przy jednoczesnym 
przewyższeniu sięgającym 
720 metrów. Z tą wymagającą 
trasą zmierzyło się blisko 100 
biegaczy, nie zabrakło takich, 
którzy biegiem pokonują gór-
skie szczyty w iście ekspreso-
wym tempie.

Dość wspomnieć, że naj-
lepsi zawodnicy rywalizacji 
na Skrzyczne wdrapali się na 
górę w czasie około 26 mi-
nut. Wśród mężczyzn wygrał 
Piotr Koń (czas 25 minut i 46 
sekund), w gronie kobiet zaś 
Dominika Wiśniewska-Ulfik 
(czas 29 minut i 18 sekund). 
– Dla przeciętnego człowieka, 
zwłaszcza takiego, który nie 
biega systematycznie, to wręcz 
niewyobrażalne wyniki – mówi 
Jakub Karcz, prezes Stowarzy-
szenia UBS.

Trudność w górskiej wspi-
naczce na Skrzyczne po-
twierdził również Grzegorz 
Kotowicz, medalista olimpijski 

w kajakarstwie, aktualnie dy-
rektor COS-OPO w Szczyrku, 
który choć na co dzień stara 
się utrzymać formę, to jednak 
z uznaniem wypowiedział się 
o całym wydarzeniu. – My-
ślałem, że będzie łatwiej. Ale 
ostatni podbieg to była praw-
dziwa masakra – uśmiecha 
się Kotowicz. – Centralny 
Ośrodek Sportu wspomaga 
wprawdzie w głównej mierze 
sport wyczynowy, ale chętnie 
uczestniczymy w tego rodzaju 
akcjach, angażujących spo-
łeczeństwo w różnym wieku 
i zainteresowane aktywnym 
spędzaniem swojego czasu – 
tłumaczy. (MAn)
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W kalendarz imprez 
o charakterze rekreacyjnym, 
odbywających się cyklicznie 
w gminie Bestwina, wpisał 
się na stałe Janowicki Rajd 
Rowerowy. W tym roku wy-
darzenie to zaplanowano na 
sobotę 20 czerwca.

Impreza ta w roku bieżą-
cym obchodzi swój jubileusz. 
Uczestnicy Janowickiego Raj-
du Rowerowego jego trasę, 
wiodącą głównie ulicami gmi-
ny i liczącą 15 kilometrów, 
pokonają już po raz dziesiąty. 
Każdego roku ilość osób chęt-
nych do wzięcia udziału w raj-
dzie rośnie. ma on bowiem 
charakter otwarty. Startować 
można zarówno indywidual-
nie, jak i w zespołach, choć-
by rodzinnych.

W sobotę 20 czerwca zbiór-
kę zainteresowanych startem 
rowerzystów wyznaczono na 
godzinę 13.30. Pół godziny 
później rajd rozpocznie się na 

terenach rekreacyjnych w Ja-
nowicach. Tam też wyznaczo-
no metę, rozdanie dyplomów 
i nagród, odbędą się ponadto 
występy artystyczne.

Organizatorami Janowic-
kiego Rajdu Rowerowego są 
Zespół Szkolno-Przedszkolny 
w Janowicach oraz Rada Ro-
dziców. (MA)
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Trasa rajdu co roku prowadzi przez tereny gminy Bestwina.

Z okolic dolnej stacji kolei linowej, aż na sam szczyt Skrzycznego (1257 m n.p.m.) wiodła blisko 3-kilometrowa trasa 
rywalizacji biegaczy.

tuRnieJ taRoKa
Po raz szósty w Hecz-

narowicach rozegrano Tur-
niej Taroka. Gra rozegrana 
16 maja skupiła około 60 
uczes tn ików za równo 
z gminy Wilamowice, jak 

i okolicznych miejscowości. 
I miejsce zajął Maciej Jar-
czok, II – Andrzej Malarz, III 
– Veroslav Neć. Turniejowi 
patronuje burmistrz Wilamo-
wic Marian Trela. (R)

z myŚlą o dzieciach
We wtorek 2 czerwca br. 

odbędzie się kolejna edycja 
imprezy sportowo-rekreacyj-
nej pod hasłem „Wszystkie 
Dzieci Nasze Są”, organi-
zowanej wspólnie przez 
Starostwo Powiatowe w Biel-
sku-Białej oraz Gminny 
Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Wilkowicach. W wilko-
wickiej hali zmagania sporto-
we rozpoczną się o godzinie 
10.00. Udział w wydarzeniu 

wezmą tradycyjnie dzieci 
z placówek opiekuńczych 
z naszego regionu – dwóch 
Domów Dziecka z Bielska-
-Białej, Rodzinnego Domu 
Dziecka w Janowicach, 
Powiatowego Domu Dziec-
ka z Żywca, Ośrodka Po-
mocy Dziecku i Rodzinie 
z Czechowic-Dziedzic oraz 
Pogotowia Opiekuńczego 
i Gimnazjum Specjalnego 
z Bielska-Białej. (R)

RaJd RoweRowy z JubileuSzem

Dyrektor Centralnego Ośrodka Sportu w Szczyrku Grzegorz Kotowicz (na 
zdjęciu z prawej) oraz zastępca dyrektora Sebastian Danikiewicz (w środku) 
sami zmierzyli się z wymagającą trasą biegu.
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feniKSy powStały z hałd
W ciągu niespełna dekady na pokopalnianych hałdach, zagrażających środowisku, powstał wielohektarowy kompleks przemysłowo-usługowy, wykorzystujący 

nowoczesne i innowacyjne technologie, przede wszystkim z branży lotniczej. I ciągle się rozwija.

– Powstało kilkaset miejsc 
pracy, a przecież tworzone 
są kolejne przedsiębiorstwa 
i projekty, produkcyjne i usłu-
gowe. A co najważniejsze 
wiele hektarów zagrażających 
środowisku gruntów zostało 
zrekultywowanych i zagospo-
darowanych dla potrzeb nowo-
czesnej gospodarki, służącej 
całemu regionowi – mówi sta-
rosta bielski Andrzej Płonka.

To właśnie w Bielskim Sta-
rostwie Powiatowym, w poło-
wie pierwszej dekady XXI w. 
powstał pomysł, aby nieużytki 
pokopalniane przywrócić do 
życia – zarówno tego biolo-
gicznego, jak i gospodarczego. 
– Projekt nie doszedłby do skut-
ku, gdyby nie współpraca wielu 
podmiotów, przede wszystkim 
samorządów, powiatowego 
oraz gmin Czechowic-Dzie-
dzic i Bestwiny, kierownictwa 
kopalni „Silesia”, regional-
nych instytucji wspierających 
przedsiębiorczość i samych 
przedsiębiorców. Przy wsparciu 
pieniędzy prywatnych inwesto-
rów i funduszy unijnych wyrósł 
wspaniały kompleks gospodar-
czy – dodaje starosta Płonka.

CIąGŁy ROZWóJ

We wrześniu 2008 r. uroczy-
ście otwarto kaniowskie lotni-
sko. Ale wieża i pas startowy 
były już wtedy tylko częścią 
przedsięwzięcia, obok stanęły 
cztery wielkie hangary z myślą 
o firmach z branży, które wyko-
rzystają nowe możliwości, jakie 
daje lotnisko. Co najważniejsze, 
zanim pojawiła się ta infrastruk-
tura, należało najpierw zrekul-
tywować wspomniane hałdy 
pokopalniane, co pochłonęło 
większość z 28 mln zł, w więk-
szości unijnej dotacji.

Nowy kompleks wszedł 
w skład przedsięwzięcia, które 

teraz nosi nazwę Bielski Park 
Technologiczny Lotnictwa, 
Przedsiębiorczości i Innowacji. 
– Od początku było do przewi-
dzenia, że to, co powstało w I 
etapie, należy rozwijać – wy-
jaśnia prezes Parku Bogusław 
Holeksa. Za ok. 24 mln zł, 
przede wszystkim prywatnych 
inwestorów, Park zrekultywo-
wał kolejne 7 hektarów nie-
użytków, wybudował też trzy 
kolejne hangary o powierzchni 
4 tys. mkw.

Teraz dobiega końca kolej-
na inwestycja, warta 24 mln 
zł. Jej najbardziej widoczną 
częścią jest droga powiatowa, 
mająca stać się w przyszłości 
obwodnicą przemysłową. To 
przedłużenie czechowickiej ul. 
Nad Białką, stanowiące najbar-
dziej dogodny dojazd zarówno 
do Parku Technologicznego, 
jak i bliższego centrum Cze-
chowic-Dziedzic, Śląskiego 
Centrum Naukowo-Techno-
logicznego, które też powsta-
ły w tym rejonie w ostatnich 
latach. Do sfinansowania pro-
jektu przyczyniła się gmina 
Czechowice-Dziedzice, Przed-
siębiorstwo Górnicze „Sile-
sia” oraz przede wszystkim 
Bielskie Starostwo Powiato-
we, większość dofinansowana 
została z funduszy unijnych.

LOTnICTWO OGóLnE

Ok. 450 pracowników 
i ponad 200 mln zł funduszy 
unijnych i prywatnych inwe-
storów, włożone do tej pory 
w powstanie Parku, to zdaniem 
Bogusława Holeksy najlepszy 
dowód, jak bardzo takie miej-
sce było potrzebne. – Polska 
dogania Europę w lotnictwie 
pasażerskim, ale w branży 
GA [General Aviation, czyli 
Lotnictwo Ogólne – przyp. 
red.] jesteśmy w ogonie. Nasz 

Park to zaledwie jeden z wielu 
punktów, jaki w tej dziedzinie 
powinien pojawić się na mapie 
kraju – mówi prezes Holeksa.

Branża GA to przede 
wszystkim lotnicze usługi, 
m.in. czarterowanie mniej-
szych samolotów dla potrzeb 
przewozu pasażerów czy car-
go, przesyłki kurierskie, ale 
też wykorzystanie samolotów 
i śmigłowców do specjalistycz-
nego badania sieci energetycz-
nych, czy gazowych, badania 
skażenia, ratownictwa lotnicze-
go, pomiarów geodezyjnych 
i dla potrzeb rolniczych. To 
także usługi szkolenia lotników 

i operatorów maszyn bezzało-
gowych. – Branża cały czas się 
rozwija, bo technologie rela-
tywnie są coraz tańsze, a moż-
liwości wykorzystania coraz 
większe, bo trzeba uwzględnić 
rozpowszechnione już drony 
– dodaje.

Tu w Parku także ruszyła 
produkcja profesjonalnych 
dronów.  Firma „Drony.
pl” powstała zresztą dzię-
ki wsparciu należącego do 
Parku funduszu inwesty-
cyjnego, który od trzech lat 
udziela pożyczek na rozwój 
innowacyjnych firm. Dzięki 
temu powstało już 12 firm, 

z różnych branż, m.in. Medi-
cal w Cieszynie. Łącznie dały 
one pracę ok. 80 osobom.

FEnIKSy

Pod koniec czerwca na te-
renie Bielskiego Parku Lotni-
czego zostaną po raz pierwszy 
zorganizowane Targi Nowo-
czesnej Techniki „Feniksy 
2015”, wystawa dedykowana 
przede wszystkim branży GA. 
Będzie można obejrzeć ok. 
30 samolotów i śmigłowców, 
a także drony. To pierwsza 
tego rodzaju impreza tej bran-
ży w Polsce. – Targi będą oka-

zją do podsumowania naszej 
dotychczasowej działalności, 
pokazania na zewnątrz możli-
wości Parku, a także stworze-
nia platformy do kooperacji 
wśród producentów i użytkow-
ników samolotów GA. Sami 
mamy plany, aby uruchomić 
salon sprzedaży – wyjaśnia 
prezes Holeksa.

– Park Lotniczy już poka-
zał, że warto było go stworzyć. 
Liczę na to, że w kolejnych la-
tach uda się wspólnymi siłami 
samorządów i samej branży 
lotniczej go rozwinąć – mówi 
starosta Płonka.

MIROSŁAW ŁuKASZuK
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