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PrzyBywa PlacÓw zaBaw
W każdym sołectwie Jasienicy
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Dożynki rolnicze i góralskie 

 
 str.  12

Fo
to

: J
ac

ek
 ko

hu
t/

m
at

er
ia

ły
 u

g 
iSt

eb
na

ważne inwestycje
Skoczów podsumowuje kadencję
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Strażacy w formie

Turystyczne atrakcje regionu

W ciągu kilku ostatnich lat w 
Brennej udało się stworzyć całą 
gamę pasterskich atrakcji – od 
redyków, warsztatów wyrabiania 
bunca, czy obróbki wełny, szlaku 
wołoskiego wzdłuż beskidzkich 
grzbietów, otaczających Bren-
ną, po karczmy i gospodarstwa 
agroturystyczne, specjalizujące 
się w góralskich potrawach z pie-
czeniem barana włącznie. Teraz 
dołącza do tego Beskidzki Dom 
Zielin „Przytulia”.
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Drużyna OSP Bestwina pozostawiła 
za sobą 29 innych jednostek, zdoby-
wając puchar i pierwsze miejsce w IV 
Podbabiogórskich Zawodach Ratow-
niczo-Gaśniczych. Warto odnotować, 
że 2. miejsce zdobyli strażacy z Ko-
biernic, 4.  Czechowic, 6. Zabrzega, 
7. Czańca, a 9. Świętoszówki.

ZIEMIA BIELSKA   ŚLĄSK CIESZYŃSKI

sezOn na hali

sukces OsP Bestwina



2 BESKIDZKA
gazeta

www.gazetabeskidzka.plWrZESIEŃ 2018

PaPieski medal

Krystyna Gutan,
mieszkanka Jaworza, od wielu lat 
zaangażowana w życie społeczne 

gminy i jaworzańskiej parafii rzym-
sko-katolickiej, otrzymała przyzna-
ny przez ojca świętego Franciszka 
medal „Pro Ecclesia et Pontifice”. 
Jedno z najwyższych odznaczeń 
papieskich dla osób świeckich jawo-
rzanka odebrała podczas uroczystej 
mszy świętej z rąk biskupa bielsko-
-żywieckiego ks. romana Pindla.
Medal stanowi dowód uznania dla 
Krystyny Gutan za jej działalność na 
rzecz Kościoła, aktywne uczestnic-
two w życiu parafii, gdzie jest człon-
kiem akcji Katolickiej i prowadzi 
Bibliotekę Parafialną. to ona zor-
ganizowała i prowadzi Parafialny 

Zespół Pomocy Bezrobotnym, jest 
m.in. inicjatorką parafialnych piel-
grzymek i pomysłodawczynią kon-
cepcji szopek bożonarodzeniowych 
i wielkanocnego wystroju Bożego 
Grobu. Jest również poetką, której 
wiersze wydano w trzech tomikach 
oraz od lat 80. minionego wieku ka-
techetką w Młodzieżowym Ośrodku 
Wychowawczym w Jaworzu.
Dwukrotnie była nominowana 
przez gminę do nagrody starosty 
Bielskiego im. Józefa Londzina, 
przez towarzystwo Przyjaciół Dzie-
ci wyróżniona została „Dyplomem 
Przyjaciela Dziecka”. (r)

aktualności
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kadry

Spółdzielnia Mieszkaniowa „STRZECHA”  
w Bielsku-Białej przy ul. Osuchowskiego 4, tel. 829-79-55, 829-79-50 

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

1.  ul. Podchorążych 11/105; 43,70 m²; X piętro/ X p.  2 pokoje 
     cena wyw.   120 000,- zł   wadium 6.000 ,- zł

     udział w nieruchom. wynosi  437/187091

Przetarg odbędzie się w dniu  24.10.2018 r.  o godzinie 12.00

Aby wziąć udział w przetargu należy spełnić n\wymienione warunki: 
1. złożyć pisemną ofertę w zamkniętej kopercie, w sekretariacie Spółdzielni  

do dnia 23.10.2018 r. do godziny 13.00, 
2. w ofercie należy podać proponowaną cenę cyfrą i słownie, zamieścić oświadczenie  

o zapoznaniu się z „Regulaminem przeprowadzania przetargu…”,
3. do oferty osoby prawnej należy dołączyć aktualny odpis z KRS (tj. odpis z ostatnich  

3 miesięcy), a do oferty przedsiębiorcy – odpis zaświadczenia z ewidencji działalności 
gospodarczej, oferta powinna zawierać podpisy osób upoważnionych do reprezentowania 
oferenta, uwidocznione w aktualnym odpisie z KRS lub w innym właściwym rejestrze,

4. w Agencji Opłat, która mieści się w siedzibie Zarządu Spółdzielni,  
należy wpłacić wadium do dnia 24.10.2018 r., do godziny 10.30.

Warunkiem przystąpienia ze Spółdzielnią do zawarcia umowy notarialnej w celu przeniesienia pra-
wa odrębnej własności lokalu mieszkalnego jest wpłacenie zaoferowanej wartości w terminie określo-
nym w „Regulaminie przeprowadzania przetargu…”, w przeciwnym razie wpłacone wadium staje się 
własnością Spółdzielni, koszt umowy ponosi strona nabywająca.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w całości lub w części bez podania 
przyczyny.

Szczegółowy tryb przetargu określa „Regulamin przeprowadzania przetargu...” znajdujący się do 
wglądu w siedzibie Spółdzielni, z którym to osoba biorąca udział w przetargu zobowiązana jest za-
poznać się, co potwierdza stosownym oświadczeniem. Remont mieszkania należy przeprowadzić we 
własnym zakresie i na własny koszt.

Dodatkowe informacje dotyczące przetargu, a także możliwości obejrzenia oferowanego mieszkania, 
można uzyskać w Dziale Członkowsko-Mieszkaniowym Spółdzielni (tel. nr 33 829-79-55, 33 829-79-
73), oraz w Administracji Spółdzielni nr 2, ul. Stawowa 29 (tel. nr 33 818-28-59, 33 815-70-20), oglę-
dziny mieszkania – 15.10.2018 r., godz. 15.00 i 18.10.2018 r., godz. 11.00, po wcześniejszym uzgodnie-
niu telefonicznym z Administracją nr 2.

reklama

Bieg  
i marsz

Ponad setkę uczestników, 
pomimo niesprzyjającej biega-
czom deszczowej pogody, zgro-
madził w sobotę 8 września 3. 
Bieg na Bucze w Górkach 
Wielkich, należący do grupy 
najlepiej ocenianych biegów 
w beskidzkim regionie.

Na dystansie 5,75 km uczest-
nicy rywalizowali w biegu 
głównym. Trasę najszybciej po-
konał Tomasz Wróbel z Gole-
szowa, docierając na metę w 21 
minut i 23 sekundy. Na podium 
znaleźli się jeszcze Bartosz Mi-

siak z Czeskiego Cieszyna oraz 
Michał Izydorek z Mesznej. 
Lokaty tuż poza czołową trójką 
zdobyli reprezentanci gminy 
Brenna: Jan Płoskonka, Błażej 
Mendrek i Tomasz Dybczyń-
ski. Odbyły się ponadto przy 
wysokiej frekwencji biegi dla 
dzieci i młodzieży.

W ramach tegorocznej edy-
cji przeprowadzono również 
zmagania w marszu nordic 
walking. W męskim gronie 
zwyciężył Arkadiusz Pustów-
ka z Hażlacha, a w wśród ko-
biet Elżbieta Żuchowicz 
z Dąbrowy Górniczej.

Bieg, którego trasa prowadzi 
przez górę Bucze w Górkach 
Wielkich, pomimo niedługiej 

historii, zyskał już swoją reno-
mę. Wyróżniony został m.in. 
Srebrną Kozicą, nagrodą przy-
znaną przez prestiżowy portal 
biegigorskie.pl. (M)

O rOdzinie i seniOrach
Rządowy program Rodzina 500+ zmienił podejście państwa do rodziny i myślenia o rodzinie w Polsce. 

Rodzina stała się centrum polityki rządowej – mówiła w Bielsku-Białej wicepremier Beata Szydło, 

zapowiadając kolejne prorodzinne i prospołeczne inicjatywy rządu.

Wiceminister Stanisław 
Szwed wyjaśnia, że politycy 
Prawa i Sprawiedliwości spo-
tykają się z Polakami w całym 
kraju, aby prezentować pracę 
rządu i słuchać ich opinii na 
ten temat. Dlatego do Bielska-
-Białej zaproszono wicepremier 
Beatę Szydło. Wicepremier, 
kierująca pracami Komite-
tu Społecznego Rady Mini-
strów, wzięła udział w debacie 
zorganizowanej przez wice-
ministra Stanisława Szweda, 
wicewojewodę Jana Chrząsz-
cza i wiceprzewodniczącego 
Rady Miejskiej Bielska-Białej 
Przemysława Drabka. Tema-
tem spotkania z bielszczanami 
była polityka społeczna rządu. 
W debacie wzięli udział także 
seniorzy z Bielska-Białej i oko-
lic oraz lokalni politycy i samo-
rządowcy PiS.

Beata Szydło przedstawi-
ła nowe, prorodzinne projek-

ty Prawa i Sprawiedliwości. 
Zapowiedziała kontynuację 
realizowanych programów 
oraz wzbogacenie ich o nowe 
komponenty i projekty. Wśród 
priorytetów wymieniła m.in. 
programy demograficzne, se-
nioralne i emerytalne. – Wiel-
kim wyzwaniem jest sytuacja 

demograficzna. W Komitecie 
Społecznym Rady Ministrów 
pracujemy nad przygotowa-
niem strategii, która pozwoli 
nam w kolejnych latach jesz-
cze bardziej zwrócić uwagę 
i realizować projekty proro-
dzinne, prodemograficzne, ale 
oczywiście również kierowane 

do innych grup – zapowiedzia-
ła Beata Szydło.

Przypomniała, że niedawno 
komitet przyjął przygotowa-
ną w resorcie rodziny, pracy 
i polityki społecznej strategię 
polityki senioralnej. Prioryte-
towym wyzwaniem dla rządu są 
obecnie także sprawy emerytal-

ne. – Rozmawiamy o tym, jak 
poprawić sytuację materialną 
emerytów. Będziemy również 
zastanawiać się nad przyszło-
ścią tych, którzy w tej chwili 
jeszcze są na rynku pracy, ale 
kiedyś będą pobierali emerytu-
ry, co zrobić, żeby polski sys-
tem emerytalny zabezpieczał 
warunki bytowe emerytów – 
mówiła Beata Szydło.

Dodała, że niedawno do 
konsultacji społecznych trafił 
także zapowiedziany wiosną 
przez rząd projekt ustawy prze-
widującej specjalne emerytury 
dla matek, które wychowały co 
najmniej czworo dzieci. Przy-
gotowywany jest też projekt 
przewidujący tzw. premię za 
szybkie urodzenie dziecka.

Szydło przypomniała cie-
szący się dużą popularnością 
program „Dobry start” oraz 
sztandarowy rządowy program 
społeczny „Rodzina 500+”. – To 
program przełomowy, który nie 
tylko pozwolił na poprawę sytu-
acji materialnej polskich rodzin, 
ale w moim głębokim przekona-
niu to jest właśnie ten program, 
który zmienił podejście państwa 
do rodziny i myślenia w Polsce 
o rodzinie. Dzisiaj rodzina stała 
się centrum polityki rządowej 
i oby tak było zawsze, to jest 

właśnie ten kierunek, który po-
winniśmy przede wszystkim re-
alizować – mówiła wicepremier, 
podkreślając dużą rolę samorzą-
dów we wdrażaniu rządowych 
programów społecznych.

Wiceprzewodniczący Rady 
Miejskiej i kandydat na pre-
zydenta Przemysław Drabek 
odniósł się krytycznie do za-
dań związanych z polityką 
prorodzinną i senioralną reali-
zowanych przez bielski samo-
rząd. – Te szanse muszą być 
wykorzystywane przez samo-
rząd. Dopiero po moich inter-
wencjach wystąpiono po raz 
pierwszy o wsparcie z progra-
mów senioralnych, by tworzyć 
na terenie miasta tzw. kluby se-
niora. Takie miejsca powinny 
powstawać na każdym osiedlu 
– podkreślał. Dodawał, że in-
nym problemem społecznym 
w mieście jest zbyt mała liczba 
żłobków i przedszkoli. – Należy 
szybko przystąpić do budowy 
kolejnego żłobka w Bielsku-
-Białej i tworzenia nowych 
miejsc w przedszkolach. Nie-
stety, środki z programów rzą-
dowych w Bielsku-Białej nie 
są wykorzystane w wystar-
czający sposób – przekonywał 
wiceprzewodniczący Rady 
Miejskiej. (rED)
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Bielsko-Biała

miastO 
Bardziej 
Przyjazne

Ożywienie wielu zapo-
mnianych miejsc w Biel-
sku-Białej jest możliwe. 
Ale przede wszystkim 
trzeba pamiętać, że to 
sami mieszkańcy dają 
miastu życie i je kształtu-
ją. Potrzebują natomiast 
przestrzeni i narzędzi do 
tego – mówi Przemysław 
Drabek, wiceprzewod-
niczący Rady Miejskiej 
i kandydat na prezyden-
ta miasta. Zaprezentował 
kilka pomysłów na ta-
kie ożywienie.

Jak zauważa, Biel-
sko-Biała to miasto z ol-
brzymim potencjałem, 
który nie został do tej 
pory wykorzystany. Brak 
optymalnych rozwiązań 
w różnych dziedzinach 
funkcjonowania społecz-
ności miejskiej sprawił, 
że w ostatnich latach – 
pomimo niezaprzeczal-
nych walorów miasta 
– liczba mieszkańców 
znacząco się zmniejszy-
ła. – Mieszkańcy muszą 
mieć gdzie wyjść, spę-
dzić wolny czas z ro-
dziną, czy znajomymi. 

Potrzebują odpowied-
nio zagospodarowanych 
miejsc spotkań i rozryw-
ki – podkreśla Przemy-
sław Drabek.

W i c e p r z e w o d n i -
czący Rady Miejskiej 
uważa, że jednym z cie-
kawszych pomysłów na 
lepsze wykorzystanie 
przestrzeni w mieście 
może być rewitalizacja 
terenu elektrociepłowni. 
– To charakterystycz-
ne dla Bielska-Białej 
miejsce, które zyskało-
by błyskawicznie dru-
gie życie. Uważam, że 
po przeprowadzeniu 
rewitalizacji da się tu 
stworzyć wyjątkowy 
klimat zarówno dla tych 
wszystkich, którzy żyją 
w Bielsku na co dzień, 
bądź też w różnym celu 

goszczą w naszym mie-
ście – mówi Drabek.

Przyznaje jednocze-
śnie, że należy w lepszy 
sposób zadbać o rzekę 
Białą, np. w rejonie ulicy 
11 Listopada. Przedsię-
wzięciem, którego ocze-
kiwaliby mieszkańcy, jest 
zdaniem wiceprzewodni-
czącego Rady Miejskiej 
kino letnie. – Spędzanie 
wolnego czasu na świe-
żym powietrzu jest czymś 
bardzo potrzebnym dla 
każdego z nas. Wyobra-
żam sobie takie miej-
sce, gdzie można usiąść, 
spotkać się z bliskimi 
i przyjaciółmi przy rze-
ce i w bliskości z naturą. 
Taki potencjał inne mia-
sta potrafią wykorzystać 
– twierdzi Przemysław 
Drabek. (r)

mural jak z Bajki
Jedna ze ścian wewnątrz Szpi-
tala Pediatrycznego w Biel-
sku-Białej ozdobiona została 
barwnym muralem z bajkowy-
mi postaciami. Wykonanie tego 
nietypowego dzieła wsparł wi-
ceprzewodniczący Rady Miej-
skiej Przemysław Drabek.

Z inicjatywą namalowania mu-
ralu wystąpiło Studenckie Koło 
Technik Malarskich TON, dzia-
łające na Uniwersytecie Śląskim 
Wydziału Artystycznego w Cie-
szynie. Studentki Agnieszka Król, 
Małgorzata Pieciukiewicz i Gra-
żyna Paruch, prowadzone przez 
doktorantkę Marię Posłuszną, szu-
kały odpowiedniego miejsca, by 
pomysł zrealizować. – Uznaliśmy 
wspólnie, że Szpital Pediatrycz-
ny, do którego każdego dnia tra-
fiają chore dzieci, właśnie będzie 
takim miejscem – wyjaśnia Prze-
mysław Drabek.

Po uzyskaniu zgody od nad-
zorującego placówkę starosty 
bielskiego Andrzeja Płonki i dy-
rektora Ryszarda Odrzywołka 
przystąpiono do realizacji. Mural 
zaplanowano w taki sposób, aby 
poprzez swój przekaz wzbudzał 
zainteresowanie dzieci. Trzy 
dni malowania ściany na parte-
rze przy wejściu i w poczekalni 
„pediatryka” wystarczyło, by po-

wstało tu efektowne dzieło. Ko-
lorowa, pełna bajkowych postaci 
i zwierząt ściana, spełnia swo-
ją rolę. – Pomysł okazał się tra-
fiony, bo pozytywnie kojarzony 
przez dzieci świat bajek od razu 
wzbudza na ich twarzach uśmie-
chy i radość – zauważa wice-
przewodniczący Rady Miejskiej 
w Bielsku-Białej, który sfinanso-

wał zakup farb potrzebnych do 
stworzenia muralu.

Jak dodaje, inicjatywa może 
w przyszłości doczekać się kon-
tynuacji. – Jeśli będzie taka po-
trzeba i wola samych artystek, to 
wsparcie dla tego rodzaju szczyt-
nych przedsięwzięć z mojej stro-
ny na pewno będzie – dopowiada 
Drabek. (r)
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atH

PrOF.  
JarOsłaW JanicKi,
rektor atH:

nasze kolejne inwestycje słu-
żą wzmacnianiu potencjału 
zarówno badawczego, jak i 
dydaktycznego uczelni. Więcej 
dobrze wyposażonych labora-
toriów oznacza nie tylko szerszą 
współpracę z przedsiębiorcami, 

ale też ciekawsze badania, 
przyciągające więcej zdolnych 
studentów. chcę podkreślić, 
że większość funduszy na ten 
cel pozyskujemy z naukowych 
grantów, o które rywalizujemy z 
innymi uczelniami. to dowodzi, 
że nasze projekty badawcze są 
wysoko oceniane w skali całego 
kraju.
cieszę się też, że udało nam się 
doprowadzić do rozpoczęcia 
budowy nowej hali sportowej. 
akademia, choć w porównaniu 
z wielkimi uczelniami jest raczej 
niewielka, to jednak zawsze 
zajmowała bardzo w ysokie 
miejsca w rankingach osiągnięć 
sportowych. Zależy nam na wy-
chowaniu młodego pokolenia 
również pod względem kultury 
fizycznej, bo aktywny styl życia 
służy także umysłowemu rozwo-
jowi człowieka.

łuKasZ siEKLińsKi,
kanclerz atH:

rozpoczęliśmy budowę dłu-
go oczekiwanej przez naszą 
akademicką społeczność hali 
sportowej. Wszystko na tere-
nie budowy i w jego otoczeniu 
przygotowaliśmy w ten sposób, 
aby nie zakłócać procesu dydak-

tycznego i badawczego, ale jed-
nocześnie maksymalnie ułatwić 
firmie budowlanej prace. Zależy 
nam, aby roboty posuwały się 
szybko i w przyszłym roku hala 
była gotowa.
Hala stanie się ważnym elemen-
tem organizacji uczelni, także w 
tym pozasportowym znaczeniu, 
jako miejsce zagospodarowania 
przestrzeni architektonicznej atH. 
Pod tym kątem od kilku lat urzą-
dzamy zieleńce, skwery, parkingi. 
Potrzebujemy dróg dojazdowych, 
ale też tworzymy nowe miejsca 
wypoczynku, jak skwer poetów, 
wkrótce także inne miejsca, gdzie 
młodzież akademicka będzie mo-
gła uczyć się i odpoczywać. to je-
den z elementów naszych działań, 
aby stworzyć na uczelni atmosferę 
przyjazną, bliską i jednocześnie 
twórczą.

nOwe laBOratOria  
i hala sPOrtOwa

Wakacyjną przerwę od zajęć dydaktycznych Akademia Techniczno-Humanistyczna wykorzystała na 

stworzenie czterech laboratoriów. Ruszyła też budowa od dawna oczekiwanej nowej hali sportowej.

Jak wyjaśnia kanclerz 
uczelni Łukasz Siekliński, pod 
koniec lipca podpisano umo-
wę z wykonawcą hali, a już 
31 lipca czechowicka firma 
przejęła plac budowy i rozpo-
częła prace ziemne. Zgodnie 
z harmonogramem robót do 
zimy hala osiągnie tzw. stan 
surowy otwarty. Na początku 
przyszłego roku akademickie-
go, w listopadzie 2019 r., hala 
będzie oddana do użytku.

Akademia od dawna cze-
kała na przestronną halę 
sportową, m.in. dla sekcji 
siatkówki, świetnie radzą-
cej sobie tak w rozgrywkach 
akademickich, jak i ligowych. 
Stara sala, jeszcze z okresu 
stacjonowania w tym miej-
scu jednostki wojskowej, od 
dawna nie nadawała się do ta-
kich celów. Nowa hala będzie 
miała pełnowymiarowe boiska 
do siatkówki i koszykówki, 
wystarczające do przeprowa-
dzania rozgrywek, będą też 
boiska do piłki ręcznej i fut-
salu. Na potrzeby zajęć bo-
isko będzie można podzielić 
na strefy treningowe dla kil-
ku grup. Rozkładane trybu-
ny pomieszczą 120 widzów, 
będzie oczywiście zaplecze 
szatniowe, sanitarne, gospo-
darcze. Łącznie obiekt zajmie 
1400 mkw. zabudowy, liczyć 

będzie 1700 mkw. powierzch-
ni użytkowej. W drugim eta-
pie powstaną salki fitness 
z siłownią oraz pomieszcze-
nie do squasha.

Latem w istniejących bu-
dynkach uczelni powstały 
także cztery nowe laborato-
ria – dwa dla Wydziału Nauk 
o Zdrowiu, jedno metrologii 
i jedno ergonomii dla Wydzia-
łu Budowy Maszyn i Infor-
matyki. Jedno z laboratoriów 
medycznych pozwala na pro-
wadzenie zaawansowanych 

zabiegów przedszpitalnych 
na wysokiej klasy fantomie. 
Jednocześnie zza weneckiego 
lustra grupa studentów może 
obserwować działania, nie 
przeszkadzając przy udzie-
laniu pomocy. Z kolei nowe 
laboratorium metrologii bę-
dzie już drugim na uczelni. 
Katedra metrologii oferuje 
swoje usługi przedsiębior-
com i przy swojej renomie 
nie narzeka na brak zamó-
wień, zwłaszcza z branży au-
tomotive. Nowe laboratorium 

ergonomii przygotowano dla 
katedry inżynierii produkcji, 
co pozwoli rozszerzyć kształ-
cenie na tym poszukiwanym 
na rynku pracy kierunku.

Jak podkreśla kanclerz 
Łukasz Siekliński, większość 
prac remontowych wykonał 
dział techniczno-remontowy 
uczelni. Wraz z zakupem no-
woczesnego sprzętu, na któ-
ry pozyskano dofinansowanie 
z funduszy zewnętrznych, ca-
łość kosztowała ok. pół milio-
na złotych. (ł)

młOdzi matematycy w ath
Akademia Techniczno-Hu-

manistyczna gościła zawodni-
ków 12. Środkowoeuropejskiej 
Olimpiady Matematycznej 
(MEMO).

W piątek 28 s ierpnia 
podczas oficjalnego otwar-
cia olimpiady rektor ATH 
prof. dr hab. Jarosław Ja-
nicki przywitał wszystkich 
uczestników. W tegorocznej 
olimpiadzie wzięli udział re-
prezentanci Austrii, Chorwa-
cji, Czech, Niemiec, Polski, 
Węgier, Litwy, Słowacji, Sło-
wenii, Szwajcarii i gościnnie 
zaproszonej Ukrainy. Zmie-
rzyli się oni w konkursach 
indywidualnym i drużyno-
wym. Rozwiązywali zadania 
z czterech obszarów: alge-
bry, kombinatoryki, geome-
trii i teorii liczb.

Zwracając się do wybitnie 
uzdolnionych matematycznie 
młodych ludzi, rektor życzył 

im powodzenia w rozwiązy-
waniu matematycznych pro-
blemów. Mając na uwadze 
ich przyszłe decyzje, doty-
czące wyboru uczelni, rektor 
przybliżył też profil Akademii 
Techniczno-Humanistycznej, 
zachęcając do podjęcia studiów 
w Bielsku-Białej.

Akademia była współ-
organizatorem wydarzenia, 
głównym organizatorem było 
Stowarzyszenie V Liceum 
Ogólnokształcącego w Biel-
sku-Białej. Całe zmagania 
trwały tydzień. W klasyfika-
cji indywidualnej zwyciężyło 
ośmiu zawodników: Maciej 
Dziuba, Aleksandra Kowal-
ska i Łukasz Orski z Polski, 
dwóch Węgrów, Ukrainiec, 
Niemiec i Chorwat. Druży-
nowo najlepsi okazali się 
Ukraińcy, przed Chorwa-
cją i Węgrami. Polacy zajęli 
czwarte miejsce. (r)
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rektor atH prof. Jarosław Janicki, kanclerz łukasz siekliński oraz kierownictwo budowy, Józef czulak oraz 
łukasz Dzida, absolwent atH.
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ludzie Pracy na jasnej gÓrze

„My chcemy Boga!” – takie było hasło 36. 
Ogólnopolskiej Pielgrzymki Ludzi Pracy, któ-
ra odbyła się w dniach 15 i 16 września na 
Jasnej Górze. Jej kulminacyjnym momentem 
była uroczysta msza św., odprawiona w nie-
dzielę 16 września  na jasnogórskim szczy-
cie. Wzięło w niej udział ponad 20 tysięcy 
osób. Wśród nich była 300-osobowa reprezen-
tacja podbeskidzkiej „Solidarności” z prze-
wodniczącym ZR Markiem Boguszem i jej 
duszpasterzem ks. prałatem Józefem Oleszką.

Przed mszą głos zabrał Piotr Duda, przewod-
niczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. 
– Każdy z nas przybył dzisiaj ze swoją prywatną 
intencją, którą ma głęboko w sercu. Ale jako lu-
dzie „Solidarności”, ludzie pracy, przybyliśmy 

przede wszystkim podziękować u stóp Jasno-
górskiej Pani za bezpieczeństwo i błogosławień-
stwo, które nam udzielała przez cały rok, za tę 
siłę, którą nam Jasnogórska Pani dawała w roz-
mowach z rządem o bardzo ważnych sprawach 
dla nas, dla ludzi pracy. Jest za co dziękować! 
– wołał Piotr Duda.

 – Długo czekaliśmy na to, żeby z tego miej-
sca, ze wzgórza Jasnogórskiej Pani powiedzieć 
głośno: dziś mamy niehandlową niedzielę, nie-
dzielę dla Boga i naszą. Tak długo czekaliśmy, 
modliliśmy się i to zostało wysłuchane przez Ja-
snogórską Panią, że dzisiaj możemy się cieszyć 
z wolnej niedzieli, niedzieli dla Boga i rodziny. 
Ale przed nami kolejne wyzwania, z którymi 
Związek Zawodowy „Solidarność” się zmierzy 
– mówił przewodniczący.

PrOtest OświatOwej „sOlidarnOści”
Około pięć tysięcy pracowników oświaty 

protestowało w sobotę 15 września przed Mi-
nisterstwem Edukacji Narodowej w Warsza-
wie. Wśród nich było blisko stu przedstawicieli 
nauczycielskiej „Solidarności” z Podbeskidzia 
na czele z szefową Regionalnej Sekcji Oświaty 
i Wychowania NSZZ „Solidarność” Jadwigą 
Utecht-Nolbrzak.

– To początek naszej walki – mówił prze-
wodniczący nauczycielskiej „Solidarności” 
Ryszard Proksa po przekazaniu minister Annie 
Zalewskiej petycji wystosowanej przez związ-
kowców. W petycji tej napisano m.in.: „Od 
kilkunastu lat relacja płacy nauczycieli w sto-
sunku do przeciętnego wynagrodzenia w go-
spodarce narodowej drastycznie spada. Nasz 
Związek wielokrotnie postulował powiązanie 
wynagrodzeń nauczycieli z przeciętnym wyna-

grodzeniem w gospodarce narodowej i odejście 
od uznaniowości”.
Związkowcy wystosowali cztery postulaty. 
Żądają:
1. wzrostu wynagrodzeń zasadniczych dla na-

uczycieli w wysokości 15 proc. od 1 stycz-
nia 2019 r.,

2. zmiany systemu wynagradzania i systemu 
finansowania zadań oświatowych,

3. usunięcia niekorzystnych przepisów doty-
czących oceny pracy nauczycieli i awan-
su zawodowego,

4. likwidacji godzin karcianych.
Ryszard Proksa podkreślał podczas prote-

stu, że nauczyciele zwykle zostają pominięci 
w procesach rewaloryzacji wynagrodzeń, a cza-
rę goryczy przelało wydłużenie procesu awansu 
zawodowego w oświacie.

rajd za nami…
W sobotę 8 września szlakami Beskidu Ży-

wieckiego przeszła ponad setka uczestników 
tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Rajdu „So-
lidarności”, tradycyjnie organizowanego przez 
podbeskidzkich związkowców przy wsparciu 
Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.

Na rajdowej mecie, usytuowanej przy schro-
nisku turystycznym na Hali Boraczej, odprawio-
na została polowa msza św. dla związkowców 
i ich rodzin. Tam też organizatorzy rajdu, w tym 
szef podbeskidzkiej „Solidarności” Marek Bo-
gusz, wręczyli puchary dla najlepszych zespo-
łów. Puchar Przewodniczącego ZR za pokonanie 

najdłuższej trasy (aż ze Złatnej) przypadł repre-
zentacji związkowców z bielskiej spółki ABB 
(d. Apena). Z kolei puchar Przewodniczącego 
Komisji Krajowej dla najliczniejszej drużyny po 
raz kolejny przypadł związkowcom z „Solidar-
ności” spółki Proseat z Bielska-Białej, prowa-
dzonej przez szefa tej organizacji Rafała Tyrałę. 
Był też konkurs wiedzy turystycznej, który wy-
grał Leszek Caputa z Żywca.

– Serdecznie dziękuję wszystkim uczestni-
kom rajdu, którzy wyruszyli na rajdowe szla-
ki i zdecydowali się razem z nami aktywnie 
spędzić tę wrześniową sobotę. Do zobaczenia 
za rok – powiedział po zakończeniu rajdu Ma-
rek Bogusz.

Płaca minimalna – 2250 złOtych
Rząd podjął decyzję, że płaca minimalna 

w 2019 roku wyniesie 2250 złotych, a najniż-
sza stawka godzinowa 14,70 zł.

Przypomnijmy, że w tym roku płaca mini-
malna wynosi 2100 zł, a najniższa stawka go-
dzinowa 13,70 zł. Jak wynika z danych rządu, 
liczba pracowników otrzymujących wynagro-
dzenie w wysokości obowiązującej w 2018 
r. płacy minimalnej wynosi obecnie ok. 1,5 
mln osób.

– W związku z ogłoszeniem przez premiera 
wysokości przyszłorocznej płacy minimalnej 
stwierdzamy, że to kompromis, który nas nie za-

dawala, ale jest do zaakceptowania. Ale na tym 
polega konstruktywny dialog. Wzrost o 150 zł 
to kolejny krok na drodze do płacy minimalnej 
na poziomie 50 proc. przeciętnego wynagrodze-
nia i jest dla „Solidarności” absolutnym mini-
mum do przyjęcia – powiedział przewodniczący 
NSZZ Solidarność Piotr Duda.

– Czekamy na kolejne propozycje dotyczące 
pozostałych postulatów Związku, przedstawio-
nych premierowi w sierpniu: podwyżek w pań-
stwowej sferze budżetowej oraz odmrożenia 
wskaźnika naliczania funduszu socjalnego – 
dodaje przewodniczący.

turniej strzelecki
Trwają zapisy chętnych do udziału w kolej-

nym turnieju strzeleckim, który odbędzie się 
w sobotę 6 października na strzelnicy w Gole-
szowie. Czasu jest niewiele – termin zgłaszania 
upływa 1 października.

Więcej informacji można uzyskać u prze-
wodniczących KZ oraz u członka Prezydium 
ZR Piotra Gołąba (tel. 530 760 060). 

Znaleźć je można także na stronie interne-
towej podbeskidzkiej „Solidarności” (www.
solidarnosc.org.pl/bbial).

POrOzumienie „sOlidarnOści”  
z Przemysławem draBkiem

W poniedziałek 24 września w siedzibie pod-
beskidzkiej „Solidarności” odbyło się podpisa-
nie porozumienia związkowców z kandydatem 
PiS na Prezydenta Bielska-Białej Przemysła-
wem Drabkiem.

Związkowcy udzielili poparcia kandydato-
wi PiS na urząd Prezydenta Miasta Bielska-
-Białej, a ten z kolei zobowiązał się m.in. do 
wspierania spraw pracowniczych w bielskich 
zakładach pracy, a zwłaszcza w instytucjach 
i spółkach należących do samorządu, oraz re-
alizacji programów społecznych popieranych 
przez „Solidarność”.

Porozumienie podpisali przewodniczący 
Zarządu Regionu Marek Bogusz i jego zastęp-
ca Andrzej Madyda oraz Przemysław Drabek 

i prezes Zarządu Okręgowego PiS w Bielsku-
-Białej, wiceminister rodziny, pracy i polityki 
społecznej Stanisław Szwed. W uroczystości, 
zorganizowanej w trakcie posiedzenia Zarządu 
Regionu, wzięli udział także związkowi kandy-
daci na listach PiS: Andrzej Gacek, kandydują-
cy do Rady Miejskiej Bielska-Białej, oraz Ewa 
Żak, ubiegająca się o mandat radnej Sejmiku 
Województwa Śląskiego.

– To pierwsza tego typu deklaracja o współ-
pracy w historii naszego miasta. Polityka spo-
łeczna, poszanowanie praw pracowniczych 
i dialog to dla mnie priorytetowe zadania, dla-
tego nasza współpraca ma ważne znaczenie dla 
rozwoju miasta – stwierdził Przemysław Drabek 
po podpisaniu porozumienia.
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zdrOwsza służBa zdrOwia
Placówki ochrony zdrowia powiatu bielskiego znacząco rozwinęły poziom usług medycznych udzielanych 

mieszkańcom. Dzieje się tak, mimo ciągłej niepewności co do zasad funkcjonowania służby zdrowia i jej 

finansowania.
Starosta bielski Andrzej 

Płonka przygotował podsu-
mowanie działalności Powiatu 
Bielskiego w służbie zdrowia 
w mijającej kadencji. Choć po-
wiat należy tylko do jednego 
z kilku właścicieli placówek 
medycznych, to jednak ma ogro-
my udział w świadczeniu usług 
leczniczych dla mieszkańców 
regionu. Starosta wskazuje na 
Bielskie Pogotowie Ratunko-
we, Szpital Pediatryczny oraz 
Specjalistyczny Psychiatrycz-
ny ZOZ.

– W każdej z tych instytucji 
służby zdrowia w ostatnich czte-
rech latach znacząco podniósł 
się poziom świadczonej pomocy 
medycznej. Co ważne, wszyst-
kie one mają stabilną sytuację 
finansową – mówi starosta. Po-
przez pozyskanie dodatkowych 
pieniędzy z umów z NFZ war-
tość finansowa w 2018 r. w sto-

sunku do 2014 wzrosła o 5,5 
mln zł, czyli blisko o 10 proc.

Bielskie Pogotowie Ratun-
kowe uruchomiło dodatkowy 
punkt stacjonowania zespołu 
podstawowego w Wilkowicach 
oraz punkt nocnej i świątecznej 

opieki medycznej w Jasienicy. 
Zakupiło też 8 ambulansów sa-
nitarnych, wyposażyło karetki 
w nowy sprzęt i aparaturę me-
dyczną, w tym urządzenia do 
mechanicznej kompresji klat-
ki piersiowej.

Znacząco poprawiła się 
również sytuacja w lecznictwie 
psychiatrycznym i to mimo la-
winowo wzrastających potrzeb 
w tej dziedzinie. Kilka obiek-
tów bielskiego zakładu w Ol-
szówce przeszło modernizację, 

zostały wyremontowane węzły 
sanitarne, ulepszono ogrzewa-
nie. W części z całodobowym 
oddziałem psychiatrycznym, 
izbą przyjęć i poradnią roz-
poczęto prace związane z do-
budową klatki ewakuacyjnej 
i wymianą dachu. Przepro-
wadzone prace ułatwiły roz-
szerzenie zakresu świadczeń 
zdrowotnych, przybyło łóżek 
i miejsc dziennego pobytu.

Ostatnie lata to także re-
organizacja pomocy psychia-
trycznej dla najmłodszych 
pacjentów, którą przejął Szpi-
tal Pediatryczny. Było to moż-
liwe dzięki wyremontowaniu 
nieczynnego dotąd pawilonu 
nr V. W tej placówce inwe-
stycje przeprowadzono też na 

innych oddziałach, m.in. wyre-
montowano blok operacyjny, 
a budynki przeszły termomo-
dernizację.

Przybyło bardzo wiele no-
woczesnego sprzętu, dzięki 
poczynionym zakupom, m.in. 
cyfrowego aparatu RTG, tomo-
grafu komputerowego, apara-
tu USG, gastrofiberoskopu, 
echokardiografu, respiratora, 
kardiomonitorów. Na potrzeby 
małych pacjentów uruchomio-
no punkt nocnej i świątecznej 
pomocy medycznej, a szpital 
wzbogacił się o karetkę neo-
natologiczną.

Łącznie na zrealizowanie 
tych zadań powiatowa służba 
zdrowia wydała ok. 18,2 mln 
zł. (rED)

PoWiat Bielski

nowy aparat rentgenowski w szpitalu Pediatrycznym w Bielsku-Białej. Budynki specjalistycznego Psychiatrycznego ZOZ przeszły modernizację.

W nowy, profesjonalny sprzęt i wszechstronną aparaturę medyczną wyposażone zostały ambulanse, m.in. ostatni 
nabytek, karetka neonatologiczna.

anDrZEJ PłOnKa,
starosta bielski:

służba zdrowia w placówkach 
podlegających Powiatowi Biel-
skiemu należała do tych dziedzin, 
które w ostatnich latach przeszły 
największe przeobrażenie z korzy-

ścią dla pacjentów. cieszę się, że 
nam się udało rozwinąć zarówno 
Bielskie Pogotowie ratunkowe, 
szpital Pediatryczny, jak i ZOZ 
Psychiatryczny.
choć nie obyło się bez trudności. 
Jednym z poważniejszych proble-
mów, jakie napotykaliśmy przy 
usprawnianiu służby zdrowia, 
była niepewność co do zasad fi-
nansowania. W wielu wypadkach 
dobrze funkcjonujące na naszym 
terenie rozwiązania musieliśmy 
zmieniać, aby dostosować je do 
nowych przepisów.
najważniejsze jednak, że nasze 
placówki służby zdrowia zostały w 
ostatnich latach doprowadzone do 
stanu, w którym świadczą miesz-
kańcom regionu pomoc medyczną 
na bardzo wysokim poziomie.

wiĘcej  
na drOgi
O dofinansowanie w przyszłym 
roku przebudowy dwóch waż-
nych dróg na terenie powiatu 
bielskiego występuje starosta An-
drzej Płonka. 

Na nadzwyczajnej sesji Rady 
Powiatu Bielskiego do planu fi-
nansowego na przyszły rok wpro-
wadzono przebudowę drogi Ligota 
– Międzyrzecze Dolne – Między-
rzecze Górne oraz zwiększono 
kwoty na drogę Stara Wieś – Wi-
lamowice – Hecznarowice – Kęty. 
– Występujemy o dofinansowanie 
przebudowy tych dwóch ważnych 
traktów komunikacyjnych nasze-
go regionu. Będzie to kontynuacja 
naszych działań na rzecz poprawy 
stanu dróg, które od dwóch dekad 
systematycznie i konsekwentnie 
realizujemy – wyjaśnia starosta 
Andrzej Płonka. Zabiega o dofi-
nansowanie przebudowy obu dróg 

z rządowego Programu Rozwoju 
Gminnej i Powiatowej Infrastruk-
tury Drogowej na lata 2016-2019, 
koszt pierwszej inwestycji wycenio-
no na blisko 12 mln zł, w drugim 
przypadku nakłady na zaplanowaną 
modernizację wzrastają o 4 mln zł.

Tymczasem na wielu drogach 
powiatu bielskiego kończą się te-
goroczne remonty i modernizacje. 
Zakończono przebudowę ul. Witosa 
w Kozach, poszerzając drogę do 6 
m na całym odcinku, wybudowa-
no też chodnik. Zakończył się też 
drugi etap przebudowy ul. Traugut-
ta w Czechowicach-Dziedzicach. 

W tym wypadku jezdnię poszerzo-
no do 7 m na całej długości, po-
wstały obustronny chodnik, ścieżka 
dla rowerów i parking dla 24 samo-
chodów. Także w tym sezonie bu-
dowlanym w Wilkowicach przy ul. 
Wyzwolenia zbudowano dwie zato-
ki autobusowe wraz z chodnikami, 
zatoka i chodniki powstały rów-
nież w Ligocie w gminie Czecho-
wice-Dziedzice w rejonie szkoły. 
Kończy się też jedna z najpoważ-
niejszych inwestycji na drogach 
powiatowych w tym roku – prze-
budowa ul. Strumieńskiej w gminie 
Jasienica. (r)

człOwiek a śrOdOwiskO
Bielskie Starostwo Powiatowe ser-
decznie zaprasza dzieci i młodzież 
ze szkół z terenu powiatu bielskie-
go do udziału w jubileuszowej XV 
edycji Powiatowego Konkursu 
Ekologicznego „Człowiek a śro-
dowisko” pod patronatem starosty 
bielskiego Andrzeja Płonki.

Konkurs z przewodnią tematy-
ką „Człowiek a środowisko” ma 
charakter otwarty i odbywa się 
w kilku kategoriach. Udział w nim 
wziąć mogą dzieci i młodzież, re-
prezentujący szkoły zlokalizowane 
w powiecie bielskim. Organizator 
przyjmuje prace literackie w postaci 
reportażu, opowiadania, czy wier-
sza o maksymalnej długości pięciu 
stron A4, prezentacje multimedial-
ne, zdjęcia oraz prace plastyczne – 
plakaty, czy rysunki w formacie nie 
większym niż A3. Doceniane będą 
przede wszystkim nieszablonowość, 
kreatywność i oryginalność podję-
cia tematu.

Konkurs ma w głównym zamy-
śle rozbudzać wśród młodego po-

kolenia świadomość ekologiczną 
i odpowiedzialność za środowisko 
naturalne. Prace należy opatrzyć 
imieniem i nazwiskiem twórcy oraz 
adresem szkoły, następnie do koń-
ca września przesłać do Biura ds. 
Promocji Powiatu, Kultury, Sportu 
i Turystyki Starostwa Powiatowego 
w Bielsku-Białej przy ul. Piastow-
skiej 40 z dopiskiem „Konkurs eko-
logiczny”.

Więcej informacji o konkursie 
można uzyskać pod nr tel.: 33-813-
68-72 lub adresem e-mail: promocja@
powiat.bielsko.pl. (łu)
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Jedna ze zwycięskich prac w poprzednich 
edycjach konkursu.ul. traugutta w czechowicach-Dziedzicach po remoncie.
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PoWiat ciesZYŃski

dużO lePszych drÓg
Starosta cieszyński Janusz Król podsumowuje kończącą się kadencję.

Ma pan bardzo duże do-
świadczenie w samorządzie, 
najpierw przez jedną kaden-
cję był radnym w gminie Ze-
brzydowice, a od 16 lat działa 
w samorządzie powiatowym. 
W których dziedzinach sa-
morządowego życia powiatu 
najlepiej się panu poruszać?

Przed dwudziestu laty swo-
ją aktywność społeczną rozpo-
cząłem od działań związanych 
z reaktywacją klubu piłkarskie-
go w Marklowicach Górnych, 
gdzie udało się skrzyknąć gru-
pę osób i skromnymi środkami 
odnowić boisko, doprowadza-
jąc do wyremontowania szat-
ni oraz założenia sekcji piłki 
nożnej. Najprawdopodobniej 
ta moja aktywność została za-
uważona, gdyż jako młody 
mieszkaniec zostałem wybrany 
radnym, zdobywając pierwsze 
doświadczenie samorządowe. 
Z racji mojego wykształcenia, 
jestem magistrem inżynierem 
po Politechnice Śląskiej, naj-
bliższe są mi tematy inwesty-
cyjne, zwłaszcza drogowe.

Praca w Starostwie Powia-
towym jest oczywiście bar-
dzo różnorodna, trzeba się 
zajmować wieloma i to skraj-
nie różnymi sprawami, ale tej 
technicznej strony nigdy się 
nie obawiałem.

Co się zmieniło z perspektywy 
tych 20 lat w samorządzie?

Na pewno wzrosły budże-
ty, dzięki czemu stać nas na 
więcej. Przypominam sobie 
budżet sprzed 16 lat i bywało 
tak, że remontowaliśmy jeden, 
czy dwa odcinki drogowe, a te-
raz jest ich kilkanaście. Trze-
ba jednak zdać sobie sprawę, 
że możemy pozwolić sobie na 
bardzo wiele kosztownych za-
dań dzięki dofinansowaniom, 
jakie otrzymujemy z różnych 
zewnętrznych źródeł. Na pewno 
jest teraz więcej możliwości na 
pozyskanie środków z budże-
tu Państwa. Natomiast środki 
unijne, które w poprzednich 
latach były wykorzystywane 
przy remontach dróg obecnie 
są kierowane na inne zadania 
głównie związane z poprawą 

efektywności energetycznej 
budynków. Ale warto pamię-
tać, że w wielu wypadkach ta-
kie dofinansowanie uzyskują 
tylko najlepsze projekty. My 
otrzymujemy takie wsparcie 
właśnie dlatego, że dobrze się 
do inwestycji przygotowujemy. 
Dzięki temu możemy wykonać 
znacznie więcej, niż opierając 
się jedynie na środkach z do-
chodów własnych.

Uprawia pan sport, preferuje 
aktywne formy wypoczynku. 
Które miejsca Ziemi Cieszyń-
skiej poleciłby pan w spo-
sób szczególny?

Do szusowania na nartach 
oczywiście nasze beskidzkie 
stoki. Staram się wybierać tra-
sy w różnych miejscach, a więc 
i Złoty Groń, i Brenna Leśnica, 
a czasami Kiczera przy hote-
lu Stok, czy Nowa Osada. Ale 
zima dla mnie i mojej rodziny 
to narty biegowe. Tradycyjnie 
wyjeżdżamy w czasie ferii do 
Jakuszyc, ale liczę, że w naj-
bliższych latach będą gotowe 
trasy na Kubalonce, co bardzo 
wzbogaci turystycznie nasz re-
gion. Planowane jest zbudowa-
nie instalacji zaśnieżającej, tras 
rolkowych oraz oświetlenia. 

Do uprawiania aktywnego 
wypoczynku cały nasz powiat 
świetnie się nadaje, z pewno-
ścią do jego zalet należy zróż-
nicowany krajobraz. Piesze 

trasy po Beskidzie Śląskim 
od dawna cieszą się wielkim 
powodzeniem, w ostatnich la-
tach dochodzi również coraz 
szersza oferta dla rowerzystów 
w postaci nowych tras rowe-
rowych i budowanych suk-
cesywnie ścieżek. I pod tym 
względem nasz region znów 
ma wiele do zaoferowania, bo 
można znaleźć bardzo zróż-
nicowane trasy, od łatwych, 
wypoczynkowych, po praw-
dziwie trudne, górskie. Wszę-
dzie można natrafić na piękne 
miejsca i zachęcam do takich 
form aktywności, które po-
zwolą odkrywać uroki Ziemi 
Cieszyńskiej. Tym bardziej, że 
w ostatnich latach wiele zrobi-
liśmy, aby ułatwić komunika-
cję w naszym regionie.

Co pod tym względem zmie-
niło się na Śląsku Cieszyń-
skim w ostatnim okresie?

Udało się zrealizować dużo 
inwestycji, zdecydowanie mo-
żemy tę kadencję uznać za bar-
dzo dobrą pod tym względem. 
Szczególnie cieszą mnie reali-
zacje zadań drogowych. Każde-
go roku udało nam się na ten cel 
wygospodarować sporo pienię-
dzy, a dodatkowo znaczne kwo-
ty otrzymywaliśmy z różnych 
programów, unijnych i rzą-
dowych, w formie dofinanso-
wania, co poszerzyło skalę 
modernizacji i naprawy dróg, 

także trudnych pod względem 
inżynieryjnym. Wymienię tu 
choćby remont mostu w Sko-
czowie. Ta inwestycja była 
bardzo potrzebna, bo istniało 
zagrożenie, że przy najbliższej 
powodzi może tam się coś złe-
go przytrafić.

Wiele modernizacji dróg 
powiatowych zrealizowali-
śmy przy udziale finansowym 
gmin. Z mojego punktu widze-
nia współpraca z samorządow-
cami układa się bardzo dobrze. 
Wójtów i burmistrzów naszego 
powiatu niezwykle cenię za ich 
zaangażowanie w sprawy swo-
ich gmin. Cieszyńskie centrum 
przesiadkowe, zrealizowa-
ne właśnie wspólnymi siłami, 
znacznie ułatwiło dojazd do 
stolicy regionu. Do tego nale-
ży doliczyć budowę chodników 
przy tych ruchliwych ulicach, 
przy których ich nie było, co 
istotnie poprawiło bezpieczeń-
stwo pieszych.

Chcę to podkreślić, że 
w wielu dziedzinach odnie-
śliśmy sukcesy właśnie dzięki 
dobrej, merytorycznej współ-
pracy, także na poziomie Rady 
Powiatu Cieszyńskiego. Na-
wet, jeśli pojawiały się tematy 
problematyczne, to dyskusja 
skupiała się na wspólnym ich 
rozwiązywaniu, a nie przeszka-
dzaniu. Oczywiście, różnimy 
się w wielu sprawach, mamy 
własne poglądy, ale dyskusje 

z tego wynikające mieściły się 
we właściwych granicach.

Czy w innych dziedzinach 
również zaszły zmiany?

W podległych nam placów-
kach przeprowadziliśmy wiele 
termomodernizacji, co wiązało 
się ze znacznymi pracami bu-
dowlanymi poprawiającymi 
zarówno sam stan techniczny 
budynków, jak i ich warunki. 
To dotyczy takich obszarów, 
jak domy pomocy społecznej, 
czy nasze powiatowe szkoły. 
W tym wypadku dzięki 36 no-
wym pracowniom do nauki 
zawodu, w które wzbogaci-
ły się szkoły, młodzież może 
profesjonalnie przygotowywać 
się do zawodu. Nie można nie 
wspomnieć, o tak spektaku-
larnej inwestycji, jaką była 
zakończona wcześniej rozbu-
dowa i modernizacja Szpitala 
Śląskiego w Cieszynie. Zajmo-
wało się nią kilku starostów. 
Warto było ją przeprowadzić, 
podejmując ryzyko i duże 
koszty, bo dzięki temu zapew-
niliśmy kompleksową opiekę 
medyczną mieszkańcom po-
wiatu i wypoczywającym tu-
taj gościom.

Osobiście jestem zadowo-
lony, że sukcesywnie udawało 
się zwiększać środki na płace 
dla pracowników, a w tym 
roku na znaczącą podwyżkę, 
bo wiemy, że jeśli chodzi o sa-

morząd powiatowy, to w tej 
kwestii było dużo zaniedbań.

Jakie zadania czekają pana 
zdaniem Powiat Cieszyński 
w nadchodzącej kadencji?

Drogi, drogi i jeszcze raz 
drogi. Choć zrobiliśmy bardzo 
dużo i infrastruktura drogowa 
znacznie się poprawiła chciał-
bym, aby ten silny impuls roz-
wojowy został utrzymany. Ale 
trzeba pamiętać, że stan wielu 
dróg o strategicznym znacze-
niu dla powiatu nie zależy od 
Starostwa Powiatowego, lecz 
od Generalnej Dyrekcji Dróg 
i Autostrad. Na realizację cze-
ka bezkolizyjne skrzyżowanie 
w Skoczowie, gdzie korki utrud-
niają życie kierowcom. To jest 
inwestycja, do której chciałbym 
się przyczynić i będę wniosko-
wać, aby została zaprojekto-
wana, a następnie wykonana. 
Kolejna sprawa, która też nie 
zależy od nas, ale jest bardzo 
ważna z punktu widzenia roz-
woju regionu, to linia kolejowa 
Bielsko-Cieszyn. Dzięki inten-
sywnym staraniom, naszym i in-
nych samorządów, zaplanowano 
remont odcinka Cieszyn-Gole-
szów. Liczę, że uda się dopro-
wadzić również do remontu na 
odcinku Skoczów-Bielsko. Z in-
nych ważnych spraw, czeka nas 
choćby dokończenie Pawilonu 
III w Szpitalu Śląskim.

I ostatnia sprawa, która bar-
dzo mi leży na sercu, choć też 
w niewielkim stopniu zależy 
od nas, to budowa ścieżek ro-
werowych. Moim marzeniem 
jest, aby każda z gmin miała 
połączenie rowerowe ze stoli-
cą powiatu. Mam tu myśli nie 
tylko takie ścieżki gdzie można 
w celach rekreacyjnych pojeź-
dzić, ale i takie ciągi rowero-
we, które pozwolą bezpiecznie 
dojechać do pracy, czy do 
szkoły.  (Krs)

centrum Przesiadkowe w cieszynie powstało przy współpracy Powiatu cieszyńskiego z miastem – wyjaśnia 
starosta cieszyński Janusz Król. Most na Wiśle w skoczowie doczekał się kompleksowej przebudowy.

Dom Dziecka w cieszynie przeszedł kompleksową termomodernizację. W systemie 
ogrzewania zastosowano odnawialne źródła energii – system solarny. Przebudowana ul. Mickiewicza w Marklowicach.

W szkołach powiatowych powstały nowoczesne pracownie do nauki zawodu.
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GMina BestWina

kadencja Pełna inwestycji
Udało się nam bardzo wiele osiągnąć, ale ciągle przed nami stoją wyzwania, aby rozwijać naszą gminę – 

mówi wójt Artur Beniowski, podsumowując kończącą się kadencję.

Wójt, przygotowując się 
do zdania relacji z kończącej 
się kadencji, zwrócił uwagę na 
liczne inwestycje, które w tym 
okresie zostały zrealizowane.

LEPsZE DrOGi i sZKOły

– Niewątpliwie do naj-
ważniejszych zadań, jakie 
podjęliśmy, należą inwesty-
cje drogowe. I to nie tylko 
pod względem poprawy sta-
nu technicznego nawierzchni, 
ale zwłaszcza bezpieczeństwa, 
głównie pieszych – wyjaśnia 
Artur Beniowski. W każdym 
sołectwie z roku na rok przy-
bywało wyremontowanych 
dróg, w wielu wypadkach 
oprócz nowej nawierzchni 
były one też poszerzane i za-
bezpieczane.

Wójt gminy Bestwina 
wskazuje również, że ostat-
nie lata to bardzo dobry czas 
dla wielu głównych ulic, prze-
biegających przez gminę, czy 
łączących sołectwa. Drogi 
powiatowe, jak Janowicka, 
skrzyżowanie z Krakowską, 
gdzie powstało bezpieczne 
rondo, Batalionów Chłopskich 
w Kaniowie, Ludowa, Danko-
wicka, Kościelna w Bestwi-
nie, czy Górska w Janowicach 

przeszły gruntowne remonty, 
dzięki wspólnemu finanso-
waniu ze strony budżetów 
Gminy Bestwina i bielskiego 
Starostwa Powiatowego. – Po-
wstały plany na kolejny okres, 
wiele zadań należy podejmo-
wać równolegle – dodaje wójt, 
wymieniając przygotowane 
projekty budowy chodników 
przy ul. Dankowickiej, Wito-
sa, Janowickiej, a także złożo-
ny wniosek o dofinansowanie 
do przebudowy ul. Krakow-
skiej.

Gminna oświata dobrze 
zniosła zmiany w reformie edu-
kacji, udało się także poprawić 
stan techniczny budynków, któ-
re, jak kompleks w Bestwince, 
zmieniły się nie do poznania. 
Przeprowadzona tutaj termo-

modernizacja, objęła nie tylko 
proste ocieplenie budynków, 
zakres prac znacznie został 
rozszerzony. W trzech szkołach 
dzięki pozyskanym funduszom 
powstały ekopracownie, stale 
poprawia się stan wyposażenia 
klas. Termomodernizacja czeka 
teraz budynek bestwińskiej bi-
blioteki i przedszkola, wójt Ar-
tur Beniowski pozyskał na ten 
cel 1 mln zł dofinansowania, 
na termomodernizacje czekają 
również strażnica OSP w Be-
stwince i przedszkole w Jano-
wicach.

ZDrOWE POWiEtrZE, ZDrOWi 
MiEsZKańcy

Jak podkreśla wójt, w dzie-
dzinie ochrony środowiska 

w ostatnich latach udało się 
w gminie Bestwina zreali-
zować bardzo wiele zadań. 
Akcja usuwania azbestu z bu-
dynków prywatnych osiągnęła 
tak duży stopień zaawansowa-
nia, że w przeciągu 2-3 lat bę-
dzie można uznać, że gmina 
Bestwina jest wolna od tych 
szkodliwych materiałów bu-
dowlanych. Ruszyła ciesząca 
się dużym zainteresowaniem 
mieszkańców akcja ograni-
czenia niskiej emisji poprzez 
wymianę kotłów. W tym 
roku udało się wymienić 100 
pieców, w ciągu kolejnych 
dwóch liczba ta może się po-
większyć nawet do 400.

Zakończyła się też wymia-
na rur azbestowych w sieci 
wodociągowej w Kaniowie. 
Choć w tym wypadku nie 
stanowiły one zagrożenia dla 
zdrowia mieszkańców, jednak 
zniszczone powodowały takie 
straty wody, że już teraz widać 
efekty. W najbliższym czasie 
powstanie sieć kanalizacyjna 
w południowej Bestwinie i Ja-
nowicach, obecnie trwają prace 
projektowe. Gmina liczy też, 
że wkrótce ruszy program dofi-
nansowania do montażu paneli 
fotowoltaicznych na prywat-
nych posesjach.

Wiele pracy i środków prze-
znaczono w mijającej kadencji 
na wsparcie dla zdrowego stylu 
życia. M.in. w dziedzinie spor-
tu wykonano profesjonalne na-
wadnianie murawy i drenaż na 
boisku w Bestwinie, plany prze-
widują wybudowanie tam bieżni 
lekkoatletycznej wraz z towarzy-
szącą infrastrukturą. Powstają 
również projekty postawienia 
trybuny na boisku w Bestwin-
ce wraz z zapleczem socjalnym, 
gdzie również będzie pierwsze 
w gminie boisko do piłki nożnej 
ze sztuczną trawą. Wielofunk-
cyjne boisko o nawierzchni po-
liuretanowej powstanie także 
w Kaniowie. Przez cały okres 
kadencji z dużym powodzeniem 
inwestowano w rozwój Ośrod-
ka Sportów Wodnych i Rekre-
acji. W Bestwinie i Bestwince 

pojawiły się nowe place zabaw 
– już nie obok szkół, a na tych 
istniejących – przybyło wie-
le urządzeń.

Trudno nie wspomnieć 
o dużym wsparciu dla jedno-
stek straży pożarnej gminy Be-
stwina. – Są wysoko oceniane 
na przeróżnych zawodach, 
a przede wszystkim skutecznie 
chronią nasze bezpieczeństwo 
– mówi wójt Artur Beniowski. 
Jednostki zostały wyposażo-
ne w nowe wozy bojowe – do 
Kaniowa trafił pojazd ciężki, 
pierwszy w gminie, średni do 
Janowic, a dwa lekkie do Be-
stwiny i Bestwinki. Przepro-
wadzono też szereg remontów 
strażnic. – Staramy się stale 
poprawiać warunki służby na-
szych druhów ochotników – do-
daje wójt. (łu)

artur BEniOWsKi,
wójt gminy Bestwina:

Za nami cztery lata ciężkiej pra-
cy dla dobra i przyszłości całej 
gminy. Podsumowując kadencję 
zwróciłem uwagę, jak wiele udało 
nam się osiągnąć jako społeczno-
ści, zgodnie dążącej do realizacji 
wspólnych celów. Dla mnie bardzo 
ważne było wsparcie, jakie czu-
łem tak ze strony mieszkańców, 
aktywnych członków bardzo wielu 
stowarzyszeń i organizacji, a tak-
że oczywiście radnych. Wszystkim 
serdecznie za to dziękuję.

tak ułożona praca całej naszej 
wspólnoty przyniosła bardzo do-
bre efekty, bo kadencja stała pod 
znakiem inwestycji, które umoż-
liwiają nam stabilny i zrównowa-
żony rozwój we wszystkich dzie-
dzinach samorządowego życia. 
Poprawiła się jakość naszych dróg, 
także ich bezpieczeństwo, szkoły 
są lepiej wyposażone i bardziej 
przyjazne dla uczniów, znacznie 
powiększyła się liczba miejsc, 
gdzie całymi rodzinami możemy 
odpoczywać, czy uprawiać sport. 
Zawsze byliśmy dumni z naszych 
strażaków. także w tej dziedzinie, 
zapewnienia bezpieczeństwa 
mieszkańcom, zrobiliśmy duży 
krok naprzód. Osobiście cieszę 
się także, że wiele zdziałaliśmy 
pod względem ochrony naszego 
środowiska.
ale też nie możemy spoczywać na 
laurach, pracy na pewno nikomu 
w naszej gminnej społeczności nie 
zabraknie. nasze plany nie pozo-
stawiają co do tego wątpliwości. 
Mam nadzieję, że będę miał oka-
zję dołożyć się do tego wspólnego 
wysiłku.

nowe rondo na skrzyżowaniu ulic Janowickiej i Krakowskiej w Bestwinie. Wóz strażaków z OsP Kaniów.

Kompleks szkolny w Bestwince przeszedł gruntowną termomodernizację.

ależ rOlkOwiskO
Stowarzyszenie Pomocy Dzie-

ciom, Młodzieży i Rodzinom „Z Ser-
cem na Dłoni” 16 września na ulicy 
Krzywolaków w Kaniowie zorganizo-
wało rolkowisko, a więc wielkie wy-
ścigi na rolkach. Wyścigi rozegrano 

w pięciu kategoriach, na koniec od-
był się bieg OPEN, startować w nim 
mogli wszyscy, niezależnie od wieku. 

Oprócz  s amych  zawodów 
uczestnicy i kibice mieli okazję 
obejrzeć wyjątkowo widowiskowy 
pokaz „żonglującego rolkarza z So-
snowca”. (rED)

Vi dOżynki  
gminne

Choć w gminie Bestwi-
na dużo mniej mieszkań-
ców niż przed laty trudni 
się uprawą roli, to jednak 
VI Gminne Dożynki w so-
łectwie Bestwina zgroma-
dziły prawdziwe rzesze 
uczestników. W ten spo-
sób podziękowali za dar 
chleba. Warto podkreślić, 
że osób trudniących się 
rolnictwem wcale jednak 
w Bestwinie nie braku-
je, wiele rodzin ma go-
spodarstwa sadownicze, 
ogrodnicze, rybackie, a na-
wet winiarskie.

Reprezentanci sołectw 
Bestwiny, Bestwinki, Ja-
nowic i Kaniowa w barw-
nym korowodzie maszyn 
rolniczych i specjalistycz-
nych pojazdów przejechali 
ulicami Witosa, Gospodar-

ską, św. Floriana, św. Se-
bastiana, Gandora, Hallera 
i Kościelną. Głównym ce-
lebransem uroczystej, do-
żynkowej liturgii został 
pochodzący z Bestwiny lu-
belski biskup pomocniczy 

ks. Józef Wróbel. Podczas 
mszy wieńce i dary dożyn-
kowe złożyły delegacje 
sołectw i kół gospodyń, 
a także wójt gminy Artur 
Beniowski ze starostami 
dożynek Marcinem i Syl-
wią Jonkiszami. Oprawę 
muzyczną zapewnił chór 
parafialny „Ave Maria” 
wspólnie z Regionalnym 
Zespołem Pieśni i Tańca 
„Bestwina”.

Po mszy zabawa do-
żynkowa odbyła się na 
terenach rekreacyjnych 
w Bestwinie. Część arty-
styczna rozpoczęła się od 
występu Regionalnego Ze-
społu Pieśni i Tańca „Be-
stwina”. (sL)
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na rolkach ścigało się 45 zawodników w różnym wieku.

starostowie dożynek sylwia i Marcin Jonkiszowie oraz wójt artur 
Beniowski złożyli dary w imieniu gminnej społeczności.
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wOłOskim szlakiem
Był redyk szlakiem wołoskim, w minioną sobotę pieczenie barana w bacówce na Buczu, a już w 

październiku ruszy Beskidzki Dom Zielin „Przytulia”. Brenna coraz śmielej i oryginalniej odtwarza 

pasterskie tradycje regionu.

Jak wyjaśnia wójt gmi-
ny Brenna Jerzy Pilch, dzie-
dzictwo Brennej nieodłącznie 
związane jest z przybyciem 
po Łuku Karpat pasterzy wo-
łoskich w XVI w. Zintegro-
wani z miejscową ludnością 
rozwinęli gospodarkę paster-
ską, z której Brenna przez 
całe wieki była znana. Wypas 
owiec na halach dawał utrzy-
manie wielu mieszkańcom. – 
Wołoscy pasterze przenieśli 
swoje zwyczaje, stroje, które 
do dzisiaj nosimy, a także roz-
ległą wiedzę, m.in. o ziołach. 
Wpadliśmy na pomysł, aby 
teraz ją wykorzystać, zwłasz-
cza, że zioła świetnie wpisują 
się w popularny wśród wielu 
osób zdrowy styl życia i od-
żywiania – dodaje wójt.

„Przytulia” to adaptowany 
na centrum „zielin”, jak w tu-
tejszej gwarze nazywa się zio-
ła, budynek „starego kina”, 
jednego z najstarszych w gmi-

nie. Po gruntownym remoncie 
i przebudowie będzie miejscem 
prezentacji historii Beskidu Ślą-
skiego, zwyczajów tutejszych 
mieszkańców, oczywiście ze 
szczególnym uwzględnieniem 
roli ziół w życiu społeczności 
Brennej, przez które snuć się 
będzie opowieść o halach, gó-
rach, owcach i przede wszyst-
kim ludziach. W prezentacjach 
multimedialnych i interaktyw-
nych, pomyślanych zwłaszcza 
dla młodszej części odwiedza-
jących placówkę osób, będzie 
można zmierzyć się ze strzy-

żeniem owcy lub spróbować 
w odpowiedniej kolejności 
nałożyć wszystkie elementy 
góralskiego stroju. Beskidzki 
Dom Zielin „Przytulia” stanie 
się również miejscem organi-
zowania warsztatów, wystaw 
i imprez.

Przytulia to niejedyny po-
mysł na przywrócenie tradycji 
zielarskich breńskich górali. 
Kozia Zagroda zorganizowa-
ła Święto Ziół, a niedawno we 
współpracy z 13 restauracjami 
i karczmami powstał projekt 
„Brenna Ziołami Pachnąca”. 
Prezentuje się w nim miejsco-
we specjalności kulinarne z za-
akcentowaniem wykorzystania 
ziół. Można więc wybrać się na 
placki ziemniaczane z wiąz-
ką ziół, pieczoną przepiórkę 
z majerankiem, pierś kaczki 
z ziołami, pstrąga z czosnkiem 
niedźwiedzim, bukiet sałat 
w sosie ziołowym, pierogi 
z bryndzą i pokrzywą, zupę 
z czosnku niedźwiedziego, że-
berka w ziołach, łososia z grilla 
z masłem ziołowym, grochową 
z ziołowym aromatem, krupnio-
ki z ziołami, a nawet ziołowe 
inspiracje w czekoladzie, zioło-

wy smalec z wiejskim chlebem, 
czy w końcu lody malinowe 
z rozmarynem.

Warto przy tej okazji wspo-
mnieć, że po latach nieobec-
ności w ostatniej dekadzie na 
breńskie hale wróciły owce. 
Ich wypasem zajmuje się jak 
na razie czterech baców, którzy 
łącznie mają już blisko tysiąca 
zwierząt. Oprócz tego, że nic 
nie zastąpi owiec w utrzyma-
niu górskich hal w naturalnym 
stanie, to redyki, zorganizowa-
ne w tym roku w Brennej już 
po raz trzeci, stanowią dużą 
atrakcję turystyczną. Znów 
trzeba nawiązać do kulina-
riów, bo oczywiście powrót 
owiec oznacza duże ilości 
mleka. – Jak jednak na Pod-
halu wyrabiało się z niego 
przede wszystkim oscypki, to 
w naszym regionie domino-
wał bunc i bryndza. Osobiście 
cieszę się, że znów pojawi-
ła się bryndza, bo w dzieciń-
stwie ją uwielbiałem, a potem 
na całe lata zniknęła – mówi 
Jerzy Pilch i dodaje, że trwają 
starania o nadanie wyrobowi 
„Bryndza Breńska” znaku pro-
duktu regionalnego.

Wójt wyjaśnia, że w ciągu 
kilku lat udało się stworzyć 
całą gamę pasterskich atrak-
cji – od redyków, warsztatów 
wyrabiania bunca, czy obrób-
ki wełny, szlaku wołoskiego 
wzdłuż beskidzkich grzbie-

tów, otaczających Bren-
ną, który można pokonać 
tak pieszo, jak na rowerze, 
po karczmy i gospodarstwa 
agroturystyczne, specjalizu-
jące się w góralskich potra-
wach. (ł)

GMina Brenna

Beskidzkie centrum zielin „Przytulia”
to centrum dziedzictwa przyrodniczego i folkloru Beskidu Śląskiego 
powstało w zaadaptowanym budynku w typowym góralskim stylu 
murowano-drewnianym. Dysponować będzie dwiema salami wielofunk-
cyjnymi, zapleczem, dobudowane zostały pomieszczenia magazynowe, 
przeszklony hol wejściowy i łącznik. Zmodyfikowano główne wejście do 
budynku, nadając mu formę otwartego ganku z balkonem dostępnym 
w jednej z sal wielofunkcyjnych.
Przytulia powstała w ramach realizacji projektu z partnerską czeską 
Bystrzycą, dofinansowanego z programu transgranicznego interreg.

JErZy PiLcH,
wójt gminy Brenna:

Krok po kroku reaktywujemy w 
Brennej dawną kulturę pasterską. 
Z jednej strony to mocne sięgnię-
cie do naszych korzeni, po to, aby 
zrozumieć, kim byli nasi przod-
kowie i kim my sami jesteśmy. Z 
drugiej jednak to także doskonały 

pomysł na turystykę z własnym i 
oryginalnym stylem. cieszę się, że 
udało nam się wprowadzić wiele 
atrakcji z tym związanych, przy-
ciągających coraz większe rzesze 
turystów.
Warte podkreślenia jest także to, 
że wiele atrakcyjnych form tworzą 
sami mieszkańcy, zwłaszcza osoby 
działające w branży turystycznej. 
Dzięki temu mamy całą szeroką 
gamę propozycji, gdzie do specy-
ficznie naszej oferty turystycznej, 
związanej z kulturą pasterską, do-
łącza się różne formy aktywnego 
wypoczynku. W Brennej nie spo-
sób się nudzić, a Beskidzki Dom 
Zielin „Przytulia”, który właśnie 
będziemy otwierać, stanie się 
kolejnym mocnym punktem na 
turystycznej mapie Brennej i ca-
łego regionu.

wiĘcej kursÓw autOBusÓw
Po zawirowaniu w komuni-

kacji na początku września uda-
ło się wprowadzić dodatkowe 
kursy autobusów i dostosować 
je do najpilniejszych potrzeb 
mieszkańców gminy Brenna.

Jak wyjaśnia wójt gminy 
Brenna Jerzy Pilch, na począt-
ku roku szkolnego pojawiły się 
trudności z dotarciem dzieci do 
szkół. Zbiegło się to z zaprze-
staniem działalności jednego 
z dwóch prywatnych przewoź-
ników na terenie gminy. – 
Mniejsza ilość kursów znacząco 
pogorszyła dojazd, zwłaszcza 
najmłodszych mieszkańców 
do szkół. Dlatego niezwłocznie 
podjęliśmy interwencję u prze-
woźnika – mówi wójt.

Rozmowy dotyczyły dosto-
sowania rozkładu jazdy autobu-

sów do godzin nauki w szkołach 
podstawowych na terenie gminy, 
a także dojazdu do szkół ponad-
podstawowych. Przewoźniko-
wi zwrócono również uwagę 
na zgłoszenia mieszkańców 
w sprawie konieczności urucho-
mienia kursów wieczornych. – 
Mamy ograniczone możliwości 
wpływania na działalność pry-
watnego przewoźnika. Jednak 
w ramach dofinansowania do 
przewozu dzieci i młodzieży 
do szkół wskazaliśmy na nie-
zbędne poprawki w kursowa-
niu. Cieszę się, że stopniowo 
udaje się zarówno zwiększyć 
liczbę kursów i ich długość, 
jak również dostosować je do 
najpilniejszych potrzeb naszych 
mieszkańców – mówi wójt Je-
rzy Pilch. (łu)

nOwy Plac zaBaw
Przy Szkole Podstawo-

wej nr 1 w Brennej powstał 
nowy plac zabaw dla dzieci. 

To jeden z elementów pro-
jektu „Dobry start w eduka-
cję!”, na który gmina Brenna 

pozyskała dofinansowanie 
z funduszy Unii Europej-
skiej. Dzięki realizacji pro-

jektu możliwe było przede 
wszystkim utworzenie no-
wego oddziału wychowania 
przedszkolnego w placówce 
szkolnej oraz zapewnienie 
mu finansowania na roczne 
funkcjonowanie. W ramach 
dofinansowania zatrudnio-
no dwóch nauczycieli wy-
chowania przedszkolnego 
oraz woźną oddziałową. 
Do oddziału przedszkol-
nego zakupiono również 
bogate wyposażenie, po-
moce dydaktyczne, a także 
wykonano otwarty właśnie 
plac zabaw.

Ponadto, w ramach projek-
tu realizowane będą zajęcia 
dodatkowe dla dzieci z zakre-
su dogoterapii oraz arteterapii, 
a nauczyciele będą uczestni-
czyć w różnorodnych szkole-
niach. (uGB)

zD
JĘ

cia
: m

at
. u

g 
br

en
na



10 BESKIDZKA
gazeta

www.gazetabeskidzka.plWrZESIEŃ 2018

GMina cHYBie

dOfinansOwanie rOzwOju
Ponad 40 milionów złotych pozyskał chybski samorząd jako dofinansowanie do projektów, które były realizowane w obecnej kadencji.  

– Zdecydowanie poprawiły one warunki codziennego życia mieszkańców gminy Chybie – mówi wójt Janusz Żydek.

Wójt podkreśla, że jednym 
z głównych priorytetów było 
zapewnienie bezpieczeństwa 
mieszkańców we wszystkich 
sferach życia.

wiĘcej na drOgi

Temu służyło zwiększenie 
kwot wydanych na oświetle-
nie uliczne do ponad 820 tys. 
zł. Takie sumy umożliwiły 
wybudowanie blisko 6 km in-
stalacji oświetlenia ulicznego 
i zamontowanie 142 nowych 
lamp. Podniesieniu bezpie-
czeństwa najbardziej nara-
żonych użytkowników dróg, 
a więc pieszych i rowerzystów, 
służyło rozwijanie infrastruktu-
ry drogowej. Kosztem 1,1 mln 
zł powstał długo oczekiwany 
chodnik wraz ze ścieżką rowe-
rową przy ul. Wyzwolenia oraz 
ciąg pieszy na skrzyżowaniu 
ul. Kopernika i Cieszyńskiej. 
Za kolejne 780 tys. zł zostało 
wyremontowanych ponad 1,8 
km chodników, m.in. w cen-
trum Chybia przy ul. Biel-
skiej (wraz z kompleksowym 
odwodnieniem) oraz przy ul. 
Cieszyńskiej w Mnichu.

Janusz Żydek dodaje, że 
również pozostałe elementy in-
frastruktury drogowej w ostat-
nich czterech latach przeszły 
gruntowną modernizację, po-
prawiającą ich stan techniczny, 

przede wszystkim nawierzchni. 
Na ukończeniu jest przebudo-
wa drogi przy ul. Brzozowej, 
poszerzono ulice Słowackie-
go i Okrężną, a dzięki dobrej 
współpracy ze Starostwem Po-
wiatowym nową nawierzchnię 
zyskały ulice Podgroble oraz 
Bielska. Wyremontowane zo-
stały ulice Czuchowska, Rol-
na, Reja, Wierzbowa, Zawala, 
Skowronkowa, Polna, Olcho-
wa, Czereśniowa, Orzeszkowej, 
Skośna, a także mosty na ul. 
Zielonej i Gwardii Ludowej. Na 
ul. Krętej powstało odwodnie-
nie, następnie została położo-
na nowa nawierzchnia. Łącznie 
w ostatnich latach zostało na-
prawionych ponad 3 km dróg.

ze wsParciem  
z zewnątrz

Na wiele potrzebnych re-
montów dróg urząd kierowany 
przez Janusza Żydka pozyskał 
dofinansowanie z funduszy ze-
wnętrznych, m.in. Rządowe-
go Programu na rzecz Rozwoju 
oraz Konkurencyjności Regio-
nów, a także Programu Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich. – Cała 
kadencja stała pod znakiem 
inwestycji, co było możli-
we dzięki pozyskaniu znacz-
nych sum na dofinansowanie 
naszych projektów – dodaje 
wójt gminy Chybie. Łącznie 

pozyskano 40 311 798 zł ze-
wnętrznych środków z Unii 
Europejskiej oraz krajowych 
programów rządowych.

Oprócz infrastruktury drogo-
wej dofinansowanie otrzymały 
też inne projekty gminy Chybie. 
Od marca tego roku trwa budo-
wa sali gimnastycznej w Zabo-
rzu za kwotę blisko 3 mln zł, 
z czego dofinansowanie z Mi-
nisterstwa Sportu i Turystyki 
wynosi 1,46 mln zł. W budyn-
ku o powierzchni 372 mkw. po-
wstaną szatnie, także dostępne 
dla osób niepełnosprawnych, 
pomieszczenia sanitarne i na-
tryski, pokój nauczyciela oraz 
magazyn sprzętu sportowe-
go. Obiekt będzie połączony 
przejściem z istniejącą czę-
ścią szkoły. Sala gimnastyczna 
przystosowana będzie m.in. do 
gry w koszykówkę, siatkówkę, 
piłkę ręczną i mini piłkę noż-
ną. Inwestycja zakończy się 
przed rozpoczęciem kolejnego 
roku szkolnego.

Z programów sportowych 
należy też wymienić przebudo-
wę trybuny na stadionie w Chy-
biu wraz z termomodernizacją 
pawilonu sportowego. Prace 
pochłonęły 829 tys. zł, z czego 
227 tys. zł pochodzi z dofinan-
sowania. Objęły przebudowę 
trybuny głównej z zadaszeniem 
oraz pomieszczeniami maga-
zynowymi, zostało wykonane 

nowe oświetlenie, a także nowe 
chodniki z kostki betonowej. 
W efekcie powstanie ponad 500 
miejsc siedzących dla widzów. 
Uroczyste otwarcie zaplanowa-
no już w październiku.

W maju ruszyły prace przy 
budowie centrum sportowo-
-rekreacyjnego w Mnichu, 
mają się zakończyć do połowy 
przyszłego roku. Obecnie trwa 
budowa budynku zaplecza sa-
nitarno-gospodarczego wraz 
z wiatą, następnie powsta-
nie kompleks sportowy o na-
wierzchniach poliuretanowych 
z boiskiem wielofunkcyjnym do 
piłki nożnej, koszykówki oraz 
siatkówki, a także boisko do gry 
w tenisa ziemnego, pumptrack 
ziemny, siłownia plenerowa, 
plac zabaw, ścianka wspinacz-
kowa, stół do tenisa oraz ele-
menty małej architektury. Koszt 
całej inwestycji to 2 255 140 zł, 
z czego blisko 30 proc. stanowi 
dofinansowanie z Ministerstwa 
Sportu i Turystyki.

Z inwestycji związanych 
ze sportem i rekreacją, na któ-
re pozyskano dofinansowanie 
z funduszy transgranicznych 
Czechy-Polska, warto wymie-
nić również budowę siłowni 

plenerowej w Zaborzu oraz 
placu zabaw w Zarzeczu.

ciePlej w szkOłach

Aż trzy budynki oświato-
we przeszły w ostatnich latach 
gruntowną termomoderniza-
cję – Przedszkole Publiczne 
w Mnichu, Szkoła Podstawo-
wa nr 1 im. J. Piłsudskiego 
w Chybiu oraz Szkoła Pod-
stawowa nr 2 im. L. Kobieli 
w Chybiu. Remonty nie tylko 
pozwoliły na zaoszczędzenie 
wydatków na energię, ale zde-
cydowanie poprawiły warun-
ki nauki. Wszystkie projekty 
otrzymały wielomilionowe do-
finansowanie bądź z korzyst-
nej pożyczki z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej, 
bądź z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Śląskiego 2014-2020.

Z mniejszych inwestycji 
edukacyjnych, które poprawia-
ją warunki nauki, należy wy-
mienić utworzenie „zielonej 
klasy” przy szkole nr 1. Zie-
lona Klasa to sala dydaktycz-

na w postaci murowanej wiaty 
wraz z ogródkiem ekologicz-
nym, dzięki którym uczniowie 
mogą uczestniczyć w lekcjach 
prowadzonych na świeżym po-
wietrzu. Na to zadanie Gmina 
Chybie również otrzymała do-
finansowanie z funduszy trans-
granicznych.

BudOwa kanalizacji 
sanitarnej

Dzięki projektowi „Popra-
wa gospodarki wodno-ścieko-
wej na terenie Gminy Chybie” 
w 2015 r. wydano 3 991 998 
zł na budowę nowej sieci ka-
nalizacyjnej. Z kolei w 2017 
r. ruszył największy w histo-
rii gminy projekt budowy sie-
ci kanalizacyjnej „Ochrona 
wód zbiornika wody pitnej 
dla aglomeracji Górnego Ślą-
ska poprzez uporządkowanie 
gospodarki wodno-ściekowej 
na terenie aglomeracji Chy-
bie”. Ten projekt jest współ-
finansowany z funduszy 
unijnych w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko. Zadanie będzie 
kosztowało 60 mln zł, z cze-
go wybudowanych zostanie 46 
km nowej sieci kanalizacyjnej 
wraz z 13 pompowniami sie-
ciowymi oraz 214 pompownia-
mi przydomowymi. Nowa sieć 
kanalizacji sanitarnej obejmie 
miejscowości Chybie, Mnich, 
Frelichów, Zarzecze i Zabo-
rze. Inwestycja zakończy się 
do roku 2021, dzięki niej gmi-
na Chybie będzie w blisko 90 
proc. skanalizowana. (r)

JanusZ ŻyDEK,
wójt gminy chybie:

Kończącą się czteroletnią ka-
dencję z powodzeniem mo-
żemy określić jako ambitną 
i intensywną. Postawiliśmy 
na rozwój i inwestycje, słu-
żące poprawie codziennego 
życia naszych mieszkańców, i 
cieszę się, że te zamierzenia 
udało się nam wspólnie zre-
alizować. Zawdzięczamy to w 
dużej mierze dobrej współ-
pracy na różnych szczeblach 
naszej gminy, ale również 
poz ysk anym pieniądzom. 
Przez te cztery lata pozyska-
liśmy kwoty, które w bardzo 
znaczący sposób wsparły nasz 
gminny budżet. Dzięki temu 
mogliśmy zaplanować o wiele 
więcej potrzebnych inwesty-
cji, niż opierając się jedynie na 
własnych środkach.

Wójt Janusz Żydek umowę o dofinansowanie budowy kanalizacji podpisał z Kazimierzem Kujdą, prezesem 
narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wyremontowana ulica Zawala w Zarzeczu.

chodnik wraz ze ścieżką rowerową na ul. Wyzwolenia w chybiu.

W ostatnich latach zostały poddane termomodernizacji budynki oświatowe, m.in. szkoła Podstawowa nr 1 w chybiu oraz Przedszkole Publiczne w Mnichu.
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GMina cZecHoWice-DZieDZice

lePsze POwietrze  
dla PrzedszkOlakÓw

Kolejne oczyszczacze powietrza zakupione zostały i przekazane do oddziałów przedszkolnych  

oraz przedszkoli w gminie Czechowice-Dziedzice.
Początkiem roku prze-

prowadzony został pierwszy 
etap zadania, polegające-
go na wyposażeniu Żłobka 
Miejskiego w Czechowi-
cach-Dziedzicach oraz pla-
c ó w e k  p r z e d s z k o l n y c h 
w nowoczesne oczyszczacze 
powietrza. Gmina zakupiła 
wówczas 17 takich urządzeń 
za kwotę 15 tys. zł, środki te 
pochodziły z rezerwy bur-
mistrza.

Na wstępie nowego roku 
szkolnego do placówek na te-
renie gminy trafiło kolejnych 
12 oczyszczaczy, z czego 8 
przekazano do publicznych 
przedszkoli w Czechowi-
cach-Dziedzicach, po jednym 
do przedszkoli w Ligocie 
i Zabrzegu, taką samą ilość 
do dwóch czechowickich Ze-
społów Szkolno-Przedszkol-

nych. Koszty zakupu zostały 
tym razem pokryte z darowi-
zny w wysokości 15 tys. zł, 
przekazanej na rzecz gminy 
przez Fundację „Lotos”.

Podjęta i systematycznie 
kontynuowana przez gminę 
inicjatywa zakupu oczysz-
czaczy ma bardzo istotne 
znaczenie dla zdrowia. Zalety 

urządzeń oczyszczających po-
wietrze, zwłaszcza w salach, 
w których długi czas spędza-
ją w grupach małe dzieci, są 
oczywiste. Każdy człowiek 

Marian BłacHut,
burmistrz  
czechowic-Dziedzic:

Większość polskich miast bo-
ryka się z problemem smogu 
w trakcie sezonu grzewczego. 
na różnego rodzaju zagroże-
nia, związane właśnie z za-
nieczyszczeniem powietrza, 

n a r a ż o n e  s ą  w  n a t u r a l n y 
sposób również dzieci. takie 
uciążliwości skutkują groź-
nymi chorobami, których ry-
zyko występowania chcemy 
na miarę naszych możliwości 
minimalizować.
inwestycja w zdrowie najmłod-
szych mieszk ańców naszej 
gminy to bezwzględnie waż-
na kwestia. Przykładamy do 
niej dużą wagę, stąd kolejna 
zakupiona partia nowocze-
snego sprzętu, dbającego o 
odpowiednią jakość i czystość 
powietrza w salach, w których 
przebywają najmłodsi miesz-
kańcy naszego miasta. Od dy-
rektorów naszych placówek 
wiemy, że podjęte przez nas 
działania spotkały się z bar-
dzo pozyty wnym odbiorem 
ze strony rodziców.
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robi średnio 900 wdechów na 
godzinę, wprowadzając do 
płuc ok. 7,5 litra powietrza 
na minutę, czyli ponad 10 tys. 
litrów na dobę. Szkodliwe, 
a zawarte w powietrzu pyły, 
obniżają odporność dziecka 
i zwiększają ryzyko zachoro-
wania. Oczyszczacz powietrza 
usuwa tymczasem do 99,97 
proc. typowych alergenów 

unoszących się w powietrzu, 
takich jak bakterie, wirusy, 
pyłki, kurz, roztocza oraz 
sierść zwierząt. Nie bez zna-
czenia jest zdolność urządze-
nia do usuwania z powietrza 
cząsteczek PM2,5, zdaniem 
Światowej Organizacji Zdro-
wia najbardziej szkodliwych 
spośród innych zanieczysz-
czeń atmosferycznych. (M)

ekOlOgia i nie tylkO
W przyszłym roku powsta-
nie Centrum Edukacji Eko-
logicznej. Z tą inwestycją 
bezpośrednio wiążą się pla-
ny zagospodarowania Po-
toku Czechowickiego oraz 
zabezpieczenia i wyekspono-
wania ruin dawnego „Zam-
ku Wilczków”.

Centrum przewidziano jako 
obiekt łączący funkcje eduka-
cyjno-promocyjne z rekreacyj-
nymi. Powstanie tego obiektu 
równocześnie umożliwi zabez-
pieczenie oraz ekspozycję ruin 
dawnego „Zamku Wilczków”, 
będących pozostałościami 
po rezydencji wybudowanej 
około 1536 r. przez Miko-
łaja Wilczka. Obecne ruiny 
spichlerza dworskiego, będą-
cego ostatnią formą budowli 
istniejącej w miejscu dawne-
go Zamku, zostały odsłonięte 
podczas prac archeologicz-
nych, prowadzonych przez 
gminę w 2016 r.

Istotny element projektu 
stanowi zagospodarowanie Po-
toku Czechowickiego, polega-
jące na jego rewitalizacji oraz 
utworzeniu systemu oznako-
wanych ścieżek pieszych. Re-
alizacja zadania przyczyni się 
do ochrony bioróżnorodności 
w dolinie Potoku Czechowic-
kiego, w szczególności przy-
wrócenia właściwego stanu 

siedlisk przyrodniczych. Bur-
mistrz Marian Błachut pod-
kreśla, że Dolina Potoku 
Czechowickiego jest miej-
scem atrakcyjnym dla spa-
cerowiczów, biegaczy, czy 
miłośników rowerowej tu-
rystyki. Inwestycja pozwoli 
udostępnić wszystkie walory 
tego terenu mieszkańcom gmi-
ny i turystom, a jednocześnie 
ochroni cenne przyrodniczo 
obszary. Nie bez znaczenia 
pozostaje też fakt, że warto-
ścią dodaną wszelkich działań 
porządkujących najbliższe oto-
czenie potoku jest podniesienie 
bezpieczeństwa przeciwpowo-
dziowego w rejonach miasta, 
przez które on przepływa.

W zakresie tego zadania 
przewidziano ponadto budo-
wę dwóch parkingów, placów, 
dojazdów i dojść do terenu in-

westycji oraz tarasu przy pro-
jektowanym Centrum Edukacji 
Ekologicznej. Także utworze-
nie terenów zieleni i kwater 
tematycznych, odtworzenie 
brakującego drzewostanu alei 
lip kandelabrowych i ścieżki 
alei lipowej, jak również budo-
wę schodów terenowych oraz 
ścieżek pieszych.

Całość inwestycji koszto-
wać będzie przeszło 18 mln 
zł. Większość tej kwoty, bo 
aż 14 mln, nie obciąży jednak 
gminnego budżetu, gdyż zosta-
nie sfinansowana z Regional-
nego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na 
lata 2014-2020. Przetarg na re-
alizację w systemie „projektuj 
i buduj” wygrało czechowickie 
przedsiębiorstwo HB Unibud 
S.A. Obiekt ma być gotowy 
do 31 października 2019 r. (uG)

BiBliOteka  
cOraz Bliżej

Postępują prace związane z budową no-
wego gmachu Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej w Czechowicach-Dziedzicach. Gotowe 
są już m.in. kondygnacje i klatki schodowe.

Nowa siedziba Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Czechowicach-Dziedzicach po-
wstaje przy ulicy Paderewskiego. Budynek 
o powierzchni około dwóch tysięcy metrów 
kwadratowych został zaprojektowany w for-
mie zwartej, prostopadłościennej bryły. Obiekt, 
utrzymany w jasnej kolorystyce, dostępny z po-
ziomu chodnika i parkingu bez żadnych barier 
architektonicznych, funkcjonować będzie jako 
przestrzeń otwarta, w której działania poszcze-
gólnych stref wzajemnie się przenikają. Pół-
nocna i wschodnia elewacja frontowa budynku 
ukształtowana została w formie kolumnady 
z cofniętą ścianą elewacji, tworząc w ten spo-
sób dwukondygnacyjne, zadaszone podcienia. 
Jego architektoniczne walory pozwoli wyeks-
ponować efektowne oświetlenie ledowe.

Budowa będzie kosztowała niespełna 9 
mln zł. Obiekt ma być gotowy do 30 kwiet-
nia 2020 r. Dzięki skutecznej aplikacji o środ-
ki zewnętrzne, będąca inwestorem Miejska 
Biblioteka Publiczna w Czechowicach-Dzie-
dzicach, uzyskała dofinansowanie do zadania 
na poziomie 2 mln zł z Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego w ramach Naro-
dowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. (uG)

innOwacyjnOść 
w kOmunikacji 
miejskiej

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej 
w Czechowicach-Dziedzicach wprowadza sze-
reg nowych udogodnień dla pasażerów.

W ramach rozbudowy systemu zarządzania 
flotą, PKM wdroży we wszystkich autobusach 
innowacyjne rozwiązania. Znajdą się w nich 
ładowarki USB, wysokiej jakości cyfrowy mo-
nitoring wewnętrzny, blokady alkoholowe, 
system dyspozytorski wraz z raportowaniem, 
dotykowy terminal kierowcy informujący 
o opóźnieniu lub przyśpieszeniu kursu. Użyt-
kownikom zostanie oddany do użytku również 
dynamiczny system informacji pasażerskiej, 
będzie on prezentowany na tablicach infor-
macyjnych dworca autobusowego, pojawi się 
też internetowy portal informacji pasażerskiej, 
także jako aplikacja na smartfony.

W wyniku przetargu do realizacji projek-
tu wybrana została bydgoska spółka SiMS, 
której urządzenia funkcjonują m.in. w War-
szawie, Krakowie i Wrocławiu. – Czecho-
wice-Dziedzice pod względem wdrożeń 
innowacyjności w komunikacji miejskiej 
dotrzymują zatem kroku największym mia-
stom w Polsce – mówi burmistrz miasta Ma-
rian Błachut.

Powyższe działanie, które ma zakończyć się 
jeszcze w 2018 r., jest częścią projektu „Przy-
jazna Komunikacja w Czechowicach-Dziedzi-
cach”, realizowanego przez PKM w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Śląskiego na lata 2014-2020. 
Wcześniej flota czechowickiego przewoźni-
ka wzbogaciła się o nowoczesne i przyjazne 
dla środowiska autobusy marki Solaris Urbino 
12 z silnikami diesla oraz hybrydowe autobusy 
Solaris Urbino 12 Hybrid. (M) Fo
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Wizja obiektu po zakończeniu inwestycji.
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drOgi POd stałym nadzOrem
Dzięki licznym zabiegom wójta gminy Istebna Henryka Gazurka jeszcze w tym roku poprawi się stan dróg 

wojewódzkich, które przebiegają przez gminę.

Choć drogi wojewódzkie 
DW941 i DW943, stanowiące 
ważne komunikacyjnie połą-
czenia dla całej gminy Istebna, 
nie leżą w zakresie odpowie-
dzialności samej gminy, to na 
przestrzeni wielu ostatnich lat 
przeprowadzone zostały licz-
ne, inicjowane przez samorząd 
działania, by ich stan uległ 
możliwie szybkiej poprawie.

Zabiegi wójta Henry-
ka Gazurka doprowadziły 
do przyspieszenia prac nad 
dokumentacją na wykona-
nie chodników, przed dwo-
ma laty dokonano niezbędnej 
aktualizacji wcześniej przy-
gotowanych dokumentów na 
modernizację drogi w stronę 
Koniakowa. Pokłosiem tego 
jest realizowana obecnie i bę-
dąca na ukończeniu inwestycja 
gruntownej przebudowy od-
cinka o długości 1,2 kilometra 
drogi wojewódzkiej DW943 
wraz z wymianą nawierzch-
ni, kanalizacji deszczowej 
i budową chodnika. Gmina to 
kosztowne zadanie wsparła fi-
nansowo na poziomie 300 tys. 
zł ze środków własnych. Co 

więcej, pomimo iż nie jest ad-
ministratorem drogi, prowadzi 
i nadzoruje modernizację drogi 
i budowę chodnika.

W ślad za podejmowany-
mi przez wójta gminy inter-
wencjami i systematycznym 
monitowaniu tej ważnej dla 
mieszkańców kwestii, rów-
nolegle Zarząd Dróg Woje-

wódzkich prowadzi w Istebnej 
i Koniakowie remont na-
wierzchni na długości ok. 2 
km. Termin finalizacji inwe-
stycji wyznaczono na koniec 
października, Gmina dąży nie-
ustannie do tego, aby i na tym 
newralgicznym odcinku w nie-
dalekiej przyszłości wykonany 
został chodnik.

Warto przypomnieć, że 
w ub.roku również przy na-
kładach finansowych ze 
strony Urzędu Gminy w wy-
sokości ok. 150 tys. zł, grun-
townie przebudowany został 
odcinek DW941 na Dziel-
cu w Istebnej. Zrealizowano 
tu szeroki zakres prac, m.in. 
położono nową nawierzchnię 

asfaltową, wykonano kanali-
zację deszczową oraz zatoki 
autobusowe, a także znaczą-
co poprawiający bezpieczeń-
stwo chodnik.

Wójt Henryk Gazurek pod-
kreśla, że prace na drogach 
wojewódzkich, które prze-
biegają przez teren gminy, są 
konieczne w jeszcze szerszej 
skali, co jest możliwe dzię-
ki bardzo dobrej współpracy 

z Urzędem Marszałkowskim 
i Zarządem Dróg Wojewódz-
kich. Dodaje, iż istotną rolę 
odgrywa zrozumienie dla po-
trzeby inwestowania w dro-
gową infrastrukturę w tym 
rejonie ze strony marszałka 
Wojciecha Saługi z Platformy 
Obywatelskiej oraz wsparcie 
wiceprzewodniczącej Sejmiku 
Sylwii Cieślar (PO) i radnego 
PiS Jana Kawuloka. (ra)

GMina isteBna

HEnryK GaZurEK,
wójt gminy istebna:

Zły stan dróg wojewódzkich, prze-
biegających przez teren naszej 
gminy, jest problemem, z którym 
borykamy się od lat. Dlatego za 
jeden z priorytetów na trwającą 
kadencję przyjąłem ciągłe mo-

nitowanie i poszukiwanie roz-
wiązań, aby drogami tymi oraz 
chodnikami wzdłuż nich można 
było poruszać się w sposób moż-
liwie komfortowy i bezpieczny. Z 
własnego budżetu Gminy istebna 
dokładamy co roku znaczne kwo-
ty, aby jak najszybciej poprawić 
stan nawierzchni głównych dróg. 
sporo w tej materii, dzięki ogrom-
nemu zaangażowaniu, właściwej 
współpracy z urzędem Marszał-
kowskim i rzetelnemu podejściu, 
już udało się zrobić, a efekty są 
dostrzegalne. Mam jednak pełną 
świadomość tego, że potrzeby 
są znacznie większe. Z obu dróg 
wojewódzkich korzystają przecież 
głównie nasi mieszkańcy, dlatego 
w dalszym ciągu będziemy wspie-
rać finansowo te inwestycje urzę-
du Marszałkowskiego.
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Przebudowa dróg wojewódzkich wspierana była z budżetu Gminy istebna.

miliOny na kOtły
Gmina Istebna kontynuuje rozpoczęty przed rokiem 

program ograniczenia niskiej emisji, w znacznej mierze 
pomagając finansowo swoim mieszkańcom w wymia-
nie źródeł ciepła.

W ubiegłorocznej, pierwszej edycji przedsięwzię-
cia, mieszkańcy decydujący się na wymianę źródła cie-
pła i zakwalifikowani do dofinansowania, skorzystali 
w wymierny sposób na proekologicznych działaniach 
gminy. W całej Trójwsi wymienionych zostało 30 ko-
tłów, w znaczącej większości opalanych ekogroszkiem, 
w mniejszym stopniu również biomasą. Dotacja przy-
znana przez gminę osiągnęła blisko 60 tys. zł, resztę 
stanowiło dofinansowanie uzyskane z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach.

Wymiana pieców na bardziej ekologiczne kontynu-
owana została w bieżącym roku. Ilość przeznaczonych 
na ten cel środków, a co za tym idzie także liczba no-
wych kotłów w budownictwie indywidualnym na terenie 
gminy, uległa zwiększeniu do 55. Przyjęte przez gminę 
dofinansowanie na jeden kocioł wyniosło 9,6 tys. zł, 
co jest najwyższą kwotą wsparcia w całym powiecie 
cieszyńskim. Łącznie program realizowany od 2017 r., 
a przewidziany w kilkuletniej perspektywie, zakłada 
udzielenie dotacji do wymiany 305 kotłów na znaczącej 
skali ogólną kwotę 2,9 mln zł.

Jak przekonuje wójt Istebnej Henryk Gazurek, prio-
rytetowe podejście gminy do tematów związanych 
z ekologią i ochroną środowiska nie jest przypadkowe. 
– Realizujemy szereg inicjatyw, które w tę tematykę się 
wpisują, bo doskonale zdajemy sobie sprawę, jak jest to 
ważne. Troska o nasze środowisko w oczywisty sposób 
przekłada się na jakość życia mieszkańców i ich zdro-
wie. Zamierzamy więc wysokim poziomem dofinanso-
wania zachęcać do wymiany źródeł ciepła na takie, które 
są dziś bardziej przyjazne – wyjaśnia wójt gminy. (Ma)

Barwne świĘtO PlOnÓw
Dzięki współpracy i zaan-
gażowaniu wielu środowisk 
przeprowadzone w niedzielę 
16 września Dożynki Isteb-
niańskie ponownie okazały 
się świętem idealnie łączącym 
góralską tradycję i unikalny 
w skali regionu koloryt.

Dożynki gminne rozpoczę-
ły tradycyjne nabożeństwa 
w każdej z parafii dekanatu. 
Główna msza święta odbyła 
się w Jaworzynce, sołectwie 
pełniącym rolę tegorocznego 
gospodarza uroczystości. Wi-
tanym z entuzjazmem barw-
nym korowodem dożynkowym 
wszyscy udali się następnie 
w radosnych nastrojach do 
Amfiteatru „Pod Skocznią”. 
Obrzęd dożynkowy, rozpo-

częty śpiewem „Plon niesiemy 
plon”, prowadziła kapela „Je-
telinka”. Podczas tradycyjnego 
ceremoniału pierwszy bochen 
chleba dożynkowego otrzymał 

wójt gminy Istebna Henryk 
Gazurek, który podziękował 
rolnikom za trud pracy na roli 
i podtrzymywanie tradycji. 
– To dla naszej społeczności 

wyjątkowa impreza, bo będąca 
okazją do integracji, wspólnej 
pracy, a potem też i zabawy. 
Warto pielęgnować ten pięk-
ny zwyczaj choćby po to, by 
znów na nowo szczycić się na-
szym folklorem, założyć strój 
regionalny i zintegrować z są-
siadami – podkreśla wójt.

W dalszej części dożynek 
uczestników gminnego świę-
ta zabawiały konkurencje dla 
gazdów, m.in. chybania ziym-
nioków do kosza, czy weso-
łe kalambury. Przez cały czas 
trwania wydarzenia stoiska ga-
stronomiczne prowadziły dwie 
szkoły podstawowe z Jaworzyn-
ki. Wysoki poziom artystyczny 
zapewnili natomiast młodzi he-
ligoniści z Jaworzynki oraz ze-
spół „Jacy Tacy” z Trójwsi. Na 
zakończenie na scenie pojawił 
się prowadząc plenerową dys-
kotekę DJ Pisanka. (ra)
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Jak co roku Dożynki istebniańskie łączyły tradycje rolnicze z góralską kulturą.
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wicePremier z wizytą w jasienicy
Wicepremier Beata Szydło na zaproszenie wójta Janusza Pierzyny odwiedziła gminę Jasienica.

W pierwszej części spo-
tkania wicepremier Beata 
Szydło wraz z wiceministrem 
w Ministerstwie Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej 
Stanisławem Szwedem, wi-
cewojewodą Janem Chrząsz-
czem oraz wójtem złożyli 
wieniec pod pomnikiem upa-
miętniającym mord katyński, 
a zarazem ofiary katastrofy 
lotniczej pod Smoleńskiem, 
w której zginął prezydent 
Lech Kaczyński z małżonką 
oraz najwyżsi przedstawicie-
le państwa.

Następnie goście wizyto-
wali Grodziec, wójt skorzy-
stał z okazji, aby przedstawić 
wicepremier Beacie Szydło 
historię i działalność Jasie-
nickiej Niskoemisyjnej Stre-
fy Ekonomicznej. W wizycie 
wzięli udział również Michał 
Bożek, właściciel Zamku, 
a także Mariusz Baran, koor-

dynator projektu z płaszczy-
zny Ministerstwa Inwestycji 
i Rozwoju.

Wójt Janusz Pierzyna przed-
stawił też wicepremier kolej-
ne punkty realizacji projektu 

Jasienickiego Kurortu Zam-
kowego. Wyjaśnił, że trwają 
starania o pozyskanie pieniędzy 
na odwierty geotermalne, wie-
le bowiem wskazuje, że w tym 
rejonie występują ciepłe źródła. 
Oprócz tego projekt przewidu-
je utworzenie sieci rekreacyj-
nych ścieżek i tras narciarskich, 
biegowych, spacerowych, dom 
weterana, ośrodki wczasowe.

Janusz Pierzyna poinfor-
mował też wicepremier, że 
wielkim wyzwaniem będzie 
rozbudowa infrastruktury dro-
gowej, aby rozwiązać proble-
my komunikacyjne, głównie 
na węzłach drogi ekspresowej 

S 52 w rejonie Międzyrzecza, 
w Jasienicy i na wysokości 
Grodźca. – Pani wicepremier 
ze zrozumieniem wysłuchała 
naszych zamierzeń i potrzeb 
przy realizacji pomysłu, który 
bardzo jej przypadł do gustu, 
udzieliła nam kilku ważnych 
wskazówek. Z dużym zaanga-
żowaniem zapewniła o swo-

im wsparciu dla pomysłu, 
przede wszystkim dla inicja-
tywy budowy pełnego węzła 
komunikacyjnego w Grodź-
cu, a także sfinansowania od-
wiertu badawczego ciepłych 
źródeł solankowych. I zapo-
wiedziała, że jeszcze w tym 
roku nas znowu odwiedzi – 
mówi wójt. (uGJ)

GMina Jasienica

JanusZ PiErZyna,
wójt gminy Jasienica:

Bardzo jestem wdzięczny pani 
premier Beacie szydło, że przy-
jęła zaproszenie do naszej gmi-
ny i zapoznała się z naszymi 
projektami. cieszę się, że tak 
ją zainteresował projekt Jasie-
nickiego Kurortu Zamkowego, 
obiecała udzielić mu daleko 
idącego wsparcia, zwłaszcza w 
dziedzinach, na które gmina Ja-
sienica ma ograniczony wpływ, 
jak budowa węzła drogowego 
przy s 52 w Grodźcu.

Doprowadziliśmy do otwarcia pro-
jektu Jasienickiej niskoemisyjnej 
strefy Ekonomicznej, co pozwala 
nam spokojnie patrzeć w przyszłość. 
ale w dalszym ciągu wykorzystu-
jemy pojawiające się możliwości, 
aby jeszcze lepiej zabezpieczyć przy-
szłość gminy Jasienica. temu służy 
stworzenie Jasienickiego Kurortu 
Zamkowego. Projekt przewiduje 
rozwój naszej gminy o całkowicie 
nowe na jej terenie usługi: tury-
styczne, rekreacyjne, sanatoryjne. 
nasza gmina leży u podnóża pięk-
nego Beskidu Śląskiego, warto więc 
wykorzystać te walory.

Wicepremier Beata szydło odwiedziła gminę Jasienica na zaproszenie wójta Janusza Pierzyny. towarzyszyli jej 
wiceminister stanisław szwed i wicewojewoda Jan chrząszcz.
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Beata szydło podpisała się też pod aktem erekcyjnym Jasienickiego Ku-
rortu Zamkowego.

PrOjekt „jasienicki kurOrt zamkOwy”

W 2017 r. wójt gminy Jasienica 
Janusz Pierzyna rozpoczął stara-
nia, aby wpisać go do projektu 
przygotowanego przez rząd rP 
pilotażowego przedsięwzięcia 
narodowej strategii na rzecz Od-
powiedzialnego rozwoju. Projekt 
Kurortu wchodzi w skład koncepcji 
Beskidzkiego centrum narciarstwa, 
będzie łączył ze sobą formy wypo-
czynku i promocji zdrowej turystyki 

z elementami historii, patriotyzmu 
oraz kształtowania postaw moral-
no-obywatelskich. Będzie również 
rozwijał swoją działalność w opar-
ciu o współpracę międzynarodową 
w ramach strategii Karpackiej.
Zgodnie z założeniami ma tu po-
wstać wiele obiektów i elementów 
infrastruktury rekreacyjnej, tury-
stycznej i rehabilitacyjnej. Wśród 
nich będą ścieżki rowerowe, biego-

we, spacerowe, piesze i konne, tak-
że trasy do uprawiania narciarstwa 
biegowego i zjazdowego, również 
ośrodek odnowy biologicznej, opar-
ty na wodach solankowych. częścią 
projektu będzie też centrum konfe-
rencyjne oraz Dom Weterana im. 
Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. 
uroczysta inauguracja realizacji 
projektu nastąpiła 25 maja 2018 r. 
z udziałem licznych gości.

kOlejne  
Place zaBaw
Na terenie sołectw gminy Ja-
sienica powstanie kolejny plac 
zabaw, a kilka istniejących 
wzbogaci się o nowe urządze-
nia.

Urząd Gminy rozstrzygnął 
przetarg na kolejne place zabaw. 
Jeden powstanie w Bielowicku, 
z kolei istniejący w Jasienicy 
przy ul. Bocianiej zostanie roz-
budowany i doposażony, wię-
cej urządzeń przybędzie też na 
placach w Łazach, Rudzicy i w 
Landeku, który zostanie również 
częściowo zmodernizowany.

– W tej kadencji założyliśmy 
sobie plan, aby w każdym so-
łectwie, na każde tysiąc miesz-
kańców, przypadał przynajmniej 
jeden plac zabaw – mówi wójt 
Janusz Pierzyna. Zaznacza przy 
tym, że trzeba to traktować tro-
chę szerzej, nie tylko jako miej-

sce zabaw dla samych dzieci, ale 
także wypoczynku dla ich rodzi-
ców, często także aktywności 
dla starszych w postaci siłow-
ni zewnętrznych.

– To też jeden z ważnych ele-
mentów integracji naszej sołec-
kiej, sąsiedzkiej oraz gminnej 
społeczności – dodaje wójt. Jak 
wyjaśnia, zgodnie z tym planem 
każdego roku powstają kolejne 
place zabaw na terenie całej 
gminy. Warto dodać, że na te 
zadania wójt sukcesywnie po-
zyskuje pieniądze z programów 
unijnych, m.in. poprzez Lokalną 
Grupę Rybacką „Bielska Kra-
ina”, Lokalną Grupę Działania 
„Ziemia Bielska”, a także z pro-
gramów transgranicznych.

W tym roku na terenie gmi-
ny Jasienica będą funkcjonowa-
ły 24 place zabaw: w Landeku, 
Łazach, Świętoszówce, Między-

rzeczu Dolnym, po dwa w Bie-
rach, Bielowicku, Grodźcu, 
Iłownicy, Rudzicy, Międzyrze-

czu Górnym, Mazańcowicach, 
Wieszczętach, a także cztery 
w Jasienicy. (uGJ)

Pieniądze  
na lOkatach

Budżet Gminy Jasienica w sierpniu osiągnął 
kolejny rekord, przekraczając wielkość 120 mln 
zł. Jak wyjaśnia wójt Janusz Pierzyna, wysokie 
wpływy pozwalają m.in. na odłożenie pieniędzy 
na lokatach bankowych.

Na sesji Rady Gminy Jasienica pod koniec 
sierpnia wójt Janusz Pierzyna poinformował, że 
wysokość budżetu przekroczyła 120 mln zł. Wcze-
śniej, we wtorek 21 sierpnia, wójt podpisał akt no-
tarialny sprzedaży dwóch działek w Jasienickiej 
Niskoemisyjnej Strefie Ekonomicznej. Po rozstrzy-
gnięciu procedury przetargowej działki nabyła fir-
ma Rawibox, spółka zależna od firmy Rossmann, 
łącznie 8,2 hektara gruntów za blisko 12,2 mln zł.

– Te pieniądze zostały wpłacone na specjal-
ną lokatę, która od 2020 r. pozwoli nam wyku-
pywać nasze gminne obligacje. Jest ona wyżej 
oprocentowana, niż nasze obligacje, a trzeba 
podkreślić, że zgromadziliśmy na niej już 23 
mln zł – mówił wójt. Przypomniał również, że 
jeszcze trzy lata temu budżet Gminy był na po-
ziomie ponad 60 mln zł. – Ciągle też dysponu-
jemy ok. 40 hektarami gruntów w Strefie, które 
cieszą się nieustannym zainteresowaniem inwe-
storów. Wiele też wskazuje na to, że trzy z firm, 
które wykupiły grunty, w przyszłym roku wy-
buduje swoje zakłady – dodał wójt. (r)

Jeden z placów zabaw powstał ostatnio w iłownicy.
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GMina JaWorZe

raDOsłaW  
OstałKiEWicZ,
wójt gminy Jaworze:

sto lat temu staliśmy się 
na nowo wolnym krajem i 
sami zaczęliśmy decydować 
o własnym losie i przyszłości 
kolejnych pokoleń. Mając w 
pamięci to niezwykłe dzie-
dzic two moralne naszych 
przodków, jakim było odzy-
skanie niepodległego Pań-
stwa, mamy obowiązek dbać 
o to, aby wysiłek ten nie zo-
stał zmarnowany. nie zapo-
minamy zatem o tych, którzy 
poświęcili życie, bo marzyli 
o wolnej Polsce. Pokazujmy 
naszym dzieciom i wnukom, 
że nie tylko urzeczywistnia-
my ich marzenia o wolności, 

ale podejmujemy wszelkie 
działania, by tę wolność jak 
najlepiej spożytkować. ra-
dujmy się niepodległością, 
starając się jak najlepiej dla 
wszystkich zagospodarować 
odzyskaną wolność i cenić ją 
jako dobro najwyższe.
stulecie naszej niepodległo-
ści to również wielka sprawa 
dla Jaworza, które po wielu 
wiekach wróciło do Macie-
rzy, a której częścią zawsze 
się czuło. Świadczy o tym na-
sza kultura, język, obyczaje, 
tradycje oraz szczere umiło-
wanie do polskości naszych 
przodków, którzy od zarania 
zamieszkiwali te ziemie. Ja-
worze zawsze czuło, że jego 
serce biło w biało-czerwo-
nym rytmie.

BiałO-czerwOna  
w dOmach
To symbol tego wielkie-
go jubileuszu, jakim jest 
stulecie odzyskania przez 
Polskę niepodległości – 
mówi wójt Jaworza Ra-
dos ław Osta łk iewicz , 
nawiązując do inicjatywy 
zaopatrzenia każdego ja-
worzańskiego domu w na-
rodową flagę.

Biało-czerwona f la-
ga o wymiarach 112 na 70 
cm trafiła do mieszkańców 
gminy wraz z najnowszym, 
wrześniowym wydaniem 
„Echa Jaworza”. – Niech 
narodowe barwy sprawią, 
że staniemy się jednością 
i będziemy odczuwać nie-
zaprzeczalną dumę z dzie-
dzictwa dynastii Piastów 
i Jagiellonów oraz dorobku 
II i III Rzeczypospolitej Pol-
skiej. Z wielką dumą i od-
powiedzialnością przekazuję 
flagę z nadzieją, że znajdzie 
ona swoje miejsce i będzie 
chętnie eksponowana pod-
czas świąt narodowych i lo-
kalnych – zwrócił się przy 
tej okazji do jaworzan na 
łamach gminnego miesięcz-
nika wójt Radosław Ostał-
kiewicz.

Zaopatrzenie domów na te-
renie Jaworza we flagę wpi-
suje się w okazałe gminne 
obchody stulecia odzyskania 
niepodległości. Już 3 maja 
w ramach kina letniego wy-
emitowany został film „Mia-
sto 44”, tematykę patriotyczną 
podjął także seans „Kamienie 
na szaniec”, z którym widzo-
wie zapoznali się 1 sierpnia 
w godzinę „W”. Z kolei przy 
okazji czerwcowego otwarcia 
nowej hali sportowej w Jawo-
rzu oraz następujących w ko-
lejnych tygodniach imprez 
gminnych rozdawano piłki 
w nawiązaniu do akcji „100 
piłek na 100-lecie”. Ostatnia 
z nich trafi do najmłodszego 
z mieszkańców gminy obec-
nych na Narodowym Świę-
cie Niepodległości. Złożenie 
kwiatów pod pomnikiem Jó-
zefa Piłsudskiego w Jaworzu 
poprzedzi nabożeństwo eku-
meniczne.

Również stowarzyszenia 
i organizacje działające na 
terenie gminy aktywnie włą-
czają się w obchody, m.in. 
środowisko kobiet przepro-
wadzi w niedzielę 30 września 
wydarzenie pod hasłem „Nie-
podległa jest kobietą”.  (Man)
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drugi rOk akademicki
Od uroczystej inauguracji w czwartek 4 października rozpocznie się kolejny rok funkcjonowania Jawo-

rzańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
– Stworzyliśmy nasz Uni-

wersytet Trzeciego Wieku 
po to, aby wyciągnąć senio-
rów i osoby w średnim wie-
ku z domu, stworzyć im 
możliwość ciekawych spo-
tkań i udziału w interesują-
cych ich zajęciach. Inicjatywa 
rozpoczęta przed rokiem od 
razu się przyjęła i spotkała 
z ogromnym zainteresowa-
niem – przypomina wójt Ja-
worza Radosław Ostałkiewicz.

Tegoroczna, druga edycja 
Uniwersytetu, do udziału w któ-
rej zapisało się ponad 150 se-
niorów, będzie mieć podobną 
formułę, jak ta inauguracyjna, 
a zatem już dobrze sprawdzoną. 
Seniorzy w cyklu co dwa tygo-
dnie uczestniczyć będą, także 
z wykorzystaniem udostępnia-
nych przez gminę sal w placów-
kach publicznych, rozmaitych 
zajęciach, w tym m.in. wy-
kładach finansowanych przez 
Urząd Gminy. Przewidziano 
ponadto ćwiczenia i warsztaty, 
aktywne spotkania na basenie, 
zajęcia z języka angielskiego 

i niemieckiego, kursy infor-
matyczne, czy różnorodne for-
my ruchowe.

Pierwsze spotkanie JUTW, 
w czwartek 4 październi-
ka od godziny 12.30 w hali 
sportowej w Jaworzu, będzie 
miało szczególny charakter. 

Patronat nad inauguracją ob-
jął marszałek województwa 
śląskiego Wojciech Saługa, 
obecni na uroczystości mają 
być przedstawiciele podob-
nych jednostek z terenu wo-
jewództwa. W programie 
przewidziano m.in. panel 

popularno-naukowy „Se-
nior u zdroju wiedzy”, inau-
guracyjny wykład „Henryk 
Sienkiewicz 1916 – na pro-
gu niepodległości” wygłosi 
prorektor Uniwersytetu Ślą-
skiego w Katowicach prof. dr 
hab. Ryszard Koziołek. (rED)
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Jaworzański uniwersytet trzeciego Wieku to inicjatywa, która w poprzedniej, premierowej edycji zgromadziła 
wielu seniorów. i tym razem ciekawych wydarzeń dla jaworzan będzie pod dostatkiem, począwszy od spotkania 
inauguracyjnego, jakie odbędzie się już 4 października.

udane dOżynki
Wypełniony różnymi atrak-
cjami był tegoroczny Jawo-
rzański Wrzesień, będący 
największą imprezą plene-
rową w gminie.

G ł ó w n e  w y d a r z e n i a 
XXXII  Jaworzańskiego 
Września miały miejsce 
w niedzielę 9 września. Uli-
cami gminy przejechał koro-
wód dożynkowy, odbyły się 
także tradycyjne ceremoniały. 
W części artystycznej na sce-
nie amfiteatru wystąpiły m.in. 
Dziecięcy Zespół Regional-
ny, działający przy Szkole 
Podstawowej nr 1 w Jaworzu, 

Zespół Regionalny Jaworze, 
Mały Ondraszek ze Szczyrku, 
Trzanowice z Trzanowic oraz 
Csillag virág z zaprzyjaźnio-
nej z Jaworzem miejscowości 
węgierskiej Jaszboldoghaza. 
Z kolei gwiazdą wieczoru 
była Teresa Werner, a całość 
imprezy zakończyła zabawa 
taneczna z Orchestra Party.

Dzień wcześniej miesz-
kańcy przyglądali się m.in. 
międzynarodowym zawodom 
Strong Drwal, efektownemu 
pokazowi bębnów grupy „Wa-
limy w kocioł” z Kóz, czy kon-
certom zespołów Red Snow, 
Pathlife i Goorala. (r)
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Barwny korowód ulicami gminy Jaworze był jednym z głównych elementów 
dożynkowego świętowania.

W Jaworzańskim Wrześniu tradycyjnie uczestniczyło liczne grono 
najmłodszych.

Występami artystycznymi na scenie amfiteatru czas widzom umilało wiele 
zespołów.

Formacja „Walimy w kocioł” z Kóz dźwiękami bębnów zabawiała uczestni-
ków święta w sobotę 8 września.
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gratulacje i medale  
dla małżOnkÓw

W sobotę 22 września 
pary małżeńskie z Kóz ob-
chodzące w tym roku swo-
je okrągłe jubileusze wzięły 
udział w tradycyjnej uroczy-
stości.

W intencji jubilatów 
w kościele parafialnym 
w Kozach odprawiona zo-
stała msza święta, następ-
nie pary udały się na główną 
część wydarzenia do Domu 
Kultury. Po okolicznościo-
wym wystąpieniu kierowni-
ka Urzędu Stanu Cywilnego 
Lucyny Greń, wójt gminy 
Krzysztof Fiałkowski wraz 
z przewodniczącą Rady 
Gminy Bożeną Sadlik prze-
kazali wszystkim obecnym 
małżonkom dyplomy za 
długoletnie pożycie mał-
żeńskie. Parom z 50-letnim 
stażem, obchodzącym złote 
gody, wręczone zostały me-

dale nadane przez Prezyden-
ta RP. – Małżeństwa z tak 
okazałym stażem stanowią 
wzór do naśladowania dla 
młodych pokoleń. Wytrwali 
wspólnie wiele lat, opierając 
swoje relacje na wzajem-
nym zrozumieniu i miłości 
– mówi wójt Krzysztof Fiał-
kowski.

Jubileusze małżeńskie 
w podobnej formie, zakoń-
czone radosną zabawą ta-
neczną, zorganizowano 
w Kozach po raz 29., wcze-
śniej w każdym roku od-
bywały się po dwie edycje 
spotkań. Tym razem na 
wspólne świętowanie zapro-
szono te pary, które obcho-
dzą właśnie 25, 30, 35, 40, 
45, 50, 55 oraz 60 rocznicę 
zawarcia związku małżeń-
skiego. W uroczystości tej 
towarzyszyli im najbliżsi. (M)

GMina koZY

kOzy dawniej i dziś
Tytuł nawiązuje do publikacji w formie albumu, wydanej przez Urząd Gminy w Kozach i przywołującej 

historię najważniejszych miejsc na terenie gminy na przestrzeni lat.

Album „Kozy dawniej 
i dziś” przygotowany został 
w specyficzny sposób. Na 
każdej jego stronie zamiesz-
czono charakterystyczne dla 
Kóz miejsca, porównując fo-
tografie z dawnych lat oraz 
te odnoszące się do teraźniej-
szości. I tak zestawiono m.in. 
zdjęcia Pałacu Czeczów z jego 
wnętrzami i okolicą, Urzędu 

Gminy mieszczącego kiedyś 
piekarnię, placówek oświato-
wych, kościoła i cmentarza, 
kamieniołomu, kilku ulic, czy 
centrum miejscowości. Jeden 
z rozdziałów końcowych pu-
blikacji, zatytułowany „Ludzie 
i miejsca. Dawne zwyczaje”, 
poświęcono na ukazanie ko-
zian przy okazji rozmaitych 
czynności, jak praca w polu 

i ogrodzie, czy wypas kóz, 
oraz wydarzeń, m.in. święcenia 
Domu Ludowo-Katolickiego, 
obecności legionistów Piłsud-
skiego w Kozach, wyścigu 
rowerowego, budowy szkoły 
i dożynek. Ponadto w albu-
mie zamieszczone zostały re-
produkcje pocztówek wprost 
z Kóz z różnych okresów, po-
cząwszy od końca XIX w.

Przeszło stustronicowy al-
bum przygotowany został 
w tym roku na zbliżającą się 
okoliczność gminnych obcho-
dów 100-lecia niepodległości. 
Wszystkie materiały z komenta-
rzem na podstawie dokumentów 
archiwalnych opatrzyła Halina 
Kozieł, projekt graficzny oraz 
większość współczesnych zdjęć 
wykonał Darek Czernek. (Ma)

KrZysZtOF FiałKOWsKi,
wójt gminy Kozy:

Pomysł stworzenia albumu, doku-
mentującego w znacznej mierze 
poprzez zdjęcia historię miejsco-
wości, zaszczepiliśmy wśród wielu 
kozian. to naszym mieszkańcom 
należą się podziękowania za 
udostępnienie archiwalnych fo-

tografii. spora część materiałów 
dotyczy ich codziennego życia, 
obrzędów, pracy i wypoczynku. 
Oglądając album bez trudu można 
wyobrazić sobie dawne Kozy, w 
których mieszkańcom nieodłącz-
nie towarzyszyła przyroda. ta 
podróż w czasie przypomina, że 
to ona wyznacza rytm naszego 
życia i niezmiennie jesteśmy od 
niej uzależnieni.
Wydana publikacja pokazuje, że 
Kozy na przestrzeni minionego 
100-lecia bardzo się zmieniły, 
co przy systematycznym roz-
woju i postępie cywilizacyjnym 
jest czymś oczywistym. cenne 
jest natomiast, że mamy taką 
możliwość, aby nie tylko we 
wspomnieniach osób żyjących w 
dawnych czasach, ale i poprzez 
coś utrwalonego, przywoływać z 
sentymentem lata minione.

zawOdy z latawcami

Do jubileuszu 100-lecia 
niepodległości Polski na-
wiązywać mają latawce, ja-
kie w niedzielę 30 września 
wzbiją się nad stadionem 
LKS Orzeł w Kozach.

Tegoroczne „Święto 
Wiatru Halnego”, organi-
zowane przez Dom Kultury 
w Kozach, przeprowadzo-
ne zostanie w formie mini 
zawodów, które rozpoczną 
się w niedzielne popołudnie 
o godzinie 14. Pół godzi-
ny wcześniej przyjmowane 
będą zapisy dla zawodni-
ków bez żadnych ograniczeń 
wiekowych. Zaznaczono 
natomiast, że latawce wyko-
nane z drewna i papieru przy 
ewentualnym zastosowaniu 

tworzyw sztucznych, mu-
szą nawiązywać wyglądem 
do jubileuszowych obcho-
dów. Ocenie, uwzględniają-
cej zarówno ich prezentację 
statyczną, a więc w tym 
przypadku pomysłowość 
i oryginalność wykonania, 
jak i w trakcie lotu, podlegać 
będą przez samych uczestni-
ków imprezy.

Jak informują organiza-
torzy, modele najładniejsze 
i te najlepiej latające zosta-
ną nagrodzone. Zastrzegają 
jednocześnie, że w przypadku 
deszczowej pogody impreza 
będzie przeniesiona na nie-
dzielę 7 października. (raF)
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Pieniądze na inwestycje
W gminie Kozy przy wy-

korzystaniu środków z wła-
snego budżetu finansowane 
są dalsze cząstkowe remon-
ty dróg oraz systematyczny 
montaż nowego oświetlenia.

Aktualnie prowadzone 
prace obejmują kilka dróg 
na terenie gminy. Nowa na-
wierzchnia asfaltowa wyko-
nywana jest na odcinkach 
ulic Wrzosowej, Spółdziel-
czej, Jaworowej i Spokojnej, 
z kolei ul. Jaskółcza podlega 
utwardzeniu. – To kolejne już 
drogi remontowane w ostat-
nich miesiącach – mówi wójt 
gminy Krzysztof Fiałkowski. 
– Potrzeby w zakresie moder-
nizacji dróg są duże, dlatego 
też przeznaczamy na ten cel 
znaczne środki finansowe – 
dodaje.

Inne z działań zakładają-
cych zwiększenie bezpieczeń-
stwa wiąże się z instalacją 
nowych punktów świetl-
nych. Jeszcze w tym roku 
lampy z energooszczędnym 
oświetleniem ledowym za-

montowane zostaną przy 
ul. Spółdzielczej, Błękitnej 
i Przemysłowej. – Wniosko-
wali o nie sami mieszkańcy, 
uznaliśmy więc wspólnie 
z radnymi, że pomimo nie-
małych kosztów warto takie 
zadania realizować – podkre-
śla wójt Fiałkowski.

Jak zauważa, gmina kon-
tynuuje tym samym poprawę 
stanu oświetlenia na terenie 

Kóz. Lampy dające większą 
oszczędność, ale i zapewnia-
jące lepszą widoczność po 
zmroku, pojawiły się nie tak 
dawno wzdłuż drogi krajowej 
przebiegającej przez centrum 
miejscowości, przy ul. Aka-
cjowej oraz ul. Przeczniej 
w kierunku przejazdu kolejo-
wego. Łączny koszt wymiany 
oświetlenia w tym roku wy-
niesie ok. 150 tys. zł. (r)
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kOnkursOwe 
fOtOgrafie

Rozpoczęła się kolejna edycja 
konkursu fotograficznego „Kozy, 
kozianie – zapis subiektywny”.

Celem dorocznego konkursu 
angażującego wielu mieszkańców 
gminy Kozy jest fotograficzne 
utrwalenie zabytków architektu-
ry, kultury sakralnej, ciekawych 
architektonicznie współczesnych 
budowli, pejzaży, widoków, za-
nikających zawodów oraz prac 
wykonywanych tradycyjnymi me-
todami, a także wydarzeń i ludzi 
w nich uczestniczących. – Ważne 
jest zaprezentowanie umiejętno-
ści obserwowania i rejestrowa-
nia rzeczywistości, jak również 
promowanie twórczości fotogra-
ficznej poświęconej gminie Kozy 
– czytamy w zapowiedzi konkursu 
„Kozy, kozianie – zapis subiek-
tywny”.

Prace do konkursu należy 
przesyłać do 20 października 
wyłącznie drogą elektroniczną 
na adres mailowy: konkurs@
kozy.pl w formacie plików jpg 
w rozdzielczości nie mniejszej 
niż 300 dpi. (r)

stan kolejnych kilku ulic na terenie Kóz wydatnie poprawi się dzięki 
prowadzonym obecnie remontom.
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GMina WilaMoWice

świĘtO miasta wilamOwice
W sobotę i niedzielę 1 i 2 września mieszkańcy gminy Wilamowice świętowali 200-lecie nadania praw 

miejskich, a także II Dożynki Gminy Wilamowice.
Jubileusz w sobotę 1 wrze-

śnia rozpoczęła część sporto-
wa. Jej zwieńczeniem było 
wręczenie odznaczeń dla 
działaczy i sympatyków LKS 
Wilamowiczanka i TKKF Ży-
wioł, które obchodzą okrągłe 
jubileusze – pierwszy 70-le-
cia, drugie – 60-lecia. Mimo 
kiepskiej pogody plan arty-
styczny obchodów udało się 
zrealizować, choć dziewczę-
ta z grupy mażoretek „Neme-
zis” część swoich występów 
musiały wykonać na scenie. 
Na uroczystości z zaprzyjaź-
nionej chorwackiej Żupanji 
przybyła grupa artystyczna. 
W swoich regionalnych stro-
jach zespół wystąpił w szero-
kim składzie. Zaprezentowały 
się również zespoły taneczne, 
gwiazda wieczoru Markus P, 

a na zakończenie do późnych 
godzin nocnych trwała dys-
koteka.

Z kolei niedziela 2 września 
była przeznaczona na gmin-
ne dożynki. Po mszy świętej, 
uświetnionej śpiewem chor-
wackiego zespołu „Tomislav”, 
barwny korowód przejechał 
ponownie na stadion LKS Wi-
lamowiczanka. W korowodzie 
podążyli m.in. Orkiestra Dęta 
Wilamowice, jeźdźcy na ko-
niach, w dorożce Starostowie 
Dożynek Dorota i Krzysztof 
Nowakowie wraz z burmi-
strzem Marianem Trelą, dalej 
przedstawiciele władz, burmi-
strzowie miast partnerskich 
i delegacje zagraniczne, Ze-

spół Regionalny „Wilamowice” 
i Zespół „Tomislav” z Żupan-
ji. Nie zabrakło wozów repre-
zentujących sołectwa gminy, 
Pisarzowice jechały wraz 
z przedstawicielami Hornej 
Suczy, następnie Zasole Bie-
lańskie, Hecznarowice, Danko-
wice, Kaniówek i Stara Wieś, 
gdzie zasiedli wyróżnieni rolni-
cy z rodzinami, przedstawiciele 
organizacji działających na tere-
nie poszczególnych miejscowo-
ści i zespoły regionalne.

Burmistrz Marian Trela 
otworzył dożynki, następnie 
poświęcono wieńce wyko-

nane przez panie z kół go-
spodyń wiejskich z gminy 
Wilamowice. Zespół Regio-
nalny „Wilamowice” przed-
stawił obrzęd dożynkowy, 
ukazując proces od siewu do 
zbiorów, którego zakończe-
niem było wręczenie burmi-
strzowi wypieczonego chleba. 
Panie z KGW poczęstowały 
widzów chlebem z tegorocz-
nych zbiorów. Wręczono też 
honorowe dyplomy wyróż-
nionym rolnikom.

Po części oficjalnej na sce-
nie zaprezentował się Zespół 
Regionalny „Tomislav” z Żu-

panji w Chorwacji, grupa se-
niorów „Hornosúčan” wraz 
z Dechovką „Kamarádi” z Hor-
nej Sucy ze Słowacji, Zespół 
Regionalny „Echo” z Hecz-
narowic, Zespół Regionalny 
„Pisarzowianki”, a zabawę 
taneczną poprowadził Zespół 
„New Transformation”. Pod-
czas całej imprezy nie zabrakło 
degustacji produktów regio-
nalnych oraz pszczelarskich, 
wystawy maszyn rolniczych, 
a dla najmłodszych wesołego 
miasteczka. Impreza zakoń-
czyła się pokazem sztucznych 
ogni. (aK)

Marian trELa,
burmistrz Wilamowic:

Obie okazje, dla któr ych w 
pierwszy weekend września 
wspólnie się bawiliśmy, są zna-
czące dla naszej społeczności. 
Wilamowianie, zanim uzyskali 
prawa miejskie, musieli wcze-
śniej wykupić się z pańszczyźnia-
nego poddaństwa. to świadczy o 
zaradności i determinacji miesz-
kańców tej ziemi w dążeniu do 
wyznaczonego celu. Przypomnę, 
że to właśnie ta społeczność w 
następnych dekadach wydała 
św. Józefa Bilczewskiego, arcy-
biskupa lwowskiego, zbudowała 
liczne instytucje użyteczności pu-
blicznej i zdołała zachować swo-
ją wyjątkową odrębność. nasze 

i przyszłe pokolenia mają się 
więc z dumą do czego odwoły-
wać, tworząc pomyślność gminy.
te bogate tradycje, kultywowa-
ne w naszych miejscowościach, 
sprawiły również, że zdecy-
dowaliśmy się na organizację 
ogólnogminnych dożynek. nie 
brakuje nam wprawdzie oka-
zji, aby zaprezentować kulturę 
przodków, że wspomnę tylko o 
jednej z największych imprez 
folklorystycznych regionu, czyli 
Wilamowskich Śmiergustach. 
ale jednak chcieliśmy w sposób 
szczególny utrwalać te tradycje, 
które są związane z pracą na 
roli i darem chleba. choć coraz 
mniej spośród nas trudni się rol-
nictwem, to chyba warto o tych 
naszych korzeniach pamiętać.

społeczność Wilamowic zawsze była pracowita i zaradna – mówił burmistrz Marian trela, otwierając uroczystość 
z okazji 200-lecia nadania praw miejskich.

Dożynki były okazją do podziękowania za całoroczny rolniczy trud.
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miĘdzynarOdOwe sPOtkanie chÓrÓw
Od 14 do 16 września w Dolnym 

Benesovie trwała impreza „Dolno-
benešovská kantáta – mezinárodní 
setkání pěveckých sborů”, czyli Mię-
dzynarodowe Spotkanie Chórów. 
Wydarzenie to było kontynuacją ini-
cjatywy podjętej przez wilamowski 
MGOK w grudniu 2016 roku.

W 2016 r. w Wilamowicach odbyło 
się Pierwsze Międzynarodowe Spo-
tkanie Chórów Miast Partnerskich. 
Przyjechał wówczas chór „Cordis 
Jesu” z Rajeckich Teplic, „Rozmar” 
z Dolnego Benesova oraz „Phoenix” 
z Kisujszallas. Gminę Wilamowi-
ce reprezentował Chór z Pisarzowic. 
W tegorocznych spotkaniach, zorgani-
zowanych przez Dom Kultury w Dol-
nym Benesovie w Czechach, wzięły 

udział te same zespoły, a także chór 
dziecięcy „Nezmar” z miejscowego 
Domu Kultury.

Polskę i gminę Wilamowice repre-
zentował Chór parafialny w Pisarzo-
wicach. Tworzą go parafianie, którzy 
reprezentują wszystkie grupy wieko-
we i zawody. Członkami są zarówno 
kobiety, jak i mężczyźni, pisarze, ale 
także hurtownicy, nauczyciele, rolni-
cy, przedsiębiorcy i emeryci. Są tu też 
studenci i uczniowie, którzy potrafili 
przywrócić chórowi głosy altowe. Ze-
spół liczy obecnie 28 członków. Chóry 
zaprezentowały się na scenie miejsco-
wego Domu Kultury oraz w kościołach 
parafialnych. W cudownej atmosferze 
przepięknym śpiewem zachwycili 
zgromadzoną publiczność. (rED)

kOlejne remOnty na drOgach
Ciepła aura sprzyja kontynuacji 

remontów drogowych w gminie Wi-
lamowice.

Ruszył remont ul. Bł. Arcybi-
skupa Józefa Bilczewskiego w Wi-
lamowicach. Przebudowa drogi na 
odcinku o długości ponad 900 m 
łączyć się będzie z jednoczesną bu-
dową kanalizacji deszczowej i chod-
nika. Remont obejmie ulicę od 

skrzyżowania z ul. Piłsudskiego aż 
do ul. Paderewskiego. Obecnie pro-
wadzona jest również modernizacja 
ul. Starowiejskiej w Pisarzowicach 
i Granicznej w Wilamowicach. Tu 
łącznie zostanie naprawionych ok. 
2 km. W najbliższym czasie zosta-
ną naprawione także ul. Zaoziańska 
w Dankowicach i Społeczna w Sta-
rej Wsi. (ł)
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juBileusz zesPOłu
70 lat działalności ma za sobą 

Zespół Regionalny Pieśni i Tań-
ca „Wilamowice”, który uroczy-
ście obchodził jubileusz w sobotę 
8 września.

Na sali OSP w Wilamowicach 
zgromadzili się dawni członko-
wie grupy, sympatycy, rodzi-
ny członków oraz goście, w tym 
starosta bielski Andrzej Płonka 
i wiceburmistrz Wilamowic Sta-
nisław Gawlik oraz delegacje za-
przyjaźnionych instytucji, m.in. 

Wydziału „Artes Liberales” Uni-
wersytetu Warszawskiego. Jubi-
leuszowi towarzyszyła wystawa 
zdjęć z działalności Zespołu, która 
prezentowała najważniejsze wyda-
rzenia z ostatnich pięciu lat.

Uroczystość rozpoczęło mul-
timedialne przypomnienie hi-
storii grupy. Część artystyczną 
wydarzenia uświetniła insceniza-
cja wilamowskiego wesela, przy-
gotowanego w ramach projektu 
„RewiTEATRalizacja międzypo-
koleniowa”. Członkowie zespołu 

przyjęli dużo życzeń. Zwieńcze-
niem były podziękowania człon-
ków zespołu dla kierowniczki 
i choreografki Alicji Dusik, która 
od ponad osiemnastu lat prowa-
dzi grupę. Podsumowaniem tego 
wyjątkowego wydarzenia był kon-
cert jubilata.

Zespół został założony przez 
Jadwigę Bilczewską-Stanecką 
w 1948 r. Był kontynuacją grupy 
przedwojennej działającej przy 
szkole w Wilamowicach, przez lata 
skupiał ruch kulturalny miejscowo-
ści i przyczyniał się do zachowa-
nia unikalnej wilamowskiej kultury 
oraz języka wilamowskiego. (JMs)
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ekoloGia

ekOlOgiczny POkaz
Dużym zainteresowaniem 
mieszkańców gminy Czecho-
wice-Dziedzice cieszył się po-
kaz techniki ekologicznego 
rozpalania i palenia w piecu, 
zorganizowany przez Wydział 
Ochrony Środowiska i Rol-
nictwa Urzędu Miejskiego.

Nietypowy pokaz prze-
prowadzony został przy oka-
zji Pikniku Rodzinnego „Przy 
Fontannie”, odbywającego 
się w niedzielę 9 września. 
Poprzez to wydarzenie przy-
pomniano, że na zanieczysz-
czenie powietrza, związane 
z działaniem przydomowych 
kotłowni, wpływ ma nie tylko 
jakość używanego paliwa, ale 
i sposób palenia. Zaprezento-
wany został sposób ładowania 
paleniska pieca, rozpalanie go 
metodą „od góry”, aby pro-
ces spalania był możliwie 

najbardziej efektywny, a jed-
nocześnie najmniej uciążliwy 
dla środowiska.

W Czechowicach-Dzie-
dzicach prowadzący pokaz 

specjalista na bieżąco od-
powiadał na pytania i wąt-
pliwości obserwujących go 
mieszkańców, którym prze-
kazano również ulotki za-

wierające instrukcje na temat 
technik ekologicznego pale-
nia. Nic jednak nie wygląda-
ło bardziej przekonująco, niż 
różnica w spalinach, wydo-
bywających się z kominów 
użytych w pokazie piecyków. 
Z komina załadowanego me-
todą tradycyjną pieca bucha-
ły kłęby gęstego, gryzącego 
dymu. Z kolei z komina pieca 
zapalonego metodą „od góry” 
wydobywały się trudne do za-
uważenia spaliny, świadczące 
o zachodzącym tam dużo lep-
szym procesie spalania przy 
użyciu identycznego węgla.

Pokaz skierowany był 
głównie do tych mieszkań-
ców, którzy ogrzewają swoje 
domy piecami starszych ty-
pów. Zorganizowano go jako 
uzupełnienie szerokich dzia-
łań podejmowanych w gmi-
nie Czechowice-Dziedzice 
na rzecz ograniczania niskiej 
emisji i poprawy czystości 
powietrza w trakcie sezonu 
grzewczego. (rED)

wniOski także w Bielsku
Za pośrednictwem strony 
internetowej ruszył nabór 
wniosków w ramach reali-
zowanego przez Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej 
programu priorytetowego 
„Czyste powietrze”. Oso-
by z południa województwa 
śląskiego już w październi-
ku będą mogły składać je 
również w nowo otwartym 
w Bielsku-Białej biurze te-
renowym katowickiego Fun-
duszu.

To spore ułatwienie dla 
mieszkańców całego subregio-
nu, którzy dzięki temu łatwiej 
załatwią wiele spraw dotyczą-
cych ekologii. O uruchomieniu 
biura WFOŚiGW w Bielsku-
-Białej przy ulicy Legionów 
57 poinformowano podczas 
konferencji prasowej z udzia-
łem prezesa Funduszu Toma-
sza Bednarka.

– Placówka pozwoli oso-
bom ubiegającym się o róż-
nego rodzaju dofinansowanie 
składać wnioski oraz pozy-

skiwać informacje bezpo-
średnio w biurze. Nie będzie 
więc konieczności udawania 
się do Katowic. Taka sytuacja 
przyczynić się może choćby 
do zwiększenia grona osób 
korzystających z programu 
„Czyste powietrze” i innych 
realizowanych przez Fun-
dusz.  To z perspektywy 
Bielska-Białej, ale i całego 
regionu jest bardzo ważne, 
bo umacnia znaczenie nasze-
go miasta w województwie 
śląskim – mówił inicjator 
otwarcia bielskiego biura 

Przemysław Drabek, członek 
rady nadzorczej katowickie-
go Funduszu.

Dodaje, że mieszkańcy 
miasta oraz subregionu zain-
teresowani pozyskaniem do-
finansowania na docieplenie 
domów, wymianą instalacji, 
czy pieców, będą mogli skła-
dać wnioski bezpośrednio 
w Bielsku-Białej już w paź-
dzierniku. Do momentu otwar-
cia dokonać tego można za 
pośrednictwem strony inter-
netowej www.wfosigw.kato-
wice.pl. (M)

energetyczny wÓjt jawOrza
Radosław Ostałkiewicz, 

wójt Jaworza, otrzymał od 
organizatorów Krajowego 
Konkursu Energetycznego 
im. prof. J. Malko tytuł Ener-
getycznego Wójta.

Jaworze od kilku lat ściśle 
współpracuje z organizatora-
mi tego prestiżowego konkur-
su, skierowanego do młodych 
osób, które pragną zaprezento-
wać swoje autorskie pomysłu 
w dziedzinie rozwiązywania 
problemów energetycznych re-
gionów, kraju, a nawet w skali 
globalnej. Dwukrotnie współ-
organizatorem było Jaworze, 
gdzie odbył się finał. Wójt Ra-
dosław Ostałkiewicz wyjaśniał 
wtedy, że wielkie idee techno-
logiczne, w których swój udział 
zgłaszają także młodzi z całej 
Polski, oddziałuje jako wzo-
rzec dla młodej społeczności 
jego gminy.

Właśnie to zaangażo-
wanie Radosława Ostałkie-
wicza zostało docenione 
przez organizatorów kon-
kursu. Tym razem finał ju-

bileuszowej edycji odbył 
się w Katowicach w Parku 
Przemysłowo-Technologicz-
nym EkoEnergia Silesia S.A. 
Podczas gali wójtowi Jaworza 
wręczono honorowy dyplom 
z uzasadnieniem, że zasłu-
żył na tytuł „Energetycznego 
Wójta” poprzez budowanie 
społeczeństwa świadomego 
energetycznie i ekologicznie, 
a także efektywne kształtowa-
nie rozwoju gminy Jaworze.

Jak wyjaśnia Radosław 
Ostałkiewicz, zawsze siebie 
w roli wójta gminy Jaworze 
widział jako moderatora dzia-
łań samych obywateli, którzy 
w sposób otwarty realizują 

model społeczeństwa obywa-
telskiego. I zaproszenie do Ja-
worza Krajowego Konkursu 
Energetycznego miało dokład-
nie taki charakter – otwarcia 
gminnej społeczności na to, co 
ciekawego dzieje się w Polsce 
i na świecie, aby można było 
twórczo wykorzystać w dzia-
łaniach na rzecz gminy.

Sam tytuł wójt uważa za 
świetną promocję Jaworza. 
– Wszędzie, gdzie jestem, 
zawsze mówię, że Jawo-
rze to nie tylko wyjątkowe 
miejsce, ale to swoista filo-
zofia życia, inna, niż gdzie 
indziej. Bo u nas żyje się le-
piej – mówi. (r)

wyjątkOwy  
urOdzaj 
nasiOn

Leśnicy z Regionalnej 
Dyrekcji Lasów Państwo-
wych w Katowicach infor-
mują, że w całym regionie 
ten rok będzie wyjątkowo 
udany pod względem ilości 
nasion różnych drzew.

Zjawisko lat nasiennych 
występuje u wielu drzew 
z różną intensywnością. 
Ogólnie można przyjąć, 
że im większe nasiona wy-
twarza drzewo, tym dłuż-
sza jest przerwa pomiędzy 
latami nasiennymi.

Drzewa lekkonasienne, 
takie jak brzoza, mogą ob-
radzać co roku, natomiast 
buki i dęby potrzebują cza-
sem nawet 8-10 lat odpo-
czynku. Masowa produkcja 
nasion to ogromny wysiłek 
energetyczny, pochłaniają-

cy zapasy z poprzedniego 
roku. Urodzaj zależy zatem 
od skomplikowanego ukła-
du warunków środowiska, 
głównie pogodowych. Po-
goda w roku poprzednim 
decyduje o ilości zapa-
sów, ale nawet gdy drze-
wom udaje się zgromadzić 
ich odpowiednią ilość, wio-
senne przymrozki mogą 
zniszczyć kwiaty, a susza 
ograniczyć owocowanie. 
Rok nasienny to dla le-
śników czas uzupełniania 
zapasów nasion na następ-
ne lata. Liczą oni także na 
naturalny obsiew w miej-
scach, w których wycięto 
drzewa. 

Jak jednak ostrzegają, 
obfite plony powodują, że 
nasiona masowo są zjada-
ne przez gryzonie, na któ-
rych z kolei rozmnażają 
się kleszcze. W przyszłym 
roku będzie więc trzeba 
szczególnie uważać na to 
zagrożenie. (rED)
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Mieszkańcy gminy czechowice-Dziedzice z zaciekawieniem przysłuchiwali 
się praktycznym uwagom oraz pokazom, które dotyczyły technik palenia 
w piecach.
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WYBorY

pozycja nr 1

Przybędza k. Żywca  
KWW Bezpartyjni Samorządowcy

Kamil  
Sarapata

Bielsko-Biała

Wojciech 
Duraj

Bielsko-Biała

Tomasz  
Janik 

Wisła

Katarzyna  
Koczwara

pozycja nr 2 pozycja nr 3 pozycja nr 4

Bielsko-Biała

Krzysztof  
Kozik

pozycja nr 5

Bielsko-Biała

Patrycja  
Wodyk

pozycja nr 6

Bielsko-Biała

Magdalena 
Ostrowicka

pozycja nr 7

Bielsko-Biała

Karolina  
Balas

pozycja nr 8

Kandyduję, bo chcę, by Podbe-
skidzie miało swojego reprezen-
tanta w Sejmiku Województwa 
Śląskiego. Takiego radnego, któ-
ry nie słucha Warszawy, lecz tylko 
swoich wyborców z Bielska-Bia-
łej, Żywca czy Czechowic-Dzie-
dzic. W Sejmiku przypilnuję, by 
nie przenosić tam partyjnych 
wojen z Sejmu i by nasz głos był 
w Katowicach słyszany tak samo 
głośno, jak głos Ślązaków.

KANDYDACI DO SEJMIKU 
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
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PatrOnat OlimPijczykÓw dla skOczni
Kompleksowi skoczni należących do Centralnego Ośrodka Sportu – Ośrodka Przygotowań 

Olimpijskich w Szczyrku uroczyście nadano imię Beskidzkich Olimpijczyków.

Inicjatywę taką podjęła Beskidzka Rada 
Olimpijska, chcąc w ten sposób uhono-
rować liczne grono olimpijczyków, wy-
wodzących się z beskidzkiego regionu, 
którzy zwłaszcza w dyscyplinach zimo-
wych zapisali się złotymi zgłoskami na kar-
tach historii sportu. Na specjalnej tablicy 
pamiątkowej budynku zlokalizowanego 
przy skoczniach, wyszczególniono przeszło 
30 olimpijczyków wraz ze wskazaniem 
igrzysk, w których brali udział. W taki spo-
sób wyróżnieni zostali: Leopold Tajner, 
Antoni Wieczorek, Jakub Węgrzynkiewicz, 
Jan Raszka, Józef Huczek, Władysław Taj-
ner, Zdzisław Hryniewiecki, Antoni Ła-
ciak, Gustaw Bujok, Piotr Wala, Erwin 
Fiedor, Józef Przybyła, Jan Kawulok, Jó-
zef Kocyan, Zbigniew Hola, Stefan Hula, 
Tadeusz Pawlusiak, Jan Waluś, Jan Legier-
ski, Stanisław Kawulok, Józef Pawlusiak, 
Stanisław Pawlusiak, Piotr Fijas, Janusz 
Malik, Łukasz Kruczek, Adam Małysz, 
Tomisław Tajner, Rafał Śliż, Stefan Hula 
junior, Adam Cieślar, Piotr Żyła, Paweł 
Słowiok i Szczepan Kupczak.

Nieprzypadkowo ceremonia odbyła 
się w towarzystwie licznej grupy olim-
pijczyków. Uroczystego odsłonięcia 
dokonali: Stefan Hula, Piotr Fijas, Ste-

fan Hula junior, wicewojewoda śląski 
Jan Chrząszcz, burmistrz miasta Antoni 
Byrdy, starosta bielski Andrzej Płonka, 
prezes Polskiego Związku Narciarskie-
go Apoloniusz Tajner, prezes BRO Wik-
tor Krebok, prezes Śląsko-Beskidzkiego 
Związku Narciarskiego Andrzej Wąso-
wicz oraz dyrektor COS-OPO w Szczyr-

ku Ireneusz Furczyk. – Kompleks jest 
jedną z wizytówek miasta. Mamy nadzie-
ję, że w przyszłości stanie się miejscem 
rozgrywania najważniejszych konkursów 
w skokach narciarskich z zawodami Pu-
charu Świata włącznie – mówił podczas 
uroczystości burmistrz Szczyrku Antoni 
Byrdy. (M)
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uroczysty charakter miało odsłonięcie pamiątkowej tablicy z nazwiskami olimpijczyków, które 
było jednym z elementów nadania imienia kompleksowi skoczni narciarskich w szczyrku.

mistrz  
gra dalej

Kolejną przygodę na eu-
ropejskich parkietach fut-
salowych udanie rozpoczął 
bielski Rekord, który wygry-
wając końcem września turniej 
w hali pod Dębowcem awan-
sował do dalszego etapu roz-
grywek.

Klub z Cygańskiego Lasu 
w pełni wywiązał się z roli 
gospodarza kilkudniowego 
turnieju. Zawodnicy mistrza 
Polski zwyciężyli we wszyst-
kich meczach – kolejno 10:1 
z walijskim Cardiff Univer-
sity, 11:2 z Racing Futsal 
Luxembourg oraz 2:1 z buł-
garskim Varna City. – Może-
my być zadowoleni ze stylu, 
w jakim rywalizację wygrali-
śmy, strzelając przy tym wie-
le goli. Dzięki temu najdłużej 
z polskich zespołów, wlicza-
jąc i te piłkarskie, pozostaje-
my w europejskich pucharach 
– podkreśla prezes Rekordu 
Janusz Szymura.

Również pod względem 
organizacyjnym bielski klub 
sprostał wyzwaniu, dzięki cze-
mu uzyskał wysoką ocenę de-
legata UEFA Zorana Dimicia. 

– Choć turniej był biletowany, 
to publiczność dopisała. Wi-
dać zapotrzebowanie w naszym 
mieście na możliwość ogląda-
nia zagranicznych zespołów – 
mówi sternik Rekordu.

W kolejnej rundzie „re-
kordziści” zagrają począt-
kiem października w turnieju 
w Jelgavie. Tu o jedno miej-
sce premiowane awansem 
powalczą z mistrzem Ło-
twy miejscowym Nikarsem 
oraz najlepszymi drużynami 
z Niemiec oraz Rumunii – 
odpowiednio VFL 05 Hohen-
stein-Ernstthal i Informatica 
Timisoara. – Wszystkie ze-
społy będą mocne, zapewne 
minimum na poziomie tego 
bułgarskiego z naszego domo-
wego turnieju – dodaje Szy-
mura. (M)

BiO-medica – teraPia Przeciw BÓlOwi
W Pszczynie przy ul. Boge-

daina 5 terapeutka Katarzyna 
Goły otwarła specjalistyczny 
gabinet medycyny fizykalnej 
Bio-Medica. Choć działa za-
ledwie od półtora miesiąca już 
może się poszczycić pierw-
szymi skutecznymi efekta-
mi w usuwaniu dolegliwości 
bólowych i poprawie stanu 
zdrowotnego osób, przede 
wszystkim ze schorzeniami 
tarczycy, bólami stawów i krę-
gosłupa.

Katarzyna Goły to absol-
wentka psychologii, technik 
elektroradiologii i dyplo-
mowany terapeuta. Z bran-
żą medyczną jest związana 
od lat. Jako elektroradiolog 
pracowała przez 8 lat w ty-
skim Szpitalu Wojewódzkim, 
gdzie zajmowała się wyko-
nywaniem zdjęć rentgenow-
skich i tomografii, przede 
wszystkim chorym z uraza-
mi ortopedycznymi. Wtedy 
poznała pacjentów, zmaga-
jących się z długotrwałym 
bólem. – Szpitalne leczenie 
urazów u takich pacjentów 
nie zawsze idzie w parze ze 
skutecznym ograniczeniem 
bólu. Pomoc takim osobom 
była jedną z przyczyn, dla 
których zdecydowałam się na 

prowadzenie własnego gabi-
netu medycyny fizykalnej – 
wyjaśnia Katarzyna Goły.

Jednym ze stosowanych 

przez nią zabiegów jest tera-
pia metodą Zenni, zalecana na 
wszelkie schorzenia tarczycy 
(np. Hashimoto), bóle krę-
gosłupa, kolan, barków, rwę 
kulszową, haluksy, ostrogę 
piętową, choroby nerek, wą-
troby, trzustki, dolegliwości 
ginekologiczne i urologiczne, 
problemy oddechowe i astmę, 
żylaki, zakrzepicę, choroby na-
rządu wzroku (jaskra, zaćma), 
zatok, a nawet depresję.

Terapeutka doświadczy-
ła jej działania na własnym 

przykładzie. – Stosując tę me-
todę przy niedoczynności tar-
czycy, unormował się poziom 
TSH, dzięki czemu z czasem 

mogłam odłożyć zażywanie le-
ków. Wszystko odbyło się pod 
nadzorem lekarza specjalisty, 
który w okresie terapii kontro-
lował moje wskaźniki chorobo-
we – mówi Goły. Przykładów 
skuteczności tej metody, już 
z własnej praktyki, zdobyła 
więcej. Stan jednej z pacjen-
tek już po czterech zabiegach 
się poprawił i lekarze uznali, że 
nie musi przechodzić poważnej 
operacji jaskry.

Katarzyna Goły zaintereso-
wała się metodą Zenni, prze-

konana o jej skuteczności, 
a jednocześnie widząc, że nie 
jest powszechnie znana. Bez-
bolesna i w pełni bezpieczna 
terapia została wynaleziona 
przez Polaka, pracującego 
w Australii dr. Viktora Żenni 
w 1987 r., a od ponad 17 lat 
stosowana jest także w Pol-
sce. Wykorzystuje się w niej 
zmodyfikowane prądy galwa-
niczne, tzw. prądy Bernarda, 
w odpowiednio dawkowanej 
stymulacji elektrycznej.

To jedna z trzech metod, 
wykorzystywanych w terapiach 
w gabinecie Bio-Medica. Pla-
zmoterapia z kolei jest zalecana 
przy leczeniu schorzeń, których 
podłożem są zakażenia bakte-
riami, wirusami, grzybami 
i pasożytami. Należą do nich 
m.in. borelioza, toksoplazmo-
za, stany zapalne zatok, katar, 
kaszel, przeziębienie, grypa, 
astma, opryszczka, brodawki, 
trądzik, grzybice, zakażenie 
gronkowcem złocistym, chla-
mydią, e-coli, helicobacter py-
lori, candida albicans, a także 
migrena, wrzody żołądka, pa-
rodontoza, czerniak złośliwy 
i wiele innych. W pszczyń-
skim gabinecie wykorzystuje 
się do tego najwyższej klasy 
urządzenie, emitujące impul-

sy elektromagnetyczne, trwale 
niszczące patogeny.

W kolejnej terapii wykorzy-
stywany jest aparat Ion Detox, 
który pomaga w usuwaniu z or-
ganizmu toksyn i metali cięż-
kich. Urządzenie ma specjalny 
pas, zawierający aktywny wę-
giel. Emituje ogrzewające fale 
podczerwone, przez co pobu-
dza komórki organizmu do 
wydalania toksyn. Już podczas 
30-minutowego zabiegu widać, 
jak w pojemniku z wodą i jo-
nizatorem, w którym osoba za-
nurza stopy, czysta woda pod 
wpływem przejętych przez nią 
toksyn i metali ciężkich zmie-
nia kolor. Jak wyjaśnia Kata-
rzyna Goły, terapia poprawia 
pracę układu odpornościowego 
i nerek, równowagę czynnika 
pH krwi, a więc wpływa na 
odkwaszanie organizmu. Po-
maga też w trakcie stosowania 
diet odchudzających, stanów 

przemęczenia, łagodzi dole-
gliwości bólowe w chorobach 
reumatycznych i artretyzmie. 
Również podnosi witalność 
organizmu i poprawia wy-
gląd skóry.

Profesjonalny sprzęt w ga-
binecie Bio-Medica posiada 
wymagane atesty i certyfikaty 
Unii Europejskiej.

Gabinet medycyny fizykalnej 
BiO-MEDica

Pszczyna, ul. Bogedaina 5
dawna Galeria Weranda,  

wejście od strony  
LM Diagnostyka
tel.: 506 595 341

czynny w poniedziałki i środy  
od godz. 9 do 17 oraz  

w piątki od godz. 9 do 16.
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Projekt „Firma bez barier” został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Funduszu Górnośląskiego S.A.
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Zabiegi przy użyciu aparatu do stosowania metody Zenni są zalecane m.in. 
przy schorzeniach tarczycy.

terapeutka Katarzyna Goły przyjmuje w gabinecie przy ul. Bogedaina 5 
w Pszczynie.
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