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tradycje kulinarne regiOnu
Zaproszenie na Święto Powiatu Bielskiego
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Stulecie odzyskania Niepodległości

wilamOwskie Śmiergusty
Jedna z największych imprez folklorystycznych
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O futBOlu Ze ZdZisławem kręciną
Polska kadra przed mundialem
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dOcenieni HOnOrOwi dawcy krwi
Dar, którego nie da się zastąpić
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udana majówka
Piłkarze w wysokiej formie

ligOwa cZOłówka

Znakomita pogoda 4 i 5 maja przyciągnęła 
pod Amfiteatr w Jaworzu tłumy mieszkańców. 
Ale tegoroczna Majówka poświęcona była nie 
tylko na odpoczynek, ale i zadumę. Święto 
było bowiem jednym z elementów obchodów 
100-lecia odzyskania Niepodległości.
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Od lat derbowe mecze a-klasowe drużyn z Bestwinki 
i Kaniowa wzbudzają duże zainteresowanie kibiców. 
Podobnie jak piłkarze LKS Bestwina i te przywołane 
osiągają w tym sezonie świetne wyniki.
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Za Zasługi dla OsP

Janusz Pierzyna, prezes Gminnego Zarządu OSP w Jasienicy, jednocześnie 
wójt gminy Jasienica, otrzymał medal honorowy im. Bolesława Chomicza. 
Odznaczenie nadawane jest przez Prezydium Zarządu Głównego Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych RP za zasługi dla rozwoju i umacniania 
Związku OSP RP oraz Ochotniczych Straży Pożarnych. Druha Pierzynę od-
znaczono w czwartek 17 maja podczas uroczystości z okazji Dnia Strażaka 
w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej. (R)
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Z ministrem O górnictwie
Minister energii Krzysztof Tchórzewski gościł w piątek 18 maja w Czechowicach-Dziedzicach. Spotkał 

się tu z zarządami spółek PG „Silesia” i Lotos, ale również załogami pracowników, o co zabiegał NSZZ 

„Solidarność” Region Podbeskidzie.

Wizyta w Czechowicach-
-Dziedzicach rozpoczęła się 
od spotkania z prezesem 
Przedsiębiorstwa Górnicze-
go „Silesia” Janem Marino-
vem, w którym prócz ministra 
energii Krzysztofa Tchórzew-
skiego uczestniczył również 
wiceminister Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej Stani-
sław Szwed. Tematy istotne 
z punktu widzenia polskiego 
górnictwa przybliżono pod-
czas briefingu prasowego. 
Prezes PG „Silesia” przed-
stawił funkcjonowanie spółki, 
podkreślając, że w ostatnich 
latach systematycznie wzra-
sta zatrudnienie w kopalni, 
utrzymując się obecnie na po-
ziomie ponad 1,7 tys. osób. 
Jednocześnie przeprowadzo-
ne inwestycje przekładają się 
wymiernie na samą produk-
cję, jak i jej efektywność. 
Przypomniał, że tylko w la-
tach 2011-2013, a więc krót-
ko po przejęciu kopalni przez 
czeski holding energetycz-
no-przemysłowy w grudniu 
2010 r., inwestycje w kopalni 
pochłonęły 700 mln zł. Wy-
dobycie w skali roku sięga 
dzięki temu 2 mln ton, węgiel 
trafia głównie na rynek pol-
ski, ale także eksportowany 
jest do Niemiec, Węgier, Buł-
garii, Czech, czy Słowacji.

Minister Krzysztof Tchó-
rzewski perspektywy dla 
górnictwa określił w przy-

wołanym kontekście jako 
optymistyczne. Jak przy-
znał, dostępne złoża mogą 
zagwarantować wydobycie 
węgla w Polsce nawet przez 
kilkadziesiąt najbliższych lat. 
Ważne jest – co stanowiło je-
den z głównych wątków spo-
tkania z załogą pracowników 
kopalni – aby dbać nieustan-
nie o poprawę bezpieczeń-
stwa górników, zwłaszcza 
w obliczu niedawnej kata-
strofy w kopalni „Zofiówka” 
w Jastrzębiu.

Minister nadmienił, że cze-
chowickie PG „Silesia” stano-
wi doskonały przykład partnera 

współpracującego z państwem 
w dążeniach, by zmiany zmie-
rzające do rozwoju górnictwa 
były w jak największym stop-
niu tymi społecznie oczeki-
wanymi. – Z punktu widzenia 
państwa ważne jest to, żeby 
były miejsca pracy i aby prze-
strzegano pewnych ustalonych 
zasad komunikacji społecznej 
– mówił minister Tchórzewski.

Goszcząc w Czechowi-
cach minister energii spotkał 
się ponadto z zarządami spół-
ek Lotos Terminale oraz Lotos 
Biopaliwa, a także z inicjatywy 
NSZZ „Solidarność” z pracow-
nikami tych zakładów. Zapew-

nił, że pomimo zapowiedzi 
fuzji Lotosu z PKN Orlen za-
chowana zostanie płynność 
w zatrudnieniu, a wszelkie 
planowane przekształcenia nie 
spowodują żadnych zagrożeń 
dla pracowników.

W trakcie wizyty w czecho-
wickich spółkach, w towarzy-
stwie wiceministra Stanisława 
Szweda oraz I wicewojewody 
śląskiego Jana Chrząszcza, mi-
nister Tchórzewski złożył wią-
zanki kwiatów upamiętniające 
górników, którzy zginęli peł-
niąc obowiązki zawodowe oraz 
byłych pracowników zakładów 
„Lotos”. (MA)

kOngres PO inauguracji

W poniedziałek 7 maja 
odbyło się pierwsze z wy-
darzeń VIII Regionalnego 
Kongresu Kobiet Podbe-
skidzia, któremu patronuje 
posłanka Platformy Obywa-
telskiej Mirosława Nykiel.

W Gminie Wyznanio-
wej Żydowskiej historyk 
i dziennikarz Jacek Ka-
chel zaprezentował wy-
kład „Koncer ty  Selmy 
Kurz”, poświęcony rodo-
witej bielszczance Selmie 
Kurz, jednej z najsłynniej-
szych europejskich śpiewa-
czek operowych przełomu 

XIX i XX w. Ta postać 
przywołana została rów-
nież 10 maja w Książnicy 
Beskidzkiej podczas pro-
mocji książki „Selma Kurz 
– słowik z Bielska i Białej”. 
Dzień później na Cmenta-
rzu Żydowskim upamiętnio-
no miejsce spoczynku ojca 
Selmy, Wilhelma Kurza. 
Następnie w sali ceremonii 
ze znakomitym koncertem 
operowym wystąpiła Na-
talia Kawałek-Plewniak, 
polska mezzosopranistka, 
której towarzyszyło trio The 
ThreeX. (R)
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POwiatOwe sPOtkania sagi
To już XIX edycja Powia-
towych Spotkań Amator-
skich Grup Artystycznych 
„SAGA”.

W tym roku spotkania 
przeprowadzono jeszcze pod 
koniec kwietnia. Jak zwykle 
zorganizowały je Biuro ds. 
Promocji Powiatu, Kultury, 
Sportu i Turystyki Starostwa 
Powiatowego w Bielsku-Bia-
łej we współpracy z Domem 
Kultury w Kozach, gdzie od-
były się konkursowe zmaga-
nia. Patronat nad spotkaniami 
objął Starosta Bielski Andrzej 
Płonka. Łącznie zaprezentowa-
ło się ponad 635 uczestników 
z 38 zespołów teatralnych, ta-
necznych oraz muzycznych.

W kategorii zespołów te-
atralnych 1. miejsce zajął Ze-
spół Teatralny „Dionizos” ze 
Szkoły Podstawowej w Kalnej 

(instruktorzy: Renata Jakubiec 
i Elżbieta Tajstra), w kategorii 
zespołów tanecznych Zespół 
Regionalny „Zabrzeg” z MDK 
w Czechowicach-Dziedzicach 
(instruktor: Dorota Siedlecka-
-Dominiak), zespoły tanecz-
ne „Błyskawica” oraz „Szase”, 
oba z Powiatowego Ogniska 

Pracy Pozaszkolnej „ART.” 
w Czechowicach-Dziedzi-
cach (instruktor: Małgorzata 
Borth-Mirocha), w kategorii 
inne formy taneczne wygra-
ły mażoretki „Mini-Gracja” 
z MGOK w Wilamowicach 
(instruktor: Teresa Nycz). 
W kategorii zespoły wokal-

ne, grupa młodsza 1. miej-
sce otrzymał zespół wokalny 
„Włóczykije” – grupa młodsza 
z Fundacji Wspierania Talen-
tów Dzieci, Młodzieży i Do-
rosłych w Kozach (instruktor: 
Aleksandra Stępień), w grupa 
starsza zespół wokalny „Fairy 
Tale” z GOK w Jasienicy (in-
struktor: Piotr Morawski), zaś 
w kategorii zespoły instrumen-
talne i instrumentalno-wokalne 
wygrały zespół „Sinfonietta” 
ze Szkoły Podstawowej nr 1 
w Jaworzu (instruktor: Teresa 
Adamus) oraz Orkiestra „Con 
Fuoco Band” z Powiatowego 
Ogniska Pracy Pozaszkolnej 
„ART.” w Czechowicach-
-Dziedzicach (instruktor: Ur-
szula Szkucik-Jagiełka).

Uroczyste podsumowanie 
spotkań odbędzie się 29 maja 
w Starostwie Powiatowym 
w Bielsku-Białej. (R)
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Minister Krzysztof Tchórzewski mówił dziennikarzom o dobrej kondycji polskiego górnictwa.
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7 sierpnia
rozegrany zostanie w naszym regionie IV etap 75. Tour de Po-
logne, z lotną premią wyznaczona na rynku w Wilamowicach. 
Już w tamtym roku wilamowianie zgotowali kolarzom wielką 
fetę, przygotowali też materiał, promujący miejscowość i gminę, 
a kolarz Przemysław Niemiec, pochodzący z Pisarzowic w tej 
gminie, przywitał się z najbliższymi wśród owacji mieszkańców. 
Te zabiegi zostały dostrzeżone przez organizatorów wyścigu, w 
tym roku, jeszcze przed wejściem na żywo, zostanie nagrany 
materiał z wyścigu, który następnie telewizja wyemituje w czasie 
przerwy w bezpośredniej transmisji. Wśród tegorocznych atrak-
cji zaplanowano mini-tour, w którym na metę lotnej premii na 
długo przed peletonem wjadą ścigający się na rowerach mali 
mieszkańcy gminy Wilamowice. (Ł)

w kalendarZu

Przegląd pozwala zapoznać się z umiejętnościami najmłodszych miesz-
kańców regionu.
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niedZielne uwiąZanie francZyZą
Poseł Prawa i Sprawiedliwo-
ści Stanisław Pięta zabiega 
o zmiany w Ustawie o ogra-
niczeniu handlu w niedzielę 
i święta. W ten sposób chce 
zlikwidować furtkę prawną, 
pozwalającą zmuszać właści-
cieli sklepów Żabki do pracy 
w niedzielę.

Jak wyjaśnia Stanisław 
Pięta, zwróciło się do niego 
kilku franczyzobiorców sieci 
Żabka z Bielska i okolic. For-
malnie prowadzą oni własną 
działalność gospodarczą, do 
nich należy sklep, ale zgod-
nie z umową z siecią to od 
niej otrzymują znaną markę 
z charakterystycznym logo, 
nabywają wyposażenie, kupu-
ją towar i muszą wykazać się 
obrotem na określonym po-
ziomie. – Właściciele sklepów 
zgłosili się do mnie ze skargą 
na sieć, że zmusza ich do pra-
cy także w niedziele i święta. 
Żabka wykorzystuje przy tym 
lukę w przepisach – mówi po-
seł PiS.

Chodzi o zapis zezwala-
jący na prowadzenie han-
dlu w niedzielę i święta tym 

przedsiębiorcom, którzy oso-
biście sprzedają w sklepie. 
Zdaniem Stanisława Pięty jest 
to w samej istocie sprzecz-
ne z duchem wprowadzonej 
w styczniu tego roku Ustawy 
o ograniczeniu handlu w nie-
dziele, święta i niektóre inne 
dni. Przepisy miały bowiem 
chronić przede wszystkim 
pracowników handlu, aby – 
podobnie, jak inni zatrudnieni 
– mogli korzystać z dnia wol-
nego, nie będąc przymuszanym 
do pracy przez pracodawcę. 
Ustawa jednoznacznie zaka-
zuje takiej pracy.

W przypadku jednak fran-
czyzobiorców przepisy nie są 
już tak jednoznaczne. Właści-
ciel sklepu sam bowiem może 
zadecydować, czy chce pra-
cować w niedziele i święta, 
czy raczej spędzić ten dzień 
na odpoczynku z rodziną. – 
Wiele takich sklepów do tej 
pory było otwartych w nie-
dzielę tylko dlatego, że czu-
ły się zmuszone konkurować 
z dużymi sieciami. Nam jako 
ustawodawcom zależało wła-
śnie na tym, aby także wła-
ściciele sklepików, podobnie 
jak pracownicy sklepów, nie 

byli zmuszani do pracy, aby 
mieli okazję poświęcić czas 
rodzinie – tłumaczy Stani-
sław Pięta.

Poseł dodaje, że w obywa-
telskim projekcie ustawy był 
zapis obejmujący zakazem 
pracę także właścicieli skle-
pów franczyzowych, jednak 
uznano, że skoro są właścicie-
lami, to sami mogą zadecydo-
wać, czy chcą pracować, czy 
nie. – To jednak nie okazało 
się prawdą. Ci właściciele skle-
pów Żabki, którzy się do mnie 
zgłosili, wskazują, że przedsta-
wiciele sieci wywierają na nich 
naciski, aby otwierali swoje 
punkty handlowe w niedzie-
le i święta. Sieć nie może im 
tego nakazać, ale odbywa się 
to m.in. poprzez sugestie, że 
muszą pracować, bo w innym 
przypadku nie będą w stanie 
wykonać miesięcznego planu 
obrotów – wyjaśnia poseł.

Jego zdaniem oznacza to 
wprost, że franczyzobiorcy 
nie mogą do końca samodziel-
nie decydować o prowadzo-
nej przez siebie działalności. 
– Chcę wyraźnie podkreślić, 
że chodzi o te przypadki wła-

ścicieli sklepów prowadzą-
cych samodzielną działalność 
gospodarczą, którzy nie chcą 
pracować w niedzielę, a jed-
nak z różnych przyczyn mu-
szą swoje sklepy w takie dni 
otwierać – mówi poseł Stani-
sław Pięta. Dlatego złożył za-
pytanie do Elżbiety Rafalskiej, 

Minister Rodziny, Pracy i Poli-
tyki Społecznej o podjęcie ini-
cjatywy ustawodawczej, która 
znowelizowałaby ustawę tak, 
aby objęła ona zakazem pro-
wadzenia handlu w niedzie-
le i święta również placówki 
działające na podstawie umów 
franczyzowych. (R)

13. edycja 

Turnieju Piłki Siatkowej o Puchar NSZZ Solidarność przeprowa-
dzona została w Ligocie. W hali sportowej w tutejszej Szkole Pod-
stawowej o wygraną walczyły w tegorocznej edycji trzy drużyny 
pracowników Walcowni Metali „Dziedzice”. Podobnie, jak w latach 
ubiegłych, bezkonkurencyjni okazali się nauczyciele, którzy w 
turnieju pokonali m.in. zespół złożony z emerytowanych pra-
cowników Walcowni. Zwycięzcom oraz wszystkim pozostałym 
uczestnikom zawodów pogratulowali członek zarządu powiatu 
bielskiego Stanisław Pięta oraz radny powiatowy Bolesław Jon-
kisz. (R)

regiOn w licZBacH

stanisław Pięta,
poseł PiS:

Sprawa nakłaniania właścicieli 
sklepów sieci Żabka do pracy w 
niedziele to niejedyny zarzut, 
jaki franczyzobiorcy kierują pod 
adresem sieci. Złożyłem zapy-
tanie poselskie w sprawie m.in. 
płacenia kartami płatniczymi i 
kredytowymi w sklepach Żabki, z 
których wpłaty są kierowane bez-
pośrednio na rachunek sieci, tak-

że praktyk wystawiania przez sieć 
trudno czytelnych faktur korygu-
jących oraz obciążania fakturami 
za towar pozostały w sklepie już 
w przypadku rozwiązania umowy 
franczyzowej.
Nawet jeżeli te praktyki są zgodne 
z przepisami prawa podatkowego 
– a taką ogólną odpowiedź otrzy-
małem od Minister Finansów Tere-
sy Czerwińskiej – to i tak sposób 
traktowania franczyzobiorców 
ma znamiona wykorzystywania 
swojej silnej pozycji. Dlatego za-
mierzam zainteresować sprawą 
Urząd Ochrony Konkurencji i Kon-
sumentów. Sieć Żabka zachęca do 
zawierania umów franczyzowych, 
podkreśla korzyści z prowadzenia 
własnej działalności gospodarczej, 
co jak najbardziej zasługuje na po-
parcie. Nie może jednak być tak, 
że za tą przyjazną fasadą wyko-
rzystuje się ludzi, którzy ciężką 
pracą zarabiają na utrzymanie 
swoich rodzin.

wydarzenia

Z Prac POselskicH

ceramika ma wZięcie

Uruchomione niedawno 
w Gminnym Ośrodku Kul-
tury w Bestwinie warsztaty 
ceramiczne osiągnęły spo-
ry sukces frekwencyjny. 
Postawiony tu nowocze-
sny, kręgowy piec pozwolił 
uczestnikom na wykonywa-
nie trwałych i profesjonalnie 

wyglądających ozdób – nie-
które z nich do złudzenia 
przypominają srebro. Młod-
si i starsi, często rodzinnie, 
bawią się wyśmienicie two-
rząc wypalane ze specjalnej 
gliny cuda z motywem prze-
wodnim karpia królewskiego.

SłAwOMiR LewCZAK

drOgOwy kOrytarZ życia
Konferencja „Włącz myśle-
nie”, szeroko podejmująca 
temat bezpieczeństwa w ru-
chu drogowym, zaplanowa-
na została na poniedziałek 
28 maja. Honorowy patro-
nat objął nad nią wiceprze-
wodniczący Rady Miejskiej 
w Bielsku-Białej Przemy-
sław Drabek.

Wydarzenie organizowane 
jest w celu spopularyzowania 
korytarza ratunkowego jako 
działania umożliwiającego 
sprawne dotarcie uprzywilejo-
wanych pojazdów policji, straży 
pożarnej i pogotowia na miej-
sce zdarzenia. Podejmujące ten 
temat bielskie Stowarzyszenie 
Ecodrive chce, aby ideę kory-
tarza ratunkowego uwzględnić 
w procesie edukacji szkol-
nej jako podstawowy element 
udzielania pierwszej pomocy 
uczestnikom ruchu drogowego.

Zdaniem wiceprzewodni-
czącego Rady Miejskiej Prze-
mysława Drabka to kwestia, 
na którą systemowo warto 
zwrócić szczególną uwagę. – 
W chwili wypadku liczy się 
każda sekunda, dlatego tak 
ważne jest uzmysłowienie 
konieczności właściwego za-
chowania na drodze. Nasza 
świadomość może uratować 

czyjeś życie. Zachęcam więc 
wszystkich do udostępniania 
wiedzy w tym zakresie – mówi 
patronujący wydarzeniu Prze-
mysław Drabek.

Konferencja „Włącz my-
ślenie” rozpocznie się w po-
niedziałek 28 maja o godzinie 

14 w hotelu Qubus w Bielsku-
-Białej. Po przywitaniu gości 
przeprowadzone będą panele 
z tematami wpisującymi się 
w nadrzędne założenia spotka-
nia. Kolejno wystąpią Wojciech 
Sukta z OSP Czerna i Ujazd 
Górny z koncepcją „Kory-

tarz życia – włącz myślenie” 
(godz. 14.10), zastępca dyrek-
tora Miejskiego Zarządu Dróg 
i Mostów w Jaworznie Tomasz 
Tosza, który opowie o Jaworz-
nie jako najbezpieczniejszym 
mieście w Polsce (godz. 14.30).

Przedstawiciele Komendy 
Miejskiej Policji w Bielsku-
-Białej Krzysztof Stankiewicz 
i Ilona Michalczyk oraz radny 
i ambasador Fundacji Zapobie-
ganie Wypadkom Drogowym 
Bronisław Szafarczyk będą mó-
wić o bezpieczeństwie ruchu 
drogowego w Bielsku-Białej 
(godz. 14.50), następnie repre-
zentanci MZD w Bielsku-Białej 
Szymon Oleksiuk i Polskiego 
Związku Przemysłu Motoryza-
cyjnego Michał Wekiera o inte-
ligentnych systemach transportu 
(godz. 15.15), z kolei Daniel 
Larsson z Ambasady Szwecji 
w Warszawie przybliży temat 
„Wizja zero” (godz. 15.35). Na 
zakończenie zaplanowana zo-
stała dyskusja.

Prócz wiceprzewodniczą-
cego Przemysława Drabka 
patronat nad imprezą objęły: 
Krajowa Rada Bezpieczeństwa 
Ruchu Drogowego, Ambasada 
Szwecji w Warszawie, Śląski 
Kurator Oświaty w Katowi-
cach oraz Fundacja Zapobiega-
nie Wypadkom Drogowym. (R)
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wprowadzenie wolnych niedziel miało umożliwić wszystkim pracownikom 
handlu spędzanie wolnego czasu ze swymi rodzinami.
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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

dialOg tO najlePsZa drOga
Z przewodniczącym Zarządu Regionu Podbeskidzie NSZZ  „Solidarność” 

Markiem Boguszem rozmawiamy o kończącej się kadencji.

Redakcja: Przed czterema 
laty obejmował pan funk-
cję przewodniczącego po 
22 latach kierowania pod-
beskidzką „Solidarnością” 
przez Marcina Tyrnę. Miał 
pan więc wysoko postawio-
ną poprzeczkę. Początki 
były trudne?
MAReK BOGUSZ: Na pewno to 
było wyzwanie. Każdy ma 
przecież inne podejście, a też 
mój poprzednik obejmował 
funkcję w zupełnie innych 
czasach, innych pod każdym 
względem. Przypomnę, że 
wtedy gospodarka w kraju 
była zupełnie inna, niż teraz, 
inne regulacje prawne, inna 
sytuacja pracowników, a więc 
całkiem odmienne były wa-
runki, w jakich przyszło „So-
lidarności” walczyć o prawa 
pracownicze.

Także sam Zarząd Re-
gionu był inaczej zorgani-
zowany, trzeba było więc 
go dostosować do nowych 
potrzeb. Np. oprzeć go bar-
dziej na rozwiązaniach elek-
tronicznych i cyfrowych, 
odchodząc od dotychcza-
sowych form dokumentacji 
papierowej. Ta nasza mała 
„cyfryzacja” pracy ma też 
pomóc dotrzeć do młodych 
ludzi, dla których elektro-
niczna komunikacja jest 
czymś zwykłym, a pokole-
nie wcześniej tego po prostu 
nie było. Stąd pojawiła się 
nasza nowa strona interneto-
wa, szukamy też innych me-
dialnych dróg, aby dotrzeć 
do młodych.

Takie działania już przy-
noszą pierwsze skutki. Mo-
żemy pochwalić się tendencją 
wzrostową liczby związkow-
ców w zakładach pracy, co 
wcale nie jest regułą w in-
nych regionach. Cieszy, że 
wśród nowych członków „So-
lidarności” jest coraz więcej 
młodych ludzi. Dorasta kolej-
ne pokolenie pracowników, 
które widzi, jakie korzyści 
daje im zrzeszanie się i two-
rzenie silnej reprezentacji 
wobec pracodawcy.

Widzimy wyraźnie, że 
następuje wymiana pokole-
niowa, przychodzi dużo mło-
dych osób, dopingują nas do 

zmian. Na wiele spraw pa-
trzą inaczej, dostrzegają zja-
wiska, których starszym jest 
trudniej zrozumieć. Ale cie-
szy, że cały czas ta idea soli-
darności, to wezwanie „jedni 
drugich brzemiona noście”, 
jest przez nas skutecznie re-
alizowane.

Najlepiej widać to w tych 
firmach, w których jeszcze 
niedawno nie było „Solidar-
ności”. To właśnie związ-
kowcy podejmują się tam 
rozwiązywania trudnych 
spraw pracowniczych w za-
kładzie. W takich miejscach 
płace wzrastają, pojawiają 
się dodatki stażowe. Związ-
kowcy zwracają też uwagę 
na prawo wyłonienia spośród 
pracowników społecznych in-
spektorów pracy, którzy czu-
wają nad bezpieczeństwem, 
biorą udział w naradach 
z pracodawcą.

Tak więc rośnie liczba 
naszych członków, pojawia-
ją się też nowe komisje za-
kładowe, zarówno w dużych, 
jak i całkiem małych firmach 
i instytucjach. W ostatnich la-
tach w naszym regionie przy-
było około 600 związkowców 
i teraz podbeskidzka „So-
lidarność”  liczy ponad 17 
tysięcy osób, mamy też 150 
komisji zakładowych. Pod 
względem liczebności spo-
śród trzydziestu trzech regio-
nów „Solidarności” w kraju 

jesteśmy na dobrym, jedena-
stym miejscu.

Czy teraz związkowi jest 
trudniej działać niż wtedy 
na początku transformacji?

Chyba nie, przynajmniej, 
jeżeli chodzi o ten rząd. 
Jeszcze niedawno, aby do 
rządzących dotarły nasze po-
stulaty, musieliśmy urządzać 
demonstracje na ulicach. Te-
raz odbywa się to przy stole 
negocjacyjnym. Tak właśnie 
powinien wyglądać dialog 
społeczny. Mamy też kon-
kretne odpowiedzi na na-
sze najważniejsze postulaty: 
przywrócenie wieku emery-
talnego, likwidację umów 
śmieciowych, podniesienie 
stawki godzinowej. O wszyst-
kie te sprawy bez skutku do-
pominaliśmy się od lat.

Jednak to nie jest tak, 
że wszystko udało się zała-
twić, że ten rząd spełnił na-
sze wszystkie oczekiwania. 
Przypomnę o ciągle niezre-
alizowanym postulacie do-
tyczącym powiązania wieku 
emerytalnego ze stażem pra-
cy, dalej się dopominamy, 
aby uregulować sprawy pracy 
w warunkach szczególnych 
i o szczególnym charakterze.

Na pewno wielkim naszym 
sukcesem jest ograniczenie 
handlu w niedzielę. Ale tym 
bardziej staje się widoczny 
problem tych zatrudnionych 

pracowników, zwłaszcza 
w przemyśle, którzy w dal-
szym ciągu są przymuszani 
do pracy w niedzielę przez 
pracodawców, wykorzystu-
jących różne luki prawne. To 
sprawa, nad którą „Solidar-
ność” musi się więc pochylić 
i powalczyć o jej korzystne 
rozwiązanie. Nie odpuścimy 
też sprawy docelowej cał-
kowitej likwidacji handlu 
w niedziele – wszystkie, a nie 
tylko wybrane.

Co obecnie stanowi naj-
większą przeszkodę w dzia-
łalności związkowej?

„Solidarność” działa w zu-
pełnie innych warunkach, niż 
na początku lat 90. Wtedy 
były właściwie tylko zakła-
dy państwowe, dziś w pry-
watnych firmach pracownicy 
często muszą na nowo wal-
czyć o prawo do zrzeszenia 
się w związku zawodowym. 
To się udaje, ale pojawia 
się mnóstwo przeszkód i w 
tej rzeczywistości musimy 
się odnaleźć.

Te nowe wyzwania po-
wodują, że sam związek się 
zmienia. Nowa sytuacja wy-
musza na nas, związkow-
cach, szersze spojrzenie. Te 
trudności, na jakie natra-
fiamy, powodują, że z roku 
na rok przeprowadzamy co-
raz więcej szkoleń, uczymy 
negocjacji, opracowujemy 
materiały, przygotowuje-
my ludzi do rozmów z pra-
codawcami. Dotyczy to nie 
tylko spraw związkowych, 
ale w ogóle pracowniczych, 
takich jak bezpieczeństwo, 
warunki pracy, możliwości 
powołania w każdym zakła-
dzie społecznego inspektora 
pracy itd.

Niestety, ze strony pra-
codawców nierzadko spo-
tykamy się z utrudnieniami 
w działalności związkowej. 
Prywatni właściciele często 
nas kojarzą z paleniem opon 
podczas demonstracji, z za-
dymami i roszczeniami pod 
ich adresem. To fałszywy, 

krzywdzący stereotyp. Sta-
ramy się pokazywać nasz 
prawdziwy wizerunek, pre-
zentować swoje profesjo-
nalne przygotowanie do 
negocjacji, aby – dla wspól-
nego dobra – pracodawcy 
dostrzegli w nas nie wroga, 
ale partnera, który umożliwi 
uniknięcie niekorzystnych dla 
zakładu zjawisk. Oczywiście, 
zawsze pracownikom pozo-
staje strajk, ale to ostateczna 
droga, lepiej poszukać wspól-
nego rozwiązania.

Trzeba też dodać, że zda-
rzają się także firmy pań-
stwowe, w których działania 
kierownictwa budzą niepo-
kój pracowników. Najbliższy 
przykład: brak dialogu w Pol-
skiej Grupie Energetycznej – 
wspólne oświadczenie w tej 
sprawie przyjęły wszystkie 
organizacje związkowe w za-
kładzie. Przestrzegamy, że 
dość szybko może tam dojść 
do protestów z naszej strony, 
ale nie z naszej winy.

Jakie propozycje przedsta-
wi pan zjazdowi na następ-
ną kadencję?

Przede wszystkim skon-
centrowanie się na umoc-
nieniu i rozwoju związku. 
Z jednej strony chcemy do-
cierać do nowych zakładów 
pracy, spółek i instytucji, do 
coraz szerszych grup pracow-
niczych. Musimy pokazywać 
im korzyści płynące z przy-
należności do „Solidarności”, 
przekonywać, że prawdziwe 
jest nasze hasło „Zorgani-
zowani mają lepiej”. Także 
inne hasło, o którego praw-
dziwość walczymy w każdym 
zakładzie: „Jest związek, są 
podwyżki”. To niełatwe, ale 
przecież właśnie walka o po-
prawę warunków pracy i o 
godne płace jest naszym pod-
stawowym zadaniem.

Jednak poza pozyski-
waniem nowych członków 
i tworzeniem kolejnych ko-
misji zakładowych, zależy mi 
na jak najlepszych kontaktach 
z istniejącymi organizacjami. 

Już teraz w Zarządzie Regio-
nu wychodzimy z założenia, 
że organizacje zakładowe 
muszą czuć stałe, konkret-
ne wsparcie z naszej strony. 
Dlatego w naszych oddzia-
łach pracują ludzie z danego 
terenu, którzy znają specyfikę 
rejonu, miejscowe warunki.

Z tych samych powodów 
tworzymy całą strukturę po-
mocy dla komisji i związ-
kowców. Mamy organizacje 
zakładowe, które przekracza-
ją nawet 500 członków. To 
cieszy, bo stanowi o sile „So-
lidarności”, ale również zo-
bowiązuje do odpowiedniego 
przygotowania związkowych 
liderów, zorganizowania re-
prezentacji dla członków. 
Mam tu na myśli ciągłe roz-
szerzanie zakresu szkoleń, 
aby można było w sposób 
profesjonalny przyjść do za-
kładu i reprezentować ludzi 
w rozmowach z pracodaw-
cą. To oczywiście także po-
moc prawna. Tutaj wsparcie 
dla członków „Solidarności” 
ze strony Zarządu Regionu 
nie ogranicza się jedynie do 
spraw związkowych. Nasz 
dział prawny udziela im po-
mocy także w ich zwykłych, 
codziennych, życiowych 
sprawach. Jeszcze niedawno 
ten dział udzielał około 500 
porad rocznie, teraz mamy 
ich 2,5 tysiąca i pewnie na 
tym się nie skończy.

Dodam, że „Solidarność” 
to przecież nie tylko dzia-
łalność związkowa w zakła-
dach pracy. Mamy własne, 
atrakcyjne programy bonu-
sowe, organizujemy zajęcia 
rekreacyjne, turnieje sporto-
we, uczestniczymy w piel-
grzymkach i uroczystościach 
religijnych. Tradycyjnie or-
ganizujemy też pełne atrakcji 
związkowe festyny rodzin-
ne. Najbliższy odbędzie się 
już w tę sobotę – wszystkich 
serdecznie zapraszam. Na-
prawdę warto być w „Soli-
darności”!

Rozmawiał: 
MiROSłAw łUKASZUK
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majówka w Pełni udana
Tradycyjna Majówka w gminie Jaworze przyciągnęła wielu mieszkańców, którzy w przygotowanym programie w dniach 3-5 maja znaleźli coś specjalnie  

dla siebie – od uroczystości o charakterze patriotycznym, przez liczne koncerty i występy, aż po doroczny rajd rowerowy dla całych rodzin.
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Koncert patriotyczny „Młodzi artyści w hołdzie Bohaterom Niepodległej Polski” pod tężnią zdrojową zainaugu-
rował gminne świętowanie.

Dzieci i młodzież z jaworzańskich szkół i przedszkoli przygotowały ciekawy program patriotyczny. Tegoroczny Rodzinny Rajd Rowerowy zgromadził rekordową liczbę 207 uczestników.

wójt Jaworza Radosław Ostałkiewicz nagrodził m.in. 
najmłodszych uczestników Rajdu.

Znakomita pogoda 4 i 5 maja przyciągnęła pod Amfiteatr 
tłumy jaworzan.

widzom zaprezentowała się Orkiestra Dęta „Glorieta” 
z Jaworza.

Gwiazdą tegorocznej Majówki był porywający do tańca 
i wspólnego śpiewania Papa D.
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ŚwiętO POwiatu BielskiegO
Od piątku 15 do niedzieli 17 czerwca w Porąbce potrwa Święto Powiatu 

Bielskiego.
Piątkowe świętowanie 

rozpocznie się na stadionie 
LKS Zapora od Powiato-
wego Turnieju Piłki Nożnej 
Żaków o Puchar Starosty 
Bielskiego Andrzeja Płonki. 
W tym roku Święto Powiatu 
Bielskiego będzie połączo-
ne z Dniami Gminy Porąbka, 

toteż sobota będzie skoncen-
trowana na prezentacji tej 
gminy. Po zumbie o godz. 
15 będzie można obejrzeć 
dokonania artystyczne i kuli-
narne mieszkańców Czańca. 
O godz. 18. wystąpi grupa 
baletowa z MCAT Czaniec, 
Break Dance Showgrupa B-

-Kids, a następnie zespół 
Fundacji Braci Golec. Od 
godz. 19. trwać będzie za-
bawa taneczna.

W niedzielę m.in. przewi-
dziano pokazy i degustacje 
podczas słynnego Przeglądu 
Kulinarnego Powiatu Biel-
skiego „Kulinarne Dziedzic-
two” (od godz. 15). Przegląd 
organizowany jest już po raz 
dwudziesty. Biorą w nim 
udział przede wszystkim pa-
nie z licznych Kół Gospodyń 
Wiejskich powiatu bielskiego, 
prezentując potrawy, przygo-
towane według tradycyjnych 
przepisów, często jednak 
twórczo rozwiniętych. Co 
roku cieszy się wielkim powo-
dzeniem uczestników Święta 
Powiatu Bielskiego.

O godz. 17 nastąpi oficjal-
ne otwarcie Święta Powiatu 
Bielskiego, następnie wystą-
pi orkiestra dęta z Porąbki, 
mażoretki „Gracja” ze Starej 
Wsi, zespół „Włóczykije”, 
Kapela Góralska „Zbójnicy”. 
O godz. 20.30 swój koncert 
rozpocznie gwiazda wieczoru, 
zespół „Zakopower”. Impre-
zę zakończy pokaz sztucznych 
ogni ok. godz. 22. (ł)

region

andrZej PłOnka,
starosta bielski:

Serdecznie zapraszam wszyst-
kich do Porąbki na Święto Po-
wiatu Bielskiego. To szczególna 
okazja, bo w tym roku obcho-
dzimy 100-lecie odzyskania 
Niepodległości, lecz także 
przypada okrągła 20. rocznica 
utworzenia powiatów. warto 

sobie zdać sprawę, że w naszej 
niepodległej ojczyźnie powiaty 
przez całe dziesięciolecia sta-
nowiły ważne centrum życia 
społecznego, lecz także kultu-
ralnego i gospodarczego.
Zwłaszcza teraz, gdy stały się 
w pełni samorządowe, staro-
stwa reprezentują wszystkie 
części terytorium powiatów, 
organizują szkolnictwo śred-
nie, wiele z zadań leczniczych, 
drogowych, transportu publicz-
nego. Święto będzie okazją do 
zabawy, przede wszystkim 
kulturalnego przeglądu tego, 
co mamy w naszym powiecie 
cennego. Lecz zachęcam też 
do refleksji nad tym, co wspól-
nie przez minione dwie dekady 
uczyniliśmy w naszych powia-
towych granicach, aby nam się 
żyło lepiej.

reklaMa
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110 lat OsP kaniów
Hucznie zorganizowali tegoroczne strażackie święto druhowie z jednostki w Kaniowie  

– obchodzili 110. rocznicę powstania swojej OSP i z tej okazji dostali nowy samochód.

W czasie uroczystości do-
konano poświęcenia auta, 
weszło ono do podziału bo-
jowego. To ciężki samochód 
ratowniczo-gaśniczy GCBA 
5/32 na podwoziu Scania P 
370, kosztował 950 tys. zł. 
Pieniądze pochodzą z fun-
duszu Krajowego Systemu 
Ratowniczo-Gaśniczego, 
budżetu Gminy Bestwina, 
a także od sponsorów i kwot 
zebranych przez samych stra-
żaków jednostki w Kaniowie. 
To pierwszy ciężki wóz bo-
jowy w gminie Bestwina. Jak 
wyjaśnia wójt Artur Beniow-
ski, będzie służył całej gmi-
nie i zapewne także sąsiednim 
miejscowościom. – Strażacy 
w Kaniowie znajdują się za-
wsze na pierwszej linii walki 

z powodziami, właśnie do ta-
kich sytuacji szczególnie się 
ten wóz nadaje – mówi wójt.

Auto zastąpiło bardzo leci-
wego już stara. Druhowie ze 
wzruszeniem mówią o swoim 

dotychczasowym wozie, któ-
ry wiózł ich do tysięcy akcji. 
Stał przed remizą obok swo-

jego potężnego następcy z na-
pisem „Też Cię kochamy”. 
– To zasłużony samochód, 
dlatego nie damy mu zrobić 
krzywdy. Centralne Muzeum 
Pożarnictwa w Mysłowicach 
już go zamówiło do ekspozy-
cji – dodaje wójt.

U r o c z y s t e  o b c h o d y 
110-lecia OSP w Kanio-
wie i przekazanie nowego 
wozu bojowego zgromadzi-
ło strażaków nie tyko z jed-
nostek gminy Bestwina, ale 
i zaprzyjaźnionych sąsiadów 
z Dankowic, Starej Wsi, Pi-
sarzowic i Wilamowic. Pro-

wadzeni przez Orkiestrę 
Dętą Gminy Bestwina z sie-
dzibą w Kaniowie druhowie 
przeszli defiladowym kro-
kiem do kaniowskiego ko-
ścioła, a po mszy św. pochód 
przemaszerował na kaniow-
skie tereny rekreacyjne. Tam 
właśnie nastąpiło poświęce-
nie wozu i przekazanie go do 
podziału bojowego. Kluczyki 
z rąk wójta Artura Beniow-
skiego odebrał naczelnik 
OSP Kaniów Wojciech Ja-
neczko. Uroczystość była też 
okazją do wręczenia strażac-
kich odznaczeń (SL, ReD)

gMina bestwina

artur BeniOwski,  
wójt gminy Bestwina:

Każda uroczystość strażacka w 
naszej gminie przeradza się w 
wielkie święto. wynika to z tego, 
że strażacy cieszą się wielkim sza-
cunkiem. Ale też zawsze można 
na nich liczyć, każda z naszych 
czterech jednostek OSP należy do 
Krajowego Systemu Ratowniczo-
-Gaśniczego.

To wymaga od druhów dodatko-
wych kwalifikacji. wystarczy spoj-
rzeć na statystyki, coraz częściej 
dochodzi do zdarzeń, w których 
przede wszystkim ofiarom nale-
ży udzielić pierwszej pomocy, czy 
wręcz pomocy z zakresu ratownic-
twa medycznego. Co cieszy, dru-
howie z naszych jednostek wła-
śnie w tym i podobnych zakresach 
podnoszą swoje umiejętności. Nie 
jest przypadkiem, że w różnego 

rodzaju zawodach na szczeblu 
krajowym zdobywają wysokie 
miejsca.
wysoko oceniam ich wyszkolenie, 
ale także ofiarność. Jako społecz-
ność gminy czujemy się znacznie 
spokojniej, wiedząc, że są wśród 
nas dobrze wyszkoleni strażacy. i 
chyba warto też podkreślić, że do-
browolnie zrezygnowali z pobie-
rania wynagrodzenia za udział w 
akcjach.

imPreZy PlenerOwe
Gmina Bestwina zaprasza do udziału w organizowanych imprezach.

26 maja – Piknik Rodzinny 
(Bestwinka)

2 czerwca – Rodzinny Dzień 
Radości (Kaniów)

9 czerwca – Rodzinny Rajd 
Rowerowy (Janowice)

16-17 czerwca – Dni Gminy 
Bestwina (Bestwina)

23 czerwca – Międzygminna 
Rewia Orkiestr Dętych połą-
czona z XX-leciem Orkiestry 
Dętej Gminy Bestwina z sie-
dzibą w Kaniowie (Kaniów)

28 lipca – Janowickie 
Sianokosy (Janowice)

18 sierpnia – Święto Karpia 
Polskiego (Kaniów)

9 września – Dożynki 
Gminne (Bestwina)

dOBra Piłkarska runda
Dla wszystkich drużyn 
w gminie Bestwina runda 
wiosenna układa się znako-
micie. Kilka kolejek przed 
zakończeniem rozgrywek 
wygląda na to, że w komple-
cie zajmą w ligowych tabe-
lach wysokie pozycje.

Grająca w lidze okręgowej 
drużyna LKS Bestwina zajmuje 
obecnie 3. miejsce i, co waż-
niejsze, gra cały czas na rów-
nym poziomie. Warto dodać, że 
najwyżej klasyfikowany klub 
w gminie ma jeszcze piłkarskie 
sekcje młodzieżowe i dziecięce, 
a także – co rzadkie – także dru-
żynę dziewczęcą, znakomicie 
w rozgrywkach ligowych ra-
dzącą sobie z zespołami chłop-
ców. Z kolei w A klasie cały 
czas w walce o mistrzostwo 
pozostaje KS Bestwinka, ale 
też LKS Przełom Kaniów sta-
le utrzymuje się na czołowych 
miejscach w tabeli.

– Kibice naszych drużyn 
mogą być zadowoleni – mówi 
jeden z najwierniejszych ki-
biców bestwińskich drużyn 

wójt Artur Beniowski. – To 
efekt treningów i ciężkiej pra-
cy. Ale nie lekceważyłbym też 
wieloletniego zaangażowania 
działaczy klubowych oraz sa-
mych rodziców i zawodników. 
W ciągu ostatnich lat bowiem 
wyrosło nam nowe pokolenie 
graczy, którzy z powodzeniem 
występują w naszych druży-
nach – dodaje.

Zdaniem Artura Beniow-
skiego, wpływ na dobrą grę 
ma również duża frekwencja na 
meczach, która z roku na rok 
rośnie. – Nasze drużyny oparte 

są o miejscowych zawodników, 
ewentualnie mieszkańców są-
siednich miejscowości. Toteż 
na trybunach nie brakuje ich są-
siadów i znajomych, z entuzja-
zmem mobilizujących piłkarzy 
do dobrej gry – wyjaśnia wójt.

Dodaje, że od wielu lat 
gmina wspiera kluby sportowe 
w ich szkoleniu młodych pił-
karzy, dofinansowując zajęcia, 
a także troszcząc się o infra-
strukturę sportową. W efekcie 
stale wzrasta liczba najmłod-
szych zawodników trenujących 
piłkę nożną. (łU)
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straż gminy Bestwina

OSP Kaniów

151 członków, w tym 96 czyn-
nych, 17 kobiet, 6 członków 
honorow ych, 14 wspierają-
c ych. Młodzieżowa Drużyna 
Pożarnicza liczy 35 członków. 
w 2017 r. na Xi Mistrzostwach 
Polski Strażaków Ochotników 
w Ratownictwie wodnym i Po-
wodziowym w Licheniu Starym 
drużyna zdobyła dwa złote me-
dale i 5. miejsce w klasyfikacji 
generalnej.  Młody strażak, 
Kacper Głąb, wygrał na etapie 
centralnym Turniej wiedzy Po-
żarniczej.

OSP Bestwina

128 członków, w tym 86 czynnych, 
7 honorowych i 35 wspierających, 
a także 28 kobiet. Młodzieżowa 

Drużyna Pożarnicza liczy 9 ochot-
ników. w 2017 r. reprezentacja 
zajęła 1. miejsce w iii Podba-
biogórskich Zawodach Ratow-
niczo-Gaśniczych oraz zdobyła 
mistrzostwo w Vii Międzynaro-
dowych Maltańsko-Strażackich 
Manewrach Ratowniczych.

OSP  Janowice

43 druhów czynnych i aż 93 wspie-
rających. Drużyna młodzieżowa 
liczy 17 członków, w tym jedną 
dziewczynę.

OSP Bestwinka

146 druhów, w tym 86 czynnych 
członków, 64 mężczyzn i 22 ko-
biety, 4 członków honorowych i 
27 wspierających. Młodzieżowa 
drużyna liczy 31 druhów.Fo
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rOndO już  
gOtOwe

Zakończyła się przebudo-
wa skrzyżowania „przy pie-
karni” w Bestwinie, a więc 
ul. Krakowskiej z Janowicką. 
Powstało tu wygodne rondo, 
które jednocześnie podniosło 
bezpieczeństwo przejazdu 
w tym ruchliwym miejscu. 
Pozostało jeszcze wykończe-
nie zielenią i zagospodaro-
wanie otoczenia.

Jak wyjaśnia wójt gminy 
Bestwina Artur Beniowski, 

obecnie trwają przygotowa-
nia do otwarcia przetargów 
na kolejne nakładki asfalto-

we na drogach w sołectwach. 
Roboty mają ruszyć w naj-
bliższych tygodniach. (ł)
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Dwie generacje wozów bojowych oraz strażaków jednostki OSP Kaniów.
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siedem, Osiem,  
dwanaŚcie

Ponad 12 mln zł wpłynie do 
budżetu Gminy Jasienica ze 
sprzedaży dwóch znajdują-
cych się obok siebie działek 
w Jasienickiej Niskoemisyj-
nej Strefie Ekonomicznej.

To już siódma i ósma dział-
ka sprzedana w Strefie. Prze-
targ odbył się we wtorek 15 
maja, działki zakupił repre-
zentant firmy Rawibox SA 
z Rawicza, producenta opako-
wań tekturowych. Jedna ma 
powierzchnię 3,9 hektara, są-
siednia – 4,22 ha. Podobnie, 
jak poprzednie działki sprze-
dane do tej pory, tak i te grun-

ty mają bezpośredni dostęp do 
infrastruktury technicznej, zlo-
kalizowanej wzdłuż oświetlo-
nej drogi gminnej, a więc sieci 
teletechnicznej, kanalizacji 
deszczowej i sanitarnej oraz 
wodociągu. Działka może zo-
stać zagospodarowana z prze-
znaczeniem m.in. na obiekty 
produkcyjne, składy, magazy-
ny, pod zabudowę usługową, 
czy handel.

Jak podkreśla wójt gmi-
ny Jasienica Janusz Pierzyna, 
w kwotach brutto kontrahent 
zapłacił o ponad 120 tys. zł 
więcej za działkę, niż wynosi-
ła cena wywoławcza – 12,195 

mln zł, gdy cena wywoław-
cza wynosiła 12,074 mln zł. 
Ta jedna transakcja podwoiła 
dotychczasową sprzedaż grun-
tów w Jasienickiej Niskoemi-
syjnej Strefie Ekonomicznej 
z 8,9 hektarów do ponad 17. 
Podobnie jest z wpływami – 

do tej pory Gmina Jasienica 
uzyskała blisko 12 mln zł za 
sprzedaż sześciu działek, a po 
tej transakcji kwota ta wzrosła 
do 24 mln zł. Przypomnijmy, 
że Strefa istnieje od czerwca 
2015 r. i obejmuje łączny ob-
szar 71 hektarów. (UGJ)

gMina jasienica

janusZ PierZyna,
wójt gminy Jasienica:

Powstanie Strefy poprzedziły 
lata naszej ciężkiej pracy nad 
jej utworzeniem, teraz zbiera-
my tego owoce. Można się tylko 
cieszyć, że przy tylu potrzebach 
mamy stały dopływ funduszy, 
aby realizować kolejne inwesty-
cje, które pozwalają ze spoko-
jem myśleć o przyszłości gminy. 
inwestujemy bowiem w szkoły, 

rekreację, sport, infrastrukturę, 
a więc w te dziedziny, które służą 
rozwojowi.
Chcę jednak podkreślić, że nie 
osiadamy na laurach i cały czas 
myślimy o poszerzeniu naszych 
możliwości rozwojowych. Już w 
piątek 25 maja będziemy uro-
czyście rozpoczynać realizację 
Projektu „Jasienickiego Kurortu 
Zamkowego”, opartego o zabyt-
ki Grodźca, z wykorzystaniem 
planowanych źródeł geotermal-
nych, z utworzeniem strefy usług 
turystycznych. wsparcie, płynące 
z programu rządowego rozwoju 
narciarstwa w naszym regio-
nie, da możliwość powstawania 
usług hotelowych, pensjonatów, 
domów wypoczynkowych i ośrod-
ków opieki, także gastronomii i 
towarzyszących im przedsięwzięć. 
Będzie to więc kolejna szansa na 
zwiększenie lokalnego rynku pra-
cy i tym samym również naszych 
wpływów budżetowych.

O BeZPiecZne drOgi
Na wniosek wójta Janusza Pierzyny ponad 260 tys. zł dołoży ze swego budżetu Gmina Jasienica  

do budowy chodnika przy ruchliwym odcinku drogi powiatowej z Jasienicy do Świętoszówki.  

Tak zadecydowali radni na sesji w piątek 20 kwietnia.

Sesję zdominowała sprawa 
dróg, zwłaszcza współpracy 
Gminy Jasienica ze Staro-
stwem Powiatowym przy bu-
dowie chodników wzdłuż dróg 
powiatowych na terenie gmi-
ny. Na wniosek wójta radni 
przyznali dofinansowanie do 
budowy ok. 350 m chodnika 
przy ul. Cieszyńskiej od mostu 
przy fabryce mebli do starego 
zjazdu na „ekspresówkę”. Ca-
łość kosztuje 524 tys. zł, z tego 
262,4 tys. zł pochodzić będzie 
z budżetu Gminy Jasienica. 

Wójt nie ukrywał, że ta in-
westycja Starostwa Powiato-
wego zaskoczyła go, wcześniej 
bowiem nie został o niej po-
informowany. Zaproponował 
jednak radnym udzielenie do-
finansowania do niej, bowiem 
bez niego w ogóle mógłby nie 
powstać chodnik, który znacz-
nie poprawi bezpieczeństwo 
pieszych na tym bardzo ru-
chliwym odcinku.

Okazało się, że takich 
miejsc w wielu sołectwach 
gminy Jasienica jest więcej, 
radni zaapelowali do Staro-
stwa m.in. o budowę chodnika 
lub choćby poszerzenie drogi 
powiatowej między Rudzicą 
a Międzyrzeczem. – To pilny 

temat i choć nie my admini-
strujemy tą drogą, to możemy 
wesprzeć samorząd powiatowy 
– mówił wójt. – To niejedyne 
miejsce, w którym pojawia 
się taki problem. Mamy wię-
cej mieszkańców, przybywa 
samochodów, toteż potrzeby 
drogowe także wzrastają – 
mówił wójt, wskazując na ko-
nieczność poprawy głównych 
dróg i budowy chodników, np. 
w Bielowicku, wzdłuż traktu 
przez Landek i Iłownicę, rów-
nież Łazy i Wieszczęta w kie-
runku Ligoty i Międzyrzecza 
w kierunku Rudzicy.

Zwrócił uwagę, że gmina 
dołożyła niedawno ponad 3 
mln zł na przebudowę powia-
towej ul. Strumieńskiej, co 
stanowi równowartość dwu-
letniej kwoty wydawanej na 
utrzymanie dróg gminnych. – 
Cały czas dokładamy – mówił. 
Podkreślił, że w przypadku 
dróg powiatowych dochodzi 
do współpracy i do stopniowej 
poprawy. – Ale przez Świę-
toszówkę i Grodziec przecho-
dzi droga wojewódzka, którą 
uważam za jedną z najgor-
szych w całym województwie 
śląskim. Urząd Marszałkow-

ski nie przykłada zbytniej sta-
ranności do tej drogi, dlatego 
apelujemy, aby znaleźć pie-
niądze na jej szybką poprawę 
– mówił wójt.

Dobrą wiadomością podzie-
lił się obecny na sesji prze-
wodniczący Rady Powiatu 
Bielskiego Jan Borowski, in-
formując, że z funduszy cen-
tralnych na likwidację skutków 
klęsk żywiołowych Powiat 
Bielski otrzymał 990 tys. zł. 
Kwota ta pozwoli w tym roku 
na naprawę części drogi przez 
Bielowicko, całość ma koszto-
wać 1,2 mln zł. (UGJ)

Gmina Jasienica dołożyła do przebudowy drogi powiatowej przez Rudzicę ponad 3 mln zł.

Fo
to

: M
at

er
ia

ły
 u

g 
ja

Sie
ni

ca

strażackie ŚwiętO
Wręczenie medali oso-

bom zasłużonym dla pożar-
nictwa i przekazanie wozu 
bojowego towarzyszyło 
gminnym obchodom Dnia 
Strażaka w Międzyrzeczu 
Górnym. 

– Co roku w Dniu Straża-
ka mamy okazję podsumo-
wać ostatnie miesiące naszej 
działalności. To był kolejny 
rok waszej wytężonej i peł-
nej poświęcenia służby. Bar-
dzo wam dziękuję za ten 
wkład w nasze wspólne bez-
pieczeństwo – mówił do stra-
żaków z 12 jednostek OSP 
gminy Jasienica prezes Za-
rządu Gminnego OSP wójt 
Janusz Pierzyna. 

Przypomniał o wkładzie 
finansowym, jaki samo-
rząd przekazał na rozwój 
j e d n o s t e k  O S P ,  m . i n . 
o podjętych rozbudowach 
strażnic w Mazańcowicach 
i Grodźcu, przygotowywanej 
w Jasienicy, zakupach i do-
finansowaniu do pozyskania 
nowego sprzętu. Podzięko-
wał radnym Rady Gminy 
Jasienica za to, że zawsze 
ze zrozumieniem odpowia-
dają na składane wnioski 
o dofinansowanie dla jed-
nostek OSP. – Pamiętamy 
przecież, że w rzeczywisto-

ści to nie są wydatki na po-
moc strażakom, tylko pomoc 
społeczeństwu. To z myślą 
o naszym bezpieczeństwie 
dokładamy starań, aby jed-
nostki straży sprawnie dzia-
łały, miały dobry sprzęt 
i wyszkolonych druhów – 
wyjaśniał Janusz Pierzyna. 

Wśród głównych punk-
tów Dnia Strażaka w Mię-
dzyrzeczu Górnym było 
również poświęcenie i uro-
czyste przekazanie do po-
działu bojowego nowego 
wozu strażackiego mar-
ki Man TGM z silnikiem 
o mocy 290 KM. Nowy 
samochód dotarł już pod 
koniec ub.roku, ma napęd 
na wszystkie koła, mieści 
sześć osób i został wypo-
sażony w zbiornik na wodę 
o pojemności 3,5 tys. l, dys-
ponuje także zbiornikiem 
na środek pianotwórczy 
o pojemności 350 l. Posia-
da dwuzakresową bardzo 
wydajną autopompę i tzw. 
szybkie natarcie. Auto kosz-
towało 800 tys. zł, z czego 
450 tys. zł pochodzi z bu-
dżetu Gminy, zaś 350 tys. 
zł wójt Janusz Pierzyna po-
zyskał z puli Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych i Ad-
ministracji. (UGJ)
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W gminie Jasienica działa 12 jednostek OSP. 

Zrzeszają 904 członków, w tym 124 kobiety. 
315 strażaków może brać udział w działaniach 
ratowniczych. Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze liczą 
173 osoby.  

Straże dysponują łącznie 23 samochodami bojowymi, 
w tym 6 ciężkimi, 11 średnimi i 6 lekkimi. Oprócz tego 
posiadają 5 strażackich samochodów historycznych.

OsP w licZBacH

medale dla dawców krwi

Podczas kwietniowej sesji Rady Gminy zostali odznaczeni dwaj miesz-
kańcy Jasienicy, Mariusz Cichocki i Mirosław Ciupka, wieloletni honorowi 
dawcy krwi.
Dekoracji odznaczeniami dokonali wójt Janusz Pierzyna oraz Bogdan 
Ogrodzki, prezes bielskiego PCK. Obaj odznaczeni należą do wybitnych 
honorowych dawców krwi, Cichocki oddał 23 litry, Ciupka ok. 40 litrów. 
– Serdecznie wam dziękuję za wasz dar krwi, tego nie da się niczym 
zastąpić. wyrażam wdzięczność całej naszej gminnej społeczności, bo 
to, co robicie, określa waszą wielkość jako ludzi – mówił wójt.
Przy okazji odznaczeń o działalności Klubu Honorowych Dawców Krwi w 
Jasienicy opowiedział jego prezes Jan Mrzyk, który poinformował m.in., 
że od momentu powstania w 1998 r. członkowie organizacji oddali ok. 
10 tys. litrów krwi. (UGJ)
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Otwarcie Hali na sPOrtOwO
Oficjalnie w piątek 15 czerwca dokonane zostanie otwarcie nowej hali sportowej w Jaworzu.

Wydarzenie będzie miało 
uroczysty charakter, w prze-
cięciu wstęgi na otwarcie 
hali udział wezmą młodzi 
jaworzanie, którzy w głów-
nej mierze mają z obiektu 
w przyszłości korzystać. 
Inaugurację uświetni mecz 
pokazowy drużyny GKS 
Czarni Jaworze, zaplano-
wano także wspólne zwie-
dzanie całej hali oraz szereg 
atrakcji i niespodzianek dla 
wszystkich obecnych, w tym 
konkurs rzutów piłką do ko-
sza, wpisujący się swoją for-
mułą w tegoroczne obchody 
100-lecia odzyskania Nie-
podległości.

Jak zapowiada wójt Jawo-
rza Radosław Ostałkiewicz, 

obiekt będzie tętnił życiem 
już w pierwszym dniu po jego 
otwarciu. – Sobotę w naszej 
hali planujemy przeznaczyć 
na zajęcia sportowe dla ca-
łych rodzin. Według wyzna-
czonego harmonogramu będą 
odbywały się tu rozgrywki 
we wszystkich dyscyplinach 

sportowych, jakie mogą być 
w tej hali uprawiane – zauwa-
ża wójt Ostałkiewicz.

Gdy już obecny rok szkol-
ny dobiegnie końca, w trakcie 
wakacji z hali dzieci i mło-
dzież będą mogły korzy-
stać nieodpłatnie w ramach 
przygotowywanego pro-

jektu „Sportowe Jaworze”, 
uwzględniającego rozmaite 
zajęcia sportowe. Zwieńcze-
niem aktywności w nowym 
obiekcie w okresie wakacyj-
nym będą turnieje w piłce 
siatkowej i futsalu o Puchar 
Wójta oraz Przewodniczące-
go Rady Gminy. (M)

gMina jaworze

radOsław  
OstałkiewicZ,
wójt gminy Jaworze:

Nareszcie mamy halę na mia-
rę naszych potrzeb, ale chyba 
też marzeń. Obiekt jest ładny, 
funkcjonalny i bardzo wygodny, 
miałem już okazję z grupą mło-

dych jaworzan go przetestować. 
Bardzo nam brakowało takiej 
hali, przede wszystkim dla tych 
zapaleńców sportu, których z 
roku na rok w naszej miejsco-
wości przyby wa. Mają teraz 
swoje miejsce, dla pewnych 
dyscyplin będzie hala zapewne 
dodatkowym boiskiem, ale dla 
wielu osób uprawiających sport, 
pozostanie podstawowym par-

kietem, na którym będą mogli 
się rozwijać. Bo właśnie o ten 
rozwój służący zdrowiu nam 
chodziło, gdy decydowaliśmy 
się na budowę przestronnej 
hali sportowej. A nie bez zna-
czenia jest także to, że wystar-
czy w niej miejsca również dla 
kibiców, co z pewnością będzie 
służyło propagowaniu zdrowe-
go stylu życia.

Budżet na Pięć PrOjektów

Blisko 120 tys. zł prze-
znaczyła gmina na realizację 
projektów w ramach czwar-
tej edycji budżetu obywa-
telskiego. Sami mieszkańcy 
Jaworza zdecydowali o tym, 
które ze zgłoszonych inicja-
tyw uzyskały dofinansowanie.

Pod głosowanie podda-
no w tym roku rekordową 
liczbę 10 projektów, połowę 
z największą ilością wskazań 

mieszkańców zakwalifikowa-
no do realizacji ze środków 
przeznaczonych na budżet 
obywatelski. Łączne dofinan-
sowanie na wybrane projekty 
to niemal 120 tys. zł, co stano-
wi wzrost o jedną piątą w po-
równaniu do wcześniejszych 
edycji przedsięwzięcia. Re-
alizację zadań przewidziano 
jeszcze do końca tego roku.

– Cieszy mnie, że moja au-
torska inicjatywa wprowadze-

nia budżetu obywatelskiego 
dla Jaworza okazała się po-
mysłem trafionym. To do-
bra droga, aby coraz bardziej 
aktywizować mieszkańców, 
bo mają oni sporo ciekawych 
i niezwykle wartościowych 
pomysłów. Poprzez tę akcję 
jaworzanie zyskują nie tylko 
większy, ale i realny wpływ 
na to, co dzieje się wokół nich 
– mówi wójt gminy Radosław 
Ostałkiewicz. (M)

drOgOwe remOnty
Do końca czerwca kilka 

ulic na terenie Jaworza zmieni 
swoje oblicze. Na realizowane 
w tym roku prace drogowe wy-
gospodarowane zostały środki 
z budżetu Gminy.

W pierwszej kolejności in-
westycje drogowe objęły ulice 
Bratków i Azaliową. Obie drogi 
szerokości 3,5 metra zyskały już 
nawierzchnię asfaltową, wyko-
nano również niezbędne prace 
związane z odwodnieniem. Ul. 
Bratków wraz z zatoką do za-
wracania zmodernizowano na 
odcinku 80 metrów, przeszło 
200 m drogi wyremontowano 
w przypadku ul. Azaliowej.

Równolegle realizowano 
wybrukowanie ścieżki prowa-
dzącej do tężni. Na wykonanie 
fragmentu o powierzchni 600 
mkw. użyto kostki, która pozo-
stała po zakończonej budowie 
ronda na zbiegu ul. Bielskiej, 
Cieszyńskiej i Zdrojowej.

Do końca czerwca prze-
prowadzona zostanie również 
modernizacja ul. Skowronków 
na odcinku blisko 250 m. To 
droga o tyle ważna, że prócz 
dojazdów do posesji prowa-
dzi do przepompowni. – Do tej 

pory była wykonana z płyt bi-
tumicznych, które jednak pod 
ciężarem większych samo-
chodów uległy w wyniku jej 
eksploatacji poważnym znisz-
czeniom – wyjaśnia wójt Rado-
sław Ostałkiewicz.

Kolejne z realizowanych 
obecnie prac dotyczą 750-me-
trowego odcinka ul. Cypryso-
wej, najbardziej narażonego na 
uszkodzenia przy organizacji 
objazdu związanego z budo-
wą ronda w Jaworzu, oraz ul. 
Pelchrim. Obie gotowe będą 
wraz z nadejściem wakacji, 
drogi z nawierzchnią szutrową 
zastąpi tu asfaltowa nakładka.

Na wspomniane zadania 
drogowe przeznaczono z bu-
dżetu gminy Jaworze środki 
rzędu niemal 600 tys. zł. – Stan 
naszych dróg systematycz-
nie się polepsza. Realizując 
modernizacje kolejnych ulic 
bierzemy pod uwagę stopień 
zniszczenia dróg, ale także 
wnioski samych jaworzan. I co 
ważne coraz więcej mieszkań-
ców dojeżdża do swoich pose-
sji już po całkowicie nowych 
nawierzchniach asfaltowych – 
mówi wójt Jaworza. (M)

Z kOnkursu dO Brukseli
Sporą wiedzą na temat Ja-

worza wykazali się uczniowie, 
którzy wzięli udział w konkur-
sie „Jaworze wczoraj i dziś”, 
zorganizowanym przez Sto-
warzyszenie Jaworze Zdrój, 
a wspartym przez Gminę. 
Nagrodą główną był wyjazd 
do Brukseli.

Pierwsza edycja konkursu 
miała charakter testu wiedzy 
o historii Jaworza na podsta-
wie książek Jadwigi Roik, 
kolejnych numerów „Echa Ja-
worza” oraz innych dostępnych 
publikacji. Z pytaniami, których 
zadano łącznie 30, a dotyczyły 
one m.in. zabytków i symbo-
li Jaworza, uzyskania samo-
dzielności przez gminę, liczby 
jej mieszkańców, czy dziejów 
obu parafii, zmierzyło się 18 
uczniów jaworzańskich Szkół 
Podstawowych nr 1 i 2.

Najlepiej z udzielaniem od-
powiedzi poradził sobie Kon-
rad Niesyt, zdobywając główną 
nagrodę w postaci wyjazdu 
do Parlamentu Europejskiego 
w Brukseli, wręczoną przez 
Sylwię Cieślar, wiceprzewod-

niczącą Sejmiku Województwa 
Śląskiego. Na drugim miejscu 
sklasyfikowana została Paulina 
Mamorska, której zapewniono 
wyjazd do Chochołowa. Stowa-
rzyszenie, organizujące konkurs, 
ufundowało nocleg, a spółka 
Berndorf Baderbau możliwość 
skorzystania z tamtejszych term. 
Z kolei Jędrzej Grendziński jako 
nagrodę za trzecie miejsce otrzy-
mał podwójne zaproszenie do 
Teatru Polskiego w Bielsku-Bia-
łej. Dla wszystkich uczestników 
konkursu Gmina przygotowała 
podwójne wejściówki do kina, 
które podczas uroczystości 
w sali pod Goruszką wręczył 
wójt Radosław Ostałkiewicz.

Jak przyznaje Grzegorz 
Nędzka, prezes Stowarzysze-
nia Jaworze Zdrój, celem pre-
mierowej odsłony konkursu 
było zainteresowanie dzieci 
i młodzieży historią własnej 
miejscowości. Wobec dużego 
zaangażowania młodych ja-
worzan i wysokiego poziomu 
wiedzy zapowiedziano już, że 
kolejny konkurs dotyczył bę-
dzie Unii Europejskiej. (RA)

Plac zabaw przy Przedszkolu nr 1 zostanie rozbudowany z funduszy budżetu obywatelskiego.

Projekty dofinansowane w ra-
mach budżetu obywatelskiego:
• zakup pieców konwekcyjno-
-parowych dla kuchni w SP 1 i 
SP 2, zapewniających zachowa-
nie wartości odżywczych szkol-
nych obiadów dla uczniów – 30 
tys. zł,

•  kontynuacja budowy chodnika 
wzdłuż ulicy Południowej, ce-
lem poprawy bezpieczeństwa 
w ruchu pieszym i samochodo-
wym – 30 tys. zł,

• kurtyna dla teatru w Domu 
Gminnym „Pod Harendą”, która 
pozwoli podnieść jakość sztuk 
wystawianych przez prężnie 
działający amatorski teatr 
„Kurort” – 25 tys. zł,

•  system wspomagający Uni-
wersytet Trzeciego wieku, 
składający się z rzutnika mul-
timedialnego z kursorem la-
serowym wraz z przenośnym 
komputerem i  zestawem 
nagłaśniającym na potrzeby 
słuchaczy Uniwersytetu – 6,5 
tys. zł,

•  jaworowy zakątek zabaw przy 
Przedszkolu nr 1, przeznaczo-
ny do aktywności w formie 
zabaw pod zadaszoną altaną 
podopiecznych placówki – 27,5 
tys. zł.
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Ul. Skowronków zyskała nową nawierzchnię i umocnione pobocza.
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Nowa hala wpisuje się w podgórski pejzaż Jaworza. Najważniejsze jednak, że pozwoli na organizację zajęć 
sportowych na masową skalę.
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feel na POcZątek
Od piątku 1 czerwca i wie-
czornego koncertu zespołu 
Feel przez cały weekend po-
trwają imprezy w ramach 
tegorocznych Dni Kóz.

Gwiazda Dni Kóz zapre-
zentuje się na estradzie od 
godziny 20.30, koncert Feel 
poprzedzi zaplanowany na 
godz. 19 występ zespołu  
rockowego Escape.

Świętowanie w sobotę 2 
czerwca rozpoczną o godz. 
14 przedszkolaki, na godz. 
15.30 przewidziano do-
roczne dyktando gminne, 
po którym wyruszy barw-
ny korowód śmierguśników 
ubranych w maski. W dal-
szej części imprezy na sce-
nie będzie można podziwiać 
uczniów koziańskiego Li-
ceum, podopiecznych studia 
tańca RootArt Kozy oraz 
grupy tanecznej Movement. 
Na godz. 17.15 wyznaczo-
no pokaz strażacki jednostki 
OSP z Kóz. Sobotni wieczór 
zwieńczy grupa wokalna 
Domu Kultury oraz grupa 
Factory of Blues (od godz. 
18.10), a potem wspólna za-
bawa, którą obecnym zapew-
ni DJ Gromi.

Niedzielny program Dni 
Kóz zainauguruje Bieg na 
Hrobaczą Łąkę, którego 
start nastąpi o godz. 10.15 
w centrum gminy. Następ-

nie zaprezentują się orkiestry 
uczestniczące w tradycyjnym 
Międzynarodowym Festi-
walu Orkiestr Dętych „Zło-
ta Trąbka”. Od godz. 15.45 
scena wypełniona zostanie 
kolejno różnymi grupami 
artystycznymi, m.in. utalen-
towanymi uczniami Szkoły 
Podstawowej nr 2, tance-
rzami RootArt Kozy, gru-
pą wokalną Domu Kultury, 
formacjami „Szase”, „Szejk” 

i „Koziczki” oraz Zespołem 
Pieśni i Tańca „Kozianie 
i mali Kozianie”. Od godz. 
18.30 wystąpi formacja per-
kusyjna Walimy w Kocioł, 
na koniec weekendu wi-
dzowie posłuchają koziań-
skich muzyków z zespołu 
The Djangos.

Obchodom Dni Kóz towa-
rzyszyć będzie szereg innych 
ciekawych imprez. W sobo-
tę odbędzie się gra wiejska, 

pokaz makiety kolejowej, 
kółka teatralne dla najmłod-
szych, sportowy piknik LKS 
Orzeł oraz loty balonowe na 
stadionie. Następnego dnia 
wyznaczono m.in. Koziański 
Rodzinny Konkurs Samocho-
dowy oraz rodzinną grę tere-
nową „Kod Barona Czecza”. 
Także w niedzielę 3 czerwca 
będzie można zwiedzić Izbę 
Historyczną, czy polecieć 
balonem. W obrębie ulicy 
Szkolnej udostępnione zosta-
ną stoiska jarmarczne, prezen-
tacje oraz wystawy, a także 
wesołe miasteczko. (ReD)

gMina kozy

krZysZtOf  
fiałkOwski, 
wójt gminy Kozy:

Kolejne spotkanie z miesz-
kańcami przebiegło w sposób 
bardzo merytoryczny. Z jednej 
strony przedstawiliśmy to, co 
w Kozach zostało w ostatnim 
czasie już zrobione i jakie in-
westycje realizujemy w tym 
roku. Z drugiej natomiast 
sami mieszkańcy mogli się 
wypowiedzieć, wskazując na 
istotne z ich punktu widze-
nia kwestie dla prawidłowe-
go funkcjonowania lokalnej 
społeczności.  To z  reguły 
postulaty cenne, do których 
jako samorząd podchodzimy z 
należytym zainteresowaniem.
Cieszy to, że i tym razem na 
spotkaniu wartościowe okaza-
ły się poruszone zagadnienia 
związane z bezpieczeństwem 
naszych mieszkańców. Szcze-
gólnie zwrócono uwagę na ko-
nieczność współpracy kozian z 
policjantami, bo to pozwala 
najbardziej efektywnie dia-
gnozować wszelakie zagro-
żenia.

Z miesZkańcami O gminie
Najważniejsze inwestycje realizowane w gminie Kozy oraz tematy związane z bezpieczeństwem poruszano najczęściej podczas  

spotkania wójta Krzysztofa Fiałkowskiego z mieszkańcami.

Spotkanie, które przez sa-
morząd organizowane jest 
cyklicznie z myślą o miesz-
kańcach, odbyło się tym ra-
zem w środę 25 kwietnia 
w sali koncertowej Pałacu 
Czeczów w Kozach. Na wstę-
pie przedstawiona została pre-
zentacja zdjęciowa, ukazująca 
inwestycje zrealizowane na te-
renie gminy w ub.roku. Przy-
wołano tu m.in. rozpoczętą 
budowę przedszkola integra-
cyjnego, termomodernizację 
Centrum Sportowo-Widowi-
skowego, modernizację płyty 
targowiska, budowę i wypo-
sażenie Punktu Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunal-
nych, doposażenie placów 
zabaw, modernizację dróg, 
czy rozbudowę oświetlenia 
ulicznego. Nie zabrakło od-
niesienia do systematycznie 
kontynuowanej w Kozach 

budowy sieci kanalizacji sa-
nitarnej, w tym konkretnym 
przypadku przybliżono kon-
cepcję kanalizacji w Kozach 
Gajach, stanowiącą podstawę 
do wykonania projektu tech-
nicznego.

Wójt Krzysztof Fiałkow-
ski wspomniał również o naj-
ważniejszych tegorocznych 
zadaniach, niektóre z nich 
przewijały się także w pyta-
niach zadawanych przez zgro-
madzonych na spotkaniu 
mieszkańców. Kozianie zgła-
szali postulaty dotyczące 
dalszych remontów dróg gmin-
nych i chodników oraz ich od-
wodnienia. Uwagę zwracali 
ponadto na zagrożenia w ruchu 
drogowym i pieszym w rejo-
nie Placu Ks. Karola Kochaja. 
Ten wątek powrócił w dalszej 
części spotkania, która mia-
ła charakter debaty społecz-

nej na temat bezpieczeństwa, 
prowadzonej przez policjan-

tów z I zastępcą komendanta 
miejskiego policji w Bielsku-

Białej Krzysztofem Gałuszką 
na czele. (M)
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Na spotkaniu z mieszkańcami Kóz wójt Krzysztof Fiałkowski przedstawił m.in. inwestycje, które realizowane 
były w 2017 r.

sZkOlna inwestycja

Trwają prace związane 
z termomodernizacją Szkoły 
Podstawowej nr 1. To pierwszy 
etap zadania, które ma znaczą-
co poprawić jakość funkcjono-
wania placówki.

Prace przy szkole ruszyły 
początkiem kwietnia. Obec-
nie realizowany etap obejmu-
je wymianę okien, ocieplenie 
elewacji budynku oraz docie-
plenie dachu wraz z wymia-
ną jego pokrycia. Również 
w tym roku zostanie do-
budowana winda osobowa 
z myślą o osobach niepełno-
sprawnych.

Kontynuację inwestycji za-
planowano na 2019 r., wów-
czas przebudowana zostanie 
kotłownia oraz wymieniona 
będzie instalacja centralnego 
ogrzewania w całym budyn-
ku. Cały obiekt zyska również 
nową kolorystykę. – Poprawi 
się nie tylko sama estetyka, ale 

przede wszystkim termomo-
dernizacja pozwoli ograniczyć 
koszty związane z bieżącym 
funkcjonowaniem obiektu. 
Równocześnie podniesie się 
komfort nauki dla uczniów 
– wyjaśnia wójt gminy Kozy 
Krzysztof Fiałkowski.

Przebieg inwestycji w jej 
początkowym etapie pomy-
ślano tak, aby w możliwie jak 
najmniejszym stopniu była 
ona uciążliwa dla uczniów 
i pracowników Szkoły Pod-
stawowej nr 1 oraz osób ko-
rzystających z przylegającego 
do placówki Centrum Sporto-
wo-Widowiskowego. – Część 
zajęć lekcyjnych odbywała się 
w soboty, by od czerwca pra-
ce mogły być prowadzone bez 
przeszkód wewnątrz szkolnego 
budynku. Trzy wakacyjne mie-
siące dla „jedynki” będą więc 
czasem intensywnych robót – 
dodaje wójt Fiałkowski. (R)

Od kilku tygodni trwają prace związane z termomodernizacją budynku 
Szkoły Podstawowej nr 1.
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Dzieci z Kóz co roku podczas gminnego święta prezentują swoje umiejętności muzyczne i taneczne.
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gMina wilaMowice

PrOjekty dla sZkOły i PrZedsZkOla
W ciągu roku powstaną dwa projekty dla bardzo ważnych inwestycji – przed-

szkola w Pisarzowicach i szkoły w Hecznarowicach. – Oba obiekty rozwiążą 

problemy z brakiem miejsca w dotychczasowych placówkach – mówi bur-

mistrz Marian Trela.

Radni Wilamowic podję-
li decyzje, aby wybudować 
nowe przedszkole w Pisarzo-
wicach oraz budynek oświa-
towy w Hecznarowicach, 
w którym będzie miejsce 
zarówno na oddziały przed-
szkolne, jak i klasy szkoły 
podstawowej. Na razie Gmi-
na zleca wykonanie koncepcji 
i projektu. W obu przypad-

kach dokumentacja ma być 
gotowa do czerwca przyszłe-
go roku, wtedy będą mogły 
ruszyć budowy.

Przedszkole w Pisarzo-
wicach powstanie na pustej 
działce pomiędzy obecnym 
kompleksem szkolnym a sta-
dionem LKS Pionier, tym sa-
mym obiekt będzie mógł 
wejść w skład kwartału 

oświatowego. Jak wyjaśnia 
burmistrz, zrezygnowano 
z początkowego pomysłu roz-
budowy dotychczasowego 
przedszkola w starym budyn-
ku w innej części miejscowo-
ści. – Na działce obok szkoły 
jest dużo miejsca, wystar-
czy na przestronny budynek 
przedszkola, dojazd, parkin-
gi i plac zabaw – dodaje bur-
mistrz.

Dzięki nowemu przedszko-
lu miejsce znajdzie tu dodat-
kowo półtorej setki dzieci 
w wieku od 3 do 6 lat, łącznie 
więc w Pisarzowicach będzie 
350 miejsc przedszkolnych. – 
Pozostanie jeszcze pewna re-
zerwa, ale trzeba się liczyć, że 
dzieci stale będzie nam przy-
bywać – wyjaśnia burmistrz. 
Pisarzowice należą do jednych 
z najbardziej dynamicznie roz-
wijających się miejscowości 
w skali kraju, w ostatnich 
latach liczba mieszkańców 
wzrosła z 4 do 6 tys.

Poważniejszym wyzwa-
niem było jednak zapewnienie 
miejsca dla uczniów szkoły 
w Hecznarowicach. Odnowio-
nego zabytkowego budynku 
nie można już rozbudowywać, 
tym samym stał się za ciasny 
na potrzeby ośmioklasowej 
szkoły podstawowej. Gmi-
na zamierza wykupić działkę 
przy ul. Kościelnej w pobliżu 
szkoły i naprzeciw przedszko-
la. Powstanie tam całkowicie 
nowy budynek oświatowy, 

z miejscem na cztery oddzia-
ły przedszkolne i cztery klasy 
szkoły podstawowej, z prze-
znaczeniem dla młodszych 
roczników. – To w całości 
rozwiąże problemy z brakiem 
miejsca w szkole w Heczna-
rowicach – dodaje burmistrz.

Koszt obu budynków może 
wynieść nawet po ok. 8 mln 
zł, burmistrz zapowiada, że 
Gmina będzie zabiegać o do-
finansowanie z programów 
ministerialnych. (ł)

juBileusZ BiBliOteki
Gminna Biblioteka Pu-

bliczna w Wilamowicach 
obchodzi w tym roku 70-le-
cie istnienia.

Obchody rozpoczną się 
w środę 30 maja o godz. 
10.30 od konkursu o rybac-
twie w siedzibie biblioteki. 
Ci zaś, którzy od zmagań 
konkursowych wolą litera-
turę, będą mogli uczestni-
czyć w spotkaniu z pisarką 
Izabellą Klebańską, któ-
re zostanie zorganizowane 
w siedzibie MGOK w Wi-
lamowicach.

W sobotę 2 czerwca na sta-
dionie Wilamowiczanki o godz. 
18 zostaną wręczone konkur-
sowe nagrody, w ramach ob-
chodów jubileuszu biblioteki 
będzie też można posłuchać 
koncertów zespołów Holevia-
ters (o godz. 19.30), a potem 
Baciary (godz. 21).

Wydarzenie zrealizowane 
zostanie w ramach projektu 
„Organizacja konkursu wie-
dzy o rybactwie w ramach 
jubileuszu 70-lecia Gminnej 
Biblioteki Publicznej Wila-
mowice”. (R)

ZaPrOsZenie na Śmiergusty
W sobotę i niedzielę 2 i 3 
czerwca na stadionie Wila-
mowiczanki trwać będzie 
jedna z największych w re-
gionie imprez folklorystycz-
nych o międzynarodowym 
charakterze. – Od lat na 
święto zapraszamy współ-
pracujące z nami miejsco-
wości, przede wszystkim 
z krajów Europy środkowej 
i południowej. To okazja, 
aby porównać swoje kultury, 
wzajemnie się poznać i cze-
goś od siebie nauczyć – wy-
jaśnia burmistrz Wilamowic 
Marian Trela.

Także tym razem nie za-
braknie atrakcji, a wśród go-
ści pojawi się grupa z Dolnego 
Benesova na Słowacji. Impre-
za rozpocznie się w sobotę 
o godz. 15.45 od występu gru-
py tanecznej „Kurtynka”. Na-
stępnie na scenie będzie można 
obejrzeć mażoretki Nemezis 
i Gracja, Orkiestrę Reprezen-
tacyjną Gminy Wilamowice, 
zespół Holeviaters, a o godz. 

21 wystąpi gwiazda wieczoru, 
a więc Baciary. Potem publicz-
ność czeka dyskoteka z DJ’em.

Niedzielny program roz-
pocznie msza św. o godz. 
11, godzinę później koro-
wód śmiergustowy w towa-
rzystwie eskorty motocykli 
z Wilamowic i Dolnego Bene-
sova przejedzie na stadion, a tu 
o godz. 12.15 nastąpi oficjal-

ne otwarcie imprezy. Będzie 
można zapoznać się z kulinar-
nymi arcydziełami Wilamowic 
i słowackiego partnera, a tak-
że prezentacjami młodzieży 
szkolnej. Na scenie wystąpią 
zespoły regionalne Trady-
cja, Cepelia Fil-Wilamowi-
ce, Dankowianie, Zasolanie, 
Wilamowice, Pisarzowianki, 
Echo, a następnie zespół po-

powo-rockowy Kiwi, Skazani 
na Bluesa. Gwiazda wieczoru, 
zespół disco polo Mig, roz-
pocznie koncert o godz. 21. 
O 22.30 przewidziano pokaz 
sztucznych ogni.

Impreza zostanie zrealizo-
wana w ramach projektu „Wi-
lamowskie Śmiergusty jako 
przykład współpracy trans-
granicznej”. (ł)

marian trela,  
burmistrz wilamowic:

Nieustannie od wielu lat w 
naszej gminie przybywa miesz-
kańców. To oczywiście pociąga 
za sobą konieczność rozbudowy 
placówek edukacyjnych. Nie 
byłoby to dla nas zaskoczeniem, 
lecz reforma oświatowa zlikwi-
dowała gimnazja, tym samym 
powiększając liczebność szkół 
podstawowych. Problemu nie 
da się załatwić od razu, bo to 
bardzo drogie inwestycje, a też 
nie zawsze możliwa jest zwykła 
rozbudowa budynku, jak mamy 
tego przykład w Hecznarowi-
cach. Podjęliśmy jednak decyzje, 
przede wszystkim finansowe, że 
w ciągu najbliższych kilku lat ten 
problem rozwiążemy, tworząc 
najmłodszym mieszkańcom 
bardzo dobre warunki nauki.
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Nowe przedszkole w Pisarzowicach będzie sąsiadowało z budynkiem szkoły.

Budynku szkoły w Hecznarowicach nie można rozbudować.

Zespół Cepelia Fil-wilamowice prezentuje tradycyjne tańce wilamowic.

Projekt FinanSowany ze środków unii euroPejSkiej w raMach działania „realizacja 
lokalnych Strategii rozwoju kierowanych Przez SPołeczność” w raMach Priory-
tetu 4 „zwiękSzenie zatrudnienia i SPójności terytorialnej”, oBjętego PrograMeM 
oPeracyjnyM „ryBactwo i Morze 2014 – 2020”, z wyłączenieM Projektów grantowych.

VIII Gminny Rajd Rowerowy przejedzie w niedzielę 
10 czerwca z Hecznarowic przez Starą Wieś do 
Pisarzowic. Zbiórka zaplanowana została na godz. 
9 na stadionie LKS Sokół Hecznarowice, godzinę 
później nastąpi start. Trasa licząca 23 kilometry 
osiągnie półmetek przy muszli koncertowej w Starej 
Wsi, metę wyznaczono na stadionie LKS Pionier. 
Wpisowe wynosi 15 zł. Patronat nad rajdem objęli 
Burmistrz Wilamowic Marian Trela oraz Starosta 
Bielski Andrzej Płonka. (R)

gmina w licZBacH

MikroProjekt jeSt wSPółFinanSowany ze środków euroPejSkiego FunduSzu rozwoju regionalnego w raMach PrograMu interreg V-a rePuBlika czeSka – PolSka 2014-2020  
oraz z Budżetu PańStwa za PośrednictweM euroregionu BeSkidy
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wiOsenne ZaryBianie
Pracownicy Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągowego zakończyli pierwszą część tegorocznego 

zarybiania Jeziora Goczałkowickiego.

Rybacy z Rybaczówki 
w Łące nad Jeziorem Goczał-
kowickim wpuścili do wody 
760 tys. sztuk narybku szczu-
paków i sandaczy, w czerwcu 
trafi do jeziora jeszcze 40 tys. 
małych węgorzy. Drapieżne 
ryby w Goczałkowicach pocho-
dzą ze sprawdzonych hodowli, 
przywieziono je w specjalnie 
natlenionych workach. Rybacy 
wypuścili je do wody w zatoce 
z gęstą roślinnością, umożli-
wiającą rybom łatwą adaptację 
do nowych warunków. Admi-
nistrator zbiornika regularnie 
odnawia populację ryb drapież-
nych. Drapieżniki oczyszczają 
bowiem wodę, eliminując z niej 
tzw. ryby spokojnego żeru (kar-
pie, karasie, płocie, leszcze), 
które żerując w mule uwalnia-
ją fosfor i azot. Dopiero w ten 
sposób oczyszczona woda trafia 
do zakładu uzdatniania.

Jak przyznaje szef Ry-
baczówki w Łące Łukasz 
Pszczeliński, wpuszczone 

w tym roku do jeziora ryby 
do swej roli „czyścicieli 
wody” dojrzeją dopiero po 
3 latach. Przy sprzyjających 
warunkach do tego czasu 
przeżyje ok. 10 proc. z 800 
tys. sztuk narybku. W rze-

czywistości trudno ocenić, ile 
ryb żyje w jeziorze. Niedaw-
no naukowcy z Uniwersytetu 
Śląskiego obliczyli, że może 
być ich nawet blisko 300 ton. 
To o tyle istotne, że zarów-
no liczba ryb, jak i propor-

cja określonych gatunków, 
przekłada się na prawidłowe 
działanie ekosystemu, a więc 
też na jakość i czystość wody.

Należące do Górnośląskie-
go Przedsiębiorstwa Wodocią-
gów Gospodarstwo Rybackie 
w miejscowości Łąka nad Je-
ziorem Goczałkowickim jest 
jedynym tego typu prawdzi-
wym rybackim portem na 
południu Polski. Nigdzie też 
w Polsce nie wykorzystuje się 
ryb w taki sposób, jak ma to 
miejsce w Goczałkowicach. Je-
zioro obejmuje 3,2 tys. hekta-
rów, mieści 168 mln m sześc. 
wody. Żyje w nim ponad 17 
gatunków ryb, ale to drapież-
niki są pod szczególną opie-
ką rybaków. Co roku jezioro 
jest zarybiane tymi gatunka-
mi, a ich rozmnażanie jest spe-
cjalnie ułatwiane dzięki m.in. 
utrzymaniu określonego pozio-
mu wody podczas roztopów 
zapewniając optymalne wa-
runki do składania ikry. (GPw)

Rybacy z Rybaczówki w łące wpuścili do wody 760 tys. sztuk narybku 
szczupaków i sandaczy.
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więcej kOmPOstOwników w kOZacH
O zakupie dodatkowych kom-
postowników dla mieszkań-
ców zdecydował zdecydowała 
Gmina Kozy. Rozszerzono 
w ten sposób rozpoczęty 
w marcu program, który spo-
tkał się z dużym zaintereso-
waniem kozian.

G m i n a  z d e c y d o w a ł a 
o wdrożeniu programu, aby 
pomóc gospodarstwom do-
mowym w zminimalizowa-
niu uciążliwości, związanych 
z brakiem odbioru odpadów 
zielonych bezpośrednio z nie-
ruchomości. Na przełomie 
marca i kwietnia kompostow-
niki trafiły do ponad 380 wła-
ścicieli.

Wobec dużego zainte-
resowania takim rozwią-

zaniem dodatkowych 100 
sztuk kompostowników zo-
stanie bezpłatnie przekaza-
nych mieszkańcom na okres 
trzech lat, po tym czasie staną 
się ich własnością. – Program 
sprawdził się i, co ważne, 

w znacznym stopniu rozwią-
zał problem związany z odpa-
dami zielonymi. Zmniejszyły 
się potrzeby w zakresie trans-
portu tego rodzaju odpadów 
do Punktu Selektywnej Zbiór-
ki Odpadów Komunalnych, 

a uwzględniając także inne 
działania proekologiczne 
dbamy o środowisko – mówi 
wójt gminy Krzysztof Fiał-
kowski.

Kompostowniki służyć 
mają głównie do zagospoda-
rowania odpadów zielonych, 
czyli trawy, liści, kwiatów, zie-
mi kwiatowej, ale też odpadów 
kuchennych w postaci obie-
rek warzyw i owoców, fusów 
z kawy i herbaty, czy zgnie-
cionych skorup jaj. Efektem 
odpowiedniego kompostowa-
nia, polegającego na rozkładzie 
substancji organicznych przez 
mikroorganizmy i dżdżownice, 
jest wytworzenie nawozu, któ-
ry doskonale użyźnia i spulch-
nia glebę. Kompost stosować 
można do nawożenia trawnika, 
roślin ogrodowych, a także pod 
uprawę warzyw i kwiatów ra-
batowych. (MA)

POlskie lasy dla żuBra
Ciężarówką z takim 

napisem dotarł do rezer-
watu „Żubrowisko” w Jan-
kowicach w Nadleśnictwie 
Kobiór żubrzy samiec imie-
niem Podskok.

Czteroletni byk o nume-
rze rodowodowym 1285, 
urodził się w zagrodzie 
przy Ośrodku Kultury Le-
śnej w Gołuchowie. Leśnicy 
z rezerwatu „Żubrowisko” 
starannie go wybrali spośród 
byków żyjących w krajo-
wych ośrodkach. Podskok 
będzie bowiem pełnił rolę 
reproduktora w jankowic-
kim stadzie, wzbogacając 
dotychczasową pulę ge-
nową potomstwa żubrów 
w rezerwacie. Ostatnim 
samcem niespokrewnio-
nym z osobnikami z hodowli 
w Jankowicach był Ramon, 
sprowadzony przed 18 laty 
z niemieckiego Stendal.

Jak wyjaśnia Anna Tar-
kowska z Nadleśnictwa 
Kobiór, przemieszczenia żu-
brów między stadami są ko-
nieczne, by nie dopuścić do 
kojarzenia się ze sobą blisko 
spokrewnionych zwierząt. 
W tej chwili na 42 żyjące 
w rezerwacie żubry aż 22 
osobniki są potomstwem 
samca o imieniu Pludar. Pod-
skok ma zatem bardzo ważne 
zadanie do spełnienia.

Program przemieszczeń 
jest częścią projektu „Kom-
pleksowa ochrona żubra 
przez Lasy Państwowe”. 
Obejmuje on swym zasię-
giem wybrane nadleśnictwa 
w regionalnych dyrekcjach 
w Białymstoku, Olszty-
nie, Krośnie, Katowicach 
i Lublinie, a także ośrodki 
w Kostrzycy, Gołuchowie, 
Białowieży. Ma on na celu 
utrzymanie populacji żubra, 
jej rozprzestrzenienie po-
przez rozgęszczenie i zwięk-
szenie zasięgu, utworzenie 
profesjonalnego banku ge-
nów żubra, a także wypro-
mowanie w społeczeństwie 
idei jego ochrony. Projekt 
obejmuje 82 proc. krajowej 
populacji żubra, w tym oko-
ło 120 osobników w niewoli 
oraz około 1,2 tys. osobni-
ków w wolnych popula-
cjach.

Na terenie Nadleśnic-
twa Kobiór projekt prze-
widuje realizację zadań, 
sprzyjających rozwojowi 
hodowli, m.in. utrzymanie 
poletek zgryzowo-ogry-
zowych, pielęgnację na-
sadzeń dębów w alejach 
dębowych, przygotowywa-
nie sianokiszonki, a także 
monitoring entomologicz-
ny na terenie rezerwatu 
„Żubrowisko”. (ReD)

Dorodny samiec Podskok tuż po przybyciu do Żubrowiska.
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Kompostowniki stopniowo zyskują sobie uznanie właścicieli posesji.
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wywiad

mundial Z nadZiejami
Kolejność meczów polskiej reprezentacji podczas nadchodzących mistrzostw świata w Rosji nie jest dla 

nas korzystna – uważa Zdzisław Kręcina, pochodzący z Żywca długoletni sekretarz Polskiego Związku 

Piłki Nożnej, doskonale znający realia futbolu w międzynarodowym wymiarze.

Redakcja: Reprezenta-
cja Polski rozpoczęła już 
przygotowania do mundia-
lu w Rosji. Polski Związek 
Piłki Nożnej poinformował, 
że na ten cel przeznaczonych 
zostanie aż 10 mln złotych. 
Zwykłemu Kowalskiemu 
może się zawrócić w głowie 
od takiej kwoty. Pana jako 
byłego sekretarza generalne-
go związku to szokuje?
ZDZiSłAw KRęCiNA: Koszty są 
ogromne, ale nie może być 
inaczej. Dwa zgrupowania 
w Juracie i Arłamowie, me-
cze towarzyskie, wreszcie 
sam wyjazd na mundial i cała 
organizacja z tym związana. 
Z czasów swojej pracy przy 
reprezentacji pamiętam, że 
ceny hoteli w trakcie takich 
imprez są tymi z najwyższej 
półki. Podejrzewam, że w Ro-
sji osobodzień wynieść może 
nawet 600 dolarów. Sama dru-
żyna wraz ze sztabem szkole-
niowym to około 40 osób, do 
tego dochodzi kierownictwo 
PZPN i pracownicy odpowie-
dzialni za poszczególne kwe-
stie, aby wszystko należycie 
funkcjonowało. Pamiętam 
mundiale w Korei i Japonii, 
czy później w Niemczech, że 
tylko z zaplecza administra-
cyjnego udało się tam około 
25 osób. Teraz pewnie będzie 
to grupa jeszcze liczniejsza, 
choćby sama obsługa praso-
wa przy rozwijających się dziś 
dynamicznie mediach społecz-
nościowych. Sądzę, że podana 
kwota 10 mln i tak zostanie 
przekroczona.

Wspomniał pan o mediach 
społecznościowych, a te rów-
nież Zdzisławowi Kręcinie 
absolutnie nie są obce. Od 
niedawna i na Twitterze, 
i na Facebooku można śle-
dzić pański punkt widze-
nia na futbol. Skąd decyzja 
o podjęciu takiej aktywności 
„w sieci”?

Mam teraz przede wszyst-
kim więcej czasu, postano-
wiłem się trochę odmłodzić 
i wzorem wielu młodszych 
kolegów zainteresowałem się 
właśnie mediami społeczno-
ściowymi. Przyznam, że spra-
wia mi to dużą frajdę. Nigdy 
nie myślałem natomiast, że 
wiąże się to z aż taką siłą ra-
żenia i oddziaływania. Szyb-
ko pojawiło się spore grono 
osób obserwujących to, co ro-
bię, ale uważam, że nie w ilo-
ści moc, ale w tym, jak dalej 
będzie to kontynuowane. Tyl-

ko wtedy uwagę uda się za-
trzymać na dłużej.

Zanim całkowicie będzie-
my emocjonować się kadrą 
biało-czerwonych głośnym 
echem odbił się finisz pol-
skiej Ekstraklasy. Patologią 
wręcz jest to, że Legia War-
szawa nie mogła świętować 
mistrzostwa na boisku Le-
cha w Poznaniu, a mecz 
decydujący o tytule prze-
rwano...

Jestem tego samego zda-
nia. Budzi pewien niesmak 
to, w jakich okolicznościach 
rozgrywki się zakończy-
ły, a Legia zdobyła mistrzo-
stwo. Żyjemy w kraju ponad 
40-milionowym i należałoby 
wszystkie sprawy związane 
z bezpieczeństwem na stadio-
nach w końcu jakoś załatwić. 
Margaret Thatcher poradziła 
sobie z kibicami, mam nadzie-

ję, że i u nas jest to kwestia 
czasu. Mistrz Polski nawet na 
„obcym” stadionie powinien 
być dekorowany. Mało tego 
– miejscowi powinni zrobić 
mu szpaler tak piękny, że ta 
cała przyjemna okoliczność 
będzie odpowiadała randze 
wywalczenia tytułu. Uważam, 
że aby tak mogło być, ustawa 
musi zostać zmodyfikowa-
na, bo ta obecna widocznie 
nie przystaje do rzeczywisto-
ści. Powinien zająć się tym 
problemem Sejm, nie widzę 
innej możliwości na znalezie-
nie rozwiązania.

Poziom Ekstraklasy też za-
chwycający nie jest. Kadra 
chyba w niewielkim stop-
niu skorzysta na piłkarzach 
z naszych rodzimych boisk?

Poza Sebastianem Szy-
mańskim z Legii, który miał 
ostatnio przebłyski dobrej gry, 
trudno dostrzec jakąś indywi-
dualność, zbliżającą się pozio-
mem do reprezentacji, a która 
nas wszystkich zaskoczyłaby. 
Całe szczęście, że kluby za-
graniczne szkolą naszych pił-
karzy i dzięki temu poziom 
kadry jest znacznie wyższy, 
niż wskazywałby na to ten 
ekstraklasowy. Nie brakuje 
nam zawodników światowej 
klasy, to na nich będziemy 
w głównej mierze liczyć na 
zbliżającym się mundialu.

Adam Nawałka poprowadzi 
tę kadrę do sukcesu? W jed-
nym z tweetów napisał pan, 
że trener w trakcie meczu 

ma tak naprawdę znikomy 
wpływ na własny zespół.

I nie jest to bynajmniej 
teza wymyślona przeze mnie, 
ale poparta badaniami socjo-
logicznymi i statystycznymi 
ekspertów angielskich. Po-
dobnie ma się rzecz choć-
by ze stałymi fragmentami. 
U nas to już połowa bramki, 
a statystyka mówi wyraźnie, 
że rzuty wolne czy rożne dają 
tylko jednego gola na 10 spo-
tkań.

Jedna rzecz to natomiast 
podejście szkoleniowe i myśl 
trenera, a druga bycie moty-
watorem. To różne sprawy. 
Adam Nawałka należy do tej 
grupy trenerów, którzy mają 
bardzo duże pozaboiskowe 
oddziaływanie na druży-
nę i to jego ogromna zaleta 
z korzyścią dla reprezentacji. 
Dochodzi do tego również 
tak istotna kwestia selekcji. 
W kadrze trener dobiera pił-
karzy według swojej koncep-
cji, stąd czasami są w niej ci 
zawodnicy, którzy w naszej 
ocenie niekoniecznie nawet 
na to zasługują. Ale to wła-
śnie rola selekcjonera, aby 
stworzyć z wybranej przez 
siebie grupy piłkarzy dobrze 
rozumiejący się kolektyw.

W połowie czerwca rozpocz-
ną się piłkarskie mistrzo-
stwa świata. Na inaugurację 
zagramy z Senegalem, póź-
niej z Kolumbią i Japonią. 
Jak widzi pan szansę pol-
skiej reprezentacji?

N i e  o c e n i a j ą c  k l a s y 
sportowej naszych rywa-
li chciałbym zwrócić uwagę 
na kolejność rozgrywanych 
meczów, a ta jest moim zda-
niem bardzo niekorzystna. 
Senegal w meczu otwarcia 
będzie stać na wszystko, je-
śli przegra może właściwie 
jechać do domu. Kolumbia, 
jak to południowcy, jawi się 
jako trudny przeciwnik, teo-

retycznie najłatwiejszy będzie 
mecz z Japonią. Gdyby to od 
tego spotkania zaczął się nasz 
udział w mistrzostwach, to 
mielibyśmy większe szanse.

Dla mnie Senegal to głów-
ny faworyt naszej grupy. Jesz-
cze kilkanaście lat temu jeden 
czy dwa afrykańskie zespoły 
się przewijały, a teraz tworzą 
zwartą siłę. Dynamizmu takie-
go spodziewałem się w Azji, 
tymczasem po Europie i Ame-
ryce Południowej to właśnie 
reprezentacje państw afry-
kańskich są najmocniejsze. 
Nie pozostaje nic innego, jak 
trzymać kciuki. Fajnie, gdy-
by mistrzostwa nie zakoń-
czyły się dla nas na meczach 
grupowych, bo oczekiwania 
w piłkarskim środowisku 
są znaczne.

To na koniec jeszcze lokalnie 
– bliskie nam Podbeskidzie 
zawodzi oczekiwania kibi-
ców.

Bardzo szkoda, że Podbe-
skidzie spadło z ekstraklasy. 
Obecny sezon w I lidze jest 
kolejnym, który pokazuje, 
jak ciężko jest na ten naj-
wyższy poziom powrócić. 
Podbeskidzie ma wspania-
ły stadion, jest zaangażo-
wane środowisko w to, aby 
piłka w Bielsku-Białej mia-
ła się jak najlepiej, klub bar-
dzo wspierają władze miasta. 
Patrzę na ten klub w per-
spektywie potencjału całe-
go regionu. Zostałem nie tak 
dawno mile zaskoczony na 
derbach w Żywcu pomiędzy 
Koszarawą i Góralem, bo 
dostrzegłem kilku naprawdę 
zdolnych chłopaków. Z tym 
wszystkim natomiast wyniki 
w parze niestety nie idą.

MARCiN NiKieL

W wywiadzie wykorzystano 
treści zawarte w jednym z od-
cinków programu „Przysta-
nek Rosja”.

futBOlOwy PrZystanek rOsja
w kwietniu, a więc na dwa mie-
siące przed startem piłkarskich 
mistrzostw świata, portal Spor-
toweBeskidy.pl rozpoczął emisję 
programu „Przystanek Rosja”, któ-
ry poprzez spotkania ze znanymi 
postaciami polskiego futbolu 
przybliża mundial z beskidzkiej 
perspektywy.
Pomysł stworzenia programu 
poświęconego różnym wątkom, 
skupiającym się wokół piłkar-
skiej reprezentacji Polski, podjęli 
dziennikarze sportowi z regionu. 
Studio urządzone jest w siedzibie 
Beskidzkiej Rady Olimpijskiej na 
terenie Stadionu Miejskiego w 
Bielsku-Białej. Rolę prowadzące-
go pełni Mateusz Stwora, w cha-
rakterze ekspertów w poszcze-
gólnych odcinkach „Przystanku 

Rosja” pojawiają się redaktor na-
czelny portalu SportoweBeskidy.
pl Marcin Nikiel oraz dziennikarz 
specjalizujący się w tematyce re-
prezentacji Polski Maksymilian 
Pryga.
Pierwszym gościem zaproszo-
nym do studia programu był 
eks-reprezentant Polski Adrian 
Sikora, napastnik pochodzący z 
Ustronia, związany w przeszłości 
m.in. z Dyskobolią Groclinem 
Grodzisk wielkopolski, czy Pia-
stem Gliwice oraz zagranicznymi 
Apoelem Nikozja i Realem Mur-
cia. Następnie swoimi spostrze-
żeniami dotyczącymi mundialu 
podzielił się uznawany za jedną 
z ikon bielskiego Podbeskidzia 
Dariusz Kołodziej, obecnie pra-
cujący jako trener młodych ta-

lentów piłkarskich. w trzecim 
odcinku gośćmi lokalnych dzien-
nikarzy był znany kibicom z gry 
w kadrze narodowej, ale i wiśle 
Kraków, czy klubach takich, jak 
Southampton, czy Chievo Verona, 
obecnie piłkarski ekspert Kamil 
Kosowski. w maju wyemitowany 
został także program z udziałem 
byłego sekretarza generalnego 
PZPN Zdzisława Kręciny.
„Przystanek Rosja” przygotowany 
został przede wszystkim pod ką-
tem mediów społecznościowych, 
pojawiając się na oficjalnym fan-
page’u portalu SportoweBeskidy.
pl na Facebooku. Oglądać można 
go również w Telewizji Regional-
nej, nadającej w Bielsku-Białej, 
Skoczowie, Cieszynie, czy Oświę-
cimiu. (R)
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Program „Przystanek Rosja”, zainicjowany przez portal SportoweBeskidy.pl i realizowany w siedzibie Beskidzkiej 
Rady Olimpijskiej na Stadionie Miejskim w Bielsku-Białej, przybliża nadchodzący mundial w Rosji z beskidzkiej 
perspektywy. Gośćmi lokalnych dziennikarzy – Mateusza Stwory, Marcina Nikla i Maksymiliana Prygi był m.in. 
długoletni sekretarz generalny PZPN Zdzisław Kręcina.
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PrZedsZkOliada  
na stadiOnie

Kolejna edycja bielskiej 
„Przedszkoliady” w piłce 
nożnej odbędzie się w nie-
dzielę 3 czerwca na płycie 
głównej Stadionu Miejskie-
go w Bielsku-Białej.

Nadchodzący  tu rn ie j 
z udziałem przedszkolaków 
zorganizowany zostanie już 
jedenasty raz, co najlepiej 
świadczy o marce, jaką „Przed-
szkoliada” na przestrzeni lat 
zyskała. Pomysł tego typu 
piłkarskich turniejów dla ma-
łych piłkarzy na stałe zapisał 
się w terminarzu bielskich im-
prez sportowo-rekreacyjnych. 

Każdorazowo to prawie 450 
przedszkolaków, ponad tysiąc 
rodziców i najbliższych, en-
tuzjastycznie przeżywających 
zmagania swoich pociech, oraz 
wiele atrakcji towarzyszących 
wydarzeniu. Dla najlepszych 
piłkarzy przewidziano pucha-
ry, wszyscy uczestnicy uho-
norowani zostaną tradycyjnie 
medalami i koszulkami.

W pierwszą niedzielę 
czerwca do udziału w impre-
zie zapraszają wspólnie Miasto 
Bielsko-Biała, Bielsko-Bialski 
Ośrodek Sportu i Rekreacji 
oraz szkółka Football Acade-
my. (MA)

sport

dla aktywnycH i kiBiców

kOsZykówka ulicZna
Miłośnicy koszykówki z te-
renu Ziemi Bielskiej mogą 
w niedzielę 27 maja udać 
się do Skoczowa. Z inicjaty-
wy Skoczowskiego Ośrod-
ka Sportu i Rekreacji oraz 
Rady Osiedla „Za Wisłą” 
odbędzie się IV Turniej Ko-
szykówki Ulicznej.

Od godziny 9 prowa-
dzone będą zapisy drużyn 
czteroosobowych, rozpo-
częcie turnieju zaplanowa-

no na godz. 10. Rywalizacja 
w popularnym streetballu 
zostanie przeprowadzona na 
boisku Szkoły Podstawowej 
nr 3 w Skoczowie przy ulicy 
Osiedlowej 1, w przypadku 
złej pogody przeniesiona bę-
dzie do hali przy ul. Spor-
towej 6.

Z regulaminem turnieju 
i innymi ważnymi informa-
cjami można zapoznać się na 
stronie internetowej www.
basendelfin.pl. (R)

reklaMa

rajd Z kijkami
Już po raz ósmy w Ko-
zach zaplanowany został 
Rajd Nordic Walking na 
Hrobaczą Łąkę. Termin 
tegorocznego wydarzenia, 
organizowanego cyklicznie 
z inicjatywy Przewodniczą-
cej Rady Gminy Kozy Bo-
żeny Sadlik, wyznaczono na 
sobotę 16 czerwca.

Miłośnicy tej formy ak-
tywności fizycznej na rajd 
wyruszyć mogą z dowolnego 
miejsca nie tylko w Kozach, 
ale i z okolicznych miej-
scowości. Jak co roku wyj-
ście z kijkami zakończy się 
wspólnym spotkaniem przy 

ognisku, co stanowi war-
tość dodaną do populary-
zowanej w Kozach od 2011 
roku inicjatywy, sprzyjającej 
zdrowemu i pożytecznemu 
spędzaniu czasu.

Organizatorzy zachęca-
ją do tego, aby na Hroba-
czą Łąkę dostać się poprzez 
jedną z trzech wytyczonych 
w ub.roku tras górskich, 
które nie przechodzą bez-
pośrednio przez szczyt 
góry, lecz po jej zboczach. 
Przypominają jednocześnie, 
że rajd dojdzie do skutku 
tylko w przypadku sprzy-
jających warunków pogo-
dowych. (M)
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Chętnych do udziału w Rajdzie Nordic walking na Hrobaczą łąkę 
każdego roku nie brakuje.
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Dla przedszkolaków piłkarski turniej jest okazją nie tylko do sportowej 
rywalizacji, ale przede wszystkim do świetnej zabawy.

Na koszykarskie zawody w Skoczowie zgłaszać mogą się zespoły 
czteroosobowe.
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