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nowY wYCiąg CoS 
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W ciągu dwóch lat wokół 
Jeziora Goczałkowickiego 

ma powstać 40-kilometrowa 
trasa rowerowa. Do pomysłu 

starosty pszczyńskiego 
przyłącza się także Bielskie 
Starostwo Powiatowe oraz 

samorządy gmin, których 
tereny przylegają do 

„Śląskiego Morza”.
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Dobiegła końca reali-
zacja ważnej inwesty-
cji drogowej w Kozach 
Gajach. Kompleksowo 
przebudowany został 
newralgiczny odcinek 
przebiegającej tu dro-
gi krajowej. Samorząd 
gminy Kozy od kilku 
lat wskazywał na ko-
nieczność przeprowa-
dzenia prac przy „kra-
jówce” w tym rejonie.

Budynek ochronki w 
centrum Wilamowic 
zmienił się nie do po-
znania. Został gruntow-
nie zmodernizowany i 
wyposażony po to, aby 
zagwarantować odpo-
wiednie warunki do za-
jęć osobom powyżej 60. 
roku życia z terenu gmi-
ny Wilamowice. Dzięki 
temu seniorzy chętnie 
spędzają tu czas.

StRona
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AKTUALNOŚCI

KadRY

Jak można płacić za to, że ma 
się przyjaciela?
– mówił wójt gminy Jaworze 
R a d o s ł a w  o s t a ł k i e w i c z , 
wnioskując do Rady Gminy 
Jaworze, aby całkowicie znieść 
opłatę za posiadanie psa. 

„
Jednocześnie przegło-

sowano pozostawienie na 
dotychczasowym poziomie 
wszystkich stawek podat-
ków lokalnych.

Jak wyjaśnia wójt Ostał-
kiewicz, nie ma powodów 
do podwyższania stawek 
podatkowych – od kilku lat 
w warunkach niskiej inflacji 
mieszkańcy i firmy zarabia-
ją coraz więcej, dzięki cze-
mu również do kasy gminy 
wpływa więcej pieniędzy. 
Dlatego stawki podatków 
od nieruchomości, środków 
transportu, rolny, leśny, 
a także opłata miejscowa 
i targowa pozostaną na tym 
samym poziomie.

Radni przegłosowali 
również zniesienie opłaty za 
posiadanie psa. – Od dawna 
uważałem, że nie można po-
bierać tego podatku. Jak bo-
wiem można płacić za to, że 
ma się przyjaciela? – mówi 
wójt Ostałkiewicz. Dodaje, 
że wpływy z tej opłaty i tak 
nie są wielkie, na dodatek 
trudno ją ściągnąć od tych 

właścicieli czworonogów, 
którzy się od tego uchylają.

– Bardziej, niż na wpły-
wach z tego podatku, za-
leży nam, aby właściciele 
sprzątali po swoich pupi-
lach – wyjaśnia wójt. Jawo-
rze staje się coraz bardziej 
miejscowością rekreacyjną 
i wypoczynkową. Z roku na 
rok przybywa turystów, rów-
nież sami mieszkańcy coraz 
częściej korzystają z uroków 
uzdrowiskowych spacerując, 
czy uprawiając sporty na 
świeżym powietrzu.

Dlatego władze gminy 
chcą wyeliminować psie 
nieczystości z ulic i parków. 
W Jaworzu wkrótce pojawią 
się pojemniki na zwierzęce 
odchody, właściciele psów 
będą mieli do dyspozycji 
także jednorazowe woreczki. 
Wójt Ostałkiewicz zapowia-
da również przeprowadzenie 
kampanii edukacyjnej, aby 
uświadomić mieszkańcom 
i gościom, że nie wypada po-
zostawiać innym odchodów 
po swoich psach. (Łu)

KameRY StRzegą PoRządKu
nagRoda za debiut
RaDoSŁaW oStaŁKieWicZ,
wójt gminy Jaworze

otrzymał Złoty 
Laur Umiejętno-
ści i Kompeten-
cji  w kategorii 
„Udany debiut”, 
przyznany przez 
Regionalną Izbę 
G o s p o d a r c z ą 
w Katowicach. 
Kapituła nagro-
dy podkreśliła, 
że wójt Ostałkie-
wicz podejmował 
liczne inicjatywy 
społeczne, mające 
na celu integrację 
i wielopokoleniową solidarność, dzięki czemu zostały 
zorganizowane nowe formy aktywności dla starszego 
pokolenia. Nagrodę otrzymał również za systematyczne 
wspieranie lokalnych stowarzyszeń i organizacji spo-
łecznych, poprzez działania zwiększające przyznawanie 
dotacji. Także za zakończenie projektów edukacyjnych, 
których celem było wyrównanie szans dla uczniów 
i przedszkolaków na terenie wiejskim oraz zakończenie 
budowy kanalizacji sanitarnej, osiągając ponad 96 proc. 
ogółu potrzeb gminy. (R)

Kamery monitoringu w centrum Bestwiny przyczyniają się do utrzymania 
porządku na terenie gminy.

Pierwsze kamery gminnego 
monitoringu zostały zamon-
towane w centrum Bestwi-
ny. Oprócz stałych kamer 
w różnych miejscach gminy 
pojawiają się również prze-
nośne fotopułapki.

Jak wyjaśnia wójt gminy 
Bestwina Artur Beniowski, ka-
mery monitoringu mają przede 
wszystkim przyczynić się do 
utrzymania porządku. Doma-
gali się ich sami mieszkańcy, 
wskazując nawet miejsca, gdzie 
powinny zostać zamontowane. 
– Nie zależy nam na tym, aby 
karać mandatami, ale żeby wy-
eliminować niepożądane zacho-
wania. W takiej sytuacji, jak na 
razie, wystarcza zwykła rozmo-
wa – zapewnia wójt Beniowski.

Kamery ustawione są 
w miejscach znanych z podrzu-
cania śmieci. Pierwsze efekty 
już są: jedna z mieszkanek 
podrzucała śmieci do koszy 
w centrum Bestwiny. Rozmo-
wa i uświadomienie jej, że nic 
na tym nie zyskuje, bo prze-
cież płaci za śmieci odbierane 

spod jej domu, poskutkowały. 
– Wiele osób nie zdaje sobie 
sprawy z tego, że już opłaca 
wywóz śmieci – mówi wójt.

Innym, dużo bardziej dra-
stycznym przypadkiem, było 
podrzucanie zużytych materia-
łów budowlanych w ustronnych 
miejscach gminy. Dzięki usta-
wionym kamerom okazało się, 
że to przedsiębiorca z Kęt po-
zbywa się w ten sposób odpa-
dów, powstałych w jego firmie.

Zaletą systemu jest jego ela-
styczność, gdyż fotopułapki nie 
są ustawiane tylko w jednym 
miejscu. Najczęściej na jakiś 
okres czasu stawiane są w miej-
scach rekreacyjnych, zagajni-
kach, czy tam, gdzie przez lata 
ludzie wyrzucali śmieci. Zaka-
muflowane pozwalają na prze-
śledzenie i udokumentowanie 
utajonego podrzucania śmieci.

Stałe kamery monitoringu 
dodatkowo wzmacniają bez-
pieczeństwo mieszkańców. 
Toteż wójt Artur Beniowski 
planuje postawienie kamer 
w centrach pozostałych so-
łectw gminy. (Ł)
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za PSa bez oPłat ReKoRdowY wYCzYn ReKoRdu
Podczas uroczystej gali w warszawskim EXPO XXI zaprezentowano laureatów certyfikacji i zdobywców 

nagród w 18. edycji programu promującego etykę w biznesie „Przedsiębiorstwo Fair Play”. Po raz 

czwarty, i to osiągnięcie bezprecedensowe, zaszczytna nagroda główna trafiła do firmy Rekord Systemy 

Informatyczne z Bielska-Białej.

Już po raz szesnasty firma 
Rekord SI, producent oprogra-
mowania informatycznego, 
znalazła się w gronie przed-
siębiorstw uhonorowanych 
prestiżowym Certyfikatem 
Jakości Biznesu. Jej prezes 
Janusz Szymura odebrał rów-
nież w stolicy główną nagrodę 
– statuetkę „Przedsiębiorstwo 
Fair Play”, która do bielskiej 
firmy trafiła czwarty raz. Co 
także godne podkreślenia, 
spółka Rekord SI została w ten 
sposób wyróżniona jako jedy-
na z województwa śląskiego.

– Nie tylko w biznesie sta-
ramy się grać fair i zaznaczać 
swoją obecność. Angażujemy 
się bowiem również aktyw-
nie w działania społeczne, 
zwłaszcza z myślą o dzieciach 
i młodzieży. Ta nagroda, któ-
ra stanowi swego rodzaju re-
kordowy wyczyn, ma dla nas 
ogromne znaczenie. Niewąt-
pliwie będzie procentowała 
w przyszłości – mówi prezes 
Rekordu Janusz Szymura.

Program „Przedsiębiorstwo 
Fair Play” bazuje na rzetelnej, 
dwuetapowej weryfikacji firm. 

W pierwszym etapie przedsię-
biorstwa wypełniają ankietę 
dotyczącą swojej działalności. 
Firmy, które zdobędą wymaga-
ną regulaminem liczbę punk-
tów, przechodzą do drugiego 
etapu i odbywa się w nich 

audyt. Równocześnie prowa-
dzone jest badanie opinii loso-
wo wybranych kontrahentów. 
Wyniki audytu są umieszcza-
ne w raporcie i przekazywane 
ogólnopolskiej komisji. Na 
tej podstawie tworzona jest 

lista firm rekomendowanych 
do wyróżnienia, które ocenia 
specjalna kapituła, złożona 
z przedstawicieli instytucji oto-
czenia biznesu, nauki, mediów, 
władz samorządowych i środo-
wiska przedsiębiorców. (RaF)

Prezes Janusz Szymura odebrał podczas gali w Warszawie statuetkę „Przedsiębiorstwo Fair Play” dla firmy Rekord 
Si z Bielska-Białej.
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ZAprOsZeNIA

baL weSPRze PotRzebuJąCYCh

To już czwarty Karnawało-
wy Bal Charytatywny, który 
odbędzie się w czechowickim 
Dworku Eureka. I tym razem 
pozwoli w istotny sposób wes-
przeć osoby potrzebujące.

Trzy lata temu w Czechowi-
cach-Dziedzicach narodził się 
pomysł organizacji wyjątkowe-
go spotkania charytatywnego. 
Inicjatorem przedsięwzięcia 
był wówczas burmistrz Ma-
rian Błachut, prezes Stowa-
rzyszenia „Nowa Inicjatywa”, 
organizatora imprezy. Od tego 
czasu Karnawałowe Bale wpi-
sały się w coroczny kalendarz 
wydarzeń ważnych dla lokal-
nej społeczności.

Podczas kolejnych edy-
c j i  z b i e r a n o  p i e n i ą d z e 
na  Hospic jum Domowe 
w Czechowicach-Dziedzi-

cach, Towarzystwo im. Ojca 
Pio, a przed rokiem na rzecz 
czechowickiego Stowarzy-
szenia Rodziców i Osób Nie-
pełnosprawnych „Wsparcie”. 
– Dzięki zbiórkom i licytacjom 
cennych przedmiotów, odby-
wających się w trakcie naszych 
balów oraz koncertów chary-
tatywnych, zebraliśmy dotąd 
przeszło 125 tysięcy złotych. 
Środki te zostały w całości 
przekazane na potrzeby osób 
chorych, cierpiących, walczą-
cych z kalectwem, czy samot-
nością i ubóstwem. Słowem, 
trafiły do najbardziej potrze-
bujących mieszkańców naszej 
gminy – wyjaśnia burmistrz 
Marian Błachut.

Tegoroczny Karnawa-
łowy Bal  Charytatywny 
zaplanowano na sobotę 6 lu-
tego w Dworku Eureka, który 

współorganizuje to wydarze-
nie. Tam też nabyć można 
wejściówki na imprezę w cenie 
350 złotych.

Wpływy z licytacji, a czę-
ściowo również ze sprzedaży 
biletów, przeznaczone będą 
na cel charytatywny pomocy 
misyjnej w Demokratycznej 
Republice Konga, gdzie od po-
nad 30 lat aktywnie udziela się 
siostra salwatorianka Damiana 
Żoczek z Czechowic-Dziedzic. 
Bal rozpocznie się o godzinie 
19. Na jego uczestników czeka 
sporo atrakcji artystycznych, 
w tym występ uczestnika 
programu „Mam Talent” Łu-
kasz Świrka, znanego szerzej 
jako „Człowiek Flaga”, oraz 
koncert zespołu „Need For 
Strings”, łączącego muzykę 
rockową z dźwiękami instru-
mentów strunowych. (MaN)
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W trakcie naszych balów zebraliśmy już ponad 125 tys. zł dla najbardziej potrzebujących – wyjaśnia prezes 
stowarzyszenia i burmistrz czechowic-Dziedzic Marian Błachut.

SPeKtaKL Kot-a
Miejski Dom Kultury – Kino 
Świt w Czechowicach-Dzie-
dzicach zaprasza w niedzie-
lę 31 stycznia o godz. 16 do 
Karnawałowego Ogródka 
Teatralnego KOT 2016. 
Tym razem Czechowicki 
Teatr Muzyczny „Movi-
mento” zaprezentuje spek-
takl Fredericka Loewe „My 
Fair Lady”.

Akcja pełnego humoru mu-
sicalu rozgrywa się w Londy-
nie w XIX w. Językoznawca, 
prof. Higgins, zakłada się 
z przyjacielem, że przemieni 
uliczną kwiaciarkę w damę 
z wyższych sfer. Przypadko-
wym obiektem półrocznego 
eksperymentu staje się Eliza 
Doolittle. W głównych ro-
lach występują Anna Gabryś 
i Faustyna Mercik oraz Bartosz 

Surówka. Sztukę wyreżysero-
wała Barbara Bielaczyc, kie-
rownictwo muzyczne objął 
Aleksander Teliga. Za przygo-
towanie chóru odpowiada Ewa 
Stanclik, zaś za choreografię 
Wioleta Haszczyc. Na przed-
stawienie w sali widowiskowej 
wstęp jest wolny. 

W cyklu „Karnawałowy 
Ogródek Teatralny KOT 2016” 
w Czechowicach-Dziedzicach 
będzie można jeszcze obejrzeć 
w piątek 5 lutego „Rondo Wa-
riacje” B. Schaeffera w wyko-
naniu Teatru „Po Pracy” (o 
godz. 17 w sali widowiskowej 
MDK) oraz  koncert „Muzyka 
– nasza pasja” adeptów sztuki 
wokalnej Czechowickiego Te-
atru Muzycznego „Movimen-
to” oraz DSO w Bielsku-Białej 
(o godz. 18.30 w Pałacu Kotu-
lińskich). Z kolei w sobotę 6 

lutego KOT zaprasza na kon-
cert Andrysek Tango Quintette 
(o godz. 16.30 w sali widowi-
skowej MDK), a także na mo-
nodram Janusza Rudnickiego 
„3xTak/Rudnicki” w wyko-
naniu Wojciecha Kowalskie-
go (godz. 18., Piwnica Muz). 

W niedzielę 7 lutego o godz. 
16 w sali widowiskowej MDK 
rozpocznie się Galowy Kon-
cert Karnawałowy, na którym 
wystąpią Chór „Moniuszko”, 
Czechowicki Teatr Muzyczny 
„Movimento”, Barbara Biela-
czyc oraz Rafał Majzner. (R)

tuRandot z nowego JoRKu
Miejski Dom Kultury 

– Kino Świt w Czechowi-
cach-Dziedzicach zaprasza 
w sobotę 30 stycznia o godz. 
18.55 na transmisję z Me-
tropolitan Opery w Nowym 
Jorku „Turandota” Giaco-
mo Pucciniego.

Inscenizację „Turan-
dota” Giacomo Puccinie-
go, przygotowaną dla Met 
przez Franca Zeffirellego, 
okrzyknięto wizytówką no-
wojorskiej sceny. Sławny 
reżyser zaprojektował także 
prawdziwie baśniową sce-
nografię, która nieustannie 
zachwyca widownię.

War to  wiedzieć ,  że 
pracę nad operą kompozy-

torowi przerwała śmierć, 
dokończyli ją jego mu-
zyczni przyjaciele. Party-
tura Pucciniego obfituje 
w wielkie przeboje muzy-
ki operowej, m.in. słynną 
arię Kalafa „Nessun do-
rma”. Jednak największe 
wymagania dzieło stawia 
wykonawczyni roli tytuło-
wej, w tym wypadku Ninie 
Stemme, wykonującej z po-
wodzeniem wielkie partie 
dramatyczne na najwięk-
szych scenach świata.

Przedstawienie, trans-
mitowane w jakości HD 
i najwyższym standardzie 
audio, trwa około 2 godzin 
i 20 min. (R)

aKSamitnY ConRado
Gminny Ośrodek Kultu-

ry w Wilkowicach zaprasza 
w niedzielę 31 stycznia o godz. 

18 do sali Kina „Promyk” 
w Bystrej na koncert Conrado 
Yaneza. Wstęp jest wolny, ale 

należy wcześniej zarezerwo-
wać bilet.

Conrado Yanez wygrał 10. 
edycję „Must Be The Music. 
Tylko muzyka”. Uważa się 

go za posiadacza najbardziej 
aksamitnego głosu w Polsce, 
dzięki czemu został okrzyknię-
ty polskim Louisem Armstron-
giem. (R)
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PRzYbYwa PaCJentów
Zarówno w przychodniach, 
jak i na oddziałach bielskie-
go Szpitala Pediatrycznego 
w minionym roku leczy-
ło się więcej pacjentów. 
Przeprowadzona w 2015 r. 
modernizacja bloku ope-
racyjnego pozwoliła na 
zwiększenie liczba wyko-
nywanych zabiegów, a tym 
samym skrócenie czasu 
oczekiwania na operację.

W 2015 r. w szpitalnych 
poradniach przyjęto ponad 
37 tys. pacjentów – o ponad 
pół tysiąca więcej, niż rok 
wcześniej – a na oddziałach 
blisko 6,5 tys. (więcej o ponad 
200 dzieci). Najbardziej oble-
gany był Oddział Pediatrycz-
ny (2,6 tys. pacjentów), zaś 
wśród przychodni – Poradnia 
Chirurgiczna (12 640). Mniej 
w 2015 r. przyjęło za to ambu-
latorium Izby Przyjęć – ponad 
20 tys., a więc blisko 300 osób 
mniej niż rok wcześniej.

Pacjentów przyjęto więcej 
w dużej mierze dzięki moderni-
zacji bloku operacyjnego – nie 
tylko remontowi i przebudowie, 
ale i wyposażeniu w nowocze-
sny sprzęt. Po zakończonej 

w marcu ub.roku wartej 2,6 mln 
zł inwestycji można było pod-
nieść ilość planowych zabiegów 
do sześciu, siedmiu dziennie. – 
W efekcie skrócona została 
kolejka pacjentów oczeku-
jących na zabieg operacyjny 
z trzech miesięcy do około 
półtora miesiąca – mówi Ja-
cek Wiśniewski, ordynator 
Oddziału Chirurgii Dziecię-
cej Szpitala Pediatrycznego 
w Bielsku-Białej.

Ryszard Odrzywołek, 
dyrektor Szpitala Pedia-

trycznego w Bielsku-Białej, 
wyjaśnia, że trudno prze-
widywać, ilu pacjentów 
przyjmie w tym roku am-
bulatorium Izby Przyjęć. To 
dlatego, że znaczną grupę 
stanowią dzieci i młodzież, 
kontuzjowane w wyniku 
uprawiania sportu, czy za-
baw na świeżym powietrzu. 
– Natomiast w przypadku 
szpitalnych oddziałów możli-
wy będzie kolejny wzrost, bo 
przypominam, że w ubiegłym 
roku remontowaliśmy Od-

dział Niemowlęcy oraz koń-
czyliśmy modernizację bloku 
operacyjnego, co siłą rzeczy 
ograniczyło liczbę przyjętych 
pacjentów – mówi dyrektor 
Odrzywołek. Jego zdaniem 
także w poradniach może po-
jawić się nieco więcej dzieci 
i młodzieży, niż w roku 2015. 
Dyrektor zapowiada też, że 
szpital będzie się rozwijać 
z jednej strony podnosząc 
jakość świadczeń, z drugiej 
poprzez poszerzenie oferty 
o nowe usługi medyczne. (SP)

Nowoczesny blok operacyjny pozwolił na zwiększenie liczby zabiegów.

Fo
t. 

M
at

er
ia

ły
 Pr

as
ow

e s
zP

ita
la

 Pe
Di

at
ry

cz
ne

go
.

CzłowieK RoKu 2015  
Powiatu bieLSKiego

Redakcja miesięczni-
ka samorządowego „Mój 
Powiat” ogłasza pierwszą 
edycję konkursu „Czło-
wiek Roku Powiatu Biel-
skiego”.

– Szukamy ludzi, którzy 
osiągnęli jakiś sukces, a po-
stawą i dokonaniami pro-
mują swoją miejscowość, 
poświęcają swój prywatny 
czas innym, pomagają, aby 
miejsce, w którym żyjemy, 
było lepsze i ciekawsze – 
mówi redaktor Jarosław 
Jesionka z czasopisma 
„Mój Powiat”.

Jak wyjaśnia, zgłosze-
nia może dokonać każdy 
pełnoletni mieszkaniec 
powiatu bielskiego, tak-
że działające w gminach 
powiatu stowarzyszenia, 
kluby itp. Należy podać 
krótkie uzasadnienie, 
dlaczego wskazana oso-
ba zasługuje na miano 
Człowieka Roku Powiatu 
Bielskiego. – Nie ma ogra-
niczenia przy typowaniu 
kandydata do Człowieka 
Roku, może to być oso-
ba świecka, duchowna, 

sportowiec, nauczyciel, 
działacz kultury, samorzą-
dowiec, lekarz, pasjonat 
swojej Małej Ojczyzny. 
Po prostu każdy, kto na co 
dzień robi więcej, niż wy-
nika to z jego  obowiązków 
– mówi red. Jesionka.

Zgłoszenia będą przyj-
mowane do 30 kwietnia 
2016 r. na adres mailowy: 
redakcja@powiat.bielsko.
pl, lub listownie na adres: 
Bielskie Starostwo Powia-
towe, 43-300 Bielsko-Biała, 
ul. Piastowska 40 pok. 308.

Laureat konkursu wy-
brany zostanie przez jury, 
złożone z redakcji „Mo-
jego Powiatu”, a także 
przedstawicieli Zarządu 
Powiatu i Komisji Pro-
mocji, Sportu i Turystyki 
Rady Powiatu Bielskiego. 
Nazwisko zwycięzcy zo-
stanie opublikowane w ma-
jowym numerze „Mojego 
Powiatu”, a nagroda będzie 
wręczona w trakcie Dnia 
Powiatu Bielskiego, jaki 
w tym roku zostanie zor-
ganizowany we wrześniu 
w Jaworzu. (R)

nagRodY za zdJęCia
Blisko 200 prac fotograficznych wpłynęło na drugą edycję Powiatowego 

Konkursu Fotograficznego „Powiat bielski w obiektywie”.

Spośród tych zgodnych z konkursowym 
regulaminem jury dokonało niełatwego wy-
boru. Nie przyznano pierwszego miejsca, za 
to dwa drugie zajęli Katarzyna Majdak i Mi-
rosław Frączek. Kolejne przypadło Alek-
sandrze Ciupak. Wyróżnienie Książnicy 
Beskidzkiej otrzymała fotografia zgłoszo-
na przez Beatę Twardowską, a firmy Brugi 
praca autorstwa Dominiki Borgieł. Ponadto, 
redakcja miesięcznika „Mój Powiat” uho-
norowała wyjątkowe zdjęcie Grzegorza 

Pastwy, przedstawiające zaciętą rywaliza-
cję w kolarstwie szosowym osób niepełno-
sprawnych.

W minionej odsłonie konkursu „Powiat 
bielski w obiektywie” pasjonaci fotografii 
nadsyłali zdjęcia, oddające uroki powiatu 
w dwóch kategoriach – sport i rekreacja 
oraz dziedzictwo kulturowe ze szczególnym 
uwzględnieniem obiektów zabytkowych. Pa-
tronat nad przedsięwzięciem objął starosta 
bielski Andrzej Płonka. (ReD)

Nagrodzone prace aleksandry ciupak, Katarzyny Majdak oraz Mirosława Frączka.
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bezPłatne PoRadY PRawne
Dużym zainteresowaniem 
cieszą się punkty bezpłat-
nych porad prawnych, jakie 
od początku roku działają na 
terenie powiatu bielskiego. 
Takich porad udzielają też 
niektóre biura bielskich par-
lamentarzystów.

Jak wyjaśnia starosta biel-
ski Andrzej Płonka, dzięki 
współpracy z gminami po-
wiatu bielskiego udało się 
tak zorganizować bezpłatną 
pomoc prawną, aby miesz-
kańcy mieli do niej jak najła-
twiejszy dostęp. Toteż oprócz 
siedziby Bielskiego Starostwa 
Powiatowego w wyznaczone 
dni prawnicy przyjmują inte-
resantów w centrum każdej 
gminy powiatu bielskiego. 
Tak jest m.in. w Porąbce, 
gdzie w poniedziałki w Urzę-
dzie Gminy przyjmuje ad-
wokat Mateusz Stanisławek. 
Jak się okazuje, najczęściej 
petenci pytają o sprawy spad-

kowe, konsumenckie, czy ad-
ministracyjne.

Porady prawne cieszą się 
dużym zainteresowaniem. 
Trzeba jednak zdawać sobie 
sprawę, że nie każdy może 
z nich korzystać. Ograniczone 
są one bowiem do osób poni-

żej 26. roku życia lub powyżej 
65., członków rodzin wielo-
dzietnych, także korzystają-
cych z pomocy społecznej, 
weteranów i kombatantów. 
Z bezpłatnych porad mogą 
skorzystać również ci miesz-
kańcy, którzy dotknięci zostali 

klęską żywiołową czy kata-
strofą.

Przyjęcia mieszkańców 
w punktach pomocy prawnej 
dostosowane zostały do moż-
liwości prawników, toteż ze 
szczegółowym harmonogramem 
przyjęć należy zapoznać się na 
stronach gminy oraz Starostwa 
Powiatowego. Z bezpłatnych 
porad można skorzystać również 
w biurach niektórych parlamen-
tarzystów, np. posłów Jacka Fal-
fusa i Stanisława Pięty.

W obu przypadkach przyję-
cia prawników, udzielających 
bezpłatnych porad, mają już 
kilkunastoletnią tradycję, obaj 
posłowie podkreślają też, że 
nie stawiają ograniczeń co do 
tego, kto może z nich korzy-
stać. Jak wyjaśnia Przemysław 
Drabek, asystent posła Falfusa, 
wystarczy umówić się w biu-
rze poselskim na spotkanie 
z prawnikiem. Podobna zasa-
da obowiązuje w biurze posła 
Pięty. (R)
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W Porąbce porady prawne udzielane są w urzędzie Gminy.

RoweRem 
wzdłuż bRzegu

W ciągu dwóch lat wokół Jeziora Goczałkowickiego ma powstać 40-kilometrowa trasa rowerowa.  

Do pomysłu starosty pszczyńskiego przyłącza się także Bielskie Starostwo Powiatowe oraz samorządy 

gmin, których tereny przylegają do „Śląskiego Morza”.

Inicjatorem porozumie-
nia ,  obejmującego oko -
l i c z n e  s a m o r z ą d y  o r a z 
Górnośląskie Przedsiębior-
stwo Wodociągów, które 
administruje akwenem, jest 
starosta pszczyński Paweł 
Sadza. – To bardzo dobry 
pomysł. Stworzenie trasy 
i infrastruktury rowerowej 
i turystycznej w tej części 
naszego regionu pozwoli nie 
tylko oddać do dyspozycji 
mieszkańców kolejny świet-
ny teren rekreacyjny, ale jed-
nocześnie ochronić go przed 
dewastacją – uważa starosta 
bielski Andrzej Płonka.

Dziś teren wokół najwięk-
szego akwenu województwa 
śląskiego w większości jest 
trudno dostępny. O zaintere-
sowaniu jednak świadczy tama 
na Wiśle, udostępniona 10 lat 
temu dla wszystkich chętnych, 
która od razu stała się popular-
nym miejscem biegów, jazdy 
na rolkach, rowerach i space-
rów całych rodzin. Po stronie 

gminy Czechowice-Dziedzice 
tama dotyka lasu, w którym 
również często można spotkać 
mieszkańców całego regionu, 
zażywających rekreacji.

Według wyliczeń trasa 
ma kosztować ok. 10 mln zł. 
Pieniądze mogą pochodzić 
z funduszy unijnych, m.in. 

Euroregionu Beskidy i pro-
gramu Interreg V-A Republika 
Czeska-Polska, który finansu-
je współpracę transgraniczną, 
w tym inicjatywy służące roz-
wojowi turystyki w rejonie 
przygranicznym. Trasa wokół 
jeziora zostanie tak wytyczo-
na, aby w sposób bezpieczny 

dla środowiska, przede wszyst-
kim siedlisk ptaków oraz  
urządzeń technicznych zbior-
nika, mogły z niej korzystać 
tysiące rowerzystów. Liczyć 
będzie ok. 40 km, powstaną tu 
miejsca wypoczynkowe, punk-
ty widokowe i wypożyczalnie 
rowerów. (Ł)

aPLiKaCJa PomoCY
„Pomoc w górach” 

to bezpłatna aplikacja 
na smartfony, która uła-
twia ratownikom GOPR 
odszukan ie  w  Besk i -
dach zaginionego tury-
sty – posiadacza telefonu 
z tym programem.

Aplikację uruchomiła 
Grupa Beskidzka GOPR. 
Pozwala ona na szybkie 
zlokalizowanie zaginione-
go turysty i zwiększa szan-
se na uratowanie mu życia. 
Taki był zamiar twórcy 
aplikacji – maksymalnie 
skrócić czas ustalenia loka-
lizacji posiadacza telefonu 
z tym programem. Według 
danych GOPR średni czas 
dotarcia do zaginionego 
wynosił do tej pory 2 godz. 
i kwadrans, a to zdaniem 
ratowników zbyt długo.

Użytkownik smartfo-
na – co istotne zarówno 
z systemem Android, jak 
i iOS – wychodząc w góry 
może uruchomić aplikację, 
rejestrując się na serwerze 
GOPR. W razie wypadku 
wystarczy, że kliknie we 
właściwe miejsce, a SMS 
z koordynatami od razu 
trafia do ratownika dyżur-

nego, który natychmiast 
rozpoczyna akcję. GOPR 
radzi, aby też samemu 
pomyśleć o swoim bez-
pieczeństwie, wpisując za 
pomocą aplikacji swoje 
wyjście, planowaną trasę 
i przewidywany czas po-
wrotu. W razie nieujaw-
nionego zaginięcia, ułatwi 
to ratownikom znalezienie 
położenia turysty, który 
np. uległ wypadkowi i nie 
jest w stanie przekazać sy-
gnału.

D a r m o w a  a p l i k a -
cja powstała jako efekt 
współpracy beskidzkiego 
GOPR z polską firmą in-
formatyczną Transition 
Technologies. Firma zaj-
muje się m.in. tworzeniem 
systemów IT dla energety-
ki, przemysłu i medycyny. 
Wcześniej TT wspomaga-
ła GOPR, przekazując mu 
sprzęt do ratowania tury-
stów.

To już druga aplikacja, 
przeznaczona do pomocy 
przy ratowaniu zaginio-
nych turystów w polskich 
górach. Poprzednia – „Ra-
tunek” – działała jedynie 
w systemie Android. (ReD)

SzKołY będą  
w JednYm mieJSCu

Od nowego roku szkol-
nego obie techniczne szkoły 
w Czechowicach-Dziedzi-
cach będą uczyły w jednym 
miejscu – w kompleksie 
szkolnym przy ul. Trau-
gutta.

Taką decyzję podjęła 
Rada Powiatu Bielskie-
go większością głosów 
w czwartek 21 stycznia na 
nadzwyczajnej sesji. Prze-
ciwko takiemu rozwiązaniu 
protestowali uczniowie 
i ich rodzice oraz nauczy-
ciele Zespołu Szkół „Sile-
sia”. To bowiem ta szkoła 
opuści zajmowany obecnie 
budynek i przeniesie się do 
kompleksu przy Traugutta, 
w którym mieści się Ze-
spół Szkół Technicznych 
i Licealnych, czyli tzw. 
resortówka. Tym samym 
od września obie szkoły – 
po niezbędnych remontach 
w budynku – będą funk-
cjonować pod jednym ad-
resem.

Z dużą ulgą za to decyzję 
radnych powiatowych przy-
jęli dzieci i rodzice dzieci 
niepełnosprawnych z Ze-
społu Szkół Specjalnych nr 
4. Budynek „Silesii” nie bę-
dzie bowiem stał pusty – we 
wrześniu po wakacyjnym 

remoncie i adaptacji zaczną 
tutaj naukę uczniowie szko-
ły specjalnej. W tej chwili 
zajmuje ona stary obiekt, 
całkowicie nieprzystoso-
wany do poruszania się po 
nim przez dzieci niepeł-
nosprawne. Już wcześniej 
apelowali oni do środowi-
ska „Silesii”, aby nie utrud-
niało przeniesienia, bo dla 
szkoły specjalnej to jedyne 
szybkie rozwiązanie ich pro-
blemów lokalowych.

Jak wyjaśnia starosta 
bielski Andrzej Płonka, 
to właśnie trudna sytuacja 
szkoły specjalnej przede 
wszystkim stała za decy-
zją umieszczenia obu szkół 
technicznych w jednym 
miejscu. Początkowo pla-
nowano wybudować nowy 
obiekt dla szkoły specjalnej, 
ale zrezygnowano z tego 
pomysłu. – Nie stać nas na 
budowę nowej szkoły, tym 
bardziej, że w kompleksie 
oświatowym przy Traugut-
ta jest wystarczająco dużo 
miejsca dla obu szkół tech-
nicznych. Co najważniejsze, 
to rozwiązanie umożliwi 
uczniom niepełnosprawnym 
naukę w odpowiednich wa-
runkach już za kilka miesię-
cy – wyjaśnia starosta. (R)

od 10 lat zapora Jeziora Goczałkowickiego jest popularnym miejscem rekreacji.
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wydArZeNIA

Ku CzCi PowStańCów
W 153. rocznicę wybu-

chu Powstania Stycznio-
wego mieszkańcy Porąbki 
i regionu uczcili pamięć 
powstańców. Wydarzenie 
to zbiegło się z inną ważną 
rocznicą – urodzin Romu-
alda Traugutta, co zostało 
przyjęte specjalną uchwa-
łą Sejmu Rzeczypospoli-
tej Polskiej.

Już od czterech lat w Po-
rąbce organizowane są uro-
czystości upamiętniające 
powstańców styczniowych, 
które na stałe wpisały się 
do obchodów patriotycz-
nych w regionie. Inicjatorem 
przedsięwzięcia jest poseł 
Prawa i Sprawiedliwości 
Jacek Falfus. Zwrócił on 
uwagę, że na frontowej 
ścianie kaplicy św. Urbana 
w centrum Porąbki znajduje 
się tablica upamiętniająca 
bohaterów Powstania Stycz-
niowego, umieszczona jesz-
cze przed I wojną światową 
z okazji 50-lecia jego wybu-
chu. – Warto odwoływać się 
do tej tradycji upamiętniania 
polskiego zrywu. Wpraw-

dzie samo powstanie, po 
trwających niemal dwa lata 
powstańczych potyczkach, 
zakończyło się przegraną, 
to jednak idee powstania 
i bohaterska determinacja 
jego uczestników w dąże-
niu do odrodzenia Wolnej 
i Suwerennej Polski wywarły 
ogromny wpływ na kolejne 
pokolenia Polaków, które 
doprowadziły do odzyskania 
niepodległości w 1918 r. – 
wyjaśnia poseł Jacek Falfus.

Przed kaplicą w niedzie-
lę 17 stycznia zgromadzili 
się porąbczanie, członko-

wie Stowarzyszenia PTG 
Sokół, władze gminy oraz 
wiele delegacji z Bielska-
-Białej i powiatu bielskie-
go. Jak zawsze nie zabrakło 
reprezentacji Wojska Pol-
skiego. Po modlitwie de-
legacje złożyły kwiaty, 
zapalono również znicze. 
Wcześniej w tutejszym ko-
ściele odprawiona została 
msza święta w intencji 
ojczyzny. Nie tylko sama 
uroczystość służy upamięt-
nieniu Powstania Stycznio-
wego, w ubiegłych latach 
z inicjatywy posła Jacka 

Falfusa zostały zorganizo-
wane konkursy plastyczne 
dla dzieci oraz wykłady 
prof. Wojciecha Roszkow-
skiego, wybitnego znawcy 
polskiej historii.

W tym roku, 16 stycz-
nia, przypada również 190. 
rocznica urodzin Romual-
da Traugutta. Z tej okazji, 
z inicjatywy posłów PiS, 
Sejm jednogłośnie przyjął 
uchwałę upamiętniającą 
tego przywódcę Powstania 
Styczniowego, treść uchwa-
ły została odczytana w trak-
cie uroczystości. (M)

wSPaRCie dLa RodaKów
Krótsze i mniej skomplikowane 

procedury w osiedlaniu się w kraju 
przewiduje dla Polaków mieszkają-
cych za wschodnią granicą Polski 
projekt nowelizacji ustawy, którą 
wkrótce będzie głosował Sejm. – 
Ustawa ułatwi udzielanie pomocy 
przede wszystkim tym rodakom zza 
granicy, którzy znaleźli się w sytu-
acji zagrożenia życia i zdrowia – 
przekonuje poseł Jacek Falfus.

Jak wyjaśnia poseł Falfus, biorący 
udział w pracach Sejmowej Komisji 
Łączności z Polakami za Granicą, 
obowiązująca od kilku lat Ustawa 
o Karcie Polaka, autorstwa PiS, nie 
pozwala na udzielanie satysfakcjo-
nującej pomocy tym potomkom 
polskich rodzin, którzy mieszkają 
w europejskiej części byłego Związ-
ku Radzieckiego, przede wszystkim 
na Ukrainie i Białorusi. Od 2008 r. 
ok. 170 tys. osób złożyło wniosek 
o przyznanie Karty Polaka, zainte-
resowanie zdecydowanie wzrosło 
w ostatnich kilkunastu miesiącach, 
po wybuchu konfliktu rosyjsko-
-ukraińskiego. Okazało się wtedy, 
że prawo, regulujące wsparcie dla 
osób z Kartą Polaka, nie pozwala 
na udzielenie systemowej pomocy, 
np. przez samorządy czy państwowe 
służby socjalne.

– Nasza propozycja nowelizacji 
ustawy pozwala samorządom na 
udzielenie takim rodzinom szerszej 
pomocy, ułatwia osiedlanie się i sto-
sunkowo szybkie uzyskanie pełnego 
obywatelstwa polskiego – mówi po-
seł Prawa i Sprawiedliwości.

Po ustaleniach Komisji projekt 
został przesłany już do drugiego 
czytania. Ma on w swoim głów-
nym zamierzeniu ułatwić proce-
dury posiadaczom Karty Polaka, 
chcącym osiedlić się w Polsce. Do 
tej pory regulowała to w pewnym 
stopniu ustawa repatriacyjna, lecz 
dotyczyła ona wyłącznie Polaków 
zamieszkujących państwa dawne-
go Związku Radzieckiego po stro-
nie azjatyckiej.

Nowe rozwiązania ustawowe 
mają osobom, wracającym do kra-
ju z Ukrainy czy Białorusi, ułatwić 
procedury ubiegania się o Kartę Po-
laka za pośrednictwem wojewody. 
Sam proces adaptacji w naszym 
kraju również ulegnie zmianie. – 
Już po upływie roku i uzyskaniu 
Karty Polaka w Polsce możliwe 
będzie uzyskanie obywatelstwa 
polskiego i zagwarantowana zosta-
nie pomoc w ramach tzw. pakietu 
adaptacyjnego – tłumaczy poseł 
Falfus. (M)
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KULTUrA

beStwina ChaRYtatYwnie
Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Bestwinie zaprasza w niedzielę 31 stycznia 

o godz. 16.30 do sali OSP Bestwinka na Noworoczny Koncert Charytatywny.

Pieniądze będą zbierane 
na pomoc w leczeniu chorego 
Adasia z Bestwinki, sześcio-
latka, cierpiącego na dziecięce 
porażenie mózgowe. W czasie 
koncertu wystąpi Chór „Allegro” 
oraz Regionalny Zespół Pieśni 
i Tańca „Bestwina”. Zostanie 
także odegrane przestawienie 
„W poszukiwaniu Kopciuszka”, 

przygotowane przez Stowarzy-
szenie „Z Sercem na Dłoni” 
z Kaniowa.

Nie jest to jedyny kon-
cert, jaki w gminie Bestwina 
w ostatnim czasie został zor-
ganizowany na rzecz pomocy 
chorym dzieciom. W niedzielę 
17 stycznia w Bestwinie w sali 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 

odbył się koncert charytatywny 
„Anioły są wśród nas”, na który 
składały się m.in. pokaz tańców, 
przedstawienie jasełek, koncert 
czterech połączonych chórów – 
Cantata, Andante, Vivace i Alle-
gro, a także kiermasz i licytacja. 
Pieniądze były zbierane na rzecz 
Mateusza. Łącznie zebrano po-
nad 27,5 tys. zł. (R)

domowe meLodie

Bielskie Centrum Kultury zaprasza 20 lutego 
o godz. 19 na koncert zespołu Domowe Melodie.

Zespół tworzy trójka muzycznych zapaleńców, 
którzy szturmem zdobyli serca słuchaczy. Autorka 
muzyki i tekstów Justyna „Jucho” Chowaniak 
razem ze Staszkiem Czyżewskim  i Kubą Dy-
kiertem stanowią swoistą wybuchową mieszankę 
charyzmy, poczucia humoru  i dziecięcej wręcz 
wrażliwości. Sami jedynie skromnie podkreślają, 
że pragną grać i śpiewać, co im na sercu leży. 
Mają swój własny sposób na muzykę. Przemie-
nili mieszkanie w studio nagraniowe i bez wspar-
cia wytwórni oraz jakichkolwiek promotorów 
w czerwcu 2012 r. wydali debiutancki album. Pio-
senka „Grażka” zadebiutowała na drugim miejscu 
Listy Przebojów Trójki, tydzień później plasując 
się na pierwszym miejscu. Przed dwoma laty wy-
dali swój drugi album, tym razem dwupłytowy.

Do dzisiaj – mimo uznania i wielu propozy-
cji – zespół konsekwentnie odmawia współpracy 
z wielkimi wytwórniami i na własną rękę wydaje 
ręcznie przygotowywane płyty, które można zdo-
być jedynie poprzez ich oficjalną stronę. Bilety na 
koncerty muzyków wyprzedają się błyskawicznie, 
byli gośćmi Openera przez trzy kolejne edycje, 
dając koncerty, które odbiły się szerokim echem 
w świecie muzycznym. Występowali również na 
Islandii i w Portugalii. (R)

KoLeJ w miniatuRze

Beskidzka Grupa Modelarska oraz Dom Kul-
tury w Kozach zapraszają do Pałacu Czeczów 
na spotkanie połączone z pokazem modułowej 
makiety kolejowej, budowanej w skali HO-1:87. 
Samą wystawę makiet kolejowych można oglądać 
od godz. 10 do 18, zaś o godz. 16 zaplanowane 
jest spotkanie tematyczne. (R)
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Podczas koncertu dla Mateusza zebrano ponad 27,5 tys. zł.

więCeJ PieniędzY na zabYtKi
Budżet kultury będzie bardziej uwzględniał 
potrzebę lokalnych społeczności ochrony 
swojego historycznego dziedzictwa. – Za-
chęcam samorządy z naszego regionu do 
zainteresowania się funduszem przeznaczo-
nym na ochronę zabytków – mówi Grzegorz 
Puda z Sejmowej Komisji Kultury.

Jak wyjaśnia poseł PiS Grzegorz Puda, 
komisja kultury wsparła starania Minister-
stwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
o zwiększenie kwoty – do ponad 89 mln 
zł – przeznaczonej na ochronę zabytków. 
– Ta część narodowego dziedzictwa pilnie 
potrzebuje finansowego wsparcia – mówi 
poseł Puda. Dodaje, że dotyczy to zwłasz-
cza obiektów starych o dużej wartości hi-
storycznej i mających duże znaczenie dla 
lokalnych społeczności. W wielu małych 
gminach i sołectwach są np. kilkusetletnie 
kościoły, których wartości artystycznej nie 
da się porównać z najbardziej znaczącymi 
zabytkami swojej epoki. Ale przez cały 
okres swojego istnienia odgrywały wiel-
ką rolę w integracji mieszkańców. Służy-
ły nie tylko celom religijnym, ale także 
krzewiły patriotyzm, odbywała się w nich 
nauka szkolna, czy uczyły gospodarowa-
nia. – Mają więc dużą wartość historyczną 
i dlatego trzeba zadbać o to, aby ich stan 
techniczny nie ulegał dalszej degradacji, 
co, niestety, często ma teraz miejsce – do-
daje poseł.

Zdaniem posła Pudy, szczególnie trudna 
pod tym względem jest właśnie sytuacja ko-
ściołów. Mimo ich okazałego wieku i tego, 
że cały czas służą miejscowej społeczno-
ści, samorządy mają bardzo ograniczone 
możliwości udzielenia im potrzebnego 
wsparcia finansowego. To samo dotyczy 
także budowli historycznych znajdujących 
się w rękach prywatnych, czy należących 
do stowarzyszeń lub organizacji pozarzą-
dowych.

Także na Ziemi Bielskiej remontowa-
nie starych obiektów, przede wszystkim 

sakralnych, często z braku odpowiednich 
funduszy musi być przeprowadzane metodą 
gospodarczą. W takich sytuacjach parafie 
przede wszystkim koncentrują się na tym, 
aby nie dopuścić do dalszego pogarszania 
się stanu technicznego budynku, nie zaś na 
kompleksowym remoncie konserwatorskim.

Poseł Puda zaznacza, że program ochro-
ny zabytków nie jest nowy, teraz jednak zo-
staną na niego przeznaczone zdecydowanie 
większe fundusze niż dotąd. – Dzięki temu 
będzie można zadbać o najbardziej wyma-
gające remontu zabytki i w najbliższych 
latach doprowadzić je do odpowiedniego 
stanu technicznego. Dlatego już teraz za-
chęcam do zainteresowania się programem 
i składania wniosków – dodaje poseł PiS.

Zapowiada spotkania z władzami gmin 
Ziemi Bielskiej, wyjaśniając, że właśnie 
wójtowie i burmistrzowie mają najlepsze 
rozeznanie w potrzebach obiektów zabyt-
kowych i historycznych na swoim terenie. 
Złożony wniosek oceni komisja ekspertów, 
która weźmie pod uwagę wiele czynników, 
m.in. efekt, jaki zostanie osiągnięty po prze-
kazaniu pieniędzy. – Dotacja ministerial-
na może zostać przeznaczona nie tylko na 
kompleksowy remont obiektu, ale również 
na jego część. Często się bowiem zdarza, 
że prawdziwą bolączką jest choćby prze-
ciekający dach, którego fachowa naprawa 
pozwoli ocalić budynek przed dalszą de-
gradacją – mówi poseł Puda.

z PRaC PoSeLSKiCh
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KonCeRtY  
świąteCznYCh LauReatów

Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy zaprasza 
w niedzielę 31 stycznia o godz. 15 do sali wido-
wiskowej GOK w Rudzicy na koncert laureatów 
XIII Przeglądu Jasełek i Obrzędów Kolędniczych 
oraz Konkursu Kolęd i Pastorałek.

Będzie to podsumowanie dwóch konkursów. 
14 stycznia odbył się XIII Przegląd Jasełek i Ob-
rzędów Kolędniczych, na którym pojawiło się 16 
zespołów z terenu gminy Jasienica oraz z Bielska-
-Białej i Cieszyna. W swoich kategoriach pierwsze 
miejsce zdobyli uczniowie z Zespołu Szkolno-
-Przedszkolnego w Międzyrzeczu Górnym oraz 
Zespół Teatralny z Gimnazjum w Rudzicy.

Z kolei 21 stycznia odbył się XIII Konkurs 
Kolęd i Pastorałek, który zgromadził 34 wyko-
nawców. Ten przegląd zwyciężyły z kolei Ze-
spół Wokalny z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Grodźcu, Zespół Muzyczny z Zespołu Szkol-
no-Przedszkolnego w Iłownicy oraz Karolina 
Kobielusz z Lalik.

Oba konkursy zorganizował Gminny Ośrodek 
Kultury w Jasienicy pod patronatem wójta gminy 
Janusza Pierzyny. (R)

KonKuRS 
PoezJi  
„o PaLmę”

Gminna Biblioteka 
Publ iczna w Bestwi -
nie zaprasza do udziału 
w XIV Ogólnopolskim 
Konkursie Poezji Reli-
gijnej „O Palmę”.

Poezje – do trzech 
wierszy wcześniej nie-
publikowanych – należy 
nadesłać do 7 lutego na 
adres bestwińskiej bi-
blioteki. Oceny wierszy 
dokona jury w składzie: 
Aliny Świeży-Sobel, re-
daktor „Gościa Niedziel-
nego”, Alina Macher, 
redaktor naczelna „Mo-
jego Powiatu”, Juliusz 
Wątroba, poeta i satyryk, 
oraz ks. Jacek M. Pędzi-
wiatr, dyrektor Beskidz-
kiego Radia Katolickiego 
„Anioł Beskidów”.

Uroczyste zakończenie 
konkursu wraz z wręcze-
niem nagród i wyróżnień 
nastąpi 29 marca w czy-
telni Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Bestwinie. 
Konkurs organizowany 
jest pod patronatem hono-
rowym starosty bielskiego 
Andrzeja Płonki oraz wójta 
gminy Bestwina Artura Be-
niowskiego. (R)
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Dlaczego warto 
zainwestować 
w Jasienickiej 

Niskoemisyjnej 
Strefie Ekonomicznej?

▶ strefa położona jest 
w województwie śląskim przy trasie 
Katowice-Cieszyn, 7 km od miasta 
Bielsko-Biała, gdzie zamieszkuje 
174 tys. osób. Na terenie powiatu 
bielskiego mieszka kolejne ok. 
161 tys. osób. Gminę Jasienica 
zamieszkuje 23 tys. mieszkańców.

▶ dla inwestorów przeznaczono 
teren o łącznej powierzchni 70 
ha, zlokalizowany w znacznej 
odległości od zabudowy 
mieszkaniowej

▶ na tym terenie istnieje rozwinięta 
sieć drogowa

▶ przedsiębiorcy mają na miejscu 
możliwość korzystania z sieci 

gazowej, kanalizacji sanitarnej, 
z sieci energetycznej o dużej mocy

▶ teren został uzbrojony również 
w kanalizację deszczową, sieć 
wodociągową, zbudowane 
zostały drogi wraz z chodnikami 
i oświetleniem

▶ strefa znajduje się w zasięgu sieci 
wszystkich operatorów telefonii 
komórkowej z dostępem do 
Internetu

▶ dla inwestorów została 
zorganizowana pomoc w nabyciu 
terenu oraz przygotowaniu 
dokumentacji lokalizacyjnej

▶ przyjazny samorząd dla 
przedsiębiorców

gMINA JAsIeNICA

złotY LauR za StRefę
Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji 2015 odebrał w sobotę 16 stycznia wójt gminy Jasienica Janusz Pierzyna podczas 

uroczystej gali w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu.

Wójt nagrodę Regio-
nalnej Izby Gospodarczej 
w Katowicach otrzymał 
w kategorii „Samorząd 
terytorialny, zawodowy 
i gospodarczy”. Kapituła 
uhonorowała go przede 
wszystkim za inicjację 
budowy Jasienickiej Ni-
skoemisyjnej Strefy Eko-
nomicznej,  uroczyście 
otwartej w czerwcu 2015 r. 
W najbliższych miesiącach 
zostanie tu ukończona bu-
dowa pierwszej fabryki, 
w której pracę znajdzie ok. 
300 osób. W uzasadnieniu 
kapituła doceniła również 
wkład wójta Janusza Pie-

rzyny w rozwój przedsię-
biorczości na obszarach 
wiejskich oraz za nawiązy-
wanie porozumienia z sa-
morządem gospodarczym 
i biznesem. Oprócz złotego 
liścia lauru oraz dyplomu, 
wójt otrzymał również kosz 
kwiatów oraz wiele gratula-
cji i życzeń od najbliższych, 
pracowników i radnych, 
którzy wzięli udział w uro-
czystej gali.

Laury Umiejętności 
i Kompetencji Regionalna 
Izba Gospodarcza w Kato-
wicach przyznaje od 1992 r. 
W tym roku Laur Diamen-
towy – najwyższy – został 

przyznany byłej premier 
i ambasador przy Watykanie 
Hannie Suchockiej, Krysz-
tałowy z Diamentem – ks. 
prof. Michałowi Hellerowi, 
zaś Orzeł Piastów Śląskich 
– Januszowi Steinhoffowi, 
przewodniczącemu Rady 
Krajowej Izby Gospodar-
czej, wicepremierowi i mini-
strowi gospodarki w rządzie 
Jerzego Buzka, który rów-
nież był obecny na Gali 
i wręczał nagrody.

Złoty Laur Umiejętności 
i Kompetencji to kolejne 
wyróżnienie dla wójta Jasie-
nicy, jakie otrzymał w ostat-
nim okresie za wsparcie 

dla przedsiębiorczości. 11 
listopada ub.roku został 
udekorowany Złotym Krzy-
żem Zasługi. Odznaczenie 
zostało przyznane przez 
Prezydenta RP na wniosek 
Śląskiego Związku Gmin 
i Powiatów oraz Wojewody 
Śląskiego za wielopłasz-
czyznowe działanie samo-
rządowe, ponad 20 lat pracy 
samorządowej, starania na 
rzecz rozwoju kraju, m.in. 
właśnie za stworzenie pierw-
szej w Polsce Niskoemisyj-
nej Strefy Ekonomicznej. 
Z kolei w październiku wójt 
Janusz Pierzyna został uho-
norowany nagrodą „Lider, 

który wspiera MŚP” przez V 
Europejski Kongres Małych 
i Średnich Przedsiębiorstw 
w Katowicach, wcześniej 
został laureatem konkursu 
„Wójt Roku 2014”.

Janusz Pierzyna wójtem 
gminy Jasienica pozostaje 
nieprzerwanie od 18 lat, już 
piątą kadencję. Od począt-
ku założył, że gmina musi 
stwarzać swoim mieszkań-
com odpowiednie warun-
ki do rozwoju, zwłaszcza 
najmłodszego pokolenia. 
Zainicjował i doprowadził 
do końca projekt stworzenia 
Jasienickiej Niskoemisyjnej 
Strefy Ekonomicznej. (uGJ)

JaSieniCKa niSKoemiSYJna StRefa eKonomiCzna
Strefa obejmuje łącznie 71 ha, położonych 

w Międzyrzeczu Dolnym w gminie Jasienica, 
w sąsiedztwie dwóch kluczowych arterii komuni-
kacyjnych: drogi ekspresowej S1 Bielsko-Cieszyn 
oraz drogi krajowej nr 1 Bielsko-Katowice. Na po-
trzeby inwestorów wydzielono 23 działki o różnej 
powierzchni. Teren został w pełni uzbrojony, jest 
tu kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, 
sieć wodociągowa i teletechniczna, sieć oświe-
tlonych dróg, ciągi piesze, zbiorniki retencyjne 
oraz podziemny zbiornik przeciwpożarowy. Od 
2015 r. działki są zbywane inwestorom w dro-
dze przetargów.

To pierwsza w Polsce strefa ekonomiczna, w do-
minującym stopniu nakierowana na ochronę śro-
dowiska. Znaczna część energii, wykorzystywanej 
przez przedsiębiorstwa działające w strefie, ma po-
chodzić ze źródeł odnawialnych, przede wszystkim 
z baterii fotowoltaicznych. Dzięki zastosowaniu 
takich rozwiązań, znacząco zostanie ograniczona 
emisja zanieczyszczeń. Na stworzenie Strefy Gmi-
na Jasienica zakupiła 71 ha gruntów, a następnie 
na uzbrojenie pozyskała 20 mln zł z Regionalnego 
Programu Operacyjnego dla Województwa Ślą-
skiego 2007-2013.

Urząd Gminy Jasienica

43-385 Jasienica 159

tel.: 33 815 24 51; 33 815 22 31

fax: 33 815 30 02

sekretariat@jasienica.pl

www.jasienica.pl

budżet na PLuSie, 
StawKi PodatKów 
zoStaJą

Na wniosek wójta Janusz Pierzyny 
Rada Gminy Jasienica zatwierdziła te 
same stawki podatku na 2016 r., jakie 
obowiązywały dotychczas. Jednogło-
śnie też radni przyjęli zaproponowany 
przez niego budżet na ten rok.

Wójt zaproponował Radzie Gmi-
ny, aby stawki większości podatków 
i lokalnych opłat w 2016 r. pozostawić 
na obecnym poziomie, a w niektórych 
przypadkach – m.in. w jednej ze stawek 
podatku od nieruchomości oraz od środ-
ków transportu – nawet je obniżyć. Tyle 
samo, co w ubiegłym roku, zapłacą więc 
mieszkańcy gminy Jasienica podatku 
rolnego, od nieruchomości, od środków 
transportu oraz opłaty targowej.

Na wniosek wójta radni – jednogło-
śnie – przyjęli też budżet na ten rok. 
Wydatki Gminy Jasienica wyniosą 
blisko 67,8 mln zł. Co istotne, do 
gminnej kasy wpłynie o ponad 1 mln 
zł więcej, niż przewidziane planem 
wydatki. Wójt Pierzyna podziękował 
radnym za jednogłośne przyjęcie bu-
dżetu. Ocenił go jako bezpieczny, ale 
i ostrożny. Choć nie będzie brakowało 
inwestycji, to jednak najbliższe miesią-
ce niosą tak wiele niewiadomych, że 
lepiej mieć w pogotowiu rezerwę. Nie 
wiadomo, np. jak na stan gminnych fi-
nansów wpłynie podwyższenie kwoty 
wolnej od podatku. Wiele wskazuje 
też na to, że dopiero za rok rozpocz-
nie się podział pieniędzy na projekty 
unijne, należy się więc przygotować, 
aby właśnie wtedy dysponować zaosz-
czędzonymi kwotami na tzw. wkład 
własny, stanowiący część wszystkich 
kosztów finansowanych z funduszy 
unijnych inwestycji.

Budżet Gminy Jasienica na 2016 r. 
przewiduje, że powstaną m.in. parkingi 
przy kościołach ewangelickim i kato-
lickim w Jasienicy, a także chodnik 
przy ul. Kościelnej w Iłownicy oraz 
przy drodze powiatowej do Strumie-
nia w Landeku. Z kolei most przy ul. 
Szkolnej w Jasienicy czeka przebu-
dowa. Z zaplanowanych wydatków 
w 2016 r. warto wymienić także zakup 
działki pod budowę nowego ośrodka 
zdrowia w Mazańcowicach i wykona-
nie jego projektu, rozbudowę remizy 
OSP w Mazańcowicach i jej termomo-
dernizację, a także nadbudowę w bu-
dynku strażnicy OSP w Grodźcu. Przy 
boisku w Bierach zostanie urządzona 
siłownia zewnętrzna, kontynuowa-
ne będą też prace przy ogrodzeniu 
obiektów sportowych w Międzyrzeczu 
Dolnym, a w Rudzicy rozpocznie się 
budowa zaplecza gospodarczo-spor-
towego.

Z inwestycji szkolnych zostanie 
m.in. rozpoczęta termomodernizacja 
budynku w Wieszczętach, zaś przy 
sali gimnastycznej Zespołu Szkolno-
-Przedszkolnego w Międzyrzeczu 
pomieszczenia gospodarcze zostaną 
zaadaptowane na szatnie i łazienki. Na 
rozbudowę sieci wodociągowej zostanie 
przeznaczonych 225 tys. zł, z kolei na 
budowę oświetlenia ulicznego na tere-
nie gminy – 300 tys. zł. (uGJ)

Nagrodę wójt Janusz Pierzyna otrzymał z rąk prezesa izby tadeusza Donocika.
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Laudację nagrodzonej Diamentowym Laurem Hanny Suchockiej wygłosił Jerzy Buzek.
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dRoga dLa bezPieCzeńStwa
Dobiegła końca realizacja ważnej inwestycji drogowej w Kozach Gajach. Kompleksowo przebudowany został 

newralgiczny odcinek przebiegającej tu drogi krajowej.
Samorząd gminy Kozy w trosce 

o bezpieczeństwo mieszkańców od 
kilku lat wskazywał na konieczność 
przeprowadzenia prac przy „kra-
jówce” w okolicach ul. Wiosennej 
i Łukowej oraz potoku Leśniówka 
w Kozach Gajach. Dochodziło tu 
w przeszłości do wypadków, nieste-
ty, także śmiertelnych. Po spotka-
niach z przedstawicielami zarządcy 
drogi, czyli Generalnej Dyrekcji 
Dróg Krajowych i Autostrad, zo-
stały wdrożone istotne rozwiązania. 
Powstały dodatkowe oznakowania 
przejścia dla pieszych, przebudo-
wano również chodniki, odsuwa-
jąc je od jezdni. Na tym jednak 
nie zaprzestano prac nad poprawą 
bezpieczeństwa. – Na zlecenie 
gminy powstało sześć wariantów 
przebudowy drogi. Ostateczną kon-
cepcję w oparciu o nasze projekty 
zaproponował już sam inwestor 
– przypomina wójt gminy Kozy 
Krzysztof Fiałkowski.

Końcem września ubiegłego 
roku rozstrzygnięty został przetarg, 
wyłoniono wówczas wykonawcę 
zadania przy drodze krajowej 
w Kozach Gajach, na odcinku 
ok. 400 metrów od stacji paliw 
w kierunku Bielska-Białej. Ekipy 
budowlane szybko przystąpiły do 
prac i wobec sprzyjającej aury po 
około trzech miesiącach uzyskały 
planowany efekt. W ramach in-
westycji powstały tu dwie nowe 

zatoki autobusowe, wzbudzana 
sygnalizacja świetlna, wydłużony 
też został istniejący przepust na 
potoku Leśniówka. Remontowi 
poddano również istniejącą kładkę 
dla pieszych, po północnej stronie 
jezdni wykonano szeroki chodnik 
dla pieszych, bariery ochronne 
oraz niezbędne oznakowanie.

Ruch drogowy odbywa się już 
bez żadnych przeszkód, wszy-

scy użytkownicy podkreślają, że 
miejsce uważane dotąd za nie-
bezpieczne pozytywnie się zmie-
niło. – Samochody przejeżdżają 
tu z bardzo dużym natężeniem 
praktycznie przez cały dzień. 
Toteż w oczywisty sposób piesi 
narażeni byli na różne zagrożenia 
– wyjaśnia wójt Fiałkowski. – Te-
raz na „krajówce” w Kozach jest 
znacznie bezpieczniej i to najważ-

niejsza korzyść wynikająca z re-
alizacji zadania. Poza tym samo 
miejsce zyskało pod względem 
estetycznym. Nie można zapomi-
nać natomiast o obowiązku prze-
strzegania przepisów, zwłaszcza 
dostosowania prędkości, bo to od 
każdego z nas zależy, czy rzeczy-
wiście ruch będzie odbywał się tu 
całkowicie bezpiecznie – dodaje 
wójt. (MaN)

gMINA KOZy

Po przebudowie droga w Kozach Gajach stała się bardziej bezpieczna.
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budżet  
z inweStYCJami

Końcem roku 2015 Rada Gminy Kozy 
podjęła uchwałę budżetową. W planowanych 
wydatkach inwestycyjnych na ten rok znalazły 
się istotne zadania służące mieszkańcom.

Największe środki na inwestycje zabezpie-
czono w oświacie. Tu warto zwrócić uwagę 
na punkt budżetu, mówiący o możliwym roz-
poczęciu zapowiadanej budowy Przedszkola 
Integracyjnego przy ul. Akacjowej wraz z in-
frastrukturą towarzyszącą. Byłaby to druga 
publiczna placówka przedszkolna na terenie 
Kóz. Najbliższe plany dotyczą również prze-
budowy ul. Beskidzkiej, począwszy od ronda 
Centrum, stanowiącej jedną z najważniejszych 
dróg w Kozach. Trzeba jednak zaznaczyć, że 
skala planowanych tegorocznych inwestycji 
uzależniona jest od wielkości zewnętrznych 
funduszy, jakie uda się pozyskać na sfinan-
sowanie realizacji.

Gmina zamierza ponadto rozbudować 
cmentarz komunalny w kierunku zachod-
nim. Aktualnie trwa przetarg na wyłonienie 
wykonawcy zadania. Także środki na ten cel, 
opiewające na łączną kwotę blisko 7 mln zł, 
zostały przewidziane w części budżetu obej-
mującej wydatki inwestycyjne. Wspomnieć 
należy poza tym o planowanej modernizacji 
sali gimnastycznej wraz z zapleczem i ko-
rytarzem w Szkole Podstawowej nr 2 oraz 
działaniach proekologicznych – stworzeniu 
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Ko-
munalnych, kontynuacji budowy kanalizacji 
sanitarnej, jak i porządkowaniu gospodarki 
ściekowej w Małych Kozach, rejonie ko-
lektora „Czerwonka” oraz ul. Przeczniej 
i Dolnej.

Łączne dochody budżetu gminy Kozy na 
rok 2016 określono na 41.482.000 zł, zaś 
razem wydatki bieżące i majątkowe opiewają 
na kwotę 42.668.000 zł. (M)

KoLędowanie Po KoziańSKu
Wybór najciekawszej szop-

ki, liczne spotkania z kolędami 
i pastorałkami, a wszystko to 
w radosnej atmosferze. Tak 
okres świąteczno-noworoczny 
przebiegał w Kozach, angażu-
jąc w zaplanowane wydarzenia 
miejscową społeczność.

Stowarzyszenie na Rzecz 
Rozwoju i Promocji Gminy 
Kozy, przy współpracy z Do-
mem Kultury w Kozach, już 
po raz piętnasty wybrało Bo-
żonarodzeniową Szopkę Roku. 
Najwyżej oceniono tą wykona-
ną przez Stanisława Szala, ale 
wyróżnienia przyznano także 
w poszczególnych kategoriach 
wiekowych. W najmłodszej 
z nich doceniono pomysłowość 
i zaangażowanie koziańskich 
przedszkolaków. W kategorii 
od 11 do 15 lat uznanie zyska-
ła szopka autorstwa Ewy Kra-
coń, zaś w starszej grupie prace 
Bartosza Morawskiego, Dawi-
da Szymlaka i klasy 6b Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Kozach. 
Jury nagradzając uczestników 
konkursu podkreślało, że tego-
roczna edycja stała na wysokim 

poziomie, a autorzy szopek wy-
kazali się oryginalnością.

Z kolei w okresie poświą-
tecznym w Kozach słyszalne 
były dźwięki kolęd i pastora-
łek. Końcem roku w Pałacu 
Czeczów odbył się świątecz-
ny koncert laureatek Promocji 
Młodych Talentów – Gabrie-
li Pezdy i Patrycji Kordasz. 
W pałacowej sali koncerto-
wej wystąpiły z gościnnym 
udziałem profesjonalnych 
muzyków –  Katarzyną Den-
dys-Kosecką, Tomaszem Palą 
(fortepian) oraz Krzysztofem 
Maciejowskim (skrzypce). 
W kościele Zesłania Ducha 
Świętego w Kozach Gajach 

koncertowały chóry z Porąb-
ki, Pisarzowic, czeskiej Stona-
wy i Młodzieżowa Orkiestra 
Dęta z Kóz. XVI Festiwal 
Kolęd i Pastorałek „Spotka-
nia z Kolędą” w niedzielę 10 
stycznia zakończył efektowny 
pokaz fajerwerków. Trzy dni 
później Zespół Pieśni i Tańca 
„Kozianie” oraz Chór Domu 
Kultury zadbały o wyjątko-
wy przebieg V Koziańskiego 
Wieczoru Kolędowego. W sali 
widowiskowej Domu Kultury 
w Kozach było również za-
bawnie, anegdoty zgromadzo-
nym mieszkańcom serwowali 
tu Jurek Jurzak i Krzysztof 
Sporysz. (R)

odSzedł wYbitnY mieSzKanieC
Najbliżsi, przyjaciele i liczni 
znajomi towarzyszyli w ostat-
niej drodze Tadeuszowi 
Mandzie. Honorowy oby-
watel gminy Kozy i zasłużony 
społecznik zmarł 12 stycznia 
w wieku 90 lat.

Tadeusz Manda urodził 
się 27 maja 1925 r. Eduka-
cję pobierał w rodzinnych 
Kozach oraz Bielsku-Białej, 
w tym samym czasie roz-
poczynał swoją przygodę 
z harcerstwem, uzyskując 
jednocześnie drugi stopień 
wyszkolenia wojskowego. 
W czasie okupacji jako mło-
dy chłopak został wywie-
ziony do Niemiec na roboty 
przymusowe. Do kraju wró-
cił niemal dokładnie w dniu 
swoich 20. urodzin. Pracował 
wpierw na kolei, następnie 
jako kasjer biletowo-bagażo-
wy. Otwierał jako pierwszy 
przystanek osobowy Bielsko-
-Biała Leszczyny. Pełniąc 
obowiązki na stacji Bielsko-
-Biała Wschód został wy-
brany na przewodniczącego 

Gromadzkiej Rady Narodo-
wej w Kozach (lata 1968-
1972). Pełnił wtedy ponadto 
funkcję ławnika.

Był radnym Powiatowej 
Rady Narodowej w Bielsku-
-Białej, doprowadził wtedy do 
wydłużenia linii MPK z Lip-
nickiego Kopca do granicy 
z Kozami i powstania tam 
pętli autobusowej. Przepro-
wadził kapitalny remont do 
dziś istniejącego przedszkola, 
miał udział w powołaniu filii 
Banku Spółdzielczego w Ko-
zach. W lokalnej działalności 
społecznej przyczynił się tak-
że do budowy kilku mostów 
i remontu dróg, udostępnie-

nia magistrali wody pitnej 
dla Kóz oraz uruchomienia 
linii autobusowej z Bielska-
-Białej do Kęt. Dodać należy, 
że w latach 50. minionego 
wieku założył Spółkę Wodną 
Melioracyjną. Stanął na jej 
czele, podobnie jak i później 
Spółdzielni „Dobrobyt” oraz 
Kółka Rolniczego w Kozach. 
Na przestrzeni lat wspierał 
Ochotniczą Straż Pożarną jako 
jej członek.

Za wszystkie poczynania na 
niwie społecznej, uchwałą Rady 
Państwa z 25 czerwca 1986 r., 
Tadeusz Manda został odzna-
czony Krzyżem Kawalerskim 
Orderu Odrodzenia Polski. 
Z kolei w roku 2010 otrzymał 
tytuł honorowego obywatela 
gminy Kozy za swą ofiarną pra-
cę na rzecz rozwoju rolnictwa, 
infrastruktury oraz wspieranie 
działalności kulturalnej.

– To człowiek, który garnął 
się do ludzi, był otwarty, chęt-
ny do współpracy i życzliwy. 
Kozianom oddał całe serce – 
wspomina Krzysztof Fiałkow-
ski, wójt gminy Kozy. (MaN)

okres świąteczny obfitował w wydarzenia kulturalne.
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gMINA pOrĄbKA

wYdatKi i oSzCzędnośCi
Ponad 47 mln zł wydatków zaplanowała w tym roku Gmina Porąbka w swoim budżecie. Ok. 1 mln zł 

pochodzi z ubiegłorocznych oszczędności.

oRSzaK tRzeCh KRóLi

Wielobarwny i mimo 
chłodnej aury radosny Or-
szak Trzech Króli przeszedł 
6 stycznia ulicami Porąbki.

Orszak w Święto Trzech 
Króli został uformowany po 
uroczystej mszy świętej w ko-
ściele w Porąbce. Przeszedł 
on ulicami Porąbki i dotarł 
do Domu Kultury, gdzie zo-

stały zorganizowane dalsze 
obchody tego uroczystego 
dnia. Uczestnicy wysłuchali 
koncertu kolęd w wykonaniu 
Orkiestry Dętej Domu Kul-
tury w Porąbce, Dziecięcego 
Zespołu Regionalnego „Po-
rąbczanie”, Chóru „Zasol-
nica” oraz Koła Gospodyń 
Wiejskich z Porąbki. (Ł)
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ośrodek Zdrowia w Kobiernicach w tym roku czeka termomodernizacja.
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CzeSław bułKa, wójt gminy Porąbka:
W tym roku na prace związane z rozbudową budyn-
ku urzędu Gminy przeznaczamy 400 tys. zł, a więc 
stosunkowo niewiele. Może dla nas, osób pracują-

cych w urzędzie, w dalszym ciągu pozostaje mało 
miejsca, ale uznaliśmy, że mamy w całej gminie pilniejsze potrzeby.
Najważniejszą część, a więc hall Punktu obsługi Mieszkańca, oddaliśmy 
w ub.roku. Dobrze pełni swoją rolę, mieszkańcy mają dzięki tej inwe-
stycji łatwy dostęp do urzędu, przede wszystkim do kasy. Planowana 
suma do wydania w tym roku, to głównie koszt materiałów wykoń-
czeniowych i instalacji teletechnicznych. adaptacja będzie w dalszym 
ciągu przebiegać systemem gospodarczym, a więc z wykorzystaniem 
naszych własnych sił.

Jak w przypadku każdej 
polskiej gminy, największą 
pozycją w budżecie pozosta-
nie oświata – zostanie na nią 
przeznaczone 21 mln zł. Jak 
wyjaśnia skarbnik gminy Ur-
szula Legut, oprócz wydatków 
na płace wraz z pochodnymi, 
a także na utrzymanie budyn-
ków edukacyjnych, część tej 
kwoty przeznaczona będzie na 
bezpieczne zagospodarowanie 
terenu wokół szkoły podsta-
wowej w Porąbce, m.in. na 
wykonanie brukowanych ście-
żek.

Władze gminy zamierzają 
także przystąpić do termo-
modernizacji przedszkola 
w Porąbce, przede wszystkim 
docieplić obecny stropodach, 
niespełniający już żadnych 
norm energetycznych. – 
Mamy przygotowany projekt 
i całą potrzebną dokumenta-
cję, w budżecie zaplanowali-
śmy też część pieniędzy na tę 
inwestycję. Liczymy, że uda 
się ją rozpocząć, pod warun-
kiem, że ruszy finansowanie 
z programu Zintegrowane In-
westycje Terytorialne, w któ-
rym znalazła się kwota na ten 
cel – wyjaśnia wicewójt Po-
rąbki Paweł Zemanek. Rów-
nież z tego programu będzie 
pochodziło dofinansowanie do 

termomodernizacji budynku 
ośrodka zdrowia w Kobierni-
cach, którą Gmina Porąbka ma 
zamiar przeprowadzić w tym 
roku. Projekt tej inwestycji 
przewiduje wymianę dachu 
i docieplenie.

Wśród tegorocznych za-
dań inwestycyjnych, w bu-
dżecie zostało ujętych 600 
tys. zł na remonty i popra-
wę stanu dróg w sołectwach 
gminy Porąbka, kolejne 600 
tys. zł jest przeznaczone na 
ich utrzymanie. (Łu)

nowY gimbuS dLa wSzYStKiCh
Nowy gimbus w Gminie 
Porąbka przewozi nie tyl-
ko uczniów spod domów do 
szkoły. – Choć przede wszyst-
kim ma zapewnić dowóz na 
lekcje, to służy również wielu 
innym grupom naszej gmin-
nej społeczności – wyjaśnia 
wójt Czesław Bułka.

Poprzedni gimbus służył 
w gminie Porąbka do dowozu 
dzieci do szkół przez 14 lat 
– od września 2001 r. Choć 
utrzymywany w dobrym sta-
nie technicznym, zdecydowa-
nie się zestarzał. Dlatego pod 
koniec ub.roku Gmina Porąbka 
zakupiła nowy pojazd.

Nowo zakupiony auto-
bus marki Autosan Lider ma 
nieco wyższy standard, niż 
typowy gimbus. Wygodniej-
sze są fotele, pojazd ma także 
ekrany telewizyjne i miejsce 
na spory bagaż. Autobusem 
zarządza Szkoła Podstawowa 
w Czańcu, gdzie uczniowie 
mają największe odległości 
do pokonania, często więk-

sze, niż przewidziane ustawą 3 
km. Jak wyjaśnia wójt Czesław 
Bułka, autokarem dojeżdżają 
zarówno uczniowie szkoły 
podstawowej, jak i gimna-
zjum w Czańcu. – W Porąb-
ce, Kobiernicach i Bujakowie 
kursują autobusy MZK Kęty, 
którym współzarządzamy ra-

zem z Kętami i Andrychowem. 
Dla uczniów wykupujemy bi-
lety i w ten sposób rozwiązu-
jemy problem dowozu dzieci 
do szkół w pozostałych miej-
scowościach gminy Porąbka 
– dodaje.

Zadaniem czanieckiego 
gimbusa nie jest jednak tyl-

ko przewóz dzieci na trasie 
z domu do szkoły i z powro-
tem. – Zależało nam, aby 
autobus miał wszechstronne 
zastosowanie. Nie służył 
tylko jako gimbus, ale aby 
wiele innych grup z naszej 
gminy mogło z niego korzy-
stać. Dlatego zależało nam, 
aby pojazd miał nieco wyż-
szy standard, pozwalający 
pokonać większe odległości 
– wyjaśnia Paweł Zemanek, 
zastępca wójta Porąbki.

Codziennie podczas wie-
lu kursów autokar dowozi 
uczniów do szkół w Czańcu, 
po południu odwozi je do 
domów. Oprócz tego jednak 
przewozi też uczniów róż-
nych szkół na zajęcia m.in. 
na basenie w Kętach, zawody 
sportowe. Korzystają z niego 
również stowarzyszenia z te-
renu gminy Porąbka, np. chór, 
wyjeżdżający na koncerty do 
pobliskich miejscowości.

Jednocześnie stary autokar 
został wystawiony na sprze-
daż. (Łu)

autobus marki autosan Lider ma nieco wyższy standard, niż typowy gimbus.
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SzoPKi nagRodzone
Kilkanaście prac, zgłoszo-

nych do dorocznego konkur-
su plastycznego na szopkę 
bożonarodzeniową, zostało 
wyróżnionych przez jury.

Coroczny konkurs, or-
ganizowany przez Gminny 
Ośrodek Kultury w Porąb-
ce, ma na celu kultywo-
wanie obrzędowości Świąt 
Bożego Narodzenia, zacho-
wanie tradycji budowania 
szopek, a także pobudzenie 
inwencji twórczej w za-
kresie inscenizacji szopek 

z wprowadzeniem akcen-
tów regionalnych, rozwija-
nie wrażliwości estetycznej, 
a także kształtowanie ak-
tywnej i twórczej posta-
wy wobec sztuki i tradycji 
kulturowej. Prace oceniane 
były w czterech kategoriach: 
przedszkola, klasy I-III, IV-
-VI oraz gimnazja i szkoły 
ponadgimnazjalne. Oprócz 
tego Kindze Maturze, Wik-
torii Dybowskiej i Patrycji 
Zeman przyznano Grand 
Prix. (R)

LeKCJa o gminnYm SamoRządzie

Uczniowie Publicznego 
Gimnazjum im. Jana Pawła II 
w Porąbce odwiedzili Urząd 
Gminy Porąbka. Lekcja do-
tyczyła spraw, które załatwia 
się w tym miejscu.

Lekcja o funkcjonowa-
niu gminnego samorządu 
została połączona ze zwie-
dzaniem Urzędu. Uczniów 
poprowadził zastępca wójta 
Paweł Zemanek, który za-
poznał gimnazjalistów ze 
strukturą, kompetencjami 
i zasadami działania samo-
rządu gminnego. O funkcjo-
nowaniu Biura Rady Gminy 
mówiła Joanna Dwornik. 

Gimnazjaliści z wielkim en-
tuzjazmem przyglądali się 
pracy urzędu, dowiedzieli 
się również, jak wygląda 
praca urzędników.

Jednym z punktów zwie-
dzania budynku była wizyta 
w „gabinetach” wójta oraz 
jego zastępcy. Uczniowie mo-
gli zasiąść w fotelach władz 
gminnych. – Niewykluczone, 
iż któryś z was będzie naszym 
następcą – podkreślił podczas 
rozmowy z uczniami wójt 
Czesław Bułka.

Władze Gminy wręczyły 
uczniom pamiątkową pieczęć 
Gminy Porąbka. (uGP)

Wicewójt Paweł Zemanek oprowadził gimnazjalistów po urzędzie Gminy.
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uLiCe wśRód PRioRYtetów
Kilka szczególnie ważnych inwestycji drogowych zrealizowano w minionym roku w sołectwach gminy Wilamowice. W planie na 

lata najbliższe drogi również zajmują istotne miejsce.

Aż do końca grudnia, ko-
rzystając ze sprzyjających 
warunków pogodowych, 
realizowane były ostatnie 
z planowanych na poprzedni 
rok zadań. – Nasze założenia 
w zakresie drogowych in-
westycji zostały wypełnione 
w całości. Drogi w znacz-
nie lepszym stanie służą już 
mieszkańcom – cieszy się 
Marian Trela, burmistrz Wi-
lamowic.

O wielu remontach i pra-
cach drogowych na terenie 
gminy Wilamowice informo-
waliśmy sukcesywnie przez 
cały miniony rok na łamach 
„Gazety Beskidzkiej”. I tak, 
w Hecznarowicach remon-
towi poddano ulicę Szkolną, 
powstał tu również chod-
nik. Prace objęły także ul. 
Okrężną w Starej Wsi oraz 
ul. Wodną w Pisarzowicach, 
gruntownie przebudowana 
została droga dojazdowa do 
gruntów rolnych Lanckorona 
w Pisarzowicach.

Te najważniejsze zadania 
przeprowadzono w znacznej 
mierze przy udziale fundu-

szy zewnętrznych. Gmina 
pozyskała niezbędne kwoty 
– przeszło 1,5 mln zł – z bu-
dżetu państwa oraz samorzą-
du wojewódzkiego. – Nie 
zapomnieliśmy o mniejszych, 
ale dla wielu mieszkańców 
równie ważnych drogach. 
Ogółem przebudowaliśmy 
i wyremontowaliśmy około 
6,5 kilometra dróg gminnych 
i wewnętrznych za ponad 2,5 

mln zł – wyjaśnia burmistrz 
Trela. Odnowione są już za-
tem ul. Strażacka i ul. Rytwi-
ny w Hecznarowicach oraz 
ul. Skotnica, ul. Rybacka, ul. 
Źródlana i ul. Spadzista w Pi-
sarzowicach.

Jak dodaje burmistrz, 
dobre wieści płyną także 
z bielskiego Starostwa Powia-
towego, które rozpoczęło dłu-
go wyczekiwaną przebudowę 

drogi z Pisarzowic do Kóz. 
Udział gminy Wilamowice 
w przypadku tej inwestycji to 
wygospodarowanie środków 
w wysokości 600 tys. zł na 
budowę chodnika. – Cieszy 
również wykonany końcem 
roku remont zarządzanej 
przez powiat ul. Krakowskiej 
w Pisarzowicach na odcinku 
blisko kilometra – dodaje bur-
mistrz. (RaF)

gMINA wILAMOwICe

dRogowe PLanY
– inwestycje drogowe stanowią 
dla nas jeden z priorytetów, 
dlatego działania tego rodzaju 
będziemy systematycznie konty-
nuować – mówi burmistrz Wila-
mowic Marian trela. Kolejne za-
dania w tym zakresie założono w 
czteroletnim planie wykonania. 
Z jednej strony gmina Wilamo-
wice będzie współuczestniczyć 
w drogowych działaniach Sta-
rostwa (ul. Szkolna w Pisarzowi-
cach i ul. Starowiejskich w Starej 
Wsi), z drugiej zaś odnawiać 
drogi gminne. Wykorzystane 
zostaną środki własne z budżetu 
gminy, ale również z Programu 
Rozwoju obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020. Łączny koszt 
szacowany jest na około 4 mln zł.
Najbliższe plany zakładają 
remonty na następujących 
drogach gminnych:
▶ ul. towarowa i ul. ogrodo-
wa w Wilamowicach,
▶ ul. cmentarna i ul. Św. Jana 
w Hecznarowicach,
▶ ul. Polna i ul. Dolinowa  
w Pisarzowicach,
▶ ul. Leśna i ul. Zaolziańska  
w Dankowicach,
▶ ul. Społeczna w Starej Wsi.

oChRonKa SłużY SenioRom
Budynek ochronki w cen-
trum Wilamowic zmienił 
się nie do poznania. Został 
gruntownie zmodernizowa-
ny i wyposażony po to, aby 
zagwarantować odpowied-
nie warunki do zajęć oso-
bom powyżej 60. roku życia 
z terenu gminy Wilamowice. 
Dzięki temu seniorzy chętnie 
spędzają tu czas.

Ochronka  św.  Anny 
w Wilamowicach to szcze-
gólne miejsce dla lokalnej 
społeczności. W pierwotnej 
intencji jej pomysłodawcy 
i fundatora, arcybiskupa Jó-
zefa Bilczewskiego, miała 
służyć wychowaniu dzieci 
w duchu polskości. Budynek 
jednak podupadł i przez lata 
szukano możliwości sfinan-
sowania odbudowy niszczeją-
cego, opustoszałego obiektu. 
Aż wreszcie końcem minio-
nego roku gmina Wilamo-
wice, która otrzymała obiekt 
w 25-letnią dzierżawę, ze 
środków Ministerstwa Pracy 
i Polityki Społecznej uzyskała 
dofinansowanie na utworzenie 
tu Dziennego Domu „Senior-
-WIGOR”. – To faktyczna 

odpowiedź na pojawiające 
się potrzeby, także w naszej 
gminie. Społeczeństwo się 
starzeje, a o osobach starszych 
należy nie tylko pamiętać, 
ale i zapewniać im możliwie 
najlepsze warunki – uważa 
burmistrz Wilamowic Ma-
rian Trela.

Obiekt przy ulicy Rynek 8 
robi dziś duże wrażenie. Pod-

dano go wszak kompleksowej 
modernizacji. Jest tu pomiesz-
czenie ogólnodostępne na 
potrzeby spotkań, czy służą-
ce za jadalnię, wyposażona 
kuchnia wraz ze zmywalnią, 
sala biblioteczna ze sprzętem 
RTV i dostępem do Interne-
tu, odpowiednio zaopatrzone 
w przyrządy pomieszczenie 
do zajęć z zakresu rehabili-

tacji i terapii indywidualnej, 
szatnie i łazienki, a także po-
koje z łóżkami, przeznaczone 
do wypoczynku. Wszystko 
jest nowoczesne, o wysokim 
standardzie i pozbawione ja-
kichkolwiek barier funkcjo-
nalnych. – I pewnie w dużej 
mierze dlatego nasi seniorzy 
chętnie przychodzą tu, aby 
spędzić czas w gronie swoich 
rówieśników – zauważa Maria 
Faruga, kierownik Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Wilamowicach.

Dzienny Dom „Senior-WI-
GOR” zapewnia 8-godzinną 
ofertę w tygodniu, którą ob-
jęte są osoby nieaktywne 
zawodowo powyżej 60. roku 
życia, w szczególności te 
znajdujące się w gorszej sytu-
acji materialnej. W ochronce 
pod opieką fachowej kadry – 
w tym opiekuna, pielęgniar-
ki i rehabilitanta – realizują 
się między innymi poprzez 
warsztaty kulinarne, wszela-
kie roboty ręczne, aktywność 
ruchową, kinezyterapię. Mają 
również możliwość spotyka-
nia się z ciekawymi osobami 
i uczestnictwa w interesują-
cych wyjazdach. (MaN)

KuLtuRaLne SPotKanie

Dobrą tradycją stało się 
organizowane każdego roku 
spotkanie zespołów regio-
nalnych gminy Wilamowice, 
zacieśniające więzy kulturalne 
pomiędzy członkami poszcze-
gólnych grup.

Na tegoroczne wydarze-
nie przybyło blisko 200 osób, 
w tym liczne grono dzieci 
i młodzieży. – To dowód, że 
tradycja przekazywana przez 
regionalne zespoły, działające 
na terenie gminy Wilamowi-
ce, cały czas znajduje swo-
ich propagatorów. Cieszy, że 
podnosząc swoje umiejętności 
i rozwijając talenty, członko-

wie naszych zespołów dbają 
o szeroką promocję gminy – 
podkreślił obecny podczas spo-
tkania burmistrz Marian Trela.

Kulturalną inicjatywę 
rozpoczęła minuta ciszy ku 
pamięci Józefa Raka, zasłużo-
nego akordeonisty i kierownika 
muzycznego Zespołu Regio-
nalnego „Echo” z Hecznaro-
wic, który zmarł 7 stycznia. 
Następnie członkowie gmin-
nych zespołów zasiedli do 
stołów, przy których długo 
rozmawiano w miłej i radosnej 
atmosferze. Zebrani bawili się 
także przy muzyce zespołu „Tu 
i Teraz”. (MaN)

zagRaJą oRKieStRY

Dwie orkiestry dęte działające 
w gminie Wilamowice w najbliż-
szym czasie wystąpią z koncertami. 
W sobotę 30 stycznia br. będzie 
można posłuchać Orkiestry Dętej 
Hecznarowice. Koncert w tamtej-
szym Domu Ludowym rozpocznie 
się o godz. 17.30. Orkiestra Dęta 
Wilamowice pod dyrekcją Mariusza 
Płonki wystąpi natomiast w niedzie-
lę 7 lutego od godz. 18. w koncercie 
noworocznym. Wydarzeniu w sank-
tuarium św. abpa Józefa Bilczew-
skiego w Wilamowicach patronuje 
burmistrz Marian Trela. (R)

wYStawa maLaRStwa

Do końca lutego w Banku Spół-
dzielczym w Wilamowicach można 
oglądać prace malarskie Honoraty 
Mynarskiej, zmarłej artystki ama-
torki, wieloletniej sołtys Starej Wsi, 
działaczki społecznej oraz laureatki 
Nagrody Starosty Bielskiego im. ks. 
Józefa Londzina.

Wystawa ukazuje twórczość 
autorki, od 2000 r. działającej 
w bielskim Stowarzyszeniem 
Plastyków „Ondraszek”, a póź-
niej w Grupie Artystów Malarzy 
i Rzeźbiarzy Gminy Wilamowice 
przy Miejsko-Gminnym Ośrod-
ku Kultury w Wilamowicach. Jej 
prace zdobią wnętrza wszystkich 
szkół oraz przedszkoli w gminie 
Wilamowice, a także innych insty-
tucji powiatu bielskiego. (R)

Na spotkaniu zespołów regionalnych bawiło się blisko 200 osób.
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ulica okrężna została zmodernizowana jeszcze pod koniec ub.roku.
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Nowa placówka została wyposażona w sprzęt do utrzymania kondycji.
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PowStaną PRzYdomowe 
oCzYSzCzaLnie

Gmina Porąbka jako jedna z pierwszych na całym Podbeskidziu zrealizuje jeszcze w tym roku program 

budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. W lutym mieszkańcy zainteresowani tematem mogą 

składać stosowną dokumentację.
Na grudniowej sesji Rada 

Gminy Porąbka przyjęła 
uchwałę dotyczącą realizacji 
„Programu budowy i finanso-
wania przydomowych oczysz-
czalni ścieków na terenie 
Gminy Porąbka w latach 2016-
2020”. Na ten cel dla miesz-
kańców gminnych sołectw, 
zainteresowanych przepro-
wadzeniem takiej inwestycji, 
przewidziano dofinansowanie 
na zasadach refundacji części 
kosztów. Jego wysokość wy-
nosić będzie do 80 procent in-
westycji, jednak nie więcej niż 
6 tys. zł w przypadku jednego 
budynku mieszkalnego. Dla 
kilku budynków, podłączanych 
do wspólnej przydomowej 
oczyszczalni, dofinansowanie 
w przeliczeniu na jeden budy-
nek zaplanowano w kwocie 4 
tys. zł.

Program cieszy się popu-
larnością wśród mieszkań-
ców gminy Porąbka. – Nabór 
wniosków prowadzony będzie 
w naszym urzędzie przez 
cały luty, ale już teraz kiero-
wanych jest mnóstwo zapy-

tań, dotyczących wykonania 
przydomowej oczyszczalni – 
wyjaśnia Marzena Krupińska, 
inspektor w Referacie Spraw 
Gospodarczych i Zamówień 
Publicznych Urzędu Gminy 
w Porąbce.

Zainteresowaniu trudno się 
dziwić, bo własne oczyszczal-
nie ścieków mają sporo zalet. 
Przede wszystkim w krótkim 

czasie zwraca się koszt budo-
wy oczyszczalni, a sama eks-
ploatacja nie wymaga dużych 
nakładów finansowych. Ich 
obsługa sprowadza się jedynie 
do wywożenia osadów średnio 
raz w roku, efekt ekologiczny 
stanowi wysoki wskaźnik re-
dukcji zanieczyszczeń, plusem 
jest także długoletnia i beza-
waryjna praca takich instalacji.

Gmina planuje wykonanie 
w tym roku około 65 przydo-
mowych oczyszczalni ścieków. 
Realizacja musi nastąpić naj-
później do końca października 
br., kolejny miesiąc przewi-
dziano na całkowite rozliczenie 
zadania. Pierwszym krokiem, 
po spełnieniu wymogów 
formalnych przez osobę fi-
zyczną bądź wspólnotę miesz-
kaniową, jest złożenie wniosku 
o pozwolenie na budowę lub 
zgłoszenie zamiaru budowy 
oczyszczalni w Wydziale Bu-
downictwa Bielskiego Staro-
stwa Powiatowego. Wówczas, 
gdy mieszkaniec jest gotowy 
do rozpoczęcia inwestycji, 
składa prosty wniosek wraz 
z niezbędnymi załącznikami 
do siedziby Urzędu Gminy 
w Porąbce.

Szczegółowe informacje 
można uzyskać w Urzędzie 
Gminy Porąbka (biuro nr 2 na 
parterze), na stronie interneto-
wej www.porabka.pl w zakład-
ce „dotacje dla mieszkańców” 
lub telefonicznie: 33-827-28-
02. (RaF)

eKOLOgIA
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instalacja przydomowej oczyszczalni. 

głuSzCe na PoKaz
Nadleśnictwo Wisła zapra-
sza do odwiedzenia poka-
zowej hodowli głuszców. 
Zwiedzanie jest możliwe po 
wcześniejszym umówieniu od 
poniedziałku do piątku.

Kiedyś powszechne, dziś 
chronione – w lasach Nadle-
śnictwa Wisła głuszce znala-
zły swoją prawdziwą ostoję. 
Od 14 lat leśnicy prowadzą 
hodowlę, nastawioną przede 

wszystkim na zwiększenie 
liczby żyjących na wolności 
tych zagrożonych wyginię-
ciem ptaków. Przez wieki lasy 
Beskidu Śląskiego były natu-
ralnym siedliskiem głuszców. 
Ptaki te jednak jako zwie-
rzyna łowna ze szczególnie 
cenionym trofeum stały się 
popularnym celem polowań. 
To doprowadziło do niemal 
całkowitego ich wytępienia, 
mimo częściowej ochrony, 

jaką zapewniły im habsbur-
scy zarządcy lasów. Kiedy na 
przełomie XX i XXI w. prze-
prowadzono inwentaryzację, 
okazało się, że żyje tutaj za-
ledwie 10 głuszców.

Zapadła wtedy decyzja, 
aby uruchomić Wolierową 
Hodowlę Głuszców, na-
stawioną na odtworzenie 
populacji tego kuraka. Od 
początku założono, że ptaki 
po okresie inkubacji i wy-

chowania pod okiem matki 
zostaną wypuszczone na 
wolność. Do tego dostoso-
wano rozwiązania technicz-
ne woliery, czyli specjalnej 
zagrody dla ptaków – młode 
od początku w warunkach 
jak najbardziej zbliżonych 
do naturalnych, uczone były 
zachowań, właściwych ży-
ciu głuszców na wolności. 
Sama zaś woliera została tak 
urządzona, aby dorastające 
młode miały jak najwięcej 
potrzebnego im miejsca. We 
wrześniu podrośnięte młode 
ptaki trafiają do wolier ada-

ptacyjnych w terenie, a po 
miesiącu przeznaczonym na 
adaptację, są wypuszczane 
na wolność. 

W 2002 r. na Białorusi 
pozyskano jajka, a już w na-
stępnym roku wyklute z nich 
pisklęta dorosły, przystąpiły 
do godów (tokowanie) i zło-
żyły pierwsze jajka. Jak dotąd 
na wolność wypuszczono od 
tamtej pory ponad pół tysiąca 
głuszców. W ub.roku pozwo-
liło to wyodrębnić dwie strefy 
ochrony ostoi miejsca rozro-
du i regularnego przebywa-
nia głuszca.

Ptaki są bardzo płochliwe, 
toteż, aby zaprezentować je od-
wiedzającym osobom, została 
zbudowana specjalna Woliera 
Pokazowa, wyposażona w we-
neckie lustra. Dzięki temu pta-
ki nie są narażone na kontakt 
z ludźmi. Wiślańskie nadle-
śnictwo zaprasza do zwiedza-
nia Wolierowej Hodowli 
Głuszców. Wcześniej, przynaj-
mniej jeden dzień, należy się 
umówić telefonicznie. Turyści 
nieumówieni wcześniej mają 
możliwość zwiedzania woliery 
od poniedziałku do piątku od 
godz. 12 do 13. (Łu)

eKoLogia w LiCzbaCh
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11. obchody

dnia Czystego Powietrza przeprowadziła końcem ubiegłego 
roku Fundacja Ekologiczna Arka z bielska-białej.
Jednym z elementów szczególnego dnia był konkurs „Kawałek 
błękitnego nieba”. Szkoły i przedszkola z całej Polski zostały 
zachęcone do organizacji święta w swoich placówkach, 
z których nadesłały relacje konkursowe. Wyróżnienia 
otrzymało dziesięć placówek, w tym gronie znalazły się m.in. 
Szkoła Podstawowa nr 1 w bielsku-białej oraz Przedszkole w 
Strumieniu.
– Placówki uczestniczące w konkursie wykorzystały różne 
możliwości, aby głośno i ciekawie opowiadać o tym, jakie 
konsekwencje zdrowotne i środowiskowe niesie ze sobą 
niska emisja i spalanie odpadów w domowych kotłach 
centralnego ogrzewania. Cenne jest to, że szkoły i przedszkola 
nie ograniczają się tylko do swoich uczniów, ale wychodzą 
z informacjami i apelem o ochronę czystego powietrza do 
mieszkańców osiedli, miast i gmin – dowiadujemy się w 
Fundacji Arka.
W wielu przypadkach dzieci maszerowały po miejscowościach 
z własnoręcznie przygotowanymi transparentami, czy 
ulotkami, które wręczały przechodniom lub pozostawiały w 
ogólnodostępnych miejscach.
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TrAdyCJe

ogłasza nieograniczony przetarg pisemnych ofert na ustanowienie prawa odrębnej własności 
niżej wymienionego lokalu mieszkalnego:

1. ul. Spółdzielców 20/52   46,20 m2, IV piętro/ IV p., 3 pokoje 

        cena wyw. 99.500 zł  wadium 5.000 zł udział w nieruchom. wynosi 462/116580 

Przetarg odbędzie sie w dniu 03.02.2016 r. o godzinie 12.00

Aby wziąć udział w przetargu należy spełnić n/wymienione warunki:
• złożyć pisemną ofertę w zamkniętej kopercie, w sekretariacie Spółdzielni  

do dnia 02.02.2016 r. do godziny 13.00, 
• w ofercie należy podać proponowane ceny cyfrą i słownie, zamieści oświadczenie o zapoznaniu się 

z ,,Regularninem przeprowadzania przetargu...”.  
• do oferty osoby prawnej należy dołączyć aktualny odpis z KRS (tj. odpis z ostatnich 3 miesięcy), a do 

oferty przedsiębiorcy - odpis zaświadczenia z ewidencji dzialalności gospodarczej, oferta powinna 
zawierat podpisy osób upoważnionych do reprezentowania oferenta, uwidocznione w aktualnym 
odpisie z KRS lub w innym wlaściwym rejestrze.

• w Agencji PKO BP S.A., która mieści się w siedzibie Zarządu Spółdzielni należy wplacić wadium 
do dnia 3.02.2016 r., do godziny 10.30.

Warunkiem przystąpienia ze Spółdzielnią do zawarcia umowy notarialnej w celu przeniesienia prawa 
odrębnej własności lokalu mieszkalnego jest wpłacenie zaoferowanej wartości w terminie określonym 
w ,,Regulaminie przeprowadzania przetargu...”, w przeciwnym razie wpłacone wadium staje się wła-
snością Spółdzielni, koszt umowy ponosi strona nabywająca.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w całości lub w części bez podania 
przyczyny. Szczegółowy tryb przetargu określa ,,Regulamin przeprowadzania przetargu...” znajdujący 
się do wglądu w siedzibie Spółdzielni, z którym to osoba biorąca udział w przetargu zobowiązana jest 
zapoznać się, co potwierdza stosownym oświadczeniem. Remont mieszkania należy przeprowadzii we 
własnym zakresie i na własny koszt.

Dodatkowe informacje dotyczące przetargu, a także możliwość obejrzenia oferowanego mieszkania, 
można uzyskać w Dziale Czlonkowsko-Mieszkaniowym Spółdzielni tel. nr 33 829-79-55, 33 829-79-73 
w Administracji Spółdzielni nr 2 ul. Stawowa 29 (tel. nr 33 818 28 59, 33 815 70 20), oględziny mieszkania 
- 25.01.2016 r. godz. 15.00 i 27.01.2016 r. godz. 11.00, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

reklaMa

RozśPiewane goSPodYnie
Noworoczne, radosne kolę-
dowanie królowało w nie-
dzielę 17 stycznia w Grojcu. 
W tutejszym Domu Ludo-
wym odbył się VII Przegląd 
Zespołów Kolędniczych Kół 
Gospodyń Wiejskich Podbe-
skidzia.

Piękne kolędy i pastorałki, 
ale także jasełkowe scenki 
z barwnymi i pomysłowymi 
aranżacjami, zapewniły wy-
jątkową atmosferę wydarze-
nia. Na Przegląd do Grojca 
przybyła rekordowa liczba 
blisko czterystu wykonawców 
zrzeszonych w 17 zespołach. 
Nie zabrakło również tych re-
prezentujących powiat bielski. 
Z pobliskiej gminy Wilamo-
wice, do miejscowości położo-
nej w powiecie oświęcimskim, 
dotarli „Zasolanie”, „Pisarzo-
wianki” oraz zespół „Echo” 
z Hecznarowic. Ponadto, 
wystąpiły zespoły z Między-
rzecza Dolnego, Grodźca 
i Rybarzowic. Każdy wyjeż-
dżając z Grojca otrzymał pa-
miątkowy dyplom i upominek 
oraz podziękowania. Przeglą-
dowi towarzyszyły stoiska 
z rękodziełem ludowym i sma-
kołykami, przygotowywanymi 
tradycyjnie przez gospodynie.

W organizację tegoroczne-
go VII Przeglądu Zespołów 
Kolędniczych Kół Gospodyń 
Wiejskich Podbeskidzia za-
angażował się między innymi 
Rejonowy Związek Rolni-
ków, Kółek i Organizacji 
Rolniczych w Bielsku-Białej. 
– To piękny czas, gdy może-
my się wyciszyć i poczuć, 
że jesteśmy wspólnotą, śpie-
wając razem piękne polskie 
kolędy. Istotne jest także i to, 
by wykonawcy mieli szansę 
porównać się z innymi, czer-
pać od siebie i wzbogacać 
swój repertuar. A wszystkie 
uczestniczące w przeglą-
dzie zespoły zachwycały 
nas regionalnymi strojami 
ludowymi, entuzjazmem 

i autentycznością, a także 
niepowtarzalnością kolęd 
i pastorałek, będących naj-
częściej własną kompozycją 
– wyjaśnia Danuta Kożusz-
nik, prezes zarządu Związku.

Podczas spotkania nie 
ograniczono się jedynie do 
propagowania tradycji nowo-
rocznego kolędowania i bo-
gatego dorobku regionalnych 
zespołów oraz upowszech-
niania amatorskiego ruchu 
artystycznego. Wspomniano 
również, że rok 2016 jest 
szczególny, bowiem obcho-
dzony będzie jubileusz 150-le-
cia istnienia Kół Gospodyń 
Wiejskich w Polsce. Toteż 
nie zabraknie ważnych imprez 
temu poświęconych. (M)

W Przeglądzie wzięło udział wiele zespołów z gmin powiatu bielskiego.
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ośRodeK SKRzYCzne wśRód naJLePSzYCh
Wyciągi i trasy narciarskie to największe atuty ośrodka narciarskiego, należącego do Centralnego Ośrodka Sportu w Szczyrku – wynika z oceny, której dokonał 

serwis onet.pl.

W rankingu, w którym już 
w trakcie bieżącego sezonu 
zimowego „pod lupę” wzię-
to 60 ośrodków narciarskich 
w kraju, ten zarządzany przez 
Centralny Ośrodek Sportu 
w Szczyrku znalazł się w ści-
słej czołówce. Redakcja ser-
wisu onet.pl w ocenie stacji 
narciarskich pod uwagę brała 
przede wszystkim potencjał 

narciarski, rozumiany jako 
stan i możliwości infrastruk-
tury narciarskiej. W specjalnie 
stworzonym rankingu punk-
towano każdy wyciąg, no-
woczesne krzesełka, gondole 
i inne kolejki.

Weryfikacji poddano rów-
nież trasy narciarskie tak 
w aspekcie sumy ich długości, 
jak i zróżnicowania trudności 

poszczególnych odcinków. 
Punktowano ponadto komfort 
jazdy i wrażenia narciarskie 
oraz infrastrukturę w pobliżu 
ośrodka – parkingi, dojazd, 
dostęp do wyciągów, gastro-
nomię na stoku i możliwości 
noclegowe. W tym roku wpro-
wadzono także dodatkowe 
kryteria. Weryfikacji poddano 
system instalacji sztucznego 

naśnieżania, określony jako 
wymóg obecnych czasów, oraz 
dostęp do informacji, czyli 
m.in. stronę internetową z ak-
tualnymi informacjami i ma-
teriałami multimedialnymi dla 
użytkowników, czy dostępność 
podglądu kamer.

Ośrodek Skrzyczne zna-
lazł się wśród tych, które 
w kategorii tzw. dużych sta-

cji otrzymały wysokie oceny. 
Szóste miejsce w zestawieniu 
serwisu onet.pl to w najwięk-
szym stopniu zasługa świet-
nie ocenionych wyciągów 
i tras obiektu COS-OPO 
w Szczyrku. Warto dodać, 
że w porównaniu z zestawie-
niem ubiegłorocznym ośrodek 
przesunął się o kilka pozycji 
w górę.

Przypomnijmy, że przed 
trwającym sezonem zimo-
wym 2015/2016 w ośrodku na 
Skrzycznem zmodernizowano 
system sztucznego naśnieżania 
wraz z zakupem armatek i ratra-
ka. Powstał tu również nowy or-
czyk talerzykowy (na zdjęciach), 
zadbano o poprawę jakości kolej-
nych odcinków tras, ceny nato-
miast nie uległy zmianie. (RaF)

Fo
to

: b
iu

ro
 Pr

as
ow

e c
os

-o
Po

 w
 sz

cz
yr

ku



STYCZEŃ 2016

BESKIDZKA
gazeta 15

www.gazetabeskidzka.pl 

spOrT

PodbeSKidzie będzie waLCzYć
Początkiem stycznia piłkarze Podbeskidzia powrócili do treningowego rytmu. Zanim rozpoczną wiosen-

ne zmagania o punkty w Ekstraklasie, zaliczą intensywny okres przygotowawczy. W lidze czeka „Górali” 

walka o utrzymanie.

Choć piłkarska jesień dla 
Podbeskidzia nie była udana 
i na zimową przerwę drużyna 
udała się jako ostatnia w staw-
ce Ekstraklasy, to nastroje 
w bielskim klubie są optymi-
styczne. Zespół prowadzony 
przez trenera Roberta Podo-
lińskiego wzmocnili już trzej 
piłkarze – wracający do Biel-
ska-Białej Paweł Baranowski, 
słowacki pomocnik Samuel 
Stefanik oraz Paweł Tarnow-
ski. Mają podnieść rywalizację 
w bielskiej ekipie i zwiększyć 
jakość jej gry.

Istotna zmiana nastąpi-
ła także w zarządzie spółki 
TS Podbeskidzie, w której 
wiceprezesem został To-
masz Mikołajko, w prze-
szłości kierownik działu 
marketingu klubu. – Przed 
nami dwa wyzwania: sporto-
we i finansowe. Na nich się 
skupiamy i chcemy iść do 
przodu. W zespole jest wia-
ra i siła, co daje nadzieję, że 
Podbeskidzie będzie wyżej 
w tabeli. Jak najszybciej do-
prowadzimy też do rozmów 
z potencjalnymi partnerami 
i sponsorami, którzy mogliby 

wspomóc klub. Zależy nam 
na tym, aby zdywersyfiko-
wać wpływy do klubowego 
budżetu – powiedział „Gaze-
cie Beskidzkiej” Mikołajko.

W czwartek 21 stycznia 
„Górale” wylecieli na zgrupo-
wanie do Turcji, gdzie przeby-
wać będą do 2 lutego. Trener 
Podoliński zabrał ze sobą 24 

piłkarzy, w tym oczywiście 
nowe nabytki. Jak podkreśla, 
Podbeskidzie wiosną będzie 
walczyć, by poprawić obecną 
lokatę. – Jesteśmy na ostatnim 
miejscu w tabeli, ale wszystko 
jest przed nami, a straty, na-
wet do górnej połowy stawki, 
nie są duże. Nie jest dobrze, 
ale z drugiej strony nie ma 

tragedii – uważa szkolenio-
wiec bielszczan.

Rundę wiosenną Podbeski-
dzie zainauguruje w Gdańsku. 
Z tamtejszą Lechią zmierzy się 
w sobotę 13 lutego. Dokładnie 
tydzień później o g. 18 bielski ze-
spół podejmie na Stadionie Miej-
skim aktualnego mistrza Polski, 
poznańskiego Lecha. (MaN)

W okresie przygotowawczym Podbeskidzie rozgrywa mecze sparingowe. W pierwszym z nich bielszczanie pewnie 
pokonali 4:0 Rozwój Katowice, strzelając wszystkie gole w odstępie 12 minut.
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SzaChY KRóLuJą w PowieCie
Rozpoczęli w Porąbce, następnie rywa-
lizowali w Kozach i Rybarzowicach, by 
ostatnie potyczki rozegrać w siedzibie 
Bielskiego Starostwa Powiatowego. 
Młodzi uczestnicy Powiatowej Ligi Sza-
chowej do samego końca dbali o emo-
cjonujący przebieg zawodów.

Wzorem lat ubiegłych również na fi-
niszu roku 2015 odbyła się Powiatowa 
Liga Szachowa, której patronuje starosta 
bielski Andrzej Płonka. Przeprowadzo-
no cztery odsłony rywalizacji. Wszystkie 
cieszyły się dużym zainteresowaniem, 
łącznie wystartowało około 100 uczniów 
ze szkół podstawowych i gimnazjów z po-
szczególnych gmin powiatu bielskiego. 
Ale nie tylko frekwencja dopisała, wielu 
uczestników zademonstrowało wysoki 
poziom szachowych umiejętności.

Wśród gimnazjalistów turnieje rozegra-
ne w sali Domu Kultury w Kozach i Staro-
stwie wygrał Maciej Caban z Gimnazjum 
w Zabrzegu, co zapewniło młodemu sza-
chiście końcowe zwycięstwo. Dzielnie 
stawiali mu czoła natomiast kolejni w kla-
syfikacji – Mikołaj Budny (Gimnazjum nr 
2 w Czechowicach-Dziedzicach) i Szymon 
Mikulski (Gimnazjum w Kozach), trium-
fatorzy zmagań odpowiednio w Rybarzo-
wicach i Domu Kultury w Porąbce.

W młodszym gronie szachowym rów-
nych sobie podczas wszystkich ligowych 

dni nie miał Paweł Distel ze Szkoły Pod-
stawowej w Zabrzegu. Na podium ze 
znaczną przewagą wyprzedził dwie uta-
lentowane szachistki – Julię Wojtas (SP 
nr 3 w Czechowicach-Dziedzicach) oraz 
Dagmarę Baran (SP w Zabrzegu).

Wspomnianym młodym adeptom 
szachów nagrody wręczono po ostatnich 
zawodach, odbyło się także uroczyste pod-
sumowanie Powiatowej Ligi Szachowej 
i dodatkowy turniej mistrzów o specjalną 

nagrodę starosty bielskiego, który z uzna-
niem odniósł się do pojedynków obejrza-
nych w sali sesyjnej. – Powiatowa Liga 
Szachowa, którą zainicjowaliśmy przed 
kilkoma laty, okazuje się ważnym wyda-
rzeniem w sportowym kalendarzu naszego 
powiatu. Młode osoby w ten sposób roz-
wijają się wszechstronnie i nie ma żad-
nych wątpliwości, że czas przy szachach 
spędzają łącząc przyjemne z pożytecznym 
– stwierdził starosta Andrzej Płonka. (MaN)

W sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej finiszowała kolejna edycja Powiatowej Ligi 
Szachowej dla uczniów „podstawówek” i gimnazjów.
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Narodowego Programu Rozwoju Skoków Narciarskich „Szukamy 
Następców Mistrza” w skokach narciarskich i kombinacji 
norweskiej odbywa się w styczniu i lutym bieżącego roku.
W całości tegoroczna odsłona rywalizacji w ramach cyklu LoToS 
Cup przeprowadzana jest na obiektach beskidzkich. Skoczkowie 
korzystają z kompleksu skoczni Centralnego ośrodka Sportu w 
Szczyrku, specjaliści od kombinacji z trasy biegowej w Wiśle.
Tradycyjnie prestiżowe zmagania stanowią doskonałą okazję do 
zaprezentowania się zawodników w różnym wieku, począwszy 
od młodzików aż po seniorów. dodatkowo młodzi Polacy 
sprawdzają swoją dyspozycję w gronie międzynarodowym, 
wśród uczestników z Czech, Łotwy, czy Ukrainy, jak miało to 
miejsce podczas styczniowej premiery. Z dobrej strony w 
obecnym sezonie pokazali się już zwycięzcy konkursów skoków 
w swoich grupach, związani z regionem beskidzkim – Artur 
Kukuła, Tomasz Pilch i Łukasz Podżorski z WSS Wisła w Wiśle, Jan 
Habdas z LKS Klimczok bystra, a wśród dziewcząt kadrowiczka 
Kinga Rajda w barwach Sokoła Szczyrk i młodziczka Paulina 
Cieślar z klubu z Wisły. Czołowi dwuboiści na wstępie sezonu 
to Piotr Kudzia (LKS Klimczok bystra) i Paweł Twardosz (PKS 
olimpijczyk Gilowice).
Celem nadrzędnym programu wdrożonego w 2004 r. jest 
promocja i rozwój skoków narciarskich dzieci i młodzieży 
oraz poszukiwanie największych talentów. Rokrocznie 
wyróżniającym się zawodnikom fundowane są stypendia i 
nagrody, otrzymują oni również sprzęt sportowy. To właśnie z 
cyklu LoToS Cup wywodzą się znani skoczkowie, reprezentanci 
Polski – dawid Kubacki, Klemens Murańka, Aleksander Zniszczoł, 
Krzysztof biegun, Maciej Kot, czy Jakub Wolny. Ambasadorem 
przedsięwzięcia jest mistrz olimpijski Kamil Stoch.

JubiLeuSzowY bieg na maguRKę
W sobotę 30 stycznia 

w Wilkowicach zostanie 
rozegrany Puchar Magurki, 
prestiżowy narciarski bieg 
„Śladami Arcyksiężnej Marii 
Teresy Habsburg”.

W tym roku miłośnicy bie-
gów spotkają się przy schroni-
sku na Magurce Wilkowickiej 
po raz dziesiąty. I o tej właśnie 

godzinie rozpocznie się rywa-
lizacja grup młodzieżowych. 
Z kolei start głównej części za-
wodów zaplanowano w samo 
południe. Kobiety pokonają 
dystans 7,5 kilometra, męż-
czyźni trasę 10-kilometrową. 
Za zajęcie czołowych miejsc 
organizatorzy przewidzieli 
cenne nagrody. (M)

gKS z nowYmi władzami
Podczas Walnego Zgro-

madzenia KS Czarni Ja-
worze, które odbyło się 21 
stycznia, oficjalnie zmie-
niona została nazwa klu-
bu. Wybrano także jego 
nowe władze.

Zgodnie z zapowiedzią 
klub w Jaworzu funkcjo-
nuje już jako Gminny Klub 
Sportowy Czarni. Jako jego 
siedzibę wskazano zaplecze 
macierzystego boiska przy 
ulicy Koralowej 19. Funkcję 
prezesa GKS-u objął Rafał 
Stronczyński, wiceprezesami 

zostali Mariusz Sznajdrowicz 
i Artur Mazur. Dotychcza-
sowy sternik Marcin Ząbek 
będzie sekretarzem jawo-
rzańskiego klubu. Podczas 
zebrania społeczności Czar-
nych w poczet członków 
klubu przyjęty został wójt 
Radosław Ostałkiewicz. 
Zmiana obejmie również 
sztab szkoleniowy. Z pro-
wadzenia lidera bielskiej 
klasy A zrezygnował, z racji 
innych obowiązków zawodo-
wych, dotychczasowy trener 
Jerzy Sordyl. (M)
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Sześć tYgodni feRii
Do ostatniego lutowego weekendu będzie trwał zimowy wypoczynek polskich uczniów. W tym czasie  

w beskidzkich miejscowościach nie powinno dla nich zabraknąć atrakcji. Na szczęście, na razie nie 

brakuje śniegu.

Jak zwykle w różnych 
województwach obowiązują 
różne terminy ferii. Obecnie 
trwa drugi tydzień pierwszego 
turnusu, ostatni zakończy się 
w niedzielę 28 lutego. Choć 
aura w Święta i Nowy Rok nie 
należała do zbyt zimowych, to 
na szczęście równo z ostatnim 
przed feriami dzwonkiem spa-
dła i temperatura, i śnieg. Be-
skidy zabielały, tym bardziej, 
że trudno znaleźć obecnie stok 
narciarski, który nie dyspono-
wałby sprzętem do sztuczne-
go naśnieżania.

Gestorzy bazy noclego-
wej i agencje turystyczne 
przyjmują więc zgłoszenia 
na ostatnie wolne miejsca. 
Tak jest od wielu lat – jeże-
li tylko w Beskidach panuje 
prawdziwa zima, to dopisują 
również goście. Bo choć ofer-

ta turystyczna w beskidzkich 
kurortach staje się coraz bar-
dziej szeroka i atrakcyjna, to 
jednak niezmiennie dla gości 
liczy się przede wszystkim 
śnieg na stokach.

Prognozy pod tym wzglę-
dem są  op tymis tyczne , 
zwłaszcza dla mieszkańców 
województwa śląskiego. 
Po prawdziwej zimie, jaka 
w styczniu nawiedziła góry, 
w pierwszej połowie lute-
go może przyjść niewielka 
odwilż. Za to ostatnie dwa 
tygodnie ferii, a więc w ter-
minie województwa śląskiego, 
znów pojawi się mróz i opa-
dy śniegu.

Nie tylko w górach odpo-
czywające dzieci mogą spę-
dzać wolne od nauki chwile. 
Bogatą ofertę zajęć w gminach 
Ziemi Bielskiej przygotowa-

ły domy kultury, biblioteki 
i ośrodki sportowo-rekreacyj-
ne. W Domu Kultury w Ko-
zach można się jeszcze zapisać 
na zajęcia artystyczno-rozryw-
kowe w pierwszym tygodniu 
zimowych wakacji, zaś w dru-
gim na bezpłatne zajęcia tema-
tyczne – wokalne, teatralne 
oraz taneczno-ruchowe.

Na zimowisko z zajęcia-
mi plastyczno-technicznymi, 
sportowymi, warsztatami 
tkackimi, malowaniem na 
tkaninach oraz licznymi wy-
jazdami zaprasza z kolei ma-
zańcowicka filia Gminnego 
Ośrodka Kultury w Jasieni-
cy. W Bielsku-Białej oprócz 
typowych zimowisk, dzieci 
i młodzież mogą skorzystać 
z kilkudziesięciu propozycji 
udziału zarówno w zawodach 
sportowych na świeżym po-

wietrzu, czy w salach gim-
nastycznych, jak i lekcjach 
pływania, jazdy na łyżwach, 
rolkach i innych. Co ważne, 
zajęcia są bezpłatne, choć 
uczestnicy muszą wykupić 
ulgowe bilety na basen i lo-
dowisko.

Na koniec warto zapamiętać 
kilka zasad bezpieczeństwa, na 
które będzie zwracała uwagę 
również policja, m.in. patro-
lująca stoki narciarskie. I tak, 
dzieci poniżej 16. roku życia 
na nartach i snowboardzie po-
winny jeździć w kasku. Choć 
nie ma takiego przepisu, niedo-
świadczeni łyżwiarze również 
powinni korzystać z kasków. 
Starsi narciarze muszą też 
sobie wziąć do serca, że poli-
cjanci patrolujący stoki będą 
sprawdzać trzeźwość narcia-
rzy. (Łu)
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