
BESKIDZKA
gazeta

rOk XiV/nr 10 (175) październik 2018                  BezpŁaTne piSMO prOMOCYJne 

NAKŁAD: 18 000 EGZ.

lePsZa JaZDa
Powiat Bielski wydał 150 mln zł na drogi
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PierwsZY PucHar w nagroDę
Jesień młodych piłkarzy
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ZaPlecZe Już goTowe
Dla młodych piłkarzy i niepełnosprawnych
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cenTrum, TrYBuna, sale
Miejsca aktywnego wypoczynku
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Szczyrk inwestuje w rekreację

Gminy poprawiają infrastrukturę

W ciągu niespełna roku powstał nowoczesny obiekt w 
Zabrzegu z pierwszą w gminie Czechowice-Dziedzice 
pełnowymiarową, spełniającą standardy Polskiego 
Związku Lekkiej Atletyki, bieżnią tartanową. Postawio-
no również inne urządzenia, umożliwiające nie tylko 
treningi, ale i przeprowadzanie zawodów lekkoatletycz-
nych w rozmaitych konkurencjach.
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W centrum miasta nad Żylicą ogro-
dzony plac zabaw stał się ulubionym 
miejscem najmłodszych mieszkań-
ców i turystów, którzy chętnie od-
wiedzają Szczyrk.
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zieMia BieLSka   ŚLĄSk CieSzYŃSki

sTaDion 
króloweJ sPorTu

Plac i inne aTrakcJe
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Bacówka  
i Dom Zielin

W sobotę 13 października 
na Starym Groniu w Bren-
nej została otwarta bacówka, 
z kolei w najbliższy piątek 19 
października o godz. 14 w sa-
mej Brennej funkcjonowanie 
rozpocznie Beskidzki Dom 
Zielin „Przytulia”. Na to wy-
darzenie zaprasza wszystkich 
wójt Jerzy Pilch.

Jak wyjaśnia Jerzy Pilch, 
otwarcie bacówki zostało zor-

ganizowane przez gminę Bren-
na w związku z realizowanym 
przez województwo śląskie 
projektem „Ochrona zbioro-
wisk nieleśnych na terenie 
Beskidzkich Parków Krajobra-
zowych”. Celem projektu jest 
zachowanie i kompleksowa 
ochrona cennych dla Unii Eu-
ropejskiej siedlisk nieleśnych 
na obszarze Beskidu Żywiec-
kiego i Beskidu Śląskiego. 

Przy okazji odbyła się degusta-
cja dań regionalnych, warsz-
taty przerobu wełny w filc, 
pokaz produkcji wyrobów 
z mleka owczego oraz występ 
kapeli góralskiej „Brynioki”.

Z kolei Beskidzki Dom Zie-
lin „Przytulia” powstał w ra-
mach projektu „Beskid Śląski 
– wspólne dziedzictwo”, reali-
zowanego wraz z czeską By-
strzycą.  Drewniana chałupa 
z lat 20. XX w. została ada-
ptowana na budynek, gdzie 
poprzez zioła prezentowane 

będzie dziedzictwo Beskidu 
Śląskiego, związane z wo-
łoską kulturą pasterską. Wy-
stawa została podzielona na 
cztery działy: w rodzinnym 
domu, w zdrowiu i chorobie, 
na polu i w zagrodzie oraz ob-
rzędy i święta. Wokół budynku 
znajduje się herbarium, czyli 
ogródek ziołowy. – Zaprasza-
my wszystkich na otwarcie. 
Będzie tu można poznać hi-
storię oraz tradycję naszego 
regionu – wyjaśnia wójt Jerzy 
Pilch. (R)
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10 mln
złotych otrzyma bielska akademia Techniczno-Humanistyczna 
na realizację projektu „kompetencje zamawiane – pielęgniar-
stwo od kształcenia do zatrudnienia”. W piątek 5 października 
rektor aTH prof. Jarosław Janicki oraz  podsekretarz stanu w 
Ministerstwie zdrowia Maciej Miłkowski podpisali umowę w 
tej sprawie, a rektor odebrał symboliczny czek.

Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia na kierunku 
pielęgniarstwo. dzięki temu zwiększy się zainteresowanie stu-
diami na tym kierunku, a co za tym idzie zostanie wykształcona 
dodatkowa liczba absolwentów kierunków pielęgniarstwo na 
poziomie licencjatu. Jednocześnie podniosą się kompetencje 
zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych. (MS)
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PrZecZYTane

rocZnica wYBoru PaPieża
We wtorek 16 paździer-

nika świętować będziemy 
40. rocznicę wyboru Karo-
la Wojtyły na papieża. Nie 
każdy wie, że ostatnim miej-
scem wizytacji metropolity 
krakowskiego, była bielska 
Biała i parafia na Złotych 
Łanach. M.in. o tym moż-
na przeczytać w wydanej 
w ub.roku książce Maksymi-
liana Prygi „Walka o Kościół 
na Złotych Łanach”.

Rodzina autora od czte-
rech dekad mieszka na Zło-
tych Łanach, sam również 
od urodzenia związany jest 
z osiedlem. Dlatego zain-
teresował się jedną z naj-
ważniejszych historii tego 
robo tn iczego  os i ed la , 
a więc trudnymi latami wal-

ki o kościół dla wiernych 
największej bielskiej dziel-
nicy mieszkaniowej.

Przypomnijmy, książka 
opisuje historię z lat 70. i 80. 
XX w., jaka wydarzyła się 
na robotniczym osiedlu Zło-
te Łany. Jest to opis zmagań 
mieszkańców o powstanie 
kościoła oraz zaangażowania 
i wsparcia, jakiego udzielił 
w tej sprawie kardynał Karol 
Wojtyła, późniejszy papież 
Jan Paweł II. Autor dotarł 
do bezpośrednich świadków 
tamtych wydarzeń, orygi-
nalnych dokumentów i re-
lacji osób, zaangażowanych 
w utworzenie najpierw salek 
katechetycznych, potem sa-
mego budynku kościoła św. 
Józefa. (R)

FesTiwal DusZonek
W Kozach po raz siódmy 

zorganizowano Festiwal Du-
szonek, a więc potrawy, w któ-
rej miejscowość nie tylko się 
specjalizuje w szczególny 
sposób, ale też z niej słynie. 
W konkursie na duszonkę 
przygotowaną i przyprawio-
ną według własnego przepisu 
wystartowało 13 kociołków, 
a wysoki poziom zagwaranto-
wały dwie setki miejscowych 
znawców, bo tyle osób ocenia-
ło jakość i smak potraw.

Ciepły i dość silny wiatr 
sprawił, że wcześniej i moc-
niej, niż zazwyczaj, znad po-

kryw dochodził aromatyczny 
zapach duszonych potraw. Du-
szonki szybciej doszły i równie 
szybko zniknęły z kociołków 
i misek. Na koniec duszonko-
wej biesiady komisja policzyła 
talerzyki wbite przez degusta-
torów przy najsmakowitszych 
ich zdaniem kociołkach, co de-
cydowało o miejscu zajętym 
w konkursie. Najsmaczniej-
sze w ocenie degustujących, 
okazały się duszonki przygo-
towane przez Koło Emerytów 
i Rencistów w Kozach. Nagro-
dę odebrała przewodnicząca 
Krystyna Kasica. (HK)

Forum PrZeDsięBiorców 

Jaworze stało się gospo-
darzem Forum Przedsiębior-
ców Ziemi Bielskiej, które 
przez dwa dni było okazją 
pogłębiania wzajemnych re-
lacji, wymiany doświadczeń 
i kontaktów.

Przedsiębiorcy uczestni-
czyli w sesjach tematycznych 
z udziałem wysokiej rangi 
ekspertów oraz warsztatach 
szkolących umiejętności 
marketingowe i interperso-
nalne. Drugiego dnia odby-
ły się warsztaty, skierowane 
głównie do młodych przed-
siębiorców oraz osób roz-
poczynających działalność 
gospodarczą. Podczas warsz-
tatów trenerzy i eksper-
ci przekazali uczestnikom 
praktyczną wiedzę z zakresu 
przedsiębiorczości. Jak przy-
znawali uczestnicy, spotka-
nie było również okazją do 
zawiązania kontaktów i wy-
miany doświadczeń. – Cie-
szę się, że poważne gremia 
coraz częściej wybierają 
właśnie Jaworze na miejsce 
swoich spotkań. Oprócz tego, 
że zapewnia to naszej gmi-
nie promocję, to jednocześnie 
ułatwia naszym organizacjom 

społecznym poznanie z bli-
ska tematów, ważnych dla 
życia społecznego naszego 
regionu i kraju – mówi wójt 
Jaworza Radosław Ostałkie-
wicz. Wcześniej Jaworze 
gościło Forum Organizacji 
Pozarządowych oraz finały 
Krajowego Konkursu Ener-
getycznego.

Część konferencyjną fo-
rum rozpoczęła sesja ple-
narna, którą poprowadził 
Tadeusz Donocik, wieloletni 
prezes Regionalnej Izby Go-
spodarczej w Katowicach. 
Swoje wystąpienia podczas 
spotkania mieli m.in. Janusz 
Steinhoff, przewodniczą-
cy Rady Krajowej Izby Go-
spodarczej w Warszawie, 
a zarazem Minister Gospo-
darki i wicepremier w rzą-
dzie Jerzego Buzka, Tomasz 
Zjawiony, obecny prezes Re-
gionalnej Izby Gospodarczej 
w Katowicach, twórca Forum 
Młodych przy RIG w Kato-
wicach, Grzegorz Sikorski, 
dyrektor Wojewódzkiego 
Urzędu Pracy w Katowicach, 
Bartosz Rozpondek, dyrektor 
Śląskiego Centrum Przedsię-
biorczości. (RED)

wiZYTa BiskuPa Z JaworZYnki
Ksiądz Wiesław Krótki, 

pierwszy i jak dotąd jedyny bi-
skup Kościoła rzymsko-katolic-
kiego wywodzący się z Trójwsi, 
odwiedził wójta gminy Istebna 
Henryka Gazurka.

Spotkanie w siedzibie Urzę-
du Gminy, do którego doszło 
1 października, miało charak-
ter prywatny. Biskup Wiesław 
Krótki żywo interesował się 
gminą, od jej wójta Henryka 
Gazurka uzyskał informacje 
o najważniejszych bieżących 
inwestycjach, licznych osią-
gnięciach oraz planach dal-
szego rozwoju. Wójtowi, jak 
i jego współpracownikom, 
złożył na zakończenie życze-
nia wytrwałości i wielu łask 
Bożych w odpowiedzialnym 
zadaniu kierowania gminą.

Wiesław Krótki pochodzi 
z Jaworzynki. W 1990 r., po 

otrzymaniu święceń kapłań-
skich, wyjechał na misje na 
północ Kanady, gdzie w eks-
tremalnie trudnych warunkach 
klimatycznych prowadził pracę 
duszpasterską wśród Inuitów 
(Eskimosów). 16 lutego 2013 
r. papież Benedykt XVI miano-
wał go ordynariuszem Diece-
zji Churchill-Zatoka Hudsona. 
Kilka miesięcy później przyjął 
sakrę biskupią, a swoją mszę 
dziękczynną odprawił 30 
czerwca 2013 r. w rodzinnej 
Jaworzynce. (R)
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Nowa bacówka na Starym Groniu.

Beskidzki Dom Zielin „Przytulia”.
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Wybory

DeklaracJa suBregionu
Powiaty cieszyński, żywiecki, bielski i miasto Bielsko-Biała powinny ze sobą ściśle współpracować – uważają 

przedstawiciele tych samorządów. Jeszcze przed wyborami samorządowcy podpisali deklarację o współdziałaniu,  

która ma charakter otwarty.

Podpisali ją wiceprzewodniczą-
cy Rady Miejskiej Bielska-Białej 
Przemysław Drabek, zarazem kan-
dydat PiS na prezydenta miasta, 
starosta cieszyński Janusz Król, 
starosta żywiecki Andrzej Kala-
ta i wicestarosta bielski Grzegorz 
Szetyński. – Bielsko-Biała i trzy 
powiaty od wielu dziesięcioleci 
tworzą system naczyń połączonych. 
Dotyczy to całej sfery społecznej 
i gospodarczej – mówi kandydat na 
prezydenta Bielska-Białej, miasta 
działającego na prawach powiatu. – 
Priorytetem są dla nas mieszkańcy, 
a oni dzielą swoje życie rodzinne 
i zawodowe pomiędzy różne części 
regionu. Nie da się oddzielić mu-
rem miasta od powiatu i sąsiednich 
miejscowości, mieszkańcy korzy-
stają z tego samego powietrza, śro-
dowiska, komunikacji. O wszystkie 
te dziedziny powinniśmy wspólnie 
zadbać – dodaje Drabek.

Jako główne dziedziny, w któ-
rych współpraca powinna przebie-
gać, sygnatariusze wskazują przede 
wszystkim czyste powietrze i ochro-
nę środowiska, komunikację, rozwój 
nauki i edukacji, politykę społeczną, 

zdrowie, turystykę i kulturę. Według 
starosty żywieckiego Andrzeja Ka-
laty, współpraca samorządowców 
z południa województwa śląskiego 
ma istotne znaczenie zwłaszcza te-
raz, po utworzeniu metropolii ślą-
skiej, która już zaczęła pochłaniać 
fundusze przeznaczone na rozwój 

całego regionu. – Musimy mocno 
współpracować, aby nas nie zmargi-
nalizowano – zaznacza Kalata.

W podobnym tonie mówi Janusz 
Król, starosta cieszyński, wskazu-
jąc, że metropolia znacząco zmieniła 
środek ciężkości w województwie, 
jeszcze bardziej koncentrując fundu-

sze i decyzje na aglomeracji górno-
śląskiej. – Dlatego tu, w subregionie 
południowym, powinniśmy trzymać 
się razem i wspólnie dbać o interesy 
naszych powiatów – wyjaśnia staro-
sta cieszyński.

Dodaje, że kluczowymi sprawa-
mi jest przywrócenie linii kolejowej 
Bielsko-Cieszyn, a także zachowanie 
regionalnej dyspozytorni ratowniczej 
w Bielsku-Białej, która według zapo-
wiedzi ma w ogóle zniknąć z regio-
nu. – Nie wyobrażamy sobie sytuacji, 
gdy ratownictwem na górzystym te-
renie południa województwa będzie 
się kierować z Katowic – wyjaśnia.

Na kolejny obszar współdzia-
łania wskazał również wicesta-
rosta bielski Grzegorz Szetyński 
– całodobowy oddział psychiatrii 
dziecięcej w bielskim Szpitalu Pe-
diatryczny, który wciąż nie ma w tej 
dziedzinie kontraktu z NFZ.

Kandydat PiS na prezydenta mia-
sta zaznaczył, że deklaracja ma cha-
rakter otwarty. – Podpisać ją może 
każdy samorządowiec, dostrzega-
jący wagę współdziałania w skali 
całego regionu – powiedział Prze-
mysław Drabek. (R)

wsParcie oD 
DZiałkowców

Jedyny działkowiec spośród kan-
dydatów na prezydenta miasta – tak 
Przemysława Drabka określili przed-
stawiciele bielskich działkowców, 
Kazimierz Chmiel, kierownik biel-
skiej delegatury Polskiego Związku 
Działkowców, oraz Zdzisław Lubaś, 
szef Rodzinnego Ogrodu Działkowe-
go „Wolność” na osiedlu Słonecznym 
w Bielsku-Białej.

Przypomnijmy, że wiceprzewodni-
czący Rady Miejskiej Bielska-Białej, 
jednocześnie kandydat na prezyden-
ta miasta, zapowiedział jak najszybsze 
utworzenie specjalnego funduszu dla 
Rodzinnych Ogródków Działkowych 
na terenie miasta. Dotacje umożliwiłyby 
działkowcom tworzenie niezbędnej in-
frastruktury, podłączenia do wody i sieci 
kanalizacyjnej, dróg dojazdowych, ogro-
dzenia, placów zabaw, również z myślą 
o rodzinach z zewnątrz ogródków.

Przemysław Drabek potwierdził 
swoje działania w tym kierunku podczas 
spotkania w ROD „Wolność”. – Ogrody 
działkowe zajmują spory obszar nasze-
go miasta, są dla niego prawdziwymi 
zielonymi płucami. Trzeba też pamię-
tać, że dla większości z użytkowników 
działki stanowią ważny element ich 
codziennego życia, także rodzinnego, 
służą zdrowiu i integracji – podkreśla.

Wcześniej Przemysław Drabek uzy-
skał poparcie innych środowisk, m.in. 
NSZZ Solidarność Podbeskidzia. (R)

Deklarację podpisał m.in. kandydat na prezydenta Bielska-Białej Przemysław Drabek, 
wicestarosta bielski Grzegorz Szetyński i starosta cieszyński Janusz Król.
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ŁuKaSZ SiEKlińSKi,
kanclerz aTH:

PoPrawianie 
warunków

Obligacje, jakie otrzymaliśmy z 
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego w wysokości 17,825 mln 
zł, pozwolą akademii Techniczno-
-Humanistycznej na znaczną popra-
wę warunków, przede wszystkim 
infrastruktury. Dzięki tym dodat-
kowym środkom wiele spraw, jakie 
do tej pory trzeba było wykonać 
albo w niepełnym wymiarze, albo 
rozłożyć na dłuższy okres, teraz bę-
dzie można przeprowadzić od razu. 
Mamy już wstępne rozeznanie, na 
co pieniądze przeznaczymy, ale 
jeszcze konsultujemy w różnych 

środowiskach naszej uczelni kolej-
ne punkty, koncentrując się na tych 
najważniejszych. 
Z całą pewnością przeprowadzi-
my kompleksową modernizację 
instalacji w dwóch najstarszych 
budynkach dydaktycznych, także 
sieci gazowej na terenie kampusu. 
Powstanie też nowoczesna kotłow-
nia gazowa w budynku B, gdzie do 
tej pory jej nie było. W bliźniaczym 
obiekcie taką kotłownię wymienili-
śmy 2 lata temu, uzyskując od razu 
50-procentowe oszczędności na 
ogrzewaniu, zrozumiałe więc jest, 
że zależy nam na jak najszybszym 
przeprowadzeniu tej inwestycji.
Oszczędności na energii spodzie-
wamy się również uz ysk ać po 
zastosowaniu na szeroką skalę 
instalacji fotowoltaicznych. Wstęp-

nie szacowaliśmy, że może nawet 
jedna trzecia energii, zużywana na 
kampusie, pochodzić będzie z tego 
źródła. Warto też dodać, że budynek 
B, najsłabiej do tej pory dostępny 
dla osób niepełnosprawnych, zyska 
windę. Znaczną część tej kwoty chce-
my przeznaczyć też na doposażenie 
laboratoriów.
Zapewne ucieszy studentów infor-
macja, że część pieniędzy zamie-
rzamy przeznaczyć na adaptację 
budynku przy ul. Szerokiej na Strefę 
aktywności Studenckiej. Rozmawia-
my z Samorządem Studenckim, aby 
przebudowę jak najlepiej dostoso-
wać do potrzeb najmłodszej części 
naszej akademickiej społeczności, 
przy czym chcę podkreślić, że zosta-
wiamy im dużą swobodę w projek-
towaniu.
Do inwestycji, których uruchomienie 
nasza społeczność szybko odczuje, 
należy dodać modernizację klima-
tyzacji w głównym budynku uczel-
ni, a także przebudowę zbiornika 
przeciwpożarowego, dzięki czemu 
przybędzie kilkadziesiąt miejsc 
parkingowych. Warto podkreślić, że 
choć w całym kampusie powiększy 
się liczba miejsc parkingowych, to 
jednocześnie wzrastać będzie rów-
nież powierzchnia zieleni i skwerów.
Jak więc widać, pracy w ciągu naj-
bliższych dwóch lat nam nie za-
braknie, bo właśnie w takim czasie 
chcemy przeprowadzić wszystkie te 
inwestycje. (NOT. Łu)

Pół wieku BielskieJ ucZelni
Po raz 50. zainaugurowano rok akademicki w Bielsku-Białej. Dawna Filia Politechniki 

Łódzkiej, a dziś samodzielna Akademia Techniczno-Humanistyczna na trwałe wpisała się  

w życie i rozwój regionu.
Jubileuszowa, 50. inauguracja roku 

akademickiego odbyła się 8 paździer-
nika w wielkiej auli uczelni. Nowy rok 
akademicki 2018/2019 ze studentami 
i pracownikami Akademii przywitali 
liczni goście, partnerzy i przyjaciele 
uczelni, m.in. przedstawiciele władz 
kościelnych, państwowych, wojewódz-
kich, samorządowych, rektorzy, pro-
rektorzy i dziekani szkół wyższych, 
a także poprzedni rektorzy Akademii, 
przedstawiciele środowisk naukowych, 
kulturalnych i oświatowych.

Tegoroczna inauguracja z racji 
okazałego jubileuszu koncentrowała 
się w dużej mierze na historii i rozwo-
ju bielskiej uczelni, pierwotnie Filii 
Politechniki Łódzkiej, którą w 2001 
r. przekształcono w Akademię Tech-
niczno-Humanistyczną. – Dziękuję 
wszystkim tym, którzy przyczynili 
się do rozkwitu naszej uczelni, moim 
znamienitym poprzednikom prorekto-
rom ds. filii i  rektorom. Cieszę się, że 
jest wśród nas obecny rektor Politech-
niki Łódzkiej prof. Sławomir Wiak, 
co dowodzi, że związki z tą uczelnią 
są nadal silne i trwałe – mówił rektor 
ATH prof. Jarosław Janicki.

Od czasu powstania mury biel-
skiej uczelni opuściło już blisko 32 

tys. absolwentów – 7 tys. absolwen-
tów Filii Politechniki Łódzkiej i 25 
tys. absolwentów Akademii Tech-
niczno-Humanistycznej. Wśród nich 
7 tys. inżynierów i 4,3 tys. magi-
strów inżynierów.

– W kolejny rok akademicki i dru-
gie stulecie niepodległości wchodzi-
my z nowymi planami i nadziejami, 
ale także ze świadomością czekających 
nas zmian. Ich horyzont w dużej mie-
rze wyznacza ustawa Prawo o szkol-
nictwie wyższym i nauce, która weszła 
w życie 1 października. To ustawa, 
która daje uczelniom zdecydowanie 

większy zakres autonomii w kształto-
waniu wewnętrznej struktury, polityki 
naukowej oraz oferty dydaktycznej. 
Bielska Akademia, czerpiąc z najlep-
szych praktyk, intensywnie przygoto-
wuje się do zmian – dodawał rektor.

Prof. Iwona Adamiec-Wójcik, pro-
rektor ds. nauki i finansów, odczytała 
list od Prezydenta RP Andrzeja Dudy 
z okazji inauguracji roku akademickie-
go. Z kolei kwestie, związane z wpro-
wadzeniem nowej ustawy Prawo 
o szkolnictwie wyższym i nauce, tzw. 
Konstytucją dla Nauki, oprócz rektora 
zaprezentował Piotr Ziółkowski, szef 

Gabinetu Politycznego Wiceprezesa 
Rady Ministrów, a zarazem Ministra 
Nauki Jarosława Gowina. Przekazał 
on na ręce rektora ATH symboliczny 
czek dla Akademii Techniczno-Hu-
manistycznej na  kwotę 17 825 000 
zł. Pieniądze w formie obligacji skar-
bowych uczelnia może przeznaczyć na 
zadania inwestycyjne i poprawę wa-
runków badań i kształcenia.

W dalszej części inauguracji głos 
zabrali również: rektor Politechniki 
Łódzkiej prof. Sławomir Wiak, wi-
ceminister w Ministerstwie Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej Stanisław 
Szwed, biskup senior diecezji biel-
sko-żywieckiej ks. Tadeusz Rakoczy, 
biskup senior diecezji cieszyńskiej Ko-
ścioła Ewangelicko-Augsburskiego ks. 
Paweł Anweiler oraz pierwszy rektor 
ATH prof. Marek Trombski.

Tradycyjnie w trakcie inauguracji 
odbyła się immatrykulacja studentów 
pierwszego roku oraz doktorantów. 
Poprowadził ją prorektor ds. studenc-
kich i kształcenia prof. ATH dr hab. 

Czesław Ślusarczyk. Po uroczystym 
pasowaniu wystąpił przewodniczący 
Samorządu Studenckiego ATH Ma-
rek Połącarz. Informacje o listach gra-
tulacyjnych, jakie napłynęły z okazji 
inauguracji jubileuszowego roku aka-
demickiego, przekazała prorektor prof. 
Iwona Adamiec-Wójcik.

W tym roku wykład inaugura-
cyjny, podsumowujący długie lata 
współpracy bielskich naukowców 
z tutejszym przemysłem, wygłosił 
prof. Kazimierz Romaniszyn. Ty-
tuł wykładu brzmiał: „Bielsko-Bia-
ła – regionalny ośrodek gospodarczy 
i akademicki”.

O oprawę muzyczną podczas in-
auguracji zadbał Chór ATH pod dy-
rekcją dr. hab. Jana Borowskiego. 
Wcześniej, przed inauguracją, w ko-
ściele Najświętszego Serca Pana Je-
zusa pod przewodnictwem biskupa 
Romana Pindla została odprawiona 
msza św. w intencji studentów i pra-
cowników.

MaŁGORZaTa SKRZyPEK

naukowY JuBileusZ rekTora

Czterdziestolecie pracy badawczej 
świętował 27 września prof. dr hab. Ja-
rosław Janicki, rektor Akademii Tech-
niczno-Humanistycznej. Otrzymał wiele 
gratulacji i życzeń.

Uczestnicy uroczystości jubileuszowych 
zapoznali się z imponującym dorobkiem na-
ukowym prof. Jarosława Janickiego, uzy-
skanym m.in. dzięki szerokiej współpracy 
ze środowiskami naukowymi w Polsce i za 
granicą. Dużą część zaproszonych gości 
stanowili właśnie naukowcy, z którymi na 
przestrzeni 40 lat obecny rektor współtwo-
rzył zespoły badawcze w znaczących pro-
jektach naukowych.

Jubilat przywitał przybyłych gości, pod-
kreślając, że Filia Politechniki Łódzkiej, 
przekształcona później w Akademię Tech-
niczno-Humanistyczną, była pierwszym 
jego miejscem zatrudnienia jako młode-

go badacza. Przez szereg lat pełnił w niej 
znaczące funkcje, m.in. prorektora uczelni 
i dziekana Wydziału Nauk o Materiałach 
i Środowisku, a w 2016 r. obejmując stano-
wisko rektora ATH.

O umiejętności prof. Janickiego łącze-
nia pasji naukowej ze zdolnościami efek-
tywnego zarządzania opowiedziała jego 
długoletnia współpracownica, a obecnie 
prodziekan dr inż. Monika Rom, przed-
stawiając obszerną prezentację z przebiegu 
kariery naukowej jubilata. Podczas części 
oficjalnej rektor przyjął gratulacje i życze-
nia dalszych sukcesów.

Jubileusz stał się okazją do uhonorowa-
nia zasłużonego dla nauki i uczelni nieży-
jącego już prof. Andrzeja Włochowicza, 
nadając audytorium L131 jego imię. Jego 
sylwetkę zaprezentował sam jubilat, który 
przez wiele lat miał okazję współpracować 
z prof. Włochowiczem. (MS)
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TwórZmY rZecZPosPoliTą  
samorZąDną

cZas wYBorów
W 1981 roku „Solidarność” przyjęła swój 

program działania zatytułowany „Rzeczpospoli-
ta Samorządna”. Tę samorządną ojczyznę wciąż 
tworzymy i kształtujemy – między innymi przez 
wybory samorządowe. Nie możemy ich, jako 
„Solidarność”, odpuścić…

Walczymy o społeczeństwo obywatelskie, 
a jedną z najważniejszych dróg prowadzących 
do kształtowania takiego społeczeństwa jest świa-
domy udział w wyborach, także tych samorzą-
dowych. Lokalne samorządy współtworzą kształt 
naszych małych ojczyzn – gmin, miast, powiatów 
czy województw, a tym samym kształtują na-
szą rzeczywistość, nasze życie. Nie możemy też 
zapominać, że samorządy są jednym z najwięk-
szych pracodawców, a więc od tego, kto wchodzi 
w skład władz terytorialnych kolejnych szczebli, 
zależy los tysięcy pracowników.

Podbeskidzka „Solidarność” nie bierze bez-
pośredniego udziału w wyborach, ale wspie-
ra związkowych kandydatów, których znaleźć 

można na całym Podbeskidziu na różnych li-
stach w wyborach zarówno do rad gmin i miast, 
powiatów i województw. Są to osoby doświad-
czone nie tylko w pracy związkowej, ale tak-
że społecznej, charytatywnej czy politycznej. 
Udzielamy im poparcia, bo wiemy, że nie za-
pomną, kogo reprezentują, i w samorządowych 
władzach nadal będą ludźmi „Solidarności”.

Przewodniczący podbeskidziej „Solidarności”

Marek Bogusz

Listę kandydatów mających poparcie pod-
beskidzkiej „Solidarności” znaleźć można na 
naszej stronie internetowej www.solidarnosc.
org.pl/bbial.

oDesZli na Drugą 
sTronę...

Przełom października i listopada to czas, 
gdy w sposób szczególny wspominamy tych, 
którzy odeszli już do wieczności – naszych 
zmarłych krewnych, przyjaciół, znajomych. 
My, członkowie podbeskidzkiej „Solidarno-
ści”, w sposób szczególny pamiętajmy w ten 
czas o tych, którzy współtworzyli nasz zwią-
zek na Podbeskidziu, poświęcali mu swe siły, 
czas, zdrowie, często także swą wolność, dzia-
łali ofiarnie w komisjach zakładowych, wal-
cząc o prawa ludzi pracy, a których nie ma 
już wśród nas. W różnym czasie i w różnym 
stopniu przyczynili się do odzyskania wolności 
przez naszą Ojczyznę, do przetrwania, a potem 
rozwoju „Solidarności”. Niektórzy z nich nie 
byli nawet członkami „Solidarności”, lecz po-
przez swą działalność i ofiarę zasłużyli na naszą 
wdzięczną pamięć.

Ta smutna lista z każdym rokiem jest coraz 
dłuższa. Znajdują się na niej między innymi:

Tadeusz Adamski, Wiesław Bakalarski, 
Ryszard Basior, Andrzej Baścik, Antoni Bo-
bowski, Barbara Bryś, Kazimierz Bury, Michał 
Caputa, Kazimierz Cieśla, Andrzej Chlewicki, 
Bożena Ćwiertniewska, Henryk Data, Maciej 
Dębowski, Oswald Dobrzański, Rudolf Domi-
nik, Czesław Drzazga, Władysław Dutka, Ma-
ciej Faflak, Karol Fajkis, Włodzimierz Foryś, 
Jan Frączek, Jan Gajewski, Stanisław Jerzy 
Gdula, Zbigniew Gołąb, Jerzy Górny, Bole-
sław Gwizdała, Wanda Gwizdała, Kazimierz 
Jabłoński, Jadwiga Kaczmarczyk, Krzysztof 
Kierepka, Jan Kinowski, Helena Kocoń, Zbi-
gniew Kołodyński, Józef Kowalski, Barbara 
i Ireneusz Kóskowie, Andrzej Kralczyński, 
Jerzy Kucharski, Eugeniusz Lach, Mieczy-
sław Machowiak, Tadeusz Makulski, Tadeusz 
Malejka, Danuta Marzec-Styczeń, Alicja Ma-
zur, Tadeusz Miara, Leopold Mizera, Zdzisław 

Mnich, Tadeusz Moll, Józef Noszczyk, Stani-
sław Olejak, Henryk Pawłowski, Lidia Pilch, 
Teresa Piwowarczyk, Aleksandra Polak, Kry-
styna Pysz, Leszek Radziwiłł, Ignacy Sanak, 
Andrzej Sikora, Weronika Semik, Stanisław 
Simoni, Antoni Sordyl, Wiesław Stachewicz, 
Bronisława Staniszewska, Marian Strzała, 
Bolesław Stwora, Jan Sulikiewicz, Stanisław 
Sznepka, Ewa Szostakowska, Bogumiła Sztef-
ko, Aleksander Tarnawa, Stanisław Tekieli, 
Paweł Tomasik, Józef Tyc, Jan Tyrkiel, Rudolf 
Tyrna, Tadeusz Wielgolawski, Antoni Włoch, 
Michał Wołyniec, Andrzej Zając, Jan Ziarko, 
Czesław Zuber, Stefan Zuber...

Tylko w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy 
do tego żałobnego wykazu dopisaliśmy Miro-
sława Biernota, Jadwigę Gołdynię, Grzegorza 
Jaroszewskiego, Ryszarda Orła, Adama Pawlika 
i Ryszarda Penkalę.

Do tej z pewnością dalece niepełnej listy 
trzeba też dopisać zmarłych duszpasterzy, 
którzy wspomagali „S” w czasie pamiętnego 
strajku, a później wspierali ją w okresie stanu 
wojennego. Są to przede wszystkim arcybiskup 
Bronisław Dąbrowski, biskupi Czesław Domin 
i Herbert Bednorz oraz księża Kazimierz Jan-
carz, Adolf Chojnacki, Józef Sanak i Franciszek 
Janczy, a także zmarły w tym roku ks. kanonik 
Leopold Zielasko.

Im wszystkim i dziesiątkom innych, którzy 
w tym miejscu nie zostali wymienieni, podbe-
skidzka „Solidarność” winna jest wdzięczność, 
pamięć i modlitwę.

PrZeD sieDZiBą Pge
W piątek 5 października odbyła się związ-

kowa manifestacja przed warszawską siedzi-
bą PGE Polska Grupa Energetyczna SA przy 
ul. Mysiej. Wzięło w niej udział około 1,5 tys. 
związkowców z całego kraju, w tym blisko 
100-osobowa reprezentacja podbeskidzkiej 
„Solidarności”.

Protest był efektem braku reakcji rządu na 
łamanie praw pracowniczych i prowadzenie an-

tyzwiązkowej działalności przez władze PGE.  
– Wzięliśmy udział w proteście energetyków, 
bo polityka władz tej spółki dotyka również 
naszych członków, zrzeszonych w „Solidarno-
ści” Zespołu Elektrowni Wodnych Porąbka-Żar. 
Wciąż są tam problemy z dialogiem z pracodaw-
cą, a właściwie z jego brakiem – tłumaczy szef 
podbeskidzkiej „Solidarności” Marek Bogusz.

Organizatorem akcji była Rada Krajowe-
go Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ 
„Solidarność”.

Wizerunki związkowych kandydatów znaleźć można na-
wet na ścianach budynku podbeskidzkiej „Solidarności”.

Jesienne węDkowanie
W sobotę 29 września w kompleksie rybackim 

Wodna Dolina w Pruchnej odbył się Wędkarski 
Piknik Rodzinny połączony z rywalizacją o Puchar 
Przewodniczącego Regionu Podbeskidzie NSZZ 
,,Solidarność”. Blisko pięćdziesięciu zawodni-
ków rywalizowało w dwóch kategoriach – spła-
wik oraz grunt. W zawodach wzięły udział także 
dzieci uczestników. W kategorii „grunt” najlepszy 
wynik (16,40 kg) uzyskała Grażyna Płócienniczak 
reprezentująca spółkę Proseat w Bielsku- Białej. 
Drugie miejsce zdobyli ex aequo Roman Pająk 

(Cooper Standard Automotive Bielsko-Biała) oraz 
Marek Górny (Aluprof w Bielsku Biała).

Kategorię „spławik” z wynikiem 33 kg wy-
grał Łukasz Szklorz (PPG Cieszyn SA). Drugie 
miejsce (wynik – 16,60 kg) zdobył reprezentujący 
spółkę Aluprof z Bielska-Białej Damian Zwar-
doń, a na trzecim miejscu uplasował się Krzysz-
tof Zwardoń (15,80 kg) z tego samego zakładu.

Najlepszym zawodnikom nagrody wręczył 
przewodniczący podbeskidzkiej „Solidarności” 
Marek Bogusz.  Dodatkowo wszystkie dzieci 
biorące udział w pikniku otrzymały od organi-
zatorów upominki.

ZwiąZkowcY sTrZelali
Po raz piąty odbyły się Zawody Strzeleckie 

o Puchar Przewodniczącego Zarządu Regionu 
Podbeskidzie NSZZ „Solidarność”. Zorganizo-
wano je na strzelnicy w Goleszowie. W turnieju 
wzięło udział 67 osób – związkowców i człon-
ków ich rodzin. Przy pięknej jesiennej pogodzie 
rozegrane zostały dwie konkurencje konkursowe: 
strzelanie z karabinka kałasznikow do tarczy i ze 
strzelby gładkolufowej do rzutek.

W pierwszej konkurencji najlepszy okazał 
się Michał Szmajduch z komisji „Solidarności” 

z bielskiego Befaredu i to do niego trafił pierw-
szy z dwóch Pucharów Przewodniczącego ZR. 
Za nim uplasowali się Jerzy Piprek z MZK 
Bielsko-Biała i Ryszard Honkisz z bielskiej 
spółki Nemak.

W strzelaniu do rzutek pierwsze miejsce 
i puchar Przewodniczącego wystrzelał Tomasz 
Mokry z Komisji Terenowej „S” w Cieszynie. 
Drugie miejsce zajął Rafał Tyrała z bielskiej spół-
ki Proseat, a trzecie wspomniany już w poprzed-
niej kategorii Michał Szmajduch z Befaredu.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy, a wszyst-
kim uczestnikom dziękujemy za udział w turnieju!

sZkolenia, sZkolenia
We wtorek 23 października w siedzibie Za-

rządu Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidar-
ność” w Bielsku-Białej odbędzie się szkolenie 
pt. „Polityka bezpieczeństwa – RODO a związki 
zawodowe”. Osoby chętne do udziału proszone 
są o pilny kontakt z odpowiedzialnym za dział 
szkoleń wiceprzewodniczącym ZR Stanisławem 
Sołtysikiem (tel.: 603-321-939, 33 812 67 90).

Z kolei Klub Społecznego Inspekto-
ra Pracy przy Zarządzie Regionu Podbe-
skidzie NSZZ „Solidarność” organizuje 
w dniach 5-9 listopada 2018 roku wyjaz-
dowe szkolenie dla nowo wybranych oraz 
kontynuujących kolejną kadencję społecz-
nych inspektorów pracy oraz przedstawicieli 
związków zawodowych w komisjach BHP. 
Szczegóły na stronie internetowej podbe-
skidzkiej „Solidarności”.
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więceJ na ProgramY sPołecZne
Senior plus i Maluch plus to kolejne obszary, w jakich samorządy mogą otrzymywać rządowe wsparcie 

na pomoc dla swoich mieszkańców – mówiła 29 września w Bielsku-Białej Elżbieta Rafalska, minister 

rodziny, pracy i polityki społecznej.

Minister podkreśliła, że 
priorytetowym zadaniem 
wsparcia polskich rodzin po-
zostaje program Rodzina 500 
plus, a także Dobry Start, w ra-
mach którego na każde dziecko 
idące do szkoły rodzice otrzy-
mali 300 zł. Łącznie do tej 
pory dla rodzin z wojewódz-
twa śląskiego z programu 500 
plus wpłynęło 1,3 mld zł, z ko-
lei z Dobrego Startu – 180 mln 
zł. Podkreśliła, że region nie 
odstaje od innych części Pol-
ski w realizacji obu tych klu-
czowych dla rządu programów, 
a samorządy, które nadzorują 
przepływ pieniędzy do rodzin, 
sprawnie sobie radzą.

Dodała, że nie da się za-
uważyć nadużywania świad-
czeń pomocy społecznej. 
Mimo, że pieniądze z 500 plus 
nie są wliczane do dochodu ro-
dzin, to Polacy, jeśli nie muszą, 
nie korzystają z opieki społecz-
nej. – To nie tak, że Polacy są 
roszczeniowi. Jeśli mają możli-
wość pracy i zarabiania pienię-
dzy to nie korzystają z pomocy 

społecznej – wyjaśnia minister 
Elżbieta Rafalska.

Podkreśliła jednocześnie, 
że samorządy z myślą o popra-
wie warunków życia swoich 
mieszkańców, mogą korzystać 
również z innych programów 
społecznych, przygotowanych 
przez rząd Mateusza Mora-
wieckiego. Ministerstwo ze 

współpracującymi samorząda-
mi realizuje m.in. politykę se-
nioralną, w tym Program Senior 
plus, czyli zakładanie i prowa-
dzenie domów dziennego po-
bytu oraz Klubów Seniora. Jej 
zdaniem samorządy mają dobrą 
diagnozę potrzeb społecznych 
swoich lokalnych środowisk, 
dlatego te, które chcą współ-

pracować z rządem, będą takie 
wsparcie otrzymywać.

– Ministerstwo realizuje 
również program ułatwiający 
tworzenie miejsc opieki nad 
małym dzieckiem, przezna-
czając na niego większe kwo-
ty. W tym jednak wypadku 
potrzeba zaangażowania sa-
morządów, bo to one tworzą 

na swoim terenie żłobki i kluby 
dziecięce, które my możemy 
finansowo wesprzeć – mówi 
Stanisław Szwed, wiceminister 
rodziny, pracy i polityki spo-
łecznej.

Elżbieta Rafalska wyja-
śnia, że akcja informacyjna, 
jaką prowadzi ministerstwo, 
ma uzmysłowić społeczno-
ściom lokalnym, że wiele 
świadczeń pomocy społecz-
nej, z których korzystają 
mieszkańcy, jest współfinan-
sowana przez rząd. – Zależy 
nam, by samorząd miał od-
wagę przyznać się do tego, 

że rząd współfinansuje szereg 
projektów. Przykładem przy 
polityce senioralnej może 
być dofinansowanie usług 
opiekuńczych w programie 
pilotażowym Senior plus – 
wyjaśniła minister.

Obecny na spotkaniu Prze-
mysław Drabek, wiceprze-
wodniczący Rady Miejskiej 
Bielska-Białej, wyjaśnił, że 
w mieście z programu Rodzi-
na 500 plus do rodzin wpłynę-
ło 205 mln zł. – To konkretne 
kwoty, które wpływają na ry-
nek usług i funkcjonowanie na-
szego miasta – stwierdził. (Ł)
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malucH Plus
Na Program w 2018 r. przeznaczono 450 mln zł, o dofinansowywanie 
mogą ubiegać się wszystkie podmioty działające na podstawie ustawy 
o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, m.in. jednostki samorządu 
terytorialnego, osoby fizyczne, osoby prawne (w tym uczelnie) i jed-
nostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Dofinan-
sowywane są działania na rzecz rozwoju i utrzymania infrastruktury 
opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, tj. żłobków, klubów dziecięcych 
i miejsc u dziennych opiekunów. Przewidziane jest także wsparcie 
dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki.

senior Plus
Na Program w 2018 roku przeznaczono 80 mln zł. Placówki dziennego 
pobytu „Senior plus” zapewniają osobom starszym pomoc w czynno-
ściach dnia codziennego, m.in. usługi socjalne, edukacyjne, a także 
zajęcia kulturalno-oświatowe, aktywności ruchowej, aktywizujące 
społecznie, czy terapii zajęciowej.
Z kolei Kluby „Senior plus” są uproszczoną formą placówek „Senior 
plus”, wymagają spełnienia mniejszej liczby warunków. Tym samym 
są doskonałą ofertą dla mniejszych gmin, które dysponują ograni-
czonymi środkami finansowymi i lokalowymi.

Wraz z minister Elżbietą Rafalską na spotkaniu w Bielsku wystąpił wiceminister Stanisław Szwed oraz 
wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek.

Bio-meDica – skuTecZna TeraPia scHorZeń TarcZYcY
W Pszczynie przy ul. Boge-

daina 5 działa specjalistyczny 
gabinet medycyny fizykal-
nej Bio-Medica, prowadzo-
ny przez wykwalifikowaną 
teraputkę Katarzynę Goły. 
W ofercie gabinetu znajdzie-
my elektrostymulację metodą 
Zenni, plazmoterapię Rife’a 
oraz oczyszczanie organizmu 
z toksyn Ion Detox.

Katarzyna Goły to absol-
wentka psychologii, technik 
elektroradiologii i dyplomo-
wany terapeuta. Z branżą me-
dyczną jest związana od lat. 
Jako elektroradiolog pracowa-
ła przez 8 lat w tyskim Szpitalu 
Wojewódzkim, gdzie zajmo-
wała się wykonywaniem zdjęć 
rentgenowskich i tomogra-
fii, przede wszystkim chorym 
z urazami ortopedycznymi. 
Wtedy poznała pacjentów, 
zmagających się z długotrwa-
łym bólem.

– Naszym celem stało się 
skuteczne ograniczenie bólu, 
zwłaszcza tego przewlekłego, 
nerwobólów nie tylko kręgo-
słupa, ale także stawów, np. 
bóle kolan, i mięśni – wyja-
śnia terapeutka. Elektrosty-

mulacja metodą Zenni jest 
skuteczną metodą nie tylko 
w przypadku bólów, ale także 
przy wszelkich schorzeniach 
tarczycy (nadczynność, nie-
doczynność, Hashimoto, wole, 
guzki), jak również przy rwie 
kulszowej, haluksach, ostro-
dze piętowej,  chorobach 
nerek, wątroby, trzustki, dole-
gliwościach ginekologicznych 
i urologicznych, problemach 
ze snem, przewlekłym stresie, 
astmie, żylakach, zakrzepicy, 
chorobach narządu wzroku 
(jaskra, zaćma), zatok, a na-
wet depresji.

W metodzie Zenni wyko-
rzystuje tzw. prądy Bernarda, 
zwane diadynamicznymi, które 
od dawna stosowane są w fizy-
koterapii. Poprzez odpowied-
nią modulację prądu osiągnąć 
można działanie terapeutyczne, 
a stymulując centralny układ 
nerwowy, który reguluje pracę 
narządów, powodujemy pra-
widłowe wydzielanie hormo-
nów. Zwykle wystarczy kilka 
zabiegów, aby poziom hormo-
nów tarczycy się unormował, 
również guzki i wole stopnio-
wo znikają. Dzięki tej metodzie 
można uniknąć operacji.

To jedna z trzech metod, 
wykorzystywanych w terapiach 
w gabinecie Bio-Medica. Pla-
zmoterapia z kolei jest zale-
cana przy leczeniu schorzeń, 
których podłożem są zakażenia 
bakteriami, wirusami, grzyba-
mi i pasożytami. W okresie je-
sienno-zimowym to skuteczna 
i szybka w działaniu metoda 
na przeziębienie, które mo-
żemy zlikwidować nawet po 
jednym dniu! Inne wskazania 
do terapii to borelioza, tokso-
plazmoza, bóle zębów, stany 
zapalne zatok, katar, kaszel, 
grypa, astma, opryszczka, bro-
dawki, trądzik, grzybice, zaka-
żenie gronkowcem złocistym, 
chlamydią, e-coli, helicobacter 
pylori, candida albicans, a także 
migrena, wrzody żołądka, pa-
rodontoza, czerniak złośliwy 
i wiele innych. W pszczyńskim 
gabinecie wykorzystuje się do 
tego najwyższej klasy urządze-
nie, emitujące falę plazmową, 
trwale niszczącą patogeny. Te-
rapia jest bezpieczna i bezbo-
lesna, mogą z niej korzystać 
również dzieci.

W kolejnej terapii wykorzy-
stywany jest aparat Ion Detox, 

który umożliwia usuwanie z or-
ganizmu toksyn i metali cięż-
kich. Urządzenie ma specjalny 
pas, zawierający aktywny wę-
giel. Emituje ogrzewające fale 
podczerwone, przez co pobudza 
komórki organizmu do wydala-
nia toksyn. Już podczas 30-mi-
nutowego zabiegu widać, jak 
w pojemniku z wodą i joniza-
torem, w którym osoba zanurza 
stopy, czysta woda pod wpły-
wem przejętych przez nią toksyn 
i metali ciężkich zmienia kolor. 
Jak wyjaśnia Katarzyna Goły, 
terapia poprawia pracę ukła-
du odpornościowego i nerek, 
równowagę czynnika pH krwi, 
a więc wpływa na odkwaszanie 
organizmu. Pomaga też w trak-
cie stosowania diet odchudza-
jących, stanów przemęczenia, 
łagodzi dolegliwości bólowe 
w chorobach reumatycznych 

i artretyzmie. Również podnosi 
witalność organizmu i poprawia 
wygląd skóry.

Profesjonalny sprzęt w gabi-
necie Bio-Medica posiada wy-
magane atesty i certyfikaty 
ważne w całej Unii Europej-
skiej.

Gabinet medycyny fizykalnej 
BiO-MEDica

Pszczyna, ul. Bogedaina 5
(dawna Galeria Weranda)  

wejście od strony  
lM Diagnostyka
Tel.: 506 595 341

www.bio-medica.info
czynny w poniedziałki i środy  

od godz. 9 do 17 oraz  
w piątki od godz. 9 do 16.
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Plazmoterapia jest zalecana przy leczeniu schorzeń, których podłożem są 
zakażenia bakteriami, wirusami, grzybami i pasożytami.

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

Firma Bio-Medica bierze udział w projekcie „Firma bez barier” który został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Eurpoejskiego Funduszu Społecznego
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50 laT  
silesii

Dokładnie pół wieku temu powstała 
Zasadnicza Szkoła Górnicza, kształ-
cąca kadry dla kopalni „Silesia”. Dziś 
jej tradycje kontynuuje Zespół Szkół 
„Silesia”.

Na uroczystość jubileuszu 50-lecia 
szkoły do Miejskiego Domu Kultury 
w Czechowicach-Dziedzicach przybył 
starosta bielski Andrzej Płonka, człon-
kowie Zarządu Powiatu Katarzyna 
Adamiec i Stanisław Pięta, burmistrz 
Marian Błachut, radni powiatu biel-
skiego Barbara Adamska, Ewa Kmie-
cik-Wronowicz i Grzegorz Kotowicz, 
który jest absolwentem tej szkoły. Nie 
zabrakło przedstawicieli kuratorium, 
nauczycieli, uczniów, ich rodziców 
i absolwentów.

Zasadnicza Szkoła Górnicza po-
wstała w 1968 r., zlokalizowano ją 
w starym domu górnika po uprzed-
niej adaptacji. Kształciła się tu mło-
dzież w trzech specjalnościach: górnik 
technicznej eksploatacji złóż, mecha-

nik maszyn i urządzeń górnictwa pod-
ziemnego i elektromonter górnictwa 
podziemnego. W czerwcu 1995 r. Za-
sadniczą Szkołę Górniczą ukończyli 
ostatni uczniowie, odtąd szkoła kształ-
ciła w specjalności elektromechani-
ka ogólna oraz eksploatacja maszyn 
i urządzeń mechanicznych. Zmiana 
profilu szkoły ze szkoły zawodowej na 
technikum wiązała się z poszerzeniem 
i unowocześnieniem bazy szkolnej, do-
stosowanej do potrzeb szkoły średniej. 
1 września 1999 r. szkoła zmieniła na-
zwę na Zespół Szkół „Silesia”. W tym 
samym roku otwarte zostały dwie klasy 

Liceum Ogólnokształcącego, a kierun-
ki zmieniano w zależności od zapotrze-
bowania rynku pracy. Obecnie szkoła 
kształci w zawodach: technik elek-
tryk, technik budownictwa, technik 
informatyk, technik informatyk służb 
mundurowych, fototechnik i technik 
organizacji reklamy.

Z okazji jubileuszu starosta Andrzej 
Płonka złożył uczniom i nauczycielom 
gratulacje. Z kolei młodzież pierwszej 
klasy złożyła ślubowanie, odbył się też 
pokaz musztry paradnej uczniów klasy 
mundurowej oraz koncert szkolnego 
big-bandu. (JJ)

poWiat bielski

aNDRZEJ PŁONKa,
starosta bielski:

W mijającej kadencji wykonali-
śmy wiele inwestycji drogowych 
we wszystkich częściach powia-
tu bielskiego. Było to możliwe 
dzięki pozyskaniu milionowych 
kwot dofinansowania ze źródeł 
zewnętrznych, zarówno krajo-
wych, jak i unijnych. To pozwo-
liło zmodernizować więcej dróg. 
Szczególnie dużo inwestycji 

drogowych przypadło na ten 
rok, co również związane było 
z pozyskaniem dodatkowych 
funduszy.
Był to okres szczególnie intensyw-
ny, ale przy okazji jubileuszowego 
roku 20-lecia powstania powia-
tów warto zaznaczyć, że od po-
czątku poprawa stanu dróg była 
naszym priorytetem. Gdy na po-
czątku wieku jako powiat przej-
mowaliśmy drogi, zdecydowana 
większość z nich była w bardzo 
złym stanie, dziś najgorsze mamy 
już za sobą. Najwięcej zmieniło się 
na lepsze przede wszystkim w po-
prawie bezpieczeństwa pieszych 
użytkowników dróg, bowiem 
przybyło wiele chodników. To 
nie udałoby się bez współpracy 
z gminami, które współfinan-
sowały modernizacje naszych 
dróg. Trzeba jednak pamiętać, 
że intensywny rozwój gospodar-
czy w naszym regionie powoduje, 
że infrastruktura drogowa stale 
wymaga poprawy.

Drogi w PierwsZeJ koleJności
Ponad 49 mln zł wyda w tym roku Powiat Bielski ze swego budżetu na inwestycje drogowe. Łącznie na 

wszystkie zadania drogowe w kończącej się kadencji przeznaczono ponad 150 mln zł.

Jak podkreśla starosta biel-
ski Andrzej Płonka, poprawa 
stanu dróg była najczęściej 
poruszanym tematem przez 
mieszkańców przy okazji 
różnego rodzaju spotkań. 
– Infrastruktura drogowa 
to jeden z najważniejszych 
czynników rozwoju regionu, 
toteż jej modernizacja była dla 
Powiatu Bielskiego sprawą 
priorytetową. Po dwóch de-
kadach inwestycji, intensyw-
nych zwłaszcza w ostatnich 

czterech latach, stan dróg po-
wiatowych i ich bezpieczeń-
stwa znacznie się poprawił 
– mówi starosta.

W okresie od 2014 do 
2017 r. na drogach powiato-
wych zmodernizowano odcin-
ki o łącznej długości prawie 
40 km, co pochłonęło ponad 
76 mln zł. Szczególny nacisk 
położono zwłaszcza w tych 
rejonach, gdzie stan dróg 
był najgorszy, a ruch najbar-
dziej intensywny. Spośród 36 

głównych zadań, jakie w tym 
czasie zostały zrealizowane, 
należy wymienić przebudowę 
przelotowych dróg w Porąbce 
i Czańcu, w ciągu drogowym 
biegnącym przez Buczkowi-
ce, Godziszkę i Kalną, dro-
gę w Mazańcowicach, ul. 
Traugutta w Czechowicach-
-Dziedzicach, ul. Krakowską 
w Bestwinie, ul. Cieszyńską 
w ciągu drogowym, prze-
biegającym przez Jaworze 
i Jasienicę, a także budowę 

nowych mostów w Buczko-
wicach i Międzyrzeczu Gór-
nym.

Prace poza wzmocnieniem 
samych jezdni objęły przebu-
dowę skrzyżowań, poboczy, 
budowę rond i chodników, 
wybudowano zatoki auto-
busowe i ścieżki rowerowe. 
Przy okazji zadbano również 
o uzupełnienie oświetlenia 
ulicznego, a drogi wyposażo-
no w urządzenia bezpieczeń-
stwa. Poza tymi głównymi 

zadaniami ekipy drogowe za-
dbały także o poprawę stanu 
technicznego nawierzchni dro-
gowych, co kosztowało kolej-
ne ponad 6 mln zł.

Z kolei w tym roku na mo-
dernizacje dróg zaplanowano 
przeszło 49 mln zł. Obejmą 
one rozbudowę ul. Strumień-
skiej w gminie Jasienica oraz 
przebudowę ulic Czyża i Bro-
nowskiej w gminie Czechowi-
ce-Dziedzice, budowę ronda 
w Bestwinie, II etap przebudo-
wy ul. Traugutta w Czechowi-
cach-Dziedzicach, przebudowę 
ul. Witosa oraz ul. Przeczniej 
w Kozach oraz budowę za-
tok autobusowych w Ligocie 
i Wilkowicach. Trwają rów-
nież prace związane z prze-
budową ul. Fałata w Bystrej 

i budową chodnika w ciągu 
ul. Cieszyńskiej w Jasienicy. 
Starosta Andrzej Płonka po-
zyskał ponad 4 mln zł dotacji 
z budżetu państwa na usuwa-
nie skutków klęsk żywioło-
wych na przebudowę dwóch 
przepustów przy ul. Rolników 
oraz przebudowę ul. Długiej 
w Ligocie, a także remont ul. 
Ludowej w Kaniowie oraz za-
kończony właśnie remont drogi 
w Bielowicku.

Starosta dodaje, że w okre-
sie ostatniej kadencji prze-
znaczono następne ponad 21 
mln zł na bieżące utrzymanie 
dróg powiatowych. Na 42 od-
cinkach takich dróg o łącznej 
długości 21,75 km m.in. poło-
żono odcinkowe nakładki bi-
tumiczne. (Łu)

ul. Traugutta w czechowicach-Dziedzicach została zmodernizowana  
w dwóch etapach, przy tej okazji powstała ścieżka rowerowa.

W Buczkowicach powstał nowy most.

Przez czaniec i Porąbkę prowadzi teraz droga z chodnikami, które 
zdecydowanie poprawiły bezpieczeństwo pieszych.

Przebudowane skrzyżowanie „na krzyżówce” w Jasienicy ułatwiło kierow-
com skręcanie, tym samym zmniejszyło korki.

uroczystość uświetnił pokaz musztry uczniów klasy mundurowej.

JesiennY raJD na karkosZcZonce

Chata Wuja Toma na prze-
łęczy Karkoszczonka 6 paź-
dziernika w Szczyrku przeżyła 
prawdziwe oblężenie.

W XVII Powiatowym Je-
siennym Rajdzie „Brązowego 
Liścia”, zorganizowanym przez 
Starostwo Powiatowe w Bielsku-
-Białej i Oddział PTTK Podbe-
skidzie, wzięło udział prawie 
500 uczestników. Po pokona-
niu tras Beskidu Śląskiego przy 
pięknej, słonecznej pogodzie raj-
dowicze spotkali się na mecie na 
przełęczy Karkoszczonka.

Dla młodych zawodników zor-
ganizowano konkurencje sprawno-
ściowe – rzucania lotek do tarczy, 
rzucania ziemniakiem do koszy-
ka, mogli też zaprezentować swoje 
umiejętności muzyczne i wokalne. 
Chętnych do tych konkurencji nie 
brakowało. Było bardzo ciepło, 
wesoło i gwarno. Dużą popular-
nością cieszyła się także ściana 
wspinaczkowa, na którą uczestni-
cy wdrapywali się pod nadzorem 
ratowników Beskidzkiej Grupy 
Górskiego Ochotniczego Pogoto-
wia Ratunkowego. (aM)
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poWiat ciesZyŃski

sZTanDar na DwuDZiesTolecie
Uroczysty charakter miały zorganizowane w poniedziałek 8 października obchody 20-lecia istnienia Powiatu Cieszyńskiego.

Całość obchodów jubi-
leuszowych rozpoczęła się 
mszą świętą w kościele św. 

Marii Magdaleny w Cieszy-
nie. Dalsza część wydarzenia 
przeniosła się do Teatru im. 

Adama Mickiewicza, a punk-
tem kulminacyjnym było 
uroczyste przekazanie po-

święconego wcześniej sztan-
daru Powiatu Cieszyńskiego. 
Z rąk przewodniczącego 

Rady Powiatu Ludwika Ku-
boszka odebrał go starosta 
cieszyński Janusz Król. – To 
wyjątkowa okoliczność dla 
naszej społeczności. Sztan-
dar jako jeden z atrybutów 
samorządu terytorialnego 
używany jest w szczególnych 
sytuacjach. Gromadzi ludzi, 
będąc symbolem wspólnoto-
wej przynależności. Nie mam 
wątpliwości, że z dumą będą 
nosić go kolejne pokolenia 
pracowitych i zaangażowa-
nych samorządowców tej zie-
mi – mówił starosta.

Sztandar ma kształt kwa-
dratowego, dwustronnego 
płata o wymiarach 100 cm na 
100 cm, o bokach wykończo-
nych frędzlami koloru zło-
tego, przymocowanego do 
drzewca zwieńczonego gło-
wicą w kształcie godła Po-
wiatu Cieszyńskiego. Prawy 
płat sztandaru jest czerwony, 
widnieje na nim wizerunek 
Orła Białego, godła państwo-
wego Rzeczypospolitej Pol-
skiej. Lewy płat ma kolor 

żółty z wyśrodkowanym her-
bem Powiatu. U góry posiada 
napis „Powiat Cieszyński”, 
w dolnych narożach kwia-
ty cieszynianki oraz syme-
trycznie rozmieszczoną datę 
„1999”.

Podczas jubileuszu histo-
rię samorządu powiatowego 
przybliżył przewodniczą-
cy Ludwik Kuboszek, przy-
pomniał m.in., że w trakcie 
pięciu kadencji funkcję rad-
nych Powiatu sprawowało 
170 osób. Z kolei o miesz-
kańcach, którzy doczekali 
się działających dla ich dobra 
reprezentantów w administra-
cji samorządowej, mówił rad-
ny nestor Jerzy Malik, a na 
konsekwentne wypełnianie 
powierzonych zadań uwagę 
zwrócił Stanisław Kubicius, 
radny wszystkich kolejnych 
kadencji i uczestnik przepro-
wadzonych w tym okresie 
238 sesji.

Akcentami muzyczno-arty-
stycznymi obchodów 20-lecia 
były występy cenionego piani-
sty Michała Korzistki, pieśni 
„Swoboda” oraz „Hej, rozwid-
nio się” wykonali Józef Bro-
da i Katarzyna Broda-Firla. 
Zaprezentowała się również 
Orkiestra Kameralna Artis 
pod dyrygenturą Jean-Clauda 
Hauptmanna z solistami Oli-
vią Ohl-Szulik i Piotrem Si-
korą.

Wśród licznych gości 
przybyłych na uroczystość 
byli m.in. wiceminister ro-
dziny, pracy i polityki spo-
łecznej Stanisław Szwed, 
I wicewojewoda śląski Jan 
Chrząszcz, obecni włodarze 
gmin oraz radni poszczegól-
nych kadencji samorządu po-
wiatowego. (Ma)

Minione 20-lecie Powiatu cieszyńskiego było okresem realizacji wielu ważnych zadań. W kadencji dobiegającej końca postawiono szczególny nacisk na modernizację dróg (łącznie 61 mln zł) 
i inwestycje w infrastrukturę powiatową (blisko 32 mln zł). Kompleksowo przebudowana została m.in. ulica Stalmacha w Zebrzydowicach, utworzono również 36 nowoczesnych pracowni 
do nauki zawodu.

Podczas uroczystości zaprezentowany i przekazany staroście Januszowi Królowi został sztandar Powiatu 
cieszyńskiego.

Jubileuszowe wydarzenie, w Teatrze im. adama Mickiewicza w cieszynie, prowadzone przez jego 
współorganizatorkę Katarzynę Raszkę-Sodzawiczny, miało podniosły charakter.

JaNuSZ KRÓl,  
starosta cieszyński:

Reforma administracji publicznej, jaka 
dokonała się przed 20 laty, doprowadzi-
ła do wyodrębnienia nowych wspólnot 
samorządowych i przekazała im kom-
petencje do realizacji zadań ważnych 
dla lokalnych społeczności. Przed samo-
rządem powiatowym postawiono wie-
le wyzwań, które przy ograniczonych 
zasobach finansowych trudno było w 
pełni realizować.
Te dwie dekady były mimo tego w Po-
wiecie cieszyńskim czasem wytężonej 
pracy wszystkich osób, które samorząd 
przez lata budowały. Wśród najważniej-
szych działań znalazła się edukacja. Po 
przejęciu szkół ponadgimnazjalnych 
Powiat przystąpił do inwestycji, któ-
rych celem była poprawa warunków 
nauki i pracy, zarówno uczniów, jak też 
nauczycieli.
Największe środki przeznaczane były 
jednak na dokończenie rozbudowy 
Szpitala Śląskiego, jego stałą moderni-

zację, w tym utworzenie nowoczesnego 
bloku operacyjnego z zapleczem dia-
gnostycznym oraz Szpitalnego Oddzia-
łu Ratunkowego. Z opieką zdrowotną 
wiążą się ściśle również podejmowane 
inicjatywy w zakresie pomocy społecz-
nej, polityki prorodzinnej i wspierania 
osób niepełnosprawnych. Znacznych 
nakładów finansowych wymagały też 
ogromnej wagi inwestycje i remonty na 
drogach powiatowych, czy obiektach 
mostowych, realizowane na terenie 
wszystkich 12 gmin.
Przy podejmowaniu strategicznych 
decyzji starano się rozsądnie i sprawie-
dliwie dysponować środkami budże-
towymi, kierując się zasadą zrówno-
ważonego rozwoju. Za cel nadrzędny 
stawiano poprawę życia mieszkańców, 
przy jednoczesnym wykorzystaniu na-
turalnych zasobów regionu i dbając o 
stymulowanie wzrostu gospodarcze-
go. Z dumą cieszymy się z dotychczaso-
wych sukcesów i śmiało spoglądamy w 
przyszłość, planując kolejne projekty i 
inwestycje.

Zd
ję

cia
: M

ir
os

ła
w

 łU
ka

sZ
Uk

/M
at

. s
ta

ro
st

w
a P

ow
ia

to
w

eG
o



październik 2018

BESKIDZKA
gazeta 9

www.gazetabeskidzka.pl 

M
at

er
ia

ł w
yB

or
cZ

y k
w

 Pr
aw

o 
i s

Pr
aw

ied
liw

oś
ć

M
at

er
ia

ł w
yB

or
cZ

y k
w

 Pr
aw

o 
i s

Pr
aw

ied
liw

oś
ć

Wybory



10 BESKIDZKA
gazeta

www.gazetabeskidzka.plpaździernik 2018

gMina bestWina

nowa sala Dla Janowic
Dokumentacja budowy nowej sali gimnastycznej przy szkole w Janowicach jest już gotowa. – Będziemy 

zabiegać o dofinansowanie, aby za dwa lata sala była gotowa – mówi wójt gminy Bestwina Artur Beniowski.

Jak wyjaśnia Artur Be-
niowski,  istniejąca przy 
Zespole Szkolno-Przed-
szkolnym w Janowicach sala 
gimnastyczna jest za mała 
na potrzeby rozwijającej 
się społeczności sołectwa, 
zwłaszcza jego najmłodszych 
mieszkańców. Jednocześnie 
budowa nowego, znacznie 
większego obiektu sporto-

wego, umożliwi lepsze wy-
korzystanie dotychczasowej 
sali. Zostanie ona adaptowa-
na na dwie dodatkowe izby 
lekcyjne, co znacznie ułatwi 
organizację nauki w szkole, 
w której z roku na rok przy-
bywa uczniów.

Sala będzie dysponować 
pełnowymiarowym boiskiem 
do siatkówki, w zupełności 

też wystarczy dla szkolnych 
potrzeb treningowych innych 
halowych gier zespołowych. 
W obiekcie znajdą się szat-
nie i zaplecze sanitarne, jak 
również magazynek sprzętu 
sportowego, dzięki czemu 
wypełnione będą współczesne 
normy dla przeprowadzania 
zajęć wychowania fizyczne-
go.

Oszacowane koszty wy-
budowania nowej sali gim-
nastycznej sięgają 5 mln zł. 
– To kosztowna inwestycja, 
ale liczymy, że wiosną uda 
nam się pozyskać 50-pro-
centowe dofinansowanie 
z Ministerstwa Sportu, które 
dysponuje funduszami na po-
dobne inwestycje w gminach. 
Resztę pokryjemy z budżetu 

gminy – dodaje wójt Beniow-
ski.

Przy uzyskaniu dofinan-
sowania inwestycja ruszy 
w przyszłym roku, a w 2020 r. 
będzie można w sali rozegrać 
pierwszy mecz.

Wójt dodaje, że będzie to 
kolejna inwestycja oświato-
wa, przeprowadzona w gmi-
nie Bestwina w ostatnim 
czasie. W samych Janowi-
cach w tzw. starym przed-
szkolu zostały adaptowane 
dwie sale, co znacznie po-
większyło możliwości wy-
chowania przedszkolnego na 
terenie gminie. Dzięki temu 
można przyjąć każdego trzy-
latka, jeśli rodzice wyrażą 
taką wolę.

Jedną z największych in-
westycji, jaka została zreali-

zowana w minionych latach, 
była termomodernizacja kom-
pleksu oświatowego w Be-
stwince. Z kolei w Kaniowie 
do ocieplenia pozostał tylko 
fragment budynku przedszko-
la, co zostanie zrealizowane 
w najbliższym czasie. Przy 
tej okazji jedno z pomiesz-
czeń zostanie zaadaptowane 
na salę zajęć.

Termomodernizacja czeka 
również inny obiekt – budy-
nek przedszkola i biblioteki 
w Bestwinie. Artur Beniow-
ski wyjaśnia, że Gmina po-
zyskała na ten cel 1 mln zł 
dofinansowania z funduszu 
Regionalnych Inwestycji 
Terytorialnych. Prace ruszą 
wiosną przyszłego roku, po-
winny zostać zakończone już 
jesienią. (Łu)

aRTuR BENiOWSKi,
wójt gminy Bestwina:

Oświata to jedna z tych dziedzin 
naszego gminnego życia, do 
której od początku przywiązuje-
my dużą wagę. Przez wiele lat 
poprawialiśmy stan techniczny 
szkolnych i przedszkolnych bu-
dynków, dbaliśmy o odpowiednie 

wyposażenie pracowni i właści-
wą przestrzeń do nauki i sportu. 
Trochę zaniepokoiła nas reforma 
oświaty, jednak nie wpłynęła ona 
w znaczący sposób na naszą or-
ganizację nauki dla najmłodszych 
mieszkańców gminy. Budowa sali 
gimnastycznej w Janowicach i 
związana z tym adaptacja po-
mieszczeń w szkole pozwoli zli-
kwidować jedyną niedogodność, 
związaną z wprowadzaniem 
reformy.
Mamy to szczęście, że nasza 
gmina się rozwija i z roku na rok 
przybywa mieszkańców. Oznacza 
to, że ciągle musimy jednocze-
śnie dbać o rozwój bazy oświa-
towej, dlatego w najbliższych 
latach będziemy w dalszym 
ciągu poprawiać warunki nauki 
i wychowania przedszkolnego. 
Jesteśmy dobrze do tego zadania 
przygotowani.

walcZYli  
o Polskę

Siedem ciekawych wykładów, wspa-
niale przygotowani prelegenci, 33 plansze 
ze zdjęciami i tekstem – oto bilans konfe-
rencji naukowej „Oni walczyli o Polskę”, 
która 2 października w Gminnej Biblio-
tece Publicznej w Bestwinie przybliżyła 
rolę mieszkańców terenów gminy w walce 
o odzyskanie niepodległości.

Uczestnicy konferencji mieli okazję 
wysłuchać przewodniczącego Rady Gmi-
ny Jerzego Stanclika, który w wystąpieniu 
„Organizacje społeczne w Gminie Bestwi-
na w okresie międzywojennym” nakreślił 
szeroką panoramę życia wspólnotowego. 
Kazimierz Kamiński, przewodniczący To-
warzystwa Miłośników Dankowic, wygło-
sił prelekcję „W walce o polskość i wiarę”, 
zaś dzieje Gniazda „Sokoła” w Dziedzicach 
omówiła dr Edelgarda Foltyn, wiceprzewod-
nicząca Towarzystwa Przyjaciół Czechowic-
-Dziedzic. Stanowiło to wstęp do wykładu 
„Legioniści z Czechowic i Dziedzic na fron-
tach I wojny światowej”, przygotowanego 
przez Jacka Cwetlera, przewodniczącego 
Towarzystwa Przyjaciół Czechowic-Dzie-

dzic. Kustosz Muzeum Regionalnego im. ks. 
Z. Bubaka w Bestwinie Andrzej Wojtyła po-
dzielił się z publicznością zasobami swojej 
placówki, przedstawiając wybrane materia-
ły, m.in. fragmenty wspomnień Antoniego 
Ślósarczyka. Dwa ostatnie wystąpienia to 
„Bracia Majowie z Bestwiny w materia-
łach źródłowych, listy i artykuły prasowe” 
Doroty Surowiak, przewodniczącej Towa-
rzystwa Miłośników Ziemi Bestwińskiej, 
oraz „Wybrane elementy tradycji kultury 
i ich transformacja we współczesnym ob-
razie wsi pogranicza. Przykład Bestwiny” 
dr. Grzegorza Bobonia, dyrektora Gmin-
nego Ośrodka Kultury w Bestwinie.

Konferencji w bibliotece towarzyszyła 
wystawa, gdzie zostały zaprezentowane 

osoby szczególnie zasłużone dla sprawy 
polskiej: bracia Majowie, Stanisław Po-
kładnik, Wincenty Duraj, Franciszek Ha-
merlak, Józef Ryszka, arcyksiążę Leon 
Karol Habsburg, Antoni Pająk i kilkaset 
innych nazwisk. Warto dodać, że wystawa 
czynna będzie do końca listopada.

W przygotowanie całej sesji włączyły się 
oprócz biblioteki Gminny Ośrodek Kultu-
ry w Bestwinie, Muzeum Regionalne im. 
ks. Z. Bubaka, Towarzystwo Miłośników 
Ziemi Bestwińskiej, Towarzystwo Przyja-
ciół Czechowic-Dziedzic i Towarzystwo 
Miłośników Dankowic. Patronat honorowy 
nad konferencją objęli wójt Gminy Bestwi-
na Artur Beniowski oraz senator Andrzej 
Kamiński. (Sl)

Jesienne remonTY Dróg
Wykorzystując słoneczną 

jesienną aurę ruszyły prace 
przy remoncie ul. Gawlików 
(Wędkarskiej) w Kaniowie.

Zakres prac oprócz no-
wej jezdni na odcinku ok. 1 
km obejmuje również budo-
wę odwodnienia, potrzebnych 
przepustów oraz kanaliza-
cji deszczowej. Jak wyjaśnia 
wójt Artur Beniowski, prace 
pochłoną 750 tys. zł, z czego 
80 proc. zostanie pokryte z do-
finansowania z programu rzą-
dowego na usuwanie skutków 
klęsk żywiołowych, jakie Gmi-
na pozyskała. Droga musi być 
gotowa do końca roku.

W grudniu zakończą się 
także prace przy remontach 
dwóch innych dróg – ul. So-
snowickiej w Kaniowie oraz 
Pszczelarskiej w Janowi-
cach. Tu zakres prac jest nie-
co mniejszy, powstaną nowe 
nakładki asfaltowe łącznie na 
odcinkach długości 1 km. Re-
mont kosztujący ok. 800 tys. 

zł zostanie pokryty z budżetu 
Gminy Bestwina.

J ak  doda j e  wó j t  Ar -
tur Beniowski, w tym roku 
planowane jest jeszcze wy-
remontowanie ul. Rzecznej 
w Bestwince. – Niezależnie 
od pozyskanych pieniędzy 
z funduszy zewnętrznych, od 
wielu lat stopniowo poprawia-
my stan naszych dróg. Te pra-
ce będę kontynuowane także 
w następnych latach – zapo-
wiada wójt. (Ł)
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Elewacja nowej sali gimnastycznej widziana od południa.

Widok od północy.
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ZrównoważYć wPłYwY meTroPolii
O potrzebie współpracy na różnych szczeblach samorządu, otwarciu na mieszkańców, a także o zrównoważeniu wpływu metropolii śląskiej mówili kandydaci 

Polskiego Stronnictwa Ludowego na spotkaniach prezesa Władysława Kosiniaka-Kamysza z mieszkańcami południa województwa śląskiego.

Spotkanie Prezes PSL 
Władysław Kosiniak-Ka-
mysz rozpoczął od targowiska 
w Czechowicach-Dziedzi-
cach. – Każdy dzień jestem 
w trasie w różnych częściach 
Polski i rozmawiam z roda-
kami o tym, co ich cieszy, ale 
też o tym, jakie mają proble-
my i jak je rozwiązać – wy-
jaśnia lider PSL. Dodaje, że 
samorządy wszystkich szcze-
bli powinny być blisko spraw 
mieszkańców, toteż towa-
rzyszą mu kandydaci PSL 
w wyborach samorządowych, 
prezentując swoje pomysły na 
rozwiązanie lokalnych proble-
mów.

– Nie ma znaczenia, czy 
jesteśmy ze wsi, czy z mia-
sta, czy mieszkamy w du-
żej aglomeracji, czy w małej 
miejscowości. Każdy z nas 
chce mieć dla dzieci dobrą 
szkołę, jeździć po bezpiecz-
nych i równych drogach, chce 
mieć czyste powietrze, szyb-
ką i sprawną służbę zdrowia, 
a na starość godną emeryturę 
i opiekę – mówił mieszkańcom 

Czechowic-Dziedzic, a następ-
nie Bielska-Białej i Cieszyna.

– Polskie Stronnictwo Lu-
dowe właśnie takich ludzi 
reprezentuje, właśnie ich spra-
wami się zajmuje. To jedyna 
polska partia, jaka jest w cen-
trum sceny politycznej, jedyna 
o tak naprawdę chrześcijańsko-
-demokratycznych przekona-
niach – dodawał.

W Bielsku-Białej pod zam-
kiem Sułkowskich Władysław 
Kosiniak-Kamysz spotkał się 
z dziennikarzami. Jak wyja-
śniał, należy zwiększyć o 30 
proc. kwoty, które trafiają do 
powiatów. Samorządy powia-
towe z powodzeniem wyko-
rzystałyby je na budowę dróg, 
a także chodników i ścieżek 
rowerowych. Uznał też, że 
Bielsko-Biała zasługuje na 
utworzenie w nim oddziałów 
instytucji wojewódzkich i za-
chęcał do głosowania na PSL.

Do głosowania na Polskie 
Stronnictwo Ludowe w wy-
borach do Sejmiku Śląskiego 
przekonywał też kandydat PSL 
Mirosław Szemla, lider listy 

Polskiego Stronnictwa Ludo-
wego. Jak wyjaśniał, Sejmik 
Wojewódzki decyduje o roz-
dziale funduszy europejskich 
i krajowych na inwestycje 
rozwojowe i antykryzysowe. 
Sejmik jest odpowiedzialny za 
rozwój cywilizacyjny w ska-
li regionu, a więc za polity-
kę regionalną. – Wśród wielu 
ustawowych zadań Sejmiku 

za najważniejsze dla naszej 
społeczności uważamy mo-
dernizację terenów wiejskich 
i ochronę środowiska oraz 
gospodarkę wodną, w tym 
ochronę przeciwpowodziową 
– mówił Szemla.

– Trzeba jednak pamiętać, 
że wpływ na kształt podej-
mowanych decyzji w Sejmi-
kach mają kluby radnych, 

w których kluczową rolę 
pełnią przywódcy partii lub 
organizacji zwycięskich ugru-
powań – wyjaśniał. Ma to bo-
wiem duże znaczenie dla całej 
południowej części regionu. 
Na północy województwa 
śląskiego leży region często-
chowski, a na południu Pod-
beskidzie i Śląsk Cieszyński, 
między nimi zaś znajduje się 

wielka aglomeracja skupiona 
w tzw. metropolii, licząca ok. 
3 mln mieszkańców. I to ona 
w ostatnim czasie zdomino-
wała północne i południowe 
części województwa śląskiego.

– Wszystkie komitety wy-
borcze, poza Polskim Stron-
nictwem Ludowym, mają silne 
ośrodki władzy na terenie me-
tropolii. My zdobywamy man-
daty przede wszystkim poza 
metropolią, gdyż tu mamy 
największe poparcie. W takim 
układzie politycznym musimy 
mieć większą siłę, by skutecz-
niej pozyskiwać pieniądze 
dla naszego regionu. Sejmik 
Wojewódzki decyduje o roz-
dziale środków europejskich 
i krajowych na inwestycje 
rozwojowe i antykryzysowe. 
Jeśli radnych Sejmiku Woje-
wódzkiego z listy Polskiego 
Stronnictwa Ludowego bę-
dzie więcej, to nie będziemy 
musieli prosić metropolii o to, 
co nam się należy – wyjaśnia 
Mirosław Szemla, lider listy 
PSL do Sejmiku Wojewódz-
twa Śląskiego. (Ł)

Psl w Powiecie Bielskim
Kończy się kolejna ka-

dencja samorządu powiato-
wego. Przed czterema laty 
w wyborach do Rady Po-
wiatu Bielskiego kandydaci 
z listy Polskiego Stronnictwa 
Ludowego uzyskali ogółem 
20,4 proc. wszystkich gło-
sów, dzięki czemu klub rad-
nych PSL Powiatu Bielskiego 
w kadencji 2014-2018 liczył 
sześciu członków: Katarzy-
nę Adamiec, Grzegorza Ga-
bora, Stanisława Górnego, 
Grzegorza Gawędę, Adama 
Handzlika i Jacka Staszka. 
Zawarliśmy koalicję w Ra-
dzie Powiatu, wobec czego 
członkiem Zarządu Powiatu 
Bielskiego była nasza radna 
Katarzyna Adamiec z Cze-
chowic-Dziedzic, zaś wi-
ceprzewodniczącym Rady 
Powiatu Bielskiego Grzegorz 
Gabor z gminy Wilkowice.

Mamy nadzieję, że koń-
czącą się kadencję Rady Po-
wiatu Bielskiego nie uznacie 
Państwo za zmarnowaną. Nie 
przypisujemy sobie wyłącz-
ności na osiągnięte w tej ka-
dencji sukcesy, ale możemy 
z czystym sumieniem powie-
dzieć, że są również naszym 
udziałem, czego dowodzą ofi-
cjalne wystąpienia Klubu PSL 

na posiedzeniach Rady Powia-
tu oraz to, jak głosowaliśmy. 
W wielu sprawach konsulto-
waliśmy się z profesjonali-
stami lub zasięgaliśmy opinii 
mieszkańców naszych Gmin. 
Po czterech latach pracy 
w Radzie Powiatu Bielskiego 
stanowimy zgrany, a co naj-
ważniejsze zgodny zespół. Na 
pierwszym miejscu stawiali-
śmy zawsze sprawy publiczne. 
W naszym klubie dominowała 
szczerość intencji oraz ciągłe 
poszukiwanie kompromisu, bo 
przecież nie mieliśmy pełnej 
władzy w Powiecie.

Dziękujemy wszystkim, 
którzy cztery lata temu za-
głosowali na listę Polskiego 

Stronnictwa Ludowego. Dzię-
ki Wam otrzymaliśmy mandat 
do reprezentowania naszych 
społeczności w samorządzie 
powiatowym. Prosimy o Wasz 
głos w najbliższych wybo-
rach. Z naszej listy kandydu-
ją ludzie uczciwi, którzy nie 
są uwikłani w lokalne układy. 
Radny powinien być człowie-
kiem wolnym od nacisków 
i podejmować decyzje zgod-
nie z własną wolą dla dobra 
swoich wyborców, a nie dla 
dobra swojego pryncypała.

Jesteśmy wolnymi ludźmi 
w wolnym, demokratycznym 
kraju. Weźmy udział w wy-
borach. Zagłosujmy zgodnie 
ze swoim sumieniem. (PSl)
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Prezes PSl Władysław Kosiniak-Kamysz i Mirosław Szemla, lider listy PSl do Sejmiku Województwa Śląskiego, 
odwiedzili targowisko w czechowicach-Dziedzicach.
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gMina brenna

gmina cZYsTeJ energii
Gmina Brenna na swoim terenie będzie rozwijać różne formy produkcji energii ze źródeł odnawialnych. 

Pomoże jej w tym uzyskany certyfikat Klastra Energetycznego.

Jak wyjaśnia wójt gminy 
Brenna Jerzy Pilch, ochro-
na powietrza i walka z niską 
emisją była jednym z ważnych 
punktów do zrealizowania, 
wskazanych przez mieszkań-
ców w ankiecie przeprowadzo-
nej pod koniec ub.roku. – Od 
jakiegoś czasu w całej Polsce 
myśli się, jak skutecznie wal-
czyć z niską emisją, co jednak 
ciągle napotyka na trudności. 
My zaproponowaliśmy kom-
pleksowe rozwiązania, oparte 
przede wszystkim na różnego 
rodzaju odnawialnych źródłach 
energii, których wokół nas jest 
całkiem sporo – wyjaśnia wójt. 

Gmina nie rezygnuje z ruty-
nowych działań, mających na 
celu ograniczenie niskiej emi-
sji, m.in. termomodernizacji 
jak największej liczby budyn-
ków na terenie gminy Bren-
na, przede wszystkim tych 
podlegających samorządowi. 
Należy też do nich dopłata do 
wymiany kotłów w wysokości 
4 tys. zł. Po trzech latach re-
alizacji programu pod koniec 
2018 r. w ten sposób uda się 
wyeliminować ok. 70 starych 
piecy węglowych. Jak podkre-
śla wójt, coraz częściej wybór 
mieszkańców podczas wymiany 
pada na kotły gazowe, niepo-
równywalnie bardziej przyjazne 
dla środowiska. – Efekty już są 
zauważalne, zaobserwowali-
śmy bowiem, że w chłodne dni 
smog jest mniejszy, niż w po-

przednich sezonach grzewczych 
– mówi Jerzy Pilch.

Duże nadzieje na przyszłość 
gmina Brenna wiąże jednak 
z instalacjami fotowoltaicz-
nymi. Do programu zamonto-
wania tego typu urządzeń na 
swoich domach zostało zakwa-
lifikowanych 230 rodzin, któ-
re pozytywnie przeszły audyt. 
Jak wyjaśnia wójt, ten masowy 
akces do programu poprzedzi-
ło bardzo wiele spotkań. Roz-
mawiał wtedy z mieszkańcami 
o konieczności poprawy po-
wietrza w gminie, która sta-
wia na turystykę. Jerzy Pilch 
podkreśla, że z każdym miesią-
cem świadomość wagi proble-
mu wśród mieszkańców staje 
się coraz bardziej oczywista. 
Obecnie Gmina Brenna złoży-
ła wniosek o dofinansowanie 
programu instalacji fotowol-

taicznych, wkrótce powinno 
nastąpić rozstrzygnięcie, na 
jakim poziomie będzie można 
dofinansować zakup i mon-
taż urządzeń.

Instalacje fotowoltaiczne to 
tylko jeden z elementów pozy-
skiwania energii ze źródeł od-
nawialnych, na jakie Gmina 
Brenna postanowiła postawić. 
Wspomniana ankieta przepro-
wadzona wśród mieszkańców 
umożliwiła aktualizację Strate-
gii Rozwoju Gminy, w której 
znalazły się zapisy o pozy-
skiwaniu energii z wielu źró-
deł odnawialnych.

W tym celu przygotowano 
projekt uwzględniający róż-
ne działania w tym kierunku. 
Wśród przyjętych założeń zna-
lazła się samowystarczalność 
energetyczna gminy, prowa-
dząca do likwidacji niskiej 

emisji. W ogólnopolskim kon-
kursie pomysł Klastra Energe-
tycznego „Brenergia” znalazł 
się wśród 115 zgłoszonych 
projektów, ale tylko wśród 
33, które uzyskały prestiżowy 
certyfikat. Takie potwierdzenie 
sensowności projektu umożli-
wi starania o pozyskanie dofi-
nansowania na ich realizację.

Wśród pomysłów, propo-
nowanych na najbliższy okres, 
znalazła się budowa instala-
cji do energetycznej utylizacji 
biomasy. – Na terenie naszej 
gminy powstaje mnóstwo od-
padów zielonych, drewnianych 
zrębków, traw. Za utylizację tej 
biomasy musimy płacić ogrom-
ne koszty. Instalacja znacznie 

ograniczy te wydatki, a co rów-
nie ważne, pozwoli uzyskiwać 
„czyste” paliwo – wyjaśnia wójt. 
Z przerobu biomasy wytwarzany 
będzie pelet, który zasili ogrze-
wanie Zakładu Budżetowego 
Gospodarki Komunalnej. Je-
rzy Pilch zapewnia, że również 
sami mieszkańcy w ten sposób 
będą mogli utylizować biomasę 
z własnych gospodarstw, z ko-
rzyścią dla środowiska.

Innym ważnym działaniem 
projektu będzie doprowadzenie 
do samowystarczalności ener-
getycznej Centrum Aktywnego 
Wypoczynku. Oblicza się, że 
z potrzebnych 6 MW energii 
2 będą pozyskiwane z instala-
cji fotowoltaicznych, kolejne 2 
z własnej elektrowni szczyto-
wo-pompowej, reszta z innych 
„czystych” źródeł, m.in. koge-
neracji gazu. (Łu)

JERZy PilcH,
wójt gminy Brenna:

Przygotowaliśmy projekt Kla-
stra Energetycznego „Brenergia” 
jako realną alternatywę dla do-
tychczasowych metod ogrzewa-
nia budynków, które są bardzo 
szkodliwe dla jakości powietrza. 
Nasza gmina żyje z turystyki, 
toteż musieliśmy wymyślić takie 

rozwiązania, które radykalnie po-
prawią stan powietrza i ograniczą 
niską emisję.
Mimo tego, że zarówno elektrow-
nie wiatrowe, czy ciepłe źródła w 
naszym rejonie są raczej nie do 
wykorzystania, to postawiliśmy 
na inne rodzaje „czystej” energii. 
Przede wszystkim chcemy na sze-
roką skalę wykorzystać energię 
słoneczną i tę pozyskiwaną z uty-
lizacji. Jeżeli do tego doliczymy 
znaczącą wymianę kotłów ze sta-
rych węglowych „kopciuchów” na 
gazowe, osiągniemy oczekiwany 
efekt w ciągu kilku najbliższych 
lat.
Te rozwiązania, jakie zapropono-
waliśmy w projekcie „Brenergii”, 
uzyskały akceptację ekspertów, 
potwierdzone przyznaniem cer-
tyfikatu. Jako społeczność miesz-
kańców gminy Brenna zrobiliśmy 
duży krok naprzód w tej sprawie.

remonTY Z własną BrYgaDą
Blisko 11 mln zł przeznaczy-
ła w ostatnich latach Gmina 
Brenna na remonty i moder-
nizacje dróg na swoim tere-
nie. Wiele napraw udało się 
przeprowadzić dzięki własnej 
brygadzie drogowej.

Jak podkreśla wójt Jerzy 
Pilch, górski charakter miej-
scowości gminy Brenna nie-
zwykle utrudnia prawidłowe 
utrzymanie 130 km dróg gmin-
nych. Z tą myślą przy Zakła-
dzie Budżetowym Gospodarki 
Komunalnej powołano w 2015 
r. brygadę drogową, składającą 
się najpierw z trzech, a obec-
nie sześciu osób. Oprócz wy-
kaszania poboczy, przycinania 
drzew i krzewów w pasie dro-
gowym, czyszczenia rowów, 
a przede wszystkim odśnie-
żania w okresie zimowym, 
brygada zajmuje się również 
naprawami dróg. Choć nie 

wszystkie prace może ona 
wykonywać, np. te związane 
z układaniem warstwy asfaltu, 
to jednak jej wkład znacząco 
pozwolił ograniczyć koszty na 
bieżące remonty dróg.

Łącznie w latach 2014-2018 
wydano na drogi 10,6 mln zł. 
Dzięki temu wyremontowano 

fragmenty ulic, m.in. Wierzbo-
wej, Starej Drogi w Górkach 
Wielkich, Snowańca, Malino-
wej, Modrzewiowej, Madzi, 
Miodowej, Topolowej, Szkol-
nej, czy Zimnej Wody w Bren-
nej. Dostarczono również 
płyty na remonty na ul. Pilarzy, 
Sportowej, Zielonej, Suchej 

(Szkolnej), Kisiały, Tłoczki, 
Stromej w Brennej, a także na-
prawiono bądź wybudowano 
nowe bariery. Nowe przepusty 
powstały na ul. Miodowej i Le-
śnej, zaś na potoku Węgierski 
w Brennej stanął nowy most. 
Jednocześnie z remontami dróg 
budowano oświetlenie uliczne, 
co pochłonęło 483 tys. zł.

W najbliższych latach za-
planowano remonty kolej-
nych dróg gminnych. Trwają 
prace projektowe do wykona-
nia ul. Jaworowej, Hołcyna, 
Jatny w Brennej oraz Sło-
necznej w Górkach Wielkich, 
następne w kolejności będą 
ul. Skoczowska i Stary Dwór 
w Górkach Wielkich. Ponad 
800 tys. zł przeznaczono na 
dofinansowanie do moderni-
zacji dróg powiatowych, ul. 
Leśnica i Bukowa w Brennej 
oraz Bielskiej i Szpotawickiej 
w Górkach Wielkich.

Prace związane z usuwa-
niem skutków klęsk żywioło-
wych na drogach pochłonęły 

1,3 mln zł, ze środków tych  
naprawiono ul. Długą i Ol-
szyna w Górkach Wielkich, 
Barujec w Brennej, Łączka 
w Górkach Małych, przebudo-
wano też przepust na ul. Olszy-
na w Górkach Wielkich.

Te roboty pokryto w dużej 
mierze dzięki pozyskaniu dofi-
nansowania z budżetu państwa. 
Warto dodać, że w całej kaden-
cji na realizację wszystkich 

projektów w gminie Brenna 
pozyskano dofinansowanie ze 
źródeł zewnętrznych, unijnych 
i rządowych, w wysokości bli-
sko 23,5 mln zł. – Dzięki tym 
dodatkowym kwotom, jakie 
wpłynęły do naszego gminne-
go budżetu, byliśmy w sta-
nie zrealizować wiele nowych 
i potrzebnych projektów – wy-
jaśnia wójt gminy Brenna Je-
rzy Pilch. (Łu)

Zakres remontów dróg zazwyczaj obejmował również naprawę pobocza 
i poszerzenie ulicy.

ul. Bielska w Górkach Wielkich przeszła modernizację dzięki wsparciu z 
budżetu Gminy Brenna.
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Termodernizacja szkół i innych budynków gminnych pozwoliła znacznie ograniczyć wydatki na ogrzewanie.

Przedszkole w Górkach Małych oprócz termomodernizacji zyskało również 
instalację fotowoltaiczną.
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gMina cHybie

Dla sPorTu i rekreacJi
Dwie nowe 
sale

Ponad 3,6 mln zł dofinan-
sowania z Funduszu Roz-
woju Kultury Fizycznej 
Ministerstwa Sportu i Tury-
styki, a łącznie aż 7,3 mln zł, 
przeznaczonych zostanie na 
budowę dwóch sal gimnastycz-
nych na terenie gminy Chybie.

Pierwszy z obiektów po-
wstaje już przy Zespole Szkol-
no-Przedszkolnym w Zaborzu. 
Wykonano tu fundamenty, 
wymieniono poszycie dachu 
na części istniejącego budyn-
ku, przeprowadzono również 
niezbędne roboty we wnętrzu, 
m.in. związane z instalacją 
wodno-kanalizacyjną i central-
nego ogrzewania, postawiono 
wreszcie ściany sali gimna-
stycznej.

Obiekt będzie miał po-
wierzchnię ponad 370 mkw., 
zmieści boisko do gier ze-
społowych, pełne zaplecze 
szatniowo-sanitarne, pokój 
dla nauczyciela wychowa-
nia fizycznego oraz magazyn 
sprzętu sportowego. Sala zo-
stania połączona przejściem 
z istniejącą obok szkołą i do-
stosowana do potrzeb osób nie-
pełnosprawnych. W gotowości 

do szkolnych zajęć ma być od 
września 2019 r.

Na lata następne, a więc 
2020-2021, przewidziano 
budowę sali gimnastycznej 
przy Szkole Podstawowej 
nr 1 w Chybiu. Inwestycja 
przewiduje powstanie no-
wego segmentu sali z zaple-
czem socjalno-technicznym 
o powierzchni 913 mkw. 
Także w tym przypadku za-
projektowano połączenie tej 
części z placówką. Znajdzie 
się tu m.in. sala sportowa, 
pomieszczenie trenera, ma-
gazyn sprzętu, przestrzeń 
komunikacyjna z przedsion-
kami, sanitariat dla osób 

niepełnosprawnych, szatnie 
z węzłami sanitarnymi oraz 
pomieszczenie na sprzęt po-
rządkowy. W samej sali za-
planowano boisko centralne 
do gry w koszykówkę, piłkę 
ręczną, piłkę siatkową, bądź 
tenisa ziemnego, oraz bo-
iska boczne.

Nowa sa la  w Chybiu 
przysłuży się również sekcji 
gimnastyki sportowej Cu-
krownika, której od przeszło 
35 lat z sukcesami przewo-
dzi trener Andrzej Tomczyk. 
Obecny jego podopieczny 
11-letni Dawid Pisarek ma 
już w swoim dorobku około 
30 medali różnych imprez, 

w tym zdobyte niedawno sre-
bro podczas Ogólnopolskiej 
Olimpiady Młodzieży w ćwi-
czeniu na kółkach, z powo-
dzeniem kontynuując bogate 
rodzinne tradycje. W klubie 
gimnastykę ćwiczy obecnie 20 
zawodników w kilku grupach 
wiekowych, do najbardziej 
utalentowanych gimnastyków 
zaliczają się m.in. Konrad Ku-
boszek, Sebastian Herdzina, 
Filip Trojan, Artur Stokłosa, 
Karol Krzempek i Bartłomiej 
Wójcik. Jak zapewnia wójt 
Janusz Żydek, poprawa wa-
runków umożliwi rozwój tej 
popularnej dyscypliny w gmi-
nie Chybie.(M)

cenTrum akTYwności
Trwają prace związane z budową nowo-

czesnego i kompleksowo wyposażonego 
centrum sportowo-rekreacyjnego w Mnichu.

Inwestycję rozpoczęto w maju br. od 
przebudowania napowietrznej sieci elek-
troenergetycznej oraz zagospodarowania 
terenu poprzez budowę zaplecza sanitarno-
-gospodarczego wraz z wiatą. Równolegle 
trwają prace przy wykonaniu kompleksu 
sportowego, na którym powstanie boisko 
wielofunkcyjne do piłki nożnej, koszy-
kówki i siatkówki oraz kort do gry w tenisa 
ziemnego o nawierzchniach poliuretano-
wych. Centrum w Mnichu posiadać będzie 

także pumptrack ziemny, siłownię plenero-
wą, plac zabaw, ściankę wspinaczkową, stół 
do tenisa oraz elementy małej architektury.

Koszt całej inwestycji to nieco ponad 
2,25 mln zł, z czego blisko 30 procent sta-
nowi dofinansowanie, jakie Gmina Chybie 

uzyskała z Ministerstwa Sportu i Turysty-
ki. Ostateczny efekt realizacji zadania wi-
doczny będzie w sierpniu 2019 r., po tym 
terminie w pełni nowoczesny obiekt zosta-
nie udostępniony do korzystania wszystkim 
mieszkańcom gminy Chybie. (R)

na ZaBawY  
Dla DZieci

W ramach projektu „Transgraniczna 
Kraina Zabawy” w sołectwie Zarzecze 
powstał nowoczesny plac zabaw, który 
wydatnie przyczynił się do poprawy wa-
runków rekreacji najmłodszych.

Plac zabaw w Zarzeczu wybudowany 
został w ub.roku. Na jego infrastrukturę 
składają się dwie huśtawki, zjeżdżalnia, 
ścianka wspinaczkowa, karuzela i tzw. sprę-
żynowiec. Urządzenia te dobrano w sposób 
funkcjonalny, aby mogły z nich korzystać 
dzieci w różnych przedziałach wiekowych, 
od 3 do 15 lat. Dla zapewnienia komfor-
tu i bezpieczeństwa użytkowania ułożono 
również odpowiednią nawierzchnię pod 

każdą z atrakcji. Co ważne, obiekt ma cha-
rakter ogólnodostępny.

Gmina Chybie projekt związany z wy-
konaniem placu zrealizowała wspólnie 
z czeską gminą partnerską Cierlicko. Za 
cel przyjęto stworzenie bogatej oferty dla 
najmłodszych mieszkańców pogranicza 

polsko-czeskiego oraz pogłębienie wię-
zi i tożsamości kulturowej w sąsiedzkich 
kontaktach. Innowacyjne miejsce spotkań 
i rekreacji powstało za kwotę 76 tys. zł, 
dofinansowanie samorząd Chybia uzyskał 
z Programu Interreg V-A Republika Cze-
ska – Polska. (M)

TrYBuna na FinisZu
S t a d i o n  s p o r t o w y 

w Chybiu zyskuje właśnie 
nową zadaszoną trybunę, 
która dopełni gruntownie 
wyremontowany pawilon 
pod działalność Robotni-
czego Klubu Sportowe-
go Cukrownik.

Przebudowie na terenie 
stadionu podlega trybuna 
główna wraz z zadaszeniem 
oraz pomieszczeniami maga-
zynowymi pod nią. Wykona-
no nowe oświetlenie, chodnik 
z kostki betonowej, kanaliza-
cję deszczową, zabudowane 
zostały również nowe krze-
sełka na całej długości try-
buny, podzielonej według tej 
koncepcji na cztery sektory, 
w tym w połowie zlokalizo-
wane pod dachem. W efekcie 
powstaje ponad 500 miejsc 
siedzących dla widzów im-
prez odbywających się na sta-
dionie w Chybiu.

Inwestycja ta jest przez 
miejscową społeczność dłu-
go wyczekiwana. W po-
przednich latach ogłaszano 
wprawdzie kilka przetar-
gów, ale na przeszkodzie, aby 
przebudowa ruszyła, stawał 
brak chętnych wykonawców, 
bądź też oferty zdecydowa-
nie przewyższały kosztorys 
i kwotę zabezpieczoną na 
ten cel w budżecie Gminy, 
a ceny rynkowe z miesiąca na 
miesiąc szybowały w górę. 
Dopiero za szóstym podej-
ściem 13 czerwca podpisana 
została umowa na realizację 
tego strategicznego zadania.

Środki zewnętrzne na 
inwestycję, w kwocie bli-
sko 227 tys. zł, gmina 
pozyskała już w 2017 r. 
z Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich. Wartość 
trybuny wynosi aktualnie 
829 tys. zł. (M)

JaNuSZ ŻyDEK,
wójt gminy chybie:

infrastruktura sportowo-rekre-
acyjna na terenie naszej gminy 
wymagała zdecydowanej popra-
wy w każdym z sołectw. Trzeba 
pamiętać o tym, że potrzeby w 
zakresie aktywności fizycznej 
w różnych formach wzrastają z 
roku na rok, a osób uprawiających 
sport, przede wszystkim ten typo-
wo amatorski i powszechny, nie 
brakuje. inwestycje, które prze-
prowadziliśmy, były więc długo 
wyczekiwane.
W ogólnodostępność i zróżnico-
wanie sportowe idealnie wpisuje 
się powstające obecnie centrum 
w Mnichu. Odwiedzając je każdy 
mieszkaniec będzie mógł wybrać 
coś właściwego dla siebie i zadbać 
o własne zdrowie. Ponadto sale 
gimnastyczne przyczynią się 
istotnie do poprawy szkolnej in-
frastruktury sportowej, skorzy-
stają na niej także doskonalący 

swoje umiejętności podopieczni 
sekcji gimnastycznej cukrownika.
Niejednokrotnie spotykaliśmy się 
z głosami mieszkańców, czy rodzi-
ców, którzy zgłaszali potrzebę bu-
dowy obiektów na miarę naszych 
czasów. Nowoczesne sale to nie 
tylko lepsze warunki do prowa-
dzenia zajęć, choćby tych szkol-
nych wychowania fizycznego, ale 
również tak istotna poprawa bez-
pieczeństwa. Z myślą o prawidło-
wym rozwoju młodego pokolenia 
sprostaliśmy tym oczekiwaniom.
Swoje oblicze zmienił też na prze-
strzeni obecnej kadencji stadion 
sportowy w chybiu. Najpierw 
przeprowadziliśmy niezbędną 
termomodernizację pawilonu, z 
którego korzysta klub, uzyskując 
docelowo korzyść tak ekologicz-
ną, jak i ekonomiczną. Zadaszenie 
części trybuny obiektu poprawi 
natomiast komfort oglądania me-
czów piłkarskich i uczestniczenia 
w innych wydarzeniach odbywa-
jących się na terenie stadionu.
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sPorTowe inwesTYcJe
Uroczyste otwarcie dwóch 
nowych obiektów sportowych 
– stadionu lekkoatletyczne-
go w Zabrzegu oraz zaplecza 
kajakowego nad stawem Ko-
palniok odbyło się w sobotę 
6 października.

W ciągu niespełna roku 
powstał nowoczesny obiekt 
w Zabrzegu z pierwszą w gmi-
nie Czechowice-Dziedzice 
pełnowymiarową, spełniającą 
standardy Polskiego Związku 
Lekkiej Atletyki, bieżnią tarta-

nową oraz innymi urządzenia-
mi umożliwiającymi nie tylko 
treningi, ale i przeprowadzanie 
zawodów lekkoatletycznych 
w rozmaitych konkurencjach.

Uroczystego otwarcia sta-
dionu dokonali wspólnie 

Małgorzata Puzoń-Lęcznar, 
żona patronującego obiekto-
wi, nieżyjącego już działacza 
i trenera Henryka Puzonia, 
oraz burmistrz Czechowic-
-Dziedzic Marian Błachut. 
Miłym akcentem wydarzenia 
był bieg w gumowcach, który 
przez całe okrążenie nowego 
stadionu poprowadził prze-
wodniczący Rady Miejskiej 
Damian Żelazny. Specjalne 
podziękowanie przygotowa-
li młodzi podopieczni sekcji 
lekkoatletycznej Miejskiego 
Klubu Sportowego Czechowi-
ce-Dziedzice. Od burmistrza 
otrzymali symboliczny klucz 
do obiektu, z którego będą na 
co dzień korzystać.

Oczekiwana przez czecho-
wickie środowisko kajakarskie 
była z kolei budowa nowej ka-
jakowni nad stawem Kopal-
niok. Nowoczesne zaplecze 
z hangarem na sprzęt pływa-
jący, szatniami i łazienkami dla 
sportowców, pomieszczeniem 
administracyjnym i sanitarnym 
oraz przestronną salą do ćwi-

czeń siłowych także powstało 
w tempie iście ekspresowym. 
To dobra wiadomość, bo przy-
pomnieć należy, że w ostatnich 
latach kajakarze MKS Czecho-
wice-Dziedzice, będący spad-
kobiercami 80-letniej tradycji 
tej dyscypliny w mieście, prze-
bierali się w prowizorycznym 
kontenerze postawionym nad 
brzegiem „Kopalnioka” . Rów-
nież ten zupełnie nowy już 
obiekt zyskał wybitnego patro-
na w osobie kajakarza Ewalda 
Janusza, pierwszego olimpij-
czyka z Czechowic-Dziedzic.

Będący gospodarzem uro-
czystości burmistrz Marian 
Błachut podkreślił determina-
cję, z jaką gmina doprowadzi-
ła do szybkiego powstania tak 
potrzebnych obiektów. – Rów-
nocześnie zbudowaliśmy sta-
dion z tartanem i kajakownię, 
co kosztowało w sumie 5 mln 
zł. Cieszę się, że udało nam się 
zrealizować obie te inwestycje, 
a jednocześnie, dla obydwu 
pozyskać wsparcie finansowe 
z Ministerstwa Sportu i Tu-
rystyki. To jest nasz wspólny 
sukces – stwierdził. (R)

gMina cZecHoWice-DZieDZice

śroDki na roZwóJ
Ponad 190 mln zł kosztowała realizacja projektów, które w ciągu mijającej 

kadencji zrealizowano w Czechowicach-Dziedzicach z dofinansowaniem ze 

środków zewnętrznych. Gmina zaoszczędziła dzięki temu blisko 110 mln zł.

Wśród dofinansowanych 
projektów, których gmina 
w ciągu minionych 4 lat zreali-
zowała ponad 120, wymienić 
można takie, jak m.in. rozbu-
dowa kanalizacji sanitarnej, 
budowa dworca autobusowego 
i zakup nowych autobusów dla 
PKM, budowa stadionu lekko-
atletycznego, nowej kajakow-
ni, czy biblioteki.

Skuteczne aplikowanie 
o środki zewnętrzne rozpoczę-
ło się w Czechowicach-Dzie-
dzicach już 12 lat temu. Gmina 
wypracowała dobrze funkcjo-
nujący system pozyskiwania 
pieniędzy pozabudżetowych, 
oparty na profesjonalnym i w 
efekcie skutecznym aplikowa-
niu o dofinansowanie, dobrym 
przygotowaniu projektów i in-
westycji oraz sprawnej reali-
zacji i rozliczaniu tych zadań. 
Nie byłoby to jednak możliwe 

bez utrzymywania w dobrej 
kondycji gminnych finansów, 
pozwalających na zabezpie-
czenie tzw. wkładu własne-
go do każdej z realizowanych 
z dofinansowaniem inwesty-
cji. Efektem tego jest pozy-
skanie w latach 2006-2018 
około ćwierć miliarda zło-
tych ze źródeł zewnętrznych. 
Przeszło 40 procent tej kwoty 
Czechowice-Dziedzice zaab-
sorbowały w ciągu minionych 
czterech lat.

Długa, licząca przeszło 120 
pozycji lista zadań projekto-
wych i inwestycyjnych zreali-
zowanych w gminie w latach 
2014-2018 przedstawia się na-
prawdę imponująco. Zawiera 
tak duże inwestycje, jak na 
przykład regulacja gospodarki 
wodno-ściekowej, gdzie kwo-
ta pozyskanego dofinansowa-
nia przekracza 53 mln zł, przy 

wartości całkowitej w wysoko-
ści 106 mln zł.

Ze znacznym udziałem 
środków zewnętrznych zreali-
zowano szereg ważnych inwe-
stycji, jak np. budowa boiska 
treningowego na terenie MO-
SiR (koszt inwestycji 1,5 mln 
zł, wysokość dofinansowania 
1,15 mln zł), budowa kanału 
ulgi od ulicy Jasnej do rzeki 
Wisły (2,130 mln/1,30 mln), 
przebudowa placu Dworca 
Autobusowego (1,65 mln/1,35 
mln), modernizacja taboru 
Przedsiębiorstwa Komunika-
cji Miejskiej (11 mln/7,3 mln), 
budowa zaplecza kajakowego 
nad stawem Kopalniok (2,4 
mln/1 mln), budowa nowocze-
snego stadionu lekkoatletycz-
nego w Zabrzegu (2,7 mln/1,35 
mln), czy budowa nowej sie-
dziby Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej (9 mln/2 mln).

W tym czasie, z wyko-
rzystaniem również środków 
pozabudżetowych gminy, 
w Czechowicach-Dziedzicach 
budowano ponadto nowe ronda, 
modernizowano ulice, a termo-
modernizację i remonty przeszło 
wiele obiektów użyteczności 
publicznej, w tym wiele szkół 
i przedszkoli. Środki unijne sta-
nowią też istotne wsparcie star-
tującej właśnie budowy Centrum 
Edukacji Ekologicznej wraz 
z udostępnieniem atrakcyjnych 

terenów wzdłuż Potoku Cze-
chowickiego (18 mln/14 mln).

Procentowa wysokość po-
zyskanego dofinansowania 
w stosunku do całości kosz-
tów opisywanych inwestycji 
bywała różna. Czasami sięga-
ła nawet 90 proc., to jednak 
zależne było od warunków 
programów, w których gmi-
na, czy też jej jednostki, 
aplikowały o środki. Śred-
nia z minionych czterech lat 
osiągnęła poziom przeszło 

50 proc. Taki wynik pozwo-
lił gminie zaoszczędzić blisko 
110 mln zł.

Różne były także źródła 
pozyskiwanych przez gminę 
pieniędzy. Część z nich po-
chodziła ze środków unijnych, 
zdobywanych za pośred-
nictwem różnych instytucji 
zarządzających. Część po-
chodziła natomiast ze środków 
rządowych, realizowanych 
w ramach programów mini-
sterialnych. (RED)
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aktywność gminy czechowice-Dziedzice w pozyskiwaniu środków zewnętrznych pozwoliła m.in. przebudować plac Dworca autobusowego i Rondo im. Żołnierzy Niezłomnych. W trakcie jest budowa nowej siedziby Miejskiej 
Biblioteki Publicznej (wizualizacja powyżej).

Z dużym, 85-procentowym wsparciem środków zewnętrznych, zakupiono m.in. siedem nowoczesnych, 
ekologicznych autobusów dla czechowickiego PKM.
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Stadion lekkoatletyczny w Zabrzegu użytkowany będzie m.in. przez zawodników MKS czechowice-Dziedzice.
Nowy obiekt nad stawem Kopalniok znacząco poprawił warunki treningowe 
czechowickich kajakarzy.
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milionY na inwesTYcJe
Pod znakiem kontynuacji rozpoczętych inwestycji oraz podejmowania nowych wyzwań upłynęła 

samorządowa kadencja w gminie Istebna. Powodzenie działań na wielu płaszczyznach nie zostałoby 

osiągnięte bez skutecznego pozyskiwania środków zewnętrznych, o które zabiegał wójt Henryk Gazurek.

Wyraźnej poprawie uległa 
przede wszystkim infrastruk-
tura drogowa na terenie gminy. 
Środki transgraniczne z dofi-
nansowaniem na poziomie 3,8 
mln zł pozwoliły wybudować 
zupełnie nową drogę Czadecz-
ka – Skalite – Cierne o długo-
ści 700 metrów oraz most na 
Czadeczce. To ważne połącze-
nie Polski ze Słowacją, zara-
zem jedyne takie w powiecie 
cieszyńskim, znacznie skróci-
ło czas dojazdu do sąsiednie-
go kraju.

Przewidziana na najbliższe 
lata, a będąca już w trakcie 
rozbudowa drogi w Czadecz-
ce na odcinku 1,3 km, m.in. jej 
poszerzenie, budowa odwod-
nienia i modernizacja mostu 
na Zapasieki, pochłonie ok. 5,5 

mln zł. Gmina ma już zagwa-
rantowane środki zewnętrzne 
rzędu 3,9 mln zł na to zadanie.

Duże przedsięwzięcie sta-
nowi poszerzenie drogi na Za-
olzie na odcinku 1,1 km wraz 
z budową chodnika, ścieżki 
rowerowej oraz oświetlenia. 
Inwestycja ta ma kosztować 
przeszło 10 mln zł, Gmina sku-
tecznie aplikowała o 3 mln zł 
dotacji. Warto wspomnieć, że 
już zaplanowana została rozbu-
dowa drogi na dalszych 800 m, 
której koszt oszacowano na 9 
mln zł, a jedną trzecią tej kwo-
ty pokryć miałoby dofinanso-
wanie z budżetu państwa.

Gmina pozyskała także 
środki na remont drogi Ko-
sarzyska – Pańska Łąka na 
odcinku 2,6 km oraz drogi Ty-

niok wspólnie z powiatem o dł. 
3,4 km. W obu przypadkach 
wsparcie inwestycji ze środ-
ków zewnętrznych osiągnęło 
po niemal 500 tys. zł. Kwota 
nieznacznie ponad 400 tys. zł 
spoza budżetu Gminy umożli-
wiła wykonanie 1,3 km nowej 
nawierzchni na drodze Poleni-
ca – Jasnowice.

W ramach środków mi-
nisterialnych na usuwanie 
skutków klęsk żywiołowych 
z wcześniejszych lat, nową na-
wierzchnię asfaltową położono 
na kilkunastu drogach gmin-
nych. Wydatki na ten cel wy-
niosły łącznie 2,2 mln zł, przy 
czym realizacja nie byłaby 
możliwa, gdyby nie uzyskane 
dofinansowanie z budżetu pań-
stwa na poziomie 1,6 mln zł. 

Od dłuższego już czasu Gmina 
oczekuje na kolejne promesy, 
w tym m.in. na remont drogi 
na Zapasieki.

Kończąc wątek wielu pod-
jętych inwestycji drogowych 
nie sposób nie wspomnieć 
o budowie chodnika i remon-
cie nawierzchni asfaltowej 
na drodze wojewódzkiej 943 
w kierunku Koniakowa. Prze-
prowadzenie prac na odcinku 
1,2 km to następstwo zakoń-
czonych powodzeniem starań 
wójta Henryka Gazurka o wy-
asygnowanie 6 mln zł z budże-
tu województwa śląskiego.

Również dzięki zabiegom 
Gminy i dotacji w wysoko-
ści 1,6 mln zł, swoje oblicze, 
a jednocześnie funkcjonalność 
zmieniło centrum Istebnej. Pod 

Grapą powstał dwupoziomo-
wy, bezpłatny parking dosto-
sowany do ukształtowania 
terenu i mogący pomieścić 67 
pojazdów. Zagospodarowano 
ponadto pobliski teren poprzez 
zabudowę małej architektury 
i urządzenie terenów zielonych 
skarp wraz z systemem nawad-
niania.

W działania proekologicz-
ne wpisała się trwająca zale-
dwie kilka miesięcy budowa 
8,8 km sieci kanalizacji sani-
tarnej na Andziołówce, dzięki 
której podłączonych zostało aż 
118 budynków, w tym ośrod-
ki wczasowe, pensjonaty i go-
spodarstwa agroturystyczne. 
Dotacja, którą zagwarantowa-
no staraniami Gminy, wynio-
sła 1,1 mln zł. Podobny pułap 
środków zewnętrznych udało 

się zdobyć na wykonanie sie-
ci wodociągowej dł. 6,4 km 
na Zaolziu.

Pomocne dla zapewnienia 
równego dostępu do dobrej 
jakości wczesnej edukacji 
w gminie Istebna okazało się 
pozyskanie 1,2 mln zł na szko-
lenie kadry pedagogicznej, 
wyposażenie klas w pomoce 
naukowe, czy przeprowadzenie 
dodatkowych zajęć lekcyjnych, 
wykraczających poza program 
szkolny. Niemal 450 tys. zł 
dofinansowania pozwoliło 
na otwarcie nowego oddziału 
przedszkolnego dla 25 dzieci 
w Istebnej. Wyremontowano 
także korytarz, węzeł sanitar-
ny dostosowano pod kątem 
przedszkolaków, a dla dwóch 
nauczycieli utworzono miejsca 
pracy. (M)

gMina istebna

HENRyK GaZuREK,
wójt gminy istebna:

Podstawą rozwoju gmin jest nie-
wątpliwie szeroko pojmowana 
infrastruktura na odpowiednim 
poziomie. Na niej głównie kon-
centrowaliśmy swoje działania 
podczas mijającego czterolecia, 
aktywnie i – co ważne – także 
skutecznie starając się o wsparcie 
finansowe dla inwestycji. Przepro-
wadzone zostały one oczywiście 
z wykorzystaniem znacznych 
funduszy z budżetu własnego, 
ale bez pieniędzy pozyskanych 
z puli środków unijnych, trans-
granicznych, czy państwowych 
ich skala, a przy tym tempo prac 
byłoby ograniczone.

Skuteczność naszych inicjatyw 
wynika również z dobrze rozu-
mianej współpracy na każdym 
szczeblu samorządu i z licznymi 
instytucjami oraz podmiotami. 
W ten sposób można naprawdę 
wiele zdziałać dla dobra całej 
lokalnej społeczności. Dostrze-
gam dobry wpływ działalności 
Gminy i  właściw y kierunek 
inwestycyjny, który wpływa 
pozytywnie na rozwój oferty 
turystycznej, firm tu funkcjo-
nujących, a w efekcie końco-
wym także na standard życia 
mieszkańców.
Przed nami kolejne znaczące wy-
zwania. Wspomnę choćby o real-
nym zagospodarowaniu Trójstyku 
w porozumieniu z partnerami z 
czech i Słowacji, na którą to in-
westycję została już opracowana 
koncepcja. Także o koniecznej 
przebudowie układu komunika-
cyjnego wokół Gminnego Ośrodka 
Kultury i Placu Kościelnego, czy 
rozbudowie i modernizacji oczysz-
czalni ścieków Pustki, Gliniane, 
czadeczka. Zadania te są przez 
naszych mieszkańców wyczekiwa-
ne, i w tym przypadku dokładamy 
starań, aby zabezpieczyć na nie 
finansowanie.

Pozyskane środki zewnętrzne umożliwiły realizację kilku szczególnie ważnych inwestycji drogowych na terenie gminy, m.in. budowę zupełnie nowej 
drogi na Słowację.

Pod Grapą w istebnej powstał dwupoziomowy, bezpłatny parking, mogący 
pomieścić 67 pojazdów.

Klasy lekcyjne w szkołach gminy istebna, w następstwie pozyskania 
dofinansowania, zostały doposażone.

Ze wsParciem Dla sTrażaków
Sprzęt do ratowania życia trafił 
do jednostek strażackich w gminie 
Istebna. W planach jest natomiast 
zakup dwóch pojazdów do podzia-
łu bojowego.

Cztery defibrylatory wysokiej kla-
sy, zestaw ratownictwa medycznego 
z deską ortopedyczną, a także kom-
paktowy i lekki sprzęt do oparzeń za-
kupione zostały ostatnio na potrzeby 
Ochotniczych Straży Pożarnych. To 
następstwo zabiegów władz gminy 
o dofinansowanie z Ministerstwa 
Sprawiedliwości, którego kwota prze-
kroczyła ostatecznie 35 tys. zł.

Inne z działań samorządu z my-
ślą o strażakach dotyczy realizo-

wanego obecnie projektu, którego 
wymiernym efektem końcowym bę-
dzie zakup dwóch pojazdów. Duży 
wóz ratowniczo-gaśniczy trafi nie-
bawem do podziału bojowego jed-
nostki OSP Istebna Centrum, z kolei 
mały samochód przekazany zosta-
nie dla OSP Koniaków Centrum. 
Przewidziano ponadto zaopatrze-
nie strażaków w nowoczesny sys-
tem łączności oraz zwiększenie ich 
umiejętności poprzez szkolenia. 
Projekt oszacowano na 1,8 mln zł, 
z czego 1,4 mln zł stanowić ma do-
finansowanie ze środków pozabu-
dżetowych gminy.

Wójt Henryk Gazurek wyjaśnia, 
że strażacy w lokalnej społeczno-

ści gminy zajmują ważne miej-
sce, stąd troska o zapewnienie im 
jak najlepszych warunków służby. 
Przypomina, że działalność dru-
hów w gminie Istebna cechuje duża 
aktywność. W tym roku strażacy 
z OSP Koniaków Centrum po raz 
10. zorganizowali cieszący się du-
żym powodzeniem piknik, którego 
jednym z najważniejszych wyda-
rzeń były międzynarodowe zawody 
Istebna, z udziałem m.in. jednostek 
Istebna Centrum, Istebna Zaolzie, 
Jaworzynka Centrum, Koniaków 
Kosarzyska i Koniaków Centrum. 
– Strażacy dbają o odpowiedni po-
ziom wyszkolenia, bo specyfika na-
szego górskiego terenu tego wymaga. 

Ich działania zasługują na szczegól-
ne uznanie, dlatego każdego roku 
w różny sposób wspieramy nasze 
jednostki. Mamy świadomość, że 

bezpośrednio przekłada się to prze-
cież na bezpieczeństwo naszych 
mieszkańców – mówi wójt Gazu-
rek. (MaN)

Fo
to

: M
at

er
ia

ły
 U

G 
ist

eB
na

Strażacy z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych uczestniczą w licznych zawodach  
i ćwiczeniach, dzięki którym pozostają w stałej gotowości bojowej.
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grunTY  
na roZwóJ

Gmina zakupiła ostatnio działkę 
w centrum Jasienicy w rejonie Urzę-
du Gminy i strażnicy. Umożliwi ona 
rozwój obiektów użyteczności pu-
blicznej.

Działka kupiona za 88 tys. zł jest 
usytuowana przy ul. Strumieńskiej 
pomiędzy Zakładem Komunalnym 
a szkołą, przeznaczona będzie na 
plac samorządowy.

Jak wyjaśnia wójt Janusz Pierzy-
na, w ostatnich czterech latach gmina 
zakupiła łącznie kilkanaście działek 
w strategicznych miejscach różnych 
sołectw. – Na powiększonej prze-
strzeni będziemy mogli jako gmina 
się rozwijać, tworzyć nowe i posze-
rzać dotychczasowe miejsca użytecz-
ności publicznej – mówi wójt.

Do takich inwestycji należą np. 
place zabaw, parkingi, budynki uży-
teczności publicznej, a także drogi, 
które w przyszłości pozwolą rozwią-
zać problemy komunikacyjne, np. na 
skrzyżowaniu z drogą ekspresową S 
52 obok Urzędu Gminy w Jasienicy. 
Wójt zapowiada, że w najbliższych 
tygodniach zostaną zakupione kolej-
ne działki, m.in. w pobliżu strażnicy 
OSP Roztropice z przeznaczeniem 
na plac zabaw. 

Łącznie w latach 2014-2018 na 
rzecz gminy Jasienica zakupiono 4,49 
ha gruntów o łącznej wartości 2 396 
847,06 zł. (uGJ)

gMina Jasienica

ZaPlecZe Już goTowe
W niespełna rok został wybudowany budynek zaplecza sportowo-gospodarczego w Rudzicy. Obiekt 

będzie służył jako szatnia i zaplecze dla piłkarzy, korzystających z kompleksu boisk sportowych  

w sąsiedztwie. W piątek 5 października nastąpił odbiór techniczny budynku.

Dwukondygnacyjny budy-
nek zaplecza sportowo-gospo-
darczego powstał obok boiska 
sportowego przy szkole w Ru-
dzicy. Na górnej kondygnacji 
znajduje się salka ćwiczeń, 
dostosowana do poruszania 
się po niej przez osoby niepeł-
nosprawne. Będzie z niej ko-
rzystał m.in. niepełnosprawny 
sportowiec Damian Iskrzycki, 
mieszkaniec Rudzicy, który 
osiąga sukcesy międzynaro-
dowe. Do salki prowadzi do-
godny podjazd z parkingu od 
strony szkoły.

Z kolei w dolnej części 
budynku mieści się zaple-
cze sportowe z szatniami, 
natryskami i magazynami na 
sprzęt sportowy, łącznie o po-
wierzchni 166 mkw. Ten frag-
ment został zbudowany przede 
wszystkim z myślą o młodych 
piłkarzach, a wkrótce także in-
nych sportowcach, którzy tre-
nują na znajdującym się obok 
boisku. W tym miejscu można 
prowadzić zajęcia praktycznie 
przez cały rok, także zimą, ale 

w tym jednak wypadku po-
trzebne było podręczne zaple-
cze dla młodych zawodników, 
gdzie mogliby się umyć, osu-
szyć i przebrać.

Inwestycja kosztowała 
ponad 1,5 mln zł, przy czym 
787,4 tys. zł wójt pozyskał 
w formie dotacji z Minister-
stwa Sportu i Turystyki jako 
dofinansowanie z Funduszu 
Rozwoju Kultury Fizycznej. 

W ostatnim czasie został rów-
nież położony dywanik asfal-
towy na otaczającym szkołę 
i obiekt parkingu za 137 tys. zł.

To jedna z kilkudziesięciu 
dużych inwestycji, przepro-
wadzonych w ostatnich latach 
w gminie Jasienica. Łącznie na 
ten cel zostało wydanych bli-
sko 42 mln zł. Do innych tego 
typu projektów należy zali-
czyć budowę strażnicy OSP 

w Grodźcu, rozbudowę straż-
nicy OSP w Mazańcowicach, 
nowy ośrodek zdrowia w tej 
miejscowości, rozpoczęcie bu-
dowy skrzydła szkoły w Mię-
dzyrzeczu Górnym, budowę 
dwóch mostów, w Jasienicy 
i Międzyrzeczu Górnym, bu-
dowę trzech dużych parkingów 
przykościelnych, a także budo-
wę i rozbudowę 24 placów za-
baw. (uGJ) Zd
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Nowoczesny obiekt zaplecza sportowego w Rudzicy już wkrótce przyjmie pierwszych sportowców.

JaNuSZ PiERZyNa,
wójt gminy Jasienica:

Postawienie przestronnego za-
plecza sportowego w Rudzicy to 
kolejna inwestycja służąca popra-
wie jakości życia naszych miesz-
kańców. Nasza gmina od wielu lat 
wszechstronnie i stabilnie się roz-
wija we wszystkich dziedzinach 

życia społecznego. Z rzeczy, które 
nas czekają w najbliższych latach, 
to m.in. zadbanie o rozbudowę 
szkół, bo przybywa mieszkańców, 
a reforma oświaty, powiększająca 
szkoły podstawowe, wymusiła na 
nas zmiany. Musimy też zadbać, 
aby drogi gminne były w jeszcze 
lepszym stanie, przybyło chodni-
ków i oświetlenia ulicznego.
ale możemy jednak już dzisiaj 
stwierdzić, że osiągnęliśmy ten 
etap, w którym po latach two-
rzenia i odtwarzania najbar-
dziej niezbędnej infrastruktury 
możemy pozwolić sobie już na jej 
polepszanie. Pozostało nam suk-
cesywnie uzupełniać przestrzeń 
publiczną o kolejne niezbędne 
miejsca, służące w różny sposób 
wszystkim mieszkańcom, ale 
przede wszystkim dbając o po-
prawę jakości.

PresTiżowe wYróżnienie
Wójt Gminy Jasienica 
Janusz Pierzyna został 
wyróżniony prestiżową 
nagrodą im. prof. Jerzego 
Regulskiego, przyznawaną 
zasłużonym samorządow-
com i osobom pozytywnie 
oddziałującym na rozwój 
Polski lokalnej.

Wójt Janusz Pierzyna 
wyróżnienie otrzymał w ka-
tegorii „Realizacja dzieła”. 
Kapituła Nagrody im. Jerze-
go Regulskiego przyznała je 
za realizację i uruchomienie 
projektu „Pierwszej w Pol-
sce Niskoemisyjnej Strefy 
Ekonomicznej”. Wręczenie 
nagrody odbyło się w po-
niedziałek 8 października 
w Warszawie.

Nagroda imienia Jerzego 
Regulskiego została ustano-
wiona w 2016 r. przez Fun-
dację Rozwoju Demokracji 
Lokalnej oraz Towarzy-
stwo Urbanistów Polskich. 
Jest przyznawana za wybit-
ne osiągnięcia w kreowaniu 
ładu przestrzennego i roz-
woju samorządności teryto-
rialnej. Można ją otrzymać 
w czterech kategoriach – 
idei, realizacji dzieła, wie-

dzy i upowszechniania oraz 
aktywności obywatelskiej. 
Jak wyjaśniają organizato-
rzy, w swoich działaniach 
na rzecz demokracji i samo-
rządności Fundacja kieruje 
się zasadami niepartyjno-
ści, niezależności, nieko-
mercyjności, pomocniczości 
i przejrzystości. 

Patronem nagrody jest 
nieżyjący już prof. Jerzy 
Regulski. Na przełomie lat 
80. i 90. XX wieku był ini-

cjatorem i liderem odbudo-
wy w Polsce samorządów 
lokalnych. Przygotowywał 
reformę samorządową, a od 
1990 r. jako pełnomocnik 
rządu wprowadzał ją w ży-
cie. Był też jednym z założy-
cieli i wieloletnim prezesem 
Fundacji Rozwoju Demokra-
cji Lokalnej, zasłużonej dla 
polskiej samorządności.

Wyróżnienie przyzna-
ła Kapituła obradująca pod 
przewodnictwem Jerzego 

Stępnia, przewodniczącego 
Rady Fundatorów, Fundacji 
Rozwoju Demokracji Lokal-
nej oraz prof. Piotra Loren-
sa, prezesa Towarzystwa 
Urbanistów Polskich. Radę 
Fundatorów tworzą funda-
torzy, założyciele Fundacji 
oraz członkowie Rady Fun-
datorów powołani uchwa-
łą założycieli Fundacji: 
Jerzy Stępień, przewodni-
czący Rady, Andrzej Ce-
liński, Adam Kowalewski, 

Jan Król, Joanna Regulska 
oraz Joanna Staręga-Piasek. 
Z kolei w skład Rady Pro-
gramowej wchodzą Janusz 
Sepioł, przewodniczący, 
Rudolf Borusiewicz, Jerzy 
Cieślik, Olgierd Dziekoński, 
Zygmunt Frankiewicz, Anna 
Giza-Poleszczuk, Grzegorz 
Gorzelak, Elżbieta Hibner, 
Hubert Izdebski, Tadeusz 
Markowski, Stanisław Ma-
zur, Andrzej Porawski i Pa-
weł Swianiewicz. (RED)

Wyróżnienie w konkursie wójt Janusz Pierzyna otrzymał za uruchomienie projektu pierwszej w Polsce Niskoemisyjnej Strefy Ekonomicznej.
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gMina JaWorZe

cZwarTa kaDencJa młoDYcH
W piątek 28 września odbyły się obrady Młodzieżowej Rady Gminy Jaworze, która tym samym rozpoczęła w nowym składzie kolejną kadencję.

Sesję poprowadziła Zuzan-
na Petlic, najstarsza wiekiem 
spośród wybranych przedsta-
wicieli jaworzańskich szkół 
podstawowych do Młodzieżo-
wej Rady Gminy, pełniąca zara-
zem w niej funkcję sekretarza. 
W Radzie czwartej kadencji, 
która trwać będzie do 2021 r., 
znaleźli się również Sara Pier-
ściecka jako przewodnicząca, 
jej zastępca Konrad Niesyt, 
a także Krzysztof Brychcy, Ju-
lia Garbas, Konrad Kohut, Ju-
lia Krzempek, Patrycja Kulpa, 
Dominik Lelito, Kamil Nowak, 
Karolina Piontek, Jagoda Pytlo-
wany, Magdalena Siedlarczyk, 
Zofia Solarz i Wiktoria Zabil-
ska. Wszyscy nowi radni, przed 
złożeniem ślubowania z rąk 
wójta Radosława Ostałkiewi-
cza i przewodniczącego Rady 
Gminy Mieczysława Brzezic-
kiego, odebrali zaświadczenia 

o wyborze do młodzieżowe-
go gremium.

Część sesji poświęcono na 
podsumowanie działalności 
Rady poprzedniej kadencji. 
Wspomniano o zaangażowaniu 

radnych juniorów w organiza-
cję m.in. Festiwalu Młodzieży, 
Wielkiej Orkiestry Świątecz-
nej Pomocy, Gry Wiejskiej, 
projektu „ŁAŁ w Jaworzu”, 
turnieju piłkarskiego o Puchar 

Młodzieżowej Rady Gminy, 
czy gminnych imprez i uro-
czystości patriotycznych. Głos 
zabrał jej wiceprzewodniczący 
Kamil Binda, a symbolicznym 
bukietem kwiatów podzięko-

wano opiekującej się od 2011 
r. członkami Rady Krystynie 
Szczypce, kończącej swoją 
pracę samorządową.

Wójt Jaworza przedsta-
wił szczegółową prezenta-

cję na temat roli i miejsca 
Młodzieżowej Rady Gminy 
w strukturze jaworzańskiego 
samorządu. – Młodzi jawo-
rzanie zaangażowani w ży-
cie społeczne są doskonałymi 
łącznikami pomiędzy poko-
leniem, które w przyszłości 
będzie decydować o obliczu 
gminy, a jej obecnymi wło-
darzami – wyjaśnia Radosław 
Ostałkiewicz. – Już podczas 
wcześniejszych kadencji 
chętnie konsultowali sprawy 
ważne dla całej lokalnej spo-
łeczności, dając wartościowy 
głos doradczy. Przedstawiali 
własne rozwiązania i pomy-
sły, a jednocześnie zapozna-
wali się z funkcjonowaniem 
samorządu. Nowym radnym 
juniorom należy życzyć 
więc wytrwałości w podję-
tych obowiązkach – dodaje 
wójt. (RED)

Drogowe moDerniZacJe

Wygospodarowanie znacznych 
środków z budżetu gminy po-
zwoli na przeprowadzenie jesz-
cze w tym roku remontów kilku 
dróg w Jaworzu.

Wykorzystując sprzyjające wa-
runki pogodowe kontynuowa-
ne są prace na drogach na terenie 
gminy. Roboty obejmują przede 
wszystkim wymiany na nowe na-
wierzchni z mieszanek mineralno-
-bitumicznych, wykorytowania na 
całej szerokości jezdni i chodników 
oraz regulacji studzienek dla urzą-
dzeń podziemnych.

Modernizacje zaplanowane na 
okres jesieni, szeroki zakres prac 
stał się możliwy do realizacji dzię-
ki przeznaczeniu dodatkowych 500 
tys. zł z gminnego budżetu. Ro-
botami objęto ulice Pod Młyńską 
Kępą, Kolonię Górną, Kwiatową, 
Podgórską, Pagórkową, Zdrojo-
wą i Średnią. Natomiast z myślą 
o bezpieczeństwie w ruchu pieszym 
wzdłuż ul. Południowej powstanie 
chodnik z kostki brukowej, także 
tu poprawi się równocześnie stan 
samej drogi.

Warto odnotować, że we wcze-
śniejszych miesiącach inwestycje 

drogowe, przewidujące głównie 
remont nawierzchni, prowadzono 
m.in. na ul. Bratków, Cyprysowej, 
Azaliowej, Skowronków i Pel-
chrim, wybrukowano także ścieżkę 
w kierunku tężni. Łącznie na prace 
modernizacyjne gmina przeznaczy-
ła w tym roku ok. 1,2 mln zł. (M)

Hala TęTni 
żYciem

Nowa hala sportowa wykorzystywa-
na jest codziennie przez wiele godzin 
przez jaworzan w każdym wieku. Jak 
mówi wójt Radosław Ostałkiewicz, to 
najlepszy dowód, jak bardzo inwestycja 
była potrzebna.

Po intensywnym okresie wakacyj-
nym, wypełnionym wieloma sportowy-
mi aktywnościami, również w trakcie 
trwającego już roku szkolnego z nowo-
czesnego obiektu korzystają dzieci i mło-
dzież. W tygodniu zajęcia wychowania 
fizycznego dla uczniów jaworzańskich 
szkół rozpoczynają się już od godziny 
7.30 i włącznie z pozalekcyjnymi SKS-
-ami trwają do późnego popołudnia. – 
Hala powstała z myślą przede wszystkim 
o młodym pokoleniu naszych mieszkań-
ców. Bardzo szybko przekonaliśmy się, 
jak wielką radość sprawiła uczniom moż-
liwość korzystania z niej – mówi wójt 
Jaworza Radosław Ostałkiewicz.

Również od godz. 16 obiekt tętni 
życiem, a hala zgodnie ze swoim prze-
znaczeniem służy głównie mieszkań-
com Jaworza. Trenują tu m.in. młodzi 
podopieczni GKS Czarni oraz UKS Go-
ruszka, odbywają się zajęcia parafialne, 

a także innych stowarzyszeń, czy orga-
nizacji, które działają na terenie gminy.

Nie mniej intensywnie przedsta-
wia się obłożenie obiektu w weeken-
dy. Jeszcze w tym miesiącu na trening 
zawitają tu zawodnicy Kuloodpornych 
Bielsko-Biała, a więc jednej z najlep-
szych w Polsce drużyn, złożonej z osób 
po amputacjach i z wrodzonymi wada-
mi kończyn. W listopadzie, przy okazji 
obchodów Dnia Niepodległości, w hali 
przewidziano siatkarskie rozgrywki. 
Będzie to także miejsce turnieju piłkar-
skiego ministrantów „Bosko Cup” oraz 
grudniowych zmagań mikołajkowych. 
Już w nowym roku obiekt posłuży jako 
baza zimowej edycji „Biegu po Zdrój”.

Przypomnijmy, że pełnowymiaro-
wa hala, która została wkomponowana 
w architekturę sąsiednich budynków 
przy Szkole Podstawowej nr 2, powsta-
ła w półtora roku. Była to największa 
inwestycja podczas mijającej kadencji, 
która wraz z kompleksowym wyposa-
żeniem kosztowała ok. 5 mln zł. 

– To prawdziwie wymarzona hala, 
której w Jaworzu wyczekiwaliśmy. Jest 
przestronna, jasna, nowoczesna, a przede 
wszystkim funkcjonalna, bo dostosowa-
na do ciągle rosnących potrzeb w za-
kresie uprawiania sportu i aktywności 
fizycznej w naszej społeczności – dodaje 
wójt Ostałkiewicz. (M)
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Młodzieżowa Rada Gminy Jaworze w 15-osobowym składzie rozpoczęła nową kadencję. W pierwszej sesji uczestniczyli również przedstawiciele jawo-
rzańskiego samorządu z wójtem Radosławem Ostałkiewiczem na czele.

Od chwili otwarcia hala sportowa tętni życiem.
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Wśród naprawianych dróg znalazły się ulice cyprysowa i Południowa.

RaDOSŁaW  
OSTaŁKiEWicZ,
wójt gminy Jaworze:

Stan dróg na terenie naszej gminy 
systematycznie ulega poprawie, co 
nie byłoby możliwe bez przeznacza-
nia środków z budżetu gminy na 
odpowiednio wysokim poziomie. 
Realizując modernizacje kolejnych 
ulic bierzemy przede wszystkim pod 
uwagę stopień ich zniszczenia, także 
w oparciu o wnioski samych miesz-
kańców. Zadania te istotnie zwięk-
szają bezpieczeństwo, co dotyczy 
zarówno ruchu samochodowego, 
jak i pieszego.
Jest to dla nas oczywiście kwestia 
priorytetowa, gdy podejmujemy 
temat inwestycji w drogową infra-
strukturę. Z punktu widzenia jawo-
rzan istotne jest również to, że do 
swoich posesji mogą dojeżdżać w 
sposób bardziej komfortowy.
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PrZYJaZna i aTrakcYJna
O blisko tysiąc osób zwiększyła się liczba mieszkańców gminy Kozy na przestrzeni dwóch ostatnich 

samorządowych kadencji. – W rozwijającej się w zrównoważony sposób, a przy tym przyjaznej  

i atrakcyjnej gminie, żyje się dobrze – wyjaśnia wójt Krzysztof Fiałkowski.

Kozy od lat znane są między 
innymi z tego, iż są największą 
pod względem liczby ludności 
wsią w Polsce. Na koniec 2010 
roku wskaźnik ten wyniósł do-
kładnie 12 095 mieszkańców, 
w kolejnych latach systema-
tycznie wzrastał. I tak na koniec 
2011 r. gminę zamieszkiwało 
już 12 160 osób, w 2012 r. – 
12 232, w 2013 r. – 12 393, 
w 2014 r. – 12 535, w 2015 r. 
– 12 744, w 2016 r. – 12 830 
i wreszcie w ub.roku odnotowa-
no liczbę 12 902 mieszkańców.

Obserwując taki trend z du-
żym prawdopodobieństwem za-
kładać można jego kontynuację, 
na co wpływ ma nie tylko natu-
ralny przyrost. Gmina bowiem 
rozwija się dzięki wielu pro-
jektom i inwestycjom realizo-
wanym każdego roku. Ostatnie 
czterolecie przyniosło przede 
wszystkim przeprowadzenie 
licznych zadań drogowych, 
łącznie przebudowano ponad 3 
km dróg gminnych i zmoderni-
zowano ok. 2,5 km nawierzch-
ni asfaltowych. Kompleksowe 
prace objęły m.in. ul. Szkolną 
wraz z placem targowym, ul. 
Beskidzką, Przecznią, Jodło-
wą, Strumyków i Akacjową 
oraz ul. Kęcką i Witosa, będą-
ce drogami powiatowymi, lecz 

przebiegające przez Kozy. Mo-
dernizacje wykonywano ponad-
to na odcinkach drogi krajowej 
w Kozach Gajach oraz DK-52 
w centrum miejscowości.

Gmina kontynuowała rów-
nież rozbudowę sieci kanali-
zacji sanitarnej w kolejnym 
etapie, obejmującym odcinek 
długości 1,3 km. W tym roku 
wójt Krzysztof Fiałkowski pod-
pisał natomiast w Narodowym 
Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej umowę 
na dofinansowanie budowy ok. 
33 km sieci kanalizacyjnej wraz 
z przepompowniami ścieków 
na kwotę blisko 25 mln zł.

Pracami remontowymi oraz 
termomodernizacją objęto sze-
reg budynków komunalnych. 
Systematycznie inwestowano 

również środki z budżetu gmi-
ny w poprawę warunków we 
wszystkich koziańskich pla-
cówkach oświatowych, m.in. 
zrealizowano termomoderni-
zację obiektu SP nr 1, adapta-
cję pomieszczeń na kuchnię 
i sale lekcyjne w SP nr 2, czy 
wybrukowano plac i parking 
wraz z montażem monitorin-
gu i oświetlenia przy Liceum. 
W drugiej połowie 2018 r. od-
dano do użytku nowoczesne 
przedszkole integracyjne przy 
ul. Akacjowej, wybudowane 
nakładem 9,5 mln zł i zapew-
niające miejsca dla 225 dzieci.

Swoje oblicze zmieniło 
także Centrum Sportowo-Wi-
dowiskowe, które zapewnia 
mieszkańcom bogatą ofertę pod 
kątem prowadzenia aktywnego 

trybu życia. Temu służą rów-
nież place zabaw, boiska do 
piłki nożnej, czy wyznaczone 
w kierunku Hrobaczej Łąki 
malownicze i chętnie użytko-
wane ścieżki do uprawiania 
nordic walkingu.

Z pieczołowicie realizowa-
nych działań samorządowych 
nie sposób nie wspomnieć 
o bezpieczeństwie, które istot-
nie poprawiło się wraz z otwar-
ciem w ub.roku Posterunku 
Policji, a w jego następstwie 
zakupem przy wykorzystaniu 
środków własnych gminy no-
wego samochodu policyjnego 
oraz przeznaczeniem pieniędzy 
na ponadnormatywne patrole na 
terenie Kóz.

W Kozach regularnie po-
dejmowane są też inicjatywy 

proekologiczne, m.in. program 
usuwania azbestu, wymiany 
starych kotłów, czy zaopatrze-

nia mieszkańców w kompo-
stowniki, z których duże grono 
mieszkańców korzysta. (MN)

uniwersYTeT  
Po inauguracJi

Uroczyste spotkanie we 
wtorek 25 września rozpoczęło 
kolejne miesiące funkcjonowa-
nia Koziańskiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku.

Inicjatywa przeznaczona dla 
środowiska seniorów z gminy 
Kozy została podjęta pilotażo-
wo w pierwszej połowie roku 
i przyjęta z bardzo dużym zain-
teresowaniem. Słuchacze Uni-
wersytetu skorzystali z nauki 
języka angielskiego dla po-
czątkujących, zajęć kompute-
rowych, wykładów z historii 
i kultury oraz gimnastyki ko-
rekcyjnej na basenie. Ponadto 
wzięli udział w wykładach ple-
narnych, poruszających zróżni-
cowaną problematykę, w tym 
m.in. kwestie zdrowia. Dużą 
popularnością cieszyły się wy-
cieczki, zarówno autokarowe, 
jak i górskie, w których łącznie 
uczestniczyło blisko 150 osób.

Tuż po zakończeniu pilota-
żowej edycji zapadła decyzja 
o kontynuowaniu przedsię-

wzięcia, które w znacznym 
stopniu finansowane jest przez 
Urząd Gminy w Kozach. Inau-
guracja Koziańskiego Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku miała 
miejsce 25 września w Domu 
Kultury, połączono ją z pierw-
szym wykładem nowego cyklu 
„Między manipulacją a pozna-
niem”, autorstwa Radosława 
Pszczółki. Kilka dni później 
seniorzy udali się na górską 
wycieczkę do Czech, następnie 
wysłuchali wykładu „Prywatne 
życie wilków” Michała Figury.

Program Uniwersytetu 
został już zaplanowany do 
stycznia 2019 r. włącznie. 
Seniorzy uczestniczyć będą 
m.in. w wykładach tematycz-
nych, spotkaniach z historią 
i kulturą, zajęciach z podstaw 
obsługi komputera i Interne-
tu, gimnastyce korekcyjnej na 
basenie, warsztatach tanecz-
nych, seansach filmowych 
i sztukach teatralnych oraz 
wycieczkach. (Ra)

PucHar wóJTa 
Jesienią
Pięć drużyn rywalizowa-
ło w piątek 21 września na 
boisku Centrum Sportowo-
-Widowiskowego w jesiennej 
odsłonie piłkarskich zawo-
dów „4 Pory Roku” o Pu-
char Wójta Gminy Kozy 
Krzysztofa Fiałkowskiego.

Kolejna już edycja roz-
grywek przeznaczona jest dla 
drużyn złożonych z piłkarzy 
z rocznika 2008 i młodszych. 
Prócz drużyn z Kóz – UKS 
i LKS Orzeł – na boisku 
Centrum rywalizowali mło-
dzicy Zapory Porąbka, Pa-
sjonata Dankowice i Pioniera 
Pisarzowice. – Dla młodych 
adeptów piłki nożnej to 
świetna okazja, aby poprzez 
rozgrywanie meczów z ró-
wieśnikami z innych klubów 
podnosić swoje umiejętności. 
Dlatego ideę turnieju konty-
nuujemy i ciągle spotykamy 
się z pozytywnym odzewem 

– mówi wójt Krzysztof Fiał-
kowski.

Po oficjalnym otwarciu 
turnieju, jakiego dokonali 
wójt gminy Krzysztof Fiał-

kowski, wiceprzewodni-
czący Rady Gminy Bogdan 
Sitarz oraz dyrektor CSW 
w Kozach Konrad Hamer-
lak, w piątkowe popołudnie 
rozegranych zostało łącznie 
10 meczów. Po nich tabe-
li zawodów „4 Pory Roku” 
przewodzą z dorobkiem 8 
punktów drużyny z Porąbki 
i Dankowic. W najciekaw-

szych z koziańskiego punk-
tu widzenia derbach padł 
zgodny remis 1:1. Osta-
teczna klasyfikacja, a tym 
samym zdobywca Pucharu 
Wójta Gminy Kozy, znane 
będą dopiero po kolejnych 
odsłonach zmagań z decy-
dującymi spotkaniami, jakie 
wspomniane drużyny zaliczą 
latem przyszłego roku. (M)

Młodzi piłkarze rozegrali mecze w ramach jesiennej odsłony turnieju „4 Pory Roku” o Puchar Wójta Gminy Kozy 
Krzysztofa Fiałkowskiego.

ulica Przecznia od drogi krajowej w kierunku przejazdu kolejowego w tym 
roku została kompleksowo przebudowana.

Z każdym rokiem systematycznie powiększa się społeczność gminy Kozy.
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KRZySZTOF FiaŁKOWSKi,
wójt gminy Kozy:

Za nami kolejne lata wytężonej 
pracy, spotkań z mieszkańcami, 
rozmów z radnymi, a wreszcie 
realizacji wielu tak niezbędnych 
i wyczekiwanych inwestycji. Kie-
rując samorządem starałem się 
ustalać priorytety działań, biorąc 
oczywiście pod uwagę potrzeby 
gminy, wnioski mieszkańców, 
czy sugestie radnych. Dzięki 
takiej strategii, zmierzającej 
do porozumienia ze wszystkimi 
zainteresowanymi stronami, 

sztandarowe projekty zostały 
z powodzeniem zrealizowane, 
wydatnie poprawiając komfort 
i jakość życia kozian. Praca, któ-
rą razem wykonaliśmy, cieszy, 
a pozytywne zmiany doceniają 
mieszkańcy w swoim codzien-
nym życiu.
Nasza gmina rozwija się w sposób 
zrównoważony, a wzrastająca 
liczba jej mieszkańców stawia 
kolejne wyzwania w dążeniach do 
utrzymania statusu Kóz jako miej-
sca atrakcyjnego i przyjaznego. 
co roku poprawia się infrastruk-
tura na terenie gminy, stan dróg 
i chodników, bogatsza jest oferta 
kulturalna i sportowa, aktywnie 
i dobrze działają kluby, stowa-
rzyszenia, czy organizacje. Dla 
rodzin osiedlających się tu istot-
ne znaczenie ma wysoki poziom 
edukacji w tutejszych placówkach 
oświatowych. Wiemy, że również 
dlatego sprowadzają się do Kóz 
nie tylko osoby z Bielska-Białej, 
ale i z części Małopolski, która na-
leżała do dawnego województwa 
bielskiego, czy nawet ze Śląska.
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Drogą roZwoJu
Przy znacznym wsparciu i zaangażowaniu miasta w poprawę infrastruktury narciarskiej oraz z licznymi 

inwestycjami na wielu płaszczyznach upłynęła w Szczyrku kończąca się kadencja.

narciarski Boom

Szczyrk ma za sobą udany 
sezon zimowy, któremu przy-
służyła się ścisła współpraca 
władz miasta z poszczegól-
nymi ośrodkami narciarski-
mi. Po latach wyczekiwania 
przeprowadzono szereg inwe-
stycji, które bardzo poprawi-
ły infrastrukturę i zmieniły 
postrzeganie Szczyrku. Tu-
rystom przybywającym tu 
w celu skorzystania z narciar-
skich atrakcji zaproponowano 
konkretne rozwiązania. Przy 
wsparciu burmistrza Anto-
niego Byrdego i inicjatywie 
Szczyrk Mountain Resort, 
Centralnego Ośrodka Spor-
tu oraz Beskid Sport Arena 
uruchomiono wspólny dla 
ośrodków karnet, będący dla 
narciarzy sporym udogodnie-
niem.

W trakcie sezonu narciar-
skiego na terenie Szczyrku 
funkcjonowały z powodze-
niem skibusy. Darmowa ko-
munikacja, z której korzystać 
mogli również mieszkańcy, 
okazała się potrzebna i, co 
ważne, częściowo wpłynęła 
na bardziej wygodną i spraw-
ną komunikację w mieście 
podczas dużego natężenia ru-
chu.

Dzieciom z najmłodszych 
klas szkół podstawowych oraz 
podopiecznym klubów i stowa-
rzyszeń sportowych ze Szczyr-
ku zapewniono specjalne karty 
na stoki z uwzględnionymi 
atrakcyjnymi zniżkami. W ten 
sposób zachęcono młode oso-
by do aktywności fizycznej 
w wolnym czasie pozalekcyj-
nym.

cZas inwesTYcJi

W grudniu 2016 roku za-
kończyła się realizacja projek-
tu, który pozwolił zaadaptować 
pomieszczenia dawnego kina 
na działalność Miejskiego 
Ośrodka Kultury, Promocji 
i Informacji oraz biblioteki 
w Szczyrku. W ślad za tą in-
westycją utworzono Szczyr-
kowskie Centrum Kultury jako 
miejsce skupiające bogatą ofer-
tę kulturalną miasta.

Z kolei w budynku przy uli-
cy Myśliwskiej, który ośrodek 
kultury opuścił, powstała Prze-
strzeń Twórcza „BeskidartS”. 
Gmina zdecydowała o wy-
dzierżawieniu części obiektu 
artystom, następnie przezna-
czyła ponad 100 tys. zł na ka-
pitalny remont. Z początkiem 
roku dla dzieci i młodzieży ze 
Szczyrku, ale i zainteresowa-
nych gości, ruszyły tu rozmaite 
zajęcia ceramiczne, tworzenia 
rzeźby wielkogabarytowej, 

malarstwa, czy technik deco-
upage.

Blisko 2 mln zł Gmina po-
zyskała ze środków unijnych 
na kompleksową termomoder-
nizację Szkoły Podstawowej nr 
1. W ramach zadania przewi-
dziano wymianę stolarki okien-
no-drzwiowej i pokrycia dachu 
na dwuspadowy, wykonanie 
łącznika między budynkiem 
szkoły a salą gimnastyczną 
wraz z nadbudową sali oraz 
wymianę instalacji elektrycz-
nej i centralnego ogrzewania. 
Placówka została ocieplona, 
zyskała także nową elewację 
oraz instalację fotowoltaiczną. 
Równolegle niezbędne prace 
remontowe, zwłaszcza obej-
mujące sufity, przeprowadzo-
no w SP nr 2.

Pieniądze pozyskane przez 
burmistrza miasta z Lokalnej 
Grupy Działania „Ziemia Cie-
szyńska” umożliwiły z kolei 
stworzenie w centrum Szczyr-
ku przy ul. Deptak nad Żyli-
cą ogrodzonego placu zabaw. 
Wyposażono go w wielofunk-
cyjny zestaw do zabawy, zło-
żony ze zjeżdżalni, ruchomego 
mostku i dysków oraz podestu. 
Obok postawiono m.in. pia-
skownicę, bujak na sprężynie, 
huśtawkę i funkcjonalny ze-

staw wspinaczkowy, zawiera-
jący ścianki z uchwytami. Dla 
osób starszych zamontowano 
natomiast liczne urządzenia 
stymulujące mięśnie nóg, rąk 
i brzucha. Stanęły tu również 
stoły do ping-ponga oraz ław-
ki, a całość terenu oświetlono.

Łącznie już w pięciu miej-
scach na terenie Szczyrku 
dostępne są otwarte strefy ak-
tywności, a prócz placu św. 
Jakuba także w Czyrnej i w 
pobliżu parkingu pod gondolą 
istnieją place zabaw, z których 
chętnie korzystają zarówno 
mieszkańcy, jak i wypoczy-
wający tu z rodzinami turyści.

Dla 
BeZPiecZeńsTwa

Nie tylko w wymiarze este-
tycznym, wpisując się w ujed-
nolicenie graficzne zgodne 
z aktualnie obowiązującym 
logo miasta, ale przede wszyst-
kim dla zapewnienia bezpie-
czeństwa, wzdłuż kilkunastu 
ulic w Szczyrku pojawiło się 
nowe oświetlenie. Prócz mon-
tażu nowych słupów, w znacz-
nej mierze w oparciu o środki 
własne z budżetu Gminy, re-
alizowano liczne inwestycje 
drogowe. Na sporej części 

dróg już zniszczonych i wy-
magających szybkich moderni-
zacji wykonano nawierzchnię 
z płyt ażurowych.

Szczególnie szeroko za-
krojone były prace na odcin-
ku długości ok. 800 metrów 
wzdłuż ulicy Salmopolskiej 
w kierunku ul. Skrzyczeńskiej, 
gdzie z myślą o ruchu pieszym 
wybudowano chodnik.

Władze miasta zadba-
ły równocześnie o podjęcie 
działań związanych z uregu-
lowaniem koryt rzek w new-
ralgicznych miejscach, co 
również wpisuje się w troskę 
o komfort i bezpieczeństwo 
życia mieszkańców Szczyrku.

Z Planami na 
PrZYsZłość

Nowe możliwości dla 
Szczyrku w przyszłych latach 
otwierają w znacznej mierze już 

zainicjowane działania. Gmina 
wykupiła dawny camping Ska-
lite o powierzchni blisko 2 ha, 
systematycznie realizuje skup 
pobliskich działek prywatnych. 
Docelowo powstanie w tym 
miejscu centrum przesiadkowe, 
stanowiące jedno z kluczowych 
rozwiązań komunikacyjnych 
w sezonie zimowym. Miasto 
planuje budowę dużego, wie-
lopoziomowego parkingu, wy-
gospodarowana będzie ponadto 
przestrzeń handlowo-usługowa.

Gotowa jest za to koncep-
cja zadaszenia widowni amfi-
teatru w Szczyrku. Realizacja, 
z racji sporych kosztów tej 
inwestycji, zależna będzie 
od pozyskania środków ze-
wnętrznych. Zadanie to o tyle 
istotne, że właśnie tu odbywa-
ją się najważniejsze imprezy, 
których wraz z dokonującym 
się rozwojem Szczyrku z każ-
dym rokiem przybywa. (MN)

gMina sZcZyrk

aNTONi ByRDy,
burmistrz Szczyrku:

Kadencję, rozpoczętą w roku 
2014, charakteryzowała spokoj-
na, aczkolwiek intensywna praca. 
Przy zgodzie panującej w Radzie 
Miejskiej i samym mieście mogli-
śmy zgodnie z założeniami poma-
gać przy realizacji strategicznych 
inwestycji narciarskich. Wspie-
raliśmy te inicjatywy na wielu 
poziomach. Nie doszłyby one do 
skutku, gdyby nie zaangażowanie 
Gminy w zmianę planów zagospo-
darowania przestrzennego. Nie 
bez znaczenia w tym kontekście 
były moje wizyty w Dyrekcji la-
sów Państwowych, Ministerstwie 
Ochrony Środowiska, urzędzie 
Marszałkowskim, czy w Sejmie. 
Spotkania i rozmowy z różnymi 
środowiskami, choćby organiza-
cjami ekologicznymi, przyniosły 
spodziewane rezultaty. Nie mam 

wątpliwości, że zawarte porozu-
mienia otwarły nowe możliwości 
dla miasta, które wykorzystując 
swoje walory dąży do odzyskania 
pozycji miejsca atrakcyjnego tu-
rystycznie.
Systematycznie podejmujemy 
działania, które służą naszym 
mieszkańcom. Poprawiamy stan 
placówek oświatowych, dróg, 
pojawiają się też nowe chodniki, 
nie zapominamy zarazem o tak 
ważnych dziś przedsięwzięciach 
ekologicznych.
Przez całą kadencję w Szczyrku nie 
były podnoszone podatki. co wię-
cej, na przestrzeni ostatnich dwóch 
lat uległy one nawet realnemu 
obniżeniu. Wspomnę również, 
że mimo przeprowadzenia wielu 
inwestycji doprowadziliśmy do 
istotnego zmniejszenia zadłuże-
nia Gminy.
Nie bez znaczenia jest również 
pozytywny klimat społeczny, jaki 
w Szczyrku udało się wytworzyć. 
Różne miejscowe społeczności 
aktywizujemy poprzez spotka-
nia okolicznościowe, pozwalające 
na wzajemną integrację miesz-
kańców oraz lepsze poznanie 
przestrzeni miasta. Z bardzo po-
zytywnym oddźwiękiem spotkał 
się pierwszy wspólny opłatek, na 
który przybyli przedstawiciele 
organizacji, stowarzyszeń, czy 
klubów funkcjonujących na tere-
nie miasta.

Wzdłuż ul. Salmopolskiej wykonany został chodnik, poprawę oświetlenia 
zapewniły nowe słupy, przypominające pnie brzozy.

Budynek przy ul. Myśliwskiej zagospodarowano na różnorodną działalność 
artystyczną, aktywizującą także mieszkańców Szczyrku.

Do nowego budynku, tworząc Szczyrkowskie centrum Kultury, przeniosły 
się w ub.roku Miejski Ośrodek Kultury, Promocji i informacji oraz biblioteka.

Dzieci bardzo chętnie korzystają z nowoczesnego placu zabaw, jaki powstał przy placu św. Jakuba w centrum miasta.
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U zaprzyjaźnionych czechów
Zespoły Regionalne „Dan-
kowianie” i  „Echo” we 
wrześniu gościnnie wystą-
piły w Dolnym Benesovie. 
Wyjazd był kolejnym już 
przejawem współpracy gmi-
ny Wilamowice z jej cze-
skim partnerem.

Oba zespoły, prezentując 
swój bogaty dorobek artystycz-
ny, wzięły udział w imprezie 
„Pivni Slavnosti”. Śpiewy, 
muzyka oraz towarzysząca 

im barwna oprawa wzbudziły 
zachwyt licznie zgromadzo-
nej publiczności.

Występy „Dankowian” 
i „Echa” nie były zarazem 
jedynymi akcentami związa-
nymi z gminą Wilamowice 
podczas wydarzenia w Dol-
nym Benesovie. Panie z Kół 
Gospodyń Wiejskich z Dan-
kowic i Hecznarowic przygo-
towały degustacje kulinarne, 
które serwowały uczestni-
kom. Paszteciki,  rolady, 

ciasta, smalec z boczkiem, 
ogórki i wiele innych przy-
smaków znikały w szybkim 
tempie, co tylko potwierdzi-
ło wyjątkowy smak serwowa-
nych dań.

W imprezie uczestniczy-
ła także grupa motocyklistów 
z Pisarzowic i Wilamowic, któ-
ra nawiązała kontakty z klu-
bem motocyklowym z Dolnego 
Benesova podczas tegorocz-
nych „Wilamowskich Śmier-
gustów”. (GR/R)

gMina WilaMoWice

skuTecZnie Po śroDki ZewnęTrZne
Przy wykorzystaniu łącznej kwoty dotacji na poziomie przeszło 18,5 mln zł tylko na przestrzeni tego roku zrealizowany został szereg ważnych inwestycji i zadań  

w gminie Wilamowice.

Jednym z elementów co-
rocznie wyróżniających gminę 
Wilamowice jest inwestowa-
nie w poprawę infrastruktury 
drogowej. Pozyskanie blisko 
1,5 mln zł przez burmistrza 
Mariana Trelę pozwoliło na 
przebudowę ulicy Pańskiej 
w Pisarzowicach wraz z bu-
dową mostu nad potokiem Pi-
sarzówka. Istniejącą jezdnię 
poszerzono do szerokości 6 
m, w ramach zadania powstał 
także ciąg pieszo-rowero-
wy, umocniono skarpy poto-
ku i wybudowano kanalizację 
deszczową. Również po środ-
ki z budżetu państwa, w łącz-
nej wysokości ponad 4 mln zł, 
gmina skutecznie aplikowała 
na znaczące remonty ulicy Sta-
rowiejskiej w Pisarzowicach, 
Granicznej w Wilamowicach, 
Zaolziańskiej w Dankowicach 
oraz Społecznej w Starej Wsi. 
Przy współfinansowaniu ze 
strony bielskiego Starostwa 
Powiatowego i dotacji ok. 1,5 
mln zł zrealizowana została 
na odcinku przeszło 935 m 
przebudowa ul. bł. abpa Jó-
zefa Bilczewskiego w Wila-
mowicach. Zakres inwestycji 
objął m.in. wykonanie nowej 
jezdni o szerokości 5 m, od-
wodnienie drogi oraz budowę 
chodnika naprzemiennie po 
obu stronach.

Wobec pozyskanej dotacji 
unijnej w kwocie ponad 6,2 
mln zł oraz częściowo uma-
rzalnej pożyczki na 8,7 mln 
zł z Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Za-
solu Bielańskim ruszyła roz-
budowa oczyszczalni ścieków 
wraz z budową kanalizacji sa-
nitarnej. W następstwie inwe-
stycji zwiększy się wydajność 
i przepustowość oczyszczalni, 
a kolejne budynki w tym re-
jonie zostaną podłączone do 
sieci. To znaczące zadanie ma 
zakończyć się w pierwszym 
kwartale 2020 r.

Środki rzędu prawie 1,7 
mln zł ze źródeł pozabudżeto-

wych, konkretnie z Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich, 
umożliwiły kontynuację budo-
wy sieci kanalizacji sanitarnej 
w Pisarzowicach. Kilka kolej-
nych kilometrów wraz z pom-
powniami powstało m.in. 
w rejonie ul. Widokowej, Kra-
jobrazowej i Zacisznej. Prace 
potrwają do końca kwietnia 
2019 r., istotnie poprawi się 
wówczas jakość życia tych 
mieszkańców, których inwe-
stycja bezpośrednio dotyczy.

W działania związane 
z ochroną środowiska i ogra-
niczenie niskiej emisji wpi-
sała się także kolejna edycja 
wymiany piecy na bardziej 
ekologiczne i wydajne. Dofi-

nansowanie ze środków WFO-
ŚiGW w Katowicach na 50 
nowych źródeł ciepła w budyn-
kach mieszkalnych wyniosło 
300 tys. zł.

Z Ministerstwa Kultury 
skutecznie gmina starała się 
o 250 tys. zł, pieniądze te spo-
żytkowano na pierwszy etap 
modernizacji Domu Kultury 
w Pisarzowicach. Docelowo 
prace obejmujące m.in. dobu-
dowę pomieszczeń oraz mon-
taż stolarki okienno-drzwiowej 
poprawią warunki spotkań róż-
nych grup mieszkańców.

Na połowę roku 2020 prze-
widziano zakończenie budowy 
dwukondygnacyjnej sali gim-
nastycznej wraz z niezbędnym 
zapleczem w Dankowicach. 
Szeroko zakrojona inwesty-
cja o wartości 4,9 mln zł zo-
stała w kwocie ponad 1,5 mln 
zł dofinansowana z Minister-
stwa Sportu i Turystyki.

Zabiegi władz Wilamowic 
pozwoliły ponadto na znaczący 
rozwój edukacji w gminie. Ok. 
850 tys. zł środków zewnętrz-
nych przyczyniło się do reali-
zacji ciekawych i przydatnych 
uczniom projektów oświato-
wych, w tym zajęć dodatko-
wych, placówki doposażone 
zostały w potrzebny sprzęt.

O kontynuację współpra-
cy międzynarodowej z gmi-
nami partnerskimi zadbano 
pozyskując środki m.in. na 
projekt „Europa dla obywate-
li” oraz doroczne „Wilamow-
skie Śmiergusty”. Tylko w tym 
roku dało to łącznie przeszło 
170 tys. zł dofinansowania. 
Za prawie 50 tys. zł doposa-
żono Dom Kultury w Pisa-
rzowicach, blisko 40 tys. zł 
z Lokalnej Grupy Rybackiej 
umożliwiło organizację kon-

kursu wiedzy o rybołówstwie, 
dotacje na poziomie po ok. 140 
tys. zł doprowadziły do zakoń-
czenia budowy bieżni przy sta-
dionie w Wilamowicach oraz 
zakupu samochodu strażackie-
go dla OSP w Dankowicach. 
Jednostki funkcjonujące na te-
renie gminy skorzystały także 
na nabyciu sprzętu do ratow-
nictwa medycznego wartości 
30 tys. zł, które gmina pozy-
skała z Funduszu Sprawiedli-
wości. (Ra)

Gmina Wilamowice zaznaczyła swoją obecność w Dolnym Benesovie poprzez występy artystyczne, ale również 
stoisko kulinarne.

ul. Starowiejska w Pisarzowicach była jedną z wielu zmodernizowanych w ostatnim czasie dzięki pozyskaniu na 
ten cel środków zewnętrznych.

Ok. 1,1 mln zł wyniósł koszt zakończonego w tym roku gruntownego re-
montu tzw. domu nauczyciela w Pisarzowicach przy ul. Bielskiej. lokatorzy 
zajęli tu sześć nowych mieszkań.

aktywność samorządu w pozyskiwaniu dotacji dla kontynuowania partnerskiej współpracy międzynarodowej 
pozwoliła organizować barwne „Wilamowskie Śmiergusty”.
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MaRiaN TREla,  
burmistrz Wilamowic:

Mija kolejny rok, który przyniósł 
liczne inwestycje i to na różnych 
obszarach funkcjonowania 
naszej lokalnej społeczności. 
Rozmaite prace i działania pro-
wadzone były we wszystkich 

sołectwach gminy Wilamowice. 
Nie mieliśmy żadnych wątpliwo-
ści, że na budowę i modernizację 
dróg oraz chodników, kwestie 
związane z ekologią i ochroną 
środowiska, oświatą, kulturą, 
czy sportem należy przeznaczać 
w dalszym ciągu znaczne środki 
z budżetu gminy.
Kluczowa jednak dla realizacji 
zaplanowanych przedsięwzięć 
o k a z a ł a  s i ę  t a k  n a p r awd ę 
ponownie akty wność w po-
zyskiwaniu pieniędzy ze źró-
deł zewnętrznych. Wliczając 
poprzednie lata tej kadencji i 
również rok bieżący zdobyliśmy 
przeszło 50 mln zł dotacji. Efekty 
tych działań widać w wielu miej-
scach, są one także – i to cieszy 
nas szczególnie –  doceniane 
przez samych mieszkańców.
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gMina Wisła

cZas DoBreJ  
wsPółPracY

O najistotniejszych kwestiach mijającego czterolecia i planach na przyszłość  

mówi burmistrz Wisły Tomasz Bujok.

Redakcja: Mijająca, pierw-
sza pana kadencja na sta-
nowisku burmistrza to 
realizacja pomysłów autor-
skich, ale też kontynuacja 
działań wcześniejszych. Po-
czątki łatwe nie były...
Tomasz Bujok: Obejmu-
jąc funkcję zastałem rozpo-
czętą przebudowę skoczni 
narciarskich w centrum Wi-
sły. Już tutaj pojawiło się 
pierwsze zaskoczenie, mia-
nowicie inwestycja miała 
być zakończona 20 grudnia 
2014 r., a okazało się, że 
gdy obejmowałem urząd 1 
grudnia, nie mieliśmy jesz-
cze nawet pozwolenia na 
budowę na część obiektów 
wchodzących w skład kom-
pleksu. Wszystko udało się 
jednak w ekspresowym tem-
pie przeprowadzić, niemniej 
konieczne było przesunięcie 
terminów realizacji i rozli-
czeń. Ostatecznie uzyskali-
śmy wszystkie dokumenty 
i na wiosnę te skocznie uda-
ło się oddać do użytku.

Innym tematem rozpoczę-
tym była kwestia budowy bo-
isk wielofunkcyjnych, na które 
mieliśmy opracowaną tak na-
prawdę tylko dokumentację 
projektową, ale już bez źró-
deł finansowania. Te zadania 
również udało się zrealizować, 
pozyskując fundusze z Mini-
sterstwa Sportu oraz przezna-
czając je z budżetu miasta.

Pozostałe przedsięwzięcia, 
które zrealizowaliśmy lub reali-
zujemy, rozpoczynaliśmy w za-
sadzie od zera. Potrzebne były 
zmiany planu zagospodarowa-
nia przestrzennego, opracowa-
nie dokumentacji projektowych, 
a wiadomo, że to procesy cza-
sochłonne. Do tego dochodzi 
zatwierdzenie pozwoleń na 
budowę, co również trwa dłu-
go. Już nie wspomnę o tym, że 
trzeba jeszcze znaleźć środki fi-
nansowe, których szukaliśmy 
nie tylko w naszym budżecie, 
ale także w funduszach unij-
nych i ministerialnych. To też 
wymaga czasu.

Właśnie dlatego z niektó-
rymi inwestycjami jesteśmy 
w miejscu, w którym jeste-
śmy. Wcale nie było naszym 
zamysłem, by otwierać nowe 
obiekty, jak choćby dworzec 
kolejowy, który jest na ukoń-
czeniu, pod koniec kadencji. 
Mogę z przekonaniem za-

pewnić, że nie straciliśmy ani 
jednego dnia w procesie reali-
zacji założonych zadań.

Idąc do wyborów w roku 
2014 miał pan swój program 
dla Wisły. Czy wszystko 
przebiegło zgodnie z planem?

Nie wszystko się udało, ale 
też wiele spraw było niezależ-
nych od nas. Natomiast z tych 
rzeczy, które jednak nam się 
udały i z których mam najwię-
cej satysfakcji, muszę wymienić 
inwestycję w baseny. Mało kto 
wierzył, że w ogóle temat zo-
stanie podjęty. Rozmowy były 
przecież bardzo trudne i prze-
ciągały się w nieskończoność.

Kolejne punkty to moderni-
zacja dworca kolejowego i dróg 
wojewódzkich. W tym miejscu 
przypomnę o przebudowie ca-
łej ulicy Wyzwolenia, a jest 
już projekt i ogłoszony został 
przetarg na modernizację drogi 
wojewódzkiej od Ustronia Po-
lany do ronda na Oazie. Toczą 
się rozmowy na temat budowy 
chodnika do skoczni w Malin-
ce. W wielu przypadkach opra-
cowywane są projekty, na część 
z tych zadań już są wyłonieni 
wykonawcy, więc mam nadzie-
ję, że kolejne zadania będą w na-
stępnych latach realizowane.

Wspomnę też o współpracy 
z Powiatem Cieszyńskim, dzię-
ki której w tej kadencji udało 
się wyremontować największą 
ilość dróg powiatowych, m.in. 
ul. Dworcową i znaczny frag-
ment ul. Czarne. Co więcej, 
przygotowana jest dokumenta-
cja z pozwoleniem na budowę 
i ścieżką finansowania odcin-
ka ul. Czarne od osiedla Baj-
cary do Nadleśnictwa Wisła. 
To bardzo kosztowny projekt, 
opiewający na 15-18 mln zł.

Inny przykład dobrej 
współpracy dotyczy zmiany 
wyglądu rzek i koryt. Gołym 
okiem widać, że nadbrzeża 
Wisły, czy innych potoków, 
przedstawiają się inaczej, 
bardziej estetycznie, a jest 
to możliwe dzięki kooperacji 
z Wodami Polskimi.

Natomiast mnie najbardziej 
cieszy współpraca z Nadle-
śnictwem Wisła, dzięki której 
wspólnie z Lasami Państwo-
wymi remontujemy drogi, 
m.in. ulicę Rastoki, realizuje-
my projekty w zakresie zielar-
stwa, czy będziemy budować 
ścieżki rowerowe.

Wszystko to udało się wy-
pracować przez 2-3 lata, które 
poświęciłem na odbudowywa-
nie relacji z partnerami różne-
go szczebla i teraz pojawiają 
się tego pierwsze efekty. Za tę 
współpracę chciałbym insty-
tucjom i przedsiębiorcom, ich 
dyrektorom i pracownikom 
bardzo podziękować. Liczę, 
że w kolejnych latach będzie-
my nadal wspólnie pracować 
dla dobra społeczeństwa.

Na jakim etapie są te naj-
ważniejsze zadania będące 
w trakcie realizacji?

Dworzec i jego otocze-
nie powinno być wykonane 
do końca listopada tego roku. 
W punkcie przesiadkowym 
będzie możliwość korzystania 
z poczekalni oraz toalet. Nadal 
wierzę w to, że baseny będą go-
towe na sezon letni przyszłego 
roku, choć niestety proces uzy-
skania niezbędnych pozwoleń 
na budowę, gdzie dokumentacja 
leży w Wydziale Architektury 
i Budownictwa w Cieszynie po 
kilka miesięcy bez jakiegokol-
wiek kroku naprzód, budzi nie 
tylko moje obawy.

Przebudowa drogi głów-
nej, czyli DW 941 zaplano-
wana jest na lata 2019-2020, 
ul. Czarne również. Do tego 
dochodzi jeszcze wiele innych 
inwestycji, jak rewitalizacja 
zieleni, czyli skwerek przy 
tzw. „bunkrach”, oczko wod-
ne na Jonidle, które ma być 
gotowe do końca roku, czy 
teren za Karczmą Beskidzką, 
przeznaczony do rewitalizacji 
z terminem do wiosny 2019 r.

W planach jest budowa 
skansenu w Czarnem przy za-
porze i rewitalizacje tamtej-
szej przestrzeni zielonej. A w 
przyszłym roku ruszamy z bu-
dową centrum edukacji ekolo-
gicznej wraz z siedzibą klubu 
sportowego na Jonidle i jego 
otoczenia, na co już mamy za-
bezpieczone środki finansowe. 
Mam tylko nadzieję, że uda 
nam się wyłonić wykonaw-
ców i że za rozsądną cenę te 
inwestycje będą realizowane.

Czy jest coś takiego, co 
z perspektywy czasu zrobił-
by pan inaczej?

Jest mnóstwo takich rzeczy. 
Czas spędzony na stanowisku 
burmistrza pozwala nabrać 
bardzo dużego doświadcze-

nia, również przy realizowa-
niu tak potężnych inwestycji, 
jakimi są baseny, czy też dwo-
rzec. Proszę pamiętać, że sa-
morząd wiślański w zasadzie 
nigdy wcześniej nie pracował 
nad obiektami o tak wielkich 
wymiarach kubaturowych.

Największą inwestycją tego 
typu była bodajże sala gimna-
styczna im. Wiślańskich Olim-
pijczyków o wartości kilku 
milionów złotych. To doświad-
czenie jest zatem bezcenne, bo 
wielu rzeczy i tendencji w re-
alizacji tak dużych zadań po 
prostu nie znałem. To wszyst-
ko trzeba było najpierw poznać.

Która z decyzji podjętych 
była najtrudniejsza?

Chyba ta dotycząca budo-
wy basenów. Mimo faktu, że 
wszyscy byliśmy zdecydowa-
ni i powtarzaliśmy, że chcemy 
budować nowe baseny – bo to 
miejsce straszy i nie jest wizy-
tówką Wisły, co potwierdzały 
zresztą głosy turystów i miesz-
kańców – podjęcie tej decyzji 
było dużym wyzwaniem. Zde-
rzyliśmy się z tematem, któ-
ry pociąga za sobą ogromną 
odpowiedzialność finansową 
w kontekście wartości tego 
obiektu. Z racji różnych pytań 
mieliśmy z Radą Miasta mnó-
stwo wątpliwości, czy „brać 
się” za tę inwestycję.

Jednak po długich dysku-
sjach i analizach szala prze-
ważyła na korzyść decyzji 
– budujemy. Taka miejsco-
wość jak Wisła zwyczajnie za-
sługuje, by mieć nowoczesne 
kąpielisko, dlatego musimy 
zrealizować to ogromne przed-
sięwzięcie w taki sposób, aby 

stało się miejscem, które speł-
nia nie tylko funkcje baseno-
we, ale również i rozrywkowe 
w okresie całego roku.

Jak pan ocenia współpracę 
z radnymi?

Czasami chciałoby się coś 
zrobić szybciej, coś do czego 
człowiek jest bardziej przeko-
nany, ale Rada Miasta miewa 
wątpliwości, więc trzeba wte-
dy nad tym tematem dłużej się 
pochylać, zastanawiać, dysku-
tować. Ogólnie uznaję współ-
pracę z Radą Miasta za bardzo 
dobrą i cenię ją sobie. Myślę 
nawet, że jest to coś, czego mi 
zazdroszczą inni koledzy z są-
siednich gmin.

To wcale nie świadczy, że 
we wszystkim jesteśmy jedno-
myślni. Słyszałem od miesz-
kańców, że radni są tylko od 
tego, żeby burmistrzowi przy-
takiwać i podnosić ręce pod-
czas głosowań na sesjach. 
Jest to dobra okazja do tego, 
by powiedzieć, że wcale tak 
nie jest. Nieraz na komisjach 
ostro dyskutowaliśmy, nawet 
na siebie się poobrażaliśmy, 
ale zawsze na końcu potrafi-
liśmy znaleźć kompromis, co 
mnie osobiście bardzo cieszy.

W trudnych momentach 
zawsze umieliśmy jeszcze raz 
usiąść do rozmów, przeana-
lizować różne zagadnienia, 
tylko po to, żebyśmy wszy-
scy byli przekonani do dane-
go rozwiązania, które chcemy 
wprowadzić w życie. Być 
może właśnie dlatego na se-
sjach Rady Miasta wszystko 
wygląda rewelacyjnie, a obra-
dy nie przeciągają się w nie-
skończoność, ponieważ sporne 

kwestie są dogłębnie analizo-
wane w czasie spotkań komi-
sji. Za taką współpracę jestem 
szczególnie wdzięczny Radzie 
Miasta, bo u nas nie ma poli-
tykowania, tylko ciężka praca 
i merytoryczny spór na argu-
menty. To jest najcenniejsze.

A co z projektami zapowia-
danymi, a których nie udało 
się zrealizować?

Mówiliśmy choćby o wy-
glądzie centrum miasta, któ-
rego wizerunek jest daleki od 
oczekiwań moich, turystów 
i zapewne mieszkańców. Ja 
jestem osobą, która nigdy nie 
chce iść na wojnę i nigdy nie 
próbuje udowodnić za wszelką 
cenę, że ma rację. Wolę raczej 
proponować pewne rozwiąza-
nia, które w moim odczuciu są 
korzystne dla miasta. Jeżeli jest 
potrzebny czas do tego, by je 
wprowadzać, mówię – w po-
rządku. Uważam, że do danego 
rozwiązania wszyscy musimy 
być przekonani, a dopiero ko-
lejnym krokiem jest konse-
kwentna praca i realizacja.

Mamy na przykład problem 
reklam, który chcemy uporząd-
kować w oparciu o nowe prze-
pisy prawa, tak zwaną ustawę 
krajobrazową. Jesteśmy obecnie 
na etapie tworzenia i uchwala-
nia pewnych materiałów i to 
jeszcze potrwa. Kolejny pro-
blem to brak komunikacji 
w Wiśle, a szczególnie komu-
nikacji między dolinami. Nie 
udało się nam wprowadzić li-
niowych połączeń busami na 
terenie miasta, ale się nie pod-
dajemy. To zagadnienie, ze 
względu na bałagan w prze-
pisach, nastręcza nam wielu 
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problemów, co nie znaczy, że 
odsuwamy temat i się nim nie 
będziemy dalej zajmować.

Nie udało się też zreali-
zować kwestii współpracy 
z seniorami. Mimo faktu, że 
mieliśmy złożony wniosek 
o dofinansowanie i otrzymali-
śmy zapewnienie o przyznaniu 
funduszy, niestety z przyczyn 
lokalowych musieliśmy zrezy-
gnować z tego zadania, które 
będziemy realizować w przy-
szłym roku. Planujemy utwo-
rzyć Klub Seniora w budynku 
ośrodka zdrowia w Dziechcin-
ce, wybudować wspomniany 
skansen w Czarnym, czy cen-
trum edukacji ekologicznej na 
Jonidle, na który mamy już 
pozyskane środki z Unii Euro-
pejskiej. Realizujemy zatem na-
wet te punkty, których nie było 
w programie wyborczym.

Mieszkańcy są zadowoleni 
z pracy burmistrza Wisły?

Nie mnie to oceniać, ten 
przywilej pozostawiam całko-
wicie naszym mieszkańcom. 
Ja staram się robić wszystko, 
żeby wiślanie widzieli na-
sze zaangażowanie w sprawy 
miasta. Nie chodzi tutaj tyl-
ko o zaangażowanie moje czy 
Rady Miasta, ale też pracow-
ników Urzędu Miasta i podle-
głych jednostek, bez których 
nie byłbym w stanie de facto 
tylu rzeczy zrealizować. Ci 
pracownicy wykonują codzien-
nie „czarną robotę”. Wspólnie 
czujemy odpowiedzialność za 
dalszy rozwój miasta. Ze swo-
jej strony mogę obiecać, że nie 
będziemy się oglądać wstecz, 
tylko realizować zadania, które 
sobie zaplanowaliśmy.

Jak pan wyobraża sobie Wi-
słę za kolejne pięć lat?

Miasto jeszcze bardziej za-
dbane, uporządkowane, nowo-
czesne, a przede wszystkim 
przyjazne swoim mieszkańcom. 
Po realizacji różnych inwestycji 
infrastrukturalnych, chciałbym 
skupić się nad stworzeniem 
większej oferty i zatroszczyć 
się właśnie o nich. Oczywiście 
nadal musimy dbać o turystów, 
bo jest to najważniejsza gałąź 
naszej gospodarki i impuls do 
rozwoju Wisły.

Chciałbym, aby w naszym 
mieście coraz chętniej loko-
wali swoje pieniądze poważni 
inwestorzy, którzy potrafiliby 
wpuścić taki powiew świeżo-
ści i nowoczesności w miejsco-
wość. To jest bardzo trudne ze 
względu na nasze usytuowa-
nie, które mocno ogranicza 
nas w tym zakresie. Z drugiej 
strony mamy wiele możliwo-
ści oraz duży potencjał, więc 
liczę na to, że nasza współpra-
ca z przedsiębiorcami jeszcze 
bardziej się zacieśni.

Rozmawiał:
Łukasz Bielski
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Wyremontowana ulica Rastoki, jedna z kilku znaczących inwestycji drogowych, to przejaw 
dobrej współpracy samorządu z Nadleśnictwem Wisła.

Na najbliższe lata planowana jest zmiana wizerunku centrum Wisły na jeszcze bardziej przyjazny 
dla mieszkańców i turystów.

Jeszcze w tym roku zmodernizowany dworzec kolejowy będzie służył podróżnym. Do końca roku gotowe będzie oczko wodne na terenie kompleksu na Jonidle.

Burmistrz Wisły Tomasz Bujok na zdjęciu wraz z radnymi mijającej kadencji oraz samochodem strażackim zakupionym na potrzeby OSP Wisła-Jawornik.
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Pomoc Dla kolcZasTYcH PrZYJaciół
Pomóżmy jeżom przetrwać zimę, bo coraz częściej te zwierzęta nie radzą sobie same.

Jak informuje Nadleśnictwo 
Ustroń, jeż to jeden z cennych sojusz-
ników lasu. Główny składnik jego die-
ty stanowią owady w różnych stadiach 
rozwoju. W ciągu doby jeden jeż zjada 
szklankę owadów. Jest największym 
owadożernym ssakiem występującym 
w Polsce. Co ważne, jeże zjadają nie 
tylko owady, ale i inne szkodniki: my-
szy, szczury, chrząszcze, gąsienice, pa-
jąki i ślimaki. Od 2014 r. jeże są objęte 
częściową ochroną. W praktyce ozna-
cza to prawny obowiązek udzielania 
im pomocy.

To jednak przyjazna postawa czło-
wieka może pomóc uniknąć temu ga-
tunkowi zagłady. Leśnicy zachęcają, 
aby jesienią pomóc małym jeżom 
przetrwać najtrudniejszą porę roku, 
mądrze je dokarmiając. Jeże potrze-
bują naszej pomocy, bo w ciągu ostat-
nich dekad drastycznie zmniejszyło 
się ich naturalne środowisko. Lubią 
lasy liściaste i mieszane oraz tereny 
rolniczo-leśne, na których występują 
kępy krzewów i zarośli. Tymczasem 
środki ochrony roślin wykorzystywane 
w rolnictwie, a także uprawy wielko-

obszarowe dramatycznie uszczupliły 
bazę pokarmową tych zwierząt, w któ-
rej pierwsze miejsce zajmują owady.

Zwierzę spędza zimę w hibernacji, 
jednak dotyczy to tylko zdrowych, do-
rosłych, dobrze odżywionych osobni-
ków. Zbyt młode jeże nie są zdolne do 
hibernacji, toteż jeśli jesienią lub wcze-

sną zimą często można natknąć się na 
małego jeża, który już nie osiągnie sta-
nu hibernacji i bez ingerencji człowieka 
na pewno zamarznie. Warto mu pomóc 
dokarmiając surowym, drobno posie-
kanym mięsem wołowym lub wyso-
kiej jakości mokrą karmą dla kotów. 
Do picia dajemy jeżowi wodę, w żad-

nym wypadku nie można dawać mleka 
krowiego, które jest dla niego zabójcze.

Warto również zadbać o zimowe 
schronienie dla jeży. Przede wszyst-
kim zostawić w ogrodzie kopce z ga-
łęzi i liści, pod którymi jeże szukają 
zimowego schronienia. Do tego sa-
mego namawiają członkowie bielskiej 
Fundacji Ekologicznej „Arka”. Jak 
wyjaśniają, problem z przetrwaniem 
zimy mają nie tylko jeże na terenach 
rolno-leśnych, ale także w miastach. 
Giną bowiem pod kołami samocho-
dów, podczas wypalania traw na 
łąkach, zatruwają się martwymi gry-
zoniami i owadami.

Dlatego ekolodzy organizują akcję 
„Kup deskę”. Razem z dziećmi budu-
ją specjalne domki dla jeży, następ-
nie pomagają w zimowej opiece nad 
nimi. Zachęcają wszystkich miłośni-
ków kolczastych zwierząt do wpłaty 
poprzez stronę www.kupdeske.pl. Za 
zebrane pieniądze Arka planuje jesz-
cze tej jesieni wraz z dziećmi z zain-
teresowanych placówek oświatowych 
zbudować przynajmniej kilkadziesiąt 
domków dla jeży. (MM, RED)

rYBY PrZeTrwałY laTo
Mimo tegorocznych letnich 
upałów w Jeziorze Goczał-
kowickim ani jednego dnia 
nie pojawiły się zakwity 
sinic lub innych glonów, 
a przejrzystość wody sięgała 
ponad 2,5 metra – informuje 
Górnośląskie Przedsiębior-
stwo Wodociągów S.A., ad-
ministrator zbiornika.

W trakcie przedłużających 
się letnich upałów sytuacja 
wydawała się groźna. Każ-
dego dnia z jeziora odparo-
wywało ponad 2 tys. litrów 
wody, jednocześnie niewiele 
przybywało wody z dopływu. 
Rosnąca temperatura powie-
trza groziła przyduchą i du-
żymi stratami wśród ryb. Na 
szczęście codzienne kontrol-
ne odłowy rybackie pokazały, 
że ryby, choć straciły na ma-

sie ok. 5 procent, to jednak 
przetrwały upały, wyszuku-
jąc dla siebie w jeziorze naj-
lepszych warunków do życia. 
Możliwe to było dzięki zabie-
gom pracowników akwenu 
o czyste i ekologiczne śro-
dowisko naturalne wokół je-
ziora.

Łukasz Pszczeliński, kie-
rownik Rybaczówki, gospo-

darstwa rybackiego GPW 
w Łące koło Goczałkowic, 
przewiduje, że tegoroczny rok 
może być dla rybaków i węd-
karzy jednym z najlepszych 
od wielu lat. Z powodu czy-
stej wody w jeziorze i braku 
letnich powodzi można dziś 
oszacować, że z tegoroczne-
go narybku przetrwało trzy-
krotnie więcej ryb, niż rok 

temu. W dodatku weteryna-
rze ze specjalistycznego gabi-
netu „Dragan fish vet service” 
z Tarnowskich Gór zbadali 
stan zdrowia ryb ze zbiorni-
ka w Goczałkowicach. Wyni-
ki ich ekspertyzy okazały się 
bardzo dobre.

Po badaniach odłowio-
nych pojedynczych sztuk ryb 
z siedmiu gatunków (sum, 
szczupak, karaś, leszcz, wę-
gorz, sandacz i okoń) nie 
stwierdzono u nich żadnych 
zmian chorobotwórczych, 
ani pasożytów, zagrażają-
cych człowiekowi. Ich kon-
dycję i żywotność określono 
jako dobrą. Takie badania 
przeprowadzane są dwa razy 
w roku. Dają obraz nie tylko 
stanu zdrowia ryb, ale jedno-
cześnie jakości wody w je-
ziorze.

Spośród żyjących tu 17 
gatunków ryb najważniejsze 
dla utrzymania prawidłowe-

go stanu wody są drapieżniki 
– szczupaki, sandacze i węgo-
rze. Co roku na wiosnę jezio-
ro jest zarybiane tymi właśnie 
gatunkami, a ich rozmnażanie 
jest specjalnie ułatwiane dzię-
ki m.in. utrzymaniu określo-
nego poziomu wody podczas 
wiosennych roztopów, zapew-
niając optymalne warunki do 
składania ikry.

Nigdzie w Polsce w pro-
cesie przygotowywania wody 
pitnej nie wykorzystuje się 
ryb, tak jak ma to miejsce 
w Goczałkowicach. Dra-
pieżniki eliminują tzw. ryby 
spokojnego żeru, jak karpie, 
karasie, płocie, leszcze, któ-
re żerując w mule w poszuki-
waniu pożywienia, uwalniają 
szkodliwe fosfor i azot. Sta-
nowią więc pierwszy etap 
biologicznego uzdatniania 
wód systemu Górnośląskie-
go Przedsiębiorstwa Wodo-
ciągów. (GPW)

więceJ gaZu
Wśród mieszkańców gminy 

Bestwina, zamierzających wy-
mienić stary kocioł grzewczy, 
coraz więcej pojawia się zainte-
resowanych piecem gazowym.

Gmina Bestwina od ub.roku 
realizuje Program Ogranicze-
nia Emisji, zachęcając miesz-
kańców dopłatami do wymiany 
starych kotłów. W premiero-
wym sezonie wymieniono ok. 
30 kotłów, tej zimy kolejna 
setka domów będzie opalana 
już przez nowoczesne piece.

Jak zauważa wójt gminy 
Artur Beniowski, coraz więcej 
osób zamierza wymienić piec 
nie na węglowy, piątej klasy 
wydajności – bo tylko taki jest 
dopuszczony przez regulamin 
programu – lecz gazowy. – 
W porównaniu z poprzednim 
rokiem różnica jest wyraźnie 
dostrzegalna. Co więcej, spo-
tkałem się z mieszkańcami, 
którzy wzięli udział w progra-
mie w ub.roku i przyznają, że 
dziś wybraliby piec gazowy – 
wyjaśnia wójt.

Pytani o to mieszkańcy 
wskazują, że ceny dobrego 
węgla (tylko taki nadaje się 
do pieców węglowych piątej 
klasy) niewiele są już niższe 
od cen gazu, tymczasem wy-
gody w przypadku użytkowa-
nia kotłów gazowych nie da 
się nawet porównać z uciąż-
liwością ciągłego dosypywa-
nia opału. – Spodziewamy się 
więc, że ten trend się utrzy-
ma i coraz więcej osób będzie 
pozbywać się pieców węglo-
wych instalując kotły gazo-
we – przewiduje wójt Artur 
Beniowski. – To dobrze, bo 
oprócz tego, że likwidujemy 
efekt niskiej emisji, to dodat-
kowo jako gmina będziemy 
mieli mniej popiołów do zu-
tylizowania, co zawsze jest 
kosztowne – dodaje.

Program Ograniczenia 
Emisji będzie realizowany 
w gminie Bestwina do 2020 r. 
Mieszkaniec do wymiany kotła 
na ekologiczny może otrzymać 
do 5 tys. zł dofinansowania. 
Każdego roku przewidziano 
takie dofinansowanie dla stu 
gospodarstw domowych. (Łu)
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Mam 44 lata i mieszkam z rodziną w Cieszynie, gdzie ukończyłam z 
wyróżnieniem Technikum Ochrony Roślin, a tytuł magistra inżyniera 
zdobyłam na Wydziale Ogrodniczym Akademii Rolniczej w Krakowie.

W 2003 r. ukończyłam studia podyplomowe z informatyki na Akademii 
Ekonomicznej w Katowicach. Od 1999 r. pracuję w Zespole Szkół im. 
Szybińskiego jako nauczyciel dyplomowany przedmiotów ekonomicz-
nych i informatycznych. Uczyłam też w Zespole Szkół Rolniczych w 
Międzyświeciu. 

W latach 2006-2008 współpracowałam z ogólnopolską firmą edukacyj-
ną przy projektach unijnych oraz jako Z-ca Dyrektora ds. finansowych. 
Od 2008 r. jestem Prezesem Zarządu Rejonowego Związku Rolników, 
Kółek i Organizacji Rolniczych w Bielsku-Białej, gdzie współpracuję 
z rolnikami, kołami gospodyń wiejskich i kółkami rolniczymi, organi-
zując szkolenia, wyjazdy studyjne, przeglądy regionalne, konkursy 
wieńców, spartakiady i inne.

Jestem też delegatem Śląskiej Izby Rolniczej z gminy Cieszyn oraz 
autorem kilku publikacji naukowych z zakresu zrównoważonego roz-

woju obszarów wiejskich. Pisałam, realizowałam i nadzorowałam wiele 
projektów edukacyjnych i kulturalnych, również ze środków unijnych. 
W tym zakresie prowadziłam też własną działalność gospodarczą.

Od lutego 2015 r. jestem radną Sejmiku Woj. Śląskiego, pracując w 
Komisji Edukacji, Nauki i Kultury, Komisji Rolnictwa i Terenów Wiej-
skich, Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia oraz w Kapitule 
Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Śląskiego.

Od wielu lat działam społecznie w Powiatowej Radzie Zatrudnienia, 
Kole Gospodyń Wiejskich, Kółku Rolniczym, Ochotniczej Straży Po-
żarnej, Macierzy Ziemi Cieszyńskiej, Stowarzyszeniu „Wszechnica”. 
Należę też do Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Jeśli uznają Państwo, że warto oddać głos na mnie i polecić swoim 
znajomym – będę bardzo wdzięczna.

Z wyrazami wdzięczności za życzliwą współpracę

Danuta Kożusznik, radna Sejmiku Woj. Śląskiego
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Branżowe BBQ

Blisko 300 osób spotkało 
się na trzeciej edycji bran-
żowej konferencji BBQ4.
IT, zorganizowanej na tere-
nie Centrum Sportu w Cy-
gańskim Lesie. Sponsorem 
i organizatorem nietypowego 
przedsięwzięcia była bielska 
spółka Rekord Systemy Infor-
matyczne.

Zainteresowanie kolejną 
odsłoną informatycznego spo-
tkania było tak duże, że bilety 
na nie wyprzedały się w cią-
gu dwóch dni. Ośrodek Re-
kordu odwiedziło niemal 300 

osób, w tym 8 wykładowców 
z prelekcjami tematyczny-
mi. Najbardziej uznaną oso-
bą z tego grona w branży był 
Mirek Burnejko, wideobloger 
(MiroBurn) i prezes zarządu 
w firmie Chmurowisko, spe-
cjalizującej się w przetwa-
rzaniu danych w chmurze. 
Wygłosił prelekcję „Jak zbu-
dować markę wokół siebie 
w IT, która zarabia 100.000 
PLN miesięcznie (dokładne 
kroki)”. Ciekawy pomysł na 
prelekcję miał Piotr Szymu-
ra, niegdyś zawodowo grający 

w futsal, obecnie odpowie-
dzialny za rozwój oprogra-
mowania w Rekord SI, który 
wystąpił z wykładem „Czego 
zespoły IT mogą nauczyć się 
od drużyn piłkarskich?”.

Począwszy od pierwszej 
edycji impreza jest połącze-
niem konferencji branżowej 
z możliwością spotkania przy 
grillu. Dodatkowo, przybyli 
goście ponownie skorzysta-
li z infrastruktury sportowej 
i zagrali mecz piłki nożnej. 
Organizatorzy zadbali o roz-
rywkę, oferując możliwość 
wzięcia udziału w wyścigach 
gokartów na trawie, strzelaniu 
z łuku, oddawaniu rzutów kar-

nych, czy grze na automatach. 
Najlepsi mogli liczyć na na-
grody w postaci książek, li-
cencji na oprogramowanie 
oraz drobnych gadżetów.

– Na ciekawą konferen-
cję programistyczną nieko-
niecznie trzeba jechać do 
Warszawy, Krakowa, czy 
Wrocławia. BBQ4.IT to ini-
cjatywa, która dorównuje tego 
typu imprezom, organizowa-
nym w dużych metropoliach. 
Dodatkowo towarzyszy jej 
przyjazna atmosfera i piękny, 
podgórski krajobraz – stwier-
dził w czasie rozpoczęcia im-
prezy Janusz Szymura, prezes 
Rekord SI. (R)

koncerT na 100-lecie
Na uroczysty koncert 

z okazji 100-lecia odzyska-
nia niepodległości zaprosili 
gości z całego regionu sta-
rosta bielski Andrzej Płonka 
oraz Jan Borowski, prze-
wodniczący Rady Powiatu 
Bielskiego. Jan Borowski 
wystąpił jednocześnie jako 
dyrygent chóru ATH, który 
zaśpiewał dla publiczności 
zgromadzonej 28 września 
w auli bielskiej Państwowej 
Szkoły Muzycznej.

Gości powitał starosta biel-
ski Andrzej Płonka, następnie 
Jacek Kachel, autor wielu pu-
blikacji historycznych, zapre-
zentował swoją nową książkę 
„Droga do niepodległości 
mieszkańców powiatu biel-
skiego”, wydaną na zlecenie 
bielskiego Starostwa Powia-

towego. W części artystycz-
nej wystąpił Chór ATH oraz 
Zespół Kameralny, a wraz 
z nim soliści: Anna Ogińska, 
Wiktoria Zawistowska-Tyli-
ba i Rafał Majzner oraz zespół 
muzyczny w składzie: Joan-
na Majcherczyk, wiolonczela, 
Magdalena Kania-Łakomik, 
flet, Jacek Kubik, obój, Wio-
letta Koralewska, waltornia, 
Wojciech Trefon, harfa, Pa-
weł Seligman, organy, Dariusz 
Bury, perkusja, Małgorzata 
Koba, skrzypce, i Sebastian 
Sojka, perkusja.

Koncertowi towarzyszy-
ła wystawa, zaprezentowa-
na w holu sali koncertowej, 
przygotowana przez Książni-
cę Beskidzką we współpracy 
z wszystkimi bibliotekami 
w powiecie. (aM)

wóZ Dla sZcZYrku

Nowy pojazd marki Scania 
trafił do podziału bojowego 
Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Szczyrku.

– To kolejne z naszych 
działań będące wyrazem dba-
łości o bezpieczeństwo miesz-
kańców – mówi burmistrz 
Szczyrku Antoni Byrdy, który 
w piątek 28 września oficjalnie 
przekazał strażackiej jednostce 
nowy wóz.

Scania, z której korzystają 
już strażacy, spełnia najwyższe 
standardy. Przede wszystkim 
dostosowana jest do specy-
ficznych górskich warunków 
Szczyrku i trudnej dostępno-
ści wielu domostw. Posiada 
odpowiedni napęd i nowocze-
sne wyposażenie, dzięki cze-
mu akcje ratowniczo-gaśniczo 
przy użyciu tego nowego po-
jazdu będą prowadzone bardzo 
sprawnie i skutecznie.

Samochód kosztował po-
nad 900 tys. zł, włącznie z nie-
zbędnym wyposażeniem gmina 
sfinansowała go w większo-

ści z własnego budżetu, po-
zyskując zarazem 350 tys. zł 
ze środków Państwowej Stra-
ży Pożarnej.

Przekazanie wozu bojowe-
go do podziału OSP w Szczyr-
ku to tylko część działań 
podejmowanych przez gminę 
z myślą o strażakach. Także 
w tym roku dzięki finansowe-
mu wsparciu z Ministerstwa 
Sprawiedliwości jednostkę 
zaopatrzono w sprzęt o war-
tości ok. 16 tys. zł, m.in. wy-
sokiej klasy defibrylator oraz 
zestaw ratownictwa medycz-
nego z deską ortopedyczną. 
Rok wcześniej ze środków 
unijnych zakupiono nowo-
czesny sprzęt ratowniczy oraz 
agregat. Z kolei przed dwoma 
laty z Niemiec sprowadzono 
bardzo dobrze sprawdzające-
go się w terenie mercedesa 
unimoga. Wysiłkiem straża-
ków, a przy ścisłej współpracy 
z miastem, rozbudowane zo-
stały natomiast garaże szczyr-
kowskiej remizy.(M)

sPoTkanie sTrażaków 
w klanJcu

Już po raz kolejny w ra-
mach projektu z programu 
„Europe for Citizens” wła-
dze Klanjca na Chorwacji, 
partnerskiego miasta Wi-
lamowic, zaprosiły na uro-
czystość „Zahvala Jeseni” 
przedstawicieli polskiej 
gminy. Największą grupę 
stanowili strażacy, oprócz 
gospodarzy i Polaków udział 
wzięły delegacje z gminy 
Rajeckie Teplice na Sło-
wacji i Dolnego Beneszova 
z Czech.

Wilamowice reprezento-
wali prezes Zarządu Powia-
towego Związku OSP RP, 
mieszkaniec gminy Wilamo-
wice, Stanisław Nycz, oraz 
komendant gminny Roman 
Jędrzejko. Obecna była tak-
że delegacja Rady Miejskiej 
w Wilamowicach z prze-
wodniczącym Stanisławem 
Nyczem. Podczas pobytu 
realizowanego ze środków 
Unii Europejskiej wspólnie 
z przedstawicielami z Wę-
gier, Serbii, Słowenii, Bo-

śni i Hercegowiny, Słowacji 
oraz Czech wilamowianie 
uczestniczyli w seminarium 
dotyczącym możliwości 
udziału obywateli w proce-
sach decyzyjnych o przy-
szłości UE. W programie 
znalazło się także zapozna-
nie z bogatą historią i kulturą 
ludową regionu Zagorje.

Specjalne spotkanie zo-
stało przeznaczone dla 
wszystkich delegacji stra-
żackich, które zwiedzili 
miejscową remizę, obejrze-
li sprzęt i pojazdy. Każda 
z gmin wzięła udział w pre-
zentacji programu artystycz-
nego i wystawiła w centrum 
miasta stoisko z lokalnymi 
produktami, zapewniając de-
gustacje potraw i win.

Organizatorem wyjazdu 
w ramach projektu „EU fu-
ture – Doing it together!”, 
realizowanego przez miasto 
Klanjec z programu „Europe 
for Citizens”, był Miejsko-
-Gminny Ośrodek Kultury 
w Wilamowicach. (MJ)

wYsoka ocena 
kroniki Z BesTwinY

Kronika strażaków z OSP 
Bestwina, prowadzona przez 
druha Jana Oziminę, znalazła 
się wśród wzorowych i wyróż-
nionych kronik podczas XXV 
Ogólnopolskiego Konkursu 
Kronik, jaki odbył się pod ko-
niec września w Międzypoko-
leniowym Centrum Edukacji 
w Warszawie.

W konkursie wzięły udział 
94 kroniki w 153 tomach z ca-
łego kraju, wytypowane przez 
Zarządy Wojewódzkie i Po-
wiatowe Związku Ochotni-

czych Straży Pożarnych RP. 
Podczas trzydniowego spo-
tkania laureaci zwiedzili też 
Muzeum Sportu i Turystyki, 
Cytadelę Warszawską, Mu-
zeum Historii Polskiego Ru-
chu Ludowego, Chomiczówkę, 
Katedrę Świętego Floriana 
i Bazylikę Archikatedralną 
św. Jana Chrzciciela. Złożyli 
również kwiaty na grobach za-
służonych strażaków na cmen-
tarzu powązkowskim, m.in. 
Bolesława Chomicza i Józefa 
Tuliszkowskiego. (Sl)
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Strażacy ze Szczyrku dysponują już w podziale bojowym nowym wozem 
marki Scania.

Fo
to

: M
at

. U
G 

Be
st

w
in

a

Fo
to

: M
at

. M
Go

k w
ila

M
ow

ice

Spotkanie było okazją do zaprezentowania przez delegacje własnego 
programu artystycznego.
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Podczas wydarzenia na obiektach Rekordu nie zabrakło sportowych 
atrakcji dla uczestników.

informatycy z całej Polski ponownie zawitali na branżową konferencję 
„pod chmurką”.
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wsParcie Dla seniorów i osóB niePełnosPrawnYcH
Z udziałem posła Jacka Fal-
fusa, a na zaproszenie wi-
ceministra Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej Sta-
nisława Szweda, odbyły się 
w Bielsku-Białej spotka-
nia z Elżbietą Bojanowską, 
podsekretarz stanu w Mi-
nisterstwie Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej. Roz-
mawiano o działaniach na 
rzecz osób niepełnospraw-
nych, w tym objętych opie-
ką bielskiego Stowarzyszenia 
„Serce dla Serca”.

Poseł Jacek Falfus od lat 
jest członkiem Stowarzyszenia 
Pomocy Osobom Niepełno-
sprawnym „Serce dla Serca”, 
aktywnie wspiera również jego 
działalność. To z inicjatywy 
tego Stowarzyszenia, funkcjo-
nującego przy bielskiej parafii 
Świętej Trójcy, przeprowadza-
ne są co roku m.in. integracyj-
ne zawody lekkoatletyczne 
w Lalikach. – Osoby niepeł-
nosprawne czerpią ogromną 
radość z rywalizacji sportowej, 
dzięki której stają się bardziej 
otwarte na świat. Aktywność 
fizyczna przyczynia się do 
tego, że choć na chwilę mogą 

zapomnieć o swoich codzien-
nych troskach – mówi poseł 
Prawa i Sprawiedliwości.

Przedstawiciele Stowarzy-
szenia chcą, aby również pod-
czas nadchodzącego okresu 
zimowego ich podopieczni 
mogli cieszyć się z możliwości 
uprawiania sportu. Stąd pomysł 
wznowienia współpracy z In-
tegracyjnym Stowarzyszeniem 
Sportowym „Szusujmy Razem” 
z Bielska-Białej. Jak przypomi-
na poseł Jacek Falfus, przed laty 
przynosiła ona bardzo pozytyw-
ne efekty, gdy jego funkcjono-
waniem kierował nieżyjący już 
Andrzej Kram, zasłużony nar-
ciarz, trener, działacz sportowy 
i członek Polskiego Związku 
Narciarskiego. – Pamiętam do-
skonale zawody, w których star-
towały osoby niepełnosprawne, 
nawet niewidome, czy z różny-
mi dysfunkcjami kończyn. By-
łem pełen podziwu dla hartu 
ducha i wytrwałości, jakie pre-
zentowali. Na takich przykła-
dach widać, jak rekreacja i sport 
pomaga ludziom w przezwycię-
żaniu trudności – podkreśla po-
seł Falfus.

Dodaje, że podjął już pierw-
sze starania, aby wsparcia dla 

organizacji narciarskich zawo-
dów, przy okazji zaplanowanej 
w Istebnej w pierwszej poło-
wie grudnia br. Zimowej Spar-
takiady, udzieliło Ministerstwo 
Sportu i Turystyki. Zmagania 
przeznaczone dla osób niepeł-
nosprawnych, i to w różnym 
wieku, byłyby poświęcone 
właśnie pamięci Andrzeja Kra-
ma i przeprowadzone w formie 
Memoriału. – Uważam, że jest 
cenną inicjatywą to, aby wła-
śnie w taki sposób uhonorować 
postać, która przysłużyła się 

dla sportu osób niepełnospraw-
nych na Podbeskidziu, zawsze 
propagując idee czystości i po-
stawy fair play w sporcie – wy-
jaśnia poseł PiS.

Prężnie działające Stowa-
rzyszenie „Serce dla Serca” 
odwiedziła w poniedziałek 8 
października podsekretarz sta-
nu w Ministerstwie Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej 
Elżbieta Bojanowska. Spo-
tkanie odbyło się w siedzibie 
Domu Dziennego Pobytu przy 
ulicy Sterniczej w Bielsku-Bia-

łej, prowadzonego przez Sto-
warzyszenie z myślą o opiece 
nad osobami starszymi.

Przypomniano, że „Serce 
dla Serca”, pod kierownic-
twem bardzo angażujących 
się w działalność Stowarzy-
szenia księdza Józefa Olesz-
ko i Ewy Biłek-Regnowskiej, 
z powodzeniem uczestni-
czy w rządowym programie 
„ASOS – Aktywność Spo-
łeczna Osób Starszych”, kom-
pleksowo wpływającego na 
poprawę jakości i poziomu ży-

cia seniorów. Realizuje ponad-
to przedsięwzięcia w ramach 
programu „Bezpieczny i ak-
tywny senior 60 plus z pasją”, 
przygotowując m.in. widowi-
sko w formie jasełek w okre-
sie świąteczno-noworocznym. 
– Te występy na jednej scenie 
osób z różnych środowisk i w 
różnym wieku mają integracyj-
ny charakter, będąc jednocze-
śnie świetną formą rozrywki 
i pożytecznego spędzania cza-
su – zauważa Jacek Falfus.

Spotkanie było częścią 
całodziennej wizyty w pla-
cówkach i instytucjach, które 
działają na rzecz osób niepeł-
nosprawnych na terenie miasta. 
Prócz Elżbiety Bojanowskiej 
i posła Jacka Falfusa, przewod-
niczącego Rady Sportu Osób 
Niepełnosprawnych przy Mini-
strze Sportu i Turystyki, w po-
szczególnych wydarzeniach 
– m.in. również w Środowi-
skowym Domu Samopomo-
cy „Centrum” i Warsztatach 
Terapii Zajęciowej „Dworek” 
– udział wzięli wiceminister 
Stanisław Szwed, I wicewoje-
woda śląski Jan Chrząszcz oraz 
wicestarosta bielski Grzegorz 
Szetyński. (R)

sport

sZkołY, gminY i sPorTowcY

Podczas sportowego pod-
sumowania roku szkolnego 
i kalendarzowego w powie-
cie cieszyńskim docenione 
zostały wszystkie najważniej-
sza osiągnięcia. Zaproszonym 
sportowcom gratulował m.in. 
starosta powiatu Janusz Król.

W prowadzonej klasyfikacji 
igrzysk dzieci ze szkół powia-
tu cieszyńskiego w roku szkol-
nym 2017/2018 najwyższe 

miejsce zdobyła Szkoła Pod-
stawowa nr 3 w Skoczowie, 
która wyprzedziła SP w Gór-
kach Wielkich i SP nr 1 w Wi-
śle. W zmaganiach młodzieży 
szkolnej najlepsze wyniki osią-
gnęli uczniowie SP nr 1 w Cie-
szynie, przed SP nr 1 w Wiśle 
i SP w Górkach Wielkich. Li-
cealiadę szkolną wygrało II 
Liceum Ogólnokształcące im. 
M.Kopernika w Cieszynie, 

dystansując I LO im. A.Osu-
chowskiego w Cieszynie oraz 
Zespół Szkół im. W.Szybiń-
skiego w Cieszynie.

W ocenie gmin we współ-
zawodnictwie sportowym 
dzieci i młodzieży najwyższą 
lokatę zdobyła gmina Cieszyn, 
kolejne Skoczów oraz Brenna.

W siedzibie Starostwa Po-
wiatowego gratulowano także 
zawodnikom, którzy za doko-

nania w ub.roku zasłużyli na 
finansowe nagrody. To lekko-
atleta Janusz Rokicki, brązo-
wy medalista w pchnięciu kulą 
podczas mistrzostw świata, 
kierowca rajdowy Kajetan Ka-
jetanowicz, trzeci rok z rzędu 
rajdowy samochodowy mistrz 
Europy, oraz skoczek narciar-
ski Piotr Żyła, medalista mi-
strzostw świata.

Za promowanie powiatu 
cieszyńskiego podczas Zimo-
wych Igrzysk Olimpijskich 
Pjongczang 2018 uhonorowani 
zostali: snowboardzista z Cie-
szyna Mateusz Ligocki, dwu-
boista z Istebnej Adam Cieślar, 
jego kolega z kadry wiślanin 
Paweł Słowiok oraz biegacze 
MKS-u Istebna – Dominik 
i Kamil Bury. W gronie pozo-
stałych laureatów znaleźli się 
przedstawiciele wielu innych 
dyscyplin, z powodzeniem 
uprawianych w powiecie. (M)

Z Prac PoselskicH

7 medali
zdobyli przedstawiciele sportów siłowych z kóz podczas 
wrześniowych mistrzostw świata na Węgrzech.
Czempionat w prestiżowej federacji GpC odbył się w węgier-
skiej miejscowości eger. W zawodach udział wzięło łącznie 
830 uczestników, reprezentujących 37 krajów. kozianie w 
tym gronie wypadli bardzo dobrze. na najwyższym stopniu 
podium, zdobywając tym samym złote medale, stanęli w 
konkurencji tzw. martwego ciągu Wiesław Wróbel, bijący 
przy okazji rekord świata wynikiem aż 270 kg, Magdalena 
Szpila i Beata kowalska, która triumfowała także w wyciska-
niu sztangi leżąc. ze srebrnymi krążkami z Węgier wyjechali 
Janusz Witkowski i Grzegorz drewniany oraz Wróbel w ry-
walizacji wyciskania sztangi. (r)

sPorT w licZBacH
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Poseł Jacek Falfus od lat angażuje się w działalność bielskiego Stowarzyszenia „Serce dla Serca”, uczestnicząc m.in. 
w odbywających się w lalikach sportowych zawodach z udziałem osób niepełnosprawnych.
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kaJakarskie sukcesY
Podopieczni czechowickie-

go MKS-u udanie zakończyli 
kajakarski sezon startowy.

W Turnieju Nadziei Olim-
pijskich na terenach poznań-
skiej Malty formą błysnął 
Wojciech Pilarz. Członek ka-
dry narodowej zdobył srebrny 
medal w konkurencji K-2 na 
dystansie 200 metrów junio-

rów wraz z towarzyszącym 
mu w osadzie Wiktorem Lesz-
czyńskim (UKS Świerklaniec). 
W zawodach, porównywalnych 
prestiżem do mistrzostw świa-
ta, uczestniczyło ponad 650 za-
wodników w wieku 15-17 lat 
z 36 krajów z całego świata.

W Gorzowie Wielko-
polskim odbyły się z kolei 

krajowe mistrzostwa w ma-
ratonie kajakowym. Z dy-
stansem 30,6 km w kategorii 
C-1 znakomicie poradził 
sobie Marcin Grzybowski. 
Najbardziej doświadczony 
i utytułowany zarazem kaja-
karz czechowickiego klubu 
zajął 2. miejsce. Nieznacz-
nie tylko gorzej  wypadł 
duet Piotr Morawski i Da-
wid Byrdek, który w gronie 

seniorskiego K-2 sięgnął po 
brązowe krążki. Medalowy 
start czechowiczan na uwa-
gę zasługuje o tyle, że mara-
ton kajakowy to dyscyplina, 
która wymaga szczególnej 
wytrzymałości, przy jed-
noczesnym dużym zaawan-
sowaniu technicznym oraz 
odpowiednim przygotowa-
niu mentalnym do wyczer-
pującej konkurencji. (M)


