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rozwiązania na reformę

Gmina wilamowiCe
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Kluczowe inwestycje dla narciarskiej 
przyszłości Szczyrku ruszyły wraz z na-
dejściem wiosny. Prace prowadzone są 
zarówno na obiektach Szczyrkowskiego 
Ośrodka Narciarskiego, jak i Centralne-
go Ośrodka Sportu. W połowie lutego 
burmistrz Szczyrku Antoni Byrdy pod-
pisał decyzje środowiskowe dla pierw-
szego etapu budowy w Szczyrkowskim 
Ośrodku Narciarskim. Jeszcze w tym 
roku ich pozytywny efekt odczują sami 
mieszkańcy, ale również przybywający 
w Beskidy turyści.

życzy 

wszystkim Czytelnikom

Redakcja Gazety Beskidzkiej
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Zarząd Stowarzyszenia 

Lokalna Grupa Rybacka  
Bielska Kraina

Z okazji Świąt Wielkanocnych  
życzymy, aby blask prawdy 
o Zmartwychwstaniu  
rozświetlał wszelkie mroki  
codzienności, a wiara  
w nowe życie napełniała serca 
wszystkich radością i pokojem!

Wydawca i skład: Medio Press Adam Kliś, 43-370 Szczyrk, ul. Beskidzka 22.  
Strona internetowa: www.gazetabeskidzka.pl, e-mail: redakcja@gazetabeskidzka.pl. 
Redaktor Naczelny: Marcin Nikiel. Z-ca Redaktora Naczelnego: Mirosław Łukaszuk. 
Redaguje: Zespół. Kontakt z redakcją: tel. 510-123-382. Druk: Polskapresse Sp. z o.o. 
Drukarnia Sosnowiec. Redakcja nie odpowiada za treść reklam i ogłoszeń.

BESKIDZKA
gazeta

Premiera wilamowskieGo
sPektaklu w stoliCy

W Teatrze Polskim w Warszawie 28 marca miała miejsce premiera nowego spektaklu „Uf jer wełt”  

(„Na tamtym świecie”), przygotowanego w języku wilamowskim przez młodych aktorów ze Stowarzyszenia 

„Wilamowianie” przy współpracy z Wydziałem „Artes Liberales” z Uniwersytetu Warszawskiego. 

Sztuka napisana została 
na podstawie tekstu Floriana 
Biesika, autora licznych dzieł 

w języku wilamowskim. Na 
premierę do Warszawy udała 
się delegacja z gminy Wila-

mowice, władze samorządowe, 
przedstawiciele oświaty i kultury 
oraz mieszkańcy miejscowości.

Publiczność w języku 
wilamowskim przywitał 
dyrektor naczelny Teatru 
Polskiego Andrzej Sewe-
ryn. Spektakl został zna-
komic ie  p rzy ję ty  p rzez 
widzów,  o  czym mogły 
świadczyć owacje na sto-
jąco. Z programem na sce-
nie wystąpił także Zespół 
Regionalny Pieśni i Tańca 
„Wilamowice”, prezentując 
tańce przeplatane piosen-
kami w języku wilamow-
skim.

 To już kolejny spektakl 
wystawiony przez grupę akto-
rów z Wilamowic na deskach 
Teatru Polskiego. Rok temu 
zaprezentowali sztukę „Hob-
bit. Hejnon cyryk”  („Hobbit. 
Tam i z powrotem”). (MJ)

Powiatowy turniej wieDzy PoŻarniCzej
Martyna Wójcik, Piotr Malchar oraz Kacper 

Głąb zwyciężyli w powiatowym turnieju wiedzy 
pożarniczej i będą reprezentować powiat bielski 
w turnieju na poziomie wojewódzkim.

W zorganizowanym w sobotę 1 kwietnia 
w sali Drzewiarza w Jasienicy powiatowym tur-
nieju wiedzy pożarniczej uczestniczyło łącznie 
23 uczniów, reprezentujących dziewięć gmin 
powiatu bielskiego, wyłonionych w elimina-
cjach gminnych. Uczestników najpierw czekał 
test wiedzy, następnie zawodnicy odpowiadali 
ustnie na pytania przed komisją konkursową.

Wśród uczniów podstawówek najlepsza oka-
zała się Martyna Wójcik z gminy Wilamowice, 
spośród gimnazjalistów Piotr Malchar z gminy 
Jaworze. Z kolei w najstarszej grupie wieko-
wej (szkoły ponadgimnazjalne) najlepszy był 
Kacper Głąb z gminy Bestwina, który zdobył 
maksymalną liczbę punktów. To oni będą re-
prezentować powiat bielski w konkursie na 
szczeblu wojewódzkim.

Organizatorem turnieju był Zarząd Oddzia-
łu Powiatowego ZOSP RP w Bielsku-Białej, 
Zarząd Gminny ZOSP RP w Jasienicy i OSP 
Jaworze. W komisji sędziowskiej zasiedli m.in. 
Stanisław Nycz, prezes Zarządu Oddziału Po-
wiatowego Związku OSP RP w Bielsku-Białej, 
jego zastępca i jednocześnie gospodarz konkursu 
wójt gminy Jasienica Janusz Pierzyna oraz kpt. 
Roman Marekwica, komendant gminny OSP 
w Jasienicy. (R)
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Blues Po koziańsku

Koncert bielskiej grupy 
„Factory of blues” w Domu 
Kultury w Kozach wyjątko-
wo przypadł do gustu miej-
scowym słuchaczom.

Za sprawą bielskiej grupy 
w Kozach zagościła klima-
tyczna muzyka bluesowa. 
Licznie zgromadzona pu-
bliczność została poprzez 
muzyczne dźwięki zabrana 
w podróż w czasie, począw-
szy od okresu ulicznych mu-
zyków i pionierów bluesa, aż 
po artystów polskich, którzy 

nad Wisłą popularyzowali 
przez lata ten muzyczny styl, 
jak Jan Skrzek, Tadeusz Na-
lepa, Czesław Niemen, czy 
zespół Dżem. Grupa zakoń-
czyła recital własnymi prze-
bojami. W Kozach wystąpiła 
w składzie: Piotr Barteczko, 
instrumenty klawiszowe 
i gitary, Mateusz Barteczko, 
gitara basowa, Krzysztof 
Konopka, harmonijka, Da-
rek Dzida, wokal oraz gitara, 
i gościnnie na perkusji Le-
szek Szewczuga. (R)
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BieG i Piknik Dla wojtka
W niedzielę 21 maja w Bu-

jakowie w gminie Porąbka 
odbędzie się wydarzenie chary-
tatywne, którego celem będzie 
wsparcie dla chorego 9-letnie-
go Wojtka Filarskiego.

O godzinie 10 z parkin-
gu przy kościele parafialnym 
w Bujakowie wystartuje bieg. 
Jego trasę przewidziano na dy-
stansach 6 km dla grupy bardziej 
zaawansowanych uczestników 
oraz 2,5 km dla rodzin z dzieć-
mi, przy czym dopuszczono 
dowolny styl dotarcia na metę, 
czyli prócz biegu także marsz 
oraz nordic walking. – Ponieważ 
bieg z założenia ma charytatyw-

ny cel, nie będzie on tak napraw-
dę żadną rywalizacją. Chcemy, 
aby wszyscy dobrze się bawili, 
wyzwalając jak najwięcej dobrej 
energii potrzebnej Wojtusiowi – 
wyjaśniają organizatorzy.

Na godz. 12 zaplanowano 
rozpoczęcie Pikniku Świę-
tego Urbana. Impreza, która 
gromadzi społeczność miej-
scowości i gminy, odbędzie 
się w Bujakowie po raz trzeci 
z inicjatywy proboszcza ks. 
Stanisława Kobiałki. I tym 
razem nie zabraknie wielu 
atrakcji dla całych rodzin, 
z licznymi występami, za-
bawami, pokazami, czy de-

gustacjami potraw włącznie. 
W sposób szczególny myśli 
parafian kierować się będą 
ku 9-letniemu Wojtkowi Fi-
larskiemu. W lutym Wojtek 
i jego rodzina zostali poddani 
ciężkiej próbie, gdy zdiagno-
zowano u chłopca guza mó-
zgu – rdzeniaka zarodkowego 
w najzłośliwszej postaci. Prze-
szedł już operację, teraz czeka 
go bardzo kosztowne leczenie 
i rehabilitacja. 14 maja chło-
piec ma przystąpić do Pierw-
szej Komunii Świętej.

Dochód, który podczas 
niedzielnych wydarzeń będzie 
zbierany do skarbonek, zosta-
nie w całości przeznaczony na 
rzecz Wojtka. (M)
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Pomysły na niską emisję
Choć obecny sezon grzewczy dobiega końca, w gminie Czechowice-Dziedzice już planowane są działania, by w 

kolejnym było mniej przydomowych kotłowni zatruwających powietrze. Kluczowe w tym względzie może okazać się 

wznowienie Programu Ograniczania Niskiej Emisji.

W 2007 r. gmina stała się jed-
nym z pionierów wdrażania w re-
gionie kompleksowego Programu 
Ograniczania Niskiej Emisji. Do 
2012 r. kosztem przeszło 4,5 mln zł 
zmodernizowanych zostało dzięki 
temu 378 kotłowni w budynkach 
jednorodzinnych. Stare i nieeko-
logiczne piece węglowe zastąpiły 
nowoczesne na tzw. ekogroszek, 
spełniające wysokie normy spraw-
ności i efektywności w procesie 
spalania. Część mieszkańców, 
zwłaszcza w latach 2011-2012, 
zdecydowała się na instalację ko-
tłów gazowych.

Do takich instalacji gmina 
zamierza zachęcać mieszkań-
ców przed kolejnym sezonem 
grzewczym. W tym celu zosta-
nie wznowiony PONE. – Zade-
cydowaliśmy, aby w pierwszej 
kolejności postawić na wymia-
nę starych kotłów węglowych 
tylko na kotły gazowe. To gaz 
ziemny jest najbardziej czystym, 
najbardziej ekologicznym pali-
wem, którego możemy używać 

do ogrzewania naszych domów 
i mieszkań. Korzystajmy z tego, 
że na terenie gminy mamy sto-
sunkowo dobrze rozbudowaną 
sieć gazową. Zwłaszcza, że za 
przejściem na ogrzewanie gazem 
przemawiają nie tylko aspekty 
ekologiczne, ale również eko-
nomiczne. Ceny ekogroszku do 
pieców ekologicznych są obec-

nie tak wysokie, że ogrzewanie 
gazem wychodzi porównywal-
nie, a nawet taniej, w sytuacji 
kiedy budynek jest odpowiednio 
ocieplony – mówi burmistrz Ma-
rian Błachut.

Jak tłumaczy burmistrz Cze-
chowic-Dziedzic, gmina przymie-
rzała się do wznowienia PONE 
już w 2015 r., ale z uwagi na nie-

wielkie zainteresowanie przedsię-
wzięciem ze strony mieszkańców, 
zrezygnowano z jego kontynuacji. 
– Mam nadzieję, że tym razem bę-
dzie inaczej. W ostatnim czasie, za 
sprawą ogólnopolskiej kampanii 
informacyjnej w mediach, świado-
mość społeczna na temat przyczyn 
i szkodliwych skutków niskiej emi-
sji znacząco się podniosła. Zmiany 
potrzebne są nie tylko w przydomo-
wych kotłowniach, ale i w ludzkiej 
świadomości – dodaje burmistrz.

Gmina czyni starania, by na 
jej terenie zamontowana została 
profesjonalna stacja pomiarowa 
do monitoringu zanieczyszczeń 
powietrza, uzyskując od Woje-
wódzkiego Inspektoratu Ochrony 
Środowiska w Katowicach za-
pewnienie o ulokowaniu w gminie 
mobilnej stacji pomiarowej. Inną 
z inicjatyw proekologicznych są 
starania o dofinansowanie do mon-
tażu ogniw fotowoltaicznych oraz 
pomp ciepła. Z tej formy mogliby 
skorzystać również właściciele do-
mów jednorodzinnych. (RED)

Coraz BarDziej 
słoneCznie

Pod koniec kwietnia Gmina Jasienica 
złoży kompletny wniosek o dofinansowa-
nie kwotą ok. 3 mln zł projektu „Słoneczna 
Gmina Jasienica”. Na montaż paneli foto-
woltaicznych na dachach swoich domów 
zgłosiło się ponad 220 mieszkańców gminy.

Jak wyjaśnia wójt gminy Jasienica Janusz 
Pierzyna, przygotowania do realizacji pro-
gramu nabrały tempa. Po zachęceniu miesz-
kańców ze strony gminy, złożonych zostało 
221 wniosków, co oznacza, że chętnych jest 
dużo więcej, niż przewidywana pula pienię-
dzy na dopłaty do montażu. Dlatego zostało 
przeprowadzone publiczne losowanie, które 
ustaliło kolejność rozpatrywanych wnio-
sków.

Jak dodaje wójt Janusz Pierzyna, z tych 
powodów nadal trudno precyzyjnie określić, 
ile zgłoszeń od mieszkańców zostanie pozy-
tywnie rozpatrzonych. To dlatego, że będzie 
możliwość instalacji jednego z dwóch ro-
dzajów instalacji – o mocy 3 i 5 kW, a więc 
zróżnicowanych w cenie. Dla przeciętnego 
domu ta mniejsza moc zupełnie wystarcza, 
ale niektóre gospodarstwa domowe są więk-
sze i tam potrzeba już instalacji o większej 
mocy. Według zamierzeń wójta za instalację 
paneli mieszkańcy zapłaciliby tylko 21 proc. 
kosztów. Ile one dokładnie wyniosą, na razie 
trudno powiedzieć. Cena rynkowa instalacji 
o mocy 3 kW to ok. 19 tys. zł, ale dostawca 
urządzeń zostanie wyłoniony w przetargu, 
toteż wójt Janusz Pierzyna liczy, że uda się 
ostateczną cenę obniżyć. W szacunkowych 
wyliczeniach, koszt instalacji zwróciłby się 
mieszkańcowi w przeciągu czterech, pię-
ciu lat.

Janusz Pierzyna dodaje, że gotowy wnio-
sek z Gminy Jasienica do Regionalnego 
Programu Operacyjnego dla Województwa 
Śląskiego trafi pod koniec kwietnia. Jego 
zdaniem, panele fotowoltaiczne, montowane 
na taką skalę, skutecznie wpłyną na ograni-
czenie zanieczyszczenia powietrza na terenie 
gminy, powstałego z kotłów węglowych. (R)

ŻyliCa Dla PrzyroDy i luDzi
Gmina Buczkowice zamierza 
zagospodarować kilkukilome-
trowy odcinek wzdłuż brzegów 
Żylicy, aby jednocześnie chronić 
cenną w tym rejonie faunę i florę, 
a także umożliwić pełne poznanie 
miejscowej przyrody.

Rzeka Żylica, wypływając ze 
Szczyrku przecina Buczkowice 
i Rybarzowice w kierunku Jeziora 
Żywieckiego, tym samym stano-
wiąc ważny korytarz ekologiczny, 
łączący poprzez Bramę Wilko-
wicką Beskid Śląski z Beskidem 
Małym. Jak wyjaśnia Józef Caputa, 
wójt gminy Buczkowice, projekt 
„Zagospodarowanie terenów przy-
ległych do potoku Żylica” pozwoli 
ochronić i wyeksponować warto-
ści przyrodnicze samej rzeki i jej 

brzegów z korzyścią dla natury 
i osób, odwiedzających gminę 
Buczkowice. Obecnie ruch tury-
styczny w tym rejonie jest bardzo 
intensywny, ale całkowicie niekon-
trolowany, co prowadzi do dewa-
stacji przyrody.

Projekt zakłada likwidację dzi-
kich wysypisk, a także skupisk 
roślinności obcego pochodzenia 
o inwazyjnym charakterze, po-
prawę progów wodnych z myślą 
o migracji ryb, a także samych 
brzegów tej górskiej rzeki. Aby 
ograniczyć niekontrolowany ruch 
turystyczny, zostaną wyznaczone 
ścieżki, powstanie też dodatkowo 
osiem kładek pieszych oraz jedna 
pieszo-jezdna, a także mała archi-
tektura, jak ławki, kosze, miejsca 
odpoczynku. Aby przybliżyć świat 

przyrody odwiedzającym gminę 
turystom, zostanie wyznaczona 
również ścieżka dydaktyczna z ob-
jaśniającymi tablicami.

Wartość całego projektu osza-
cowana została na 18,3 mln zł, 

z tego 15,5 mln zł zostanie pokryte 
z funduszy Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego. Gmina planu-
je rozpocząć realizację projektu 
w przyszłym roku, prace mają po-
trwać do 2020 r. (Łu)

Losowanie wyłoniło kolejność, w której zostanie 
przyznane dofinansowanie.
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Ze wstępnych ustaleń wynika, że zainteresowanie mieszkańców wymianą starych 
pieców na nowoczesne kotły gazowe będzie znacznie wyższe, niż przed dwoma laty.
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Rzeka Żylica zachowała swój naturalny charakter i stanowi środowisko dla rzadkiej 
fauny i flory.
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CiąGle Brakuje ekranów
Poseł Prawa i Sprawiedli-

wości Stanisław Pięta po raz 
kolejny interweniuje w spra-
wie budowy ekranów dźwięko-
chłonnych na 700-metrowym 
odcinku drogi ekspresowej S1 
w bielskich Komorowicach. – 
Przy obecnym natężeniu ruchu 
w zabudowanym sąsiedztwie 
drogi z powodu hałasu trudno 
nawet swobodnie porozma-
wiać – wyjaśnia poseł.

Sprawa dotyczy miesz-
kańców kilkunastu domów 
przy ul. Bocznej, Braterskiej 
i Siostrzanej, w sąsiedztwie 
węzła „Rosta” na ekspresowej 
obwodnicy wschodniej Biel-
ska-Białej. Ekranów brakuje, 
mimo że najbliższe domy znaj-
dują się kilkanaście metrów 
od drogi. Po północnej stronie 
„ekspresówki” na przestrzeni 
700 m od hałasu chronią tylko 
pojedyncze grupy drzew. Co 
gorsza, po drugiej stronie ekra-
ny ciągną się na całej długo-
ści drogi, powodując, że hałas 
odbija się od barier i spotęgo-
wany dochodzi do nieosłonię-
tych od niego budynków po 
stronie północnej.

Poseł Stanisław Pięta już 
dwukrotnie składał w Sejmie 

zapytanie poselskie w tej spra-
wie. Generalna Dyrekcja Dróg 
Krajowych i Autostrad, której 
droga podlega, tłumaczy się, 
że pomiary hałasu z 2012 r. 
nie wskazywały na przekro-
czenie norm. Poseł zwrócił 
jednak uwagę, że od tamtej 
pory ukończono budowę od-
cinka S1 Bielsko-Żywiec, 
tym samym natężenie ruchu 
radykalnie wzrosło na całej 
drodze ekspresowej, a wraz 
z nim także hałas w rejonie 
węzła „Rosta”. Jak dodaje 
bielski poseł PiS, wykonane 
w ub.roku pomiary potwier-
dziły odczucia mieszkańców 
o przekroczeniu norm, co 
spowodowało zaplanowanie 
budowy ekranów dźwięko-
chłonnych w tym rejonie. 
To kolejna interwencja posła 
Stanisława Pięty w sprawie 
ekranów dźwiękochłonnych 
przy głównych arteriach re-
gionu. Jakiś czas temu zwracał 
się w imieniu mieszkańców 
części Pawłowic, od począt-
ku przeciwnych montowaniu 
ekranów, które izolowały ich 
domy od modernizowanej 
w tym czasie drogi szybkiego 
ruchu. (R)

stanisław Pięta,
poseł PiS,  

Na zaproszenie mieszkań-
ców odwiedziłem ten rejon 
Komorowic. I rzeczywiście, 
mieliśmy spory kłopot ze 
swobodną rozmową, z po-
wodu nadmiernego hałasu. 
Dlatego zaangażowałem 
się w pomoc w zrealizowa-
niu planu budowy ekranów 
dźwiękochłonnych. Ich mon-
taż był zaplanowany razem 
z budową drogi, z niezrozu-
miałych dla mnie powodów 
nie doszło wtedy do tego. 
Dzisiaj ponownie podjąłem 
się interwencji. Zależy mi na 
tym, aby ekrany powstały jak 
najszybciej.
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społeczeństwo

z PraC PoselskiCh„Nie wystarczy w Boga wierzyć, 
trzeba jeszcze Bogu... zawierzyć!”

Kard. Stefan Wyszyński

Z okazji Świąt 
Wielkanocnych życzę, 

aby ta największa prawda 
i tajemnica naszej wiary 

była dla Państwa źródłem 
mocy, pokoju i radości.

Niech nadchodzące Święta 
będą niezapomnianym 
czasem spędzonym 
bez zmartwień, trosk 
i pośpiechu.
     

Wesołego Alleluja!
     

Jacek Falfus
Poseł na Sejm RP

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy  
pragnę złożyć wszystkim Czytelnikom Gazety 
Beskidzkiej najserdeczniejsze życzenia, aby 
upłynęły one w atmosferze radości i rodzinnych 
spotkań. 

Życzę dużo zdrowia, wewnętrznego spokoju  
oraz pomyślności w życiu osobistym i zawodowym.

Stanisław Pięta
Poseł na Sejm RP

wsParCie  
Dla kluBów sPortowyCh

Do 21 kwietnia kluby spor-
towe składać mogą wnioski 
o dofinansowanie w ramach 
programu „Klub”. Poseł Ja-
cek Falfus zachęca odpowie-
dzialnych za sport na Ziemi 
Bielskiej, aby skorzystać z pro-
gramu i wzbogacić zajęcia spor-
towe dla dzieci i młodzieży.

Program „Klub” rozpoczęty 
w ub.roku wzbudził w pierw-
szej edycji ogromne zaintereso-
wanie. Do Ministerstwa Sportu 
i Turystyki wpłynęło aż 5241 
wniosków. Dofinansowanie 
otrzymało ponad 2 tys. małych 
i średnich klubów, z czego 
221 z województwa śląskiego, 
trzeciego pod względem licz-
by klubów objętych wsparciem. 
Wobec znacznych potrzeb ca-
łego środowiska sportowego, 
zwłaszcza w zakresie sportu 
młodzieżowego, postanowio-
no kontynuować program. Mi-
nisterstwo przeznaczyło na ten 
cel tym razem łącznie 30 mln 
zł, a więc o 6 mln więcej niż 
w poprzednim roku.

Monitorujący i wspierający 
wiele sportowych projektów 
z ramienia klubu Prawa i Spra-

wiedliwości poseł Jacek Falfus, 
wiceprzewodniczący sejmowej 
Komisji Kultury Fizycznej, 
Sportu i Turystyki, uważa, że 
program ma duże znaczenie. 
Jego beneficjenci, czyli kluby 
sportowe jedno- lub wielosek-
cyjne, liczyć mogą w ramach 
programu na przyznanie jedno-
razowo środków finansowych 
w wysokości odpowiednio 10 
lub 15 tys. zł. Jak dodaje poseł 
Falfus, mogą one być wykorzy-
stane w klubach w różny sposób, 
m.in. na opłacenie trenera pra-
cującego z dziećmi i młodzie-
żą, wyjazdy podopiecznych na 
obozy i zgrupowania sportowe, 
czy zakup potrzebnego sprzętu.

W ubiegłorocznej edycji po 
15 tys. zł otrzymały w powiecie 
bielskim m.in. wielosekcyjne 
kluby z Bystrej, Wilkowic, 
Dankowic, Bielska-Białej, 
Szczyrku, Porąbki, Mazańco-
wic, Wilamowic i Kóz. Kwotę 
10 tys. przyznano zaś klubom 
funkcjonującym w Bestwin-
ce, Pisarzowicach, Porąbce, 
Czańcu, Godziszce, Czecho-
wicach-Dziedzicach, Szczyrku, 
Bujakowie i Bielsku-Białej. (R)

jaCek falfus,
poseł PiS:

W naszym regionie nie bra-
kuje klubów, które pomimo 
trudności, często o podłożu 
finansowym, potrafią za-
pewnić wysoki poziom szko-
lenia dzieciom i młodzieży. 
To ważne, aby zwłaszcza do 
mniejszych klubów trafiała 
systemowa pomoc, bo jest 
to inwestycja w przyszłość, a 
więc zdrowie młodego poko-
lenia. Wspierając działalność 
aktywnych środowisk sporto-
wych, poprawiamy kondycję 
fizyczną całego społeczeń-
stwa, zarazem przyczyniając 
się do rozwoju polskiego 
sportu. Pamiętajmy, że wielu 
naszych dzisiejszych mistrzów 
właśnie w lokalnych klubach 
stawiało pierwsze kroki. To-
też, dostrzegając potrzeby w 
zakresie sportu, uznaliśmy za 
niezbędne, aby program kon-
tynuować.
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region

Aby Zmartwychwstanie Pańskie, które 

niesie odrodzenie duchowe, napełniło 

wszystkich spokojem i wiarą, dało siłę  

w pokonywaniu trudności i pozwoliło  

z ufnością patrzeć w przyszłość

życzy

Mirosława Nykiel  
Posłanka na Sejm RP

z PraC PoselskiCh

z PraC PoselskiCh

w trosCe o PaCjentów
Interpelację w sprawie biel-

skiej kardiochirurgii złożyła 
w marcu w Sejmie posłanka 
Mirosława Nykiel. Świad-
cząca wysokiej jakości usługi 
placówka Polsko-Amerykań-
skich Klinik Serca (PAKS) 
może dzięki temu znaleźć się 
w projektowanej sieci szpitali.

Posłanka Platformy Oby-
watelskiej wyjaśnia, że kwestia 
włączenia bielskiego oddziału 
kardiochirurgii PAKS do projek-
towanej sieci szpitali ma bardzo 
istotne znaczenie dla zapewnie-
nia właściwej opieki medycznej 
w regionie. Wedle zapowiedzi, 
na wykonywanie usług me-
dycznych w placówkach, które 
znajdą się w sieci, rozdzielonych 
zostanie 27 mld zł, co stanowić 
ma aż 91 procent wszystkich 
środków kontraktowych.

Na terenie Podbeskidzia 
funkcjonują dwie placówki 
wchodzące w skład PAKS. 
W Bielsku, prócz oddziału kar-
diologii interwencyjnej, znaj-
duje się ceniony w skali całego 
kraju oddział kardiochirurgicz-
ny. Rocznie wykonywanych 
jest tu około tysiąca operacji 
ratujących zdrowie pacjentów. 
Stąd kierowani są oni do po-

bliskiego ośrodka w Ustroniu, 
gdzie po kilku tygodniach re-
habilitacji mogą powrócić do 
pełnej aktywności.

W interpelacji poselskiej 
i wystąpieniach podczas sej-
mowych komisji zdrowia 
posłanka Mirosława Nykiel 
zwróciła uwagę, że wyniki 

osiągane przez placówkę na-
leżą do najlepszych w Polsce. 
Brak odpowiedniego poziomu 
finansowania dla PAKS może 
spowodować wydłużenie cza-
su oczekiwania na zabiegi, 
np. wszczepienia bypassów, 
a nawet zagrozić wykonywaniu 
operacji ratujących życie. (R)

mirosława nykiel,
posłanka Platformy Obywatelskiej:

utrzymanie na miejscu w na-
szym regionie kardiochirurgii ma 
ogromne znaczenie, przy wciąż 
wysokiej śmiertelności z powodu 
zawałów serca. Nie bez znaczenia 
są też uwarunkowania środowi-
skowe Podbeskidzia, jak choćby 
zwiększające się ryzyko wystąpienia problemów kardiologicz-
nych wskutek smogu. Toteż mimo niechęci ministra Konstantego 
Radziwiłła, który wręcz nazwał mnie lobbystką, nie wahałam się 
ująć za tak ważną placówką kardiologiczną. Chodzi przecież o 
zapewnienie właściwej opieki medycznej mieszkańców regionu, 
który reprezentuję.
Podobna sytuacja dotyczy również innych specjalistycznych 
placówek, którym należy zapewnić środki gwarantujące dalsze 
funkcjonowanie. Konieczne jest w mojej opinii racjonalne zasta-
nowienie się nad projektem sieci szpitali i rozdziałem środków 
ministerialnych. Na pewno będziemy sprzeciwiać się temu, aby 
podejmowane decyzje rzutowały w sposób negatywny na pacjen-
tów. Ich zdrowie powinno być na pierwszym miejscu.
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Poseł oD  
samorząDów

Poseł Grzegorz Puda został koordynatorem 
Prawa i Sprawiedliwości ds. przygotowania wy-
borów samorządowych w okręgu bielskim. – To 
zaszczyt, ale pracy będę miał teraz naprawdę 
sporo – wyjaśnia Puda.

Nominację odebrał z rąk prezesa PiS Jarosła-
wa Kaczyńskiego. Jest jednym z 41 okręgowych 
koordynatorów, odpowiada za okręg bielski, 
obejmujący zasięgiem teren z wyborów do 
parlamentu. Jego zadaniem będzie ocena moż-
liwości Prawa i Sprawiedliwości w tym rejonie 
w zbliżających się wyborach samorządowych: 
na prezydentów miast, burmistrzów i wójtów, 
a także radnych gminnych, powiatowych i wo-
jewódzkich w sejmiku.

Zgodnie z zapowiedzią prezes Kaczyński na 
koordynatorów PiS wskazał parlamentarzystów, 
zasiadających po raz pierwszy. W przypadku 
bielskiego okręgu trudno o lepsze wskazanie, 
poseł Puda jest bowiem doświadczonym sa-
morządowcem. W Radzie Miejskiej w Bielsku-
-Białej zasiadał przez dwie kadencje, w trakcie 
trwania trzeciej został wybrany posłem, zawsze 
należał do najbardziej aktywnych radnych. – 
Z całą pewnością znajomość funkcjonowania 
samorządów pomoże mi w koordynowaniu 
przygotowań Prawa i Sprawiedliwości do przy-
szłorocznych wyborów. A pracy naprawdę nie 
zabraknie – wyjaśnia Puda.

W najbliższym czasie chce odbyć serię spo-
tkań z obecnymi samorządowcami PiS w biel-

skim okręgu wyborczym. – W rzeczywistości 
w tych środowiskach spotykamy się stale od 
wielu lat, teraz jednak musimy skoncentrować 
się na przygotowaniach do wyborów – dodaje. 
Jako pełnomocnik okręgowy poseł Grzegorz 
Puda wszedł w skład Wojewódzkiego Zespołu 
Samorządowego PiS, który ma za zadanie do 
końca listopada stworzyć wojewódzki program 
dla wszystkich szczebli samorządów. Wkrótce 
zostaną powołane obwodowe zespoły samorzą-
dowe, które przygotują program Prawa i Spra-
wiedliwości w każdym okręgu wyborczym do 
Sejmiku Wojewódzkiego. – Najpierw przygotu-
jemy program, później z myślą o jego realizacji 
będziemy ustalać, kto wejdzie na nasze listy – 
zapowiada poseł Grzegorz Puda. (R)
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Nominację Grzegorz Puda otrzymał z rąk prezesa PiS 
Jarosława Kaczyńskiego.
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PuChar Dla Żaków z Bestwinki
Z pięciu turniejów składała się kolejna edycja Powiatowej Halowej Ligi 

Żaków w piłce nożnej. Drużyny z Jasienicy, Kóz, Bestwinki, Wilkowic i 

Dankowic rywalizowały o Puchar Starosty Bielskiego Andrzeja Płonki.

Tegoroczna odsłona ligi, 
przeznaczona dla zawodników 
z rocznika 2006 i młodszych, 
rozpoczęła się piłkarskimi zma-
ganiami w hali w Kaniowie, 
gdzie rolę gospodarzy pełnił 
KS Bestwinka. I szybko oka-
zało się, że ten zespół należeć 
będzie do głównych faworytów 
powiatowych rozgrywek. Pod-
czas kaniowskiego turnieju oraz 
kolejnych w Kozach, Jasienicy 
i Pisarzowicach żaki z Bestwinki 
strzelały wiele goli, ich licznik 
zatrzymał się ostatecznie na pół 
setce bramek. Do Bestwinki 
pojechał więc okazały puchar, 
zdobyty po finałowych meczach 
w hali Gminnego Ośrodka Spor-
tu i Rekreacji w Wilkowicach. 
Dalsze lokaty w kolejności Po-
wiatowej Halowej Ligi Żaków 
zajęli młodzi adepci futbolu GO-
SiR Wilkowice, LKS Pasjonat 
Dankowice, LKS Drzewiarz 
Jasienica i Szkółki Piłkarskiej 
CSW Kozy.

Prócz nagród dla drużyn 
przyznano na zakończenie ligi 

wyróżnienia indywidualne. 
Otrzymali je najskuteczniejszy 
strzelec Kacper Czulak, autor 31 
goli dla KS Bestwinka, oraz jego 
klubowy kolega najlepszy bram-
karz zawodów Sebastian Zajac. 
Wskazano także najbardziej 
wartościowych zawodników 

w pozostałych zespołach, któ-
rymi zostali Radosław Górkie-
wicz, Jakub Kluczny, Szymon 
Pysz i Michał Kwaśniak. Pod-
czas pięciu ligowych turniejów 
rozegrano łącznie 95 meczów, 
każda z drużyn mierzyła się 
z rówieśnikami 19 razy. (M)

powiat bielski

anDrzej Płonka, 
starosta bielski:

Nasza piłkarska liga żaków ma już 
kilkunastoletnią historię i trzeba 
przyznać, że w sportowym kalen-
darzu powiatu bielskiego stała 
się istotnym wydarzeniem. Liga 
dobrze wpływa na powiatową in-
tegrację środowiska piłkarskiego. 
Młodzi zawodnicy mają okazję, 
aby skonfrontować swoje umiejęt-
ności na tle rówieśników, przy okazji dobrze się bawiąc. Trenerzy 
mogą poprzez rozgrywki realizować swoje założenia treningowe, 
dzieci spędzają czas aktywnie i pożytecznie, w dodatku część z 
nich może w przyszłości myśleć o profesjonalnej grze w piłkę. 
Takich przykładów daleko szukać nie trzeba. W naszej lidze wy-
stępował przecież przed laty w barwach klubu z Dankowic Maciej 
Sadlok, który wyrastając z boisk powiatowych osiągnął poziom 
reprezentacyjny.

 Andrzej Płonka
Starosta Bielski

Jan Borowski
Przewodniczący Rady Powiatu w Bielsku-Białej 

Życzymy, aby te Wielkanocne Święta przyniosły radość oraz wzajemną 
życzliwość, by stały się źródłem wzmacniania ducha  

oraz spotkań pełnych ciepła i dialogu.

Niech Chrystus Pan otworzy nasze oczy i serca, napełniając je 
światłem Zmartwychwstania, pokojem, nadzieją i wszelkim dobrem,  

a życie pomaga czynić szczęśliwym.

WESOŁEGO ALLELUJA!

samoChóD PomoCy sPołeCznej
Zakupiony z funduszy 

bielskiego Starostwa Po-
wiatowego samochód mar-
ki Fiat Ducato przekazany 
został na potrzeby Domu 
Pomocy Społecznej w Wil-
kowicach.

W środę 22 marca doszło 
do uroczystego przekazania 
samochodu. Przedstawi-
cielom samorządu miesz-
kańców Domu Pomocy 
Społecznej kluczyki wręczył 
wicestarosta bielski Grze-
gorz Szetyński. Poświęce-

nia pojazdu dokonał ksiądz 
prałat Henryk Satława, który 
tego dnia odprawił również 
mszę świętą dla wszyst-
kich pensjonariuszy.

Nowoczesny, wygodny 
i dostosowany do potrzeb 
osób niepełnosprawnych 
fiat ducato służy już wilko-
wickiej placówce. Co waż-
ne, samochodem można bez 
trudu przewozić wózki inwa-
lidzkie, którymi porusza się 
znaczna część 57-osobowego 
grona mieszkańców Domu. 

To osoby w podeszłym wie-
ku, często nie w pełni spraw-
ne fizycznie.

Przy okazji przekazania 
samochodu, zakupionego 
z funduszy bielskiego Sta-
rostwa Powiatowego, roz-
mawiano o funkcjonowaniu 
placówki. Dyskutowano 
m.in. o organizowanych dla 
osób starszych zajęciach re-
kreacyjnych i aktywizujących 
umysłowo, możliwościach 
terapii oraz najbliższych pla-
nach. (AM/RED)

Drużyna żaków KS Bestwinka triumfowała w Powiatowej Halowej Lidze w piłce nożnej.
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Już 70 lat szkoła kształci kadry techniczne dla przemysłu naszego miasta 
oraz pracowników dla rzemiosła i usług. Od 44 lat siedzibą szkoły są budynki 
zlokalizowane przy ulicy Traugutta 11. Obecnie oferowane są atrakcyjne 
i nowoczesne kierunki kształcenia. 

Zespół sZkół TechnicZnych i LiceaLnych  
im. stanisława staszica w czechowicach-Dziedzicach

43-502 czechowice-Dziedzice, ul. Traugutta 11, tel. 32 2152928 - centrala;  
tel./fax 32 21529 27 – sekretariat, e-mail: zstil@zstil.eu; dyrekcja: sekretariat@zstil.eu

W Technikum, które należy do grupy najlepszych techników w Polsce,  
dużym zainteresowaniem i popularnością cieszą się takie zawody jak:

● technik mechatronik
● technik mechanik
● technik logistyk
● technik informatyk
● technik usług fryzjerskich

● technik żywienia 
  i usług gastronomicznych
● technik hotelarstwa
● technik handlowiec

ZasaDnicZa sZkOła ZawODOwa kształci kadry dla rzemiosła i usług. 
Corocznie otwierane są klasy, gdzie można uzyskać zawód:

● kucharza
● sprzedawcy
● mechanika-montera maszyn i urządzeń – praktyka w tym zawodzie 
odbywa się na warsztatach szkolnych oraz 
● wszystkie inne zawody, w których uczeń znajdzie sobie praktykę 
zawodową

Zespół szkół Technicznych i Licealnych zaprasza wszystkich absolwentów 
gimnazjów do kontynuowania nauki w murach tej szkoły, gdzie 
zapewniona jest przyjazna atmosfera, bezpieczeństwo i wysoki poziom 
przygotowania zawodowego.

reklAMA
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gmina bestwina

Z okazji nadchodzacych Świąt Wielkanocnych 
życzymy wielu radosnych i niepowtarzalnych 
chwil, serdecznych spotkań przy świątecznym 
stole, przyjaznych rozmów, miłych gestów,  
pogody ducha oraz wszelkiej pomyślności

Wójt Gminy Bestwina

Artur Beniowski
Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Stanclik

szkoły w kaŻDym sołeCtwie
Likwidacja gimnazjów w Bestwinie i Bestwince spowoduje, że w sąsiadujących z nimi 

szkołach podstawowych przybędzie sal lekcyjnych. Dotychczasowe plany modernizacyjne 

nie zmienią się.

Zgodnie z wymaganiami wpro-
wadzonej reformy oświaty, każda 
z gmin miała za zadanie do końca 
marca przygotować nową sieć szkół. 
Jak wyjaśnia wójt gminy Bestwina Ar-
tur Beniowski, w ich przypadku nowy 
podział edukacyjny jest dość oczywi-
sty, w każdej bowiem miejscowości 
funkcjonuje szkoła podstawowa. Pod 
tym względem więc nic się nie zmieni.

Z kolei oba gimnazja – w Be-
stwinie i Bestwince – jako pla-
cówki oświatowe działają w tych 
samych kompleksach szkolnych, 
co szkoły podstawowe. Toteż ich 
likwidacja w rzeczywistości spo-
woduje, że w tym samym miejscu 
szkoły podstawowe będą dyspono-
wać większą liczbą sal lekcyjnych. 
Pozwoli to zmieścić klasy siódme, 

a w kolejnych latach także ósme, 
jakie w związku z reformą pojawią 
się w szkołach.

Jednak w związku z powiększe-
niem się placówek o klasy siódme 
i ósme mogą pojawić się kłopoty 
z miejscem w szkołach podstawo-
wych w Kaniowie i Janowicach. 
W najbliższych tygodniach dy-
rektorzy szkół muszą zaplanować 
przyszłoroczną naukę, uwzględnia-
jąc, ile przybędzie dzieci. Dopiero 
po tej analizie będzie można po-
wiedzieć, czy nauka w tych pla-
cówkach w nowym roku szkolnym 
odbywać się będzie na dwie zmia-
ny. Obecnie na rozbudowę tych 
szkół nie ma pieniędzy.

Dobre informacje dotyczą 
nauczycieli. Gmina Bestwina 
ostrożnie przewiduje, że z powo-
du reformy nie będzie zwolnień 
w gronie pedagogicznym. W maju 
ma być gotowa tzw. siatka godzin, 
dostosowana do liczby dzieci i klas 
w poszczególnych placówkach. 
Wtedy więc będzie można poznać 
szczegóły związane z pracą dla na-
uczycieli. Jednak wstępne szacunki 
dyrektorów szkół przekazane wój-
towi są pod tym względem bardzo 
obiecujące dla przyszłości zatrud-
nienia nauczycieli. (Łu)

PieCe Do wymiany
Na wniosek wójta Artura Beniow-

skiego radni gminy Bestwina przyjęli 
na sesji w marcu Program Ogranicze-
nia Emisji.

Jak wyjaśnia Artur Beniowski, 
program będzie realizowany od tego 
roku, przyjmowanie wniosków ruszy 
po Świętach 18 kwietnia. Ostatecz-
nie POE ma się zakończyć w 2020 
r. – Traktujemy ten program jako pi-
lotażowy, zwłaszcza ten rok. Jego 
wprowadzenie pozwoli nam ocenić 
skalę zainteresowania ze strony 
mieszkańców tego typu pomocą fi-
nansową. Tej zimy w całym kraju 
wiele mówiło się o zagrożeniach 
smogiem, myślę, że wzrosła świa-
domość na temat skutków zanie-
czyszczonego powietrza. Jeśli więc 
projekt się sprawdzi, będziemy go 
kontynuować i rozwijać – mówi 
wójt. W skali roku gmina zamierza 

wydać na realizację programu 132 
tys. zł.

Program Ograniczenia Emisji za-
kłada dofinansowanie do wymiany 
setki starych pieców węglowych, 
a więc takich, które w największym 
stopniu odpowiadają za niską emisję. 
Właściciele domów otrzymają połowę 
kosztów wymiany pieca, nie więcej 
jednak niż 5 tys. zł. Koszty obejmują 
demontaż starego pieca, zakup nowe-
go wraz z niezbędną armaturą, a także 
prace instalacyjne.

Dofinansowanie dotyczy wymiany 
tylko starych pieców, przede wszyst-
kim węglowych, na nowoczesne kotły 
gazowe. Dopuszczalna będzie wymia-
na na piec węglowy, ale jedynie urzą-
dzenia tzw. 5 klasy, które spełniają 
nie tylko wymogi ograniczenia emi-
sji, lecz równocześnie mają 88-proc. 
sprawności energetycznej. W takich 
piecach nie da się skutecznie palić 
śmieciami i złej jakości węglem. (R)
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artur Beniowski,
wójt gminy Bestwina:

Tempo zmian związanych z reformą oświaty i 
likwidacją gimnazjów było naprawdę szybkie, 
toteż jako samorząd zostaliśmy postawieni przed 
koniecznością bardzo szybkiego zareagowania. 
Czy wywiązaliśmy się z tego zadania maksymalnie 
wykorzystując możliwości, będzie wiadomo dopie-
ro, gdy uczniowie przyjdą we wrześniu do szkół.
Jednak pod tym względem sytuacja jest całkiem 
klarowna. Nie przewidujemy, że dojdzie do zwol-
nień wśród nauczycieli, choć dokładnie będzie można o tym powiedzieć dopiero przed 
wakacjami, gdy zostaną przygotowane plany na przyszły rok szkolny. W naszym 
przypadku oba gimnazja dzieliły budynek ze szkołami podstawowymi, toteż ich 
likwidacja nie przysporzy większych kłopotów. 
W niewielkim stopniu nowy podział szkół wpłynie na plany modernizacyjne i re-
montowe, gdyż od wielu lat stopniowo poprawiamy stan techniczny placówek 
oświatowych i pod tym względem sytuacja również się nie zmieni.
Jedyne obawy, jakie mamy, wiążą się z tym, że w szkołach podstawowych przybędą 
klasy siódme i ósme. Z drugiej strony trzeba też myśleć o potrzebach rodziców dzieci 
w wieku przedszkolnym, i to coraz częściej już trzylatków. Z tych powodów nasze 
zasoby mogą okazać się niewystarczające.

W Janowicach pojawią się dodatkowo klasy siódme i ósme.

siatkarze z kaniowa najlePsi

Uczniowska drużyna siatkarzy 
Szkoły Podstawowej w Kaniowie 
wygrała turniej powiatowy.

Finały siatkarskie dla szkół podsta-
wowych powiatu bielskiego zostały 
rozegrane w Szkole Podstawowej nr 5 
w Czechowicach-Dziedzicach. Wzięły 
w nich udział reprezentacje szkół z Ka-
niowa w gminie Bestwina, Rybarzowic 
w gminie Buczkowice i gospodarze z SP 
nr 5 w Czechowicach-Dziedzicach.

Każda z drużyn zaliczyła po jed-
nym zwycięstwie, jednak najlepszy 

bilans małych punktów zgromadziła 
szkoła z Kaniowa. I to ona awan-
sowała do wojewódzkich ćwierć-
finałów, wyprzedzając uczniów 
z Czechowic oraz Rybarzowic. Dru-
żyna SP Kaniów wystąpiła w skła-
dzie: Kacper Betka, Mikołaj Kopeć, 
Rafał Beniowski, Szymon Janeczko, 
Jakub Witoszek, Patryk Wójtowicz, 
Miłosz Szafarczyk, Kacper Czulak, 
Jakub Janusz oraz Maciej Świergoń. 
Opiekunem i trenerem drużyny jest 
Arkadiusz Czaja. (R)

Na pierwszym planie zwycięska drużyna kaniowskich siatkarzy.
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Szkoła Podstawowa w Bestwinie przejmie tutejsze gimnazjum.
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Niech Zmartwychwstanie Pańskie,
które niesie odrodzenie duchowe,

zagości w naszych sercach i napełni Wszystkich
spokojem, wiarą, Bożą radością i mocą.

Z wyrazami szacunku

Jan Chrząszcz 
 I Wicewojewoda Śląski

ogłasza 

wybór ofert pisemnych na najem lokali użytkowych przeznaczonych  
na działalność: handlową, usługową, biurową i inną:

w pawilonie handlowym przy ul. Listopadowej 65
•	  parter lokal o pow. 78,0 m²

w pawilonie handlowym na Osiedlu Kopernika

przy ul. Jesionowej 13
•	 1	piętro	lokale	o	pow.	123,0	m²	;	71,6	m²	;	48,66	m²	;	24,0	m²

przy	ul.	Cieszyńskiej	140
•	  parter lokal o pow. 117,7 m²

w pawilonie handlowym na Osiedlu Wojska Polskiego  
przy	ul.	Stawowej	29
•	 	parter	lokal	o	pow.	49,80	m²
•	 	1	piętro	lokale	o	pow.	137,10	m²	;	34,30	m²

Oferta winna zawierać: nazwę podmiotu, miejsce siedziby lub zamieszkania, rodzaj prowadzo-
nej działalności, proponowaną stawkę za 1 m² powierzchni netto. Do zaproponowanej stawki 
zostaną doliczone podatki terenowo-prawne i media.

Oferty należy składać na dziennik podawczy w siedzibie Zarządu Spółdzielni,  
Bielsko-Biała, ul. Osuchowskiego 4, pokój nr 1.

Szczegółowe informacje o w/w lokalach można uzyskać pod nr tel. (033) 82-979-74/75.

reklAMA

region

Wesołego Alleluja!
Z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy, 
aby Zmartwychwstały Chrystus dał nam 

wiarę w zwycięstwo dobra i napełnił 
nasze serca pokojem.

Radosnego Alleluja!
życzą

Stanisław  
Szwed

Sekretarz Stanu 
w MRPiPS,  

Poseł na Sejm RP

Jadwiga  
Wiśniewska
Poseł do Parlamentu  

Europejskiego  
z woj. śląskiego



KWIECIEŃ 2017

BESKIDZKA
gazeta 9

www.gazetabeskidzka.pl 

gmina jasienica

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Batelt 
Wójt Gminy Jasienica

Janusz Pierzyna     

Święto Wielkiej Nocy to czas otuchy 
i nadziei, czas odradzania się wiary  
w siłę Chrystusa i w siłę człowieka. 

Życzymy, aby Święta Wielkanocne 
przyniosły radość, pokój oraz wzajemną 

życzliwość. By stały się źródłem 
wzmacniania ducha.

większa straŻniCa
W tym roku ruszy rozbudowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej  

w Mazańcowicach. Budynek będzie większy i nowocześniejszy.

Jak wyjaśnia wójt gminy 
Jasienica Janusz Pierzyna, 
rozbudowa strażnicy obej-
mie nie tylko samo powięk-
szenie obiektu, ale również 
jego ocieplenie i moderniza-

cję. W najważniejszej części 
strażnicy, bojowej, obecne 
dwa stanowiska garażowe 
zostaną powiększone o dwa 
kolejne, oprócz tego powsta-
nie pomieszczenie dla potrzeb 

strażaków, przygotowujących 
się do akcji ratowniczych. 
Budynek zostanie też pod-
wyższony o jedną kondy-
gnację. Wydzielona część 
przestrzeni poddasza pozo-

stanie pusta z myślą o ewen-
tualnym wykorzystaniu jej na 
kolejne potrzeby w przyszło-
ści, w miarę pojawiających 
się potrzeb.

Obecna bryła budynku od 
strony południowej zosta-
nie dodatkowo poszerzona, 
dzięki czemu powierzchnia 
użytkowa znacznie się po-
większy – z obecnych blisko 
600 mkw. do 1380 mkw. Jak 

wyjaśnia wójt Janusz Pierzy-
na, z myślą o odpowiednim 
miejscu spotkań tutejszej 
społeczności zmodernizo-
wany budynek zyska nową, 
dużą salę spotkań. Podwyż-
szenie i poszerzenie budyn-
ku pozwoli na rozbudowę 
istniejącej już na pierwszym 
piętrze klimatyzowanej sali, 
którą dodatkowo powiększy 
antresola. Przy sali będzie też 

kuchnia cateringowa, co po-
zwoli na organizację imprez 
dla większej niż obecnie licz-
by uczestników.

Wraz z budynkiem propor-
cjonalnie podwyższona zosta-
nie też wieża (z blisko 11 m 
do ponad 16 m), znajdująca 
się w niej klatka schodowa 
będzie poszerzona. Co więcej, 
do budynku – zarówno na po-
ziom parteru, jak i pierwszego 
piętra – zostanie utworzony 
dojazd dla osób niepełno-
sprawnych. Budynek w cało-
ści zostanie ocieplony, zyska 
też nową gazową kotłownię. 
Na wniosek wójta Janusza 
Pierzyny radni podczas ostat-
niej sesji przekazali na budo-
wę dodatkowe 500 tys. zł, co 
oznacza, że w tym roku na 
inwestycję przeznaczone zo-
stało 1,5 mln zł. Budowa ma 
się zakończyć w przyszłym 
roku, całość ma kosztować 
według kosztorysu 4,9 mln 
zł, wkrótce zostanie ogłoszo-
ny przetarg i zostanie poznana 
realna wartość budowy. (uGJ)

konkurs Gwary
Zespół Szkolno-Przed-

szkolny w Grodźcu już po 
raz jedenasty zorganizował 
Regionalny Konkurs Gwary 
Śląska Cieszyńskiego.

W zmaganiach we wtorek 
4 kwietnia wzięło udział dwu-
dziestu trzech uczniów z sołectw 
gminy Jasienica – Międzyrze-
cza, Grodźca, Iłownicy, Ru-
dzicy, Jasienicy, Wieszcząt, 
Świętoszówki, a spoza gminy 
także z Pogórza, Górek Wiel-
kich i Pierśćca, a więc miejsco-
wości Śląska Cieszyńskiego. 
Każdy z uczestników miał za 
zadanie zaprezentować swoje 
umiejętności posługiwania się 
gwarą. Jury konkursowe oce-
niało przede wszystkim sposób 

przedstawienia tekstu, właściwy 
akcent i wymowę, oryginalność 
gwary i tekstu, ruch sceniczny 
oraz opracowanie artystyczne.

W kategorii indywidualnej 
jury wysłuchało 12 wykonaw-
ców i postanowiło przyznać 
pierwsze miejsce dla Zuzanny 
Maciejiczek ze szkoły w Gór-
kach Wielkich za prezentację 
utworu Stanisławy Jabłonki 
„Ło Zofiji”. Dwa drugie miej-
sca zdobyli: Julia Koliber ze 
szkoły w Jasienicy za prezen-
tację twórczości Mieczysława 
Peterka i tekstu „Druciorz” oraz 
Stefania Zbijowska ze szkoły 
w Iłownicy, która przedstawiła 
tekst „Chodzyni s goiczkym”. 
Poza konkursem wyróżnie-

nie jury przyznało Jakubowi 
Westermannowi za zabawną 
gwarową interpretację znanego 
wiersza „Pan Hilary”. W kate-
gorii grupowej pierwsze miejsce 
przyznano zespołowi ze szko-
ły w Iłownicy za utwór „Stary 
Borkała w urzędzie gminnym”, 

drugie miejsce zespołowi ze 
szkoły w Grodźcu za tekst „Za 
śliwkami”, zaś trzecie zespoło-
wi ze szkoły w Wieszczętach za 
tekst „Fazole”.

Jak co roku patronat nad kon-
kursem objął wójt gminy Jasie-
nica Janusz Pierzyna. (R)

szerzej Do komisariatu
Latem zostanie poszerzona 

i poprawiona główna droga do 
Ośrodka Zdrowia i Komisariatu 
Policji w Jasienicy wraz z od-
cinkiem do kościoła ewangelic-
kiego.

– Z tej ulicy korzystają 
mieszkańcy z całej gminy. 
Dodatkowo jeżdżą nią, często 
w trybie alarmowym, karetki 
pogotowia i radiowozy poli-
cyjne, co wywołuje kolejne 
utrudnienia. Modernizacja dro-
gi połączona z jej poszerzeniem 
rozwiąże ten problem – wyjaśnia 
wójt gminy Jasienica Janusz Pie-
rzyna.

Droga prowadzi od skrzy-
żowania z sygnalizacją świetl-
ną przy Urzędzie Gminy 

Jasienica w kierunku Ośrodka 
Zdrowia i Komisariatu Policji. 
Zaraz za skrzyżowaniem jest 
węższa, podczas remontu to 
zwężenie zostanie zlikwido-
wane, dzięki czemu ulica osią-
gnie standardową szerokość na 
całej długości. Dodatkowo na 
odcinku od zakrętu przy komi-
sariacie do kościoła ewange-
lickiego i cmentarza, zostanie 
wykonana nowa podbudowa. 
Cała droga – od skrzyżowania 
z sygnalizacją do skrzyżowania 
za ośrodkiem zdrowia, a także 
odcinek do kościoła – zyska 
nową nakładkę asfaltową. Na 
wniosek wójta Janusza Pierzy-
ny radni przegłosowali wartość 
inwestycji na 154 tys. zł. (uGJ)

Budynek strażnicy OSP w Mazańcowicach zostanie rozbudowany i zmodernizowany.

janusz Pierzyna,
wójt gminy Jasienica:

Wielokrotnie powtarzałem, że nasze 
straże pożarne stanowią ważną część 
zarówno systemu bezpieczeństwa, jak 
i społecznej integracji mieszkańców 
naszej gminy. Dlatego w miarę naszych 
potrzeb wspieramy je i tak też należy 
rozumieć naszą pomoc finansową dla 
rozbudowy strażnicy. Jednostka z Mazańcowic ma obecnie trudne 
warunki lokalowe, a trzeba pamiętać, że należy do Krajowego Systemu 
Ratowniczo-Gaśniczego, więc obowiązków, związanych z przygotowa-
niem do zadań bojowych, strażakom nie brakuje. Ponadto budynek 
strażnicy to miejsce spotkań lokalnej wspólnoty mieszkańców, liczę 
więc, że po rozbudowie stanie się tętniącym życiem centrum życia 
społecznego.
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Konkurs gwary Śląska Cieszyńskiego organizowany jest w Grodźcu od 
jedenastu lat.
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DwanaśCie mieszkań i sala
W tym roku przy skrzyżowaniu ul. Zdrojowej i Pod Harendą powstanie budynek z mieszkaniami 

socjalnymi i dużą salą widowiskową.

Piętrowy gmach z cztero-
spadowym dachem, wkom-
ponowany w uzdrowiskowy 
pejzaż podgórskiego Jawo-
rza, na wizualizacji w ogó-
le nie przypomina budynku 
socjalnego. Wójt Jaworza 
Radosław Ostałkiewicz za-
pewnia, że choć standard 
mieszkań nie może dorów-
nywać zwykłym mieszka-
niom, jego użytkownikom 
zostaną zapewnione godne 
warunki bytowania, choć 
na podstawowym poziomie 
funkcjonalnym. W każdym 

mieszkaniu będzie łazienka 
z węzłem sanitarnym i prysz-
nicem, a także wydzielona 
część na kuchnię ze zlewem 
i  kuchenką.  Mieszkania 
będą miały różną wielkość, 
niektóre zaplanowano nawet 
dwupokojowe, aby dostoso-
wać do różnej liczebności 
rodzin, jakie będą z nich 
korzystać. Łącznie zamiesz-
kać będzie tutaj mogło po-
nad 30 osób, czasowo nawet 
o 10 więcej.

Dziesięć mieszkań zajmie 
piętro budynku, dwa mniej-

sze zlokalizowane zostaną na 
parterze. Na dole powstanie 
też licząca blisko 170 mkw. 
sala widowiskowa z rozbu-
dowanym zapleczem, które 
umożliwi organizację dużych 
imprez. Będzie tam szatnia, 
toalety, pomieszczenia go-
spodarcze i magazyny, a tak-
że kuchnia tzw. kateringowa. 
Zajmie ona również spore 
pomieszczenie, choć bardziej 
przeznaczone do wydawania 
gotowych dań, niż przygo-
towania od początku całości 
posiłków. Parter budynku 

zostanie dostosowany do 
poruszania się po nim osób 
niepełnosprawnych. Razem 
w budynku będzie blisko 700 
mkw. powierzchni użytko-
wej, po ok. 350 mkw. na każ-
dej kondygnacji. Tuż obok 
powstanie spory parking.

Budowa wkrótce ruszy, 
budynek będzie gotowy do 
końca roku. Ma kosztować 
3 mln zł, z tego pół miliona 
pochodzić będzie z dotacji 
do budownictwa socjalnego 
z Banku Gospodarstwa Kra-
jowego. (Łu)

gmina jaworze

raDosław  
ostałkiewiCz,
wójt gminy Jaworze:

Mieszkania budujemy przede wszystkim 
z myślą o lokatorach, którzy obecnie 
zajmują dawny budynek administracji 
uzdrowiska. Mamy co do niego plany, 
chcemy go wyremontować i zmodernizo-
wać, aby przywrócić mu rolę użytkową, 
ale nie możemy tego zrobić dopóki jest zamieszkany.
Niemniej ważna będzie jednak nowa sala widowiskowa, jakiej teraz 
różnym grupom społecznym w Jaworzu bardzo brakuje. Możemy po-
szczycić się licznymi i prężnie działającymi organizacjami oraz stowa-
rzyszeniami, sala widowiskowa służyć im będzie jako miejsce spotkań i 
organizacji imprez. Liczę nawet, że dzięki takim nowym możliwościom 
lokalowym wiele grup zintensyfikuje swoją działalność, być może po-
wstaną nowe organizacje. To na pewno przysłuży się życiu społecznemu 
w naszej miejscowości.

Przewodniczący Rady Gminy

   Mieczysław 
Brzezicki 

Wójt Gminy Jaworze

dr Radosław G.  
Ostałkiewicz          

Zdrowych i pogodnych Świąt Wielkiej Nocy, 
przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością.  
Wiosennego nastroju, serdecznych spotkań  
w gronie najbliższych oraz radosnego  AllelujA!

życzą

zaProszenie na majówkę
Jaworze zaprasza na wielogodzinną zabawę w amfiteatrze 

w niedzielę pierwszego długiego majowego weekendu, a więc 
tak naprawdę jeszcze w kwietniu.

Niedziela 30 kwietnia w Jaworzu będzie pełna atrakcji. Imprezę 
w amfiteatrze rozpocznie o godz. 13.30 tradycyjny już Rodzinny 
Rajd Rowerowy, zapisy będą przyjmowane na pół godziny przed 

startem. Organizator, Ośrodek Promocji Gminy Jaworze, przewi-
duje, że rowerzyści pojawią się na mecie ok. godz. 16.30, wtedy 
też na scenie zaprezentuje przygotowany program Młodzieżowa 
Rada Gminy Jaworze. O godz. 17 wystąpi Masarykova zakladni 
skola z Hnojniku, następnie o godz. 18 Kabaret Zachodni, który 
będzie widownię bawił przez około półtorej godziny. O 19.40 
rozpocznie się koncert Rocker Soul, a od godz. 21 do północy 
potrwa zabawa taneczna z Orchestra Party. (R)

wiosenna Gra o tron
Po raz trzeci wybra-

ni uczniowie Gimnazjum 
w Jaworzu powitali wiosnę 
zasiadając w fotelach włoda-
rzy gminy.

Mateusz Pietrzyk na ten 
jeden dzień został wójtem, 
fotel jego zastępcy objął 
Jakub Chłopecki, zaś sekre-
tarzem gminy został Michał 
Pietrzykowski. Gimnazjali-
ści na jaworzańskim „tronie” 
zasiedli w wyniku przepro-
wadzonego wcześniej kon-
kursu, obejmującego zakres 
wiedzy z przedmiotu „wie-
dza o społeczeństwie”. Jak 
wyjaśnia pomysłodawca 
„Gry o Tron”, wójt Jawo-
rza Radosław Ostałkiewicz, 
zależało mu, aby w Dzień 
Wagarowicza młodzi miesz-
kańcy Jaworza mieli okazję 
przyjrzeć się z bliska pracy 
Urzędu Gminy. Niby więc 
wagarują, bo przecież nie 
uczestniczą w zajęciach 
szkolnych, a jednak ciągle 
się uczą. – Przeprowadze-
nie konkursu pozwala wy-
łonić osoby zainteresowane 
tematyką funkcjonowania 
samorządów – mówi Rado-
sław Ostałkiewicz.

W tym roku, ze względu 
na wyznaczoną w pierwszy 
dzień wiosny sesję Rady 

Gminy, finał „Gry o Tron” 
przeprowadzono 22 marca. 
Kilka dni wcześniej trój-
ka gimnazjalistów, którzy 
najlepiej wypadli w teście 
z WOS, przydzieliła sobie 
role w przyszłym Urzędzie 
Gminy. W Urzędzie pozna-
wali zakres tematyki, za jaką 
odpowiadają władze gminne, 
wzajemne zależności pomię-
dzy różnymi organami sa-
morządu, czyli Radą Gminy, 
Urzędem Gminy, itp.

I – co chyba najważniej-
sze – cała trójka miała okazję 
uczestniczyć w codziennej 
pracy Urzędu z wszystkimi 
„urokami” władzy wyko-
nawczej. W tym wypadku 
analizowali projekty plano-
wanych inwestycji, a także 
przeprowadzili inwestorską 
wizytację na najważniejszej 
gminnej budowie – hali spor-
towej przy obecnym gimna-
zjum.

Zdaniem wójta Radosła-
wa Ostałkiewicza, Gra o Tron 
to sposób na zapoznawanie 
młodych mieszkańców z ich 
przyszłymi obowiązkami, 
a więc zarządzania gminą 
jako samorządową społecz-
nością. – To praktyczna lek-
cja wiedzy o społeczeństwie 
– mówi wójt. (Łu)
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Wizyta jednodniowych władz gminy na terenie budowy hali sportowej. 
Od lewej: wójt Mateusz Pietrzyk, jego zastępca Jakub Chłopecki oraz 
sekretarz Michał Pietrzykowski.
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inwestyCje i BezPieCzeństwo
O ważnych sprawach dla społeczności gminy Kozy rozmawiano w Pałacu Czeczów podczas 

spotkania, jakie z myślą o mieszkańcach zorganizowano przed Świętami.

Z zaproszenia wójta gmi-
ny Krzysztofa Fiałkowskiego 
skorzystało kilkudziesięciu 
mieszkańców Kóz. – To do-
bry czas na takie spotkanie. 
Na przełomie pierwszego 
i drugiego kwartału roku 
jesteśmy już po uchwale-
niu budżetu, wiemy więc 
dokładnie, jakie działania 
będziemy w najbliższych 
miesiącach realizować – wy-
jaśnia wójt Fiałkowski.

Na wstępie spotkania 
w środę 5 kwietnia zastępca 
wójta Anna Gacek-Bilczew-
ska przedstawiła najważniej-
sze zadania, jakie na terenie 
gminy zrealizowane zostały 
na przestrzeni 2016 r. Mul-
timedialna prezentacja po-
zwoliła przybliżyć m.in. kilka 
przeprowadzonych inwesty-
cji drogowych w Kozach, 
włącznie z uwzględnieniem 
pierwszej części strategicznej 
dla gminy modernizacji uli-
cy Beskidzkiej. Mieszkańcy 
mogli zapoznać się ponadto 
ze zrealizowaną rozbudową 
cmentarza, dodatkowym wy-
posażaniem placów zabaw, 
czy polepszeniem oświetle-
nia ulicznego. Nie zabrakło 
następnie szczegółowego 
odniesienia do spraw przewi-
dzianych na rok bieżący, czy-
li m.in. kontynuacji budowy 
przedszkola, termomoderni-
zacji Centrum Sportowo-Wi-
dowiskowego, czy starań 
samorządu o pozyskanie 
środków finansowych na 
dalsze skanalizowanie gminy.

W nawiązaniu do powsta-
jącego w Kozach posterunku 
policji rozmawiano z kolei 

o bezpieczeństwie miesz-
kańców. Obecny na spotkaniu 
Komendant Miejski Policji 
w Bielsku-Białej Dariusz Ma-
tusiak zapewnił, że wszystko 
jest na dobrej drodze, by la-
tem posterunek rozpoczął 
funkcjonowanie. Dodał jed-
nocześnie, że na jego potrze-
by przygotowanych zostanie 
nie pięć, jak pierwotnie za-
powiadano, a siedem etatów 
dla funkcjonariuszy. – Przed 
nami szczegółowe ustalenia 
w tym zakresie. Będziemy 
starali się o to, aby policjanci 
pełnili patrole ponadnorma-
tywne zwłaszcza w weekendy 
na terenie całej gminy – tłu-
maczy wójt Krzysztof Fiał-
kowski.

W części pytań od samych 
mieszkańców przewijał się 
przede wszystkim wątek re-
montu dróg gminnych. – Wy-
jaśniliśmy, że modernizacje 
wykonywane są stopniowo, 
a brak pewnych moderniza-
cji w planie na ten rok nie 
jest następstwem naszej złej 
woli, lecz pewnych procedur, 
czy często i utrudnień, jakie 
przy różnych inwestycjach 
się pojawiają. Poza tym trze-
ba pamiętać o konieczności 
zagwarantowania pieniędzy 
na prace drogowe – mówi 
wójt gminy.

– Ważne i cenne jest za-
angażowanie społeczności 
w sprawy dotyczące całej 
gminy. Wsłuchujemy się we 
wnioski i problemy naszych 
mieszkańców, starając się 
podejmować odpowiednie 
działania – dodaje wójt Fiał-
kowski. (RAF)

gmina kozy

Przewodnicząca Rady Gminy Kozy                 

Bożena Sadlik

Wójt Gminy Kozy

Krzysztof Fiałkowski

Niech Zmartwychwstały Jezus 
obdarza Was swoją mocą, pokojem, 
zdrowiem i radością oraz sprawia,  

by w naszym życiu zwyciężały  
zawsze miłość i sprawiedliwość.

krzysztof fiałkowski, wójt gminy Kozy:

Najbardziej cieszy mnie fakt, że w ciągu ostatnich lat znacząco 
zmniejszyliśmy zadłużenie gminy. Kiedy rozpoczynałem pierwszą 
kadencję wójta gminy Kozy w 2010 r. zadłużenie wynosiło 30 procent 
dochodów budżetowych. Po zrealizowaniu w ciągu sześciu lat inwe-
stycji za ok. 42 mln zł i pozyskaniu w tym czasie 18 mln zł środków 
zewnętrznych, dług gminy zmniejszył się do 24 proc. zrealizowanych 
dochodów. Na ten znaczny spadek zadłużenia zwróciła też uwagę 
Regionalna Izba Obrachunkowa w swojej opinii. Minione dwa lata 
mojej drugiej kadencji były okresem przygotowywania budżetu do 
możliwości pozyskiwania środków unijnych na dalsze inwestycje 
potrzebne w gminie Kozy w ramach kolejnej unijnej perspektywy 
finansowej.
Złożyliśmy w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska w War-
szawie wniosek o dofinansowanie budowy kanalizacji ze środków 
unii Europejskiej w Aglomeracji Pisarzowice, której koszt wynosi 
ok. 40 mln zł netto. Możemy otrzymać ponad 25 mln zł dotacji, ale 
jednocześnie musimy zabezpieczyć wkład własny w kwocie 11,5 mln 
zł. Rada Gminy na sesji w lutym wyraziła wobec powyższego zgodę 
w Wieloletniej Prognozie Finansowej na zwiększenie zadłużenia.
Finansami publicznymi należy gospodarować racjonalnie i odważnie 
dla dobra ogółu społeczeństwa. Ostatnie dwa lata takiego działa-
nia pozwoliło przygotować się na duże zadanie inwestycyjne, jak 
dokończenie kanalizacji na terenie naszej gminy.

sPortowCy z naGroDami
Wzorem poprzednich lat sa-

morząd gminy nagrodził tych 
sportowców wywodzących się 
z Kóz, którzy w minionym roku 
osiągnęli znaczące rezultaty na 
skalę mistrzostw Polski, Europy 
oraz świata.

Najliczniejszą grupę wśród 
uhonorowanych stanowią przed-
stawiciele sportów siłowych. 
To wielokrotny mistrz świata 
w trójboju siłowym Wiesław 
Wróbel, najlepszy specjalista 
od wyciskania sztangi leżąc 
Konrad Adamaszek, wicemi-
strzowie globu Anna Paluszik, 
Grzegorz Drewniany, Marcin 
Helwig i Janusz Witkowski, 
czy złoci medaliści mistrzostw 
Europy – Konrad Majocha i To-
masz Witkowski.

Nagrody otrzymali również 
pływacy. Oskar Blachura, Pa-
tryk Blachura i Marcin Malarz 
to wychowankowie UKS Victo-
ria Kozy i choć obecnie startują 
w innych barwach klubowych, 
to wciąż z powodzeniem rozsła-
wiają gminę. Bracia Blachuro-
wie ubiegły rok zakończyli m.in. 
z medalami krajowymi w stylu 

zmiennym, Malarz wygrał ry-
walizację stylem motylkowym 
w mistrzostwach Małopolski. 
Pozostali wyróżniający się spor-
towcy z Kóz, to biegacze Rafał 
Jura i Józef Koźmiński, a także 
rodzeństwo Justyna i Kacper 
Koniorowie, startujący odpo-
wiednio w skoku wzwyż i nar-
ciarstwie klasycznym. Z kolei 
mniej popularną radioorienta-
cję sportową reprezentują ko-
zianie Martyna Sporysz oraz 
Maciej Pasierbski.

Uroczystość wręczenia na-
gród sportowych odbyła się 30 
marca w Pałacu Czeczów pod-
czas sesji Rady Gminy Kozy. 
Wójt Krzysztof Fiałkowski pod-
kreślił, że osiągnięcia sportowe 
są znakomitą formą promocji 
samej miejscowości. – Nagra-
dzanych sportowców z Kóz sys-
tematycznie przybywa, rozwijają 
się kolejne dyscypliny, zwłasz-
cza w zakresie sportu przezna-
czonego dla dzieci i młodzieży. 
To, że ich sukcesy są doceniane 
stanowi dla nich wszystkich 
dodatkową motywację – uważa 
wójt Fiałkowski. (MA)

koziańska kartka na święta

Wójt Krzysztof Fiałkowski co roku organizuje spotkania ze wszystkimi 
mieszkańcami.

Praca wykonana przez Borysa Pu-
dełko, ucznia drugiej klasy Szko-
ły Podstawowej nr 1 w Kozach, 
wyróżniona została w gminnym 
konkursie na kartkę świąteczną. 
W kolejnej edycji przedsięwzięcia 
doceniono umiejętność ciekawe-
go i oryginalnego połączenia mo-
tywów odnoszących się do Świąt 
Wielkanocnych oraz gminy Kozy. 
Na konkurs wpłynęły łącznie 22 
prace plastyczne, prócz wyróżnie-
nia głównego przyznano nagro-
dy w dwóch grupach klas – szkół 
podstawowych dla Basi Frączkie-
wicz i Maksymiliana Kućki oraz 
jednej gimnazjalnej dla Roberta 
Majdaka. (R)

Fo
to

: M
s



KWIECIEŃ 2017

BESKIDZKA
gazeta 13

www.gazetabeskidzka.pl 

więCej PoDstawówek
Nie tylko w Czańcu w miejscu gimnazjum powstanie szkoła podstawowa, podobnie 

będzie też w Kozubniku. Gmina Porąbka ustaliła nową sieć szkół  

i przygotowuje się do kolejnego roku szkolnego.
Do tej pory w każdym z czterech 

sołectw istniały i szkoły podstawo-
we, i gimnazja. W Bujakowie i Ko-
biernicach jedne i drugie wchodzą 
w skład zespołów szkół, tam więc 
likwidacja gimnazjum sprowa-
dza się do połączenia placówek. 
W Czańcu gimnazjum zlokalizo-
wane jest w zupełnie innej części 
sołectwa, niż podstawówka, toteż 
przekształcenie w szkołę pierw-
szego stopnia edukacji umożliwi 
wielu dzieciom naukę w pobliżu 
swojego domu.

W Kozubniku, będącym czę-
ścią sołectwa Porąbka, gimnazjum 
początkowo miało zostać zlikwi-
dowane, zaś dzieci do szkoły 
podstawowej w dalszym ciągu 
byłyby dowożone do placówki 
w centrum. Jak jednak wyjaśnia 
wójt gminy Porąbka Czesław 
Bułka, wyliczyli, że utworzenie 
ośmioklasowej szkoły podstawo-
wej w miejscu gimnazjum w Ko-
zubniku będzie bardziej korzystne.

– Tak naprawdę trzeba sobie 
zdawać sprawę, że nasza gmina 
ciągle się rozwija i należy raczej 
spodziewać się wzrostu przyjęć 

dzieci w kolejnych rocznikach, 
niezależnie od reformy edukacji. 
Musimy więc systematycznie 
przygotowywać do tego nasze 
placówki oświatowe – mówi wójt 
Czesław Bułka. Z tą myślą np. 
w Bujakowie – mimo likwidacji 
gimnazjum – budynek w nowym 
roku szkolnym będzie przystoso-
wany, aby pomieścić dwa dodat-
kowe oddziały przedszkolne.

Z tych też właśnie powodów 
wkrótce ruszy rozbudowa szkoły 
w Porąbce. Przedwojenny budy-

nek już dawno przestał wystarczać 
na potrzeby rozwijającej się gmi-
ny, dlatego powstała nowa część. 
Teraz jednak ponownie brakuje 
miejsca, dlatego na początku lat 70. 
ub.wieku nad nową częścią zosta-
nie dobudowana jeszcze jedna kon-
dygnacja, dzięki czemu powstaną 
cztery dodatkowe sale lekcyjne. 
Utworzenie szkoły podstawowej 
w Kozubniku, a przede wszystkim 
powiększenie budynku w centrum, 
spowoduje, że dzieci nie będą mu-
siały uczyć się na dwie zmiany. (Łu)

gmina porąbka

Czesław Bułka,
wójt gminy Porąbka:

utworzenie szkoły podstawowej 
w miejsce gimnazjum w Kozub-
niku pozwoli na naukę w pobliżu 
swojego domu około sześćdzie-
sięciu uczniom. Początkowo 
wydawało się, że w tym rejonie 
jest za mało dzieci, aby utworzyć 
pełną ośmioklasową szkołę pod-
stawową, ale analiza wykazała, 
że wcale tak źle nie jest. Tym bar-
dziej, że rejon będzie się rozwijał 
i raczej należy spodziewać się po-
większania kolejnych roczników.
Tym samym przygotowaliśmy sieć 
szkół do nowego funkcjonowania 
oświaty, włącznie z zapewnie-
niem miejsc pracy dla dotych-
czasowych nauczycieli. Zależy 
nam bowiem, aby stale podnosić 
poziom nauczania. Ale w rzeczy-
wistości dopiero po wakacjach, 
wraz z zakończeniem przyjmo-
wania uczniów, będzie można 
powiedzieć, czy nasze rozwiąza-
nia spełniają zapotrzebowanie ze 
strony dzieci i rodziców.

Niech radość Wielkanocy napełni nasze 
serca nadzieją i obfitością łask od 

Chrystusa Zmartwychwstałego.

Serdeczne życzenia szczęśliwego 
przeżywania świątecznych dni 

życzą

Zbigniew DRABEK 
Przewodniczący Rady Gminy

Czesław BułKA 

Wójt Gminy Porąbka

wiosenny konkurs 
fotoGrafiCzny

Punkt Informacji Turystycznej 
w Czańcu i Urząd Gminy Porąbka za-
praszają do udziału w konkursie foto-
graficznym „Wiosna, ach to ty”. Prace 
można składać do 15 maja.

Na konkurs można przesłać maksy-
malnie trzy zdjęcia, ukazujące wiosenne 
piękno miejscowości gminy Porąbka. 
Jak wyjaśniają organizatorzy, oczeku-
ją zdjęć, które w sposób niekonwen-
cjonalny ukażą różne zakątki regionu, 

jednocześnie utrwalą wiosenny nastrój. 
Dotyczy to także fotografii ludzkich 
postaci, uwiecznionych na tle wiosny.

W konkursie mogą wziąć udział 
wszystkie zainteresowane osoby, nieza-
leżnie od wieku i miejsca zamieszkania. 
Ważne, aby prace były oryginalne i nie-
nagradzane wcześniej. Zdjęcia należy 
przesłać w wersji elektronicznej, albo 
mailowo, na adres: porabka@silesia.travel, 
albo dostarczyć na pendrive’ie do Punktu 
Informacji Turystycznej PIT w Czańcu, 
ul. Kardynała Karola Wojtyły 30, 43-
354 Czaniec.

węGry Bliskie PolsCe
Istvan Bali, który przez ponad dwie ostatnie 

dekady bardzo przysłużył się współpracy Wę-
grów i Polaków, wydał książkę „Polak, Węgier. 
Polsko-węgierskie kontakty województwa Jasz-
-Nagykun-Szolnok”. Sporo miejsca poświęca 
w niej kontaktom z samorządami Podbeskidzia, 
w tym gminą Porąbka.

Promocja książki odbyła się w Suchej Be-
skidzkiej. – Od blisko piętnastu lat współpracu-
jemy z miastem Turkeve na Węgrzech, podobnie 
jak wiele innych samorządów z naszego regionu 
z gminami regionu Szolnok. Istvan Bali zawsze 
wspierał współpracę polsko-węgierską. Cieszę 
się, że powstała książka, którą ten ważny roz-
dział naszej najnowszej historii samorządności 
tak szczegółowo opisuje – mówi wójt gminy Po-
rąbka Czesław Bułka, który uczestniczył w spo-
tkaniu, jest też autorem rozdziału o współpracy 
podbeskidzkiej gminy z węgierskim partnerem.

W latach 90. ub.wieku województwo biel-
skie współpracowało z regionem Szolnok. Po 
rozpadzie województwa wspólne kontakty po-
zostały, samorządy Podbeskidzia uznały, że 
warto nawiązać partnerską współpracę z gmi-
nami tego rejonu na Węgrzech. – W 2003 r. 
objeżdżaliśmy okolice Szolnok, w Turkeve na 
ulicy zaczepił mnie Węgier, który płynną pol-
szczyzną zapytał, czy będziemy współpracować 
z jego miejscowością. A czemu nie? Od tamtej 
pory nasze stosunki są naprawdę przyjacielskie 
– wyjaśnia wójt.

Tym człowiekiem był Istvan Szurcsik, który 
po wojnie odbudowywał Warszawę, a następnie 
skończył studia rolnicze. Od tamtej pory nie był 
w Polsce, pierwszą okazją spotkania z naszym 
krajem było właśnie nawiązanie współpracy 
z Turkeve. Zmarły niedawno Szurcsik wielo-
krotnie gościł delegacje z Polski, sam też chętnie 
uczestniczył w wyjazdach do Porąbki, której stał 
się honorowym obywatelem.

Jak wyjaśnia wójt, wzajemne poznawanie Po-
rąbki i Turkeve trwa nieprzerwanie, a współpraca 
przez cały ten czas jest okazją do wymiany mło-
dzieży, organizacji kulturalnych i społecznych, 
a także zespołów. Zrealizowano wspólnie też kil-
ka projektów, dofinansowanych z funduszy Unii 
Europejskiej. – Dobra współpraca stała się okazją 
do poszerzenia kontaktów o francuskie Auchel i ru-
muńskie Nagyszalonta. To rzadki przypadek, aby 
współdziałały ze sobą jednocześnie cztery samo-
rządy z czterech różnych krajów – dodaje Czesław 
Bułka. (R)

Porąbka w obiektywie Józefa Kozieła, który dokumentuje życie i 
krajobraz gminy od ponad dwóch dekad.

Obecne gimnazjum w Kozubniku zastąpi nowa szkoła podstawowa.
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gmina szczyrk

Burmistrz

Antoni Byrdy
Przewodniczący Rady Miejskiej 

Borys Matlak

Z okazji 

Świąt Wielkiej Nocy 

wielu łask, radości i nadziei płynącej  
z tajemnicy Zmartwychwstania  

oraz ducha wiary w lepszą przyszłość
życzą

nowa era narCiarska
Kluczowe inwestycje dla narciarskiej przyszłości Szczyrku ruszyły wraz 

z nadejściem wiosny. Prace prowadzone są zarówno na obiektach 

Szczyrkowskiego Ośrodka Narciarskiego, jak i Centralnego Ośrodka Sportu.

W połowie lutego burmistrz 
Szczyrku Antoni Byrdy pod-
pisał decyzje środowiskowe 
dla pierwszego etapu budowy 
w Szczyrkowskim Ośrodku 
Narciarskim. Tym samym za-
kończyły się wielomiesięczne 
konsultacje władz samorządo-
wych z Generalną Dyrekcją 
Lasów Państwowych i Urzę-
dem Marszałkowskim, a co za 
tym idzie starania o to, by nar-
ciarskie inwestycje w Szczyrku 
mogły się rozpocząć. Jeszcze 
w tym roku ich pozytywny 
efekt odczują sami mieszkań-
cy, ale również przybywający 
w Beskidy turyści i miłośnicy 
zimowych szaleństw.

W pierwszym etapie prace 
objęły okolice tzw. parkingu 
„U Kowalskiego”. Powstaje 
tu budynek wielofunkcyjny, 
w którym znajdą się kasy, 
gastronomia oraz szatnie dla 
narciarzy. Korzystających 
z ośrodka wywozić będzie stąd 
na Halę Skrzyczeńską dziesię-
cioosobowa kolej gondolowa. 
Przed najbliższym sezonem nar-
ciarskim gotowe będą również 
dwie sześcioosobowe kanapy, 
które z Soliska skierowane zo-
staną na Wierch Pośredni i Halę 
Skrzyczeńską. Nowe koleje dla 
obiektów SON dostarczy reno-
mowana włoska firma Leitner, 
która z oferowanymi najnowo-
cześniejszymi rozwiązaniami 
dla ośrodków narciarskich jest 
liderem w swojej branży.

Pierwszy etap trwającej 
inwestycji zakończy budowa 
zbiornika wodnego na Hali 
Skrzyczeńskiej, który stanie się 

elementarną częścią automa-
tycznego systemu naśnieżania. 
Dzięki niemu objęte systemem 
zostanie aż 81 proc. ośrodka, 
co oznacza, że znacznie skró-
ci się czas potrzebny zimą do 
uruchomienia tras dla narciarzy 
i snowboardzistów.

Docelowo inwestycje sło-
wackiej spółki Tatry Mountain 
Resorts podejmowane w SON, 
prócz wspomnianej gondoli 
i dwóch kanap, pozwolą do 
końca 2019 r. wybudować rów-
nież inne nowoczesne wyciągi. 
Z Czyrnej na Halę Skrzyczeń-
ską i z Hali Skrzyczeńskiej na 
Małe Skrzyczne funkcjonować 
będą sześcioosobowe koleje, 
zaś z Hali Pośredniej na Wierch 
Pośredni ośmioosobowa kolej 
krzesełkowa. Po finalizacji 
wymienionych przedsięwzięć 
SON stanie się obiektem ca-
łorocznym, przewiduje się, że 
w skali roku przyjmie nawet 
800 tys. osób.

Dobre wiadomości dla nar-
ciarskiego Szczyrku napływają 
również z Centralnego Ośrod-
ka Sportu – Ośrodka Przygo-

towań Olimpijskich. 26 marca 
był ostatnim dniem, w którym 
można było wyjechać z dolnej 
stacji w Szczyrku na Jaworzynę 
kolejką krzesełkową z począt-
ku lat 90. minionego wieku. Po 
tym terminie rozpoczął się de-
montaż przeszło 200 krzesełek, 
ruszyły także prace rozbiórko-
we na stacji napędowej na Ja-
worzynie. Do końca sierpnia 
br. miejsce starego wyciągu 
zajmą nowoczesne, czterooso-
bowe kanapy firmy Leitner, 
identyczne, jak te zamonto-
wane na odcinku z Jaworzyny 
na Skrzyczne i uruchomione 
w grudniu 2013 r. Realizacja 
tej inwestycji sprawi, że czas 
przejazdu skróci się ponad trzy-
krotnie do nieco ponad 5 minut, 
a przepustowość zwiększy się 
do 2,4 tys. wywożonych osób 
na godzinę.

Z narciarskiego punktu wi-
dzenia odnotować należy rów-
nież, że wraz z inwestycjami 
w nowe koleje prowadzone 
będą niezbędne prace popra-
wiające jakość dostępnych tras. 
W samym SON do dyspozycji 

narciarzy i snowboardzistów 
będzie po zakończonych za-
daniach ponad 20 kilometrów 
tras. Korzystanie z niemal 
dwukrotnie tylu zapewnionych 
zostanie wraz z tymi należący-
mi do COS. (MAN)

GranD Prix na finiszu
Z sześciu edycji  za-

wodów w narciars twie 
i snowboardzie składało 
się „Zimowe Grand Prix 
Szczyrku 2017”, które od-
było się na trasach najwięk-
szych ośrodków narciarskich 
w mieście.

Rywalizacja dla wszyst-
kich zainteresowanych roz-
poczęła się końcem stycznia 
w Szczyrkowskim Ośrodku 
Narciarskim. W ramach cy-
klu narciarze i snowboar-
dziści pojawili się ponadto 
w lutym i marcu po dwa 
razy na trasach Centralnego 
Ośrodka Sportu – Ośrodka 
Przygotowań Olimpijskich 
na Skrzycznem oraz ośrodka 
Beskid Sport Arena, a jesz-
cze jedna odsłona odbyła się 
również w SON.

Każdorazowo na trasach 
obecna była ponad setka 
uczestników, zmagających 
się z trasą slalomu gigan-
ta. Do klasyfikacji łącznej 
„Zimowego Grand Prix 
Szczyrku 2017” zaliczano 
trzy najlepsze wyniki uzy-
skane przez zawodników, 

przy wymaganym udziale 
w minimum połowie startów 
przewidzianych w harmono-
gramie imprezy.

Szósta i ostatnia odsło-
na w BSA połączona była 
z wielkim finałem cyklu, 
podczas którego wyłonio-
no najlepszych i najak-
tywniejszych uczestników 
w kilkunastu kategoriach. 
–  C h c i e l i ś m y  p r z e d e 
wszystkim odciągnąć dzieci 
i młodzież od ekranów kom-
putera, czy telewizora, poka-
zać im piękno naszych gór 
i zachęcić do aktywnego spę-
dzania czasu. Ilość uczestni-
ków świadczy o tym, że się 
to nam udało, dlatego bę-
dziemy chcieli w przyszłym 
roku imprezę kontynuować 
– mówi burmistrz Szczyrku 
Antoni Byrdy.

Organizatorem wyda-
rzenia był Miejski Ośrodek 
Kultury, Promocji i Informa-
cji w Szczyrku, partnerem 
głównym Lexus Katowice, 
a także ośrodki narciarskie, 
pełniące rolę gospodarzy za-
wodów. (M)

Pierwsza edycja „Zimowego Grand Prix Szczyrku” cieszyła się dużym 
zainteresowaniem, zwłaszcza miłośników zimowych sportów w młodym 
wieku.
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antoni ByrDy,
burmistrz Szczyrku:

Doczekaliśmy się rozpoczęcia 
inwestycji, o które usilnie zabie-
galiśmy, mając świadomość ich 
wagi dla perspektyw dalszego 
rozwoju Szczyrku. To zadania o 
znaczeniu kluczowym, bo z wy-
sokiej jakości i nowoczesności 
ośrodków narciarskich miasto i 
jego mieszkańcy bez wątpienia 
skorzystają.
Mówimy nie tylko o samej 
infrastrukturze dla sportów 
zimowych, ale nowej erze dla 
całego Szczyrku. Kompleksowa 
modernizacja ośrodków równo-
znaczna jest choćby z nowymi 
miejscami pracy, czego do-
świadczyliśmy już przy okazji 
otwarcia w zakończonym nie-
dawno sezonie ośrodka Beskid 
Sport Arena.
To również większe zaintere-
sowanie turystów oraz rozwój 
biznesu tak w okresie zimo-
wym, jak i latem. Ośrodki SON 
i COS mają wszelkie możliwości 
ku temu, by zagwarantować 
przybywającym do Szczyrku 
aktywność na stokach na naj-
wyższym poziomie. Co ważne, 
to wszystko stanie się przecież 
w przyszłości nie tak odległej, 
bo już podczas nadchodzącej 
zimy Szczyrk wyraźnie zyska.
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gmina wilamowice

Przewodniczący Rady Miejskiej

Stanisław Nycz
Burmistrz 

Marian Trela
Zastępca Burmistrza 

Stanisław Gawlik

Życzymy Państwu zdrowych,  
pogodnych Świąt Wielkanocnych,  

przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością. 
Radosnego, wiosennego nastroju  

oraz serdecznych spotkań  
w gronie najbliższych.

z rozwiązaniami na reformę
Rada Miejska w Wilamowicach przyjęła uchwałę dotyczącą organizacji sieci szkół po wprowadzanej reformie 

oświaty. Ostateczne decyzje poprzedziły dokładne analizy i konsultacje, z których wynika, że wdrożenie reformy 

w gminie nie będzie wiązało się z większymi utrudnieniami, a wszyscy nauczyciele zachowają pracę.

W myśl uchwały podjętej 
przez radnych w roku szkol-
nym 2017/2018 w gminie 
funkcjonować będzie nie-
zmiennie pięć szkół podsta-
wowych. Edukację dzieciom 
z poszczególnych roczników 
zapewnią placówki w Dan-
kowicach, Hecznarowicach, 
Pisarzowicach, Starej Wsi 
i Wilamowicach. Obecne 
gimnazja zostaną włączone do 
trzech „podstawówek” – Szko-
ły Podstawowej im. Stanisła-
wa Staszica w Dankowicach, 
Szkoły Podstawowej im. Jana 
Pawła II w Pisarzowicach oraz 
Szkoły Podstawowej im. Abpa 
Józefa Bilczewskiego, wcho-
dzącej w skład Zespołu Szkół 
w Wilamowicach, gdzie utwo-
rzone zostaną drugie i trzecie 
klasy gimnazjalne jako kon-
tynuacja obecnej pierwszej. 
Wybór szkół na gimnazjalne 
roczniki nie jest przypadkowy, 
są tu najbardziej komfortowe 
warunki lokalowe dla dzieci 
i młodzieży.

Jak informuje kierownik 
Zakładu Obsługi Szkół i Przed-
szkoli Bożena Sobocińska, 

samorząd w porozumieniu 
z dyrektorami szkół od kilku 
miesięcy przygotowywał się 
do planowanej reformy, trosz-
cząc się między innymi o los 
nauczycieli. – Po przeprowa-
dzonych analizach okazało 
się, że wszyscy nauczyciele 
z naszych placówek zachowa-
ją pracę wraz z nadejściem no-
wego roku szkolnego. Zmianie 
nie ulegną też dotychczasowe 
granice obwodów dla szkół 
publicznych, a gmina kontynu-

ować będzie współpracę z po-
wiatem w zakresie dowożenia 
uczniów do szkół – mówi So-
bocińska.

W związku z nowymi 
potrzebami wynikającymi 
z reformy oświaty, na ten rok 
przewidziane zostały kolej-
ne inwestycje w placówkach 
gminy Wilamowice. Decyzją 
Rady Miejskiej kwotę 110 tys. 
zł przeznaczono na przygoto-
wanie i wyposażenie trzech 
nowych pracowni kompute-
rowych w szkołach podsta-
wowych z gimnazjalnymi 
klasami, a więc w Dankowi-
cach, Pisarzowicach i Wila-
mowicach. Trafi tu na potrzeby 
edukacyjne nowoczesny sprzęt 
multimedialny, w tym tablice, 
czy rzutniki. Z kolei w Starej 
Wsi środki w wysokości 418 
tys. zł mają posłużyć na ada-
ptację poddasza. Powstaną 
tu kolejne dwie sale lekcyjne 
z niezbędnym zapleczem sani-

tarnym, tak, by od najbliższe-
go roku szkolnego warunki dla 
uczniów jeszcze się poprawiły.

Gmina rozważa ponadto 
możliwość rozbudowy Szkoły 
Podstawowej w Hecznarowi-
cach. – Trwają w tej kwestii 
analizy z architektem. Miejsca 
przy placówce zbyt dużo nie 
mamy, ale chcemy wykorzy-
stać wszelkie możliwości, aby 
zadbać o komfort uczniów 
– wyjaśnia burmistrz Wila-
mowic Marian Trela. Tymcza-
sem latem, pomiędzy obecnym 
a przyszłym rokiem szkolnym, 
w placówce tej kosztem 150 
tys. zł z budżetu gminy wy-
konana będzie modernizacja 
pomieszczeń sanitarnych.

To nie koniec zabiegów 
samorządu w zakresie oświa-
ty. Gmina wnioskuje o unijne 
dofinansowanie rzędu nieco 
ponad 900 tys. zł na realiza-
cję zajęć pozalekcyjnych dla 
uczniów ze specjalnymi po-

trzebami oraz doposażenie 
placówek w sprzęt. Zdaniem 
kierownik Bożeny Sobociń-
skiej, planowane zajęcia będą 
bardzo wartościowe dla dzie-
ci. Z jednej strony obejmą 
uczniów mających trudności 
w nauczaniu, z drugiej i tych, 
którzy będą chcieli swoją 
wiedzę poszerzyć ponad obo-
wiązkowy program edukacyj-
ny. Dodatkowo poszczególne 
placówki zgłosiły swoje zapo-
trzebowanie na sprzęt do róż-
nych typów zajęć, co również 

zostało ujęte w projekcie. Ca-
łość, przy wkładzie własnym 
gminy, wynieść miałaby ok. 1 
mln zł. Duże potrzeby eduka-
cyjne powodują, że rozważane 
jest również stworzenie bazy 
pomocy dydaktycznych.

Warto nadmienić, że sys-
tem oświaty w gminie Wi-
lamowice obejmuje ponad 2 
tys. uczniów, wliczając w to 
szkoły podstawowe, młodzież 
w wieku gimnazjalnym, ale 
także przedszkolaków. 

MARCIN NIKIEL

marian trela,
burmistrz Wilamowic:

W ostatnich miesiącach stanęliśmy 
przed wyzwaniem dostosowania 
naszej gminnej oświaty do ogólno-
polskiej reformy. Poradziliśmy sobie 
na tyle dobrze, że nauczyciele, którzy 
obawiali się o swoją przyszłość, zacho-
wają pracę. Nie ucierpią też w żadnym 
stopniu sami uczniowie.
Dla całej lokalnej społeczności gminy Wilamowice właściwie prowadzo-
na edukacja odgrywa rolę bardzo ważną. Od lat jako samorząd gminny 
poprawiamy jakość w naszych szkołach poprzez realizowanie różnych 
zadań inwestycyjnych i modernizacyjnych. Dbamy jednocześnie o wysoki 
poziom nauczania, co nie byłoby możliwe bez wykwalifikowanej kadry 
pedagogicznej. Efekty naszych działań są więc widoczne, nie tylko 
wtedy, gdy oglądamy komfortowe i coraz lepiej wyposażone placówki, 
ale również, kiedy sprawdzana jest wiedza zdobywana przez uczniów.
Szkolna społeczność w pełni zasługuje na to, aby mieć jak najlepsze 
warunki. W tym kierunku też podążamy, bo nie ma takiego roku bu-
dżetowego, w którym oświata byłaby w jakikolwiek sposób pomijana. 
Doskonale zdajemy sobie sprawę, że to inwestycja w przyszłe pokolenia.

aktywni uCzniowie
Od 1 września 2014 roku prężnie działa w gminie Wilamowice Sejmik 
uczniowski, skupiający uczniów delegatów wszystkich gminnych szkół 
podstawowych oraz gimnazjów. Jego obecni przedstawiciele uczestni-
czyli 14 marca w pracach Komisji ds. Samorządu, Oświaty, Kultury, Zdro-
wia i Sportu Rady Miejskiej, na której podjęto także tematy związane z 
koncepcją sieci szkół w gminie od najbliższego roku szkolnego. Z kolei 
23 marca odbyła się już szósta sesja Sejmiku, poświęcona m.in. zagad-
nieniom pierwszej pomocy. Przeprowadzona została część wykładowa 
z udziałem przedstawicieli samorządu, straży pożarnej i ratowników 
medycznych, jak i praktyczna w zakresie udzielania pomocy.

W szkołach gminy Wilamowice wprowadzenie reformy nie będzie się wiązało z większymi utrudnieniami.

W Pisarzowicach gimnazjum wejdzie w skład szkoły podstawowej.
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gmina czechowice-dziedzice

CzeChosławy wręCzone
Po raz ósmy podczas uroczystej gali w sobotę 1 kwietnia w Dworku „Eureka” w Czechowicach-Dziedzicach, ogłoszone zostały nagrody w konkursie o tytuł 

Czechosława. Od kilku lat przyznawane są one tym firmom, które rozwijając własną markę przyczyniają się do budowania pozytywnego wizerunku miasta. 

Tegoroczne statuetki trafiły do spółki „Hewalex” i Przedsiębiorstwa Transportowo-Spedycyjnego „Wigmar”.

Hewalex sp. z o. o. spółka 
komandytowa jest wiodącym 
w Polsce i uznanym w Euro-
pie producentem kolektorów 
słonecznych, komponentów 
instalacji solarnych oraz 
pomp ciepła i w tej branży 
należy do prekursorów. Jej 
nowe hale produkcyjne, po-
wstałe na zrewitalizowanym 
terenie poprzemysłowym, 
poprawiły krajobraz cen-
trum miasta. Obecnie firma 
zatrudnia około 200 pracow-
ników.

Z kolei „Wigmar”, dzia-
łający na rynku transporto-
wym, dysponuje nowoczesną 
siedzibą i imponującym tabo-
rem kilkudziesięciu pojazdów 
ciężarowych i autobusów, 
świadcząc swoje usługi na 
terenie całej Europy. Firma 
kładzie duży nacisk na in-
westowanie w nowoczesne 
technologie, co potwierdzają 
liczne certyfikaty. Aktywnie 
włącza się ponadto w życie 
społeczne miasta.

Honorowe statuetki Cze-
chosławów odebrali natomiast 
wieloletni właściciel firmy 
„Domus” Adam Chromik oraz 

założyciel i właściciel Akces 
BK Sp. z o.o. Brunon Kieloch.

Podczas gali  Czecho-
sławów wręczono również 
wyróżn i en i a  w  pos t ac i 
Srebrnych Laurów Umie-
jętności i Kompetencji Re-
gionalnej Izby Gospodarczej 
w Katowicach. W kategorii 
„Produkcja i budownictwo” 
Laur otrzymały Zakład Prze-
twórstwa Mięsnego „Ligota” 
i Zakład Remontowo-Bu-
dowlany Konstrukcji Stalo-
wych „Filipowicz”. Z kolei 
w kategorii „Handel i usługi” 
uhonorowano Bank Spół-
dzielczy Czechowice-Dzie-
dzice-Bestwina.

Kapituła konkursu przyzna-
ła w trybie pozakonkursowym 
wyróżnienia w postaci Złotych 
Laurów Umiejętności i Kom-
petencji RIG Damianowi Że-
laznemu, przewodniczącemu 
Rady Miejskiej w Czechowi-
cach-Dziedzicach, w kategorii 
„Samorząd terytorialny, za-
wodowy i gospodarczy”, oraz 
Niepublicznemu Zakładowi 
Opieki Zdrowotnej „Salus” 
w kategorii „Medycyna i in-
żynieria biomedyczna”. (RED)
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Przewodniczący Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach Damian Żelazny został uhonorowany Złotym Laurem 
umiejętności i Kompetencji RIG.

Czechosław w kategorii „Produkcja i budownictwo” trafił do spółki „Hewalex”. Ze statuetką w ręku jej prezes 
Leszek Skiba.

Zakład Przetwórstwa Mięsnego „Ligota” i Zakład Remontowo-Budowlany 
Konstrukcji Stalowych „Filipowicz” otrzymały wyróżnienia w postaci Srebr-
nych Laurów umiejętności i Kompetencji.

Kategoria „Handel i usługi” – wyróżnienie w postaci Srebrnego Lauru 
umiejętności i Kompetencji RIG dla Banku Spółdzielczego Czechowice-
Dziedzice-Bestwina oraz Czechosław dla firmy „Wigmar”.

Jedną ze statuetek honorowego Czechosława otrzymał Brunon Kieloch.
Drugi z honorowych Czechosławów trafił do Adama Chromika, wieloletniego 
właściciela firmy „Domus”.

Laureatom konkursu oraz wszystkim przedsiębiorcom gratulował  
I wicewojewoda śląski Jan Chrząszcz.

Złoty Laur umiejętności i Kompetencji odebrała prezes Niepublicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej „Salus” Danuta Kopeć.

Jedną ze statuetek odebrał podczas gali Józef Wołowiec, właściciel 
Przedsiębiorstwa Transportowo-Spedycyjnego „Wigmar”.


