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Bardzo ważna dla rozwoju gminy Porąbka 
inwestycja została właśnie uruchomiona. W 
rekordowym tempie pięciu miesięcy powsta-
ło ponad 9 km sieci kanalizacji sanitarnej w 
Czańcu wraz ze 150 przyłączami. Kanalizacja 
ułatwi rozwój zlokalizowanych tu zakładów. 
Już wcześniej zostały uruchomione pom-
pownie, które pozwoliły na odprowadzenie 
ścieków z podłączonych budynków.
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sPeCjalnoŚć Pstrąg górsKi

Pstrąg źródlany i tęczowy, od dawna hodowany na Podbeskidziu, został 
wpisany na Listę Produktów Tradycyjnych pod nazwą pstrąg górski.
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Miasto dba o seniorów

W mieście obok stałej opieki, jaką otacza się seniorów, w ostatnich 
latach realizowano liczne projekty, które służyły integracji i aktywizacji 
społecznej osób starszych.
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rusza budowa fabryKi

Firma CMB ze Śląska rozpoczyna w Jasienickiej Niskoemisyjnej Strefie 
Ekonomicznej prace przygotowawcze pod budowę hali fabrycznej.

gMina jasieniCa
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jubileusz harCerzy z bestwiny
Dziesięć lat temu wznowiła swoją działalność w Bestwinie drużyna harcerska. VII Drużyna Harcerska 

„Ogień” w październiku 2005 r. odbyła swoją pierwszą zbiórkę.

Przerwa w działalności 
harcerskiej trwała 17 lat. 
– Dobrze się stało, że do 
Bestwiny wrócili harcerze. 
Nasze życie społeczne stało 
się przez ich aktywność dużo 
bogatsze. Można na nich li-
czyć – chwali harcerzy wójt 
gminy Bestwina Artur Be-
niowski.

Pierwsi harcerze pojawi-
li się w Bestwinie na długo 
przed wojną, dzięki aktyw-
ności Władysława Gryzełki, 
dziś patrona bestwińskiej 
drużyny. Po raz kolejny 
sprzyjający czas na dzia-
łalność harcerską przyszedł 
w 1957 r., wraz z końcem 
stalinizmu w Polsce. Pod 
koniec lat 80. ub. wieku za-
brakło jednak chętnych, aby 
kontynuować harcerskie tra-
dycje.

Przed dziesięciu laty sy-
tuacja się zmieniła, okazało 
się, że ten sposób wycho-
wania młodego pokolenia – 
poprzez zbiórki, wycieczki, 
poznawanie historii swego 
regionu – wcale nie jest prze-
starzały. Dowodzą tego liczne 
wycieczki, spotkania i zajęcia, 
jakie w czasie ferii i wakacji 
harcerze organizują dla dzieci 
z gminy Bestwina. – Harcerze 
otrzymują dofinansowanie do 

organizacji czasu wolnego na-
szych najmłodszych obywa-
teli. Dzięki temu całe rzesze 
dzieciaków, nie tylko należą-
ce do harcerstwa, nie siedzą 
bezczynnie w domu, ale po-
żytecznie spędzają czas z ró-
wieśnikami, zarówno podczas 
półkolonii, jak i zorganizowa-
nych wyjazdów – zaznacza 
wójt Beniowski.

Dodaje, że harcerze wy-
raźnie odznaczają się pod-
czas lokalnych wydarzeń. 
Włączają się w organizację 

imprez, wchodzą w skład 
służb porządkowych, za-
wsze też pełnią honorowe 
warty przy pomniku w czasie 
uroczystości patriotycznych. 
Oprócz tego sami podejmują 
działania, służące integracji 
miejscowej społeczności, 
m.in. roznosząc Betlejemskie 
Światełko Pokoju.

Świętowanie jubileuszu 
harcerze rozpoczęli  25 
września od wieczornego 
spotkania, podczas którego 
wraz z zaproszonymi gośćmi 

podsumowali minioną deka-
dę działalności. Była to też 
okazja do śpiewów i zabawy 
przy urodzinowym torcie. 
Z kolei 29 września w Mu-
zeum Regionalnym odbyła 
się uroczysta zbiórka z udzia-
łem harcerzy z dawnych lat, 
którzy wspominali własną 
działalność harcerską. W mu-
zealnej galerii została otwarta 
jubileuszowa wystawa foto-
graficzna, dokumentująca 
dziesięć lat odnowionego 
harcerstwa. (R)
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Harcerze niezwykle ożywili działalność społeczną w Bestwinie.

Powiat na 
zdjęCiaCh

Pasjonaci fotografii 
po raz kolejny mogą 
wziąć udział w kon-
kursie „Powiat Biel-
ski  w obiektywie” . 
Jego  druga  edycja , 
uwzględniająca zdjęcia 
sportowo-rekreacyjne 
i propagujące dziedzic-
two kulturowe regionu, 
już się rozpoczęła.

Promocja walorów tu-
rystycznych, sportowych 
i rekreacyjnych, a tak-
że dotyczących szeroko 
pojętej kultury, imprez 
społeczno-kulturalnych, 
pejzaży i krajobrazów 
powiatu, czy też jego 
obiektów zabytkowych, to 
założenia konkursu foto-
graficznego, którego drugą 
edycję organizuje Biuro 
ds. Promocji Powiatu, 
Kultury, Sportu i Turysty-
ki Starostwa Powiatowego 
w Bielsku-Białej.

Konkurs, trwający do 
14 listopada 2015 roku, 
ma charakter otwar-
ty w obu kategoriach 
– „Sport i rekreacja” 
oraz „Dziedzictwo kul-
turowe ze szczególnym 
uwzględnieniem obiek-
tów zabytkowych”. Skie-
rowany jest zarówno do 
amatorów, jak i osób 
profesjonalnie zajmują-
cych się fotografią. Pod 
uwagę w ocenie brane 
będą wyłącznie prace 
indywidualne związane 
z powiatem bielskim, 
a więc terenami jego 10 
gmin – Bestwiny, Bucz-
kowic, Czechowic-Dzie-
dzic, Jasienicy, Jaworza, 
Kóz, Porąbki, Szczyrku, 
Wilamowic i Wilkowic. 
Dla osób wyróżnionych 
w drugiej edycji kon-
kursu przewidziano na-
grody w postaci bonów 
ufundowanych przez 
firmę Brugi. Wręczone 
zostaną ponadto nagro-
dy rzeczowe.

R e g u l a m i n  k o n -
kursu „Powiat Bielski 
w obiektywie” zakła-
da, że dany uczestnik 
zgłosić może na adres 
e-mailowy: redakcja@
powiat.bielsko.pl nie 
więcej, jak trzy zdjęcia 
w rozmiarze minimum 
2560 x 1920 pikseli, 
przy rozdzielczości co 
najmniej 72 dpi i for-
macie JPG. Jednocze-
śnie podać należy swoje 
dane osobowe. Termin 
nadsyłania zdjęć upływa 
14 listopada br., ogło-
szenie wyników nastąpi 
30 listopada. (RED)

eCo-bielsKo
Bielsko-Biała znalazła się 

obok m.in. Krakowa, Wrocła-
wia i Zabrza, wśród laureatów 
tegorocznej, trzeciej edycji 
konkursu Eco-Miasto.

Bielsko-Biała została 
wraz z Kościerzyną najwyżej 
zaklasyfikowana w kategorii 
efektywność energetyczna. 
Według jury, Bielsko-Biała 
prowadziła kompleksowe 
działania na rzecz poprawy 
efektywności energetycznej.

Konkurs „Eco-Miasto” 
organizuje ambasada Francji 
w Polsce przy współudziale 
wielu firm przede wszystkim 
francuskich, obecnych na 
polskim rynku, a także Na-
rodowego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki 
Wodnej oraz Krajowej Agen-
cji Poszanowania Energii. 
Miasta, biorące udział w kon-
kursie, zostały podzielone na 
dwie grupy ze względu na 
wielkość – do i ponad 100 
tys. mieszkańców. Łącznie 
do konkursu zgłosiło się 38 
miast, z których nagrody 
główne otrzymało 7 miast. (R)

Miasto dba o seniorów
Samorząd Czechowic-
-Dziedzic należy do grona 
tych, które w zakresie po-
lityki senioralnej prowa-
dzą wiele pozytywnych 
działań. – Naszym zada-
niem jest realizowanie 
przedsięwzięć społecznie 
potrzebnych – tłumaczy 
Maciej Kołoczek, wice-
burmistrz Czechowic-
-Dziedzic.

Poli tyce senioralnej 
poświęcona została kon-
ferencja prasowa, którą 
zorganizowano w czecho-
wickim Dworku Eureka. 
Udział w nim wzięła m.in. 
marszałek Sejmu RP Mał-
gorzata Kidawa-Błońska. 
Podkreślono, w jak znacz-
nym stopniu gmina Cze-
chowice-Dziedzice dba 
o seniorów i ich potrzeby. 
Burmistrz Marian Błachut 
odebrał statuetkę w podzię-
kowaniu za działania na 
rzecz osób starszych, które 
rzeczywiście na terenie mia-
sta są dostrzegalne.

Na terenie Czechowic-
-Dziedzic funkcjonuje Dom 
Pomocy Społecznej „Zło-
ta Jesień”, który powstał 
początkiem lat 90., a jego 
działalność finansowana jest 
z samorządowego budżetu. 
To jeden z zaledwie kilku 
takich przypadków w całym 
województwie śląskim. Od 
momentu powstania opieką 
objęto tu 117 osób. Aktual-
nie 25 seniorów przebywa 
w siedzibie ośrodka przy ul. 
Zacisze 28. Emerytom, ren-
cistom i osobom samotnym 

służy także Ośrodek Dzien-
nego Pobytu, obecnie roz-
budowany i odnowiony, po 
przeprowadzonej przed kilku 
laty termomodernizacji. Se-
niorzy mogą spędzać tu czas 
aktywnie, na wyposażeniu 
ośrodka jest salka gimna-
styczna i komputerowa.

Warto dodać, że w Cze-
chowicach-Dziedzicach 
realizowane były w ostat-
nich latach liczne projek-
ty, m.in. „Seniorzy bez 
granic” w partnerstwie ze 
słowackim miastem Ra-

jec, czy „Nie Rdzewiej”, 
a także zadania w ramach 
Rządowego Programu na 
rzecz Aktywności Spo-
łecznej Osób Starszych na 
lata 2014-2020. Służyły 
one integracji i aktywizacji 
społecznej osób samotnych 
i niepełnosprawnych. Od-
były się liczne wyjazdy, 
spotkania, zajęcia ruchowe, 
edukacyjne, czy kulinarne. 
Samorząd projekty wdrażał 
w ścisłej współpracy z pod-
ległymi mu instytucjami 
– Ośrodkiem Pomocy Spo-
łecznej i Miejską Bibliote-
ką Publiczną.

– Wszelkie dane wy-
raźnie wskazują, że spo-
łeczeństwo w szybkim 
tempie starzeje się. Jako 
samorząd od lat przezna-
czamy niemałe pieniądze 
na przedsięwzięcia społecz-
nie potrzebne. Seniorzy są 
taką grupą społeczną, która 
bardzo potrzebuje naszego 
wsparcia – mówi Maciej 
Kołoczek, wiceburmistrz 
Czechowic-Dziedzic. (MAN)

wyniKi
KonKursu
o lirę

Gminna Biblioteka Publicz-
na w Wilamowicach zaprasza 
w piątek 23 października na 
ogłoszenie wyników i podsu-
mowanie II edycji konkursu 
literackiego „O Lirę Wilamo-
wic”.

Drugi konkurs twórczo-
ści literackiej miał w swoim 
nadrzędnym założeniu za-
angażować twórców ama-
torów w różnym wieku do 
wyrażenia emocji poprzez 
poezję. „O Lirę Wilamowic” 
rywalizowali nieprofesjonalni 
twórcy, których prace zostały 
ocenione w kategorii młodzie-
ży szkół gimnazjalnych i śred-
nich oraz osób dorosłych. Jak 
się okazało, zainteresowanie 
konkursem było tak wielkie, 
że jury musiało przedłużyć 
swoje obrady i ogłoszenie wy-
ników przeniesiono z końca 
września na 23 października. 
Uroczystość rozpocznie się 
o godz. 17 w Sali Narad na 
I piętrze Centrum Zachowa-
nia Dziedzictwa Kulturowego 
w Wilamowicach. W progra-
mie, oprócz ogłoszenia wy-
ników i wręczenia nagród, 
przewidziano również pre-
zentację poezji Ewy Witke.

Wilamowska biblioteka 
organizatorem konkursu była 
wraz z bielskim Stowarzysze-
niem Autorów Polskich. (Ł)

Polityce senioralnej poświęcona była konferencja z udziałem marszałek 
Małgorzaty Kidawy-Błońskiej.
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WYDARZENIA

szanowni Państwo
Na pewno widzieli Państwo w różnych 

punktach swoich miejscowości moje plaka-
ty i banery. Nie należę do ludzi zamożnych 
i prowadzona przeze mnie kampania nie jest 
finansowana przez bogatych sponsorów. Ale 
rzeczywiście, pomaga mi bardzo wiele osób, 
które nie szczędząc swoich wysiłków i wol-
nego czasu, razem 
ze mną rozwiesza-
ją moje materiały 
wyborcze. Robią to 
dlatego, bo poznali 
mnie w ciągu blisko 
10 lat mojej pracy 
dla regionu. Tak jak 
ja, uważają, że po-
trzebne są wielkie zmiany, a Polsce potrzebni 
są ludzie energiczni i aktywni. Do przeprowa-
dzenia tych zmian nie wystarczy tylko praca 
w gminach, trzeba jej dokonać na samej górze.

Z wieloma z Państwa spotkałem się oso-
biście, zawsze bowiem w swojej działalności 
publicznej bezpośredni kontakt pozwalał mi 
na poznawanie spraw najbliższych ludziom. 
Spotykałem się też z Państwem poza miej-
scem mojej działalności. Chodzę bowiem po 

szlakach Beskidu Żywieckiego, Śląskiego 
i Małego, często pływam po wodach Jeziora 
Żywieckiego, Międzybrodzkiego i Goczał-
kowickiego, bywam w miejscowościach Ży-
wiecczyzny, skąd wywodzi się moja rodzina.

Ze spotkań z Państwem płynie moja wie-
dza na temat problemów zarówno Bielska-

-Białej, jak i całego 
regionu. Wszyscy 
chcemy, aby nasze 
rodziny były bez-
p i e c z n e .  T a k i e 
wsparcie umożliwi 
wprowadzenie np. 
programu „Rodzina 
500 Plus”. Potrzebu-

jemy też dokończenia budowy dróg ekspreso-
wych i rozsądnych inwestycji w infrastrukturę 
turystyczną, wykorzystującą walory przyrod-
nicze Ziemi Bielskiej, Żywiecczyzny, Ślą-
ska Cieszyńskiego i Powiatu Pszczyńskiego. 
Razem z wprowadzeniem Narodowego Pro-
gramu Zatrudnienia pozwolą one naszemu 
regionowi się rozwijać, tworzyć nowe miejsca 
pracy i przyczyniać się do podniesienia jako-
ści życia mieszkańców.

ponad 800 spotkań
z mieszkańcami odbył Grzegorz Puda jako radny Rady Miejskiej Bielska-Białej. Podjął 438 

interwencji w sprawach mieszkańców, złożył też ponad 115 interpelacji i wniosków, co czyni 

go rekordzistą pod względem aktywności. W ub.roku w wyborach do Rady Miejskiej Bielska-

Białej zdobył największą liczbę głosów z wszystkich kandydatów. Był nagradzany przez media 

jako najbardziej skuteczny i najlepszy radny.

„…bo sprawy 
najważniejsze są 
najbliżej nas…”

gruba berta wyMiata
Niebieski pojazd do czyszczenia kanalizacji zakupiła gmina Jaworze. Na 

profilach społecznościowych gminy już uzyskał nazwę „Grubej Berty”.

Pojazd wyposażony jest 
w wielki zbiornik miesz-
czący w dwóch komorach 
po 3 tys.  l i trów. Jedna 
komora przeznaczona jest 
na zasysanie nieczystości, 
druga – na czystą wodę, 
którą w razie potrzeby pod 
ciśnieniem przepcha się 
niedrożną rurę kanaliza-
cyjną. Samochód bowiem 
wyposażony jest  także 
w wysokowydajną pom-
pę o przepustowości 600 
m sześc. na godzinę. Wy-
sięgnik pozwala obsłudze 
wozu na dogodne sterowa-
nie strumieniem wody oraz 
docieranie ze ssawką w za-
blokowane kanały.

– Pojazd będzie pełnił 
przede wszystkim rolę inter-
wencyjną, aby można było 
szybko udrażniać naszą stale 
rozbudowywaną sieć kana-
lizacyjną – wyjaśnia wójt 
Jaworza Radosław Ostał-
kiewicz. Jaworze w ostat-
nich latach, przy dużych 
nakładach finansowych, 

rozbudowało swoją sieć 
kanalizacji sanitarnej do 53 
km, a przy nowych drogach 
systematycznie powstaje też 
kanalizacja odwadniająca. 
Dodatkowo, w typowy dla 
górskiego klimatu sposób, 
często ulewy mają gwałtow-
ny przebieg, co oznacza, że 
po takich nawałnicach trzeba 
udrażniać rowy i przepusty. 
– Pracy dla tego pojazdu 
i jego obsługi nie powinno 

więc zabraknąć – dodaje 
wójt Ostałkiewicz.

Zakup auta został sfi-
nansowany w większości 
z funduszy przyznanych 
gminie na budowę kana-
lizacji przez Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach. Kosztował 
blisko 700 tys. zł, Jaworze 
z własnej kasy wyłożyło 
prawie 95 tys. zł. (Łu)

Samochód będzie służył przede wszystkim do interwencyjnego udraż-
niania kanalizacji – mówi wójt Jaworza Radosław Ostałkiewicz.
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REGION

nagrodzone firMy
Złoty Dedal dla Firmy Roku 2015 Subregionu Południowego trafił do firmy GE Power Controls, Firmą Roku 2015 Ziemi Bielskiej wybrano Bielski Park 

Technologiczny Lotnictwa, Przedsiębiorczości i Innowacji, zaś Firmą Roku 2015 miasta Bielska-Białej została „cafe+co DELIKOMAT”.

Nagrody firmom podczas 
uroczystej gali w Teatrze 
Polskim wręczyli prezydent 
Bielska Jacek Krywult oraz 
starosta bielski Andrzej Płon-
ka. I wicewojewoda śląski 
Mirosław Szemla wręczył 
również Odznaki Honorowe 
za Zasługi dla Gospodarki RP 
przedstawicielom firm i sa-
morządów.

Konkurs „Firma Roku” po-
wiat bielski wraz z miastem 

Bielsko-Biała przeprowadzi-
ły wspólnie już po raz szósty. 
Kapituła nagrody przy oce-
nie firm brała pod uwagę ich 
wskaźniki ekonomiczne, ale 
także działalność na rzecz pro-
mocji regionu oraz działania 
sponsoringowe. Przyznane zo-
stały także trzy wyróżnienia. 
Konkurs „Firma Roku” został 
zorganizowany przez Regio-
nalną Izbę Handlu i Przemysłu 
w Bielsku-Białej. (R)

125 lat bielsKiego teatru
W środę 30 września bielski 
Teatr Polski uroczyście ob-
chodził jubileusz 125-lecia 
swego istnienia. Gościem 
specjalnym była marszałek 
Sejmu RP Małgorzata Kida-
wa-Błońska.

Wydarzenie to było oka-
zją do wręczenia odznaczeń 
państwowych i resortowych, 
które otrzymali zasłużeni ak-
torzy oraz pracownicy teatru. 
Odznaczenia wręczył m.in. 
I wicewojewoda śląski Miro-
sław Szemla, który również 
przekazał okolicznościowy pu-
char „za doznania artystyczne 
i rozwój kulturalny społeczno-
ści Województwa Śląskiego”. 
Gratulacje całemu zespołowi 
aktorskiemu i pracownikom te-
atru złożyli również prezydent 

miasta Jacek Krywult i starosta 
bielski Andrzej Płonka. Jubile-
uszowi towarzyszyła premiera 

spektaklu w reżyserii Wojcie-
cha Kościelniaka „Sześć wcie-
leń Jana Piszczyka”.

2015 jest również rokiem 
jubileuszu 250-lecia teatru 
publicznego w Polsce. (R)

Marszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska składa gratulacje dyrektorowi teatru  
Witoldowi Mazurkiewiczowi.

Odznaczenia i nagrody zespołowi teatralnemu wręczyli prezydent 
BielskaBiałej Jacek Krywult i I wicewojewoda śląski Mirosław Szemla.

Nagrody przyznano nie tylko za wskaźniki finansowe, ale i działalność na 
rzecz regionu.

Prezydenta Krywulta za działalność na rzecz gospodarki nagrodził 
odznaczeniem I wicewojewoda śląski Mirosław Szemla. Dedal trafił też do Bielskiego Parku Technologicznego Lotnictwa.

Bogusław Holeksa z Parku Lotniczego dziękował za nagrodę.  Złotego Dedala otrzymała firma GE Power Controls. Pamiątkowe zdjęcie nagrodzonych.

Nagrody dla firm regionu przyznali prezydent Bielska-Białej Jacek Krywult 
oraz starosta bielski Andrzej Płonka. Dedala odbierają przedstawiciele firmy „cafe+co DELIKOMAT”.
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Gratulacje i podziękowania złożył również starosta bielski Andrzej Płonka.
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pOWIAT BIELsKI

Czternasty rajd jesienny
Po raz 14. Bielskie Starostwo Powiatowe oraz Oddział PTTK „Podbeskidzie” zorganizowały Jesienny Rajd „Brązowy Liść”. Tym razem blisko 700 uczestników 

zakończyło swoją wędrówkę na terenach sportowo-rekreacyjnych przy Szkole Podstawowej w Wilkowicach.

Jak wyjaśnia Jolanta Ko-
nior, kierownik Biura ds. 
Promocji Powiatu, Kultury, 
Sportu i Turystyki bielskie-
go starostwa, stało się już 
tradycją, że w powiatowych 
rajdach, zwłaszcza tych orga-
nizowanych jesienią, bierze 
udział kilkaset uczestników, 
przede wszystkim uczniów 
szkół podstawowych i gim-
nazjów. Pod opieką prze-
wodników z PTTK pokonują 
oni przez kilka godzin górskie 
szlaki o różnym stopniu trud-
ności, aby dotrzeć na metę 
w wyznaczonym miejscu. 
W tym roku na uczestników 
czekała na mecie strażacka 
grochówka, przygotowana 
przez druhów z OSP w By-
strej.

Organizatorzy pomyśleli 
także o innych atrakcjach, 
m.in. konkursach z nagro-
dami w rzutach lotkami do 
tarczy, woreczkami do kółek 

i ziemniakami do koszyka. 
Dużą popularnością cieszył 
się również konkurs piosenki 
turystycznej i pokaz ratow-
nictwa, przygotowany przez 

Górskie Ochotnicze Pogoto-
wie Ratunkowe.

W organizację włączy-
li się też powiatowi radni: 
wiceprzewodniczący Rady 

Powiatu Grzegorz Gabor 
częstował zmęczonych tu-
rystów gorącą herbatą, zaś 
radna Dorota Nikiel pro-
wadziła dla najmłodszych 
uczestników konkurs rzutem 
woreczkiem do celu.

Tym razem puchar za naj-
liczniej reprezentowaną szkołę 
trafił do Szkoły Podstawowej 
w Kobiernicach, a w kategorii 
najliczniej reprezentowanej dru-
żyny zwyciężyła Szkoła Podsta-
wowa w Wilkowicach. (R)

andrzej PłonKa, 
starosta bielski:

Promowanie sportu i turystyki, rozumiane jako 
aktywna rekreacja, zawsze były ważne w naszych 
działaniach na rzecz powiatu bielskiego. Bardzo 
dobrze, że organizowane przez nas imprezy, za-

wody i te właśnie rajdy cieszą się tak wielkim zainteresowaniem mło-
dych mieszkańców naszego regionu. To cieszy, że nie zanika ta forma 
spędzania wolnego czasu, że tak wielu młodych ludzi bierze plecak i 
przemierza beskidzkie szlaki, poznając naszą ziemię. Mieszkając tutaj, 
mamy niepowtarzalną okazję do codziennego obcowania z pięknem 
natury i to przez cały rok. Należy więc z tego jak najwięcej czerpać.

W tym roku meta jesiennego rajdu wypadła w Wilkowicach.
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stanisław Pięta
region i trosKa o PaMięć

Rozwiązywanie problemów regionu w dalszym ciągu będzie odgrywać główną rolę w mojej działalności 

parlamentarnej – zapowiada poseł Stanisław Pięta, ponownie kandydujący do parlamentu z listy Prawa 

i Sprawiedliwości. – Jak zawsze dużą wagę przywiązywać będę również do właściwego kształtowania 

polityki historycznej, zwłaszcza wśród młodych Polaków – dodaje.

Powszechnie rozpoznaje 
się posła Prawa i Sprawiedli-
wości Stanisława Piętę przede 
wszystkim dzięki jego aktyw-
ności na rzecz zachowania 
pamięci o Żołnierzach Wy-
klętych i najnowszej historii 
Polski. Nie każdy zdaje sobie 
jednak sprawę, że większość 
swojej dotychczasowej dzia-
łalności poselskiej poświęcił na 
rozwiązywanie spraw miesz-
kańców regionu. Poprzez pra-
ce w komisjach, a zwłaszcza 
interpelacje i zapytania posel-
skie, wspierał społeczności lo-
kalne Ziemi Bielskiej, Śląska 
Cieszyńskiego, Żywiecczyzny 
i Powiatu Pszczyńskiego w ich 
potyczkach z instytucjami cen-
tralnymi.

DLA REGIONu
Stanisław Pięta w dalszym 
ciągu w swojej działalności 
poselskiej zamierza walczyć 
o sprawy ważne z punktu 
widzenia rozwoju regionu. – 
Pozostaje wiele do zrobienia 
w kwestiach odpowiedniej 
infrastruktury komunikacyj-
nej – mówi Stanisław Pięta. 
Podobnie, jak wielokrotnie 
interweniował, gdy docho-
dziło do nieprawidłowości 
i opieszałości podczas budo-
wy odcinka Bielsko-Żywiec 
na drodze ekspresowej S69, 
tak w dalszym ciągu będzie 
pilnował planowej realizacji 
kolejnych odcinków dróg 
ekspresowych w naszym re-
gionie. Dotyczy to budowy 
brakującego odcinka S69, 
omijającego Węgierską Gór-
kę, jak również drogi S1, 
łączącej Bielsko z Mysło-
wicami na Śląsku. – Należy 
też wprowadzić do planów 
budowę Beskidzkiej Drogi 
Integracyjnej – zapowiada 
Stanisław Pięta.

Dużo większej  uwagi 
wymaga kolej. Należy zmo-
dernizować linię Bielsko-
-Pszczyna-Katowice, a także 
Bielsko-Żywiec-Zwardoń. 
Również przywrócić ruch ko-
lejowy na trasie z Cieszyna do 
Bielska, dzięki czemu miesz-
kańcy Śląska Cieszyńskiego 
będą mieli łatwy i szybki do-
stęp do krajowej sieci pocią-
gów ekspresowych.

Góry, lasy i wody regionu 
stanowią o jego bogactwie. 
Ochrona tego przyrodniczego 
dziedzictwa leży w interesie 
mieszkańców południowej 
części województwa śląskiego. 
Stanisław Pięta zamierza zde-
cydowanie walczyć z niekon-
trolowanym wyrębem lasów, 
a także zabiegać o finansowe 
wsparcie dla samorządów 
i przedsiębiorców, chroniących 
zasoby wodne Beskidów.

Zawsze w swojej działal-
ności poselskiej zwracał uwa-
gę na odpowiednie warunki 
w służbie zdrowia regionu i jej 
właściwe finansowanie. Za-
powiada, że to się nie zmieni, 
a korzystny klimat górski po-
winien stać się argumentem do 
powstawania z myślą o senio-
rach nowych ośrodków reha-
bilitacyjnych i opiekuńczych, 
przy wsparciu funduszy cen-
tralnych.

POLSKI WęGIEL
Dla posła PiS jednym z waż-
niejszych wyzwań, stojących 
przed Polską w najbliższym 
okresie, będzie zapewnienie 
krajowi bezpieczeństwa. Nie 
chodzi przy tym jedynie o bez-
pieczeństwo przed agresją ze 
strony obcych mocarstw na 
nasze terytorium, ale także 
o działania przeciwko ekono-
micznemu uzależnieniu. – To 
ważny element naszego bez-
pieczeństwa. W tej sprawie 
mamy dużo do nadrobienia, 
ale też możemy opierać się na 
własnych rezerwach – mówi 
Stanisław Pięta.

Pod tym względem należy 
zwrócić szczególną uwagę na 
zapewnienie bezpieczeństwa 
energetycznego kraju. Ozna-
cza to mocne oparcie polskiej 
energetyki na węglu. Poseł PiS 
podważa nieprawdziwe opinie, 
jakie narosły wokół polskiego 
górnictwa. Przede wszyst-
kim o jego nieopłacalności. 
Wskazuje, że zarówno firmy 
czeskie, niemieckie, jak też au-
stralijskie budują nowe kopal-
nie i zapowiadają eksploatację 
polskich złóż węgla. – Polskie 
kopalnie przynoszą straty, bo 

przez ostatnie lata były źle 
zarządzane. I to należy przede 
wszystkim zmienić – uważa 
poseł Pięta.

Dodaje, że w krajach roz-
winiętych w najbliższych la-
tach powstanie tysiąc nowych 
elektrowni węglowych, które 
nie będą stanowić nadmiernego 
obciążenia dla środowiska. Dla 
polskiego górnictwa oznaczać 
to może koniunkturę, jaką rów-
nież należy wykorzystać.

System bezpieczeństwa 
energetycznego należy uzu-
pełnić, tworząc warunki dla 
eksportu skroplonego gazu 
ziemnego, m.in. poprzez wła-
sną flotę zbiornikowców. Dzię-
ki temu Polska będzie mogła 
uniezależnić się od Rosji, co 
poseł PiS uważa za szczegól-
nie ważne. Dla zapewnienia 
narodowego bezpieczeństwa 
ekonomicznego należy rów-
nież zadbać, aby nie zostały 
sprywatyzowane strategiczne 
sektory polskiej gospodarki: 
energetyka, kolej, czy przed-

siębiorstwa paliwowe.
Poseł Stanisław Pięta doda-

je, że takie wsparcie udzielone 
górnictwu to również obowią-
zek posła z południowej części 
województwa śląskiego wobec 
zatrudnionych w górnictwie 
mieszkańców regionu. Ale 
powstawaniu nowych miejsc 
pracy sprzyjać będzie również 
wprowadzenie uproszczonych 
procedur dla przedsiębiorców, 
prowadzących mały i średni 

biznes, a także dążenie do ob-
niżenia podatków oraz innych 
obciążeń finansowych, utrud-
niających rozwój rynku zatrud-
nienia.

– Mam głębokie przekona-
nie, że powodzenie naszej poli-
tyki kulturowej i ekonomicznej 
będzie skutkować odwróce-
niem niekorzystnych trendów 
demograficznych. Spowoduje 
także, choć w części, że z za-
granicy wrócą Polacy, którzy 
wyjechali w poszukiwaniu lep-
szego życia. A przede wszyst-
kim zostanie odbudowany 
życiowy optymizm Polaków 
– mówi Stanisław Pięta.

BEZPIECZEńSTWO KRAJu
Aby zapobiec zagrożeniu ze 
strony obcych mocarstw, na-
leży wzmocnić Polskie Siły 
Zbrojne, które będą w stanie 
odeprzeć wrogi atak. W tym 
aspekcie trzeba zadbać o pod-
niesienie możliwości obron-
nych polskiego wojska, m.in. 
tworząc ochotnicze oddziały 
Wojsk Obrony Terytorialnej. 
Zawodową armię powinno 
się uzbroić w nowoczesny 
sprzęt. – W tym celu należy 
wykorzystać potencjał i do-
świadczenie polskich fabryk 
zbrojeniowych, bowiem wła-
sny przemysł stanowi ważny 
element w stworzeniu systemu 
bezpieczeństwa kraju – mówi 
poseł Stanisław Pięta.

Chyba nie trzeba nikogo 
przekonywać, że dla Europy, 
a więc również Polski, coraz 
poważniejszym zagrożeniem 
staje się muzułmański funda-
mentalizm. Polska musi zatem 
podjąć energiczne działania 
dla umocnienia bezpieczeń-
stwa wewnętrznego. Zda-
niem posła PiS konieczne jest 
wzmocnienie sił policji, m.in. 
poprzez wyposażenie funkcjo-
nariuszy w nowoczesny sprzęt 
i tworzenie im odpowiednich 
warunków pracy. Toteż do 
ważniejszych zadań posel-
skich na najbliższe lata zalicza 
zadbanie o dokończenie budo-
wy komendy policji w Bielsku-
-Białej, a także przywrócenie 
posterunków policji w tych 
gminach regionu, w których 
w ostatnich latach zostały 
one zlikwidowane.

Właściwe budowanie syste-
mu bezpieczeństwa wewnętrz-
nego dla posła PiS oznacza 
także poprawę funkcjonowania 
służb, nastawionych na zapo-
bieganie działaniom obcych sił 
na terytorium Polski. Elemen-
tem tego systemu powinno być 
również wzmocnienie placó-
wek Straży Granicznej, m.in. 
w Bielsku-Białej.

HISTORIA I 
WSPóŁCZESNOŚć
Istotnym elementem działal-
ności posła Stanisława Pięty 
pozostanie edukacja historycz-

na. Tak, jak dotychczas, chce 
działać na rzecz przywraca-
nia pamięci o najnowszej 
historii Polski, zwłaszcza 
o Żołnierzach Wyklętych, 
a więc bohaterach, którzy po 
wyparciu Niemców z terenów 
Polski przez Rosję Sowiecką 
nie złożyli broni, walcząc z no-
wym okupantem.

Troska o wychowanie 
patriotyczne młodego poko-
lenia stała się chyba najbar-
dziej rozpoznawalną cechą 
dotychczasowej działalności 
poselskiej Stanisława Pięty. 
Przewodniczy Parlamentar-
nemu Zespołowi Tradycji 
i Pamięci Żołnierzy Wy-
klętych, ale bardziej znany 
w powszechnej świadomo-
ści jest przede wszystkim 
jako organizator Marszów 
Pamięci Żołnierzy Wyklę-
tych oraz Rajdów Górskich 
im. Kapitana Henryka Flame 
„Bartka”. W ostatnim okresie 
zaangażował się w organiza-
cję Rajdu Górskiego im. Ks. 
Rudolfa Marszałka ps. „Opo-
ka” oraz Konkursu Wiedzy 
Historycznej o Żołnierzach 
Wyklętych dla młodzieży, 
na który ufundował nagrody 
dla zwycięzców.

W nowej kadencji zamie-
rza zabiegać o przywrócenie 
w szkołach należnej roli naucza-
niu historii, języka polskiego, 
poszanowania dla twórczości 
najwybitniejszych polskich pisa-
rzy i poetów. Za dobre rozwiąza-
nie uważa również – zarzucone 
w ostatnich latach – finansowa-
nie szkół, przygotowujących 
programy autorskie, dotyczące 
edukacji historycznej.

Dzięki takim programom 
młodzież wraz ze swoimi 
nauczycielami odwiedzała 
ważne dla polskiej historii 
miejsca: Oświęcim, Kraków, 
Warszawę. Zdaniem posła 
Stanisława Pięty na liście 
każdej szkoły powinny zna-
leźć się też wycieczki histo-
ryczne do Lwowa czy Wilna, 
a także Katynia. – W swo-
jej działalności poselskiej 
w ostatnich latach organizo-
wałem dla uczniów z różnych 
szkół z południa województwa 
śląskiego podobne wyciecz-
ki historyczne. Dzięki temu 
utwierdziłem się w przekona-
niu, że młodzież chce pozna-
wać historię własnego kraju, 
trzeba jej to więc umożliwić 
– zaznacza poseł.

Pomoc Polakom poza gra-
nicami kraju to również stały 
element w dotychczasowej 
działalności posła Pięty, co 
zresztą uważa za część wy-
chowania historycznego. – To 
właśnie przede wszystkim 
Polakom na wschodzie po-
winniśmy pomagać, nie zaś 
imigrantom z krajów arab-
skich – twierdzi poseł Stani-
sław Pięta.

Bielska delegacja podczas konwencji PiS w Katowicach.

Spotkanie ze związkowcami NSZZ „Solidarność” Podbeskidzia w Warszawie.
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GMINA KOZY

sCania dla strażaKów
W pełni nowoczesny wóz ratowniczo-gaśniczy marki Scania P370 służył będzie koziańskiej społeczności. Długo oczekiwany samochód, którego zakup  

w znacznej mierze sfinansował samorząd gminy, stanął już w garażach remizy w Kozach.

O konieczności nabycia no-
wego wozu strażackiego mó-
wiło się już w Kozach od kilku 
lat. Do dyspozycji strażaków 
był do tej pory pojazd ciężki 
jelcz 315, który lata świetności 
miał już za sobą. Wyproduko-
wany został w 1974 r., nie-
spełna 10 lat później trafił do 
jednostki w Kozach i przez ko-
lejne dekady służył z powodze-
niem mieszkańcom. – Chcąc 
w dalszym ciągu bezpiecznie 
i przede wszystkim skutecznie 
interweniować, musieliśmy za-
kupić nowy pojazd. Jelcz nie 
spełniał już wszystkich wymo-
gów, a kolejne jego remonty 
nie przynosiły spodziewanych 
efektów – podkreśla Sławo-
mir Kasperek, komendant 
OSP Kozy.

Końcem września druho-
wie koziańskiej straży mogli 
wreszcie świętować w swo-
jej jednostce pojawienie się 
nowego wozu ratowniczo-
gaśniczego. Scania P370 jest 
przeznaczona do poruszania 
się po trudnym terenie, ma 
napęd 4x4. Zbiornik pomie-
ścić może 5 tys. litrów wody, 
wóz ma w swoim wyposażeniu 
wyciągarkę linową o uciągu 9 

ton, a także odpowiednio skon-
figurowaną łączność radiową.

Są w nim ponadto rozwią-
zania innowacyjne, jak spe-
cjalistyczna autopompa do 
podawania wody i piany na 
niskim i wysokim ciśnieniu, 
nowoczesne urządzenia sy-
gnalizacyjne, czy liczne zabez-
pieczenia dla użytkowników. 

Zanim samochód oficjalnie 
dopuszczono do zadań bojo-
wych, druhowie z Kóz przeszli 
obowiązkowe szkolenia, które 
pozwoliły im w pełni przygo-
tować się do pełnienia służby 
z użyciem nowego pojazdu.

Zakup samochodu możli-
wy był m.in. dzięki dofinan-
sowaniu z budżetu Gminy 

Kozy, w którym zapewniono 
na ten cel kwotę 300 tys. zł. 
Już w poprzednich latach pie-
niądze z gminnego budżetu 
zasilały chociażby doposa-
żenie garażu OSP w Kozach. 
Wójt Kóz Krzysztof Fiałkow-
ski zapewnia, że nowy wóz 
strażacki odegra istotną rolę 
w zapewnieniu bezpieczeń-

stwa dla koziańskiej społecz-
ności. Dodajmy, że na zakup 
samochodu kwotę 300 tys. zł 
zagwarantował też Krajowy 
System Ratowniczo-Gaśniczy, 
z kolei 100 tys. zł przekazał 
Wojewódzki Fundusz Ochro-
ny Środowiska w Katowicach, 
a ze składek od mieszkańców 
strażacy sami pozyskali kolej-
ne 100 tys. zł. – Serdecznie za 
okazaną pomoc dziękujemy. 
Cieszymy się razem z całą 
społecznością Kóz, bo prze-
cież nowy samochód służyć 

będzie nam wszystkim – mówi 
komendant straży.

Oficjalną uroczystość zwią-
zaną z przyjęciem nowego 
samochodu ratowniczo-ga-
śniczego zaplanowano na rok 
2016. Wówczas odbędą się 
również obchody 125-lecia ko-
ziańskiej straży pożarnej. Już 
teraz jednak wóz poświecono, 
czego dokonał w obecności 
strażaków proboszcz Parafii 
Najświętszej Rodziny w Ko-
zach Małych – ks. Walenty 
Brynczka. (MAN)

Krzysztof fiałKowsKi
wójt gminy Kozy:

– To inwestycja w bezpieczeństwo naszej gmi-
ny, jej mieszkańców i ich domów. Wóz bojowy 
strażakom był potrzebny, teraz mają jeden z naj-

nowocześniejszych pojazdów tego typu w regionie. Nowy zakup tym 
bardziej cieszy, że oddajemy go w dobre ręce. Nasi strażacy ochotnicy 
wielokrotnie udowadniali, że dbają o nasze bezpieczeństwo, stale też 
podnoszą swoje ratownicze kwalifikacje. Liczymy, że nowoczesny sprzęt, 
jaki trafił do koziańskich strażaków, zachęci też młode pokolenie do 
większego zainteresowania pracą w straży i młodzi chłopcy będą się 
garnąć do służby w szeregach OSP.
Warto wspomnieć, że w poprzednich latach pieniądze z gminnego bu-
dżetu zasiliły m.in. doposażenie garażu Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Kozach, dołożyliśmy się też do zakupu wozu strażackiego z drabiną dla 
Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej.

Nowy wóz bojowy marki Scania, tak wyczekiwany przez strażaków, przyjechał do Kóz końcem września.

latawCe Czyli radoŚć
Także w tym roku nad sta-

dionem LKS Orzeł w niedzie-
lę 4 października pojawiło się 
wiele barwnych latawców. 
Tak obchodzono Święto Wia-
tru Halnego.

Mieszkańcy ,  p rzede 
wszystkim młode pokolenie 
kozian, z dużym entuzjazmem 
przybyli na miejscowy sta-
dion, gdzie przeprowadzono 
główne obchody Święta Wia-
tru Halnego. Uczestnikom 
sprzyjała pogoda. W nie-
dzielę 4 października było 
słonecznie i wietrznie, dzięki 
czemu blisko 30 latających 
konstrukcji unosiło się bez 
trudu w górę, wykonując przy 
tym rozmaite manewry. Nad 
Kozami pojawiły się wielo-
kolorowe, ciekawie i orygi-
nalnie przygotowane latawce, 
zarówno w postaci najpopu-
larniejszych diamentów, jak 
i tzw. latawców skrzynko-
wych.

Ku uciesze organizatorów 
we wspólnej zabawie wzięli 
udział uczestnicy w różnym 
wieku – najmłodszy miał 3 
lata, zaś najstarszy 74. Naj-

lepsze prezentacje latawców 
zostały nagrodzone. Pierw-
sze miejsce zdobył Mateusz 
Kolber, drugie Kamil Mosor, 
a trzecie Michał Krasowski, 
choć wyróżniono znacznie 
więcej konstrukcji.

Tegoroczna edycja wyda-
rzenia w Kozach wpisała się 
w światową akcję „One Sky 
One World”. Promuje ona 
latawiec jako symbol rado-
ści, zrozumienia, przyjaźni 
między ludźmi, świadomo-
ści ekologicznej i pokoju na 
świecie. Imprezę poprzedziły 
warsztaty latawcowe, zorga-

nizowane przez Dom Kultu-
ry 2 października w Pałacu 
Czeczów. Zajęcia te po-
mogły we własnoręcznym 
zbudowaniu konstrukcji 
pod okiem doświadczonych 
instruktorów. (RAF)

bezPieCzniej w gajaCh
Przebiegająca przez Kozy 
Droga Krajowa nr 52, 
na odcinku ok.  400 m 
w Kozach Gajach, zostanie 
w najbliższych miesiącach 
przebudowana. Rozstrzygnię-
cie przetargu na tę inwestycję 
to bardzo ważna wiadomość 
dla mieszkańców Kóz, bo 
przebudowana droga zwięk-
szy bezpieczeństwo użytkow-
ników.

Niemal dokładnie przed 
trzema laty w Kozach Gajach 
wydarzył się tragiczny wy-
padek. Śmiertelnie potrąceni 
zostali dwaj chłopcy – Konrad 
i Patryk, uczniowie koziańskiej 
szkoły podstawowej. Choć 
do zdarzenia doszło na do-
brze oznakowanym przejściu 
dla pieszych, to pojawiły się 
wątpliwości, czy droga, którą 
zarządza Generalna Dyrekcja 
Dróg Krajowych i Autostrad 
nie powinna być bardziej bez-
pieczna. Pytania kierowano 
zwłaszcza pod adresem samo-
rządu gminy, wszak to właśnie 
przez Kozy przebiega fragment 
DK-52, na której wypadek 
miał miejsce.

– Spotkaliśmy się z admini-
stratorem drogi i zaproponowa-
liśmy dodatkowe oznakowanie 
przejścia dla pieszych. Na opra-
cowanie wielowariantowej 
koncepcji, poprawiającej bezpie-
czeństwo w rejonie, w którym 
doszło do wypadku, przezna-
czyliśmy z naszego budżetu 
10 tys. zł – wyjaśnia Krzysztof 
Fiałkowski, wójt gminy, który 
przypomina, że już rok przed 
tragicznym wypadkiem samo-
rząd występował do GDDKiA 
z prośbą o podjęcie działań, po-
prawiających bezpieczeństwo 
na tym odcinku drogi. W na-
stępstwie interwencji przebu-
dowano chodniki, odsuwając je 
od jezdni.

Koncepcja przebudowy 
drogi, wykonana na zlecenie 
gminy w sześciu wariantach, 
została przekazana zarządcy 
drogi końcem 2013 r. Starania 
o realizację zadania wspierał 
Rzecznik Praw Dziecka. Wy-
konanie ostatecznego projektu 
budowlano-wykonawczego 
przebudowy drogi w celu po-
prawy bezpieczeństwa feralne-
go odcinka „krajówki” zleciła 
GDDKiA. 

Końcem września tego 
roku rozstrzygnięto przetarg 
i wyłoniono wykonawcę tego 
zadania oraz drugiego, obej-
mującego ok. 250-metrowy 
odcinek DK-52, od ronda 
Centrum w kierunku Biel-
ska-Białej. W Kozach Gajach 
(rejon ul. Wiosennej, Łuko-
wej oraz potoku Leśniów-
ka) przebudowane zostaną 
chodniki, powstaną zatoki 
autobusowe, przewidziano 
ponadto zmiany w obrębie 
dwóch przejść dla pieszych, 
montaż sygnalizacji ostrze-
gawczej i wzbudzanej, barier 
ochronnych oraz wykonanie 
oznakowania pionowego i po-
ziomego.

To, co w największym 
stopniu wpłynie na poprawę 
bezpieczeństwa, wiąże się jed-
nak z czynnikiem ludzkim. – 
Musimy zdać sobie sprawę, 
jak wiele zależy od zwykłej 
odpowiedzialności każdego 
z nas. Dotyczy to wszyst-
kich użytkowników ruchu 
drogowego, ze szczególnym 
uwzględnieniem kierowców 
– podkreśla wójt Krzysztof 
Fiałkowski. (MAN)
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Barwne latawce pojawiły się nad Kozami przy okazji tegorocznego Święta 
Wiatru Halnego.
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KanalizaCja gotowa
Bardzo ważna dla rozwoju gminy Porąbka inwestycja została właśnie uruchomiona. W rekordowym tempie pięciu miesięcy powstała sieć kanalizacji sanitarnej  

w Czańcu wraz z ponad 150 przyłączami.

W piątek 9 października 
nastąpił formalny odbiór koń-
cowy kanalizacji. W spotkaniu 
obok przedstawicieli inwesto-
ra z Urzędu Gminy Porąbka 
uczestniczyli też reprezentan-
ci wykonawcy, firmy Omega 
z Rudy Śląskiej, oraz firmy 
Aktyn, sprawującej nadzór 
inwestorski. Jak wyjaśnia wi-
cewójt gminy Porąbka Paweł 
Zemanek, żadna ze stron po 
przeprowadzeniu wizji lokal-
nej nie zgłosiła uwag.

Już wcześniej, 11 września, 
zostały uruchomione pompow-
nie, które pozwoliły na odpro-
wadzenie ścieków z budynków 
podłączonych do sieci kanali-
zacyjnej. Łącznie zbudowa-
no sześć pompowni w takich 
miejscach, aby maksymalnie 
wykorzystać ukształtowanie 
terenu. Jak wyjaśnia wójt 
gminy Porąbka Czesław Buł-
ka, pierwsze z zadań projektu 
objęło rejon ulic Kościelnej, 
Kwiatowej i Dworskiej wraz 
z bocznymi ulicami i wyma-

gało zbudowania czterech 
pompowni sieciowych, drugie 
zaś w rejonie ul. Królewskiej, 
Koralowej, Kryształowej – 
dwóch. Dzięki temu powstała 
rozbudowana sieć kanalizacji 
sanitarnej. Jej długość wyno-
si ponad 9 km, jednak licząc 
ją wraz z wykonanymi w tym 
samym czasie przyłączami 
na posesjach przekracza ona 
12 km.

Zdaniem Pawła Zemanka 
przygotowanie i realizacja 
tego zadania były szczególnie 
trudne ze względu na wymogi 
unijne. – Otrzymując pieniądze 
wiedzieliśmy, że nie możemy 
sobie pozwolić na jakiekolwiek 
opóźnienie, bowiem projekt 
należy w pełni rozliczyć do 
końca roku. A to oznacza, że 
wcześniej inwestycja musi być 
zakończona i uzyskać zezwo-
lenie na użytkowanie. Przez 
wszystkie etapy realizacji, przy 
dużym wsparciu wykonawcy, 
udało się to osiągnąć – dodaje 
wicewójt Paweł Zemanek.

Prace przy budowie kanaliza-
cji w sołectwie Czaniec rozpo-
częły się w maju br. Roboty od 
samego początku postępowały 

bardzo sprawnie, a wraz z roz-
wijającą się siecią kanalizacyj-
ną były budowane przyłącza na 
posesjach. Ostatnie tygodnie to 

nie tylko uruchamianie samej 
sieci i kanalizacji w kolejnych 
domach, ale także prace odtwo-
rzeniowe na drogach w Czańcu. 

W wielu przypadkach bowiem 
budowa sieci wymagała wyko-
nania wykopów w pasie drogo-
wym. (Łu)

Czesław bułKa, 
wójt gminy Porąbka:

Nowa kanalizacja objęła nie tyl-
ko teren zabudowy mieszkalnej, 
lecz także rejon przemysłowy, 
gdzie zlokalizowanych jest wie-
le zakładów przemysłowych. 
Brak odpowiedniej infrastruk-
tury sanitarnej bardzo utrud-
niał ich rozwój. Cieszymy się, 
że teraz ta przeszkoda została 
usunięta. Mam nadzieję, że to 
przyczyni się do rozbudowy 
firm, tym samym zwiększenia 
produkcji i zatrudnienia, jak i 
wzrostu podatków, wpłacanych 
do gminnej kasy. 

Wicewójt Paweł Zemanek wraz z przedstawicielami nadzoru inwestorskiego, Piotrem Klimczyńskim i Czesławem 
Dudkiem, podczas spotkania dotyczącego końcowego odbioru inwestycji.
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doCenione Małżeństwa
Pół tysiąca par małżeńskich 
z wszystkich miejscowości 
gminy Porąbka otrzymało 
w tym roku gratulacje za 
wieloletnie pożycie i życze-
nia od wójta Czesława Bułki.

W gminie Porąbka do tra-
dycji weszło to, że wójt wy-
syła gratulacje i życzenia do 
wszystkich par małżeńskich 
świętujących okrągłe rocz-
nice, poczynając od 20-lecia 
pożycia małżeńskiego. – Choć 
to drobny gest, to warto nim 
podkreślić wartość rodziny 
i tego, co one robią dla nasze-
go społeczeństwa – wyjaśnia 
wójt Bułka.

Łącznie wysłał w tym roku 
życzenia do 479 par mał-
żeńskich. Wśród nich były 
osoby – i to aż cztery pary 
małżeńskie! – które przeżyły 
ze sobą 65 lat. Wśród nich był 
najstarszy małżonek, liczący 
sobie 92 lata pan Władysław 
Przeworek. Z kolei pięć par 
ma za sobą wspólne 60-lecie 
pożycia, 19 – 55-lecie, a Złote 
Gody obchodzą w tym roku 
33 małżeństwa.

Do zwyczajów nale -
ży również organizowa-
nie  spotkań  jub i la tów. 
Ci, z mniejszym stażem, 
spotkali  się pod koniec 

września w Domu Kultury 
w Kobiernicach. Z tej moż-
liwości skorzystały 42 pary 

małżeńskie. Dla starszych 
zorganizowane zos ta ło 
spotkanie w Domu Kultury 

w Czańcu, w tym wypadku 
wzięło w nim udział 41 mał-
żeństw. (Łu)

W domach kultury w Czańcu i Kobiernicach na obchodach małżeńskich jubileuszy spotkało się ponad 80 par.

iii bieg Przełajowy „groń”

W pierwszą sobotę paź-
dziernika biegacze górscy 
po raz kolejny wystartowali 
na trasę Biegu Przełajowego 
„Groń”.

Zawody zostały przeprowa-
dzone po raz trzeci. Jak wyja-
śnia Zbigniew Targosz, jeden 
z organizatorów, mają one 
przede wszystkim upamięt-
nić wybór kardynała Karola 
Wojtyły na Stolicę Piotrową. 
– Przy tej okazji nasza impreza 
popularyzuje samo bieganie, 
a zwłaszcza biegi górskie jako 
element zdrowego stylu życia, 
ale także promuje naszą piękną 
miejscowość – dodaje Targosz. 
Trasa, licząca 5,5 km, wiodła ze 
stadionu LKS Zapora Porąbka 
wzdłuż potoku Wielka Puszcza 
na szczyt pobliskiego Gronia, 
a następnie ponownie na metę 
na stadionie w Porąbce.

Łącznie wystartowało 
47 zawodników, głównie 

z południowej Polski. Zostali 
sklasyfikowani w grupach wie-
kowych z podziałem na męż-
czyzn i kobiety. Najszybciej do 
mety dotarł w nieco ponad 21 
minut Dariusz Marek, wśród 
pań najszybsza była Halina 
Gałuszka z czasem ponad 27 
minut. Najstarszy zawodnik 
miał 64 lata, najmłodszy – 16.

Zawody zorganizowała pa-
rafia w Porąbce wraz z Para-
fialnym Klubem Sportowym 
,,Millenium”, przy udziale Urzę-
dy Gminy Porąbka, miejscowej 
OSP, LKS Zapora oraz Towa-
rzystwa Przyjaciół Porąbki. (Łu)
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sPeCjalnoŚć Pstrąg górsKi
Pstrąg źródlany i tęczowy, od dawna hodowany w Beskidach, został wpisany na Listę Produktów 

Tradycyjnych pod nazwą pstrąg górski.

– To przede wszystkim 
prestiż, pokazanie, że na-
sze hodowle są wyjątkowe, 
a takiej ryby w innym miejscu 
wyhodować się nie da – wy-
jaśnia Zdzisław Bylok, który 
w Jaworzu prowadzi rodzinne 
Specjalistyczne Gospodarstwo 
Rybackie „Nałęże”. – Oczy-
wiście, w różnych gospo-
darstwach hoduje się pstrąga 
tęczowego i źródlanego. Ale 
już w zupełnie innych warun-
kach, co przekłada się na jego 
smak – dodaje.

TRuDNA RyBA
Pstrąga trudno spotkać w skle-
pach i zdaniem Byloka sytu-
acja raczej się nie zmieni. 
– Hodowla pstrąga górskiego 
przysparza wiele trudności, 
bo też ryba jest bardzo wy-
magająca – wyjaśnia. W jego 
gospodarstwie hodowana jest 
odmiana źródlana, przede 
wszystkim ze względu na brak 
łusek, co cenią sobie zwłaszcza 

kucharze, przygotowujący da-
nia bez konieczności obierania 
ryb. Ale w zamian ryba żąda 
wyjątkowo czystej wody. Na 
dodatek wyjątkowo zimnej, 
wytrzymuje maksymalnie 22 
st. C. Wielkie gospodarstwa 
rybackie, dysponujące stawami 
o ogromnych powierzchniach, 
nie są w stanie utrzymać takiej 
temperatury. Dlatego wycofują 
się w ogóle z hodowli pstrą-
gów źródlanych.

Ten rok pod tym wzglę-
dem był szczególnie trudny, 
przede wszystkim z powodu 
długotrwałych upałów i suszy. 
Padały nawet karpie, które nie 
należą do wymagających ryb. 
Hodowcy, którzy już dawno 
powinni przenieść karpie ze 
względu na proces hodowlany, 
nie ruszali ryb, aby nie narażać 
ich na dodatkowe obciążenia.

W przypadku pstrąga źró-
dlanego spokój, obok chłodnej 

wody, to warunek powodzenia 
hodowli. – Zgodnie z zasadami 
hodowli, ryby powinno się se-
gregować, oddzielając mniej-
sze sztuki od większych. My 
tego nie robimy, bo taka selek-
cja oznacza duże zamieszanie 
w środowisku ryb i naraża je 
na stres. W konsekwencji dra-
stycznie spada ich odporność 
– wyjaśnia hodowca z Jawo-
rza Nałęża.

Certyfikat pstrąga górskie-
go, o który zabiegała Lokal-
na Grupa Rybacka „Bielska 
Kraina”, przyznano trzem 
gospodarstwom: w Nałężu, 
w bielskiej Olszówce oraz na 
potoku Wielka Puszcza w Po-
rąbce. To drugie zajmuje się 
przede wszystkim hodowlą 
narybku na potrzeby zary-
biania, to ostatnie przeżywa 
trudności. Najłatwiej więc 
zjeść regionalnego pstrąga 
górskiego w którejś z restau-
racji, współpracującej z Na-
łężem.

NA WęDKę
W Beskidach od dziesięciole-
ci hodowano pstrągi, a trady-
cje ośrodka zarybieniowego 
Wisła-Czarne sięgają XIX 
w. W odróżnieniu jednak od 
karpia, hodowle były nasta-
wione przede wszystkim na 
narybek, którym następnie 
zasilano górskie potoki z my-
ślą o wędkarzach. Dopiero 
w latach 70. ub.wieku w ogra-
niczonym stopniu zaczęto 
hodować pstrągi do indywi-
dualnego spożycia.

W Beskidach, gdzie wa-
runki środowiskowe hodowli 
są najbardziej zbliżone do na-
turalnych, pstrągi hodowano 
raczej na potrzeby sprzedaży 
we własnym zakresie, a do 
tych kilku miejsc miłośnicy 
wędzonych pstrągów co ty-
dzień przyjeżdżali z całego 
Śląska. Tak jest do dzisiaj. 
– Mamy stałych klientów 
i zainteresowane naszym 
pstrągiem restauracje. Ale 
to nigdy nie będzie masowy 
artykuł spożywczy – uważa 
Zdzisław Bylok.

Z naszego regionu, na liście 
produktów tradycyjnych z ryb 
widnieje jeszcze bestwiński 
karp królewski, a z innych 

kategorii m.in. brukiew, czyli 
tzw. „kwaki”, warzywo czę-
sto uprawiane w niewielkich 
gospodarstwach rolnych na 
Podbeskidziu, a także Żywiec-
czyźnie i na Śląsku Cieszyń-
skim.

W FOLII
Pstrąga można przyrządzić na 
wiele sposobów, jednym z nich 
jest wędzenie, co chyba jednak 
najlepiej zostawić fachowcom. 
Wtedy ryba jest wyjątkowo de-
likatna i bardzo smaczna.

Na domowe kucharzenie 
hodowca z Jaworza Nałę-
ża poleca raczej upiecze-
nie tuszki pstrąga w folii 
w piekarniku. – Taki sposób 
gwarantuje, że zostaną za-
chowane nie tylko walory 
smakowe, ale także odżyw-
cze, zwłaszcza cenne kwasy 
tłuszczowe Omega-3 – mówi 
Zdzisław Bylok.

Na dodatek to bardzo pro-
sty sposób – na rybę kładzie-
my natkę pietruszki, masło, 
cytrynkę, a z przypraw tylko 
sól i pieprz. Zawijamy w folię 
i wkładamy do piekarnika, roz-
grzanego do 180 st. C, na ok. 
25-30 minut.

MIROSŁAW ŁuKASZuK

Pstrągi górskie potrzebują czystej wody i spokoju – mówi hodowca  
z Jaworza Zdzisław Bylok.
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Poseł stanisław szwed
najaKtywniejszy w regionie

Blisko 300 wystąpień na posiedzeniach Sejmu, 252 interpelacje, 235 zapytań poselskich oraz 157 podpisów pod poselskimi projektami ustaw czyni posła Prawa 

i Sprawiedliwości Stanisława Szweda jednym z najaktywniejszych parlamentarzystów mijającej, VII kadencji Sejmu RP.

W swoim okręgu wybor-
czym Stanisław Szwed oka-
zał się najbardziej aktywnym 
posłem. Polityk Prawa i Spra-
wiedliwości wyprzedził swo-
ich kolegów zarówno w ilości 
wystąpień na posiedzeniach 
Sejmu, jak i w kwestii licz-
by zgłoszonych przez siebie 
interpelacji oraz zapytań po-
selskich. Parlamentarzysta 
występował w sprawach lo-
kalnych, ale także pracowni-
czych, gdyż właśnie kwestie 
związane z rynkiem pracy, 
systemem emerytalnym oraz 
szeroko rozumianą polityką 
społeczną to dziedziny, w któ-
rych się specjalizuje.

DLA LuDZI I REGIONu
– Nie to jest jednak najważ-
niejsze – mówi parlamentarzy-
sta. – Największą satysfakcję 
przynosiły mi indywidualne 
interwencje, czy to w spra-
wach emerytalno-rentowych, 
pracowniczych, czy lokalnych, 
które udało się załatwić. W ten 
sposób pomagałem miesz-
kańcom Bielska-Białej oraz 
powiatów bielskiego, cieszyń-
skiego, pszczyńskiego czy ży-
wieckiego, którzy przychodzili 
do mojego biura poselskiego 
z prośbą o wsparcie – mówi 
poseł Stanisław Szwed.

W regionie zasłynął przede 
wszystkim z licznych in-
terwencji, podejmowanych 
w sprawach infrastruktury ko-
munikacyjnej. Walczył o reali-

zację kluczowych inwestycji: 
drogi S1 Bielsko-Mysłowice, 
brakującego odcinka S69, 
omijającego Węgierską Gór-
kę, czy poprawę infrastruktury 
kolejowej na terenie Podbeski-
dzia i Śląska Cieszyńskiego. – 
Niestety, moje kolejne pisma 
i apele były z reguły odrzuca-
ne przez układ PO-PSL. Dziś, 
kiedy słyszymy o rządowym 
programie „Śląsk 2.0”, wypa-
da zadać sobie pytanie, skąd 
wzięła się tak nagła aktywność 
polityków rządzącej koalicji, 

skoro przez ostatnie lata każda 
interwencja w sprawie popra-
wy infrastruktury w naszym 
regionie była konsekwentnie 
odrzucana – mówi poseł PiS.

W SPRAWACH PRACy
Mimo licznych przepychanek, 
niektóre sprawy udało się po-
zytywnie zrealizować, m.in. 
wydłużenie urlopów macie-
rzyńskich do jednego roku, czy 
pomoc dla osób represjonowa-
nych. – Sukcesem zakończyła 
się też walka o przywrócenie 

świadczeń pielęgnacyjnych 
dla opiekunów osób niepełno-
sprawnych, których broniłem 
przed Trybunałem Konsty-
tucyjnym – mówi Stanisław 
Szwed. Dodaje też, że ta 
sprawa wymaga jeszcze dal-
szych rozwiązań, szczególnie 
w kontekście opiekunów osób 
dorosłych, których nie brakuje 
również i w naszym regionie.

Szczególnie ważne z punk-
tu widzenia działalności posel-
skiej Stanisława Szweda było 
jego zaangażowanie w sprawy 
pracownicze oraz walka o li-
kwidację tzw. umów śmiecio-
wych. – Przy obecnym układzie 
politycznym, który dał się po-
znać z łamania praw pracow-
niczych, wiele spraw pozostaje 
wciąż nierozwiązanych i czeka 
na realizację. Trzymam rękę na 
pulsie i wierzę, że w najbliższej 
kadencji układ sił w polskim 
parlamencie się zmieni, co po-
zwoli zmienić ten stan rzeczy 
– mówi poseł PiS, który pod-
pisał aż 157 projektów ustaw 
i uchwał. Większość z nich 
została odrzucona przez koali-
cję rządzącą.

Poseł Stanisław Szwed jest 
współautorem Narodowego 
Programu Zatrudnienia, usta-
wy obniżającej wiek emery-
talny, czy ustaw „Rodzina 500 
Plus”, gwarantującej dodatek 
w wysokości 500 zł na każde 

drugie i kolejne dziecko oraz 
na pierwsze z kryterium do-
chodowym. – To mój wkład, 
jaki wykonywałem będąc jed-
nym z ekspertów, pracujących 
u boku Beaty Szydło. Teraz 
to, co wypracowaliśmy wspól-
nie przez ostatnie lata, należy 
zacząć realizować. Mamy ku 
temu merytoryczne argumenty 
– przekonuje parlamentarzysta 
PiS. Jego pracowitość jest doce-
niana nawet przez politycznych 
konkurentów, o czym infor-
mował ostatnio jeden z dużych 
dzienników regionalnych.

STRACONE LATA
Patrząc na ostatnie lata moż-
na bez cienia wątpliwości 
stwierdzić, że poseł Stanisław 
Szwed był najaktywniejszym 
politykiem w regionie pod 
względem podejmowanych in-
terwencji.

Sam parlamentarzysta nie 
pozostawia jednak złudzeń 
i uważa, że ostatnie cztery 
lata rządów PO-PSL to czas 
zmarnowanych szans i anty-
obywatelskich ustaw. – Nie 
zrobiono nic, żeby zatrzymać 
masową emigrację młodych 
ludzi w poszukiwaniu pracy 
i godnej płacy. Niestety, był 
to Sejm, który wyróżnił się 
odrzucaniem obywatelskich 
projektów ustaw, wniosków 
o referendum, pod którymi ze-
brano ponad 6 milionów pod-
pisów, gdzie projekty ustaw 
zgłaszane przez PiS były od-
rzucane bez merytorycznej 
dyskusji lub lądowały w „za-
mrażarce” i do dziś nie zostały 
rozpatrzone – mówi poseł PiS.

– Wreszcie to była kaden-
cja, podczas której posłowie 
PO pokazywali „łamane su-
mienia” w głosowaniach, tyl-
ko dlatego, żeby przyjmować 
skrajnie lewicowe projekty. 
To była fatalna, szkodliwa dla 
milionów Polaków kadencja 
PO-PSL i mam nadzieję, że 
mieszkańcy naszego regionu 
dadzą temu wyraz w najbliż-
szych wyborach parlamentar-
nych – mówi poseł Stanisław 
Szwed. (RED)

zD
Ję

cia
: m

at
er

ia
ły

 bi
Ur

a P
oS

el
Sk

ieG
o 

St
an

iSł
aw

a S
zw

eD
a

Poseł PiS Stanisław Szwed często spotykał się z mieszkańcami podczas imprez organizowanych w regionie.

W trakcie wystąpienia poselskiego z mównicy sejmowej.
Stanisław Szwed w swoim biurze poselskim przy ul. Asnyka 19 co poniedziałek spotyka się z mieszkańcami 
swojego okręgu wyborczego.
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INICjATYWY

Młodzieżowa rada z nowyMi władzaMi
Kolejną, trzecią już kadencję w połowie października rozpoczęła w Jaworzu Młodzieżowa Rada Gminy. – 

Młodzi jaworzanie zaangażowani w życie społeczne są takimi łącznikami pomiędzy młodym pokoleniem a 

władzami gminy – wyjaśnia wójt Jaworza Radosław Ostałkiewicz.

Nowo wybrani przedsta-
wiciele jaworzańskiej mło-
dzieży to łącznie 15 osób. 
Sześć z nich to licealiści, 
pozostali są w wieku gim-
nazjalnym. Wybrani zostali 
przez młodych mieszkańców 
Jaworza z najstarszych klas 
szkoły podstawowej i trzech 
roczników gimnazjum. Na 
czele Młodzieżowej Rady 
Gminy jako jej przewodni-
cząca stanęła Patrycja Leś, 
uczennica bielskiego Liceum 
Ogólnokształcącego nr 5. Rolę 
wiceprzewodniczącego powie-
rzono Kamilowi Bindzie, do-
skonale znanemu w Jaworzu 
z pełnienia przez jeden dzień 
funkcji wójta gminy w ramach 
„Gry o Tron”. Sekretarzem 
grona młodych radnych zosta-
ła Zuzanna Czader. Powołano 
ponadto trzy komisje, które 
zajmą się sprawami zwią-
zanymi z edukacją, sportem 

i turystyką oraz funkcjono-
waniem lokalnej społeczno-
ści. – To osoby, które chętnie 
angażują się w sprawy naszej 
gminy. Znam zresztą z imie-
nia każdego z członków Mło-
dzieżowej Rady i wiem, że do 
swoich obowiązków podejdą 
z dużym entuzjazmem – mówi 
wójt gminy Radosław Ostał-
kiewicz.

W poprzednich latach ka-
dencja młodzieżowych władz 
trwała po dwa lata. Obecnie 
wydłużono ją do trzech. Ma 
to przyczynić się do jeszcze 
bardziej efektywnych działań 
młodych jaworzan, którzy re-
alizację wybranych przedsię-
wzięć – na co w ich własnym 
budżecie zaplanowano 5 tys. 
zł – mogą rozpocząć faktycz-

nie dopiero po kilku miesią-
cach od rozpoczęcia kadencji. 
Z inicjatywy Młodzieżowej 
Rady Gminy przeprowadza-
no do tej pory m.in. imprezy 
i turnieje o charakterze spor-
towo-rekreacyjnym, konkur-
sy plastyczne oraz w zakresie 
wiedzy o swojej miejsco-
wości, muzyczne przeglądy. 
Jaworzańscy gimnazjaliści 
i licealiści zainicjowali rów-
nież „Dzień Młodzieży” na 
terenie amfiteatru. Aktywność 
wykazują podczas gminnych 
wydarzeń, w tym uroczysto-
ści patriotycznych. – Coraz 
częściej konsultują też spra-
wy ważne dla przyszłości 
Jaworza. Przedstawiają wła-
sne rozwiązania i pomysły, 
jak choćby w przypadku hali 
sportowej, gdy zaproponowali 
umieszczanie luster w mniej-
szej salce – podkreśla wójt 
Ostałkiewicz. (RAF)

dobre wyniKi strażaKów 
oChotniKów

Powiatowe Zawody Spor-
towo-Pożarnicze dla Drużyn 
Seniorów OSP w Porąbce 
oraz II Otwarte Mistrzo-
stwa Śląska Kwalifikowanej 
Pierwszej Pomocy Strażaków 
Ochotników w Bystrej po-
twierdziły wysokie umiejęt-
ności druhów z Podbeskidzia.

W zawodach, przepro-
wadzonych 3 października 
w Porąbce na miejscowym 
stadionie, wzięło udział 15 
drużyn męskich seniorów oraz 
8 drużyn kobiecych seniorów 
z terenu powiatu bielskiego, 
najlepszych w swoich gmi-
nach. Przeprowadzono dwie 
konkurencje bojowe: sztafetę 
pożarniczą z przeszkodami 
oraz w ćwiczeniach bojowych. 
Zarówno wśród pań, jak i pa-
nów, zwyciężyły drużyny go-
spodarzy z gminy Porąbka 
– kobieca z OSP Bujaków, 
męska z OSP Kobiernice. 
W nagrodę otrzymały ufundo-
wane przez starostę bielskiego 
Andrzeja Płonkę motopompy.

– Rywalizacja była zacię-
ta, tym bardziej uwidoczniła 
wysokie umiejętności stra-

żaków ochotników z całego 
naszego powiatu – mówi 
wójt gminy Porąbka Czesław 
Bułka. Dodaje, że samorzą-
dy wiele robią, aby zapewnić 
bezpieczeństwo na swoim te-
renie, stąd liczne inwestycje 
i wydatki na odpowiednie 
wyposażenie strażaków. – Co 
szczególnie cieszy, strażacy 
stale podnoszą swoje kwali-
fikacje – dodaje wójt Bułka.

Z kolei na zawodach 10 
października w Bystrej naj-
lepszą drużyną w udzielaniu 
kwalifikowanej pierwszej 
pomocy wśród strażaków 
ochotników z całej Polski 
okazał się zespół złożony 
z druhów OSP z Bestwiny 
i Kaniowa. W Mistrzostwach 
wystartowało 19 sześciooso-
bowych zespołów strażackich 
z kilku województw. Przez 
trzy dni strażacy musieli wy-
konać 6 zadań medycznych 
oraz 6 zadań pożarniczych, 
prowadzonych równocześnie, 
tzn. część drużyny musiała 
udzielać pierwszej pomocy, 
gdy pozostali walczyli z za-
grożeniem pożarowym. (Ł)

W zawodach w Porąbce wzięły udział 23 najlepsze drużyny pożarnicze 
z powiatu bielskiego.
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są dodatKowe Pieniądze  
na drogę

W ekspresowym tempie 
udało się początkiem paździer-
nika zwołać nadzwyczajną 
sesję Rady Miejskiej w Wi-
lamowicach. Wszystko po to, 
by jak najszybciej przyjąć do 
budżetu pieniądze, uzyskane 
w ostatniej chwili na remont 
ul. Okrężnej w Starej Wsi.

Na terenie gminy Wila-
mowice prowadzonych jest 

obecnie wiele prac, poprawia-
jących infrastrukturę drogową. 
Od dłuższego czasu burmistrz 
Marian Trela zabiegał, by 
pozyskać kolejne dodatkowe 
fundusze w wysokości przeszło 
1,1 mln zł na realizację pro-
jektu „Remont drogi gminnej 
ulicy Okrężnej w Starej Wsi”.

Tuż po otrzymaniu in-
formacj i ,  potwierdzają -

cej przydzielenie dotacji 
z Ministerstwa Administracji 
i Cyfryzacji, przewodniczą-
cy Rady Miejskiej Stanisław 
Nycz zwołał na wniosek bur-
mistrza Mariana Treli sesję 
nadzwyczajną. – Dla prawi-
dłowego przeprowadzenia 
takiej inwestycji liczy się 
każdy dzień. Trzeba w zgo-
dzie z prawem zamówień pu-
blicznych przeprowadzić całą 
procedurę wyłonienia wyko-
nawcy, na co z reguły po-
trzeba dużo czasu – wyjaśnia 
Stanisław Gawlik, zastępca 
burmistrza Wilamowic.

Decyzją radnych przyznane 
środki przyjęto do budżetu, za-

twierdzono także ich wydatko-
wanie. Zadanie w całości, wraz 
z jego rozliczeniem, ma zostać 
zrealizowane do końca tego 
roku. Jak twierdzi burmistrz 
Marian Trela, to działanie po-
twierdzające zaangażowanie 
samorządu w poprawę jakości 
życia mieszkańców gminy. 
– Pomimo bardzo krótkiego 
terminu na realizację zdecy-
dowaliśmy, że inwestycję na-
leży przeprowadzić. Obecna 
pora roku stwarza pewne za-
grożenia, ale dzięki szybkim 
decyzjom infrastrukturę dro-
gową poprawimy w jeszcze 
większym stopniu – mówi nam 
burmistrz Wilamowic. (MAN)

trening z eKologią
Połączenie sportu i fizycz-

nej aktywności z działania-
mi na rzecz środowiska jest 
możliwe. Uczniowie Szkoły 
Mistrzostwa Sportowego 
Sportów Zimowych Szczyrk 
w Buczkowicach dowiedli 
tego, przyłączając się do 
ogólnokrajowej akcji sprzą-
tania świata.

Wykorzys tu jąc  jeden 
ze słonecznych, wrześnio-
wych dni uczniowie Szkoły 
Mistrzostwa Sportowego 
udali się na trasy narciar-
skie na stoku Skrzycznego, 
gdzie w okresie zimowym 
szlifują swoje umiejętno-
ści. By jednak treningi były 
możliwe w komfortowych 
warunkach, poszczególne 
odcinki tras należy odpo-

wiednio przygotować. Pod-
opieczni placówki z siedzibą 
w Buczkowicach dopomogli 
w tym. Podczas szkolnego 
dnia w górach zbierali ka-
mienie, które zimą utrudniają 
narciarskie zjazdy. Z tras na 
Skrzycznem zniknęło także 
przy tej okazji wiele róż-
nych śmieci. Pozostawione 
tu butelki plastikowe, szkło, 
czy papierki zostały zabrane 
przez uczniów. Szkoła wpi-
sała się tym samym czynnie 
w ogólnopolską akcję sprzą-
tania świata.

Jak mówi dyrektor SMS 
Szczyrk Jarosław Konior, 
młodzi sportowcy zreali-
zowali zarazem treningowe 
założenia, spędzając czas na 
fizycznej aktywności. (MAN)

Młodzieżowa Rada Gminy w Jaworzu wybrała swoje władze w tajnym 
głosowaniu.
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WYBORY

stoP bezPrawiu
 Sądów, Prokuratur i ZUS

Kim jest Jerzy Jachnik?
Z zawodu jestem inżynierem. 
Przez 35 lat prowadziłem wła-
sną działalność gospodarczą.

Skąd zainteresowanie kwe-
stiami związanymi z wymia-
rem sprawiedliwości?
Sam byłem ofiarą bezpra-
wia prokuratury i wspie-
rania jej przez sądy. 

W 2006 roku założyłem 
ogólnopolskie Stowarzy-
szenie Przeciw Bezprawiu 
z siedzibą w Bielsku-Białej. 
Objechaliśmy w tym czasie 
większość sądów w Polsce 
i naocznie stwierdziliśmy, że 
to, co dzieje się na salach są-
dowych nijak ma się do tre-
ści protokołów. Sędziowie 

i prokuratorzy 

stoją w Polsce ponad pra-
wem.

Przyszedł czas, żeby tę 
sytuację zmienić i uspołecz-
nić wymiar sprawiedliwości, 
który jest przecież funda-
mentem każdego państwa. 
Bez obiektywnego wymiaru 
sprawiedliwości nie będzie 

funkcjonowała przedsię-
biorczość, obywate-

le nie będą mieli stabilności, 
bowiem w każdej chwili wy-
rokiem polskiego sądu mogą 
stracić dorobek swojego życia.

Pański cel?
Jeśli zostanę wybrany Po-
słem na Sejm RP moim 

celem nadrzędnym będzie 
doprowadzenie do radykal-
nej zmiany w sądownic-
twie, prokuraturach, a także 
sprawienie, aby wszyscy 
funkcjonariusze publiczni 
odpowiadali cywilnie i kar-
nie za wydawanie decyzji 

niezgodnych z prawem. Do-
dam, że przez 26 lat żadna 
z partii politycznych nie 
była zainteresowana obiek-
tywnym działaniem sądów 
i prokurator w Polsce. 

Stąd CZAS NA ZMIANY!

Tak rozpoczynaliśmy w Gdańsku.
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Pieniądze na oCzyszCzalnię i KanalizaCję
Powodzeniem zakończyły się 
starania samorządu gminy 
Kozy o częściową refundację 
kosztów budowy oczyszczal-
ni ścieków w Pisarzowicach. 
Oznacza to, że możliwe bę-
dzie kontynuowanie zadań 
proekologicznych, na któ-
rych realizacji skorzystają 
sami mieszkańcy.

Kwotę około 4,6 mln zł 
gmina Kozy otrzymała w for-
mie dofinansowania z Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Katowicach, w ramach 
środków unijnych na lata 2007-
2013 z Programu Operacyjne-
go Infrastruktura i Środowisko. 
Środki, stanowiące refundację 
kosztów budowy oczyszczal-
ni ścieków w Pisarzowicach, 
spożytkowane będą na dalszą 
modernizację tego ważnego 

miejsca, m.in. zwiększenie pa-
rametrów przepustowości.

Wybudowana zostanie sieć 
kanalizacji sanitarnej o dłu-
gości 1,78 km wraz z jedną 
przepompownią ścieków. Tym 
samym o 180 osób zwiększy 
się również liczba użytkowni-

ków, korzystających z podłą-
czenia do sieci. Te wymierne 
efekty to następstwo zaplano-
wanego wdrożenia projektu 
„Porządkowanie gospodarki 
ściekowej w aglomeracji Pi-
sarzowice na terenie gmi-
ny Kozy”.

Dotyczącą tego projektu 
umowę wójt gminy Krzysztof 
Fiałkowski podpisał w siedzi-
bie Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Katowicach. 
– Decyzja śląskiego Funduszu 
dowodzi, że dotychczasowe 
fundusze, przeznaczone na mo-
dernizację oczyszczalni, zostały 
dobrze wykorzystane – wyja-
śnia wójt Fiałkowski.

I dodaje: – Kozy pozyskały 
pieniądze na realizację bardzo 
ważnej dla nas inwestycji. 
Oczyszczalnia działa, dzięki 
temu gmina może się rozwi-
jać, a przedsiębiorcy lokować 
tu swoje firmy produkcyjne. 
Jako, że pieniądze znów zasilą 
naszą pulę na inwestycje, zwią-
zane z ekologią, to korzyść jest 
podwójna – podsumowuje.

Łączny koszt wspomniane-
go projektu to nieco ponad 8 
mln zł, z czego ok. 4,6 mln to 
kwota dofinansowania. (RED)

EKOLOGIA

eKologia w liCzbaCh
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7 ton
surowców wtórnych zgromadzono podczas jesiennej edycji 
akcji „Drzewko za surowce”. Tym razem przedsięwzięcie odbyło 
się w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w 
Bielsku-Białej. Uczestnicy przekazali blisko 4 tony makulatury, 1,5 
tony szkła, 660 kg plastiku, 940 kg elektrośmieci i 120 kg puszek. 
Surowce organizatorzy wymieniali na sadzonki drzew i kwiatów, 
które mają przyczynić się do poprawy stanu środowiska. Środki 
zebrane ze sprzedaży surowców ponownie będą wykorzystane 
na zakup rowerów dla potrzebujących dzieci. (R)

rozwiązania dla ŚrodowisKa
W Katowicach, w poniedziałek 5 października, podpisane zostało istotne porozumienie, dotyczące dofinansowania wymiany pieców węglowych na terenie woje-

wództwa. Kilka dni później w Zabrzu dyskutowano z kolei na temat działań samorządów na rzecz ochrony powietrza i ograniczenia emisji zanieczyszczeń.

Jak ważne jest prowadze-
nie odpowiednich działań 
proekologicznych w regio-
nie, przekonał drugi tydzień 
października, kiedy miały 
miejsce dwa wydarzenia. 5 
października marszałek woje-
wództwa śląskiego Wojciech 
Saługa i prezes Wojewódzkie-
go Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach Andrzej Pilot 
podpisali porozumienie, które 
zapewnić ma ciągłość finan-
sowania projektów wymiany 
węglowych źródeł ciepła. Jest 
to o tyle istotne, że środki będą 
mogły zostać przyznane także 
na przedsięwzięcia, które nie 
są objęte dofinansowaniem 
z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Śląskiego na lata 2014-2020. 
Taka możliwość istnieje na-
tomiast w ramach statuto-
wych środków katowickiego 

Funduszu. Dzięki temu oferta 
wymiany pieców węglowych 
na preferencyjnych zasadach 
finansowych powinna być 
życzliwie przyjęta przez po-
tencjalnych beneficjentów. 
Parafowana umowa ma gwa-
rantować około 10 mln zł na 
wspomniany cel.

Z kolei czwartek 8 paździer-
nika upłynął pod znakiem kon-
ferencji „Działania samorządów 
na rzecz ochrony powietrza 
i ograniczenia emisji zanie-
czyszczeń”, zorganizowanej 
w zabrzańskim Teatrze Nowym 
z inicjatywy Górnośląskiego 
Związku Metropolitalnego. Na 
spotkaniu poruszono kilka waż-
nych zagadnień. M.in. eksperci 
z wielu dziedzin dyskutowali 
o społecznej odpowiedzialno-
ści za środowisko i profitach 
z niej płynących, czy o wpły-
wie zanieczyszczeń powietrza 
na atrakcyjność inwestycyjną, 

rozwój, zdrowie i jakość życia 
mieszkańców w województwie 
śląskim. Rozważano również 
konkretne działania na rzecz 

ochrony powietrza, nawiązując 
do podpisanej przez Prezyden-
ta RP tzw. Ustawy antysmo-
gowej.

– To dobry czas na mó-
wienie o problemie poprawy 
jakości powietrza w naszym 
regionie i wskazywanie kon-

kretnych rozwiązań – stwier-
dził prezes Andrzej Pilot, 
który podkreślił korzyści 
płynące z wprowadzenia na 
terenie województwa ślą-
skiego programu likwidacji 
niskiej emisji w konurbacji 
śląsko-dąbrowskiej. – Działa-
nia, które podejmujemy służą 
samorządom, bo dzięki nim 
mogą na przykład moderni-
zować budynki użyteczności 
publicznej w swoich gminach. 
Efektywna dystrybucja ciepła, 
wymiana sieci ciepłowni-
czych, czy kogeneracja energii 
elektrycznej to te zagadnienia, 
które dają duże oszczędności 
ekonomiczne i są korzystne 
pod względem ekologicznym 
– zaznaczył prezes WFO-
ŚiGW, dodając, że niezbędna 
we wspólnej trosce o środo-
wisko jest współpraca miast 
i gmin w tak zurbanizowanym 
obszarze. (RAF)

Prezes WFOŚiGW Andrzej Pilot mówił o możliwościach finansowania likwidacji źródeł niskiej emisji.
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Oczyszczalnia w Pisarzowicach służy mieszkańcom dwóch gmin.



PAŹDZIERNIK 2015

BESKIDZKA
gazeta 15

www.gazetabeskidzka.pl 

WYBORY

1. rozwój gospodarki i tworzenie nowych miejsc pracy
2. Działania na rzecz optymalnej współpracy biznesu z nauką
3. rozwiązania dla małych i średnich przedsiębiorstw
4. wspieranie rozwoju odnawialnych źródeł energii i gospodarki innowacyjnej
5. optymalne wykorzystanie środków unijnych
6. obywatelskie działania z myślą o ludziach starszych i osobach niepełnosprawnych

Publikacja sfinansowana ze środków komitetu wyborczego Platforma obywatelska rP
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jazzowa jesień Po raz trzynasty
Wśród gwiazd tegorocznej, trzynastej już edycji Jazzowej Jesieni „Odmienne harmonie” w Bielsku-Białej 

usłyszymy m.in. Maria Schneider Orchestra, The Bad Plus, Egberto Gismontiego i Tomasza Stańko. 

Festiwal potrwa od 8 do 15 listopada.

Tradycyjnie międzynaro-
dowy festiwal Jazzowa Jesień 
w Bielsku-Białej zorganizowa-
ny został pod artystyczną dy-
rekcją Tomasza Stańki, który 
– co również stało się tradycją 
– przygotowuje na tę okazję 
specjalny, absolutnie eksklu-
zywny i jednorazowy koncert. 
W ostatni festiwalowy wieczór, 
14 listopada, Stańko wystąpi ze 
swoim zespołem, do którego 
zaprosił silne indywidualności 
nowojorskiej sceny muzycznej: 
Erica Revisa (kontrabas), An-
drew Cyrille’a (perkusja) i naj-
młodszego z tej trójki Briana 
Settlesa (saksofon).

Ale atrakcji nie zabraknie 
oczywiście przez cały czas 
trwania festiwalu. Rozpocznie 
się on 8 listopada od mocnego 
akordu w wykonaniu wyróż-
nianej wieloma nagrodami 
Maria Schneider Orchestra. 
11 listopada amerykańskie trio 
The Bad Plus, a więc Iverson, 
Anderson i King wystąpią 
w swoim koncercie żywio-
łowej muzyki, w której łączą 
jazz z całym kompleksem 
dźwięków przeróżnego po-
chodzenia.

12 listopada zaprezentuje 
się argentyński gitarzysta Pa-
blo Marqueza, po nim zaś Tim 
Berne, oglądany już w Bielsku, 
który zaprezentuje swój projekt 
„Decay”, określany „jazzem 
w czystej postaci”. W następ-
ny dzień, 13 listopada, znów 
pojawi się dwóch muzyków. 
Wieczór rozpocznie Norweg, 
trębacz Mathias Eick z pre-
zentacją swojej ostatniej pły-
ty „Midwest”. Po nim znów 
krwisty jazz, a więc brytyjski 
Kwartet Andy’ego Shepparda.

Ostatni festiwalowy wie-
czór, 14 listopada, rozpocznie, 
jak już wiemy, Tomasz Stańko. 
Po nim usłyszymy bardziej ka-
meralny koncert na gitarę i for-
tepian, w wykonaniu Egberto 
Gismontiego, Brazylijczyka 
o włoskim rodowodzie. Na 
zamknięcie festiwalu, w nie-
dzielę 15 listopada, zaplano-
wany został koncert jazzu 
tradycyjnego – co też już stało 
się tradycją Jazzowej Jesieni.

Organizatorem festiwalu 
jest Bielskie Centrum Kultu-
ry, na jego stronach można 
znaleźć szczegółowy program 
festiwalu. (Łu)

don KiChot 
rosyjsKiego 
baletu

Bielskie Centrum Kul-
tury zaprasza 21 listopada 
na występ znakomitego 
Royal Russian Ballet, któ-
ry przedstawi sztukę 
baletową „Don Kichot” 
z muzyką Ludwiga Min-
kusa i librettem Mariusa 
Petipa’y.

Royal Russian Ballet 
powstał w Charkowie 
w 2007 r. W skład ze-
społu wchodzą artyści 
rosyjscy i ukraińscy, któ-
rzy szturmem zdobywają 
sceny baletowe całego 
świata. Mimo stosunko-
wo krótkiej działalności, 
ma na swoim koncie pre-
stiżowe, międzynarodowe 
nagrody. Kierownictwo 
artystyczne zespołu spra-
wują dwie osobowości 
baletu – Mikhail Bez-
zubikov, solista Bolshoi 
Ballet, zdobywca tytułu 
Honorowego Artysty Ro-
sji, oraz Anatoliy Kazat-
skiy, tancerz i choreograf, 
m.in. zwycięzca Między-
narodowego Konkursu 
„Serge Lifar 2002”.

P r z e d s t a w i e n i e 
w Domu Muzyki BCK 
w sobotę 21 listopada 
rozpocznie się o godz. 17. 
Bilety kosztują 100 zł. (R)

warsztaty 
biżuterii

Gminny Ośrodek Kul-
tury w Jasienicy zaprasza 
w środę 21 października 
o godz. 17 do filii w Bie-
rach na warsztaty biżuterii 
techniką beading. Uczest-
nicy nauczą się techniki 
zamieniania drobnych 
koralików w efektowną 
biżuterię, organizatorzy 
zapewniają materiały i na-
rzędzia. Aby wziąć udział 
w warsztatach należy się 
wcześniej zapisać.

festiwal Poezji słowiańsKiej
Miejski Dom Kultury – Kino 

Świt w Czechowicach-Dziedzi-
cach zaprasza od 6 do 8 listopa-
da na polską odsłonę Festiwalu 
Poezji Słowiańskiej. Wydarzenia 
festiwalowe odbywać się będą 
w Czechowicach-Dziedzicach, 
Bielsku-Białej i Cieszynie.

Gośćmi Festiwalu będą m.in. 
poeci i tłumacze z Anglii, Rumu-
nii, Słowacji, Litwy, Warszawy, 
Krakowa.

W piątek 6 listopada od-
będą się spotkania poetyckie 
z gośćmi Festiwalu – o godz. 
9.15 w czechowickim Liceum 
Ogólnokształcącym im. M. 
Skłodowskiej-Curie, o godz. 10 
w bielskim Liceum Plastycznym, 

a o godz. 13.15 w cieszyńskim 
Muzeum Śląska Cieszyńskiego 
(Pałacu Laryschów). Z kolei 
na godz. 18 zaplanowano Galę 
Festiwalu Poezji Słowiańskiej 
w bielskim Zamku Sułkowskich.

W  s o b o t ę  7  l i s t o p a d a 
o godz. 12 w Książnicy Be-
skidzkiej odbędzie się sesja li-
teracka „Wokół poezji”, zaś na 
godz. 17 w czechowickim Pa-
łacu Kotulińskich zaplanowa-
no spotkanie „Poeci nie tylko 
z poetami”. W niedzielę 8 listo-
pada w Galerii Bielskiej BWA 
o godz. 11 festiwal zakończy 
Krakowski Salon Poezji. Wstęp 
na wszystkie wydarzenia jest 
bezpłatny. (R)

wilaMowiCe na słowaCji

Dzięki wzmożonej i efek-
tywnej współpracy z gmi-
nami partnerskimi innych 
państw, kultura wilamow-
ska wychodzi poza region 
beskidzki. Jeden z ostatnich 
przykładów to wystawa 
strojów prosto z Wilamo-
wic, którą zaprezentowa-
no w Rajeckich Teplicach 
na Słowacji.

Gmina  Wilamowice 
w dziedzinie kultury współ-
pracuje z wieloma zagra-
nicznymi miejscowościami. 

Przejawia się to w konkret-
nych działaniach. W Urzędzie 
Miasta w Rajeckich Teplicach 
ostatnio uroczyście otwarto 
wystawę strojów z dwóch 
miast partnerskich – Wila-
mowic i chorwackiej Żupanji. 
W wydarzeniu tym uczestni-
czyli burmistrz Rajeckich Te-
plic Katarína Hollá, burmistrz 
Wilamowic Marian Trela oraz 
radni gminy Wilamowice.

Dużą atrakcję dla zwie-
dzających stanowiły właśnie 
ubiory charakterystyczne 
dla Wilamowic. Wcześniej 

stroje te prezentowano m.in. 
w Książnicy Beskidzkiej 
w Bielsku-Białej, salach Mu-
zeum Okręgowego w Osjeku 
i sali wystawowej w Żupanji.

Na temat wystawy uka-
zała się publikacja, której 
autorkami, podobnie jak 
i tego przedsięwzięcia, są 
Janja Juzbašić, kustosz 
i dyrektor Muzeum Okrę-
gowego w Żupanji, oraz 
dr Jolanta Danek, etnolog, 
zastępca dyrektora Miejsko-
-Gminnego Ośrodka Kultu-
ry w Wilamowicach. (RED)

MażoretKi zaPraszają do bielsKa
Akademia Mażoretek „Gra-

cja” zaprasza w sobotę 28 listo-
pada na Jubileuszowy Koncert 
Galowy „Świat pełen Gracji”.

Przedstawienie rozpocznie 
się o godz. 17 w sali Bielskie-
go Centrum Kultury. W progra-
mie przewidziano prezentacje 
artystyczne zespołów Akademii 
Mażoretek „Gracja” oraz kon-
cert muzyków Orkiestry Wojska 
Polskiego z Warszawy. Zespół 
mażoretek „Gracja” ze Starej 

Wsi powstał w 2000 r. Działa 
przy Starowiejskim Stowarzy-
szeniu Kultury Artystycznej 
„Artis” pod patronatem Miej-
sko-Gminnego Ośrodka Kultury 
w Wilamowicach i Powiatowe-
go Ogniska Pracy Pozaszkolnej 
„Art” w Czechowicach-Dzie-
dzicach. Należy do Stowarzy-
szenia Mażoretek Polskich oraz 
Europejskiego Stowarzyszenia 
Mażoretek IMA (International 
Majorettsport Association). (R)

Założyciel zespołu Andy Sheppard Quartet.
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nabór do 
zesPołu 
„PorąbCzanie”

Gminny Ośrodek Kultu-
ry w Porąbce ogłasza nabór 
do Dziecięcego Zespołu Re-
gionalnego „Porąbczanie”. 
Próby zespołu odbywają 
się w każdy wtorek i śro-
dę w sali widowiskowej 
Domu Kultury w Porąbce: 
we wtorki o godz. 17 grupa 
młodsza od lat 6, w środy 
o godz. 18 grupa starsza.

sPeKtaKl tato 
Miejski Dom Kultury 

– Kino Świt w Czechowi-
cach-Dziedzicach zaprasza 
23 listopada o godz. 19 do 
sali widowiskowej na spek-
takl „Tato” Artura Pałygi 
w reżyserii Małgorzaty Bo-
gajewskiej.

Spektakl „Tato” to opo-
wieść przedstawiona oczami 
syna Frania, który przepro-
wadza widza przez cykle 
życia rodzinnego. Z jednej 
strony toczy się opowieść 
duchowa, rozgrywająca 
się między synem a ojcem, 
druga zaś to opowieść o ży-
ciu rodzinnym, uwikłanym 
w codzienność Polski okre-
su PRL. W przedstawieniu 
dodana została warstwa 
muzyczna, wykonywana na 
żywo przez aktorów.

Dużą atrakcję dla zwiedzających stanowiły stroje z Wilamowic, tradycyjnie zmieniane w zależności od okazji.
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Pozytywnie na rzeCz regionu
W sportowej karierze Grzegorz Kotowicz jako kajakarz wspiął się na sam szczyt. Zdobył dwa medale olimpijskie, stawał na podium mistrzostw świata oraz 

Europy, wygrał również Puchar Świata. Obecnie działa w regionie na rzecz sportu, sprawdza się w roli samorządowca i dyrektora Centralnego Ośrodka Sportu w 

Szczyrku.

Powstanie nowego odcinka 
kolei linowej na Skrzycz-
ne i rozbudowa kompleksu 
sportowego Centralnego 
Ośrodka Sportu to inwesty-
cje, o które pytany jest pan 
najczęściej. Sporo dobrego 
pod kątem bazy sportowej 
i rekreacyjnej wydarzyło 
się również przy pańskim 
udziale w rodzinnych Cze-
chowicach-Dziedzicach. Jak 
te działania ocenia pan z per-
spektywy czasu?
Grzegorz Kotowicz: Odczu-
wam ogromną satysfakcję, że 
tak dużo w lokalnym wymiarze 
zostało zrobione. Ludzi najbar-
dziej interesuje właśnie to, co 
dzieje się w ich najbliższym 
otoczeniu. Na kolej linową 
i zmodernizowane trasy czekali 
narciarze, snowboardziści, ale 
również turyści odwiedzający 
Beskidy. Teraz po otwarciu 
drugiej hali obiekty Centralne-
go Ośrodka Sportu sprawiają, 
że Szczyrk staje się jeszcze 
bardziej atrakcyjnym kierun-
kiem dla grup sportowych 
z całego kraju. Dzięki temu 

niewątpliwie miasto rozwija 
się turystycznie, poprawia się 
też jego wizerunek.

Z kolei w Czechowicach-
-Dziedzicach powstały nowe 
boiska przy szkołach oraz 
Miejskim Ośrodku Sportu 
i Rekreacji, wzbogacając jego 
bazę. Dzieci i młodzież chętnie 
spędzają na nich czas. Rośnie 
nam aktywne i zdrowe poko-
lenie, a przy tym rozwijają się 
talenty. Spotykam się bardzo 
często z młodymi czechowicza-
nami. Przekonuję ich, że sam 
tak zaczynałem. Wszystko ma 
swój początek w codziennym 
realizowaniu własnych pasji.

Co pana zdaniem ma naj-
istotniejsze znaczenie dla 
dalszego rozwoju regionu?
G.K.: Bez wątpienia trzeba 
rozwijać się i stawiać sobie 
nowe wyzwania. To taka ak-
tywność w dobrym tego sło-
wa znaczeniu. Uważam, że 
nie powinniśmy tracić czasu 
na spory, czy zajmowanie się 
sprawami mało istotnymi. 
Kluczem jest współpraca. Bez 

niej ciężko roztaczać daleko-
siężne plany na przyszłość. Od 
wielu lat działam w sporcie, 
ale również jako samorządo-
wiec, czy menadżer. Znam 
dzięki temu „od podszewki” 
problemy klubów, instytucji 
i stowarzyszeń sportowych. 
Jako dwukrotny medalista 
olimpijski i były trener klubo-
wy pod tym względem mogę 

pomóc lokalnie w najwięk-
szym stopniu. Dostrzegam 
taką potrzebę w różnych czę-
ściach naszego regionu.

Pojawiają się już konkret-
ne pomysły?
G.K.: W każdej dziedzinie 
funkcjonowania danej spo-
łeczności jest wiele do zrobie-
nia. Nie zamierzam spocząć 

na laurach, a dążyć nieustan-
nie do prowadzenia pozytyw-
nych działań na rzecz całego 
regionu. Bo uważam, że warto 
go promować jako wspaniałe 
miejsce do aktywnego wy-
poczynku, poznawania jego 
kultury i zwyczajów, czy lo-
kowania swojej działalności.

Myślę, że plan powstania 
całorocznej trasy biegowej 

w Buczkowicach, z której ko-
rzystaliby uczniowie tutejszej 
Szkoły Mistrzostwa Sportowe-
go, ale także grupy przybywa-
jące do Szczyrku, to świetny 
pomysł i trzeba dążyć do jego 
realizacji. Mieszkańców też 
warto zresztą zachęcić do za-
kładania „biegówek”.

Plany dla Szczyrku to 
dalsze inwestowanie w stoki 
Skrzycznego. Nadrzędne za-
danie to modernizacja dolne-
go odcinka kolei linowej wraz 
z ciągłym podnoszeniem stan-
dardów i jakości świadczonych 
usług dla klientów. Mam tu na 
myśli nie tylko narciarstwo, 
ale i całą działalność Central-
nego Ośrodka Sportu. Nie jest 
wykluczone, że w kolejnym 
sezonie zimowym zawita 
do Szczyrku Puchar Świata 
w skokach narciarskich.

Marzy mi się też, by cze-
chowicki staw „Kopalniok”, na 
którym w dzieciństwie spędza-
łem mnóstwo czasu, odzyskał 
swój dawny blask. To możli-
we, natomiast wymaga odpo-
wiedniej aktywności.

WYBORY

Grzegorz Kotowicz wciąż aktywnie działa w środowisku kajakarskim. Na zdjęciu z polskimi medalistkami mistrzostw 
świata przy okazji spotkania w Warszawie.
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10 KiloMetrów Przez Miasto
Wieloletnią tradycję ma organizowany w Czechowicach-Dziedzicach Bieg Niepodległości. 

W tym roku 11 listopada zostanie przeprowadzony w formule innej, niż dotychczas.

Od roku aktywnie działa w Cze-
chowicach-Dziedzicach grupa bie-
gowa „Rozbiegamy To Miasto”, 
która systematycznie gromadzi coraz 
liczniejsze grono miłośników. Toteż 
nadchodząca 24. edycja Biegu Nie-
podległości przeprowadzona zosta-
nie z jeszcze większym rozmachem, 
niż miało to miejsce do tej pory. 
– Jako biegacze z doświadczenia 
wiemy, czego oczekujemy po do-
brze zorganizowanych zawodach 
i właśnie z taką ofertą wystąpiliśmy 
do władz miasta. Przygotowaliśmy 
ciekawą, dokładnie zmierzoną trasę 
z oznakowaniem każdego jej kilo-
metra – wyjaśniają organizatorzy 
Biegu Niepodległości.

Zadbano zarazem o profesjonal-
ny, elektroniczny pomiar czasu za 
pomocą chipów w numerach star-
towych, posiłek na mecie, a także 
punkt z wodą tuż za połową 10-ki-
lometrowego dystansu trasy, pro-
wadzącego z okolic Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji przez 

ulice miasta. Jak co roku patrona-
tem honorowym wydarzenie objął 
burmistrz Czechowic-Dziedzic Ma-
rian Błachut.

Ambasadorem biegu został nato-
miast medalista olimpijski z Czecho-
wic-Dziedzic Grzegorz Kotowicz. 
– Udział w takim biegu to wyjąt-
kowy sposób uczczenia Święta 11 
Listopada. To oddanie czci naszym 
przodkom, którzy walczyli o wolną 
Polskę. Wielu zapomina, że Polacy 
będąc pod zaborami przygotowywa-

li się do odzyskania niepodległości 
w stowarzyszeniach sportowych, 
jak np. Polskie Towarzystwo Gim-
nastyczne „Sokół”, gdzie młodzi 
Polacy uczyli się, co znaczy słowo 
patriotyzm. Podsumowując – bie-
gam, bo jestem Polakiem, biegam, 
bo znam historię i biegam, bo lubię 
– zaznacza Kotowicz.

Informacje o zapisach do udzia-
łu można znaleźć na stronie inter-
netowej www.bieg-niepodległości.
pl. (MAN)

zadaszona i 
wyreMontowana

Przez ostatnie trzy miesiące trwały 
prace na stadionie Ludowego Klubu 
Sportowego Pionier w Pisarzowi-
cach. Ich główny zakres objął zada-
szenie trybuny.

Obiekt w Pisarzowicach służy 
przede wszystkim na potrzeby miej-
scowego LKS Pionier. Korzystają 
z niego również sami mieszkańcy, 
choćby w trakcie rozmaitych imprez 
odbywających się na stadionie. A ten 
prezentuje się okazale, tym bardziej 
po zrealizowanej właśnie inwestycji.

W sierpniu rozpoczęły się prace, 
zmierzające do wybudowania zada-
szenia trybuny, która może pomieścić 
około 300 osób. W kolejnym miesiącu 
remontowi poddano natomiast samą 
trybunę. Oba te zadania w paździer-
niku zostały ostatecznie sfinalizowa-
ne. Koszt zadaszenia to 250 tys. zł, 
zaś modernizacji – 28 tys. Co istotne, 
w całości realizację inwestycji zagwa-
rantowano z budżetu gminy.

– Systematycznie rozszerzamy 
naszą bazę sportowo-rekreacyjną, bo 
zdajemy sobie sprawę, jakie to waż-
ne dla zdrowia mieszkańców naszych 
miejscowości. Warunki do uprawiania 
sportu powinny być w możliwie jak 
największym stopniu komfortowe 
– uważa burmistrz Wilamowic Ma-
rian Trela.

Tylko w roku bieżącym, w ramach 
przedsięwzięć z zakresu infrastruk-
tury okołosportowej, wybudowano 
siłownię zewnętrzną w Zasolu Bie-
lańskim, otwarto również boisko wie-
lofunkcyjne w Pisarzowicach. Gmina 
przymierza się ponadto do budowy 
hali przy Zespole Szkół w Dankowi-
cach, obecnie trwa przygotowanie 
dokumentacji. (MAN)

trzeCi taKi 
turniej

Memoriał Konrada i Patryka 
w tym roku również rozegrano 
w pierwszej połowie paździer-
nika, by w ten sposób uczcić 
pamięć dwóch chłopaków, któ-
rzy przed trzema laty zginęli 
w Kozach.

Do rywalizacji w trzeciej 
edycji zawodów ku pamięci 
młodych kozian przystąpiło 
pięć zespołów, złożonych z pił-
karzy z rocznika 2005. Swoją 
drużynę wystawiło Centrum 
Spor towo-Widowiskowe 
w Kozach, gdzie w tutejszej 
hali rozgrywano poszczególne 
mecze. Ponadto zaprezentowali 
się zawodnicy w barwach LKS 
Zapora Porąbka, LKS Pasjonat 
Dankowice, GLKS Wilkowice 
i KS Bestwinka. Najlepiej po-
radziły sobie żaki z Dankowic, 
które zanotowały komplet zwy-
cięstw. Drugie miejsce przy-
padło w udziale gospodarzom. 
Na podium znaleźli się jeszcze 
zawodnicy z Bestwinki. Z jedną 
wygraną z Kóz wyjechała Zapo-
ra, wilkowiczanie finiszowali na 
ostatniej pozycji.

Najlepszym uczestnikom Me-
moriału Konrada i Patryka wrę-
czono nagrody. Wśród strzelców 
goli wyróżnił się Bartek Bie-
roński, który 8 razy trafiał do 
bramki. Najwięcej podbić piłki 
w specjalnym konkursie wyko-
nał Szymon Jędrzejas, a w całym 
turnieju za najlepiej radzącego 
sobie piłkarza uznano Jakuba 
Kęskę ze zwycięskiej drużyny. 
Nagrodę indywidualną zgarnął 
również bramkarz CSW Kozy 
Michał Siury.

Podczas koziańskiego turnie-
ju organizatorzy zapewnili wiele 
różnych atrakcji dla dzieci, tak-
że tych, które nie rywalizowały 
w Memoriale. Nie zabrakło na-
gród i poczęstunku dla wszyst-
kich. Zawody wspierali: Śląski 
Kurator Oświaty, Powiat Biel-
ski, Urząd Gminy w Kozach, 
Komenda Powiatowa Policji 
i CSW Kozy. (RAF)

jaCeK falfus
Biuro Poselskie: 
43-300 Bielsko Biała, 
ul. Mostowa 1, 
tel. 33 828 39 60, 
e-mail: jacek.falfus@sejm.pl

Filie Biura Poselskiego: 
Czechowice-Dziedzice, 
ul. Słowackiego 32
Cieszyn, ul. Rynek 6
Pszczyna, ul. Warowna 3

● Wiceprzewodniczący Komisji Kultury Fizycznej, sportu i Turystyki
● Członek Komisji polityki senioralnej
● Członek podkomisji stałej do spraw turystyki
● Członek podkomisji stałej do spraw przygotowań polski do organizacji  

Mistrzostw Europy w piłce Ręcznej w 2016 r.     
● Członek podkomisji nadzwyczajnej do przygotowania projektu ustawy o zmianie ustawy o sporcie
● Członek podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw: rządowego o zmianie ustawy  

o sporcie, poselskiego o zmianie ustawy o sporcie oraz niektórych innych ustaw i komisyjnego  
o zmianie ustawy o sporcie oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych 

● Członek 14 zespołów parlamentarnych
● przewodniczący polsko-słowackiej Grupy parlamentarnej
● Członek polsko-Czeskiej i polsko-Norweskiej Grupy parlamentarnej

prowadzi biuro bezpłatnych porad 
prawnych, w którym udzielono do 
tej pory ponad 4500 porad. ponad 
100 wystąpień, interpelacji i zapytań 
poselskich. W biurze poselskim 
przeprowadzono setki interwencji  
i wystąpień w sprawach mieszkańców.

Poseł Prawa i sPrawiedliwości 

Stadion LKS w Pisarzowicach, z wyremon-
towaną i zadaszoną trybuną, zalicza się do 
grona najładniejszych tego typu obiektów 
w regionie.
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24. bieg niePodległoŚCi
termin:    11 listopada 2015 roku, 

dystans:    10 kilometrów,

wysokość startu:   268 m n.p.m.,

najwyższy punkt trasy:  281 m n.p.m. (na 1,75 km trasy),

najniższy punkt trasy:  249 m n.p.m. (na 5 km trasy),

suma wysokości 
podbiegów i zbiegów:  76 m,

najcięższy podbieg:   250 m długości + 12 m wysokości, 
   czyli 5 procent nachylenia.
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Środowisko biegaczy w Czechowicach-Dziedzicach z każdym tygodniem się powiększa.
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jaCeK falfus
sPort dla regionu

Z Jackiem Falfusem, od 2001 r. posłem Prawa i Sprawiedliwości, a wcześniej wójtem 

Kóz i pierwszym starostą bielskim, rozmawiamy o sporcie, współpracy transgranicznej i 

pomocy osobom niepełnosprawnym.

Od trzech kadencji pełni pan 
nieprzerwanie funkcję wice-
przewodniczącego sejmowej 
Komisji Kultury Fizycznej, 
Sportu i Turystyki, wcześniej 
na rzecz sportu działał pan 
w samorządach. Co w tej 
dziedzinie udało się osiągnąć 
w tym czasie w regionie?
Jacek Falfus: Rzeczywi-
ście, już jako wójt szczegól-
ną wagę przywiązywałem do 
odpowiedniego wychowania 
i rozwoju młodego pokolenia. 
Stąd nasze pomysły, nietypo-
we, biorąc pod uwagę zarów-
no tamte czasy, jak i wielkość 
miejscowości. Powołaliśmy do 
życia liceum ogólnokształcące, 
jedno z pierwszych w Polsce, 
działających w gminie wiej-
skiej. Podjąłem również de-
cyzję o budowie kompleksu 
sportowego, w którym obok 
dużej hali byłby też basen. Do 
dzisiaj własny basen w gminie 
wiejskiej stanowi rzadkość, 
wtedy nikt w sąsiedztwie, na-
wet Bielsko, nie dysponował 
podobnym obiektem.

Kiedy zostałem starostą, 
stanęły przede mną problemy 
w innej skali, przede wszyst-
kim konieczność zintegrowa-
nia Ziemi Bielskiej w ramach 
powiatu, powstałego po likwi-
dacji województwa bielskiego. 
Z myślą o takiej integracji 
środowiska, wykorzystując 
struktury Szkolnego Związku 
Sportowego, zorganizowałem 
międzygminne szkolne roz-
grywki sportowe.

Zainteresował mnie też 
sport wyczynowy. To był 
okres dość trudny dla sportu. 
Zaplecze COS w Szczyrku 
było dużo uboższe, niż dzisiaj, 
skocznia Skalite właściwie nie 
działała, skoczkowie bali się na 
niej trenować. Zacząłem zabie-
gać o pieniądze na jej moder-
nizację.

Jako członek, a potem wi-
ceprzewodniczący sejmowej 
komisji sportu, organizowałem 
w Szczyrku wyjazdowe posie-
dzenia komisji. Przy okazji po-
kazywałem posłom, w jakim 
stanie znajdują się obiekty. 
W ten sposób dali się prze-
konać do głosowania za prze-
budową skoczni w Szczyrku 
jako obiektem o szczególnym 

znaczeniu dla polskiego sportu. 
Dziś mamy na Skalitem kom-
pleks trzech skoczni – K-95, 
K-70, K-40. To obiekty bardzo 
nowoczesne, lubiane przez 
skoczków, chętnie wykorzy-
stywane do treningów, także 
przez ekipy zagraniczne.

Skocznie w Szczyrku to je-
den z przykładów działań na 
rzecz poprawy bazy sporto-
wej w regionie. Co udało się 
w tej sprawie jeszcze zrobić?

W tym samym czasie, co 
o skocznie w Szczyrku, wal-
czyłem o ponowne stworzenie 
na Kubalonce bazy sportowej, 
przede wszystkim do uprawia-
nia biathlonu. Nowoczesna 
baza sportowa była bowiem 
niezbędna do przeprowadzenia 
imprezy o zasięgu międzynaro-
dowym, tj. Zimowego Olim-

pijskiego Festiwalu Młodzieży 
Europy „Śląsk-Beskidy 2009”. 
Trasy biegowe oraz stadion ze 
strzelnicą zostały przygotowa-
ne w szybkim tempie. Ostatnio 
uzyskałem od ministra sportu 
akceptację dla pomysłu, aby 
na trasach biegowych poło-
żyć specjalną nakładkę, która 
latem umożliwi treningi na 
nartorolkach. Na mój wniosek 
komisja sejmowa zwróciła się 
także z wnioskiem, aby zmo-
dernizować trasy narciarstwa 
alpejskiego w Szczyrku. Nasz 
region słynął kiedyś z tego, że 
był doskonałą bazą do upra-
wiania sportów zimowych i do 
tych tradycji należy wrócić.

Widząc wiele problemów 
finansowych małych klubów 
sportowych i trudności ze 
szkoleniem dzieci i młodzie-

ży zainicjowałem powstanie 
dezyderatu dla premiera i rzą-
du, dotyczącego niedofinan-
sowania małych klubów. Jako 
posłowi opozycji trudniej mi 
było działać, ale udało mi się 
przekonać członków komisji. 
Nasz dokument stał się m.in. 
podstawą nowelizacji Ustawy 
o sporcie. Innym skutecznym 
działaniem było uzyskanie 
świadczeń pieniężnych dla 
sportowców, którzy z przy-
czyn politycznych nie mogli 
pojechać na olimpiadę w Los 
Angeles w 1984 r., a zostali 
w zamian wysłani na zawody 
do Moskwy. Ponadto, udało 
się zrównać świadczenia dla 
medalistów paraolimpijskich 
ze świadczeniami przyznawa-
nymi medalistom igrzysk olim-
pijskich.

Przed prawie dziesięciu laty 
zapoczątkowano program 
budowy wielofunkcyjnych 
boisk dla dzieci i młodzieży. 
Czy należy ten program kon-
tynuować?

W czasie rządów Prawa 
i Sprawiedliwości powstały 
programy „Blisko boisko” 
oraz „Boisko wielofunkcyjne”, 
dzięki którym rozpoczęła się 
masowa budowa boisk w ca-
łej Polsce. Jako osobę, wywo-
dzącą się z samorządów, nie 
trzeba było mnie do nich prze-
konywać, w pełni je poparłem 
i tam, gdzie mogłem, pomaga-
łem gminom w uzyskaniu do-
finansowania. Tak w naszym 
regionie powstało kilka boisk 
wielofunkcyjnych. Potem, pod 
inną nazwą, program był kon-
tynuowany.

Ciągle jednak w sprawie ta-
nich i łatwo dostępnych boisk 
sportowych pozostaje jeszcze 
wiele do zrobienia. Dlate-
go chcę, aby w najbliższym 
okresie gminy mogły korzystać 
z funduszy na dalszą budowę 
i modernizację bazy sportowej, 
przede wszystkim z myślą 
o dzieciach i młodzieży. Doty-
czyć to będzie nie tylko boisk, 
ale i przywrócenia programu 
„Sala gimnastyczna w każdej 
szkole”, który umożliwi mo-
dernizację starych i budowę 
nowych obiektów, na warun-
kach dogodnych dla gmin.

Drugą dziedziną, w którą 
przez wszystkie lata pracy 
parlamentarzysty pan się 
angażował, była współpra-
ca transgraniczna, przede 
wszystkim ze Słowacją, za 
co otrzymał pan Złoty Medal 
MSZ Republiki Słowackiej. 
Obecnie jest pan przewodni-
czącym, wcześniej był zastęp-
cą, Polsko-Słowackiej Grupy 
Parlamentarnej. Czy to przy-
niosło korzyści regionowi?

Jeszcze zanim zostałem po-
słem wraz z kilkoma osobami 
założyliśmy w Bielsku-Białej 
Stowarzyszenie Instytut Po-
łudniowy, który zapraszał 
na spotkania ambasadorów, 
konsulów i inne osobistości, 
tworząc pozytywny klimat 
debaty o roli Europy Środ-
kowo-Wschodniej czy Grupy 
Wyszehradzkiej. W czasach, 
gdy byłem starostą, założy-
liśmy ze Słowakami Region 
Beskidy, następnie przekształ-
cony w Euroregion, co oka-
zało się świetną płaszczyzną 
do współpracy. Nasz region 
szczególnie skorzystał na tym 
w okresie, gdy na taką działal-
ność pojawiły się unijne fun-
dusze, które wsparły wspólne 
polsko-słowackie i polsko-cze-
skie programy, przygotowane 
przez wiele gmin naszego re-
gionu.

W kontekście takiego 
współdziałania przygraniczne-
go należy patrzeć również na 
budowę infrastruktury komu-
nikacyjnej w naszym regionie. 
Mam na myśli budowę odcinka 
drogi S69 Żywiec-Zwardoń, 
omijającego Węgierską Gór-

kę, oraz S1 Bielsko-Mysłowi-
ce, która została za rządów PiS 
wpisana do programu budowy 
dróg na Euro 2012, a po zmia-
nie rządów usunięta z tego 
programu. Mam nadzieję, że 
w najbliższych latach uda nam 
się w końcu te odcinki zbudo-
wać. Podobnie jak Beskidzką 
Drogę Integracyjną, bardzo 
ważną dla całego pasa przy-
granicznego, której w tej chwi-
li w ogóle nie ma w planach 
rządowych. To trzeba zmienić.

Dla regionu ważne są rów-
nież inwestycje w kolejnictwie, 
a więc zmodernizowanie linii 
Bielsko-Pszczyna-Katowi-
ce, Bielsko-Żywiec i dalej 
do Zwardonia. Także przy-
wrócenie lokalnego ruchu 
kolejowego, zarówno na Ży-
wiecczyźnie, jak i połączenia 
Cieszyna z Bielskiem. To 
zdecydowanie zwiększy moż-
liwości regionu, jego łączność 
z resztą kraju i Europą.

Mniej znana jest pańska 
działalność na rzecz osób nie-
pełnosprawnych. Od 15 lat 
aktywnie pomaga pan Stowa-
rzyszeniu „Serce dla Serca”. 
Jak pan zamierza wesprzeć 
to środowisko jako parla-
mentarzysta?

Przez te wszystkie lata 
widzę, jak bardzo rekre-
acja i sport pomaga ludziom 
w przezwyciężaniu swoich 
trudności, także osobom nie-
pełnosprawnym. Uważam, że 
trzeba wspierać programy, 
które angażują niepełnospraw-
nych w podnoszenie swoich 
umiejętności i poprawiają 
ich funkcjonowanie w życiu 
codziennym. Zdecydowanie 
więcej trzeba zrobić również 
w dziedzinie lecznictwa re-

habilitacyjnego i podnieść 
haniebnie niskie świadczenia 
dla niepełnosprawnych oraz 
ich opiekunów.

Współpraca ze środowiskiem 
niepełnosprawnych to nieje-
dyne pańskie działanie poza-
parlamentarne.

Angażuję się w działania 
na rzecz edukacji historycznej 
i patriotycznej. Zainicjowałem 
w Porąbce coroczne obchody 
rocznicy wybuchu Powstania 
Styczniowego. Od kilku lat 
biorę udział w upamiętnieniu 
Żwirki i Wigury, co jest także 
okazją do spotkań z Polaka-
mi z Zaolzia. Pamięci tych 
polskich lotników poświęco-
ny jest tegoroczny konkurs 
„Chwała bohaterom”, wspie-
ram materialnie i patronuję 
również innym konkursom 
historycznym, np. ogólno-
wojewódzkiemu konkursowi 
„Polskie Państwo Podziemne 
1939-1945”.

Promuję również działania 
organizacji, których celem jest 
kultywowanie polskich trady-
cji patriotycznych, jak choćby 
Polskie Towarzystwo Gimna-
styczne „Sokół” w Czernicho-
wie, Stowarzyszenie Pamięci 
Armii Krajowej i wiele innych.

Poseł PiS w swojej działalno-
ści parlamentarnej powinien 
kierować się programem 
swego ugrupowania. Co 
według pana jest szczegól-
nie ważne do zrealizowania 
w najbliższych latach?

W pełni podpisuję się pod 
programami Prawa i Sprawie-
dliwości – „Narodowym Pro-
gramem Zatrudnienia” oraz 
„Rodzina 500 Plus”. Pierwszy 
dotyczy systemowych rozwią-
zań, wspierających tworzenie 
nowych miejsc pracy oraz 
pomagający przedsiębiorcom, 
zwłaszcza małym i średnim. 
Drugi ma pomóc rodzinom, 
przede wszystkim w godnym 
wychowaniu i wykształce-
niu dzieci.

To ważne kroki na drodze 
przywracania państwa oby-
watelom. W ostatnich latach 
o tym zapomniano. Polacy po-
winni odzyskać podmiotowość 
w swoim kraju.
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Poseł Jacek Falfus ze zwycięzcami IX Biegowego Memoriału Henryka Puzonia.

Na imprezie integracyjnej z dziećmi ze Stowarzyszenia „Serce dla Serca”.

WYBORY
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jasieniCKa nisKoeMisyjna strefa eKonoMiCzna

rusza budowa Pierwszej fabryKi
Firma CMB ze Śląska rozpoczyna w Jasienickiej Niskoemisyjnej Strefie Ekonomicznej prace przygotowawcze pod budowę hali fabrycznej. W przyszłym roku 

firma z Czechowic uruchomi w niej produkcję opakowań wielokrotnego użytku dla branży automotive.

– Cieszymy się, że w pięć 
miesięcy po oddaniu do użyt-
ku naszej niskoemisyjnej stre-
fy ekonomicznej, rozpocznie 
się budowa pierwszej fabryki, 
a zarazem działalność prze-
mysłowa. Dzięki temu wie-
lu ludzi znajdzie pracę, a do 
gminnej kasy wpłyną podatki 
– mówi wójt gminy Jasienica 
Janusz Pierzyna.

CMB jako pierwsza firma 
zdecydowała się na kupno 
działki w Strefie Niskoemi-
syjnej. W dniu otwarcia, 1 
czerwca, odbył się przetarg, 
który wygrała CMB, oferu-
jąc ok. 3,2 mln zł za działkę 
o pow. 2,5 hektara. Po nota-
rialnym dokonaniu sprzedaży, 
firma rozpoczęła przygotowa-
nie placu budowy. – Jesteśmy 
na ostatnim etapie załatwiania 
formalności, które pozwolą 
nam uzyskać pozwolenie na 

budowę i ruszyć z pracami 
budowlanymi – wyjaśnia Ar-
kadiusz Sonik z CMB. Hala 
o powierzchni 9 tys. mkw. ma 
być gotowa jeszcze w pierw-

szym półroczu 2016 r., po jej 
wykończeniu w maju zostanie 
oddana do użytku.

Wprowadzi się do niej 
f i rma Conteyor  Poland, 

światowy lider w produkcji 
opakowań wielokrotnego 
użytku dla branży automo-
tive. Większą część zajmie 
przede wszystkim szwalnia. 

Firma chce się rozwijać, 
w dotychczasowym miej-
scu nie ma już możliwości 
na powiększenie zakładu. 
– Od dwóch lat szukaliśmy 
dla nich nowej lokalizacji. 
Tylko strefa ekonomiczna 
w Jasienicy spełniała wa-
runki – wyjaśnia Sonik. Fir-
mie Conteyor zależało, aby 
nowy zakład m.in. znajdował 
się do 20 km od Czechowic, 
był łatwy dostęp do mediów 

oraz dojazd dla pojazdów 
40-tonowych.

– Dobra cena, za jaką udało 
się w przetargu kupić dział-
kę w Strefie Ekonomicznej, 
a także dobre uzbrojenie tere-
nu, również miało znaczenie 
– dodaje. W nowej fabryce na 
dwie zmiany będzie pracować 
ok. 250 osób, firma jednak 
planuje dalszą rozbudowę 
zakładu, do ok. 14 tys. mkw. 
powierzchni. (uGJ)

strefa dla PrzeMysłu
Strefa obejmuje łącznie 71 ha, położonych 

w Międzyrzeczu Dolnym w gminie Jasieni-
ca, w sąsiedztwie dwóch kluczowych arterii 
komunikacyjnych: drogi ekspresowej S1 
Bielsko-Cieszyn oraz drogi krajowej nr 1 
Bielsko-Katowice. Na potrzeby inwestorów 
wydzielono 23 działki o różnej powierzchni. 
Teren został w pełni uzbrojony.

Na stworzenie Strefy Gmina Jasienica za-
kupiła 71 ha gruntów, a następnie na uzbroje-
nie pozyskała dofinansowanie z Regionalnego 
Programu Operacyjnego dla Województwa 
Śląskiego 2007-2013.

wyróżnienie za wsPieranie 
PrzedsiębiorCzoŚCi
Gmina Jasienica została Lau-
reatem Programu „Samo-
rząd, który wspiera MŚP”, 
a wójt Janusz Pierzyna – „Li-
derem, który wspiera MŚP”. 
Nagrody wójt odebrał pod-
czas uroczystej sesji Sejmi-
ku Województwa Śląskiego 
w Gmachu Sejmu Śląskiego 
w Katowicach.

Tymi nagrodami gminę Ja-
sienica i wójta Janusza Pierzy-
nę uhonorował V Europejski 
Kongres Małych i Średnich 
Przedsiębiorstw, jaki odbył 
się w poniedziałek 12 paź-
dziernika w Międzynarodo-
wym Centrum Kongresowym 

w Katowicach. Gmina Jasie-
nica otrzymała nagrodę za 
stworzenie małym i średnim 
przedsiębiorcom warunków 
korzystnych do prowadzenia 
działalności gospodarczej oraz 
szczególne zasługi we wspiera-
niu rozwoju sektora MŚP.

W ramach obrad Kongresu 
odbyła się uroczysta sesja Sej-
miku Śląskiego, w trakcie której 
zostały wręczone nagrody dla 
zwycięzców konkursu. W ca-
łym województwie śląskim tą 
zaszczytną nagrodą oprócz Ja-
sienicy została wyróżniona jesz-
cze tylko gmina Godów.

Tegorocznym tematem wio-
dącym kongresu była „Nauka 

– Biznes – Samorząd. Razem 
dla gospodarki”. Jak co roku 
wydarzeniu towarzyszyły 
Targi Usług i Produktów dla 
Małych i Średnich Przedsię-
biorstw „Biznes Expo” oraz 
właśnie program „Samorząd, 
który wspiera MŚP”, nagradza-
jący najlepsze jednostki samo-
rządu terytorialnego. Kongres, 
którego organizatorem jest 
Regionalna Izba Gospodar-
cza w Katowicach, a jednym 
ze współorganizatorów Uni-
wersytet Śląski, stanowi plat-
formę wymiany poglądów 
i doświadczeń, wpisaną już na 
stałe w tradycję europejskich 
wydarzeń gospodarczych.

Kongres Małych i Śred-
nich Przedsiębiorstw hono-
rowym patronatem objęła 

Komisja Europejska, a wyso-
kim patronatem – Parlament 
Europejski. Wydarzenie jest 

współfinansowane z budże-
tu samorządu Województwa 
Śląskiego. (uGJ)

wydzielenie nowyCh działeK
Na wniosek wójta gminy Jasienica Janusza Pierzyny Rada Gminy zade-
cydowała podczas wrześniowej sesji o rozpoczęciu procedury sprzedaży 
sześciu kolejnych działek. Wraz z tymi, które już wcześniej uzyskały 
zgodę Rady Gminy, na przetarg zostało wydzielonych w sumie 10 działek 
o łącznej powierzchni ponad 18 hektarów. Cena metra kwadratowego 
dwóch działek, ze względu na przebiegającą przez nie linię energe-
tyczną, wynosi 97 zł netto, pozostałych – 108 zł (plus 23-proc. podatek 
VAT). – Istnieje więc duża szansa, że w najbliższych miesiącach kolejne 
pieniądze ze sprzedaży inwestorom działek w Strefie Ekonomicznej 
zasilą budżet gminy Jasienica – wyjaśnia wójt Janusz Pierzyna.

Wójt gminy Jasienica Janusz Pierzyna odbiera nagrodę z rąk prezesa katowickiej Regionalnej Izby Gospodarczej 
Tadeusza Donocika i przewodniczącego Rady Krajowej Izby Gospodarczej Janusza Steinhoffa.
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Teren w pełni uzbrojony:

▶ kanalizacja deszczowa
▶ kanalizacja sanitarna
▶ sieć wodociągowa
▶ sieć dróg z chodnikami i oświe-

tleniem
▶ zbiorniki retencyjne oraz 

podziemny zbiornik przeciwpo-
żarowy

▶ w zasięgu sieci wszystkich 

operatorów telefonii komórkowej 
z dostępem do Internetu

Grunty mają przeznaczenie 
przemysłowe i są dogodnie 
położone:
5 km od Bielska-Białej u styku 

dwóch arterii
▶ drogi S1 Bielsko-Cieszyn oraz
▶ drogi krajowej nr 1 Bielsko- 

Katowice.

GMINA jAsIENICA

Trwają przygotowania do budowy hali fabrycznej.
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