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Świąteczny czas

w Niedzielę Palmową w 
Kozach można było podzi-
wiać przygotowane przez 
dzieci barwne i pomysło-
we pisanki. tradycyjnie 
z dużą aktywnością naj-
młodszych przeprowadzo-
na została kolejna edycja 
konkursu na Koziańską 
Pisankę wielkanocną.

dZień jęZykA ojCZystego
Przedstawienie po wilamowsku
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sALA dLA CAłej społeCZnośCi
wyjątkowy Dzień Kobiet
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strumieńskA Wśród priorytetóW
ruszają drogowe remonty
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pisAnki nA WieLkAnoC

Życzymy, aby Święta Wielkanocne były czasem
przepełnionym spokojem, radością i optymizmem,

niosąc ze sobą wzajemną życzliwość i pogodę ducha.

Redakcja Gazety Beskidzkiej
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aktualności

20. edycja 

Powiatowego Konkursu Recytatorskiego „Słońce, słońce i życie” 
zorganizowało w środę 21 marca Starostwo Powiatowe w Biel-
sku-Białej. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów placówek z 
terenu powiatu bielskiego. W tym roku przesłuchania konkursowe 
przeprowadzono we wnętrzach Pałacu Czeczów w Kozach. (R)

region W LiCZBACH

kAdry
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Cypryjski CHór W jAsieniCy
Na zaproszenie Chóru Mie-
szanego „Hejnał Mazań-
cowice” gościł w Gminie 
Jasienica Deryneia Munici-
pality Choir z Cypru. Oba 
zespoły zaśpiewały jasienic-
kiej publiczności podczas 
Koncertu Przyjaźni.

W sali w kompleksie „Drze-
wiarza” w Jasienicy wystąpi-
ły chór Deryneia Municipality 
pod kierunkiem George’a Ka-
logirou oraz chór „Hejnał Ma-
zańcowice” dyrygowany przez 
Krzysztofa Przemyka. Publicz-
ność miała okazję również wy-
słuchać Zespołu Regionalnego 
„Dudoski” pod kierunkiem Ja-
nusza Kobzy.

Wójt gminy Jasienica Ja-
nusz Pierzyna podziękował 
Krzysztofowi Przemykowi 
za zaproszenie do Polski cy-
pryjskiego zespołu, a także za 

organizację koncertu. Wraz 
z chórem przyjechał burmistrz 
miasta Deryneia Andros Ka-
rayilannis, któremu wójt Ja-
nusz Pierzyna pogratulował 
tak uzdolnionego zespołu, 
jednocześnie dziękując cy-

pryjskiemu chórowi za wspa-
niały występ.

Dzięki gościnności gmin-
nych władz samorządowych 
Cypryjczycy mieli możli-
wość poznać walory regio-
nu, zwiedzili m.in. zamek 

w Grodźcu, Bielsko-Białą, 
przejechali też „pętlą be-
skidzką”, a więc przez Isteb-
ną i Koniaków. 

W listopadzie Hejnał poje-
dzie na Cypr z artystyczną re-
wizytą. (UGJ)
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oBrAdy koBieCego forum

W poniedzia łek 19 marca 
w Jaworzu gościły uczestniczki 
Kobiecego Forum Samorządowe-
go, działającego przy Związku Gmin 
Wiejskich RP – panie burmistrz, 
wójt oraz sekretarze gmin z całej 
Polski. Na zaproszenie burmistrz 
Strumienia, a jednocześnie przewod-
niczącej Forum Anny Grygierek, 
wójt Jaworza Radosław Ostałkie-
wicz zaprezentował miejscowość 
i wygłosił prezentację o zarządzaniu 
informacją w przestrzeni publicznej, 
opartej o zasady tzw. open govern-
ment, czyli filozofii polegającej na 

informowaniu mieszkańców o spra-
wach dla nich ważnych, a także 
wsłuchiwaniu się w ich racje i po-
trzeby. – To było niezmiernie miłe 
doświadczenie, a zarazem dyskusja 
o tym, co w pracy samorządowej 
jest najważniejsze, a mianowicie 
o budowaniu partnerstwa między 
tzw. władzą a społecznością lokalną 
opartego o wzajemne zaufanie. Pa-
niom z Forum zaś życzyłem udane-
go pobytu w naszej pięknej gminie, 
która musiała im się na tyle spodo-
bać, że obradowały tutaj już po raz 
drugi – wyjaśnia wójt. (R)
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BiegACZe  
nA medAL

Na Halowych Mistrzostwach Polski U18 
i U20 w lekkiej atletyce zawodnicy MKS 
Czechowice-Dziedzice wywalczyli trzy me-
dale, uzyskując świetne rezultaty w swoich 
konkurencjach. Złoty medal w biegu na 3000 
m (U20) zdobył Bartosz Jarczok, uzyskując 
wynik 8:21.32. Rezultat ten jest nowym re-
kordem Śląska, poprawionym o 10 sek. Po-
przedni również został ustanowiony przez 
Jarczoka w ub.roku. Srebrny medal z kolei 
w biegu na 300 m (U18) wywalczył Jakub Pa-
jąk (34,78 sek.), a brązowy w biegu na 60 m 
(U20) zdobył Rafał Pająk (6,86 sek.). Należy 
również wyróżnić bardzo dobrą postawę Oli-
wii Kwaśniak, która ustanowiła swój rekord 
życiowy w biegu na 60 m – 8,08 sek., oraz 
Samuela Kudyka na 1000 m – 2:42.67. (JJ)

nAuCZyCieLkA Z pAsją

KataRzyna KRywUlt, nauczycielka języka polskiego i informatyki ze 
Szkoły Podstawowej w Bestwinie, została laureatką ogólnopolskiego 
konkursu „nauczyciel Innowator”. Podczas uroczystej gali podsumo-
wującej konkurs, jaka odbyła się 7 marca w Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów, nauczycielka z gminy Bestwina reprezentowała wojewódz-
two śląskie.
wyróżniona nauczycielka jest pasjonatem nowoczesnych technologii, 
które wykorzystuje w swojej pracy. wraz z uczniami realizowała z powo-
dzeniem liczne projekty. w 2014 r. w gmachu Parlamentu Europejskiego 
odebrała Europejską nagrodę za najlepsze treści dla Dzieci, prezentu-
jąc witrynę „Instrukcja obsługi języka polskiego”. Katarzyna Krywult 
jest także autorem dwóch innowacji pedagogicznych, zatwierdzonych 
przez Śląskiego Kuratora Oświaty „Cisza na planie! – medialne naucza-
nie” oraz „Koło logicznego myślenia”. Uczniowie, z którymi pracuje 
nauczycielka z Bestwiny, odnoszą jednocześnie sukcesy w konkursach 
przedmiotowych. (M)
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Bartosz Jarczok w biegu po złoto.

Fo
to

: m
at

er
ia

ły
 st

ar
os

tW
a P

oW
ia

to
W

eG
o

WiosnA, ALe nie W górACH

to zdjęcie zostało zrobione na Skrzycznem w ostatnią sobotę, 24 marca. 
a więc czwartego dnia wiosny astronomicznej i trzeciego kalendarzo-
wej. ale, że to beskidzki szczyt, trudno byłoby chyba przed wielkanocą 
oczekiwać zielonych hal.
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WArsZtAty 
krAWieCkie

We wtorek  20  marca 
w Wiejskim Domu Kultury 
w Pisarzowicach zorganizo-
wano warsztaty krawieckie, 
które poprowadziła Magdale-
na Chrobak. Tematem pierw-
szego spotkania było uszycie 
plecaka typu „worek”. Każdy 
plecak miał w środku wszytą 
podszewkę i kieszonkę. (R)
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Pomoc dla uchodźców z RPa
Poseł Prawa i Sprawiedliwo-
ści Stanisław Pięta przygo-
towuje interpelację poselską 
o udzieleniu pomocy uchodź-
com z Republiki Południo-
wej Afryki.

Poseł zwraca uwagę na 
niepokojącą sytuację w RPA, 
w której coraz częściej do-
chodzi do przemocy jednych 
grup wobec innych. Szcze-
gólnie zagrożona jest lud-
ność na terenach wiejskich, 
farmerzy uprawiający zie-
mię. – Oczywiście, za obecną 
przemocą stoi wcześniejsza 
historia kraju. Ale przemoc 
dotyka nie tylko białych 
obywateli RPA, ale również 
wiele mniejszościowych grup 
plemiennych, a także czarno-
skórych farmerów – wyjaśnia 
Stanisław Pięta.

Złożona sytuacja politycz-
na i gospodarcza tego kraju 
sprawia, że nie należą do 
rzadkości jawne nawoływa-
nia do przemocy ze strony 
rządzących polityków. Choć 
zdecydowana większość 
przestępstw jest wymierzo-
na w białych, to wśród ofiar 
nie brakuje także zamożnych 

czarnoskórych farmerów. 
Napady kończą się często 
wielogodzinnymi torturami, 
przeprowadzanymi także na 
kobietach i dzieciach.

Zdaniem posła, Polska po-
winna postawić sprawę sytu-
acji w RPA na forum ONZ 
i Unii Europejskiej, jedno-
cześnie umożliwić prześla-
dowanym szybkie osiedlanie 
się w Polsce. Stanisław Pię-

ta podkreśla, że Polacy mają 
dług wobec mieszkańców 
RPA. Lotnicy z tego kraju 
na ochotnika zgłaszali się 
do lotów z pomocą dla Po-
wstania Warszawskiego, po-
nad 40 z nich przypłaciło to 
życiem. Również po wojnie 
do RPA trafiła grupa 500 
polskich dzieci sierot, kraj 
ten przyjmował także osoby 
prześladowane w PRL. (Ł)

stAnisłAW  
piętA,
poseł PiS:

zgłaszając interpelację, chcę 
zwrócić uwagę, że Polska jest 
otwarta na uchodźców. 
Jednocześnie w ten sposób 
okażemy naszą wdzięczność 
za pomoc, jaką otrzymali-
śmy w bardzo trudnych dla 
n a s  m o m e n t a c h  h i s to r i i . 
to  l u d z k i  g e s t  z a  d aw n y 
odruch serc a w tym odle -
głym kraju.
Podkreślam, nie chodzi o ko-
lor skóry, bo chcę, aby Pol-
ska udzielała wsparcia tak 

białym afrykanerom, jak i 
innym obywatelom RPa, np. 
rodzinom prześladowanych 
mniejszości plemiennych, czy 
zagrożonym farmerom, bez 
względu na ich kolor skóry.

Z prAC poseLskiCH

Życzenia wspaniałych 
Świąt Wielkanocnych,

wypełnionych 
nadzieją i radością 

budzącej się do 
życia wiosny,

spędzonych 
w serdecznym gronie 

rodzinnym

życzy

Poseł na Sejm RP

Stanisław Pięta

wydarzenia

„Chrystus zmartwyChwstał. Nie odrzucajcie Go wy, którzy 
budujecie ludzki świat. […] Bóg jest kamieniem węgielnym.”

/św. Jan Paweł II/

Wielka Noc robi miejsce 
Wielkiemu Światłu. Miejscem 
tej przemiany mogą być nasze 
serce i duch.

Idąc za Zmartwychwstałym  
w procesji, dzieląc się 
tradycyjnymi symbolami Życia 
przy rodzinnym stole, podając 
drugiemu rękę, budujmy 
wspólnotę radosnych  
i pełnych nadziei.

Niech nasze domy i Ojczyzna 
zawsze będą gotowe na dary 
Niedzieli Zmartwychwstania: 
prawdę, prawo  
i zwycięstwo miłości.

Sił duchowych, zdrowia  
i spokojnego świątecznego 
wypoczynku 

       życzy

Poseł na sejm RP

Jacek Falfus

Alleluja!
Składam wszystkim 
najserdeczniejsze życzenia
obfitych łask i Błogosławieństwa  
Chrystusa Zmartwychwstałego
oraz pełnych pokoju i nadziei  
Świąt Wielkiej Nocy.

Mirosława Nykiel  
Posłanka na Sejm RP
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społeczeństwo

„Nie zna śmierci Pan żywota,
chociaż przeszedł przez jej wrota.

Rozerwała grobu pęta 
ręka święta, Alleluja!”

Niech radosne Alleluja  
będzie dla Państwa

ostoją zwycięskiej miłości  
i niezłomnej wiary.

Niech pogoda ducha  
towarzyszy Państwu
w trudzie każdego dnia,  
a radość serca
w czasie zasłużonego  
odpoczynku.

I Wicewojewoda Śląski

Jan Chrząszcz

„Gdy zaś Chrystus zmartwychwstaje, Wszystkim radość wielką daje.
Słońce, miesiąc są jaśniejsze. Uczcić święto chcą dzisiejsze…”

Niech ten wyjątkowy czas pozwoli nam się zatrzymać
i odpocząć od codziennych spraw i obowiązków.

Niech łaska Zmartwychwstałego obdarza nas 
zdrowiem, radością oraz otwartością 

na drugiego człowieka.

Z wyrazami szacunku

Stanisław Szwed
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Poseł na Sejm RP

WięksZy mALuCH pLus
W tym roku trzykrotnie, do 450 mln zł, wzrosła kwota, jaką Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeznaczyło na program „Maluch plus”,  

dzięki któremu powstają nowe miejsca w żłobkach.
Obok sztandarowego pro-

gramu wsparcia rodzin, jakim 
jest „500 plus”, Ministerstwo 
realizuje także inne pomoco-
we projekty, m.in. „Maluch 
plus”. Jak wyjaśniał wice-
minister w Ministerstwie 
Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej Stanisław Szwed 
podczas konferencji w Ślą-
skim Urzędzie Wojewódz-
kim, „Maluch plus” należy 
do grona najważniejszych. 
Wiceminister przypomniał, że 
w tym roku na realizację pro-
gramu przeznaczono 450 mln 
zł, przy 150 mln w 2017 r.

– Oprócz większej ilości 
pieniędzy, przeznaczonych 
na realizację programu „Ma-
luch plus”, jedną z najważ-
niejszych zmian, jakie w nim 
wprowadziliśmy w tym roku, 
jest zwiększenie dofinanso-
wania miejsc dla dzieci nie-
pełnosprawnych, a także 
wprowadzenie możliwości 
utworzenia żłobka lub klubu 
dziecięcego przez jednost-
ki samorządu na szczeblu 
powiatowym, wojewódz-

kim oraz przez podmioty 
indywidualne prowadzące 
działalność gospodarczą – 
mówi wiceminister.

– Mamy nadzieję, że ten 
program w ciągu najbliższych 
lat pozwoli poprawić sytuację 
rodzin, które chcą łączyć życie 
zawodowe z opieką nad dzieć-
mi – dodał wiceminister Sta-
nisław Szwed, dziękując tym 
samorządom województwa 
śląskiego, które zaangażowały 
się w realizację tegorocznego 
programu „Maluch plus”.

Na jwięce j  p i en i ędzy 
z puli wsparcia na tworzenie 
i utrzymanie miejsc w żłob-
kach wykorzystały Czeladź, 
Gliwice, Jaworzno, Knurów, 
Miedźno, Mysłowice, Pocze-
sna, Pyskowice i Sosnowiec. 
Wiceminister wraz z woje-
wodą śląskim Jarosławem 
Wieczorkiem oraz I wicewo-
jewodą Janem Chrząszczem 
wręczył listy gratulacyjne 
przedstawicielom tych gmin.

Ponad 32 mln zł z tegorocz-
nej puli programu trafi do woje-
wództwa śląskiego. Dzięki tym 

pieniądzom możliwe będzie 
utworzenie 1,7 tys. nowych i do-
finansowanie 7 tys. już istnieją-
cych miejsc dla najmłodszych 
dzieci. – Warto wykorzystać 
możliwości finansowe, aby 
także w południowej części 
województwa śląskiego two-
rzyć więcej miejsc opieki nad 
najmłodszymi – mówi I wice-
wojewoda śląski Jan Chrząszcz.

Program „Maluch plus” 
wspiera rozwój instytucji opie-
ki nad dziećmi w wieku do lat 3 
– żłobków, klubów dziecięcych 
i tzw. dziennych opiekunów. Na 
tworzenie nowych miejsc oraz 
utrzymanie istniejących można 
było otrzymać dofinansowanie 
do 80 proc. kosztów.

O dofinansowanie mogą 
ubiegać się wszystkie pod-

mioty, uprawnione do orga-
nizowania opieki nad małym 
dzieckiem, a więc jednostki 
samorządu terytorialnego, 
osoby fizyczne, osoby prawne 
(w tym uczelnie) i jednostki 
organizacyjne nieposiadające 
osobowości prawnej. Jednost-
ki, które otrzymają wsparcie 
finansowe, zobowiązują się 
do utrzymania funkcjonowa-
nia miejsc opieki nad dziećmi 
do lat 3 przez minimum 5 lat.

Jak wyjaśnia wiceminister 
Szwed, dzięki nowym miej-
scom w żłobkach już teraz 
znacząco poprawia się sytu-
acja tych rodzin, w których 
matki po urodzeniu dziec-
ka chcą szybko podjąć pra-
cę zawodową. – Liczba tych 
instytucji i miejsc opieki sta-
le się zwiększa, jednak ko-
nieczne jest podejmowanie 
kolejnych działań zwięk-
szających trend wzrostowy 
– mówi.

W całym kraju w ramach 
tegorocznej edycji „Maluch 
plus” przyznano dofinanso-
wanie dla ponad 3,2 tys. pla-

cówek z 821 gmin. Powstaną 
dzięki temu 944 nowe żłobki 
i kluby dziecięce lub dzienni 
opiekunowie, na terenie 452 
gmin, które przyjmą prawie 
25 tys. najmłodszych dzieci. 
Ponad 56 tys. już istniejących 
miejsc otrzyma dofinanso-
wanie do funkcjonowania. 
Szczególnym zaintereso-
waniem program cieszy się 
w małych gminach, w któ-
rych liczba mieszkańców nie 
przekracza 40 tys.

Najważniejszym progra-
mem wsparcia pozostaje 
„Rodzina 500 plus”. Mini-
sterstwo podkreśla, że po 
dwóch latach jego realiza-
cji widać wyraźnie efek-
ty, do których zalicza się 
zarówno wyeliminowanie 
ubóstwa wśród rodzin, jak 
i pobudzenie wzrostu uro-
dzeń. Kolejnym dużym pro-
jektem wsparcia dla Polaków 
jest również program „Senior 
plus”, na który przeznaczono 
w tym roku 80 mln zł, wo-
bec niespełna 25 mln zł rok 
wcześniej. (ŚUw, R)
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I wicewojewoda Jan Chrząszcz, wiceminister Stanisław Szwed, wojewoda 
Jarosław wieczorek i dyrektor Dorota wójtowicz podczas konferencji o 
realizacji programu „Maluch plus”.
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Radosnego i owocnego przeżycia  
Świąt Wielkanocnych wszystkim członkom  

oraz sympatykom „Solidarności” 
 życzy

w imieniu Zarządu Regionu Podbeskidzie  
NSZZ „Solidarność”

przewodniczący ZR Marek Bogusz

Wielkanocna refleksja

pAn ZmArtWyCHWstAł!
Nadchodzi kolejny czas Triduum Pas-

chalnego, a w tym dzień Wielkiego Czwart-
ku. Tradycja Kościoła uznaje czwartek przed 
Wielkanocą za uroczystość Wieczerzy Pań-
skiej. Apostołowie otrzymali od Jezusa we-
zwanie do odpowiedzi na Jego polecenie: 
„Czyńcie to na moją pamiątkę”.

Pierwsza Pascha otworzyła Żydom nowy roz-
dział w ich życiu. Był to czas poświęcony wy-
łącznie Bogu we wspólnym świętowaniu, a nie 
w samotności. Czas, w którym ludzie intereso-
wali się swoimi sąsiadami w potrzebie, czas, gdy 
nikt nie czuł się lepszy z powodu swojej władzy, 
pozycji lub roli społecznej. Był to czas, kiedy 
wszyscy byli jednością, wszyscy postępowali 
zgodnie z tymi samymi regułami i jedli ten sam 
posiłek. W końcu nadszedł czas, aby polegać na 
Bożej mocy i potędze. Obchody te miały umoc-
nić ich jako jeden naród i wzmocnić ich wiarę 
w obecność Boga, który miał ich wyzwolić.

Tę rzeczywistość uobecnia Eucharystia. Ko-
ściół czerpie swoje życie z Eucharystii. Kościół 
to my – ochrzczeni siostry i bracia w Chrystusie. 
Ewangelia mówi o szczególnym przygotowaniu, 

które Jezus polecił swoim uczniom. Ci, którzy 
chcą dotrzeć do stołu Pana, muszą się wpierw 
oczyścić. Mamy świadomość podziałów wśród 
nas, dlatego konieczność oczyszczenia umy-
słu, by niwelować podziały między nami. Musi 
to nastąpić, bo w Eucharystii Chrystus oddaje 
się w ofierze dla Ojca ze względu na nas. Nasz 
więc udział nie może zakładać „połowicznego 
w niej uczestnictwa”.

W naszych czasach ludzie tak łatwo unikają 
sakramentu pojednania, stając się zatem jedy-
nie powierzchownymi uczestnikami Eucharystii. 
Eucharystia musi mieć głęboki wpływ na nasze 
życie. Musi ona emanować na nasze codzienne 
życie, w aktach dobroci, życzliwości i szczerości.

W Wielkanoc dawajmy świadectwo, że Pan 
żyje – zmartwychwstał. Doświadczajmy Jego 
obecności w sakramentach świętych, szczegól-
nie Eucharystii, kiedy przyjmujemy Go żywego 
i prawdziwego. Życzę, abyśmy przeżywali nasze 
chrześcijaństwo jako bycie w Chrystusie, Panu 
naszym Zmartwychwstałym. Alleluja!

KS. PRaŁat zBIGnIEw POwaDa
Kapelan NSZZ „Solidarność”

skontAktuj się Z nAmi
Osoby zainteresowane przynależnością do związku 
zawodowego lub mające problemy w swoich zakła-
dach pracy proszone są o kontakt z zarządem Regio-
nu Podbeskidzie nSzz „Solidarność” lub terenowymi 
oddziałami naszego związku. 

zaRzĄD REGIOnU PODBESKIDzIE nSzz „SOlIDaRnOŚĆ”
43-300 Bielsko-Biała, ul. Adama Asnyka 19
Sekretariat 
tel. 33 812-67-90 
e-mail: bbial@solidarnosc.org.pl
Dział Rozwoju Związku 
tel. 530 760 060 
tel. 33 812-67-90 
e-mail: drz.bbial@solidarnosc.org.pl
Dział Szkoleń 
tel. 33 812-67-52 
e-mail: skarb.bbial@solidarnosc.org.pl

Dział Prawny 
tel. 33 812-67-53 
e-mail: prawnicy.bbial@solidarnosc.org.pl

SIEDzIBy ODDzIaŁÓw:
Cieszyn, ul. Głęboka 58 
Koordynator – Michał Marek,  
tel. 609 436 566
Oświęcim, ul. Śniadeckiego 21
Przewodniczący – Jacek Gębołyś,  
tel. 33 842-57-67
Skoczów, ul. Bielska 18 
Przewodniczący – Czesław Chrapek,  
tel. 696 600 333
Sucha Beskidzka, ul. Semika 1 
Przewodniczący – Krzysztof Chudzik,  
tel. 691 729 560
Żywiec, Al. Piłsudskiego 56
Przewodniczący – Andrzej Madyda, 
tel. 603 769 965

ZACZynAmy!
Dziś po raz pierwszy na łamach „Gazety 

Beskidzkiej” mogą państwo znaleźć specjal-
ny dodatek – „Solidarność Podbeskidzia”, re-
dagowaną przez związkowców stronę, mającą 
przybliżyć zadania i codzienną działalność 
związków zawodowych.

Tytuł „Solidarność Podbeskidzia” ma 
bardzo długą, burzliwą historię. Pierwszy 
biuletyn z takim tytułem ukazał się w Biel-
sku-Białej w grudniu 1980 roku. Do wprowa-
dzenia stanu wojennego ukazało się blisko 30 
numerów tego związkowego pisma. Później 
„Solidarność Podbeskidzia” wydawana była 

w podziemiu, a za jej redagowanie, drukowa-
nie i kolportaż nasze koleżanki i nasi koledzy 
byli represjonowani: zwalniani z pracy, wię-
zieni, karani grzywnami.

Po relegalizacji naszego związku w 1989 
roku na krótko „Solidarność Podbeskidzia” za-
gościła na łamach tygodnika „Gazeta Prowincjo-
nalna”, by później przez kilka kolejnych lat być 
wydawana znowu jako samodzielny biuletyn. 
Pod koniec lat dziewięćdziesiątych na blisko 
20 lat „Solidarność Podbeskidzia” była wkładką 
w regionalnym tygodniku „Kronika Beskidzka”. 
Teraz zaczyna kolejny etap swego życia – jako 
samodzielna kolumna w „Gazecie Beskidzkiej”. 
„Solidarność Podbeskidzia” można też, jak do-
tąd, znaleźć na internetowej stronie Zarządu Re-
gionu. Zapraszamy do lektury!

ZorgAniZoWAni mAją Lepiej!
Masz problemy w pracy? Za mało zarabiasz? 
Nie wolno Ci iść na zwolnienie lekarskie? 
Pracujesz na umowie „śmieciowej”? Jesteś 
nadmiernie obciążony pracą? Organizując 
się w Niezależny Samorządny Związek Za-
wodowy „Solidarność” masz wpływ na to, 
w jakich warunkach i za ile pracujesz! Dołącz 
do nas! Skontaktuj się z przedstawicielem 
NSZZ „Solidarność”!

Dlaczego warto zorganizować się w zwią-
zek zawodowy?

Ponieważ razem łatwiej bronić swoich praw, 
a tam gdzie działają związki zawodowe:

• bardziej respektowane są prawa pra-
cownicze

• istnieje większa możliwość wynego-
cjowania wyższych wynagrodzeń i są 
one wypłacane regularnie

• pracownicy za pracę w nadgodzinach 
otrzymują należne wynagrodzenie

• regularnie odprowadzane są składki na 
ubezpieczenie społeczne

• można wynegocjować korzystne poro-
zumienia dotyczące warunków pracy.

Pracodawcy szybciej przychylą się do po-
trzeb pracowników, jeśli Ci będą zorganizowani 
i będą mówić jednym, silnym głosem.

Niezależny Samorządny Związek Zawo-
dowy „Solidarność” jest największą w Pol-
sce organizacją pracowników. Mamy wiedzę 
i doświadczenie, które pomagają pracowni-
kom w relacjach z pracodawcą. Jako członek 
NSZZ „Solidarność” otrzymujesz bezpłatną 
pomoc ekspertów związkowych (np. praw-
ników) i dostęp do bezpłatnych profesjonal-
nych szkoleń.

Katechizm praw i obowiązKów pracowniKów i pracodawców

jAki BędZie kodeks prACy?
Coraz częściej w środkach masowego prze-
kazu ukazują się informacje na temat prac 
komisji kodyfikacyjnej, która przygotowu-
je nowe przepisy prawa pracy. Niestety, są 
one niepokojące i wzbudzające duże emocje, 
a także nierzadko uzasadniony sprzeciw.

Komisja kodyfikacyjna prawa pracy została 
powołana 15 września 2016 r. przy Ministrze Ro-
dziny, Pracy i Polityki Społecznej. Do zadań ko-
misji należy opracowanie w okresie wynoszącym 
nie więcej niż 18 miesięcy projektu ustaw Ko-
deks pracy oraz Kodeks zbiorowego prawa pracy.

Komisja ma obowiązek przedłożyć wypraco-
wane projekty ministrowi właściwemu do spraw 
pracy, który zdecyduje, w jakim kształcie i czy 
w ogóle propozycje przedstawione przez komisję 
kodyfikacyjną będą podstawą do dalszych prac, 
a ustawowym obowiązkiem strony rządowej jest 
skonsultowanie ich z partnerami społecznymi.

– Trzeba podkreślić, że komisja kodyfikacyj-
na nie posiada żadnych uprawnień legislacyj-
nych, czy ustawodawczych, więc musi dziwić 
tak duża aktywność medialna niektórych człon-
ków komisji. Różnego rodzaju „przecieki”, które 
docierają do związkowców, budzą niepotrzebnie 
emocje, a nawet obawy – mówi przewodniczący 
podbeskidzkiej „Solidarności” Marek Bogusz. 
Podkreśla on, że „Solidarność” dokonując oce-
ny przedstawionych przez Ministra Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej propozycji zmian 
w prawie pracy w szczególności będzie doma-
gać się rozwiązań, które zapewnią ochronę praw 
i interesów pracowniczych – zawodowych oraz 
socjalnych – poprzez m.in. zabezpieczenie praw 
pracowniczych w zakresie wykonywanej pracy 

zawodowej, czasu pracy, wypoczynku, wyna-
grodzenia, warunków socjalno-bytowych oraz 
bezpieczeństwa i higieny pracy.

Wciąż aktualny, w szczególności wobec pro-
pozycji w zbiorowym prawie pracy, pozostaje 
postulat NSZZ „Solidarność” wprowadzenia 
rozwiązań prawnych, które umożliwią rozwój 
ruchu związkowego oraz bezpieczne zrzeszanie 
się w związki zawodowe osobom wykonującym 
i świadczącym pracę zarobkową. – Gwarancje 
funkcjonowania organizacji związków zawo-
dowych oraz bezpieczeństwo prawne dla osób 
tworzących związki zawodowe muszą mieć, 
zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Pol-
skiej, realny wymiar i posiadać oparcie w sys-
temie prawnym – mówi Marek Bogusz.

Rozwiązania zawarte w projektowanej zmia-
nie ustawy o związkach zawodowych będą sta-
nowić podstawę zbiorowych stosunków pracy. 
Nie dziwi więc, że  krajowe władze NSZZ „So-
lidarność” przestrzegły niedawno, że wszelkie 
pomysły naruszenia funkcjonowania i organi-
zacji związków zawodowych, zastępowania ich 
innymi przedstawicielstwami pracowniczymi, 
spotkają się z natychmiastową i adekwatną re-
akcją związkowców.
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z reGionu

Zdrowych i pogodnych Świąt 
Wielkiej Nocy, przepełnionych 

wiarą, nadzieją i miłością. 

Wiosennego nastroju, 
serdecznych spotkań w 
gronie najbliższych 

oraz radosnego  
AlleluJA!

życzy

Zarząd Stowarzyszenia 
lokalna Grupa Rybacka  

Bielska Kraina

sZóstA dZiAłkA sprZedAnA
Za ponad 2,5 mln zł brutto 
została sprzedana działka 
w Jasienickiej Niskoemisyj-
nej Strefie ekonomicznej. 

Na sprzedaż poszła szósta 
już działka w Strefie. – Cie-
szy nas tak duże i niesłabnące 
zainteresowanie przedsiębior-
ców, bo zgłaszają się kolejni 
kupcy, którzy chcą nabyć na-
stępne grunty. Pieniądze uzy-
skane ze sprzedaży gruntów 
pozwolą nam na dokonanie 
inwestycji ważnych dla przy-
szłości gminy, w tym także 
przygotowanie wkładu wła-

snego dla pozyskania pienię-
dzy na inwestycje z funduszy 
europejskich – mówi wójt 
gminy Jasienica Janusz Pie-
rzyna.

Za kolejną działkę w Jasie-
nickiej Niskoemisyjnej Strefie 
Ekonomicznej ponad 2,5 mln 
zł zapłaci firma Hydrokrak Sp. 
z o. o. z siedzibą w Bielsku-
-Białej, zajmująca się sprze-
dażą elementów hydrauliki 
siłowej. Grunt ma powierzch-
nię 1,6506 ha, co oznacza, 
że został sprzedany po ce-
nie 155,30 zł brutto za mkw. 
(126,26 zł netto).

Do tej pory Gmina Jasieni-
ca w Strefie sprzedała grunty 
o łącznej powierzchni 8,8803 
ha, za co uzyskała w sumie 
blisko 12 mln zł brutto. War-
to przypomnieć, że Jasienicka 
Niskoemisyjna Strefa Ekono-
miczna obejmuje ponad 71 
hektarów gruntów, na zakup 
których Gmina Jasienica wy-
dała 1,3 mln zł, zaś później 
dostosowała je do potrzeb pro-
dukcji przemysłowej, tworząc 
niezbędną infrastrukturę tech-
niczną kosztem ponad 23 mln 
zł, pozyskanych przez wójta 
z funduszy unijnych. (UGJ)

dotACjA nA żłoBek
Kwotą 200 złotych na 

każde dziecko zamieszkałe 
w gminie Kozy na wniosek 
wójta Krzysztofa Fiałkow-
skiego samorząd postanowił 
wesprzeć rodziny, które swo-
je pociechy wysyłają do ko-
ziańskich żłobków.

Stosowną uchwałę w tej 
kwestii radni gminy Kozy 
podjęli podczas marcowej 
sesji, przychylając się tym 
samym do inicjatywy wój-
ta. – Finiszujemy z budową 
przedszkola w Kozach, dba-

my również o dzieci w wieku 
szkolnym, którym stwarzamy 
najlepsze warunki edukacyj-
ne. Nie zapominamy jednak 
o tych najmłodszych kozia-
nach, kompleksowo wspie-
rając rodziny mieszkające 
w naszej gminie – mówi wójt 
Krzysztof Fiałkowski.

Wysokość dotacji na każ-
de dziecko wyniesie decyzją 
radnych 200 zł. Rozwiązanie 
takie sprawi, że od 1 kwiet-
nia br. pomniejszona zostanie 
opłata, jaką ponoszą rodzice 

dzieci objętych opieką żłob-
ka i klubu dziecięcego. – Nie-
wątpliwie dla wielu rodziców 
to znaczna pomoc. Zwłaszcza 
w sytuacji, kiedy opieką tych 
placówek jest objętych dwo-
je lub więcej dzieci – dodaje 
wójt Fiałkowski.

Na terenie gminy opieką 
nad dziećmi do lat 3 zajmują 
się dwa podmioty. Do żłobka 
„Szkarbek”, zlokalizowane-
go przy ul. Dworcowej, oraz 
klubu dziecięcego „Ranczo 
bobasa” przy ul. Bławatków 
uczęszczają 32 maluchy, nie-
co ponad połowa to miesz-
kańcy Kóz. (M)

WystAWA niepodLegłośCi
W powiecie bielskim 

trwają przygotowania do zor-
ganizowania wystawy „Na-
sza Niepodległa” z okazji 
setnej rocznicy odzyskania 
przez Polskę niepodległo-
ści. Można przyczynić się 
do jej powstania.

Z inicjatywy starosty 
bielskiego Andrzeja Płonki 
oraz radnych Rady Powia-
tu Bielskiego i pracowników 
Książnicy Beskidzkiej rozpo-
częto przygotowania do wy-
stawy, dokumentującej walkę 
o odzyskanie niepodległości 
w naszym regionie. Wystawa 
będzie prezentować dokumen-
ty przeszłości i zdjęcia zwią-
zane z walką o niepodległość 
na terenach, znajdujących się 
obecnie w granicach admi-
nistracyjnych powiatu biel-
skiego. Organizatorzy pragną 
w ten sposób włączyć się 
w obchody odzyskania suwe-
renności przez nasz kraj.

W związku z tym dyrek-
tor Książnicy Beskidzkiej 
Bogdan Kocurek zwraca 
się z prośbą o udostępnienie 
placówce wszelkich doku-
mentów, notatek, fotografii, 
korespondencji, wycinków 
z gazet, pocztówek, ulo-
tek i innych pamiątek wraz 
z opisami, znajdujących się 
zarówno w zbiorach bibliotek 
na terenie powiatu, jak rów-
nież w prywatnych zbiorach.

Skany zdjęć lub kopie 
dokumentów w dobrej jako-
ści, zapisane na dowolnym 
nośniku danych, można do-
starczać drogą pocztową na 
adres: Książnica Beskidzka, 
ul. Juliusza Słowackiego 
17a, 43-300 Bielsko-Bia-
ła z dopiskiem „Wystawa 
Niepodległość” lub przesłać 
drogą elektroniczną na ad-
res: im@ksiaznica.bielsko.
pl lub informatorium@ksia-
znica.bielsko.pl.

Mając na uwadze, że bi-
blioteka jest miejscem aktywi-
zującym społeczność lokalną, 
Książnica prosi przede wszyst-
kim biblioteki powiatu biel-
skiego o włączenie się w to 
przedsięwzięcie. Dzięki temu 
nie tylko uczczona zostanie ta 
wyjątkowa rocznica, ale tak-
że opisane będą dzieje śro-
dowiska lokalnego, którego 
świadectwo życia z tamtego 
okresu jest cennym źródłem 
wiedzy oraz może przyczynić 
się do umocnienia tożsamości 
historycznej mieszkańców re-
gionu. W powyższej sprawie 
można się kontaktować z pra-
cownikami Książnicy Be-
skidzkiej: Teresą Michalak,  
instruktorem metodykiem, tel. 
33 822 82 21 wew. 271, oraz  
Teresą Dziemińską, kierow-
nikiem Działu Informacyjno-
-Bibliograficznego i Zbiorów 
Regionalnych, tel. 33 822 82 
21 wew. 264. (RED)
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noWy oddZiAł dLA dZieCi

Dobiegł końca remont części 
pawilonu nr 5 w Szpitalu Pe-
diatrycznym w Bielsku-Bia-
łej. Pierwsze piętro placówki 
podlegającej bielskiemu Sta-
rostwu Powiatowemu za-
adaptowano na potrzeby 
całodobowego oddziału psy-
chiatrycznego dla małych pa-
cjentów.

Na przestrzeni kilku mie-
sięcy przeprowadzono szereg 
prac, które znacząco zmieniły 

wygląd pierwszego piętra bu-
dynku. Wykonano nową insta-
lację elektryczną i kanalizację, 
modernizacja objęła również 
prace wykończeniowe, takie 
jak położenie tynków i pły-
tek, malowanie, ułożenie no-
wej wykładziny podłogowej, 
zamontowanie futryn i drzwi, 
zainstalowanie oświetlenia, czy 
tzw. biały montaż. Wszystkie 
pomieszczenia przebudowano 
tak, aby zgodnie z projektem 
odpowiadały potrzebom od-

działu, który rozpoczyna tu 
funkcjonowanie. Remont tej 
części Szpitala Pediatryczne-
go kosztował ok. 750 tys. zł.

Adaptacja nieczynnego 
przez wiele lat pawilonu na 
terenie szpitalnego komplek-
su umożliwi działalność cało-
dobowego oddziału psychiatrii 
dziecięcej. Placówka obecnie 
spełniać będzie standardy wy-
magane przez Narodowy Fun-
dusz Zdrowia w konkursie na 
prowadzenie kompleksowej 
opieki psychiatrycznej. Za-
bezpieczonych zostanie w niej 
kilkanaście łóżek dla małych 
pacjentów. To pierwsza psy-
chiatria tego typu w regionie, 
która zapewni kompleksową 
opiekę w tej dziedzinie medy-
cyny dzieciom z powiatu biel-
skiego i miasta Bielska-Białej, 
ale też całego subregionu.

Przypomnijmy, że poko-
szarowy budynek pawilonu nr 
5 od końca lat pięćdziesiątych 
ub.wieku. służył jako część 
szpitala. Zmieniło się to, gdy 
część oddziałów przeniesio-
no do nowo otwartego Szpita-
la Wojewódzkiego, wówczas 
też Szpital Pediatryczny skon-
centrowano na mniejszej po-
wierzchni. Po latach okazało 
się, że placówka ma perspek-
tywy rozwoju, są jednocześnie 
potrzeby, aby budynek zago-
spodarować i zorganizować 
w nim właśnie m.in. pełnopro-
filową opiekę psychiatryczną.

Warto dodać, że cały kom-
pleks Szpitala Pediatrycznego 
przeszedł w ostatnich latach kil-
ka budowlanych modernizacji, 
m.in. remont Oddziału Nie-
mowlęcego wraz z odnowie-
niem sąsiadującej z nim Izby 
Przyjęć, czy remont bloku ope-
racyjnego, któremu towarzyszył 
zakup nowego sprzętu. (Ma)

powiat bielski

AndrZej płonkA,
starosta bielski:

Szpital Pediatryczny pełni w 
naszym regionie szczególną 
rolę. w całej południowej części 
województwa śląskiego nie ma 
bowiem placówki, która na tak 
wysokim poziomie świadczyłaby 
opiekę medyczną dla najmłod-
szych pacjentów. Co istotne, 
staramy się o nieustanny rozwój 
szpitala, tak poprzez zatrudnianie 
świetnie wyszkolonej kadry, do-
posażenie w nowoczesny sprzęt, 
jak i realizowane tu liczne inwe-
stycje. wszystko to sprawia, że od 
jakiegoś czasu przestał spełniać 
już funkcję wyłącznie placówki 
powiatowej.
nowo utworzony oddział psychia-
trii dziecięcej ma bezpośredni 
związek ze współczesnymi potrze-

bami. tego typu usługi medyczne 
dla dzieci i młodzieży z naszego 
regionu są naprawdę bardzo 
potrzebne. Przypadków dotyczą-
cych różnych problemów wśród 
młodego pokolenia jest niestety 
coraz więcej, tymczasem brakuje 
placówek, które świadczyłyby 
tego rodzaju opiekę w sposób 
kompleksowy, z zapewnieniem 
jej całodobowego charakteru.

Serdecznie życzymy, aby czas Wielkiej Nocy był dla nas wszystkich 
świętem radości, wzajemnego zrozumienia i miłości, zaowocował 
nadzieją, pokojem i dostatkiem.

Niech Zmartwychwstały Jezus wzbudza w nas entuzjazm i pomaga 
skutecznie pokonywać trudności i spełniać najskrytsze marzenia.

WESOŁEGO ALLELUJA
Andrzej Płonka

Starosta Bielski  

Jan Borowski 
Przewodniczący Rady 

Powiatu w Bielsku-Białej 

sZkoLnA WiZytA 
pierWsZej dAmy

Agata Kornhauser-Duda, 
małżonka Prezydenta RP, 
spotkała się z uczniami i na-
uczycielami Szkoły Mistrzo-
stwa Sportowego Szczyrk 
w Buczkowicach na treningu 
i lekcji języka niemieckiego.

Pobyt w placówce, dla 
której organem prowadzą-
cym jest powiat bielski, roz-
poczęła w czwartek 22 lutego 
nietypowo, bo od spotkania 
z biegaczami i dwuboista-
mi na trasie treningowej na 
Białym Krzyżu. Z młody-
mi zawodnikami Pierwsza 
Dama rozmawiała o kwe-
stiach związanych z trenin-
gami, pytając uczniów m.in. 
o preferowany styl biegowy. 
Następnie Agata Duda go-
ściła w siedzibie placówki 
w Buczkowicach. Tu, z racji 
wykształcenia germanistki, 
uczestniczyła w lekcji języ-
ka niemieckiego z ucznia-
mi Liceum.

W dalszej części pobytu 
odbyło się spotkanie z po-
zostałymi podopiecznymi, 
zakończone wręczeniem 
Pierwszej Damie koszul-
ki z logo i nazwą szkoły. 
Tematy pracy pedagogicz-
nej szeroko poruszane były 
z kolei podczas rozmów 
z obecnym na wydarzeniu 

starostą bielskim Andrzejem 
Płonką, dyrektorem Jarosła-
wem Koniorem oraz trene-
rami i nauczycielami SMS 
Szczyrk. Małżonka Pre-
zydenta RP opowiedziała 
również o wrażeniach z Zi-
mowych Igrzysk Olimpij-
skich w Pjongczangu, gdzie 
przez kilka dni przebywa-
ła, z życzeniami sukcesów 
i gratulacjami za dotychcza-
sowe osiągnięcia wpisała się 
do szkolnej księgi.

– To kolejna już w tym 
roku wizyta w naszej powia-
towej szkole tak ważnego 
gościa. W styczniu odwie-
dził nas przecież Prezydent 
RP Andrzej Duda, który 
spotkał się z uczniami, przy-
glądał się też budowie hali 
sportowej – mówi starosta 
Andrzej Płonka.

Jak dodaje dyrektor SMS 
Szczyrk w Buczkowicach, 
wydarzenia tej rangi potwier-
dzają, że szkoła zyskała już 
swoją renomę w skali całe-
go kraju. – Cieszy, że nasza 
placówka jest odbierana tak 
pozytywnie. Uczniowie byli 
szczególnie zadowoleni, bo 
doczekali się zasłużonych 
pochwał za wysoki poziom 
języka niemieckiego – uśmie-
cha się dyrektor Konior. (R)

WirtuALnie 
po poWieCie

Nowa strona internetowa 
pod adresem www.powiat-
bielski.wkraj.pl, umożliwia-
jąca między innymi wirtualne 
wycieczki po najciekawszych 
miejscach powiatu bielskie-
go, to następstwo mikropro-
jektu realizowanego obecnie 
przez powiat.

– Wirtualne wycieczki to 
nowatorskie podejście do pre-
zentowania obiektów w postaci 
ruchomego obrazu 360 stopni. 
Utworzona strona udostępnio-
na została również w wersji 
na urządzenia mobilne oraz 
zawiera kody, dzięki którym 
po zeskanowaniu w prosty 
sposób można „zwiedzić” 
zabytki naszego pięknego re-
gionu – informuje realizują-
ce przedsięwzięcie Biuro ds. 
Promocji Powiatu, Kultury, 
Sportu i Turystyki bielskiego 
Starostwa Powiatowego.

Poprzez stronę interneto-
wą www.powiatbielski.wkraj.
pl można odwiedzić obiekty 
charakterystyczne i mające 
swoje niezaprzeczalne walo-
ry turystyczne, a zlokalizo-
wane na terenie powiatu, jak 
kościoły Wniebowzięcia NMP 
w Bestwinie, św. Wawrzyń-
ca w Bielowicku, Podwyższe-
nia Krzyża w Starej Wsi, św. 
Katarzyny w Czechowicach-
-Dziedzicach, sanktuarium 
św. Jakuba Apostoła Starszego 
w Szczyrku, Muzeum Juliana 
Fałata „Fałatówka” w Bystrej, 
dawną papiernię habsburską 
w Czańcu, czy Pałac Czeczów 
w Kozach. Prócz wspomnia-
nego zwiedzania „w sieci” 
można również wykonać in-
ternetową pocztówkę, zagrać 
w wirtualne puzzle, czy obej-
rzeć krótki film o historii da-
nego obiektu. (Ra)
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śWiętoWAnie niepodLegłośCi

Widowisko poświęcone Żołnie-
rzom Wyklętym zainaugurowało 
cykl wydarzeń, które na przestrze-
ni całego roku towarzyszyć będą 
obchodom 100-lecia niepodległości 
w gminie Bestwina.

Spektakl „Polska dziś woła 
nas” w wykonaniu Teatru JaNowy 
z Andrychowa zgromadził w Domu 
Strażaka w Bestwinie spore grono 
publiczności. Zaprezentowała się 
tu ponad setka aktorów w różnym 
wieku, od najmłodszych dzieci aż 
po seniorów, demonstrujących swój 
sceniczny kunszt. Poprzez jedena-
ście scen przybliżono rzeczywistość 
polityczną okresu powojennego, 
ukazując waleczną i heroiczną po-
stawę Żołnierzy Wyklętych, z dru-
giej zaś strony brutalność NKWD 
i ich popleczników. Z kolei do naj-
bardziej wzruszających scen na-
leżały uroczysta przysięga, czy 
defilada przed ludnością cywil-
ną. Nie brakowało pieśni, muzyki 
instrumentalnej, a także tańców, 
całość wykonania dopełniły efek-
ty specjalne.

Marcowe przedsięwzięcie za-
inaugurowało cykl wydarzeń, któ-
re w tym roku poświęcone będą 
w gminie 100-leciu odzyskania 
niepodległości. Na kwiecień i maj 
przewidziano m.in. koncert pio-
senek nostalgicznych „Dawnych 
wspomnień czar” oraz konkursy 
– poetycki „Myśląc o wolności” 
oraz plastyczny dla dzieci i mło-
dzieży „Moje miejsce na ziemi”. 
W uroczystość 3 maja złożone 
zostaną kwiaty pod obeliskiem 
ku pamięci ofiar wojen w Jano-
wicach, na 9 czerwca zaplanowano 
natomiast pierwszy w gminie Bieg 
Niepodległości, którego miejscem 
będą Janowice.

W październiku odbędzie się 
sesja naukowa, dotycząca udzia-
łu mieszkańców gminy Bestwina 
w walkach o niepodległość, a także 
wystawa z tym związana, zatytu-
łowana „Oni walczyli za Polskę”. 
Wyjątkową rocznicę uczczą rów-
nież kluby sportowe, organizując 
w różnych miesiącach turnieje. 
Kulminacyjny moment obchodów 
to dzień 11 listopada, kiedy to po 

uroczystościach kościelnych i kon-
cercie laureatów Gminnego Prze-
glądu Pieśni Patriotycznej całość 
tegorocznych inicjatyw zostanie 
podsumowana. (RED)

memoriAłu drugA edyCjA
Pamięć działacza sportowego 

Karola Ryszki uczczono memoria-
łowymi rozgrywkami w Kaniowie.

W sobotę 3 marca przeprowadzo-
na została druga edycja zawodów, 
przywołująca postać Karola Ryszki. 
Inicjator założenia klubu kibica, bu-
dowy stanowiska spikera oraz krytej 
trybuny był również zaangażowanym 
społecznikiem. Współorganizował 
imprezy plenerowe na terenie Kanio-
wa, turnieje tenisa ziemnego, kuligi 
dla dzieci, czy też zawody w skokach 
narciarskich „Śladami Adama Ma-
łysza”. Zasłużył się jako gospodarz 
terenów rekreacyjnych w Kaniowie 
i członek komitetu budowy kaplicy 
cmentarnej. W 2008 roku nominowa-
no go do Nagrody Starosty Bielskie-
go im. ks. Józefa Londzina.

W hali sportowej w Kaniowie 
pamięć zasłużonego działacza, po 
oficjalnym otwarciu dokonanym 
przez jego syna Wacława Ryszkę 
i wnuka Kornela, uczcili piłkarską 

rywalizacją zawodnicy pięciu ze-
społów. Dwie drużyny wystawił 
miejscowy LKS Przełom i obie 
stanęły ostatecznie na podium. 
W Memoriale zagrali ponadto old-
boje z Kaniowa oraz ekipy Beskidu 
Skoczów i LKS-u Mazańcowice. 
Między sobą mecze rozgrywały 
również kaniowskie żaki.

– Poprzez takie zmagania przy-
pomnieliśmy postać pana Karola, 
jednocześnie środowisko sporto-
we w Kaniowie miało doskonałą 
sposobność do integracji między-
pokoleniowej – mówi wójt Artur 
Beniowski, który sam wystąpił 
w barwach zespołu Old Boys Ka-
niów. – Cieszy, że Memoriał zy-
skuje coraz większą rangę. Nie 
byłoby to możliwe bez zaangażo-
wania działaczy LKS Przełom, któ-
rzy z dużym zapałem poświęcają 
swój czas na organizowanie tego 
typu przedsięwzięć – dopowiada 
wójt gminy. (RED)

Gmina bestwina

Niech wiara nadzieja i miłość  
– te trzy ponadczasowe  
i uniwersalne wartości,

tak pięknie i trwale łączące się 
z przesłaniem Świąt Wielkiej Nocy,

będą zawsze obecne w nas samych 
i naszych rodzinach.

Jerzy Stanclik 
Przewodniczący Rady Gminy

Artur Beniowski
Wójt Gminy Bestwina

nAprAWy dróg
Kolejne drogi gminne w najbliż-

szych miesiącach zyskają nowe na-
wierzchnie asfaltowe.

W pierwszej kolejności, gdy tyl-
ko pozwoli na to aura, prace remon-
towe nawierzchni drogowej obejmą 
ulicę Podpolec na granicy Kaniowa 
i Bestwinki. Zakończone zostały 
również procedury przetargowe na 
modernizację ul. Borowej i Podlesie 
w Janowicach. To tylko część dróg 
zlokalizowanych na terenie gminy, 

na których na przestrzeni tego roku 
prowadzone będą inwestycje, popra-
wiające komfort ich użytkowania. – 
W przygotowaniu jest dokumentacja 
na kolejne drogi, co ważne prace re-
alizowane będą we wszystkich na-
szych sołectwach – zapowiada wójt 
gminy Bestwina Artur Beniowski.

W znacznej mierze zadania te 
sfinansowane zostaną ze środków 
własnych gminy, jak również przy 
udziale pozyskanych pieniędzy w ra-
mach Funduszu Odnowy Wsi. (M)
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a Artur BenioWski,  
wójt gminy Bestwina:

wkroczyliśmy już w szczególny rok, któ-
ry przywołuje pamięć o dążeniach na-
rodowowyzwoleńczych sprzed 100 lat. 
Odzyskanie niepodległości w 1918 roku 
było wydarzeniem niezwykle istotnym 
w dziejach naszej Ojczyzny, nie miałoby 
ono racji bytu bez ludzi, którzy narażali 
swoje życie i z wielkim poświęceniem 
walczyli o wolność.
Postanowiliśmy, że gminne obchody 
100-lecia tego historycznego momen-
tu będą bogate w różne inicjatywy. w 
znakomity sposób klimat tamtych cza-
sów przybliżył spektakl o Żołnierzach 
wyklętych, podobnie cenne będą 
bez wątpienia przeglądy pieśni 
patriotycznej, konkursy, imprezy 
sportowe, czy inne przedsięwzięcia, 
jakie zostały na ten rok zaplanowa-
ne. wydarzenia pomyślane zostały 
tak, aby angażować liczne insty-
tucje i organizacje, a więc Gminny 
Ośrodek Kultury, Gminną Bibliote-
kę Publiczną, Muzeum Regionalne, 
towarzystwo Miłośników ziemi Be-
stwińskiej, kluby sportowe, ale rów-
nież naszą lokalną społeczność. I co 
ważne ofertę związaną z obchodami 
kierujemy do różnych grup i pokoleń 
gminy Bestwina.
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uLiCA strumieńskA

trwają przygotowania do prze-
budowy drogi powiatowej, prze-
biegającej przez gminę Jasienica 
– ul. Strumieńskiej. – ta inwe-
stycja była od dawna przez nas 
oczekiwana. Modernizacja tej ru-
chliwej drogi, zawierająca budo-
wę chodników i ronda, znacznie 
poprawi bezpieczeństwo przede 
wszystkim naszych mieszkańców, 

pieszych i kierowców, włączają-
cych się do ruchu z podporządko-
wanych dróg. Dlatego udzielamy 
finansowego wsparcia dla tej in-
westycji – wyjaśnia wójt Janusz 
Pierzyna. z budżetu Gminy Jasie-
nica zostanie wyłożonych blisko 
3,2 mln zł.
Prace obejmą odcinek drogi 
Jasienica-Strumień o długości 
blisko 3 km z Jasienicy aż do 
skrzyżowania z drogą na Między-

rzecze. w tym miejscu powstanie 
duże rondo, droga zostanie po-
szerzona, zyska nową, równą i 
trwałą nawierzchnię. Co najważ-
niejsze, na całym odcinku droga 
będzie miała bezpieczny i szero-
ki chodnik. Jak do tej pory, taki 
bezpieczny chodnik prowadzi 
od centrum Jasienicy do granic 
sołectwa, potem przez Rudzicę 
na tej drodze takich miejsc dla 
pieszych jest zaledwie kilka. (U)

rusZAją remonty dróg
Trwają ostatnie przygoto-
wania do rozpoczęcia wio-
sennych prac na drogach 
gminy Jasienica. Wkrótce 
ruszy też przebudowa jed-
nej z głównych tras komu-
nikacyjnych w regionie – ul. 
Strumieńskiej.

W pierwszej kolejności zo-
staną usunięte dziury po zimie. 
Urząd Gminy Jasienica roz-
strzygnął przetarg na tzw. re-
monty cząstkowe dróg, a więc 
naprawę nawierzchni po zimo-
wych zniszczeniach.

Na remonty cząstkowe (łata-
nie dziur) po zimowych znisz-
czeniach z budżetu Gminy 
Jasienica zostanie wydanych 
500 tys. zł. Prace rozpoczną się 
na przełomie marca i kwietnia, 
jak tylko pogoda ustabilizuje 
się na tyle, że ewentualne mro-
zy nie zagrożą naprawom.

Z początkiem kwietnia mają 
też ruszyć prace przy układaniu 
nakładek asfaltowych w różnych 
miejscach gminy. Roboty zostały 
podzielone na dwie części, w ten 
sposób dwóch wykonawców 
będzie je prowadzić jednocze-
śnie w kilku miejscach. W jed-
nej zostaną wykonane naprawy 
odcinków dróg w Bielowicku, 
Bierach, Grodźcu, Iłownicy, Ja-
sienicy, Łazach, Roztropicach, 
Świętoszówce i Wieszczętach, 
łącznie 2,3 km, co pochłonie po-
nad 860 tys. zł. Z kolei w dru-
giej prace zostaną wykonane na 
drogach w Landeku, Mazańco-
wicach, Międzyrzeczu Dolnym, 
Międzyrzeczu Górnym i Rudzi-
cy, łącznie 2,2 km w cenie ok. 
950 tys. zł.

Zakres robót oprócz poło-
żenia nakładek asfaltowych 
obejmie też wzmocnienie pod-

budowy na wymagających tego 
fragmentach oraz wykonanie 
poboczy. W przypadku po-

łożenia nowych nakładek as-
faltowych przetarg zostanie 
rozstrzygnięty w najbliższych 

dniach. Prace drogowe mają 
być wykonane do końca lipca 
tego roku. (UGJ)

Gmina jasienica

jAnusZ  
pierZynA,
wójt gminy Jasienica:

to kolejny rok poprawiania 
stanu technicznego naszych 
gminnych dróg.  I  myślę,  że 
efekty są dobrze widoczne, bo 
coraz więcej naszych ulic jest 
bezpiecznych, mają pobocza, 
lepsze nawierzchnie i, co waż-
ne w naszym klimacie, także 
odpowiednie odwodnienie, 

którego często wcześniej bra-
kowało.
Jak co roku prace drogowe zostaną 
wykonane na ulicach we wszyst-
kich sołectwach naszej gminy. O 
tym, gdzie należy dokonać napraw 
i położyć nowe dywaniki asfalto-
we, zadecydowali sołtysi wraz z 
członkami rad sołeckich i radnymi 
Rady Gminy Jasienica z danego so-
łectwa, bo to są osoby dobrze zna-
jące realia swoich miejscowości i 
oczekiwania mieszkańców.

Chrystus zmartwyChwstał
Niech radość wielkanocy napełni nasze 

serca nadzieją i obfitością łask od 
Chrystusa zmartwychwstałego.

serdeczne życzenia szczęśliwego  
przeżywania świątecznych dni

składają

wójt Gminy Jasienica 
Janusz Pierzyna

Przewodniczący rady Gminy

Jan Batelt

strAżniCA soLidniejsZA
Wbrew p ie rwotnym 

planom niewiele zostanie 
zachowane z dotychczaso-
wego budynku strażnicy OSP 
w Grodźcu. – Konstrukcja 
okazała się tak słaba, że le-
piej wybudować wszystko 
praktycznie od nowa – wy-
jaśnia wójt Janusz Pierzyna. 

Przypomnijmy, że w listo-
padzie ruszyła długo oczeki-
wana rozbudowa strażnicy 
OSP w Grodźcu. Prace miały 
objąć modernizację budynku, 
projekt zakładał wykorzysta-
nie ścian nośnych starego 
budynku oraz jego fundamen-
tów. Podczas rozbiórki okaza-
ło się jednak, że te elementy 
nośne są zbyt słabe: funda-
menty były dużo płytsze, niż 
to ujęto w dokumentacji, po-
dobnie ze ścianami, które 
były puste w środku. – Bez-
pieczniej i korzystniej z myślą 
o długoletnim użytkowaniu 
wybudować solidne funda-
menty i konstrukcje nośne od 
nowa. Dzięki temu budynek 
będzie służył następnym po-
koleniom nie tylko strażaków 
z Grodźca, ale całej lokalnej 
społeczności – mówi wójt. 
Budowa, która miała koszto-
wać ponad 1,9 mln zł, będzie 
więc droższa o ponad 290 tys. 
zł. Nowa, solidna ściana no-
śna już została postawiona. 

Rozbudowa strażnicy 
w Grodźcu zakłada znaczne 
powiększenie budynku w po-
równaniu z dotychczasową 

remizą, m.in. utworzenie 
dużej sali, w której będą się 
spotykać mieszkańcy sołec-
twa. Do tej pory funkcję ta-
kiej sali spotkań pełnił garaż 
starej strażnicy, warunki były 
tam jednak bardzo skromne. – 
Takiej sali brakuje w Grodź-
cu, a też straż pożarna się 
rozwija, druhowie powinni 
więc mieć więcej miejsca, 
aby przygotowywać się do 
zadań ratowniczych – wyja-
śnia Janusz Pierzyna, wójt, 
a jednocześnie prezes Zarządu 
Gminnego OSP w Jasienicy. 
Toteż nowa strażnica zostanie 
podwyższona o jedną kondy-
gnację, na piętrze powstanie 
duża sala szkoleniowa, którą 
będzie można podzielić prze-
suwaną ścianą.

Powstaną tu też sanitaria-
ty, a na zewnątrz zostanie do-
budowana klatka schodowa. 
Tym samym parter będzie 
przeznaczony wyłącznie dla 
części bojowej strażnicy, 
garaż zostanie wyposażony 
w drugie drzwi, ułatwiające 
wyjazd wozów pożarniczych. 
Łącznie nowa strażnica bę-
dzie liczyć 512 mkw., co 
oznacza ponad dwukrotne 
powiększenie powierzchni 
(do tej pory miała 225 mkw.).

Całość będzie kosztować 
2,2 mln zł, a mimo tego, że 
zakres robót znacznie się po-
większył, termin oddania bu-
dynku do użytku wyznaczono 
na połowę grudnia 2018 r. (UGJ)

Ulica Strumieńska to jedna z wielu dróg na ternie gminy Jasienica, która w tym roku zostanie zmodernizowana.

wykorzystując słoneczną aurę budowlańcy ruszyli z pracami  
przy inwestycji.
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gminne żyCie pod HArendą
Dzień Kobiet, zorganizowa-
ny przez Koło Gospodyń 
Wiejskich, zainaugurował 
działalność Domu Gminne-
go „Pod Harendą”.

Reprezentacyjny budynek 
będzie spełniać funkcję Domu 
Gminnego i od usytuowania 
przy ulicy Pod Harendą taką 
będzie nosić też nazwę. To 
tym bardziej znaczące, że 
duża sala na dolnej kondy-
gnacji obiektu kontynuować 
będzie tradycje zasłużonej dla 
życia społecznego Jaworza 
swojej poprzedniczki, a więc 
sali „Pod Goruszką”.

Teraz gromadzące wielu 
uczestników spotkania będą 
odbywać się właśnie tutaj, 
m.in. najbliższa sesja Rady 
Gminy Jaworze. – Sala ma 
służyć wszystkim mieszkań-
com Jaworza. Szczególnie li-
czę, że w tym miejscu będą 
miały dobre warunki do dzia-
łania liczne organizacje i sto-
warzyszenia z naszej gminy, 
przyczyniając się do jej roz-
woju i integracji lokalnej 
społeczności – wyjaśnia wójt 
Jaworza Radosław Ostałkie-
wicz.

– I na całe szczęście tak 
właśnie się dzieje. Nie plano-
waliśmy wielkiego otwarcia, 
w gotowej sali jako pierwsze 
spotkały się panie z naszego 
Koła Gospodyń Wiejskich, 
które zorganizowały tutaj 
Dzień Kobiet. Jak się oka-
zało, potrafiły wykorzystać 
wszystkie możliwości obiek-
tu, zarówno dużą przestrzeń, 
bo zapełniły salę gośćmi, jak 
i techniczne udogodnienia, bo 
przy sali funkcjonuje zaplecze 
kuchenne – dodaje wójt. Jako 
kolejni spotkali się tutaj senio-

rzy na zajęciach Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku.

Wielofunkcyjna sala mul-
timedialna ma powierzch-
nię liczącą blisko 170 mkw., 
a rozbudowane zaplecze 
umożliwia organizację du-
żych imprez. Jest tu szatnia, 
toalety, pomieszczenia go-
spodarcze i magazyny, a tak-
że kuchnia tzw. kateringowa. 
Parter budynku o łącznej 
powierzchni ok. 350 mkw. 
został dostosowany do poru-
szania się po nim osób nie-
pełnosprawnych.

Gmach ma w sumie dwie 
kondygnacje, zwieńczone 
czterospadowym dachem, 
dzięki czemu bryła obiektu 
wkomponowuje się w podgór-
ski krajobraz Jaworza. Piętro 
przeznaczone jest na miesz-
kania socjalne o standardzie 
zapewniającym godne byto-
wanie. W każdym będzie ła-

zienka z węzłem sanitarnym 
i prysznicem, a także część 
wydzielona na kuchnię ze zle-
wem i kuchenką. Mieszkania 
będą miały różną wielkość, 
dostosowane do liczebności 
rodzin, jakie z nich skorzysta-
ją. Dziesięć mieszkań zajmie 
piętro budynku, dwa mniejsze 
zlokalizowane zostaną na par-
terze.

Mieszkania będą zasiedlo-
ne już latem, tu bowiem trafi 
część lokatorów, przeniesio-
na z historycznego Domu 
Zdrojowego, który wkrótce 
ma zostać poddany remonto-
wi. Budynek kosztował ok. 3 
mln zł, z tego pół miliona po-
chodziło z dotacji do budow-
nictwa socjalnego z Banku 
Gospodarstwa Krajowego. (ŁU)

Gmina jaworze

rAdosłAW  
ostAłkieWiCZ, 
wójt gminy Jaworze:

nasze Jaworze szczyci się licznymi 
i bardzo prężnie działającymi or-
ganizacjami społecznymi, a także 
stowarzyszeniami. Co znamienne 
i cieszące, tej społecznej aktywno-
ści z roku na rok jest coraz więcej, 
jako samorząd wspieramy takie 
inicjatywy, bo służą one rozwojowi 
naszej miejscowości.

I z tą myślą przystępowaliśmy do 
budowy Domu Gminnego „Pod 
Harendą”, w którym od począt-
ku planowaliśmy dużą salę. Ma 
ona charakter wielofunkcyjny, 
dostosowana jest do urządzania 
spotkań, konferencji, także za-
baw, a więc do wszelkiego rodzaju 
działalności aktywnych grup spo-
łecznych. nareszcie mają na takie 
przedsięwzięcia miejsce, którego 
do tej pory w naszej gminie bra-
kowało.

Przewodniczący Rady Gminy

Mieczysław Brzezicki
Wójt Gminy Jaworze

Radosław G.
Ostałkiewicz

100 proC. oryginALne rękodZieło

Tak „Galeria na Zdro-
jowej” w Jaworzu zachę-
ca do korzystania z bogatej 
oferty Kiermaszu Świątecz-
nego, jaki tutaj trwa przez 
cały okres Wielkiego Postu. 

Wśród wyrobów rękodzieła 
można wypatrzeć jajka wiel-
kanocne zdobione różnymi 
technikami, ozdoby, stroiki, 
kartki świąteczne oraz inne 
wytwory. (Ł)

CZArni śWiętują
GKS Czarni Jaworze świę-

tuje w tym roku 15-lecie ist-
nienia. Główne wydarzenia 
jubileuszu będą połączone 
z Gminnym Dniem Dziecka.

Klub z Jaworza inten-
sywnie przygotowuje się 
do jubileuszu, w dużej mie-
rze dopięty jest już scena-
riusz święta. Rozpocznie je 
o godzinie 11 mecz piłkar-
ski w ramach rozgrywek ligi 
okręgowej, w którym na bo-
isku przy ulicy Koralowej 
ekipa GKS Czarni podejmie 
LKS Tempo Puńców. Na-
stępnie wszystkie wydarze-
nia 15-lecia przeprowadzone 
będą na terenie pobliskiego 
Amfiteatru, gdzie również 
na sobotę 2 czerwca zapla-
nowano kolejną edycję im-
prezy „Bezpieczne wakacje”, 
organizowanej przez Ośrodek 
Promocji Gminy Jaworze.

W częśc i  spor towej 
przedstawione zostaną oso-
by działające na rzecz klubu 
na przestrzeni mijających 15 

lat, w tym jego byli prezesi 
oraz założyciele. Na scenie 
będzie można podziwiać tak-
że wszystkie dziewięć grup 
piłkarskich funkcjonujących 
aktualnie w jaworzańskim 
klubie, włącznie z najmłod-
szymi adeptami futbolu tre-
nującymi w Black Football 
Academy GKS Czarni.

Jak wyjaśnia  prezes 
Czarnych Rafał Stronczyń-
ski, klubowe obchody będą 
równocześnie wypełnione 
atrakcjami dla wszystkich 
przybyłych jaworzan, za-
kończy je zabawa taneczna. 
– Szczególnie nie zabraknie 
atrakcji dla dzieci, bo prze-
cież będziemy wówczas tuż 
po Dniu Dziecka. Zapowiada 
się nam fajne wydarzenie, na 
które już teraz zapraszamy – 
mówi prezes. Warto dodać, 
że 1 czerwca w amfiteatrze 
zostanie wyświetlony film 
z cyklu Kino Letnie, tym 
razem z myślą o najmłod-
szych. (R)
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wójt Radosław Ostałkiewicz 8 marca podczas organizowanego w sali „Pod Harendą” spotkania wręczył kwiat 
każdej uczestniczce.
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Gmina kozy

Najserdeczniejsze życzenia

zdrowych, radosnych i spokojnych 
Świąt Wielkiej Nocy,

smacznego jajka, mokrego 
Dyngusa, a także odpoczynku 

w rodzinnym gronie

życzą

Wójt Gminy Kozy

Krzysztof Fiałkowski
Przewodnicząca Rady Gminy

Bożena Sadlik

sportoWCy nAgrodZeni
Sportowcy reprezentują-
cy gminę Kozy w różnych 
dyscyplinach zostali nagro-
dzeni za dokonania w minio-
nym roku.

W gronie wyróżnionych 
najliczniejszą grupę stanowi-
li przedstawiciele sportów si-
łowych, trenujący na co dzień 
w koziańskim Centrum Spor-
towo-Widowiskowym. Za zdo-
bycie tytułów mistrzów świata 
nagrody odebrali Wiesław 
Wróbel, Grzegorz Drewnia-
ny, Janusz Witkowski, Konrad 
Majocha, Konrad Adamaszek 
oraz Beata Kowalska. Ponad-
to doceniono sukcesy Anny 
Paluszik, Magdaleny Willson, 
Marcina Helwiga i Toma-
sza Witkowskiego.

Wójt Krzysztof Fiałkow-
ski wraz z przewodniczącą 
Rady Gminy Bożeną Sadlik 
nagrody wręczyli również 
pływakowi Marcinowi Ma-
larzowi, kolarzowi Adriano-
wi Honkiszowi, dwuboiście 
Kacprowi Koniorowi, futsali-

stce Dominice Bułce, skocz-
kini wzwyż Justynie Konior 
oraz siatkarzowi Radosławo-
wi Gilowi. Wśród wyróżnio-
nych znalazł się także tercet 
kozian startujących w zawo-
dach radioorientacji spor-
towej w składzie: Martyna 

Sporysz, Mateusz Sporysz 
i Krzysztof Sporysz, oraz 
biegacz długodystansowy 
Rafał Jura.

W nawiązaniu do sportowe-
go roku 2017 do gminy wpły-
nęły 24 wnioski o przyznanie 
nagród, cztery z nich zostały 
odrzucone ze względów for-
malnych. Łączna kwota prze-
znaczona dla sportowców 
z Kóz przekroczyła 20 tys. zł. 
– Co roku zwiększamy środ-
ki. Chcemy w ten sposób do-
cenić tych zawodników, którzy 
poprzez żmudne treningi do-
skonalą swoje umiejętności, 
a później z powodzeniem re-
prezentują gminę Kozy daleko 
poza jej granicami – podkre-
śla wójt Krzysztof Fiałkow-
ski. (RaF)

Logo dLA uniWersytetu
Jeszcze do 6 kwietnia moż-

na zgłaszać propozycje na logo 
rozpoczynającego działalność 
Koziańskiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku.

Konkurs ma charakter 
otwarty, przy czym zastrzeżo-
no, że prace winny zostać wy-

konane indywidualnie. Jako 
jeden z warunków zawarto ko-
nieczność użycia słów „Kozy” 
lub „Koziański”, a także skrótu 
„UTW” oraz brak w logo szcze-
gółowych detali. Swoje propo-
zycje, opracowane w krzywych 
oraz w formacie png, bądź jpg, 

zgłaszać można wraz z poda-
niem imienia i nazwiska do 6 
kwietnia pod adresem e-mailo-
wym: utw@kozy.pl.

Wybór logo Uniwersytetu 
nastąpi do 9 kwietnia, wręcze-
nie nagród w postaci bonów 
zakupowych o wartości 100 
i 200 zł dla trzech najlepiej 
ocenionych prac przewidzia-

no na czwartek 12 kwietnia. 
Wtedy to w samo południe 
zaplanowano w sali Domu 
Kultury spotkanie i wykład 
inaugurujący funkcjonowa-
nie Koziańskiego Uniwersy-
tetu Trzeciego Wieku. Zajęcia 
zgodne z potrzebami uczest-
ników wystartują następnie 
w drugiej połowie kwietnia. (M) 
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wśród sportowców nagrodzonych przez wójta Krzysztofa Fiałkowskiego i 
przewodniczącą Rady Gminy Bożenę Sadlik znaleźli się m.in. siłacze z Kóz.

most BędZie 
prZeBudoWAny

Środki z budżetu gmi-
ny posłużą latem tego roku 
na gruntowny remont mostu 
w górnym odcinku ulicy Be-
skidzkiej.

Planowana inwestycja 
wpisuje się w kolejny już 
etap rozpoczętej w 2016 roku 
kompleksowej przebudowy 

ul. Beskidzkiej. Zadanie obej-
mie wykonanie nowego mostu 
i umocnienie koryta potoku po 
obu jego stronach. Dodatkowo 
przebudowane zostaną kolidu-
jące odcinki sieci uzbrojenia 
technicznego wraz z kanaliza-
cją deszczową oraz fragmen-
tem nawierzchni drogi.

Jak mówi wójt  gminy 
Krzysztof Fiałkowski, reali-
zacja inwestycji może wiązać 
się z utrudnieniami komuni-
kacyjnymi dla mieszkańców 
tego rejonu Kóz. – Ze wzglę-
du na zagospodarowanie ob-
szaru w tej części gminy nie 
ma możliwości wytyczenia 
objazdów, zapewniających 
dojazd do terenów zlokali-
zowanych powyżej mostu. 
Dlatego przebudowywany 
obiekt nie zostanie całko-

wicie zamknięty, a przejazd 
przez most będzie odbywał 
się naprzemiennie jednym 
pasem – wyjaśnia wójt.

Prace na moście mają roz-
począć się latem, wcześniej 
gmina planuje przeprowa-
dzić przetarg, który pozwoli 
wyłonić wykonawcę zada-
nia. Co istotne, przebudowa 
mostu pozwoli w przyszłości 
na kontynuację modernizacji 
górnego odcinka ul. Beskidz-
kiej. (RaF)
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w trakcie remontu ruch odbywać się będzie jednym pasem.

97 uczestników

wzięło udział w konkursie na wielkanocną kartkę 
świąteczną promującą gminę Kozy. Swoje prace 
plastyczne przygotowało pół setki uczniów Szkoły 
Podstawowej nr 1, 41 uczniów ze Szkoły Podstawowej 
nr 2 oraz 6 uczniów z niepublicznej „podstawówki” 
z Kóz. Komisja oceniająca, premiująca technikę 
wykonania, użytą symbolikę, a także pomysł na 
promocję miejscowości, miała toteż w czym wybierać 
i po długich obradach wskazała najlepsze prace. Główną 
nagrodę przyznano projektowi Borysa Pudełko z klasy III 
koziańskiej „jedynki” (na zdjęciu). Pozostałe wyróżnienia 
trafiły do Klaudii Lapczyk (kl. II, Niepubliczna SP), 
Aleksandry Talik (kl. VII, SP 2), Wiktorii Marek (kl. VII, SP 
2), Szymona Trębli (kl. IV, SP 1) oraz Szymona Pietrzaka 
(kl. I, Niepubliczna SP).
Wzorem poprzednich lat zwycięska kartka została 
wykorzystana oficjalnie jako urzędowa i rozesłana wraz 
z wielkanocnymi życzeniami. (RED)
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pLAn nA prZysZłość

W tym roku wszystkie sołec-
twa gminy Wilamowice będą 
miały gotowy plan miejsco-
wego zagospodarowania. 
Dokument ten ułatwi budow-
nictwo mieszkaniowe i przy-
czyni się do rozwoju gminy.

Jak wyjaśnia burmistrz Wi-
lamowic Marian Trela, koń-
czą się pięcioletnie prace nad 
stworzeniem nowego miejsco-
wego planu przestrzennego 
zagospodarowania dla każde-
go z pięciu sołectw. Plan już 
obowiązuje dla Zasola Bie-
lańskiego, w środę 28 marca 
zostanie uchwalony dla Wila-
mowic, w najbliższych mie-
siącach z kolei dla Pisarzowic, 
Dankowic oraz Hecznarowic, 
a dla Starej Wsi – do końca 
lata. Jak wyjaśnia Aleksan-
dra Carbol z Wydziału Spraw 
Gospodarczych Urzędu Gmi-

ny Wilamowice, w tym ostat-
nim przypadku Gmina czeka 
na opinie instancji wojewódz-
kich i centralnych w sprawie 
gruntów ornych.

Cała procedura opracowania 
planu była czasochłonna, wy-
magała bowiem wcześniejszego 
przygotowania wielu uzgodnień 
z instytucjami i służbami pań-
stwowymi, uwzględnionych 
następnie w Studium Uwa-
runkowań i Kierunków Zago-
spodarowania Przestrzennego. 
Należało również poznać opinię 
właścicieli terenów, którzy sa-
mych wniosków, dotyczących 
przekwalifikowania gruntów 
rolnych na budowlane, wnieśli 
ponad 800.

Miejscowe plany dla so-
łectw zweryfikowały wcze-
śniejsze ustalenia z korzyścią 
dla mieszkańców. M.in. zmniej-
szyły się szerokie pasy ziemi, 

przeznaczone pod drogi. Dzięki 
temu właściciele gruntów przy 
uszczuplonych pasach drogo-
wych mogą swobodnie dyspo-
nować swoimi działkami.

Plan uwzględnia też prze-
bieg projektowanej drogi 
ekspresowej S1. Co ważne 

w Starej Wsi będzie węzeł, 
pozwalający mieszkańcom 
gminy Wilamowice i sąsied-
nich miejscowości dostać się 
na tę drogę, która po wybudo-
waniu stanie się jedną z naj-
ważniejszych arterii w całym 
regionie. (ŁU)

Gmina wilamowice

mAriAn treLA,  
burmistrz wilamowic:

Gotowy plan znacznie ułatwi za-
łatwianie niezbędnych formalno-
ści związanych z kupnem działki i 
budowy na niej domu. to ważne 
w przypadku naszej gminy, bo 
szczęśliwie się składa, że właśnie 
tutaj wiele rodzin postanowiło się 
osiedlić, zbudować dom i związać 
swoją przyszłość.
Co istotne, nie dotyczy to tylko 
osób pochodzących stąd, tak-
że wiele rodzin spoza regionu 
uznało warunki w naszej gminie 
za atrakcyjne dla siebie. Jeszcze 
na początku lat 90. ub.wieku 
gmina wilamowice liczyła 13 tys. 
mieszkańców, teraz jest nas już 
ponad 17 tys., a w takich miej-
scowościach, jak Pisarzowice, 
populacja prawie się podwoiła. 
Przybywa mieszkańców i domów, 
tym samym miejscowe przepisy 
dotyczące zagospodarowania 
przestrzennego należało uaktu-

alnić i dostosować je do obecnych 
potrzeb.
ale nowy plan nie zwiększa jedy-
nie areału pod zabudowę. Jed-
nocześnie bowiem chroni grunty 
rolne, a także miejsca cenne kra-
jobrazowo. to również ważne, bo 
wyjątkowa uroda tego zakątka 
regionu domaga się prawnej 
ochrony. teraz będzie nam łatwiej 
to osiągać. Miejscowy plan to waż-
ny dokument, który pozwoli na-
szej gminie rozwijać się w sposób 
zrównoważony.

Z okazji Świąt Wielkanocnych
życzymy wszelkiej pomyślności w życiu 
osobistym, miłej atmosfery rodzinnej,  

wiele satysfakcji na co dzień
i radosnego przeżywania tajemnicy 

Zmartwychwstania

Burmistrz 

Marian Trela

Zastępca Burmistrza 

Stanisław Gawlik
Przewodniczący Rady Miejskiej

Stanisław Nycz

dZień jęZykA ojCZystego
Wilamowice mają szcze-

gólny powód, aby świętować 
co roku Międzynarodowy 
Dzień Języka Ojczystego. 
I tym razem 23 i 24 lute-
go odbył się szereg imprez, 
związanych z popularyzacją 
języka wilamowskiego.

Warto przypomnieć, że 
obecnie trwają zabiegi, aby 
prawnie uznać wilamowski 
za osobny język. Podbeskidz-
kie Wilamowice założyli 
w połowie trzynastego wie-
ku osadnicy przybyli z Fryzji 
i Flandrii, to ich potomko-
wie od kilkuset lat zachowu-
ją odrębność stroju, kultury 
i mowy.

W piątkowy wieczór 
wszystkich uczestników spo-
tkań powitała propagatorka 
języka wilamowskiego i za-
razem najstarsza mieszkan-
ka Wilamowic, pani Helena 
Biba. Jednym z głównych 
punktów obchodów była pre-
miera spektaklu teatralnego 
„Ymertihła”, czyli „Odzie-
waczka” w języku wila-
mowskim, przygotowanego 
przez młodzież z Wilamowic. 
Przedstawienie zaprezento-
wano na zakończenie Dni 

Języka Ojczystego, wzięło 
w nim udział trzydziestu ak-
torów, czyli większość osób 
mówiących po wilamowsku.

W tym roku w obcho-
dach uczestniczyli badacze 
języków zagrożonych wy-
marciem, m.in. z Holandii, 
Wielkiej Brytanii, Meksyku, 
Hiszpanii i Polski, a także na-
ukowcy z Uniwersytetu War-
szawskiego, przedstawiciele 
Stowarzyszenia „Wilamowia-
nie”, członkowie Zespołu Re-
gionalnego „Wilamowice”, 
lokalne władze samorządo-
we, młodzież szkolna oraz 
mieszkańcy Wilamowic. 
Wśród zaproszonych znaleź-
li się potomkowie Azteków, 
przedstawiciele Basków, 
Łemków, Górali Żywieckich 
i Podhalańskich, Ślązaków, 
Hucułów i Kaszubów.

Organizatorami wyda-
rzeń byli naukowcy z Wy-
działu „Artes Liberales” 
Uniwersytetu Warszaw-
skiego przy współpracy ze 
Stowarzyszeniem na Rzecz 
Zachowania Dziedzictwa 
Kulturowego „Wilamowia-
nie” oraz Urzędem Gminy 
Wilamowice. (MJ, R)

nArCiArskie  
WiLAmoWiCe

Choć z różnych miejsc w gminie Wi-
lamowice roztaczają się bajeczne widoki 
na Beskid Śląski i Mały, to jednak próżno 
tu szukać stoków narciarskich. A jednak 
dobrych narciarzy wcale nie brakuje.

Po raz czwarty w piątek 2 marca prze-
prowadzone zostały doroczne zmagania 

w narciarstwie alpejskim dla młodzieży 
z gminy Wilamowice, po raz drugi zyskały 
one rangę zawodów o Puchar Burmistrza 
Wilamowic Mariana Treli. Wystartowało 
w nich aż 77 osób, uczniów szkół podsta-
wowych i klas gimnazjalnych z placówek 
na terenie gminy Wilamowice.

Jak informuje Szymon Szymański, 
koordynator sportu szkolnego w Wila-
mowicach, zawody na terenie ośrodka nar-
ciarskiego Czarny Groń w Rzykach były 

rozgrywane w pięciu kategoriach, zgodnie 
z Narciarskim Regulaminem Sportowym. 
Zawodnicy rywalizowali w jednym prze-
jeździe na trasie slalomu giganta. Zwycię-
żyli w swoich kategoriach, zdobywając 
tym samym Puchar Burmistrza, Jerzy Jau-
ernig, Zuzanna Piłot, Szymon Babiuch, 
Aleksandra Tatoń oraz Kacper Białas. Na 
zakończenie dnia odbyło się wręczenie pa-
miątkowych dyplomów dla wszystkich 
startujących zawodników. (RED)

Podczas obchodów zaprezentowano kolejne przedstawienie teatralne 
w języku wilamowskim.
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Plan ułatwi załatwianie formalności związanych z osiedleniem się na 
terenie gminy wilamowice.
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ekoloGia

kiedy dreWno truje
Nie zawsze drewno może być materiałem ekologicznym. Palenie źle przechowywanym i nieleżakowanym 

drewnem powoduje wydzielanie szkodliwych substancji.

Warto przypomnieć, że 
zgodnie z uchwałą antysmo-
gową, obowiązującą na tere-
nie województwa śląskiego 
od września 2017 r., zaka-
zuje się palenia drewnem 
o wilgotności powyżej 20 
proc. W praktyce oznacza to 
drewno świeżo ścięte lub źle 
wyschnięte w wyniku nie-
właściwych warunków leża-
kowania.

Nie każdy zdaje sobie 
sprawę, że drzewo magazy-
nuje dwutlenek węgla, jaki 
pobiera podczas swojego 
wzrostu. Oznacza to dokład-
nie tyle, że niezależnie od 
tego, czy drewno jest spalane, 
czy też swobodnie butwieje 
w lesie, oddaje do atmosfe-
ry taką samą ilość dwutlen-
ku węgla. Odpowiednie jego 
przygotowanie do spalenia 

i właściwe warunki opału 
powodują jednak, że emi-
sja szkodliwych substancji, 
np. zawartych w dymie, jest 
znacznie ograniczona. Popiół 
drzewny, jaki powstaje w wy-
niku takiego spalania, staje 
się wartościowym nawozem 
naturalnym. Dzięki właści-

wemu przygotowaniu drewna 
do spalania, nie trzeba oba-
wiać się o przyczynianie do 
tworzenia smogu w najbliż-
szej okolicy.

Nadleśnictwo Bielsko na 
swojej stronie przygotowa-
ło krótki poradnik, jak wła-
ściwie korzystać z drewna 

w celach opałowych. Infor-
muje, że sekretem dobrego 
palenia jest suche drewno. 
Zaraz po ścięciu jego wilgot-
ność sięga 80 proc., wysu-
szone ma – w zależności od 
gatunku – od 15 do 55 proc. 
wilgotności. W polskich 
warunkach drewno powinno 
być sezonowane przez 2, 3 
lata, dzięki czemu wytwa-
rza minimalne ilości dymu. 
Palenie mokrym drewnem 
nie dość, że stwarza zagro-
żenie dla zdrowia ludzi, to 
szkodzi także samym pale-
niskom. Taki opał powoduje 
osadzanie się dużej ilości sa-
dzy, ponadto jest mało efek-
tywny, bowiem dużo energii 
ze spalania w takim wypadku 
zużywane jest na samo odpa-
rowanie zawartej w drewnie 
wody. (nB, R)

gminA Z CZujnikAmi
W kilku częściach gmi-

ny Kozy zamontowane 
zostały sensory pomiaru 
jakości powietrza. – Chce-
my, aby mieszkańcy mie-
li na bieżąco wgląd, jak 
przedstawia się sytuacja 
smogowa w ich otoczeniu 
– tłumaczy wójt Krzysz-
tof Fiałkowski.

Miejsca montażu czuj-
ników na terenie gminy 
dobrano w taki sposób, 
aby mieszkańcy z róż-
nych rejonów tej naj-
większej wsi w Polsce 
mogli sprawdzić poziom 
zanieczyszczenia o każ-
dej porze. Toteż sensory 
zlokalizowano w centrum 
miejscowości, w obiekcie 
Centrum Sportowo-Wido-
wiskowego od strony ul. 
Cmentarnej, przy ul. Pod-
górskiej w Kozach Gajach 
oraz przy ul. Cedrowej 
w Małych Kozach.

Czujniki monitorują 
na bieżąco stężenia py-
łów zawieszonych PM2,5 
i PM10, wilgotność po-
wietrza, ciśnienie atmos-
feryczne oraz temperaturę. 
Wskazują jednocześnie, 
czy aktualny poziom 
szkodliwych substancji 
jest bezpieczny dla zdro-
wia i czy można w takich 

warunkach przebywać na 
zewnątrz budynków. Od-
czyty sprawdzać można 
na stronie internetowej 
www.kozy.pl, ale również 
poprzez specjalną aplika-
cję dla telefonów komór-
kowych.

Jak podkreśla wójt gmi-
ny Krzysztof Fiałkowski, 
to ważne, aby sami miesz-
kańcy zainteresowali się 
tematem niskiej emisji 
i zagrożeń związanych 
z zanieczyszczeniem po-
wietrza. – Cały czas pro-
wadzimy różne działania, 
aby poprawiać świado-
mość ekologiczną. Smog 
jest szkodliwy dla zdro-
wia i tym bardziej niebez-
pieczny, bo niewidzialny 
dla ludzkiego oka. Czuj-
niki pozwolą oczywiście 
monitorować sytuację, ale 
to mieszkańcy powinni po-
stępować rozsądnie, by ni-
skiej emisji nie potęgować 
– mówi wójt. (R)

spotkAnie 
prZy  
pAśniku
Pierwszych oznak wiosny w lesie 
szukały przedszkolaki z Przed-
szkola nr 4 w ustroniu Herma-
nicach. Spacer był okazją do 
spotkania z leśnikiem z Nadle-
śnictwa ustroń, który opowie-
dział dzieciom o swojej pracy 
i najciekawszych zwyczajach 
mieszkańców beskidzkich lasów.

Spotkanie z leśnikiem przy 
paśniku to dla przedszkolaków 
z ustrońskiego Przedszkola nr 
4 już tradycja. Co roku dzie-
ci przynoszą buraki, marchew, 
ziemniaki i siano. W ten sposób 
maluchy zaakcentowały swój 
udział w zbliżającym się Mię-
dzynarodowym Dniu Lasów.

Największy zachwyt dzieci 
wzbudziły zrzuty poroża jeleni 
i saren, które leśniczy Jan Pustel-

nik pokazywał przedszkolakom, 
tłumacząc różnicę między porożem 
a rogami. Przełom lutego i marca to 

czas, kiedy byki jeleni zrzucają sta-
re poroże, z kolei kozły saren robią 
to późną jesienią.         MOnIKa Matl

pół miLionA nA pieCe
Program wymiany pieców 

na bardziej ekologiczne kon-
tynuuje gmina Bestwina. Tyl-
ko w tym roku w budynkach 
mieszkalnych pojawi się aż 
setka nowych źródeł ciepła.

Nie maleje zainteresowa-
nie wymianą pieców w gmi-
nie Bestwina. Co ważne, 
gmina program realizuje 
wykorzystując pieniądze 
pochodzące z własnego bu-
dżetu. W ub.roku takie roz-
wiązanie, dofinansowane 
z budżetu gminy, objęło 25 
mieszkańców, choć chętnych 
było znacznie więcej. Jak za-
powiada jednak wójt Artur 
Beniowski, na przestrzeni 
2018 roku program uzyska 
jeszcze szerszą skalę. – Pla-
nujemy wymienić sto pieców 
na nowe, w większości przy-
padków zastępując paliwo 
stałe ogrzewaniem gazowym 
– mówi wójt Bestwiny.

W pierwszej kolejno-
ści pod uwagę brani będą 
ci mieszkańcy, którzy już 
w roku poprzednim dekla-
rowali wymianę. Następ-

nie dofinansowanie trafi do 
osób, które złożyły stosow-
ny wniosek podczas naboru 
zakończonego 12 marca. – 
Wykonamy harmonogram 
w taki sposób, aby jak naj-
więcej pieców doczekało 
się wymiany. Uwzględnimy 
również prośby tych miesz-
kańców, którzy zaznaczyli 
wolę skorzystania z progra-
mu, ale dopiero w dwóch ko-
lejnych latach, bo np. wtedy 
planują przeprowadzić re-
mont domu – dodaje Ar-
tur Beniowski.

Na wymianę pieców, 
mającą w swoim głównym 
założeniu efekt ekologicz-
ny w postaci ograniczenia 
niskiej emisji, gmina prze-
znaczyła z własnego budże-
tu kwotę około 500 tys. zł. 
Każdy z mieszkańców decy-
dujących się na wymianę po 
podpisaniu umowy z urzędem 
liczyć może na dofinanso-
wanie maksymalnie w wy-
sokości 5 tys. zł, stanowiące 
jednak nie więcej, niż 50 pro-
cent zadania. (Ma)
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Jeden z czujników pomiaru 
jakości powietrza w Kozach.
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ZorientoWAni W koZACH
W pierwszą sobotę marca 
na terenie gminy Kozy od-
były się historyczne zawo-
dy w biegach na orientację 
pod hasłem „Zorientowane 
Kozy”. Przystąpiła do nich 
blisko setka uczestników, 
nie tylko kozian, ale i gości 
z okolicznych miejscowości 
i zagranicy.

W Kozach przygotowane 
zostały cztery trasy, odpowia-
dające poszczególnym kate-
goriom. Na najdłuższej z nich 
o długości 3 kilometrów rywa-
lizowali najbardziej doświad-
czeni zawodnicy w biegach na 
orientację. Dwie grupy począt-
kujących miały do pokonania 
2 km i 1,5 km, a zespoły ro-
dzinne zaliczały dystans 1 km. 
Zawody trwały kilka godzin, 
na trasę biegacze wyruszali co 
60 sekund. Bezpośrednio przed 
startem zostali zaopatrzeni 
w mapy z zaznaczonymi punk-
tami kontrolnymi do odnalezie-
nia. Te zlokalizowano m.in. na 
terenie parku dworskiego, LKS 
Orzeł, w okolicach ul. Cmen-
tarnej, Kościelnej, Młyńskiej 
i Szkolnej, a także w Centrum 
Sportowo-Widowiskowym.

Najlepiej w biegu na orienta-
cję poradzili sobie: Alena Dur-
cova (kat. A, kobiety), Marcin 
Ździebło (kat. A, mężczyźni), 
Gabriela Mikulska (kat. B, ko-
biety), Grzegorz Suchecki (kat. 
B, mężczyźni), Jarosław Ra-
kowski i Paweł Gronowski (kat. 
CM, mężczyźni), Karolina Li-
gęska i Anna Cypcer (kat. CK, 
kobiety), Karolina Żmij i Jacek 

Żmij (kat. C, mix), Miłosz Ku-
bica i Jowita Kubica (kat. R, 
rodziny). Wszyscy uczestnicy 
zmagań biegowych otrzymali 
poczęstunek i napoje, najlep-
szym wręczono nagrody, po-
dobnie dzieciom, dla których 
przygotowano ponadto dyplom 
i medal.

– Wiele osób traktuje tę 
formę rekreacji przede wszyst-

kim jako zabawę, nie zwraca-
jąc uwagi na osiągnięty czas. 
Liczy się twórcza i rozwija-
jąca zabawa, koncentracja, 
odnajdywanie się w terenie 
i znajdywanie punktów kon-
trolnych – mówi Konrad Ha-
merlak, dyrektor Centrum 
Sportowo-Widowiskowego 
w Kozach, organizatora przed-
sięwzięcia. (RaF)

2. edycja

Zimowego Grand Prix Szczyrku odbyła się w marcu w 
największych ośrodkach narciarskich w mieście. Kolej-
ne odsłony rywalizacji narciarskiej i snowboardowej w 
slalomie gigancie zawitały do ośrodków Beskid Sport 
Arena, Szczyrk Mountain Resort i Centralnego Ośrodka 
Sportu – Ośrodka Przygotowań Olimpijskich.
Zawody i w tym roku cieszyły się sporym zaintereso-
waniem. Podczas finału cyklu na stoku Skrzycznego 
wystartowało blisko 150 uczestników. W klasyfikacji ge-
neralnej uwzględniono jednak przeszło 60 miłośników 
zimowej aktywności w różnych kategoriach wiekowych, 
warunkiem był bowiem udział we wszystkich zawodach 
tegorocznego Zimowego Grand Prix. Dla najlepszych 
zawodników przygotowano atrakcyjne nagrody rze-
czowe, doceniając ich zaangażowanie oraz sportowe 
umiejętności. (M)

sport W LiCZBACH
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Finałowe zawody Grand Prix Szczyrku 2018 przeprowadzono  
w sobotę 17 marca w ośrodku narciarskim na Skrzycznem.
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Uczestnicy biegu „zorientowane Kozy” przemierzali różne dystanse, zaliczając odnajdywane po drodze punkty 
kontrolne.
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noWy projekt AkAdemii prZysZłośCi
Blisko setka kursów i szkoleń dla studentów, nowe specjalności, poszukiwane przez pracodawców, do tego wyposażenie uczelni w nowoczesną infrastrukturę 

dydaktyczną i badawczą – to tylko niektóre elementy projektu „Akademia Przyszłości”, który rozpoczyna Akademia Techniczno-Humanistyczna.

Na projekt „Akademia 
Przyszłości – Kompleksowy 
Program Rozwoju Akademii 
Techniczno-Humanistycznej 
w Bielsku-Białej” uczelnia 
pozyskała 12 mln zł z Na-
rodowego Centrum Badań 
i Rozwoju. Jak wyjaśnia rek-
tor ATH prof. Jarosław Janic-
ki, dofinansowanie uzyskano 
w konkursie, wyprzedzając 
pomysły innych polskich 
uczelni na ich rozwój.

Głównym celem projektu 
będzie zwiększenie efektywno-
ści kształcenia w ATH oraz po-
prawa jakości zarządzania. Jego 
realizacja ma przyczynić się do 
wprowadzenia nowych kierun-
ków i modyfikacji realizowa-
nych programów kształcenia, 
aby dostosować je do zapotrze-
bowania rynku pracy. Także do 
zdobycia dodatkowych kompe-
tencji, umożliwiających lepsze 
praktyczne przygotowanie za-
wodowe studentów.

Projekt będzie realizowa-
ny już od najbliższego miesią-
ca, potrwa cztery lata. Jedną 
z jego części będzie wdro-

żenie Zintegrowanego Sys-
temu Zarządzania Uczelnią 
w obszarze dydaktyki i ad-
ministracji oraz w bibliotece. 
– Większość dotyczy uspraw-
nienia działalności wewnątrz 
jednostek Akademii. Ale z kil-
ku nowości w tym obszarze na 

pewno ucieszą się także stu-
denci – mówi rektor.

Na pewno dużym udogod-
nieniem będzie np. możliwość 
korzystania z uczelnianej bi-
blioteki, także poza godzina-
mi jej pracy, np. wieczorami. 
Posłuży do tego specjalny 

kiosk, w którym będzie moż-
na odebrać pozycje, zamówio-
ne wcześniej przez Internet. 
Projekt pozwoli też szeroko 
dokształcić się kadrze dydak-
tycznej i naukowej.

Ale tym, co najbardziej 
przysłuży się rozwojowi ka-
riery studentów po skończeniu 
studiów, będzie wzbogacenie 
programu o dodatkowe zaję-
cia. Jak wyjaśnia prorektor ds. 
nauki i finansów prof. Iwona 
Adamiec-Wójcik, przygotowu-
jąc projekt pracownicy uczelni 
pytali współpracujących z ATH 
przedsiębiorców o oczekiwania 
względem absolwentów. Do-
tyczyło to m.in. kwalifikacji – 
i to nie tylko zawodowych, ale 
także społecznych i związanych 
z rozwojem osobistym.

Na tej podstawie stwo-
rzono listę blisko stu różne-
go rodzaju specjalistycznych 
szkoleń, kursów, czy zajęć 
tak, aby studenci każdego 
kierunku uczelni mogli pod-
wyższać swoje umiejętności 
i kwalifikacje praktyczne, 
oczekiwane na rynku pra-
cy w ich przyszłym zawo-
dzie. W wielu wypadkach 
to drogie kursy, kończą-
ce się płatnym egzaminem, 
czy uzyskaniem certyfika-
tów, które w tym wypadku 
sfinansuje uczelnia. Można 
tu wymienić certyfikowane 
kursy z zakresu obsługi i pro-
gramowania specjalistycz-
nego układu sterowania, 
szkolenia i egzaminy na Au-
dytora Wewnętrznego Sys-
temu Zarządzania Jakością, 
szkolenie Infrared Training 
Center (ITC), czy bezdotyko-
we systemy pomiarowe GOM, 
szkolenie dla uzyskania cer-

tyfikatu przewoźnika drogo-
wego, kurs dziennikarski, kurs 
dla kandydatów na mediatora 
sądowego, kurs z języka ka-
talońskiego i portugalskiego, 
czy kurs ALS – specjalistycz-
ne zabiegi resuscytacyjne oraz 
specjalistyczny wywiad i ba-
danie fizykalne.

Co równie istotne, w od-
powiedzi na potrzeby rynku 
zostaną wprowadzone nowe 
specjalności, a wiele istnie-
jących ulegnie modyfikacji. 
Już w najbliższym czasie zo-
stanie utworzona specjalność 
konstrukcje aluminiowe w bu-
downictwie na kierunku bu-
downictwo, unikatowa w skali 
kraju. Co ważne, specjalność 
będzie prowadzona wspólnie 
z firmą Aluprof, która jedno-
cześnie złożyła deklarację za-
trudnienia absolwentów. Na 
kierunku transport z kolei bę-
dzie można się kształcić już 
na poziomie studiów magi-
sterskich. W tym wypadku 
mocno zostanie postawiony 
akcent na inteligentne syste-
my transportowe.

Ale to nie koniec nowo-
ści. Zostanie zmodyfikowana 
specjalność eksploatacja i bez-
pieczeństwo w transporcie, co 
pociągnie za sobą wzbogace-
nie wyposażenia laboratorium, 
m.in. w bezzałogowe środki 
transportu. Prof. Jarosław Ja-
nicki podkreśla, że to kolejny 
przykład rozwijania Akade-
mii, bowiem studenci w ra-
mach kół naukowych tworzą 
drony i roboty już od jakiegoś 
czasu. Teraz przyszedł czas na 
wdrożenie bardziej zaawan-
sowanych technologii w tej 
dziedzinie. – W Polsce jest 
duże zapotrzebowanie firm 

na specjalistów w zakresie 
technologii bezzałogowych 
środków transportu. Nasze 
specjalizacje wpisują się więc 
w narodową strategię rozwo-
ju gospodarki – dodaje rek-
tor. (ŁU)
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jAniCki,
Rektor akademii techniczno 
-Humanistycznej:

Projekt, do którego realizacji 
teraz przystępujemy, obejmie 
całą uczelnię. Co istotne, do-
finansowanie umożliwi nam 
znaczne rozwinięcie kształce-
nia na wszystkich kierunkach 
akademii, podniesie kompe-
tencje studentów pod kątem 
ich przyszłego zatrudnienia, 
zgodnie z oczekiwaniami pra-
codawców.
Chcę podkreślić, że będzie to 
rozwinięcie tych działań, które 
poszczególne wydziały i jed-
nostki naszej uczelni realizują 
od dawna, przede wszystkim 
dydaktycznej i badawczej 
współpracy z przedsiębior-
cami. Od wielu lat bowiem 
mamy silne związki z różne-
go rodzaju pracodawcami. to 
wynika z charakteru naszej 
uczelni, mocno osadzonej w 
życiu regionu, a jednocześnie 
wielokierunkowej. na po-
trzeby firm przygotowujemy 
opracowania, czy przeprowa-
dzamy badania, z drugiej stro-
ny korzystamy z możliwości, 
jakie stwarzają pracodawcy 
zatrudniając naszych studen-
tów i absolwentów, kształcąc 
ich od strony praktycznej.
wykorzystując te doświad-
czenia ze współpracy z przed-
siębiorcami przygotowaliśmy 
dobry projekt, dlatego uzyskał 
on dofinansowanie. Pozwoli 
nam to jeszcze lepiej przy-
gotowywać naszych studen-
tów do potrzeb rynku pracy, 
podnieść poziom kształcenia, 
uczyć przydatnych umiejęt-
ności, jakich oczekuje od ab-
solwentów wyższych uczelni 
nowoczesna gospodarka.


