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szKoły do Konsultacji
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więcej terenów  
reKreacyjnych

Gmina Bestwina
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droGowe remonty

Gmina jasienica
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powiat BielsKi

Świąteczne Kolędowanie

Gmina Kozy
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derBy w szczypiorniaKu

Gmina porąBKa
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zasolanie na sejmiKu

Gmina wilamowice
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Transport publiczny na terenie 
niemal całego obszaru powiatu 
bielskiego funkcjonować będzie w 
oparciu o powiatowo-gminny zwią-
zek komunikacyjny. O przystąpieniu 
do niego zdecydowały samorządy 
gmin, których potrzeby zabezpie-
czyć ma niebawem solidnie odre-
staurowany tabor bielskiego PKS.
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AktuAlności

Kadry KaretKa nocą i w Święta
Bielskie Pogotowie Ratunkowe przy jasienickim Ośrodku Zdrowia dysponuje od niedawna nowoczesną 

specjalistyczną karetką.

Karetka przystosowana 
jest do wszechstronnej reani-
macji, m.in. oprócz nowocze-
snego defibrylatora została 
wyposażona w urządzenie do 
mechanicznej kompresji klat-
ki piersiowej (masażu serca). 
Obsługiwana będzie przez ze-
spół złożony z dwóch ratow-
ników medycznych, w tym 
kierowcę, oraz lekarza. Sta-
cjonować będzie w Jasienicy 
w przygotowywanym punkcie 
ambulatoryjnym przy ośrod-
ku zdrowia, w odróżnieniu 
jednak od dotychczasowe-
go systemu stacjonowania 
karetki, ta będzie dostępna 
na miejscu również w nocy 
i święta. – To zdecydowanie 
ułatwi udzielanie pomocy me-
dycznej mieszkańcom gminy 
Jasienica – mówi wójt Janusz 
Pierzyna. Karetka kosztowała 
400 tys. zł, całość pochodzi 
z budżetu wojewody śląskie-
go. Oprócz wozu dla Jasieni-
cy, zakupiono również karetki 
dla Wisły w powiecie cieszyń-
skim oraz dla Żywca, a także 
innych stacji pogotowia w wo-

jewództwie śląskim, łącznie 
dziewięć pojazdów.

Jasienicki punkt ambula-
toryjny jest jedenastym na 
terenie powiatu, obsługiwa-
nym przez Bielskie Pogoto-
wie Ratunkowe. Aby mógł 

funkcjonować w pełnym 
wymiarze, należało kosztem 
100 tys. zł z pieniędzy gminy 
Jasienica dostosować Ośrodek 
Zdrowia, m.in. przygotować 
pomieszczenia ambulatoryj-
ne i socjalne, a także zbudo-

wać podjazd. Jak wyjaśniają 
członkowie zespołu karetki, 
ma głównie wyjeżdżać do pa-
cjentów w promieniu 20 km, 
przede wszystkim przeznaczo-
na jest dla mieszkańców gmin 
Jasienica i Jaworze. (UGJ)

roK inwestycji szpitala
W piątek 20 stycznia Szpital 
Pediatryczny w Bielsku-Bia-
łej uroczyście oddał do użyt-
ku zmodernizowany Dział 
Diagnostyki Obrazowej. 
Oddział został wyposażony 
w nowy sprzęt, m.in. tomo-
graf komputerowy, aparat 
USG i cyfrowy aparat rent-
genowski.

Spotkanie stało się też 
okazją do podsumowania 
ubiegłorocznych inwestycji 
na terenie placówki, która 
podlega bielskiemu Staro-
stwu Powiatowemu. – Cieszę 
się, że Szpital Pediatryczny 
z roku na rok staje się coraz 
bardziej nowoczesny i leczy 
naszych najmłodszych pa-

cjentów na coraz wyższym 
poziomie – mówił starosta 
Andrzej Płonka.

Szpital w ub. roku łącznie 
wydał ponad 5,4 mln zł, z tej 
sumy 3,6 mln zł zostało prze-

znaczonych na zakup nowo-
czesnego sprzętu medycznego 
– nowy tomograf komputerowy, 
cyfrowy aparat rentgenowski, 
aparat USG, gastrofiberoskop 
wraz z niezbędnym oprzyrzą-
dowaniem, stół operacyjny oraz 
aparat do laseroterapii.

Szpital zakończył również 
pierwszy etap ważnego remon-
tu pawilonu nr 5, w którym za 
kilka miesięcy ruszy dziecię-
ca opieka psychiatryczna. Za 
ponad 1,8 mln zł wykonano 
termomodernizację obiektu, 
a prace objęły m.in. wymianę 
wewnętrznych sieci instala-
cyjnych, poszycie dachowe 
i okna, położono nową elewa-
cję oraz zamontowano blisko 
sto ogniw fotowoltaicznych. (R)

z Bestwiny do watyKanu
KS. Paweł PaSieRbeK,
jezuita pochodzący z bestwiny,

został kierownikiem polskiej 
sekcji Radia watykańskiego. 
Nominację duchowny otrzymał 
9 stycznia. Ks. Pasierbek urodził 
się w bestwinie w 1965 r. Do To-
warzystwa Jezusowego wstąpił 
w 1984 r., święcenia kapłańskie 
z rąk kard. Franciszka Machar-
skiego otrzymał w 1995 r. w Kra-
kowie. Jego pierwszy kontakt z 
Radiem watykańskim miał miej-
sce już w latach 1989-1991, kiedy 
w ramach 2-letniej zakonnej praktyki pracował w Sekcji Polskiej Radia 
watykańskiego jako dziennikarz. Po ukończeniu studiów teologicznych 
pracował też w redakcji polskiego wydania „L’Osservatore Romano”. 
w 1995 r. rozpoczął studia specjalistyczne z teologii na Uniwersytecie 
Gregoriańskim w Rzymie, po których pracował, m.in. jako duszpasterz 
akademicki i proboszcz.
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Karetka stacjonować będzie w Jasienicy w przygotowywanym punkcie ambulatoryjnym przy ośrodku zdrowia.
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Nowoczesny tomograf komputerowy to jedno z wielu urządzeń, które w 
ostatnim czasie wzbogaciły wyposażenie Szpitala Pediatrycznego. 

1,5   mld zł
zostało wydanych do końca listopada ub.roku w 
województwie śląskim na wypłaty dla rodzin, objętych 
programem Rodzina 500 plus, a więc dla prawie 380 tys. 
dzieci. Wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej 
Stanisław Szwed ocenił, że samorządy naszego regionu 
dobrze realizowały program. W czołówce gmin, które mogą 
pochwalić się najlepszym wykonaniem programu, znalazły się 
m.in. Czechowice-dziedzice, bestwina, Wilamowice i Porąbka.
Program Rodzina 500 plus w ocenie Polaków najważniejszych 
wydarzeń 2016 roku zajął drugie miejsce, tuż za Światowymi 
dniami Młodzieży i wizycie papieża Franciszka. (R)

reGion w liczBach

interaKtywna  
mapa Gminy porąBKa

Gmina Porąbka doczekała się interaktywnej mapy, 
przygotowanej przez jedno z wydawnictw. Mapa in-
ternetowa współpracuje ze wszystkimi najnowszymi 
przeglądarkami oraz urządzeniami mobilnymi, zawiera 
informacje na temat firm różnych branż. Jednocześnie 
można na niej znaleźć atrakcje turystyczne i inne ważne 
informacje o gminie Porąbka. Urząd Gminy Porąbka 
zaprasza do korzystania z interaktywnej mapy, która 
znajduje się na oficjalnej stronie: www.porabka.pl.
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Kapłana z janowic
KS. JózeF waLUSiaK,
proboszcz parafii św. Józefa Robotnika w Janowicach,

otrzymał Nagrodę św. Maksymi-
liana, przyznaną przez biskupa 
Romana Pindla. Nagroda to 
uhonorowanie licznych działań 
duszpasterskich ks. Józefa wa-
lusiaka, od wielu lat znanego w 
regionie działacza społecznego 
i religijnego. Przypomnijmy, że 
stworzył on ośrodek dla uza-
leżnionych „Nadzieja”, fundacje 
i telefon zaufania. Prowadzi jako 
przewodnik pieszą pielgrzymkę 
bielsko-żywiecką na Jasną Górę. 
w gminie bestwina, a przede 
wszystkim w Janowicach, znany 
jest jako animator licznych przedsięwzięć kulturalnych i sportowych, 
przeznaczonych nie tylko dla parafian.
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Koncert walentynKowy
Bielskie Centrum Kultury zaprasza w Walentynki, czyli we 

wtorek 14 lutego na koncert, na którym usłyszymy najpięk-
niejsze piosenki o miłości. Całość poprowadzi, a jednocześnie 
będzie śpiewać znany z programu „Jaka to melodia?” Robert 
Janowski. W koncercie walentynkowym wystąpią Bielska 
Orkiestra Festiwalowa i soliści Teatru Rozrywki w Chorzowie 
– Anna Surma, Piotr Brodziński i Bartosz Jaśkowski. Koncert 
rozpocznie się o godz. 18. (R)

zaproszenie
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wydArzeniA

Kultura w nowym miejscu
Dobiegły końca prace związane z adaptacją budynku dawnego kina Beskid w Szczyrku. Do niego właśnie 

przeniosły się wraz z nowym rokiem Miejski Ośrodek Kultury, Promocji i Informacji oraz Miejska 

Biblioteka Publiczna.

Obie instytucje ważne dla 
społeczności gminy Szczyrk 
funkcjonują już w ramach 
Szczyrkowskiego Centrum 
Kultury. W pobliżu budynku 
przy ulicy Beskidzkiej 106 
znajduje się amfiteatr, gdzie 
odbywają się najważniej-
sze wydarzenia kulturalne 
w Szczyrku, a także kom-
pleks skoczni narciarskich. 
– Obiekty te tworzą wspólnie 
bardzo ciekawą przestrzeń 
niedaleko centrum naszego 
miasta – tłumaczy Antoni 
Byrdy, burmistrz Szczyrku, 
który przypomina, że prze-
nosiny były planowane od 
lat. – Mamy świadomość, jak 
istotne jest efektywne gospo-
darowanie miejskimi zaso-
bami i o ile to tylko możliwe 
obniżanie kosztów ich utrzy-
mania – dodaje.

W obiekcie, w którym 
swoje miejsce znalazły Miej-
ski Ośrodek Kultury, Promo-

cji i Informacji oraz Miejska 
Biblioteka Publiczna, wcze-
śniej zlokalizowane przy ul. 
Myśliwskiej w budynku daw-
nej „Sokolni”, przez wiele lat 
prowadzona była działalność 
usługowa, górną jego kondy-
gnację zamieszkiwali księża. 

Mieściło się tu później kino 
Beskid. Niezbędne było więc 
odpowiednie dostosowanie 
obiektu do nowej użytecz-
ności, co z kolei wymagało 
zapewnienia finansowania 
inwestycji. – Nie udało się 
pozyskać wprawdzie środków 

unijnych, ale otrzymaliśmy 
dofinansowanie na poziomie 
około 180 tys. zł z Minister-
stwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego – podkreśla bur-
mistrz Byrdy.

Całkowity koszt zadania, 
samych prac oraz wyposaże-
nia obiektu, wyniósł 450 tys. 
zł, w znacznej mierze samo-
rząd przeznaczył więc na to 
potrzebne przedsięwzięcie 
środki z własnego budżetu. 
Z oszczędności uzyskanych 
w toku procedury przetar-
gowej zakupiono sprzęt na 
potrzeby bieżącej działal-
ności wspomnianych insty-
tucji, m.in. zapewniający 
nagłośnienie i oświetlenie. 
W nowym MOKPiI znala-
zła swoje miejsce nie tylko 
administracja. Duża sala 
wielofunkcyjna umożliwi 
realizowanie zajęć plastycz-
nych, muzycznych i aerobi-
ku. (MaN)

ferie pełne wrażeń

We wszystkich gmi-
nach powiatu bielskiego 
w czasie zimowych ferii 
nie brakowało ciekawych 
zajęć, spotkań i wycieczek, 
organizowanych przez miej-
scowe szkoły czy placówki 
kultury. Z niektórych propo-
zycji ciągle można skorzy-
stać, bowiem do końca ferii 
pozostało jeszcze kilka dni.

Dzieci z gminy Porąbka 
w ramach Gminnego Pro-
gramu Profilaktyki część 
ferii spędziły na lodowi-
sku w Osieku. Już pod-
czas pierwszej lekcji widać 
było, że nauka jazdy na 
łyżwach pod okiem in-
struktorów to rewelacyjny 
sposób na nudę i nawiąza-
nie nowych znajomości. 
Oprócz tego zwiedziły 
Muzeum Fauny i Flory 
w Jaworzu, były w kinie, 
wybierają się też do Aqua 
Parku i na ściankę wspi-
naczkową.

Gimnazjum w Jasienicy 
zaprosiło odpoczywające 
dzieci na zajęcia rekre-
acyjno-sportowe. Uczest-
nicy wzięli udział w grach 
zespołowych oraz w za-
jęciach klubowych, obej-
mujących gry stolikowe: 
szachy i inne gry planszo-
we, a także gry w piłkarzy-
ki oraz darta.

Niezwykle bogatą ofer-
tę dla dzieci na czas ferii 
przygotował Gminny Ośro-
dek Kultury w Jasienicy 
wraz ze swymi filiami, 
m.in. bal karnawałowy 
przebierańców, warsztaty 
„Malujemy zimę”, ekspery-
menty naukowe, warsztaty 
kulinarne i tańca nowocze-
snego, naukę gotowania 
pierogów i wyrabiania ce-
ramiki. Nie zabrakło oczy-
wiście wyjazdów i zajęć na 
świeżym powietrzu,

Miejsko-Gminny Ośro-
dek Kultury w Wilamowi-
cach w drugim tygodniu 
zimowych wakacji zorga-
nizował „Ferie z plastyką”. 

Młodzi uczestnicy będą 
wykorzystywać przeróż-
ne techniki plastyczne, od 
plasteliny, przez akwa-
rele, po pastele olejne 
i malarstwo na płótnie. 
Zajęcia plastyczne z udzia-
łem bohaterów ulubionych 
dziecięcych lektur przy-
gotowała także Gmin-
na Biblioteka Publiczna 
w Wilamowicach.

Nie tylko dla dzieci, ale 
wszystkich odpoczywają-
cych w Jaworzu tutejszy 
Ośrodek Promocji Gmi-
ny Jaworze zorganizował 
w piątek 19 stycznia na 
stoku Goruszki zawody 
w „Zjeździe na byle czym”. 
Śnieg dopisał, mimo więc 
mrozu wszystkie 15 załóg 
świetnie się bawiło. W Ga-
lerii „Na Zdrojowej” w Ja-
worzu z kolei dla dzieci 
przygotowano zajęcia pla-
styczne, których zresztą 
nie brakuje także w ciągu 
normalnych dni roku szkol-
nego.

A w Domu Kul tury 
w Kozach największym 
chyba powodzeniem cie-
szyły się warsztaty per-
kusyjne pod kierunkiem 
Tomasza  Kineckiego. 
Uczestnicy poznawali 
instrumenty perkusyjne 
z różnych zakątków świa-
ta, następnie przygotowali 
koncert dla najbliższych.

Niezwykle ciekawe za-
jęcia zorganizowało dla 
odpoczywających uczniów 
Muzeum im. ks. Zygmunta 
Bubaka w Bestwinie. Pod 
kierunkiem Andrzeja Woj-
tyły dzieci wzięły udział 
w warsztatach „Przygody 
z drewnem”, podczas któ-
rych strugały oryginalne 
kredki z patyków, „notesy 
odkrywców”, kolorowe 
domki, figurki artystów 
cyrkowych. Zaś na ko-
niec, wzorem lat ubiegłych, 
upieczono bułeczki metodą 
tradycyjną w piecu chlebo-
wym. (ReD)
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Najlepiej zimę spędzać na świeżym powietrzu, np. zjeżdżając na 
sankach w Jaworzu.

wcześniej w budynku przez wiele lat była prowadzona działalność 
usługowa. Dziś króluje tu kultura.
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spotKania z Kolędą

W piątkowy wieczór 6 stycz-
nia w Mazańcowicach odbył 
się koncert w ramach XVII 
Festiwalu Kolęd i Pastorałek 
„Spotkania z Kolędą”.

Koncert odbył się w wie-
czór Trzech Króli w mazań-
cowickim kościele św. Marii 
Magdaleny. Obok miejsco-
wych zespołów, Zespołu 
Wokalnego z Gimnazjum 
w Mazańcowicach, Chóru 
Mieszanego „Hejnał Mazań-
cowice” i Regionalnego Ze-
społu „Dudoski”, wystąpił 
również Chór Mieszany im. 
Stanisława Moniuszki z Cze-
chowic-Dziedzic oraz Chór Pa-
rafialny „Semper Communio” 
z Goczałkowic.

Widzowie wysłuchali zna-
ne pieśni bożonarodzeniowe, 
niejednokrotnie w ciekawej 
interpretacji. Publiczność 
szybko dołączyła do muzy-

ków, śpiewając wraz z nimi 
kolędy i pastorałki. Nagro-
dziła też gromkimi brawami 
wykonawców i dyrygentów. 
Dużą atrakcją, która towa-
rzyszyła koncertowi, była 
bożonarodzeniowa szopka 
z żywymi zwierzętami. Przed 
kościołem publiczność obej-
rzała również pokaz sztucz-
nych ogni.

Festiwal Kolęd i Pastorałek 
odbył się pod honorowym pa-
tronatem Starosty Bielskiego 
Andrzeja Płonki oraz Wójta 
Gminy Jasienica Janusza Pie-
rzyny.

Organizatorami imprezy 
byli: Polski Związek Chórów 
i Orkiestr oddział w Bielsku-
-Białej, Starostwo Powiatowe 
w Bielsku-Białej, Urząd Gmi-
ny Jasienica, Gminny Ośrodek 
Kultury w Jasienicy, Parafia 
św. Marii Magdaleny w Ma-
zańcowicach. (UGJ)
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węGiersKa wyprawa Kozian

Tuż przed świętami zespół Pieśni i Tańca „Kozianie” odwiedził wę-
gierskie miasto Székesfehérvár, by spotkać się z tamtejszą Polonią.
artyści z Kóz na wspólnym kolędowaniu na węgrzech bywali już w 
latach wcześniejszych. i tym razem uczestniczyli w spotkaniu z koncer-
tem kolęd ludowych, przypominającym o regionalnym dziedzictwie, z 
mieszkańcami Székesfehérváru zjedli także wigilijną kolację. Po niej, 
na prośbę organizatorów, śpiewali znane kolędy w języku polskim, 
aby każdy członek Polonii na węgrzech mógł się włączyć. Kozianie 
odwiedzili ponadto piękny kiermasz świąteczny w centrum miasta, 
gdzie starali się uprzyjemnić atmosferę pieśniami ludowymi.
– Polskim rodzinom za granicą bardzo zależy na kontakcie z ojczystą 
kulturą, szczególnie daje się to odczuć w okresie bożego Narodzenia. 
Stąd nasz wyjazd uznajemy za ważny i pożyteczny – mówi ewa Jurzak 
z zespołu Pieśni i Tańca „Kozianie”. 
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wystawa malarstwa

Do marca w budynku banku Spółdzielczego w wilamowicach po-
trwa wystawa prac malarskich Jarosława Kacorzyka z Hecznarowic. 
Twórca od czasów dzieciństwa zajmuje się malowaniem i  rysunkiem, 
jest to jego hobby i sposób na odprężenie. Najczęściej kopiuje dzieła 
mistrzów różnymi technikami. 
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jasełKa w pisarzowicach
Jeszcze przed Świętami 

uczniowie ze Szkoły Pod-
stawowej w Pisarzowicach 
zaprosili na świąteczne spo-
tkanie.

W sali strażnicy OSP 
w Pisarzowicach już trady-
cyjnie na spotkaniu zgro-
madziło się wiele osób, nie 
tylko z sołectwa Pisarzowi-
ce, ale całej gminy, m.in. 
burmistrz Wilamowic Ma-
rian Trela. Głównym punk-
tem świątecznego spotkania 
jak co roku było bożonaro-
dzeniowe przedstawienie, 
które przygotowali człon-

kowie kółka teatralnego, 
uczniowie klasy VIa oraz 
chór. Na scenie widzowie 
zobaczyli gwiazdy i anioły, 
które zastanawiały się, czy 
ludzie na pewno są ducho-
wo przygotowani do Świąt. 
Młodzi aktorzy zaprosili 
widzów do wspólnego ko-
lędowania, a szczególnie 
wzruszającym momentem 
było wykonanie przez Ma-
riolę Czulak „Kolędy dla 
nieobecnych”. Uczestnicy 
spotkania mieli okazję poła-
mać się opłatkiem i złożyć 
sobie życzenia. (eD)

Przedstawienie jak co roku było głównym punktem świątecznego 
spotkania.
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przyroda przyciąGa tłumy
Jeszcze tylko do końca miesią-

ca w Galerii Bielskiej BWA można 
oglądać wystawę „Fotografia Dzi-
kiej Przyrody”.

Jak co roku wystawa cieszy się 
dużym zainteresowaniem widzów 
– tylko w pierwszym tygodniu obej-
rzało ją ponad dwa tysiące osób. 
Bielska ekspozycja wystawy „Fo-
tografia Dzikiej Przyrody 2016/ 
Wildlife Photographer of the Year 
2016” jest polską premierą znanej 
londyńskiej prezentacji. W Wielkiej 
Brytanii przygotowało ją Muzeum 

Historii Naturalnej w Londynie jako 
pokłosie międzynarodowego kon-
kursu fotograficznego. Sto najwyżej 
ocenionych zdjęć wybrano spośród 
50 tys. fotografii ponad 4 tys. auto-
rów z 95 krajów świata. Do każdego 
z prezentowanych zdjęć dołączony 
jest krótki opis. Dzięki temu temat 
kadru staje się bardziej zrozumiały 
i przejmujący. (R)

wernisaż wystawy „Fotografia Dzikiej 
Przyrody” w Galerii bielskiej bwa.
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ptaKoliczenie na zimę
Sekcja ornitologiczna Towarzy-

stwa Miłośników Jaworza wraz z ja-
worzańskim Muzeum Fauny i Flory 
Morskiej i Śródlądowej zapraszają 
wszystkich chętnych na zimowe pta-
koliczenie.

Spacer ornitologiczny po tere-
nie zabytkowego Parku Zdrojowego 
w Jaworzu zaplanowano na sobotę 28 
stycznia. Zbiórka osób zainteresowa-
nych uczestnictwem o godzinie 9 przed 
budynkiem „Pod Goruszką”. Spacer, 
który organizatorzy przewidują na 
czas maksymalnie trzech godzin, to 
doskonała sposobność, aby nauczyć 
się rozpoznawać ptaki i dowiedzieć, 
gdzie najłatwiej je obserwować oraz 
jak mądrze pomagać im w okresie zi-
mowym. (R)

wystawa 
modelarstwa 
KolejoweGo

Beskidzka Grupa Mo-
delarska oraz Dom Kul-
tury w Kozach zapraszają 
na wystawę modelarstwa 
kolejowego. Otwarcie wy-
stawy odbędzie się w so-
botę 4 lutego o godz. 15 
w sa l i  widowiskowej 
Domu Kultury w Kozach. 
Podczas wernisażu nastąpi 
ogłoszenie wyników otwar-
tego konkursu fotograficz-
no-plastycznego „Koleją 
w świat”. Wystawa będzie 
otwarta dla zwiedzających 
również w niedzielę 5 lu-
tego od godz. 10 do 16. (R)

Kocie  
opowieŚci

Dom Kultury w Ko-
zach zaprasza na spek-
takl muzyczny pt. „Kocie 
opowieści” z muzyką A.L. 
Webbera i tekstami T.S. 
Eliota, w wykonaniu Cze-
chowickiego Teatru Mu-
zycznego „Movimento”. 
Przedstawienie w sobotę 
18 lutego rozpocznie się 
o godz. 19 w sali wido-
wiskowej Domu Kultury 
w Kozach. (R)

z pomocą dla polaKów
Po raz trzeci przed Świę-

tami Bożego Narodzenia do 
Polaków w Sopoćkiniach pod 
Grodnem na Białorusi dotarł 
transport z Bielska z artyku-
łami spożywczymi, środkami 
czystości i słodyczami. Dla 
posła Prawa i Sprawiedliwości 
Stanisława Pięty była to oka-
zja do spotkania z rodakami 
ze Wschodu.

Poseł Stanisław Pięta po-
moc dla Polaków w Sopoć-
kiniach zainicjował kilka 
lat temu wraz z Parafialno-
-Szkolnym Klubem Sporto-
wym „Beskidy” z bielskiego 
Hałcnowa. Klub jest znany 
m.in. z organizacji Między-
narodowego Turnieju Piłki 
Siatkowej im. Stefana Zubera, 
w którym uczestniczą drużyny 
polskich dzieci z różnych stron 
Europy. Za pierwszym razem 
dzięki sponsorom z bielskiej 
spółdzielni „Pokój” poseł Pię-
ta zorganizował miejscowym 
dzieciom prezent w postaci 
100 kg krówek. Wraz z grupą 
wolontariuszy z Bielska poje-
chał następnie na Białoruś, aby 
zawieźć pomoc. Dostarczono 
wtedy też zeszyty, przybory 

szkolne, lekarstwa, sprzęt spor-
towy.

Nawiązano również kon-
takt, który w następnych latach 
zaowocował kolejnymi zbiór-
kami i wyjazdami z pomocą na 
Białoruś. – To niewielka forma 
rekompensaty dla naszych ro-
daków, którzy nie wyemigro-
wali z ziemi swoich przodków, 
potrafili przez lata zachować 
tradycje, mimo wielu cierpień 
od okupantów niemieckich 
i sowieckich. Warto się od 
nich uczyć ich przywiązania 
do polskości – mówi poseł 
Stanisław Pięta.

Pod koniec ub.roku po-
nownie były zbierane arty-
kuły spożywcze oraz środki 
czystości z myślą o Polakach 
w Sopoćkiniach. Z taką pomo-
cą ekipa z Bielska wyruszyła 
w grudniu, aby zdążyć jeszcze 
przed Świętami. Samochód 
dotarł najpierw do miejsco-
wych sióstr ze Zgromadzenia 
Córek Matki Bożej Bolesnej, 
opiekujących się miejscowy-
mi parafianami. Od razu po 
przepakowaniu produktów 
bielszczanie wraz z siostrami 
zawieźli pomoc pod wskaza-

ne adresy. Siostry bowiem, od 
dawna opiekując się polskimi 
rodzinami, doskonale znają ich 
potrzeby, były więc dobrymi 
przewodnikami. Przekazanie 
pomocy było również okazją 
do wielu spotkań i rozmów.

Podobnie, jak poprzed-
nio, tak i teraz wyjazd zrobił 
na pośle duże wrażenie. – Te 
wyjazdy przeżywam osobiście. 
Spotkania z ludźmi, którzy 
żyją nieraz w trudnych warun-
kach, a mimo to potrafią przez 
pokolenia zachować swoją pol-
skość i wiarę, są niezwykłym 
doświadczeniem, budującym 
i dającym mi wiele energii. 
Z tej perspektywy dużo spraw 
nabiera innego znaczenia. Dla-
tego dla mnie te wyjazdy mają 
ogromne znaczenie – przyznaje 
Stanisław Pięta.

To jedna z kilku inicjatyw 
posła Prawa i Sprawiedliwo-
ści Stanisława Pięty w zakresie 
pomocy dla Polaków, miesz-
kających na Wschodzie. Od 
początku swojej działalności 
poselskiej angażuje się w taką 
pomoc i korzysta z każdej 
okazji, aby utwierdzać ich 
w przekonaniu, że warto być 

Polakami. Wraz ze wspie-
rającymi tę akcję osobami 
i stowarzyszeniami jest m.in. 
organizatorem zbiórek ksią-
żek i pomocy szkolnych dla 
dwóch polskich szkół w Sta-
nisławowie na Ukrainie. Przed 
rozpoczęciem roku szkolnego 
zawozi transport na miejsce 
i również wykorzystuje okazję, 
aby spotkać się z miejscowy-
mi Polakami.

Podczas pierwszego wy-
jazdu nawiązał kontakt z To-
warzystwem Kultury Polskiej 
im. Franciszka Karpińskiego, 
które prowadzi polską szkołę, 
działającą przy kościele w Sta-
nisławowie. W innej części tej 
miejscowości działa jeszcze 

druga polska szkoła, społeczna, 
łącznie w obu placówkach uczy 
się kilkadziesiąt polskich dzieci. 
To właśnie dla obu tych środo-
wisk poseł organizuje pomoc.

W poprzednich kadencjach 
apelował do Ministra Spraw 
Zagranicznych o wprowadze-
nie korzystnych zasad finan-
sowania Polonii i Polaków, 
mieszkających poza grani-
cami kraju. Z powodu wpro-
wadzonych przed kilku laty 
zmian w tym finansowaniu 
pojawiło się w pewnym mo-
mencie wiele problemów we 
współpracy i pomocy dla Pola-
ków ze Wschodu. W ostatnim 
roku został już przywrócony 
poprzedni, dużo lepiej spraw-

dzający się system pomocy za 
pośrednictwem Stowarzysze-
nia „Wspólnota Polska”, dzia-
łającego przy polskim Senacie.

W ubiegłym roku poseł 
Stanisław Pięta uczestniczył 
w oficjalnej delegacji parla-
mentarnej, która pod prze-
wodnictwem wicemarszałka 
Ryszarda Terleckiego odbyła 
szereg rozmów z przedstawi-
cielami władz białoruskich. 
Pozytywnym skutkiem tych 
rozmów jest zniesienie wiz 
dla Polaków odwiedzających 
Grodno i Sopoćkinie oraz prze-
kraczających granicę kanałem 
Augustowskim, a także otwar-
cie Białorusinów na kontakty 
gospodarcze i kulturalne. (R)
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Poseł u polskiej rodziny w Sopoćkiniach.
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Kancelaria prawno-odszKodowawcza

iustitia
Specjalizujemy Się w dochodzeniu  
odSzkodowań powStałych wSkutek:

■ wypadku komunikacyjnego

■ potrącenia pieszego, śmierci osoby bliskiej  
w wyniku nieszczęśliwego wypadku

■ wypadku w pracy

■ Błędu medycznego

■ zalania, pożaru, kradzieży i innych zdarzeń losowych

■ wypadku na ulicy, chodniku, sklepie i innym budynku 
użyteczności publicznej

■ wypadku w rolnictwie

iustitia

43-300 Bielsko-Biała, ul. Kustronia 11
tel. 33 815 38 54, + 48 730 26 26 00
biuro@iustitia24.pl, www.iustitia24.pl

reklama

z prac poselsKich

BajKi na żywo
Przy bielskim Studiu Filmów 

Rysunkowych w najbliższych 
latach powstanie Interaktywne 
Centrum Bajki i Animacji. Poseł 
PiS Grzegorz Puda zabiega, aby 
ekspozycji towarzyszyła również 
produkcja nowych filmów animo-
wanych dla dzieci.

W pierwszych dniach stycznia 
został rozstrzygnięty konkurs na 
opracowanie projektu Interaktyw-
nego Centrum Bajki i Animacji. 
Jury w siedzibie Stowarzyszenia 
Architektów RP w Katowicach 
wskazało na pomysł konsorcjum 
firm Nizio Design International 
i spółki MWE z Warszawy. Ni-
zio Design International to jedna 
z najbardziej znanych polskich pra-
cowni architektonicznych, w swo-

im dorobku ma m.in. wykonanie 
wystawy stałej Muzeum Historii 
Żydów Polskich, Muzeum Powsta-
nia Warszawskiego, a także projekt 
rewitalizacji Starej Kopalni Julia 
w Wałbrzychu na centrum kultu-
ralno-dydaktyczne.

Projektanci mistrzowsko wy-
eksponowali obie części – histo-
ryczną kamienicę, gdzie przez 
dziesięciolecia powstawały fil-
my animowane, z nowoczesną 
bryłą części wystawienniczej. 
Rozwiązanie architektoniczne 
jest stosunkowo proste, daje jed-
nak duże możliwości ekspozycji. 
Nowa i historyczna bryła budyn-
ków będą tworzyć wewnętrzny 
dziedziniec, który Studio może 
wykorzystać na przygotowanie 

widowisk plenerowych, m.in. 
typu „światło i dźwięk”.

Jak zaznaczono, ten „Świat 
Bajki” przy bielskim Studiu 
Filmów Rysunkowych będzie 
połączeniem interaktywnego, no-
woczesnego muzeum z parkiem 
rozrywki. Podobne parki dziś 
istnieją przy niektórych studiach 
filmowych za granicą. I podob-
nie, jak w przypadku najbardziej 
popularnego polskiego muzeum 
– Powstania Warszawskiego – tak 
i w Bielsku ekspozycja nie ograni-
czałaby się jedynie do prezentacji 
wystaw. Co więcej, cennym do-
świadczeniem dla zwiedzających, 
mogłoby się stać uczestnictwo 
w procesie produkcji prawdziwe-
go filmu rysunkowego.

Jak zaznacza poseł Grzegorz 
Puda z Sejmowej Komisji Kul-
tury i Środków Przekazu, już 
dawno przy bielskim Studiu po-
winien powstać podobny pro-
jekt. – Bielskie Studio Filmów 

Rysunkowych to jedyny pod-
miot, podlegający Ministerstwu 
Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego, który sam wypracowuje 
pieniądze na swoje utrzymanie. 
Projekt budowy Centrum Bajki 
i Animacji ma szansę dać Stu-
diu nową energię, która pozwoli 
realizować to, do czego zostało 
powołane, a więc produkcję fil-
mów animowanych – wyjaśnia 
Grzegorz Puda.

Jak na razie Studio z budżetu 
Ministerstwa otrzymało pieniądze 
na zlecenie dokumentacji tech-
nicznej przedsięwzięcia. Poseł 
Prawa i Sprawiedliwości dodaje, 
że również prezydent miasta Jacek 
Krywult wyraził zainteresowanie 
wsparciem miasta dla projektu. 
Obok Studia z pieniędzy z miej-
skiej kasy zostałby postawiony 
duży parking, który służyłby za-
równo odwiedzającym „Świat 
Bajki”, jak i osobom dojeżdżają-
cym do centrum miasta. (R)

GrzeGorz 
puda,
poseł PiS:

Nasze miasto ma bar-
dzo bogate tradycje, 
związane z tworze-
niem animacji, przede 
wszystkim filmów ry-
sunkowych dla dzieci. 
Nikomu nie trzeba przedstawiać bolka, Lolka, czy Rek-
sia. zależy mi, aby te tradycje przetrwały, nie tylko w 
formie zakonserwowanego skansenu, gdzie prezentuje 
się bajki i bohaterów sprzed lat, ale, aby tworzone były 
nowe seriale.
To jest możliwe, bo polskie telewizje mają zobowią-
zania wobec narodowej kultury. Myślę tu przede 
wszystkim oczywiście o publicznej Telewizji Pol-
skiej, która dysponuje możliwościami, aby zlecać 
produkcję rodzimych bajek do emisji. Rozmawiałem 
w tej sprawie z wiceministrem kultury i dziedzictwa 
narodowego Jarosławem Selinem, a także z Krzysz-
tofem Czabańskim, przewodniczącym Rady Mediów 
Narodowych. Obaj bardzo przychylnie podeszli do 
tego pomysłu, oczywiście, dużo będzie zależało też 
od tego, co zaproponuje bielskie Studio. w naszym 
mieście zostało dużo animatorów i rysowników, któ-
rzy mają doświadczenie przy podobnych produk-
cjach. warto również pomyśleć np. o współpracy 
z Uniwersytetem Jagiellońskim, gdzie kształci się 
grafików animacji.
Centrum bajki i animacji ma szansę stać się waż-
nym punktem na mapie kulturalnej i turystycznej 
Polski, dla dobra naszego miasta i regionu warto 
ją wykorzystać. Liczę, że miasto również dołączy 
się do tego przedsięwzięcia, budując obok Studia 
duży parking.
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murale BielsKa-Białej
Murale – taki tytuł nosi pierwszy przewodnik, opisujący murale, które powstały w Bielsku-
-Białej. Galeria Bielska BWA zaprasza już w środę 25 stycznia o godz. 18. na spotkanie 
„Gdy na ulicy rządzi sztuka”, na którym zostanie zaprezentowana ta publikacja.

Przewodnik „Bielsko-Bia-
ła. Murale” jest ponadczter-
dziestostronicową książeczką, 
prezentującą 18 murali, zre-
alizowanych w Bielsku-Białej 
w latach 2008-2016. Znajdują 
się one na budynkach w cen-
trum miasta, więc wszystkie 
można obejrzeć w czasie kil-
kugodzinnego spaceru.

– Wszystkie projekty nie są 
incydentalną akcją artystyczną, 
lecz zyskały akceptację konser-
watora zabytków i miejskiego 
plastyka. Zostały zaplanowa-
ne, wkomponowane w prze-
strzeń wokół ściany, na której 
się znajdują. Odwołują się do 
symboli i skojarzeń, związa-
nych z kulturą miasta i regio-

nu – mówi Justyna Łabądź, 
autorka tekstu przewodnika. 
Przewodnik „Bielsko-Bia-
ła. Murale” jest bezpłatny. 

Można otrzymać go w Galerii 
Bielskiej BWA i w Punkcie In-
formacji Turystycznej w Biel-
sku-Białej. (R)

Być jaK elizaBeth taylor
Na spektakl pod tym ty-

tułem zaprasza w niedzielę 
12 lutego o godz. 18 Bielskie 
Centrum Kultury.

Jest rok 1976, do aparta-
mentu słynnego hotelu The 
New York Palace, w którym 
mieszka wybitny psycholog 
Tony Slawers, przychodzi 
niespodziewanie jego wie-
loletnia pacjentka Elizabeth 
Taylor. Po chwili pojawia się 
tam również Richard Burton, 
także jego pacjent i przyjaciel. 
Po swoim drugim, spektaku-
larnym małżeństwie para 
postanawia się rozstać. Tak 

w skrócie przedstawia się fa-
buła przedstawienia.

Sztuka podejmuje próbę 
analizy związku, w którym 
namiętność miesza się z za-
zdrością, a popularność i sława 
stają się przeszkodą w budowa-
niu właściwych relacji. W tym 
dramacie poznajemy boha-
terkę, która walczy o swoją 
samodzielność i niezależność. 
W przedstawieniu w reżyse-
rii Jakuba Przebindowskie-
go występują znani aktorzy: 
Małgorzata Foremniak, Paweł 
Deląg, Sambor Czarnota i Mar-
tyna Kliszewska.

siostry i Księżne
Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej 

zaprasza w piątek 10 lutego na spotkanie 
z Barbarą Borkowy, autorką podwójnej bio-
grafii „Siostry – Daisy von Pless i Shelagh 
Westminster” oraz współautorką planowanej 
wystawy „Księżna Daisy von Pless: Szczę-
śliwe Lata” na bielskim Zamku. Spotkanie 
poprowadzą Mateusz Mykytyszyn i Marta 
Dąbrowska z Fundacji Księżnej Daisy von 
Pless, kobiety owianej legendą, związanej 
także z pałacem w Pszczynie, należącym 
przez wieki właśnie do rodziny von Pless.

Spotkanie odbędzie się w piątek 10 lutego 
o godz. 17 w siedzibie Pedagogicznej Biblio-
teki Wojewódzkiej w Bielsku-Białej przy ul. 
Komorowickiej 48. (R)

Odtwórcami głównych ról są 
Małgorzata Foremniak  
i Paweł Deląg.

Reprodukcja okładki książki, jaka zostanie zapre-
zentowana w bielskiej bibliotece pedagogicznej.
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Timothy Fisher, Sean Hamilton, Megan Jones w trakcie realizacji jednego 
z murali.

Krystyna stańKo z zespołem
Krystyna Stańko, jedna 

z najwybitniejszych polskich 
wokalistek jazzowych i lau-
reatka wielu nagród, zarazem 
autorka tekstów i kompozy-
torka, obdarzona oryginalną 
barwą głosu, zaśpiewa ze 
swoim zespołem w sali BCK 
w piątek 17 lutego o godz. 
18.

Artystka od ponad 10 lat 
pracuje jako wykładowca 
śpiewu w Akademii Muzycz-
nej w Gdańsku. Nagrała 8 al-
bumów, zarówno z muzyką 
autorską, jak i we współpracy 
z innymi twórcami. Pod koniec 
2016 r. odbyła się premiera 
jej nowego albumu „Novos 
Anos”, na który składają się 

bossa novy brazylijskiego 
kompozytora Antonia Carlosa 
Jobima oraz standardy jazzowe 
w autorskich opracowaniach.

W BCK wokalistka wy-
stąpi wraz z zespołem, który 
tworzą: Ze Luis Nascimento, 
instrumenty perkusyjne, Do-
minik Bukowski, wibrafon, 
xylosynth, Piotr Lemańczyk, 
kontrabas, i Marcin Wądołow-
ski, gitara. (R)

inicjatywy ważne dla reGionu
Posłanka Mirosława Ny-

kiel podsumowała miniony 
rok swojej działalności po-
selskiej. Z blisko setki inter-
pelacji i zapytań poselskich, 
jakie złożyła w minionym 
roku, większość dotyczyła 
spraw szczególnie istotnych 
dla regionu Podbeskidzia.

Posłanka Platformy Oby-
watelskiej zaangażowała się 
w szereg przedsięwzięć o cha-
rakterze społecznym. Ważne-
go wsparcia udzieliła m.in. 
rodzinie państwa Wilków 
z Kaniowa, walczących o po-
wrót swojego syna Roberta do 
zdrowia. Chłopiec zachorował 
przed kilku laty na sepsę, cho-
roba spowodowała poważne 
uszkodzenia ośrodkowego 
układu nerwowego i sprzę-
żoną niepełnosprawność. 
Główną przeszkodą w po-
wrocie chłopca do zdrowia 
okazała się padaczka leko-
oporna, będąca powikłaniem 
neuroinfekcji. Rodzice Ro-
berta dowiedzieli się wówczas 
o eksperymencie medycznym 
prowadzonym w Uniwersy-
teckim Szpitalu Dziecięcym 

w Krakowie, polegającym na 
zastosowaniu komórek ma-
cierzystych w terapii dzieci 
cierpiących na tę chorobę.

Zabiegi przyniosły bardzo 
pozytywne efekty, wymaga-
ją jednak kontynuacji badań 
i eksperymentów, co z kolei 
wiąże się z niemałymi koszta-
mi, na które nie stać rodziców 
Roberta. – Badania naukowe, 
do których zakwalifikowany 
byłby Robert i inne dzieci 
w podobnej sytuacji, powinny 

być sfinansowane z puli mini-
sterstwa. Dają bowiem duże 
szanse na opracowanie sku-
tecznej metody leczenia i to 
w skali światowej – przekonu-
je posłanka Mirosława Nykiel.

Z inicjatywy posłanki PO 
zorganizowane zostało spo-
tkanie, w którym udział wzięli 
podsekretarz stanu w mini-
sterstwie zdrowia Krzysztof 
Łanda oraz przedstawiciele 
Collegium Medicum Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego. Obec-

ni byli także rodzice chorego 
chłopca. – Krakowscy profe-
sorowie przedstawili dokład-
ny schemat innowacyjnego 
leczenia. Po tym spotkaniu z  
ministerstwa docierają w tej 
sprawie optymistyczne sygna-
ły, jest więc szansa, że w ten 
sposób uda się sfinansować 
dalsze leczenie Roberta – do-
daje Mirosława Nykiel.

W minionym roku posłanka 
z Bielska-Białej była również 
patronką działań na rzecz pro-

filaktyki chorób nowotworo-
wych. Pod hasłem „Badaj się, 
wygraj życie”, we współpracy 
z lokalnymi instytucjami, prze-
prowadzono w regionie wiele 
badań w kierunku wykrywania 
nowotworów jamy ustnej, na-
rządów rodnych, piersi, jelita 
grubego, czy trzustki, na które 
zgłosiło się około tysiąca osób.

Posłanka dodaje, że cieszy 
ją ostatnia informacja o coraz 
bliższym dokończeniu drogi 
S1 węzeł Suchy Potok-Kosz-
towy, która połączy Mysłowi-
ce z regionem Podbeskidzia. 
Przypomina, że od siedmiu 
lat wielokrotnie interpelowała 
w sprawie budowy i zaangażo-
wała się w przygotowania do 
inwestycji. – Nie trzeba prze-
konywać, jak bardzo potrzebna 
jest droga ekspresowa, która 
zastąpi obecną zatłoczoną 
drogę Bielsko-Katowice. Od-
byliśmy mnóstwo spotkań tak 
na poziomie ministerialnym, 
jak i w regionie, z wszystkimi 
stronami zainteresowanymi re-
alizacją tej inwestycji. Udało 
się wypracować ostatecznie 
najlepszą koncepcję i pokonać 
wszelkie przeszkody formalne. 
Dzięki temu teraz drogę będzie 
można zbudować. Nie można 
zapominać, że to efekt naszej 

długoletniej pracy – mówi po-
słanka PO.

Osobiste zaangażowanie 
posłanki Mirosławy Nykiel 
przyczyniło się ponadto do 
wsparcia inwestycji w bielskim 
Szpitalu Wojewódzkim. Dzięki 
dofinansowaniu z Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach placówka zy-
skała instalację fotowoltaiczną. 

Znakami firmowymi Mi-
rosławy Nykiel od dawna są 
dwie inicjatywy, integrujące 
środowiska regionu. Już po 
raz szósty posłanka współor-
ganizowała Kongres Kobiet 
Podbeskidzia. Tym razem 
uczestnicy podjęli przede 
wszystkim tematykę doty-
czącą zdrowia i sportu, lite-
ratury, ale także gotowania. 
Kongres miał zarazem wy-
miar charytatywny. Na prze-
strzeni minionych miesięcy 
kontynuowane były również 
debaty oksfordzkie, angażują-
ce studentów bielskich uczel-
ni. – Debaty te uczą kultury 
rozmowy o różnych sprawach 
na przeciwległych biegunach. 
Przy okazji studenci mają do-
skonałą sposobność zgłębiania 
ważnych tematów dla kraju – 
dodaje posłanka. (R)

z prac poselsKich

Posłanka Mirosława Nykiel znana jest z organizacji debat oksfordzkich wśród studentów bielskich uczelni.
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zmiany w powiatowym pKs
Transport publiczny na te-
renie niemal całego obszaru 
powiatu bielskiego funkcjo-
nować będzie w oparciu 
o powiatowo-gminny związek 
komunikacyjny. O przystą-
pieniu do niego zdecydowały 
samorządy gmin, których 
potrzeby zabezpieczyć ma 
niebawem solidnie odrestau-
rowany tabor bielskiego PKS.

Przed kilku laty samorząd 
powiatu przejął akcje bielskie-
go PKS od Skarbu Państwa 
i od tego momentu odpowia-
da za transport publiczny na 
swoim terenie. Choć decyzja 
ta uchroniła wówczas spółkę 
przed likwidacją, to w kolej-
nych latach nie zostało wy-
pracowane rozwiązanie, które 
z jednej strony zapewniałoby 
stabilność i opłacalność komu-
nikacji publicznej w powiecie 
bielskim, a z drugiej gwaran-
towałoby konkurencyjność 
usług, świadczonych na rzecz 
mieszkańców poszczegól-
nych gmin.

Miniony rok był czasem 
wielu spotkań, podczas któ-
rych włodarze powiatu i gmin 

dyskutowali o sposobie zorga-
nizowania komunikacji. Jako 
najlepszy wariant starosta biel-
ski Andrzej Płonka zapropono-
wał utworzenie Beskidzkiego 
Związku Powiatowo-Gmin-
nego, w skład którego miałby 
wejść zarówno samorząd po-
wiatu, jak i gminy.

Argumentując zasadność 
powołania powiatowo-gminne-
go związku komunikacyjnego, 
starosta wskazał między inny-
mi na dużą szansę odnowienia 
taboru, jakim dziś dysponuje 
bielski PKS. Z 80 znajdują-
cych się w nim autobusów bli-

sko połowę zakupiono kilka lat 
temu, ale część starszych po-
jazdów wymaga gruntownego 
odrestaurowania. To zapewnić 
ma dofinansowanie z funduszy 
unijnych w wysokości blisko 
30 mln zł, przy jednoczesnym 
niewielkim wkładzie ze stro-
ny gmin, zaangażowanych 
w funkcjonowanie związku. 
Prawdopodobnie w 2018 r. 
tabor PKS może wzbogacić 
się o około 20 nowoczesnych, 
oszczędnych i komforto-
wych pojazdów.

Ostatecznie dyskusje na 
temat powiatowej komuni-

kacji publicznej zakończyły 
się na finiszu ub.roku. Samo-
rząd powiatu bielskiego oraz 
dziewięć gmin, za wyjątkiem 
posiadających własną komu-
nikację Czechowic-Dziedzic, 
podjęło stosowne uchwały 
o utworzeniu Beskidzkiego 
Związku Powiatowo-Gmin-
nego. Ta nowa organizacja 
ma docelowo przejąć bielski 
PKS. Formalnie rozpoczęcie 
działalności związku plano-
wane jest na 1 kwietnia br., 
wcześniej jednak po dokona-
niu analiz prawnych akcepta-
cję dla takiego rozwiązania 

wyrazić musi wojewoda, zaś 
rejestracji związku dokonać 
Ministerstwo Spraw We-
wnętrznych i Administracji. 
Zarząd utworzonego podmio-
tu będzie działał bezpłatnie 
i składał się ze starosty po-

wiatu oraz burmistrzów miast 
i wójtów gmin. Powstanie jed-
nocześnie biuro ds. organiza-
cji związku, którego siedzibą 
mają być obiekty PKS przy 
ulicy Legionów w Bielsku-
Białej. (R)

na droGi, szKoły i zdrowie
Szereg istotnych zadań inwestycyjnych ujętych zostało w budżecie powiatu bielskiego na rok 2017, który radni przyjęli podczas ostatniej z ubiegłorocznych sesji.

Kwota sięgająca blisko 108 
mln zł znalazła się po stronie 
wydatków w powiatowym bu-
dżecie, uchwalonym 27 grud-
nia 2016 r. Ok. 30 proc. tych 
środków bielskie Starostwo 
Powiatowe przeznaczy w naj-
bliższych miesiącach na inwe-
stycje. – Świadczy to o tym, 
że budżet przyjęty przez Radę 
Powiatu jest rozwojowy dla 
naszego samorządu i miesz-
kańców gmin – mówi starosta 
bielski Andrzej Płonka.

Jak podkreśla starosta, za 
szczególnie znaczące uznać 
należy zadania związane 
z infrastrukturą drogową, re-
alizowane przy dofinansowa-
niu z Narodowego Programu 
Przebudowy Dróg Lokalnych. 
Na ten rok przypada moderni-
zacja drogi powiatowej przez 
Jaworze i Jasienicę, czyli 
dawnej drogi łączącej Bielsko 
z Cieszynem. Odcinek, który 
zostanie poddany przebudo-
wie, zaczyna się na granicy 
z Bielskiem w Jaworzu i koń-
czy w okolicach Fabryki Mebli 
„Paged” w Jasienicy. W Jawo-
rzu na skrzyżowaniu przy tzw. 
Cholewiku ma powstać rondo, 
zaś w Jasienicy prace obejmą 
m.in. wymianę kilkudziesięcio-

letniej kanalizacji deszczowej 
wzdłuż drogi oraz przebudowę 
„krzyżówki”, z wydzieleniem 
z kilku stron dwóch pasów 
do skrętów.

W budżecie zapewnione 
zostały również środki na 
dokończenie przebudowy ul. 
Traugutta w Czechowicach-
-Dziedzicach, której pierw-
szą  część  zreal izowano 
w minionym roku. – To waż-
na komunikacyjnie droga dla 
Czechowic, której nie dało się 
zmodernizować na planowa-
nym odcinku w jednym roku. 
Przebiegają tam sieci podziem-
ne, telefoniczne, a także ener-

getyczne, co stwarza trudności 
w jej przebudowie – wyjaśnia 
starosta Andrzej Płonka.

W zakresie infrastruktury 
drogowej samorząd powiatu 
zaplanował także prace przy 
ul. Fałata w Bystrej. Tu wy-
konany będzie odcinek drogi 
o długości ok. 1,5 km wraz 
z chodnikiem, od mostu przy 
Zajeździe Pod Źródłem aż 
do dawnego hotelu Magnus. 
Z kolei w Czańcu dokończony 
zostanie remont ul. Kardyna-
ła Karola Wojtyły do granicy 
z Roczynami. Jak dodaje sta-
rosta, w przypadku pozyskania 
pieniędzy z rezerwy budżetu 

państwa, przewidziana jest 
ponadto kompleksowa mo-
dernizacja mostu w centrum 
Buczkowic. – Jego obecny 
stan wymaga naprawy, w prze-
szłości most ulegał bowiem 
uszkodzeniom podczas powo-
dzi – tłumaczy Płonka.

Tegoroczny budżet obej-
muje też inwestycje oświa-
towe, które dotyczą szkół 
prowadzonych przez powiat. 
Już w ub.roku, po przenie-
sieniu czechowickiej Szkoły 
Zawodowej „Silesia” do Ze-
społu Szkół Technicznych 
i Licealnych w Czechowi-
cach-Dziedzicach, wygospo-

darowano znaczne środki na 
modernizację tej placówki. 
W najbliższym czasie organ 
prowadzący zaplanował m.in. 
remont dachu, wymianę okien 
w salach lekcyjnych, a także 
dokończenie termomoderniza-
cji budynku.

Władze powiatu rozwa-
żają poza tym budowę dru-
giej sali gimnastycznej przy 
kompleksie oświatowym. 
– Służyłaby ona uczącej się 
tu młodzieży. Zamierzamy 
przyjrzeć się takiej możli-
wości, bo pamiętajmy, że 
wkrótce w „resortówce” 
będzie funkcjonowało pię-
cioletnie technikum oraz 
czteroletnie liceum – mówi 
starosta bielski. Dalsze re-
monty przewidziano również 
w Zespole Szkół Specjal-
nych, który przeniósł się 
do budynku „Silesii”. Prace 
objąć mają samą placówkę, 
jak i funkcjonujący tu Dom 
Kultury, w których prowa-
dzone będą warsztaty tera-
pii zajęciowej.

W tym roku planowane 
jest rozpoczęcie budowy hali 
sportowej przy Szkole Mi-
strzostwa Sportowego Sportów 
Zimowych Szczyrk z siedzibą 

w Buczkowicach. Na ten cel 
powiat uzyskać ma dofinanso-
wanie z Ministerstwa Sportu 
i Turystyki. Obiekt posłuży 
utalentowanym narciarzom, 
skoczkom i biegaczom, którzy 
uczęszczają do placówki.

Starosta Andrzej Płonka 
dodaje, że w dalszym ciągu 
realizowana będzie przebu-
dowa powiatowych szpitali 
i dostosowanie ich do potrzeb 
pacjentów oraz wymogów 
unijnych. Powiat czyni także 
starania, aby dokończyć tzw. 
obwodnicę Czechowic-Dzie-
dzic, w pobliżu Bielskiego 
Parku Technologicznego 
Lotnictwa, Przedsiębiorczo-
ści i Innowacji. Inwestycja 
objęłaby m.in. odwodnienie 
terenu, co z kolei zabez-
pieczyłoby północną część 
Czechowic przed skutka-
mi powodzi.

Podsumowując, dochody 
budżetu powiatu ustalono na 
poziomie nieco ponad 103 
mln zł. Deficyt w odniesieniu 
do zaplanowanych wydatków 
w kwocie 107 352 422 zł 
pokryty zostanie przychoda-
mi pochodzącymi z kredytu 
bankowego, zaciągniętego na 
przywołane inwestycje. (Ma)

związek komunikacyjny będzie zabiegał o uzupełnienie i odnowienie taboru autobusowego.
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Szkołę techniczną w Czechowicach-Dziedzicach czeka termomodernizacja z wymianą okien i remontem dachu.
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andrzej płonKa,
starosta bielski:

Powołanie związku komunikacyjnego, 
w którego bieżącą działalność zaan-
gażowany będzie nie tylko samorząd 
powiatu, ale i prawie wszystkie gminy 
powiatu bielskiego, to bez wątpienia 
rozwiązanie zapewniające stabilność 
funkcjonowania przewoźnika. bardzo 
ważne i budujące jest to, że taką decyzję 
wypracowaliśmy wspólnie po rozważeniu wszelkich aspektów.
aż do początku 2016 r. utworzenie związku, łączącego gminę z po-
wiatem, nie było prawnie możliwe. Gdy tylko taka opcja się pojawiła 
uznałem, iż jest warta rozważenia przez nasze samorządy. Pamiętać 
trzeba, że transport zbiorowy to zadanie własne gmin od momentu 
ich powstania i obowiązek ten nie został nigdy cofnięty. Co więcej, 
od stycznia 2018 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o transporcie 
publicznym, będąca następstwem unijnych rozporządzeń i wymusza-
jąca konieczność dostosowania norm polskich do tych obowiązujących 
w Unii europejskiej.
Mamy nadzieję, że w kwietniu po pozytywnych decyzjach ruszymy pełną 
parą. Już teraz pojawiają się głosy, że pierwsza inicjatywa związku 
powinna dotyczyć zwolnienia z opłat w publicznej komunikacji osób 
powyżej 70. roku życia. Na pewno zostanie to rozpatrzone.
Są duże szanse na to, że tabor PKS dzięki nowym pojazdom zyska już 
wkrótce na jakości. i co istotne, mieszkańcy gmin powiatu bielskiego 
będą poruszali się wieloma komfortowymi autobusami, spełniającymi 
swoją funkcję.

powiAt BielSki
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gminA BeStwinA

KompostowniKi  
dla mieszKańców

Do 20 stycznia mieszkańcy gminy Bestwina składać mogli wnioski na bezpłatne użyczenie 

kompostownika. Z takiej możliwości skorzystało jak na razie prawie 300 osób.

Wraz z początkiem nowe-
go roku w gminie Bestwina 
wprowadzone zostało inno-
wacyjne rozwiązanie, które 
choć po części pozwoli zago-
spodarować tzw. odpady zie-
lone odbierane z terenu gminy. 
W pierwszej połowie stycznia 
właściciele, współwłaścicie-
le, użytkownicy, najemcy, 
dzierżawcy, zarządcy lub oso-
by w inny sposób władające 
nieruchomością, składali sto-
sowne wnioski o nieodpłatne 
użyczenie im kompostowni-
ków. Spełnić musieli zara-
zem odpowiednie warunki, 

m.in. posiadać nieruchomość, 
pozwalającą na ustawienie 
kompostownika w sposób 
niestwarzający uciążliwości, 
wytwarzać na nieruchomości 
odpady zielone oraz odpady 
kuchenne ulegające biode-
gradacji, wykazać możliwość 
zagospodarowania wytworzo-
nego kompostu, a także złożyć 
deklarację o wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpada-
mi komunalnymi.

Mieszkańcy poszczegól-
nych sołectw gminy Bestwina 
z zainteresowaniem odpowie-
dzieli na pomysł. Wniosków 

wpłynęło łącznie blisko 300. 
Do końca lutego wniosko-
dawcy zostaną poinformo-
wani o zakwalifikowaniu do 
otrzymania kompostownika 
i terminie podpisania umowy. 
Jak informuje gmina, na jedną 
nieruchomość może być uży-
czony tylko jeden kompostow-

nik o pojemności 800 litrów na 
okres 36 miesięcy, niezależnie 
od liczby współwłaścicieli, czy 
mieszkańców. Po parafowaniu 
umowy kompostownik będzie 
do odbioru w Punkcie Selek-
tywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych w Kaniowie. 

MaRCiN NiKieL

orszaKi, jasełKa, Kolędowanie

Barwne korowody prze-
mierzyły w Święto Trzech 
Króli ulice Bestwiny i Ja-
nowic. Z kolei do Kaniowa 
zawitało przedstawienie jaseł-
kowe wraz z radosnym kolę-
dowaniem.

Wydarzenia nawiązujące 
do tradycji odbyły się w gmi-
nie Bestwina na początku 
nowego roku. W piątek 
6 stycznia, w dniu Świę-
ta Trzech Króli, kolorowe 
orszaki złożone z dzieci, 
młodzieży, osób dorosłych 
oraz starszych wędrowały 
w barwnym przemarszu uli-
cami Bestwiny oraz Janowic. 
W ten sposób parafie gminy 
Bestwina przypomniały sło-
wa Ewangelii o przybyciu 
do stajenki na wieść o naro-
dzinach Syna Bożego trzech 
mędrców: Kacpra, Melchiora 
i Baltazara.

T e g o  s a m e g o  d n i a 
w godzinach popołudniowych 
świętowanie miało miejsce 

w Domu Strażaka w Kanio-
wie. Powrócił tu klimat daw-
nych jasełek, reżyserowanych 
przez Alodię Hańderek, któ-
rej dzieło kontynuują dziś 
Dorota Kóska-Beniowska, 
Urszula Szkucik-Jagiełka 
oraz reszta grona pedagogicz-
nego kaniowskiego Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego. 
Z doskonale znanymi polski-
mi kolędami wystąpił chór 
ZSP w Kaniowie, aktorzy 
z tejże szkoły, dzieci grające 
na instrumentach, jak również 
chór młodzieżowy „PeZet”, 
reprezentujący Powiatowe 
Ognisko Pracy Pozaszkolnej 
„Art” w Czechowicach-Dzie-
dzicach, którego członkami 
jest wielu absolwentów pla-
cówki w Kaniowie. W or-
ganizację tego wyjątkowego 
kolędowania tradycyjnie chęt-
nie zaangażowali się rodzi-
ce, zaś licznie zgromadzeni 
mieszkańcy włączyli się we 
wspólny śpiew. (ReD)

siatKarsKie rozGrywKi

Hala sportowa w Kaniowie 
gościła 17 grudnia uczestni-
ków I Bożonarodzeniowego 
Turnieju Piłki Siatkowej, któ-
ry przeznaczony był dla dzieci 
i młodzieży.

Otwarcia premierowej edy-
cji turnieju dokonał wójt gmi-
ny Bestwina Artur Beniowski 
wraz z prezesem siatkarskie-
go Klubu Sportowego Gminy 
Szymonem Kwartą. Około 
setce młodych zawodników 
życzyli oni zaciętej rywali-
zacji sportowej w dobrej at-
mosferze. Tak też cały turniej 
upłynął i po kilku godzinach 
wyłoniono jego triumfatorów.

W ramach turnieju rywali-
zowały zarówno dziewczęta, 
jak i chłopcy w siatkarskich 

singlach oraz drużynach 
złożonych z dwóch i trzech 
młodych zawodników. W po-
szczególnych kategoriach naj-
lepsi okazali się: Julia Gajda 
i Jakub Jaworski (jedynki, 
klasy 1-3 SP), Marta Błaszcz 
i Agata Kóska oraz Rafał 
Beniowski i Mikołaj Kopeć 
(dwójki, kl. 4-6 SP), a także 
Martyna Popielarczyk, Wik-
toria Nowakowska i Gabriela 
Chrobak oraz Michał Paw-
łuszkiewicz, Krzysztof Sikora 
i Dawid Korzeniowski (trójki, 
kl. 1-3 Gimnazjum). Wyróż-
niającymi się uczestnikami 
uznano w gronie szkół podsta-
wowych Antoninę Foksińską 
i Martę Błaszcz, a wśród gim-
nazjum Krzysztofa Sikorę. (R)

Fo
to

: J
z/

m
z

Orszaki przyjęły się również w gminie bestwina, towarzysząc obchodom 
Święta Trzech Króli.

w turnieju siatkarskim w Kaniowie rywalizowały zespoły 1-, 2- 
i 3-osobowe w zależności od kategorii wiekowej.
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artur BeniowsKi,
wójt gminy bestwina:

Problem zagospodarowania odpadów 
zielonych jest jednym z tych, które 
w naszym regionie, również i gminie, 
wymaga poszukania właściwego roz-
wiązania. Uznaliśmy, że przekazanie 
mieszkańcom kompostowników może 
okazać się dobrym pomysłem i po za-
interesowaniu, z jakim błyskawicznie 
się spotkaliśmy, faktycznie jest taka szansa.
Kompostowniki są o tyle praktyczne, że często nasi mieszkańcy nie mają 
na swoich nieruchomościach odpowiedniego miejsca, by składować sko-
szoną trawę, czy inne odpady biodegradowalne. Poza tym poruszamy 
się w tematyce współcześnie bardzo istotnej, czyli ekologicznej świado-
mości. i nie jest to tylko modne hasło, bo znajduje ono odzwierciedlenie 
w tym, co dzieje się na naszym terenie. bywało bowiem tak, że odpady 
lądowały w przydrożnych rowach. Kłóciło się to z wizerunkiem gminy 
proekologicznej, za jaką chcemy uchodzić.
Już po pierwszych miesiącach będziemy w stanie dokonać wstępnych 
ocen podjętej akcji i zdecydować o jej ewentualnym rozszerzeniu. 
Liczymy, że z wielu względów zyska z jednej strony nasze najbliższe 
otoczenie, z drugiej osiągniemy w skali gminy wyraźną oszczędność, 
bo do zakładu Gospodarki Odpadami w bielsku-białej trafi mniej od-
padów zielonych. a pamiętać warto, że ich cena za tonę jest wysoka, 
na równym poziomie z tzw. odpadami zmieszanymi.

Kompostownik może stać się trwałym i ozdobnym elementem ogrodu.
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więcej terenów reKreacyjnych
Nowoczesne i bezpieczne pla-
ce zabaw wraz z infrastruk-
turą towarzyszącą powstaną 
w tym roku w trzech sołec-
twach gminy Bestwina.

W Bestwince, przy obiek-
tach tutejszego klubu sporto-
wego, wykonany zostanie plac 
zabaw dla dzieci. W ramach 
inwestycji gmina zaplanowa-
ła również zamontowanie ele-
mentów siłowni zewnętrznej. 
Z kolei o plac zabaw wzboga-
cą się jeszcze w tym roku tere-
ny rekreacyjne przy Gminnym 
Ośrodku Kultury w Bestwinie. 
– Gdy tylko dopisze pogoda 
będą mogły przybywać tu 
całe rodziny i spędzać aktyw-
nie swój wolny czas – mówi 
wójt gminy Bestwina Artur 
Beniowski. – Jestem przeko-
nany, że miejsca te będą tęt-
nić życiem. Tym bardziej, że 
planujemy zagospodarować je 

w sposób komfortowy i cał-
kowicie bezpieczny dla użyt-
kowników – dopowiada wójt.

Realizację powyższych za-
dań, opiewających na łączną 
kwotę ok. 200 tys. zł, umożliwią 

środki pozyskane przez gminę 
z funduszy Lokalnej Grupy 
Działania Ziemia Bielska.

Także na rok 2017 gmi-
na przewidziała rozbudo-
wę istniejących już terenów 

o charakterze rekreacyjnym 
w Janowicach. Prócz nowo-
czesnego placu zabaw poja-
wi się tu niewielka siłownia 
zewnętrzna z przyrządami do 
ćwiczeń dla osób w różnym 
wieku. Finansowanie w tym 
przypadku zapewnić mają 
z kolei pieniądze z Lokalnej 
Grupy Rybackiej.

Plany poszerzenia bazy 
sportowo-rekreacyjnej w gmi-
nie obejmują ponadto moder-
nizację obiektu sportowego 
w centrum Bestwiny. Wedle 
wstępnej koncepcji obok bo-
iska piłkarskiego powstanie 
m.in. bieżnia lekkoatletyczna, 
skocznia do skoku w dal, czy 
rzutnia do pchnięcia kulą. Ta 
inwestycja, zarówno w kwestii 
terminu, jak i szczegółowego 
projektu, zależna jest jednak od 
możliwości pozyskania przez 
gminę środków pozabudżeto-
wych. (MaN)

Nowoczesny kompleks do rekreacji funkcjonuje już w Kaniowie. w najbliż-
szych miesiącach gmina zaplanowała wykonanie podobnych w pozostałych 
sołectwach.
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Budżet i życzenia
Jednogłośnym uchwaleniem budżetu na 2017 r. zakończyła ubiegłoroczną pracę Rada Gminy Jasienica. 

Przy okazji wójt Janusz Pierzyna podsumował rok pracy samorządu gminy.

Ostatnia sesja odbyła 
się w czwartek 29 grudnia 
w sali kompleksu Drzewia-
rza w Jasienicy. Do tradycji 
już weszło, że ma ona bar-
dziej podniosły i uroczysty 
charakter. – Ostatnie dni 
przed początkiem Nowego 
Roku skłaniają do reflek-
sji, to także dobra okazja do 
podsumowania mijającego 
okresu i składania postano-
wień na najbliższe dwanaście 
miesięcy – wyjaśnia wójt 
gminy Jasienica Janusz Pie-
rzyna. Na sesji pogratulował 
i podziękował Michałowi 
Bożkowi oraz Krzysztofowi 
Przemykowi. Przypomnijmy, 
Michał Bożek to właściciel 
firmy „Ustronianka”, który 
za wsparcie dla kultury, od-
nowienie zamku w Grodźcu 
i stworzenie kolekcji, utrwa-

lającej m.in. dziedzictwo Ślą-
ska Cieszyńskiego i Gminy 
Jasienica, został przez gminę 
w 2016 r. nominowany do 
nagrody im. Ks. Londzina, 
ustanowionej przez Starostę 
Bielskiego. Z kolei Krzysztof 
Przemyk jest kierownikiem 
i dyrygentem Chóru „Hejnał 
Mazańcowice”. Zespół w tam-
tym roku obchodził 50-lecie 
działalności, z kolei Krzysz-
tof Przemyk – 25-lecie pracy 
w tym zespole.

Gratulacje i kwiaty odebrał 
również odchodzący z Jasieni-
cy komendant tutejszego komi-
sariatu Wojciech Kozłowski. 
Jak podkreślił wójt Janusz Pie-
rzyna, Kozłowski przez 11 lat 
kierował komisariatem, który 
początkowo był zlokalizowany 
w Jaworzu. Przed kilku laty na 
działce przekazanej przez gmi-

nę Jasienica kosztem ok. 4 mln 
zł został zbudowany nowocze-
sny komisariat, a komendant 
Kozłowski miał bardzo duży 
udział w jego powstaniu. Woj-
ciecha Kozłowskiego na sta-
nowisku komendanta zastąpił 
jego dotychczasowy zastępca 
Piotr Mazur.

Najważniejszym punktem 
było jednak przyjęcie budżetu 
gminy na 2017 r. Przewiduje 
on, że dochody osiągną ponad 
85 mln zł, zaś wydatki – 89,5 
mln zł. Deficyt w wysokości 
4,37 mln zł zostanie pokryty 
z wolnych środków. Wydatki 
na bieżące utrzymanie dróg 
gminnych, w tym remonty 
i remonty cząstkowe, pochło-
ną 4,15 mln zł, zaś ponad 1,77 
mln zł – inwestycje drogowe. 
Z najważniejszych przy-
szłorocznych zadań należy 

również wymienić wsparcie 
do modernizacji dróg po-
wiatowych na terenie gminy 
Jasienica, m.in. 1,26 mln zł 
dofinansowania przebudowy 
ul. Cieszyńskiej od Jaworza 
po Świętoszówkę. Projekty 
nowego oświetlenia uliczne-
go i jego budowa kosztować 
będzie ponad 700 tys. zł.

Ponad 4 mln zł pochłoną 
inwestycje z zakresu gospo-
darki mieszkaniowej, np. 
zaplecze gospodarczo-spor-
towe w Rudzicy (300 tys. zł), 
budowa placów zabaw z ele-
mentami siłowni zewnętrz-
nych (200 tys. zł), rozbudowa 
i termomodernizacja budynku 
OSP Mazańcowice (1 mln zł), 
remonty dachów na obiektach 
Prochowni w Międzyrzeczu 
Górnym (100 tys. zł), wyko-
nanie nawierzchni asfaltowej 
o pow. 2 tys. mkw. w Punkcie 
Selektywnej Zbiórki Odpa-
dów Komunalnych (150 tys. 
zł), budowa budynku socjal-
nego (100 tys. zł), a także 
sporządzenie dokumentacji 
i realizacja budowy farm fo-
towoltaicznych na potrzeby 
obiektów użyteczności pu-
blicznej (ponad 2 mln zł). 300 
tys. zł zaplanowano na budo-
wę ośrodka zdrowia w Mazań-
cowicach.

Z kolei 1,5 mln zł koszto-
wać będą inwestycje oświa-
towe: termomodernizacja 
budynków szkolnych w Wiesz-
czętach (1 mln zł), moderni-

zacja dachu budynku szkoły 
w Grodźcu (250 tys. zł), plac 
przy szkole w Międzyrzeczu 
(150 tys. zł), a także rozbu-
dowa i modernizacja placów 
zabaw przy szkołach (100 tys. 
zł). Dokończenie bieżni na bo-
isku ze sztuczną nawierzchnią 
przy szkole w Wieszczętach 
to wydatek rzędu 70 tys. zł, 
zaś 55 tys. zł pochłonie budo-
wa wodociągu w Bielowicku. 
Blisko 900 tys. zł przeznaczy 
Gmina na dotacje dla stowa-
rzyszeń i instytucji na dzia-
łalność, sportową, kulturalną, 

a także zapewnienie gotowo-
ści bojowej jednostek OSP. 
W przypadku straży pożar-
nych na ich bieżące utrzyma-
nie zostanie przeznaczonych 
łącznie 483 tys. zł. Z budżetu 
gminy Jasienica 25 tys. zł zo-
stanie wygospodarowanych 
na dofinansowanie zakupu 
samochodu policyjnego dla 
jasienickiego komisariatu.

Na koniec wszyscy uczest-
nicy sesji złożyli sobie no-
woroczne życzenia, którym 
towarzyszyła muzyka Zespołu 
Regionalnego „Dudoski”. (UGJ)

janusz pierzyna,
wójt gminy Jasienica:

Ostatnia sesja, na której Rada Gminy 
przyjmuje budżet, to okazja do po-
dziękowania z mojej strony wszyst-
kim radnym za całoroczną pracę i ich 
udział przy przygotowaniu budżetu, 
najważniejszego finansowego doku-
mentu całego roku. To dobry budżet, 
dla społeczności naszej gminy będzie 
on oznaczał kolejny rok zrównoważonego rozwoju, cały czas bowiem 
myślimy o przyszłości i potrzebach przyszłych pokoleń.
Mówiąc o budżecie i jego realizacji zawsze pamiętam też o tych wszyst-
kich osobach i instytucjach, które walnie wspierają nasze gminne prace. 
Szczególne podziękowania należą się z naszej strony Starostwu Po-
wiatowemu i Radzie Powiatu bielskiego za to, że zaplanowały sporo 
inwestycji na drogach powiatowych na terenie naszej gminy. Cieszę 
się, że ta współpraca dobrze się układa.

w przyszłym roku budynek OSP Mazańcowice czeka częściowa rozbudowa 
i termomodernizacja.

Do tradycji gminy Jasienica weszło, że ostatnia sesja w roku ma bardziej podniosły i uroczysty charakter.
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remonty na Koniec roKu
Do ostatnich dni przed No-
wym Rokiem trwały remonty 
dróg w sołectwach gminy Ja-
sienica, na które wójt Janusz 
Pierzyna pozyskał pieniądze 
z funduszy zewnętrznych.

W piątek 23 grudnia ofi-
cjalnie została odebrana ulica 
Bronowska w Rudzicy, gdzie 
zakończył się remont półtora-
kilometrowego odcinka. In-
westycja możliwa była dzięki 
pozyskaniu jesienią przez 
wójta gminy Jasienica Janusza 
Pierzynę pieniędzy z tzw. po-
wodziówek, a więc puli Mini-
sterstwa Spraw Wewnętrznych 
i Administracji na usuwanie 
skutków klęsk żywiołowych. 
Ul. Bronowska została uszko-
dzona przez ulewne deszcze 
w 2013 r.

Mimo zimowej aury, re-
mont został przeprowadzony 
i zakończony w terminie. Prace 
objęły czyszczenie nawierzch-
ni, wyrównanie nierówności 
mieszanką asfaltową, ułoże-
nie warstw wiążących i ście-
ralnych, utwardzenie poboczy, 
wykonanie nawierzchni na 
wjazdach, ułożenie przepustów 
pod wjazdami, obudowę wlo-
tów i wylotów przepustów pły-
tami ażurowymi, oczyszczenie 
rowu z namułu, oczyszczenie 
przepustów z rur betonowych, 
a także wykonanie ścianek 
czołowych dla przepustów. 
Całość kosztowała 949 tys. zł, 
z tego 759 tys. zł stanowi dofi-
nansowanie z budżetu państwa.

Kilka dni wcześniej zostały 
wyremontowane również dwie 
ulice w Międzyrzeczu Dol-

nym: Graniczna i Na Węgry. 
Przypomnijmy, że na remont 
ul. Granicznej wójt również 
uzyskał dotację z Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych i Ad-
ministracji. W tym wypadku 
także dofinansowanie w wy-
sokości 182,4 tys. zł pocho-
dzi z funduszy na usuwanie 
skutków klęsk żywiołowych, 
droga bowiem została znisz-
czona przez ten sam żywioł. 
Całość kosztowała 228 tys. zł. 
Remont ul. Granicznej objął 
m.in. wyrównanie nierów-
ności mieszanką asfaltową, 
ułożenie warstw wiążących 
i ścieralnych, utwardzenie po-
boczy, wykonanie nawierzch-
ni na wjazdach, montaż nowej 
studni kanalizacji deszczowej 
z odprowadzeniem, wykona-
nie przepustu pod drogą oraz 

umocnienie istniejącego rowu 
korytkami ściekowymi.

Modernizacja ul. Granicz-
nej była już zaplanowana 
wcześniej, toteż przeznaczone 
na to pieniądze można było 
wykorzystać na inny cel. Wójt 
zawnioskował, aby te pienią-

dze posłużyły na remont innej 
ulicy w Międzyrzeczu Dol-
nym, dwustumetrowego odcin-
ka ul. Na Węgrach. – Dzięki 
dofinansowaniu z Ministerstwa 
naprawy ulicy Granicznej, mo-
gliśmy przyspieszyć remont 
innej drogi – wyjaśnia wójt 

Janusz Pierzyna. Prace objęły 
m.in. wyrównanie nierówności 
mieszanką asfaltową, ułożenie 
warstw wiążących i ścieral-
nych, utwardzenie poboczy, 
a także wykonanie nawierzchni 
na wjazdach. Całość kosztowa-
ła 60 tys. zł.

Ulica bronowska w Rudzicy była ostatnią wyremontowaną w ubiegłym roku w gminie Jasienica.
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gminA jAworze

wydatKi na dalszy rozwój
Kontynuacja budowy hali sportowej, powstanie ronda przy tzw. Cholewiku oraz budynku socjalnego przy ulicy Zdrojowej to najważniejsze  

z inwestycji w Jaworzu, na które zagwarantowane zostały środki w tegorocznym budżecie gminy.
Niemal jednogłośnie i bez 

poprawek uchwalony został 
budżet gminy Jaworze na 
rok 2017 podczas ostatniej 
sesji Rady Gminy. Założono 

w nim dochody na poziomie 
blisko 29,8 mln zł, podczas 
gdy planowane wydatki 
sięgają kwoty ponad 30,6 
mln zł. Niedobór środków 

finansowych w wysokości 
niespełna 840 tys. zł zosta-
nie pokryty z kredytu ban-
kowego.

Znacząca część środków 
własnych zostanie na prze-
strzeni roku spożytkowana 
na inwestycje. Już w ub.roku 
ruszyła budowa hali sporto-
wej przy obecnym Gimna-
zjum w Jaworzu Średnim. 
Na realizacje tego istotnego 
zadania gmina wyasygnowała 
niemal 1,5 mln zł, resztę pie-
niędzy stanowi dofinansowanie 
z Ministerstwa Sportu i Tury-
styki. Obiekt będzie oddany 
do użytku w 2018 r., prace 
przebiegają tu zgodnie z wy-
znaczonym harmonogramem.

Decyzją Rady Gminy 
samorząd Jaworza partycy-
pować będzie w kosztach 
rozbudowy drogi powiatowej 
4417S Świętoszówka-Bielsko. 
W przypadku tej inwestycji na 
terenie Jaworza zmodernizo-
wane zostaną ulice Bielska 
i Cieszyńska od skrzyżowania 
z ul. Niecałą do granicy z gmi-
ną Jasienicą. Na skrzyżowaniu 
przy tzw. Cholewiku w Jawo-

rzu powstanie rondo, które ma 
udrożnić ruch drogowy na tym 
odcinku. Wkład gminy dla tego 
zadania to 1,8 mln zł.

Środki zbliżonej wielko-
ści z budżetu, w połączeniu 
z dofinansowaniem z Banku 
Gospodarstwa Krajowego, po-
służą na utworzenie budynku 
socjalnego przy ul. Zdrojowej. 
W obiekcie wykonanych zo-
stanie 12 lokali socjalnych, 
a także sala spotkań z zaple-

czem kuchennym, z przezna-
czeniem na gminne imprezy 
oraz wydarzenia z udziałem 
lokalnych stowarzyszeń.

Gmina przygotowuje się 
również do rewitalizacji tzw. 
budynku nr 30 w centrum Ja-
worza. Willa zaadaptowana 
będzie na potrzeby Centrum 
Usług Społecznościowych, sta-
nowiącego miejsce integracji 
międzypokoleniowej i kultu-
ralnej aktywności. W tym roku 

powstać ma projekt Lokalnego 
Programu Rewitalizacji, który 
będzie podstawą do pozyski-
wania unijnego dofinansowa-
nia w wysokości ok. 3 mln zł.

Rok 2017 to także rozpo-
częcie wartej łącznie blisko 
1,5 mln zł inwestycji związa-
nej z montażem kompletnych 
systemów fotowoltaicznych 
w budynkach użyteczności 
publicznej na terenie Jawo-
rza. (RaF)

woŚp z pomocą harcerzy

Z inicjatywy harcerzy z 11. 
Grunwaldzkiej Wielopoziomo-
wej Drużyny Harcerskiej „Im-
pessa” na terenie Jaworza odbył 
się kolejny finał Wielkiej Orkie-
stry Świątecznej Pomocy.

Podobnie, jak w dwóch po-
przednich latach, jaworzańska 
społeczność przyczyniła się 
do wsparcia szczytnej ogól-
nopolskiej akcji. W niedzielę 
15 stycznia, podczas finału 25. 
edycji WOŚP, harcerze z Ja-
worza kwestowali w różnych 
miejscach na terenie gminy. 
Ze specjalnie oznaczonymi 
puszkami wolontariuszy moż-
na było spotkać m.in. przy ko-
ściołach, sklepach, hotelach, 
placówkach handlowych, czy 
instytucjach działających na 
terenie gminy. Tym razem 
WOŚP w Jaworzu nie została 
zwieńczona wspólną imprezą 

przy amfiteatrze. O godzinie 
20 uczestnicy zgromadzili się 
natomiast przy strażnicy, gdzie 
utworzyli serce ze zniczy, stąd 
posłali również symboliczne 
światełko do nieba.

Koordynująca przedsięwzię-
cie w Jaworzu Joanna Buzdere-
wicz podkreśliła, iż jaworzanie 
ponownie pokazali, że mają 
dobre serca, a bezinteresowna 
pomoc nie jest im obca. Dzię-
ki przeprowadzonej zbiórce 
zgromadzono na rzecz Orkie-
stry dokładnie 12 992,09 zł. 
Zebrane środki trafiły do sztabu 
w siedzibie Polskiego Czerwo-
nego Krzyża w Bielsku-Białej. 
Zgodnie z założeniem tegorocz-
nej edycji wspomogą ratowanie 
życia i zdrowia dzieci na od-
działach ogólnopediatrycznych 
oraz zapewnienie godnej opieki 
medycznej seniorom. (M)

oŚwiatowe Konsultacje
Do końca marca br. Rada 
Gminy Jaworze podej-
mie ostateczne decyzje 
w sprawie dostosowania 
sieci jaworzańskich szkół 
do reformy oświaty. Jak 
zapowiada wójt Radosław 
Ostałkiewicz, w najbliższym 
czasie zamierza przeprowa-
dzić w tej sprawie szereg 
konsultacji m.in. ze środo-
wiskiem nauczycieli.

Bardzo szybko po oficjal-
nym wprowadzeniu reformy, 
wiążącej się z wygaszeniem 
gimnazjów i wydłużeniu do 
ośmiu lat nauki w szkołach 
podstawowych, a do czterech 
w liceach, władze gminy Ja-
worze rozpoczęły rozmowy 
na temat alternatywnych roz-
wiązań w zakresie organizacji 
systemu edukacji w gminie.

Na etapie konsultacji z Ku-
ratorium Oświaty w Katowi-
cach rozważane i analizowane 
są dwie koncepcje. Pierwsza 
z nich zakłada funkcjonowanie 
jednej szkoły podstawowej, 
która mieściłaby się w dwóch 
budynkach – w Jaworzu Dol-
nym oraz Średnim. Zdaniem 
wójta Radosława Ostałkiewi-
cza właśnie taki pomysł wy-
daje się najbardziej rozsądny. 
– Zapobiegłoby to rejonizacji 

Jaworza na odrębne obwody 
szkolne. Rodzice mogliby 
przy takim rozwiązaniu sami 
decydować o tym, gdzie będą 
uczyć się ich dzieci, oczywi-
ście w ramach dostępnych 
miejsc w poszczególnych 
placówkach – tłumaczy wójt 
gminy, który przyznaje, że 
możliwe jest również w innym 
wariancie utworzenie dwóch 
oddzielnych szkół, jak miało 
to miejsce przed 1999 rokiem.

Koncepcje zmian w syste-
mie oświaty na terenie gminy 
Jaworze, uwzględniające m.in. 
podstawowy programowe, 
siatki godzin, nauczycieli, 
a także trendy demograficz-
ne, powstać mają do końca 
stycznia br. Kolejny miesiąc 
poświęcony zostanie na spo-
łeczne konsultacje, będące 
odpowiedzią na liczne pytania 
w kwestii wdrażania reformy 
w Jaworzu. – Planujemy spo-
tkać się najpierw z nauczycie-
lami gimnazjum, którzy de 
facto są zagrożeni w trwałości 
swojego stosunku pracy. A za-
raz potem z rodzicami dzieci 
z obecnych klas szóstych 
oraz sześciolatków, które we 
wrześniu pójdą do pierwszej 
klasy, bo to właśnie te dzieci 
zostaną najbardziej dotknięte 
wprowadzanymi zmianami. 

Nie wykluczamy również 
spotkań z rodzicami uczniów 
w pozostałych rocznikach – 
mówi wójt Ostałkiewicz.

Zaplanowane przez sa-
morząd konsultacje podczas 
wspomnianych spotkań zosta-
ną ponadto przeprowadzone 
z pozostałymi mieszkańca-
mi gminy. Poza tym projekt 
uchwały zostanie wyłożony 
do publicznej wiadomości 
w obu szkołach i przedszko-
lach, a także na stronie inter-
netowej, w tym w Biuletynie 
Informacji Publicznej.

Gmina zobowiązana jest 
do końca lutego przedłożyć 
kuratorowi oświaty projekt 
uchwały. Tam zostanie on 
poddany analizie prawnej 
oraz dotyczącej zapewnie-
nia wszystkim dzieciom 
i młodzieży możliwości 

realizacji obowiązku szkol-
nego i nauki. Projekt będzie 
musiał zostać zaopiniowany 
również przez nauczycielskie 
związki zawodowe. Sto-
sowną uchwałę w sprawie 
dostosowania sieci szkół do 
nowego systemu Rada Gmi-
ny Jaworze podejmie do 31 
marca 2017 r.

– Reforma to niezwykle 
trudne dla nas wyzwanie, na-
wet jeśli jesteśmy gminą nie-
wielką, a na naszym terenie 
działała tylko jedna placówka 
gimnazjalna. Chcemy zapropo-
nować takie rozwiązania, któ-
re zapewnią, o ile to możliwe, 
bezbolesne i nieuciążliwe dla 
uczniów, rodziców, nauczycieli 
i samorządu przejście w nowy 
system – podsumowuje wójt 
Radosław Ostałkiewicz.

MaRCiN NiKieL

w nadchodzącym roku gmina kontynuować będzie rozpoczętą przed kilkoma miesiącami budowę hali sportowej.

radosław  
ostałKiewicz,
wójt gminy Jaworze:

Przed nami jeden z trudniejszych 
budżetów, jaki przychodzi gminie 
realizować na przestrzeni ostatnich 
lat. został on skonstruowany na miarę 
możliwości. ale budżet Jaworza, i to 
chciałbym wyraźnie zaznaczyć, ma 
charakter rozwojowy oraz proinwestycyjny. Jest w mojej opinii pla-
nem gospodarnym i zrównoważonym. Planując podział wydatków, 
kierowałem się przede wszystkim wnioskami zgłoszonymi przez rad-
nych, mieszkańców, poszczególne komisje rady, władze lokalnych 
organizacji pozarządowych oraz zadaniami nałożonymi na gminę 
przez ustawy. z uwagi na fakt, że planowane dochody są niższe od 
potrzeb, nie było jednak możliwości uwzględnienia wszystkich wnio-
sków, nad czym swoją drogą ubolewam.
blisko jedna czwarta wydatków gminy przeznaczona została na in-
westycje, w tym zadania ważne i wyczekiwane przez mieszkańców, 
by wspomnieć powstanie hali sportowej z prawdziwego zdarzenia. 
wiele środków inwestycyjnych to jednak fundusze własne, a znacząca 
kwota rzędu 1,8 mln zł przeznaczona zostanie tylko na rozbudowę drogi 
powiatowej na trasie ze Świętoszówki do bielska-białej, przebiegającej 
przez naszą gminę. Także z tego względu kilka spraw istotnych z punktu 
widzenia gminy, na których realizację w tym momencie nie możemy 
sobie finansowo pozwolić, zostało mimo wszystko odłożonych w czasie.
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Podczas kolejnego finału wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Jaworzu 
pieniądze na szczytny cel zbierali harcerze.

Fo
to

: a
rc

h.
 d

rU
ży

Ny
 h

ar
ce

rS
ki

eJ
 im

pe
SS

a

zanim zapadną decyzje, dotyczące sieci szkół podstawowych w gminie, 
wcześniej przeprowadzone zostaną konsultacje z mieszkańcami.
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plany z inwestycjami
Podczas ostatniej z ubiegłorocznych sesji Rady Gminy Kozy uchwalony został budżet na rok 2017. Ujęte 

w gminnych wydatkach plany na najbliższe miesiące obejmują kilka szczególnie istotnych zadań, które 

realizowane będą na terenie gminy.

Ważną inwestycją kon-
tynuowaną w bieżącym 
roku będzie budowa nowe-
go przedszkola publicznego 
w Kozach. Zadanie realizo-
wane przez Bielskie Przed-
siębiorstwo Budownictwa 
Przemysłowego przebiega 
zgodnie z harmonogramem. 
Zakończenie zaplanowano 
wprawdzie w roku 2018, 
ale istotna część robót wy-
konana zostanie już w tym 
roku. Dzieci do nowego 
przedszkola uczęszczać będą 
począwszy od września przy-
szłego roku. Placówka za-
pewni miejsca dla 225 dzieci, 
gmina przewiduje otwarcie 9 
oddziałów przedszkolnych.

Latem przewidziana jest 
natomiast finalizacja budowy 
posterunku policji w Kozach. 
Koszty przebudowy i dosto-
sowania obiektu na obszarze 

targowiska przy ulicy Szkol-
nej oraz jego wyposażenia 
znajdują się po stronie gminy. 

Komenda Wojewódzka Poli-
cji już po otwarciu sfinansuje 
tu 5 etatów.

W budżecie gminy wygo-
spodarowane zostały środki 
na termomodernizację Cen-

trum Sportowo-Widowisko-
wego w Kozach. Obiekt ma 
swoje lata i wymaga wy-
konania takich prac, które 
poprawią nie tylko jego funk-
cjonalność, ale i zagwarantują 
efektywne użytkowanie. Pla-
nuje się, aby główne prace, 
także te najbardziej uciąż-
liwe, zrealizować w okre-
sie wakacyjnym.

Gmina przygotowuje się 
ponadto do modernizacji 

oświetlenia wzdłuż Drogi 
Krajowej 52. Przebiega ona 
przez znaczącą część gminy, 
w tym centrum miejscowości. 
Codziennie drogę przemierza 
blisko 19 tys. pojazdów, ma 
więc ona dla Kóz strategicz-
ny charakter. Dotychczasowe 
oświetlenie zostanie wymie-
nione na oszczędne ledowe, 
które zapewni lepszą widocz-
ność kierowcom i pieszym 
wzdłuż ruchliwej drogi. (M)

Kolędowanie po KoziańsKu
Okres świąteczno-nowo-

roczny był czasem licznych 
spotkań kolędowych, które 
zorganizowane zostały dla 
mieszkańców Kóz.

W przedostatni dzień ub.ro-
ku sala koncertowa Pałacu 
Czeczów wypełniła się słu-
chaczami. Z piosenkami o te-
matyce świątecznej wystąpiły 
tu dzieci oraz osoby dorosłe, 
uczestnicy zajęć wokalnych, 
prowadzonych na co dzień 
w Domu Kultury w Kozach.

W Święto Trzech Króli 
już po raz czwarty kozia-
nie spotkali się przy cho-
ince w parku dworskim, 
aby wspólnie kolędować. 
Z uwagi na siarczysty mróz 
śpiewanie kolęd odbyło się 
w większości w Pałacu. 
Obecnością dopisali człon-
kowie Zespołu Pieśni i Tań-
ca „Kozianie”, Chóru Domu 
Kultury oraz Koła Emery-
tów, Rencistów i Inwalidów 
w Kozach, a także mieszkań-
cy gminy.

Z kolei z okazji nadej-
ścia Nowego Roku, w sobo-
tę 7 stycznia, koncert w sali 
Domu Kultury zagrała Mło-
dzieżowa Orkiestra Dęta 
pod dyrekcją Stanisława 
Wróbla.  W jubi leuszo-
wym, 25. koncercie Or-
kiestra zabrała wszystkich 
gości w muzyczną podróż 
dookoła świata, która roz-

poczęła się utworem „Puzo-
nowy express”. Słuchacze 
odwiedzili m.in. Karaiby za 
sprawą motywów znanych 
z filmu „Piraci z Kara-
ibów”, starali się uzdrowić 
świat utworem Michaela 
Jacksona „Heal the World”, 
by w końcu wrócić do Kóz 
z tradycyjnym kolędowa-
niem z udziałem dzieci 
Niepublicznej Szkoły Pod-
stawowej im. Kardynała 
Karola Wojtyły w Kozach. 
Koncert zwieńczył jak co 
roku „Marsz Radetzky’e-
go”.

Nazajutrz w kościele 
Zesłania Ducha Świętego 
w Kozach Gajach odbył się 

koncert w ramach XVII Mię-
dzynarodowego Festiwalu 
Kolęd i Pastorałek „Spotka-
nia z Kolędą”, nad którym to 
wydarzeniem honorowy pa-
tronat objął starosta Andrzej 
Płonka. Podczas występów 
usłyszeć można było kolę-
dy i pastorałki w wykona-
niu chóru mieszanego „Lira 
Darków” z czeskiej Karwi-
ny-Darkowa, Polskiego Ze-
społu Śpiewaczego „Hutnik” 
z Trzyńca oraz Zespołu Pie-
śni i Tańca „Echo” z Hecz-
narowic. Wieczór tradycyjnie 
zwieńczony został wspólnym 
kolędowaniem przy szopce 
przed kościołem oraz poka-
zem sztucznych ogni. (ReD)

Gmina ciąGle atraKcyjna
Coraz więcej osób decyduje 
się osiedlić na terenie gminy 
Kozy. W roku 2016 wskaźnik 
liczby mieszkańców ponow-
nie wzrósł i już niebawem 
sięgnąć może granicy 13 ty-
sięcy. Przed gminą stawia to 
wyzwania, by utrzymać sta-
tus Kóz jako miejsca atrak-
cyjnego.

Kozy od lat znane są mię-
dzy innymi z tego, iż to naj-
większa pod względem liczby 
ludności wieś w Polsce. Na 
koniec roku 2013, według da-
nych Urzędu Statystycznego 
w Katowicach, gmina Kozy 
liczyła dokładnie 12 529 
mieszkańców. W okresie ko-
lejnych 12 miesięcy osiedli-
ło się tu następne 131 osób. 
Rok 2015 przyniósł wzrost do 
12 724 osób, zaś po minio-
nym liczebność Kóz wynosi 
12 830 mieszkańców. – Pa-
miętam, że gdy dochodziło 
w Polsce do przemian ustro-
jowych w Kozach mieszkało 
nieco ponad 8,5 tys. ludzi. 
Obserwujemy więc w naszej 
gminie znaczący przyrost lud-
ności. A to oznacza, iż jeste-
śmy miejscem atrakcyjnym, 
w którym się dobrze żyje 
– mówi wójt Krzysztof Fiał-
kowski.

Z dużym prawdopodobień-
stwem zakładać należy, że 
wzrostowa tendencja utrzy-

ma się w najbliższych latach. 
Zwłaszcza, iż przemawia za 
tym sam przyrost natural-
ny. W roku 2016 w Kozach 
urodziło się 144 dzieci. Poza 
tym do miejscowości dojechać 
można łatwiej i wygodniej ob-
wodnicą Bielska-Białej, której 
jeden z wylotów znajduje się 
w nieznacznej odległości od 
granic gminy Kozy.

S p o r o  p o z y t y w n y c h 
działań z myślą o swoich 
mieszkańcach przeprowadza 
również samorząd. Nowy plan 
zagospodarowania przestrzen-
nego gminy objął przekształ-
cenie wielu działek rolnych na 
te z przeznaczeniem budow-
lanym. Co roku poprawia się 
infrastruktura na terenie gmi-

ny, stan dróg, bogatsza jest 
oferta kulturalna.

Dla rodzin osiedlających 
się w Kozach istotne zna-
czenie ma również wysoka 
jakość edukacji w tutejszych 
placówkach oświatowych. – 
To dlatego sprowadzają się do 
Kóz nie tylko osoby z Bielska-
-Białej, ale i z części Małopol-
ski, która należała do dawnego 
województwa bielskiego, czy 
nawet ze Śląska – wyjaśnia 
wójt Fiałkowski. Dodaje, iż 
niewątpliwie do atutów gmi-
ny Kozy zaliczyć wypada jej 
lokalizację. Z jednej strony 
dogodną komunikacyjnie, 
z drugiej w przyjaznej oko-
licy i w pobliżu popularnych 
szlaków turystycznych. (RaF)

Od wielu lat w gminie Kozy stale przybywa nowych mieszkańców.
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Mieszkańcy Kóz na wspólnym kolędowaniu spotkali się m.in.  
w Pałacu Czeczów.

w budżecie gminy wygospodarowane zostały środki na termomodernizację Centrum Sportowo-widowiskowego.

Krzysztof  
fiałKowsKi,
wójt gminy Kozy:

budżet naszej gminy na rok 2017, z wy-
datkami nieznacznie przekraczającymi 
52 mln zł, jest bez wątpienia stabilny 
i zrównoważony. zaplanowane zostały 
w nim zadania, które dla gminy Kozy 
i jej mieszkańców mają duże znaczenie. 
Nie zapominamy o tych przedsięwzięciach, które wpisują się w nieustanne 
budowanie wizerunku Kóz jako gminy bezpiecznej. Stąd choćby starania 
o powstanie na naszym terenie posterunku policji, ale również prze-
znaczanie środków na bieżące remonty dróg, oświetlenie uliczne, czy 
modernizacje przepustów.
Kontynuując budowę przedszkola troszczymy się o najmłodsze pokole-
nie kozian, a doskonale wiemy, że potrzeby w tym zakresie są ogromne. 
w bieżącym roku będziemy oczywiście starali się o pozyskanie środków 
zewnętrznych, które zostaną spożytkowane na kolejne inwestycje 
z myślą o dalszym rozwoju gminy.
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gminA porĄBkA

szKoła do rozBudowy
Kolejny odcinek kanalizacji w Bujakowie oraz rozbudowa szkoły w Porąbce to najważniejsze zadania inwestycyjne, na które 

zaplanowano w tym roku pieniądze w budżecie gminy Porąbka.

Budowa kanalizacji w Bu-
jakowie to kolejne poważne 
zadanie z zakresu gospodar-
ki wodno-ściekowej, jakiego 
gmina Porąbka podejmuje się 
w ostatnim okresie. Przypo-
mnijmy, w 2015 r. zbudowano 
sieć w Czańcu, doprowadzając 
kanalizację m.in. do terenów 
inwestycyjnych. Tym razem 
12 km sieci w Bujakowie ma 
kosztować ok. 4 mln zł, kana-
lizacja zostanie poprowadzona 
od Kęt Podlesia do drogi kra-
jowej. Bujakowska sieć będzie 
podłączona do oczyszczalni 
w Kętach, zbudowanej wspól-
nie, w której gmina Porąbka ma 
20 proc. swoich udziałów. – 
Dofinansowanie do zbudowania 
kanalizacji chcemy pozyskać 
z Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich, liczymy, że nasz 
projekt spotka się z pozytyw-
ną odpowiedzią – mówi wójt 
gminy Porąbka Czesław Bułka.

Poważnym zadan iem 
z udziałem dofinansowania 
z funduszy zewnętrznych 
w tym roku będzie termomo-
dernizacja trzech ośrodków 
zdrowia. Przypomnijmy, że 
poradnia w Czańcu została 
zmodernizowana w 2015 r., 
teraz na gruntowne remon-
ty czekają ośrodki zdrowia 
w Kobiernicach, Bujakowie 
i Porąbce. – Zaczynamy od 
Kobiernic, gdzie wraz z ter-
momodernizacją zostanie też 
przeprowadzona wymiana 
dachu – wyjaśnia wójt, który 
dodaje, że w drugiej kolejności 
prace obejmą ośrodek w Bu-
jakowie. Z powodu opóźnień 
w przekazywaniu pieniędzy 
z programu Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych 
może nie udać się w tym roku 
przeprowadzenie remontu 
przychodni w Porąbce, gdzie 
również oprócz termomoder-

nizacji należy wymienić dach. 
Jak jednak zapewnia wójt, re-
mont zostanie wtedy przesu-
nięty na 2018 r.

Ok. pół miliona złotych 
zostanie przeznaczonych na 
remonty dróg gminnych. Któ-
rych dokładnie – będzie wia-
domo po zakończeniu zimy 
i przeglądach, jakie w tamtym 
czasie się wykonuje. Decyzje 
zapadną z udziałem wspólnot 
sołeckich, bowiem to właśnie 
na wiosennych zebraniach 
w sołectwach mieszkańcy 
oceniają, które drogi wyma-
gają naprawy.

Gmina Porąbka przyłączy 
się do powiatowego projektu 
dokończenia drogi w Czań-
cu do granicy z Roczynami. 

Odcinek ok. 1,7 km zosta-
nie w połowie sfinansowa-
ny z Narodowego Programu 
Rozbudowy Dróg Lokalnych, 
kolejną połowę równo dołożą 
Bielskie Starostwo Powia-
towe oraz gmina Porąbka. 
Wyremontowana droga zy-
ska kanalizację deszczową, 
będzie odwodniona, a przede 
wszystkim zostanie wyposa-
żona w chodnik, co znacznie 
poprawi bezpieczeństwo pie-
szych przy tej ruchliwej ulicy. 
Tym bardziej, że już od wrze-
śnia będą nią chodzić dzieci 
do przemianowanej z gim-
nazjum szkoły podstawowej 
w Górnym Czańcu.

W tym roku w związku 
z reformą oświaty gmina Po-

rąbka musiała dostosować 
sieć budynków szkolnych do 
nowych potrzeb. – Uznali-
śmy, że musimy rozbudować 
szkołę w Porąbce – wyjaśnia 
wójt Bułka. Okazała szkoła 
była kiedyś placówką ośmio-
klasową, ale od tamtej pory 
przybyło dzieci, zmieniły 
się też standardy, w jakich 
warunkach należy je uczyć. 
Toteż kosztem ok. 1,5 mln zł 
zostanie nadbudowane piętro, 
co pozwoli uzyskać trzy dodat-
kowe sale lekcyjne i świetlicę. 
Wójt dodaje, że w najbliższych 
latach przy szkole powstanie 
nowa sala gimnastyczna, co 
rozwiąże problem organizacji 
lekcji WF-u dla większej pla-
cówki. (łU)

dzień BaBci i dziadKa

Dzieci ze Szkoły Podsta-
wowej w Porąbce jeszcze 
przed feriami zaprezentowały 
swoim dziadkom i babciom 
program, świętując w ten 
sposób Dzień Babci i Dzień 
Dziadka. W ten sposób chcia-
ły wyrazić im wdzięczność za 
miłość i troskę, którą oni oka-
zują wnuczętom każdego dnia.

W piątek 13 stycznia 
uczniowie klas I-III Szkoły 

Podstawowej w Porąbce go-
ścili babcie i dziadków w sali 
Domu Kultury w Porąbce. Na 
scenie trzecioklasiści przed-
stawili „Jasełka”, uczniowie 
klas drugich wesoło kolędo-
wali, zaś pierwszaki żywioło-
wo recytowały wierszyki oraz 
śpiewały piosenki. Świątecz-
ne tańce zaprezentowała rów-
nież szkolna grupa KlasMix. 
Zachwycona publiczność 

nagradzała występy gromki-
mi brawami.

Babcie i  dziadkowie 
wraz z życzeniami otrzymali 
również prezenty, zrobione 
samodzielnie przez dzieci. 
Przy słodkim poczęstunku, 
przygotowanym przez rodzi-
ców, dziadkowie mieli okazję 
porozmawiać i podzielić się 
wrażeniami z występów wnu-
ków. (R)

czesław BułKa,
wójt gminy Porąbka:

w najbliższym czasie czeka nas 
kilka wydatków, związanych 
z dostosowaniem naszej bazy 
oświatowej do nowych po-
trzeb, tj. likwidacji gimnazjów 
i powiększenia szkół podsta-
wowych. Gimnazjum w Gór-
nym Czańcu przemianujemy na 
drugą szkołę podstawową, dla 
dzieci z tamtej części sołectwa. 
w Kobiernicach i bujakowie, 
gdzie były zespoły szkół, nie 
ma w ogóle obaw, że w szkołach 
zabraknie miejsca dla siódmych 
i ósmych klas, w bujakowie np. 
przystosowujemy budynek, aby 
pomieścić dwa dodatkowe od-
działy przedszkolne.
ale szkoła w Porąbce jest zbyt 
ciasna, z kolei w Kozubniku jest 
za mało dzieci, aby można było 
tam stworzyć pełną ośmioklaso-
wą szkołę podstawową. Dlatego 
decydujemy się na rozbudowę 
szkoły w centrum Porąbki. Dzie-
ci z Kozubnika będą dojeżdżać 
autobusami komunikacji. To 
rozwiązanie sprawdziło się w 
przypadku gimnazjum, dzieci 
miały bilety miesięczne, a kursy 
autobusów zostały dostosowa-
ne tak, aby wygodnie uczniowie 
mogli dotrzeć do szkoły i wracać 
do domu.
budynek po gimnazjum w Ko-
zubniku, w którym cały czas 
działa przedszkole, zostanie 
zachowany na cele oświatowe.

w Szkole Podstawowej w Porąbce zostanie nadbudowane piętro, aby zmieściły się wszystkie klasy.
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Poprzednią wielką inwestycją kanalizacyjną była budowa sieci w Czańcu.

Uczniowie szkoły podstawowej w Porąbce zaprezentowali artystyczny program dla swoich babć i dziadków.
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Gminne derBy 
w czańcu

Do historycznego spo-
tkania dwóch drużyn z gmi-
ny Porąbka doszło podczas 
styczniowego turnieju Pod-
beskidzkiej Ligi Amatorskiej 
Piłki Ręcznej Dziewcząt. 
W Czańcu rywalizacja szczy-
piornistek odbyła się pod ho-
norowym patronatem wójta 
Czesława Bułki.

Choć największe emocje 
w zawodach z udziałem mło-
dych piłkarek ręcznych to-
warzyszą rozgrywkom I ligi, 
to jednak w hali w Czańcu 
z dużym zaciekawieniem wy-
czekiwano konfrontacji zaple-
cza elity, pomiędzy zespołem 
gospodyń a ekipą z Porąbki. 
Gminne derby już do przerwy 
wskazały nieznaczną wyż-
szość zawodniczek z Czańca, 
które objęły prowadzenie 3:1. 
W drugiej części tempo jeszcze 
podkręciły, co dało im końco-

wą wygraną 7:2 w historycz-
nym meczu o ligowe punkty.

Nie były to jedyne potyczki 
gminnych zespołów podczas 
rozgrywek w sobotę 14 stycz-
nia. Porąbka przegrała 3:6 
z SPR Młody Żywiec, co po-
wetowała sobie zwycięstwem 
5:1 nad PTG Sokół w Gminie 
Czernichów II. Z kolei miej-
scowe szczypiornistki uległy 
3:6 „dwójce” UKS Jedynka 
Łodygowice, zaś z czernicho-

wiankami rozprawiły się 6:1. 
Towarzysko gminne drużyny 
zagrały ponadto z UKS Gmi-
na Kruszyna z powiatu czę-
stochowskiego. Lepiej w tej 
potyczce wypadła Porąbka, 
z mocnymi przeciwniczkami 
remisując 3:3.

W II-ligowej tabeli ekipa 
z Czańca zajmuje 7. miej-
sce z dorobkiem 10 punktów 
w 12 meczach, z kolei piłkarki 
ręczne z Porąbki znajdują się 
kilka pozycji niżej z 3 „oczka-
mi” na koncie. Pamiętać trzeba 
jednak, że w mającej już spore 
tradycje lidze na Podbeskidziu 
i Żywiecczyźnie obie drużyny 
z gminy Porąbka rywalizują od 
niedawna, zaliczając debiuty 
w ub.roku.

Turniej w Czańcu patro-
natem objął wójt gminy Po-
rąbka Czesław Bułka, obecni 
byli m.in. wspierający gminne 
drużyny zastępca wójta Paweł 
Zemanek oraz przewodniczący 
Rady Gminy Zbigniew Dra-
bek. (MaN)
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Na drugim poziomie Podbeskidz-
kiej Ligi amatorskiej Piłki Ręcznej 
Dziewcząt uczestniczą gminne dru-
żyny – Porąbka oraz Czaniec.
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gminA wilAmowice

więcej nowej 
Kanalizacji

Dwie duże inwestycje związane z kanalizacją rozpocznie w tym roku Gmina Wilamowice. Łącznie wydatki 

tegorocznego budżetu gminy zaplanowano na 63 mln zł.

W tym roku w drugiej po-
łowie rozpocznie się budowa 
kanalizacji w Zasolu Bielań-
skim, która oprócz ułożenia 12 
km sieci kanalizacyjnej obejmie 
także rozbudowę i moderniza-
cję istniejącej oczyszczalni ście-
ków. Prace potrwają do połowy 
2019 r., dzięki czemu do sieci 
zostanie podłączonych ok. 120 
budynków. – Sołectwo w cało-
ści zostanie wówczas pokryte 
siecią kanalizacyjną – wyjaśnia 
burmistrz Marian Trela.

Do zwiększonych potrzeb 
zostanie dostosowana oczysz-
czalnia, która po modernizacji 
będzie mogła przyjmować 2,5 
tys. metrów sześc. ścieków. 
Pozwoli to na rozwiązanie ko-
lejnego problemu ściekowego 
– w Odsolu w Hecznarowicach 
i Harszówkach w Pisarzowi-
cach, które zostaną podłączone 
do tej oczyszczalni.

Całość inwestycji ma kosz-
tować 13 mln zł, w tym roku 
budowa pochłonie 3,6 mln zł. 
Większość wydatków zostanie 
pokryta z obecnego programu 
rozwoju regionalnego woje-
wództwa śląskiego – 6,2 mln zł, 
z budżetu gminy wydane będzie 
2 mln zł, reszta zaś sfinansowa-
na ze środków Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Kato-
wicach.

Drugą ważną inwestycją 
wodno-ściekową, która roz-
pocznie się w tym roku, bę-
dzie budowa ok. 7 km sieci 
kanalizacyjnej w rejonie ulic 

Widokowej i Starowiejskiej 
w Pisarzowicach. W tym przy-
padku do sieci zostanie podłą-
czonych ok. 80 budynków, 
prace – podobnie jak w po-
przednim zadaniu – potrwają 
do 2019 r., gdy sieć zostanie 
podłączona do oczyszczalni 
w Pisarzowicach.

Z mniejszych zadań eko-
logicznych zaplanowano roz-
budowę sieci wodociągowej 
w Zasolu Bielańskim, w rejo-
nie ul. Pięknej i Wrotnowskiej, 
a także budowę pompowni 
„Kamieniec” w Starej Wsi, 
która pozwoli zasilać część 
gminy z własnego ujęcia wody 
w Dankowicach. Z myślą o in-
westycjach w kolejnych latach, 
w tym roku zostanie opracowa-
ny projekt dla kolektora wód 
opadowych w Hecznarowicach.

Wśród tegorocznych wydat-
ków zapisano 3 mln zł na inwe-
stycje drogowe, m.in. projekt 

budowy chodników przy ul. 
Szkolnej w Pisarzowicach i ul. 
Dolnej w Starej Wsi. Zostanie 
także przebudowana ul. Zdro-
wa w Pisarzowicach, gdzie przy 
ośrodku zdrowia powstanie 25 
dodatkowych miejsc postojo-
wych.

Warto wspomnieć o budo-
wie nowych punktów oświetle-
nia ulicznego, poprawiającego 
bezpieczeństwo przede wszyst-
kim pieszych użytkowników 
dróg. Kilkanaście nowych lamp 
powstanie we wszystkich miej-
scowościach gminy Wilamowi-
ce, m.in. wzdłuż ulic Pańskiej 
i Kwiatowej w Starej Wsi. 
Z myślą o pieszych zbudowa-
na zostanie również kładka za 
szkołą w Starej Wsi.

Samorządy gminne musia-
ły w tegorocznych budżetach 
uwzględnić reformę edukacji, 
tj. oprócz likwidacji gimna-
zjów także to, że w szkołach 
podstawowych pojawią się do-
datkowe 7. i 8. klasy. Dlatego 
w placówce w Starej Wsi zapla-
nowano adaptację poddasza na 
dwie dodatkowe klasy lekcyjne. 
Z kolei w Hecznarowicach kon-
tynuowane będą prace, dostoso-
wujące szkołę do zwiększonych 

potrzeb – nowa część budynku 
zostanie docieplona, a łazienki 
w starej części przejdą kapital-
ny remont. Pierwsza z inwe-
stycji oświatowych pochłonie 
ok. 400 tys. zł, druga – 300 
tys. zł, obie rozpoczną się pod 
koniec roku szkolnego tak, aby 
prace można było zakończyć 
do września.

W budżecie zaplanowano 
także 400 tys. zł na adaptację 
(wraz z termomodernizacją) 
tzw. domu nauczyciela w Pi-
sarzowicach na cztery miesz-
kania socjalne. Jak wyjaśnia 
burmistrz Marian Trela, dotych-
czasowe zasoby zostały rozdy-
sponowane, a potrzeby pod tym 
względem ciągle istnieją.

Z tegorocznych inwestycji 
sportowych należy wymie-
nić budowę bieżni i innych 
obiektów lekkoatletycznych 
na stadionie Wilamowiczan-
ki. Planowany koszt 350 tys. 
zł zostanie w większości (218 
tys. zł) pokryty z Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich. 
W tym roku powstanie również 
projekt budowy kortów teniso-
wych przy placu zabaw, boisku 
sportowym i siłowni zewnętrz-
nej w Zasolu Bielańskim. (łU)

jasełKa wilamowsKich 
uczniów

U c z n i o w i e  Z e s p o -
ł u  S z k ó ł  w  W i l a m o -
w i c a c h  p r z y g o t o w a l i 
przedstawienie jasełkowe, 
które spotkało się z ży-
wym i życzliwym przyję-
ciem publiczności. Jasełka 
wystawiono wieczorem 
w niedzielę 8 stycznia 
w wypełnionej po brzegi 
sali OSP w Wilamowicach. 
Scenariusz przedstawienia 
napisała ucząca religii 
w wilamowskiej szkole sio-
stra Teresa Pilch, która za-

dbała również o stroje dla 
aktorów. Wśród postaci, 
które zaprezentowały się 
na scenie, byli członkowie 
Świętej Rodziny, Mędrcy 
ze Wschodu, postaci, znane 
z historii Polski, które rów-
nież pragnęły złożyć hołd 
narodzonemu Jezusowi. 
Treści przedstawienia zi-
lustrowane zostały tańcem, 
a całość podniosłych chwil 
dopełnił pięknym śpiewem 
kolęd chórek uczniów gim-
nazjum. (R)

zasolanie na sejmiKu

W uroczystych obradach 
XXXI Sesji Sejmiku Woje-
wództwa Śląskiego i w at-
mosferze zbliżających się 
Świąt Bożego Narodzenia 
w poniedziałek 19 grudnia 
w Katowicach wzięły udział 
panie z Koła Gospodyń 
Wiejskich z Zasola Bielań-
skiego oraz Zespół Regio-
nalny „Zasolanie”.

Przed  sesją odbyło się 
przekazanie Betlejemskie-
go Światła Pokoju przez har-
cerzy i harcerki z Komendy 
Śląskiej Chorągwi Związku 
Harcerstwa Polskiego. Ten 
symbol miłości i pokoju 
harcerze wręczyli władzom 
samorządowym, radnym, 
służbom mundurowym 
oraz duchownym. W Gma-
chu Sejmu Śląskiego roz-
brzmiewał też śpiew kolęd 
i pastorałek, a panie z Kół 
Gospodyń Wiejskich róż-
nych regionów wojewódz-

twa śląskiego przygotowały 
świąteczne potrawy.

Obecność gospodyń 
wiejskich nie była przypad-
kowa, bowiem w porządku 
obrad Sejmiku znalazło 
się podsumowanie obcho-
dów Jubileuszu 150-lecia 
Kół Gospodyń Wiejskich 
w Polsce. Zakończeniem 
pierwszej części obrad było 
wręczenie honorowych 
odznaczeń „Za zasługi dla 
Województwa Śląskiego” 
dla działaczek Kół Go-
spodyń Wiejskich, wśród 
których znalazła się Ma-
ria Kajor, przewodnicząca 
KGW z Zasola Bielańskie-
go w gminie Wilamowice. 
Uroczystą część sesji Sejmi-
ku Województwa Śląskiego 
zakończył występ Zespołu 
Regionalnego „Zasolanie”, 
oraz wspólnie z zespołem 
zaśpiewana kolęda „Bóg się 
rodzi”. (CP)
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zespół Regionalny „zasolanie” zaśpiewał dla radnych Sejmiku 
województwa Śląskiego.

w ostatnich latach oczyszczalnia ścieków w Pisarzowicach została rozbudowana, dzięki czemu można do niej 
podłączać kolejne odcinki sieci kanalizacyjnej.

marian trela,
burmistrz wilamowic:
Dwie duże inwestycje kanalizacyjne 
to kontynuacja naszej strategii roz-
woju gminy, którą realizujemy od 
wielu lat. Dzięki temu udało nam 
się w znacznym stopniu pokryć miej-
scowości gęstą siecią kanalizacyjną. 
Terenów mieszkaniowych i nowego 
budownictwa jednak ciągle przyby-
wa, toteż siłą rzeczy sieć domaga się 
stałej rozbudowy. w tym budżecie pomyśleliśmy właśnie o kolejnym 
kroku w poszerzeniu sieci kanalizacyjnej.
Cały plan wydatków, w tym inwestycji, przygotowaliśmy z myślą o roz-
woju naszej gminy, ale jednocześnie ostrożnie licząc się z dodatkowymi 
wydatkami, jakie mogą się pojawić. Nie brakuje wprawdzie wydatków 
na rozwój oświaty, ale właśnie w tej dziedzinie wielu rzeczy ciągle nie 
wiemy. Trzeba poczekać na ostateczne rozstrzygnięcia w sprawie gim-
nazjów, wtedy będziemy mogli dostosować bazę szkolną – odpowiednio 
do naszych potrzeb i możliwości.
Można się też cieszyć, że sporo inwestycji zostało zaplanowanych 
z udziałem pieniędzy z zewnętrznych funduszy. Dzięki temu możemy 
zbudować więcej.
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Poddasze szkoły w Starej wsi zostanie adaptowane na potrzeby zwiększonej 
liczby klas.



14 BESKIDZKA
gazeta

www.gazetabeskidzka.plSTYCZEŃ 2017 Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

ekologiA

niesprawiedliwa emisja
Coraz więcej osób, grup, stowarzyszeń i lokalnych inicjatyw 
przyłącza się do protestu przeciwko niskiej emisji, a właściwie 
tym, którzy ją wywołują. I słusznie, bo za tanie palenie 
śmieciami jednych, inni płacą podwójnie.

Tegoroczna zima w spo-
sób szczególny pokazała pro-
blem niskiej emisji. Pyły, 
jakie powstają w wyniku 
spalania najgorszej jakości 
węgla i innych śmieci, za-
wieszone w przestrzeni nie 
tylko naszego regionu, wie-
lokrotnie wywoływały alarm 
służb, odpowiedzialnych za 
monitorowanie jakości po-
wietrza. Przyjdzie jeszcze 
pora na dokładne statystyki, 
ale widać dużą zależność 
między zatrutym powietrzem 
a epidemią grypopodobnych 
przeziębień, które w ostatnim 
czasie dopada olbrzymi odse-
tek populacji.

Nic dziwnego, że tak 
wiele inicjatyw organizacji 
społecznych – nie tylko tych 
z branży ekologicznej – jak 
i prywatnych osób jednoczy 
się przeciwko tym, którzy są 
odpowiedzialni za niską emi-
sję. Od dawna w Polsce już 
nie wielki przemysł wytwarza 
najwięcej pyłów, lecz domo-
we kotły, opalane śmieciami, 
m.in. najgorszym węglem, 
ale i drewnem, a także tym, 
co zbyt drogo kosztuje przy 
odbiorze odpadów komunal-
nych.

Argumentem, podnoszo-
nym przez właścicieli domów, 
posiadających najprostsze 
kotły grzewcze, niezmiennie 
pozostaje cena tak samego 
kotła, jak i paliwa. Gaz jest 
drogi, dobry węgiel – wcale 
nie wiele tańszy. Nie stać ich 
na drogie paliwo.

Dlaczego jednak ci, któ-
rzy ogrzewają swoje domy 
w zgodzie z normami emisji, 
ponosząc z tego tytułu dużo 
większe koszty, mają się na to 

zgadzać? Dlaczego mam po-
zwolić sąsiadowi, palącemu 
śmieciami, aby mnie zatru-
wał? Przecież on oszczędza 
moim kosztem, dlaczego mam 
się na to zgadzać?

Pamiętam, nie tak wca-
le dawno, gdy sprzedawcy 
komputerów zaczęli insta-
lować systemy operacyjne 
w każdym urządzeniu, które-
go cena przez to była wyższa. 
Wtedy też było słychać głosy 
oburzenia, że przecież nie każ-
dy chce mieć system operacyj-
ny. Branża nie poddała się 
argumentując, że skoro stać 
Cię na komputer, to powinno 
Cię również stać na legal-
ny system operacyjny, a nie 
jego tanią piracką kopię. To 
przyniosło rezultaty. W wy-
padku tanich kotłów sprawa 
jest zapewne trudniejsza, bo 
producenci „ekologicznego” 
ogrzewania nie stanowią 
takiej siły, jak globalne fir-
my programistyczne.

Boję się, że niewiele po-
może samo wydawanie za-
kazów palenia śmieciami. 
Nawet jeżeli temu towarzy-
szyć będzie ustawowa likwi-
dacja punktów sprzedaży złej 
jakości węgla, czego słusznie 
domagają się „antysmogow-
cy”. Trzeba podjąć więcej 
działań, z karaniem sprze-
dawców kotłów, niespełniają-
cych norm, włącznie. A także 
zwiększyć uprawnienia in-
spekcyjne służb ochrony śro-
dowiska, aby bez koniecznej 
asysty policji mogły kontro-
lować urządzenia grzewcze, 
karając za brak właściwych. 
Nasze zdrowie warte jest ra-
dykalnych działań.

MiROSław łUKaSzUK

azBest w więKszej sKali
Gmina Porąbka przyspiesza akcję pozbywania się azbestu z budynków na swoim terenie i wprowadza 

program bezpłatnego demontażu wraz z wywozem tego szkodliwego produktu.

Akcję wywozu odpadów 
azbestowych w gminie Porąb-
ka prowadzi się od wielu lat. 
Jak wyjaśnia wójt gminy Po-
rąbka Czesław Bułka, co roku 
w gminnym budżecie plano-
wano ok. 30 tys. zł na ten 
cel. – Bezpłatny wywóz ma-
teriałów azbestowych, jakie 
mieszkańcy zbierali podczas 
modernizacji swych budyn-
ków, przeprowadzaliśmy 
na bieżąco. Jeśli okazywało 
się, że zapotrzebowanie jest 
większe, niż planowaliśmy 
na początku roku, to zawsze 
znaleźliśmy dodatkowe fun-
dusze, aby usunąć materiały 
poremontowe z terenu naszej 
gminy – wyjaśnia wójt.

Dodaje, że co roku wywo-
żonych było kilkanaście ton 
materiałów, zawierających 
szkodliwy azbest, czyli rocz-
nie znikał on z ok. trzydziestu 
budynków. W ten sposób udało 
się usunąć blisko połowę azbe-
stu, jaki w materiałach, głów-
nie izolacyjnych, był kiedyś 
montowany na masową skalę. 

Pozostaje jednak druga połowa. 
– Pomyśleliśmy, że możemy 
zwiększyć skalę i przyspie-
szyć pozbywanie się azbestu 
z miejscowości naszej gminy 
– dodaje wójt Czesław Bułka.

Gmina Porąbka będzie się 
starać w funduszach ochrony 
środowiska i gospodarki wod-
nej, wojewódzkim i narodo-
wym, o dotacje, które pozwolą 
zrealizować program usuwania 
azbestu. Jak wyjaśnia Ilona 
Bogusz, kierowniczka Re-
feratu Ochrony Środowiska 
i Funduszy Strukturalnych 

Urzędu Gminy Porąbka, takie 
połączenie obu dotacji pozwo-
li nie tylko na sfinansowanie 
wywozu groźnych dla zdrowia 
materiałów, ale również ich 
demontaż z budynku.

Mieszkańcy nie poniosą 
kosztów usunięcia azbestu 
z posesji. Z kolei to, ile do-
płaci Gmina Porąbka, zależy 
od stopnia zagrożenia ze stro-
ny materiałów zawierających 
azbest – nic przy 1. stopniu 
pilności lub tylko 20 proc. 
przy 2. stopniu. To, w jakiej 
kategorii zostanie umieszczo-

ny remont budynku, będzie 
znane po 17 lutego. Do tego 
czasu zbierane są bowiem 
zgłoszenia od mieszkańców, 
którzy w tym roku planują 
remontować swoje domy. Na 
tej podstawie zostanie prze-
prowadzona inwentaryzacja, 
która pozwoli również na 
określenie, do jakiej katego-
rii zaliczyć usuwanie azbestu.

Po zakwalifikowaniu do 
przyznania dofinansowania 
zostanie wyznaczony termin. 
– Musimy być elastyczni, bo 
właściciele budynków sami 
terminy remontów uzależ-
niają od różnych czynników. 
Trzeba się do tego dostoso-
wać, bo przecież nikt nie 
będzie czekał tygodniami na 
ekipę demontującą azbest, 
mając np. usunięty stary dach 
– dodaje wójt Czesław Buł-
ka. Prace zostaną wykonane 
w miesiącach letnich, a więc 
w trakcie sezonu budowla-
nego. Jak zapewnia Ilona 
Bogusz muszą się zakończyć 
do połowy września. (łU)

zimowe doKarmianie ptaKów
Co roku zimą przy różnych oka-
zjach dzieci uczą się odpowiedzial-
ności za środowisko naturalne. 
Do jednego z najpopularniejszych 
sposobów, przeprowadzanych w do-
mach czy szkołach, należy budowa 
karmników dla ptaków i zimo-
we dokarmianie.

O potrzebie dokarmiania skrzydla-
tych sprzymierzeńców lasu przypomnieli 
w tym roku także leśnicy z Nadleśnictwa 
w Węgierskiej Górce, organizując w cza-
sie ferii zajęcia dla dzieci z miejscowej 
szkoły podstawowej, poświęcone tej te-
matyce. Wyjaśniali, że dokarmianie pta-
ków to świetna okazja do ich obserwacji 
i rozpoznawania poszczególnych gatun-
ków. Jednocześnie wyłożenie karmnika 
z odpowiednim pożywieniem pozwala 
im przetrwać ten trudny okres.

W ramach prezentacji leśnicy podali 
podstawowe zasady dokarmiania, m.in. 
konstrukcji i lokalizacji karmnika, od-
powiedniego doboru pokarmu, także 
wyboru właściwej pory dokarmiania. 

Zaprezentowali również karmniki, wyko-
nane przez dzieci ze szkoły podstawowej 
w Radziechowach. Finałem spotkania 
było wspólne wykładanie przygotowa-
nej przez leśników karmy dla ptaków. (R)

zdanie o eKoloGii

Gmina Porąbka wesprze finansowo usuwanie azbestu z budynków swoich 
mieszkańców.
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Karmnik z odpowiednim pożywieniem pozwala ptakom przetrwać trudny okres mrozów i śniegów.
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najszyBsze lodowisKo 
pod tatrami

Fakt położenia na dużej 
wysokości i odpowiednie 
przygotowanie tafli z wody 
z podtatrzańskich ujęć spra-
wia, że lodowisko Ośrodka 
Przygotowań Olimpijskich 
w Zakopanem chętnie odwie-
dzają rzesze turystów, także 
z naszego regionu. 

Każdy, kto jeszcze tej zimy 
zdecyduje się na wyjazd do Za-
kopanego i będzie chciał spę-
dzić czas aktywnie, powinien 
założyć łyżwy i spróbować 
jazdy na największym profe-
sjonalnym lodowisku w ca-
łym regionie Podhala. Obiekt, 
należący do bazy sportowej 
Centralnego Ośrodka Spor-

tu – Ośrodka Przygotowań 
Olimpijskich w Zakopanem, 
czynny jest każdego dnia od 
godz. 9 do 20.

Przychodzą tu  ludzie 
w różnym wieku, łyżwiarze 
indywidualni oraz grupy zor-
ganizowane. To dlatego, że na 
tym lodowisku gwarantowa-
ny jest znakomity klimat do 
doskonałej zabawy i relaksu 
przy muzycznych rytmach. Na 
powierzchni 1,8 tys. mkw. mi-
łośnicy łyżwiarskich ślizgów 
mają do dyspozycji najszyb-
sze lodowisko, ale także tor 
lodowy w cenie wejściówki. 
W styczniu korzystali z niego 
medaliści olimpijscy w łyż-
wiarstwie szybkim – Luiza 

Złotkowska i Zbigniew Bród-
ka. To więc dobra okazja, by 
przy okazji urlopu poprzez 
fizyczną aktywności spotkać 
gwiazdy polskiego sportu.

Ceny wejściówek na lo-
dowisko COS-OPO w Zako-
panem należą do najtańszych 
w mieście. Za półtorej go-
dziny jazdy zapłacić należy 
10 zł (osoby dorosłe) lub 7 zł 
(uczniowskie bilety ulgowe). 
Podobnie w przypadku wypo-
życzenia łyżew. Na lodowisko 
dojechać można od ulicy Bro-
nisława Czecha w kierunku na 
stadion lekkoatletyczny. Par-
king znajduje się od strony ul. 
Bogówka przy zabudowaniach 
COS. (R)

Sport
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z sms-u na mistrzostwa Świata
Sześcioro podopiecznych Szkoły Mistrzostwa Sportowego Sportów Zimowych Szczyrk w Buczkowicach wystartuje 

w tegorocznych mistrzostwach świata w skokach narciarskich w gronie juniorskim.

Młodzi sportowcy, re-
prezentujący beskidzki re-
gion, wystartują już wkrótce 
w amerykańskim Park City. 
Trener kadry juniorów Ma-
ciej Maciusiak po zawodach 
FIS Cup w Zakopanem no-
minował do reprezentacji 
czwórkę uczniów placówki 
stacjonującej w Buczkowi-
cach. Najmłodszy w tym 
gronie jest niespełna 17-let-
ni Tomasz Pilch, tylko o rok 
starsi jego klubowi koledzy 
z WSS Wisła w Wiśle – Pa-
weł Wąsek i Bartosz Czyż. 
Powołanie otrzymał także 
Dominik Kastelik, broniący 
barw Sokoła Szczyrk. Ekipę 
biało-czerwoną uzupełnia za-
kopiańczyk Dawid Jarząbek.

W środę 1 lutego skocz-
kowie powalczą w konkursie 
indywidualnym na obiekcie 
HS-100 w Park City, dwa 
dni później z nadziejami 
wyczekiwać będziemy me-
dalu drużynowego. Junior-

skie zmagania zwieńczy 
konkurs mieszany, który 
z punktu widzenia SMS 
Szczyrk w Buczkowicach 
i powiatu bielskiego bę-

dzie miał znaczenie szcze-
gólne. Kadrę juniorek na 
czempionat stanowią dwie 
uczennice SMS-u – Anna 
Twardosz (Olimpijczyk Gi-

lowice) oraz Kinga Rajda 
(Sokół Szczyrk).

– Nie ma w naszej kadrze 
jednego lidera. Mistrzostwa 
są rozgrywane na skoczni 

normalnej, a na takich obiek-
tach poziom jest wyrównany. 
Ważne, żeby nasi reprezen-
tanci potrafili przenosić skoki 
z treningów na zawody. Nie 
zapominajmy, że będziemy 
jedną z najmłodszych dru-
żyn i choć chłopcy wyko-
nali ostatnio kawał dobrej 
roboty, to jadą po naukę 
i spory bagaż doświadczeń 
– tłumaczy szkoleniowiec 
młodych skoczków.

Optymistą przed ry-
walizacją jest także trener 
szkolny i zarazem kobiecej 
reprezentacji Sławomir Han-
kus. – Solidną bazę zbudo-
waliśmy już przez okres 
przygotowawczy i przepra-
cujemy te ostatnie dni z wia-
rą w jak najlepszy występ na 
mistrzostwach. Jeżeli dziew-
czyny pokażą to, na co je stać 
i oddadzą swoje dobre skoki, 
wtedy wyniki również będą 
zadowalające – mówi szko-
leniowiec. (R)

bielsko-biała, ul. bratków 16 (hala Sportowa BBoSir os. kopernika hulanka) tel. 33 811 91 04, 606 624 987

bielsko-biała, ul. Krasickiego 12a (obok hotelu magura)  tel. 33 822 32 15; 33 822 32 17 

Ośrodek Rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczy,  Kozy, ul. Nadbrzeżna 105, tel. 606 624 987

NiepubliczNy zakład Opieki zdrOwOtNej

zdrOwie s.c.
staNisław ptak, krzysztOf ptak

O K A Z J A !

ZABIEGI REHABILITACYJNE

           
50-70%

przychodnia sportowo-rehabilitacyjna:
▶ kompleksowe leczenie rehabilitacyjne i zespołów bólowych kręgosłupa  

– zabiegi bezpośrednio po wizycie u lekarza, wczesna rehabilitacja 
pourazowa, pooperacyjna oraz domowa

▶ zabiegi rehabilitacyjne – magnetoterapia, elektroterapia, krioterapia, 
laseroterapia, światłolecznictwo, ciepłolecznictwo, masaże, 
kinezyterapia, hydroterapia

▶ terapia falą uderzeniową z wykorzystaniem najnowocześniejszej 
aparatury

▶ ultradźwięki

Gabinety czynne od 7.00 do 19.00

reklama

Kinga Rajda i anna Twardosz, uczennice SMS Szczyrk w buczkowicach, mają dopomóc swoim kolegom ze 
szkoły i kadry w rywalizacji o medal w konkursie mieszanym juniorskich mistrzostw świata.
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Lodowisko COS-OPO w zakopanem nie tylko efektownie prezentuje się z lotu ptaka, gdyż miłośnicy jazdy  
na łyżwach chwalą sobie również jego użytkowanie.

moda na szachy
W powiecie bielskim rozgrywki 

szachowe cieszą się niesłabnącą po-
pularnością. Spore grono młodych 
szachistów z regionu zdecydowało się 
wystartować w świątecznym turnieju 
w Bielsku-Białej.

W sali Domu Kultury w Starym 
Bielsku wystąpiło w świątecznym okre-
sie aż 106 pasjonatów rozgrywek przy 
szachowych stołach. Najliczniejsze było 
grono zawodników LKS-u Orzeł Kozy. 
I nie ma w tym nic dziwnego, wszak 
przy klubie w Kozach w minionym 
roku prężną działalność rozpoczęła sek-
cja szachowa. Spośród 22 kozian naj-
lepiej w bielskim turnieju szachowym 
poradzili sobie Tomasz Makuch (ju-
niorzy do lat 8) i Szymon Polakowski 
(juniorzy do lat 18), którzy w swoich 
kategoriach sklasyfikowani zostali na 
4. pozycjach. Łącznie najwyższy wynik 
bez podziału na grupy osiągnął Kamil 
Kubica ze Stowarzyszenia Eurobeskidy 
Łodygowice, wyprzedzając Radosława 
Szczepanka z Silesii Racibórz i Pawła 
Flisa, reprezentującego Okucia Budow-
lane Łódź. Wśród kobiet triumfowała 
Katarzyna Brzostowska (Stowarzysze-
nie Eurobeskidy Łodygowice).

Przy szachownicach można było 
zobaczyć także m.in. zawodników 
z Jaworza, Czechowic-Dziedzic, Li-
goty, Zabrzega, Międzyrzecza, Jasie-
nicy, Mesznej oraz Bielska-Białej. (M)
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ruszył  
narciarsKi szczyrK

Nowoczesny ośrodek Beskid Sport Arena dołączył na przełomie roku do narciarskiej infrastruktury,  

z jakiej korzystać mogą osoby przyjeżdżające do Szczyrku.

Długo wyczekiwane 
otwarcie nowego ośrodka 
narciarskiego w Dolinie 
Biłej nastąpiło 27 grudnia. 
I bez wątpienia to doskonała 
wiadomość dla miasta, które-
go oferta zwłaszcza na sezon 
zimowy dzięki temu istotnie 
się zwiększyła. – To pierw-
sza z zaplanowanych dużych 
inwestycji w bazę narciarską 
w Szczyrku w nadchodzą-
cych latach. O korzyściach 
możemy mówić w wielu 
aspektach. Dolina Biłej wy-
raźnie odżywa, a około 50 
osób znalazło pracę w no-
wym ośrodku. Nie można 
zapomnieć też o promocji 
miasta w skali znacznie 
szerszej, niż tylko region 
beskidzki, czy województwo 
śląskie – wylicza burmistrz 
miasta Antoni Byrdy.

Ośrodek Beskid Sport 
Arena oferuje narciarzom 
i snowboardzistom łącznie 
2,4 kilometra tras narciar-
skich o zróżnicowanym 
stopniu trudności. Można 
tu m.in. uczestniczyć w za-

jęciach szkółki narciarskiej, 
czy wypożyczyć sprzęt. Co 
ciekawe, obiekt ma tętnić ży-
ciem również latem poprzez 
trasę igelitową oraz grawita-
cyjny tor saneczkowy.

Na dzisiejszy narciarski 
Szczyrk składają się po-
nadto m.in. Szczyrkowski 

Ośrodek Narciarski, trasy 
Centralnego Ośrodka Spor-
tu – Ośrodka Przygotowań 
Olimpijskich na Skrzycz-
nem, czy Biały Krzyż na 
Przełęczy Salmopolskiej. 
Wszędzie tam narciarzy 
nie brakuje, bo zima jest 
jak na razie wyjątkowo 

sprzyjająca. – Przed nami 
kolejne inwestycje,  na 
które czekamy i robimy 
wszystko, by w możliwie 
najmniej odległej perspek-
tywie czasowej o Szczyrku 
mówiło się dużo i pozy-
tywnie – mówi burmistrz 
Byrdy. Przypomnijmy, że 

prace, zmierzające do re-
alizacji ważnych inwestycji, 
rozpoczął już w Szczyrku 
słowacki inwestor Tatry 
Mountain Resorts. Ponad-
to, jeszcze w tym roku wy-
konany zostanie drugi etap 
przebudowy kolei linowej 
na Skrzyczne. (M)

w Barwach szejKów
Przemysław Niemiec prze-
niósł się do nowej grupy 
kolarskiej. Kolarz z Pisa-
rzowic bronił będzie w tym 
sezonie barw ekipy ze Zjed-
noczonych Emiratów Arab-
skich.

Zmianę jeden z najlepszych 
polskich kolarzy awizował już 
kończąc w dobrym nastroju 
poprzedni rok. – Był to mój 
ostatni sezon w barwach Lam-
pre i Meridy. Cztery wspólne 
sezony minęły szybko, była 
to dla mnie świetna przygoda 
i jestem z niej bardzo zadowo-
lony. Myślę, że nie zmarno-
waliśmy tych lat, a współpraca 
była owocna dla obu stron – 
mówił Niemiec.

Od początku 2017 roku 
grupa Lampre przeniesiona 
została do Zjednoczonych 
Emiratów Arabskich. Zmie-
niła się również nazwa tej 
zawodowej ekipy kolarskiej. 
Przemysław Niemiec oficjal-
nie ściga się teraz w barwach 

UAE Abu Dhabi. Jej kolarze 
będą startowali w strojach 
koloru czarno-czerwonego, 
ścigając się w kolarskim pe-
letonie na rowerach marki 
Colnago. Kolegami grupo-
wymi mieszkańca Pisarzo-
wic są w międzynarodowym 
towarzystwie m.in. Portugal-
czyk Rui Costa, Włosi Diego 
Ulissi, Marco Marcato i An-
drea Guardini, Brytyjczyk Ben 
Swift, czy Norweg Vegard 
Stake Laengen.

W styczniu 24-osobowe 
grono zawodników UAE 
Abu Dhabi przebywało na 
zgrupowaniu przygotowaw-
czym we włoskim Terracina. 
Pierwszym startem Niemca 
w barwach grupy szejków jest 
kilkudniowy wyścig w Argen-
tynie, który zaplanowano na 
końcówkę stycznia. Pisarzo-
wiczanin zapowiedział zara-
zem, iż rozpoczynający się 
sezon, pomimo upływu 37 
lat, nie jest ostatnim w jego 
karierze. (R)

juBileuszowy 
BieG maGurKi

W sobotę 4 lutego br. odbędzie 
się 10. Puchar Magurki w biegach 
narciarskich. Jego uczestnicy poko-
nają tradycyjną trasę na Magurce 
Wilkowickiej śladami arcyksiężnej 
Marii Teresy Habsburg.

Już od godziny 8 w sobotni 
poranek czynne będzie biuro za-
wodów w budynku sędziowskim 
na polanie startowej. Start grup 
młodzieżowych, w zależności 
od kategorii wiekowej na dy-
stansie od 500 do 2000 metrów, 
zaplanowany jest na godz. 10. 
Bieg główny – 7,5 km dla kobiet 
i 10 km w przypadku mężczyzn, 
rozpocznie się w samo południe. 
Udział w Pucharze Magurki jest 
bezpłatny, organizatorzy zapew-
niają ponadto darmowy transport 
zawodników na miejsce startu 
z parkingu przy Gminnym Ośrod-
ku Sportu i Rekreacji w Wilkowi-
cach od godz. 8.

Warunkiem uczestnictwa w za-
wodach jest rejestracja na stronie 
www.time4sport.pl najpóźniej do 
2 lutego 2017 r., do godz. 12 oraz 
wypełnienie i dostarczenie w dniu 
biegu wypełnionej karty zgłosze-
niowej. Choć organizatorzy rywa-
lizacji na Magurce Wilkowickiej 
zastrzegają sobie prawo do zmia-
ny terminu biegu, to utrzymują-
ce się wciąż znakomite warunki 
śniegowe dają dużą szansę plano-
wego przeprowadzenia cieszącej 
się popularnością imprezy. Wię-
cej informacji można uzyskać na 
stronach: www.wilkowice.pl oraz 
www.gosir.wilkowice.pl. (Ma)

4. miejsce

w klasyfikacji klubowej, prowadzonej przez Polski Związek 
Tenisowy, zajął w podsumowaniu za rok 2016 bielski bKT 
Advantage. Klub poprawił o jedno „oczko” lokatę z roku 
wcześniejszego, ustępując tylko krajowym potentatom tenisa 
ziemnego – ekipom AZS-u Poznań, Górnika bytom i Legii 
Warszawa. To spory sukces, jak przekonują działacze i trenerzy 
bKT Advantage, bo łącznie sklasyfikowano 141 klubów.
Miniony rok był pełen znakomitych osiągnięć dla bielskiego 
tenisa. Indywidualnie w kobiecym rankingu zadebiutowała Maja 
Chwalińska, która sięgnęła także po nieoficjalne mistrzostwo 
świata w drużynie do lat 16. Skrzatki w barwach bKT Advantage 
zdobyły brązowy medal w Polsce, młodziczki złoto i srebro, a 
kadetki srebro i brąz. Na wysoką ocenę złożyły się ponadto 
świetne wyniki w rywalizacjach singlowych.
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Siedziba kolarskiej grupy Przemysława Niemca została przeniesiona do 
zjednoczonych emiratów arabskich. Pisarzowiczanin ma nie tylko nowe 
barwy, ale i rower.
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Tej zimy narciarska baza Szczyrku wzbogaciła się o nowoczesny ośrodek w biłej.


